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 سمو رئيس 
الوزراء في 

زيارة لموقع 
“جرافيتي 

فيليج”، حيث 
اطلع سموه 

على ما تقدمه 
من خدمات 

متنوعة 
تعزز الجانب 

السياحي 
والترفيهي في 

المملكة.

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة دعــم الحكومــة 
لــكل المشــروعات التي تقــدم للمواطنين وزوار 
الرياضــة  الســياحة  مقومــات  كافــة  المملكــة 
تكامليــة  أن  ســموه  وأضــاف  والترفيهيــة. 
 “ فيلــج  “جرافيتــي  تقدمهــا  التــي  الخدمــات 
تمثــل  دايفينــغ”،  ســكاي  انــدور  و”جرافيتــي 
نموذًجا متقدًما لتكاملية المشاريع االستثمارية 
الســياحية ومنهــا  القطاعــات  التــي تخــدم كل 

السياحة الرياضية والترفيهية.

تملك منزلك في حي الحدائق بالرفاع فيوز

يسري العرض حتى 30 أبريل 2019
لالستفسار:  35555516 ألف دينار139
عرض محدود

15 ميدالية لألولمبياد الخاص البحريني بأبوظبينجوم ضد اإلرهابمقتل 3 إسرائيليين بالضفةتشريعات نهائية لـ “الفنتك”مكتب السترداد “المضافة”
دشن الجهاز الوطني لإليرادات نظام  «

استرداد السياح والزوار والمواطنين 
المقيمين في الخارج نسبة من 

مبالغ القيمة المضافة التي 
حصلت منهم بفترة إقامتهم في 

البحرين لدى مغادرتهم من المكتب 
الذي افتتح أمس في المطار.

توّقع محافظ مصرف البحرين  «
المركزي، رشيد المعراج، أن 

يتم اإلعالن عن اإلصدار النهائي 
لتشريعات التكنولوجيا المالية 

“الفنتك” قريًبا، مؤكدا أن الكثير 
من التشريعات قيد الدراسة 

ا. حاليًّ

قتل جنديان إسرائيليان  «
ومستوطن فيما أصيب اثنان 

آخران، جراء هجومين )طعن 
وإطالق نار( نفذهما شاب، صباح 

األحد، قرب مستوطنة “أرئيل” 
في سلفيت بالضفة الغربية 

المحتلة.

استنكر نجوم الفن العربي والعالمي  «
الحادث اإلرهابي األليم الذي استهدف 

مسجدين في كرايست تشيرش 
النيوزيلندية، والطريقة التي قدم بها 

اإلرهابي برينتون تارانت الجريمة، التي 
أدت إلى قتل مصلين، عبر بث مباشر 

على “فيسبوك”.

رفعت مملكة البحرين  «
رصيدها من الميداليات 
الذهبية إلى 6 في ثالث 

أيام دورة األلعاب العالمية 
لألولمبياد الخاص بالعاصمة 

اإلماراتية أبوظبي، التي تقام 
من 8 - 22 مارس الجاري.
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كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
مــن  الرابعــة  النســخة  ختــام  نتائــج  عــن 
مهرجان البحرين للطعام، إذ استقطب أكثر 
من 220 ألف زائر منذ انطالقه حتى اليوم 
األخير.وقــال الرئيــس التنفيذي للهيئة الشــيخ 
خالــد بــن حمــود آل خليفة “النجــاح الذي حققه 
المهرجــان فــي نســخته الرابعــة بفضــل االبتكار 
واإلبــداع الــذي يتميز به الشــباب البحريني في 
التــي  الجديــدة  والمفاهيــم  المشــاريع  إطــالق 

تضيف له عاًما بعد عام”.

المنامة - بنا

أكــد نائــب جاللــة الملــك ولــي العهد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفة ما توليــه مملكة 
البحريــن من اهتمام بالعمل الخيري 
والتطوعــي، ومــا يحظــى بــه العمــل 
الخيــري اإلنســاني فــي المملكــة من 
دعــم كبير مــن عاهل البــالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفة.
 جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســموه بقصــر 
الرفــاع امــس رئيــس مجلــس إدارة 
البحرينــي  األحمــر  الهــالل  جمعيــة 
الشــيخ خالــد بن عبــد هللا آل خليفة 
منوهــا  اإلدارة،  مجلــس  وأعضــاء 
مجــال  فــي  الجمعيــة  بإســهامات 

العمل اإلغاثي واإلنساني.

اهتمام كبير بالعمل الخيري تركمانستان نموذج في الحياد اإليجابي
العاهــل: البحرين توفــر مقومــات تضمن نجاح االســتثمارات

أكــد عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة أن الجمهورية التركمانســتانية الشــقيقة تمثل 
نموذجــا يحتذى فــي الحياد اإليجابي والذي يســتند إلى 
مبــادئ األمــم المتحــدة فــي الحفــاظ على الســلم واألمن، 
واالحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول األخرى، مؤكدين أن السياسة الحكيمة توفر فرًصا 
أكبــر لالنطــالق بالتعــاون المشــترك فــي الجوانــب كافــة. 
التركمانســتانية  الجمهوريــة  إلــى  الملــك  ووصــل جاللــة 
أمــس؛ ليبــدأ زيارة دولة الرســمية تلبية لدعوة من رئيس 
بــردي  الجمهوريــة التركمانســتانية الشــقيقة قربانقولــي 
محمدوف. وأشــاد جاللة الملك، لدى اســتقباله في مقر 
إقامــة جاللتــه بالعاصمــة التركمانســتانية )عشــق آبــاد( 
أمــس وفــد رجــال األعمــال البحرينييــن، بمــا تحــرص 
المملكــة علــى توفيــره مــن بيئــة تجاريــة وتســهيالت 
تضمــن  متقدمــة  تحتيــة  وبنيــة  تشــريعية  ومقومــات 
نجــاح االســتثمارات علــى أرضها وتعــزز موقعها كمركز 

هام على خريطة التجارة العالمية.

المنامة- بنا

جاللة الملك يصل الجمهورية التركمانستانية 

سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ عيسى بن علي يشهدان
 اللقاء الثاني في نهائيات دوري زين الدرجة األولى لكرة السلة

دبي ـ العربية نت

الثــوري  للحــرس  العــام  القائــد  أكــد 
أن  جعفــري،  علــي  محمــد  اإليرانــي، 
الحــرس الثوري قام بتجنيد 200 ألف 

عنصر في العراق وسوريا.
كمــا أكــد على الدعــم الصاروخي الذي 
تقدمــه إيران لميليشــيا حزب هللا في 
هللا  حــزب  “صواريــخ  بالقــول:  لبنــان 
يمكنهــا الوصــول إلــى جميــع المناطق 
محاصــرة  وإســرائيل  اإلســرائيلية، 

اليوم من جميع الجهات”.

إيران جندت 
200 ألف عنصر 
بالعراق وسوريا خالد بن حمود: نجاح المهرجان بفضل إبداع الشباب البحريني

اختتام “البحرين للطعام بـ 220 ألف زائر

هيئة السياحة والمعارض

)03 - 02(

)04(

“الذيب” يقترب من لقب “السلة”

)20(

)14(

)٠٤(

سمو نائب جاللة الملك ملتقيا مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر البحريني 

النسخة الرابعة من مهرجان البحرين للطعام حققت نجاحا كبيرا )21(
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وصــل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة إلــى الجمهوريــة 
التركمانســتانية الشــقيقة أمــس؛ ليبــدأ زيارة دولة الرســمية تلبية لدعــوة تلقاها جاللته من 
رئيس الجمهورية التركمانستانية الشقيقة قربانقولي بردي محمدوف، حيث يجري جاللته 
خاللهــا مباحثــات مــع الرئيــس التركمانســتاني تتركز على تنميــة وتطوير العالقــات الثنائية 
المتميزة، وفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك على الصعد المختلفة، إضافة إلى بحث 

مجريات األحداث على الصعيدين اإلقليمي والدولي، والقضايا ذات االهتمام المشترك.

وكان فــي مقدمــة مســتقبلي جاللــة الملك 
لــدى وصوله إلى مطار عشــق أبــاد الدولي 
الخارجيــة  وزيــر  الــوزراء  رئيــس  نائــب 
الشــقيقة  التركمانســتانية  بالجمهوريــة 
ميريــدوف،  رشــيد  المرافــق  الوزيــر 
وســفير مملكــة البحريــن لــدى الجمهوريــة 
التركمانستانية الشقيقة يوسف العبدهللا. 
الملــك  جاللــة  إلــى  وطفلــة  طفــل  وقــدم 
خبــزا وملحــا وباقــة ورد حســب التقاليــد 
كمــا  بجاللتــه،  ترحيًبــا  التركمانســتانية؛ 
اصطــف صفــان مــن حــرس الشــرف أديــا 
التحية إلى جاللته، بعد ذلك غادر صاحب 
الجاللــة الملــك في موكب رســمي إلى مقر 

إقامة جاللته.
لــدى  الملــك  الجاللــة  صاحــب  وتفضــل 

وصوله بالتصريح التالي:
البلــد  لهــذا  فــي مســتهل زيارتنــا  يســعدنا 
الشــقيق أن نعبر عن خالص شــكرنا ألخينا 
الرئيس التركمانســتاني قربان قولي بردي 
محمــدوف، علــى دعــوة فخامتــه الكريمــة 
لنــا وحفــاوة االســتقبال الــذي يؤكــد علــى 
مــا يجمــع بلدينــا وشــعبينا الشــقيقين مــن 
عالقات أخوية قوية ويعكس مدى رغبتنا 
وقــوة إرادتنا المشــتركة فــي المضي بهذه 
العالقــات إلــى آفاق أوســع والوصــول إلى 
شراكة إستراتيجية في مختلف المجاالت 

بما يدعم مصالحنا المشتركة.
إن زيارتنــا لهــذا البلد الشــقيق الذي يشــهد 

المســتويات  نهضــة كبيــرة علــى مختلــف 
تأتي تجســيًدا لعمــق العالقات بيــن بلدينا 
فرصــة  تعــد  كمــا  الشــقيقين،  وشــعبينا 
للقــاء أخينــا الرئيــس قربــان قولــي بــردي 
محمــدوف لبحث عالقاتنا الثنائية وُســبل 
اإلقليميــة  القضايــا  ومناقشــة  تعزيزهــا، 
بمــا  المشــترك  االهتمــام  ذات  والدوليــة 
يخــدم مصالحنا، ويحقق تطلعات شــعبينا 
والجهــود  المســاعي  ويدعــم  الشــقيقين، 
علــى  والســلم  األمــن  لترســيخ  الهادفــة 
منوهيــن  والدولــي،  اإلقليمــي  الصعيديــن 
التركمانســتانية  الجمهوريــة  تمثلــه  بمــا 
الشــقيقة مــن نمــوذج يحتــذى فــي الحياد 
اإليجابــي والذي يســتند إلى مبــادئ األمم 
المتحــدة في الحفاظ على الســلم واألمن، 
واالحتــرام المتبــادل، وعــدم التدخــل فــي 
الشؤون الداخلية للدول األخرى، مؤكدين 
أن هــذه السياســة الحكيمــة توفــر فرًصــا 
فــي  المشــترك  بالتعــاون  لالنطــالق  أكبــر 
المجــاالت  فــي  خاصــة  كافــة،  الجوانــب 
والســياحة،  واالســتثمارية،  التجاريــة، 
وخاصــة في ظــل ما يتمتع بــه البلدان من 
ثقل استراتيجي وما لديهما من إمكانيات 
وتحقيــق  التعــاون  أطــر  لتوســيع  هائلــة 

المنافع المتبادلة.
وغادر صاحب الجاللة الملك أرض الوطن 
فــي وقٍت ســابق أمــس األول متوجًها إلى 

الجمهورية التركمانستانية الشقيقة.

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمد بن عيســى آل خليفة في مقر إقامته في 
أمــس  آبــاد(  التركمانســتانية )عشــق  العاصمــة 
سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة خالد 
السحلي، والقائم بأعمال سفارة دولة اإلمارات 
الجمهوريــة  لــدى  الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة 
وذلــك  الهاشــمي؛  عبدالعزيــز  التركمانســتانية 
الزيــارة  بمناســبة  الملــك  علــى جاللــة  للســالم 
الرســمية التــي يقــوم بهــا جاللتــه للجمهوريــة 

التركمانستانية الشقيقة.
وخــالل اللقــاء، رحــب جاللــة الملــك، بالســفير 
الســعودي والقائــم بأعمال الســفارة اإلماراتية، 
واســتعرض معهمــا العالقات األخويــة الوثيقة 
الروابــط  بعمــق  جاللتــه  مشــيدا  والمتميــزة، 
مملكــة  تجمــع  التــي  الراســخة  التاريخيــة 
البحرين بشقيقتيها المملكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وبالمســتوى 
المتقــدم الــذي وصــل إليــه التعاون والتنســيق 
المشــترك علــى المســتويات كافــة بمــا يخــدم 

المصالح والتطلعات المشتركة.
كمــا أعرب جاللته عن اعتزازه البالغ بالمواقف 
العربيــة  المملكــة  عاهــل  ألخيــه  المشــرفة 
الســعودية الشــقيقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، وأخيه 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  رئيــس 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان والداعمــة لمملكــة البحرين وشــعبها، 
والصــالت  األخــوة  عالقــات  تجســد  والتــي 

المتينة التي تجمع دولنا وشعوبنا الشقيقة.
كما جرى خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية، 
واســتعراض عــددا مــن القضايــا ذات االهتمام 
المشــترك، معرًبــا جاللتــه عــن تقديــره للجهــود 
المباركــة للمملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة 
اإلمارات العربية المتحدة ومســاعيهما الخيرة 

في خدمة العمل الخليجي المشــترك ومساندة 
القضايــا العربيــة واإلســالمية، وإرســاء دعائــم 

األمن واالستقرار في المنطقة.
مــن جانبهمــا، أعرب الســفير الســعودي والقائم 
بأعمــال الســفارة اإلماراتيــة عــن عميق الشــكر 
علــى  الملــك  الجاللــة  لصاحــب  والتقديــر 
فــي  الكبيــرة  وجهــوده  الرائــد  جاللتــه  دور 
بيــن  الوطيــدة  األخويــة  العالقــات  ترســيخ 
مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مشــيدين 
بهــذه الزيــارة المهمــة التــي يقــوم بهــا جاللتــه 
للجمهوريــة التركمانســتانية الشــقيقة، والتــي 
تســهم فــي توثيــق وتعزيــز أواصــر العالقــات 
البحرينية التركمانستانية خصوصا والعالقات 

الخليجية التركمانستانية عموما.

جاللة الملك مستقبال السفير السعودي والقائم بأعمال السفارة اإلماراتية لدى الجمهورية التركمانستانية   جاللة الملك يصل الجمهورية التركمانستانية 

المنامة - بناالمنامة - بنا

المشترك ــتــعــاون  بــال ــانــطــاق  ل ــا  ــرًص ف ــر  ــوف ت الحكيمة  ــحــيــاديــة  ال الــســيــاســة 
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ــن بــالــمــنــطــقــة ــ ــاء األمـ ــ ــ ــي الــشــقــيــقــتــيــن إلرس ــاع ــس جـــالـــة الـــمـــلـــك: نـــقـــدر م

الشركاءالمنظمون

بناء مجتمع
عالمـي

لريادة األعمال
15 - 18 أبريل 2019 البحرين

سـجــل اآلن!
WWW.GEC.CO  #GEC2019

إشادة بالروابط التاريخية مع السعودية واإلماراتجاللة الملك يصل إلى الجمهورية التركمانستانية

المنامة - بنا

اســتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في مقر إقامة جاللته بالعاصمة التركمانســتانية 
عشــق آباد أمس وفد رجال األعمال البحرينيين الذين يرافقون جاللته في زيارته الحالية للجمهورية التركمانســتانية 

الشقيقة.

ورحــب جاللــة الملك بالجميع، وأشــاد 
بالــدور الريادي الذي يضطلع به رجال 
األعمــال البحرينيين في دعم مســيرة 
البناء والتنمية التي يشهدها االقتصاد 
البحرينــي ومــا يواصــل تحقيقــه مــن 
إنجــازات رائدة في قطاعــات التجارة 
بمــا  منوهــًا  واالســتثمار،  والصناعــة 
مــن  توفيــره  علــى  المملكــة  تحــرص 
بيئــة تجاريــة وتســهيالت ومقومــات 

متقدمــة  تحتيــة  وبنيــة  تشــريعية 
علــى  االســتثمارات  نجــاح  تضمــن 
أرضهــا وتعزز موقعها كمركز هام على 

خارطة التجارة العالمية.
وأعــرب جاللتــه عــن تقديــره لجهــود 
الفعاليــات االقتصاديــة والتجارية في 
للــدول  المملكــة مــن خــالل زياراتهــم 
وتنميــة  لدعــم  والصديقــة  الشــقيقة 
اقامــة  عبــر  المشــتركة  العالقــات 

المشــاريع فــي المجاالت االســتثمارية 
تســهم  أن  متطلعــًا  واالقتصاديــة، 
لقــاءات رجال اإلعمال البحرينيين مع 
نظرائهــم فــي الجانب التركمانســتاني 
آفــاق  فــي فتــح  الزيــارة  هــذه  خــالل 
االقتصــادي  التعــاون  مــن  جديــدة 
وتبــادل الخبرات بما يســهم في زيادة 
حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن 

الشقيقين.

األعمــال  رجــال  توجــه  جانبهــم،  ومــن 
البحرينيين بخالص الشــكر واالمتنان الى 
صاحــب الجاللــة الملــك علــى توجيهــات 
جاللتــه الســديدة، ودعمــه لعقــد شــراكات 
اقتصاديــة مــع نظرائهم مــن مختلف دول 
العالــم، حيــث قدمــوا إلــى جاللتــه إيجازا 
عــن المنتــدى االقتصــادي والتجــاري الذي 
عقــد مــع رجــال األعمــال فــي الجمهوريــة 
التركمنســتانية الشــقيقة وعن االتفاقيات 
الجانبيــن  بيــن  وقعــت  التــي  التجاريــة 
البحريني والتركمانستاني خالل المنتدى 
والتــي ستســهم في دعم وتنميــة التعاون 
التجاري واالقتصادي بين مملكة البحرين 
الجمهوريــة التركمانســتانية، معربيــن عن 
يوليهــا  التــي  بالرعايــة  اعتزازهــم  عميــق 
جاللته للقطــاع التجاري واالقتصادي في 
المملكــة وحرصــه الدائــم علــى تعزيز دور 
القطــاع الخــاص فــي دفــع عجلــة التنميــة 

االقتصادية في البالد.
هــذه  أهميــة  األعمــال  رجــال  وفــد  وأكــد 
الزيــارة التــي يجريهــا جاللتــه للجمهورية 
التركمانســتانية الشــقيقة والتــي ســيكون 
لها بالغ األثر في تطوير العالقات التجارية 
معاهديــن  المشــتركة،  واالقتصاديــة 
جاللتــه على مواصلــة جهودهم لدعم نمو 
االقتصــاد الوطنــي بمــا يخــدم المســاعي 

لتقدم المملكة وضمان ازدهارها.
وأقام حضرة صاحب الجاللة الملك مأدبة 
عشاء تكريما لرجال األعمال البحرينيين.

بعــد ذلك التقــى ملك البالد رجــال االعمال 
البحرينييــن حيــث شــكرهم جاللتــه علــى 
اســهاماتهم المتميــزة في القطــاع التجاري 
واالستثماري، مؤكدا جاللته ان زيارته الى 
الجمهورية التركمانســتانية الشــقيقة تأتي 
فــي إطــار تعزيــز عالقــات مملكــة البحرين 
ومجاالت التعاون الثنائي المشترك مع هذا 

البلد الشقيق المسلم.
وأعــرب جاللــة الملك عــن تمنياتــه لرجال 
االعمــال بالتوفيق والنجاح فــي لقاءاتهم 
مع نظرائهم رجال االعمال في الجمهورية 
التركمانســتانية لتوثيق العالقات الثنائية 
وتنميــة التعــاون بيــن البلديــن الشــقيقين 

على مختلف الصعد.

تـطــلع لــفــتــح آفــاق الـتــعــاون التـــــــــــــــــجـاري بـيـن الـبـحرين وتركـمـانـســتــان

جاللة الملك يشيد بدور رجـــــــــــــــال األعـمـال البحـريـنـيـيـن

جاللة الملك يستقبل وفد رجال األعمال البحرينيين



 قام رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بزيارة أمس إلى موقع “جرافيتي فيليج”، حيث 
اطلع سموه على ما تقدمه من خدمات متنوعة تعزز الجانب السياحي والترفيهي في المملكة.

الســمو  صاحــب  أكــد  الزيــارة  وخــال 
تكامليــة  أن  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
الخدمــات التــي تقدمهــا “جرافيتي فيلج 
دايفينــغ”،  ســكاي  انــدور  و”جرافيتــي   “
تمثل نموذًجا متقدًما لتكاملية المشــاريع 
االســتثمارية التي تخدم كافة القطاعات 
الرياضيــة  الســياحة  ومنهــا  الســياحية 

أن  إلــى  ســموه  مشــيًرا  والترفيهيــة، 
اجتــذاب كبريــات العامــات العالمية في 
“جرافيتي فيلج” سيعّزز من قدرتها على 
دعــم  ســموه  مؤكــًدا  الــزوار،  اســتقطاب 
الحكومــة لكافــة المشــروعات التي تقدم 
للمواطنيــن وزوار المملكة كافة مقومات 

السياحة الرياضة والترفيهية.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأكــد 
الــوزراء حــرص الحكومة علــى االهتمام 
بالقطــاع الرياضــي والســياحي، وتعزيــز 
أشــكاله  بمختلــف  فيهمــا  االســتثمار 
ا تعتمد  ــا مهمًّ باعتبارهمــا رافــًدا اقتصاديًّ
عليهــا دول عديــدة في تنميــة اقتصادها 

الوطني.

سمو رئيس الوزراء يزور موقع جرافيتي فيليج

المنامة - بنا

ــة وتــرفــيــهــيــة ــي ــاح ــي ــر تـــجـــارب س ــي ــوف ــت ــة ب ــل ــي ــف ــك ــات ال ــروعـ ــشـ ــمـ ــم الـ ــدعـ نـ

اجتذاب كبريات 
العالمات سيعّزز 

القدرة على 
استقطاب الزوار

“جرافيتي فيلج” 
و”جرافيتي اندور 

سكاي دايفينغ” نموذج 
لتكاملية المشاريع

حرص حكومي 
على االهتمام 

بالقطاع الرياضي 
والسياحي
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سمو رئيس الوزراء يزور “جرافيتي فيليج”

إشادة بإسهامات الهالل األحمر اإلغاثية
ـــي ـــري والتطوع ـــل الخي ـــن بالعم ـــام البحري ـــد اهتم ـــك يؤك ـــة المل ـــب جالل نائ

العهــد صاحــب  ولــي  الملــك  نائــب جالــة  أكــد 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
مــا توليــه مملكــة البحريــن مــن اهتمــام بالعمــل 
العمــل  بــه  يحظــى  ومــا  والتطوعــي،  الخيــري 
الخيــري اإلنســاني فــي المملكــة مــن دعــم كبير 
مــن عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة.  جــاء ذلــك لدى لقاء ســموه 
بقصر الرفاع امس  رئيس مجلس إدارة جمعية 
الهــال األحمــر البحرينــي الشــيخ خالــد بن عبد 
هللا آل خليفــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة، منوها 
سموه بدور الجمعيات الخيرية في توفير كافة 
أشــكال الدعم والرعاية اإلنســانية، وبإسهامات 
جمعيــة الهــال األحمــر البحرينــي فــي مجــال 
وتعزيــز  ودعــم  واإلنســاني،  اإلغاثــي  العمــل 
العمل الخيري ونشــر ثقافة العمل التطوعي بما 

يســهم في ترســيخ قيم التكافل وروح التعاون 
والعطاء في المجتمع.

 وأضاف سموه أن مملكة البحرين تسعى دائما 
إلــى التشــجيع علــى العمــل الخيــري، وتنميتــه 

مــن خال المبــادرات التي تــم إطاقها في هذا 
المجــال، بمــا يعود أثره علــى المجتمع، ويؤصل 
لمبــدأ الخيــر والتطــوع الــذي يحث عليــه الدين 
اإلســامي الحنيــف.  مــن جانبهم أعــرب رئيس 

مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلس عن شــكرهم 
وتقديرهــم لصاحب الســمو الملكي نائب جالة 
الملــك ولــي العهد، وما يبديه ســموه من اهتمام 

بالعمل الخيري التطوعي.

نائب جاللة الملك ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر البحريني وأعضاء المجلس

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

تحــت رعاية قائد الحرس الملكي ســمو اللواء 
الركــن الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة، أقيم 
دورات  إحــدى  تخريــج  حفــل  أمــس  صبــاح 
المســتجدين والمســتجدات بالحــرس الملكي.

وبــدأ حفــل التخريــج بتــاوة آيــات مــن الذكــر 
الحكيــم، ثــم ُقدم عرض عملي مــن الخريجين 
والخريجــات اشــتمل علــى المســير العســكري 
إيجــاز  تقديــم  تــم  بعدهــا  والســريع،  البطــيء 
عــن الــدورة ومــا تضمنتــه مــن برامــج نظريــة 

فــي  نفــذت  وتماريــن  وتطبيقــات  وعمليــة، 
الحــرس  قائــد  انعقادها.وأشــاد ســمو  مراحــل 
الملكــي بالــروح المعنويــة العاليــة التــي لمســها 
التــي  العســكرية  والمهــارات  الخريجيــن،  مــن 
اكتســبوها فــي الــدورة، مؤكــًدا فــي كلمتــه أنه 
بفضــل هللا ســبحانه وتعالــى ثم بدعــم القيادة 
القائــد  البــاد  رأســهم عاهــل  الرشــيدة وعلــى 
األعلــى صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
المهمــة وتســتمر  هــذه  آل خليفــة ســتتواصل 
جيــًا بعــد جيل في جيــل في الدفــاع عن هذا 

الوطــن، مســتذكرا ســموه عطــاء وتضحيــات 
شــهدائنا األبــرار والذيــن قدمــوا أدواًرا بطولية 
مــن خــال الــذود بأرواحهــم دفاًعــا عــن الدين 

والوطن ونصرة الحق.
القســم  والخريجــات  الخريجــون  وأدى 
القانونــي وبعدهــا تفضــل ســمو قائــد الحــرس 
الخريجيــن  علــى  الشــهادات  بتوزيــع  الملكــي 
علــى  التقديريــة  والجوائــز  والخريجــات، 
المتفوقيــن فــي الــدورة، كمــا قلدهــم إشــارات 

دورة الحرس الملكي.

قــام القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين المشــير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة صباح 
أمــس، بزيــارة تفقديــة إلحــدى وحــدات قــوة 
دفــاع البحريــن اطلــع خالهــا علــى جاهزيتهــا 
القتاليــة واإلداريــة، واســتمع إلــى إيجــاز عــن 
التحديــث  برامــج  فــي  العمــل  ســير  مراحــل 
واالســتعدادات  التطويريــة  والمشــروعات 

اإلدارية والفنية وآفاق تطويرها.
وللــه  الدفــاع  قــوة  أن  الزيــارة  فــي   وأوضــح 
الحمــد تحمــل لــواء الدفــاع عــن الوطــن بــكل 
أمانــة لتحقيق النهضة العســكرية المســتدامة، 
رجالهــا  وإخــاص  عطــاء  بفضــل  ذلــك  وكل 
علــى  وعزمهــم  قدرتهــم  دائًمــا  أثبتــوا  الذيــن 
تحمل مقتضيات المســؤولية الوطنية في ظل 
الرعايــة الكريمــة من لدن عاهــل الباد صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشــار إلــى أن رجــال قــوة الدفــاع يتمتعــون 
التخصصــات  مختلــف  فــي  عاليــة  بكفــاءة 
العســكرية والعلميــة، ويتميــزون بقــدرة طيبــة 
العســكرية  المنظومــات  مــع  التعامــل  علــى 
مختلــف  فــي  واجباتهــم  ويــؤدون  الحديثــة، 
العســكري  العمــل  مياديــن  وشــتى  الظــروف 

الوطنــي على المســتويين المحلي والخليجي، 
داعًيــا الجميــع أن يكون االســتمرار على النهج 
المتســم بالمســؤولية والعطــاء الدائــم منطلًقــا 
وفــي  األصعــدة  كل  علــى  العســكري  للعمــل 
مختلف الميادين والمواقع القتالية والتدريبية 
ليكونوا بعون هللا تعالى حصن الوطن المنيع.

ناصر بن حمد: مهمة الدفاع عن الوطن مستمرة جيًل بعد جيل

القائد العام: العســكريون يدافعون عن الوطن بكل أمانة

استذكار عطاء وتضحيات الشهداء األبرار

رجال “الدفاع” يتمتعون بكفاءة عالية

القائد العام في زيارة تفقدية إلحدى وحدات قوة الدفاع

القضيبية - مجلس النواب المنامة - بنا

فوزيــة  النــواب  مجلــس  رئيســة  أكــدت 
زينــل عمــق العاقــات المتميزة بيــن مملكة 
البحريــن ودولة اإلمــارات العربية المتحدة 
صاحــب  البــاد  عاهــل  بقيــادة  الشــقيقة، 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
ورئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان، والســعي المشــترك لتعزيــز 

نهج التعاون والتضامن األخوي.
ورئيســة  النــواب  مجلــس  رئيســة  ووقــع 
المجلس الوطني االتحادي بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة أمــل القبيســي 
أمــس بأبوظبي اتفاق تعــاون بهدف تفعيل 

وتوحيــد  البرلمانــي،  التعــاون  ومأسســة 
الرؤى المشتركة في مختلف القضايا.

الحكيمــة  القيــادة  أن  القبيســي  وأكــدت 
والرؤيــة الســديدة لجالــة الملك، وفي ظل 
المشــروع اإلصاحــي حققــت نقلــة نوعيــة 
في مســار العمل الديمقراطي، وخطوة غير 
مســبوقة في مجال اإلصاحات السياســية 

واالقتصادية، على مستوى دول المنطقة.

بهيــة  برئاســة  البحريــن  وفــد  شــارك 
الجشــي ســفيرة مملكــة البحريــن لــدى 
مملكــة بلجيــكا ودوقيــة لوكســمبورغ 
االتحــاد  لــدى  وممثلتهــا  الكبــرى، 
األطلســي،  شــمال  وحلــف  األوروبــي 
لدعــم  الثالــث  الدولــي  المؤتمــر  فــي 
مســتقبل ســوريا والمنطقــة، الذي عقد 
فــي بروكســل الخميس.وألقــت الجشــي 
كلمــة البحريــن وأكــدت فيها أهميــة حماية 
العربيــة  الجمهوريــة  وســيادة  واســتقال 
الســورية ووحــدة أراضيهــا، وأضافــت أن 
البحريــن تدعــم الحــل السياســي لتســوية 
وفقــًا  شــاملة،  بصــورة  الســورية  األزمــة 
قــرار  أســاس  وعلــى   1 جنيــف  لمقــررات 
مجلس األمن 2254 لحقن دماء السوريين 
المســاعدات  وإدخــال  المدنييــن،  وحمايــة 

اإلنسانية إلى المناطق المحاصرة.
كما نوهت بالدور البارز للمؤسســة الخيرية 
الملكيــة فــي دعــم القطــاع التعليمــي فــي 

ســوريا والدول المجــاورة، حيث تم تقديم 
٢٠ مليون دوالر لمشــاريع مختلفة، شــملت 
مشــاريع تعليميــة مثــل إنشــاء أول مجمــع 
مدرســة  وبنــاء  مــدارس،   4 يضــم  علمــي 
مملكــة البحريــن فــي منطقة أربد بــاألردن، 
كمــا تم إنشــاء مكتبتين لألطفــال بالتعاون 
إلــى  باإلضافــة  اليونيســيف،  منظمــة  مــع 
إنشــاء مركــز لإلرشــاد النفســي فــي مخيــم 
الزعتري وتقديم مساكن جاهزة في مخيم 

األزرق وعمل البنية التحتية.

تحــت رعايــة كريمــة من قبل ســمو الشــيخ 
محمــد بــن ســلمان بن حمــد آل خليفة، يقام 
بعــد غــد )األربعــاء( حفــل تكريــم عــدد مــن 
الســيدات المتميــزات الــذي تنظمــه مجلس 
أمنــاء مدرســة بيــان البحريــن، بالتعاون مع 
جمعيــة الخالديــة الشــبابية بمناســبة اليــوم 
البيــان  قاعــة  فــي  وذلــك  للمــرأة،  الدولــي 

بمدرسة بيان البحرين.
مــن  كوكبــة  تكريــم  الحفــل  فــي  وســيتم 
الشخصيات النسائية المؤثرة في البحرين، 
والاتــي كان لهــن إنجــازات فــي عــدد مــن 
المجــاالت، انطاًقــا من تقدير الــدور الكبير 
الــذي تقــوم به المــرأة البحرينيــة وجهودها 
البارزة في مختلف الميادين. وإبراز واقعها 
المتميــز والمكانــة الرفيعة التي باتت تتمتع 
البــاد  لعاهــل  الزاهــر  العهــد  ظــل  فــي  بهــا 
صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة. وبهذه المناســبة، توّجهت الشــيخة 
مــي بنــت ســليمان العتيبــي رئيــس مجلس 

أمنــاء مدرســة بيــان البحرين، رئيــس لجنة 
التحكيم الخاصة بهذه الفعالية ببالغ الشكر 
والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن سلمان 
بــن حمــد علــى رعايتــه للحفــل في نســخته 
الفعاليــات  إطــار  فــي  تأتــي  التــي  الرابعــة 
البحرينيــة،  للمــرأة  والمســاندة  الداعمــة 
مؤكــدة حرص العالم علــى أهمية االحتفال 
بقدرات المرأة ومشــاركتها الفعالة جنًبا إلى 
جنــب للرجــل فــي صــفٍّ واحد فــي مختلف 

الميادين.

اتفاق تعاون برلماني مع اإلمارات البحرين تشارك في مؤتمر دعم سوريا محمد بن سلمان يرعى تكريم المتميزات

المنامة - بنا

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  أكــد 
الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، أن 
مملكة البحرين تشــاطر العالم جهوده 
لحفــظ األمــن واالســتقرار الدولييــن، 
اإلرهــاب. مخاطــر  دولــه  وتجنيــب 
جــاء ذلــك لــدى اســتقباله بمكتبه في 
الجمهوريــة  ســفير  القضيبيــة  قصــر 
التونســية لدى مملكة البحرين ســليم 
الغرياني؛ بمناسبة توليه مهمات عمله 
المملكة.وأعــرب  فــي  الدبلوماســي 
الســفير الغرياني عن شــكره وتقديره 

مســاعيها  علــى  البحريــن  لمملكــة 
الراميــة إلــى حفظ األمن واالســتقرار 

في المنطقة والعالم.
مجلــس  رئيــس  نائــب  اســتقبل  كمــا 
ألمانيــا  جمهوريــة  ســفير  الــوزراء 
مــان،  بــوك  ثامــو  كاي  االتحاديــة 
بمناســبة توليــه مهماته الدبلوماســية 

سفيرًا لباده لدى المملكة.
وأكــد أن مــا يشــهده مســار العاقــات 
الثنائيــة بيــن البلديــن من تنــاٍم مطرد 

في مختلف المجاالت.

البحرين تشاطر العالم جهوده لحفظ األمن

زينل: العالقات البحرينية 
اإلماراتية نموذج متميز 

في المنطقة

سمو الشيخ محمد بن سلمان

المنامة - وزارة الخارجية
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تحــت رعايــة محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، أقامــت المحافظة حفــل تكريــم الجهات 
المتعاونــة فــي إنجــاح موســم البــر 2019-2018م الــذي أقيــم خــال الفترة 17 نوفمبــر المنصرم إلــى  17 مارس الجــاري، وذلك 

بحضور عدد من وكاء الوزارات والهيئات الحكومية ومديري اإلدارات العامة بوزارة الداخلية والضباط واألفراد.

