
أطلــق “يمينــي متطــرف” مــزّود بأســلحة نصــف 
علــى  عشــوائيًا  النــار  الجمعــة،   أمــس  آليــة، 
المصلين داخل مســجدين في مدينة كرايســت 
 49 إلــى مقتــل  مــا أدى  النوزيلنديــة،  تشــيرش 

شخصًا وإصابة العشرات. 
وتحّدثت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا 
أرديــرن عــن “أحلــك يــوم” فــي تاريخ هــذا البلد 
الواقــع فــي جنــوب المحيــط الهــادئ وكان يعــّد 
آمنًا، قبل أســوأ اعتداء يســتهدف مســلمين في 
بلــٍد غربي، صّنفته رئيســة الوزراء مباشــرًة بأنه 

“إرهابي”. 
وأثار االعتداء سلسلة ردود أفعال منددة حول 
العالــم، مــن البابــا فرنســيس والملكــة إليزابيــث 
ترامــب  دونالــد  األميركــي  والرئيــس  الثانيــة 

والتركي رجب طيب أردوغان وشيخ األزهر. 
وأعلنت الشــرطة البريطانية تعزيز الرقابة على 

المساجد في البالد بعد اعتداء نيوزيلندا. 
 ونقــل المهاجــم مباشــرًة على اإلنترنــت مقاطع 
مــن االعتــداء، حيــث أمكــن رؤيتــه ينتقــل مــن 
ضحيــة إلــى أخــرى، مطلقــًا النــار علــى الجرحى 

الذين يحاولون الهرب منه. 
وقالــت الشــرطة أنها أوقفــت أســتراليا يبلغ من 
العمــر 28 عامــًا ووجهــت إليــه تهــم بالقتــل فــي 

الهجوم. 
محكمــة  أمــام  اليــوم  يمثــل  أن  المقــرر  ومــن 

مقاطعة كرايست تشيرش. 
وأوقــف رجالن آخران لكن لــم تعرف بعد التهم 

الموجهة إليهما. 
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ولي العهد

المنامة - بنا

أعــرب عاهــل البالد صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة عن شــكره وتقديره لجميع 
وســباق  للفروســية  راشــد  بنــادي  المســؤولين 
يبذلونهــا  التــي  الطيبــة  الجهــود  علــى  الخيــل 
الرياضــة  بهــذه  النهــوض واالرتقــاء  فــي ســبيل 
العربيــة األصيلــة، مشــيًرا جاللتــه إلــى أن النادي 
ظــل ومنذ إنشــائه يولي هــذه الســباقات اهتماًما 
كبيــًرا باعتبارهــا مــن الرياضات العربيــة األصيلة 
التــي تحــرص مملكــة البحريــن على التمســك بها 

والمحافظة عليها.

“الغرفة” تستعين بشركة لدراسة الوضع ورفع المقترحات للحكومة

ضوابط لفتح األجانب للشركات و “الفيزا المرنة”

قــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة 
فريقــي  إن  نجيبــي  خالــد  البحريــن  وصناعــة 
عمل ُشــكال مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة 
تنظيــم ســوق العمل، يســتعدان لرفــع توصيات 
بوضــع  تتعلــق  شــهرين  خــالل  الحكومــة  إلــى 
ورخــص  التجاريــة  الســجالت  منــح  ضوابــط 
فتــح الشــركات لألجانــب، إلــى جانــب الحد من 
تداعيات “الفيزا المرنة” و العمالة السائبة، أو ما 

يعرف بـ “الفري فيزا”.
وأبلــغ نجيبــي “البــالد” أن الغرفــة عّينت شــركة 
للمســاعدة في دراســة هــذه المواضيــع وأنه تم 
إحــراز تقدم فــي إنجازهــا وإعــداد المقترحات، 

لكنه فضل عدم الخوض في التفاصيل.
وقــال “شــكّلنا فريــق عمــل مــع  وزارة التجــارة 
علــى  وتأثيرهــا  األجنبيــة  بالملكيــات  يتعلــق 
الموضــوع  دراســة  وبدأنــا  الوطنــي،  االقتصــاد 
وقطعنا شوطا في ذلك خصوًصا وضع ضوابط 
أكثر عند منح السجالت، لتفادي التأثير السلبي 

على االقتصاد”.
وأضــاف “كمــا تــم تشــكيل فريــق عمــل ثــان مع 
موضــوع  يناقــش  العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة 

والتحويــالت  فيــزا”  و”الفــري  المرنــة”  “الفيــزا 

المالية للخارج ووضع ضوابط لها”.

وتابــع نجيبــي “تــم تعييــن شــركات استشــارية 

للعمل معنا ومســاعدتنا، وقطعنا شــوًطا ال بأس 
بــه إلــى اآلن، )...( نتوقــع خالل شــهر ونصف أو 
شــهرين على األكثر أن يخــرج تصور نهائي في 

هذه المواضيع”.
ولفــت إلــى أن زيــادة الســجالت التجاريــة بعــد 
تخفيف قيود رأس المال، تمثل هاجًسا للغرفة، 

وأنه سيتم إدراج هذه المواضيع للدراسة.
وتطــرق نجيبــي كذلك إلى التحويــالت النقدية 
الخارجيــة لألجانــب والتي يجــب أن يتم وضع 

ضوابط عليها.

العمالة السائبة تؤرق األسواق والمجتمع )أرشيفية(

النــواب بجلســة  يحســم مجلــس 
مصيــر  المقبــل  الثالثــاء  يــوم 
ايــرادات  مــن  الــواردة  الدنانيــر 
البلديــات بحيــث تــؤول للخزانــة 
البلــدي  الصنــدوق  أو  العامــة 

المشترك. 
إدراج  نيابيــة  لجنــة  ورفضــت 
مــن  البلديــات  إيــرادات  جميــع 
تقــوم  التــي  واألمــوال  الرســوم 
اإليــرادات  بــاب  فــي  بتحصيلهــا 
بهــدف لزيــادة حصيلــة الميزانية 

العامة للدولة.
ورأت اللجنــة بمبــررات توصيتها 
الناحيــة  مــن   – األوفــق  مــن  أن 
يتــّم  أن   - والعمليــة  التنظيميــة 
فــي  البلديــات  إيــرادات  إيــداع 
صندوق الموارد البلدية المشترك 
العمومــي  الحســاب  عــن  بمعــزل 
للدولــة، وتوزيعهــا علــى البلديات 
عــن  يصــدر  قــرار  بمقتضــى 
لمبــدأ  تأكيــدًا  الــوزراء،  مجلــس 

االستقاللية.

حسم مصير 
دنانير البلديات 

الثالثاء

وزير الدفاع األميركي بالوكالة

بومبيو: ندعم “التحالف” لمنع التوسع اإليراني
واشنطن ـ وكاالت

األميركــي،  الخارجيــة  وزيــر  أكــد 
مــن  أنــه  أمــس،  بومبيــو،  مايــك 
الضــروري تقديــم الدعــم للتحالف 
العربــي لدعم الشــرعية فــي اليمن 
بقيــادة المملكة العربية الســعودية 
فــي  اإليرانــي  التوســع  لمنــع 
الخارجيــة  وزيــر  المنطقة.وشــدد 
األميركــي، فــي مؤتمــر صحافــي، 
علــى أهمية تطبيق اتفاق الســويد 
منــع  ضــرورة  مــع  اليمــن،  بشــأن 
إيــران من الســيطرة على الممرات 

البحرية في المنطقة.
مــن جانــب آخــر، أكد وزيــر الدفاع 
باتريــك  بالوكالــة،  األميركــي 
الصواريــخ  برنامــج  أن  شــاناهان، 
الســيبرانية  واألنشــطة  اإليرانــي 
اإلقليميــة  وتدخالتهــا  لطهــران 

تهدد مصالح الواليات المتحدة.
أميــركا”  “صــوت  لشــبكة  ووفقــا 
VOA، أكــد شــاناهان، فــي كلمــة له 
عــن ميزانيــة وزارتــه أمــام لجنــة 
القــوات المســلحة فــي الكونغرس 

األميركــي، علــى “ضــرورة تقويــة 
لمواجهــة  اإلقليميــة  التحالفــات 

إيران”.

األولمبي يخسر ودًيا من نظيره العمانيأول مؤتمر للمكتبيينعقوبات على روسيااألزمات تالحق “فيسبوك”إرجاء مستشفى الجنوبية
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح  «

ا على سؤال برلماني لرئيسة  ردًّ
المجلس فوزية زينل عن إرجاء 

تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى عام 
بالمحافظة الجنوبية لحين االنتهاء 

من إنشاء مدينة الملك عبدالله 
الطبية بالمحافظة ذاتها.

واجهت شركة فيسبوك لحظات  «
عصيبة في الـ48 ساعة األخيرة، 

مع تعطل مؤقت لخدمات 
منصاتها وتقارير بشأن 

تحقيقات عن مشاركتها لبيانات 
المستخدمين مع شركات 

تكنولوجيا كبيرة.

فرضت الواليات المتحدة،  «
باالتفاق مع االتحاد األوروبي 
وكندا، أمس عقوبات جديدة 

على مسؤولين وكيانات روسية 
رداً على ما وصفته ب”استمرار 

عدوانهم في أوكرانيا”، وفًقا لبيان 
صادر عن وزارة الخزانة األميركية.

تنظم المكتبة الوطنية بمركز  «
عيسى الثقافي المؤتمر 

األول للمكتبيين البحرينيين 
بعنوان “دعم رؤية مملكة 

البحرين 2030: المعرفة 
بوابة التنمية” في 18 أبريل 

المقبل.

خسر منتخبنا األولمبي  «
لكرة القدم، أمام نظيره 

العماني بستة أهداف 
دون رد، في المباراة الودية 

التي جمعتهما، أمس، 
على استاد مدينة خليفة 

الرياضية.
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منفذ الهجوم اإلرهابي

 إلــى ذلــك، دانــت وزارة الخارجيــة البحرينيــة بشــدة العمــل اإلرهابــي الجبــان الــذي 
يتنافــى مــع جميــع المبــادئ الدينيــة والقيــم األخالقيــة واإلنســانية، مؤكــدة وقــوف 
البحريــن إلــى جانــب نيوزيلنــدا فــي جهودهــا لمحاربة اإلرهــاب والحفــاظ على أمن 

وسالمة مواطنيها والمقيمين فيها.

البحرين تدين العمل اإلرهابي الجبان

)04(

)15(

)05(

علي الفردان من المنامة

يجب تنظيـم عملية 
تحويل األمـوال للخارج

وزير الدفاع 
األميركي يؤكد أن 

سياسات طهران 
تهدد مصالح بالده

)11(

)02(

08

49 قتيالً و50 جريحا بهجوم الجمعة السوداء في نيوزيلندا

اإلرهاب يضرب مسجدين ويهز العالم

ولنغتون ـ أ ف ب

إجالء أحد الجرحى من موقع االعتداء اإلرهابي

)14(

سمو رئيس الوزراء يؤسس لمجتمع مصرفي متكامل
توجيهات سموه جعلت البحرين نموذجاً في مضمار التنافسية

شــّكل تدشــين رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة ألول شــبكة دفع بالبصمة في المنطقة مرحلة جديدة نحو تأســيس 
قطــاع مصرفــي تقنــي ومتطــور فــي الخدمــات الماليــة المصرفيــة قــادر علــى 
بمملكــة  للمضــي  المصرفيــة  والخدمــات  التقنيــة  التطــورات  أحــدث  مواكبــة 
البحريــن قدمــًا فــي مســيرتها الحافلــة باإلنجــازات والنجاحــات التــي تحققــت 
ومازالت تتحقق علي كل األصعدة والتي عززت النهضة التنموية الشاملة في 

جميع المجاالت.

 ويرجع التطور المستمر للقطاع المصرفي 
في مملكة البحرين في الســنوات الماضية 
إلــي مــا يضطلع بــه صاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء من متابعة مســتمرة لكل ما 
من شــأنه خدمة القطاع المالي والمصرفي 
وتحفيــزه  لالبتــكار  ســموه  وتشــجيع 
المســتمر للقطاعــات والمؤسســات الماليــة 
للنهــوض بجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا 
المصرفــي  العمــل  تعزيــز  فــي  يســهم  ممــا 
التحتيــة  بالبنيــة  االهتمــام  جانــب  إلــى 
للقطــاع المصرفــي، إذ نمت أصــول القطاع 
المصرفــي بشــكل الفــت وأصبــح القطــاع 
االقتصــاد  دعــم  فــي  بفاعليــة  مســاهمًا 

الوطني بنسبة 17 % من الناتج المحلي.
وجسد تزايد أعداد المصارف والمؤسسات 
القطــاع  مجــال  فــي  المتخصصــة  الماليــة 
فــي  بلغــت  متســارعة  بوتيــرة  المصرفــي 

الوقــت الحالــي 403 مصارف ومؤسســات 
ماليــة اتخذت من البحرين مقرًا لها حرص 
حكومــة البحريــن الدائم علــى إتاحة مزيد 
مــن التســهيالت والتيســيرات أمــام البنوك 
والمؤسســات المالية ضمن حزمة متكاملة 
لتطويــر القطــاع المهــم وجــذب مزيــد مــن 
االســتثمارات. وكــّرس ســموه مبكــرًا نهجــًا 
أســس إلنجــازات طويلــة األمــد فــي بنــاء 
محــل  بــات  اقتصــادي ومصرفــي  نمــوذج 
اهتمــام وتقديــر عالمــي مــن خــالل إنشــاء 
الماليــة ودعــوة  وتأســيس ســوق األوراق 
ســموه للبنوك الخارجية كي تقدم خدمتها 

المالية على أرض البحرين.

سمو رئيس الوزراء

النموذج االقتصادي 
البحريني بات محل 

اهتمام وتقدير 
عالمي

اتخاذ 403 مصارف 
من البحرين مقرًا 

يعكس حجم 
التسهيالت الحكومية
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جاللة الملك يرعى كأس جاللته لسباق الخيل بحضور سمو ولي العهد

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

تفضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فشمل برعايته الكريمة أمس سباق الخيل الذي أقيم على كأس 
جاللة الملك على مضمار نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل، بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ولــدى وصــول موكــب جاللــة الملــك إلــى نــادي 
راشــد للفروســية وســباق الخيــل، يرافقه ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
للفروســية  الملكــي  لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس 
وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، كان في االســتقبال رئيــس الهيئة العليا 
الخيــل ســمو  للفروســية وســباق  لنــادي راشــد 
الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة، ونائــب 
للفروســية  راشــد  لنــادي  العليــا  الهيئــة  رئيــس 
وســباق الخيل ســمو الشــيخ عيســى بن سلمان 

بن حمد آل خليفة، وكبار المسؤولين بالنادي.
 وحضــر الســباق نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ورئيس 
مجلــس النــواب فوزيــة زينــل، ورئيــس مجلس 
الشورى علي الصالح، وعدد من أصحاب السمو 
وكبــار المســؤولين والــوزراء، وأعضــاء الســلك 
الدبلوماســي، وجمهور غفيــر من محبي رياضة 

الفروسية.
وجــاءت  أشــواط   6 علــى  الســباق  واشــتمل 

نتائجها على النحو اآلتي:
 الشــوط األول أقيــم علــى كأس تترســل لجيــاد 
 1000 لمســافة  “مســتورد”  األولــى  الدرجــة 
متــر مســتقيم، وفــاز بالمركــز األول دارك بــاور 
ملــك إســطبل العاديــات ريســنغ، والمضمــر ألــن 
ســميث والفارس عدنان جعفــر، والمركز الثاني 
ريســنغ،  العاديــات  إســطبل  ملــك  إيفرغيــت، 
عبدالرحيــم  والفــارس  ســميث،  ألــن  والمضمــر 
ملــك  فليــر،  ســوالر  الثالــث  والمركــز  جاســم، 
رمضــان،  جابــر  والمضمــر  المحمديــة،  إســطبل 
والفــارس أحمــد مكي، وحاز علــى المركز الرابع 
إنكلينيشن، ملك إسطبل العفو، والمضمر محمد 

سعيد والفارس إبراهيم نادر.
وأقيم الشــوط الثاني على كأس الميثاق لجياد 
الدرجــة األولــى “مســتورد” لمســافة 1600 متــر 
األول  بالمركــز  وفــاز  دينــار،   9000 والجائــزة 
ثوركهيل ســتار، ملك إســطبل العاديات ريسنغ، 
فرانكــي  والفــارس  ســميث،  ألــن  والمضمــر 
ديتــوري، والمركــز الثانــي أوســتين بــاورز، ملك 
رمضــان،  جابــر  والمضمــر  رمضــان،  إســطبل 

والفارس روبرت تارت، والمركز الثالث بالسترا، 
هشــام  والمضمــر  المحمديــة،  إســطبل  ملــك 
الحداد، والفارس حسين مكي، أما المركز الرابع 
فــكان مــن نصيــب بالتيــك نايــت، ملك إســطبل 
العفــو، والمضمــر محمــد ســعيد، والفــارس عبــد 

هللا فيصل.
وأقيــم الشــوط الثالــث علــى كأس ملــك مملكــة 
البحرين صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
خيــل  مــن  األولــى  الدرجــة  لجيــاد  خليفــة  آل 
لمســافة  )الواهــو(  األصيلــة  العربيــة  البحريــن 
1600 متــر والجائزة 7000 دينــار، وفاز بالمركز 
المريســي،  حمــد  ملــك   ،1544 الجالبــي  األول 
عبــدهللا  والفــارس  طاهــر،  يوســف  والمضمــر 
فيصــل، أمــا المركــز الثانــي فــكان مــن نصيــب 
كحيالن عافص 1675، ملك إســطبل الوســمية، 
بريــت  والفــارس  كويتــي،  عبــدهللا  والمضمــر 
دويــل، والمركــز الثالث كحيــالن عافص 1708، 
ملــك إســطبل فيكتوريــوس، والمضمــر يوســف 
طاهــر، والفــارس حســين مكــي، وفــاز بالمركــز 
الرابــع الحمدانــي 1697، ملــك إســطبل ســافرة، 

والمضمر ألن سميث، والفارس جيرالد مووس.
هذا وأقيم الشوط الرابع على بطولة العالم لسمو 
الشــيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين 
)إفهرا( لجياد البحرين العربية األصيلة )الواهو( 
لمســافة 1400 متــر والجائزة 9000 دينار، وفاز 
بالمركــز األول الصقالويــة 1733، ملك إســطبل 
الرفــاع، والمضمر يوســف البوعينيــن، والفارس 
قيس البوسعيدي، والمركز الثاني كريان 1706، 
ملــك إســطبل فيكتوريــوس، والمضمــر يوســف 
والمركــز  فايــرو،  دل  ســارا  والفــارس  طاهــر، 
الثالــث كروشــان 1710، ملك إســطبل الصخير، 
جريــس  والفــارس  مــرزوق،  جعفــر  والمضمــر 
مكينتــي، أما صاحــب المركز الرابع هو الجالبي 
والمضمــر  فيكتوريــوس،  إســطبل  ملــك   1661

يوسف طاهر، والفارس أليخندرا غوتيرز. 
أمــا الشــوط الخامــس فأقيــم علــى كأس ملــك 
مملكــة البحريــن صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة لجيــاد الدرجــة األولــى 
والجائــزة  متــر   2400 لمســافة  محلــي”  “نتــاج 
20000 دينــار، وفــاز بالمركــز األول مليــار، ملك 
ســمو الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا بن عيســى آل 
والفــارس  نيلــور،  جيمــس  والمضمــر  خليفــة، 
بريكــر،  نيــوز  الثانــي  والمركــز  إيليــوت،  أنــدرو 
ألــن  المضمــر  فيكتوريــوس،  إســطبل  ملــك 
والمركــز  مــووس،  جيرالــد  والفــارس  ســميث، 

الثالــث كان مــن نصيــب رتــورت، ملــك إســطبل 
فيكتوريــوس، والمضمــر ألــن ســميث، والفارس 
فرانكــي ديتــوري، والمركــز الرابــع ســنيك إيغل، 
يوســف  والمضمــر  المنصــوري،  إســطبل  ملــك 

البوعينين، والفارس عبدهللا فيصل.
والشــوط الســادس واألخيــر أقيــم علــى كأس 
ملــك مملكــة البحريــن صاحــب الجاللــة الملــك 
الدرجــة  لجيــاد  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
األولى “مســتورد” لمســافة 2400 متر والجائزة 
20000 دينار، وفاز بالمركز األول راســتنغ، ملك 
إســطبل العاديات ريسنغ، والمضمر ألن سميث، 
والفــارس فرانكــي ديتــوري، أمــا المركــز الثانــي 
شوغن، ملك إسطبل العاديات ريسنغ، والمضمر 
ألن ســميث، والفارس جيرالد مــووس، والمركز 
الثالــث كان مــن نصيــب فيــل دو ســول، ملــك 
إســطبل فيكتوريوس، والمضمر هشــام الحداد، 
الرابــع  بالمركــز  وفــاز  بنتلــي،  هــاري  والفــارس 
يوجينيو، ملك إســطبل فيكتوريوس، والمضمر 

فوزي ناس، والفارس أدري ديفريس.
وفي ختام السباق، تفضل عاهل البالد صاحب 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
بتســليم الكــؤوس إلى الفائزيــن، إذ قدم جاللته 
بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  إلــى  الميثــاق  كأس 
ســلمان بن حمد آل خليفة، وكأس جاللة الملك 
للجياد العربية إلى المالك الفائز حمد المريسي، 

ثــم قــدم جاللة الملك كأس الملــك لجياد النتاج 
المحلي إلى ســمو الشــيخ محمد بن عبدهللا بن 
عيســى آل خليفــة، ثم قدم جاللتــه كأس الملك 
للجياد المســتوردة إلى ســمو الشــيخ عيسى بن 
سلمان بن حمد آل خليفة، كما قدم جاللة الملك 
كأس بطولــة العالم لســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبــارك للفرســان المتمرنيــن إلــى المضمــر الفائز 
يوســف البوعينيــن، فيمــا تســلم ســمو الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة كأس 

شركة تترسل.
وفــي نهايــة الســباق ودع جاللة الملــك بمثل ما 

استقبل به من حفاوة وترحيب.
وبهــذه المناســبة أعرب جاللة الملك عن شــكره 
راشــد  بنــادي  المســؤولين  لجميــع  وتقديــره 
للفروســية وســباق الخيــل على الجهــود الطيبة 
التــي يبذلونهــا فــي ســبيل النهــوض واالرتقــاء 
بهــذه الرياضــة العربية األصيلة، مشــيًرا جاللته 
إلــى أن نــادي راشــد ظــل ومنــذ إنشــائه يولــي 
هــذه الســباقات اهتماًمــا كبيــًرا باعتبارهــا مــن 
الرياضات العربية األصيلة التي تحرص مملكة 
البحريــن علــى التمســك بهــا والمحافظــة عليها، 
منوهــا جاللتــه بالدعــم الكبيــر والمتابعــة التــي 
يوليهــا النادي لهذه الرياضــة متمنًيا للجميع كل 

التوفيق والسداد.

العهــد ولــي  ســمو  بحضــور  الخيــل  لســباق  جاللتــه  بــكأس  الفائزيــن  يتــوج  العاهــل 

البحرين حريصة على التمسك بالرياضات العربية األصيلة

02  جاللة الملك يعرب 
عن شكره وتقديره 
لجميع المسؤولين 

بنادي راشد 
للفروسية

جهود طيبة 
للنادي في 

النهوض بالرياضات 
العربية األصيلة



شــّكل تدشــين صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
شــبكة  ألول  الموقــر  الــوزراء  رئيــس 
مرحلــة  المنطقــة  فــي  بالبصمــة  دفــع 
جديــدة نحو تأســيس قطــاع مصرفي 
تقنــي ومتطــور فــي الخدمــات المالية 
المصرفيــة قــادر علــى مواكبــة أحــدث 
والخدمــات  التقنيــة  التطــورات 
البحريــن  بمملكــة  للمضــي  المصرفيــة 
قدمًا في مسيرتها الحافلة باإلنجازات 
التــي تحققــت ومازالــت  والنجاحــات 
والتــي  األصعــدة  كل  علــى  تتحقــق 
عــززت النهضــة التنمويــة الشــاملة في 

جميع المجاالت. 
للقطــاع  المســتمر  التطــور  ويرجــع 
فــي  البحريــن  فــي مملكــة  المصرفــي 
الســنوات الماضيــة إلــي مــا يضطلع به 
صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
مــن متابعة مســتمرة لكل ما من شــأنه 
والمصرفــي  المالــي  القطــاع  خدمــة 
وتحفيــزه  لالبتــكار  ســموه  وتشــجيع 
والمؤسســات  للقطاعــات  المســتمر 
الخدمــات  بجــودة  للنهــوض  الماليــة 
التــي تقدمهــا ممــا يســهم فــي تعزيــز 
العمــل المصرفــي إلى جانــب االهتمام 
المصرفــي  للقطــاع  التحتيــة  بالبنيــة 
تســير  عامــة  أطــر  وضــع  خــالل  مــن 
بخطــى ثابتــة وواثقــة نحــو مســتقبل 
مشرق للمملكة دفعت بالقطاع البنكي 
إنجــازات  تحقيــق  إلــى  والمصرفــي 
وتطــورات غيــر مســبوقة حيــث نمــت 
أصول القطاع المصرفي بشــكل الفت 
وأصبــح القطــاع مســاهمًا بفاعلية في 
دعــم االقتصــاد الوطني بنســبة 17 % 

من الناتج المحلي.
المصــارف  أعــداد  تزايــد  وجســد 
المتخصصــة  الماليــة  والمؤسســات 
فــي مجــال القطــاع المصرفــي بوتيرة 
متســارعة بلغــت فــي الوقــت الحالــي 
ماليــة  ومؤسســات  مصــارف   403
اتخــذت مــن البحرين مقــرًا لها حرص 
حكومــة البحريــن الدائــم علــى إتاحــة 
والتيســيرات  التســهيالت  مــن  مزيــد 
أمام البنوك والمؤسسات المالية ضمن 
حزمــة متكاملــة لتطويــر هــذا القطــاع 
المهــم مــن ناحيــة وجــذب المزيــد مــن 
االســتثمارات التــي تشــارك المصــارف 
تمويلهــا  فــي  الماليــة  والمؤسســات 
وتنميتهــا بطبيعــة الحــال مــن ناحيــة 

أخرى.
أســس  نهجــًا  مبكــرًا  ســموه  وكــّرس 
بنــاء  فــي  األمــد  طويلــة  إلنجــازات 
بــات  ومصرفــي  اقتصــادي  نمــوذج 
محل اهتمام وتقدير عالمي من خالل 
إنشاء وتأسيس سوق األوراق المالية 
ودعــوة ســموه للبنــوك الخارجيــة كــي 
أرض  علــى  الماليــة  خدمتهــا  تقــدم 
البحريــن ممــا انعكــس بنهضــة تنموية 
والمصرفــي  المالــي  الصعيديــن  علــى 
وضعــت البحريــن في مكانــة مرموقة 
دفــع  قــوة  وشــكلت  وإقليميــًا،  دوليــا 
رئيســة الســتدامة القطــاع المصرفــي 
اســتدامة  فــي  مســاهمته  وضمــان 
المركــز المالــي للمملكــة ودعــم الجهود 
مملكــة  لتحقيــق  الراميــة  الوطنيــة 
البحرين ألهداف التنمية المستدامة. 

وتجسد القفزات المتتالية للبحرين في 
تصنيفــات العديد من الهيئات الدولية 
المتخصصــة في تصنيف البلدان وفق 
مؤشــرات إحصائيــة اقتصادية فعالية 
التنمويــة  االســتراتيجية  وكفــاءة 
الشــاملة التــي تتبعهــا حكومــة مملكــة 
وتوجيهــات  رؤيــة  تحــت  البحريــن 
صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
والمبنية على أسس مستدامة وضعها 
ســموه لبناء كل الكيانــات االقتصادية 
وفــي مقدمتها القطاع المصرفي الذي 
حــرص علــى ترســيخ بنيانــه ليصبــح 
أحــد أبــرز القطاعــات المصرفيــة علــى 
مســتوى دول المنطقة مجتذبا العديد 
المصرفيــة  المؤسســات  كبــرى  مــن 

والمالية العالمية.
ونجحت البحرين في ترسيخ موقعها 
العالميــة  التنافســية  خريطــة  علــى 
العديــد  فــي  متقدمــة  مراكــز  بتبوئهــا 
من مؤشــرات التنافســية الصادرة عن 
المؤسســات الدوليــة المتخصصــة في 
إصدار تقارير التنافسية، حيث احتّلت 
تقريــر  فــي  الرابــع  المركــز  البحريــن 
للعــام  العربــي  العالــم  فــي  التنافســية 
2018، الذي نشره المنتدى االقتصادي 
العالمــي ومجموعــة البنــك الدولي،كما 
تبــؤت المرتبــة الثانيــة على المســتوى 
الدولــي واألولى على مســتوى منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا في 
 ”IFDI“ النســخة الخامســة مــن تقريــر
الصــادر عــن وكالــة تومســون رويترز، 
الصــدارة  مركــز  علــى  واســتحوذت 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا فــي مؤشــر تنميــة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.
وحققــت المملكــة تقدمــًا ملحوظًا في 
مؤشــر أجيليتي اللوجيستي لألسواق 
تقدمهــا  عــن  فضــال   2018 الناشــئة 

ترابــط  معيــار  علــى  مركزيــن  بمقــدار 
الســوق وحصدها للمركــز الرابع عالميًا 
على صعيد توافق السوق، كما صنفت 
البحريــن فــي المرتبــة الثانيــة عالميــًا 
على صعيد المدن من حيث التدفقات 
التجــارة  فــي  كثافــة  األكثــر  الدوليــة 
الســكانية  والكثافــة  المــال  ورأس 
الترابــط  مؤشــر  فــي  والمعلومــات 
العالمــي الصــادر عــن شــركة “دي اتش 
ال” كمــا صنفــت المملكــة فــي المرتبــة 
االســتثمارات  إلــى  اســتنادًا  األولــى 
الرأســمالية والتصنيفــات الدوليــة في 
التجاريــة  األعمــال  ممارســة  تقاريــر 
والتنافسية العالمية و التنمية البشرية 
وجــاءت فــي المركــز الثانــي خليجيــًا 
بمؤشــر الرفاهيــة العالمي الــذي يحدد 
مراتــب الــدول بنــاء علــى مســتويات 
وبيئــة  والحوكمــة  والصحــة  التعليــم 
األعمــال واألمــن والســالمة والجــودة 
االقتصاديــة ورأس المــال االجتماعــي 
ليغاتــوم”  “ذا  مؤسســة  تعــده  والــذي 

لألبحاث. 
فيما حــازت قضايا االقتصــاد الوطني 
اهتمامــًا بالغــًا من قبل صاحب الســمو 
وواصــل  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
بجهــد  مدعومــًا  المحلــي  االقتصــاد 
العــام  فــي  البحريــن  مملكــة  حكومــة 
كل  رغــم  التصاعــدي  مســاره   2018
توقــع  حيــث  االقتصاديــة  التحديــات 
الناتــج  نمــو  زيــادة  الدولــي  البنــك 
المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطي خالل 
العــام الجــاري 2019 إلــى 2.1 %. أمــا 
القطــاع المصرفــي فــإن  علــى صعيــد 
كل المؤشــرات والنتائج المالية للبنوك 
البحريــن  )بنــك  المحليــة  التجاريــة 
والكويــت،  البحريــن  بنــك  الوطنــي، 
البنــك األهلــي المتحــد، بنــك البحريــن 
مصــرف  اإلثمــار،  بنــك  اإلســالمي، 

الســالم المصــرف الخليجــي التجاري( 
للبنــوك  المالــي  األداء  متانــة  أظهــرت 
ظلــت  الــذي  البحريــن  فــي  التجاريــة 
محافظة عليه طول السنوات السابقة 
تقييمهــا  علــى  إيجابيــا  ينعكــس  ممــا 

وتصنيفاتها االئتمانية. 
وعكس نجــاح المؤسســات المصرفية 
والماليــة تحقيق ائتمان مصرفي ينمو 
بنســب ثابتة على أســاس ســنوي على 
االقتصاديــة  التحديــات  مــن  الرغــم 
مــدى جهــد وعمــل حكومــة البحريــن 
الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة 
الســبل  كل  لتوفيــر  الــوزراء  رئيــس 
المصرفــي  القطــاع  لدعــم  الممكنــة 
لتحفيــزه بــأن يكــون األكثر نمــوا على 
مســتوي المنطقــة والشــريان الرئيــس 
لتغذيــة كافــة القطاعــات االقتصاديــة 
البحرينيــة فضــال عــن تنميــة عائداتــه 
وزيــادة اســتثماراته لخلــق مزيــد مــن 
فرص العمل أمام المواطنين والكوادر 

المتميزة في هذا المجال.
وانطالًقــا مــن قناعــة صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء بــأن المواطــن 
وإيمــان  التنميــة  ووســيلة  غايــة  هــو 
ســموه بالقــدرات والكفــاءات الوطنية 
وحرصــه علــى دمــج المواطنيــن فــي 
المختلفــة  االقتصاديــة  القطاعــات 
خصوصــا  المصرفــي  والعمــل  عمومــا 
الســبل  كافــة  بتوفيــر  ســموه  وجــه 
البشــري  العنصــر  فــي  لالســتثمار 
مــن  مزيــدا  وإكســابه  البحرينــي 
لتبــوء  لتأهيلهــم  القياديــة  المهــارات 
ســموه  أطلــق  فقــد  المناصــب،  أعلــى 
الــذي  للتوظيــف  الوطنــي  البرنامــج 
ويجعلــه  للمواطــن  األفضليــة  يمنــح 
الخيــار األول في ســوق العمــل، فضال 
عــن مقــدار الدعــم الحكومــي المباشــر 
لجوانب التنمية البشــرية في ميزانية 

العــام 2018 والتــي بلغــت قيمته 622 
مليــون دينــار كمــا حــرص ســموه على 
متخصصــة  تدريــب  معاهــد  إنشــاء 
فــي العمــل المصرفــي والمالــي لتــزود 
الماليــة  والمؤسســات  المصــارف 
الكــوادر  مــن  باحتياجاتهــا  وترفدهــا 

البشرية الوطنية والمؤهلة.
القطــاع  مؤشــرات  تصاعــد  يتوافــق 
فــي  الحكومــة  توجــه  مــع  المصرفــي 
النهــوض باالقتصــاد الوطنــي وتوفيــر 
فــرص عمــل وتحقيــق أكبــر قــدر مــن 
النمــو واالزدهــار للخدمــات المصرفية 
الــذي  المحــوري  الــدور  إلــى  بالنظــر 
تقــوم به البحريــن لتطوير هذا القطاع 
واســتيعابها لعدد كبير من مؤسســاتها 
إطــار  فــي  والخدميــة  التنظيميــة 
اســتراتيجيتها الهادفــة لتطوير قطاع 
الخدمــات الماليــة إذ بات هــذا القطاع 
عالمــة مميــزة مــن عالمــات االقتصاد 
مســتهدفات  أهــم  وأحــد  الوطنــي 

خطتها لتنويع النشاط االقتصادي.
القطــاع  يشــهده  مــا  أن  الخالصــة 
المصرفــي بمملكــة البحريــن من تطور 
االســتثماري  المنــاخ  مــع  يتناســب 
المالئــم الذي وفرته حكومــة البحرين 
الماليــة  المؤسســات  يســاعد  والــذي 
واإلبــداع  االبتــكار  علــى  المتنوعــة 
المتطــورة  التمويليــة  اآلليــات  لوضــع 
فــي ظل تشــريعات وقوانيــن متطورة 
ومرنــة تحــدد وتضمن حقــوق الجميع 
هــو الهــدف األســمى الــذي تعمــل مــن 
أجله الحكومة برئاســة رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
تضــع  والتــي  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن 
ضمــان اســتدامة تنوعهــا االقتصــادي 

في صدارة أولوياتها.

سمو رئيس الوزراء دشن األسبوع الماضي أول شبكة للدفع بنظام البصمة في المنطقة 

سمو رئيس الوزراء يؤسس لمجتمع مصرفي متكامل تدعمه بنية تحتية مستدامة
والماليــة المصرفيــة  بالقطاعــات  التنافســية  مضمــار  فــي  نموذًجــا  البحريــن  جعــل  ســموه 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات بروكسل - بنا

أعلنــت إدارة الثــروة الســمكية أنهــا طرحت في 
مجموعــة  الخميــس،  المركــزي  المنامــة  ســوق 
مــن األســماك المســتزرعة فــي المركــز الوطنــي 
بجودتهــا  تتميــز  والتــي  البحــري،  لالســتزراع 
العاليــة فــي ظل مــا يمتلكه المركــز الوطني من 
خبرات بحرينية مؤهلة للتعامل مع االســتزراع 
وفــق ظــروف البيئــة المحلية، إلــى جانب توفر 
التقنيات المســاعدة على تســريع نمو األســماك، 
باإلضافــة  والعــالج،  الوقايــة  مختبــر  وتوفــر 
إلــى العنايــة باألســماك عبر توفير الغــذاء الحي 
مــن  500 كيلوغــرام  أنهــا طرحــت  لها.وذكــرت 
أســماك الســبيطي، والســبريم بأســعار مخفضــة 
عــن األســعار المطروحة في األســواق المحلية، 
للكيلوغــرام  ديناريــن  مبلــغ  اإلدارة  حــددت  إذ 

الواحد.

وأشــارت إلى أن الكمية المطروحة في الســوق 
نفــدت في الســاعات األولى من عرضها، منوهة 
إلــى أنهــا ســتواصل عــرض كميــات أخــرى فــي 
اإلدارة  وأكــدت  المقبلــة.  األيــام  فــي  األســواق 
ســنوات  للخمــس  اســتراتيجيتها  وضمــن  أنهــا 

نحــو  الجــاري  الموســم  فــي  انتجــت  المقبلــة، 
50 طنــا مــن األســماك المســتزرعة فــي المركــز 
الوطني، وتطمح في زيادة اإلنتاج والمســاهمة 
بتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي من 

األسماك.

)تمكيــن(  العمــل  صنــدوق  نظــم 
بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين 
لــدى مملكــة بلجيــكا لقــاًء تعريفيــًا 
لريــادة  العالمــي  بالمؤتمــر  شــامالً 
مملكــة  تحتضنــه  الــذي  األعمــال 
البحريــن خــالل الفتــرة مــن 15-18 
أبريل المقبل، وذلك بحضور سفيرة 
مملكة البحريــن لدى مملكة بلجيكا 
واالتحــاد األوروبــي بهيــة الجشــي 
ومشــاركة  لكســمبورج،  ودوقيــة 
عــدد مــن ممثلــي الجهات الرســمية 
والمؤسســات األهلية وصناع القرار 
ومؤسســات قطــاع ريــادة األعمــال 
فــي مختلف المجاالت.وفــي اللقاء 
ألقت الجشي كلمة افتتاحية نوهت 

فيهــا بالدور الريــادي الذي تتمتع به 
مملكة البحرين على صعيد التنمية 
بشــكل عــام، وبالجهــود والمبادرات 
“تمكيــن”،  بهــا  تقــوم  التــي  الرائــدة 
الحــدث  هــذا  باســتضافة  مشــيدًة 
تعزيــز  فــي  ودوره  الهــام  الدولــي 
أهــداف االســتدامة التــي ترنو إليها 
المملكة، وذلك عبر حزمة مبادراتها 

التنموية المختلفة.
كمــا ســلط المديــر التنفيــذي لدعــم 
العمــالء فــي )تمكيــن( عصــام حماد 
الحــدث  هــذا  أهميــة  الضــوء علــى 
الدولــي وما تقدمــه مملكة البحرين 
مــن تجربة فريدة فــي قطاع ريادة 

األعمال.

مــن  سلســلة  ضمــن  اللقــاء  ويأتــي 
اللقــاءات التعريفيــة التــي تقوم بها 
“تمكين” في عدد من الدول، تمهيدًا 
النعقاد النســخة الحادية عشرة من 
هذا المؤتمر الدولي السنوي ويعقد 
ألول مرة في مملكة البحرين، حيث 
مــن المقــرر أن يشــارك فيــه نخبــة 
واســعة من الخبــراء ورواد األعمال 
والمعنييــن بالشــأن االقتصــادي من 
مختلــف دول العالــم، للوقوف على 
فــي  التنمويــة  المســتجدات  آخــر 
قطــاع ريــادة األعمال وبحث ســبل 
وفــرص تنميــة هــذا القطــاع وأطره 

التنظيمية على المستوى الدولي.

بســعر ديناريــن للكيلــو الواحــد والكمية نفــدت بالكامل بالبحريــن للريــادة  العالمــي  المؤتمــر  الســتضافة  تمهيــداً 

طرح 500 كيلو سبيطي وسبريم باألسواق ا ببلجيكا “تمكين” تعقد لقاء تعريفيًّ
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سموه أسس لبناء 
نموذج اقتصادي 

ومصرفي بات محل 
اهتمام وتقدير عالمي

اتخاذ 403 مصارف من 
البحرين مقرًا يعكس 

حجم التسهيالت 
الحكومية

رؤية سموه مبنية على 
أسس مستدامة وضعها 

لبناء كل الكيانات 
االقتصادية

البحرين نجحت في ترسيخ 
موقعها علي خريطة 

التنافسية العالمية

االقتصاد المحلي استمر 
بدعم الحكومة في 

مساره التصاعدي رغم 
التحديات

النتائج المالية أظهرت 
متانة األداء للبنوك 
التجارية في البحرين

سموه وفر كل السبل 
الممكنة لدعم القطاع 

المصرفي لتحفيزه

سموه يملك قناعة 
راسخة بأن المواطن غاية 

ووسيلة التنمية

“الوطني للتوظيف” 
يعكس التقدير الحكومي 

للتنمية البشرية
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آخـــر توزيـــع بيـــــوت بعالـــي قبــل 19 عاًمــــا
البيوت تــوزيــع  تسريع  الــــوزراء  رئــيــس  سمو  يــنــاشــدون  ــي  ــال األه

 نّفذ أصحاب الطلبات اإلسكانية من منطقة عالي وقفات متفرقة أمام مشروع الرملي اإلسكاني من خالل حمل كل عائلة 
منفردة الفتة مناشدة للقيادة الحكيمة إلصدار توجيهاتها السامية بتسريع توزيع البيوت على األهالي. 