وأكد سمو المحافظ أن ما تشهده البحرين 
مــن االنفتاح المجتمعي والشــراكة المثمرة 
بيــن القطاعــات هــو ثمرة توجيهــات عاهل 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد 
عيســى آل خليفــة، ودعــم رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
العهــد  ولــي  ومــؤازرة  ال خليفــة،  ســلمان 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 
فــي  آل خليفــة،  بــن حمــد  األميــر ســلمان 

واألمنــي  االجتماعــي  بالعمــل  االرتقــاء 
أفــراد  بيــن  الصلــة  ودعــم  والخدمــي 
المجتمــع.  وأشــاد بالتوجيهــات الســديدة 
لوزيــر الداخلية الفريق ركن الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، في ترســيخ دعائم 
األمــن واالســتقرار فــي ربــوع البــالد وفــي 
أهمهــا  ومــن  كافــة،  الســنوية  المناســبات 

موسم البر.
وأعــرب ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي عن 
تقديره للدور الفاعل في نجاح موسم البر 

بــكل المقاييس األمنية والخدمية، مشــيرًا 
إلــى أن أبــرز مقاييــس النجــاح تمثلــت في 
الشــراكة والتعــاون الوثيق بيــن المحافظة 
وكافــة الجهــات المتعاونــة، مــن الــوزارات 
الداخليــة  بــوزارة  العامــة  واإلدارات 
باإلضافــة إلــى تعــاون مرتــادي البــر، األمــر 
الــذي يمثــل إضافــة حقيقيــة إلــى مســيرة 
التواصل والشراكة مع مختلف القطاعات، 
ومنوهًا في الوقت ذاته بما قدمه القائمون 
على موســم البر من نماذج ناجحة كان لها 

أثــر إيجابي علــى مرتادي البــر والمخيمين 
طوال فترة الموسم.

التنميــة  قســم  رئيــس  ألقــى  جهتــه،  مــن 
الجنوبيــة  المحافظــة  فــي  االســتثمارية 
محمــد الرميحــي كلمــة، أعــرب فيهــا عــن 
الشــكر والتقديــر لســمو الشــيخ خليفــة بن 
علــي علــى دعمــه الالمحــدود فــي إنجــاح 
الموســم منوهــا إلــى دور التكاتــف األمنــي 
جهــات  كافــة  بيــن  المشــترك  والتنســيق 
وزارة الداخليــة الــذي ســاهم فــي تحقيــق 
األمن والســالمة، حيث شــهد هذا الموســم 
انخفاضــًا في عــدد القضايا األمنية بنســبة 
)%51(، وانخفــاض عدد الحــوادث البليغة 
معــدل  انخفــاض  إلــى  باإلضافــة   ،%  25
الوفيــات الناتجة من الحوادث من حالتين 

فــي موســم العــام الماضــي إلــى صفــر فــي 
الموســم 2019-2018م، كما شــهد الموسم 
انخفاضــًا فــي عــدد الحرائــق فــي منطقــة 
البــر مــن 14 حــادث حريــق إلــى 3 حوادث 

متفرقة.
وأشــار إلــى معيــار التســجيل اإللكترونــي 
باســتخدام أحــدث الطرق الذكية لتســهيل 
إجراء المعامالت مــع المراجعين والعمالء 
ضمــن  تفعيلــه  تــم  والــذي  والمخيميــن 
األنظمــة اإللكترونيــة الحديثة وهو ما كان 
له بالغ األثر في انســياب عملية التســجيل 
التكاليــف  تحمــل  دون  البــر  موســم  فــي 
الــذي ســاهم فــي زيــادة  والرســوم، األمــر 
عــدد المســجلين بنســبة 75 % علــى الرغم 
مــن انخفاض المســاحة اإلجمالية للتخييم 

بنسبة 25 %.
كما أشــاد بــدور الحمالت األمنيــة والبيئية 
طوال الموسم مما ساهم في زيادة اإلقبال 
والوافديــن  الــزوار  مــن  العديــد  ووفــود 
مــع  التواصــل  علــى  عــالوة  الخــارج،  مــن 
المواطنيــن ومتابعــة آرائهــم واحتياجاتهم 
مــن خالل قنــاة “إحنا نوصلــك” لتلقي آراء 
البــر  مرتــادي  واستفســارات  واقتراحــات 

والمواطنين.
وبعــد ذلك، تفضل ســمو محافظ الجنوبية 
بتكريــم ممثلــي الجهــات المتعاونــة التــي 
كانت لها إســهامات أمنية وخدمية وبيئية 
واضحــة فــي موســم البــر، وأختتــم الحفل 
بتقديم هدية تقديرية لســمو المحافظ من 

قبل القائمين على موسم البر.

عوالي - المحافظة الجنوبية

سمو محافظ الجنوبية يكرم الجهات المتعاونة بإنجاح موسم البر
صفـــر الوفيـــات  ومعـــدل   %  25 بنســـبة  البليغـــة  الحـــوادث  عـــدد  انخفـــاض 
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“^” تنشر إيرادات الجهات الحكومية بالميزانية )5(

إعداد: سيدعلي المحافظة

7.7 مليون دينار إيرادات الشيشة اإللكترونية
الجهاز الوطني لإليرادات

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

1,198,845 دينار 1,157,339 دينار رسوم إنتاج مشروبات الطاقة المحلية

14,358,073 دينار 9,174,582 دينار رسوم إنتاج المشروبات الغازية المحلية

1,000,000 دينار 800,000 دينار القيمة المضافة على الخدمات الحكومية

199,000,000 دينار 149,200,000 دينار القيمة المضافة على البضائع المستوردة

46,211,445 دينار 45,305,338 دينار رسوم استهالك التبغ المستورد

3,570,000 دينار 3,500,000 دينار رسوم واردات الشيشة االلكترونية

2,550,000 دينار 2,500,000 دينار رسوم واردات مشروبات الطاقة

2,040,000 دينار 2,000,000 دينار رسوم واردات المشروبات الغازية

269,928,364 دينار 213,655,259 دينار المجموع

4 آالف دينار دخل مبيعات كتب “األعلى للقضاء”
المجلس األعلى للقضاء

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

2000 دينار  2000 دينار  مبيعات الكتب

3.6 مليون دينار إيرادات بدالة إنترنت البحرين
بدالة انترنت البحرين

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

1,839,408 دينار  1,831,367 دينار  إيرادات المؤسسات األخرى

8 آالف دينار عائدات المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

4000 دينار  4000 دينار  الرسوم القانونية

2.49 مليون دينار عائدات تراخيص ورسوم “نهرا”
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

300,000 دينار  300,000 دينار  تراخيص المنتجات الصيدالنية ورسومها

375,000 دينار  375,000 دينار  تراخيص المنشآت الصحية ورسومها

1,245,000 دينار  1,245,000 دينار  تراخيص المهن الصحية ورسومها 

80,000 دينار  80,000 دينار  الغرامات والعقوبات

2,000,000 دينار  2,000,000 دينار  المجموع

945 ألف دينار إيرادات رسوم كلية “بوليتكنك” 
بوليتكنك البحرين

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

20,160 دينار  30,240 دينار  الرسوم الدراسية لغير البحرينيين

452,828 دينار  442,748 دينار  الرسوم الدراسية للبحرينيين

111,086 دينار  112,836 دينار  إيجارات المحالت التجارية

584,074 دينار  585,824 دينار  المجموع

560 ألف دينار إيرادات “االقتصادي” من رسوم المؤسسات
ديوان الخدمة المدنية

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

285,000 دينار  275,000 دينار  إيرادات المؤسسات األخرى

1350 دينار  1300 دينار  رسوم المناقصات

286,350 دينار 276,300 دينار  المجموع

600 دينار رسوم مناقصات “الخدمة المدنية”
ديوان الخدمة المدنية

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

300 دينار  300 دينار  رسوم المناقصات

17.4 مليون دينار عوائد ضريبتي الغاز والبنزين
الهيئة الوطنية للنفط والغاز

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

255,094,229 265,118,041 دينار  مبيعات النفط – حقل البحرين

1,116,233,235 دينار  1,159,758,662 دينار  مبيعات النفط – حقل أبو سعفة

)20,586,000( دينار )20,586,000( دينار
احتياطي األجيال القادمة – حقل أبو 

سعفة

53,292,616 دينار  52,162,300 دينار مبيعات الغاز - محطة الكهرباء والماء

197,777,268 دينار  163,146,057 دينار  مبيعات الغاز – ألبا

56,186,724 دينار 50,771,594 دينار  مبيعات الغاز – بابكو

12,747,563 دينار  11,518,986 دينار  مبيعات الغاز – بنا غاز

416,758,467 دينار  342,000,208 دينار  مبيعات الغاز – الشركات األخرى

3,118,484 دينار  5,994,687 دينار  ضريبة البنزين

6,118,484 دينار  2,162,466 دينار  عوائد ضريبة الغاز

2,096,283,000 دينار  2,032,047,000 دينار  المجموع



أشــار وكيــل وزارة الصناعة نادر المؤيد إلى 
التجــارة  قانــون  مرســوم  فــي  التعديــل  أن 
يأتــي لحفــظ حقــوق التاجر نفســه، ولحفظ 
األطــراف األخــرى للجهات التــي تعمل معها 
الســجل وتبيــن مــا عليــه مــن حقــوق  فــي 
لحقــوق  الهــدف األســاس  والتزاماتــه، وأن 

التاجر نفسه وحقوق اآلخرين.
أحــكام  أن  فخــرو  جمــال  الشــوري  وذكــر 
قانــون التجــارة ال يطالــب المؤسســات بــأن 
تعيــن محاســب قانونــي بــل عليها تســجيل 
معامالتهــا الماليــة فــي دفاتــر مالية. وأشــار 
الشــوري عبدالعزيــز أبــل إلــى أنــه إذا طبقها 
التاجــر البحريني يمكن أن تحمي مصالحه، 
وان القانون يأتي لتجنب التهرب الضريبي.
وبيــن الشــوري أحمــد الحــداد أن التعديــل 

لقانــون التجــارة يحمــي التجــار، وســيحمي 
يخــص  فيمــا  وأميــركا  البحريــن  مصالــح 
يعطــي  وإقــراره  الحــرة،  التجــارة  اتفاقيــة 
البحريــن مصداقيــة أمــام منظمــة التجــارة 
الشــوري  تســاءل  جهتــه،  ومــن  العالميــة. 
نــوار المحمود عن شــمول القانــون أصحاب 
الحــرف،  وأصحــاب  الصغيــرة  المحــالت 

منوها إلى مدخول الحرف البسيطة.

أشــارت الشــورية ســبيكة الفضالة إلى أنه في حال إدراج صعوبات التعلم في 
قانــون التعليــم ضمــن ذوي االحتياجــات الخاصة ســيتضرر الطلبة، وسيخســر 

التعليم في المدارس الخاصة.

الفاضــل  جهــاد  الشــورية  وأوضحــت 
“ذوي  أن  عرفنــا  اجتماعنــا  بعــد  أنــه 
صعوبــات التعليــم” تنــدرج تحتهــا ذوي 
االحتياجات، وعســر التعلم والموهوبين 
وغيرهــا”. وتابعت: أصبح هناك إشــكال 
مــع أن هنــاك فئات أخرى مــن المفترض 
أن نضعهــا فــي القانــون، ولــزوم وجــود 
نــص تشــريعي، ومشــروع التعديل جاء 
بعــد اجتماعنــا مع ممثلــي وزارة التربية 

والتعليم.
وبيــن الشــوري محمــد علــي أن الفئات 
“ذوي  مســمى  تحــت  المندرجــة 

االحتياجــات الخاصــة” تشــمل جميــع 
الفئــات، وتــرك التفصيــل ضمــن لوائح 

الوزارة كافي.
وأشــار بســام البنمحمــد إلــى أن المادة 
الســابعة من الدســتور بشأن أن الدولة 
تكفــل الخدمات التعليمية للمواطنين، 
الخدمــات  تلــك  تقــدم  أن  وحرصنــا 

لصعوبات التعلم أسوة بالبقية.
وأردف الشــوري أحمــد الحــداد أنــه ال 
داعــي لتعديــل المــادة وإضافــة فئــات 
أخــرى، واألمــر ال يتطلــب تعديــالً على 

النص األصلي في مشروع القانون.

وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم )51( لسنة 2018 بتعديل بعض 
أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )7( لسنة 1987.

ويهدف القانون لتعزيز الرقابة على النشاط 
التجــاري والتهرب الضريبي وجرائم غســل 
األمــوال، إلــى جانــب المرســوم بقانون رقم 

أحــكام  بعــض  بتعديــل   2018 لســنة   )59(
قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي الصــادر 

بالقانون رقم )36( لسنة 2012.

قانــون لحمايـــة حقـــوق التجـــار الحاجــة لتعديــل قانون التعليم

قوانيـن تعــزز الرقابــة والحقــوق

أعتــذر أثنــان مــن أعضــاء مجلــس الشــورى 
خالل  الجلسة الرابعة عشرة في دور انعقاده 
األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس كال 

من: خالد المسقطي - دالل الزايد.
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فــأكــثــر ــل  ــامـ عـ  500 تــضــم  ــآت  ــش ــن ــم ب تــدريــجــيــا  تــطــبــيــقــه 
وافــق مجلــس الشــورى علــى المرســوم بقانــون رقــم )59( لســنة 2018 
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون 
رقــم )36( لســنة 2012، والمتضمــن وضــع آليــة لحمايــة أجــور العمــال 
فــي مملكــة البحريــن مــن خــال تحويــل األجور إلــى حســابات العمال 
البنكيــة، وحظــر التمييــز بين العمــال الخاضعين ألحــكام قانون العمل 
فــي القطــاع األهلــي؛ بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو 
العقيدة، وفرض الجزاء على مخالفة ذلك، وتجريم التحرش الجنسي 

في نطاق العمل.

وأشــاد وكيــل وزارة العمل والتنمية 
الدوســري  صبــاح  االجتماعيــة 
بتحويــل أجور العاملين عبر البنوك، 
مشــيًرا إلــى أن هنــاك دولــة نجحــت 
فــي تطبيــق إلزام أصحــاب األعمال 
بدفــع األجــور عبــر البنــوك للعمــال. 
وقــال “تحويل األجور ليس بجديد، 
وهنــاك دولــة نجحــت فــي إطالقــه، 
كل  قبــل  إنســاني  موضــوع  فهــو 
شيء، وقد وصى النبي محمد )ص( 

بإعطاء العامل أجره”.
تدفــع  ال  شــركات  “لدينــا  وأضــاف 
شــهور،   6 لحوالــي  عمالهــا  رواتــب 
إذ  ســيحميهم،  تطبيقــه  ولذلــك 
يتعــرض العامــل للخوف من الفصل 

فلذك يتأخرون برفع الشكوى”.
العمــل  ســوق  هيئــــة  أن  وأردف 
بــدًءا  بتطبيقــه  بالتــدرج  ستبــــــدأ 
تبــدأ  التــي  الكبيــرة  الشركـــات  مــن 
مــن 500 عامــل وأكثر، وبعــد الفترة 

التجريبيــة لحصــر النتائج الســلبية، 
ســيتم تحويــل مبالــغ بقيــة العمــال 

للبنوك.

وبيــن أن النظــام ســوف يطبق على 
مًعــا  العمالــة األجنبيــة والبحرينيــة 

ولن يكون هناك تمييزا بينهم.

فاطمة الكوهجي وجهاد الفاضل

ذوو “االحتياجات” يختلفون عن المتأخرين دراسيا
ومــشــاريــعــنــا أفـــكـــارنـــا  ــن  مـ تـــأخـــذ  ــيــج  ــخــل ال دول  “الـــتـــربـــيـــة”: 

قــال وكيــل شــؤون التعليــم والمناهــج بــوزارة التربيــة والتعليــم فــوزي 
الجــودر إن التعديــل القائــم فــي مرســوم قانــون التعليــم متحقــق وهنــاك 

تقييم للخدمات التي تقدمها الوزارة للتعليم.

وأشــار الجودر خالل جلســة الشــورى 
ذوي  مــن  الطــالب  أن  إلــى  أمــس 
االحتياجــات الخاصــة يختلفــون عن 
المتأخريــن  أو  الموهوبيــن  الطلبــة 
فعــاًل  مدموجــون  فهــم  دراســًيا، 
نذكــر  أن  يمكــن  وال  المــدارس،  فــي 
القانــون،  فــي  مدموجيــن  أنهــم 
برامــج  تختلــف  المــدارس  ففــي 
عــن  وأنشــطتهم  االحتياجــات  ذوي 
الموهوبيــن  الطلبــة  برامــج وأنشــطة 

والمتأخرين دراسًيا.
ولفت إلى وجود قرارين وزاريين في 
اللوائح واألنظمة يحدد فيها سياســة 
الــوزارة  التشــخيص والحضــور، وأن 
بصــدد إصــدار الئحة تنفيذيــة للطلبة 

الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  مــن 
منوًهــا بأن الوزارة ال تكف عن تقديم 
وأن  للطلبــة،  التعليميــة  الخدمــات 

تغيير القانون لن يخدم شيئا. 
 مــن جهته، أشــار مديــر إدارة التربية 
والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  الخاصــة 
الــوزارة  أن  إلــى  الســعيدي  خالــد 
تدعم فئــات التربيــة الخاصة عموما، 
والدعم قد حصل على صدى إيجابي 
لمملكــة البحريــن؛ كونهــا ســباقة فــي 
الدارجــة، الســيما أن دول  المشــاريع 
مجلــس التعاون يأخــذون من أفكارنا 

ومشاريعنا بمدارسهم.
القــدرة  لديهــا  التــي  “الفئــات  وقــال 
والتكيــف  االجتماعــي  الدمــج  علــى 

االجتماعــي هــم فئــة مســؤولة عنهــا 
وزارة التربية والتعليم، ولكن الوزارة 
هــم  المســتقبل  صنــاع  أن  ترتــأي 
الموهوبيــن، ونعتقد أن الوزارة بدأت 

تهتــم بهــم مــن خــالل تشــكيل لجنــة 
عليــا، ولدينــا لجنــة موجــودة مهتمــة 
الموهوبيــن  فئــة  وأن  الفئــة،  بهــذه 

يحتاجون لشيء أكثر”.

سبيكة الفضالة تتابع مداخلة وكيل الوزارة

دالل الزايد خالد المسقطي

مالحظات مدونة باللغة االنجليزية بدفتر متروك بعد رفع الجلسة

18 مارس 2019 االثنين
11 رجب 1440

رفض مجلس الشــورى مشروع قانون بتعديل 
المــادة الخامســة مــن القانــون رقــم )27( لســنة 
2005 بشــأن التعليــم، وذلــك بعكــس توصيــة 
لجنــة الخدمــات، إذ رأى أن إعادة صياغة البند 
)10( مــن المــادة الخامســة مــن القانــون ســوف 
يعطي للوزارة المعنية المرونة الالزمة لتحديد 
فئــات ذوي االحتياجــات الخاصــة، ويتيــح لهــا 
إضافــة فئــات أخرى مســتقبالً، مؤكــدا ضرورة 
تــرك تحديد هــذا المفهوم والفئات التي تندرج 
ضمنه إلى القرارات الوزارية، إذ إن هناك فئات 
كثيــرة تدخــل ضمــن هــذا المفهوم، األمــر الذي 
يتطلــب إجــراء دراســة معمقــة وتفصيليــة من 
الجهات ذات االختصاص المســؤولة عن تنفيذ 
القانــون لتحديد الفئات التي يشــملها مصطلح 

ذوي االحتياجات الخاصة.
االحتياجــات  ذوي  مفهــوم  أن  وبينــت 

الخاصــة هــو مفهــوم أوســع بحيث يضــم ذوي 
صعوبــات التعلم بجميع درجاته وال يســتدعي 
باقــي  عــن  التعلــم  مصطلــح صعوبــات  إفــراد 
تشــتيت  فــي  يســاهم  كونــه  المصطلحــات، 
المعنى وتضييق المفاهيم، إذ إن فئة صعوبات 

التعلــم ترتبط ارتباًطا كلًيا بالتأهيل األكاديمي 
والتحصيــل الدراســي، وتصنف بأنهــا حالة من 
والمتعلقــة  الطالــب،  تواجــه  التــي  التحديــات 
واإلدراك  واالنتبــاه  التركيــز  علــى  بالقــدرة 

واسترجاع المعلومات.

دعا الشوري عادل المعاودة في جلسة الشورى 
يــوم أمــس إلــى حفــظ حقــوق العمالــة، وقــال 
“ليــس البحرينــي بأولى بحقه مــن األجنبي، إذ 
إن األجنبــي يســتحق الرعايــة بشــكل أكبــر من 
البحرينــي ألنــه غريــب، ويحتــاج إلــى الرعايــة 
التــي تعوضه عن الغربة، وهذا من الرأفة ومن 
شــرعنا الحنيــف، فــال يوجــد بحرينــي يتعطــل 

ويتوقف راتبه”.
وقالــت الشــورية منــى المؤيــد “كونــي ســابًقا 
رئيسة لجمعية العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات، 
فقــد مــر علينــا الكثير مــن القضايــا ومنها عدم 

دفع صاحب العمل الرواتب”.
ولفتــت إلــى أن صحيفــة محليــة أشــارت إلــى 
وجــود شــركة لــم تدفــع أجــور عمــال ألكثر من 
9 أشــهر، علًما أن الشــركة لديها مناقصات عدة 
ولكــن لم تدفع أجور هــؤالء العمال، داعية ألن 

تتوقــف حســابات الشــركة فــي البنــوك وتدفــع 
األجور للعمال أواًل.

وذكــر الشــوري جمــال فخــرو أن جميــع المــواد 
بالمرســوم صحيحــة وأتــت بصياغــة صحيحة 

للحصول على رواتبهم في بيئة عمل آمنة.
وأضــاف أن الشــركات التي تحتوي على عمال 

باآلالف األحســن لها أن يتــم التحويل لها، وأن 
ذلك في مصلحة البنوك وستحصل على فوائد 
كثيــرة مــن اإليــداع، وأننا ال نقلق علــى البنوك؛ 

ألنها تعلم مصلحتها.
وأشار الشوري خميس الرميحي إلى أن المادة 
ليست واضحة، وقد تفتح بابا كبيرا الستغالل 

وتصفية الحسابات.
وبيــن الشــوري بســام البنمحمــد أن مــن الدول 
القليلــة التي تكــون خارج المؤسســات المالية، 
الماليــة،  باألنظمــة  اآلن  تعامالتهــا  ومعظــم 
فيجــب أن نواكــب عملية التطويــر، وأن يكون 

هناك استحقاقات الرواتب في وقتها.
ونوه بأنه يصعب علينا أن نكون خارج النطاق 
علينــا  ستســهل  العمليــات  هــذه  وأن  المالــي، 
الرواتــب وعمليــات  تســديد  مراقبــة عمليــات 

التحويل الكبيرة.

سبيكة الفضالة 

تـــحـــديـــد الـــمـــفـــهـــوم بــــــقــــــرارات وزاريــــــــة لعمالها ــر  ــه أش  9 ــذ  مــن أجـــــوًرا  ــع  ــدف ت ال  ــة  ــرك ش

ال تعديل على صيغة “ذوي االحتياجات” عــادل “غيـــر عــادل” مـــع البحرينييــــن

تغطية: مــروة خميـس 
تصوير: رسول الحجيري

بسام البنمحمد



IQAir AirVi� ا وفق تقرير جودة الهواء العالمي الصادر عن موق ع  نش��رت صحيفة كويتية أن المنامة أكثر مدينة تلوًثا بالش��رق األوس��ط والخامس��ة عالميًّ
sual. وطلبت “البالد” من الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه توضيًحا بشأن ما نشر عن المنامة.

وأوضــح بــن دينــه أن برنامــج رصد جــودة الهواء 
يتضمــن عــدًدا مــن المؤشــرات العالميــة، مــن بينها 
أوكســيد  وثانــي  الكبريــت  أوكســيد  ثانــي  رصــد 
الهــواء  فــي  العالقــة  والجســيمات  النيتروجيــن 
بحجــم أقل من 10 مايكرون PM10 والجســيمات 
العالقــة فــي الهــواء بحجــم اقل مــن 2.5 مايكرون 
PM2.5  وغيرهــا. وقــال إن النمــط العــام لجميــع 
ا  ــا وصحيًّ المؤشــرات ضمــن الحــدود المقبولة بيئيًّ
عدا مؤشــرات الجســيمات العالقة PM التي لطالما 
متزامــن  بشــكل  عاليــة  مســتويات  إلــى  أشــارت 
مــع أوقــات العواصــف الرمليــة وموجــات الغبــار. 
ولفــت إلــى أن النتائــج التــي اســتند إليهــا التقريــر 
تخــص الجســيمات العالقــة أقل مــن 2.5 مايكرون 
PM2.5 فقــط.  وبّيــن أن تصنيــف البحرين األولى 
بالشــرق األوسط أمر نسبي، حيث ال تتوفر أجهزة 
رصــد لهــذا النــوع من الملوثــات في جميــع الدول، 
والنتائــج التــي اعتمــد عليهــا التقريــر للبحريــن تم 
تحصيلهــا مــن محطــة رصــد جــودة الهــواء علــى 
موقــع لمحطــة رصــد فــي موقــع يطــل على شــارع 
الشــيخ عيســى بن ســلمان والــذي يتســم بازدحام 
مروري شديد وبالخصوص خالل ساعات الذروة، 
وبالتالــي تتأثر نتائجها بشــكل كبيــر بما يصلها من 
انبعاثــات في عوادم الســيارات، حيــث تعد عوادم 
المركبات مصدر معروف للجســيمات الدقيقة أقل 

من 2.5 ميكرون.
وفيمــا يأتــي نــص التوضيــح الــوارد مــن الرئاســة 

التنفيذية للمجلس األعلى للبيئة:

أوقات العواصف

تــداول  كثــب  عــن  للبيئــة  األعلــى  المجلــس  تابــع 
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي تقريــر 
صــادر عــن موقــع IQAir Airvisual يشــير إلــى أن 

مملكــة البحريــن احتلــت المركز األول في الشــرق 
األوســط فــي تلــوث الهــواء، وهنــا يــود المجلــس 
أن يبيــن لجميــع المهتميــن بهــذا الشــأن حيثيــات 
هــذا الخبــر بموضوعيــة علمية أكثر دقــة والجهود 
ا، وكذلك على مستوى دول مجلس  المبذولة محليًّ

التعاون الخليجية.
مملكــة البحريــن حرصــت ومنذ أواخــر الثمانينات 
علــى وضع برنامج لمراقبة جــودة الهواء المحيط 
وفــق المعاييــر العالميــة للوقوف على حالــة البيئة 
وبالخصــوص نوعيــة الهــواء، وذلــك لمواكبة النمو 
تطــور  مــن  صاحبــه  ومــا  المتســارع  االقتصــادي 
صناعي وطلب متزايد في اســتهالك الطاقة ونمو 
األخــص  وعلــى  المواصــالت  وســائل  حجــم  فــي 

السيارات. 
المحيــط  الهــواء  جــودة  رصــد  برنامــج  واســتمر 
لســنوات فــي رصد جميع مؤشــرات جــودة الهواء 
الكبريــت  ثانــي اوكســيد  المعتمــدة عالميــا وهــي 
وثانــي اوكســيد النيتروجين والجســيمات العالقة 
 PM10 فــي الهــواء بحجــم اقــل مــن 10 مايكــرون
والجســيمات العالقــة فــي الهــواء بحجــم اقــل من 
الكربــون  أوكســيد  وأول   PM2.5 مايكــرون   2.5
وأول أوكســيد الكربــون والمــواد الهيدروكربونيــة 
واالمونيــا  الهيدروجيــن  وكبريتيــد  الميثــان  غيــر 

والبنزين والطولوين والزايلين.
لجميــع  العــام  النمــط  كان  الســنين  مــدى  وعلــى   
ا  ــا وصحيًّ المؤشــرات ضمــن الحــدود المقبولة بيئيًّ
عدا مؤشــرات الجســيمات العالقة PM التي لطالما 
أشــارت إلــى مســتويات عاليــة بشــكل متزامــن مع 
أوقــات العواصــف الرمليــة وموجــات الغبــار التــي 
بــدأت بالتزايــد بشــكل ملحــوظ خــالل الســنوات 
الماضيــة حيــث تنتقل فــي مجال البحرين بشــكل 
عابــر للحــدود بســبب جفــاف األنهــار فــي الــدول 

مــن  المزيــد  إلقامــة  نتيجــة  للخليــج  المجــاورة 
بســبب  التربــة  طبقــات  تحــرك  وكذلــك  الســدود 
اآلليــات الثقيلة فــي الدول التي تعرضت للحروب 
مــا يجعــل طبقــات التربة أكثــر عرضــة للتطاير مع 

هبوب عواصف الهواء.

التحقق من المعيار

الهــواء  جــودة  معاييــر  وتجــاوز  الغبــار  تزايــد   
معاييــر  بحســب  العالقــة  الجســيمات  لمؤشــرات 
منظمــة الصحــة العالمية هو أمــر تعاني منه جميع 
دول الخليــج ما حدا بالوفود الخليجية المشــاركة 
فــي مؤتمــر منظمــة الصحــة العالميــة األول بشــأن 
فــي  أقيــم  والــذي  المنــاخ  وتغيــر  الهــواء  تلــوث 
أكتوبــر 2018 بجنيــف بإثــارة الموضــوع ومطالبــة 
منظمــة الصحــة العالميــة مــن التحقق مــن المعيار 
الموضوع لمؤشــر PM2.5 تحديــًدا، خصوًصا وأن 
أغلب الدول المشــاركة في المؤتمر قد أبدت أيًضا 
تأثرهــا بالتلــوث العابــر للحــدود، وهــذا مــا أظهــره 
التقريــر حيــث أشــار إلــى نســبة التــزام مــدن كل 
إقليــم بمؤشــر PM2.5 فجاءت اغلبها بمســتويات 

متدنية كالتالي:
- شرق آسيا 10.9 %

- جنوب شرق آسيا 4.5 %
- جنوب آسيا 1.2 %

- الشرق األوسط 0 %
- أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 4.8 %

افريقيا 0 %
أما أوربا فكانت 26.8 % وشــمال أمريكا 81.7 % 
حيــث تســاعد الظروف الطبيعية فــي دول هاذين 
اإلقليميــن وأنمــاط اســتخدام المواصــالت وإنتاج 

الطاقة فيهما على تحقيق هذه النتائج.

أكثر واقعية

ناقش المجلس نتائج برنامج رصد الهواء مع وفد 
المركــز اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة خــالل 
زيارتــه لمملكــة البحريــن الشــهر الماضــي بحضــور 
الوفــد  أشــار  حيــث  الصحــة،  وزارة  مــن  ممثليــن 
إلــى أن نتائــج البيانــات المرتفعــة خــالل ســاعات 
باإلمــكان  فقــط  والرمليــة  الترابيــة  العواصــف 
الهــواء  جــودة  نتائــج  عــرض  خــالل  اســتبعادها 
باعتبارهــا ملوثات عابــرة للحدود وتحصل نتيجة 
ظروف طبيعية، وبإجراء ذلك مستقبال يتوقع أن 
تكــون الصــورة التــي تعكســها نتائــج رصــد الهواء 
أكثــر واقعيــة وستحســن مــن موقــع البحريــن في 

ا. قائمة جودة الهواء عالميًّ

6 ملوثات

أمــا بخصــوص النتائــج التــي اســتند إليهــا التقرير 
 2.5 مــن  أقــل  العالقــة  الجســيمات  تخــص  فهــي 
مايكــرون PM2.5 فقط، علًما بــأن هناك 6 ملوثات 
أخرى أساســية معتمدة كمؤشــرات لجــودة الهواء 
ومــن  التقريــر  لهــا  يتطــرق  لــم  الذكــر  ســبق  كمــا 
ضمنهــا أول أكســيد الكربــون الذي تعد مســتوياته 
فــي المنطقــة أقــل بعشــرات المــرات مــن بريطانيا 

والواليات المتحدة األميركية.

تصنيــف البحريــن األولــى بالشــرق األوســط أمــر 
نســبي، حيــث ال تتوفــر أجهــزة رصــد لهــذا النــوع 
مــن الملوثــات فــي جميــع الــدول، كمــا أن النتائــج 
التــي اعتمــد عليهــا التقريــر للبحرين تــم تحصيلها 
مــن محطة رصد جــودة الهواء على موقع لمحطة 
رصــد فــي موقــع يطل على شــارع الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان الــذي يّتســم بازدحــام مــروري شــديد 
وبالخصوص خالل ساعات الذروة، وبالتالي تتأثر 
نتائجهــا بشــكل كبيــر بما يصلهــا مــن انبعاثات في 
المركبــات  الســيارات، حيــث تعــد عــوادم  عــوادم 
مصــدر معــروف للجســيمات الدقيقة أقــل من 2.5 
ميكــرون.  كمــا أن أغلب الدراســات العلمية أثبتت 
محطــة  كانــت  إذا   PM2.5 مســتويات  تناقــص 
بالمركبــات  المزدحمــة  الطــرق  عــن  تبعــد  الرصــد 
مــا  وهــذا  متــر،   200-500 بيــن  تتــراوح  مســافة 
تعكســه قــراءات محطات رصد الهــواء الموجودة 

في مناطق البحرين األخرى.

شبكة المترو

وفــي الختــام، يلفــت المجلــس للعمــوم بــأن مملكة 
البحريــن بــدأت منــذ العــام الماضــي علــى إعــداد 
إســتراتيجية وطنيــة لجــودة الهــواء بالتعــاون مع 
األمم المتحدة للبيئة، باإلضافة إلى إجراء دراسة 
لجــودة الهــواء مــع شــركة )إيكــوم( لالستشــارات 
بهــدف وضــع سياســات بيئيــة محدثة تهــدف إلى 
اعتمــاد تشــريعات وإجــراءات صارمــة ومشــددة 
لخفض االنبعاثات من المصادر الثابتة والمتحركة.

 وســيتم اعتمــاد عــدة إجراءات يتوقع ان تحســن 
مــن جــودة الهــواء كاعتمــاد معاييــر جديــدة أكثــر 
تشــدًدا لمعاييــر االنبعاثــات مــن مداخــن المصانــع 
مشــروع  وأيًضــا  الســيارات،  عــوادم  مــن  وكذلــك 
شــبكة المتــرو الــذي يتوقــع ان يخفــف مــن حاجة 
مــن  وغيرهــا  الســيارات  الســتخدام  المواطنيــن 
اإلجراءات باإلضافة إلجراءات للتصدي للملوثات 
العابــرة للحــدود. كما ســيقوم المجلــس خالل هذا 
العام بنشــر نتائج محطات رصد الهواء في جميع 
مواقعهــا في مملكــة البحرين حتى يتــم األخذ بها 

في التقارير العالمية مستقبالً.

محمد بن دينه

كل مؤشرات جودة الهواء “مقبولة” عدا جسيمات الغبار
ــا عالميًـّ تلّوًثـــا  المـــدن  ألكثـــر  المنامـــة  تصـــدُّر  تقريـــر  حيثيـــات  يشـــرح  “البيئـــة” 
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الجسيمات العالقة 
تنتقل بسبب جفاف 

األنهار والسدود 
وطبقات التربة  

ارتفاع مؤشرات 
الجسيمات العالقة 
بأوقات العواصف 

الرملية وموجات الغبار

النتائج تخص 
الجسيمات العالقة 

أقل من 2.5 مايكرون 
PM2.5 فقط

راشد الغائب

تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميلة

بــدور الـمـالـكي
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

ابن عــمـهـا
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان

تدوير رئاسة “الطيران” للحفاظ على وحدتها
ــعــمــومــيــة” ــرار أمــــام “ال ــقـ ــات الـ ــس ــاب ــرض م ــع ــت ــة س ــاب ــق ــن ال

أف��ادت النقاب��ة الوطني��ة لعم��ال طي��ران الخلي��ج بأنها “اضط��رت إلى تدوي��ر منصب الرئيس ألس��باب كثيرة 
تتعل��ق بض��رورة الحف��اظ عل��ى وح��دة النقاب��ة وخاصة في ظ��ل ظروف ومالبس��ات متعلقة بالعمل س��نطل ع 

عليها جمعيتنا العمومية وأعضاء النقابة وهم أصحاب الحق األصيل”.