وقــال رئيس اللجنــة األهلية فيصل العالي لـ 
“البــاد” إن األهالي ســئموا مــن طول انتظار 

توزيع البيوت بمشروع الرملي.
وأضــاف: األهالي يناشــدون رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة بتوجيــه وزارة اإلســكان 

لتسريع توزيع البيوت.
ا  ولفت إلى أن لدى اللجنة 415 طلًبا إسكانيًّ
مــن الممكــن أن يســتوعبها مشــروع الرملــي 

الذي يحتوي على 1265 بيًتا.
وأشــار لجهــود نائــب المنطقــة النائــب األول 
لرئيس مجلس النواب عبدالنبي ســلمان في 
التواصل مع وزارة اإلســكان ووزيرها باســم 
الحمر من أجل تنفيذ توجيهات سمو رئيس 

الوزراء بهذا الصدد.
وكان رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة قد وجه 
عالــي  أهالــي  حصــة  بزيــادة   2016 بالعــام 

بمشروع الرملي.

غير واضحة

مــن جهته، قال النائب األول لرئيس مجلس 
النــواب عبدالنبــي ســلمان إنــه رافــق اللجنــة 
لمناقشــة  اإلســكان  وزارة  بزيــارة  األهليــة 
موضوعهــم الملــح بضــرورة تســريع وتيــرة 

توزيع البيوت على مستحقيها.
وذكــر أن ســمو رئيس الــوزراء أصدر العديد 
أهالــي  لمطالــب  المنصفــة  التوجيهــات  مــن 
عالــي، وأن تعطــى األولويــة ألهالــي منطقــة 

عالي بمشروع الرملي.

باســم  اإلســكان  وزيــر  مــع  التقيــت  وتابــع: 
األهالــي،  طلبــات  موضــوع  لبحــث  الحمــر 
فيصــل  األهليــة  اللجنــة  رئيــس  ورفقتــي 
إعطــاء  بضــرورة  الوزيــر  وأبلغــت  العالــي، 
الرملــي،  بمشــروع  عالــي  ألهالــي  األولويــة 
وســلمت الوزيــر التصــورات الممكنــة للوفاء 

بذلك ومن بين ذلك خرائط الستماك أرض 
إلقامة المشروع المتمم عليها.

تــم  لــو  فيمــا  الجديــد  المخطــط  وأردف: 
تنفيــذه فإنــه ممكــن أن يســتوعب أكثــر من 

300 بيت.
وتحدث عن “رؤية غير واضحة” لدى جميع 

المعنييــن بملف طلبــات األهالي عن الموعد 
التقديري لتوزيع البيوت على مستحقيها.

توزيــع  ســيجري  أنــه  أعلــن  الوزيــر  وقــال: 
البيــوت فــي شــهر يونيــو 2019، ولكــن لــم 

أتسلم أّي شيء رسمي منه حتى اآلن.
وسجل سلمان تقديره لجهود الوزير الحمر، 
واهتمامــه بتوزيــع البيوت على مســتحقيها 
بأســرع وقت ممكن، وأن من بين الخيارات 
حصــول األهالي على بيوت بمدينة ســلمان 
لمشــروع  باإلضافــة  توبلــي  مشــروع  أو 
الرملــي. ونّبــه إلــى أن آخــر توزيــع حظي به 
أهالي عالي كان في شــهر مارس 2000، أّي 
قبــل 19 عاًمــا، وهــو مــا يعنــي أن انتظارات 
األهالــي طالــت بشــكل كبير للحصــول على 
بيت العمــر، بينما أصحاب الطلبات بمناطق 
أخــرى جــرت تلبيــة طلباتهــم بالعــام 2009 

على سبيل المثال.
وأضــاف: مــن بعــد اللقــاء مــع الوزيــر فقــد 
منــه  واستفســرت  هاتفيــا،  معــه  تواصلــت 
عــن المســتجد بالوفــاء لوعد إطــاق موعد 
إجابــة  علــى  أحصــل  ولــم  البيــوت،  توزيــع 
شــافية منــه حتــى اآلن، وربمــا يكــون ذلــك 
بســبب انشغاالته التي أقدرها، ولكن يتعين 
علــى الوزيــر أن المطالــب مســتحقة ويجب 

إعطاؤها األولوية.
وأضــاف: لــدى المواطنيــن مطالــب محقــة، 
للتعامــل  الــوزارة  لــدى  متاحــة  والفرصــة 
بإيجابيــة بهذا الموضوع، وبخاصة في ظل 
تفهــم الوزيــر لمطالــب األهالــي، ويأتي ذلك 
كلــه فــي ضــوء توجيهــات مــن ســمو رئيس 
الــوزراء، الــذي يشــعر بشــكل دائم بشــواغل 

المواطنين.
واقتــرح ســلمان علــى الوزير الحمــر إطاق 
موعــد رســمي لموعــد توزيــع بيــوت الرملي 

على أهالي عالي.

415 طلًبا لألهالي يستوعبهم مشروع الرملي

وقفات متفرقة ألهالي عالي أمام “إسكان الرملي”

الصخير- الحرس الوطني:

بيــن  الموقــع  للبروتوكــول  تنفيــذًا 
والرئاســة  الوطنــي  الحــرس  رئاســة 
الكويتــي،  الوطنــي  للحــرس  العامــة 
 15( الجمعــة  األول  مســاء  وصلــت 
مــارس( مجموعــة من قوات الحرس 
فــي  للمشــاركة  الكويتــي  الوطنــي 
والمقــرر   ”4 “تعــاون  تمريــن  تنفيــذ 
تنفيــذه في الفترة ما بين 15 وحتى 

21 مارس الجاري.
تعزيــز  فــي  التمريــن  هــذا  ويســهم 
المشــترك،  العســكري  التنســيق 
فيمــا  العســكرية  الخبــرات  وتبــادل 
اإلرهــاب،  مكافحــة  أعمــال  يخــص 
القتاليــة  الجاهزيــة  مســتوى  ورفــع 
لقــوات الحرس الوطنــي في البلدين 

الشقيقين”.

وصول قوات كويتية للمشاركة في “تعاون 4”

البحرين تستعرض إنجازات المرأة بواشنطن
المتقدمة الـــدول  لمصاف  المملكة  نقل  ــي  ــاح اإلص الــمــشــروع  األنـــصـــاري: 

اســتعرضت األميــن العــام للمجلــس األعلــى 
“المجموعــة  أمــام  األنصــاري  هالــة  للمــرأة 
األميركية للسياســة الخارجيــة للمرأة”، أبرز 
إنجــازات مملكة البحرين علــى صعيد تقدم 
المــرأة البحرينيــة، فــي لقــاء مفتــوح بمقــر 
“المتحف الوطني للنساء” بواشنطن.وقالت 
األنصاري في كلمة لها أمام جمع من النساء 
األميركيــات البــارزات فــي مجــال السياســة 
بحضــور  المــرأة  وقضايــا  والدبلوماســية 
ســمو الشــيخة نيلــة بنــت حمــد بــن إبراهيم 
لــدى  البحريــن  مملكــة  وســفير  خليفــة،  آل 
واشنطن الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة، 
وعدد من المســؤولين من البلدين إن مملكة 
البحريــن حققــت قفــزات نوعيــة فــي مجال 
دعــم المــرأة وتعزيــز حضورها فــي مختلف 
المجــاالت على مدى العقدين الماضيين في 
ظل المشروع اإلصاحي لجالة الملك حمد 

بــن عيســى آل خليفــة الــذي نقــل البحريــن 
الــدول المتقدمــة فــي مجــال  إلــى مصــاف 

الديمقراطية الدستورية.
ولفتــت إلــى تزايد ثمــار الجهــود التي بذلت 
في العشرين عاما الماضية على صعيد دعم 
ــت بالذكــر وصــول  المــرأة البحرينيــة، وخصَّ
ســيدة بحرينيــة إلى رئاســة مجلــس النواب 

أول  لتكــون  المباشــر،  الحــر  االقتــراع  عبــر 
ســيدة فــي المنطقــة تحقــق اإلنجــاز، الــذي 
يعكــس حضــارة ورقــي وانفتــاح المجتمــع 

البحريني.
واســتعرضت اختصاصــات وبرامج وخطط 
الــذي  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  وإنجــازات 
 2001 العــام  فــي  ملكــي  بمرســوم  تأســس 

بمثابة مجلس استشــاري يتبع لجالة الملك 
وترأســه قرينــة عاهــل الباد صاحبة الســمو 
آل  إبراهيــم  بنــت  األميــرة ســبيكة  الملكــي 
خليفــة، فيمــا نــص أمــر إنشــائه علــى تعيين 
أمين عام له برتبة وزارية لتكون أول وزيرة 

في منطقة الخليج العربي.
وتضمــن اللقــاء عــرض فيلــم تعريفــي عــن 
البحريــن والمجلــس األعلــى للمــرأة يتضمن 
المــرأة  تقــدم  ومؤشــرات  مامــح  أبــرز 

البحرينية.
بالتجربــة  إعجابهــم  عــن  الحضــور  وعبــر 
البحرينيــة فــي مجــال دعــم المــرأة وتبنــي 
حققتــه  بمــا  منوهيــن  قضاياهــا،  مختلــف 
المــرأة البحرينيــة مــن إنجــازات رائــدة فــي 
مجاالت مختلفــة، وبالمجلس األعلى للمرأة 
كمؤسسة رسمية تعمل مع الجميع؛ من أجل 

رسم وتنفيذ خطة وطنية لنهوض المرأة.

األنصاري تستعرض أبرز إنجازات البحرين على صعيد تقدم المرأة

المنامة - بنا

المملكة شرعت مبكًرا في تنويع االقتصاد
العالية والرقابية  التنظيمية  المعايير  على  حرص  بواشنطن:  البحرين  سفير 

العربيــة  األميركيــة  التجاريــة  الغرفــة  أقامــت 
ســفارة  مــع  بالتنســيق   ،)NUSACC( الوطنيــة 
المتحــدة  الواليــات  لــدى  البحريــن  مملكــة 
األميركية، حلقة نقاشية عن الفرص االستثمارية 
فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة )Fintech( فــي 
رئيــس  كمتحــدث  فيهــا  اســتضافت  المملكــة، 
ســفير مملكــة البحريــن لــدى الواليــات المتحــدة 
األميركيــة الشــيخ عبــدهللا بــن راشــد آل خليفة، 
 FinTech Consortium ورئيــس مجلــس إدارة
للتقنيــة  البحريــن  مرفــأ  إدارة  مجلــس  وعضــو 
ميســان  البحريــن  فــي   FinTech Bay الماليــة 
المســقطي.وأكد الســفير فــي كلمتــه أن للمملكــة 
دورا رياديا ألكثر من 4 عقود في تشكيل القطاع 
المالــي فــي المنطقــة، إذ شــرعت المملكــة مبكــرًا 
فــي تنويع اقتصادها الوطني بعيدًا عن االعتماد 
المطلــق علــى النفــط حتــى أصبحت مركــزًا ماليًا 
االقتصاديــة  للسياســات  نظــرًا  المنطقــة  فــي 
الســّباقة لعصرهــا والخبرة التنظيميــة التي أدت 

إلى الترخيص ألكبر عدد من المؤسســات المالية 
في المنطقة.

التنويــع  مــن  اتخــذت  البحريــن  أن  وأوضــح 
االقتصادي كحجر أساس لرؤية البحرين 2030، 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  ســتقوم  إذ 
بــدور أكبــر في دفــع عجلــة االقتصــاد، مؤكدا أن 
الحكومــة حريصة علــى المحافظة على المعايير 

التنظيمية والرقابية العالية.
وأوضــح ميســان المســقطي أن البحريــن خلقت 

إطــارا تنظيميــا قويــا لزيــادة القــدرة التنافســية 
للمملكــة علــى مســتوى العالــم، مضيفــًا أن ميناء 
البحرين للتقنية المالية منصة شــراكة تجمع كل 
المؤسسات المالية والتقنية في المملكة، بجانب 

الحكومة.
وأكــد رئيس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
للغرفــة ديفيــد حمــود أنــه لطالما كانــت البحرين 
في موقع استراتيجي مهم، وأن الخطوات التي 
اتخذتهــا المملكــة في الســنوات األخيرة ال مثيل 

لها في تقدمها. وأشــاد جاكســن مولر من برنامج 
 ،Milken Institute التقنيــة المالية بمعهــد ميلكن
فــي مداخلــة له، بالخطوات التي اتخذتها مملكة 
البحريــن فــي الســنوات األخيــرة لتعزيــز موقعها 
في مجال تقنية المالية، حيث تظافرت جهودها 
لتتصــدر المنقطــة كمركــز رائــد في هــذا المجال، 
مملكــة  فــي  المركــزي  المصــرف  بــأن  مضيفــًا 
البحريــن نشــط فــي تنفيــذ السياســات التــي من 
شــأنها خلق بيئة مائمة لشــركات التقنية المالية 

المحلية والدولية.
مملكــة  أن  علــى  الســفير  شــدد  الختــام،  وفــي 
لجــذب  كبيئــة  شــيء  ينقصهــا  ال  البحريــن 
الماليــة،  التقنيــة  مجــال  فــي  االســتثمارات 
حيــث تنعــم بمــوارد بشــرية موهوبــة ومتعلمــة 
ومتعــددة، مضيفًا أن التطويــر المتواصل لقطاع 
التقنيــة الماليــة يهدف إلى تعزيــز مكانة المملكة 
االقتصاديــة كمركز مالــي إقليمي من البناء على 
األرضيــة الصلبــة التــي يشــكلها القطــاع المالــي 

والمصرفي في المملكة.

سفير البحرين بواشنطن يشارك في حلقة نقاشية استضافتها الغرفة التجارية األميركية العربية الوطنية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيــة  وزارة  دانــت 
الــذي  النــار  إطــاق  بشــدة 
فــي  مســجدين  اســتهدف 
تشــيرش  كرايســت  مدينــة 
إلــى  بنيوزيلنــدا، والــذي أدى 
العشــرات  وإصابــة  مقتــل 
عــن  األشــخاص، معربــة  مــن 
والمواســاة  التعــازي  بالــغ 
الضحايــا  وذوي  ألهالــي 
الشــفاء  بســرعة  وتمنياتهــا 
جــراء  المصابيــن  لجميــع 
العمــل اإلرهابــي الجبان الذي 
المبــادئ  جميــع  مــع  يتنافــى 

األخاقيــة  والقيــم  الدينيــة 
الــوزارة  واإلنســانية.وأكدت 
فــي بيــاٍن أمــس إلــى جانــب 
جهودهــا  فــي  نيوزيلنــدا 
لمحاربــة اإلرهــاب والحفــاظ 
علــى أمن وســامة مواطنيها 
والمقيمين فيها، مشددة على 
المناهــض  الثابــت  موقفهــا 
واإلرهــاب  والتطــرف  للعنــف 
تضافــر  لضــرورة  والداعــي 
الموجهــة  الدوليــة  الجهــود 
بــكل  للقضــاء علــى اإلرهــاب 

صوره وأشكاله.

البحرين تدين استهداف مسجدين بنيوزيلندا

راشد الغائب

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

على هامش مشــاركته في االحتفال بتســليم 
جائــزة اليونســكو- الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة الســتخدام تكنولوجيــات المعلومات 
واالتصال في التعليم بمقر المنظمة بباريس، 
اجتمــع وزيــر التربية والتعليم رئيس مجلس 
التعليــم العالــي ماجــد النعيمي، مع مســاعدة 
بمنظمــة  التعليــم  لقطــاع  العــام  المديــرة 
ومســؤول  جيانينــي،  ســتيفاني  اليونســكو 
التعليــم العالــي بالمنظمــة بيتــر ويلــز، حيــث 
مملكــة  بيــن  التعــاون  أوجــه  معهمــا  بحــث 
البحريــن والمنظمة في مجال التعليم العالي 
والبحــث العلمي.وقــدم الوزيــر عرضا موجزا 
عــن مشــروع جامعــة الهداية الخليفيــة التي 

تعتــزم مملكــة البحريــن إنشــاءها بالشــراكة 
بيــن القطاعيــن الحكومــي والخاص، مشــيرا 
مــن خبــرة  الــوزارة؛ لاســتفادة  إلــى حاجــة 
دراســات  مجــال  فــي  اليونســكو  منظمــة 
الجدوى في مرحلة التأســيس، وكذلك األمر 
بالنسبة للبرامج األكاديمية ومتطلباتها وفقا 

ألفضل المعايير العالمية.
وأشــار إلى أن الوزارة تســتفيد من العاقات 
الوثيقــة لمنظمــة اليونســكو مــع المؤسســات 
العلميــة والمراكــز البحثية؛ للتنســيق لتقديم 
مشــورتها في البرامج األكاديمية، إذ ستقدم 
علــى  االتفــاق  ضمــن  االستشــارة  المنظمــة 

توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

استشارة إلنشاء جامعة الهداية الخليفية

يتجــه مجلس النــواب للموافقــة على تعديل 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  يلــزم  تشــريعي 

بتدريس مقرر لتاوة القرآن الكريم.
وينــص التعديــل التشــريعي بقانــون التعليم: 
الدينيــة  والتربيــة  الكريــم  القــرآن  “تــاوة 
مــواد  العربيــة  واللغــة  الوطنيــة  والتربيــة 
أساســية في جميع مراحــل التعليم وأنواعه، 
ويصدر الوزير القرارات الازمة للعناية بهذه 
المــواد بمــا يكفــل تقويــة شــخصية المواطن 

واعتزازه بدينه وعروبته ووطنه”.
ورأت الحكومــة أال حاجة للتعديل ألن النص 
القائم للمادة العاشــرة من قانون التعليم رقم 

المطلــوب  بالغــرض  يفــي   2005 لســنة   )27(
مــن التعديــل، إذ إن عبــارة )التربيــة الدينيــة( 
الكريــم  القــرآن  مقــّررات  وتشــمل  مجملــٌة 
المقــررات  إلــى  باإلضافــة  وأحكامــًا،  تــاوًة 
األخرى كالحديث الشريف والفقه والتوحيد 

والسلوك وغيرها.
وأضافــت: إن تــاوة القــرآن الكريــم تحظــى 
باهتمــام كبيــر، وتــدرَّس ضمن منهــج التربية 
الدراســية،  المراحــل  بمختلــف  اإلســامية 
للتعليــم  أســبوعيًا  حصــص   )3( بواقــع 
األساسي، مع استحداث )4( ساعات معتمدة 

في تجويد القرآن الكريم للمرحلة الثانوية.

تالوة القرآن.. مادة إلزامية بالمدارس

محرر الشؤون المحلية



كشــفت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح عــن إرجــاء تنفيــذ مشــروع إنشــاء مستشــفى عــام 
بالمحافظة الجنوبية لحين االنتهاء من إنشاء مدينة الملك عبدهللا الطبية بالمحافظة ذاتها.

لرئيســة  برلمانــي  ســؤال  علــى  ا  ردًّ وقالــت 
المجلــس فوزيــة زينــل إن إنشــاء المستشــفى 
العــام بالمحافظــة كان مقرًرا إنشــاؤه ويحتوي 
على 150 سريًرا وتم تخصيص قطعة أرض له 

ولكــن لم يتم تخصيص ميزانية إلنشــائه حتى 
اآلن.

وبّين أن قرار إرجاء تنفيذه اتخذ من المجلس 
األعلى للصحة ووزارة الصحة.

ولفتــت الوزيرة لوجود مستشــفى قــوة الدفاع 
الذي يقــّدم خدمات عالجية للبحرينيين ضمن 
نظــام الضمان الصحــي والنظر في مدى حاجة 
المحافظــة بعــد ذلــك فــي ظــل تطبيــق نظــام 
بصــدد  الــوزارة  أن  وبّينــت  الصحــي.  الضمــان 
تنفيــذ مشــروع مركــز الشــيخ عبدهللا بــن خالد 
 8 بكلفــة  الحنينيــة  بمنطقــة  الكلــى  لمرضــى 
مالييــن و305 آالف دينــار ضمن برنامج الدعم 

الخليجــي ويضــم 3 أجنحة ويبلغ عدد األســرة 
60 ســريًرا و232 موقًفــا للســيارات. وأردفــت: 
جــاٍر اســتكمال إنجــاز مركــز محمــد بــن خليفــة 
التخصصــي للقلــب بمدينــة العوالــي، وتشــرف 
عليه قوة دفاع البحرين، ومن المؤمل افتتاحه 
بالعــام الجــاري، وكلفــة المركز 60 مليــون دينار 
منها قرابة 40 مليون للبناء فقط على مســاحة 

تقدر بـ 44 ألف متر مربع.
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يحســم مجلــس النواب بجلســة يوم الثالثــاء المقبل مصير الدنانير الواردة من ايــرادات البلديات بحيث 
تؤول للخزانة العامة أو الصندوق البلدي المشترك. 

ورفضــت لجنــة نيابية إدراج جميع إيــرادات البلديات من 
الرسوم واألموال التي تقوم بتحصيلها في باب اإليرادات 

بهدف لزيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
ورأت اللجنــة بمبــررات توصيتهــا أن مــن األوفــق – مــن 
الناحيــة التنظيميــة والعمليــة - أن يتــّم إيــداع إيــرادات 
البلديــات فــي صنــدوق المــوارد البلديــة المشــترك بمعــزل 
عــن الحســاب العمومــي للدولــة، وتوزيعهــا علــى البلديات 
بمقتضــى قــرار يصــدر عــن مجلس الــوزراء، وذلــك تأكيدًا 
لمبــدأ االســتقاللية، واهتــداًء بالنظــام الــذي تقــّرره أحكام 
الفقــرة األخيــرة مــن المادة رقــم )35( من قانــون البلديات 
فــي   ،2001 لســنة   )35( رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر 

صيغتهــا الراهنــة دون تعديل، والتي تنّص على ).. وتودع 
جميــع إيرادات البلديات من الرســوم البلدية على المحال 
واألماكــن التجاريــة والصناعيــة وكذلــك إيجــارات أمــالك 
البلديــة مــن المبانــي التجارية في صندوق مشــترك ينشــأ 
لهــذا الغــرض، وتــوّزع إيراداتــه بيــن البلديــات بقــرار مــن 

مجلس الوزراء(.

موقف الحكومة

وأيدت الحكومة التعديل التشريعي.
وقالــت: قانــون رقم )1( لســنة 1975 بشــأن تحديد الســنة 
الماليــة وقواعــد إعــداد الميزانيــة العامــة والرقابــة علــى 

تنفيذهــا والحســاب الختامــي والــذي يعــّول عليــه النــّص 
القائــم للمــادة رقــم )34( من قانون البلديات قــد تّم إلغاؤه 
بموجــب أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )39( لســنة 2002 
بشــأن الميزانية العامة، وأصبحت أحكام قانون الميزانية 
بينهــا  ومــن  المســتقلة،  الميزانيــات  علــى  تســري  العامــة 
الميزانيات المســتقلة للبلديــات عمالً بحكم المادة رقم )3( 

من قانون الميزانية.

 موقف المجالس

التعديــل  المنتخبــة  الثالثــة  البلديــة  المجالــس  ورفضــت 
التشريعي.

التعديــل يخالــف مبــدأ االســتقالل  المجالــس أن  وقالــت 
المالي واإلداري للبلديات الذي َنّص عليه قانون البلديات، 

ولما فيه من انتقاص لصالحيات المجالس البلدية.
وأضافــت: إيــرادات البلديات يتّم تحصيلهــا وإيداعها في 

الصندوق المشــترك بمعزل عن الحســاب العمومي للدولة، 
ويتــّم توزيعهــا علــى البلديــات بمقتضــى قــرار صــادر عــن 

مجلس الوزراء تأكيدًا لمبدأ االستقاللية.
وطلبــت لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة مرئيــات مجلــس 
أمانــة العاصمــة بشــأن مشــروع القانــون بتاريــخ 9 ينايــر 
2019م، وتــّم تذكيــره بتاريــخ )11 فبراير 2019 إال أنها لم 

تستلم الَرد المطلوب حتى وقت إعداد التقرير.

سوق جدحفص )صورة ارشيفية(

حسم مصير دنانير البلديات الثالثاء
ـــدوق المشـــترك ـــة العامـــة أو الصن إمـــا أن تـــؤول للخزان

“األشغال”: تعيين موظف للصم “عبء” على الميزانية
المرئي الــســاخــن  ــخــط  ال ــوزارات عــلــى  ــ ــ ال بــعــض  ــع  نــيــابــي م ــاق  ــف ات

أوصت لجنة نيابية بالموافقة على اقتراح برغبة بشأن توفير خط ساخن بنظام االتصال المرئي 
للصم والبكم في الوزارات الخدمية.

حســن  معصومــة  النــواب:  االقتــراح  ومقدمــو 
عبدالرحيــم، أحمــد صبــاح الســلوم، خالــد صالح 
المالكــي، أحمــد يوســف  بوعنــق، باســم ســلمان 
األنصــاري. يهــدف االقتــراح برغبــة إلــى توفيــر 
خط ساخن بنظام االتصال المرئي للصم والبكم 
في الوزارات الخدمية، بغرض تذليل الصعوبات 
الموظفيــن  مــع  التواصــل  فــي  تواجههــم  التــي 
المعامــالت  وإنجــاز  الخدمــات  علــى  للحصــول 
الخاصــة بهــم، وباألخــص فيمــا يتعلــق بخدمات 
الصحة، والتعليم، والعمل، والتأمين االجتماعي، 

واإلبالغ عن الحاالت الطارئة، وغيرها.

 مرئيات “العمل”

أفــادت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بــأن 
المقتــرح متحقق علــى أرض الواقع، ويبلغ العدد 

المســتهدف مــن ذوي اإلعاقة )الصــم والبكم( 41 
حالــة إعاقــة، إضافــة إلــى عــدد 1173 مــن ذوي 
اإلعاقة الســمعية. وقالــت: إن الخدمة المقترحة 
متحققــة ضمــن حزمــة خدمــات مركــز االتصــال 
الوطنــي لــذوي اإلعاقــة الســمعية بالتعــاون مــع 
الحكومة اإللكترونية، وهي خدمة أشمل وأوسع 
فــي تقديــم خدمــات الترجمــة بيــن ذوي اإلعاقة 
تعمــل  وأضافــت:  الخدمــة.  ومقــدم  الســمعية 
الــوزارة علــى تقديــم خدمــة التدريــب علــى لغــة 
اإلشارة لجميع الجهات الخدمية، إيمانًا منها بأن 
التعامــل المباشــر مــع هذه الفئة يعّد مــن المبادئ 

المهمة لحفظ حقوق وكرامة ذوي اإلعاقة.

مرئيات “الصحة”

الهــدف  مــع  تتفــق  بأنهــا  الصحــة  وزارة  أفــادت 

المرجــو مــن تطبيق المقترح، وســتقوم بدراســة 
آليــة تطبيقــه علــى أرض الواقــع ُمســتهديًة فــي 
ذلك بتجارب الدول الســباقة في توفير الخدمة 
لذوي الهمم من فئة الصم والبكم، كما ستتواصل 
مــن  لالســتفادة  الداخليــة  وزارة  مــع  الــوزارة 
تجربتهــا التــي دشــنت مؤخــرًا في هــذا المجال، 
إيمانــًا منهــا بحــق هــذه الفئــة في الحصــول على 

كل الخدمــات الصحيــة وإنهــاء معامالتهــا بــكل 
يسر وسهولة.

مرئيات “األشغال”

أفــادت وزارة األشــغال بأنهــا تتفــق مــع أهــداف 
جميــع  خدمــة  بأهميــة  منهــا  إيمانــًا  االقتــراح، 
عمالئهــا من كل شــرائح المجتمــع وفئاته، وعليه 
فإنهــا درســت المقتــرح وخلصــت إلــى أن توفيــر 
خط ساخن ســيتطلب تعيين موظف متخصص 
ومؤهــل للتعامــل مع هذه الفئــة وتوفير األجهزة 
المرئية الالزمة والتي ستشكل عبئًا إضافيًا على 
ميزانيــة الدولــة فــي ظــل محدوديــة االتصاالت 
التــي قــد تــرد من هــذه الفئة خصوصــًا مع توجه 
التــوازن  اســتراتيجية  تطبيــق  نحــو  الحكومــة 
المالــي عبــر تخفيــض اإلنفــاق. وأردفــت: نظــرا 
للتكلفة العالية في توفير تقنية االتصال المرئي 
فإن الوزارة تقترح توفير هذه الخدمة في مركز 

االتصال الوطني فقط.

وزير األشغال

أوصــت لجنــة نيابيــة بإجــراء تعديــل تشــريعي بقانون هيئة تنظيم ســوق العمل ينص علــى تحمل العامل األجنبــي الذي يترك 
العمل دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته.

ونصــت توصيــة اللجنــة علــى المــادة اآلتيــة: 
يتــرك  الــذي  األجنبــي  العامــل  يتحمــل   )...(“
العمــل  تصريــح  لشــروط  بالمخالفــة  العمــل 
الصــادر بشــأنه لــدى صاحــب العمــل المصرح 
لــه باســتخدامه، نفقــات إعادتــه أو ترحيلــه 
بجنســيته،  إليهــا  ينتمــي  التــي  الجهــة  إلــى 
ويتحّمــل ذُوو العامــل نفقــات تجهيــز ونقــل 
ــي أثناء تركه للعمل  جثمــان العامل الذي ُتوفِّ
الصــادر  العمــل  لشــروط تصريــح  بالمخالفــة 
مــدة  خــالل  ذلــك  طلبهــم  حــال  فــي  بشــأنه 
ال تزيــد علــى )30( يوًمــا مــن تاريــخ وفاتــه، 
الفصــل  وفًقــا ألحــكام  دفنــه  يتــم  وبخالفــه 
الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة 

الصادر بالقانون رقم )34( لسنة 2018”. 

ا  االتحادان لم يردًّ
مــن  كالً  النيابيــة  الخدمــات  لجنــة  خاطبــت 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  العــاّم  االتحــاد 
واالتحــاد الحّر لنقابات عمال البحرين إلبداء 
الــرأي بخصــوص االقتــراح بقانــون المذكــور 
قبــل إحالتــه بصيغــة مشــروع قانــون، وذلــك 
فــي تاريخ 18 ينايــر 2017م، وأعادت تذكير 

أبريــل   4 تاريــخ  فــي  النقابّييــن  االتحاديــن 
2017م، ولــم تســتلم اللجنــة الــرّد المطلــوب 

حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

مرئيات الحكومة

طلبــت الحكومــة إعادة النظر في مشــروع 
يثيــر  القانــون  مشــروع  وقالــت:  القانــون. 
ر  المتصــوَّ مــن  حيــث  عمليــة،  صعوبــات 
عمــالً القبــض علــى العامــل الهــارب أو الذي 
يتــرك العمل لــدى صاحب العمــل بالمخالفة 
بشــأنه  العمــل  الصــادر  تصريــح  لشــروط 
وال يكــون لديــه أّي أمــوال لتوفيــر نفقــات 
تســفيره، ومــن ثم يكــون لزاًما علــى الدولة 
توفيــر هــذه النفقــات مــن خــالل ميزانيــة 

كافية لمواجهة مثل هذه الحاالت.

مرئيات الهيئة

اقترحــت هيئــة تنظيــم ســوق العمــل إعــادة 
النظر في التعديل المقترح بموجب االقتراح 
بقانــون قبــل إحالتــه مشــروع بقانــون؛ ألنــه 

ســيؤدي إلــى خلــق أداة بيــد صاحــب العمــل 
أمــام  مســؤولياته  عــن  التخلــي  يريــد  الــذي 
األجانــب  العمــال  اســتقدام  بشــأن  الدولــة 
وتســريحهم بالمملكــة بمجرد إخطــاره للهيئة 
بــأن العامــل األجنبــي تــرك العمــل لديــه دون 
ســبب مشروع، وبذلك تتفاقم ظاهرة العمالة 

السائبة في المملكة خالًفا لما تسعى إليه كل 
من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بيت التجار

رأت غرفــة التجــارة والصناعة الموافقة على 
التعديــل المقتــرح بموجــب االقتــراح بقانون 
ــت  توخَّ إذا  بقانــون،  مشــروع  إحالتــه  قبــل 
الفقــرة المعدلــة تجنب شــبهة االتجار بالبشــر 
بصفــة ظاهــرة أو خفيــة؛ نظــًرا لعــبء إثبات 
مشــروعية تــرك العامــل للعمــل مــن عدمهــا، 
وإذا عالجــت بصــورة تنظيمية منفصلة حالة 

هروب العمالة. 
وقالت: من غير المنطقي أن يتحمل صاحب 
العمل نفقات إعادة العامل األجنبي إلى بالده 
بســبب قيام هــذا العامل بترك العمــل بإرادته 
ودون ســبب مشــروع؛ نظــًرا لخلــو مســئولية 
صاحــب العمــل من هــروب العامل الذي يترك 

عالقة العمل رغم إرادة صاحب العمل.

ترحيل العامل المخالف على نفقته ودفنـه بعـد شهـر

حي مكتظ بالعمالة اآلسيوية بالعاصمة المنامة )أرشيفية(

المشــروع بقانــون مــن تركــة نــواب برلمــان 2014، 
أحمــد  العمــادي،  إســماعيل  محمــد  واقترحــه: 
عبدالواحــد قراطــة، عيســى عبدالجبــار الكوهجــي، 

مجيد محسن العصفور، محمد سلمان األحمد.

بداية القانون 

بدعم من المملكة العربية  «
السعودية

100 مليون دينار مبلغ  «
المنحة السعودية

مليون متر مربع مساحة  «
األرض

الصندوق السعودي للتنمية  «
يشــرف على إنشـــاء 

المدينة

288 سريًرا «

بدء استقبال المرضى بالعام  «
2021

مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية 

الالزمــة  اإلجــراءات  فرضــت 
مجلــس  بيــن  الرســمية  للمخاطبــات 
النواب والحكومة أن تخاطب رئيسة 
المجلس فوزية زينل نفســها ثم توقع 

للرسالة الموجهة إليها.
وقصة هذه الرســالة أنــه عندما يوّجه 
ا لوزير فإنه يتعّين  نائًبا ســؤاالً برلمانيًّ

المجلــس  رئاســة  يخاطــب  أن  عليــه 
رئاســة  اســتالم  بعــد  ومــن  بذلــك، 
يمــّرر  فإنــه  الوزيــر  إجابــة  المجلــس 

اإلجابة للنائب برسالة رسمية.
وما جرى مع زينل أنها وجهت ســؤاالً 
خطــة  عــن  الصحــة  لوزيــرة  ــا  برلمانيًّ
بإنشــاء مستشــفى  الخاصــة  الــوزارة 

عــام بالمحافظــة الجنوبيــة، ووجهــت 
نائبــة رســالة  الســؤال بصفتهــا  زينــل 

لرئيس المجلس.
وبعــد اســتالم إجابــة الوزيــرة فائقــة 
الصالح، أعادت زينل الرئيســة توجيه 
رســالة لزينل النائبة مرفقة بالرد على 

السؤال البرلماني.

زينل الرئيسة تخاطب زينل النائبة

مستشفـــــــــى الجنــــوبيـــــــة العـــــــــام... تبّخـــــــــر
ــداهلل ــب ــك ع ــل ــم ــة ال ــن ــدي إرجـــــاء تــنــفــيــذه لــحــيــن االنـــتـــهـــاء مـــن م

مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية )أرشيفية(

الرئيسة زينل تخاطب النائبة زينل

ا...  “العماليان” لم يردَّ
الحكومة: صعوبات.. 

“الغرفة”: ال اتجار بالبشر

قالــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح إن 
الــوزارة والمجلــس األعلــى  مــن خطــط 
جديــد  صحــي  مركــز  إنشــاء  للصحــة 

بمدينة سلمان.
قطعــة  تخصيــص  تــم  بأنــه  وأضافــت 
األرض الالزمــة والعمــل جــاٍر مــن خــالل 
لتحديــد  المعنيــة  الوزاريــة  اللجــان 
المتطلبــات الالزمــة للتنفيــذ بما في ذلك 

توفير الميزانية الالزمة.
ا على سؤال برلماني للنائب  جاء ذلك ردًّ
بجلســة  وســيناقش  الدمســتاني  أحمــد 

مجلس النواب يوم الثالثاء المقبل.
 وتحدثــت الوزيرة عن مشــروع إلنشــاء 
مركــز صحي جديد بالبديــع يكون بديالً 
لعيادة البديع الساحلية وسيخدم أهالي 
بالدائــرة  المجــاورة  والمناطــق  البديــع 
)دائــرة  الشــمالية  بالمحافظــة  الســابعة 

الدمستاني(.
األطبــاء  عــدد  لرفــع  الوزيــرة  وأشــارت 
بالمراكز الصحية للمعيار )-2000 2500( 
مريــض لــكل طبيــب وتــم ذلك في شــهر 

يناير 2019.

مركز صحي جديد بمدينة سلمان

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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“^” تنشر تفاصيل اعتمادات مشروعات الوزارات )٣(

إعداد: سيدعلي المحافظة

1.1 مليون دينار لصيانة السفارات والمالحق  900 ألف دينار لبرامج تحسين أداء المدارس

1.25 مليون دينار لتوسعة جنوب “ألبا”

وزارة التربية والتعليم

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

400,000 دينار400,000 دينارصيانة المباني الحكومية / التربية

88,000 دينار70,000 دينارإنشاء مبنى أكاديمي بمدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات

85,000 دينار35,000 دينارإنشاء مبنى أكاديمي بمدرسة الشيخ محمد بن خليفة االبتدائية للبنين

-35,000 دينارمدفوعات متفرقة لبرنامج الدعم الخليجي

-4,000 دينارإضافة طابق بمدرسة السالم االبتدائية للبنات

95,000 دينار61,000 دينارإنشاء مبنى أكاديمي إضافي بمدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات

90,000 دينار65,000 دينارإنشاء مبنى أكاديمي إضافي بمدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات

140,000 دينار70,000 دينارإنشاء مبنى أكاديمي إضافي بمدرسة المحرق االبتدائية للبنات

25,000 دينار10,000 دينارإعادة رصف مالعب وساحات المدارس

-200,000 دينارمرافق تعليمية

220,000 دينار180,000 دينارمشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل

40,000 دينار40,000 دينارمبادرة التنمية المهنية

160,000 دينار150,000 دينارتنفيذ المشاريع المطلوبة من مجلس التعليم العالي

600,000 دينار300,000 دينارالتنفيذ الكامل لبرامج تحسين أداء المدارس

10,000 دينار10,00 دينارتحسين أداء المعلمين

490,000 دينار300,000 دينارإنشاء وتأثيث المدارس

50,000 دينار40,000 دينارتأثيث مشاريع معهد البحرين

7,000 دينار10,000 دينارالمعهد السعودي البحريني للمكفوفين

-20,000 ديناردبلوم التمهن

2,500,000 دينار2,000,000 دينارالمجموع

وزارة الخارجية

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

50,000 دينار 30,000 دينار تجديد مقر البعثة في لندن

-5,000 دينار بناء مقر للسفارة ودار سكن السفير في دولة الكويت

26,000 دينار 33,000 دينار بناء مقر للسفارة ودار سكن للسفير في أبوظبي

120,000 دينار 40,000 دينار مبنى السفارة في واشنطن

23,000 دينار10,000 دينار سكن السفير في نيويورك

35,000 دينار إنشاء السور الخارجي لنادي النجمة القديم

-3,000 دينارإعادة تأهيل سكن السفير في القاهرة

55,000 دينار130,000 دينارإعادة تأهيل سكن السفير في بروكسل

65,000 دينار170,000 دينار مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي

-19,000 دينارأعمال إنشائية

70,000 دينار 180,000 دينار أعمال إنشائية في الخارج

756,000 دينار 380,000 دينار صيانة وترميم السفارات والمالحق الدبلوماسية

1,200,000 دينار1,000,000 دينارالمجموع

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

-18,000 دينار تأهيل مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مبنى مرفأ البحرين

-3,000 دينارتطوير االنترنت بالوزارة 

80,000 دينار75,000 دينار نظام األرشيف بالوزارة

86,000 دينار90,000 دينارأجهزة ومعدات لفحص المعادن

40,000 دينار40,000 دينارنظام آلي لتسجيل العالمات التجارية

-92,000 ديناردراسات لتطوير القطاع الصناعي 

750,000 دينار500,000 دينارتوسعة منطقة جنوب ألبا – المرحلة الثالثة

-90,000 دينارتطوير البنية التحتية لمنطقة جنوب الحد الصناعية

401,000 دينار190,000 ديناردفان منطقة البحرين اللوجستية بالحد

700,000 دينار440,000 دينارتزويد موقع مشروع دفان شرق مدينة سلمان الصناعية بخدمات

438,000 دينار282,000 دينارتوسعة محطة المياه المعالجة – جنوب ألبا

185,000 دينار190,000 دينارتسويق المنطقة الصناعية بالحد

220,000 دينار190,000 دينارتطوير مرافق الصرف الصحي بالحد الصناعية

2,900,000 دينار2,200,000 دينارالمجموع

3.9 مليون دينار لبناء البرلمان
المجلس الوطني

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

3,500,000 دينار427,000 دينارالمجلس الوطني

830 ألف دينار الستبدال معدات طبية
وزارة الصحة

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

-2,000 دينار أعمال متفرقة – مشاريع الدعم الخليجي

280,000 دينار200,000 دينارأعمال إنشائية متفرقة – الصحة

290,000 دينار 180,000 دينار صيانة المراكز الصحية

-2,000 دينار مصاريف متفرقة لمشاريع الدعم الخليجي

560,000 دينار318,000 ديناراستبدال اآلالت الهندسية

480,000 دينار350,000 ديناراستبدال المعدات الطبية

40,000 دينار-مولدات كهربائية لمبنى الوزارة

90,000 دينار 50,000 دينار أعمال إنشائية متفرقة بمجمع السلمانية الطبي

450,000 دينار250,000 دينار تأثيث المراكز الصحية

200,000 دينار 150,00 دينار أعمال إنشائية بمجمع السلمانية الطبي

110,000 دينار300,000 دينار بنك الجينوم

2,500,000 دينار1,800,000 دينارالمجموع

1.4 مليون دينار لدراسات استراتيجية بـ ”المالية”
وزارة المالية واالقتصاد الوطني

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

700,000 دينار700,000 دينارالدراسات االستراتيجية المستقبلية

10,000 دينار10,000 دينارمشاريع التخصيص

-2,000 ديناربرامج تدريبية

60,000 دينار40,000 ديناررفع كفاءة استهالك الطاقة والموارد

20,000 دينار10,000 ديناربرنامج مؤهل المالية العامة 

410,000 دينار438,000 دينارالنظام المالي المركزي

1,200,000 دينار1,200,000 دينارالمجموع



نقابة “الطيران”.. تدوير أم انقالب أبيض؟
المستعجلة للمحكمة  يلجأ  والكويتي  رئيسا...  العوضي  تعتمد  “العمل” 

تشــهد النقابــة الوطنيــة لعمــال طيــران الخليــج صراعــا داخليــا فيما بيــن فريقين؛ 
لتولي مقاليد قيادتها بالمرحلة المقبلة.