ودّورت النقابــة مركز الرئاســة مــن أحمد الكويتي 
إلــى ســمير العوضــي. وورد للصحيفــة بيــان مــن 
النقابــة أرســله رئيســها العوضــي ردا علــى تقريــر 
“البــالد” بعنــوان “نقابة الطيران.. تدوير أم انقالب 

أبيض”. وفيما يلي أبرز ما يتضمنه:
- سمير صديق العوضي هو رئيس النقابة الوطنية 
لعمال طيران الخليج تم تســميته من قبل غالبية 

أعضاء مجلس اإلدارة بحسب القانون.
- ســبق للنقابة برئاســة الرئيس السابق ان اتخذت 
قــرارا بتدويــر منصــب نائــب الرئيــس ولــم يحتج 

أحد على هذا القرار.
- جميــع األوراق التــي تــم تســليمها لــوزارة العمــل 
أعضــاء  أغلبيــة  أوراق صحيحــة وبتواقيــع  هــي 

مجلس اإلدارة.
قــد  الخليــج  طيــران  لعمــال  الوطنيــة  النقابــة   -

الرئيــس ألســباب  منصــب  تدويــر  إلــى  اضطــرت 
كثيــرة تتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة النقابة 
متعلقــة  ومالبســات  ظــروف  ظــل  فــي  وخاصــة 
بالعمل ســنطلع عليها جمعيتنــا العمومية وأعضاء 

النقابة وهم أصحاب الحق األصيل.
- ما تم في النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج 
هــو شــأن داخلــي ال يحق ألي جهة أخــرى التدخل 
فيــه إيجابــًا أو ســلبًا وإطــالق التهــم جزافــًا دون 
االســتناد إلــى حقائــق وأســانيد، وصاحــب الحــق 
الوحيد في هذا الشأن كما قلنا سابقًا هي الجمعية 

العمومية.
التــي  الشــخصيات  إحــدى  تصريــح  نســتغرب   -
تنتمــي لنقابــة أخــرى وليــس لها عالقة مــن قريب 

أو بعيد بالنقابة الوطنية لعمال طيران الخليج.
- الفيصــل فــي حــل جميــع الخالفــات والمنازعات 

أحكامــه  احتــرام  علــى  نؤكــد  الــذي  القانــون  هــو 
وقرارته وااللتزام بها.

- النقابــة تحــرص خــالل مســيرتها علــى توحيــد 
العــام  الصالــح  خدمــة  أجــل  مــن  النقابــة  جهــود 
أشــد  تحــرص  كمــا  األعضــاء  وصالــح  للشــركة 
الحــرص علــى إقامــة عالقــة قويــة ووطيــدة مــع 
إدارة الشــركة بعيــدًا عــن كل مــا يعكــر صفــو هذه 
العالقــة وذلــك مــن أجــل تهيئــة األجــواء للحفاظ 
علــى حقوق ومكتســبات العمال وزيــادة إنتاجية 

الشركة.

اقتراحات لبناء بيوت بدائرة الحايكي
ــان والــمــقــشــع ــوس ــن ــاج وج ــح ــدال ــر عــلــى مــلــف ج ــوزيـ ــاع الـ ــ اط

اســتقبل وزير اإلسكان باسم الحمر في مكتبه النائب 
كلثــم الحايكي حيث تم مناقشــة احتياجــات الدائرة 

األولى بالمحافظة الشمالية.
قدمــت الحايكــي لوزير اإلســكان شــكاوى المواطنين 
بالدائرة لتأخر المشــاريع اإلسكانية وهواجس ملفات 
القــروض وعــالوة بــدل الســكن باإلضافة إلــى تطبيق 
القرار رقم 909 لسنة 2015 بأثر رجعي على أصحاب 
الطلبــات اإلســكانية، كمــا تم التطــرق لملفات إســكان 
جدالحــاج وجنوســان وبيــوت المكرمــة الملكيــة فــي 

المقشع.
مــن  عــدد  عــن  االســكان  لوزيــر  الحايكــي  وتحدثــت 
أبنــاء  تخــدم  إســكانية  مشــاريع  لبنــاء  االقتراحــات 
الدائــرة وتســاهم فــي تلبيــة طلباتهــم وتقليــل مــدة 

االنتظار.
مــن جانبــه أبــدى وزيــر اإلســكان اهتمامــه البالــغ فــي 

بــذل كل الجهــود الممكنــة لتلبيــة احتياجــات الدائــرة 
عبــر التعــاون المســتمر مــع النائــب وقــد تــم االتفــاق 

علــى مزيــد مــن التواصــل لتلبيــة أكبر قــدر ممكن من 
احتياجات المنطقة.

البحريــن  نفــط  شــركة  لعمــال  الحــرة  النقابــة  أكــدت 
)بابكــو( أن العامليــن بالشــركة قــد أصيبــوا بخيبــة أمل 
كبيرة بســبب قرار مجلس إدارة الشــركة بصرف راتب 
ونص مكافأة لجميع العاملين بالشــركة على الرغم من 
تحقيــق الشــركة ألربــاح ونتائــج تشــغيلية متميزة في 
2018 توجت بتفضل ســمو رئيس الوزراء وسمو ولي 

العهد بوضع حجر األســاس لمشروع تحديث المصفاة 
الشــركة. تأســيس  علــى  عامــا   90 بمــرور  واالحتفــال 

وبينــت أن مجلــس اإلدارة قــّرر صــرف راتــب ونصــف 
للعامليــن علــى الرغــم مــن كــون الشــركة اســتمرت في 
صرف “بونس” بقيمة “بونســين” ولسنوات متتالية، ما 

يحرم العاملين من حقهم المكتسب.

راتب ونصف “بونس” لعمال “بابكو”
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

وزير االسكان مستقبال النائب كلثم الحايكي



مكتب استرداد نسبة من “المضافة” بالمطار
دفــــع المبــــالـــغ المستـــــردة نقــــًدا أو عبــــر بـطـــاقـــة االئتمــــان

دشــن الجهــاز الوطنــي لإليــرادات نظــام اســترداد الســياح والــزوار والمواطنيــن المقيميــن 
فــي الخــارج نســبة مــن مبالغ القيمــة المضافة التي تــم تحصيلها منهم خالل فتــرة إقامتهم 
فــي البحريــن لــدى مغادرتهــم من خــالل المكتب الذي تــم افتتاحه أمس في مطــار البحرين 
الدولي بالتعاون بين شــركة مطار البحرين وشــركة “بالنيت” المعنية باإلشــراف على نظام 

االسترداد والتي تتمتع بخبرات طويلة في هذا المجال.

ويأتــي افتتــاح مكتــب االســترداد فــي مطار 
البحرين الدولي في إطار الجهود التي يقوم 
بها الجهاز الوطني لتحقيق التطبيق الســليم 
للقــرارات  ووفقــًا  المضافــة  القيمــة  آلليــات 
المرتبطة بتنفيذها، حيث ســيتم من المكتب 
اســترداد نسبة من مبالغ القيمة المضافة عبر 
اســترداد  بمطالبــات  يســمح  متكامــٍل  نظــاٍم 
القيمــة المضافــة علــى المشــتريات المحليــة 
مــن أكثــر مــن 300 منفــذ بيــع بالتجزئــة فــي 
جميــع أنحاء المملكة، وأكد الجهاز أن النظام 

يشــتمل علــى تقنيــة رقميــة متكاملــة فائقــة 
القــدرة للتأكــد مــن اســتالم كافــة الســائحين 

والزوار للمبالغ.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للشــؤون التجاريــة 
فــي شــركة مطــار البحريــن أيمن زينل “يســر 
الشــركة دعــم الجهــود الطيبة لــوزارة المالية 
الوطنــي  والجهــاز  الوطنــي  واالقتصــاد 
لإليــرادات عبــر تعاون شــركة مطــار البحرين 
جناحيــن  بإنشــاء  )بالنيــت(  شــركة  مــع 
الدولــي  البحريــن  مطــار  فــي  مخصصيــن 

لمكاتب االســترداد بما يمكن الســياح والزوار 
مــن  الخــارج  فــي  المقيميــن  والموطنيــن 
االستفادة من استرداد نسبة من مبالغ القيمة 
المضافة بكل أريحية وســهولة عند التســوق 
في المملكة”. واعتبر المدير اإلقليمي لشــركة 
الجديــد  المكتــب  أن  الكــردي  إيــاد  بالنيــت 
سيسهم في تحقيق مزيٍد من النمو اإليجابي 
الــذي يتمتــع بــه قطاعــي الســياحة والتجزئة 
مــن خالل جذب الســائحين والزوار عبر هذه 
المبــادرة الســترداد نســبة مــن مبالــغ القيمــة 
المضافــة والتــي ستســهم فــي زيــادة حجــم 
مشــترياتهم خــالل تواجدهــم فــي المملكــة، 
مشيدًا بالتعاون المثمر بين “بالنيت” وشركة 
مطــار البحريــن مــن أجــل تحقيــق األهــداف 
تــم  الــذي  االســترداد  لمكتــب  المنشــودة 
افتتاحــه في المطــار. وحدد الجهــاز الوطني 
لإليــرادات عــددًا مــن الخطــوات الســتكمال 

طلبــات اســترداد القيمة المضافــة في المطار 
مــن الســائحين والــزوار تتمثل فــي تقديمهم 
لجوازات سفرهم وتصاريح تأشيرة الدخول 
أو بطاقــات الهويــة الوطنيــة لمواطنــي دول 
مجلس التعاون الخليجي، وإبراز المواطنين 
المقيميــن فــي الخــارج اإلقامــة الخاصــة بهم 
فــي تلــك الــدول، إلــى جانــب طلــب عالمــة 
إرجــاع القيمــة المضافــة الذي يتــم الحصول 
عليهــا مــن متاجــر البيــع بالتجزئة عنــد إتمام 
عمليــة الشــراء وتثبيتهــا في الجــزء الخلفي 
مــع  تقديمــه  يتــم  الــذي  البيــع،  إيصــال  مــن 
القيمــة  اســترداد  مكتــب  إلــى  المشــتريات 
للتحقــق  المغــادرة  أثنــاء تســجيل  المضافــة 
دفــع  ســيتم  أنــه  إلــى  مشــيرًا  مــن صحتهــا، 
المبالغ المســتردة نقًدا أو عبر حســاب بطاقة 
االئتمــان أو حســاب بطاقــة الصــراف اآللــي 

وفقًا الختيار السائح.

المنامة - بنا

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة شابا من ذوي األسبقيات ممن يطلق عليهم مسمى “الجنس الثالث”، بالحبس لمدة سنتين 
مــع النفــاذ، وبرأتــه مــن تهمة التكســب مــن أعمال الفجــور؛ إلدانته بالتحريض على ممارســة الفجــور وارتداء المالبس النســائية ووضع 
مساحيق التجميل والتجول باألماكن العامة والمراقص والمالهي الليلية، خصوصا عقب ضبط حساباته بمواقع التواصل االجتماعي 

وهو يضع فيها فيديوهات مخلة باآلداب العامة.

وقــررت المحكمــة فــي أســباب حكمــه أنهــا 
تهمــة  مــن  إليــه  نســب  ممــا  المتهــم  بــرأت 
التكســب مــن أعمــال الفجور، إذ إن أســانيد 
االتهــام المقدمة تدليال علــى ارتكابه للتهمة 
النتفــاء  وذلــك  اطمئنانهــا؛  إلــى  تــرق  لــم 
يوجــد  ال  حيــث  إليــه،  المســندة  الجريمــة 
المتهــم  قيــام  يفيــد  مــا  الدعــوى  بــأوراق 
باالعتماد بصفة جزئية على مما يكسبه من 

ممارسة الفجور، فضال عن إنكاره للتهمة.
وتتمثــل تفاصيــل القضيــة فــي أن الجهــات 
المختصــة كانــت تلقــي بالغــا، مفــاده قيــام 
مواقــع  علــى  الحســابات  أحــد  صاحــب 
الرذيلــة  بنشــر  االجتماعــي  التواصــل 
والتحريــض علــى الفجــور عــن طريــق نشــر 

فيديوهات تدعو إلى ممارسة الفجور يقوم 
بالرقــص فيها، وعقب التأكد من صحة تلك 
المعلومــات تــم القبض عليــه أثناء محاولته 

مغادرة البالد عن طريق جسر الملك فهد.
وبالتحقيــق مــع المتهــم اعتــرف بأنــه ومنــذ 
النســائية،  المالبــس  يلبــس   2012 العــام 
خاصــة العبــاءة، مؤكــدا القبض عليه ســابقا 
وإخالء ســبيله في وقت الحق، وأنه عندما 
تعــرف على مجموعــة بذات صفاته وأفعاله 
بــدأ فــي الخــروج معهــم واضعا المســاحيق 
النســائية،  المالبــس  وارتــداء  التجميليــة، 
كمــا  “فيفــي”،  نفســه مســمى  علــى  وأطلــق 
توجــه للمراقص والمالهــي الليلية حتى تم 
القبــض عليه أول مرة وحكم بالحبس لمدة 

ســنتين، وبمجرد خروجه من السجن قبض 
عليــه مــرة أخــرى في واقعــة الحقة وحبس 
أيضا لمدة 6 أشــهر، حســبما ورد باعترافاته 

في حكم المحكمة.
لكنه لم يتوقف عن أعماله المثيرة للشــبهة، 
وقــرر أنــه عقــب خروجــه مــن الســجن فــي 
المــرة الثانيــة توجــه إلــى مواقــع التواصــل 
بالرقــص  يقــوم  مقاطــع  لنشــر  االجتماعــي 
فيهــا، مدعيــا أنهــا يومياتــه الخاصــة وأنهــا 
أمر عادي، على حد وصفه، مبينا أنه أحيانا 
يصــور فيديوهات برفقــة أصدقائه، والذين 
بقضايــا  حبســهم  فتــرات  حاليــا  يقضــون 
مشــابهة بالتشــبه بالنســاء والتحريض على 

ممارسة الفجور.

قالت المحامية زينب ســبت إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة )بصفتها االســتئنافية( قضت 
بتأييــد بــراءة موظف آســيوي في إحدى الشــركات المتخصصة ببيــع األدوات الكهربائية، مما 
نســب إليــه مــن اتهــام باختــالس قرابــة 44 ألــف دينار مــن أموالها، والتــي أجبرت ســابقا والده 
)مديــر ألحــد فــروع الشــركة( علــى توقيــع إقــرار بالمديونيــة، وعندما لــم يتمكن من دفــع المبلغ 

قررت االنتقام باتهام ابنه لتضغط عليه ويدفع المبلغ المذكور.
فــي  تتحصــل  الواقعــة  أن  ســبت  وذكــرت 
أن موكلهــا يعمــل لــدى شــركة لبيــع األدوات 
الكهربائيــة، وقدمــت األخيــرة بالغــا ضــده 
اتهمتــه فيــه باختــالس أموال الشــركة ببيع 
بضائع وعدم تدوينها في الفواتير، وأرفقت 
أوراقــا تــدل علــى ذلــك، وأن إجمالــي المبلغ 

المختلس 43 ألفا و800 دينار. 
وأضافــت أنها اكتشــفت أثناء نظــر الدعوى 
أن الشــركة ألزمــت والد المتهــم، الذي يعمل 
توقيــع  علــى  ذاتهــا،  بالشــركة  فــرع  مديــر 
ســندات مديونيــة بمبالــغ عديــدة، وعندمــا 
لــم يتمكــن من ســدادها رفعت ضــده دعوى 
مســتعجلة لمنعــه مــن الســفر، كمــا هددتــه 

بأنهم سيســجنون ابنه )المتهم( في حال لم 
يســدد األب تلــك المبالغ، وعندمــا لم يتمكن 
مــن الدفــع تــم تقديــم البــالغ ضــد موكلهــا 
بالفعــل، واتهمــوه باختالس إجمالــي المبالغ 
التــي وقــع والــده بإقــرار المديونيــة عليهــا، 
وأرفقت للمحكمة نسخة من اإلقرار الصادر 
مــن والــد المتهــم وبــذات القيمــة المتهم بها 

ابنه.
إحالــة  المحاميــة  طلبــت  المحاكمــة  وفــي 
الدعــوة إلى خبيــر محاســبي؛ إلثبات صحة 
ادعاءات المجني عليها من عدمها، وأفادت 
مــن  يقبــل  ال  قانونــا  الثابــت  حســب  بأنــه 

الخصم دليال اصطنعه لنفسه.

وانتهــت محكمــة أول درجــة إلــى القضــاء 
ببــراءة موكلهــا ممــا أســند إليــه مــن اتهــام، 
وقالــت فــي أســباب حكمهــا إنهــا ال تطمئــن 
لألســانيد التــي قدمتهــا النيابــة. وهــو ما لم 
تقبــل بــه النيابة فطعنت عليه باالســتئناف، 
إذ انتهت المحكمة الكبرى االســتئنافية إلى 
القضاء برفض استئنافها موضوعا وبتأييد 

الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه.

شـــهرا  30 بالســـجن  مرتيـــن  ســـابقا  عوقـــب  الشركة لم تتمكن من استعادة أموالها من األب فاتهمت ابنه

حبس “فيفي” سنتين لتحريضه على ممارسة الفجور تأييد براءة آسيوي من اختالس 44 ألف دينار

الشراكة المجتمعية تفتح آفاقا للتعاون
مــحــافــظ الــعــاصــمــة: تــعــزيــز الــمــشــاركــة اإليــجــابــيــة لــخــدمــة الــوطــن

بــن  هشــام  الشــيخ  العاصمــة  محافــظ  أكــد 
عبدالرحمــن آل خليفــة أن احتفــال مملكــة 
البحريــن بيــوم الشــراكة المجتمعيــة يأتــي 
المواطنيــن  تعــاون  ألهميــة  تجســيًدا 
المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  والمقيميــن 
مــع رجــال األمــن لتحقيــق الســالمة واألمــن 
واألمــان لمملكــة البحريــن، مشــيًدا بإطــالق 
وزيــر الداخليــة الفريق الركن الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفة فــي 18 مارس 2006 
ليــوم الشــراكة المجتمعية؛ حرًصــا منه على 
فتــح آفــاق للتعــاون والتفاعــل فــي مختلف 
الوطنيــة والدينيــة  المناســبات والفعاليــات 
واالجتماعيــة، مــا يؤدي إلــى تفعيل التعاون 
وخلق أجواء إيجابية؛ من أجل مجتمع آمن 
ومتعــاون يعــزز روح األســرة الواحــدة التي 

تتميز بها البحرين.
جــاء ذلــك خــالل افتتــاح المحافــظ لفعالية 
يــوم الشــراكة المجتمعيــة بمشــاركة شــرطة 

المجتمــع ولجنــة مكافحــة العنــف واإلدمــان 
)معا(، إذ اســتمع لشروحات عن أنشطة عمل 
الجهات المشــاركة والســبل التــي تبذلها في 
أوســاط  بيــن  المجتمعيــة  التوعيــة  تعزيــز 

المجتمع.
تنفيــذ  المحافظــة  “ســتواصل  وأضــاف 
الهادفــة  ومبادراتهــا  وبرامجهــا  مشــاريعها 

إلــى ترســيخ مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة في 
النســخة  ســتطلق  إذ  المجــاالت،  مختلــف 
العاصمــة”،  “ويكنــد  برنامــج  مــن  الخامســة 
النشــاط  مــن  السادســة  النســخة  وســتقيم 
الصيفــي؛ لما تحقق مــن كال البرنامجين من 
نجاح كبير أســهم في احتواء الناشئة وعزز 
من مفهوم الشــراكة المجتمعية، إضافة إلى 

تنظيم برنامج أمة محمد )ص( في نســخته 
الثامنــة خالل شــهر رمضان المبــارك. وتأتي 
جميع الفعاليــات المزمع إقامتها خالل العام 
الحالــي تنفيــًذا لمبــادرة وزيــر الداخليــة في 
تحقيــق مفهــوم الشــراكة المجتمعية، والتي 
العاصمــة  محافظــة  تحقيــق  فــي  أســهمت 

لرؤيتها ورسالتها تجاه الوطن والمجتمع”.

المنامة - محافظة العاصمة

المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت وزارة الخارجية التفجيــر اإلرهابي الذي 
استهدف قطاًرا في إقليم بلوشستان بجمهورية 
باكســتان اإلســالمية، والهجمــات اإلرهابية التي 
اســتهدفت منشــآت تابعــة لقــوات األمــن، معربة 
عــن صــادق تعازيهــا ومواســاتها ألهالــي وذوي 
لجميــع  الشــفاء  بســرعة  وتمنياتهــا  الضحايــا 

المصابيــن جراء هذه األعمال اإلرهابية. وأكدت 
الــوزارة تضامــن البحريــن مع كل مــن جمهورية 
أفغانســتان  وجمهوريــة  اإلســالمية  باكســتان 
اإلرهــاب،  لمكافحــة  فــي جهودهمــا  اإلســالمية 
مجــددة موقــف المملكــة الثابت الرافــض للعنف 

والتطرف واإلرهاب بكل صوره وأشكاله.

“الخارجية” تدين تفجير قطار في بلوشستان
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Û  ال أســتهين بالحب والصدمة العاطفية في تحويل حياة اإلنســان إلى جحيم إذا تحولت
إلى تعلق مرضي. يقول الكاتب الروسي ليو تولستوي: أقوى أسباب تغير األشخاص هي 
األلــم والمــال والعالقــات العاطفية، والوحدة. يقول محمــود درويش ))الليل يا أماه، ذئب 
جائع ســفاح يطارد الغريب أينما مضى((. الفنان اإلســباني ســلفادور دالي كان االضطراب 
يموج مع عبقريته، خصوصا في هوسه بزوجته التي عشقها بفرنسا، وهو القائل: ))عندما 
ســأله صديــق: مــا اهتماماتك؟ قال االهتمام بمن أحب، وكنس فوضــاه، وبناء العبقرية((. 
أمــا فــان جوخ صاحب لوحة الحــذاء، وأغلى لوحات عالمية، فقد قضى ثمانين يوما في 
المصحــة العقليــة فــي فينســينت مجنونــا، أنهــى حياته برصاصة بســبب الحب، ونيتشــه 
الفيلسوف األلماني انتهى به المطاف مجنونا، وتعقد من كره النساء لكثافة شاربه. ولعل 
مهزلــة الرأســمالية هــي جــزء مــن جنوننــا، وكمــا قيــل: ))زاد المال، وتالشــت راحــة البال، 
ارتفع الذكاء وقلت الحكمة، زادت المعرفة، وتناقصت المشاعر، كثر األصدقاء، واختفى 
الوفــاء، تنوعــت الســاعات، وال نجــد الوقــت((. والســؤال: لماذا أمثال ريتشــارد نيكســون 

وجورج بوش. وهاريسون فورد. أبراهام لينكون. إسحق نيوتن عانوا االكتئاب؟
Û  ،هنــاك حلقــة ضائعــة، وســر دفيــن في النفس البشــرية، هــل هــي العبقرية والــذكاء الحاد

هــل هــو الفقــر أم الغنــى؟ هــل هو المجد والشــهرة، هل هو اإللحاد؟ هل هــي غربة اإلنماء 
والجغرافيــا أم هــي ســطوة الحــب أم صدمــات عاطفية أو فقدان عزيز؟ لمــاذا تفتك بهم 
الشــوزفرينيا أو المارزوخيــة أو الســادية أو اضطــراب ثنائــي القطــب أو هــي النرجســية 
المتضخمة أم البرانويا أم العبودية المختارة وعقدة النقص؟ سأحاول اإلجابة من خالل 
بحــث طويــل مرتكــزا على تحليل مــن رؤى نهج البالغة والدراســات األنثربولوجية التي 
اســتهوتني منــذ مــا يربــو عــن 25 عاما، وخــالل مقاالت قادمــة. فالحياة خلطــة كيماوية، 
البــد أن تتزن فيها متبعا هرم ماســلو، واإلبــداع يتطلب توازنا في الحياة اعتقادا وإيمانا 
ومــادة، وواقعــا، وبتحليــل ســيكولوجي وسييســيولوجي )اجتماعــي(، فــإذا كنــت مبدعا، 
وتحمــل مالمــح األســطورة فلذلــك ضريبة، ولكل شــيء ثمنــه ))حين تدعــو طالبا هطول 

المطر، يجب أن تعلم أنك ستتعامل مع الطين أيضا((.
Û  ،اإلمــام علــي عليــه الســالم يختصرها في كلمة ســيكولوجية ))ليس الزهد أال تملك شــيئا

وإنمــا الزهــد أال يملــكك شــيء(( مــاال أو منصبــا أو شــهرة أو حبا، فإذا خفضــت أهمية كل 
األشــياء إلــى حــد الصفــر، تصبــح أنــت الالعــب الحقيقــي فــي معادلــة الحياة، وال شــيء 
يستحق التعلق إال هللا سبحانه وتعالى، وإذا ما تعلقت بشيء غير هللا، فإن هللا، والكون 
يشــتغالن علــى تخريــب هــذا التعلــق، فتعيــش فــي دوامــة وفوضــى ال تنتهــي وإن كنت 

تمتلك كل الدنيا.

المجد 
سيد ضياء الموسويواالكتئاب )2(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

عباس إبراهيم

زينب سبت

عباس إبراهيم

محام يطالب “نهرا” بتعويض مركز طبي مليون دينار
الــمــحــكــمــة ألــغــت قــــرار غــلــقــه ومـــصـــادرة أجــهــزتــه

ذكــر المحامــي زهيــر عبداللطيــف أن المحكمة الكبــرى الجنائية، قد قضت بإلغــاء قرار يقضي 
بغلــق ومصــادرة أجهــزة مركــز البوتيــه الطبــي، إذ أوضحــت فــي أســباب حكمهــا أن الغلــق 
اســتند إلــى ادعــاء الهيئــة الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمات الصحيــة “نهرا”، بوجــود طبيبة 
غيــر مرخصــة إضافــة إلــى اتهــام المديــر اإلداري بتعطيــل عمل موظفــي الهيئة أثنــاء قيامهم 
بالتفتيش، لكن المحكمة وجدت أن األدلة المقدمة من الهيئة أحاطها الشك واكتنفتها الريبة.

وأفــاد بــأن الثابــت لــدى المحكمــة مــن أوراق 
الدعوى أن الطبيبة المعنية صدر لها تصريح 
بممارســة المهنة بتاريخ 12 فبراير 2017، أي 
قبــل التحاقهــا بالعمل لــدى المركز، ولم يثبت 
التصريــح،  ذلــك  ألغــت  الهيئــة  أن  للمحكمــة 
مبينــا أن الهيئــة تعلــم بوجودهــا فــي المركز، 
وهي ليست بشخص مجهول الهوية بالنسبة 
إليها، إذ إنه لم يسمح لها بالعمل في البالد إال 

بعد التأكد من جميع شهاداتها.
كما لم يثبت لدى المحكمة أنه قد تم تعطيل 
المتهميــن  قبــل  مــن  الهيئــة  مفتشــي  عمــل 
بالقضية، وإنما كان الثابت لها أنهم قد قاموا 
بمباشرة عملهم بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن 
المحكمة وبعد إحاطتها بوقائع الدعوى تبين 
لها بأن أدلة اإلثبات اكتنفها الغموض والشــك 
والريبــة، وبذلــك فقــد حكمــت بإلغــاء عقوبــة 

الغلق. من جهة أخرى، قال عبداللطيف أيضا 
إن المحكمــة الكبــرى العمالية أصــدرت حكما 
آخــر برفــض دعــوى طبيبــة جلديــة بحرينية 
كانــت تعمــل فــي المركــز ذاتــه، لكنهــا تركــت 
اإلخطــار  بفتــرة  االلتــزام  دون  مــن  العمــل 
بالمرضــى،  االكتــراث  وبــدون  القانونيــة 
إذ  متابعــة،  جــدول  لديهــم  مــن  خصوصــا 
تركت العمل وســببت إضــرارا للمركز، وخالل 
نظــر الدعــوى قدمت رســالة إلغــاء ترخيصها 
كمستند دفاع أمام المحكمة بتاريخ 4 مارس 

2018، أي بعد شهرين من تركها للعمل.
ودفع بأنه كان من األولى تقديم تلك الرسالة 
عنــد تركهــا للعمــل، وليس بعد شــهرين، وكان 
مــن المفترض قانونيا وحســب قرار المجلس 
األعلــى للصحــة بشــأن تنظيــم التراخيص أن 

بــدال  ترخيصهــا  بإلغــاء  المركــز  إخطــار  يتــم 
مــن تقديمــه لهــا لتقدمه كمســتند دفــاع أمام 

المحكمة.
كمــا أشــار إلــى أنــه كان مــن األولــى للهيئة أن 
الممارســين  باقــي  تراخيــص  بإلغــاء  تقــوم 
الصحييــن، وليــس إلغــاء ترخيــص ممــارس 
صحــي واحــد فقــط وتقديــم ذلــك المســتند 

أمام المحكمة.
وأضــاف أن قاضي لجنة المســاءلة لم يحكم 
أبــدا بإلغــاء ترخيــص المركز أو ســحبه، ومما 
يثيــر جــدال قانونيــا هنا أنــه بتاريــخ 10 مايو 
2018، تســلم المركز الطبي إخطارا من إدارة 
الســجل التجاري بوزارة التجارة يفيد بإلغاء 
الســجل بنــاء علــى خطــاب مقــدم مــن الهيئة 
الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمات الصحية، 

ومفــاده أنــه تــم إلغــاء الترخيــص بنــاء علــى 
طلــب إلغاء القيد بالســجل التجــاري من قبل 

الهيئة، على حد قوله.
وتســاءل المحامــي بأنــه كيــف يتــم تقديــم 
خطــاب بإلغــاء القيــد بالســجل التجــاري، في 
حيــن لــم يخطــر المركــز الطبي بأنه تــم إلغاء 
الترخيص فعليا، وكيف يتم إلغاء الترخيص 

مــن قبــل الهيئــة ولــم يتم إصــدار قــرار بذلك 
مــن قبــل قاضــي لجنــة المســاءلة، وإنما على 
العكــس تماما تم رفض الدعوى التي أحيلت 
إليــه مــن قبــل الرئيــس التنفيذي للهيئــة، وما 
هــو االمتــداد القانونــي لســلطة هيئــة تنظيــم 
المهــن والخدمــات الصحيــة كســلطة منفردة 
الســجالت  قيــد  علــى  بالرقابــة  تقــوم  كــي 
التجاريــة للمراكــز الطبيــة فــي إدارة الســجل 

التجاري؟!
مباشــرة  بصــدد  المركــز  محامــي  أن  وأعلــن 
الماديــة  رفــع دعــوى تعويــض عــن األضــرار 
أمــام  المركــز  لهــا  تعــرض  التــي  والمعنويــة 
المحاكــم المدنيــة، وذلك فــي مواجهة الهيئة 
الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمات الصحية، 

مؤكدا أن األضرار تقدر بمليون دينار.

عباس إبراهيم

زهير عبداللطيف



bussines
@albiladpress.com 10

“المقاصة” و “إيداع” 
تتعاونان باإلدراج

للمقاصــة،   البحريــن  شــركة  وقعــت 
مركــز  شــركة  مــع  تعــاون  اتفاقيــة 
“إيــداع”،  الماليــة  األوراق  إيــداع 
الســوق  لشــركة  بالكامــل  المملوكــة 
بهــدف  “تــداول”،  الســعودية  الماليــة 
تعزيــز التعــاون الثنائــي فيمــا يتعلــق 
بعمليــات اإلدراج المزدوجــة لــأوراق 
المالية في األسواق المالية السعودية 
فــي  الجانبيــن  والبحرينية.مّثــل 
التوقيــع علــى االتفاقيــة نائــب رئيــس 
المنتــدب  والعضــو  اإلدارة  مجلــس 
الشــيخ  للمقاصــة،  البحريــن  لشــركة 
خليفــة بن إبراهيم آل خليفة، والمدير 
ممــدوح  إيــداع،  لشــركة  التنفيــذي 

السديري .

المنامة -  بورصة البحرين

18 مارس 2019 االثنين
11 رجب 1440

المنامة - التأمين البحرينيةالمحرق - شركة المطار

واالتصــاالت،  المواصــات  وزيــر  أعلــن 
مطــار  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
البحريــن، كمــال أحمــد، بــدء البرنامــج 
الوطنــي لجهوزية العمليات التشــغيلية 
لنقــل الحركة الجوية لمبنى المســافرين 
الجديد )ORAT( بإطاق أولى الدورات 
التدريبية التعريفية التي تنظمها شركة 
المطار بالتعاون مع شركة فرابورت إيه 
جــي، التي توفر الخدمات االستشــارية 
لمشــروع مبنى المسافرين الجديد، لكل 
واألطــراف  االســتراتيجيين  الشــركاء 
ذات العاقــة اســتعداًدا الفتتــاح مبنــى 
عــدد  بحضــور  الجديــد،  المســافرين 
مــن المســؤولين مــن شــركة المطــار في 
بالمحــرق. للطيــران  الخليــج  أكاديميــة 

وأكــد الوزيــر أن البرنامج يعد من المشــاريع 

الحيوية واألساســية ضمن برنامج تحديث 
المطار لضمان ســير كافة العمليات بساســة 
آمنــة  تجربــة  وتوفيــر  األول  اليــوم  منــذ 

واستثنائية للمسافرين.
وأكد الوزير في اللقاء الذي جمعه بالمدربين 
والمتدربات المسؤولية الملقاة على عاتقهم 

في المرحلــة المقبلة وعلى القدرة والكفاءة 
التــي يتحلــون بهــا للقيام بمهمــة تدريب كل 
األطــراف المعنية على العمليات التشــغيلية 
وصــوالً إلــى التجــارب التشــغيلية المتقدمة 
التــي مــن المتوقع أن يشــارك فيها ما يقارب 

من 8400 متطوع من أفراد المجتمع.

البحرينيــة  التأميــن  جمعيــة  عقــدت 
بفنــدق  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
مــارس   14 يــوم  بالبحريــن  الريجنســي 

.2019
الجمعيــة  رئيــس  االجتمــاع  وتــرأس 
يحيــى نــور الديــن وبحضــور األعضــاء 
وممثلين عن مصــرف البحرين المركزي 
وأقــرت  ثورنتــون.  جرانــت  وشــركة 
الجمعيــة الحســابات الختامية والنتائج 

المالية لسنة 2018.
كمــا قامت الجمعيــة العمومية بانتخاب 
أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة المقبلــة 
بالتزكيــة، إذ تــم تعييــن إبراهيم الريس 
الديــن  نــور  ويحيــى  باإلجمــاع  رئيســا 
نائبــا لــه وخالد الشــيخ أمينــا ماليا، وكل 
األنصــاري  وعصــام  محمــد  جــواد  مــن 

وإيناس أسيري وأحمد مرحمة وستيف 
تــم  كمــا  كومــار،  وفنيــت  سامســون 
انتخــاب عضوين احتياطييــن للمجلس 

هما علي ديلمي وعاء الدين يوسف.
وأعرب الريس عن وافر الشكر والتقدير 
مســاهمتهم  علــى  الســابقين  لأعضــاء 

فــي  وجودهــم  فتــرة  طيلــة  الفعالــة 
المجلس. كما شــكر جميع الحضور على 
التوفيــق  متمنيــا  البنــاءة،  مشــاركتهم 
الجديــدة  الجمعيــة  ألعضــاء  والنجــاح 
خيــر  فيــه  لمــا  معــا  للعمــل  المنتخبــة 
ومصلحة صناعة التأمين في البحرين.

الجديــد المســافرين  لمبنــى  الجويــة  الحركــة  لــهلنقــل  نائبــا  الديــن  ونــور  باإلجمــاع  رئيســا  الريــس 

“التأمين البحرينية” تنتخب مجلًسا جديًدابدء “جهوزية العمليات التشغيلية” بالمطار

دعـم الصنـاعـة الـوطنيـة وتحقيـق المنـافسـة
2015 ــذ  ــنـ مـ شــــكــــاوى   8 يــتــســلــم  ــارة”  ــ ــ ــض ــ ــ ال ــات  ــ ــارس ــ ــم ــ ــم ــ ال ــة  ــحـ ــافـ ــكـ “مـ

قال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عبدالكريم الراشد، إن الوزارة تهدف لتشجيع الصناعة 
ا في عملية  الوطنيــة نظــًرا ألهميــة الــدور الذي تقوم به في دعــم االقتصاد الوطني، وتعزيز دورها الريادي باعتبارها محوًرا أساســيًّ

التنمية االقتصادية ومساهمتها في تعزيز التبادل التجاري مع الدول األخرى من خالل تصدير المنتجات الوطنية.