وملخــص الصــراع أن فريقــا أزاح محمــد 
الكويتــي من رئاســة النقابة وحّوله لعضو 
إداري، فيمــا جــرت ترقيــة اإلداري ســمير 

صديق العوضي لرئاسة النقابة.
والتنميــة  العمــل  وزارة  واعتمــدت 
واعترفــت  التدويــر.  قــرار  االجتماعيــة 
اإلدارة التنفيذية للشركة بالرئيس الجديد، 
ونائبــه  التنفيــذي  الرئيــس  واســتقبله 
البشــرية،  للمــوارد  التنفيذيــة  والمديــرة 

وتمنوا له كل التوفيق بمنصبه الجديد.

الرئيس الجديد

قال الرئيس الجديد للنقابة سمير صديق 
العوضي لـ “البالد” إن قرار التدوير طبيعي 
وقانونــي، ومن القرارات الطبيعية بالعمل 

النقابي والنقابات العمالية.
رئاســة  مركــز  تقلــده  قبــل  أنــه  وأوضــح 
رئاســة  مركــز  شــغل  فقــد  النقابــة، 
المفاوضــات، ثم رئاســة لجنــة أخرى، وقد 

جرى تدويره بمراكز مختلفة.
النقابــة  لمصلحــة  التدويــر  وأضــاف: 

والعمال ويصلب لمصلحة تطوير العمل.
ولفــت إلــى أن قــرار التدويــر اقتصــر على 
شــموله  احتمــل  ولكنــه  الرئاســة،  مركــز 
لمراكــز أخــرى بمجلس اإلدارة، وســيجري 
بلــورة القرار النهائي بشــأن ذلــك باجتماع 

قريب سيعقد لمجلس اإلدارة.
وبيــن أنــه ســيتولى رئاســة النقابــة لقرابة 
مجلــس  واليــة  ســتنتهي  ثــم  ومــن  عــام 
انتخابــات  وســتعقد  الحالــي،  اإلدارة 

جديدة لمجلس اإلدارة.
التنفيذيــة  اإلدارة  مــع  العوضــي  وبحــث 
باجتماع عقد يوم الخميس الماضي سبل 
الحفــاظ على مصالــح الشــركة والعاملين 
بهــا. وقــال إن النقابــة لن تدخــر جهدا في 
ســبيل الدفاع عن مصالــح العمال والعمل 

على تحقيق الحياة الكريمة ألسرهم.

العمادي: قضيتان

شــركة  نقابــة  رئيــس  توقــع  جهتــه،  مــن 

)دي اتــش ال( محمــد العمــادي إن العضــو 
اإلداري –الرئيس الســابق- أحمد الكويتي 
بصــدد رفــع دعــوى بالقضــاء المســتعجل 
يــوم األحــد أو اإلثنيــن علــى أبعــد تقديــر؛ 

وذلك إلعادة األمور لنصابها الصحيح.
وأضاف: ما جرى مخالف للنظام األساسي 
للنقابــة، وال توجــد أّي مــادة تنــص علــى 
قانونيــة قرار التدوير، واألوراق المرســلة 
لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة غير 

قانونية، وغير مختومة بختم النقابة.
وبيــن العمــادي أن 6 إدارييــن مــن أصــل 
11 بمجلــس اإلدارة، بقيــادة نائبــة رئيــس 
النقابة واثنين آخرين، وقعوا على رســالة 
تدويــر  إلجــازة  العمــل؛  لــوزارة  موجهــة 
المناصــب باجتماع مقبل لمجلس اإلدارة، 
أّي أنهــم أقــروا بــأن تدويــر المناصــب لــم 

يجر باجتماع رسمي.
وسجل استغرابه من اعتماد وزارة العمل 
قــرار التدويــر بســرعة كبيــرة، إذ أمضــت 
الــوزارة قرار إزاحة الكويتي من الرئاســة 
وخاطبــت  واحــد،  بيــوم  آخــر  وتعييــن 
وجردتــه  بذلــك،  الشــركة  إدارة  الــوزارة 

الوزارة والشركة من التفرغ النقابي.
قــرار  الــوزارة  إمضــاء  إثــر  علــى  وتابــع: 
الشــركة  إدارة  خاطبــت  فقــد  التدويــر، 
تفرغــه  إللغــاء  نفســه  باليــوم  الكويتــي 
النقابــي وعودته للعمل وقد كلفته بالعمل 

بنظام النوبات.
وبيــن العمــادي أن الكويتــي قصــد وزارة 
العمل لالستفســار عن قانونيــة اعتمادهم 
بأنهــم  المعنيــون  ورد  التدويــر،  قــرار 
أوراق  اســتالم  بعــد  ذلــك  علــى  أمضــوا 
رســمية وموقعــة، ولكــن الواقــع يقــول إن 
هــذه األوراق غيــر رســمية، ومتوقعــا أن 
الكويتــي بصــدد تحريــك دعــوى جنائيــة 

بتهمة تزوير األوراق قريبا.
ولفــت إلــى أن ســمير صديــق هاشــم كان 
عضــوا احتياطيا لمجلــس اإلدارة، ونودي 
لعضويــة مجلــس اإلدارة قبل قرابة شــهر 
بعــد مغــادرة عضــو إداري بســبب تقاعده، 
وأن النقابــة لــم تطلب من الــوزارة تثبيت 
اســمه بكشف أسماء مجلس اإلدارة حتى 
اآلن، فكيــف يمكــن للــوزارة اعتمــاد اســم 
لــدى  النقابــة  بملــف  إداري  غيــر  شــخص 

الوزارة ليكون رئيسا.

مجلس اإلدارة

ويتألــف مجلــس اإلدارة مــن 11 عضــوا، 
بعــد  الجديــد  التشــكيل  بحســب  وهــم 
التدويــر مــا يأتي: ســمير صديق العوضي 
)الرئيــس(، زبيدة البلوشــي )نائبة الرئيس، 
التنفيــذي  بالمجلــس  النقابــة  ومندوبــة 
البحريــن،  عمــال  لنقابــات  الحــر  لالتحــاد 
وتشــغل مركــز النائــب الثانــي بالمجلــس 
التنفيذي لالتحاد(، ومحمد ســعيد )النائب 
الثانــي للرئيــس(، وهنــاء المســيفر )أميــن 
الســر(، ومحمــود يوســف ســلمان )عضــو 
إداري، وأزيــح مــن مركــز األميــن المالــي(، 

وعبــدهللا جناحــي )األميــن المالــي، وقــد 
كان عضــوا إداريــا(، ويوســف أحمد )لجنة 
الصحــة والســالمة(، وعبدالعزيــز المتروك 
الرميثــي  ومحمــد  اإلعالميــة(،  )اللجنــة 
)لجنــة طاقــم الضيافــة(، وفــراس بهلــول 
الكويتــي  ألحمــد  إضافــة  إداري(،  )عضــو 

الذي أصبح عضوا إداريا.
وحســب العمادي، فإن أبــرز 3 وقعوا على 
قــرار تدويــر الكويتــي هــم: نائبتــه زبيــدة 
البلوشي وعبدهللا جناحي وسمير صديق 

هاشم.
وانتقــد العمــادي قــرار التدويــر، ووصفــه 
بأنــه “انقــالب أبيض”، واعتبــره “مؤامرة”. 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد  واتهــم 

البحرين بالضلوع وراء ما جرى.
وبيــن أن إدارييــن اثنيــن مــن الموقعيــن 
الســتة على ورقــة طلب تدويــر المناصب 

قد تراجعا وبصدد سحب توقيعاتهما.

اإلدارة التنفيذية للشركة مستقبلة الرئيس الجديد سمير العوضي

أخلت المحكمة الكبرى الجنائية األولى ســبيل متهم عربي الجنســية )52 عاما(، ســلم 
نفسه للشرطة بعدما تعمد إحراق ورشة النجارة التي يعمل فيها لمجرد أنه لم يتسلم 
راتبــه المقــرر بمبلــغ 273 دينــارا، والــذي تســبب فــي تلفيــات بالورشــة بلغــت 300 ألف 
دينار، بناء على تقديم وكيله إلقرار تنازل مقدم من المجني عليه، والذي أفاد به أنه 

أسقط حقه الشخصي.

كمــا تمســك وكيل المتهم بضــرورة عرضه على 
الطبيــب النفســي إلعــداد تقريــر بشــأن حالتــه 
العقلية، لبينا عما إذا كان مسؤوال عن تصرفاته 
مــن عدمــه، وأجلــت المحكمــة النظــر بالقضيــة 
حتــى جلســة 26 مارس الجــاري، وذلك لتقديم 

المرافعة.
وتشــير التفاصيــل إلــى أن بالغــا كان قــد ورد 
لمركــز شــرطة ســترة بتاريخ 3 مايــو 2018 في 
الســاعة 7:30 صباحا، مفاده حدوث حريق في 
ورشة للنجارة بمنطقة أبو العيش، عقب إخماد 
الحريــق جــاء فــي تقريــر إدارة الدفــاع المدني 

أنه الحريق مفتعل بفعل فاعل.
وتبيــن مــن خــالل تقريــر التلفيــات أن األضــرار 
آلــة نجــارة، ومجموعــة   13 حدثــت فــي عــدد 

مــن األخشــاب واألثــاث الجاهــز للتوصيــل إلــى 
إجمــال  أن  الورشــة  صاحــب  وقــدر  الزبائــن، 
خســائره التي تعرض إليهــا يصل إلى 300 ألف 

دينار.
وبسؤال صاحب الورشة قرر بأن المتهم، والذي 
يعمل لديه بصفته نجار، هو من أشعل الحريق، 
كونه قد هدد في وقت سابق بتخريب الورشة 
أثناء اختصامه في دعوى رفعها أمام المحكمة 

العمالية.
وبالتحقيق مع المتهم، والذي سلم نفسه بنفسه 
إلــى مركــز الشــرطة بعد حصــول الواقعــة بيوم 
واحــد، واعتــرف أنه حضر إلــى مملكة البحرين 
ظــروف  وبســبب   ،2017 ســبتمبر   27 بتاريــخ 
العمــل الصعبــة والجهــد البدني المتعــب وتأخر 

صاحــب العمل عن تســليمه راتبه الشــهري فقد 
تقدم بشكوى في وزارة العمل وتمت تسويتها، 
إال أن صاحــب العمــل توقــف مجــددا فــي شــهر 

يناير 2018 عن دفع رواتبه حتى شهر أبريل.
أمــام  جديــدة  بشــكوى  تقــدم  انــه  وأضــاف 
المحكمة العمالية، والتي حكمت بإلزام صاحب 
الورشــة بدفــع راتبــه البالــغ 273 دينارا، فســلمه 
صاحــب الورشــة شــيك بالمبلغ، إال أنه اكتشــف 
عبــر حســاب  إال  الشــيك  إمكانــه صــرف  عــدم 

مصرفي وهو ما ال يمتلكه.
وفوجئ ذات يوم باتصال من صاحب الورشــة 
يســخر منــه بســؤاله )صرفــت الشــيك؟(، فقــرر 
االنتقام منه، وتوجه إلى الورشــة وجلب عبوة 
بهــا مــادة قابلة لالشــتعال وســكبها على اآلالت 

ثم أشعل النار وغادر إلى مسكنه.
فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبار 
انــه بتاريــخ 3 مايــو 2018، أشــعل عمــدا حريقا 
النجــارة  لورشــة  المملوكــة  المنقــوالت  فــي 
المجني عليها، وكان من شــأن الحريق تعريض 

حياة الناس وأموالهم للخطر.

عدلــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى عقوبــة عامــل محــل -فــي مجمــع 
تجــاري معــروف- لبيــع المالبس الخاصة بالســيدات، يحمل جنســية آســيوية يبلغ من 
العمــر 35 عامــا، والــذي ضبطته إحــدى الزبونات وهو يراقبها أثنــاء تجربتها المالبس 
قبل شــرائها في غرفة تبديل المالبس من خالل كاميرا مراقبة تمكن من وضعها في 
الغرفة، والمدان باالعتداء على عرضها، إذ اكتفت بحبسه لمدة سنة واحدة بدال من 
3 ســنوات، فيمــا أيــدت عقوبــة اإلبعاد نهائيا عــن البالد عقب تنفيــذ العقوبة المقضي 

بها.

المســتأنف  ضبــط  وقائــع  وتتحصــل 
لتلــك  ســيدة  اكتشــاف  فــي  اآلســيوي 
تلفزيونيــة  بشــبكة  الموصولــة  الكاميــرا 
أبلغــت  إذ  المحــل،  فــي  عــرض  وشاشــة 
أنهــا  الشــهير  المجمــع  وأمــن  الشــرطة 
عندمــا دخلــت المحــل اختــارت لنفســها 
بعضــا مــن المالبس، ولتتأكد من تناســب 
البائــع  مــن  طلبــت  لهــا  المالبــس  تلــك 
المالبــس،  تبديــل  غرفــة  إلــى  إرشــادها 
وبالفعــل أرشــدها إليها، لكنه عاد مســرعا 

إلــى إحــدى شاشــات عــرض الكاميــرات 
األمنيــة الموجــودة فــي المحل، ممــا أثار 

استغرابها.
وعندمــا دخلــت غرفــة تبديــل المالبــس 
الحظــت وجــود كاميــرا مراقبــة بداخلها 
فخرجــت  تلفزيونيــة،  بدوائــر  موصولــة 
إلــى  واتجهــت  العامــل  ناحيــة  مســرعة 
العامــل  أن  لهــا  وتبيــن  العــرض،  شاشــة 
كان ينتظــر مشــاهدتها وهي بداخل تلك 
الكاميــرا  طريــق  عــن  المراقبــة  الغرفــة 

كان  الــذي  الجهــاز  بشاشــة  الموصولــة 
ينتظر مشاهدتها من خالله.

وأشــارت إلــى أنهــا صرخت علــى العامل 
المجمــع  أمــن  عــن  المســؤولين  وطلبــت 
واتصلت بزوجها وأبلغته بالمشــكلة التي 

وقعت بها.
وعلــى إثر ذلك حضر زوج المجني عليها 
والذي طلب اســتدعاء الشــرطة للمجمع، 
والــذي  المســتأنف،  علــى  القبــض  فتــم 
أنكــر خــالل التحقيــق معه بدايــة االتهام 
المنســوب إليــه، إال أنــه تراجــع واعتــرف 

بعد ذلك.
وقــد أســندت النيابــة العامــة للمســتأنف 
تهمــة أنــه اعتــدى علــى عــرض المجنــي 
عليهــا إذ قــام بوضــع كاميــرات مراقبــة 
مــن  وتمكــن  المالبــس  تبديــل  بغرفــة 
وراء ذلــك مــن مشــاهدتها تقــوم بتبديل 

مالبسها بشكل غير قانوني.

ــه ــدم صـــرف راتــب ــع ــعــمــل ل ــب ال ــاح ــتــقــم مـــن ص ان سنة ــى  إل ســنــوات   3 مــن  عقوبته  تخفف  المحكمة 

إخالء سبيل نجار حرق بضاعة بـ300 ألف دينار آسيوي يصور السيدات في غرفة التبديل

قضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة األولــى )الدائــرة اإلداريــة( بإلــزام موظفــة كانــت مبتعثة من جانــب معهد البحريــن للتدريب 
لتحصل على شــهادة الدبلوما الوطنية العليا )HND(، في مقابل أن تعمل لدى المعهد مدة مســاوية لمدة الدراســة والمحددة 
بســنتين، إال أنها فشــلت في إتمام الدراســة وتقدمت باســتقالتها من المعهد وكبدت وزارة التربية والتعليم مبلغ 6240 دينارا، 
وهو ما ألزمتها المحكمة بدفعه للوزارة؛ وذلك ألن االتفاق المبرم بين الطرفين كان ينص على تحمل الموظفة لتلك التكاليف 

في حال عدم تنفيذ بنود االتفاق.

وتشــير التفاصيــل إلــى أن وزارة التربية 
والتعليــم كانــت تقدمــت بالئحــة دعــوى 
عليهــا، طالبــت  المدعــى  الموظفــة  ضــد 
علــى  التحفظــي  الحجــز  بإيقــاع  فيهــا 
حســاب المدعــى عليها في حــدود المبلغ 
المطالــب بــه فــي الدعــوى، وإلزامهــا أن 
تدفــع لها مبلغــا وقــدره 6240 دينارا، مع 
ومقابــل  والمصاريــف  بالرســوم  إلزامهــا 

أتعاب المحاماة.
وقالــت إنهــا ابتعثت المدعــى عليها على 
نفقتهــا لدراســة الدبلومــا الوطنيــة العليا 
اعتبــارا  للتدريــب،  البحريــن  فــي معهــد 
مــن بداية الفصــل األول للعــام التدريبي 

بموجــب  ســنتين  ولمــدة   2013/2014
الموقعــة  الدراســية  الكفالــة  اتفاقيــة 
تقدمــت  عليهــا  المدعــى  أن  إال  بينهمــا، 
باســتقالتها مــن العمــل بتاريــخ 31 يوليو 
2016، ولم تستكمل الدراسة المكلفة بها 
ولم تحصل على الشهادة المطلوبة وفقا 

لما تم االتفاق عليه.
وأفــادت أنــه ترتــب علــى ذلــك مخالفتها 
لبنــود االتفاقيــة، وبالتالــي تكــون ملزمة 
التــي  الدراســية  المصروفــات  بســداد 
تكبدتهــا الــوزارة نظيــر ابتعاثهــا، مبينــة 
أنهــا خاطبــت المدعى عليها لســداد هذه 
المصروفــات بمبلغ وقــدره 6240 دينارا، 

لــم  أنهــا  وإنذارهــا بضــرورة ســداده، إال 
تستجب لذلك.

وأوضحــت المحكمــة في أســباب حكمها 
أنــه مــن المقــرر أن التعهــد بخدمة مرفق 
عــام لمدة محــددة مع التزام المتعهد برد 
مــا أنفقــه المرفــق علــى تدريــب المتعهد 
علميــا وعمليــا في حالة إخاللــه بالتزامه 
هــو عقــد إداري تتوافــر فيــه خصائــص 
ومميــزات هــذا العقــد، ويتحقــق إخــالل 
أداء  بعــدم  األصلــي  بااللتــزام  المتعاقــد 
الخدمــة خــالل المــدة المتفــق عليهــا وال 
تبــرأ ذمــة المتعاقــد فــي هــذه الحالــة إال 
بأداء كامل االلتزام البديل، فإذا لم يؤده 

المتعاقد جاز قانونا إجباره على ذلك.
وأشــارت إلــى أن أحكام اتفاقيــة الكفالة 
للتدريــب  البحريــن  بمعهــد  الدراســية 
والمبرمــة بيــن الــوزارة والمدعــى عليهــا 
بتاريــخ 27 أكتوبــر 2013، بينــت وجــود 
التــزام أصلــي، محلــه اســتمرار المدعــى 

ســنتين  لمــدة  الدراســة  فــي  عليهــا 
للحصــول علــى الدبلوما الوطنيــة بمعهد 
البحريــن للتدريــب والعمل بعــد تخرجها 
الدراســة  لمــدة  مســاوية  مــدة  مباشــرة 
محــل الكفالــة، فضــال عــن التــزام بديــل 
محلــه دفــع جميــع مــا ُأنفــق عليهــا إذا لم 

تِف بالتزامها األصلي.
وانتهت إلى القول إنه ولما كانت المدعى 
عليهــا قد تقدمت باســتقالتها بتاريخ 31 
يوليــو 2016 ولــم تحصــل على الشــهادة 
المطلوبة وفقا لما تم االتفاق عليه، ومن 
ثــم تكون المدعية على حق في الرجوع 
علــى المدعــى عليهــا بقيمــة المصروفات 
الدراســية التي أنفقت عليهــا اعتبارا من 
تاريــخ االتفاقية محل التداعي، وقدرها 

6240 دينارا.
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نظرت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى في طعن المدانين بتلقي أموال من 
المدعــو عبــدهللا بــن خالــد آل ثاني وزيــر الداخلية الســابق بالحكومــة القطرية بهدف 
التأثير على االنتخابات النيابية، واللذان ضبط بحوزتهما مبلغ يصل ألكثر من 12 ألف 
دينار لم يفصحا عنه، وادعيا أنهما نسيا ذلك، فضال عن أنهما تلقيا أمواال في السابق 
وصلــت بالنســبة ألحدهمــا ألكثــر مــن 170 ألــف دينــار خــالل 10 ســنوات، والمحكــوم 
ببراءة األول منهما مما نسب إليه من تهمة التخابر مع قطر، وبسجنه لمدة 5 سنوات 
وتغريمــه مبلــغ 2000 دينــار وبحبــس المتهــم الثانــي لمــدة 3 ســنوات وتغريمــه مبلــغ 
1000 دينــار عــن تهمــة الحصول على تمويالت مالية، وبمصــادرة األموال المضبوطة 
بحوزتهمــا والبالغــة أكثــر مــن 225 ألــف دينــار، وقررت تأجيل االســتئناف لجلســة 21 

أبريل المقبل؛ وذلك لتقديم المرافعة.

21 أبريل مرافعة متلقي األموال القطرية

Û  تحتفل مملكة البحرين بذكرى إعالن يوم الشــراكة المجتمعية في
الثامن عشــر من شــهر مارس، حيث يأتي إعالن هذا اليوم تجسيدا 
لعالقــة الثقــة بين رجل األمــن والمواطنين والمقيميــن، انطالقا من 
الحــس الوطنــي بضرورة التعاون لحفظ األمن واالســتقرار، فاألمن 
مطلــب للجميــع، وهــو مســؤولية وطنيــة تقــع علــي عاتــق الجميــع، 
والشــراكة المجتمعيــة هــي تعبير صــادق عــن روح المواطنة الحقة 
لتكون ممارســة حية وســلوكا حضاريا تجاه أبناء الوطن خصوصا 

الساهرين على أمنه واستقراره.
Û  وقــد جــاءت الشــراكة المجتمعيــة فــي إطــار المشــروع اإلصالحــي

لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة عاهل 
البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، وفــي ضــوء الثوابــت الوطنيــة 
هــا دســتور مملكة البحريــن وميثاق العمــل الوطني، وهي  التــي أقرَّ
اســتجابة لرغبــة أبنــاء البحريــن فــي المشــاركة الفاعلــة فــي خدمة 
الوطــن وتقديــر جهــود المخلصين مــن أبنائه، وهي نابعــة من القيم 
والعــادات والتقاليــد األصيلــة لشــعب البحريــن الكريــم، والوقــوف 
صفا واحدا للتصدي لكل من يمس أمن الوطن ويســتهدف نســيجه 

ووحدته.
Û  وتجــاوزت الشــراكة المجتمعية المفاهيم النظرية لتصبح ممارســة

واقعيــة، تأخــذ أشــكاال متعــددة مــن الســلوك الوطنــي اإليجابــي، 
والمتمثــل في التربية الســليمة للنشء واحتــرام القوانين وااللتزام 
بهــا، إضافــة إلــى المحافظــة علــى المرافــق العامــة وســالمة البيئــة، 
والتواصــل مــع رجــال األمن والتعــاون معهم إلدامة االســتقرار، مما 
جعــل مــن وجــود رجــل األمــن مبعــث طمأنينــة وارتياح، فالشــراكة 
المجتمعية هي مبادرة وطنية انطلقت من مشــاعر وطنية صادقة، 
وهــي متجــددة لمواكبــة روح العصــر والتفاعــل مــع األحــداث مــن 

منظور وطني يسعى لخدمة المصالح العامة.

الشراكة المجتمعية منظور
 وطني يخدم المصلحة العامة

راشد الغائب
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ــدم “جــيــزيــل” ــق ــة الــوطــنــيــة ت ــوري ــك ــبــالــيــه ال ــة ال ــرق ف

انطالق فعاليات مهرجان أبوظبي 2019

انطلقت فعاليات البرنامج الرئيس لمهرجان أبوظبي في دورته السادسة عشرة، وأقيمت أولى أمسيات المهرجان في قصر اإلمارات بأبوظبي.
جاء ذلك تحت رعاية وبحضور وزير التسامح وراعي مهرجان أبوظبي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية في إمارة أبوظبي والرئيس 

التنفيذي لشركة مبادلة  خلدون المبارك، ومؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي هدى الخميس.
واحتشــد الجمهــور فــي قاعــة المســرح الرئيســي لمتابعــة 
عــرض رائعــة الباليــه “جيزيــل” الــذي قدمتــه فرقــة الباليــه 
الكوريــة الوطنيــة، علــى أنغــام فرقــة األوركســترا الكورية 
الســيمفونية فــي إطــار احتفــاء مهرجــان أبوظبــي بثقافــة 
كوريــا، الدولــة ضيف شــرف المهرجان لهــذا العام.وترجمًة 
العالمــي  الثقافــي  التبــادل  تحفيــز  فــي  المهرجــان  لرؤيــة 
واإلبداع واالبتكار في الفنون وتعزيز سيمفونية الثقافات 
العالميــة وحــوار الثقافــات علــى أرض اإلمــارات، واحتفاًء 
بجمهوريــة كوريــا الدولــة ضيفــة شــرف دورتــه السادســة 
عشــرة، يأتــي عــرض جيزيــل مــع فرقــة الباليــه الوطنيــة 
الكورية كأول األمسيات ضمن سلسلة من األمسيات التي 
تســلط الضــوء علــى الثقافة الكورية وتبــرز اإلرث الثقافي 
والفنــي الهائل لكوريا، وتقّدم اإلبداع الكوري في العاصمة 
أبوظبــي، كمــا يتضمــن برنامــج هــذا العــام أيًضــا أمســية 

موسيقية خاصة من أوركسترا السيمفونية الكورية.
ورأت هــدى الخميــس أّن حضــور فرقــة الباليــه الكوريــة 
العريــق، يســلط  الرومانســي  الباليــه  الوطنيــة مــع عــرض 
الضــوء علــى ثراء المشــهد الفنــي في كوريــا الدولة ضيفة 
وقالــت  عشــرة،  السادســة  دورتــه  فــي  المهرجــان  شــرف 
“يعكــس هــذا الحضــور العالقــات الراســخة بيــن اإلمــارات 
وكوريــا، في جوانبهــا الثقافية واألدبية والفنية إلى جانب 
العالقات الدبلوماســية، إذ يرســخ المهرجــان دوره كمنصة 
لقاء بين البلدين الصديقين، ُتعلي قيم التسامح واالنفتاح 
على العالم وتستقبل أهم فناني الدولة الضيف، من مؤدي 
الباليه والموســيقيين المبدعين من األوركسترا السمفونية 
يعــد  الــذي  تشانغ،  يونغ  تشي  المايسترو  بقيادة  الكورية 

واحًدا من أهم قادة األوركسترا المعاصرين في كوريا”.
وختمــت بالقــول “يقــّدم مهرجــان أبوظبــي عــرض جيزيل 
مــن الباليــه الكوريــة الوطنيــة فــي لوحــات تعكــس ثــراء 
الثقافــة الكوريــة وتفتح نافــذة لجمهوره في أبوظبي على 

إبداعــات واحــدة مــن أهم فــرق الباليه في آســيا، متضمنة 
لوحــات راقصــة أنجزهــا مصمم الرقص الفرنسي الشهير 
الموســيقى  لجماليــات  عالمــي  لقــاء  فــي  بارت،  باتريس 
والباليــه واألداء”. واســتكمااًل الحتفــاء مهرجــان أبوظبــي 
بثقافــة جمهوريــة كوريــا، أقيــم حفــل لبي تطلعات عشــاق 
الموســيقى الكالســيكية احييته فرقة األوركسترا الكورية 
الســيمفونية، فيما رحب عشــاق فن الجاز األمريكي بفنان 
الجــاز وعــازف البيانو األميركي جاســتين كوفليــن، الحائز 
على العديد من الجوائز بمركز الفنون في جامعة نيويورك 

أبوظبي. 
كمــا أقيــم يقــام حفل “توســكا” للســير برين تيرفــل ترافقه 
فرقــة أوركســترا كامــري بقيــادة جاريــث جونــز والجوقــة 

الويلزية يوم أمس الجمعة 15 مارس 2019.
واحتفــاًء “باألولمبياد الخاص لأللعاب العالمية - أبوظبي”، 

الــذي ســيقام فــي العاصمــة اإلماراتيــة، يتعــاون مهرجــان 
أبوظبــي 2019 مــع األلعــاب األولمبيــة الخاصــة فــي كوريا 
واأللعــاب العالميــة الخاصــة بأولمبياد أبوظبي الســتضافة 
حفــل بعنوان “مًعا لإلندماج”، تحييه مجموعة مختارة من 
أصحاب الهمم من كوريا يوم 16 مارس على مســرح قصر 
اإلمارات، تقوده مغنية الســوبرانو الشــهيرة والحائزة على 

جائزة جرامي “سومي جو”.
ويســتمر البرنامــج الرئيــس لمهرجــان أبوظبــي فــي تقديم 
أمســياته االســتثنائية للجمهــور بعــرض بعنــوان “الظــالل” 
)سومبراس( يوم 21 مارس، تم تصميمه خصيًصا بمناسبة 
الذكرى العشرين لفرقة سارا باراس لباليه الفالمينكو، قبل 
أن يختتــم المهرجان فعاليــات برنامجه الرئيس على مدار 
يومــي 29 و30 مــارس بحفل لفرقــة باليه دار أوبرا باريس 

بعنوان “جولز” لجورج باالنشين.
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صدر عن مؤسســة أروقة للدراســات والترجمة والنشــر، في إطار تعاونها 
مــع النــادي األدبــي الثقافــي فــي نجــران كتــاب “شــعرية التلقــي: النــص 

وتجاوب المتلقي في أدب المعري” للكاتب حميد سمير.

إلــى  تنــزع  نقديــة  قــراءة  هــي 
دراسة نصوص أبي العالء األدبية 
التــي  التلقــي  نظريــة  خــالل  مــن 
يتســاوى فيها األديب مع المتلقي، 
بــأن يصبح األديــب وعمله األدبي 
واحــد  خــط  علــى  والمتلقــي 
النــص  يخــرج  بحيــث  مســتقيم 

األدبــي، شــعرا كان أم نثــرا، معبــرا 
عن مؤلفــه ومتلقيه في آن واحد، 
القــراء  إليــه  يميــل  ال  مــا  وذلــك 
والنقــاد في دراســة أعمال المعري 
األدبيــة، حيــث يتناولونهــا نقديــا 
باعتبارهــا معبرة عــن ذات الكاتب 

فحسب.

تجاوب المتلقي في أدب المعري

بعــد 13 عامــا علــى رحيلــه، تعــود إلــى الواجهة قصــص األديب المصــري نجيب 
محفــوظ لتجســد الحــارة والمقهــى والشــخصيات المهمشــة التــي جســدتها 18 

قصة وذلك عبر كتاب جديد للصحافي المصري محمد شعير.

تحمــل  التــي  المجموعــة  وتتشــكل 
همــس  محفــوظ..  “نجيــب  اســم 
النجــوم” وصــدرت عن دار الســاقي 
نشــرها  قصــص  مــن  بيــروت  فــي 
القــرن  تســعينات  فــي  محفــوظ 

لكنهــا  المجــالت،  بإحــدى  الماضــي 
مضافــا  كتــاب  أي  فــي  ُتجمــع  لــم 
إليهــا قصــة جديــدة مــن كنــز أدبــي 
عثــر عليه شــعير لدى ورثــة األديب 

الراحل.
وقال شعير الذي دأب على مراجعة وتحليل سرديات محفوظ في مقدمة  «

الكتاب “عندما منحتني ابنته أم كلثوم صندوقا صغيرا يتضمن أوراقا 
عدة.

مــازال معــرض “ســيرن فــي البحرين” 
ومتابعــي  والطــالب  الــزّوار  يجــذب 
عمــارة  فــي  الثقافــة  ربيــع  فعاليــات 
بــن مطــر المتفّرعــة عــن مركز الشــيخ 
إبراهيــم بــن محمد آل خليفــة للثقافة 
والبحــوث، مشــيدين بفكــرة المعــرض 
كونــه يقــّدم رؤيــة لعالــم الجســيمات 

األوليــة ويعــّرف مرتاديــه على أســرار 
الفضــاء والكــون، والــذي تــّم تنظيمــه 
إبراهيــم،  الشــيخ  مركــز  جانــب  مــن 
األوروبيــة  المنظمــة  مــع  وبالتعــاون 
كأّول   )CERN( النوويــة  لألبحــاث 
الشــرق  فــي  لســيرن  علمــي  معــرض 

األوسط.
وعّبر عدد كبير من زُوار المعرض عن بالغ سرورهم بالتجربة المعرفية  «

التي اكتسبوها. وأشاد طلبة الجامعات والمدارس في البحرين بما وّفره 
المعرض من معلومات علمية تربط الدراسة النظرية بالتطبيق العلمي 

والتجارب الواقعية الحقيقية. تشــارك دولــة اإلمــارات ممثلــة فــي جمعيــة الفجيــرة االجتماعيــة الثقافيــة فــي 
الملتقــى الدولــي الثالث للشــباب والنســاء الرائدات الذي يعقــد اليوم في مدينة 

طنجة بالمملكة المغربية وتستمر فعالياته حتى 17 مارس الجاري.

تنظمــه  الــذي  الملتقــى  ويســتقطب 
الجمعيــة المغربيــة للتنمية االقتصادية 
شــعار  تحــت  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
التنميــة  فــي صلــب  والشــباب  “المــرأة 
المســتدامة”، نخبــة مــن الخبــراء وكبار 
مختلــف  مــن  الدولييــن  المســؤولين 
دول العالــم؛ بهدف تعزيز بناء شــبكات 

وتعزيــز  اإلســتراتيجية  التعــاون 
التنميــة  مجــاالت  فــي  االســتثمارات 

المجتمعية واإلنسانية.
ويشــمل برنامــج المشــاركة اإلماراتيــة، 
حــول  العمــل  أوراق  مــن  عــدد  تقديــم 
التجربة اإلماراتية في مجاالت تمكين 

المرأة والشباب.

عودة نجيب محفوظ

سيرن في البحرين

الفجيرة الثقافية

تحت رعاية نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 
تنظــم المكتبــة الوطنيــة بمركــز عيســى الثقافي المؤتمــر األول للمكتبييــن البحرينيين بعنوان “دعــم رؤية مملكة 

البحرين 2030: المعرفة بوابة التنمية” في 18 أبريل المقبل.
الوطنيــة  المكتبــة  مديــر  وصــرح 
منصــور  المؤتمــر  رئيــس  بالمركــز، 
ســرحان بــأن هذا المؤتمــر هو األول 
مــن نوعه علــى مســتوى المملكة، إذ 
يأتــي تنظيمــه بمناســبة مرور عشــر 
ســنوات علــى افتتــاح مركز عيســى 
الثقافــي، وقرب احتفــاالت البحرين 
باليوم العالمي للكتاب الذي يصادف 

23 أبريل.
وأوضح بأن المؤتمر سيركز على دور 
المكتبــات ومراكــز المعلومــات علــى 
اختالف أنواعها في مملكة البحرين 
البحريــن  مملكــة  رؤيــة  دعــم  علــى 
التنميــة  بأهــداف  وربطهــا   2030
المؤتمــر  بــأن  مؤكــدا  المســتدامة، 
ســيحقق الكثيــر مــن األهــداف التي 
تســعى المكتبة الوطنية بالمركز إلى 

تحقيقهــا وأهمهــا تطويــر الخدمــات 
ومراكــز  المكتبــات  تقدمهــا  التــي 
المعلومــات وفــق أحــدث التقنيــات، 
والعمــل علــى تبــادل الخبــرات بيــن 
المختصين، وإيجاد قنوات التطوير 

المهني للعاملين فيها.

وذكــر بــأن المؤتمــر يتضمــن أبحاثــا 
وأوراق عمــل، واســتعراض تجــارب 
وعربيــة  محليــة  لمكتبــات  ناجحــة 
وعالميــة، ودورهــا في دعــم أهداف 
التنميــة المســتدامة وفــي رفــع أداء 

المكتبيين لتطوير مهاراتهم.

التنمية” بوابة  المعرفة   :2030 رؤيــة  “دعــم  بعنوان 

المؤتمر األول للمكتبيين بـ “عيسى الثقافي”

ضمــن برنامــج مهرجــان ربيــع الثقافــة الرابــع عشــر، اســتضافت المكتبــة الخليفيــة األربعــاء الماضــي ضيــاء الكعبــي، التــي قّدمت 
محاضــرة بعنــوان “الرحالــة المتأخرون وشــغف الرحلة في عصر التفكك االســتعماري”، بحضور عدٍد من الشــخصيات األكاديمية، 

والمثقفين والمهتمين بموضوعات األدب والنقد.
وفــي المحاضرة قّدمــت الكعبي مقاربتها 
الخاصــة ونظرتهــا النقديــة لكتــاب علــي 
اســمه،  المحاضــرة  حملــت  الــذي  بهــداد 
كما ســردت ســيرة الرحالة الهولندي بول 
مارســيل كوربرشــوك فــي كتابــه “البدوي 
األخيــر، القبائــل البدويــة فــي الصحــراء 
متــواز  بمشــروع  ربطــه  مــع  العربيــة”، 
تاريخيــا معــه، وهــو مشــروع األكاديمــي 
واألنثربولوجــي الســعودي ســعد عبدهللا 
الصويــان فــي تفكيــك الصحــراء العربية 

ثقافيا.
وهــو  مهمــا،  تســاؤاًل  الكعبــي  وطرحــت 
“لمــاذا الحديــث عــن الرحلــة وســردياتها 
لالنشــغال  نفيهــا  مــع  اآلن؟”،  الثقافيــة 
بالهاجس التوثيقي األرشــيفي لســرديات 
الرحــالت الغربيــة إلــى المنطقــة العربيــة، 
فهنــاك المئــات مــن الكتــب التــي تناولــت 

هــذا المنحنى التوثيقــي. وذكرت الكعبي 
أن مــا يعنيهــا في هذا الشــأن هــو تفكيك 
خطاب الرحالت الغربية ثقافيا من خالل 
الوقــوف عنــد مقاربتيــن مهمتيــن جــدا: 

كتاب بهداد وكتاب كوربرشوك. 

كشــف  عــن  الكعبــي  تغفــل ضيــاء  ولــم   
مفهــوم  يكتنــف  الــذي  الغمــوض 
نواحــي  مبينــًة  الجديــد”،  “االستشــراق 
اختالفــه التــام عــن مفهــوم “االستشــراق 

القديم”.

ــة الــخــلــيــفــيــة ــب ــت ــك ــم مـــحـــاضـــرة لــلــكــعــبــي فـــي ال

الرحالة المتأخرون في عصر التفكك

ال شيء يستحق الحزن... 
دع الحزن للحمقى.

نجيب محفوظ

مركز عيسى الثقافيمنصور سرحان
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أرى أن المســتفيد من االســتقالل البريطاني عن باقي المجتمعات 
أصدرتهــا  دراســة  فــي  الصينــي،  المــارد  هــو  اليــوم  أوروبــا  فــي 
بلومبيــرغ العــام الماضــي جــاء فيهــا أن اســتثمارات الصيــن فــي 
أوروبــا خــالل العشــر ســنوات الماضيــة بلغــت 318 مليــار دوالر، 
وبتحليــل 679 صفقــة، خلصت الوكالة إلى أن الشــركات الصينية 
شــاركت بصفقــات ال تقــل عــن 255 مليار دوالر، مســتحوذة بذلك 
علــى 360 شــركة فــي مختلــف المجــاالت، وهــذا يعكــس طمــوح 
الصين في السيطرة على أسواق عالمية مهمة، ما أثار قلق القادة 
األوروبييــن وعلى رأســهم ميــركل وماكرون، والذين نــادوا لمزيد 
مــن اليقظــة والحذر، فالصين مازالــت مهتمة بالعديد من األصول 
األوروبيــة، وفي جعبتهــا الكثير من الخطط، التي لم يتم اإلعالن 
عنهــا رســميا، والتــي تشــمل بنــاء مفاعــالت نوويــة فــي رومانيــا 
وبلغاريا، وشراء محطة للحاويات في كرواتيا، وإنشاء ميناء في 
الســويد، واالستحواذ على شركة “ســكودا” للسيارات، وبعيدًا عن 
الدراسة، ُيالحظ أن الصين تقوم بعملية استحواذ كبيرة لشركات 
ومصانع أوروبية اســتراتيجية، فهي تحاول أن يكون لها موطئ 
قدم في القطاعات الرئيسية للمهارات الغربية، وال تريد أن تكون 

مجرد “مصنع” للشركات العالمية، بل أيضا مركز أبحاث عالمي.

الحقيقة أن الصناديق السيادية الخليجية استثمرت هي األخرى  «
في أوروبا بمجاالت المقاوالت وشركات السيارات والطيران 

والطاقة والعقارات والنوادي الرياضية، وهذا شيء جيد جداً، 
لكن أتمنى أن نلتفت أيضًا للشركات النوعية ذات الخصوصية 

العلمية، وكذلك مراكز األبحاث، لنكون مشاركين في العلوم 
واالختراعات التي أًصبحت تسيطر على اقتصاديات العالم 

بأكمله.

من المستفيد من مأزق البريكسيت؟ )2(

 قنابل موقوتة 
“جدام خلق اهلل”

ألهميــة الموضــوع وللمــرة المليــون نطرح مشــكلة وجــود المرتفعات فوق الشــوارع 
والطرقــات، ونســلط الضــوء عليهــا لعل اإلخوة كبار المســؤولين في وزارة األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وفي مقدمتهم األخ سعادة الوزير يتحركون.
تلــك المرتفعــات أصبحت تشــكل خطــرا على الســواق والركاب داخــل المركبة، فمن 
غير المعقول والمقبول أن تنشــأ أعداد كبيرة من المرتفعات ســواء كانت قديمة أو 
حديثــة دون أن تراعــي الوزارة األمور التحذيرية المطلوبة التي من خاللها يتجنب 

صاحب المركبة االصطدام بها ويأخذ الحذر ويخفف السرعة أثناء المرور فوقها.
اليــوم ومــن خــالل جولــة قصيــرة فــي أيــة منطقــة بالبحريــن يكتشــف المــرء مــدى 
اإلهمال الكبير وعدم االهتمام بصيانة تلك المرتفعات فهي بال شــك “متروكه هدد” 
دون القيام بتجديدها ووضع الالفتات والدبابيس الضوئية وطالئها باللون األصفر 
ووضــع العاكســات الضوئيــة والقطــع الخزفيــة، فال يســتطيع الســائق أن يميــز لونها 
عن لون أســفلت الشــارع العام “نفس الشــي”، خصوصا في فترة الليل، فوق ذلك ال 
توجد أية متابعة أو محاسبة لهذا األمر الذي بات يقلق ويخيف جميع من يستخدم 

الطريق.
في نفس الســياق عندما نقارن بين وضعية المرتفعات المنتشــرة في طول وعرض 
المســؤولين  المتقدمــة واهتمــام  الــدول  الموجــودة فــوق شــوارع  البــالد باألخــرى 

المعنييــن بها والحرص والمتابعة بوضع إشــارة ضوئيــة فوق كل مرتفع بغض النظر 
عن موقعه تعطي تحذيرا مســبقا للســواق بوجود مرتفعات أمامهم، فأين نحن من 

ذلك التطور واالهتمام بصحة ونفسية البشر والمحافظة على ممتلكاتهم؟
لدينــا الكثيــر مــن الشــوارع التــي ال يتعــدى طولهــا 500 متــر، نجــد فوقهــا عشــرات 
المرتفعات وبأشكال مختلفة منها بالطوب ومنها باألسفلت “لمندر” ومنها على شكل 
“ظهــر لخمــة”، ومنها على شــكل “حنثلة يمل”، ومنها على شــكل ســمكة “طباق لزق”، 
ومنها على شــكل “ســابعة أحمســه”، ومنها على شــكل “صيوبة قارمنكت” من إحدى 

ناقالت “الردي مكس” و”الحسبة ضايعة ومن رفيجك”.
كــم امــرأة “أطرحــت” وخســرت جنينهــا وكم ســائقا “تخشخشــت أضلوعــه” وأصابه 
“دسك” في ظهره، وكم مركبة تضررت من رداءة تلك المرتفعات العشوائية، “وين” 
لجنة المرتفعات بالوزارة المكونة من عدة جهات حكومية وأعضاء مجالس بلدية؟ 

كمواطنين ال نعترض على إقامة المرتفعات رغم تحفظنا عليها فوجود بعضها  «
يعد من الطرق التي تساهم في تخفيف السرعة خصوصا في طرقات األحياء 

السكنية والتجارية، لكن إلى متى ستظل تلك المرتفعات كالقنابل الموقوتة 
“جدام خلق هللا” دون تحرك جدي إلبطال مفعولها تجنبا للمزيد من الخسائر 

الصحية والنفسية والمادية “واإلزعاجية”؟. وعساكم عالقوة.

opinions
@albiladpress.com
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مؤامرة الربيع العربي... 

سوريا ضحية 
الطورانيين

لقــد أغــرى النجــاح الكســروي الفارســي باحتــالل بعــض العواصــم العربيــة، 
نتيجــة العمالــة والخيانــة التي قام بها بعض المســتعربين مــن األمة العربية 
اإلســالمية، أغــرى هذا النجــاح الطورانيين العنصريين فــي محاولة احتالل 
بعــض العواصــم العربيــة أيضا، حتى يقولوا ألتباعهم انظــروا كيف أن األمة 
العربيــة أصبحــت خاضعــة لنــا بفضل سياســة الســلطان المعظم، الــذي أعاد 
الســيطرة علــى نســاء وأطفــال وتراب العالــم العربي المســلم، لهــذا ما انفك 
هؤالء الشعوبيون العنصريون الطورانيون من التخفي بكل عباءة الختراق 
العالــم العربــي، تــارة بتصويــر زعيمهــم المنافــق كبطــل تصــدى إلســرائيل 
وأميــركا، وهــو الــذي لــم يقــدم شــهيدا طورانيا واحــدا فداء لفلســطين، في 
الوقت الذي ال يزال يقيم فيه عالقات سياســية واقتصادية وعســكرية مع 
اإلسرائيليين، حيث ذهب الوعيد والتهديد أدراج الرياح، وتارة بترويج أن 
الطورانييــن هــم الذين يمثلون نموذج  اإلســالم الحقيقــي، في الوقت الذي 
نرى فيه أن هذا النموذج يحمي حقوق الشاذين والمثليين، ويحمي وينظم 
مهنــة بائعــات الهــوى ألنهــا رمــز ســياحي طورانــي، وغيرهــا مــن األكاذيــب 

والخزعبالت التي تصدقها عقلية متذوقي الشاورما من السذج العرب.

لقد كانت سوريا العربية آخر جرائم الكسرويين والطورانيين، فالكسرويون 
تظاهروا بالوقوف مع نظام بشــار األســد وحشــدوا عمالءهم من حزب هللا 
اللبنانــي والعراقــي وميليشــيات المرتزقة األفغانية والباكســتانية، من أجل 
السيطرة على بعض المناطق السورية ليتمكنوا من نشر المذهب الخميني، 
ويزاحمــوا فيــه المذهــب الســني والشــيعي والعلــوي، ولتكون ســوريا مركزا 
قويــا النطــالق بقيــة الحمــالت السياســية والدينيــة ضــد بقية أجــزاء العالم 
العربــي، والمهــم باألمــر عنــد الكســرويين هــو أال يســتأثر المنافــق الطوراني 

بسوريا كلها. 

أما الطورانيون بقيادة مسيلمة طورانيا وصاحب البهلوانيات اإلعالمية،  «
فأرادوا احتالل سوريا العربية المجاورة لهم، حتى تكون النقطة األولى 
والنجاح األول إلعادة االحتالل الطوراني القذر لألمة العربية اإلسالمية، 

وسط تطبيل عمالئهم ومرتزقتهم من اإلخوان المسلمين، ذلك الحزب 
الذي تزعم بيع وتسويق رقاب ونساء ورجال وأرض العرب المسلمين 

للمنافق الطوراني، فهذا حزب ال يهمه الشرف والعرض القومي العربي 
المسلم، مهما حصل من دمار لإلنسان العربي في سوريا. وللحديث بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

sm.adnan56@hotmail.com

ذاكرة الزمن المنسي
الكتابــات التــي تصــدت لتاريــخ المدينــة أو القريــة فــي البحرين رغــم أهميتها في 
توثيــق التــراث البحرينــي إال أن المالحظــة التــي ال تخطئها عين القــارئ أنه يغلب 
عليهــا االســتعجال، وتفتقــد إلــى منهجيــة البحــث التاريخــّي، القرية فــي البحرين 
اكتســبت طابعهــا المميــز عــن بقيــة البلــدان كونها زاخــرة باآلثار واإلنتــاج الزراعي 

وكفاح األهالي ورحالتهم في أعماق البحار بحثا عن اللؤلؤ.
و”ذاكــرة الزمــن المنســّي” الكتاب الــذي أراد من خالله األديــب البحريني المعروف 
األستاذ يوسف حسن على مدى ثالث سنوات من البحث والتقصّي أن يكون إطارا 
عامــا يجمــع بيــن دفتيــه نماذج وصورا للحياة المعاشــة في قرى وبلــدات البحرين 
ما قبل النفط. الباحث يعد أحد أقطاب الحركة األدبية في البحرين التي انطلقت 
في ستينات القرن الماضي، إضافة إلى كونه أحد مؤسسي أسرة األدباء والكتاب، 
والكتاب بحق شــهادة حية على حقبة من الزمن الجميل الذي كاد أن يكون نســيا 

منسيا بعد أن اكتسح األسمنت والعمارات المعلبة المساحات الخضراء. 
يــؤرخ الكاتــب لعقدي الخمســينات والســتينات وحتى منتصف الســبعينات، حيث 
شــهدت تلك الفترة عتبات الوعي الوطني المبكر الذي نجم عن تأســيس المدارس 
األهليــة والحكوميــة واألنديــة الوطنيــة منــذ العشــرينات فــي مدينتــي المنامــة 
والمحــرق، وســرعان ما انتشــر الوعي الــذي تمثل في األندية الوطنيــة في العديد 

مــن القــرى، مــا جعــل هــذه األنديــة مراكــز إشــعاعية ســاهمت فــي تنشــيط الوعــي 
الثقافي واالجتماعي.

المفاجــأة التــي ال تخطــر فــي ذهــن أبنــاء هــذا الجيــل أّن إنشــاء األنديــة آنــذاك 
اســتقبله األهالــي بــردات فعــل عنيفــة برفضهــم كل جديد يكتســب صفــة التنوير. 
بيــد أّن األكثــر إدهاشــا أّن األندية واصلت طريقها في تفعيل رســالتها االجتماعية 
والثقافيــة وتجذيــر الوعي بكل أشــكاله، وال بّد لمن يتصــدى لتوثيق تاريخ القرية 
أن يقف متأمالً مالمح الشخصيات التي نهضت بعبء الرسالة التنويرية فيها عبر 

فعالياتها وسلوكياتها التي تجسد القيم واألعراف والعادات. 

حرص الكاتب يوسف حسن على تتبع نماذج من هذه الشخصيات ودورها  «
في االرتقاء بالمستوى الثقافي واالجتماعّي. أحد النماذج المزارع وهناك 
من أسماهم الباحث بشهداء النخل الذين كابدوا في صباهم وشبابهم 

وكهولتهم حتى مماتهم حين تطوح بهم الرياح من أعالي رؤوس النخل 
الشاهقة، وآخرون ممن امتهنوا الغوص وصيد السمك وقلع الحجارة، أّما 

قصة التعليم في تلك اآلونة فإنها جديرة بأن تروى ألجيال اليوم، ذلك أّن 
أبناء ذلك الجيل اكتووا بالمعاناة واالنكسارات واآلالم والخسارات لما بذلوا 

من جهود استثنائية المتالك المعرفة.

محمد المحفوظ

مــن حــق كل مســؤول حكومــي، حتــى إن كان مســؤوال ســابقا أن يعلــي 
مــن شــأن بلده ويرفــع معنويات أبناء شــعبه ويــزرع الوطنيــة واالنتماء 
وحــب الوطــن في نفوس الشــباب، وال مانــع أن يبلغ درجة ما في وصف 
البطــوالت التــي تحققت وتضخيم األخطــار والمؤامرات التــي تواجهها 
الدولــة وقادتهــا العظام واســتدعاء ســير األوليــن الذين صنعــوا التاريخ 

إللهاب حماس الشباب وتوفير القدوة لهم.
ومــن حــق وزيــر الطاقــة القطــري الســابق عبــدهللا بــن حمــد العطيــة أن 
يعلي من شــأن بلده قطر ويســتخدم من الحكايات ما يؤيد رسائله التي 
يخصصهــا لالســتهالك المحلــي، علــى اعتبــار أن الجمهــور المحلي يكون 
مؤهــال علــى الدوام لتقبل مثل هذه الحكايات مهما كانت بال دليل، فكل 

شعب يرى بلده أعظم البالد.
فبإمكان العطية أن يقول مثال إن بالده تحت قيادة الحمدين استطاعت 
بجــدارة واســتحقاق أن تســتضيف كأس العالــم وبــدون أن تدفع رشــوة 
٨٠٠ مليون دوالر من أموال الشعب القطري، ومن حق العطية أن يزعم 
أن أجداده وأجداد الحمدين هزموا الجن وطردوهم إلى جزائر البحور، 
لكــن ال يحــق له أبدا أن يقول إن الســعودية والبحرين ومصر واإلمارات 
خططــت لغــزو قطــر طمعــا فــي ثرواتهــا وطمعــا في أكبــر حقل غــاز في 

العالم.
العطية تعمق في إقامة الدليل على ما خططت له الدول األربع مستعينا 
بخبرته النادرة في فهم األحداث التاريخية، فقال إن األحداث التاريخية 
علمتــه أن لكل مشــكلة وجهين وأن مشــكلة بلده قطر مــع الدول األربعة 
لهــا وجــه اقتصــادي وهو “الطمــع في ثرواتها من قبل الــدول األربع التي 
تعللت برعاية قطر لإلرهاب رغم أن قطر بريئة من اإلرهاب والعالم كله 

يعرف هذه البراءة”.

استغربت جدا عندما قرأت تصريحات الرجل التي قالها إلحدى الصحف  «
القطرية وتساءلت كيف لمسؤول كبير أن يصل إلى هذا الحد وينسج 

حكاية ال تصلح حتى كحزاية تحكى للصغار فقط قبل النوم، لكن زالت 
دهشتي عندما قرأت تعليق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية 

البحريني على هذه التصريحات العجيبة، حيث فسر المسألة بالقول إن 
العطية شفاه هللا وعافاه يعالج حاليا في لندن، وربما يكون السبب في هذا 

أنه تناول الدواء الخطأ فكانت هذه هي النتيجة!.

بن حمد العطية و“حزاية” ما قبل النوم

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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2018 ــي  ــ فـ الـــمـــتـــحـــقـــقـــة  األربـــــــــــاح  ــل  ــضـ ــفـ بـ

توزيعات نقدية سخية لمساهمي البنوك

بات مســتثمرو الســوق على موعد مع التوزيعات الســخية في قطاع البنوك بســوق البحريني عن عام 2018. ووفًقا لحســابات “مباشر”، ينتظر مساهمو 
البنــوك المدرجــة فــي بورصــة البحريــن، توزيعات نقدية بقيمة تصل إلى 234.7 مليون دينار )617.5 مليون دوالر( في 4 بنوك، من أصل 8 بنوك مدرجة 

بالسوق.

وأوصــى مجلــس إدارة بنــك األهلي 
المتحــد بتوزيــع 20 % مــن القيمــة 
ســنتات   5 بواقــع  أي  االســمية، 
مليــون   399 يعــادل  بمــا  أميركيــة، 

دوالر 149.15 مليون دينار.
الجمعيــة  تنعقــد  أن  المقــّرر  ومــن 
العموميــة للبنــك األهلي المتحد في 
يــوم 28 مــارس الجــاري، للنظــر في 

تلك التوصية.
أرباًحــا  المتحــد،  األهلــي  وحقــق 
ســنوية لعــام 2018 بلغــت 697.53 
بنحــو  أربــاح  مقابــل  دوالر،  مليــون 
عــام  فــي  دوالر  مليــون   618.71

.2017
أمــا فيما يتعلــق بالبحريــن الوطني، 
فوافــق بالفعــل مســاهمو البنك على 
 ،%  25 بنســبة  نقديــة  توزيعــات 
فــي  دينــار،  مليــون   35.07 بواقــع 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للبنــك 

في السادس من الشهر الجاري.
وتمكن البحرين الوطني من تحقيق 
أربــاح بلغــت 70 مليــون دينــار العام 
الماضي، مقابل 61 مليون دينار في 

عام 2017.
بنــك  مســاهمو  ينتظــر  حيــن  فــي 
البحرين والكويت موافقة العمومية 
علــى أرباح نقدية بنســبة 40 % من 
رأس المــال بواقــع 35 مليــون دينــار 

لعام 2018.
البنــك  حقــق   ،2018 عــام  وفــي 
أرباًحــا عائدة على مســاهميه بقيمة 
قدرهــا 67.117 مليون دينار، مقابل 
عــام  فــي  دينــار  مليــون   58.685

.2017
لمصــرف  بالنســبة  األمــر  وكذلــك 
تنعقــد  حيــث  البحريــن،  الســام- 
فــي  للنظــر  العموميــة  الجمعيــة 
توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيع 3.5 
كأربــاح  المــال  رأس  قيمــة  مــن   %
نقديــة بقيمة 7.49 مليون دينار عن 

العام الماضي.
وفــي عام 2018، بلغــت أرباح البنك 
العائدة على مســاهمي البنك 18.45 
مليــون دينــار )48.8 مليــون دوالر(، 

مقابــل 18.01 مليــون دينــار )47.74 
مليون دوالر( في عام 2017.

العموميــة  الجمعيــات  وســتنعقد 
للبنكيــن في يــوم 20 مارس الجاري 

للنظــر فــي تلك التوزيعات الســنوية 
كل  مســاهمي  علــى   2018 لعــام 
والبحريــن  البحرينــي،  الســام  مــن 

والكويت.

المنامة - مباشر

بورصة البحرين 

الصين وأميركا.. 
تقدم تجاري

الجديــدة  الصيــن  أنبــاء  وكالــة  قالــت 
)شــينخوا( أمــس الجمعــة إن نائــب رئيــس 
ــا  الــوزراء الصينــي ليــو هــي تحــّدث هاتفيًّ
ســتيفن  األميركــي  الخزانــة  وزيــر  إلــى 
األميركــي  التجــارة  وممثــل  منوتشــين 
حققــا  الجانبيــن  وإن  اليتهايــزر  روبــرت 
مباحثــات  فــي  جديــًدا  ــا  جوهريًّ تقدًمــا 

التجارة.
وأفــادت الوكالة بــأن المباحثات تمت يوم 
تفاصيــل.  فــي  الخــوض  دون  الخميــس 
أكبــر  وهمــا  وبكيــن  واشــنطن  وتخــوض 
اقتصاديــن بالعالم، حرًبــا تجارية منذ عام 
تقريًبــا تضّمــن فــرض رســوم علــى العديــد 
من الصادرات والواردات المتبادلة بينهما، 

أضّرت باالقتصاد العالمي.

بكين - رويترز

لندن - رويترز:

ارتفــع الذهــب أمس متعافًيا من الهبوط الحاد الذي ُمني به في الجلســة الســابقة، 
مــع تراجــع الــدوالر وزيادة المخاوف بشــأن تباطــؤ النمو االقتصــادي العالمي على 

نحو أعطى دعًما للمعدن النفيس.

الفوريــة  المعامــات  فــي  الذهــب  وزاد 
لألوقيــة  دوالر   1301.58 إلــى   %  0.4
 %  1 نحــو  خســر  أن  بعــد  )األونصــة( 
يــوم الخميــس. ويتجــه المعــدن األصفر 
إلــى تحقيــق خســارة أســبوعية صغيــرة 

لألسبوع الثاني على التوالي.
العقــود  فــي   %  0.5 الذهــب  وارتفــع 
األميركيــة اآلجلــة إلــى 1301.40 دوالر 

لألوقية.
مقابــل   %  0.1 الــدوالر  مؤشــر  وهبــط 
العمــات الكبــرى ويتجــه لتســجيل أكبر 

خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.

األخــرى،  النفيســة  المعــادن  بيــن  ومــن 
ارتفــع الباديــوم 0.2 % إلــى 1560.47 
تحقيــق  إلــى  ويتجــه  لألوقيــة،  دوالر 

مكسب أسبوعي بنحو 3 %.
إلــى    %  1 مــن  بأكثــر  الفضــة  وزادت 
15.35 دوالر لألوقية وقفز الباتين 1.4 

% إلى 829.69 دوالر لألوقية.
المــاذ  تحركاتــه  رغــم  الذهــب  ويبقــى 
اآلمن للمســتثمرين حيث يفضل العديد 
مــن غيــر المغامرين االحتفــاظ بأموالهم 
باألســهم  االســتثمار  عكــس  علــى  ذهًبــا 

واألوراق المالية.

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدوالر

لندن - رويترز الخرطوم - األناضول

هبط الدوالر مقابل عمالت منافســة اليوم الجمعة واّتجه لتســجيل أكبر انخفاض أســبوعي في أكثر من ثالثة أشــهر قبل اجتماع 
البنك المركزي األميركي األسبوع المقبل، والذي سيسّلط خالله صناع السياسات المزيد من الضوء على رفع أسعار الفائدة.

فــي   96.61 إلــى   %  0.2 الــدوالر  انخفــض  منافســة،  عمــات  ومقابــل 
التعامات المبكرة بلندن. وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة األميركية 

للتراجع 0.7 % في أكبر هبوط منذ أوائل ديسمبر.
ا عند مســتوى قوي بعــد أن أبقى بنك اليابان  وظــل الين الياباني مســتقرًّ

المركزي سياسته النقدية دون تغيير.
وجــرى تــداول الجنيــه االســترليني فــي أحــدث تعامــات عنــد 1.3217 
دوالر، وهــو مســتوى يقــل عــن األعلــى في تســعة أشــهر والبالــغ 1.3380 

دوالر، لكنه مرتفع 1.8 % على أساس أسبوعي.
وقــّرر البنــك المركــزي فــي اليابــان اإلبقــاء علــى السياســة النقديــة دون 

تغيير، لكنه حذر من مخاطر ضعف الطلب الخارجي والصادرات.
وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان، أمس اإلبقاء على 

سعر الفائدة قصيرة األجل عند مستوى 0.1- %.
كمــا قــّرر المركــزي الياباني خفــض تقديــرات التضخم للعــام المالي الذي 

ينتهي في مارس المقبل إلى 0.9 % عن آخر تقديرات عند 1.1 %.
وأبقــى البنــك المركــزي على عائد الســندات الحكومية ألجل 10 ســنوات 
عنــد مســتوى الصفــر، وحافــظ علــى برنامــج التيســير الكمــي عنــد نفس 

ا. الوتيرة الحالية والبالغة 80 تريليون ين سنويًّ

وذكر بيان السياسة النقدية للمركزي الياباني أن بالرغم من أن االقتصاد 
يتوســع بشــكل معتدل إال أن الصادرات أظهرت ضعًفا في األداء مؤخًرا 

“اإلنتاج والصادرات تأثروا بتباطؤ النمو الخارجي”.
وفيما يتعلق بالتضخم فإن بيان البنك أوضح أن معدل التغير في أسعار 

ا تجاه مستوى 2 %. المستهلكين من المحتمل أن يرتفع تدريجيًّ

عــاودت معــدالت التضخــم الســنوي في الســودان صعودها بنســبة 44.29 % خالل فبراير الماضي، بعــد تراجعه إلى 43.45 % في 
يناير الســابق له. وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الســوداني في بيان، إن معدل التضخم الشــهري صعد بنســبة 1.93 % مقارنة مع 

يناير 2019.
إلــى  الســوداني االرتفــاع،  وأرجــع اإلحصــاء 
والمشــروبات،  األغذيــة  مجموعــة  صعــود 

وتشمل اللحوم والخبز واللبن.
وفــي ينايــر الماضــي، أصــدر مجلــس الوزراء 
أجــور  بزيــادة  يقضــي  اتفاًقــا  الســوداني 
العامليــن بالدولة وقعه مع اتحاد عام نقابات 

عمال السودان.
وبلغــت الزيــادة 500 جنيًهــا )10.5 دوالرات( 
كحــد أدنــى، و2500 جنيها كحــد أعلى )52.6 
ا. ويبلــغ الحــد األدنــى لألجــور  دوالرا( شــهريًّ
فــي الســودان 425 جنيًها )قرابــة 9 دوالرات( 
ولم تتم زيادته منذ 2013. ويشــهد السودان 
منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات شعبية 
البشــير،  بتنحــي  ومطالبــة  بالغــاء  منــددة 
صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 

قتياً، وفق آخر إحصاء حكومي.

المركزي الياباني

ــت ســيــاســتــه الــنــقــديــة ــب ــث ــي ُي ــان ــاب ــي الــمــركــزي ال ــة والـــمـــشـــروبـــات ــ ــذي ــ ــة األغ ــوع ــم ــج ــن م بـــدفـــع مـ
الدوالر يّتجه إلى أكبر هبوط أسبوعيالسودان: صعود التضخم 44.29 %
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اســتقرت أســعار النفــط الجمعــة وســط ترقــب لتقرير وكالــة الطاقة الدوليــة بحًثا 
عــن إشــارات حول أحجام الطلب خالل العاميــن الحالي والمقبل وكذلك تطورات 

المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين وتبعاتها على معدالت النمو العالمي.

وجــاءت العقود اآلجلة لخــام “نايمكس” 
تســليم أبريل عند 58.60 دوالر للبرميل، 
تســليم  “برنــت”  خــام  عقــود  واســتقرت 

مايو عند 67.20 دوالر للبرميل.
 وتلقت األسعار دعًما من استمرار خفض 
“أوبــك” لإلنتــاج، إذ أعلنــت أمــس األول 
ا  انخفاضــه بمقدار 221 ألف برميل يوميًّ
خــال فبرايــر إلــى 30.5 مليــون برميــل 
ــا، فــي ظــل تضــّرر إنتــاج فنزويــا  يوميًّ
بسبب العقوبات، وتحرك السعودية نحو 
خفض اإلمــدادات، ويأتي ذلك بالمقارنة 
مــع انخفاض فــي اإلنتاج قدره 797 ألف 

ا خال يناير. برميل يوميًّ
وفي الوقت نفســه،  ينتظر المستثمرون 

الصيــن  بيــن  التجاريــة  التطــورات  آخــر 
صــرح  أن  بعــد  المتحــدة،  والواليــات 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب فــي 
حفــل اســتقبال بمناســبة عيــد القديــس 
الواليــات  أن  الخميــس  يــوم  باتريــك 
األرجــح  علــى  تعــرف  ســوف  المتحــدة 
األربعــة  أو  الثاثــة  األســابيع  “خــال 
القادمــة” مــا إذا كانت الصفقــة التجارية 

مع الصين ممكنة.
النفــط  مخزونــات  ارتفعــت  ذلــك،  إلــى 
التعــاون  منظمــة  بلــدان  لــدى  التجاريــة 
 22.1 بمقــدار  والتنميــة  االقتصــادي 
مليــون برميــل إلــى 2.880 مليــار برميل 
علــى أســاس شــهري خــال ينايــر، وهــو 

االرتفــاع األول فــي ثاثة أشــهر، وظلت 
الخمــس  متوســط  أعلــى  المخزونــات 
مليــون   19.1 بمقــدار  األخيــرة  ســنوات 

برميل.
 وقالــت “أوبك” في تقرير أســواق النفط 
إن  الخميــس،  اليــوم  الصــادر  الشــهري 
مخزونات النفــط التجارية في الواليات 
المتحــدة انخفضت بمقــدار 14.3 مليون 
برميــل علــى  1.244 مليــار  إلــى  برميــل 

أساس شهري خال فبراير.
وســجلت المخزونات األميركية مستوى 

أعلــى مما كانت عليه خال نفس الفترة 
مــن العــام الماضــي بمقــدار 34.7 مليــون 
مليــون   31.9 بمقــدار  وأعلــى  برميــل، 
الخمــس ســنوات  عــن متوســط  برميــل 

الماضية.
لإلنتــاج  خفضهــا  “أوبــك”  وواصلــت 
خــال فبرايــر، ولكــن بوتيــرة أقــل كثيًرا 

مقارنــة مــع يناير، وهو أول شــهر دخلت 
المنظمــة وحلفائهــا لخفــض  فيــه خطــة 

اإلمدادات حيز التنفيذ.
وشــهدت فنزويا أكبر تراجع شــهري، إذ 
انخفــض اإلنتاج بمقدار 142 ألف برميل 
مليــون  مــن  قليــاً  أعلــى  لتظــل  ــا  يوميًّ
ا، كما هبط إنتاج الســعودية  برميل يوميًّ

بمقــدار 85 ألــف برميــل يومًيــا إلى 10.1 
ا. مليون برميل يوميًّ

واتفقــت “أوبــك” ودول مــن خارجهــا من 
بينهــا روســيا أواخــر العــام الماضي على 
خفــض إنتــاج النفــط بمقــدار 1.2 مليون 
برميــل يومًيا في النصــف األول من عام 
أكتوبــر  مســتويات  مــع  مقارنــة   ،2019

.2018
ووفًقا لـ “أوبك”، أشــارت البيانات األولية 
إلى أن إنتاج روســيا مــن النفط انخفض 
ا في فبراير  بمقــدار 40 ألف برميــل يوميًّ
على أساس شهري، هذا وتراجع إجمالي 
المعــروض العالمــي مــن النفــط 160 ألف 
ا إلى متوسط 99.15 مليون  برميل يوميًّ

ا. برميل يوميًّ
وأبقت المنظمة على رؤيتها لنمو الطلب 
العالمــي علــى النفــط للعــام الحالــي دون 

ا. تغيير عند 1.24 مليون برميل يوميًّ

عواصم - وكاالت

النفــط يستقــر.. و67.2 دوالر لـ “بـرنــت”
تراجع إنتاج “أوبك” 
إلى 30.5 مليون 

برميل

إحدى األسواق في الخرطوم 

ووفًقا للمسح الذي أجراه “مباشر” على قطاع  «
البنوك في بورصة البحرين، اقترحت مجالس إدارة 3 
بنوك مدرجة توزيع أسهم منحة تزامًنا مع التوزيعات 

النقدية.
فمن ضمن مقترحات مجلس اإلدارة عن التوزيعات  «

السنوية، كان توزيع 3.5 % من رأس المال المدفوع 
لبنك مصرف السالم كأسهم منحة على المساهمين 

عن عام 2018.
وبالفعل عمومية البحرين الوطني أقرت توزيع 10 %  «

أسهًما منحة من قيمة رأس المال، أي بواقع سهم 
واحد لكل 10 أسهم مملوكة.

على عكس بنك األهلي المتحد، الذي ينتظر  «
مساهموه توزيع أسهم منحة بنسبة 10 % من رأس 

المال المصدر والمدفوع.
أما بنك البحرين الوطني فلم يتطرق إلى أسهم  «

المنحة، واكتفى بتوصية توزيع األرباح النقدية.
وتواصل الجمعيات العمومية انعقادها خالل الشهر  «

الجاري ومطلع الشهر المقبل، حيث أعلنت بقية 
البنوك عن مواعيدها على التتابع.

وينضوي تحت مظلة قطاع البنوك التجارية  «
بالبورصة، كال من البنك األهلي المتحد، المصرف 

الخليجي التجاري، بنك البحرين اإلسالمي، بنك 
البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، شركة 
اإلثمار القابضة )بنك اإلثمار(، مصرف السالم - 

البحرين.
فيما جاءت بقية البنوك والمصارف تحت مظلة  «

 ،)ABC( االستثمار، وهي المؤسسة العربية المصرفية
بنك البحرين والشرق األوسط )موقوف عن التداول(، 

بنك انفستكورب، بنك طيب )موقوف عن التداول، 
تصفية(، مجموعة البركة المصرفية.

أسهم المنحة
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 قــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن خالــد 
نجيبي، إن فريقي عمل ُشكال مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم 
ســوق العمل، يســتعدان لرفع توصيات إلى الحكومة خالل شــهرين تتعلق 
بوضع ضوابط منح السجالت التجارية ورخص فتح الشركات لألجانب، 
إلــى جانــب الحــد مــن تداعيــات “الفيــزا المرنــة” و العمالــة الســائبة، أو مــا 

يعرف بـ “الفري فيزا”.

وأبلغ نجيبي “البالد” أن الغرفة عّينت 
هــذه  دراســة  فــي  للمســاعدة  شــركة 
المواضيــع وأنــه تــم إحــراز تقــدم في 
لكنــه  المقترحــات،  وإعــداد  إنجازهــا 

فضل عدم الخوض في التفاصيل.
وقــال “شــكّلنا فريــق عمل مــع  وزارة 
التجــارة يتعلــق بالملكيــات األجنبيــة 
الوطنــي،  االقتصــاد  علــى  وتأثيرهــا 
وقطعنــا  الموضــوع  دراســة  وبدأنــا 
وضــع  خصوًصــا  ذلــك  فــي  شــوطا 
ضوابــط أكثــر عنــد منــح الســجالت، 
علــى  الســلبي  التأثيــر  لتفــادي 

االقتصاد”.
وأضــاف “كمــا تم تشــكيل فريق عمل 
ثــان مــع هيئــة تنظيــم ســوق العمــل 
المرنــة”  “الفيــزا  موضــوع  يناقــش 
و”الفــري فيــزا” والتحويــالت الماليــة 

للخارج ووضع ضوابط لها”.
شــركات  تعييــن  “تــم  نجيبــي  وتابــع 
استشــارية للعمــل معنــا ومســاعدتنا، 
وقطعنــا شــوًطا ال بــأس به إلــى اآلن، 
أو  ونصــف  شــهر  خــالل  نتوقــع   )...(
شــهرين علــى األكثــر أن يخرج تصور 

نهائي في هذه المواضيع”.
الســجالت  زيــادة  أن  إلــى  ولفــت 
رأس  قيــود  تخفيــف  بعــد  التجاريــة 
وأنــه  للغرفــة،  هاجًســا  تمثــل  المــال، 
سيتم إدراج هذه المواضيع للدراسة.

وتطرق نجيبي كذلك إلى التحويالت 
النقديــة الخارجيــة لألجانــب والتــي 

يجب أن يتم وضع ضوابط عليها.
األجنبــي،  االســتثمار  “نريــد  وقــال 
ولكــن يجــب أن يكون هنــاك ضوابط 
أمــوال  الشــركة  هــذه  تضــخ  حتــى 
تخلــق وظائــف  وأن  االقتصــاد،  فــي 
جديــدة مــع إحــالل البحرينييــن، إلى 
جانــب نقــل التكنولوجيا إلى الســوق 

المحلية”.
التجــار  مــن  الكثيــر  ويشــتكي 
والعاملــون في األســواق من مشــكلة 

األجانــب،  يمتلكهــا  التــي  الشــركات 
حيث يســتطيع أي شــخص، بحســب 
تعبيرهــم، افتتــاح شــركة بــرأس مال 
500 دينار، ثم يقوم بإصدار شــيكات 
يكتشــف  وبالنهايــة  بضائــع  وســحب 
الســوق بأنهــا شــركات وهميــة وتتــم 

عمليات النصب واالحتيال.
مــن  كذلــك  األســواق  اشــتكت  كمــا 
أشــار  حيــث  المرنــة،  الفيــزا  برنامــج 
الكثيــرون بأنهــا من الناحية الشــكلية 
جيدة وتحل مشــاكل العمالة السائبة 
المتاجريــن  علــى  الطريــق  وتقطــع 

يدعــم  أنــه  عــن  فضــالً  بالتأشــيرات، 
المحافــل  أمــام  البحريــن  موقــف 
الدوليــة خصوًصــا فيمــا يتعلــق بعمل 
األجانــب واإلتجــار بالبشــير وغيرهــا 
مــن األمور، لكنه مــن الناحية العملية 
والتجــار  باألســواق  كثيــًرا  أضــّر 
وال  ضوابــط  ال  حيــث  والشــركات 
منافسة شريفة فضالً عن ترك الحبل 
بتحــرك  يتعلــق  فيمــا  الغــارب  علــى 

هؤالء العمال.
وكذلــك األمــر بالنســبة لمــا يعــرف بـــ 
التجــار  يؤكــد  حيــث  فيــزا”  “الفــري 

الســوق  فــي  المشــاكل”  “أم  بأنــه 
العمــال  ينتشــر  حيــث  البحرينيــة، 
فــي أنحــاء المملكــة ويؤثــرون علــى 
األعمــال والمنافســة فضــال عن مضار 
ــا فــي بلــد صغيــر مثــل  ذلــك اجتماعيًّ

البحرين.
)غيــر  إحصــاءات  أحــدث  وتشــير 
رســمية( بأن هناك نحو 48 ألف عامل 
مخالــف في البحريــن، بعضهم خالف 
العمــل  وتصاريــح  اإلقامــة  قوانيــن 
متعمــًدا، فيما وقع كثير منهم ضحية 
بعــض الجشــعين الذين تكســبوا على 

ظهورهم من خالل بيعهم التأشيرات 
ومن ثم التخلي عنهم. 

وأعلنــت هيئــة ســوق العمــل فــي 30 
أكتوبر 2016، أنها بصدد تطبيق نظام 
جديــد ســمي “تصريح العمــل المرن”، 
تصحيــح  المخالفــة  للعمالــة  يســمح 
أوضاعها من خالل تصاريح تصدرها 
الهيئة لمدة ســنتين، تكمن العمال من 

العمــل المؤقــت لــدى أي مؤسســة أو 
فــرد في أية مهنة ال تتطلب ترخيًصا 

ا لمزاولتها.  احترافيًّ
الهاربــة،  العمالــة  النظــام  واســتثنى 
كمــا أنــه لــن يقبــل انتقــال العمــال من 
صاحب عمل حالي ليصبح ضمن فئة 

العمالة المرنة.
فــي  وافــق  الــوزراء  مجلــس  وكان 
جلســته المنعقدة بتاريخ 19 ســبتمبر 
النظــام  اســتحداث  علــى   2016
ــا  الجديــد، والــذي يوفــر بديــالً قانونيًّ
النظاميــة.  غيــر  العمالــة  الســتخدام 
 2000 ســتصدر  إنهــا  الهيئــة  وقالــت 
ا مــع مراجعــة القــرار  تصريــح شــهريًّ

وتطبيقه بصورة مستمرة. 
بااللتحــاق  للعامــل  النظــام  ويســمح 
بــأي صاحب عمل ســواء أكان ســجالً 
ــا، وبالتعاقد المباشــر  ــا أم فرديًّ تجاريًّ
المؤقــت، كمــا يمنح ألي صاحب عمل 
المــرن  العامــل  مــع  التعاقــد  إمكانيــة 
وبنظــام  جزئيــة  أو  كليــة  بصــورة 

الساعات أو األيام أو األسابيع.
تراخيــص  إصــدار  النظــام  ويتضمــن 
)عامــل  همــا  فقــط  بمهنتيــن  العمــل 
مــرن( و)عامل ضيافة مرن( وتختص 
فــي  ســتعمل  التــي  بالعمالــة  الثانيــة 
قطــاع المطاعم والفنادق وغيرها من 
المهــن التي تحتاج إلــى فحص طبي 
خــاص، وســتصدر لهــذه الفئــة بطاقة 
العامــل  صــورة  تتضمــن  تعريفيــة 
ومــدة  ترخيصــه،  ونــوع  وبياناتــه 
التاجــر  ليتمّكــن  التصريــح  ســريان 
والمواطــن مــن معرفــة إذا كان هــذا 
العامــل فعــالً مــن هــذه الفئــة ويمكــن 
استخدامه دون مخالفة القانون، كما 
ســتتوفر هــذه البيانــات علــى الموقع 

اإللكتروني للهيئة.
كمــا أن النظــام لن يســمح بجلب هذه 
الفئــة من الخــارج أو بانضمام العمالة 
المنزلية المخالفة لها حيث ســيقتصر 
علــى العمالة الموجودة فــي البحرين 

وتصريحها “ملغي” أو “غير مجدد”.
الراغبيــن  العمــال  علــى  ويشــترط 
باالســتفادة من النظام الجديد إيداع 
مبلغ شــراء تذكرة العــودة إلى بلدهم 
األصلي، إلى جانب الرسوم المعتمدة 

في المملكة إلصدار تصريح العمل.

ضوابط أمام فتح األجانب للشركات و “الفيزا المرنة” قريًبا
للحكومة المقترحات  ورفـــع  الــوضــع  ــة  ــدراس ل خــبــرة  ببيت  تستعين  “الــغــرفــة” 

العمالة السائبة تؤرق األسواق والمجتمع 

تتواصــل األزمــات علــى طائــرة “بوينــغ ماكس 737”، بعد تحطــم الطائرة اإلثيوبية، لتبدأ الشــركات في إعالن احتمالية إلغــاء الطلبيات من 
النوع نفسه.  ويأتي التصعيد من شركات الطيران العالمية في أعقاب اكتشاف رابط بين حادث األحد الماضي لرحلة الخطوط اإلثيوبية 

وبين الكارثة اإلندونيسية المشابهة والتي وقعت في أكتوبر الماضي.

الطيــران  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأعلــن 
إللغــاء  احتماليــة  هنــاك  أن  اإلندونيســية، 

طلبيات طائرة “بوينغ ماكس 737”.
وأضــاف أن “غــارودا” تعيــد النظــر فــي طلبها 
القــادم لشــراء 20 طائــرة بوينــغ ماكــس 737 
بعــد الحــوادث. وكان تقريــر صحفــي أفاد أن 
طيــار الطائــرة اإلثيوبيــة المنكوبــة أبلــغ عــن 

مشاكل بشأن التحكم بالطائرة.

وفــي الوقــت نفســه، أشــار الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون إلــى أن هنــاك محادثــات 
بشــأن إبرام صفقات صينية وإثيوبية لشراء 

المزيد من طائرات إيرباص “إس.إيه”.
وقالــت وزارة النقــل فــي اليابــان إنهــا قامــت 
بحظــر الرحــالت الجويــة لطائــرة بوينــغ 737 

ماكس من مجالها الجوي.
وكان عــدد مــن الــدول حــول العالم مــن بينها 

طائــرات  اســتخدام  وقــف  قــّرر  البحريــن، 
“بوينغ ماكس 737” لحين إشعار آخر كإجراء 

احترازي.
وقــّررت إدارة الطيــران الفيدرالية األميركية 
االنضمــام إلــى أوروبــا والصيــن ودول أخــرى 

في تعليق رحالت”ماكس 737”.
وتســبب كل من حادثي إثيوبيا وإندونيســيا 
فــي مقتــل كل مــن كان علــى متــن الطائرتين 

األخيــر  الحــادث  فــي   157 عددهــم  والبالــغ 
و189 شخًصا في حادث أكتوبر.

أخــرى  شــركات  تقــوم  نفســه،  الوقــت  وفــي 
بمراجعــة موقفهــا بشــأن طلبياتها مــن طائرة 
الحــادث، حيــث تبحث شــركة “خطوط فيت 

جيــت” الفيتناميــة، التــي ضاعفــت طلبها من 
الشــراء فــي الشــهر الماضــي إلــى حوالــي 25 
مليار دوالر، أنها ســتقّرر الخطط المســتقبلية 

بمجرد اكتشاف سبب المأساة.
كمــا تقوم الخطوط الجوية الكينية بمراجعة 

المقترحــات الخاصــة بشــراء “بوينــغ ماكس” 
مع اإلشارة إلمكانية التحول إلى نوع آخر.

الروســية  للطيــران”  “يوتيــر  وتســعى شــركة 
للحصول على ضمانات قبل اســتالم أول 30 

طائرة من “بوينغ ماكس 737”.

أزمة بوينغ.. شركات تلغي طلبيات “ماكس 737”

واجهــت شــركة فيســبوك لحظــات عصيبة في الـ48 ســاعة األخيرة، مع تعطل مؤقت لخدمــات منصاتها وتقارير 
بشأن تحقيقات حول مشاركتها لبيانات المستخدمين مع شركات تكنولوجيا كبيرة.

االضطرابــات  هــذه  وأثــارت 
غضــب  فيســبوك  واجهــت  التــي 
المســتخدمين وألقــت بظاللهــا علــى 
أداء الســهم بنهايــة تعامــالت اليــوم 

الخميس.
وشــهد موقــع التواصــل االجتماعــي 
أكبر انقطاع لخدماته على اإلطالق، 
حيث امتدت فترة االنقطاع الجزئي 
لخدمــات فيســبوك والــذي أثــر على 
المســتخدمين في أنحــاء العالم إلى 

ما يزيد عن 14 ساعة.
عــن  فيســبوك  مســتخدمو  وأبلــغ 
الدخــول  تســجيل  فــي  مشــاكل 
مشــاركات  نشــر  أو  لحســاباتهم 

نفــس  واجهــوا  كمــا  الموقــع  عبــر 
العقبــات فــي تطبيقــي “واتــس أب” 

و”إنستغرام”.
ولــم يكــن أمــام فيســبوك إال اللجوء 
لمنافســتها تويتــر من أجــل توضيح 

المشكلة عبر تغريدة.
لموقــع  المالكــة  الشــركة  نفــت  كمــا 
التواصــل االجتماعــي أن يكون هذا 
العطــل جــراء هجــوم إلكترونــي من 

قبل “دي.دي.أو.إس”.
وفــي وقــت مبكــر أمــس الخميــس، 
لتطبيــق  الرســمية  الصفحــة  قامــت 
بالتغريــد  “تويتــر”  علــى  إنســتغرام 

مؤكًدا عودة خدماته.