وأكــد فــي كلمــة ألقاهــا بورشــة “آليــات الحماية 
ضــد الممارســات الضــارة فــي التجــارة الدولية” 
بالتعــاون مــع مكتــب األمانــة الفنيــة لمكافحــة 
الممارســات الضارة في التجارة الدولية، التزام 
تقــوم  كمــا  الوطنيــة،  الصناعــة  بدعــم  الــوزارة 
بتوفيــر البيئــة المائمــة للصناعــة والعمــل على 
تحقيق المنافســة العادلــة بينها وبين المنتجات 
المســتوردة في ظــل التحديــات القائمة بوجود 
مجلــس  دول  بيــن  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــات 
التعاون والدول األخرى والتكتات االقتصادية 

المختلفة.
دول  باقــي  مــع  عملــت  البحريــن  أن  وأوضــح 

الخليــج علــى توحيــد اإلجــراءات االقتصاديــة 
االتحــاد  تحقيــق  علــى  العمــل  ذلــك  فــي  بمــا 
الجمركــي وقانــون التنظيــم الصناعــي، كمــا تــم 
إصدار القانون رقم “48” لسنة 2011 بالموافقة 
علــى القانون )النظام الموحــد المعدل لمكافحة 
اإلغــراق والتدابير التعويضيــة والوقائية لدول 
مجلــس التعاون لدول الخليج العربية والئحته 
التنفيذيــة، حيــث إن القانــون )النظــام( يعالــج 
الممارســات الضارة في التجــارة الدولية والتي 
تتمثــل فــي اإلغــراق والدعــم والزيــادات غيــر 
المبــررة فــي الــواردات وذلــك مــن خــال رفــع 
الرســوم الجمركية على المنتجات التي تتسبب 

في الممارسات الضارة.
والقضايــا  الشــكاوى  إدارة  مديــر  قــال  بــدوره، 
العكسية في مكتب األمانة التنفيذية لمكافحة 
الممارســات الضــارة فــي التجــارة الدوليــة، أبــو 
بكــر باطــوق، إن التطورات العالمية المتســارعة 
نحــو تفعيــل نظــام الســوق واحتــدام المنافســة 
بيــن دول العالم على زيادة حصتها من التجارة 
العالميــة واجتــذاب أكبر قدر من االســتثمارات؛ 
حتــم على دول الخليج تفعيــل جهودها لتعزيز 
كمــا  العالــم،  دول  بيــن  االقتصاديــة  مكانتهــا 
فــرض عليهــا تحديــات كبيــرة لتبنــي سياســات 
اقتصاديــة تهــدف إلــى تنويــع مصــادر الدخــل 

لديهــا عوًضــا عــن اعتمادهــا علــى مصــدر واحد 
وهو النفط. 

وأكــد اســتقبال مكتب األمانة الفنية 8 شــكاوى 
العــام  فــي  القانــون  بتطبيــق  العمــل  بــدء  منــذ 
ســعًيا  الــدول،  اســتكمال مصادقــة  بعــد   2015
مــن  بــه  المنــاط  بــدوره  بالقيــام  المكتــب  مــن 

خــال القانــون )النظــام( الموحــد ال ســيما فيمــا 
شــكاوى  الخليجيــة،  الصناعــة  بحمايــة  يتعلــق 
الصناعات الخليجية التي تعاني من ممارســات 
ضــارة مــن قبل الصناعات األجنبية في الســوق 
الخليجــي، وذلــك بعــد تصديق الــدول األعضاء 

على القانون.

وكشف باطوق أنه تم االنتهاء من التحقيق في 
4 شــكاوى بفرض تدابير، واحدة رســوم إغراق 
وأخــرى تدابيــر وقائيــة، بينمــا ُأغلقت شــكويان 
دون فــرض أي تدابيــر وال يزال التحقيق جارًيا 

في الشكاوى األخرى.

جانب من ورشة العمل

زينب العكري من المنطقة الدبلوماسية | تصوير: رسول الحجيري

انطلقــت مســاء أمــس بالعاصمــة عشــق آبــاد فعاليــات منتــدى األعمــال البحريني التركمانســتاني، في إطــار الزيارة الرســمية التي يقــوم بها  عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الجمهورية التركمانستانية، حيث حل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني 
كمتحــدث رئيــس فــي أعمــال المنتدى الذي أســفر عن توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة تجارة وصناعة تركمانســتان، 

حيث وقعها عن الجانب البحريني رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس.

وشــهد المنتــدى توقيــع مذكــرة تفاهم بين 
البتروكيماويــات  الخليــج لصناعــة  شــركة 
فــي  مشــاريع  لدراســة  غــاز  وتوركمــان 
توقيــع  تــم  كمــا  البتروكيماويــات،  مجــال 
الخليــج  شــركة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
وتوركمــان  البتروكيماويــات  لصناعــة 
كيميــا فــي مجــال األســمدة الكيماويــة، إذ 
وقــع االتفاقيتيــن عــن الجانــب البحرينــي 
الخليــج  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
عبدالرحمــن  )جيبــك(  للبتروكيماويــات 
جواهــر،  عبدالرحمــن جواهــري، بحضــور 
خليفــة  بــن  محمــد  الشــيخ  النفــط  وزيــر 
التركمانســتاني  الجانــب  ومــن  خليفــة  آل 
وزيــر الدولة ورئيس توركمــان غاز ميرات 

آرشاييف.
تحتضنــه  الــذي  المنتــدى  فــي  كلمتــه  وفــي 
أكــد  آبــاد،  عشــق  التركمانســتانية  العاصمــة 

الزيانــي أن البحريــن وبمباركــة جالــة الملــك 
للرؤيــة االقتصادية 2030 رســمت المســارات 
المســتقبلية لاقتصــاد الوطنــي حتــى العــام 
الثــاث  المبــادئ  علــى  ترتكــز  والتــي   2030
“االســتدامة والتنافســية والعدالــة” والتحول 
النفطيــة  العائــدات  علــى  قائــم  اقتصــاد  مــن 
إلــى اقتصاد تنافســي منتــج، وأن المملكة قد 
قطعــت أشــواطًا علــى مــدى العقــود الماضية 
أدركــت أهميــة من خال ما قامت به حكومة 
صاحــب  الــوزراء   رئيــس  برئاســة  البحريــن 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
المشــروعات  العديــد مــن  آل خليفــة بتنفيــذ 
القــرن  ســتينيات  منــذ  العماقــة  التنمويــة 
“ألبــا”  البحريــن  ألمنيــوم  كشــركة  الماضــي 
المشــروعات  بعــدد مــن  أتبــع ذلــك االهتمــام 
كاالســتثمار فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع 
التكنولوجيــا واالتصــاالت مما جعــل البحرين 

مركزا إقليميا رائدا في المنطقة وســاعد ذلك 
علــى  االعتمــاد  دون  االقتصــاد  تنويــع  علــى 

العائدات النفطية.
 ،2018 أكتوبــر  فــي  أنــه  الزيانــي  وأضــاف 
وخــال المنتدى الحكومي الســنوي تحديدًا ، 
الذي يجمع الوزراء والمســؤولين في حكومة 
البحريــن الستكشــاف الســبل التــي يمكن من 
التنــوع  المزيــد مــن أســباب  خالهــا تحقيــق 
المســتدامة االقتصاديــة ، أطلــق  ولــي العهــد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
الوزراء، صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة نظــام ســجات 2.0 الذي 
لــوزارة  اإللكترونيــة  للبوابــة  تحديثــًا  يمثــل 
لخدمــات  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
التســجيل التجــاري “ســجات” التــي أطلقهــا 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد فــي مايو 
تأســيس  آليــات  تســهيل  يضمــن  بمــا   2016

األنشــطة التجاريــة فــي البحريــن وفــق أعلى 
بجانــب  قياســية  أوقــات  وفــي  المعاييــر 
إطــاق حزمة من المبــادرات التي تهدف إلى 
البيئــة االســتثمارية لملكــة البحريــن  تنظيــم 
حيــث  العالميــة  الممارســات  أفضــل  وفــق 
تضمــن ذلــك تحســين عــدد مــن التشــريعات 
ذلــك  فــي  بمــا  التجاريــة  باألعمــال  المتعلقــة 
قانــون اإلفــاس، وإجراء التعديــات الازمة 
وتبنــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  علــى 
وإطــاق  الجديــد  الشــركات  قانــون حوكمــة 
الصغيــرة  للمؤسســات  واعــدة  اســتراتيجية 
فــي  مســاهمتها  زيــادة  بهــدف  والمتوســطة 

الناتج المحلي.
حلقــة  علــى  المنتــدى  فعاليــات  واشــتملت 
الخــاص  القطــاع  فــرص  عــن  نقاشــية 
التركمانســتاني فــي البحريــن والتــي يديرهــا 
عضــو مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة 
الرئيــس  بمشــاركة  الســاعي  باســم  البحريــن 
التنفيــذي لمجلــس التنميــة االقتصادية خالد 
غــاز  لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  الرميحــي، 
محمــد  الشــيخ  )بناغــاز(  الوطنيــة  البحريــن 
التنفيــذي  والمديــر  خليفــة،  آل  خليفــة  بــن 
للعمليــات المصرفيــة ببنــك البحريــن المركــز 
الشــيخ ســلمان بــن عيســى آل خليفــة، تلتهــا 

حلقــة نقاشــية للجانب التركمانســتاني والتي 
جــاءت تحــت عنــوان الفــرص التجاريــة فــي 

تركمانستان.
وفي هذا الجانب قال الرميحي “اكتشفنا من 
خــال حضورنا هــذا المنتدى أحــد الصناعات 
المزدهــرة والهامــة فــي تركمنســتان أال وهــي 
مدينــة  بهــا  تشــتهر  التــي  األغذيــة  صناعــة 
صناعــة  مجــال  فــي  المتميــزة  )اشــكبات( 
األمــر  الحيوانــي؛  اإلنتــاج  مــن  المأكــوالت 
الــذي يتيــح لنــا فرصــة التعــاون مــع مدينــة 
التركمانســتانية  الجمهوريــة  فــي  )اشــكبات( 
مــن أجــل التصدير، حيث يعتبــر توفير األمن 
الغذائــي أحد أهــداف البحريــن، والتعاون مع 
مجــاال  يفســح  التركمانســتانية  الجمهوريــة 
مشــاركة  أن  كمــا  المضمــار،  هــذا  فــي  كبيــرا 
غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين ضمــن الوفد 
يعطينــا فرصــا لبحث أوجه التعــاون التجاري 
المختلفة مع جمهورية تركمانستان والمنتدى 
ترجم فعليا ما يطمح إليه البلدان في تطوير 
العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة مــن خال 
توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

بتطوير التعاون بين الجانبين”.
من جهته قال سمير ناس  “إن االتفاقية التي 
وقعــت بيــن الغرفــة وغرفــة تجــارة وصناعــة 

وتفاهــم  تعــاون  اتفاقيــة  هــي  تركمانســتان 
بيــن البحريــن وتركمانســتان لتعزيــز التعاون 
التجــاري والصناعــي... والتعــرف على مجال 
االســتثمارات بيــن البلديــن ومحاولــة تقريب 
التواصل بين تجار وصَناع البحرين مع تجار 
تركمانســتان وصناعهــا، وكذلك للوقوف على 

أطر ومجاالت التعاون بينهم”.
“وقعنــا  قــال جواهــري  علــى صعيــد متصــل 
مذكرتــي تفاهــم بين شــركة الخليــج لصناعة 
البتروكيماويات وبين مؤسستين حكوميتين 
في جمهورية تركمانستان وهي )تركمان غاز( 
و)تركمــان كيميــا( لدراســة فــرص االســتثمار 
واألســمدة  البتروكيماويــات  مجــال  فــي 
اآلن  تركمانســتان  إن  بالطبــع  الكيماويــة... 
تعتبــر رابــع دولة في مخزون الغــاز الطبيعي، 
ونحــن نســتخدم الغــاز الطبيعي إلنتــاج مواد 

بتروكيماوية”.
وأكد المنتدى أيضا أهمية التعاون في تنظيم 
المعــارض والمؤتمرات وخلق فرص التصدير 
تتمتــع  حيــث  المشــتركة  المشــاريع  وإقامــة 
تركمانستان بمقومات اقتصادية في عدد من 
القطاعات كالنفط والغاز واألغذية والنسيج.

عشق آباد - بنا

منتدى األعمال البحريني التركمانستاني أسفر عن توقيع مجموعة مذكرات تفاهم بين البلدين

تعزيــز التعــاون التجــاري والصناعــي وفــرص االســتثمار فــي البتروكيماويات واألســمدة

توقيع اتفاقات تعاون مع تركمانستان
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رفعت البحرين استثماراتها في السندات األميركية خالل الشهر األول من عام 2019، بقيمة 76 مليون دوالر، أي بنسبة وصلت 
إلى 11 %، على أساس شهري لتصل إلى  796 مليون دوالر.

الســندات  فــي  المملكــة  اســتثمارات  وكانــت 
 720 2018 حوالــي  األميركيــة فــي ديســمبر 

مليون دوالر.
عــن  صــادرة  رســمية  إحصائيــات  وبحســب 
الخزانــة األميركيــة، جــاءت حصــة البحريــن 
األقــل فــي قائمة الــدول الخليجيــة من حيث 

القيمة تزامًنا مع مطلع العام الجاري.
التعــاون  مجلــس  دول  اســتثمارات  وبلغــت 
نحــو  ينايــر مجتمعــة،  نهايــة  فــي  الخليجــي 
269.94 مليار دوالر، مقارنة بـ281.142 مليار 
دوالر في شــهر ديســمبر 2018، لتسجل بذلك 

ا بنحو 3.9 %. تراجًعا شهريًّ
مــن  اســتثمارات  أعلــى  الســعودية  وســجلت 
بيــن دول الخليــج، حيــث بلغــت اســتثماراتها 
نحــو 162.6 مليــار دوالر فــي ينايــر الماضــي 

متراجعــة 5.3 %، تلتهــا اإلمــارات بقيمــة 56 
مليار دوالر متراجعة من 56.8 مليار دوالر.

كمــا انخفضت اســتثمارات الكويت إلى 40.7 
 41.3 بـــ  ، مقارنــة  ينايــر  بنهايــة  مليــار دوالر 
مليــار دوالر وهــو إجمالــي اســتثماراتها بتلك 

السندات في ديسمبر 2018.
وخفضــت ُعمــان اســتثماراتها أيًضــا إلى نحو 
8.643 مليــار دوالر، مقابــل 9.5 مليــار دوالر 

بشهر ديسمبر.
وارتفعــت اســتثمارات قطر إلــى 1.203 مليار 
فــي  دوالر  مليــار   1.178 بـــ  مقارنــة  دوالر 

ديسمبر 2018.
وحافظــت  الصيــن علــى موقعهــا فــي صدارة 
قائمة الدول المســتثمرة في ســندات الخزانة 
األميركيــة، ليصــل إجمالــي مــا تمتلكــه بنهاية 

ينايــر  نحــو 1.126 تريليون دوالر، مقارنة مع 
1.123 تريليون دوالر في ديسمبر الماضي.

مــن  حيازتهــا  لترفــع  ثانيــا  اليابــان  وحلــت 
إلــى  المتحــدة  بالواليــات  الخزانــة  ســندات 
مقابــل  ينايــر،  خــال  دوالر  تريليــون   1.069

1.042 تريليون دوالر في الشهر السابق له.
وفي المركز الثالث حلت البرازيل التي رفعت 
حيازتهــا إلــى مســتوى 305.1 مليار دوالر في 

يناير الماضي.
ومــا تعلنــه الخزانــة األميركية فــي بياناتها 
الخليــج  دول  اســتثمارات  هــو  الشــهرية، 
األميركيــة  الخزانــة  وســندات  أذون  فــي 
فقط، وال تشــمل االســتثمارات األخرى في 
الواليــات المتحدة، ســواء أكانــت حكومية 

أم خاصة. 

استثمارات البحرين بالسندات األميركية
شــهــري أســـــــاس  ــى  ــلـ عـ  %  11 ــدت  ــ ــع ــ ص يــــنــــايــــر...  ــة  ــايـ ــهـ نـ ــى  ــتـ حـ

االستثمارات الخليجية بالسندات األميركية في شهر يناير الماضي

إصدار نهائي لتشريعات “الفنتك” قريًبا
المعـــراج: الميزانيـــة لـــدى “النـــواب” واالقتـــراض يســـتدعيه تمويلهـــا

توّقــع محافــظ مصــرف البحرين المركزي، رشــيد المعراج، اإلصدار النهائي لتشــريعات 
التكنولوجيــا الماليــة “الفنتــك” قريًبــا، والذي يعكــس الجهود التي يبذلهــا  المصرف في 
هــذا المجــال. وأكــد المعــراج للصحافييــن علــى هامش فعاليــة أقيمت مؤخــًرا ببورصة 
ــا، وبعــد التشــاور مــع أصحاب  البحريــن أن الكثيــر مــن التشــريعات قيــد الدراســة حاليًّ

الشأن في الصناعة واستكمال جميع المالحظات يتم إطالقها.

وعن تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات، 
ونحّفــز  ونشــّجع  نأمــل  “إننــا  المعــراج  أوضــح 
األعمــال  ورجــال  الشــركات  فــي  المســاهمين 
لألخذ بعين االعتبار تمثيل النساء في مجالس 
دخلــن  الاتــي  النســاء  أن  أعتقــد   )...( اإلدارة، 
في عضويــات مجالس اإلدارة الحالية ســاهمن 
ــا  مســاهمة إيجابيــة، ويصبحــن نموذًجــا إيجابيًّ
لألخريــات الاتــي ســيدخلن فــي هــذا المجــال، 
مؤكــًدا عــدم وجــود أيــة عقبــات، وليــس هنــاك 
نقص في الكفاءات في هذا الجانب، مؤكًدا أننا 
ــا علــى دخول ســيدات فــي بعض  نحــرص حاليًّ

مجالــس إدارات شــركات كبيــرة، ورأينــا دخول 
ســيدات فــي مجالســها، وهــذه بدايــة لمزيد من 

المساهمة  بهذا التوجه”.
الســوق  مــن  لاقتــراض  خطــط  وجــود  وعــن 
 2019 للعاميــن  الدولــة  لموازنــة  وفًقــا  الدولــي 
و2020، أوضــح المعــراج أن الميزانيــة ال تــزال 
ا، وبعد  لــدى مجلــس النــواب إلقرارهــا دســتوريًّ
إقرارهــا ســيتم معرفــة المتطلبــات التمويليــة، 
وبنــاء علــى ذلــك ســيتم وضــع الترتيبــات لهــذا 

الموضوع.
ا، وإنما يتم  وأكــد أن االقتــراض ال يتــم عشــوائيًّ

ألســباب يســتدعيها تمويل الميزانيــة، ولمعرفة 
يكــون  أن  يجــب  المطلــوب  التمويــل  حجــم 
ا من قبل الســلطة  لدينــا ميزانيــة مقرة دســتوريًّ
وبتكليــف  بالتنســيق  بعــد  وفيمــا  التشــريعية، 
مــن وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي ســيتم 
معرفــة المبالــغ التــي يجــب توفيرها ســواء من 

االقتراض المحلي أو االقتراض الخارجي.
أمــا بخصــوص الخطــط إلصــدار الســندات فــي 
جميــع  أن  المعــراج  أوضــح  المحلــي،  الســوق 
تصدرهــا  التــي  الخزانــة  وأذونــات  الســندات 
الحكومة وبالنيابة عنها يصدرها “المركزي” يتم 

إدراجها في سوق البحرين لألوراق المالية.

المعراج متحدًثا للصحافيين

توّقع رئيس مجلس إدارة مجموعة “جي إف 
إتش”، جاسم الصديقي، أن تشهد المجموعة 
صفقــات اســتثمارية بقيمــة تصــل إلــى 500 
مليــون دوالر خــال 2019، تشــمل صفقــات 
اســتحواذ وتخارج، متوقًعــا أن يتجاوز أداء 
بحســب  وأشــار   .2018 أداء  الجــاري  العــام 
موقــع “أرقــام” إلــى أن تمويل االســتحواذات 
إضافــة  المســتثمرين،  وعبــر  ــا  ذاتيًّ ســيكون 
الســيولة  أن  مؤكــًدا  بنكيــة،  تمويــات  إلــى 
تضمــن  المجموعــة  تمتلكهــا  التــي  القويــة 
توسعها.ولفت إلى أن المجموعة لديها ديون 
ا تصــل إلى  والتزامــات بنكيــة منخفضــة جــدًّ
135 مليــون دوالر فقــط، موضًحــا أن قيمــة 
اســتثمارات المجموعة فــي اإلمارات وحدها 

تصل إلى 300 مليون دوالر.
ألســهم  المــزدوج  اإلدراج  عمليــة  أن  وذكــر 
تنتظــر  الســعودية  فــي  إتــش”  إف  “جــي 
الموافقــات النهائيــة مــن الجهات التشــريعية 
والبحريــن،  الســعودية  فــي  والتنظيميــة 
حيــث مــن المتوقــع إدراجهــا قريًبــا. وأضاف 
الفتتــاح  تســتعد  المجموعــة  أن  الصديقــي 
فــرع في الســعودية أيًضا،الفتا إلــى أن “جي 

إف إتــش” تركــز علــى االســتثمار في الشــرق 
األوسط، إضافة إلى بريطانيا وأميركا، حيث 
يجــري العمــل علــى صفقــات بقطــاع التعليــم 
فــي المنطقة قبل نهاية النصــف األول. وبّين 
أن المجموعــة شــهدت نشــاًطا فــي الســنوات 
الثاثــة الماضيــة، منفتحــة بشــكل كبير على 

عمليات االستحواذ منذ 2018.
وفــي عــام 2018، ارتفعــت أربــاح المجموعة 
بنســبة 11.4 % مســجلة 115 مليــون دوالر، 
مقارنــة بما مقداره 103.19 مليون دوالر في 

العام 2017.
أمــا عــن الربــح العائد علــى المســاهمين، فبلغ 
114.08 مليــون دوالر العــام الماضي، مقارنة 
بـــ 104.18 مليــون فــي العــام 2017، مرتفعــة 

بنسبة 9.5 %.

صفقات لـ “جي اف اتش”

تنّظــم جمعيــة مصــارف البحريــن احتفــاالً بمناســبة مــرور مئــة عام علــى تأســيس القطاع 
المصرفــي البحريــن، وذلــك يــوم 11 ديســمبر المقبــل، تحت رعايــة رئيس الــوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة. 
وتواكــب هــذه االحتفالية تأســيس أول بنك 
تشــارترد  ســتاندرد  بنــك  وهــو  بالبحريــن، 
والــذي كان يطلــق عليــه آنــذاك اســم )البنــك 
الشــرقي المحــدود(، وهــو مــا يعكــس قــدم 
وعراقــة وغنــى القطــاع المالــي والمصرفــي 
أكثــر  مــن  واحــًدا  ويجعلــه  البحريــن،  فــي 
القطاعــات المالية عراقة فــي المنطقة وربما 

حول العالم.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان 
يوســف، عــن بالــغ شــكره وتقديــره لصاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء الموقــر على 
تفضلــه برعاية هذه االحتفالية، وبما يعكس 
القطــاع  دعــم  علــى  الدائــم  ســموه  حــرص 
المصرفــي فــي البحريــن، ويعــّزز مــا يحظــى 

بــه هــذا القطــاع الرائــد مــن اهتمــام كبير من 
ســموه علــى مدى العقــود العديــدة الماضية. 
مصــارف  جمعيــة  حــرص  يوســف  وأكــد 

المناســبة  بهــذه  االحتفــاء  علــى  البحريــن 
الكبيرة بالشكل الذي يليق بها وبالتعاون مع 
جميع الشــركاء ومــن بينهم وزارة الخارجية 
ومجلــس  المركــزي  البحريــن  ومصــرف 
التنمية االقتصادية وبنك ستاندرد تشارترد 
وغيرهــم مــن الشــركاء ذوي الصلــة بالقطاع 
االقتصادي والمصرفي والمالي بشكل عام. 

وشّدد على أهمية هذه الفعالية في البحرين 
ماليــة  مؤسســة   382 اآلن  تحتضــن  التــي 
بمجمــوع موجودات 192 مليــار دوالر، ومن 
بيــن تلــك المؤسســات 98 بنــًكا مــن بينها 21 

ا.  مصرًفا إساميًّ
وأشــار إلــى أن الجمعيــة ســتعمل مــن خــال 
هــذه االحتفاليــة علــى إبــراز أهميــة القطــاع 
التــي  والمميــزات  البحرينــي  المصرفــي 
يمتلكها، ومن بينها أنه يشغل المرتبة الثانية 
في القطاعات المســاهمة في الناتج المحلي 
اإلجمالــي بعــد النفــط، حيــث يســاهم بأكثــر 
مــن 16 % فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
ا يبلغ بالمجمــل نحو 10  ا ســنويًّ ويحقــق نمــوًّ
%، وتوظف مؤسســات القطاع أكثر من 14 
ألف أكثر من 65 % من بينهم بحرينيون في 

مختلــف المســتويات اإلداريــة، وهــذا يعنــي 
أن القطــاع المصرفــي مــن أكبــر القطاعــات 

توظيًفا للعمالة الوطنية، وبوظائف نوعية.

100 عام على تأسيس القطاع المصرفي

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي – البحرين “بيتــك”، عن تحديث تطبيق “بيتــك جزيل” اإللكتروني، أول منصــة رقمية “فنتك” من 
نوعهــا لفتــح الحســابات المصرفيــة، حيــث أصبح بإمــكان مواطني دول مجلس التعــاون الخليجي المقيمين فــي الخليج اآلن 

فتح حسابات مصرفية في البحرين عن بعد وخالل دقائق معدودة فقط ودون عناء السفر. 

للعمــاء  الجديــد  التحديــث  ويســمح 
المعامــات  بإجــراء  الخليجييــن 
الخدمــات  علــى  والحصــول  المصرفيــة 
باإلضافــة  البحريــن  داخــل  الماليــة 
حســاب  وإدارة  اســتخدام  لســهولة 
وإمكانيــة  بالعميــل  الخــاص  التوفيــر 
االســتثمارية  الوكالــة  حســابات  فتــح 
وإصــدار البطاقــات االئتمانيــة وغيرهــا 
من الخدمــات المصرفية. كما توفر هذه 
المنصــة اإللكترونية ميــزة التعرف على 
ــا، عــن طريــق التحقــق  العميــل إلكترونيًّ
مــن صحــة معلوماتــه وذلك عنــد إجراء 
Video Con� )خدمــة االتصــال عن ُبعــد 

فــرع  لزيــارة  الحاجــة  ferencing( دون 
البنك.

والرئيــس  المنتــدب  العضــو  وقــال 
 – الكويتــي  التمويــل  لبيــت  التنفيــذي 
البحريــن، عبدالحكيم الخياط “يســعدنا 
إمكانيــة  يتيــح  مــن  أول  نكــون  بــأن 
فتــح حســاب مصرفــي لمواطنــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجي عبــر منصتنا 
المصرفيــة الرقميــة دون زيــارة الفــرع. 
ونحمــد هللا أن يســر لنــا توفيــر أحــدث 
تقنيات “الفنتك” التي تساهم في تقديم 
خدمات مالية مميزة وميسرة لمواطني 
ممــا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 

الخليجــي،  التكامــل  زيــادة  فــي  يســهم 
وممــا يؤكد على التزاماتنا تجاه عمائنا 
الكــرام باســتمرارية التطويــر في منصة 
فريــدة  خدمــات  لتقديــم  جزيــل  بيتــك 
المصرفيــة  للخدمــات  جديــد  ومفهــوم 
مبنــي علــى فكــرة الصيرفــة المجتمعيــة 

هــذه  أنتهــز  أن  أود  كمــا  المســتدامة، 
البحريــن  مصــرف  ألشــكر  الفرصــة 
المركــزي ومجلــس التنميــة االقتصادية 
ــا لصناعة  لجعــل البحريــن مركــًزا إقليميًّ

الفنتك”.
المجموعــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 

لـ”بيتــك” خالــد رفيــع “نحــن  المصرفيــة 
ا بهــذا التحديــث الجديــد  فخــورون جــدًّ
للصيرفــة”  جزيــل  “بيتــك  لتطبيــق 
اإللكترونــي. ومنذ إطاق التطبيق العام 
الماضــي، عملنــا بجــد لتحســين مميزات 
منــا  التزاًمــا  وذلــك  المنصــة،  وخدمــات 

بتقديــم تجربــة مصرفية رقمية شــاملة 
لعمائنا الكرام”.

وفيما يخص بعض الخصائص الجديدة 
األخــرى، قــال نائــب رئيــس المجموعــة 
المصرفيــة لألفراد، صبــاح الزياني “أهم 
محــاور التطويــر هو االهتمام بتحســين 
قبــل  مــن  التطبيــق  اســتخدام  كيفيــة 
العميل، وعليه فقد قمنا بتحديث عملية 
ساســة.  أكثــر  لتكــون  الحســاب  فتــح 
إضافــة إلــى ذلــك، أضفنــا إمكانيــة فتــح 
حســابات الوكالــة االســتثمارية لفتــرات 
تتــراوح مــن شــهر الــى خمــس ســنوات 
وفيمــا  مباشــر.  وبشــكل  تامــة  بســهولة 
فبإمــكان  االئتمــان،  بطاقــات  يخــص 
مباشــرة  بطاقاتهــم  إصــدار  العمــاء 
االئتمانــي  الحــد  المنصــة واختيــار  مــن 
إدارة  إلــى  باإلضافــة  لهــم  المناســب 

خصائص بطاقاتهم”.

المنامة - بيتك

“بيتك”: إمكان فتح حساب مصرفي عن ُبعد

خالد رفيععبدالحكيم الخياط

المنامة - جمعية المصارف

عدنان يوسف

سمو رئيس 
الوزراء يرعى 

االحتفال يوم 11 
ديسمبر المقبل

 796
مليون دوالر

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

جاسم الصديقي 

مليون دوالر
500

أمل الحامد من المنامة

لمواطني         
دول مجلس 

التعاون المقيمين 
في الخليج
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عرض وطلب

اعالن رقم )175( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن 

يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأن���ه قد تقدم  إليه اصحاب الش���ركة ذات المس���ؤلية المحدودة التي 
تحمل اسم )البدائل لالستشارات ذ.م.م(  المسجلة بموجب القيد رقم 
102469-1 طالبين تغيير السش���كل القانوني للشركة وذلك بتحويلها 
إل���ى ش���ركة تضامن برأس���مال وق���دره 50٫000 )خمس���ون أل���ف( دينار 

بحريني، وتصبح مملوكة لكل من :
أحالم غانم كرامه زيمه الكثيري، وعبدالعزيز سعيد عبدهللا الكثيري

14/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -36153( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

17/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -36591( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: معصومة عبدالمجيد موسى وحداني موسوي

االسم التجاري الحالي: مارك ايس انترنشنل بلنرز
االسم التجاري الجديد: مارك ايس للتجارة العامة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد زهير مجيد علوي المشقاب
االسم التجاري الحالي: بينو للدعاية واالعالن

االسم التجاري الجديد: بوابة الشبكة لتنظيف المباني

قيد رقم: 13-30863قيد رقم: 38532-15

القيد: 110125  -  تاريخ: 17/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة سبايسي آيالند ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصح���اب  ش���ركة سبايس���ي آيالن���د ذ.م.م  المس���جلة بموج���ب القي���د رقم 
110125، طالبي���ن تغيير االس���م التجاري من  ش���ركة سبايس���ي آيالن���د ذ.م.م إلى 

مطعم ريد سي ذ.م.م
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

االثنين 18 مارس 2019 - 11 رجب 1440 - العدد 3807 12
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

صالون توين سيسورز للحالقة الرجالية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يد/ صالح احم���د عبدالرضا محمد الش���واي باعتياره المصفي 
القانون���ي صال���ون توين سيس���ورز للحالق���ة الرجالية ذ.م.م، المس���جلة 
كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب القيد رقم 119456-1، طالبا 
إش���هار انته���اء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

11/3/2019
)CR2019-34593( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: غانم يوسف غانم حسين السند تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيد / ابراهيم يعقوب يوسف مخيمر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
100171-1

االسم التجاري
صالون بحر مرمرة التركي

14/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -34555( طلب رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 59669-3

اسم التاجر: ميرزا عبدالمجيد عبدهللا خليفة
االسم التجاري الحالي: مؤسسة هدهد للكمبيوتر

االسم التجاري المطلوب: أحلى هدهد للصيانة والديكور
األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة الديكور الداخلي، أنشطة التصوير، األنشطة 

المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع
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“طرد مشبوه” يغلق مطار 
دنيدن في نيوزيلندا

أعلنت السلطات النيوزيلندية أمس األحد 
أنها أقفلت مطار دنيدن بعد العثور على 

طرد مشبوه، وذلك بعد يومين على 
المجزرة التي وقعت في مسجدين في 

مدينة كرايست تشيرش وأودت بحياة 50 
شخصا.

وقالت الشرطة في بيان “إن مطار دنيدن 
مقفل في الوقت الحاضر”، مضيفة “عناصر 

الشرطة باتوا في المكان، ويعمل فريق 
متخصص على تحديد طبيعة الطرد”.

وقال موظف في شركة “أير نيوزيلند” 
موجود في المكان لوكالة فرانس برس أنه 

لم يتم إخالء المطار.
وأفاد أن عددا قليال من الرحالت تأثر بهذا 

اإلغالق الذي حصل مساء االحد.

االحتــال يقــرر إغــاق “بــاب الرحمــة” بالمســجد األقصــى

مقتل 3 إسرائيليين بطعن وإطالق نار بالضفة

قتل جنديان إســرائيليان ومســتوطن فيما أصيب اثنان آخران، جراء هجومين )طعن وإطالق نار( نفذهما شــاب، صباح األحد، قرب مســتوطنة “أرئيل” في ســلفيت 
بالضفة الغربية المحتلة. وحســب مصادر إخبارية، فقد وصل شــاب إلى مفترق المســتوطنة، وطعن جنديًا إســرائيليًا وقتله، وأخذ ســالحه وأطلق النار على جندي 

آخر وأصابه، وانسحب من المكان وأطلق النار على 4 مستوطنين أمامه، وفر من المكان.

إن  قــال  اإلســرائيلي  الجيــش  لكــن 
نفــذا هجوميــن، قبــل أن  فلســطينيين 
يلــوذا بالفــرار، وتقوم قــوات من جيش 

االحتالل اإلسرائيلي بمطاردتهما.
قواتــه  اإلســرائيلي  الجيــش  واســتنفر 
فــي  “أرئيــل”  مســتوطنة  تخــوم  إلــى 
أعقــاب عمليــة إطالق النــار، كما أغلقت 
القــرى  مداخــل  الجيــش  مــن  قــوات 
ســلفيت  منطقــة  فــي  والمســتوطنات 
كإجــراء احتــرازي، فيما أفادت وســائل 
أصــوات  بســماع  فلســطينية  إعــالم 
إطالق نار، بســبب اشــتباك بين الجنود 
فــي  العمليــة  ومنفــذي  اإلســرائيليين، 

منطقة “بركان”.
أن  الفلســطينية  )معــا(  وكالــة  وذكــرت 
فــي  جنــوده  عــزز  االحتــالل  جيــش 
مــع  جــرت  اشــتباكات  وأن  الضفــة، 
برقيــن،  بلــدة  فــي  العمليــة  “منفــذي” 

التابعة لسلفيت.
االحــد،  أمــس  مــن  وفــي وقــت ســابق 

أمرت محكمة إسرائيلية، بإغالق مبنى 
بــاب الرحمــة داخــل المســجد األقصــى 

المبارك في مدينة القدس المحتلة.
يأتــي القرار بعد أســابيع من التوتر بين 
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي وهيئــة 

األوقاف اإلسالمية بشأن هذا الملف.
وقالــت المحكمة فــي حكمها الذي وزع 
فــي بيــان: “إن المبنى في بــاب الرحمة 
والمعــروف باســم )البــاب الذهبــي( فــي 
أن  يجــب  األقصــى،  المســجد  مجمــع 
تــزال  ال  المســألة  طالمــا  مغلقــًا  يبقــى 

بأيدي القضاء”.
فــي  المبــارك  األقصــى  المســجد  ويقــع 
البلــدة القديمــة بالقدس الشــرقية التي 
احتلتهــا إســرائيل فــي 1967 وضمتهــا 
إســرائيل  وتعتبــر  الحيــن.  ذلــك  منــذ 
القــدس بكاملهــا، بمــا فــي ذلــك الجــزء 
“الموحــدة”،  عاصمتهــا  منهــا،  الشــرقي 
في حين يتمســك الفلسطينيون بجعل 
القــدس الشــرقية عاصمــة الدولــة التي 

يطمحون إلقامتها.
وشــهدت األســابيع األخيــرة مواجهــات 
بســبب إغالق بــاب الرحمة أحــد أبواب 
الحرم القدسي، بعد أن أصدرت محكمة 
إســرائيلية أمرًا بإغالقه، وأعطت هيئة 

األوقاف حق استئناف القرار.
وتعترف إســرائيل التي وقعت معاهدة 
ســالم مــع األردن فــي 1994، بإشــراف 
المقدســات  علــى  األردنيــة  المملكــة 
اإلســالمية فــي المدينة المقدســة التي 

هي في صلب القضية الفلسطينية.

األردن يرفض إغالق “باب الرحمة”

أكد األردن، أمس األحد، رفضه وإدانته 
قــرار محكمــة إســرائيلية إغــالق مبنــى 

باب الرحمة في المسجد األقصى.
وأكــدت وزارة الخارجيــة األردنيــة في 

فيهــا  بمــا  الشــرقية  القــدس  أن  بيــان 
ضمــن  هــي  الشــريف  القدســي  الحــرم 
عــام  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي 
1967 وفقــًا للقانــون الدولــي وقــرارات 
تخضــع  ال  وأنهــا  الدوليــة،  الشــرعية 

لإلختصاص القضائي اإلسرائيلي.

وشددت الوزارة على أن مبنى  «
باب الرحمة يعتبر جزءًا أصياًل 
من المسجد األقصى  بمساحته 

البالغة 144دونمًا، وأن إدارة 
أوقاف القدس هي السلطة صاحبة 

االختصاص الحصري في إدارة 
جميع شؤون المسجد األقصى وفقًا 
للقانون الدولي. وطالبت الخارجية 

األردنية، إسرائيل إلغاء هذا 
القرار، وحّملتها كامل المسؤولية 

عن تبعاته الخطيرة، وعن سالمة 
المسجد األقصى المبارك ورفضت 

أي مساس بالوضع التاريخي 
والقانوني القائم.

القدس المحتلة ـ وكاالت

ولنغتون - أ ف ب

موقع الهجوم على مفترق أرييل المؤدي إلى مستوطنة أرييل اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة )أ ف ب(

تونس ـ أ ف بلندن - أ ف بالرياض ـ وكاالت

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الحرب فرضها الحوثيون على الشعب 
اليمني خدمة لمصلحة إيران في المنطقة، والتي تستخدمهم كأدوات لزعزعة أمن 

واستقرار األشقاء في دول الجوار.

لهيئــة  ترأســه  اجتمــاع  فــي  هــادي،  وقــال 
مستشــاريه، إن “حكومــة إيران كانت تســعى 
إلنشــاء حــزب هللا جديــد علــى الحــدود مــع 
الســعودية لتنفيــذ مآربها”. وأضــاف: “أهدافنا 
واضحــة ومســارنا محــدد من خــالل التوافق 
الوطنــي ومرجعيــات الســالم المرتكــزة علــى 
الحــوار  ومخرجــات  الخليجيــة  المبــادرة 
الوطنــي والقرارات األممية ذات الصلة، وفي 
إنهــاء  إلــى  وصــوال   ،2216 القــرار  مقدمتهــا 
لخيــارات  واالنتصــار  وتداعياتــه  االنقــالب 

الرئيــس  وشــدد  اليمنــي”.  شــعبنا 
الحكومــة  تفهــم  علــى  اليمنــي، 

المعانــاة  “حجــم  اليمنيــة 
تواجــه  التــي  والصعوبــات 

فــي  ســواء  الشــعب، 
أو  المحــررة  المناطــق 

التــي ال تــزال تحت ســيطرة الحوثييــن”. من 
اليمنــي معيــن  الــوزراء  جانبــه، قــدم رئيــس 
عبدالملك، تقريرا موجزا عن جهود الحكومة 
الماضيــة  الفتــرة  خــالل  الميدانــي  وعملهــا 
وفــي العاصمــة المؤقتــة عــدن و”المحافظات 
“تمكنــت  الحكومــة  أن  وأوضــح،  المحــررة”. 
مــن إخــراج موازنــة الدولــة 2019، إلــى النور 
إلــى  األزمــة”، الفتــا  بدايــة  منــذ  مــرة  وألول 
أهمية االســتقرار األمني الذي ينعكس بدوره 
علــى أعمال التنمية وإعادة األعمار مع أهمية 
تعزيز الشــراكة والثقــة المتنامية مع المجتمع 

الدولي والجهات المانحة.

وقدم وزير الخارجية اليمني خالد  «
اليماني، تقريرا موجزا، عن 

طبيعة العمل السياسي 
والنشاط الدبلوماسي للوزارة.

حــذرت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريزا ماي النواب فــي مجلس العموم من 
أن البالد “قد ال تخرج من االتحاد األوروبي ألشهر عديدة أو ال تخرج بتاتا” ما 

لم يدعموا خطتها لبريكسيت.

وتأتــي تصريحــات مــاي بعــد أســبوع مــن 
الفوضى فــي البرلمان رفض خالله النواب 
مرتين خطة بريكسيت التي توصلت إليها 
مــاي مــع قــادة االتحــاد األوروبــي، وذلــك 
قبــل أســبوعين فقــط مــن الموعــد المقــرر 

النسحاب بريطانيا من التكتل.
قالــت  تلغــراف”  “صنــداي  صحيفــة  وفــي 
مــاي إنــه إذا دعم النواب خطتهــا قبل قمة 
ستســعى  الخميــس  األوروبــي  المجلــس 
“لتأجيــل تقني قصير” للخروج من االتحاد 

إلــى مــا بعد 29 مــارس. وأقــرت بأن هذا 
المرجــوة” موضحــة  “النتيجــة  ليــس 
الشــعب  بــه  ســيقبل  أمــر  “هــذا  أن 

البريطاني إذا أفضى إلى تطبيق 
لبريكســيت”.  ســريع 

لــم  إذا  “البديــل  وقالــت 

يتفــق البرلمــان علــى الخطــة بحلــول هــذا 
التاريخ ســيكون أســوأ بكثير” إذ ســتضطر 
فــي  للمشــاركة  األرجــح  علــى  بريطانيــا 
االنتخابــات األوروبيــة فــي مايــو في حال 
التمديــد لفتــرة أطــول. وأضافــت “من غير 
البريطانــي  الشــعب  يتوجــه  أن  المنطقــي 
إلــى صناديــق االقتــراع النتخــاب أعضــاء 
البرلمــان األوروبي بعد ثالث ســنوات على 

التصويت على مغادرة االتحاد”.

وصوت النواب ضد الخطة للمرة  «
الثانية الثالثاء، ثم صوتوا 
األربعاء ضد الخروج من 
االتحاد دون اتفاق. كما 

رفض النواب دعوة لتنظيم 
استفتاء ثان حول 

بريكسيت.

أعلنت تونس أمس األحد انها تســعى لتســلم صهر الرئيس التونســي الســابق زين 
العابدين بن علي، الذي تم اعتقاله في فرنسا، وهو مطلوب في بالده بتهم احتيال.

مكتــب  إن  العــدل،  لــوزارة  بيــان  وقــال 
“إنتربول تونس” أرســل إشعارا إلى الوزارة 
القبــض  الفرنســية  الســلطات  بإلقــاء  يفيــد 

على بلحسن طرابلسي.
وذكر البيان أن طرابلسي يواجه 17 مذكرة 
مذكــرة   43 إلــى  إضافــة  محليــة،  اعتقــال 
دوليــة. ولــم يصــدر تأكيــد رســمي العتقــال 
طرابلسي في فرنسا، لكن مصدرا قريبا من 
التحقيــق أفــاد أنه اعتقل فــي جنوب البالد 
فــي وقــت ســابق هــذا األســبوع، لعالقتــه 

بممارسات مالية مشبوهة.
رجل األعمال الثري وشقيق ليلى 
زوجــة بــن علي، تــرك تونس في 
يناير عام 2011، عندما أطاحت 

االحتجاجات الرئيس.
عائلتــه  مــع  طرابلســي  وســافر 

إلــى  خاصــة  بطائــرة 

مونتريــال حيــث طلــب اللجــوء السياســي، 
ثــم   ،2015 عــام  رفضــت طلبــه  كنــدا  لكــن 
الكنديــة  الســلطات  كانــت  فيمــا  اختفــى 

تتحضر لترحيله بعد ذلك بعام.
حيــث  تونــس،  فــي  مطلــوب  وطرابلســي 
يعتقد أنه ترأس مجموعة اختلســت أمواال 

حكومية.
وأفادت برقية دبلوماســية أميركية مسربة 
في يونيو 2008، أن بلحسن طرابلسي كان 
“صاحب السمعة األسوأ بين أفراد عائلة بن 
علــي، وتدور شــائعات حــول تورطه في 

مخططات فساد واسعة”.

ونفي طرابلسي، الذي تشمل  «
ممتلكاته شركة طيران وفنادق، 

هذه المزاعم ضده، وقال إنه بنى 
ثروته بنفسه كرجل أعمال 

ناجح.

تونس تسعى لتسلم “صهر بن علي”تيريزا ماي تحذر من تأجيل طويل لبريكسيتهادي: الحوثيون “حزب اهلل” جديد بجوار السعودية
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القاهرة - أ ب

الجزائر ـ أ ف ب

فــي  الســودانيين  مئــات  شــارك 
فــي  للحكومــة  مناهضــة  احتجاجــات 
العاصمــة الخرطــوم وغيرها مــن المدن، 
الحكومــة  أعلنــت  فيمــا  األحــد،  أمــس 
أنهــا حصلــت علــى قــروض بقيمــة 300 
معالجــة  محاولــة  فــي  دوالر  مليــون 
األزمــة االقتصاديــة التــي تســببت فــي 

االضطرابات.
ديســمبر  فــي  المظاهــرات  وبــدأت 

بســبب ارتفــاع األســعار ونقــص الغــذاء، 
وتصاعــدت بســرعة إلــى مطالب بتنحي 
الرئيــس عمــر البشــير، ممــا شــكل أكبــر 
تحــد لحكمــه. وردت قوات األمن بحملة 
العشــرات.  مقتــل  عــن  أســفرت  عنيفــة 
كمــا تظاهــرت عشــرات العائــالت أمــس 
األحد أمام مقر جهاز األمن والمخابرات 
مطالبيــن  الخرطــوم،  فــي  الوطنــي 

باإلفراج عن أقربائهم المحتجزين.

ذكــرت وكالــة األنبــاء الجزائريــة، األحد، 
أن رئيــس الــوزراء المكلــف نــور الديــن 
بــدوي بــدأ محادثاتــه لتشــكيل حكومــة 
جديــدة، في مبادرة تســعى إلــى إرضاء 
المحتجيــن المطالبيــن بتنحــي الرئيــس 

عبد العزيز بوتفليقة ودائرته المقربة.
وأوردت الوكالة نقال عن مصدر وصفته 
الجديــدة  الحكومــة  أن  بالمســؤول، 
أو  بانتمــاء  وطنيــة  ســتضم”كفاءات 
وســتعكس  سياســي،  انتمــاء  دون 

للمجتمــع  الســكانية  الخصوصيــات 
أن  مراقبــون  ويســتبعد  الجزائــري”. 
الغضــب  بــدوي،  الديــن  نــور  يخفــف 
المشــتعل فــي الشــوارع عــن طريق بدء 

محادثات بشأن الحكومة الجديدة.
ورفــض الجزائريــون الذيــن يتظاهــرون 
منــذ مــا يقــارب ثالثــة أســابيع مبــادرات 
بوتفليقــة، الذي تخلى عن قرار الترشــح 
لوالية رئاســية جديــدة بعد 20 عاما في 

السلطة.

تواصل التظاهرات المناهضة للحكومة بالسودان

بدء محادثات تشكيل الحكومة الجزائرية

عواصم ـ وكاالت دبي ـ العربية نت

اســتقبل وزير الخارجية الســوري وليد المعلم، أمس األحد، المبعوث الدولي الخاص غير بيدرســون في ثاني زيارة له إلى دمشــق 
منذ تعيينه، وبحثا الحل السياسي لألزمة ومسألة لجنة مناقشة الدستور.

وجــدد المعلــم خــالل اللقــاء موقــف بــالده، 
قائــال إن “العمليــة السياســية يجــب أن تتــم 
بقيادة وملكية ســوريتين فقط، وأن الشعب 
الســوري هــو صاحــب الحــق الحصــري فــي 

تقرير مستقبل بالده”.
“لــن يألــو جهــدا  أنــه  إلــى  ولفــت بيدرســون 
مــن أجــل التوصل إلــى حل سياســي” للنزاع 
الســوري، المســتمر منــذ 8 أعــوام، كمــا أشــار 
الخطــوات  مــن  بعــدد  القيــام  “أهميــة  إلــى 
التي من شــأنها المســاعدة في تقــدم العملية 
السياســية”، مشــددا علــى “أهميــة أن تكــون 
ســوريتين  وملكيــة  بقيــادة  العمليــة  هــذه 

لضمان تحقيق النجاح المنشود”.
وكان بيدرســون قــد صــرح أمــام الصحفيين 
لــدى وصولــه إلى مقر إقامته في أحد فنادق 
حــول  “ســتتمحور  مناقشــاته:  أن  دمشــق، 
 ،”2254 األمــن  مجلــس  قــرار  تطبيــق  ســبل 

وهــو خارطة طريق إلنهاء النزاع اعدت عام 
2015. أعلنــت قوات ســوريا الديموقراطية، 
محــددة  زمنيــة  مهلــة  ال  أن  األحــد،  أمــس 

النتهاء القتال في شــرق ســوريا، مشيرة إلى 
خــروج أكثــر مــن 60 ألــف شــخص منــذ بــدء 

المعركة ضد آخر جيب لتنظيم داعش.

أكد القائد العام للحرس الثوري اإليراني، محمد علي جعفري، أن الحرس الثوري قام بتجنيد 200 ألف عنصر في العراق وسوريا. 
كما أكد على الدعم الصاروخي الذي تقدمه إيران لميليشــيا حزب هللا في لبنان بالقول: “صواريخ حزب هللا يمكنها الوصول إلى 

جميع المناطق اإلسرائيلية، وإسرائيل محاصرة اليوم من جميع الجهات”.

وفــي مقابلــة أجراهــا جعفــري مــع مجلــة 
“ســروش” ونشــرتها وكاالت إيرانية، أشار 
جعفــري إلى أن بــالده قامت بتجنيد 100 
ألــف عنصر فــي العراق، ونفــس العدد في 
ســوريا، مؤكــدًا أن هــذا اإلجــراء هــو مــن 

ضمن سياسات إيران في دول المنطقة.
بتســليح  طهــران  تقــوم  العــراق  ففــي 
تقــوم  حيــث  ماليــًا،  ودعمهــا  ميليشــيات 
القــرار  علــى  بالضغــط  الميليشــيات  هــذه 

السياسي في بغداد.
وصنفــت الواليــات المتحــدة بعــض هــذه 
آخرهــا  وكان  “إرهابيــة”،  الميليشــيات 
“حركــة النجبــاء” التــي تعتبــر أحــد أذرع 

السياسة اإليرانية في العراق.
بشــار  نظــام  إيــران  تدعــم  ســوريا  وفــي 
األســد، حيــث قامــت بإرســال ميليشــيات 

أفغانســتان  ومنهــا  مختلفــة  دول  مــن 
وباكســتان تحــت عناوين “لــواء زينبيون” 

و”كتائب فاطميون”.

“قــوة”  الثــوري  الحــرس  قائــد  واعتبــر 
الميليشــيات فــي المنطقــة “مــن نجاحــات 

النظام اإليراني”.

وليد المعلم وغير بيدرسون محمد علي جعفري

خــروج أكثر من 60 ألف شــخص منذ بدء معركــة الباغوز الحــرس الثوري: جّندنــا 200 ألف عنصر بالعراق وســوريا
مهمة أممية جديدة لحل األزمة السورية إيران تواصل تصدير الصواريخ لحزب اهلل
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ال تزال آثار مؤامرة القرن القذرة المســماة بالربيع العربي واضحة للعيان 
والتاريــخ وكل إنســان لــه ضمير، حيث اكتشــفنا أن الجهــات األربع “إدارة 
أوباما والشعوبيون الجدد أصحاب النزعة العرقية العنصرية ضد العرب، 
أي الكســرويون الفــرس بإيران، وأعضاء حــزب العدالة الطوراني، وأخيرا 
عمــاء وعبيــد الكســرويين والطورانيين جماعة اإلخوان المســلمين التي 
تعمــل علــى إدخال هؤالء الشــعوبيين الجدد إلى البيت العربي، وتســهيل 
احتــال اإلنســان العربــي سياســيا وآيديولوجيــا واقتصاديــا”، هــؤالء هم 
الذين شاركوا في قتل الشعب العربي المسلم وتشريده وتهجيره، وجعل 
أطفــال العــرب المســلمين أيتامــا بــا آبــاء وأمهــات، وجعــل نســاء العــرب 
المســلمين أرامــل فــي ظروف لــم تمر بها نســاء على مر التاريــخ، وتدمير 
البنية التحتية لباد العرب المسلمين، وآخرها سوريا العربية التي ذهبت 
ضحيــة وفــداء إلدارة أوبامــا والكســرويين والطورانييــن، تحــت مســمى 

وشعار براق، لكنه كان مؤامرة القرن “الربيع العربي المدمر”.
لقــد كانــت هنــاك أخطــاء من النظام الســوري الحاكــم، لكن أن يتــم تدمير 
ســوريا وبنيتهــا التحتيــة، ويتــم قتــل اإلنســان العربــي الســوري، وتترمل 
زوجتــه ويصبــح أبنــاؤه أيتاما، ويتــم احتال ســوريا العربية هذه األرض 
المسلمة من قبل الشعوبيين الجدد، الكسرويين والطورانيين، ويتم كسر 
راية الهوية العربية اإلســامية واســتبدالها براية الخميني وراية المنافق 
الطوراني الحامي لحقوق الشــواذ، فهذا ما اليرضاه عربي مســلم شــريف 
لديــه نخوة وكبرياء، باســتثناء الحشــد والمالكي وحــزب هللا والحوثيين 

واإلخوان المسلمين.

ذلك التدمير الذي جاءت به مؤامرة الربيع العربي، كان من أجل خاطر  «
عيون الثورة الخمينية، التي حلمت بأن يكون العرب المسلمون من شيعة 
وسنة راكعين لها، كما ركع وخضع عماء الحشد الشعبي والمالكي وحسن 

نصر هللا والحوثي، وكل ذلك التدمير الذي جاءت به المؤامرة القذرة 
كان من أجل عيون مسيلمة الطوراني وحلمه بأن يكون سلطانا يركع له 

العرب المسلمون كما ركع العماء والخونة “اإلخوان”، لكن هيهات أن نركع 
أيها الطوراني، فإن ركع لك المستعربون بائعو الهوية العربية اإلسامية 

من اإلخوان المسلمين، وأرادوا إدخالك البيت العربي الطاهر، فإن تسعة 
وتسعين بالمئة من العرب المسلمين، لن يرضوا بأن تدنس أنت وكسرى 

طهران تراب أرضهم الطاهرة، وللحديث بقية.

مؤامرة الربيع العربي... تدمير سوريا
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الغرب... عبادة العنصرية 
وكراهية المسلمين

الغــرب  عنــد  الازمــة  الحضاريــة  الخبــرات  هــي  مــا 
اإلســامي  الديــن  وأفــكار  ومبــادئ  أصــول  لمعرفــة 
جوانبــه،  جميــع  فــي  المســلمين  وتــراث  الحنيــف 
الغربيــة  المجتمعــات  فهــذه  شــيء،  ال  اإلجابــة.. 
مريضــة بالعقــد النفســية التــي اكتســبوها مــن تلــون 
أفكارهــا وكلهــا تجتمــع فــي نقطــة واحــدة وتلتقــي 
فــي هــدف واحــد هــو محاربــة اإلســام وتوفيــر كل 
أســباب مهاجمته عبر الخطابــات العنصرية المعادية 
بمشــاركة شخصيات عالمية في هذا النشاط وبعض 
الحكومات األوروبية التي تبنت وشــجعت مشــروع 
الخطابــات العنصريــة منذ أمد بعيد ومنها أســتراليا، 
آيســاندا، نيوزيلنــدا، كنــدا، هولنــدا، بلجيــكا، ألمانيا، 
والســويد،  الدنمــارك،  النرويــج،  بريطانيــا،  فرنســا، 
وتأتــي العمليــة اإلرهابيــة الجبانــة التــي اســتهدفت 
مســجدين فــي نيوزيلنــدا وراح ضحيتهــا عشــرات 

األبرياء المســلمين، كإحدى صور ظاهرة كره ومقت 
المســلمين فــي المجتمعــات األوروبيــة التــي تثرثــر 
دائمــا عن حقوق اإلنســان وحريــة المعتقد، في حين 
أنهــا مجتمعــات مريضــة باألوبئــة وعبــادة العنصرية 

وكراهية العرب والمسلمين.
إن الــدول التــي ال تحتــرم األديــان األخــرى وحريــة 
بالرقــي  تظاهــرت  مهمــا  خاويــة  دول  المعتقــد 
والتحضر، وفي صحيح أعماقها من الداخل وحوش 
كاســرة وأكثر وحشــية من حيوانــات الغابة، فكثيرة 
هــي حــوادث االعتــداء علــى الجاليات المســلمة في 
أوروبــا وبشــتى الطــرق، ومــع ذلــك نجدهــم ببــرودة 
أي  وال  يخفــق،  قلــب  وال  يرجــف  ضميــر  ال  الثلــج، 
اعتــراف بقيمــة إنســانية أو مثــل عليــا، فلغايــة اآلن 
لــم تســتطع الــدول األوروبيــة دمــج المســلمين فــي 
المجتمع، ففرنسا وكما تشير الدراسات تعاني تمييزا 

في مجال سوق العمل ضد المسلمين، والنمساويون 
جــاءوا في المرتبــة األولى من حيث عدم تقبلهم أن 
يكــون جارهــم مســلما، ثــم جــاءت بريطانيــا فألمانيا 
المســلمين  أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت  وسويســرا، 
فــي أوروبــا يواجهــون عقبــات كثيــرة خصوصــا فــي 

الطقوس الدينية.

في المجتمعات العربية تجد التسامح  «
والدولة تكون مسؤولة عن احترام التعددية 
الدينية وأنشئت مراكز لحوار األديان بهدف 

تعزيز التنوع وإرساء مفاهيم العدل والسالم 
بين الشعوب واألمم، بينما أوروبا لم تستطع 

لغاية اليوم أن تضع نهاية عاجلة لالضطهاد 
والتمييز الديني والعنصري باتخاذ خطوات 

فورية وفعالة لتحقيق ذلك، وفشلت 
وستفشل في إزالة الحواجز بين األجناس.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

فنلندا.. أيسلندا.. 
سنغافورة.. أحمدك يا رب

مــا إن يجــري الحديــث عــن أهميــة التعليــم 
وتطويــره فــي بلداننــا، حتــى يجــري ضــرب 
فــي  التعليــم  فــي  األولــى  بالــدول  األمثــال 
مثــل  الفائتــة،  الســنوات  مــدى  علــى  العالــم 
كوريــا الجنوبية وفنلندا وأيســلندا والســويد 
وســنغافورة، ويريــد المتحدثــون أن تتأســى 
دول بهــم في الجانــب التعليمي حتى نصبح 
والتكنولوجيــا  والتطــور  العلــم  فــي  مثلهــم 

وطريقة التفكير.
هــذا الــكام ليــس صحيحــًا علــى إطاقه وال 
أولــت  الــدول  فتلــك  إطاقــه،  علــى  خاطئــًا 
التعليم مكانة عالية، يؤثر عن باني سنغافورة 
لي كوان يو قوله إن هناك ثاث كلمات وراء 
تقــدم باده، هي: التعليم والتعليم والتعليم، 
بالطبــع لــم يكــن أي نوع من التعليــم، بل كان 
تعليمــًا متقدمًا انتشــل ســنغافورة مــن كونها 

بلد فاحين صغيرة وفقيرة، ليجعلها مضرب 
مثل لدول أغنى وأكبر وأقوى وأعرق.

ومــن هنــا أغدقــت الحكومــات الواعيــة على 
التعليــم فــي الموازنــات، وجعلــت منــه حجر 
األســاس للتنميــة البشــرية، وراهنــت عليــه، 
وأتــت رهاناتهــا رابحــة ألنهــا اتبعــت خططــًا 
طويلــة المــدى، طويلــة النفــس، مــع مراقبــة 
النتائــج األوليــة، والتعديــل الــذي يجعــل من 
الخطــط والبرامــج التعليمية كائنــا حيا ينمو 
ويتطــور ســنة بعــد أخــرى ليواكــب الجديــد 
فــي العالــم، ولــن يتمكــن من ذلــك، لكنــه أبدًا 
ال يتوقــف مكانــه... هــذا جانــب الصواب في 

الحديث عن التعليم في الدول المتقدمة.
أمــا جانــب الخطأ في هذا الــكام، من وجهة 
نظــري، أنــه يقــع فــي الخطــأ الــذي تقــع فيــه 
الــدول الناميــة، المنبهرة بالتقــدم الذي تصل 

إليه الدول ذات المقاعد في الصفوف األولى 
مــن العالــم فــي كل المجــاالت، ومرجــع هــذا 
الخطــأ أن المهتميــن فــي قطــاع مــا يفصلون 
هــذا القطــاع عّما حولــه، يفصلونه عــن بيئته 
بلدانهــم،  فــي  يتيمــًا  بــه  ويأتــون  الحاضنــة 
ويبذلــون الغالــي والنفيــس ليغدو نســخة لما 
كان عليــه فــي تلــك البــاد، وال يجنــون فــي 
أو  الصناعــة  ألن  الريــح،  قبــض  إال  النهايــة 
التعليــم أو الطــب أو الرياضــة أو أي قطــاع 
إنمــا هو عملية متكاملة يدخل فيها المجتمع 
وثقافته وطريقة تفكيره، فأي اجتثاث لفكرة 
مــا فــي بلد متقدمة وزرعها في بلد تخلو من 
تلك المكونات، سيشبه من يستزرع الفراولة 
في رمال الربع الخالي، أو من يســقي شــجرة 
باســتيكية يوميــًا علــى أمل أن تنمــو وتثمر 

أيضًا.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

لألســف الشــديد حــال العديــد من الــدول الغربية يبين مــدى ما وصلت 
لــه محاكمهــا، فهذ المحاكم “يدها ثقيلة وهي تعيد الحقوق ألصحابها”، 
كمــا هــو حــال المجتمــع الدولــي وحــال العاقــة بيــن أطرافــه، حيــث 
االختــال الشــديد فــي هــذه العاقة واالنحيــاز الواضــح والدائم لذوي 
القــوة والمتحكميــن فــي القرار الدولــي، وهذا الوضع هو الذي يتســبب 
فــي وقــوع الكثيــر من المآســي وكان آخرها ما وقع مؤخــرا )15 مارس 
الجاري( في مدينة كرايســت تشــيرش النيوزيلندية من مجزرة بشــعة 
وعمــل إرهابــي دنــيء عندما هاجم أحــد اإلرهابيين باألســلحة النارية، 
مســتهدفا المصلين بمســجدي “النور” و”لينوود”، في اعتداء داٍم خلف 

49 شهيًدا وإصابة أكثر من 40 شخصا.
لــم يشــعر هــذا المجــرم بــأي ذنــب جــراء مــا اقتــرف، بــل امتلكــه النهــم 
والعطــش إلــى دمــاء األبريــاء وهــو يصوب نيرانــه تجاه أنــاس يؤدون 
صاتهــم، وقــام بتصويــر تلك المجــزرة التي ارتكبهــا مدفوعا بعنصرية 
مقيتــة وإيمــان “أحمق” بســيادة وتفــوق الجنس األبيض ويقين أســود 
يجــب  وإنجــاز  مشــروع  عمــل  واألقليــات  المســلمين  اســتهداف  بــأن 

االحتفاء به.

لن ينصلح الحال بشعارات جوفاء وبيانات تضامنية صماء من  «
هنا وهناك، بل البد من إصالح ميزان العدالة المختل في كثير من 

الوجوه، خصوصا في النظام الدولي، حيث ال يزال حق “الفيتو” حائال 
دون إعادة الحقوق ألصحابها، وكذلك في اإلعالم الغربي، والعالقة 

بين األقليات المسلمة وأبناء الدول التي يعيشون فيها على 
الصعيدين الرسمي والشعبي، فعندما يقع عنف ضد الغرب يصنف 

على الفور بأنه عمل إرهابي مرتبط باإلسالم، وترفع المطالب 
بالتضييق على المسلمين أو حتى طردهم، بينما يسود الصمت 

في المجازر التي تقشعر لها األبدان والتي تستهدف المسلمين في 
كل مكان.

المجزرة النيوزيلندية والعدالة الدولية

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com

احتفال اليونسكو بجائزة 
جاللة الملك... والقوة 

الناعمة للبحرين
تحت رعاية جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
احتفلــت هيئــة األمــم المتحدة للتربيــة والعلوم والثقافة بتســليم جائزة 
اليونســكو - الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة الســتخدام تكنولوجيــا 
المعلومات واالتصال في مجال التعليم، حيث أقامت اليونســكو الحفل 

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وكان الحفل، الذي حضره وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي 
نيابة عن جالة الملك المفدى، شــيئا يدعو للفخر حقيقة ألنه وغيره من 
أنشــطة مملكتنا في الخارج يقدم البحرين للعالم بالشــكل الذي يليق بها 

وبقيادتها الرشيدة.
البحريــن دائمــا حاضــرة فــي كل مــا هــو إنســاني ومفيد للبشــرية جمعاء 
وجالــة الملــك المفــدى دائمــا يرســم لمملكتنــا العزيــزة صورة البلــد الذي 
يقــدم ويفيــد قــدر ما يســتطيع، البلــد الذي يبنــي وال يهدم ويريــد الخير 
لــكل البشــر، فالــذي يدعــم التعليــم والتكنولوجيــا يدعم التقــدم والرخاء 
للعالم ويحسن استخدام قوته الناعمة إلقامة جسور من الحب مع دول 

وشعوب العالم.
هــذه الجائــزة كمــا قال الدكتور ماجــد النعيمي في كلمــة مملكة البحرين 
نيابــة عــن جالــة الملك المفدى تكافــئ المبادرات المتميــزة في توظيف 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال بشــكل إبداعي في مجال التعليم لنشــر 
التجــارب الدوليــة ذات الطابــع اإلنســاني، بمــا يجعــل هــذه الجائــزة فــي 
صلب خدمة أهداف اليونســكو اإلنســانية. هذا هو لب القصيد فأهدافنا 

إنسانية وأهداف اليونسكو إنسانية وال أهداف أخرى لنا.
لقــد ســعدنا بقــول الســيدة أودري أزوالي مديــر عــام منظمــة اليونســكو 
إننــا هنــا أيضــا لنحتفــل مــع البحريــن بمــرور مئة عــام على نشــأة التعليم 
النظامــي، إذ تعــد البحرين مــن الدول المتميزة والرائــدة في التعليم كما 
في التعليم العالي. إن تقدير العالم واحترامه هو ما تسعى إليه البحرين 

وتستحقه عن جدارة بمساهمتها في تقدم الحضارة اإلنسانية.
واتضح تقدير العالم لجائزة جالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة من 
خال هذا الكم من المشروعات التي نظرتها لجنة التحكيم والتي بلغت 
١٣٩ مشــروعا عالميــا، وهو ما يظهر مدى اعتــراف العالم بأهمية وجدية 

هذه الجائزة لتعزيز قيم اإلنصاف في التعليم ودعم الفئات الضعيفة. 

والشك أن حجم التعاون بين البحرين وهيئة اليونسكو أمر يدعو للفخر،  «
فالبحرين تحتضن حاليا المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي ومركز 

التميز للتعليم المهني والفني والمركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصال من الفئة الثانية وجميعها تعمل بالتعاون مع اليونسكو وخبرائها.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



 أشــاد ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، بالمكاســب العديدة التي حققتها بطولة ســموه الدوليــة الثالثة لجمال الخيل 
العربية التي نظمها االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمشاركة واسعة من إسطبالت 

مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة.

ا على فعاليات البطولة،  وأســدل الســتار رســميًّ
الشــباب  شــئون  وزيــر  ســموه،  أنــاب  حيــث 
األبطــال  لتتويــج  المؤيــد  أيمــن  والرياضــة 
بحضور عدد من ســفراء الــدول المعتمدة لدى 

مملكة البحرين.
وأعرب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عــن بالــغ ســعادته بالمســتويات المميــزة التــي 
شــهدتها البطولــة وأثبتــت أن مملكــة البحريــن 
قــادرة علــى احتضــان الفعاليــات الكبــرى فــي 
رياضــات جمال الخيل العربية، مشــيًرا ســموه 
ــا  إلــى أن هــذا النجــاح ســيكون حافــًزا إضافيًّ
لمواصلــة الجهــود مــن أجــل تنظيــم بطــوالت 

مختلفة لجمال الخيل في الفترة المقبلة.
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
التــي  اإلســطبالت  مــن  الواســعة  بالمشــاركة 
مشــيًرا  التميــز،  مــن  عاليــة  قــدرات  أظهــرت 
سموه إلى أن مشاركة اإلسطبالت من المملكة 
أعطــت  الكويــت  ودولــة  الســعودية  العربيــة 
البطولــة رونًقا رائًعا من حيث زيادة المنافســة 

بين المشاركين.
وهنــأ ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 

كافة اإلسطبالت الفائزة بالمراكز األولى.

د. خالد: رعاية ناصر بن حمد 

ساهمت بالنجاح

أكد الدكتور خالد أحمد رئيس اللجنة المنظمة 
لبطولة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
الدولية الثالثة لجمال الخيل العربية أن رعاية 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة ســاهم 
شــهدت  التــي  البطولــة  بنجــاح  كبيــر  بشــكل 
مشــاركة واسعة من إسطبالت مملكة البحرين 

ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
الجهــود  علــى  حســن  أحمــد  خالــد  د.  وأثنــى 
الكبيــرة التــي بذلتهــا اللجنــة المنظمة برئاســة 
خليفــة  آل  راشــد  بــن  فيصــل  الشــيخ  ســمو 
بتســهيل كافــة األمــور لإلســطبالت المشــاركة 
فــي البطولــة، مبيًنا أن ســموه قد وجه االتحاد 
لبذل الجهود وتقديم كامل الدعم لإلسطبالت 
وأوضــح  البطولــة،  فــي  المشــاركين  والمــالك 

حرص ســموه على المســاهمة إلخراج البطولة 
بأفضل صورة تنظيمية، مشيًرا إلى أن االتحاد 
نجــح وللــه الحمــد باســتضافة مثاليــة للبطولة 

الدولية الثالثة.
وأكــد د. خالــد أحمــد أن كافــة اللجــان العاملــة 
بذلــت قصــارى جهدهــا مــن أجــل كتابــة نجاح 
لمملكــة البحريــن باســتضافة مميــزة للبطولــة، 
وأضــاف: “حرصنــا علــى تقديــم كامــل الدعــم 
لإلســطبالت المشــاركين فــي البطولــة، حيــث 
وســباقات  للفروســية  الملكــي  االتحــاد  إن 
القــدرة حــرص علــى تشــكيل اللجــان العاملــة 
قبــل انطــالق البطولــة بفترة من أجــل االنتهاء 
الكامــل مــن الترتيبــات والتجهيــزات الخاصــة 
بالبطولــة، وال شــك أن هــذا الجهــد أثمــر عــن 
تحقيق كامل النجاح من الناحية التنظيمية”.