لصحيفة”نيويــورك  تقريــر  وذكــر 
تايمــز” أن المدعــي العــام األميركــي 
ا بشأن صفقات  يجري تحقيًقا جنائيًّ
البيانــات التــي أبرمتهــا فيســبوك مع 
أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
وأضــاف التقريــر أن هيئــة محلفيــن 

اســتدعت  نيويــورك  فــي  كبــرى 

اثنيــن علــى األقــل ضمــن  ســجالت 

وآبــل  أمــازون  تشــمل  شــركة   150

ومايكروســوفت، دخلت في شراكة 

مع فيسبوك للوصول إلى المعلومات 

مــن  المالييــن  لمئــات  الشــخصية 

المستخدمين.

علــى  أيًضــا  التحقيقــات  وتركــز 

الكشف عن مشاركة الشركة لبيانات 

87 مليــون شــخص مــع “كامبريــدج 

تســريب  فضيحــة  فــي  أناالتيــكا” 
المعلومات الشخصية.

ومــن جانبــه، دعــا مؤســس تطبيــق 
موقــع  مســتخدمي  أب”  “واتــس 
التواصــل االجتماعــي فيســبوك إلى 

حذف التطبيق من هواتفهم.
الشــركة  ذكــرت  جانبهــا،  ومــن 
المالكــة لموقــع “فيســبوك” أن جميــع 
خدماتــه قــد عادت بعــد أطول فترة 
انقطــاع جماعــي في تاريخ الشــبكة 
االجتماعيــة، مشــيرًة إلــى أن “تغيير 
فــي  ســبًبا  كان  الخــادم”  تكويــن 

التعطل.
جلســة  “فيســبوك”  ســهم  وأغلــق 
مســتوى  عنــد  متراجًعــا  الخميــس 
170.17 دوالر، بعد هبط بنسبة تزيد 
عن 1.8 % بعد تالحق األزمات ضد 

المنصة.

دبي - مباشر

األزمات تالحق “فيسبوك”.. أعطال وتحقيقات وخسائر

عواصم - وكاالت

على االستثمارات 
األجنبية رفد 

االقتصاد وتوفير 
الوظائف

يجـــب تنظيــم 
عملية تحويـــل 

األمــــوال 
للخـــارج

خالد نجيبي

علي الفردان من المنامة

نتيجة تحّطم الطائرة 
اإلثيوبية وقبلها 

اإلندونيسية

الشركة تتراجع 
عن مركز 

القمة
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خادم الحرمين وولي عهده 
يعزيان بهجوم نيوزيلندا

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، وولي العهد األمير محمد بن 

سلمان ببرقيتي تعزية ومواساة للحاكمة 
العامة لنيوزيلندا باتسي ريدي، في ضحايا 

الهجوم اإلرهابي. وقال الملك سلمان في 
البرقية: إننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل 

اإلجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم وألسر 
المتوفين ولشعب نيوزيلندا الصديق باسم 
شعب وحكومة المملكة العربية السعودية 

وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة”.
وبدوره، قال األمير محمد بن سلمان في 

برقيته: “بلغني خبر الهجوم اإلرهابي وإنني 
إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري 
لهذا العمل الجبان الذي تدينه كل األديان 

واألعراف والمواثيق الدولية.

49 قتيــاً و50 جريحا بهجوم الجمعة الســوداء في نيوزيلندا

اإلرهاب يضرب مسجدين ويهز العالم

قام “يميني متطرف” مزّود بأســلحة نصف آلية، أمس الجمعة،  بإطالق النار عشــوائيًا على المصلين داخل مســجدين في مدينة كرايســت تشــيرش النوزيلندية، ما 
أدى إلى مقتل 49 شخصًا وإصابة العشرات.  وتحّدثت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن عن “أحلك يوم” في تاريخ هذا البلد الواقع في جنوب المحيط 

الهادئ وكان يعّد آمنًا، قبل أسوأ اعتداء يستهدف مسلمين في بلٍد غربي، صّنفته رئيسة الوزراء مباشرًة بأنه “إرهابي”. 

وأثــار االعتداء سلســلة ردود أفعال منددة 
حــول العالــم، من البابــا فرنســيس والملكة 
األميركــي  والرئيــس  الثانيــة  إليزابيــث 
طيــب  رجــب  والتركــي  ترامــب  دونالــد 
أردوغان وشــيخ األزهر. وأعلنت الشــرطة 
البريطانيــة تعزيــز الرقابــة علــى المســاجد 

في البالد بعد اعتداء نيوزيلندا. 
االنترنــت  علــى  مباشــرًة  المهاجــم  ونقــل   
مقاطــع مــن االعتــداء، حيــث أمكــن رؤيته 
ينتقــل مــن ضحية إلــى أخرى، مطلقــًا النار 
على الجرحى الذين يحاولون الهرب منه. 
وقالت الشــرطة أنها أوقفت أســتراليا يبلغ 
من العمر 28 عامًا ووجهت إليه تهم بالقتل 
فــي الهجــوم. ومــن المقــرر أن يمثــل اليوم 
الســبت أمــام محكمــة مقاطعــة كرايســت 
تشــيرش. وأوقــف رجــالن آخــران لكــن لــم 

تعرف بعد التهم الموجهة إليهما. 
ونشــر المشتبه به األساسي “بيانًا” عنصريًا 
علــى مواقع التواصــل االجتماعي، قبل أن 
ينفــذ الهجــوم. ويبــدو أنــه اســتوحى فــي 
بيانــه مــن نظريــات منتشــرة فــي أوســاط 
“الشــعوب  إن  وتقــول  المتطــرف  اليميــن 
بمهاجريــن  اســتبدالها  يجــري  األوروبيــة” 

غير أوروبيين. 
ويفّصــل البيان مرحلــة عامين من التحّول 
قبــل  التحضيــرات  ومــن  التطــرف  إلــى 
التنفيذ.   وقالت جاسيندا أرديرن “ال يمكن 
وصــف ذلــك ســوى بأنــه هجــوم إرهابــي”. 
وتابعت أن االعتداءين “تم التخطيط لهما 
بشكل جيد بحسب معلوماتنا”. وعثر على 
عبوتين ناســفتين يدويتيــن مثبتتين على 
سيارة وجرى تفكيكهما بحسب الشرطة. 

الــوزراء  رئيــس  وصــف  ســيدني،  وفــي 
األســترالي المهاجــم بأنــه “شــخص عنيــف 

متطرف من اليمين”. 

”مغطى بالدماء”

المســجدان المســتهدفان هما مسجد النور 
في وسط المدينة حيث قضى 41 شخصًا، 
بحسب الشرطة، ومسجد آخر في ضاحية 
لينــوود حيــث قتــل 7 أشــخاص. وقضــى 

شخص متأثرًا بجراحه في المستشفى. 
ونقل حوالى 50 مصابًا إلى المستشــفيات، 
20 منهم في حالة خطرة، بحســب رئيســة 

الوزراء. وبين القتلى نساء وأطفال. 
وروى فلســطيني كان موجــودًا فــي أحــد 
المســجدين أنــه رأى رجــالً يفــارق الحيــاة 

بعدما تلّقى رصاصًة في الرأس. 
وقــال هــذا الرجــل الــذي لــم يشــأ الكشــف 
عــن هويتــه، لوكالــة فرانس برس “ســمعت 
ثــالث طلقــات ناريــة ســريعة، وبعــد عشــر 
ثــواٍن، بــدأ كل هــذا. ال بــّد وأنــه ســالح آلي 

فــال أحــد يســتطيع أن يضغــط علــى الزناد 
بهــذه الســرعة”. وتابع “بعد ذلــك بدأ الناس 
كان  وبعضهــم  يركضــون  وهــم  يخرجــون 

مغطى بالدماء”. 
وقالــت الشــرطة إن المقاطــع التــي نشــرها 
منفــذ الهجــوم “مؤلمــة جــدًا”، فيمــا حذرت 
الســلطات بــأن مــن ينشــر تلــك المقاطع قد 
يعاقب بالســجن إلى ما يصل لـ10 سنوات.  
وظهــر فــي الفيديــو الــذي صــوره المهاجم 
بتثبيــت كاميــرا علــى جســمه رجــل أبيض 
حليــق يقــود ســيارته حتــى مســجد النــور. 
ثــم يدخــل الى المســجد ويطلــق النار على 

الموجودين منتقالً من قاعة إلى أخرى. 
تحققــت  الــذي  الفيديــو  إلــى  وباإلضافــة 
فرانــس بــرس مــن صحتــه لكنهــا لــن تقوم 
بمنفــذ  مرتبطــة  صــور  أظهــرت  بنشــره، 
أســلحة  التواصــل  مواقــع  علــى  الهجــوم 
شــبه آليــة كتــب عليهــا أســماء شــخصيات 
تاريخية عســكرية، بينهم أوروبيون قاتلوا 
القــوات العثمانيــة فــي القرنيــن الخامــس 

الهجــوم  وأثــار  عشــر.   والســادس  عشــر 
صدمــة عارمــة فــي نيوزيلنــدا، هــذا البلــد 
الــذي يبلــغ عــدد ســكانه 5 مالييــن نســمة، 
%1 فقط منهم مســلمون. وهي ال تســجل 
ســوى خمســين جريمة قتل في المتوســط 

في السنة، وتفخر بأنها مكان آمن.

قتل جماعي نادر

وفرضــت قــوات األمــن حصارًا فــي مدينة 
تلــك  ترفــع  أن  قبــل  تشــيرش  كرايســت 
وطلبــت  ســاعات.  بضــع  بعــد  اإلجــراءات 

الشــرطة من المســلمين تفادي الذهاب إلى 
المساجد “في كافة أنحاء نيوزيلندا”. 

ورفعــت البــالد مســتوى اإلنــذار فيهــا إلــى 
“عــاٍل”.  وكإجــراء وقائي، فجرت الشــرطة 
حقيبتيــن بدا أنهما متروكتان قرب محطة 
قطار في أوكالند.  وداهمت الشرطة أيضًا 
منــزالً لــه عالقــة بالهجــوم وأخلــت الحــي 

الذي يتواجد فيه. 
النيوزلنــدي  األخبــار  لموقــع  شــاهد  وروى 
“ســتاف” أنه كان يؤدي الصالة في مســجد 
النــور علــى جــادة دينــز عندما ســمع صوت 
إطالق النار. ولدى محاولته الهرب، شــاهد 

جثة زوجته صريعة أمام المسجد.  

وقال رجل آخر إنه شاهد أطفااًل  «
يقتلون، متابعًا أن “الجثث كانت 

في كّل مكان”.  وقال شاهد إلذاعة 
“راديو نيوزيالند” إنه سمع إطالق 

النار ورأى أربعة اشخاص ممددين 
على األرض “والدماء في كل مكان”.  
وعمليات القتل الجماعية نادرة جدًا 
في نيوزيلندا التي شددت قوانينها 

بشأن حمل األسلحة في عام 1992، 
بعد عامين من قيام رجل يعاني من 
مشاكل نفسية بقتل 13 شخصًا في 

ساوث آيلند.

ولنغتون ـ اف ب

الرياض ـ واس

جثة أحد الضحايا ملقاة خارج المسجد

منفذ الهجوم اإلرهابي

استنفار في موقع الهجوم االرهابي

إجالء أحد الجرحى من موقع االعتداء

منفذ االعتداء يطلق النار على مصلين في مسجد النور

آثار الصدمة والذهول على وجوه الناجين من االعتداء اإلرهابي 

الشرطة تعزز إجراءات االمن في منطقة كرايست تشيرش
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أثار اعتداء اســتهدف مســجدين في نيوزيلندا وأســفر عن مقتل 49 شــخصا على األقل خالل صالة الجمعة حالة من الصدمة واالشــمئزاز 
واالســتياء حول العالم.  وقالت رئيســة الوزراء النيوزيلندية جاســيندا أرديرن “ال يمكن وصف ذلك ســوى بأنه هجوم إرهابي” متحدثة عن 
“أحــد أحلــك األيــام” فــي تاريخ البالد.  وبث المهاجم الذي أفادت التقارير أنه أســترالي متطرف مباشــرة عبــر اإلنترنت مقاطع من االعتداء 
الدامي، ما أثار الغضب والذعر من احتمال وقوع هجمات مشــابهة.  وشــددت بعض الدول اإلجراءات األمنية في محيط المســاجد عقب 

الهجومين. وفي ما يلي ملخص ألبرز ردود الفعل الدولية حتى اآلن:

إدانة “بأشد العبارات” 

دانــت الســعودية االعتــداء “بأشــد العبارات”. 
وصدرت إدانات كذلك من باقي دول الخليج 
وعمــان  والكويــت  والبحريــن  اإلمــارات   --

وقطر. 
وأكــدت اإلمــارات التــي اســتحدثت منصــب 
علــى   2016 عــام  للتســامح  دولــة  وزيــر 
“تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا الصديقة 

في مواجهة التطرف واإلرهاب”.

 “اإلسالموفوبيا” 

هــذا  إن  الطيــب  أحمــد  األزهــر  شــيخ  رأى 
“الهجوم اإلرهابي المروع )..( يشــكل مؤشــرا 
خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب 
ومعــاداة  الكراهيــة  خطــاب  تصاعــد  علــى 
األجانب وانتشــار ظاهرة اإلســالموفوبيا في 
العديــد مــن بلــدان أوروبــا، حتــى تلــك التــي 
كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها”.

“النصــر”  مؤخــرا  أعلــن  الــذي  العــراق،  ودان 
االعتــداء  اإلســالمية،  الدولــة  تنظيــم  علــى 
مؤكــدا أن “هــذا الحادث الذي طــال المصلين 
ُيثِبــت أنَّ جميع دول العالم ليســت في مأمن 
مــن اإلرهــاب، وليــس أمــام العالــم إال توحيد 

جهوده للقضاء عليه”.
“المذبحــة  األردنيــة  الحكومــة  واســتنكرت 

اإلرهابّية”.

“قتل جماعي” 

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغان 
“مــع هــذا االعتــداء، العــداء ضد اإلســالم )...( 
تخّطــى حــدود المضايقــة الشــخصية ليصــل 
إلــى مســتوى القتل الجماعــي”، داعيــًا الدول 
الغربيــة إلــى “اتخــاذ إجراءات بشــكل طارئ” 

لتجّنب “حصول كوارث جديدة”.  

 “النفاق الغربي” 

محمــد  اإليرانــي  الخارجيــة  وزيــر  اســتغل 
جــواد ظريف االعتداء لإلشــارة إلى أنه على 
“النفاق الغربي بالدفاع عن شيطنة المسلمين 

باعتباره )حرية تعبير( أن ينتهي”. 
وأضــاف فــي تغريــدة أن “إفــالت المروجيــن 
للتعصب مــن العقاب في +الديموقراطيات+ 

الغربية يؤدي إلى هذا”.
مهاتيــر  الماليــزي  الــوزراء  رئيــس  وأعــرب 
محمــد عــن أملــه فــي أن “توقــف )نيوزيلنــدا( 
هؤالء اإلرهابيين وتتخذ اإلجراءات الالزمة 

بموجب قوانين البالد”.
وأمــا جوكو ويــدودو رئيس إندونيســيا، أكبر 
بلد مســلم، فقال “ندين بشــدة هــذا النوع من 

أعمال العنف”. 

 “مجزرة مروعة” 

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب عبــر 

“تويتــر” “أعــرب عــن أحــر مشــاعر المواســاة 
بعــد  للنيوزيلندييــن  التمنيــات  وأطيــب 
المجــزرة المروعة في المســجدين. توفي 49 
شــخصا بريئــا بشــكل عبثــي للغايــة وتعــرض 

كثيرون إلصابات بالغة”.
األبيــض  البيــت  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
ســاره ســاندرز “نتضامن مع أهالــي نيوزيلندا 
وحكومتهــم ضــد فعل الشــر والكراهيــة هذا” 
مؤكــدة أن الواليــات المتحــدة “تديــن بشــدة 

االعتداء الذي وقع في كرايست تشيرش”.

 “عمل عنف مقزز” 

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
عــن تعازيهــا الخالصة “بعد الهجــوم اإلرهابي 
المــروع فــي كرايســت تشــيرش. أتضامن مع 
كل مــن تأّثــر بعمــل العنــف المقزز هــذا”. وأما 
األميــر  وزوجهــا  الثانيــة  إليزابيــث  الملكــة 
فيليــب فأرســال تعازيهمــا لعائــالت وأصدقاء 

القتلى.
وقالــت الملكــة “شــعرت بحــزن عميــق جــراء 
األحداث الفظيعة في كرايست تشيرش )...( 
أتضامــن وأصلــي لجميــع النيوزيلندييــن في 

هذه المأساة”. 

 تشديد لألمن 

أعلنــت خدمــة شــرطة لنــدن “تعزيــز دوريات 
وزيــادة  المســاجد  محيــط  فــي  الحمايــة 

االنخــراط مــع المجتمعــات مــن كافــة العقائد 
وتقديــم النصائــح بشــأن الكيفيــة التي يمكن 
مــن  أنفســهم  حمايــة  واألماكــن  لألشــخاص 
خاللهــا”. وفــي أســتراليا، أكدت الشــرطة في 
نيو ســاوث ويلــز أنها ســتكثف الدوريات في 

محيط المساجد كإجراء احترازي. 
وقالت الشــرطة “ال يوجــد تهديد محدد قائم 

حاليا تجاه أي مسجد أو دار عبادة”. 

 “غير أخالقي وخسيس” 

كتــب الرئيــس االســرائيلي رؤوفيــن ريفليــن 

علــى حســابة فــي “تويتــر” إن “قتــل النــاس 
قدســية  األكثــر  المــكان  فــي  الصــالة  خــالل 
أخالقــي  غيــر  عمــل  هــو  إليهــم  بالنســبة 
بالنســبة  تــم تجــاوز خــط أحمــر  وخســيس. 
ألتبــاع جميع الديانات وحتى بالنســبة لمن ال 

يتبعون أي ديانة”. 
مــن جهــة أخرى، أفــادت وكالــة “وفــا” لألنباء 
أن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس دان 

الهجوم “اإلجرامي والمروع والبشع”.

 البابا “متضامن” مع المسلمين 

أكــد البابــا فرنســيس “تضامنــه الخالــص” مــع 
كل النيوزيلندييــن والمســلمين منهــم بشــكل 
خــاص. وقال وزير خارجيــة الفاتكيان بيترو 
باروليــن فــي برقيــة إن البابــا “يشــعر بحــزن 
فــي  والخســارة  باإلصابــات  لعلمــه  عميــق 

األرواح الناجمة عن أعمال العنف العبثية”.

“كراهية عنصرية” 

نعت المستشــارة األلمانيــة أنغيال ميركل “مع 

تعرضــوا  الذيــن  مواطنيهــم  النيوزيلندييــن 
الكراهيــة  عــن  الناجــم  والقتــل  للهجــوم 
العنصريــة فــي وقــت كانــوا يصلــون بســالم 
في مســجدهم. نقف معــا ضد أعمال إرهابية 

كهذه”. 
 ونــدد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 
بــالده  أن  مؤكــدا  “الشــنيع”  بالهجــوم  كذلــك 
“تقــف ضــد جميــع أشــكال التطــرف”.  وقــال 
األميــن العــام لحلــف شــمال األطلســي ينــس 
ســتولتنبرغ إن الحلف الذي تقوده واشــنطن 
وشــريكتنا  صديقتنــا  جانــب  إلــى  “يقــف 
مجتمعاتنــا  عــن  الدفــاع  فــي  نيوزيلنــدا 

المنفتحة وقيمنا المشتركة”.
 وأما رئيس الوزراء اإلسباني نيدرو سانشيز 
فأعــرب عــن تضامنه مع الضحايــا وعائالتهم 
والحكومــة النيوزيلنديــة بعــد الهجمات التي 
يريــدون  ومتطرفــون  “متعصبــون  نفذهــا 

تدمير مجتمعاتنا”. 
ووصــف رئيــس المجلــس األوروبــي دونالــد 
توســك األنبــاء مــن نيوزلنــدا بشــأن االعتداء 
بـ”المروعــة” مؤكدا أن “الهجوم الوحشــي )...( 
لــن يضعــف التســامح واللياقــة اللتــان تعرف 

بهما نيوزيلندا”. 

 هجوم قاس وخبيث 

بوتيــن  فالديميــر  الروســي  الرئيــس  وقــال 
تجمعــوا  مســالمين  أنــاس  علــى  “االعتــداء 
للصالة هو أمر صادم بقسوته وخبثه”، معربا 

عن أمله بأن “يعاقب المتورطون بشدة”. 
ودانــت اليابــان “بشــدة عمليــة إطــالق النــار 
الوحشية التي وقعت في كرايست تشيرش”، 
وفــق بيــان صــادر عن رئيــس وزرائها شــينزو 
آبــي الذي شــدد على أن طوكيــو “عازمة على 

الوقوف في وجه اإلرهاب”.

عواصم - وكاالت

صدمة في العالم وغضب يلف البلدان اإلسالمية

تظاهرة في أسطنبول تندد بالهجوم

تنديد دولي واسع 
باالعتداء الدامي 
على المسجدين 

في نيوزيلندا



ف

غزة ـ وكاالت

قصفت طائرات حربية إسرائيلية عشرات المواقع في قطاع غزة، ليلة الجمعة، 
بعد ساعات من إطالق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأصيبــت فــي إحــدى الغــارات علــى مدينــة 
رفــح جنوبي القطــاع، امرأة حامل وزوجها، 
وفــق مــا ذكــرت وســائل إعــام فلســطينية، 
وقالت مصادر طبية إن حالة المرأة حرجة.

واســتهدف القصــف اإلســرائيلي ســتة مبان 
لحركــة  التابعــة  األمــن  قــوات  تســتخدمها 
حمــاس، وتــم إخاؤهــا كإجــراء احتــرازي، 
فــي حيــن ســمعت انفجــارات قويــة هــزت 
المبانــي فــي غــزة. ودوت صفــارات اإلنــذار 
في إســرائيل، ال ســيما في تل أبيب، بســبب 
بأنهمــا  اإلســرائيلي  الجيــش  وصفهمــا  مــا 
“صاروخان أطول مدى” أطلقا من غزة. ولم 
يســفر إطاق الصاروخين عن سقوط قتلى 

أو جرحى. ونفت حركة حماس مسؤوليتها 
عن إطاق الصاروخين على إسرائيل، قائلة 
إن الهجــوم وقع بينما كانت تعقد محادثات 
مــع وســطاء مصرييــن بشــأن تهدئــة طويلة 
األجل مع إســرائيل. كما نفــت حركة الجهاد 
اإلســامي ولجان المقاومة الشعبية إطاق 

أي صواريخ.

وقال المتحدث باسم الجيش  «
اإلسرائيلي أفيحاي أدرعي، إن 

الهجمات الجوية استهدفت نحو 
100 موقع في قطاع غزة، من 

بينها الميناء الجديد في خانيونس 
والمكتب التنفيذي لألسرى.

عواصم ـ أف ب

فرضــت الواليــات المتحــدة، باالتفــاق مــع االتحاد األوروبــي وكندا، أمــس الجمعة عقوبات 
جديــدة علــى مســؤولين وكيانــات روســية ردًا علــى مــا وصفتــه ب”اســتمرار عدوانهــم في 

أوكرانيا”، وفًقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة األميركية.

ســتة  أدرج  العقوبــات  هــذه  وبموجــب 
مســؤولين علــى القائمــة الســوداء، وذلك ردا 
علــى مهاجمــة ســفن أوكرانيــة فــي مضيــق 
كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها 
روســيا، ودعــم المتمرديــن االنفصالييــن فــي 
شــرق أوكرانيــا. وتقضــي العقوبــات بتجميد 
اصول االشــخاص المعنيين وحظر ممارســة 
الخارجيــة  وزارة  وقالــت  معهــم.  التجــارة 
االميركيــة فــي بيــان “ندعــو روســيا الــى ان 
تعيد الوكرانيا الســفن التــي صادرتها وافراد 
ســيادة  واحتــرام   )...( المحتجــزة  الطواقــم 
وتســتهدف  اوكرانيــا”.  اراضــي  ووحــدة 

العقوبــات خصوصــا أربعــة مســؤولين روس 
فــي الهيئــة الوطنيــة لحــرس الحــدود وخفر 
الســواحل، ضالعيــن فــي الهجــوم على ثاث 
نوفمبــر  فــي  القــرم  قبالــة  اوكرانيــة  ســفن 
2018، وفــق وزارة الخزانــة. واكــدت االدارة 
االميركيــة أن 24 بحــارا اوكرانيــا “ال يزالــون 

مسجونين في شكل غير قانوني”. 

واضافت الخزانة أن روسيا متهمة  «
ايضا بمواصلة “احتاللها للقرم، 

اضافة الى دعم الكرملين انتخابات 
غير قانونية اجراها انفصاليون 
اوكرانيون في 11 نوفمبر 2018”.

الخرطوم ـ رويترز

انطلقت بعيد صالة الجمعة تظاهرات مطالبة بـ”تنحي الرئيس البشير “ عن السلطة، 
فــي منطقــة ود نوبــاوي بــأم درمــان غربــي العاصمة، وعــدة مناطق فــي الخرطوم، 

وذلك استجابة لدعوى “تجمع المهنيين السودانيين” وحلفائه من المعارضة.

وخرج العشــرات من مســجد األنصار  بحي 
ود نوبــاوي فــي أم درمــان غربــي  العاصمة، 
الجمعــة، مرددييــن شــعارات  عقــب صــاة 
تنــادي بـ”تنحــي الرئيس البشــير”، وإســقاط 

النظام الحاكم في الباد.
وفي الكاكلة والطائف بالخرطوم، انطلقت 
تظاهــرات عقــب صــاة الجمعــة، اســتجابة 
الســودانيين”،  المهنييــن  “تجمــع  لدعــوة 
إلــى “مواكــب الحريــة والتغييــر”  وحلفائــه 
وفقــا لجــدول أســبوعي، تتخللــه تظاهرات 

في األحياء عقب صاة الجمعة.
ويشــهد الســودان منــذ 19 ديســمبر  2018 

تظاهــرات بدأت رفضا لرفع الحكومة ســعر 
الخبــز، وســرعان ما أخــذت تطالــب بتنحي 

الرئيس عمر البشير عن السلطة.
وفــي 25 من فبرايــر الماضي، أعلن الرئيس 
السوداني حالة الطوارئ لمدة عام، وصادق 
مــع  “البرلمــان”،  الوطنــي  المجلــس  عليهــا 

تخفيض مدتها إلى 6 أشهر.

وعلى إثر المظاهرات، أقال البشير  «
الحكومة المركزية وعين مسؤولين 

أمنيين محل حكام الواليات، 
ووسع صاحيات الشرطة ومنع 

التجمعات العامة من دون تصريح.

إسرائيل تستهدف 100 
موقع في غزة

عقوبات أميركية وأوروبية 
جديدة على روسيا

السودان.. انطالق تظاهرات 
احتجاجية في أم درمان

الجزائر.. احتجاجات حاشدة تطالب بـ”التغيير الفوري”

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

توافــد مئــات اآلالف مــن الجزائريين، أمــس الجمعة، لوســط العاصمة احتجاجا 
علــى القــرارات األخيــرة للرئيــس عبد العزيز بوتفليقة بشــأن المرحلــة االنتقالية. 
ورفــع المحتجــون الفتــات ترفــض تمديــد واليــة بوتفليقــة الرابعــة، كمــا طالبــوا 

بتغيير سياسي فوري وشامل.

وتحولــت شــعارات المتظاهرين من “ال للعهدة الخامســة” إلى “ال للتمديــد للعهدة الرابعة”. 
وذكر مراسل “سكاي نيوز عربية” أن قوات األمن الجزائرية قامت بإغاق الطرق المؤدية 
إلى قصر الرئاسة أمام المحتجين، لمنعهم من االقتراب منه، مضيفا “تم كذلك إغاق كل 

المنافذ المؤدية إلى شوارع وسط العاصمة”.
وانتشــرت قــوات األمــن عنــد حــدود العاصمــة، فــي محاولة لعرقلــة وصول حافــات تقل 
متظاهريــن مــن واليات أخرى. ويرى مراقبون أن التظاهــرات هي اختبار لقدرة الحكومة 
الجزائريــة الجديــدة والشــخصيات السياســية البارزة علــى احتواء غضب الشــارع. وكان 
بوتفليقــة أعلــن، االثنيــن، جملــة قــرارات شــملت تأجيل موعــد االنتخابات الرئاســية التي 
كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وعدوله عن خوض السباق الرئاسي. وتعتبر المعارضة 
أن تأجيل االنتخابات إلى أجل غير محدد يعد تمديدا لوالية بوتفليقة بحكم األمر الواقع.

الخرطومواشنطنالقدس المحتلة

أكــد وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، أمــس الجمعة، أنــه من الضــروري تقديم الدعم للتحالــف العربي لدعم الشــرعية فــي اليمن بقيادة 
المملكة العربية السعودية لمنع التوسع اإليراني في المنطقة.

وشــدد وزيــر الخارجيــة األميركــي، خــال مؤتمــر 
صحفــي، علــى أهميــة تطبيق اتفاق الســويد بشــأن 
اليمــن، مــع ضــرورة منــع إيــران مــن الســيطرة على 

الممرات البحرية في المنطقة.
وفــي خطــوة تهــدف لمنــع أي تحــرك ضــد الواليات 
المتحــدة وحلفائهــا فــي أفغانســتان، قــال بومبيــو 
علــى  قيــودا  ســتفرض  المتحــدة  الواليــات  إن 
إصــدار تأشــيرات ســفر للمســؤولين عــن أي تحقيق 

يستهدفها في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: “أعلن عن سياســة تتمثل في فرض قيود 
علــى إصــدار تأشــيرات ســفر لألفــراد المســؤولين 
مسؤولية مباشرة عن أي تحقيق للمحكمة الجنائية 

الدولية يخص عسكريين أميركيين”.
والحقــا، أصدرت الخارجية األميركية بيانا أشــارت 
والقــدس  بيــروت  ســيزور  بومبيــو  أن  إلــى  فيــه 

والكويت في الفترة الواقعة بين  19 إلى 23 مارس 
الحالي.

من جانب آخر، أكد وزير الدفاع األميركي بالوكالة، 
باتريــك شــاناهان، أن برنامــج الصواريــخ اإليرانــي 
واألنشطة السيبرانية لطهران وتدخاتها اإلقليمية 

تهدد مصالح الواليات المتحدة.
ووفقــا لشــبكة “صوت أميركا” VOA، أكد شــاناهان، 
في كلمة له حول ميزانية وزارته أمام لجنة القوات 
المســلحة فــي الكونغــرس األميركي، علــى “ضرورة 

تقوية التحالفات اإلقليمية لمواجهة إيران”.
وقــال وزير الدفاع األميركي بالوكالة إن “تهديدات 
إيــران الصاروخيــة والســيبرانية وكذلــك أنشــطتها 
العدائيــة والشــريرة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
للواليــات  الوطنيــة  المصالــح  تهــدد  وراءهــا،  ومــا 

المتحدة”.

كمــا أشــار فــي كلمتــه إلــى أنشــطة الصين وروســيا 
الشــرق  فــي  التطــرف واإلرهــاب خاصــة  وانتشــار 
التهديــدات  هــذه  مواجهــة  أن  ورأى  األوســط، 

ضروري لحماية المصالح األميركية.
يذكــر أن حكومة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
الدفــاع  لــوازرة  750 مليــار دوالر  طلبــت ميزانيــة 

“البنتاغون” خال العام 2020.
وفــي الميزانيــة األميركية لعام 2020 تم تخصيص 
للمســاعدات  دوالر  مليــون  و40  مليــارات   5 مبلــغ 

العسكرية في الشرق األوسط.

وفي مشروع الميزانية تم التأكيد على أن  «
“األولوية األمنية االستراتيجية في الشرق 
األدنى هي مواجهة النفوذ السيئ إليران”، 

والتأكد من القضاء على داعش وتنمية 
الشراكات األمنية الثنائية والجماعية.

واشنطن ـ وكاالت

بومبيو: ندعم التحالف العربي لمنع التوسع اإليراني
ــح واشــنــطــن ــال ــص ــران تـــهـــدد م ــهـ ــي: ســيــاســات طـ ــركـ ــيـ ــر الـــدفـــاع األمـ ــ وزيـ

عواصم ـ وكاالت

عواصم ـ رويترز

مــن  المدعومــة  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  قالــت 
الواليــات المتحــدة، أمــس الجمعــة، إنهــا لــم تعقــد أي 
اتفــاق، بشــأن تســليم األســرى العراقييــن من مســلحي 

تنظيم داعش اإلرهابي أو أسرهم لبغداد.
ونقلــت وكالــة “رويتــرز” عــن المتحــدث باســم قــوات 
ســوريا الديمقراطية، كينو جبرئيل قوله إن مســؤولين 
عراقييــن أدلــوا بتصريحات فــي األيام الماضيــة، قالوا 
فيها إن هناك اتفاقا لتسليم مسلحي داعش العراقيين 

وأفراد أسرهم لبغداد.
وأضــاف جبرئيــل فــي بيــان “إننــا فــي قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة ننفــي صحــة هــذه التصريحــات، ونؤكــد 

عــدم وجــود مثــل هــذا االتفــاق بيننــا وبيــن الحكومــة 
العراقية”.

وفــي فبرايــر الماضــي، قــال مســؤولون عراقيــون إن 
“سوريا الديمقراطية” التي تحاول استعادة آخر جيب 
يسيطر عليه التنظيم المتشدد في شرق سوريا، سلمت 
280 عراقيا وأسيرا أجنبيا للجيش العراقي، وأن هناك 

اتفاقا لنقل المزيد من األسرى من المتطرفين.
مــن جهتهــا، قالــت اللجنــة الدولية للصليــب األحمر، إن 
مــن المتوقــع إعــادة نحــو ألفــي عراقــي، بينهــم نســاء 
وأطفــال ممــن فــروا من جيــب داعش في ســوريا، إلى 

بادهم خال أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد.

“قسد”: ال اتفاق مع بغداد لتسليم أسرى داعش

الخــاص  األميركــي  المبعــوث  أّكــد 
أمــس  جيفــري،  جيمــس  بســوريا، 
الجمعــة، أنــه ال يوجــد جــدول زمنــي 
ســوريا.  مــن  األميركــي  لانســحاب 
لتنظيــم  يبــق  لــم  إنــه  وقــال جيفــري 
داعش، في ســوريا، ســوى بضع مئات 
مــن المقاتلين وأقل من كيلومتر مربع 
من األراضــي. لكن المبعوث األميركي 
يعتقــد أن “هنــاك مــا بين 15 ألفــًا و20 
ألفــًا مــن مناصــري داعــش في ســوريا 

والعراق، كثير منهم خايا نائمة”.
تســتعيد  أن  الــدول  جيفــري  وناشــد 
“مقاتلــي داعــش األجانــب الذين أســرتهم 
وعائاتهــم  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 
وإعــادة  المحاكمــات  عــبء  لتقاســم 
التأهيــل”. مــن جانــب آخــر، قتــل أكثر من 
370 ألــف شــخص، بينهــم مــا يزيــد عــن 
112 ألف مدني، في الحرب السورية منذ 
اندالعهــا قبــل 8 ســنوات، وفــق حصيلــة 

نقلهــا المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان 
لوكالة فرانس برس، أمس الجمعة. 

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس 2011 
شــعبية  باحتجاجــات  بــدأ  داميــًا،  نزاعــًا 
ســلمية ضــد النظــام، ســرعان مــا قوبلــت 
حربــًا  تتحــول  أن  قبــل  والقــوة  بالقمــع 

مدمرة تشارك فيها أطراف عدة.
 ووثــق المرصــد مقتــل 371222 شــخصًا 

منــذ اندالع النــزاع في 15 مــارس 2011، 
بينهــم أكثــر من 112 ألــف مدني، موضحًا 
أن بيــن القتلــى المدنيين أكثر من 21 ألف 

طفل و13 ألف امرأة.
وكانــت الحصيلــة األخيــرة للمرصــد فــي 
13 ســبتمبر أفــادت بمقتــل أكثــر من 360 
ألف شــخص. وفي مــا يتعلق بالقتلى غير 
أكثــر  المرصــد مقتــل  المدنييــن، أحصــى 

مــن 125 ألــف عنصــر مــن قــوات النظــام 
والميليشــيات المواليــة لــه مــن جنســيات 
ســورية وغيــر ســورية، أكثــر مــن نصفهم 
مــن جيش النظــام، وبينهــم 1677 عنصرًا 

من ميليشيات حزب هللا اللبناني.
األقــل  علــى  ألفــًا   67 قتــل  المقابــل،  فــي 
مــن الفصائــل المعارضــة وقــوات ســوريا 
الوحــدات  تشــكل  التــى  الديمقراطيــة 
الكرديــة أبــرز مكوناتها. كمــا قتل نحو 66 
ألفــًا مــن عناصــر تنظيــم “داعــش” وجبهة 
ســابقًا(،  النصــرة  )جبهــة  الشــام  تحريــر 
إضافــة إلــى مقاتليــن أجانــب مــن فصائل 
الخســائر  عــن  وعــدا  أخــرى.  إرهابيــة 
البشرية، أحدث النزاع منذ اندالعه دمارًا 
هائــاً فــي البنــى التحتيــة، قــدرت األمــم 

المتحدة كلفته بنحو 400 مليار دوالر. 
كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف 

السكان داخل الباد وخارجها.

جيمس جيفري

قسد تنفي ابرام اي اتفاق بشأن نقل أسرى داعش إلى العراق

ــرب ــ ــح ــ ال ــة  ــلـ ــيـ ــصـ حـ ــل  ــيـ ــتـ قـ ألـــــــف   370 مـــــن  أكــــثــــر 
ًّا لالنسحـاب مـن سوريـا أميـركـا: ال جـدول زمنيـ

وزير الدفاع األميركي بالوكالة
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وجود فريق الرفاع في 
نهائي السلة، أمر جيد 

وصحي للغاية ويوسع دائرة 
المنافسة بعدما كانت محصورة، 

ويعطي خطوة تحفيزية لباقي 
الفرق بأن تعد العدة بالشكل 

المثالي إذا ما أرادت أن يكون لها 
شأن ونصيب من األلقاب.

ذكرنا مرارا بأن االتحادات 
الرياضة ُمطالبة بتفعيل التنسيق 

فيما بينها من أجل عدم تضارب 
مباريات الفرق في آن واحد، ولكن 

“ال حياة لمن تنادي”، وأبسط مثال 
على ذلك مباراتي النادي األهلي 
للطائرة واليد مساء أمس األول 

الخميس.

خســر منتخبنــا األولمبــي لكرة القدم، أمــام نظيره العماني بســتة أهداف 
دون رد، فــي المبــاراة الوديــة التــي جمعتهمــا، أمــس، على اســتاد مدينة 

خليفة الرياضية.

وانتهــى الشــوط األول مــن المباراة 
بتقدم عمان بأربعة أهداف دون رد.
وجــاءت المبــاراة الوديــة للمنتخب 
األولمبــي ضمن سلســلة تحضيراته 
آســيا  كأس  لتصفيــات  اإلعداديــة 
ســتقام  إذ   ،2020 عامــا   23 تحــت 
البحريــن  مملكــة  فــي  التصفيــات 
خــال الفتــرة 22 وحتــى 26 مارس 

الجاري.
األولمبــي  منتخبنــا  وســيلعب 
علــى  الثانيــة  مجموعتــه  مباريــات 
تضــم  إذ  جماهيــره،  وبيــن  أرضــه 
المجموعة أيضا منتخبات فلسطين 

وبنغاديش وسيرالنكا.
ويقــود منتخبنــا األولمبــي المــدرب 
والــذي  شــمام،  ســمير  التونســي 
أشــرك أكبر عدد ممكن من الاعبين 
فــي مبــاراة أمــس؛ بهــدف التجربــة 
قبــل  الجاهزيــة  علــى  والوقــوف 

أسبوع من التصفيات.
لقــاء  خــاض  قــد  المنتخــب  وكان   
أمــام  الماضــي  الثلثــاء  يــوم  وديــا 
نظيــره الكويتــي، وانتهــت بالتعادل 

اإليجابي )1-1(.
وكان المــدرب التونســي للمنتخــب 
اســتدعى  شــمام  ســمير  األولمبــي 
العبــا   27 مــن  مكونــة  قائمــة 
للتحضيــرات، وهم:محمــد الحردان 
اليونانــي(،   aiginiakos FC
الشــروقي  وأحمــد  جميــل  حســين 
محمــد  Birkirkaraالمالطــي(،   (
مرهون )بوهيميانز براغ التشيكي(، 
يوســف حبيب، أحمد حبيب وسيد 
أحمــد  )المالكيــة(،  عيســى  هاشــم 
صالــح وعبدالعزيــز الكندري )مدينة 
)المنامــة(،  محمــد  عمــار  عيســى(، 
ســيد إبراهيــم علــوي وعلــي حســن 
)األهلي(، ســيد محمد أمين وحســن 

عمــر،  مصعــب  )ســترة(،  الكرانــي 
الخيــاط  وحســين  خليــف  جاســم 
نــور،  جاســم  الشــرقي(،  )الرفــاع 

شمســان  وحمــد  فــواز  عدنــان 
األحمــدي  عبدالرحمــن  )الرفــاع(، 
ومحمد الشامســي )المحرق(، أحمد 
بوغمار )الحد(، حســن مدن وعباس 
العصفور )الشباب(، عبدالعزيز خالد 

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

فلسطين.
وينص نظــام التأهل في التصفيات 
صاحــب  ترشــح  علــى  اآلســيوية 
المركز األول من المجموعات الـ 11، 
باإلضافــة إلــى أفضــل 4 منتخبــات 
تحتــل المركــز الثانــي مــع صاحــب 
الضيافــة  )تايلند(؛ لتكمل العدد )16 
منتخبــا( فــي النهائيــات اآلســيوية، 
علما أن النهائيات اآلســيوية مؤهلة 

ألولمبياد طوكيو 2020. من لقاء منتخبنا األولمبي ونظيره العماني

المباراة استعدادا لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاًما 2020

األولمبي يخسر ودًيا أمام نظيره العماني

16 مارس 2019 السبت
9 رجب 1440
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تأهــل المحــرق إلــى المباراة النهائية لدوري الدرجة األولــى للكرة الطائرة بعدما فاز على 
النجمة بثالثة أشــواط مقابل شــوطين في المواجهة التي جمعت الفريقين مســاء أمس 
الجمعة على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية في المواجهة األولى بالمربع الذهبي، 

فيما ودع النجمة المنافسة.

وانتهت األشــواط الخمســة كالتالي 21/25، 
.15/11 ،25/18 ،18/25 ،25/19

واســتفاد المحــرق متصدر الــدور التمهيدي 
يتيــح  الــذي  الذهبــي  المربــع  نظــام  مــن 
الفــوز  بعــد  النهائــي  إلــى  التأهــل  للمتصــدر 

بمواجهــة واحــدة، وينتظــر المحــرق الفائــز 
مــن لقاء داركليــب واألهلي لياقي أحدهما 

في المباراة النهائية.
وكان لارســاالت المؤثــرة و حوائــط الصــد 
لتضمــن  الفــوز  تحقيــق  فــي  االبــرز  الــدور 
طائرة األحام التواجد في النهائي للموسم 

الثاني على التوالي.
في الشــوط األول شــكلت ارســاالت يوسف 
خالــد نقطــة قــوة لتحقيــق النجمــة افضلية 
الشــوط االول حيث اســتغل النجمة تواضع 
االســتقبال ليفرض ســيطرته على مجريات 

الشوط. 

وفي الشوط الثاني ساهمت االرساالت في 
فرض المحرق ايقاعه مع التوهج الهجومي 
من فاضل عباس وحسن الحداد كما شكلت 
حوائــط الصــد متنفــس فنــي لزيــادة الفارق 
بعــد ان قلــص ارســال عمــاد ســلمان الفــارق 
لنقطــة وحــدة عنــد النتيجــة 14 مقابــل 13 
وصحــوة حســين مهدي في اللعب الســريع، 
فــي المقابل وقــع العبو النجمة في سلســلة 
الشــق  فــي  التســرع  منهــا  االخطــاء  مــن 

الهجومي واضاعة االرساالت.
 واثمــرت ارســاالت النجمــة الموجهــة علــى 
فاضــل عبــاس لفــرض ايقاعــه الفنــي علــى 
مجريــات الشــوط الثالــث مــع اجتهــاد عماد 
علــى  اللعــب  اســلوب  تنويــع  فــي  ســلمان 
ســجل  ضاحــي  حســن  ان  كمــا  الشــبكة، 
افضليــة مــن حيــث تشــكيل حوائــط الصــد 
والهجــوم الســريع وحســم هويــة االنتصــار، 

فيمــا عانــى المحــرق مــن ســوء االســتقبال 
وغيــاب تركيــز الضاربيــن هجوميــًا وغياب 

دور البورتوريكي جاكسون ريفيرا.
 المحــرق اســتعاد توازنه في الشــوط الرابع 
وشــكل محمــد حبيــب وراشــد احمــد صمام 
امــان في تشــكيل حوائط الصــد والحد من 
خطــورة ضاربــي الخصم، فيمــا فقد العبوه 

النجمة التركيز.
وتألق جاكســون ريفيرا في الشوط الفاصل 
بعــد غيابه الفني بشــكل كبير في االشــواط 
السابقة، حيث اعطى المحرق احقية حسم 
بمشــاركة  لنجــاح هجومــه  النهائــي  بطاقــة 
حسن الحداد الذي دخل على خط مسجلي 
النقــاط وصحــوة مجيــد كاظم فــي الدفاع، 
فــي الجانب الثاني اســتمرت اخطاء العبي 
النجمــة وغيــاب اســتقرار االســتقبال ليفوز 

المحرق بالشوط والمباراة.

المحرق إلى نهائي دوري الطائرة

جاكسون ريفيرا قاد المحرق للفوز

حقــق فريقــا البحرين والشــباب نتيجتي الفوز في منافســات الجولة الثانية 
الدرجة األولى من المجموعة األولى لمسابقة كأس الرئيس لدوري أندية 

كرة اليد، والتي أقيمت يوم أمس الجمعة.

نظيــره  علــى  البحريــن  فــاز  حيــث 
بعدمــا   )27/28( بنتيجــة  االتفــاق 
انتهــى الشــوط األول لصالحــه أيضــًا 
)14/15(، وبذلك حصد أصبح رصيد 
البحرين 4 نقاط، فيما االتفاق تلقى 
الهزيمــة األولــى واصبــح رصيــده 5 

نقاط.
وفــي المبــاراة الثانيــة، فــاز الشــباب 
 )34/38( بنتيجــة  االتحــاد  علــى 
بعدمــا انتهــى الشــوط األول لصالحه 
أيضــًا )14/16(، وبذلــك أصبح رصيد 
صــدارة  فــي  نقــاط   8 المارونــي 
مجموعتــه واالتحــاد ُمني بالخســارة 

الثانية واصبح رصيده نقطتين. 
اليــوم  تختتــم  أخــرى،  جهــة  مــن 
الثانيــة  الجولــة  )الســبت( منافســات 
بمباراتين لحساب المجموعة الثانية، 
إذ يلتقي في األولى سماهيج )نقطة( 
مــع أم الحصم )3 نقاط( عند الســاعة 
5:30 وتليهــا مباشــرة مبــاراة تجمــع 

 4( توبلــي  مــع  نقــاط(   3( التضامــن 
علــى  مســاًء   7 الســاعة  عنــد  نقــاط( 

صالة أم الحصم. 
الحصــم  وأم  ســماهيج  ويســعى 
لتعويض خسارتهما بالجولة السابقة 
المنافســة،  لدائــرة  نفســهما  وإعــادة 
في المقابــل يهدف التضامن وتوبلي 
فــي  واالنتصــارات  التألــق  مواصلــة 
هــذه الــدورة وتعزيــز حظوظهما في 

صدارة الترتيب.

البحرين والشباب ينتصران بكأس الرئيس

اعتمد االتحاد الســعودي للكرة الطائرة إقامة 
نهائــي كأس االتحــاد الســعودي بيــن ناديــي 

الهال واالتحاد في مملكة البحرين.
جــاء ذلــك فــي الخبــر الــذي أوردتــه صحيفة 
“عــكاظ الســعودية” فــي عددهــا الصــادر يوم 
الخميــس الماضــي الــذي يتضمن سلســلة من 
قرارات مجلس إدارة االتحاد السعودي للكرة 

الطائرة برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين.
إضافيــة  تفاصيــل  أي  الصحيفــة  تــورد  ولــم 
عــن خبــر إقامــة نهائــي كأس اتحــاد الطائــرة 
ناحيــة  مــن  ســواء  البحريــن  فــي  الســعودي 

الموعد أو االتفاقية بصورة عامة.
وفــي صحيفــة “ســبق” الســعودية أشــارت أن 
االتحاد الســعودي وافــق على اقتراح األندية 
مملكــة  فــي  االتحــاد  كأس  نهائــي  بإقامــة 
البحريــن بعــد موافقة الهيئــة العامة للرياضة 
وتكليــف األميــن العام بمخاطبــة الهيئة ومن 

ثم االتحاد البحريني للكرة الطائرة.

ووفًقــا لمصادر “الباد ســبورت” فــإن االتحاد 
الســعودي فتــح خط المفاوضــات مع االتحاد 
اســتضافة  بشــأن  الطائــرة  للكــرة  البحرينــي 
المملكة للمباراة النهائية بين الهال واالتحاد 
وأنــه جرت خــال الفتــرة الماضيــة اتصاالت 
كافــة  مناقشــة  دون  الطرفيــن  بيــن  مكثفــة 
الترتيبــات أو التفاصيــل التــي مــن المتوقــع 
أن يتــم الكشــف عنهــا خــال األيــام القليلــة 

الماضية بعد االتفاق على كافة األمور.
ويعتبــر إقامة نهائي كأس االتحاد الســعودي 

األولــى  هــي  مبــادرة  المملكــة  أرض  علــى 
بيــن  الوثيقــة  العاقــات  تعكــس  نوعهــا  مــن 
المملكتيــن الشــقيقتين علــى كافــة األصعــدة 
وباألخــص التعــاون فــي المجاليــن الشــبابي 
والرياضــي، كمــا أن تلــك الخطــوة تأتــي فــي 
إطار حرص االتحاد الســعودي على التجديد 
واالســتفادة مــن شــعبية الكــرة الطائــرة فــي 
مملكــة البحريــن الســتقطاب أكبــر عــدد مــن 
الجماهير البحرينيــة باإلضافة إلى الجماهير 

السعودية.

جانب من اجتماع االتحاد السعودي للكرة الطائرة

يجمع الهالل واالتحاد... واتصاالت بيــن االتحادين للتنظيم
نهائي كأس االتحاد السعودي للطائرة في البحرين

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

اكملــت اللجنــة المنظمــة لــدورة األلعاب للنخبــة الخليجية للســيدات 2019 كافة التجهيزات والترتيبــات النطالق الدورة غدًا األحد والتي ســتقام 
تحــت رعايــة عضــو المجلــس األعلى للشــباب والرياضة عضو اللجنة األولمبية البحرينية رئيس لجنة رياضــة المرأة رئيس االتحاد البحريني لكرة 

الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة.
وستشهد الدورة إقامة منافسات الكرة الطائرة 
وكــرة الطاولــة، حيث اصدرت اللجنــة المنظمة 

جدول البطولتين.
غــدًا  الطائــرة  الكــرة  منافســات  وســتنطلق   
األحد، وسيشــارك فــي البطولة فرق البســيتين 
وأزورايــت واألمــن العــام والمحــرق واألهلــي، 
فيما ستشــهد منافســات كــرة الطاولة مشــاركة 
واســعة مــن الاعبــات.  وفــي هــذا الصــدد، أكد 
نواف بن عبدالعزيز المشعان مدير عام مؤسسة 
النخبــة األولــى لتنظيــم المعــارض والمؤتمرات 
والفعاليات رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة 
أن رعايــة الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل 
خليفــة ستســاهم بتحقيق النجاح في النســخة 
مشــاركة  ستشــهد  التــي  الــدورة  فــي  األولــى 
واســعة مــن الفــرق البحرينيــة والســعودية في 
لعبتــي الكــرة الطائــرة وكــرة الطاولــة، مشــيدًا 

بجهــود اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة من خال 
النجــاح  تحقيــق  أجــل  مــن  الكبيــر  تعاونهــم 
للبطولة.  وأوضح نواف بن عبدالعزيز المشعان 
أن مسؤولي اللجنة األولمبية البحرينية قدموا 
كامــل الدعــم للبطولــة وحرصــوا علــى المتابعة 
فــي الفتــرة الماضيــة وعقــد االجتماعــات مــن 

أجــل نجــاح الــدورة، مشــيرًا إلــى أن منافســات 
كــرة القدم تأجلت وســتقام فــي الفترة المقبلة، 
مبينًا أن الدورة ســتعكس المكانة المميزة التي 
تمتلكهــا الدول الخليجية في جانب منافســات 
السيدات وتأكيد على أن العنصر النسائي جزء 

ال يتجزأ من الرياضة.

نواف المشعان

المشعان يثمن رعاية حياة بنت عبدالعزيز وجهود األولمبية
األحد انطالق دورة النخبة الخليجية للسيدات 2019

أحمد مهدي | )تصوير:أيمن يعقوب(

حسن علي

علي مجيد

حسن علي

هزم النجمة 
وتأهل للموسم 

الثاني على 
التوالي



تشــهد رياضــة التنــس األرضي بمملكة البحرين نشــاطا كبيرا خــال هذا العام حيث 
يســتهل االتحــاد البحرينــي للتنس موســمه باســتضافة وتنظيم البطولة األســيوية 
للناشــئين تحت 14 ســنة في الفترة من 16 وحتى 23 من شــهر مارس الجاري تليها 
البطولة األسيوية لألشبال تحت 12 سنة من 30 مارس الجاري وتستمر منافساتها 

حتى 5 من شهر أبريل المقبل.

مــرة  ألول  البطولتيــن  هاتيــن  وتقــام 
علــى أرض مملكــة البحرين وتســتضيف 
البحرينــي  االتحــاد  مالعــب  منافســاتها 
البحريــن  بوليتكنــك  بجامعــة  للتنــس 
بمدينــة عيســى، من جانب آخر تســتقبل 

مالعــب نــادي البحريــن للتنــس بالجفيــر 
بطولة فيوتشرز البحرين الدولية للتنس 
اعتبــارا من يــوم االثنين القــادم الموافق 
وتتبعهــا  الجــاري  مــارس  شــهر  مــن   18
بطولــة الفيوتشــرز الدولية التــي تنظمها 

وزارة الداخلية على مالعب نادي ضباط 
األمن العام بالقضيبية اعتبارا من 29 من 

شهر مارس الجاري.

ــن مســؤول التحكيــم فــي دول غــرب  عيَّ
أشــرف  المصــري  الدولــي  الحكــم  آســيا 
البحريـــن  لبطولــة  عامــا  حكمــا  حمــودة 
التــي  التنــس  لمحترفــي   ITF الدوليـــة 
ينظمهــا نــادي البحريــن للتنس فــي الفترة 
تحــت  الجــاري  مــارس   23 إلــى   18 مــن 
آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  رعايــة ســمو 
خليفــة، وبدعم من وزارة شــؤون الشــباب 
الســوق  الذهبييــن  والرياضــة والداعميــن 
الحــرة البحريــن، وشــركة إبراهيــم خليــل 
كانــو. واختــارت اللجنــة المنظمــة للبطولة 

إلدارة  خليجــي  بحرينــي  تحكيــم  طاقــم 
مباريــات البطولــة، ومنهــم الدولــي أحمــد 
الحــواج والمرشــح دولــي حســين الصفار، 
ومــن دولــة الكويــت الحــكام عبدالــرؤوف 
وحســن  المطيــري  وعلــى  عبدالســالم 

أشــكناني وأحمــد هاشــم، ومن الســعودية 
يوســف الطريــف وجاســم عقاقــة، كمــا تم 
الخطــوط  حــكام  مــن  10حــكام  اختيــار 
البحرينييــن؛ لمعاونــة الطاقــم الدولي في 

إدارة البطولة تحكيميا.

طاقم بحريني خليجي لـ “ITF” للتنساليوم انطالق البطولة اآلسيوية للتنس

تحت رعاية ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة الرئيــس الفخــري لاتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، اشــتدت المنافســة في بطولة ســموه الدولية الثالثة لجمال الخيل العربية التي 
ينظمها االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.

وأشــاد سمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بالمستويات التي قدمها المالك واإلسطبالت 
تعكــس  والتــي  البطولــة،  فــي  المشــاركون 
رياضــة  إليــه  وصلــت  الــذي  الكبيــر  التطــور 
جمــال الخيــل العربيــة فــي مملكــة البحريــن، 
المســتويات  هــذه  أن  إلــى  ســموه  مشــيرا 
تعطــي الحافــز لمواصلــة دعــم هــذه الرياضة 
التــي باتــت إحــدى الرياضات المهمــة، والتي 
تشــهد تنافســا قويا بين المالك واإلســطبالت 

المشاركين.
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأوضــح 
المــالك  مــن  الواســعة  المشــاركة  أن  خليفــة 
واإلســطبالت ومــن دولــة الكويــت والمملكــة 
واســعة  آفــاق  ســيفتح  الســعودية  العربيــة 
الفتــرة  فــي  الرياضــة  لمواصلــة تطــور هــذه 
المقبلــة، مبينــا ســموه إلــى أن المشــاركة مــن 
الكويــت والســعودية أعطــت البطولــة رونــق 
رائع من حيث المنافسة القوية والمستويات 

المميزة التي ظهر عليها جميع المشاركين.
وهنــأ ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
المــالك واإلســطبالت الفائــزة فــي منافســات 
اليوم األول والثاني، متوقعا سموه أن تزداد 
الثالــث، وتكــون أكثــر  اليــوم  المنافســة فــي 
إثارة وندية، ومتمنيا سموه للمشاركين كافة 

كل التوفيق والنجاح.

نتائج مثيرة

شــهدت المنافســة تحقيــق نتائــج مثيــرة في 
عمــر  المهــرات  فئــة  شــهدت  حيــث  الفئــات، 
السنة )ب( تحقيق المهر الفيندر المركز األول 
بكل جدارة واســتحقاق للمالــك علي الواوان 
الثانــي  والمركــز   ،)90.50( إجماليــة  بنتيجــة 

المهــر بدويــة المنامــة للمالــك محمــد جعفــر 
الثالــث  والمركــز   ،)90.38( إجماليــة  بنتيجــة 
المهــر جوهــرة الجابريــة للمالــك محمــد علــي 

بنتيجة إجمالية )89.50(.
المركــز  الســنتين  عمــر  المهــرات  فئــة  وفــي 
األول المهــر عالــي شــيخة للمالــك إســطبالت 
 ،)90.88( إجماليــة  بنتيجــة  العربيــة  عالــي 
المركــز الثانــي المهر جميلة الراشــدية للمالك 
عبدالرحمــن محمد بنتيجة إجمالية )90.50(، 
المركــز الثالــث المهــر دي نافيســا للمالك علي 

الواوان بنتيجة إجمالية )90.50(.
وفــي فئــة المهــرات بعمــر الســنوات الثــالث، 
المركز األول المهر إي جي رندا للمالك محسن 
علــي بنتيجة إجمالية )91.00(، المركز الثاني 
 A.Y ARABIAN STUD المهر شــيرين للمالك
بنتيجة إجمالية )91.00(، المركز الثالث المهر 
روســي للمالــك علــي حســن بنتيجــة إجمالية 

.)89.50(
وفي فئة األفراس 6-4 سنوات، المركز األول 
العنــود الزيــن للمالــك إســطبل الزيــن بنتيجة 
العفــران  الثانــي   المركــز   ،)91.50( إجماليــة 
للمالــك AALI ARABIANS بنتيجــة إجماليــة 
)01.14(، المركز الثالث غدير النبراس للمالك 

حمد محمد بنتيجة إجمالية )90.25(.
وفي فئة األفراس 9-7 سنوات، المركز األول 
دريــم الراشــدية للمالــك عبدالرحمــن محمــد 
بنتيجة إجماليــة )91.38(، والمركز الثاني إي 
أف ســفيالني للمالــك نســيم عبــدهللا بنتيجة 
أميــرة  الثالــث   المركــز   ،)88.88( إجماليــة 
بنتيجــة  للمالــك ســلمان عبدالنبــي  الشــموخ 

إجمالية )88.13(.
وفئــة األفراس 10 ســنوات فما فــوق، المركز  

األول أف أس كاينــي للمالك عالء عبدالجبار 
الثانــي  المركــز   ،)92.63( إجماليــة  بنتيجــة 
 A.Y ARABIASN للمالــك  أويوســتوميا 
الثالــث  المركــز   ،)91.75( إجماليــة  بنتيجــة 
دي تــي دي جيــس للمالــك إســطبالت الريــاح 

بنتيجة إجمالية )90.50(.

برنامج اليوم

تتواصــل اليــوم المنافســات، حيــث ستشــهد 
وبطولــة  الصغيــرة  المهــرات  بطولــة  إقامــة 
وعــزف  االفتتــاح  وحفــل  الصغيــرة،  المهــور 
الســالم الملكــي، وبطولــة المهــرات، وبطولــة 

المهور، وبطولة األفراس، وبطولة األفحل.
وستكون اإلثارة حاضرة في منافسات اليوم 

بعد أن كانت قوية في اليومين الماضيين.

المالك: سعداء بالمشاركة 

والبطولة ناجحة

بالــغ  عــن  المشــاركين  المــالك  عــدد  أعــرب 
ســعادتهم بالمشــاركة في بطولة ســمو الشــيخ 
الثالثــة،  الدوليــة  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
ناحيــة  مــن  ناجحــة  البطولــة  أن  مؤكديــن 
التنافــس الشــريف والتنظيم. وأوضــح المالك 
عالء عبدالجبار أن األفراس التابعة لإلســطبل 
للغاليــة،  مرضيــة  نتائــج  حققــت  بــه  الخــاص 
إن  المنافســة ســهلة، حيــث  تكــن  “لــم  وقــال: 
هنــاك العديــد مــن المــالك واإلســطبالت الذيــن 
أعتقــد  ورائعــة،  جميلــة  خيــول  يمتلكــون 
عــالء  وأشــاد  مميــزة”.  كانــت  المنافســة  أن 
وقــال:  للبطولــة،  الرائــع  بالتنظيــم  عبدالجبــار 

األجــواء  بتهيئــة  كبيــرا  دورا  التنظيــم  “لعــب 
المثالية للمالك واإلســطبالت، أقدم كل الشــكر 
والتقدير لالتحاد الملكي للفروســية وسباقات 
القــدرة علــى هذا التنظيم، وأؤكــد بأن البطولة 

ناجحة وتشهد تطورا كبيرا في كل عام”.

الصبحي: استفادة كبيرة

أكــد المالــك نبيــل الصبحــي أن دعــم االتحــاد 
للمــالك  القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
واإلسطبالت ســاهم بتحقيق النجاح وتحقيق 
االســتفادة، وأوضــح أنه حقق اســتفادة كبيرة 
واألمهــر  األفــرس  أن  الســيما  المشــاركة  مــن 
أجــواء  فــي  دخلــوا  يمتلكهــا  التــي  واألفحــل 
الطموحــات  ســقف  برفــع  ستســاهم  مثاليــة 

وسوف تجهزهم للمشاركات القادمة.

أحمد راشد: منافسات قوية

أن  راشــد  أحمــد  المالــك  أوضــح  فــي حيــن، 
المشــاركة ساهمت بشكل كبير بحصوله على 
االســتفادة، مشــيرا إلــى أن التنظيــم المثالــي 
مــن اللجنــة المنظمــة جعــل المــالك يشــعرون 
بالراحــة الكبيــرة ومؤكــدا أن هــذا األمر ليس 
واالتحــاد  المنظمــة  اللجنــة  علــى  بالغريــب 
الملكــي للفروســية وســباقات القدرة برئاســة 

سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة.
المــالك  كافــة  راشــد  أحمــد  المالــك  وهنــأ 
فــي  األول  بالمراكــز  الفائــزة  واإلســطبالت 
النســخة  تكــون  أن  متوقعــا  كافــة،  الفئــات 
إثــارة  أكثــر  الدوليــة  البطولــة  مــن  القادمــة 
اإلســطبالت  امتــالك  ظــل  فــي  وتشــويق 

والمالك أفراس مميزة.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

ارتفاع وتيرة المنافسة في البطولة الدولية لجمال الخيل

اللجنة اإلعالميةمدينة عيسى - اتحاد التنس

السبت 16 مارس 2019 
9 رجب 1440 17

الجولة الختامية من الدوري الوطني للجامعات
ــه الــيــوم؟ ــن ســيــظــفــر بـ ــم ــة... ف ــي ــج ــي ــل ــخ ــن “أمـــــا“ وال ــي ــح ب ــأرج ــت ــع ي ــرابـ ــز الـ ــرك ــم ال

يختتــم فريقــا جامعــة “أمــا” والجامعــة الخليجية مشــوارهما في الــدوري الوطني للجامعــات لكرة القدم 
عندمــا يلتقيان في الســابعة من مســاء اليوم “الســبت” ضمــن الجولة األخيرة للــدوري على ملعب جامعة 

البحرين الطبية بالمحرق.

ويمكــن القــول أن مبــاراة اليــوم هي “تحديــد المركز 
الرابــع” ويســعى كال الفريقيــن مــن خاللهــا لتحســين 
موقفه النهائي في ختام الدوري، حيث يدخل فريق 
جامعة “أما” وهو في المركز الرابع برصيد 19 نقطة 
ويســعى للفــوز اليوم آمــالً في خطف المركــز الثالث 
رغم صعوبة ذلك ألن منافسه فريق الجامعة العربية 
المفتوحــة الثالــث “21 نقطــة “ أمامــه مبــاراة ســهلة 
أمام معهد البحرين للتدريب أحد فرق المؤخرة في 
الجولــة األخيــرة للــدوري وكفتــه األرجح في حســم 
تحقيــق المركــز الثالث في الــدوري لصالحه، ويدرك 
فريق “أما” أن خســارته اليوم ســتفقده حتى المركز 

الرابع وتبعده الى المركز الخامس.
أما فريق الخليجية صاحب المركز الخامس برصيد 

“17 نقطــة” وأمامــه فرصــة خطــف التقــدم خطــوة 
وتحســين مركزه من الخامس الى الرابع في جدول 
الترتيــب النهائــي فــي حالــة فــوزه اليــوم والفريــق 
ظهــر بصورة جيدة وتحســنت نتائجه فــي مبارياته 
األخيرة وآخرها فوزه الساحق على جامعة البحرين 

الطبية 7/2.

نصف نهائي كرة الطائرة 

تشهد صالة جامعة بوليتكنك البحرين اليوم السبت 
الجولــة الثانية من منافســات دور نصف النهائي من 
الــدوري الوطني للجامعات للكرة الطائرة للجامعات 
المبــاراة األولــى  فــي  الطائــرة، حيــث يلعــب  للكــرة 
جامعتــا امــا األهليــة مع العلــوم التطبيقيــة في تمام 

الســاعة السادســة مســاء، بينمــا يلعــب فــي المبــاراة 
الثانيــة جامعتــا البحريــن واألهلية في تمام الســاعة 

السابعة والنصف مساء.

قــد  التطبيقيــة  والعلــوم  البحريــن  وكانــت جامعتــا 
لتكــرار  وتحتاجــان  األولــى،  الجولــة  لقائــي  كســبتا 
إلــى  مباشــرة  التأهــل  أرادتــا  متــى  اليــوم  فوزهمــا 

التواجــد فــي المبــاراة النهائيــة، بينمــا تحتــاج المــا 
واألهليــة إلــى الفــوز وحــده حتــى تجران المنافســة 

إلى جولة ثالثة.

اللجنة اإلعالمية

من منافسات كرة القدم من منافسات الطائرة

حكام البطولة إلى جانب إدارة النادي

بالرياضــة االزدهــار  لمواصلــة  حافــز  القويــة  المنافســة  حمــد:  بــن  ناصــر 
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أشــاد  وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد بحضور عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة فعاليات األولمبياد الخاص لأللعاب 
العالميــة أبوظبــي 2019؛ األمــر الــذي يؤكــد اهتمــام جاللتــه الكبير بنجــاح الفعاليات التي تقــام على أرض دولة اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة 
واالهتمام الكبير من جاللته باالرتقاء برياضات ذوي العزيمة والهمم وتوفير الدعم الكامل لهم لنثر إبداعاتهم وقصصهم في المجال الرياضي. وقال 
وزير شؤون الشباب والرياضة “يمثل حضور صاحب الجاللة الملك فعاليات األولمبياد الخاص األلعاب العالمية دعما لمسيرة ذوي الهمم والعزيمة 
واالحتفاء بقدرات وإنجازات األبطال من ذوي العزيمة، إضافة إلى دعم جاللته لترسيخ الرؤية القائمة على أهمية دعم ونجاح المبادرات الموجهة 

لذوي الهمم وتسليط الضوء على قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجاالت بما فيها الجانب الرياضي الذي يحظى بتغطية إعالمية واسعة”.

وبيــن أيمــن المؤيــد “أن رعايــة صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقوات المســلحة 
وتشــريفه لحفــل االفتتــاح يمثــل خطــوة كبيرة 
والعالمــي  اإلقليمــي  المســتوى  علــى  ورائــدة 
ويتناســب مــع توجهــات دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة فــي نجاح الحــدث الرياضي 
واإلنســاني األكبــر واألكثــر تضمًنــا فــي العالــم، 
والرامــي إلــى ضرورة اندمــاج “أصحــاب الهمم” 
في األنشــطة الثقافيــة والرياضية واالجتماعية 
المختلفــة ودعمهــم بــكل قوة من أجــل مواصلة 
الســمو  لصاحــب  الرياضيــة، فشــكرا  مســيرتهم 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان علــى رعايته 

واهتمامه بفئة ذوي العزيمة والهمم”.
وأشــاد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة بحفــل 
افتتــاح فعاليــات األولمبيــاد الخــاص بالتنظيــم 
الرائــع، وقــال “كان حفــل االفتتــاح بمثابة لوحة 
فنيــة عظيمــة تجســد مــن خاللهــا الدعــم الكبير 
لــذوي العزيمــة وإشــراكهم فــي تصميــم وإعداد 
وتنظيــم حفل االفتتاح والعروض التي تضمنه؛ 
وحديثــة  بارعــة  مبــادرة  شــكل  الــذي  األمــر 
علــى المســتوى العالمــي، إضافــة إلــى مشــاركة 
نجــوم كبــار علــى المســتوى العالمــي تضامنا مع 
األولمبيــاد الخــاص ودعــم المشــاركين؛ كونهــم 

يمثلون إلهاما كبيرا للعالم”.
وأضــاف أيمن المؤيد “تشــهد األولمبياد الخاص 
تواجــد منتخب البحريــن، والذي نأمل أن يكون 
اإلنجــازات  مــن خــالل تحقيــق  حضــوره قويــا 
والنتائــج المتميــزة التــي تثبــت تطــور الرياضــة 
البحرينيــة واألمــل واإليمــان كبير جــدا بقدرات 
أبطالنــا مــن ذوي العزيمــة علــى صعــود منصــة 
التتويج ونشيد في الوقت ذاته بالجهود الطيبة 
األولمبيــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  بذلهــا  التــي 
الخــاص البحرينــي الشــيخ دعيج بــن خليفة آل 
خليفــة، ورئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية 
البحرينيــة الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل خليفة؛ 
مــن أجــل تهيئة األجــواء المثالية أمــام منتخب 
البحرين للحضور القوي في البطولة ورفع اســم 

البحرين عاليا في المحفل الكبير”.
“أن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وبيــن 
البحريــن مهتمــة تمامــا بنجــاح دولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة الشــقيقة في تنظيم األولمبياد 
الخــاص؛ لــذا حرصــت أن تكــون جزءا مــن ذلك 
مــن خــالل ابتعاث وفد بحريني من المتطوعين 
للمشــاركة مــع أقرانهــم مــن دولــة اإلمــارات فــي 

تنظيم الحدث الرياضي الكبير”.

دعيج بن خليفة: دعم جاللة الملك

لمنطقــة  اإلقليميــة  الرئاســة  مستشــار  صــرح 
رئيــس  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 
األولمبيــاد الخــاص البحرينــي الشــيخ دعيج بن 
خليفة آل خليفة، أن تشريف عاهل البالد جاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة حفــل افتتاح 
األلعــاب العالميــة لألولمبيــاد الخــاص بأبوظبــي 
هو بمثابة رســالة تشــجيع وتطمين لجميع ذوي 
اإلعاقــة فــي مملكــة البحرين بــأن بالدهم قيادة 
وشــعبا تحتضنهم وتؤمن بقدرتهم على تحقيق 

المستحيل.

وتابــع أن جاللــة الملــك هــو األب للجميــع، وقــد 
حــرص ويحــرص جاللته علــى تكريم هذه الفئة 
من أبنائنا من خالل سؤاله الدائم عنهم وعطفه 
عليهــم وتوجيهاته الســديدة بتوفيــر كل ما في 
شــأنه تمكينهــم ودمجهم في المجتمــع؛ ليكونوا 
الصفــات  مــن  لهــم  إن  بــل  فاعليــن،  منتجيــن 

الحميدة ما يتعظ به األسوياء ويبهرون.
كمــا أثنــى الشــيخ دعيــج بــن خليفــة علــى دور 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة فــي تمكيــن ذوي اإلعاقــة، 
وإن حضــور ســموه الفتتــاح دورة أبوظبــي يعد 
الذيــن يحبهــم ســموه  العزيمــة  لــذوي  مســاندة 
فــي  بتواجدهــم حولــه  ويســأل عنهــم ويســعد 

المحافل الرياضية.
كبيــر  بافتتــاح  أبوظبــي  أبهرتنــا  لقــد  مواصــال: 
قلمــا يشــهد لــه نظيــر، وتنظيــم رائــع محكــم من 
كل الجوانــب، وهــو ما لمســته من خالل زيارتي 
لمواقــع األلعــاب لتشــجيع العبينــا، وليــس هــذا 
بغريــب عندمــا يكــون راعــي البطولــة هــو ســمو 
عهــد  ولــي  نهيــان  آل  زايــد  بــن  الشــيخ محمــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلى للقوات المســلحة، 
وجميــع أبنــاء زايــد حوله يســاندون جهوده في 

إنجاح هذا المحفل اإلنساني المهم.

محمد بن دعيج: صورة ناصعة

البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  أعــرب  بــدوره 
لرياضــة ذوي اإلعاقــة، نائــب رئيــس األولمبيــاد 
الخــاص البحرينــي الشــيخ محمــد بــن دعيج آل 

خليفــة، عن كامــل تقديره للقيادتيــن اإلماراتية 
والبحرينية للدعم الالمحدود لذوي الهمم، وهو 
مــا ينعكس علــى المجتمع ككل تعزيــزا لمفاهيم 

القبول والتسامح واالندماج والعطاء.
وقال إن العالم بأسره سيشهد المزيد من الدمج 
وإيجاد الفرص لذوي العزيمة والذين يســطرون 
ورغــم  البشــرية،  للقــدرات  الناصعــة  األمثلــة 
التحديــات التــي يواجهونهــا، فإنهــم يتخطونهــا 
مــا  متــى  النفــس  وتحــدي  واإلصــرار  بالعزيمــة 
ســنحت لهم الفرصة ليكونوا متميزين وملهمين 

للغير.

فريق البحرين التطوعي.. جهود واضحة

تــم  الــذي  التطوعــي  البحريــن  فريــق  حــرص 
ابتعاثه إلى أبوظبي بتوجيهات من ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة على الحضور اإليجابي 
فــي تنظيم فعاليات األولمبيــاد الخاص لأللعاب 
العالميــة أبوظبــي 2019 والمشــاركة مع أقرانهم 
المتطوعين في تحقيق أقصى درجات التنظيم 
العالمــي  الحــدث  لفعاليــات  والفنــي  اإلداري 

الرياضي اإلنساني الكبير.
وكان فريــق البحريــن التطوعــي قد تــوزع على 
اللجــان العاملــة فــي األولمبيــاد العالمــي وتمكن 
مــن المشــاركة الفاعلة فــي التنظيــم؛ األمر الذي 
ســاهم فــي إبــراز الصــورة الطيبــة واإليجابيــة 
عــن الشــباب البحريني المحــب للعمل التطوعي 
والمشــاركة في إنجاح األحــداث الرياضية التي 

تقام على أراضي الدول الشقيقة.

وفد البحرين لألولمبياد الخاص 
يشارك في حفل االفتتاح

شــارك وفــد مملكة البحريــن لألولمبيــاد الخاص 
فــي حفــل افتتــاح فعاليــات األولمبيــاد الخــاص 
البحريــن  العالميــة، حيــث دخــل وفــد  لأللعــاب 
حــار  ترحيــب  ووســط  البحريــن  أعــالم  رافعــا 
ومتميز من جانب الجماهير التي حضرت حفل 

االفتتاح.
وتوافــدت بعثــات 200 دولــة مشــاركة، وتضــم 
أكثــر مــن 7500 رياضــي، إلــى أرضيــة الملعــب، 
علــى إيقــاع نغمات المنســق الموســيقي العالمي 
بول لوكنفــور، وجاءت البداية مع أثينا بوصفها 
فــي  البعثــات  األلعــاب األولمبيــة، وبــدأت  مهــد 
مــن  حاشــد  ترحيــب  وســط  تباعــا،  الدخــول 
الجماهيــر وفرحــة كبيــرة من الرياضييــن الذين 

بادلوا الجماهير التحية.

أول الغيث فضة

حقــق فريق البوتشــي أولى ميداليــات البحرين 
بحصولــه علــى فضية الجماعي فريق البوتشــي 
تحت قيادة الكابتن منى أحمد والكابتن حســن 
جــواد. فقــد فــاز الفريــق المكــون مــن 4 العبين، 
وهــم: أحمــد حميــد الشــيخ، وعهــود دويشــان، 
فريــق  علــى  جمعــة  وعــون  فكــري،  وياســمين 
الواليــات المتحدة األميركية خالل منافســتين، 
وخســر أمــام ليبيا فــي مثلهما. و”اليوم” الســبت 
تقــام مســابقات الفــردي ذكــور وبعــد غــد األحــد 

مســابقات الفــردي إنــاث، تليهــا باأليــام التاليــة 
مسابقات الزوجي للفئتين.

الطائــرة محمــود حســين  الريشــة  وفــاز العــب 
والالعبــة فاطمــة حســين فــي أولــى مبارياتهمــا 
علــي  المــدرب  بقيــادة  الفــردي  المســتوى  علــى 
عباس. وانتهت نتيجة محمود بالفوز بشــوطين 
بالنســبة  النتيجــة  وكذلــك  شــيء،  ال  مقابــل 
لفاطمــة. وتبقــت لــكل منهمــا 3 مباريــات علــى 
المســتوى الفــردي تلعب على مدى خمســة أيام، 

وتتخللهما مباريات الزوجي المختلط.
قيــادة  تحــت  الطاولــة  تنــس  لفريــق  وبالنســبة 
الالعبــة  فــازت  فقــد  العالــي،  عبــدهللا  الكابتــن 
العراقــي  الفريــق  العبــة  علــى  طــالل  جواهــر 
وخســر  صفــر،  مقابــل  أشــواط  ثالثــة  بنتيجــة 
األلمانــي  الالعــب  أمــام  ميــرزا  علــي  الالعــب 
بالنتيجــة ذاتهــا. وتتبقــى مباراتــان لــكل العــب 
على المســتوى الفــردي، وتحســم نتائجهما غدا، 
بينمــا يلعبــان مباريات الزوجــي المختلط خالل 

األيام المقبلة.

تفاؤل بتحقيق اإلنجاز

الريشــة  مــدرب  عبــاس  علــي  الكابتــن  أعــرب 
مراكــز  فريقــه  بتحقيــق  تفاؤلــه  عــن  الطائــرة 
متقدمــة فــي البطولة خصوصا بعــد فوز العبيه 
بأولــى مبارياتهمــا على المســتوى الفــردي. وأكد 
أن أداءهما جاء كالمتوقع، حيث كانت بدايتهما 
موفقــة وتمتعــا بالتركيــز العالــي. مشــيدا بدعــم 
الرياضييــن  والمســؤولين  الرشــيدة   القيــادة 

لالعبينا األبطال ذوي العزيمة.

وقال العب الريشــة الطائرة محمود حســين إن 
فــوزه بالمبــاراة األولــى علــى المســتوى الفــردي 
يعكس نتيجة شهور طويلة من التدريبات، آمال 

مواصلة المشوار بنجاح حتى يكسب الذهب.
أما الالعبة فاطمة حســين التي كســبت المباراة 
األولــى، فقالــت إن فرحتهــا ال تســعها خصوصــا 
أنهــا تطمــح لتحقيــق الميداليــة الذهبيــة، حيــث 
يعقد الجمهور عليها آماال عريضة في مشاركتها 
الثانية، مشــيدة بالدعم الرســمي والشــعبي لفئة 
ذوي الهمــم والذيــن يتمتعــون بــاإلرادة وتحــدي 

الصعوبات.

زيارات المشاهير

زيــارة  علــى  الفــن  مشــاهير  مــن  عــدد  حــرص 
والمســاندة.  الدعــم  لتقديــم  البحرينــي  الوقــد 
فقــد تواجــدت الفنانة البحرينية هيفاء حســين 
وزوجها الفنان اإلماراتي محمود غلوم وشــاهدا 
تواجــدت  كذلــك  الفريــق.  مباريــات  مــن  عــددا 
الفنانــة البحرينية الســابة حال تــرك التي رافقت 
الوفــد خــالل تتويــج فريــق البوتشــي بالفضية، 

وزارت الوفد في مكان إقامته.

وفي منافسات السباحة

والفروســية  القــوى  ألعــاب  منافســات  فــي  أمــا 
والبولينــج والشــراع والدراجــات الهوائيــة، فقد 
واصلت أغلبها مسابقات التصنيف على أن تبدأ 
المنافســات اليــوم الســبت، وتمــت إقامــة بعــض 
المنافســات الرســمية في وقت متأخر من أمس 

الجمعة.

جانب من االفتتاح جانب من مشاركة الوفد 

البحرين مهتمة بنجاح األولمبياد الخاص على أرض اإلمارات
المؤيــد: رعايــة محمــد بــن زايــد خطــوة رائــدة لدعــم الحــدث الرياضــي واإلنســاني األكبــر

أبوظبي - الوفد اإلعالمي

فريق المتطوعين صورة متفرقة من المشاركة البحرينية

التتويج بالفضة

فريق المتطوعين

جانب من مشاركة الوفد 

وزير شؤون الشباب والرياضة
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هــو العــب كــرة القــدم البحريني، وأســطورة كروية من أســاطير نادي المحرق، هو محمد ســلطان مبــارك المذكور الملقب بـــ “بحرين”، وقد حقق 
العديــد مــن البطــوالت منذ نشــأته الكروية في الســتينات حتــى اعتزاله الكره في منتصــف الثمانينات، تاركا بصمة محسوســة في تاريخ الكرة 
البحرينيــة، وفــدى مــن عمــره 25 ســنة حبــا للمحرق وجمهوره الكريــم، ولم يحصل في مســيرته الكروية على أي إنذار فــي الملعب ال األصفر وال 
األحمر. وكان العبا مثاليا ورمزا للفانيلة المحرقية وما تمثله من معان وأخالق. وقد اســتقبلنا محمد ســلطان في مجلســه المتواضع اســتقباال 

أبويا كريما، وكان لنا هذا الحوار.

 كيف بدأ محمد سلطان  «
مسيرته الرياضية؟

فــي العــام 1960 انضممنــا أنــا وأصدقائــي إلى 
فريق الســاحل، وبقيت فيه حتى العام 1968، 
ثــم التحقــت بنــادي البحريــن المعــروف بنادي 
النهضــة ســابقا، واســتمررت فيــه حتــى العــام 
1971، وبعدهــا التحقــت بنــادي المحــرق مــن 
العام 1971 حتى نهاية مسيرتي العام 1985.

ما قصة لقب محمد سلطان  «
باسم “بحرين”؟

عندما كنا صغارا كنا نلعب بالقرب من مدرسة 
نــادي  نشــجع  كنــا  وقــد  الخليفيــة،  الهدايــة 
المحــرق، وبنــاء علــى ذلــك كنــا نقســم الفريق، 
وكل منا يأخذ اسما من أسماء العبي المحرق، 
وفي ذلك اليوم وصلت متأخرا عن أصدقائي، 
فريــق  أعضــاء  أســماء  جميــع  أخــذوا  وقــد 
المحــرق، وكانــت هنالــك مبــارات بيــن فريــق 
لــدى فريــق  المحــرق وفريــق الجزيــرة، وكان 
الجزيرة العب اسمه “عيسى بحرين”، فأخذت 

اسمه وظل اسمي بحرين حتى هذا اليوم.