الشــركات  أن  أحمــد  خالــد  الدكتــور  وأوضــح 
البطولــة،  بنجــاح  كبيــًرا  دوًرا  لعبــت  الراعيــة 
قدمــه  الــذي  الالمحــدود  بالدعــم  مشــيًدا 
الشــركات والمؤسســات والجهــات الحكوميــة، 
حيــث كان لهــم الــدور البــارز بتســجيل نجــاح 
آخــر للمملكــة فــي هــذه الرياضيــة الغنيــة عــن 

التعريف.
وأضــاف د. خالــد أحمــد حســن: “لقــد شــاهدنا 
رونــق رائــع بجمــال الخيــل العربيــة األصيلــة، 
وهــو تأكيــد واضــح علــى أن مملكــة البحريــن 
تحــرص علــى تخليــد هــذا اإلرث الــذي نتبعــه 
مــن األجــداد، وهــذه النســخة ســجلت نجــاح 
كامل في كافة النواحي وباألخص الفنية التي 
شــهدت منافسة شريفة بين اإلسطبالت الذين 

يتمتعون بقدرات عالية في اإلنتاجية”.
الواســعة  المشــاركة  أن  أحمــد  د. خالــد  وأكــد 
مملكــة  خــارج  مــن  المــالك واإلســطبالت  مــن 
البحريــن ســاهمت بمنافســة كبيرة بيــن المالك 
وأن تواجدهــم مكســب كبيــر للبطولة الدولية، 
مبيًنــا أن البطولــة حققت العديــد من األهداف 

المرجوة.
وبارك د. خالد أحمد حســن لكافة اإلســطبالت 
والمــالك الفائزيــن فــي البطولة، مشــيًرا إلى أن 
االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة 

النســخة  فــي  النجــاح  لمواصلــة  سيســعى 
القادمــة، مشــيًدا بالجهــود الكبيــرة التــي بذلها 
وحــكام  المنظمــة  اللجنــة  وأعضــاء  رؤســاء 
البطولــة واللجنة الفنية وكافة اللجان العاملة، 

مقدًما لهم جزيل الشكر والتقدير.

تكريم الحكام

كرم أيمن المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة 
حــكام البطولــة وهم: محمد عبدهللا ومســعود 

شوقي وحسين جميل ومحمد الجابر ويونس 
الكواجــي ومحمــد حافظ )البحريــن(، والقضاة 
كالوديــا  )بلجيــكا(،  جمــار  كريســتيان  هــم: 
)إيطاليــا(،  موســجيني  كريســتيان  )ألمانيــا(، 
تومــاس وســتيفانيوك )بولنــدا(، جانيت كورت 

)الواليات المتحدة(، ونشأة )مصر(.

عروض الكوباي

 أقيــم علــى هامــش البطولــة عــرض لرعــاة 

مــن  واســعة  بمشــاركة  “الكوبــاي”  الخيــل 
اإلســطبالت و وســط حضــور جماهيري من 
محبــي رياضــات رعــاة الخيــل، حيــث كانت 
فعاليــات رعــاة الخيــل منــارة مــع التثقيــف 
التــي  المعالــم  ورؤيــة  للحضــور  الحضــاري 
رياضــات  فــي  البحريــن  مملكــة  بهــا  تمتــاز 

الخيل.
وقــدم المالك واإلســطبالت المشــاركة لوحة 
فنية رائعة ومنافســة شــريفة ومميزة القت 

استحســان الجماهيــر الغفيــرة التي شــهدت 
الفعالية.

رائعــة  عــروض  علــى  الفعاليــات  واشــتملت 
واإلســطبالت  المــالك  مــن  الخيــل  لرعــاة 
المشــاركة فــي الفعاليــة، حيــث كان جمالهــا 

ومنظرها الخالب محط أنظار الجميع.

غزوان يصدح في القرية

قــدم معلــق البطولــة المميــز ســامي غــزوان 
لوحــة فنيــة رائعــة عندمــا صــدح فــي القرية 
جعــل  حيــث  التعليــق،  فــي  الرائــع  بصوتــه 
معرفــة  فــي  تتشــوق  الحاضــرة  الجماهيــر 
النتائج في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها 

في هذا الجانب.
بإعطــاء  كبيــًرا  دوًرا  غــزوان  ســامي  ولعــب 
البطولة حماًســا كبيًرا بين المشــاركين، وكان 
إضافــة كبيــرة للبطولــة خصوًصــا أنــه يمتــاز 
المشــاركة  الجيــاد  عــن  القيمــة  بالمعلومــات 
ولديــه خبــرة كبيــرة فــي تقديــم المشــاركين 
ويذكــر أن ســامي يعــد من أبــرز ومن قدامى 

المعلقين للخيل العربية.
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اللجنة اإلعالمية

ــات ــب ــط ــن اإلس ــمــنــظــمــة والـــمـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة مـ ــة ال ــن ــج ــل ــود ال ــه ــج ــاد ب ــ أشـ

ناصر بن حمد: مكاسب عديدة وراء البطولة الدولية لجمال الخيل العربية

رفع مدير عام نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل أســمى آيات الشــكر والتقدير والعرفان إلى حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البالد المفدى على رعايته الكريمة وتفضله بتشريف وحضور سباق الخيل الكبير 
الــذي أقيــم علــى كاس الملــك المفــدى يــوم الجمعــة الماضي، مؤكــًدا أن هذه الرعاية الســامية تجســد االهتمــام والدعم 

المتواصل الذي تحظى به رياضة الفروسية وسباق الخيل من لدن جاللته حفظه هللا.

وقال العلوي “إن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وكافة 
منســوبي رياضة ســباق الخيل في مملكة البحرين تشــرفوا 
وســعدوا بتشــريف وحضــور جاللــة الملــك المفــدى لســباق 
الخيــل الكبيــر الذي أقيم على كاس الملك وذلك كان مصدر 
للفخــر واالعتــزاز لــدى الجميــع، ويأتــي اســتمراًرا لمــا يوليه 
جاللته حفظه هللا من رعاية واهتمام ودعم متواصل لنادي 
راشــد منذ تأســيس النادي والذي يسجل التاريخ أن جاللته 
الفارس األول كان وضع القاعدة السليمة إلنشاء نادي راشد 
وتنظيــم رياضــة ســباق الخيــل منذ نهايــة الســبعينات ليرى 
النــادي النــور عام 1980، وبفضل توجيهاته الســامية ارتقت 

هذه الرياضة األصيلة إلى مستويات متطورة”.
كمــا أعــرب مدير عام نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل 
عــن خالــص الشــكر والتقديــر إلــى صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد ال خليفة ولــي العهــد النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى حضــور ســموه لســباق كاس 
الملــك المفدى الذي يجّســد اهتمام ودعم ســموه المتواصل 

لرياضة سباق الخيل.

وقــال العلــوي إن تشــريف جاللــة الملك المفدى وســمو ولي 
العهــد لســباق كأس الملــك أضفــى انطباعــات مميــزة علــى 
أجواء الســباق الذي بات من الســباقات المميزة في مســيرة 
ســباقات نــادي راشــد، وجعــل الجميــع يتفــاءل بالخيــر نحو 
فــي  الخيــل  ســباق  لرياضــة  األفضــل  والمســتقبل  التطــور 
المملكــة فــي ظــل هــذا االهتمــام والدعــم الكبير مــن القيادة 
الحكيمــة، ويمنحنــا فــي إدارة نــادي راشــد الدافــع والحافــز 
لمواصلة العمل بمسؤولية واجتهاد نحو تحقيق الطموحات 
المنشــودة لرياضــة ســباق الخيــل ومنســوبيها وفــق اهتمام 
ومتابعــة الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية برئاســة ســمو 
الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى ال خليفــة ونائبــه ســمو الشــيخ 

عيسى بن سلمان بن حمد ال خليفة.
لهــذا  الملــك  إلــى أن مهرجــان ســباق كاس  العلــوي  وأشــار 
الرعايــة  فبجانــب  النواحــي  جميــع  مــن  مميــًزا  كان  العــام 
والجمهــور  للشــخصيات  الكبيــر  والحضــور  الســامية 
الغفيــر، جــاءت منافســات الســباق قويــة ومثيــرة عكســت 
اإلســطبالت  مختلــف  بذلتهــا  التــي  الكبيــرة  االســتعدادات 

المشــاركة والتــي حرصــت علــى جلــب أقــوى الجيــاد ذات 
المســتويات والتصنيفات العالية وكذلك الفرسان العالميين 
والمحترفيــن، لــذا كان مســتوى الســباق علــى قــدر الحــدث 
الكبيــر، معرًبــا عــن تهانيــه لجميــع الفائزين بكؤوس الســباق 
ا لجميع المشاركين بالتوفيق في السباقات القادمة. ومتمنيًّ
وأعرب مدير عام نادي راشد للفروسية عن شكره وتقديره 
لكافــة الجهــات المســاهمة فــي دعــم جهــود النــادي لتنظيــم 

مهرجان كأس الملك وإنجاحه بالصورة المميزة.

توفيق العلوي مع جاللة الملك

حضور جاللة الملك وسمو ولي العهد السباق

العلوي وصف سباق الخيل بالمتميز في مسيرة سباقات النادي

اإلشادة برعاية وتشريف جاللة الملك وحضور سمو ولي العهد
18 مارس 2019 االثنين

11 رجب 1440

16
ربع نهائي كأس 

الصاالت اليوم

كأس  منافســات  )اإلثنيــن(  اليــوم  تنطلــق 
المصرف الخليجي التجاري لكرة الصاالت 

2019، وذلك على صالة نادي الشباب.
وتقــام اليــوم مبــاراة واحــدة ضمــن إطــار 
منافســات الــدور ربع النهائــي، حيث يلعب 

المحرق مع سترة عند 8 مساء.
وتقــام مباريات ربع النهائي كل يوم إثنين، 
 25 يــوم  التضامــن  مــع  قاللــي  يلعــب  إذ 
مارس الجــاري، ثم البديع مع المالكية يوم 
1 أبريــل المقبــل، وأخيــًرا الحد مع الشــباب 

يوم 8 أبريل المقبل.
وتلعب مباريــات ربع النهائي بنظام إخراج 
المغلوب، وهي مؤهلة للدور نصف النهائي 
الذي سيلعب يومي 15 و22 أبريل المقبل، 
فيما المباراة النهائية سيحدد وقتها الحًقا.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  أكــد 
البحرينــي لكرة القدم الشــيخ علي بن 
خليفــة آل خليفــة أن رعايــة حضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة عاهــل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعاه للفعاليات الرياضية الكبرى 
يوليــه  مــا  علــى  دليــل  المملكــة  فــي 
جاللته من دعم خاص وكبير للرياضة 
مــن  مزيــد  إلــى  وقيادتهــا  البحرينيــة 

االزدهار والرقي.
آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  وأشــاد 
خليفة برعاية حضرة صاحب الجاللة 
علــى  الخيــل  لســباق  المفــدى  الملــك 
كأس جاللته والذي أقيم بنادي راشــد 
ولســباق  الخيــل،  وســباق  للفروســية 
الدولــي  الماراثــون  نصــف  البحريــن 
البحرينــي  االتحــاد  بتنظيــم  الليلــي 
الرعايــة  أن  مؤكــًدا  القــوى،  أللعــاب 
الملكيــة الســامية تبعــث علــى الفخــر 
بــه  تحظــى  مــا  وتعكــس  واالعتــزاز، 
الرياضــة البحرينية من اهتمام خاص 
وبالــغ مــن قبــل جاللــة الملــك المفدى، 
مشــيًرا إلــى أن هــذه الرعاية ســاهمت 
ومكتســبات  منجــزات  تعزيــز  فــي 

الرياضة البحرينية التي حققت نتائج 
مميــزة علــى جميــع األصعدة بمــا فيها 

الدولية.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  ونــّوه 
البحرينــي لكــرة القدم بالدعــم الملكي 
الســامي للرياضــة البحرينيــة، مشــيًدا 
فــي ذات الوقــت بجهود ممثــل جاللة 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، مؤكــًدا أن دعــم 
سموه له بالغ األثر في تطوير الرياضة 
البحرينية وقيادتها من تميز إلى آخر.

رئيس اتحاد الكرة يشيد برعاية جاللة الملك

علي بن خليفة

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

جانب من كبار الحضورسمو الشيخ ناصر بن حمد

سامي غزوان



تلقــى رئيــس لجنــة الصحافييــن الرياضييــن أحمد كريــم دعوة من االتحــاد العربي للصحافة الرياضيــة لحضور الجمعيــة العمومية التي 
ستعقد نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك في العاصمة األردنية عمان. 

وتعقــد الجمعيــة العموميــة لالتحــاد العربي 
يوم 28 أبريل المقبل، بمشاركة جميع الدول 
األعضاء، وسوف يتم على هامشها انتخاب 
رئيــس لالتحــاد وأعضــاء المكتــب التنفيذي 

البالغ عددهم 12 دولة. 
وسوف يقام على هامش الجمعية العمومية 
الرياضييــن  اإلعالمييــن  عيــد  حفــل  أيًضــا، 
العــرب وذلــك يــوم 27 أبريــل المقبــل، حيث 

ســيتم تكريــم اإلعالمييــن المرشــحين مــن 
قبــل دولهــم األعضــاء فــي االتحــاد العربــي 
نظيــر مــا قدموا من جهــد في مجال اإلعالم 

الرياضي على مدى مشوارهم المهني. 
وقــال رئيس لجنــة الصحافييــن الرياضيين 
الزميل أحمد كريم، إن اللجنة تلقت الدعوة 
من قبل رئيس االتحاد العربي محمد جميل 
بحضــور  اهتمامــه  أبــدى  الــذي  عبدالقــادر 

البحريــن للجمعيــة العمومية لمــا عرف عنها 
مــن مســاهمة فعالــة فــي نشــاطات االتحاد، 
ولمــا تشــهده المملكة مــن تطور متنــاٍم على 

مستوى اإلعالم الرياضي. 
الصحافييــن  لجنــة  أن  كريــم  وأضــاف 
بالــغ  باعتــزاز  تقــّدر  البحرينيــة  الرياضييــن 
وســوف  العربــي  االتحــاد  رئيــس  اهتمــام 
تكــون متواجــدة عبــر ممثليها فــي الجمعية 

الرياضييــن  اإلعالمييــن  وعيــد  العموميــة 
العــرب نظــًرا لمــا يمثلــه مــن مكانــة مرموقة 

على مستوى اإلعالم الرياضي العربي. 
لــن  الحاضــر  الوقــت  “فــي  كريــم:  وختــم 
أو  الرئاســة  لمنصــب  البحريــن  تترشــح 
االتحــاد  فــي  التنفيــذي  المكتــب  لعضويــة 
العربــي نظــًرا لتركيزهــا علــى تطويــر العمــل 
المناخــات  وتوفيــر  المحلــي  الصحافــي 
فــي  الرياضييــن  للصحافييــن  المالئمــة 
المملكة، ولكنها ستكون داعمة لمن ترى فيه 
الكفاءة والمقدرة على تطوير العمل العربي 

المشترك”.

كريم: البحرين تدعم األكفأ للرئاسة والمكتب التنفيذي

 رفع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى مقام صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الــوزراء الموقر، وإلى مقام 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
ــا بإحرازه 5 ميداليات ملونة فــي بطولة العالم لقوة الرمــي للهواة، التي  األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، بمناســبة تحقيق المنتخب الوطني لقــوة الرمي إنجاًزا تاريخيًّ
احتضنتها مدينة بتايا بمملكة تايالند في الفترة 16-7 مارس الجاري، بعد أن أحرز الالعب محمد عبد األمير الميدالية الذهبية بوزن 55 كيلوجراًما، وأحرز الالعب عبدهللا خوري الميدالية الفضية في 
وزن تحت 95 كيلوجراًما، وأحرز الالعب حسين السماهيجي فضية وزن 60 كيلوجراًما، وأحرز الالعب علي سلمان برونزية وزن 60 كيلوجراًما وأحرز الالعب محمود زهير برونزية وزن 65 كيلوجراًما.

ثمرة الدعم الملكي

 وأكــد ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة 
أن هذا اإلنجاز التاريخي لمنتخب قوة الرمي 
في بطولة العالم للهواة، ما هو اال ثمرة رعاية 
ودعــم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
بمملكــة  والرياضييــن  للرياضــة  ورعــاه،  هللا 
البحريــن  تبــوأ  فــي  أســهم  والــذي  البحريــن، 
القــاري  المســتويين  علــى  مرموقــة  مكانــة 
والدولــي، من خــالل النجاحــات التي حققتها 
المنتخبات الوطنية المختلفة في المشاركات 
والمحافــل الرياضيــة، التــي زادت مــن رصيد 

الرياضة البحرينية من اإلنجازات.

استمرارا إلنجازات عام الذهب

تعكــس  النتيجــة  هــذه  أن  ســموه  وأضــاف   
بصــورة حقيقة الجهــود المتميــزة التي بذلها 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، من 
التطويريــة والــرؤى  خــالل االســتراتيجيات 
الرائــدة التــي أطلقها ســموه، والتي ســاهمت 

فــي ترجمــة توجيهــات عاهــل البــالد المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه، لقيــادة القطــاع الرياضي 
نحــو آفــاق أكثــر إشــراًفا، بمــا انعكــس علــى 
لتكــون  اإلنجــازات،  تلــو  اإلنجــازات  إحــراز 
شــاهدة علــى مــا حققتــه الرياضــة البحرينية 
صعيــد  علــى  الســيما  وتقــدم  تطــور  مــن 
الرياضــات القتاليــة، والتــي عــّزز مــن مكانــة 
البحريــن في هــذه الرياضات على المســتوى 
الدولــي، مشــيًرا ســموه إلى أن هــذه النتيجة 
المميــزة هي اســتمرار لنجاحات عــام الذهب 
بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  الــذي اطلقــه ســمو 
شــكل  والــذي   ،2018 عــام  علــى  خليفــة  آل 
قفــزة نوعيــة علــى مســتوى اإلنجــازات التي 
حققتهــا المنتخبات الوطنية في المشــاركات 

المختلفة.

نجاح رؤيتنا للرياضات القتالية

وقال ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة: 
“ســعدنا كثيــًرا بمــا حققه المنتخــب الوطني 
لقوة الرمي في بطولة العالم، فهذه النتيجة 

هــذا  فــي  للمنتخــب  والمشــرفة  التاريخيــة 
واضــح  بشــكل  تعكــس  العالمــي،  التجمــع 
للرياضــات  رســمناها  التــي  رؤيتنــا  نجــاح 
االتحــاد  مظلــة  تحــت  المنضويــة  القتاليــة 
البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة، والتــي 
برهنــت علــى قدرتهــا فــي إحــراز اإلنجازات 
المتواصلة للرياضة البحرينية. وقد عكست 
هــذه النتيجــة المســتوى الكبيــر الــذي قدمه 
البطولــة،  هــذه  منافســات  المنتخــب طيلــة 
اإلنجــاز  هــذا  خاللهــا  مــن  حصــد  والتــي 
النتائــج  لسلســلة  يضــاف  الــذي  التاريخــي، 
المتميــزة التــي حققتهــا الرياضــات القتالية، 
مشــيدين بالمســتوى القــوي الــذي ظهــر بــه 
العبــو المنتخــب فــي هــذه البطولــة، والذين 
برهنــوا علــى القــدرات واإلمكانيــات العاليــة 
التــي يمتلكونهــا، لتحقيــق هــذا اإلنجــاز غير 
المســبوق لرياضــة قــوة الرمــي البحرينيــة”، 
مقــّدًرا ســموه فــي الوقت ذاته الــدور الكبير 
الــذي يلعبه االتحاد البحرينــي لفنون القتال 
المختلطة برئاســة خالد الخيــاط، في تنفيذ 

رؤية ســموه من خــالل البرامــج والفعاليات 
المنضويــة  القتاليــة  للرياضــات  تهيــأ  التــي 
تحت مظلة االتحاد، الســبل التي من شــأنها 
الوصول لمرحلة الجاهزية المناسبة لخوض 
مختلف المشاركات والمنافسة على تحقيق 

مزيد من النتائج واإلنجازات.

مشوار المنتخب في البطولة:

الرمــي  لقــوة  الوطنــي  المنتخــب  شــارك   
العالــم  بطولــة  بمنافســات  العبيــن  بخمســة 
المنتخــب  بــدأ  وقــد  للهــواة،  الرمــي  لقــوة 
مشــواره فــي البطولــة بالنــزال الــذي خاضــه 
الالعــب حســين الســماهيجي أمــام الالعــب 
الهندي باســم أنصاري في الدور قبل النهائي 
لوزن 60 كيلوجراًما، حيث نجح الالعب من 
الفــوز بالضربــة القاضيــة والعبــور للمواجهــة 
الفلســطيني  أمــام  خاضهــا  التــي  النهائيــة 
محمــد خليل، إال أنه خســر النــزال بالتثبيت، 
ليحصــد الميدالية الفضية. وفي الوزن ذاته، 
تأهل الالعب علي سلمان مباشرة للدور قبل 

النهائــي، حيــث واجــه الالعــب الفلســطيني 
المواجهــة  خســر  أنــه  إال  خليــل،  محمــد 
بالتثبيت، ليحصد الميدالية البرونزية. وفي 
الــوزن 65 كيلوجراًمــا، تأهل الالعب محمود 
زهيــر مباشــرة إلى الدور قبــل النهائي، حيث 
واجــه الالعــب اللبناني محمد صالــح، إال أنه 
تعــرض لإلصابــة التــي منعتــه مــن مواصلــة 
النــزال، ليحصــد الميداليــة البرونزيــة. وفــي 
الالعــب  تأهــل  كيلوجراًمــا،   95 تحــت  وزن 
بعــد  النهائيــة  للمبــاراة  خــوري  عبــدهللا 
النيجيــري، حيــث واجــه  انســحاب الالعــب 
نــاري،  نــزال  فــي  ســويدان  يحيــى  الالعــب 
خسره الالعب خوري بفارق النقاط، ليحصد 
الميدالية الفضية. وفي وزن 55 كيلوجراًما، 
نجــح الالعــب محمــد عبداالميــر مــن العبــور 

للمبــاراة النهائيــة، بعــد فوزه المســتحق على 
حســاب الالعــب الماليزي اســكندر زولقرنين 
عــن طريق التثبيت، حيث واجه في النهائي 
الالعــب الجزائــري كالليب احمــد، وقد نجح 
في إجبار منافســه على االستسالم، ليحصد 

بذلك الميدالية الذهبية.

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

خالــد بــن حمد يهّنئ جاللــة الملك وســمو رئيس الوزراء وســمو ولي العهــد وناصر بن حمد

إنجاز تاريخي لمنتخب قوة الرمي في بطولة العالم

االثنين 18 مارس 2019 
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رفعــت مملكــة البحريــن رصيدها مــن الميداليات الذهبية إلى 6 في ثالــث أيام دورة األلعاب 
العالميــة لألولمبيــاد الخــاص بالعاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي، التــي تقــام مــن 8 - 22 مــارس 
الجــاري تحــت رعايــة ولي عهــد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة ســمو الشــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان. 

وكانت العبو األولمبياد الخاص البحريني قد 
رفعــوا رصيد المملكة إلــى 15 ميدالية ملونة 
بواقــع 6 ذهبيــات و3 فضيــات و6 برونزيات، 
مــا يبشــر بالمزيــد مــن اإلنجــازات فــي األيــام 

المقلة. 
ذهبيــة  الشــيخ  أحمــد  الفــارس  وأحــرز 
الفروســية فــي فئــة Working Trails وهــي 
مســابقة إنجــاز الممــرات التــي تعتمــد علــى 
التحكم والســيطرة والتحول من نوع ركوب 
إلى آخر في الوقت المناســب وفي مســارات 
ذات تصاميم مختلفة. وأحرز بطلنا 57 نقطة 
متقدمــا بفــارق 5 نقــاط عن أقرب منافســيه، 
بإشراف المدربين منى فيروز وباسل الجبل. 
كما حقق الالعب نفســه فضية في منافسات 
القفــز بعــد أن اســتخدم مهاراته فــي التحكم 
بخيــل صعبــة المــراس وتفــوق علــى نفســه؛ 

ليبقى في المنافسة ويحقق نتيجة الفتة. 
واســتمر تألق العب الدراجــات الهوائية حمد 
التميمــي بتحقيــق ثانــي ميدالياتــه الذهبيــة 
في فئــة 10 كيلومترات تحت قيادة المدرب 
ناجي أحمد، علما أنه حصد ذهبية ســباق 15 

كيلومترا في اليوم الثاني للمنافسات. 
كما حصلت العبة تنس الطاولة جواهر طالل 

على الميدالية الذهبية في اللعب الفردي بعد 
تألقهــا فــي جميــع مبارياتها بقيــادة المدربين 
عبــدهللا مجيــد ولطيفــة بوحجــي. وانتظرت 
جواهــر حوالــي 24 ســاعة إلعــالن نتيجتهــا، 
إذ كانــت الفرق المشــاركة فــي المجموعة قد 
تظلمــت مــن حالة غــش إلحدى المتنافســات 
التــي تالعبــت بنتائــج التصنيــف، وتــم قبول 

التظلم؛ لتفرح جواهر والمملكة بالذهب. 
ونالــت المملكــة برونزيــة عالميــة بيــد البطــل 
المــدرب  إشــراف  تحــت  مرســل  عبــدهللا 
منافســة  خــاض  حيــث  راشــد،  عبداللطيــف 
نقطــة   459 محققــا  قويــة  مجموعــة  ضمــن 
متأخــرا بـــ 3 نقــاط فقــط عــن صاحــب المركز 

الثاني. 

وأجريت المنافســات وســط تشجيع بحريني 
قــوي مــن خالل أســرة عبدهللا التــي حضرت 
أبوظبــي خصيصــا لهذا الغــرض حاملة أعالم 
المملكــة؛ لتحتفــل مــع بطلهــا بهــذه النتيجــة 

المتميزة. 
كمــا حقــق الالعب أحمــد عبدالحميد الشــيخ 
البرونزيــة فــي البوتشــي )الفــردي( بعــد تغلبه 
علــى العــراق وإيران، علمــا أن بحوزته فضية 

اللعبــة فــي فئــة اللعــب الجماعــي، فــي أولــى 
المدربيــن  قيــادة  تحــت  الدوليــة  مشــاركاته 

حسن جواد ومنى أحمد. 
كذلك نجح العداء محمد الجبوري في قطف 
برونزيــة الجري 200 متر بتحقيق زمن 27.4 
ثانية وبفارق طفيف جدا عن صاحب المركز 
الثانــي يبلــغ حوالي نصف بالمائة من الثانية. 
ويشــرف علــى الفريــق الكابتن أحمد حســين 

والكابتن فوزية حسن. 
وعــودة إلــى الفروســية، أدت الفارســة نيلــة 
العاثم أداًء مشــرفا وحققت المركز الخامس، 
فــي منافســات Working Trails. أما الفارس 
كميل المقهوي فخرج من سباق قفز الحواجز 
بعــد ســقوطه من الخيل؛ بســبب فــك الركاب 
للرجــل اليمنى، علما أنه يحمل ذهبية ســابقة 

.Working Trails في هذه البطولة في فئة

سارة الذهبية وعائشة الفضية 

ونالــت يــوم الســبت الماضــي الالعبــة ســارة 
القــوى  ألعــاب  الحســيني ذهبيــة غاليــة فــي 
ومنافســة  قــوي  أداء  بعــد  متــر   200 جــري 
مختلفــة،  دول  مــن  الهمــة  ذوي  مــع  حاميــة 
بينما حققت زميلتها عائشــة السبيعي المركز 

الثاني؛ لتسجل فضية في رصيد المملكة.

أبوظبي - الوفد اإلعالمي

15 ميدالية لألولمبياد الخاص البحريني بأبوظبي

محمد جميل عبدالقادر أحمد كريم 

الجفير - لجنة الصحافيين الرياضيين

تألق الفارس 
الشيخ... وجواهر 

تخطف األضواء 
في التنس

سمو الشيخ خالد بن حمد 

سموه: نتيجة مشّرفة 
تعّزز من مكانة 

البحرين في الرياضات 
القتالية العالمية

سموه: الحصاد 
استمرار إلنجازات 

عام الذهب

سموه يشيد بمستويات 
الالعبين خالل 

منافسات البطولة
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أعلنت اتحادات منطقة اآلسيان لكرة القدم في اجتماعها أمس )األحد( في كمبوديا 
دعمها وتأييدها للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة 
القــدم لواليــة جديــدة فــي االنتخابــات التــي ســتجرى في الســادس من شــهر أبريل 
المقبل في العاصمة الماليزية كوااللمبور، معربين عن تمســكهم به للبقاء على ســدة 

الرئاسة لمواصلة مسيرة اإلنجازات التي تحققت في عهده.

جــاء هــذا اإلعــان علــى هامــش اجتماع 
مجلــس اتحــاد اآلســيان المكــون مــن 12 
دولــة هــي: أســتراليا، برونــاي، كمبوديــا، 
ميانمــار،  ماليزيــا،  الوس،  أندونيســيا، 
تيمــور  تايانــد،  ســنغافورة،  الفلبيــن، 

الشرقية، فيتنام.
بيانــه  فــي  اآلســيان  دول  اتحــاد  وأكــد 
الرســمي الصــادر أن الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة فــاز برئاســة االتحــاد 
اآلســيوي في االنتخابــات التكميلية بعام 
2013 بأغلبيــة ســاحقة وانتخــب عضــًوا 
فــي المكتــب التنفيــذي لاتحــاد الدولــي 
الجمعيــة  بتزكيــة  وحظــي  القــدم،  لكــرة 
العموميــة لرئاســة االتحــاد اآلســيوي في 
إعــادة  إلــى  باإلضافــة   2015 انتخابــات 
انتخابــه عضوا بالمكتــب التنفيذي للفيفا 
ونائبــا لرئيــس الفيفــا لغايــة اآلن وهــو ما 
يجســد ثقة الجمعيــة العموميــة بكفاءته 
باإلضافــة إلــى حالــة اإلجمــاع والوحــدة 
التي اســتطاع أن يرســخها داخــل العائلة 

اآلسيوية.
اآلســيان  دول  اتحــاد  دعــم  ويأتــي 
إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  الســتمرار 
قيــادة  فــي  رحلتــه  ليواصــل  خليفــة  آل 
المكتســبات  مــن  المزيــد  إلــى  االتحــاد 
الماضيــة شــهدت  الفتــرة  خصوًصــا وأن 
نجاحــات بارزة شــملت كافة أركان اللعبة 
وملموســة  واضحــة  بصــورة  وانعكســت 
علــى مخرجــات الكــرة اآلســيوية، حتــى 
بــات أكبــر اتحــاد قــاري يحظــى بمكانــة 

دوليــة متميزة من بيــن جميع االتحادات 
القاريــة فــي آليــة ونظــام العمل وسلســلة 
البرامــج والمبادرات التــي طبقها االتحاد 
خال عهد الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل 
خليفــة والــذي كانت له بصمــات واضحة 

في ازدهار اللعبة وتطورها.
كمــا أن هــذا اإلجمــاع مــن دول اآلســيان 
الشــيخ  بذلهــا  التــي  الجهــود  عــن  يعبــر 
ســلمان بــن إبراهيم آل في قيادة ســفينة 
األمــان  شــاطئ  إلــى  اآلســيوية  الكــرة 
بفضــل حالــة االســتقرار والتضامــن بيــن 
أعضــاء االتحــاد وحرصــه المســتمر علــى 
التواصــل مع جميــع االتحــادات الوطنية 
ودعمها بكافة الوســائل والسبل، وبالنظر 
للتطور الواضح في مسيرة عمل االتحاد 
اآلســيوي ونجاحاتــه الافتــة في توحيد 
العائلــة اآلســيوية وتحقيــق المكتســبات 
ندعــم  المجــاالت،  شــتى  فــي  الهائلــة 

استمراره في والية جديدة قادمة.
بيــان اتحــاد دول اآلســيان مــن  ويعتبــر 
ضمن سلسلة بيانات لمختلف االتحادات 
الشــيخ  بقــاء  أيــدت  التــي  الوطنيــة 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة لمصلحــة 
برامــج  شــملت  بعدمــا  اآلســيوية  الكــرة 
اللعبــة  التطويــر والتنميــة كافــة عناصــر 
مــن العبيــن وحــكام ومدربيــن وإداريين 
وإعامييــن ومســابقات واالهتمــام بكــرة 
داخــل  القــدم  وكــرة  للســيدات  القــدم 
الصــاالت وكــرة القــدم الشــاطئية وتعزيز 
العوائــد الماليــة لاتحــاد وإبــرام العديــد 

الكــرة  الناجعــة لخدمــة  مــن االتفاقيــات 
الناميــة  االتحــادات  ودعــم  اآلســيوية 

والعديــد مــن التحســينات التــي أدخلهــا 
فعــل  وردود  إيجابيــًذا  صــًدى  والقــت 

طيبــة، األمــر الذي يســتدعي التمســك به 
لواليــة جديدة لتحقيق االســتقرار داخل 

البيت اآلسيوي ومواصلة العمل لارتقاء 
باللعبة إلى المزيد من التقدم والتطور.

سلمان بن إبراهيم خالل لقائه مع اتحادات اآلسيان العام الماضي 

جانب من اجتماع اتحادات اآلسيان في كمبوديا

القارة الصفراء تعّزز التفافها حول رجل آسيا األول
12 اتحــاًدا فــي منطقــة اآلســيان تعلــن دعــم ســلمان بــن إبراهيم لرئاســة اآلســيوي

اللجنة اإلعالمية
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المملكة تتزين بالحملة الترويجية لـ“بال حدود”
10 أيـــام تفصلنـــا عـــن جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال 1

10 أيــام فقــط تفصلنــا عــن انطــاق “بــا حدود” ســباق الفورمــوال 1 جائزة البحريــن الكبرى لطيــران الخليج ل للعــام 2019 في حلبة 
البحرين الدولية والمقرر إقامته خال الفترة من 28 حتى 31 مارس 2019 الجاري.

وانتشــرت اإلعانــات الترويجيــة للســباق 
العالمــي في جميــع أنحــاء ومناطق مملكة 
البحريــن وفــي العديد مــن المواقــع الهامة 
والحيوية في المملكة والشــوارع الرئيســة 
بــرج  علــى  الضخــم  كاإلعــان  والمبانــي 
شــارع  الدولــي،  البحريــن  مطــار  المؤيــد، 
الشــيخ خليفــة بــن ســلمان، شــارع الشــيخ 
بــن ســلمان، باإلضافــة لإلعانــات  عيســى 
علــى جســر الملك فهــد والشــوارع المؤدية 
لحلبــة البحرين الدولية إلى جانب انطاق 
الرســمية  الترويجيــة  الحملــة  ســيارات 
األمــر  العــام  هــذا  بشــعار  المزينــة  للســباق 
الذي من شــأنه لفت انتباه محبي ومتابعي 
ســباق  بقــرب   1 للفورمــوال  العالــم  بطولــة 

جائــزة البحريــن الكبــرى في نســخته الـ15 
الدوليــة  البحريــن  حلبــة  تحتضنهــا  التــي 
لبطولــة  الثانيــة  الجولــة  ســتكون  والتــي 

العالم للفورموال 1 لموسم 2019.
وتوفــر جميع أســعار التذاكر الدخول أليام 
علــى  مــرة  ألول  وذلــك  األربعــة  الســباق 
اإلطــاق، والتــي تشــهد إلــى جانــب ســباق 
رئيســية  عالميــة  ســباقات   ،1 الفورمــوال 
إضافــة  هــذا  إقليميــة.  وبطــوالت  أخــرى 
للحلبــة  الترفيهيــة  الفعاليــات  إلــى حزمــة 
التــي تشــمل مجموعــة مختــارة مــن أشــهر 
الفنانين الموسيقيين في العالم إلى جانب 
حفــل  وأبرزهــا  الغنــاء  نجــوم  مــن  نخبــة 
الفنــان مارتــن غاريكس ويقــام الحفل يوم 

الجمعــة الموافــق 29 مــارس 2019، وحفل 
الفنان العالمي KYGO الســبت الموافق 30 
مارس الجاري إلى جانب جدول حافل من 
فعاليــات الترفيه العائليــة على مدار عطلة 

نهاية األسبوع.
الرئيســية والتــي  المنصــة  وتتوفــر تذاكــر 
أيــام  ألربعــة  ــا  بحرينيًّ دينــاًرا   150 تبلــغ 
السباق، بينما منصة بتكلو تبلغ 120 ديناًرا 
ــا، إلــى جانــب عــروض خاصة على  بحرينيًّ
تذاكــر منصة بتلكو وذلك بنوعين، التذكرة 
األولــى ليــوم واحــد وهــو يــوم الجمعة من 
 60 للتذكــرة  الســعر  يبلــغ  حيــث  الســباق 
ــا، النــوع اآلخــر مــن التذاكــر  دينــاًرا بحرينيًّ
هــو ليوميــن مــن الســباق الســبت واألحــد 

وتبلــغ ســعر التذكــرة 100 دينــار بحرينــي، 
فا تفوتوا هذا العرض المغري.