هل كان للعائلة أثر في دعم  «
طموح الالعب؟

ويتعصبــون  يشــجعونني  كانــوا  فقــد  نعــم! 
للمحرق حتى أن إخوتي كانوا يغسلون فانيلة 

النادي، ويقومون بكّيها.

 موقف طريف من المواقف  «
التي حدثت لك أثناء المبارات؟

مــن  دقــاق   4 بـــ  الثانــي  الشــوط  نهايــة  قبــل 
الوحــدة،  فريــق  مــع  المحــرق  فريــق  مبــاراة 
كانــت النتيجــة 1-1، وكان هنالك ضربة ركنية 
األســكتلندي  المــدرب  إلــّي  وأشــار  لصالحنــا. 
“جــورج ســميث” وهــو يصــرخ “بحريــن قووو” 
ومــع تقلــب األحداث مــررت إلّي الكــرة، ورغم 
وجــود عــدد كبيــر مــن الالعبيــن فــي الخــط الـ 

18 ســجلت الهــدف الثانــي ومــن شــدة الفرحة 
ركضــت يمينــا وشــماال دون أن اســتوعب إلــى 
أيــن أركــض وعندمــا اســتوعبت، كان قد تعب 
الفريــق مــن مالحقتــي، فأنبطحــت وانبطحــوا 

هم علّي بعد جري طويل.

 كيف كانت عالقة الالعبين بك؟ «

االحتيــاط  مــع   11 الـــ  الفريــق  أعضــاء  جميــع 
إخــوة علــى قلــب واحــد، وكلنــا أســرة واحــدة 
ال يســتطيع أحــد أن يفــرق بيننــا، وهــذا ما ميز 
الفــرق األخــرى. جميعنــا  فريــق المحــرق عــن 
علــى روح األخالص والمحبــة والوالء للفانيلة 

المحرقية وجمهورها.

وماذا عن عالقة الالعب محمد  «
سلطان بالمدربين واإلداريين؟

إنــي  بالعالقــة األبويــة، حيــث  يمكــن وفصهــا 
أتذكــر محمــود جمــال مــدرب فريــق األشــبال 
التابــع لنــادي النهضــة الذي هــو نــادي البحرين 
حاليــا. أتذكر أنه كان يدربني، وهو في الوقت 
نفســه مــدرس فــي المدرســة، فيأخذنــي معــه 
ألكتب الشــهادات معه؛ ألن خطي جميل، وفي 
المقابــل، فإنــه ينشــئ لــي دورات فــي النــادي، 

وبذلك تكونت هذه العالقة األبوية.
شــناف  األول  الفريــق  مــدرب  أيضــا  وأتذكــر 
تدريــب  فــي  بلعبــي  أعجــب  الــذي  الفيصــل 
األشــبال، وأشــار إلــي، وقــال “أبيه...مــن بكــره 

يلعب عندي”.
وقلــت “أنــا ألعب مــع الكبار؟”، وقــد كان عمري 
17 أو 18 ســنة، فــرد شــناف الفيصــل “نعــم”، 
وكان ناتــج ذلــك أني لعبت كالعب أســاس من 
البدايــة، وفزنــا بكأســين فــي الــدوري الممتــاز 

المعروف بالدرجة األولى سابقا.

كيف كانت معاملة المسؤولين  «
لمحمد سلطان؟

كان رئيــس العمــل عبــدهللا حمــزة عضــوا فــي 
مجلــس إدارة اتحــاد كرة القدم، وكان يســاعد 

في تهيئة الجو للمباريات، وقد كان يســمح لنا 
باإلجازات من المباريات في الحاالت العسرة.

ما أفضل لحظة في مسيرتك؟ «

العــام  فــي  البحريــن  نــادي  علــى   3-1 فوزنــا 
1975. نــزل إلــّي في غرفة التبديــل أحد أفراد 
الجمهــور، وقــال لــي “بحريــن تعــال... مــا أبــي 
شــويعر يســجل علينــا، وإذا مــا ســجل موعدي 
معــاك بعــد المبــاراة”، وما كان ردي إال إن شــاء 
هللا، وفعــال لــم يســجل خليــل شــويعر، وغلبنــا 
البحريــن بـ 1-3، ونزل إلــّي وأعطاني 9 دنانير، 
والتــي تعتبــر بمثابة 90 دينارا فــي هذا الزمن، 
فدفعــت ثمــن وجبــة العشــاء لــي وألصحابــي 
وأصبحــوا  أصحابــي  اســتغرب  وقــد  وزادت. 
يتســاءلون مــن أيــن لي هذا؟ وقد كشــفت لهم 

عن هذه بعد فترة.

 وماذا عن أصعب لحظة في  «
تاريخك الرياضي؟

أصعــب لحظــة كانت إصابتي فــي الجبهة عند 
اشــتراكي فــي كــرة ضــد المهاجم حســن زليخ 
فــي نهائــي كأس االتحــاد العــام 1974، والتــي 
كنت ألعب فيها مع فريق البحرين ضد األهلي 
المعروف بـ “النســور” سابقا، وقد أوقف الحكم 
المبارات لشــدة نزيف الدماء من جبهتي، وقد 
كانــت الجولة األخيرة والنتيجه 1-2 لصالحنا. 
أتذكر أنه أثناء معالجتي ســجل النســور هدف 
للمــدرب  أتمالــك نفســي وقلــت  التعــادل ولــم 
الزيانــي  المــدرب خليفــة  يقــول  “بالعــب” كان 
لمديــر الفريق خليفة ســلمان “بــدل!” واعترض 
المديــر، وقــال للمــدرب “خلــه يلعــب! بحريــن 
عنــده إحســاس بالمســؤولية”، وفعــال دخلــت، 
وكان باقــي مــن الشــوط 10 دقائــق، وانتهــت 
شــريدة،  ســلمان  الالعــب  بتدخــل  المبــارات 
وتسجيل الهدف الثالث، وفزنا بكأس االتحاد.

ما أبرز البطوالت التي شاركت  «
فيها خالل مسيرتك الكروية؟

لقد شــاركت في العديد مــن البطوالت المهمة، 
منهــا بطولــة كأس الخليج الرابعــة العام 1976 
ودورة مجلــس التعــاون 1981 و1982 أيضــا، 
دورة  كانــت  مســيرتي  فــي  دورة  أهــم  ولعــل 

الشباب في إيران العام 1976.

حدثنا عن دورة الشباب في  «
إيران؟

كانــت  وقــد  متفــرج،  ألــف   100 فيهــا  حضــر 
مباراتنا ما بين المركز الثالث والرابع، وقد فزنا 

فيها بنتيجة 1-3 على اليابان.

 ما أبرز لحظة في هذه المبارات؟ «

العــب  مــع  آنــذاك  اليابــان  مهاجــم  اشــترك   -
الدفاع عبدهللا بدر وأصيب، وهو صديقي في 
الغرفة، وقد غضبت غضبا شــديدا ولم أتمالك 
نفســي، فذهبــت إلــى مهاجــم اليابــان، ورفعت 
قاعــدة حذائــي وقلــت لــه “شــفت هالجوتــي؟ 
باخليــه فــي راســك”، وقــد قلــت ذلــك باللغــة 
اإلنجليزية البســيطة وقد لــوح الياباني بأنه ال 
يريد العنف، فقلت له “ال...شــوف شــنو سويت 
فــي صديقي”، وعندما وضع الياباني في األمر 
الواقــع أخــذ يلوح أكثر بأنه ال يريد العنف، فلم 

أضربه وتركته، وما كان إال تهديدا.

هل اتخذ في حقك قرار إداري  «
سيئ؟

كنــت مصابا أثناء مباراتنا مع الرفاع الشــرقي 
فطلبــت  اإلصابــة،  وأتعبتنــي   1979 العــام 

التبديــل فــي بدايــة الشــوط الثانــي، وانتهــت 
الشــرقي،  الرفــاع  بخســارة   4-2 المبــارات 
وبعدهــا ذهبنــا إلــى النــادي للتمريــن، وجاءني 
مهاجم المحرق يوسف الرفاعي، وقال “تعال! 
أنــت وحمود تم اســتيقافكما ثــالث مباريات”، 
الــذي  أنــا والالعــب حمــود ســلطان  فتعجبنــا 
تــم توقيفــه لطلــب التبديل في الشــوط األول 
وذهبنــا إلــى لوحــة المالحظــات، وتأكدنــا مــن 
لذلــك،  وحزنــت  اإلدارة  عــن  الصــادر  القــرار 
وقلــت إنــي لــن آتــي إلى النــادي وبعــد مرور 3 
مباريات جاء إلي خليفة ســلمان مدير الفريق 
طالبــا مني النزول للتمرين فــي النادي، وكنت 
إقناعــي،  يحــاول  وكان  بالرفــض،  عليــه  أرد 
ويقــول لــي “إللي صــار صار”، وكنــت أرد عليه 
“انتــوا شــلون توقفونــي؟ هــل أنــا علــى عالقة 
مــع الرفاع الشــرقي؟” على العموم اســتطاعوا 
المــدرب  لــي  وقــال  ســلطان،  حمــود  إقنــاع 
ممــدوح حفاجــة بأنــه يجب أن ألعــب وأنا أرد 
عليــه بالرفــض حتــى بيــن لــي أهميتــي بأنــي 
مصــدر معنوية الفريــق، وكان يأتي إلي يوميا 
حتــى اقتنعت ونزلت للعــب، وتفاجأ الجمهور 
بعودنــي إلــى الســاحة، حيــث إنهــم لــم يروني 

أثناء التمارين.

ما أقوى الفرق التي  «
واجهتموها كفريق البحرين؟

لعبنا مع فرق إنجليزية قوية المستوى مع أنها 
كانت مباريات ودية، إال أننا اســتفدنا من هذه 

التجربة كثيرا.

 كفريق المحرق، ما أقوى  «
الفرق التي واجهتموها؟

النــادي العربــي الكويتــي. كانــت تجربــة صعبة 
أعتقــد، وكانــوا  مــا  علــى   5-2 للغايــة. غلبونــا 
كرويــة  وســمعة  عــال  مســتوى  ذوي  العبيــن 

راقية.

 بم ينصح “بحرين” إدارة نادي  «
المحرق لرفع مستوى الفريق؟

والصبــر  عاليــة،  كفــاءة  ذي  مــدرب  اختيــار 
عليــه علــى األقل ســنتين، فال يجوز اســتبدال 

المدربين خالل فترات قصيرة.

 بماذا يرد الالعب على  «
استياء الجماهير من مستوى 

فريق المحرق؟

نداء. اصبروا على المحرق، وسيرجع المحرق 
وأمجــاد  بطــوالت  صاحــب  عهدتمــوه  كمــا 

وانتصارات.

 ما نظرتك المستقبلية لنادي  «
المحرق؟

أن يفــرح المحــرق مملكة البحريــن بأكملها كما 
عهدنا في الزمن القديم.

مبارك: روح فريق المحرق في الجمهور والفانيلة
البحرينية الـــكـــرة  فـــي  بــصــمــة  ــرك  ــ وت ــوالت  ــط ــب ال مـــن  ــد  ــدي ــع ال حــقــق  ــورة  ــطـ أسـ

فارس جهاد سلمان

 طالب إعالم بجامعة البحرين

امتلك الشــغف وأثبت نفســه في حراســة المرمى وامتلك قلوب الجماهير البحرينية خصوًصا في النســخة األخيرة من كأس الخليج العربي بتصدياته 
المميزة في اللحظات الحاسمة مدافًعا عن عرين األحمر البحريني بكل بسالة، إنه حارس مرمى المنتخب البحريني لكرة القدم شبر إبراهيم علوي، من 

مواليد 11 أغسطس 1985، وبصمته لم تخف عن جميع األندية التي شارك معها. كانت لنا هذه الوقفة معه:

 كيف كانت بدايتك في عالم كرة  «
القدم؟

منــذ طفولتــي وأنا أحب كرة القدم، وذلك بســبب 
انتمائــي ألســرة تعشــق اللعبــة، بــدأت اللعــب فــي 
صفــوف نــادي االتحــاد وحينهــا كنــت ألعــب فــي 
مركــز الهجــوم، وفــي أحــد األيــام تغيــب حــراس 
محمــد  المــدرب  فاضطــر  المبــاراة،  عــن  الفريــق 
الحمــدي إلقحامــي فــي مركــز الحراســة، وكانــت 
هــذه نقطــة التحول في مســيرتي الكروية، حيث 
نلت إعجاب المدرب في تلك المباراة مما جعلني 

أستمر في مركز الحراسة إلى هذا اليوم.

 متى استدعيت للمنتخب الوطني؟ «

المنتخــب  لتمثيــل   2003 العــام  فــي  اســتدعيت 
الوطنــي لفئــة الشــباب ومنها تدرجت إلــى تمثيل 

المنتخب األولمبي وبعدها إلى المنتخب األول.

 ما البطوالت التي حظيت بها؟ «

بطــل دوري الدرجــة األولــى العمانــي إضافــة إلــى 
لقــب أفضل حــارس مرمى لموســم 2011-2012، 
وفــي نــادي الرفــاع بطــل الــدوري الممتــاز وبطــل 
نــادي  2014-2013، ومــع  لموســم  كأس االتحــاد 

النجمة بطل كأس جاللة الملك 2018.

 من الداعمون لك في مشوارك  «
الرياضي؟ 

بــكل تأكيــد الوالدان هم أول الداعمين لي في كل 
خطواتــي، إضافــة لدعــم إخوانــي وأقربائــي، كما 
ال أنســى تحفيــز ودعــم األصدقــاء وأهــل قريتــي 
الكــرام والجماهيــر البحرينيــة التــي وقفــت معــي 
طــوال مســيرتي الكرويــة خصوًصــا فــي مرحلــة 

االحتراف في دوري الدرجة األولى العماني.

كيف كان مشوارك االحترافي في  «
عمان؟

من أجمل الفترات التي مررت بها، أعتبره مشواًرا 
ناجًحــا من جميــع النواحي والمقاييس، اكتســبت 
فيــه علــى إمكانيــات فنيــة وحققــت فيــه بطولــة 

الــدوري ممــا أثمــر في صعــود الفريــق إلى مصاف 
الــدوري العمانــي، كمــا نلــت جائزة أفضــل حارس 
مرمــى مــن قبل االتحاد العماني لكــرة القدم، هذه 
مــن  العديــد  أنظــار  تحــت  وضعتنــي  اإلنجــازات 

األندية البحرينية والخليجية.

 أصعب فترة في مسيرتك  «
الكروية؟

أصعب فترة مررت بها هي وقت إصابتي مع نادي 
الرفــاع، حيــث اضطــررت لالبتعــاد عــن المالعــب 
لمــدة ســنة ونصف، وأعتقد إن فتــرة اإلصابة هي 

أصعب فترة تواجه أي رياضي. 

 مباراة من الصعب نسيانها؟  «

نهائــي كأس جاللــة الملــك للموســم الماضــي ضــد 
نادي المحرق، حيث اتجهت المباراة إلى الركالت 
الترجيحية، تمكنت خاللها للتصدي إلى 3 ركالت 
ترجيحيــة وقمت أيًضا بالتســجيل لصالح فريقي 

أثناء الركالت الترجيحية.

 تصديات ما زالت في ذهنك؟  «

تصدياتــي أثنــاء مــا كنــت مــع نــادي صحــم التــي 
األولــى  الدرجــة  دوري  تحقيــق  فــي  ســاهمت 
العمانــي، وعلــى الصعيــد الدولــي تصدياتــي فــي 
بطولــة كأس الخليــج العربــي 23، ودوري أبطــال 
آســيا 2015 خصوًصــا المبــاراة التــي كانــت ضــد 

نادي السد القطري.

 ركالت الترجيح مهارة أم حظ؟ «

بالطبــع مهــارة دون شــك، يمكن القــول أحياًنا بأن 
هنالــك توفيًقــا لالعب ولكــن في النهايــة هي فن، 
لذلــك نــرى كثيــًرا مــن الالعبيــن لديهم ثقــة عالية 

أثناء ركالت الترجيح.

من هو أفضل العب بالنسبة لك؟ «

نظــًرا لكونــي حــارس مرمــى فإني أفضــل جيجي 

بوفــون، ولكــن فــي الوقــت الراهــن أرى بــأن تيــر 
شتيغن هو أفضل حارس مرمى.

ا؟  « فريقك المفضل عالمّيً

علــى مســتوى المنتخبــات فإني أفضــل المنتخب 
األرجنتينــي، وبالنســبة إلــى األندية فإني مشــجع 

لنادي برشلونة األسباني.

 ما هو سبب غيابك عن المالعب  «
في الفترة الحالية؟

يعــود ذلــك إلى وضع نــادي النجمة المــادي، حيث 
إنه لم يستطع االلتزام بالعقد ولم يوف وعوده.

هل أتتك عروض لالنتقال؟ «

نعم، من قبل نادي الرفاع.

 غيابك عن النادي هل سيؤثر على  «
تواجدك في المنتخب؟

مــن الطبيعــي أن الغياب عن النادي ســيؤثر ولكن 
ذلــك يعــود لظروف الغيــاب، ولكن فــي حال كنت 
في المستوى المطلوب فال أظن بأنني سأستبعد.

هل ترى بأن المنتخب البحريني  «
قادر على الوصول لكأس العالم؟

إعــداد  يجــب  ولكــن  ذلــك،  علــى  قــادر  منتخبنــا 

الالعبيــن واالهتمــام بهــم وتفريــغ طاقتهــم للعب، 
وإزاحــة الظــروف الصعبــة التي قــد تعيق الالعب 
وال تمنحــه الجــو المناســب الــذي يمكنه مــن إبراز 

أفضل ما لديه. 

 هل ترى بأن نادي المحرق  «
قادر على المنافسة في 

الدوري السعودي للموسم 
القادم؟

صعًبــا،  ذلــك  بــأن  أرى  الراهــن  للوضــع  نســبة 
ولكــن يمكــن تطويــر الفريــق لينافــس عبــر شــراء 

محترفين.

ما الذي تحتاجه الكرة البحرينية؟ «

الكرة البحرينية بحاجة إلى إعالم أوسع، وبحاجة 
إلــى تطويــر المالعــب والمنشــئات الرياضيــة، كما 
والفنيــة  اإلداريــة  األجهــزة  تنظيــم  إلــى  تحتــاج 
لألنديــة، وال بــد أيًضــا مــن االهتمام فــي الالعبين 
عبــر  القــدم،  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  قبــل  مــن 
تعزيــز المواهب البحرينية وتشــجيعها على بلوغ 

االحتراف لرفع راية الوطن عالًيا.

سيد حامد البالدي 

 طالب إعالم في جامعة البحرين

شبر: يجب إعداد الالعبين وتفريغ طاقتهم للعب

سيد حامد البالدي يحاور سيد شبر علوي
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بمناســبة مــارس الحافــل باإلنجــازات التي تجعل مملكــة البحرين تفتخر وتســمو التقينــا باإلعالمي فواز 
صالــح شمســان، إذ يعتبــر شمســان إعالمــي ورياضــي متميز فــي أرجاء وخــارج المملكة وأثبــت ذلك من 
إنجازاته وطموحه ولديه عمود صحافي “شمسانيات” وأعمال تطوعية من ناحية الرياضية واإلعالمية 

السيما أنه يعتبر من أوائل مؤسسين القناة الرياضية في العام 2004.

ناصر يتسلم 212 توصية من القمة 

الرياضية 

ما رأيك في القمة الرياضية التي  «
جاءت بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة؟

تعطــي  كونهــا  ممتــازة،  مبــادرة  الرياضيــة  القمــة 
الحلول من أصحاب الشــأن مباشرة بهدف الخروج 
بحلــول وأفكار متميــزة. إن األغلبية العظمى كانت 
تنفيــذ  ونتمنــى  للبحريــن  العامــة  المصلحــة  تريــد 
التوصيــات، وهــذا يصب في مصلحــة الرياضة في 

المملكة.

 بمناسبة يوم المرأة العالمي، ما  «
رأيك في انخراط الجانب النسائي 

في المجال الرياضي في البحرين؟ 

دخــول العنصــر النســائي فــي هــذا المجــال خطــوة 
إيجابية وممتازة، وتضيف إلى الرياضية البحرينية 
وتبعــث الــروح والدافع المطلوب كــون المرأة لديها 
أفــكار ورؤى جديــدة تختلف عــن الرجل وقد تعود 

بالنفع على المملكة. 

البحرين تصل للعالمية في العديد من 

النشاطات 

من وجهة نظرك هل وصلت البحرين إلى المستوى المطلوب في 
الرياضة؟مــن وجهــة نظري الشــخصية إلى حــد اآلن لم نصل إلى 
الطمــوح واألهــداف التي قــد وضعها ممثل جاللــة الملك لألعمال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
والرياضــة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، لكــن “قطعنــا شــوطا كبيرا“ حتــى وصلنا إلى 
العالميــة فــي بعــض األلعــاب مثــل كــرة اليــد علــى مســتوى آســيا 
المختلطــة،  القتــال  وفنــون  القــدرة  وســباقات  القــوى  واأللعــاب 
فالطمــوح عــال جدًا لتحقيق األهداف التي تم وضعها للمســتقبل 

القريب والبعيد. 

هل ترى أن القنوات التي تبث  «
األلعاب الرياضية بأنواعها عبر 

اإلنترنت ممكن أن تغنينا عن التلفاز؟ 

ظهــور الوســائل التــي تبــث عبــر اإلنترنــت جانــب 
إيجابــي كونها تعطــي خيارات أكثر للمشــاهد الذي 
ال تتــم لــه الفرصة أن يشــاهد التلفــاز ولكن ال يمكن 
للمشــاهد أن يســتغني عنهــا أبــدًا ألن التلفــاز يمتلك 
التــي  عربــات  عــن طريــق  خصوصيتــه ومميزاتــه 
تنقل البث واالســتوديو هات المحترفة والمذيعين 
وجــودة البــث والصورة فتعتبر الوســائل التي تبث 

عبر اإلنترنت عامل مساعد فقط.

هل تنظر لوسائل اإلعالم الجديدة  «
اليوم سالح خطر؟ 

وسائل اإلعالم سالح ذو حدين. الحد األول الجميع 
يمكنــه الكتابــة والتحدث بما يريد فهو فضاء واســع 
مثــل مــا نــرى وليس هنــاك قيود وهــذا ينعكس على 
المتلقي وباألخص فئة الشــباب الذين ليســت لديهم 
الخبــرة الكافيــة أو المعلومــات التــي مــن الممكن أي 
معلومة قد يتلقاها تغير من آرائه ربما بشــكل ســلبي 
أو إيجابــي، وفــي الحــد الثانــي ظهــور شــخصيات 
ملهمــة فــي اإلعالم بهــدف منفعــة المجتمــع المحلي 

والخارجي بشــكل مميز وإيجابي، والســيما ال ننسى 
وســائل اإلعالم اليوم قد تتميز ب الســرعة والســبق 

الصحفي وطرح المواضيع الهادفة.

 تحدث لنا عن تجربتك في دخول  «
مجلس إدارة البحرين للفنون 

المختلطة؟ 

دخولــي إلدارة المجلــس ألول مــرة تجربــة ممتــازة 
كونــي اســتفدت كثيــرًا فاألعمــال التطوعيــة تحت 
خدمة البحرين فالشــعور ال يوصف فتعلمت العمل 
الجماعي المميز والمشــورة وكيفية النجاح بصورة 
وإدارة  والصحيــح  المحــدد  الوقــت  فــي  دقيقــة 
البطــوالت الرياضيــة مــن ناحيــة محليــة وعالميــة 

وأمور كثيرة.

التطبيقات الحديثة تأثر على الجيل 

الجديد 

 هل تعتقد أن مواقع التواصل  «
االجتماعي قادرة على أن تقدم لك 

إضافة؟ 

التواصــل  مواقــع  عــن  االســتغناء  الصعوبــة  مــن 

بشــخصية  تتعلــق  التــي  خصوصــا  االجتماعــي 

أداة  تكــون  أن  أو مؤسســة كونهــا ممكــن  رســمية 

قيــاس لعملك وتــرى القبول فيه وتأخــذ ردة الفعل 

اإليجابية والسلبية وأخذ النقد البناء في االعتبار.

نصائح تقدمها لطلبة اإلعالم. «

نصيحتي للطلبة الجدد وحديثي التخرج ال تختصر 

الطريــق فــكل إعالمي متميز يجــب أن يتعب ويمر 

بأوقات صعبة لكن لكل مجتهد نصيب فبعد الجهد 

والتعــب تظهر الثمار في التألق والنجاح المتواصل 

فــال فائدة من تزوير أعمالك الجامعية والعملية قد 

تفــرح اليوم لكن ستنكشــف غدًا وســيكون الطريق 

مسدودا لن تربح وتستفيد. بادر في تطوير نفسك 

بشــكل مميز فالتعليم اليوم أصبح ســهال ومتطورا 

ليس كما السابق.

آمنة يوسف راشد 

 طالبة إعالم إلكتروني في جامعة البحرين

شمسان: انخراط المرأة البحرينية في الرياضة خطوة إيجابية
ــن “قـــطـــعـــنـــا شـــوطـــا كــبــيــرا” ــكـ ــوب... لـ ــ ــل ــ ــط ــ ــم ــ ــل لــلــمــســتــوى ال ــم نـــصـ ــ ل

محمد عبدالكريم الملقب بـ “كريمي” لدى قريته الصغيرة، عشق لعب كرة القدم منذ سن السابعة، إذ كان يمارسها في المدرسة. لعب لنادي 
الشباب البحريني لفترة معينة ثم انتقل إلى كرة قدم الصاالت، وهنا بدأت الجربة الحقيقية.

 ما بداياتك في كرة القدم للصاالت؟ «

بداياتــي مــع كــرة قــدم الصــاالت كانــت عنــد 
بنســختها  الصــاالت  لــدوري  انطالقــة  أول 
الرســمية الحديثــة، حيــث فضلــت االنتقــال 
من اللعب مع الفريق األول بكرة القدم لنادي 
الشــباب إلــى فريق كرة قدم الصــاالت عندما 
قــرر النادي خوض غمار المنافســة وتأســيس 

فريق.

من الدافع األول في هذه  «
الرياضة؟

الدافــع األول كان حبــي للعــب علــى المالعب 
الصغيــرة وأســلوب لعبي مع تشــجيع زمالئي 
لالنضمــام فــي الفريــق والخطــة التي رســمها 
مؤسســو الفريق نحو الوصــول إلى األهداف 
التــي كانت واضحة ومحفزة وتشــكل تحديا 
من نوع آخر دفعتني نحو القبول واالنضمام 
للفريــق منــذ التأســيس وحتــى بلــوغ الهــدف 
الرئيــس الــذي وضع منــذ الســنة األولى، وهو 

تحقيق بطولة الدوري.

 ما أفضل مباراة لعبتها وكنت  «
متألًقا فيها؟

المحــرق  أمــام  كانــت  لعبتهــا  مبــاراة   أفضــل 
المنافســة  كانــت  إذ  الــدوري،  بطولــة  فــي 
مشــتدة علــى اللقــب ولكــون المحــرق يمتلك 
فــي صفوفــه جــل العبــي المنتخــب الوطني، 
مســتوياتي  أفضــل  المبــاراة  فــي  وقدمــت 
وخدمــت الفريــق بــكل مــا أســتطيع وحققنــا 

الفوز.

 لو اخترت في قائمة العبين  «
كأس العالم ما الرقم الذي 

سترتديه؟

أتمنــى تحقيــق ذلك الحلم والمشــاركة في 
كأس العالم، وال أهتم باألرقام التي أحملها 
علــى ظهــري، ولكنــي أفضــل الرقميــن 8 أو 
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 يقال إنك العب هادئ داخل  «
الملعب، ألست متعصبا بكرة 

القدم؟

يمنحــك  الملعــب  داخــل  الهــدوء  صحيــح، 
هــذه  أمــارس  الذهنيــة.  والصالبــة  التركيــز 
اللعبــة لالســتمتاع، والهــدوء يمنحنــي ذلــك، 
التحــدي والحمــاس مطلــوب، لكــن إلــى حــد 
معقــول ال أن يتحــول إلــى انفعــال وفقــدان 
وخارجــه،  الملعــب  فــي  والتعصــب  التركيــز 
نمــارس هوايــة ورياضــة  نحــن  األخيــر  فــي 
مــن المفتــرض أن تبنــي عالقــات وصداقــات 
أخويــة، ونجاحــات تحتــاج منــا إلــى التركيــز 

داخل الملعب فقط ال غير.

 ما ناديك المفضل عربًيا وأجنبًيا؟ «

مــن المعــروف عنــي أنــي ال أميــل للتشــجيع 
أســتمتع  اآلن،  نشــاهدها  التــي  بالصــورة 
بمشــاهدة كــرة القــدم الجميلة فقــط، إال أنني 
أميــل قليــاًل إلى نادي الهالل الســعودي عربًيا 
األهــداف  ذي  الناجــح  للكيــان  نمــوذج  ألنــه 
ال  وعالمًيــا  االحترافيــة،  واإلســتراتيجيات 
أشجع األندية بل المنتخبات، وأحب منتخب 

البرازيل. 

 لو لم تكن العبا لكنت ماذا؟ «

لــو لــم أكــن العًبــا لكنــت كاتًبــا أو صحافًيــا؛ 
بسبب حبي الكتابة والقراءة منذ الصغر.

 ما أجمل لحظة عشتها في  «
كرة القدم؟

أعتقد أن أجمل لحظة عشتها خالل مشواري 
الكــروي كانــت أثنــاء تتويجنا ببطولــة دوري 
الشــباب لكــرة القــدم مــع فريــق فئــة الشــباب 
بنادي الشباب موسم 2009 - 2010، إذ كانت 

المرة األولى التي يحقق فيها النادي اللقب.

كم تستغرق تدريبات قبل كل  «
مباراة؟

عــادًة ما تســتغرق التدريبات مــا قبل المباراة 

مدة ساعة فقط.

أعطوك لقب “كريمي”، هل  «
أنت معجب بهذا االسم أو 

تبحث عن غيره؟

نعم بكل تأكيد أنا أعتز باللقب الذي أعرف به 
عند الناس ولست من أطلقته على نفسي بل 
األصدقاء هم من لقبوني بهذا اللقب، لذلك ال 

أفكر إطالًقا بتغييره، وال أستطيع.

ما سر انتقالك من نادي  «
الشباب إلى نادي البديع؟

ســر االنتقــال لنــادي البديــع هــذا الموســم هو 
الرغبــة في تحقيق نجاح آخر وتحدي جديد 
مــع فريق آخر بعد تحقيق النجاح مع فريقي 
األم، ورغــم انتقالــي المتأخــر لفريــق البديــع 
قبــل بدايــة الموســم بأســبوع تقريًبــا؛ بســبب 
عــدم قبــول العــرض المقــدم من نــادي البديع 
لنادي الشــباب رغبًة مــن إدارة الفريق ببقائي 
هذا الموسم، إال أن رغبتي في األخير هي ما 

حسم الموقف. 

هل حصلت على عروض للعب  «
خارج المملكة؟

فــي  للعــب  عــروض  علــى  حصلــت  نعــم 

المملكــة العربية الســعودية في شــهر رمضان 
المبــارك وشــاركت بالفعل مع شــركة “تمرس” 
نــادي  بطولــة  فــي  الســعودية  للمقــاوالت 
القادســية الســعودي وحققنــا اللقــب، وكذلك 
شــاركت فــي 3 بطــوالت مقامــة فــي المملكة 

العربية السعودية ولكن مع فرق بحرينية.

 هل تشعر بعبء المسؤولية  «
داخل الملعب؟

ولكننــي  المســؤولية،  بثقــل  أشــعر  بالتأكيــد 
أصبحــت معتــادا علــى مثــل هــذا الشــعور مع 
مشــواري  طــوال  اكتســبتها  التــي  الخبــرات 
“كابتــن”  مهمــة  لــي  أوكلــت  حيــث  الكــروي، 

الفريــق مــع العديد مــن الفرق التــي انضممت 
لهــا وآخرهــا قيــادة فريــق نــادي البديــع لكرك 

الصاالت. 

 لماذا إلى اآلن لم تمثل  «
المنتخب، هل هو نقص منك؟ 

فــي  مــرات   3 الوطنــي  للمنتخــب  انضممــت 
المواسم السابقة حين يعلن االتحاد عن قائمة 
المنتخــب، مرتين مع المدرب البرتغالي الميدا 
ومــرة مــع المــدرب الوطنــي عــادل المرزوقي، 
إال أن الوقــت الــذي كانــت تعقــد خاللــه هــذه 
لــم تكــن للمشــاركة فــي بطــوالت  التجمعــات 
رســمية مــا حرمنــي مــن المشــاركة الرســمية 
مــرات  الثــالث  المنتخــب، وفــي  مــع  الدوليــة 
التــي يتــم اســتدعائي فيها للمنتخــب ال أوفق 
األول  مختلفــة،  ظــروف  بســبب  بالمواصلــة 
والثاني كان بســبب اإلصابة خالل التدريبات، 
والثالــث بســبب ظــروف العمــل، وقــد يكــون 
هناك تقصير مني ونزول في المســتوى خالل 
الموســم الفائــت بســبب تكــرار اإلصابــة بخلــع 

الكتف، ما أثر على مشاركاتي مع الفريق.

 قبل فترة وقعت مع نادي  «
الشباب لتكون مساعد مدرب 

لفئة البراعم، هل هو حافز 
للدخول في مجال التدريب؟

أول  كان  البراعــم  لتدريــب  التوقيــع  نعــم، 
خطوة نحو الخطة المســتقبلية التي رسمتها 
للســنوات المقبلــة؛ كوني ال أســتطيع االبتعاد 
عــن كرة القــدم نهائًيا، ولذلــك فضلت التدرج 
في مجال التدريب، إذ بدأت في السنة األلى 
بالتدريــب في إحدى األكاديميات ثم انتقلت 
نــادي الشــباب، وخــالل  للعمــل فــي مدرســة 
هذه الســنة حصلت على عــرض لتدريب فئة 
البراعــم بنادي الشــباب والتي تعتبــر القاعدة 
الكروية األقوى في البحرين خالل الســنوات 
 B براعــم  لفئــة  رئيــس  كمــدرب  الماضيــة، 

.A ومساعد مدرب لفئة براعم
المســتقبل؟طموحي  فــي  طموحــك  مــا 
فــي المســتقبل على مســتوى اللعــب أن أمثل 
المنتخــب الوطنــي وأن أنجــح فــي تحقيــق 
المزيــد مــن البطوالت، وأن أحقــق النجاحات 
المســيرة  فــي  بعنايــة  لهــا  خططــت  التــي 
الكــروي  مشــواري  اختتــم  وأن  التدريبيــة، 
بأفضل صورة يذكرني فيها الناس بكل خير.

وفــي الختام، وجه الالعب محمد عبدالكريم 
كلمة لجماهير كرة القدم، وهي أن “التشجيع 
حــالوة  يفقدكــم  تعصــب  إلــى  يتحــول  قــد 
متعــة كرة القــدم الحقيقية... اســتمتعوا قدر 
اإلمكان بأن كرة القدم أكثر من مجرد لعبة”.

محمد حميدان 
 طالب إعالم بجامعة البحرين

عبدالكريم: طموحي تمثيل “أحمر الصاالت” وتحقيق األلقاب

محمد عبدالكريم في إحدى المباريات محمد عبدالكريم ينال جائزة أفضل العب

محمد عبدالكريم بقميص البديع
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الــتــدريــب المستقبلية  وخــطــتــي  ــل  ــرازي ــب ال وأعـــشـــاق  ــي”  ــم ــري “ك بلقب  ــز  ــت أع

جاللة الملك مع فواز شمسان ... وجانب من تكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد فواز شمسان
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إعداد: هبة محسن

مع اقتراب موعد ارتفاع هدير محركات مركبات فورموال 1 في البحرين في هذا الشــهر مع عودة جائزة البحرين الكبرى، يعتزم فندق فورســيزونز خليج البحرين 
تنظيم حفلين عالميي المستوى قبل انطالق السباق، بهدف تهيئة األجواء للحدث الرياضي األضخم على مستوى المملكة.

جائــزة  ســباق  يعــد  عشــر،  الخامســة  نســخته  وفــي 
البحريــن الكبــرى الجولــة الثانيــة ضمــن الســباقات الـــ 
21 التــي تتألــف منهــا بطولــة العالم للفورمــوال 1 التي 
ينظمهــا االتحــاد الدولــي للســيارات، والــذي ســيجلب 
أبــرز الســائقين فــي العالــم إلــى الشــرق األوســط فــي 
عطلــة نهايــة أســبوع مليئــة بالحماس والتشــويق في 
حلبــة البحريــن الدوليــة. وللمشــجعين الذيــن يرغبون 
فــي اســتهالل ســباق نهايــة األســبوع بأســلوب أنيــق، 
فإن جميع الطرق تؤدي إلى فندق فورســيزونز خليج 

البحرين.
وقال المدير العام لفندق فورســيزونز خليج البحرين 
ريتشــارد راب: “ممــا ال شــك فيــه أن الشــعبية الكبيــرة 
التــي تتمتــع بهــا رياضة ســباق الســيارات قد رســخت 
مكانــة ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى كإحــدى أبــرز 
الفعاليات وأكثرها تشــويقًا علــى الرزنامة االجتماعية 
فــي المملكــة. نحن فــي فورســيزونز نهدف دائمــًا إلى 
تنظيم شيء استثنائي خصيصًا لهذا الحدث العالمي، 
وقــد أصبحــت الحفــالت التــي نقيمهــا بهذه المناســبة 
إلــى  باســتمرار  نســعى  حيــث  لدينــا،  ســنويًا  تقليــدًا 
إرســاء معاييــر جديدة مــن الفخامة من خــالل توفير 
وســائل ترفيهيــة رائعــة وعروض فريدة مــن األطعمة 
فورســيزونز  ضيافــة  مــع  المقترنــة  والمشــروبات 
األســطورية. نحــن نتطلــع إلــى الترحيب بعشــاق هذه 
مــع  موعــد  علــى  بأنهــم  ثقــة  علــى  ونحــن  الرياضــة، 
أســبوع ال ينسى حافل باألجواء الرياضية والتواصل 

االجتماعي”.

ــطـــاق الــســبــاق ــل انـ ــب تــنــظــيــم حــفــلــيــن عــالــمــيــيــن ق

“فورسيزونز” يهيئ األجواء الستضافة “الفورموال 1”

تستمر شركة بتلكو، المزود الرائد لحلول االتصاالت الرقمية في البحرين، 
بدعــم توجهــات المملكــة نحــو تعزيز الثقافــة والفنون، حيــث يتمثل ذلك 
في رعايتها الذهبية لمهرجان ربيع الثقافة في نســخته 14، وهو الحدث 

الثقافي األبرز بالمملكة الذي ُيعزز مكانتها كمركز ثقافي رائد. 

وقــد بــدأت فعاليــات المهرجان 
المتنوعــة والمخصصــة لجميــع 
والميــول  العمريــة  الفئــات 
 25 بتاريــخ  المختلفــة  الفنيــة 
مــن  حيــث  الماضــي،  فبرايــر 

المقــرر أن يســتمر حتــى تاريخ 
29 أبريــل 2019 فــي عــدد مــن 
التاريخيــة  الثقافيــة،  المواقــع 
والمعمارية الشهيرة في مملكة 

البحرين.

رعاية ذهبية من “بتلكو” لـ“ربيع الثقافة”

16 مارس 2019 السبت
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بنك اإلسكان يستضيف طلبة “التضامن”
ــل ــب ــق ــت ــس ــم ــع الــــــمــــــدارس إلعـــــــــداد جـــيـــل ال ــ الــــتــــعــــاون مـ

باســتضافة  اإلســكان  بنــك  اســتضاف 
مجموعــة مــن طلبــة المرحلــة األخيــرة 
مــن مدرســة التضامن الثانويــة للبنات؛ 
بهدف تعريفهم ببيئة العمل في القطاع 

المصرفي.
وعبــر مديــر عــام بنــك اإلســكان خالــد 
عبدهللا عن سعادته باستضافة الطلبة، 
وقــال: “إن البحريــن تعتبر مركــزا ماليا 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  رئيســا 
وبنــك اإلســكان يعتبــر مصرفــا وطنيــا 
رائدا في البحرين وشريكا إستراتيجيا 
لوزارة اإلســكان وذلك من خالل ابتكار 
وتوفيــر الحلول اإلســكانية والتمويلية 
لذلــك  البحرينييــن،  المواطنيــن  أمــام 
فإنــه يجــب علــى البنــك تشــجيع طلبــة 
المــدارس الثانويــة لاللتحاق بتخصص 
خــالل  مــن  المصرفيــة  الدارســات 
الفرصــة  تتيــح  التــي  الزيــارات  هــذه 
لهــم لالطــالع علــى كيفيــة عمــل هــذه 

المصــارف والتخصصــات التي يتطلبها 
هــذا القطــاع وســوق العمــل، وســيكون 
نمــو  ضمــان  فــي  مهمــا  دورا  لذلــك 

المهــارات المطلوبــة في القطــاع المالي 
والمصرفي، كما أن جزءا من مسؤولية 
البنــك االجتماعيــة تتمثــل في إســهامه 

بإعــداد جيــل المســتقبل، ويســرنا فــي 
المــدارس  جميــع  مــع  التعــاون  البنــك 

واستقبالهم”.

أطلقت هواوي في المؤتمر العالمي للهاتف النقال في برشلونة 2019 
أسرع هاتف ذكي في العالم قابل للطوي ومزود بقدرات شبكة الجيل 

.HUAWEI Mate X الخامس وهو هاتف

الحمــض  الهاتــف  هــذا  ويعكــس 
HUA� هواتــف لسلســة   النــووي 

WEI Mate، والتــي فازت بالعديد 
مــن األلقاب وآخرهــا كان في هذا 
HUA�  المؤتمر عندمــا فاز الهاتف

WEI Mate 20 Pro بلقــب الهاتف 
النقــال  الهاتــف  لمؤتمــر  األفضــل 

العالمي 2019 في برشلونة.
 HUAWEI Mate هاتــف  ويتميــز 

Fal� بمفصــل جنــاح الصقــر X
con Wing Mechani�

ورقاقــة   cal Hinge
المودم المتعددة 

ط  نمــا أل ا
بتقنيــة 

 7

 Balong(  5000 بالونــج  نانومتــر 
ســعة  هائلــة  وبطاريــة   ،)5000
4,500 مللي أمبير ســاعي وتقنية 
هــواوي  مــن  الســريع  الشــحن 
HUAWEI Su� واط   55  بقــوة

نجمــي  أزرق  ولــون   perCharge
جديد كليا.