دينــار   100 األول  المنعطــف  منصــة  أمــا 
والفــوز  الجامعــة  منصــات  تذاكــر  بحرينــي، 

ــا، كمــا يوجــد هنــاك  تبلــغ 60 دينــاًرا بحرينيًّ
المخفضــة علــى تذاكــر  العــروض  عــدد مــن 
ســباق الفورمــوال 1 وأبرزهــا حصــول طــاب 
المــدارس مــن 3 وحتــى 12 عــام على خصم 

17 عاًمــا  13 حتــى  50 %، مــن  إلــى  يصــل 
يحصلون على خصم 25 %، طاب الجامعة 
خصــم يصــل إلــى 10 % أصحــاب الهمــم 25 

%، كبار السن من 60 عاًما وأكثر 25 %.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

اإلعالنات الترويجية للسباق العالمي انتشرت بجميع أنحاء البحرين

خرج فريقا النجمة واألهلي بنتيجة 
التعــادل )25/25( فــي المبــاراة التي 
لحســاب  االحــد  امــس  جمعتهمــا 
الجولــة الثالثــة مــن الــدور الرباعــي 
لــدوري أنديــة الدرجــة األولــى لكرة 

اليد. 
انتهــى  قــد  األول  الشــوط  وكان 
بفــارق  النحمــاوي  الرهيــب  بتقــدم 
هدفيــن وبنتيجــة )12/14(، وبذلــك 
أصبــح رصيــد النجمــة 6 نقــاط مــن 
فوز وخسارة وتعادل واألهلي ايضا 
بنفس المنوال صار رصيده 6 نقاط. 
النجمــة واألهلــي حتــى  وســينتظر 
مبــاراة باربار والديــر لتحديد هوية 
المراكــز األربعــة فــي ظــل تقاربهمــا 
االنتصــارات  مــن  النقــاط  بعــدد 
والهزائم، وهذا ســيتضح بعد عودة 
باربار من خوضه البطولة اآلسيوية 
لألندية والتي ســتنطلق بعد يومين 

في دولة الكويت.

اللجنة اإلعالمية

تشــهد ماعـــب نــادي البحريـــن للتنــس اليــوم انطــاق منافســات الــدور 
التأهيلي لبطولة البحرين الدولية ITF لمحترفي التنس.

برنامــج  يبــدأ  أن  المقــّرر  ومــن 
اليــوم فــي الســاعة الحادية عشــرة 
صباًحــا بإقامــة 5 مباريــات وتليهــا 
مباشــرة إقامــة 7 مباريــات أخــرى، 
عصــًرا  الرابعــة  الســاعة  وفــي 
وحاســمة  مهمــة  مباريــات   6 تقــام 
إلــى  المتأهليــن  الاعبيــن  لتحديــد 
ويمثــل  للبطولــة،  الرئيــس  الــدور 
البحريــن فــي هــذا الــدور الاعبــان 
حمــد عبدالعــال وكريــم عبدالرضــا، 
إضافــة إلــى العــب اإلمــارات عمــر 
الاعبيــن  مــن  وعــدد  بهروزيــان 
ويفتــح  المتميزيــن،  األوروبييــن 
النــادي أبوابــه لعشــاق ومحبي لعبة 
التنــس للحضــور إلــى مبنــى النادي 
فــي الجفيــر، حيــث الدعــوة عامــة 
بماريــات  لاســتمتاع  للجمهــور 
تكــون  أن  لهــا  المتوقــع  البطولــة 
حماســية ومثيرة وفيهــا الكثير من 
النديــة والمهارة في ظل المشــاركة 

الواســعة لنخبــة مــن نجــوم التنــس 
البارزين.

الاعبيــن  مــن  كبيــر  عــدد  وعبــر 
عــن  البطولــة  فــي  المشــاركين 
ســعادتهم البالغة باألجواء الجميلة 
والترتيبــات المتميــزة التي يوفرها 
لهــم القائمــون علــى التنظيــم بنادي 
البحريــن للتنــس، وأشــادوا بالعناية 
التــي  الترحيــب  وبأجــواء  الفائقــة 
بــدًءا  مــكان  كل  فــي  بهــا  قوبلــوا 
مــن وصولهــم إلــى مطــار البحريــن 
اإلقامــة  بفنــدق  مــروًرا  الدولــي، 
حتــى  توليــب”  جولــدن  “فنــدق 
وصولهــم إلــى مقــر نــادي البحريــن 
للتنــس بالجفيــر، وحرص عدد كبير 
جــوالت  أداء  علــى  الاعبيــن  مــن 
مــن التدريبــات الصباحيــة وكذلــك 
المسائية على ماعب النادي بهدف 
التأقلــم مــع األجــواء والتعــود على 

الماعب.

18 مباراة في انطالق ITF  للتنس تعادل األهلي 
والنجمة

قرعــة  مراســم  )األحــد(  أمــس  يــوم  أجريــت 
بطولــة مجلــس التعــاون الـــ39 لألنديــة أبطال 
الــدوري لكــرة الســلة التــي سيســتضيفها نادي 
المنامــة فــي الفتــرة مــن 20 حتــى 27 أبريــل 

المقبل.
ويشــارك في البطولة ناديان من البحرين هما 
المنامــة البحريني المســتضيف وبطل الدوري 
الموســم الماضــي، إلــى جانــب فريــق األهلــي 
الموســم  الــدوري  بطــل  وصيــف  البحرينــي 

الماضي.
ووقع نادي المنامة المستضيف في المجموعة 
الثانيــة إلــى جانــب فــرق شــباب األهلــي دبــي 

اإلماراتي، السيب العماني، الشمال القطري.
في حين وقع األهلي البحريني في المجموعة 
الشــارقة  اللقــب  حامــل  جانــب  إلــى  األولــى 

اإلماراتي، العربي القطري وأحد السعودي.
وتعتبــر القرعــة متوازنــة إلــى حــد كبيــر بيــن 
الفنيــة  المســتويات  ظــل  فــي  المجموعتيــن 

للفرق الثمانية المشاركة.
ويطمــح الفريقــان البحرينيان للمنافســة على 
اللقــب وخصوصــا في ظل الدعــم الجماهيري 
الكبيــر لهما والذي سيســاعدهما على الوصول 

لمراحل متقدمة في المنافسة. 
وســتقام جميــع مباريــات البطولــة علــى صالة 

مدينة خليفة الرياضية.
 20 الســبت  يــوم  فــي  المباريــات  وســتنطلق 
أبريــل المقبــل، فيمــا ســتقام المبــاراة النهائيــة 

للبطولة بتاريخ 27 أبريل المقبل.
مجموعــة  كل  فــي  األربعــة  الفــرق  وتتأهــل 
إلــى الــدور الثانــي الــذي يقــام بنظــام اخــراج 
مــع  مجموعــة  كل  أول  يلعــب  إذ  المغلــوب، 
صاحــب المركز الرابــع وثاني كل مجموعة مع 
صاحــب المركــز الثانــي وتأهــل بعدهــا 4 فــرق 

للدور نصف النهائي.
وتعتبــر البطولــة فرصة مناســبة أمــام األندية 
البحرينية للمنافسة على اللقب في البحرين.

جانب من مراسم سحب القرعة

المنامة في المجموعة الثانية.. واألهلي بجانب حامل اللقب
قرعة متوازنة لـ”خليجية السلة” لألندية

علي مجيد

محمد الدرازي



أشاد نائب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن 
جــال بالنجــاح المتميز الذي ظهر عليه ســباق البحريــن نصف الماراثون 
الدولي الليلي والذي أقيم مساء الجمعة الماضي تحت رعاية كريمة من 
لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد 
المفدى حفظه هللا ورعاه وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اتحاد 

دول غرب آسيا أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى. 

 وأكــد بــن جــالل أن رعايــة جاللــة 
واعتــزاز  فخــر  وســام  هــي  الملــك 
ألعــاب  رياضــة  منتســبي  لجميــع 
الرئيســي  العامــل  وكانــت  القــوى 
رعايــة  إن  حيــث  الحــدث  لنجــاح 
جاللتــه تعــد تشــريًفا كبيــًرا حظــي 
به االتحــاد البحريني أللعاب القوى 
ويمثــل دافًعــا كبيًرا لتقديــم المزيد 
مــن العطاء في ســبيل رفعة وتقدم 
وطننا الغالي، مشــيًرا إلى أن رعاية 
جاللتــه تعــد ترجمة حقيقيــة لدعم 
جاللته للحركة الشبابية والرياضية 
يديــن  القــوى  ألعــاب  اتحــاد  وأن 
بالفضــل لجاللته على ما تحقق من 
كافــة  علــى  ومكتســبات  إنجــازات 

األصعدة والمستويات.
 كمــا أكد بن جالل أن دعم وحضور 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو 
كبيــًرا  زخًمــا  الســباق  منــح  خليفــة 
وشــكل دافًعــا لــكل العامليــن علــى 
بــذل المزيــد من الجهــود المضاعفة 
وشــجع العدائيــن والعــداءات علــى 
يعتبــر  ســموه  حضــور  وأن  التميــز 
امتــداًدا لما يقدمه من رعاية كبيرة 
ألم األلعاب والتي شهدت وما زالت 
تشــهد العديد من اإلنجازات، معرًبا 
عن خالص شــكره وتقديره لســموه 
علــى مــا يقدمــه من دعم ومســاندة 
فــي  األثــر  أبلــغ  لهــا  كان  لالتحــاد 

تحقيق تلك القفزات الكبيرة.
 وعّبر بن جالل عن ســعادته بنجاح 
التنظيميــة  الناحيــة  مــن  الســباق 
والتنافســية  والجماهيريــة 
مشــاركة  شــهد  بعدمــا  واإلعالميــة 
نخبة من أبــرز العدائين والعداءات 
علــى  جديــدة  أرقــام  وتســجيل 
مســتوى الســيدات لتســجل مملكــة 
هــذا  فــي  بقــوة  اســمها  البحريــن 
النــوع مــن الســباقات باســتضافتها 
ليلــي  الناجحــة ألول ســباق دولــي 
علــى مســتوى المنطقة، مشــيًرا إلى 
أن مملكــة البحرين دخلــت التاريخ 
باســتضافتها لهــذا الســباق الدولــي 
خطــوات  ســتتبعها  خطــوة  وهــي 

قادمة.
وضــع  “لقــد  جــالل  بــن  وأضــاف   
إلــى  تهــدف  اســتراتيجية  االتحــاد 
إبــراز اســم المملكــة علــى مســتوى 
العالــم من خالل تحقيق اإلنجازات 
البحرينيــة  للرياضــة  المتميــزة 
والقــاري  اإلقليمــي  الصعيــد  علــى 
والعالمي واألولمبي، كما أننا ســعينا 
الستضافة العديد من األحداث على 
مر الســنوات الست الماضية لتعزيز 
مكانــة البحريــن كمقصــد الحتضان 
أكبــر بطــوالت ألعــاب القــوى، وقــد 
خططنا قبل فترة باستضافة سباق 

نصــف الماراثــون الدولــي ونجحنــا 
فــي تنظيــم الحــدث وهــي الخطوة 
األولــى فــي هــذا الطريق علــى أمل 
والعمــل  ســنويا  الســباق  يقــام  أن 
وتالفــي  اإليجابيــات  تعزيــز  علــى 
أي ســلبيات وجعــل الســباق واحــًدا 
مــن أشــهر وأقــوى ســباقات نصــف 

الماراثون على مستوى العالم”.
بــن   وفــي ختــام تصريحــه، تقــدم 
والتقديــر  الشــكر  بخالــص  جــالل 
إلــى كافــة الشــركات والمؤسســات 
الداعمــة للحــدث، كمــا شــكر اللجنة 
العاملــة  اللجــان  وكافــة  المنظمــة 
األخــرى كال فــي اختصاصــه، مثمًنا 
كذلــك جهــود وســائل اإلعــالم فــي 
التغطيــة ممثلــة فــي قنــاة البحرين 
الرياضيــة التــي نقلت الســباق على 
الهواء مباشــرة، والصحف المحلية 
الوطــن،  األيــام،  الخليــج،  )أخبــار 
والمجــالت  والصحــف  البــالد( 
بتغطيــة  قامــت  التــي  األجنبيــة 

السباق.
فنــدق  إلــى  شــكره  وّجــه  كمــا   
ســوفوتيل الــزالق علــى مــا قدمــوه 
لهــا  كان  وتســهيالت  خدمــات  مــن 

األثر الكبير في إنجاح السباق.

 الطناني: تجربة ناجحة للبحرين

 أكــد الخبير الفنــي الدولي المغربي 
أحمــد الطناني اعتماد مســار ســباق 
البحريــن لنصــف الماراثــون الدولي 
 21.1 طولــه  يبلــغ  والــذي  الليلــي 

كيلومتر.
حضــر  الــذي  الطنانــي  وأضــاف   
خصيًصــا لمملكــة البحريــن مبعوًثــا 
مــن االتحــاد الدولــي أللعــاب القوى 
لمســح مســافة الســباق بأن المســار 
قبــل  مــن  ا  رســميًّ اعتمــاده  تــم 
االتحــاد الدولي والجمعيــة الدولية 
للســباقات علــى الطريــق بعدمــا تــم 
الصباحيــة  الفتــرة  خــالل  قياســه 

بيوم السباق.
بســباق  إعجابــه  الطنانــي  وأبــدى   
االتحــاد  وفــره  ومــا  البحريــن 
البحرينــي أللعــاب القــوى مــن كافة 
“تعتبــر  مضيًفــا  النجــاح،  مقومــات 
لمملكــة  ناجحــة  أولــى  تجربــة 
الســباق  اســتضافة  فــي  البحريــن 
مــن كافة النواحي، فالمســار معتمد 
ونســبة المشــاركة جيــدة واالتحــاد 
لــم يدخــر جهــًدا فــي توفيــر كافــة 

مستلزمات النجاح”.
حظــي  الســباق  أن  أوضــح  كمــا   
بمشاركة مجموعة من أبرز العدائين 
مــن كينيا وأثيوبيــا والمغرب الذين 
يمتلكــون إنجازات وأرقام قياســية 

جيــدة وهو مــا منح الســباق نجاًحا 
ــا، معرًبــا عن اعتــزازه بزيارة  إضافيًّ
فــي  والمشــاركة  البحريــن  مملكــة 

تنظيم السباق.

 جهود متميزة لـ “الرياضية”

 بذل طاقم قناة البحرين الرياضية 
وقائــع  تغطيــة  فــي  كبيــرة  جهــوًدا 
الســباق على الهواء مباشــرة والذي 
حظــي بمتابعــة جيــدة عبــر التلفاز، 
حيــث خصصــت القنــاة حوالــي 12 
كاميــًرا فــي كافة مســارات الســباق 
متكاملــة  نقــل  ســيارة  وخصصــت 
مــع طاقــم يتكــون مــن 65 موظًفــا 
ما بين مذيعين ومراســلين وفنيين 
األخــرى  التخصصــات  وبمختلــف 
مــن  مباشــرة  ومتابعــة  بإشــراف 

رئيسة القناة مريم بوكمال.

رعاية جاللة الملك وسام فخر واعتزاز ألسرة ألعاب القوى
بـــن جـــال: البحريـــن دخلـــت التاريـــخ باســـتضافة أول ســـباق نصـــف ماراثـــون دولـــي ليلـــي

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

المتوجون بالمراكز الثالثة األولى

أحمد الطنانيبن جالل يقّدم درًعا تذكارية لخالد بن حمد

 طاقم قناة البحرين الرياضية 
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انتصــار واحــد يقــود داركليــب إلى نهائــي دوري الدرجة األولــى للكرة الطائرة عندمــا يواجه األهلي اليــوم اإلثنين في 
المواجهــة الثانيــة للمربــع الذهبــي لمســابقة الدوري والتي ســتقام الســاعة  7 مســاء علــى صالة االتحاد بمدينة عيســى 

الرياضية.

وكانــت المواجهة األولى انتهــت لمصلحة داركليب بنتيجة 
3/1 وهــو اللقــاء الرابــع للفريقيــن بعــد أن التقيا في القســم 
األول وفــاز “العنيــد” بنتيجة 3/1 وكّرر انتصاره في القســم 
األول 3/2 فيمــا فــاز األهلــي فــي اللقــاء الثالــث الــذي أقيــم 

بدور المجموعات بكأس ولي العهد بنتيجة 3/2.
وفــي الوقــت الــذي يطمــح فيــه داركليــب لبلــوغ النهائــي 
لقبــه  عــن  للدفــاع  يتطلــع  األهلــي  فــإن  المحــرق  ومالقــاة 
وتحقيــق الفــوز لالحتــكام إلــى المبــاراة الفاصلــة، حيث إن 
المربــع الذهبــي يقــام بنظــام )best of 3( أي أن الفائــز مــن 

مواجهتين من أصل ثالث يتأهل للنهائي.
داركليب بقيادة المدرب البرازيلي “لوشــيانو” سيعتمد على 
قــوة األطــراف الهجوميــة لديه حيث يوجــد محمد يعقوب 

وعلــي إبراهيم مع المحتــرف البرازيلي “ويليان” كما يعتمد 
الفريق على ســالحي اإلرساالت القوية والتغطية الدفاعية 
الجيــدة مــع قــوة حوائــط الصــد، وســيكون لصانــع األلعــاب 
محمــود حســن دور كبيــر فــي ترجيح كفــة الفريــق لخبرته 

ومدى قدرته على تفكيك حوائط األهلي.
أما األهلي بقيادة المدرب الوطني رضا علي فإنه يأمل في 
أن يكــون محمــد عنان ضارب مركز 2 وعباس الخباز العب 
االرتــكاز فــي كامــل جاهزيتهمــا ليعتمد عليهما فــي المباراة 
لمــا يمثالنه من قــوة ضاربة حيث أن األول يعتبر المخلص 
األساسي في الشق الهجومي أما الثاني فإنه معروف بقوة 

حوائط الصد وتنفيذ الكرات السريعة.
كمــا يضــم الفريــق العب الخبــرة علــي الصيرفــي المعروف 

بحوائطــه القويــة إلــى جانــب وجــود المحتــرف الكولومبي 
بيزا الذي يمثل مصدر قوة في الهجوم واإلرساالت.

من لقاء األهلي وداركليب في المباراة األولى

اللقـــب؟ علـــى  المحافظـــة  فـــي  آمالـــه  علـــى  األهلـــي  يبقـــي  هـــل 
انتصـــار واحــد يفصـل داركليـب عن النهائــي

حسن علي

اللجنة اإلعالمية

تتواصــل اليــوم اإلثنين منافســات دورة 
للســيدات  الخليجيــة  للنخبــة  األلعــاب 
2019 التــي تقــام تحــت رعاية الشــيخة 
حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة عضــو 
المجلس األعلى للشباب والرياضة عضو 
اللجنــة األولمبية البحرينية رئيس لجنة 
رياضــة المــرأة رئيس االتحــاد البحريني 

لكرة الطاولة.
 وتشــهد صالــة االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الطاولــة إقامــة مباريــات الجولــة الثانية 
مــن منافســات الكــرة الطائــرة إقامــة 3 
مباريــات، حيــث ســيلتقي عنــد الســاعة 
الخامســة فريقي أزورايت واألمن العام، 
والبســيتين،  المحــرق  الســابعة  وعنــد 
األهلــي  بلقــاء  المواجهــات  وتختتــم 
واألمن العام عند الساعة الثامنة مساًء.

الطاولــة،  كــرة  لعبــة  منافســات  أمــا    
فستشــهد صالة االتحــاد بالرفاع انطالق 
البطولــة عنــد الســاعة الخامســة مســاًء 
إخــراج  بطريقــة  الزوجــي  بمواجهــات 

السادســة  الســاعة  وعنــد  المغلــوب، 
الــدور  منافســات  ســتقام  والنصــف 
وســوف  الفــردي،  لمنافســات  التمهيــدي 
تســتكمل المنافســات يــوم غــد الثالثــاء 
بإقامــة الدور نصف النهائي في الزوجي 
عنــد  النهائيــة  المباريــات  ثــم  والفــردي 

الساعة السابعة والنصف.
 ومن المنتظر أن تشــهد مواجهات الكرة 
انطلقــت  حيــث  ونديــة،  إثــارة  الطائــرة 
المنافســات يوم أمس األحد، فيما تفوح 
الطاولــة  منافســات  مــن  النديــة  رائحــة 
التي من المؤكد أن تكون مثيرة في ظل 

المشاركة الواسعة من الالعبات.

الدور التمهيدي في منافسات الطاولة



كــرر المحــرق انتصــاره على الرفاع في نهائيــات دوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة، 
محققــا انتصــاره الثانــي علــى التوالــي بنتيجــة )72/67(، فــي المواجهــة التــي جمعتهما 
مســاء أمــس )األحــد(، علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة، ضمــن الجولــة الثانيــة من 

سلسلة نهائيات الدوري، وسط حضور جماهيري كبير.

رئيــس  نائــب  حضــور  المبــاراة  وشــهدت 
الهيئة العليا لنادي راشــد للفروسية وسباق 
الخيــل، ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان 
االتحــاد  رئيــس  جانــب  إلــى  خليفــة،  آل 
البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيسى 

بن علي آل خليفة.
وبذلــك اقترب المحرق مــن تحقيق اللقب، 
إذ تتبقــى 3 مباريــات ويكفيــه الفــوز فــي 
الــدوري،  لقــاء واحــد منهــا للفــوز ببطولــة 
فــي الوقــت الــذي باتــت فيــه مهمــة الرفاع 
صعبــة إلــى حد كبيــر، إذ يجب عليــه الفوز 
فــي مباراتيــن متتاليتيــن إليصــال النهائــي 

للمباراة الفاصلة الحاسمة.
وسيلتقي الفريقان في المباراة الثالثة يوم 

الخميس المقبل.
وجــاءت نتائــج أشــواط المبــاراة كاآلتــي: 
 22/13 المحــرق،   18/14 الرفــاع،   18/14

المحرق و22/18 المحرق.

الشوط األول

وجاءت بداية المباراة متوســطة المستوى 
اللذيــن اعتمــدا فــي  الفنــي مــن الفريقيــن 
اســلوبهما علــى اللعــب داخــل المنطقــة من 
تحــت  مــن  والتســجيل  االختــراق  خــال 

السلة.
واســتغل الرفــاع إضاعــة منافســه للفــرص 
علــى  معــوال   8/2 التقــدم  ألخــذ  الســانحة 
تحركات محمد بوعاي في صناعة اللعب.

مــن  الفــارق  اســتعادة  المحــرق  وحــاول 
خــال التصويــب الثاثــي الــذي لــم يجــد 
فيــه الفريق توفيقــا ليواصل الرفاع تقدمه 
منتصف الربع األول معتمدا أسلوب اللعب 

نفسه.
ونجح بعد ذلك المحرق من تقليص الفارق 
بإصــراره علــى التصويب الثاثــي، إذ نجح 
األميركــي ماريــس فــي تســجيل رميتيــن 
ثاثيتين قلص بهما الفارق إلى سلة واحدة 
12/10، قبــل أن يعادل النتيجة بأربع نقاط 

متتالية من الاعب نفسه 14/14.
الفاعليــة  مســتوى  انخفــاض  وأعطــى 
الهجوميــة للمحــرق منافســه الرفاع فرصة 
الســتعادة التقدم مع نهاية الفترة، مســتغا 

جميع فرص التسجيل 18/14.
واســتهل المحرق الربع الثاني بقوة متمكنا 
مــن تقليــص الفــارق وأخــذ التقــدم معــوال 
ومورفــي  هــارس  األميركييــن  قــوة  علــى 
21/18، فــي الوقــت الذي تأخــر فيه الرفاع 
عــن افتتــاح تســجيل نقاطه في هــذا الربع 

حتى الدقيقة الثانية.

وتواصــل األداء المتكافــئ مــن الفريقيــن 
مع انتصاف الفترة، وســط اعتماد المحرق 
النقــاط  تســجيل  فــي  المحترفيــن  علــى 
فــي ظــل غيــاب التوفيــق عــن تصويبــات 
أحمــد حســن وبــدر جاســم، فيمــا الرفــاع 
فاســتمر فــي اعتمــاده علــى التســجيل من 
تحــت الســلة بواســطة عبدالرحمــن غالــي 

وأونواكو.
وتعادلــت النتيجــة فــي أكثــر مــن مناســبة 
آخرهــا  الربــع  مــن  األخيــر  النصــف  خــال 

32/32 مع نهاية الشوط األول.

الشوط الثاني

وأخــذ المحرق التقدم مع بداية الشــوط 
الثاني بـ5 نقاط متتالية من أحمد حسن 

واألميركي مورفي 37/32.
واحتفظ المحرق بأفضليته مع منتصف 
تقدمــه  فــارق  موســعا  الثالــث  الربــع 
بثاثيــة مورفــي 44/39، مســتغا كذلك 
مــن  التســجيل  لفــرص  الرفــاع  إضاعــة 
تحــت الســلة بســبب الضغــط الدفاعــي 
مــن جانب المحــرق الذي أربك مهاجمي 

منافسه في إنهاء الهجمات.

عــن  الرفــاع  صيــام  المحــرق  واســتغل 
التســجيل لبضع دقائــق لرفع الفارق إلى 
9 نقــاط 48/39، مواصــا االعتمــاد فــي 
التســجيل علــى األميركــي هاريــس مــن 
تحت الســلة، قبــل أن تزيد ثاثية أحمد 
إلــى  المحرقاويــة  النقــاط  غلــة  حســن 
51/39، تبعهــا بثاثيــة ثانيــة حســم بهــا 
هــذا الربــع لمصلحــه “الذيب” بفــارق 10 

نقاط وبنتيجة 54/45.
ونجــح الرفاع مــن تقليص تأخره بفارق 
13 نقطــة فــي الربــع األخيــر إلــى ســلة 

 ،68/66 الدقيقــة األخيــرة  فــي  واحــدة 
فرضهــا  التــي  الدفاعيــة  القــوة  بفضــل 
والســيما  المحــرق  لعــب  مفاتيــح  علــى 
اللذيــن  وهاريــس  مورفــي  األميركييــن 

أوقعا تحت الرقابة المشددة.
 واشــتدت اإلثارة فــي الثواني األخيرة، 
إذ أضاع محمد كويد فرصة للرفاع قبل 
7 ثــواٍن، ثــم نجــح المحــرق مــن إضافــة 
4 نقاط بواســطة مورفي وأحمد حســن 

أّمنت النتيجة للمحرق.

“الذيب” يفترس “أسود الحنينية” في النهائي الثاني
لــلــســلــة “زيـــــــن”  دوري  لـــقـــب  ــن  ــ م ــو  ــ ــدن ــ وي انـــتـــصـــاره  يـــكـــرر  ــرق  ــحـ ــمـ الـ

تحتضــن صالــة مدينــة خليفــة الرياضية في الســاعة الســابعة 
من مساء اليوم )اإلثنين( لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع 
لــدوري زيــن الدرجــة األولــى لكــرة الســلة، الــذي ســيجمع بيــن 

حامل اللقب فريق المنامة ووصيف األهلي.
وكان الفريقــان قــد أخفقــا فــي بلــوغ المبــاراة النهائيــة لبطولة 

الــدوري بعــد أن تأهــل المحــرق علــى حســاب األهلــي فــي حين تأهــل الرفاع على حســاب 
المنامة.

وترجــع أهميــة المبــاراة إلــى المكافــأة المالية التــي خصصها اتحاد الســلة لصاحــب المركز 
الثالــث والــذي يتحصــل علــى 3000 دينار في حيــن ال يتحصل صاحب المركــز الرابع على 

مكافأة مالية.
وســينال بطــل الــدوري بعــد قرار رفــع المكافآت على مبلغ عشــرة آالف دينار بداًل من ســتة 

آالف دينار، وكذلك سيحصل الفريق الوصيف على مبلغ 5 آالف دينار بداًل من 4 آالف.
ويسعى الفريقان اليوم لـ”حفظ ماء الوجه”، وذلك بإخفاقهما في بلوغ نهائي الدوري، بعد 

أن كانا طرفي المواجهة النهائية للبطولة في المواسم األخيرة.
وســتلعب المبــاراة بمشــاركة الاعبيــن المحترفيــن، في الوقت الذي ســيفتقد فيــه المنامة 

لخدمات العبيه الثاثة الموقوفين وهم: محمد حسين، ميثم جميل، صادق شكرهللا.

المنامة واألهلي.. لحفظ ماء الوجه

sports@albiladpress.com

االثنين
18 مارس 2019 
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multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

احتفلــت شــركة حــذاء لطيف بمــرور 47 عاًما على انطــاق أول مفهوم لألحذية 
في البحرين، وذلك ضمن حفل أقيم بفندق إليت المحرق األحد بحضور مؤسس 

العامة التجارية عبد اللطيف العوجان.

وتتضمن متاجر الشركة المنتشرة في 
أرجــاء المملكــة أرقــى أنــواع األحذية 
الجلديــة  والمنتجــات  والحقائــب 

واإلكسســوارات الرجاليــة والنســائية، 
مــن  عــن مجموعــات مختلفــة  فضــاً 
أحذية األطفال من الفتيات والفتيان.

من جانبه، ذكر المؤســس عبد اللطيف 
العوجــان أن العامــة التجارية »حذاء 
لطيــف« أكــدت علــى مــر الســنين مدى 
علــى  وقدرتهــا  منتجاتهــا  جــودة 

المنافسة.
العامــة  نفــس  تحــت  وينضــوي 
التجاريــة متاجــر فرعيــة أخرى تخدم 

مثــل  الزبائــن  مــن  واســعة  شــريحة 
و»ســيلكت«.  و»التينــو«  »بيكاديلــي« 
ويحتــوي متجــر )ســلكت( علــى أفخــر 
األحذيــة  مــن  الراقيــة  التشــكيات 
تعــد  التــي  واإلكسســوارات  الرجاليــة 
من أحدث التحف اليدوية اإلنجليزية 

والماركات اإليطالية.

العوجـــان: جـــودة بالمنتجـــات وقـــدرة علـــى المنافســـة

“حذاء لطيف” يحتفل بـ47 عاًما على وجوده
18 مارس 2019 االثنين
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البحريــن  الســام-  مصــرف  أعلــن 
الترويجيــة  حملتــه  إطــاق  عــن 
خــال موســم مــا قبــل الصيــف على 
مجموعــة بطاقــات فيــزا االئتمانيــة 
وبطاقات الدفع المســبق. إذ تســتمر 
الحملــة خــال الفترة مــن 15 مارس 
حتــى 15 أبريــل 2019، وتوفر ألكثر 
لبطاقاتهــم  اســتخداًما  عمــاء   10
مــن   %  5 الســترداد  الفــوز  فرصــة 
الســفر  أثنــاء  مشــترياتهم  قيمــة 

بالخارج أو التسوق عبر اإلنترنت.
رئيــس  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
الخدمــات المصرفية لألفــراد محمد 
بوحجي: “يتماشــى هــذا العرض مع 
التجربــة  بتعزيــز  الراســخ  التزامنــا 
المصرفيــة الشــاملة لعمائنــا، وتأتي 
اســتجابة  الجديــدة  الحملــة  هــذه 
لــردود الفعل اإليجابيــة الهائلة التي 
الترويجيــة  حماتنــا  بهــا  حظيــت 

السابقة”.
لهــذا  حملتنــا  “تتمتــع  وأضــاف:   
العــام بمزايــا أكثــر مــن ذي قبــل، إذ 
اســتخداًما  10 عمــاء  توفــر ألكثــر 
لبطاقاتهم فرصة اســترداد جزء من 
قيمــة معاماتهــم الدوليــة، ومن هنا 

فإننــا نحــث عماءنــا علــى المبــادرة 
باالســتفادة مــن هــذا العــرض المميز 
مــع  ليتناســب  خصيصــًا  المصمــم 
أحــد  خــال  اليوميــة  احتياجاتهــم 

مواسم ذروة السفر”.

“السالم” يطلق حملته الترويجية

محمد بوحجي

كشــفت هيئــة البحريــن للســياحة والمعارض عــن نتائج ختام النســخة الرابعة مــن مهرجان 
البحريــن للطعــام حيــث اســتقطب الحــدث أكثــر مــن 220 ألــف زائــر منــذ انطاقــه بتاريــخ 
28 فبرايــر وختامــه يــوم أمــس األول. وشــكل المهرجــان منصــة أساســية لدعــم المشــاريع 
البحرينية وتمكين أصحاب المطاعم الجديدة، واإلســهام بشــكل مباشــر في دعم وتســخير 
بيئة مناســبة للمشــاريع الناشــئة لقطاع الطعام في المملكة، وذلك في سياق مساعي الهيئة 

الدؤوبة لارتقاء بقطاع المشاريع السياحية المحلية. 

التنفيــذي  الرئيــس  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
لهيئــة البحريــن للســياحة والمعارض الشــيخ 
الــذي  بــن حمــود آل خليفــة: “النجــاح  خالــد 
حققــه مهرجــان البحرين للطعام في نســخته 
الرابعــة بفضــل االبتكار واإلبــداع الذي يتميز 
بــه الشــباب البحرينــي فــي إطاق المشــاريع 
والمفاهيــم الجديــدة التي تضيــف للمهرجان 
النســخة  إلطــاق  ونتطلــع  عــام.  بعــد  عاًمــا 
ضمــن  المفاجــآت  مــن  مزيــد  مــع  المقبلــة 
القطــاع  لتطويــر  الســاعية  اســتراتيجيتنا 

السياحي وإثراء االقتصاد الوطني”.
وقــد تميــزت النســخة الرابعة بمشــاركة 108 
مطاهم ومقاه، حيث شــهد مشــاركة 81 منفذ 
محلــي مــن ضمنهــا 73 منفــذ بيــع جديــد إلى 
المتعلقــة  والمتاجــر  التغذيــة  قطــاع  جانــب 
بصناعــة األغذية، وكما منح المهرجان الزوار 
جولة غذائية متميزة مع أشــهى األطباق من 
مختلــف أنحــاء العالم باإلضافــة إلى األغذية 
الصحية والعضوية. وتشتمل قائمة الشركاء 
االســتراتيجيين لمهرجــان البحريــن للطعــام 
2019 علــى ُكٍل مــن بتلكو واألســرة باإلضافة 
إلى الرعاة الرســميين وهــم: غاز أوال، وبيت 
التمويل الخليجي، وخليج البحرين، ومجمع 
األفينيــوز البحريــن، وبيــت األزيــاء، وآيكيــا. 
مــن  العديــد  علــى  المهرجــان  تضمــن  كذلــك 
الفعاليــات الترفيهيــة المناســبة لجميــع أفراد 
العائلــة مثــل: عــروض الطهــو المباشــر التــي 
حيــة  وعــروض  العالمييــن،  الطهــاة  يقدمهــا 

لفرق موســيقية متنوعــة، واأللعاب المتنوعة 
وغيرهــا الكثيــر. يذكــر أن مهرجــان البحريــن 
للطعــام يســتمر فــي النمــو عاًما بعد عــام منذ 
انطاقه في العام 2016، ويواصل استقطاب 
أعــداد كبيرة من الزوار مــن البحرين والدول 
المجــاورة. ويســعى إلــى احتضــان المشــاريع 
األطعمــة  قطــاع  فــي  المبتكــرة  البحرينيــة 
والضيافــة مــن أجــل ترســيخ موقــع مملكــة 
البحريــن في تقديم تجــارب الطعام الفريدة، 
المهتميــن  لــدى  المفضلــة  الوجهــة  ولتكــون 
بالقطــاع مــن اإلقليم ومختلف أنحــاء العالم. 
وأن مهرجــان البحريــن للطعــام يأتــي ضمــن 
اســتراتيجية الهيئة لتسويق وترويج المنتج 
الســياحي البحريني على المستوى اإلقليمي 
والعالمــي، بهــدف إبــراز المقومات الســياحية 
فــي المملكــة ودعــم الجهــود الحثيثــة التــي 
تركــز علــى تعزيــز إســهامات القطــاع بشــكل 
إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية 

المملكة االقتصادية 2030.

“البحرين للطعام” يختتم نسخته الرابعة بأكثر من 220 ألف زائر

خالد بن حمود: 
نجاح المهرجان 

بفضل إبداع 
الشباب البحريني
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لديك فرضة للعب دور قيادي في األنشطة 
الجماعية.

تكتشف كل الحقائق اليوم وتسعى لمعرفة 
القصة بأكملها.

يبدو أن شكوك األمس قد تبددت وأنت اآلن 
مشغول بالتقدم.

بعض العالقات بينك وبين أصدقائك أصبحت 
أكثر توترا.

أنت تعرف المفاهيم الغامضة وتستطيع قراءة 
أفكار الناس.

لديك القدرة على تعزيز قدرات اآلخرين بحيث 
يصبحون أكثر تسامحا.

تنّبه جيدًا لمصاريفك، خصوصًا أن أي خسارة 
من شأنها أن تعقد األمور.

عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها.

توصيات الطبيب ال تزال مفروضة، سواء أكنت 
في عطلة أم في العمل.

عليك بدء التواصل مع الزمالء وكسب ثقة 
شركائك في العمل.

يبدو وكأنك تقف أمام مشكالت ال يمكن التغلب 
عليها، فال تيأس.

عليك تغيير منظورك لألشياء وعندئذ ستجد 
الحلول واضحة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 جزر هاواي تصبح 
الوالية رقم 50 
من الواليات 
األميركية 

)رسمًيا 
كان في 21 

أغسطس(. 

نالت هازال كايا جائزة 
أفضل ممثلة، وأفضل 

ممثل من نصيب أنجين 
اكيوريك، وحصد 

مسلسل “حكايتنا” جائزة 
أفضل مسلسل في 

جوائز النجوم األتراك 
األكثر شهرة بأميركا.

tariq.albahar
@albiladpress.com

المســلمين وقتــل  العنــف  ضــد  أجنبــي  عربــي  تضامــن 

نجوم الفن ضد اإلرهاب في نيوزيلندا

استنكر نجوم الفن العربي والعالمي الحادث االرهابي االليم الذي استهدف مسجدين خالل صالة الجمعة في مدينة “كرايست تشيرش” النيوزيلندية والذي اسفر 
حتــى اليــوم 50 قتيــالً وعشــرات الجرحــى مــن مختلف دول العالم، والطريقة التي قدم بها االرهابي برينتون تارانت عندما بث مباشــر عبر “فيســبوك” الجريمة التي 

ادت الى قتل مصلين من نساء ورجال واطفال في مسجدين.. وهذه جولة في ما كتب هؤالء النجوم في حساباتهم بتويتر وفيسبوك:

أقيمت مساء السبت أمسية فنون شعبية،  قّدمت خاللها فرقة دار الرفاع 
العــودة لوحــات مميــزة، بحضــور مهتميــن بالشــأن الثقافــي والفنــي فــي 

البحرين وأهالي المنطقة.

جهود  ضمن  األمسية  هــذه  وتــأتــي 
ــراث  ــتـ ــاء الـ ــ ــي ــة الـــثـــقـــافـــة إلحــ ــئ هــي
الــثــقــافــي الــبــحــريــنــي غــيــر الــمــادي. 
خالل  الــّرفــاع  دار  افتتحت  حيث 
لخطط  تــنــفــيــًذا   2017 ديــســمــبــر 
الهيئة الرامية لتأسيس بنية تحتّية 

ثقافية مستدامة.

الثقافة هذا  يذكر أن مهرجان ربيع 
العام يستمر حتى نهاية شهر أبريل 
المقبل. ويمكن االطالع على الكثير 
بفعاليات  المتعلقة  التفاصيل  مــن 
ــبـــر زيــــــــارة مــوقــعــه  ــان عـ الـــمـــهـــرجـ
www.springofcul�  اإللــكــتــرونــي

.ture.org

“الرفاع العودة” تحيي أمسية فنون شعبية
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 1962  
 التوقيع على اتفاقيات إيفيان بين الحكومة الجزائرية المؤقتة وفرنسا. 

 1963  
 افتتاح مطار القاهرة الدولي. 

 1965  
 رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف يقوم بأول خروج في الفضاء. 

 1977  
 اغتيال رئيس جمهورية الكونغو ماريان نغوابي. 

 1988  
 منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة في المملكة العربية السعودية.
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ــّردت الــكــاتــبــة  ــ غــ
أحالم  الجزائرية 
ــي  ــمــ ــ ــان ــ ــغ ــ ــت ــســ مــ
قائلة: “بكّل خبث 
ســيــاســي، ومــكــر 

إعالمي، تّم تشويه اإلسالم على 
مدى عقدين من الزمن، وشيطنة 
ــه، كــي يتسّنى  ــّل مــن يــديــن بـ كـ
العالم،  بــقــاع  كــل  فــي  قتلنا  لهم 
تــحــت تسمية  حــقــنــا،  واغــتــيــال 

أخرى غير الجريمة”.

أحالم مستغانمي

ــيــســا  ــة إل ــانـ ــنـ ــفـ الـ
بشع  “شو  كتبت: 
كلو  الـــعـــالـــم  إنــــو 
ــو  ــديـ ــيـ شــــــــاف فـ
البشعة  الجريمة 

المجرمين  وحــقــد  بــنــيــوزيــالنــدا 
بيصلوا.  عــم  نـــاس  قــتــلــوا  يــلــلــي 
هيدا إجرام ما بعدو إجــرام. هللا 

يرحم الضحايا”.

الفنانة إليسا

نــــــــــــيــــــــــــشــــــــــــان 
ديرهاروتيونيان: 
ــو كـــان  ــ “مـــــــــاذا لـ
الــقــاتــل ُمــســِلــًمــا؟ 
ــت كـــلـــمـــة  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ لـ

الغرب!  إعــالم  َسَحَقت  “إرهــابــّي” 
Ex� “الّتطّرف”  ُتناِقش   CNN  ال
 Violence و”الــعــنــف”   tremism
Terror�  وال تنطق كلمة “إرهاب”

.”ism

نيشان

الفنانة نانسي عجرم غّردت قائلة: “إلى 
عالمنا؟  على  ــاب  اإلرهـ سيسيطر  متى 
والــقــتــل  اإلجـــــرام  سيستمر  مــتــى  ــى  إلـ
والدمار؟ قلوبنا مع أهالي األبرياء الذين 
سقطوا ضحايا الهجوم اإلرهابي الشنيع 

على مسجدين في نيوزيلندا تزامنا مع صالة الجمعة”.

الفنانة نانسي عجرم 

 Chris Hemsworth النجم  عــزاء 
نيوزيلندا  مسجدي  هجوم  لضحايا 
لكل  “”عــزائــي  التالي:  بالشكل  كــان 
الضحايا  الـــحـــادث،  فــي  المعنيين 

وعائالتهم واصدقائهم”.

Chris Hemsworth النجم

ــاج كــتــبــت عبر   الــنــجــمــة نــيــكــي مــن
ــتــر: “قــلــبــي مع  حــســابــهــا عــلــى تــوي
أخوتي وأخواتي المسلمين في هذا 

الوقت بعد الهجوم في نيوزيلندا”.

 النجمة نيكي مناج

*اســتــنــكــر الــنــجــم ريــكــي مــارتــن الــحــادث 
النور  الـــذي حــدث فــى مسجد  االرهــابــي 
ومسجد لينوود في مدينة كرايستشيرش 
نيوزيلندا قائالً “الرجل الذي قتل أكثر من 
بجروح  شخصًا   20 وأصــاب  شخصًا   40
خــطــيــرة، اإلعـــــالم يــســمــيــه مــطــلــق الــنــار 

ومتطرف لكن ليس إرهابيًا.. لماذا؟ ألنه غير مسلم”.

ريكي مارتن

لمسجد  المجّرد صورة  الفنان سعد  نشر 
النور عبر حسابه في “إنستغرام” وكتب 
مــعــّلــقــًا: “الــلــهــم ارحـــم ضــحــايــا الــحــادث 
الــمــؤلــم بــمــديــنــة كــرايــســت شــيــرش في 

نيوزيلندا  وال حول وال قوة اال بالله”.

سعد المجّرد

كتب النجم وائل كفوري:”اإلرهاب 
والــتــطــّرف مــالــو ديـــن. هـــّوي فكر 
منعزل بحّد ذاته وضّد اإلنسانّية 
والـــــــســـــــالم. الــــرحــــمــــة لــجــمــيــع 

الضحايا”.

النجم وائل كفوري

أعلنــت اللجنــة المنظمــة لمهرجــان أفــام الســعودية، الذي 
تنظمه جمعيــة الثقافة والفنــون في الدمام بالشــراكة مع 
“مركز الملك عبدالعزيز الثقافــي العالمي” )إثراء(، عن نيتها 
تكريم المخرج اإلماراتي المدير الفني الســابق لمهرجان دبي 
السينمائي الدولي مســعود أمر الله. وذلك تقديراً لمسيرته 

الطويلة التي منحته لقب “عاشــق األفــام”، وهو الذي ال تزال 
بصماته واضحة على مسيرة الســينما اإلماراتية والخليجية، لما 

كان له من تأثير ودعم للحركة السينمائية في المملكة ودول الخليج عمومًا.

هنــأت الفنانة نوال الزغبــي، مواطنها عاصي الحانــي على أغنيته 
الجديدة “شــو بخاف عليكي”، متمنية له دوام النجاح والتوفيق. 
وكتبــت الزغبي عبر “تويتر”، قائلة: “أغنيــة رائعة، ألف مبروك، 
ودائمــا معودنــا علــى النجــاح والتجــدد”، ليــرد الحاني على 
تهنئتهــا قائا: “الله يبــارك بعمرك أحلى نــوال”. حققت أغنية 

“مــن البدايــة”، للفنان المصــري محمــد حماقي، نجاحــا كبيرا 
ورواجا واســعا بين الجمهور، وتخطت ال 20 مليون مشــاهدة على 

“يوتيوب”. “من البداية”، من ألبوم “كل يوم من ده”، الذي طرحه حماقي أخيرا.

تحت رعايــة وحضور ولي عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 
المســلحة الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان، وبحضــور ملوك 
وقادة الدول العربية والعالمية وأصحاب السمو حكام اإلمارات 
وأوليــاء العهــود وكبار ضيــوف الدولة، قــاد الفنــان اإلماراتي 
حســين الجســمي “الســفير فوق العادة للنوايا الحسنة” في 

حفل افتتاح دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص 2019 التي 
 Right Where تحتضنها مدينة أبوظبي، األغنية المشتركة العالمية

I’m“ ”Supposed To Be، وشاركه عدد من نجوم األغنية العالمية والعربية.

الجسمي: نحن أصحاب الهممتهنئة نوال الزغبيتكريم مسعود أمر اهلل

محرر مسافات

في  مسجدين  على  االرهــابــي  الهجوم  لضحايا   Russell Crowe النيوزيلندي  الممثل  عــزاء 
النيوزيلندي الذي سوف يظل يتذكر  نيوزيلندا: “قلبي محطم على عائالت الضحايا، والشعب 

هذا الحادث لفترة طويلة”.

Russell Crowe الممثل النيوزيلندي

 : كتبت  عبدالنور  سيرين  النجمة 
مرعبة  مجزرة  الــيــوم..  كبير  “وجــع 
بريئة  ــأرواح  ب تــودي  نيوزيلندا  في 
الــمــجــرم،  مسجدين  داخـــل  تصلي 
ارهابي مختل عقليًا وال يعرف هللا.. 

يا مسؤولين وينكن من قتل المسلمين األبرياء اليوم 
في نيوزيلندا والمسيحيين بكنائس نيجيريا ومصر.

النجمة سيرين عبدالنور

نيل  سام  البريطاني  الممثل  قدم 
تعازيه  نــيــوزيــلــنــدا  فــي  والــمــقــيــم 
على  االرهــابــي  الــهــجــوم  لضحايا 
مسجدين: “ “نحن نكافح من اجل 
البيضاء  االيديولوجية  هذه  فهم 

البشعه التي أدت الى ذبح اخوتنا واخواتنا- الى 
الجالية المسلمة في نيوزليندا، نحن نحبكم.”

النجم سام نيل



جديد األفالم في “سينكو” هذا األسبوع

رصدت عدسات المصورين المغنية العالمية ريتا أورا في أستراليا،  «
 ”Phoenix“ لمتابعة جولتها الغنائية العالمية، التي تحمل اسم

والمقرر أن تطير أورا بعدها إلى الفلبين لتستكمل جولتها هناك، ثم 
تذهب إلى أوروبا في شهر أبريل لمتابعة الحفالت المتبقية. من جانب 

آخر، تناقل عدد من التقارير اإلعالمية العالمية خبر انفصال ريتا أورا 
عن خطيبها أندرو جارفيلد.

عرضــت شــركة البحريــن للســينما وفوكس 
ســينكو مجموعــة من االفــام الهوليوودية 
الرائعة في شاشاتها المختلفة هذا االسبوع 

وهذه ابرزها:

The Hole in the Ground 

الفيلــم حــول ســارة أونيــل  تــدور أحــداث 
التــي تحــاول الهــروب مــن ماضيهــا، وبنــاء 
حيــاة جديدة مــع ابنها كريس، لكنها تضطر 
تصرفاتــه  تتســم  لهــا  جــار  مــع  لمواجهــة 

بالغموض يتسبب في تحطيم أمانيها.
أبطال الفيلم ســتيف وول، سيمون كيربي، 
كريزليــك،  شــونا  ماركــي،  كويــن،  جيمــس 
جيمس كوزمو، ومخرج الفيلم لي كرونين.

Greta

تــدور أحداث الفيلم حول فرانســيس التي 
تفقــد والدتها بعد الموت، فتنتقل لمانهاتن، 
وتعقــد صداقــة مــع أرملــة تعيــش وحيــدة، 

وتظهر نواياهما الشريرة.
أبطــال الفيلــم كلوي جريــس موريتز، مايكا 
مونــرو، إيزابيل هوبير، زوي أشــتون، كولم 

نيــل  الفيلــم  ريــا، ومخــرج  ســتيفن  فيــور، 
جوردان.

 كفرناحوم 

بيــروت،  اللبنانيــة  العاصمــة  تخــوم  داخــل 
وفــي قلــب أكثــر المناطــق حرماًنــا، يتتبــع 
يحــرك  الــذي  زيــن  الصبــي  قصــة  الفيلــم 
دعــوى قضائيــة ضــد والديه ألنهــم انجبوه، 
وذلــك بعد مروره بالعديــد من الصعاب في 
حياتــه بدء من فراره من منزله بعد تزويج 
مهاجــرة  مــع  وعيشــه  القاصــر،  شــقيقته 
أثيوبيــة وطفلها الصغيــر وبحثه المتواصل 

عن قوت يومه بأية وسيلة.

أبطــال الفيلــم زيــن الرفاعــي فادي يوســف 
وبولوواتيــف  لبكــي  ناديــن  الحــداد  كوثــر 

تريجر بانكول.

Wonder Park

الفتــاة  الفيلــم حــول جــون  أحــداث  تــدور 
حديقــة  وجــود  تكتشــف  التــي  المتفائلــة 
ترفيهيــة بالغابــة، إلــى أن تكتشــف أن ذلــك 
تســتطيع  التــي  وهــي  خيالهــا  وحــي  مــن 

إصاح شأنها وإعادة البهجة.
أبطــال الفيلــم ميــا كونيس، كيــن جيونج، 
جينيفــر  جارنر، جون أوليفر، كين هدســون 
كامبــل، كينــان تومبســون، والفيلــم تأليــف 

أندريه نيميتش.

 Photograph

تــدور أحــداث الفيلــم حــول مصــور جــوال 
في شــوارع مومبــاي ويحاول كســب قوت 
يتــزوج  لكــي  جدتــه  عليــه  وتلــح  يوميــه، 
وتشــكل مصــدر ضغــط عليــه، وينجــح في 
إقناع فتاة غريبة عنه أن تنتحل شــخصية 
خطبيتــه لتهدئة الجــدة اللحوحة، وتتطور 

بينهما األواصر على نحو غير متوقع.
أبطــال الفيلــم نــواز الديــن صديقــي ســانيا 
مالهوتــرا عبدالقــادر أميــن ساشــين كيدكار 

وجريتانجالي كولكارني.

االثنين
18 مارس 2019 
11 رجب 1440

23

tariq_albahhar

ســيد باقــر الكامــل، مصــور بحرينــي انطلــق إلــى العالمية، وحاصــل على بكالوريــوس اإلعــالم والعالقات العامة مــن جامعــة البحرين. مصور 
فوتوغرافــي محــب لتصويــر الوجــوه، وحاصــل علــى أكثــر مــن 170 جائــزة دوليــة فــي أكثــر مــن 20 دولــة مختلفــة علــى مســتوى العالــم، كما 
حصــل علــى أكثــر مــن 35 ميداليــة ذهبيــة في عدد من المســابقات، إضافة إلــى عضويته في الفيدراليــة الدولية التحاد المصوريــن العالمين، 
وفــوزه فــي مســابقة آفــان الدوليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بـــ 3 جوائــز، ويطمــح ألن يكــون لديــه معــرض خاص بــه؛ ليســتعرض أعماله 
الفوتوغرافية للجمهور، ودائما يسعى ألن يقدم رسالة وراء كل صورة يلتقطها بعدسته، وهو نشط إعالمًيا في “السوشيل ميديا” وتحديًدا 

في “االنستغرام”. 

حدثنا عن بدايتك في مجال التصوير؟
منــذ الصغر امتلكــت كاميــرا فلمية وكنت 
أوثق سفراتي مع العائلة. في العام 2008 
استخدمت أول كاميرا ديجيتال من نوع 
“كانــون”، وفــي العــام 2009 حصلــت على 

.”DSLR“ أول كاميرا احترافية
تركز فــي تصويــرك على األشــخاص فما 

السر وراء ذلك؟
المشــاعر  يحملــون  بمجملهــم  النــاس 
نظراتهــم  خــال  مــن  واألحاســيس، 
قســمات  فــي  المرســومة  والمامــح 
وجوههــم. أعتقــد أنهــا أكثــر تأثيــًرا علــى 
المشــاهد، إذ يمكــن مــن خــال التقاطــي 
لهذه الصور أن أرسل رسائل ذات مشاعر. 
الفيدراليــة  فــي  انضمامــك  عــن  حدثنــا 

الدولية التحاد المصورين العالمين؟
فــي  وســجًا  دولًيــا،  اســًما  لــي  أضافــت 
عندمــا  اليــوم  الفوتوغرافيــة،  مســيرتي 
يتحدث البعض عن سيد باقر، فهذا يضفي 

العالمية في مسيرتي الفوتوغرافية. 
أكثر من 170 جائزه دولية، برأيك ما أقرب 

جائزة بالنسبة إليك؟
العديــد مــن اإلنجــازات لها طعــم مختلف، 
ربمــا فوزي في مســابقة آفــان الدولية في 
المملكة العربية الســعودية بـ 3 جوائز كان 
األكثــر؛ بســبب حضوري الحفــل والصعود 
على خشــبة المســرح ولقائــي بالعديد من 

المصورين الدوليين. 
صــف إحساســك عنــد حصولك علــى أول 

جائزة؟
خصوًصــا  جــًدا؛  رائعــا  إحساســا  كان 
المركــز األول وهــو  أننــي حصلــت علــى 
للمشــاركة فــي  أول إنجــاز، وكان دافًعــا 
المســابقات خصوًصا مع دعــم األصدقاء 

واألهل. 
أرى دائمــا أن لــكل صــورة حكايــة، فمــا 

الرسالة التي تسعى إليصالها؟

أســعى دائًمــا للتأثيــر علــى المشــاهد، مــن 
خال القصص والمشاعر التي أرسلها عبر 
الصورة، ســواء الســعادة، األمــل، التفاؤل، 
الوحــدة أو الحــزن وغيرهــا. إن أي صورة 
تحتــوي علــى قصــة ومشــاعر فهــي قصة 

ناجحة. 
مــن كان مصــدر إلهــام ســيد باقــر فــي 

تحقيقه كل هذه اإلنجازات؟
أصدقائــي  وكذلــك  ووالــدي،  زوجتــي 
الفوتوغرافيون خصوصا مجموعة “فوتو 

آرت”.
من خالل دراستك لإلعالم هل ساعد ذلك 

على صقل موهبتك في التصوير؟
بالتأكيــد، خصوًصــا أننــي أديــر مشــروعي 
في التصوير، اإلعام ســاعدني على رسم 
خطط وإســتراتيجية في إدارة مشروعي 

والتأثير على الجمهور. 
ما أهــم العوامل التي ســاعدتك للتقدم 

في مسيرتك اإلبداعية؟
االطــاع  وحــب  المســتمرة،  الممارســة 

المصوريــن  البصريــة وصحبــة  والتغذيــة 
المتميزين وتحديد الهدف. 

التصوير.. هل يعتبر فنا أم رسالة؟
رســالة قبــل أن يكــون فنا، ولكنني أســعى 
ألن تكــون أعمالــي فنيــة رســالية لتكــون 

أكثر إبداًعا وتأثيرا على المتلقي.
ما أبرز الصعوبات التي واجهتك في شق 

طريق اإلبداع؟
المادة واقتناء المعدات باهظة الثمن.

الحلــم  ذلــك  تحــول  أن  اســتطعت  كيــف 
البسيط إلى حقيقة؟

تحديــد األهــداف، ومن ثم تحديد الســبل 
مــن  يمكــن  التــي  والعوامــل  والوســائل 
رســم  األهــداف،  هــذه  تحقيــق  خالهــا 
والصبــر،  التحديــات  ومواجهــة  الخطــط 

والثقة بالله تعالى أواًل. 
ما الخطط المستقبلية التي تسعى إلى 

تحقيقها؟
خاًصــا  معرًضــا  افتتــح  ألن  أســعى 
أعمالــي  ليــروا  النــاس؛  يحضــره  بــي 

الفوتوغرافية. 

سيد باقر الكامل: وجوه األطفال تحتاج طاقة إبداعية
المتلقــي علــى  تأثيــرا  أكثــر  لتكــون  رســالية  فنيــة  أعمالــي  تكــون  ألن  أســعى 

طارق البحار

حوار الطالبة: لولوة موسى راشد 

جامعة البحرين
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توقعات بموت ماليين الناس مبكرا
وارتفــاع  المناخيــة  التغيــرات  ســتؤدي 
درجــات الحــرارة فــي القطــب الشــمالي 
وغيرهــا مــن التهديــدات، وفقــا لتقاريــر 
األمــم المتحــدة، إلــى مالييــن الوفيــات 
األوســط  والشــرق  آســيا  فــي  المبكــرة 

وإفريقيا.
ونشــر موقــع المنظمــة الدوليــة تقريــرا 
أعــده 250 خبيــرا وعالمــا مــن 70 دولة، 
يحــذرون فيه مــن ارتفاع عدد الوفيات 
درجــات  ارتفــاع  بســبب  مســتقبال؛ 
الميــاه  وتلــوث  العالــم  فــي  الحــرارة 
العذبــة، ومقاومــة البكتيريــا للمضادات 
الحيويــة، إضافة إلى انخفاض خصوبة 
العوامــل  بســبب  والنســاء؛  الرجــال 
المسببة الضطرابات في الغدد الصماء، 
واضطرابــات فــي نمــو الجهــاز العصبــي 

لألطفال.
وعالوة على هذا، وحتى إذا تم تحقيق 
أهداف اتفاقية باريس للمناخ، فإن ذلك 
لــن يوقف نمــو معــدل درجــات الحرارة 
العــام  الشــمالي، فبحلــول  القطــب  فــي 

2050، ســترتفع 3 - 5 درجــات مئويــة، 
العــام  بحلــول  مئويــة  درجــات   9 - و5 
معــدل  فــي  االرتفــاع  وهــذا    .2080
درجــات الحــرارة ســيؤدي إلــى ذوبــان 
وارتفــاع  القطــب  فــي  تمامــا  الجليــد 
وهــذا  البحــار.  فــي  الميــاه  مســتوى 
االرتفاع محســوب على أســاس انبعاث 
وتراكــم  الحــراري  االحتبــاس  غــازات 

الحرارة في المحيط.

كما أن حجم منطقة الجليد األزلي  «
المحتوية على مليارات األطنان من 

الكربون، سينخفض بنسبة 25 %. 
وهذا بدوره سيسبب ارتفاع درجات 
الحرارة، ما يصعب تحقيق أهداف 

اتفاقية باريس للمناخ بتحديد 
ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 

درجتين مئويتين فقط.

إذا كان ابنــك يفضــل الحصــول علــى لعبــة 
عــن  ركــس”،  “تــي/  لديناصــور  مجســم 
كــرة قــدم أو دميــة، فهــذا مؤشــر علــى أن 
فــي منزلــك طفــال ذكيــا. وكشــفت دراســة 
أميركيــة حديثــة أجرتهــا جامعتــي إنديانا 
لآلبــاء  يمكــن  أنــه  عــن  وويسكونســن، 
تحديــد كيف ســيكون حــال أبنائهم عندما 
التــي  األشــياء  مالحظــة  مــن  يكبــرون، 
لموقــع  وفقــا  صغــار،  وهــم  بهــا  يهتمــون 
“هــارت” البريطانــي. ووجــدت أن األطفال 
الذين يطورون اهتماماتهم بأشياء، لديهم 

فرصة أكبر للنجاح في الحياة.

وأكدت الدراسة بحسب مربين  «
خبراء، أن األطفال الذين يهتمون 

بشكل كبير بالديناصورات وعالمها 
يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء؛ ألن 
ذلك يتيح لهم القدرة على معالجة 
المعلومات وعلى التركيز. ويساعد 

هذا االهتمام باكتساب الخبرات على 
البحث التلقائي، ما يمنح األطفال 

مزايا كبيرة أثناء االلتحاق بالمدرسة.

محبو الديناصورات 
يتسمون بذكاء 

شديد
بعــد هجــوم نيوزيلنــدا الدموي الــذي بثه القاتل عبــر مواقع التواصــل االجتماعي، 
قالت شــركة فيســبوك إنها أزالت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم على 

مسجدي نيوزيلندا خالل الساعات األربع والعشرين األولى بعد الهجوم.

خــالل  “حذفنــا  بيــان  فــي  فيســبوك  وقالــت 
الساعات األربع والعشرين األولى 1.5 مليون 
فيديــو للهجــوم في أنحــاء العالــم، منها أكثر 

من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل”.
وذكــرت الشــركة أنهــا تزيــل أيضا كل النســخ 
تتضمــن  ال  والتــي  الفيديــو،  مــن  المحــررة 

محتــوى مصــورا؛ وذلك احتراما لألشــخاص 
الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات 
المحلية. وبث المســلح الهجوم مباشــرة عبر 
فيســبوك لمــدة 17 دقيقــة، واســتمر تــداول 
التواصــل  الفيديــو علــى وســائل  مــن  نســخ 

االجتماعي لساعات بعد ذلك.

انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي أخيرا، تقنية تزعم أنها تساعد على تغيير 
شكل الوجه وعظام الفك وحتى األسنان، من خالل تغيير وضع اللسان في الفم.

باســم  تعــرف  التــي  التقنيــة  وانتشــرت 
األســنان  طبيــب  بفضــل  “ميوينــغ” 
البريطانــي مايــك ميــو، الــذي أكــد أنهــا 
تساعد على الحصول على وجه “محدد” 
بشــكل أكبــر بفضــل تأثيرهــا علــى عظام 
الفــك، وأســفل الذقــن. كمــا أوضــح أنهــا 
تســاعد علــى تعديــل األســنان الملتويــة 

داخــل الفم، وتســاهم في عــالج انقطاع 
التنفس أثناء النوم.

وتعتمــد التقنيــة علــى دفــع اللســان إلــى 
ســقف الحلــق بشــكل كامــل، بمعنــى أن 
تدفــع بلســانك مــن قاعدته حتــى طرفه 
نحــو األعلــى، مــع إغــالق فمــك، وإلصاق 

األسنان بعضها ببعض.

حذف 1.5 مليون فيديو لمجزرة المسجدين

غّير شكل وجهك مجانا بواسطة لسانك

تنعكس صورة ظلية امرأة في بركة بينما تعبر ساحة 
أمام كاتدرائية بطرس وبولس في سانت بطرسبرغ 

)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الرقابة على التجار

تفاعــل متابعــو إنســتغرام “البالد” 
الثــروة  إدارة  طــرح  خبــر  مــع 
ســبيطي  كيلــو   500 الســمكية 
بســعر  باألســواق  وســوبريم 
ديناريــن للكيلــو الواحــد والكميــة 
مديــر  وقــال  بالكامــل.  نفــدت 
حســاب voice_video@ “خطــوة 
تكــون  أن  نرجــو  ولكــن  ممتــازة 
هناك رقابة على التجار في منافذ 
التجــار  أن  إلــى  مشــيًرا  البيــع”، 

رفعوا األسعار على المستهلك.

قالــت الســلطات اإلندونيســية أمــس إن مــا 
فــي  لقــوا حتفهــم  58 شــخصا  عــن  يقــل  ال 
ســيول وانهيارات أرضيــة نجمت عن أمطار 
غزيرة بإقليم بابوا شــرقي البالد كما أصيب 

العشرات وتشرد أكثر من 4 آالف شخص.
ويجــرى البحث عــن المزيد من الضحايا في 
بلــدة ســينتاني التــي وقعــت فيهــا الســيول 
الســبت. وقــال  فــي ســاعة متأخــرة مســاء 
المتحــدث باســم الوكالــة الوطنيــة لمكافحة 
 51 بــورو نوجروهــو إن  الكــوارث ســوتوبو 

شخصا قتلوا وأصيب 74 في البلدة.

وأشار إلى أن األمطار الغزيرة  «
تسببت في انهيارات أرضية بمدينة 
جايابورا عاصمة اإلقليم مما أسفر 
عن سقوط 7 قتلى. وأضاف أن عدد 

الضحايا “من المحتمل أن يرتفع 
ألن عملية اإلجالء ما زالت جارية 
ولم يتم الوصول لكل المناطق 

المتضررة”.

روك”  “كروكودايــل  أغنيــة  وقــع  علــى 
للمغنــي البريطانــي إلتــون جــون، وّدعــت 
بلــدة ســاحلية صغيــرة فــي شــمال واليــة 
كوينزالند األســترالية عضــوا محبوبا في 
مجتمعها.. هو تمساح مياه مالحة. وأقام 
ســكان كاردويل مراسم وداعية للتمساح 
المعروف بـ “بسمارك” و “فالفي” و “غاري” 

والبالغ طوله 4.5 متر.
وحضر أكثر من 50 شخصا المراسم التي 
أقيمــت فــي كاردويل جيتــي بمبادرة من 

ابنة المنطقة تيا أورموند.

وتصدر “بسمارك” عناوين الصحف  «
في وقت سابق من هذا الشهر 
بعدما نشر الصياد راين مودي 

فيديو على وسائل التواصل 
االجتماعي يظهر التمساح الذي 

ُيشاع أنه يبلغ 80 عاما في جدول 
مائي مع ما يعتقد أنه جرح سببه 

طلق ناري. لكن تكريم “بسمارك” لم 
يلق استحسان الجميع في البلدة.

سيـول إنـدونيسيـا 
تـقتـل 58 علـى 

األقـل

بلــــدة أستراليـــة 
تنظـــم مراســم 

وداع لتمسـاح
أثارت قردة “مفتولة العضالت” دهشة 
“كوركيساري”  حيوانات  حديقة  زوار 
بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وبحسب 
فإن  البريطانية،  ميرور”  “ذي  صحيفة 
الــتــي التقطت  الــصــور والــفــيــديــوهــات 
المتجّهم  بوجهها  “المنتفخة”  للقردة 
ــب الــمــكــان  ــراقــ ــ ــاضــــب وهـــــي ت ــغــ ــ وال

ــــص لـــهـــا  ــصـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ الـ
ــقــة  ــحــدي فــــي ال

دهشة  أثارت 
الــــجــــمــــيــــع 
فـــي مــواقــع 
ــل.  ــوصــ ــتــ ــ ال

وقــــــــال أحـــد 
مـــلـــتـــقـــطـــي 

ــور، الــــذي حــصــلــت صــــورة على  ــصـ الـ
أصدق  أن  أستطع  “لــم  واســع،  انتشار 
ــتــي كـــان لــدى  الــعــضــالت الــضــخــمــة ال
الـــقـــرد” وأضــــاف الــثــالثــيــنــي ســانــتــري 
أوكسانين، وهو مطور ألعاب فنلندي، 
“كــانــت الــقــرود األخـــرى تــبــدو صغيرة 
كانوا  أنهم  بها. والحظت  مقارنة  ا  جدًّ
خائفين منها”. المعروف أن هذا النوع 
أميركا  األصلي  وموطنة  الــقــرود،  من 
الجنوبية، يعيش فوق األشجار ونادًرا 
إلى األرض. وهذا يعني  ينزل  ما 
لديهم  يكون  أن  يجب  أنــه 
عـــــــضـــــــالت قــــويــــة 

للتنقل.

قردة “مفتولة العضالت” تثير الدهشة

من عروض روبن وتشابيل لألزياء في مدينة نيويورك )أ ف ب(
القردة “مفتولة العضالت” بوجهها المتجّهم وهي تراقب المكان المخصص لها في الحديقة
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أحمد البحر

Û  ا هــم القــادة اإلداريــون الذيــن يفّضلــون أن يكونــوا محاطيــن بتلــك قليلــون جــدًّ
الفئــة مــن المســاعدين الذيــن مــن الممكــن أن يطلــق عليهم فئــة “نعم ســيدي” أو 
كمــا يســميهم برتــون بيجلــو )yes sir men(، تلــك المقولــة أو المقدمــة تفــرض 
علــى ذاكرتــي طرفــة كنــت قــد ذكرتها ســالًفا في أحــد مقاالتي قبل فترة ليســت 

بالقصيرة. تقول الطرفة:
Û  خــرج المديــر العــام مــع عــدد من نوابه ومســاعديه فــي رحلة صيــد، وفجأة ظهر

أمامهــم أرنــب فرمــاه المديــر وأخطــأه، والتفــت إلــى من حولــه قائــاًل: أعتقد أني 
أصبتــه! فــرد أحدهــم مؤكــدا ما قاله المدير: نعم ســيدي لقد أصبتــه بمقتل ولكن 
هــذه أول مــرة نشــاهد فيهــا أرنًبــا ميًتــا يجري! قمة فــي المجاملــة، أليس كذلك؟ 

اتفق معك سيدي القارئ بأنها مبالغة.
Û  ولكــن دعنــا نقتــرب مــن الواقــع أكثــر ونطــرح هــذه التســاؤالت: ألم نصــادف في

حياتنــا المهنيــة نفًرا من المســؤولين أو حتى العامليــن الذين يحاولون أن ينقلوا 
مــا يحــب رؤســاؤهم أن يســمعوه فقــط رغــم علمهــم وقناعتهــم بــأن مــا ينقلونــه 
أحياًنــا ال يمثــل رأيهــم المهنــي الحقيقــي؟ ألــم نمــر بتجربــة بعــض االجتماعــات 
الصوريــة التــي هــي فــي الواقع تحصيــل حاصــل، إذ يطرح موضوع مــا من قبل 
المســؤول األول في المؤسســة وقبل أن تتم المناقشــة يبدي هذا المســؤول رأيه 
ثــم يســأل اآلخريــن عــن آرائهم وهنا يبــدأ التردد وتبــدأ نســمات المجاملة تلطف 
منــاخ النقــاش؟ ألــم نســمع البعض يــرّدد على مســامعنا العبارة األزليــة المعهودة: 
لمــاذا أخلــق لنفســي المشــاكل وأغلــق أمامي أبــواب الحوافز والمكافــآت وفرص 
الترقــي! ربمــا نتفــق ســيدي القــارئ بــأن هــذه الفئــة قد تتســبب في غيــاب الرأي 
المهنــي التخصصــي أحياًنا، وهذا قد ينتج عنه خســائر غيــر مبررة وقرارات غير 
صائبة. وإن حدث وتعاظم حجم هذه الفئة في أي مؤسسة حينها تغيب المهنية 
وتبدأ العبثية، ما الحل؟ يجيبنا ديفيد إف.دي اليساندرو قائاًل “اجمع حولك من 
يتشككون في أفعالك وليس من يؤمنون بقدراتك ويخبرونك بما تريد سماعه”، 
وفــي ذات الســياق يقــول رونــال ريجــان “اجمــع حولــك أفضل األشــخاص الذين 
تستطيع العثور عليهم وفّوض لهم السلطة وال تتدخل”. ما رأيك سيدي القارئ؟

ماذا لو 
تعاظمت 

هذه الفئة؟
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