“Mate X” مكافأة لجهود “هواوي”

21

قدمــت لجنــة يوســف وعائشــة المؤيــد لألعمــال الخيريــة، التابعــة لشــركة 
يوســف خليــل المؤيــد وأالده تبرعــًا ماليــا إلــى جمعيــة البحريــن لإلعاقــة 

الذهنية والتوحد.

وســلمت التبرع رئيســة لجنة يوسف 
الخيريــة  لألعمــال  المؤيــد  وعائشــة 
ســلوى المؤيــد إلــى رئيســة الجمعية 
البحرينيــة لإلعاقة الذهنية والتوحد 
فريــدة المؤيد، يوم الثالثاء الموافق 
26 فبرايــر 2019، فــي مكتب شــركة 
يوسف خليل المؤيد وأوالده، الكائن 

في العاصمة المنامة.
وعائشــة  يوســف  “لجنــة  وتعتبــر 
المؤيــد لألعمال الخيرية” مبادرة من 
شــركة يوسف خليل المؤيد وأوالده، 
أنــواع  مختلــف  خاللهــا  مــن  تقــدم 
الدعم والمســاهمة في بناء المجتمع 

البحريني.

“يوسف وعائشة المؤيد” تدعم “المتوحدين”

الشــركة  أتوموتيــڤ،  ماكالريــن  أعلنــت 
بصناعــة  المتخصصــة  البريطانيــة 
الســيارات الرياضيــة الفاخرة والســيارات 
الخارقة، عن تعيين شــركة محســن حيدر 
فــي  لهــا  رســميًا  درويــش ش.م.م وكيــالً 

سلطنة ُعمان.
ومن المنتظر افتتاح صالة العرض ومركز 
العذيبــة  فــي  للشــركة  الجديــد  الخدمــة 
بمســقط في الربع الثاني من العام 2019؛ 
وستتألق بأحدث مزايا الهوية المؤسسية 
الجديدة لعالمة ماكالرين، وستضم صالة 
عــرض ومركــز خدمــة علــى امتــداد 500 
متــر مربــع تقريبــًا. وستســتعرض الصالــة 
الجديــدة أحــدث ســيارات ماكالريــن مــن 
Sports Series وSuper Series، بمــا في 

ذلك سيارة 720S Spider الجديدة.
لمنتجــات  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 

حيــدر  محســن  شــركة  فــي  الســيارات 
فخــورون  “نحــن  عزيــز  ديڤيــد  درويــش 
درويــش  حيــدر  محســن  شــركة  بتعييــن 
ش.م.م وكيــالً رســميًا لشــركة ماكالريــن 
تزخــر  ُعمــان.  ســلطنة  فــي  أتوموتيــڤ 

المتميــزة  بالفــرص  الســلطنة  أســواق 
االنضمــام  ويشــّرفنا  الخارقــة؛  للســيارات 
إلــى عالمة ماكالرين أتوموتيڤ المتميزة 
والمضــي قدمًا الكتشــاف الفرص المتاحة 

في السوق الُعماني”.

افتتاح المعرض ومركز الخدمة بمسقط في الربع الثاني

“محسن درويش” وكياًل لـ“ماكالرين” في ُعمان

بعمــل  ال”  إتــش  “دي  شــركة  تقــوم 
خطة ســنوية تتضمن اســتقبال جميع 
وطالبــات  لطــالب  العمريــة  المراحــل 
مــدارس مملكة البحريــن بهدف زيادة 
علــى  والتعــرف  والخبــرات  المعــارف 
خــالل  مــن  الحديــث  العمــل  أســاليب 
دمجهــم مع طاقــم العمل في الســاحة 
الشــعور  منحهــم  بهــدف  الميدانيــة، 

بالمسؤولية اتجاه العمل.
مدرســة  نظمــت  ذلــك  ضــوء  وعلــى 
زيــارة  للبنــات(  الثانويــة  )الوفــاء 
ميدانيــة لمركز الفرز اإلقليمي للشــرق 
مــن  البحريــن  إل  أتــش  دي  األوســط 
خــالل نشــاط أصيل فــي العمــل التابع 

لبرنامج تمكين.
وقــد اســتقبل الطالبــات المديــر العــام 
إريــان،  علــي  اإلقليمــي  الفــرز  لمركــز 

حيــث قدم شــرحا بيانيــا يوضح عمل 
الشــركة وكيــف أنشــأت وحجمهــا فــي 
ســوق العمــل، وتخللت الزيــارة مقابلة 

والموظفيــن  المديريــن،  مــن  عــدد 
للتعرف على أساليب العمل واكتساب 

بعض الخبرات.

المراحــل اســتقبال جميــع  خطــة ســنوية تتضمــن 

“الوفاء الثانوية” تزور “دي إتش ال”

وتأتي أجندة هذه النسخة من  «
المهرجان كتعبير عن احتفاالت 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
بإنجازات البحرين طوال العام 
تحت شعار “من يوبيل آلخر”.

من يوبيل آلخر
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عليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز 
الكثير من المشاريع المهمة.

قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضالت 
جسمك قبل ممارسة أي نشاط.

تتصّرف بمهارة وتفرض نفسك في مجالك 
المهني، فتحصل على ترقية .

عليك أن تقوي عالقتك بالشريك فأنت ال تشعره 
كفاية بأنه موجود في حياتك.

إذا كنت مرتبًطا تعيش فرصة الزواج غير مّرة 
مع الحبيب وتجددان شهر العسل .

كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع 
حًقا باألمور التي تقوم بها. 

ال تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك 
ويبوحون لك بأفكارهم.  

احد أصدقاءك من يعمل ضدك أو يسبب لك 
مضايقات.

تمهل وكن صبورا قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه 
فيما بعد.

يجب أن تعمل عبر األوقات العصيبة القادمة 
بروح من الهدوء. 

روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم ألنك 
تضع االحتياجات أواًل.

اعتن بأسرتك فاآلن وقت مناسب لحل النزاعات 
اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

16 مارس

1977
اغتيال رئيس 

الحزب التقدمي 
االشتراكي 

اللبناني كمال 
جنبالط في 

كمين مسلح على 
طريق بعقلين / دير 

دوريت.

نشر كيفن هارت صورة 
جديدة له من خالل 

حسابه على إنستغرام 
يكشف فيها استعداده 

النهائي للبدء في تصوير 
الجزء الجديد من 

فيلم الخيال واإلثارة 
.”Jumanji“ والمغامرة

tariq.albahar
@albiladpress.com

دار الدســكو تقــّدم مزيًجــا بين الموســيقى الغربية والشــرقية

الثنائي مازن وفيش يؤسسان شركة تسجيالت

ما الذي ســيتمكن منتجان موســيقيان ومنسقا أغان من إنجازه في 6 أشهر؟ 
قــد يكتفــي البعــض بطرح أســطوانة جديــدة وإحياء بعض الحفــالت، ولكن 
الحال لم تكن كذلك بالنسبة للثنائي مازن المسقطي وڤيش ماتري اللذين لما 
يكتفيا بتأســيس شــركة تســجيالت “دار الدســكو”، بل نجحا بتحقيق حضور 
الفــت علــى المســتوى اإلعالمــي، حيــث اســتضافتهما إذاعــة “بــي بــي ســي” 
فــي مقابلــة خاصــة، إلــى جانــب تقديمهما عروضًا فــي دبلن ولنــدن ومومباي 
والبحرين. وكانت فترة 6 أشهر كافيًة بالنسبة للمنتجين البحرينيين إلحداث 
نقلــٍة نوعيــة في عالم الموســيقى العربية، حيث طرحا نوعًا موســيقيًا مميزًا 

يمزج الموسيقى الشرق أوسطية مع موسيقى الدسكو الراقصة.

وتعــد “دار الدســكو” إحــدى شــركات 
التســجيالت الموســيقية الفريــدة من 
نوعهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط. 
األغانــي  تنســيق  أن  الثنائــي  وأثبــت 
هــو فــٌن ينبــع مــن موهبــٍة فطرية في 
الشــخص بغــض النظر عــن موطنه أو 
التســجيالت  شــركة  وتســير  جنســه. 
الجديــدة علــى خطــى أشــهر منســقي 
مــن  العالميــة  والفــرق  األســطوانات 
أمثــال “دافــت بانك”، و”دي ال ســول”، 
و”دي جيه شادو”، و”جيه ديال”، و”إيه 
ترايــب كولــد كويســت” ممــن رســموا 
مــن  الموســيقية  نجاحهــم  مســيرة 
خــالل استكشــاف الكنوز الموســيقية 
القديمــة، وإعــادة انتاجها بعــد إجراء 
تعديــالت عليها البتكار فنون وأنماط 
ذوق  تالئــم  عصريــة  موســيقية 
جمهورهم. ويجد المنتجان المبدعان 
نفســيهما فــي رحلــة بحــٍث متواصلــة 

أشــرطة  بيــن 
التسجيل 

واألســطوانات الموســيقية التقليديــة 
صفحــات  وبيــن  والمضغوطــة، 
اإلنترنــت بحثًا عن القطع الموســيقية 
الشــعبية التــي يمكنهــم إعــادة صقلها 

وانتاجها بأسلوٍب عصري.
موســيقي  عــن  الثنائــي  ويبحــث 
وأغانــي  المنســية،  العربيــة  الدســكو 
“البانــك روك” و”ســايكديليا”، وأغانــي 
ســبعينات  مــن  العربيــة  البــوب 
وجميــع  الماضــي،  القــرن  وثمانينــات 
األغانــي والمؤلفــات الموســيقية التي 
راجت في تلك الفترة ليقوما بتنسيق 
األلحان الشــرقية بمزجهــا مع األغاني 

واإليقاعات الغربية الراقصة. 
ويقــدم ثنائــي مــازن وڤيــش أنماطــًا 
بالحيــاة،  تنبــض  مذهلــة  موســيقية 
إبداعــات  مــن  بمزيــج  تبــدأ  حيــث 
الموســيقى التقليدية المعاد تنســيقها 
األنمــاط  مختلــف  تغطــي  والتــي 
موســيقى  مــن  بــدءًا  الموســيقية 
الدســكو المفعمة بالحركــة، ومرورًا 
اإليقاعيــة،  بالموســيقى 
موســيقى  إلــى  ووصــوالً 
“بانك فانك” وموســيقى 
“3 إيه إم أسيد”؛ حيث 
يقومان بإعادة توزيع 
األلحــان  وتنســيق 
مــع األغانــي الرائجــة 
الشــرق  منطقــة  فــي 

األوسط.
أولــى  طــرح  وتــم 
الرســمية  اإلصــدارات 
للثنائــي علــى مســتوى العالم 

يــوم 21 ينايــر الماضــي، والذي شــمل 
مســارين موسيقيين إبداعيين، حيث 
حظــي هــذا اإلصــدار بإعجــاب ودعــم 
كبيــر مــن قبل عــدد من أبرز الوســائل 
اإلعالمية بما في ذلك شبكتي “إن تي 
إس” و”بــي بي ســي” ومجلة “كالش”. 
كمــا حــاز اإلصــدار الجديــد علــى لقب 
“األغنيــة الرائجة” مــن قبل “ريزيدنت 
أدفايــزر” والذي يعد الجهــة الموثوقة 

في تصنيف األغاني الجديدة.
ويضــم المســار األول لهــذا اإلصــدار، 
شــركة  إعــداد  مــن  محّدثــة  نســخة 
“دســكو” التــي تتخــذ من مدينــة دبلن 
مقرًا لها ألغنية “بس اسمع مني” وهي 

إحدى أغاني البوب السورية، لتقدمها 
بالحيويــة  ينبــض  معاصــر  بأســلوب 
تــود  باســم  يليــق  بشــكٍل  والحركــة، 

تيرجي.
بينما يشــتمل المســار الثانــي لإلصدار 
شــركة  لثنائــي  فريــد  تنســيق  علــى 
“دســكو” إلحدى أغاني فرقة “أوكيس 
التــي  اإلندونيســية  ريــا”  كيالنــا 
اشتهرت في ستينيات القرن الماضي 
محمــود”  “يــا  عنــوان  تحمــل  والتــي 
نســخة  مــع  متقــن  بشــكل  تندمــج 
عصريــة من اإليقاعــات التي ازدهرت 
في ثمانينيــات القرن الماضي لتقديم 

نمط فريد من موسيقى الدسكو.

الموسيقى جزء أساس في حياة الثنائي

مواهب بحرينية شبابية تنتظر التشجيع

ذكــرت دراســة جديــدة أن األشــخاص الذين يقعون في الحــب ويرتبطون 
بعالقة زواج في العشــرينات من العمر ينامون بشــكل أفضل في منتصف 

العمر، ويعانون من إجهاد أقل.

ويقــول الباحثــون إن النتائــج التــي 
توصلــوا إليها تقدم تفســيرًا محتمال 
للكيفيــة التــي يقلــل بهــا الــزواج من 

خطر الوفاة المبكرة.
فــي  الباحثيــن  مــن  فريــق  ووجــد 
أن  األمريكيــة  “مينيســوتا”  جامعــة 
عالقــات  لديهــم  الذيــن  األشــخاص 
تجاربهــم  فــي  ودائمــة  إيجابيــة 
العاطفية المبكرة أقل شعورًا بالقلق 

يتنبــأ  بــدوره  وهــذا   ،32 ســن  بعــد 
الوقــت  فــي  للنــوم  أفضــل  بنوعيــة 
الذي تبلغ فيه 37 عامًا، وفقا للنتائج 
العالقــات  فــي مجلــة  نشــرت  التــي 

الشخصية.
أحــد  احتضــان  أن  المعــروف  ومــن 
األحبــاء يحســن جهــاز المناعــة، عن 
طريــق تعريضه لمزيد من البكتيريا، 

مما يحمي من العدوى.

الزواج المبكر يحسن النوم
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 1978
منظمة األلوية الحمراء تخطف رئيس وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.

1988
القوات العراقية تقصف مدينة حلبجة الكردية بالكيمياوي، وأدى ذلك إلى مقتل 5000 شخص.

 
1989

عودة طابا إلى السيادة المصرية وذلك برفع العلم المصري فيها.

1990
االتحاد السوفيتي والفاتيكان تقيمان عالقات دبلوماسية بين بلديهما.

 2003
مقتل الناشطة األميركية راشيل كوري بعدما دهستها جرافه إسرائيلية بعد أن وقفت بوجهها لمنعها من هدم بيت فلسطيني في رفح غزة.

22

كشــفت الفنانة دينا فــؤاد عن ســعادتها الغامــرة بانضمامها 
إلى فريق عمل مسلســل “قيــد عائلي” المقرر خــال الفترة 
المقبلــة عبر شاشــات القنــوات الفضائية، مشــيرة إلى أن 
المسلســل يعــّد مفاجأة مــن مفاجآت شــركة فنون مصر 
المنتجة للمسلســل، مؤكــدة أنه عبارة عــن ملحمة درامية 

بين ثاثــة أجيال مختلفة حيث يضم العمــل 30 فنانا وفنانة 
من مختلف األجيال والثقافات، إذ تدور أحداث في قالب اجتماعي 

تشويقي على مدار 45 حلقة.

أكد الفنان ياســر الطوبجــي، أنه راٍض تماًما عــن النجاح الذي 
وصل إليه أحدث أعماله الســينمائية فيلم “عمر خريستو” 
الــذي يتــم عرضــه خــال الفتــرة الحاليــة بــدور العرض 
السينمائية، مشــيًرا إلى أنه عمل فني يحتوي على قضية 
مهمة ويحمل رســالة هامة للجمهــور وليس مجرد فيلم 

للتســلية فقط.وأعلن الطوبجي أنه تحمس للمشــاركة في 
الفيلم من الوهلة األولى، خاصة أنه يقدمه للجمهور في شــكل 

جديد وبعيد عن الشخصيات الكوميدية التي يقدمها في أغلب أعماله.

بــدأت إدارة مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي دعــوة الفنان 
األميركي من أصل مصري رامي مالك، لحضور فعاليات الدورة 
الحاديــة واألربعين من المهرجــان، التي تنطلــق في نوفمبر 

المقبل.
وتسعى إدارة المهرجان للتواصل مع إدارة أعمال رامي مباشرة 

خال األيــام المقبلة، لتوجيه الدعوة إليه رســميًا، خصوصا بعد 
حصوله على جائزة األوسكار، علمًا بأن منظم “الجونة” رجل األعمال 

نجيب ساويرس أعلن اعتزامه دعوة رامي لحضور الدورة الثالثة من المهرجان.

“القاهرة السينمائي” يدعو رامينجاح ياسر الطوبجي“قيد عائلي”

خاص



“دراما بال حدود” الدولي ينظم ورش عمل بالبحرين

أطلقت النجمة أريانا غراندي فيديو كليب أغنيتها الجديدة الى جانب  «
 Rule the“ وتحمل األغنية الجديدة عنوان ،Chainz 2 مغني الراب

World”. وتنضم أغنية “ Rule the World “ إلى ألبوم Chainz 2 األخير 
“Rap Or Go To the League”. يذكر أن أريانا غراندي فازت مؤخرا 

.”Sweetener“ بجائزة أفضل ألبوم بوب عن

نظم معهد “دراما بال حدود” الدولي، وبالتعاون والتنســيق مع مؤسســة “أون ســتيج” البحرينية، 
جولة تنشــيطية فاعلة، بدأت بالورشــة الدولية بعنوان “الســينوغرافيا والمســرح” للتدريب على 
تقنيات التصميم والتنفيذ السينوغرافي، قادتها المدربة د. دالل مقاري باوش من ألمانيا بحضور 
متدربيــن من البحرين والســعودية ومصر وفلســطين. وقد تّوجت الورشــة باختيــار العمل الفائز 
فــي التصميم الســينوغرافي، للنص المســرحي )أصواتهن، جدران ثكلــى( للكاتبة د. مقاري، حيث 

سيزور الفائز وتصميمه السينوغرافيا، ألمانيا لتنفيذ العمل هناك الصيف القادم.

وقد شهد ختام الورشة توقيع بروتوكول عمل دولي يجمع بين مؤسسة “أون  «
ستيج” البحرينية بإدارة الفنان المسرحي عبدالله الدرزي، ومعهد “دراما بال حدود 

الدولي”، بإدارة مقاري، حيث نصت بنود البروتوكول على التعاون المشترك في 
مجاالت التدريب واإلنتاج الفني بما يخدم فلسفة تأهيل الفرد عبر الفنون. كما تم 
توقيع بروتوكول مماثل مع مؤسسة البيادر، بإدارة الفنان المسرحي أحمد جاسم 
محمد، ليكون هذا البروتوكول فاتحة تعاون دولي على صعيد التأهيل الفني في 

مجاالت متعددة، تثمر عن انتاجات مشتركة بين الطرفين. ومن جهة أخرى شملت 
جولة معهد “دراما بال حدود” البحرينية، التعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية، 

لتدريب األطفال وذويهم ن ضمن ورشة تفاعلية حملت عنوان “السيكودراما 
في إنعاش فضاء اليتيم” وهي ورشة تنحو باتجاه المسرحة النفسية، قدمتها د. 

دالل مقاري، لتتّوج أيام العمل بالعرض االرتجالي )في انتظار األميرة( حيث يعتبر 
العرض حالة من البوح والتفريغ التي تتطور إلى التأهيل والدعم النفسي، للفئة 

المستهدفة.وقد اختتمت الجولة البحرينية بلقاء الشاعر علي عبدالله خليفة الذي 
تم ترشيحه من قبل إدارة معهد دراما بال حدود الدولي، ليكون الرئيس الفخري لفرع 

المعهد في مملكة البحرين. وصرحت دالل مقاري قائلة: لقد مثل شهر فبراير لهذا 
العام صدى الروح لطموحات وبرامج المعهد اإلنسانية التي شملت معظم الدول 

العربية والدول األوروبية في سنوات من رحلة الضوء.
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اســدل الســتار مؤخــرا عــن النســخة األخيرة من مهرجان شــرم الشــيخ للســينما اآلســيوية، 
والذي شــارك فيه المخرج البحريني القدير بســام الذوادي ضمن الندوة الرئيســة للمهرجان 
والتــي كانــت بعنــوان »نهضــة الســينما الخليجيــة« تحت رئاســة المخرج مجــدي أحمد علي، 
بحضــور المخــرج خالــد الزدجالــي مــن عمان، والممثــل اإلماراتي عبــدهللا الجنيبــي، والناقد 

عماد النويري من الكويت وادار الندوة مدير المهرجان الكاتب مصطفى الكيالني. 

بســام  والناقــد  المنتــج  قــال  ورقتــه  وفــي 
الــذوادي انــه لــم يكــن هنــاك إنتاج ســينمائي 
محلــي فــي البحريــن، فــأول مســرح لعــرض 
عيــه  وأطلــق   1937 فــي  تأســس  األفــام 
“مرســح البحرين”، وأول عرض له كان فيلم 
“وداد” بطولــة “ام كلثــوم”. فــي ذلــك الوقــت 
تأسســت دور عرض ســينمائية بســيطة مثل 
“الزيانــي” التــي افتتحت عــام 1946 وحضر 
االفتتــاح الفنــان المصــري حســن فايــق نجم 
الســينما  ودور  وقتهــا.  المصريــة  الســينما 
األخرى كانت ســينما بــن هجرس، والمحرق، 
والؤلــؤ وســينما النصــر التــي تخصصــت في 
األفام الغربية. وفي 1967 تأسســت شــركة 
البحريــن للســينما التــي أنشــئت بهــدف بنــاء 
دور عــرض جديــدة للســينما. خــال الفتــرة 
1971-1961 شــركة نفــط البحريــن قدمــت 
عــددا مــن األفــام القصيــرة وأفــام األنبــاء، 
والتــي كانــت تعــرض فــي دار ســينما بابكــو 

والقرى. 
وأول بحرينــي اظهــر االهتمــام بالســينما هــو 
المصــور والمخــرج خليفــة شــاهين الذي كان 
التصويــر  قســم  فــي  مصــور  مســاعد  يعمــل 
خليفــة  درس  بابكــو،  فــي  الفوتوغرافــي 
التصويــر في كليــة إيلنغ للفنون فــي المملكة 

المتحــدة عــام 1965. وفي عــام 1966 أصدر 
أول فيلــم أخبــاري لصالح بابكــو. لذلك يعتبر 
خليفة شــاهين واحدا مــن الرواد في صناعة 
الســينما فــي البحرين. وهنــاك مهتم بحريني 
آخــر فــي اإلنتــاج الســينمائي وهــو المخــرج 
عبــد الرحمــن الرويعــي الــذي اشــترى كاميــرا 
16 ملــم فــي الســبعينات بهــدف تحويل حلم 
خلــق فيلــم بحرينــي إلــى واقع، لكــن أحامه 
تبخــرت حيــث لــم يجــد المنتــج. كمــا تضــم 
القائمــة المصــور البحرينــي دآراب علي الذي 

أنتج عددا من األفام القصيرة 
فــي 1975 قــدم بســام الــذوادي أول أفامــه 
علــى  فيــه  ركــز  والــذي  “وفــاء”  بعنــوان 
وبعــد  دقيقــة   12 مدتــه  وكانــت  المخــدرات 
ذلك قدم عدد من األفام الدرامية القصيرة. 
فــي 1990 قدم بســام فيلمه الروائي الطويل 
بإنتاجــه  قــام  “الحاجــز” وقــد  بعنــوان  األول 
اإلذاعــة  هيئــة  مــع  بالتعــاون  البحريــن  فــي 
والتلفزيون. هذا الفيلم كان بمثابة أول فيلم 
بحرينــي روائــي طويــل وقــد مثــل البحريــن 
فــي الكثيــر مــن المهرجانــات الســينمائية في 

القاهرة، تونس، سوريا، طوكيو، وفرنسا.
في 2003 قدم فيلمه الروائي الطويل “زائر” 
الــذي يعتبــر ثانــي فيلــم روائي طويــل ينتج 

الخليــج  فــي منطقــة  البحريــن واألول  فــي 
الــذي يحــوي نظــام Dolby، فــي 2006 قــدم 
“حكايــة  الطويــل  الروائــي  الفيلــم  الــذوادي 
بحرينيــة”، والــذي اعتبــر ثالــث فيلــم روائــي 
 .DTS بنظــام  البحريــن  فــي  ينتــج  طويــل 
وأنتجــت بعــد ذلــك فيلــم “أربع بنــات” 2008 
و”حنيــن” 2010 للمخــرج حســين الحليبــي، 
وفــي 2014 تــم إنتــاج فيلم الشــجرة النائمة 
للمخرج محمد راشد بوعلي وإنتاج مؤسسة 
فيلــم  اخــرج  الكوهجــي  ويوســف  نــوران، 
وطفــاش   2016 الهامايــا  جزيــرة  طفــاش: 
مؤسســة  إنتــاج   2017 حرامــي  واألربعيــن 
حــوار وفــي عــام 1996 أنتــج وأخــرج حمــد 
الشــهابي فيلم بيــت الجن وفــي العام 2006 
أنتــج وأخــرج فيلــم حبــاب وكاب الســاحر، 
ومنذ عام 1976 كانت هناك محاولة لتقديم 

فيلــم ســينمائي بحرينــي بعنــوان “األحــدب” 
إخــراج إبراهيــم جناحــي ولم يكتمل بســبب 
الجهــود  جميــع  بالمخــرج.  خاصــة  ظــروف 
إلنتــاج أفــام ســينمائية فــي البحريــن مــن 
1972 حتــى 1978 كانــت تصــور بكاميــرات 
8 ملــم )الصامتــة والناطقــة(، باســتثناء تلــك 
األفــام التــي قدمتهــا شــركة نفــط البحريــن 

)بابكو(.
كنــت أؤمــن بانه مــن الصعب أن تكــون هناك 
صناعــة ســينما خليجيــة، ألننــي أعتقــد بأنــه 
منطقــي جــدًا، فلــو كان هنــاك توجــه لخلــق 
صناعــة ســينمائية فــي الخليــج لوجدنــا أوالً 
توجه من الدول الخليجية لخلق بنية تحتية 
لهذه الصناعة وذلك من خال المنح الخاصة 
بدراسة عناصر السينما التي توفرها وزارات 
التربيــة والتعليــم أو أي جهــة حكوميــة لهــا 

عاقــة باإلعــام عمومــا، وهــذا ينطبــق علــى 
القطاع الخاص كذلك.

ألن البنيــة التحتيــة ســتخلق مناخــًا مناســبًا 
الخــاص  والقطــاع  الرســمية  الجهــات  يدفــع 
لاســتثمار في المعامل واألجهزة والمشاركة 
فــي دفــع عجلــة االقتصــاد فــي هــذا الجانــب 
بحيــث تكــون هناك صناعــة قائمــة بذاتها لها 

إيراداتها وأشكالها االقتصادية المختلفة.
ومحلليــن  متخصصيــن  وجــود  عــدم  ولكــن 
ونقاد سينمائيين ومستثمرين وسوق محلي 
ال  بســيطة،  الســكانية  الكثافــة  علــى  يعتمــد 
أعتقــد بــأن هــذا سيســاهم في خلــق “صناعة 
سينمائية” حقيقية نستطيع أن نعتمد عليها.

بســيطة ال يشــجع  أفــام خليجيــة  ووجــود 
التخــاذ  مبــدع  أم  مســتثمر  ســوأ  كان  أيــًا 
الســينما مصــدر دخل ثابت لــه أو مصدر ربح 

استثماري جيد، وأعتقد بأنكم تشعرون بذلك 
عندما تجد %90 من الخليجيين يتمنون أن 
يكونــوا مخرجيــن ســينمائيين - مــع تحفظي 
علــى كلمــة ســينمائيين – دون االلتفــات إلــى 
العناصر األخرى كالمونتاج وكتابة السيناريو 
والتصويــر... إلخ من العناصر األخرى المهمة 

إلكمال السلم السينمائي الصناعي
وتابــع: »اإلشــكالية ليســت في الســينما ولكن 
مهرجــان  عملــت   1998 وفــي  الكثافــة  فــي 
بمســاعدة ماجدة واصف وسمير فريد وعلي 
أبوشــادي واللبناني محمد سويد، وكان لدفع 
الــدول لدخــول الحكومــة وإغوائهــا لإلنتــاج 
وعــرض إنتاجهــا داخل المهرجانات وأسســنا 
المهرجــان قبــل مهرجــان دبــي بأربع ســنوات 
وقبل ســلطنة عمان بســنة واحــدة، أما اليوم 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  دخــول  وبعــد 
مجــال الســينما وبكثافــة ســكانية تعــادل 20 
مليــون   5,5 إلــى  باإلضافــة  نســمة  مليــون 
خليجــي تغير هــذا التفكير، وأصبح لدي أمل 

أكبر في خلق وقيام هذه الصناعة.
أمــا عــن وجــود إنتــاج مشــترك لــن ينجــح إال 
بوجــود اللغــة العربيــة الفصحــى أما بالنســبة 
للهجات فعلينا ان نخلق بيئة لكل لهجة وهذا 
ســيكون صعب على كاتب الســيناريو، وجود 
الجميــع  سيســاعد  الفصحــى  العربيــة  اللغــة 
علــى فهمها، هذا بالنســبة للممثلين، ولكن من 
الممكــن أن يكــون هنــاك إنتــاج مشــترك علــى 
أن يكــون جميــع الممثليــن مــن دول الخليــج 
والتعــاون يكــون فــي الفنييــن والصنــاع مثل 
الســيناريو والمخرجيــن والمصوريــن  كتــاب 

الخ.

“زائر” يعتبر ثاني فيلم روائي طويل ينتج في البحرين األفالم كانت تصور بكاميرات 8 ملم 

الذوادي: أسسنا مهرجانا سينمائيا قبل دبي بسنوات
ــريـــن ــحـ ــبـ الـ فـــــي  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ ــة  ــ ــاع ــ ــن ــ ص فـــــي  رواد  مـــــن  ــن  ــ ــي ــ ــاه ــ ش

طارق البحار

مع الفنانة سماح زيدان بطلة الفيلم البحريني عبورمادلين طبر ضمن الحضورمع النجوم
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هاري وميغان “يستقالن” عن وليام وكيت
قــال قصــر بكنجهام في بريطانيا إنه ســيتم 
هــاري  لألميــر  مســتقلة  إلقامــة  الترتيــب 
وزوجته ميجان، التي تنتظر مولودا، بعدما 
كانــا يتشــاركان ترتيبات اإلقامــة في القصر 
مع شقيق هاري األكبر األمير وليام وزوجته 
كيــت. وتقاســم هــاري وميجــان، المعروفان 
رســميا باســم دوق ودوقة ساســكس، طاقم 
الموظفيــن مــع وليــام وكيــت منــذ زواجهمــا 
فــي مايــو العــام الماضــي. ووافقــت الملكــة 
إليزابيث اآلن على الســماح لهما باالستقالل 

داخل القصر هذا الربيع.
وذكــر قصر بكنجهام فــي بيان ”هناك مكتب 
خــاص اآلن لــدوق ساســكس، والــذي يدعــم 
أنشــطة الدوقــة منــذ خطبــة ســموهما فــي 

نوفمبر 2017“. 
الخطــوة  هــذه  ”ســتضمن  البيــان  وأضــاف 
التــي يتــم التخطيــط لهــا منــذ فتــرة طويلة 
وجــود ترتيبــات تقــدم الدعــم الدائــم لعمــل 
الدوق والدوقة مع بدئهما حياتهما األســرية 
فــي  الرســمي  إقامتهمــا  لمــكان  وانتقالهمــا 
صحــف  وذكــرت  الملكــي“.  فروجمــور  مقــر 
بريطانيــة منذ نهاية العــام الماضي أن هناك 

خالفــات بين طرفي الرباعــي الملكي، هاري 
وميجان من جانب ووليام وكيت من جانب 
آخــر، لكــن لــم تظهــر أي مؤشــرات على مثل 
األميــران  وبــدا  العلــن.  فــي  الخــالف  ذلــك 
وزوجتاهمــا على وفاق عندما حضر األربعة 
معا يوم الكومنولث في لندن. يأتي التغيير 
فــي الوقــت الذي تنتظر فيــه العائلة الملكية 
مولــود ميجــان األول مــن حفيــد الملكة هذا 
الربيــع. كما يســتعد هــاري وزوجته لالنتقال 

مــن مقــر إقامتهمــا فــي قصــر كينزنجتــون، 
حيــث يقيــم وليــام وكيت، إلى منــزل جديد 

على أراضي قلعة ويندسور.

ومقر فروجمور الملكي هو جزء من  «
مقر إقامة تابع لألسرة الملكية منذ 

القرن الثامن عشر، وكان الزوجان 
أقاما به حفل االستقبال المسائي بعد 
مراسم زفافهما التي أقيمت في قلعة 

ويندسور.

نرويجيــون  برلمــان  نــواب  ثالثــة  رشــح 
التــي  تونبــرغ،  غريتــا  الســويدية  الطفلــة 
أصبحت صوتا مسموعا في الحمالت ضد 
تغيــر المناخ، لجائزة نوبل للســالم. فريدي 
آخــران  وعضــوان  أوفســتيغارد  أندريــه 
بــارزان من حزب اليســار االشــتراكي قالوا 
إنهــم يعتقدون أن “الحركــة الضخمة التي 
أطلقتها غريتا تمثل إسهاما كبيرا للسالم”. 
تونبــرغ ) 16 عامــا( شــجعت الطــالب على 
إلــى  لالنضمــام  المدرســة  عــن  التغيــب 
احتجاجات مطالبة باتخاذ خطوات أسرع 
بشــأن تغيــر المنــاخ، وهي حركة انتشــرت 

خارج السويد إلى دول أوروبية أخرى.

وقال أوفستيغارد لصحيفة “في  «
جي” إن “تهديدات المناخ ربما 
تكون أحد أهم اإلسهامات في 

الحرب والصراع”. وال تعلق لجنة 
نوبل النرويجية علنا على أي 

ترشيحات، وكان الموعد النهائي 
لتقديم ترشيحات 2019 هو األول 

من فبراير.

طفلة سويدية 
مرشحة لجائزة 

نوبل للسالم
قالــت دراســة حديثــة إن تلوث الهواء يتســبب في القتل أكثر مــن التدخين، وإن نحو 

8.8 ماليين شخص يموتون سنويا بسببه.

شــخص  ألــف   64 فهنــاك  الدراســة،  وحســب 
ماتــوا في المملكــة المتحدة العام 2015، ومن 
ضمنهــم 17 ألــف حالة توفيت بســبب أمراض 
القلــب والشــرايين. ونقلــت صحيفــة “ذا صن” 

البريطانيــة عــن الدراســة انخفــاض متوســط 
العمــر بنســبة 1.5 عــام فــي المملكــة المتحــدة 
تلــوث  بســبب  الذيــن يموتــون  هــؤالء  جــراء 

الهواء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التدخين مسؤول عن وفاة 7.2 ماليين شخص  «
كل عام. وطالب باحثون من مركز جامعة ماينز الطبي بألمانيا وضع ضوابط أكثر 

صرامة على تلوث الهواء.

تــرك آالف مــن طــالب المــدارس الفصول فــي نيوزيلندا وأســتراليا، أمس الجمعــة، في نطاق 
إضراب طالبي عالمي؛ احتجاجا على تقاعس الحكومات في مواجهة تغير المناخ.

وصنــع طالــب فــي ولنغتــون الفتــة كتــب عليها 
“تغيــر المناخ أســوأ من فولدمورت”، في إشــارة 
إلــى الســاحر الشــرير فــي كتــب وأفــالم هــاري 
بوتــر ذات الشــعبية الكبيــرة. وكتــب على الفتة 
أخــرى فــي ســيدني “المحيطــات ترتفــع وكذلك 

أصواتنا”.

فــي  نظمــت  التــي  االحتجاجــات  فــي  وشــارك 
ومدنهمــا  وأســتراليا  نيوزيلنــدا  عاصمتــي 
عشــرات اآلالف مــن األشــخاص، وهنــاك المزيد 
مــن االحتجاجــات متوقعــة فــي أوروبــا وآســيا 

والواليات المتحدة.

والمسيرات جزء من حركة إضراب طالبية عالمية انطلقت في أغسطس 2018، عندما بدأت  «
الناشطة السويدية غريتا ثانبرغ )16 عاما( االحتجاج أمام برلمان بالدها في أيام الدراسة. 

تلوث الهواء يقتل البشر أكثر من التدخين

احـتجـاجـات عارمـة “مـن أجـل الـمنـاخ”

مصلون فلسطينيون في مجمع المساجد األقصى 
في مدينة القدس القديمة )ا ف ب(

رصــد مقطــع فيديــو، نشــرته صحيفــة “ديلي ميــل” البريطانيــة، لحظة 
مذهلــة تقابــل فيهــا غواص وجها لوجه مع ســمكة قرش كبيرة. وجرى 
تصويــر الفيديــو األســبوع الماضــي أثنــاء رحلــة استكشــافية قبالــة 

سواحل كيب تاون في جنوب إفريقيا.

ونشــر المقطــع على حســاب المصــور ســتيف وودز في إنســتغرام، وحظي 
بنســبة مشــاهدة كبيرة وإعجابات عديدة. وبدا عالم البحار كيفن شــميت 
فــي حــال ســكون خائفا فــي البداية مع اقتراب ســمكة القــرش منه، حيث 
رفــض التحــرك خوفــا مــن إثــارة غضبهــا. لكــن األمــور ازدادت وديــة بعــد 
وصولهــا إليــه، حيث اقتربــت منه بكل عفوية ومنحته مــا يبدو أنها “قبلة” 
على رأسه. وقال شميت في وقت الحق “كانت لحظة من ذهب لن أنساها 
إلــى األبــد”. وأضــاف “كنــا علــى بعــد 34 كيلومتــرا مــن جنــوب غــرب كيــب 
بوينت، حيث قضينا أكثر من ساعة وسط المياه مع نحو 7 أسماك قرش”.

وتابع “الهدف من الفيديو إظهار الوجه الجميل ألسماك القرش؛  «
ألنه غالبا ما يتم تصويرها في ظروف سلبية ال تعكس سلوكها 

الحقيقي”.

قرش عمالق يحيي غواصا بـ “قبلة”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إرهاب ضد أبرياء

تفاعل متابعو إنستغرام “البالد” 
مع خبر الهجوم على مســجدين 
أفضــى  الــذي  نيوزيلنــدا،  فــي 
إلــى 49 قتيــال علــى األقــل و48 
جريحــا، بحســب األرقــام التــي 
أعلنتها الشرطة في نيوزيالندا. 
mona� المســتخدمة  @وقــال 
إال  قــوة  “ ال حــول وال   mas85
باللــه، حســبي هللا ونعــم الوكيل 
 yousif.faqeeh@ وقــال  فيــه”، 

“إرهاب ضد أبرياء”.

أشــعل فيديو صادم وســائل التواصل 
عســل  جامــع  يصــور  إذ  االجتماعــي، 
بري وهو يغطي جســده بكم هائل من 
النحل. وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن 
رجــال يبلغ مــن العمر 32 عامــا، يدعى، 
ســوك محمــد دالل، مــن واليــة البنغال 
الغربيــة فــي الهنــد، يدخــل رأســه فــي 
لــوح قرص عســل ملــيء بالنحــل. كما 
يبيــن الفيديــو كيف يأخــذ دالل حفنة 
مــن النحل ويدخلها إلى فمه ويحشــر 

المزيد من النحل فيه بأصابعه.

ويتابع دالل استعراضه لقوة تحمله  «
ببصق النحل من فمه ومن ثم أخذ 

حفنات أخرى من هذه الحشرات 
الالسعة، ويدفع بها داخل قميصه 

الداخلي لتستقر على بطنه.

قال مســؤولون إن الشــرطة في والية 
 10 اعتقلــت  الهنــد  غــرب  غوجــارات 
ُفــرض  حظــرا  لمخالفتهــم  مراهقيــن؛ 
مؤخــرا علــى لعبــة الفيديــو الشــهيرة 

بابجي.
وأعلنت السلطات المحلية في الوالية 
الحظر األســبوع الماضــي لمكافحة ما 
وصفته بانتشــار “السلوكيات العنيفة” 
بيــن األطفــال الذيــن يلعبــون بابجــي 
مومــو،  تحــدي  تســمى  أخــرى  ولعبــة 
والتــي توصــف بأنها لعبــة تحض على 

االنتحار.

وقال مسؤول في الشرطة إنه  «
تم احتجاز المراهقين ثم تم 

اإلفراج عنهم بعد تحذيرهم. لكن 
السلطات في الوالية لم تحظر 

بعد لعبة فورت نايت، وهي 
منافسة شهيرة لبابجي أصدرتها 

شركة )إبيك جيمز( ومقرها 
الواليات المتحدة.

رجل “يأكل” آالف 
النحالت حية

لعبة “بابجي” 
تتسبب باعتقال 

10 هنود
ابتكرت شركة يابانية جهازا يسمح لآلباء بإرضاع أبنائهم من صدورهم، بذات الطريقة 

التي ترضع بها األمهات أبنائهن، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميل أونالين” البريطانية.

“دينتســو”  اليابانيــة  الشــركة  وأطلقــت 
علــى الجهــاز المبتكر اســم “جهــاز اإلرضاع 

المساعد لآلباء”، وهو قابل لالرتداء.
لآلبــاء  يســمح  الجهــاز  أن  جانــب  وإلــى 
قريبيــن  يبقيهــم  فإنــه  أطفالهــم،  بإرضــاع 
التواصــل  يظــل  بحيــث  أجســامهم،  مــن 
الجسدي بينهم، مثلما يحدث بين األمهات 

وأطفالهن في حال الرضاعة الطبيعية.
وعــن كيفيــة عمــل الجهــاز، قالــت الشــركة 
المنتجة إن جهازها القابل لالرتداء يتكون 
مــن ثديين اصطناعييــن أو زائفين، يحوي 
األول علــى الحليــب الذي يتــم إعداده في 
المنــزل، بينمــا يحتــوي اآلخــر على وســيلة 
اإلرضاع المشابهة آللية اإلرضاع البشرية.

اآلن.. يمكن لآلباء إرضاع أبنائهم

الممثلة ناتالي ألين ليند في حفل موسيقي بمسرح مايكروسفت 
في لوس أنجلوس )أف ب( وتشير دينتسو إلى منتجها هذا باعتباره جهاز إلرضاع األطفال ومحفز لنومهم، مما يعني أنه 

مصمم لتحفيز وجعل األطفال الرضع ينامون.

رجل يأكل آالف النحالت حية

@albiladpress

الخطوة جاءت بعد شائعة الخالفات
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