
تـلبيـة احتياجـات أهالـي سنابـس ومـروزان مـن الخـدمـات

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

سمو رئيس 
الوزراء لدى 

زيارته سنابس 
ومروزان

المنامة - بنا

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  قــام 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة بجولــة ميدانيــة ظهــر أمــس في 
قرية ســنابس ومنطقــة مروزان لالطالع 
والتطويريــة  الخدميــة  المشــاريع  علــى 
تلــك  فــي  بتنفيذهــا  ســموه  وّجــه  التــي 
المنطقة، وقد حرص ســموه على متابعة 
ســنابس  منطقــة  أهالــي  احتياجــات 
ومروزان في مجال الخدمات والمرافق، 
ووّجــه ســموه إلــى العمــل علــى تلبيتهــا، 

وأكــد ســموه خــالل الجولــة أن الحكومة 
مناطــق  تمتــع  لضمــان  جهدهــا  تركــز 
والمرافــق  بالخدمــات  كافــة،  المملكــة 
التــي تكفل راحــة المواطنين فيها. وعّبر 
أهالــي قريــة الســنابس ومــروزان الذيــن 
حرصــوا على لقاء ســموه، عن اعتزازهم 
بالمســاحة الكبيرة التي تحظى بها قرية 
ســنابس ومــروزان وأهاليها مــن البرامج 
اهتمــام  بفضــل  التطويريــة  الحكوميــة 

ومتابعة سموه.

نفاد قاعات الضيافة“Dumbo” في البحرينكارثة بيئية إيرانيةانطالق “البحرين للسيارات”جائزة أفضل تفاعل
تقدم وزير األشغال وشؤون البلديات  «

والتخطيط العمراني عصام خلف 
بالتهنئة إلى إدارة االتصال وكافة 

منتسبي الوزارة بمناسبة فوز الوزارة 
بجائزة أفضل تفاعل لالتصال 

الحكومي عبر شبكات التواصل 
االجتماعي بدول مجلس التعاون.

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة  «
من معرض البحرين للسيارات 

بعد غد األربعاء 27 مارس وتستمر 
حتى السبت 30 مارس الجاري في 

مركز البحرين للمعارض )القاعة 
رقم 1( من الساعة العاشرة 
صباًحا حتى العاشرة مساًء.

تحدث المبعوث األميركي الخاص  «
بشؤون إيران في وزارة الخارجية، 

براين هوك، في مقطع فيديو، 
بمناسبة اليوم العالمي للمياه، 

عن مشكلة المياه في إيران، 
مؤكدا أن إيران تقع على حافة 

هاوية “كارثة بيئية”.

نشرت شركة ديزني للرسوم  «
المتحركة بوستراً جديداً للنسخة 

الواقعية لفيلم الاليف أكشن القادم 
“Dumbo”، استعداداً لطرحه في 

صاالت السينما البحرينية األسبوع 
المقبل. ومن المعروف أن الفيلم 

مستوحى من آخر بنفس االسم.

مع العد التنازلي  «
الستضافة حلبة البحرين 

الدولية “موطن رياضة 
السيارات في الشرق 

األوسط” سباق الـ 
FORMULA 1 ،أعلنت حلبة البحرين الدولية اليوم عن نفاد 

قاعات الضيافة للشركات والبالغ عددها 34 قاعة
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باإلشــارة إلــى مــا تمت إثارته عبر وســائل التواصل االجتماعي، وخاصــًة الفيديو الذي 
تنــاول العديــد مــن الموضوعــات علــى لســان إحــدى الطالبــات، أفــادت إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بوزارة التربية والتعليم بالتوضيحات التالية بشأن ما يخص الوزارة:

إن واقعــة حيــازة واســتخدام طالبتيــن  أواًل: 
لمؤثرات عقلية “حبوب” غير مسموح بتداولها، 
داخل إحدى المدارس الحكومية، قديمة تعود 
إلــى بدايــة شــهر ينايــر الماضــي، حيــث قامت 
الــوزارة فــوًرا بتشــكيل لجنــة انضبــاط طالبي 
للتحقيــق في المخالفات المنســوبة للطالبتين، 

وفًقا ألحكام الئحة االنضباط الطالبي.
ثانًيا: ثبت لدى لجنة التحقيق تورط الطالبتين، 
بمــا ال يدع مجااًل للشــك في إدخال واســتهالك 
المدرســة.  داخــل  الممنوعــات  تلــك  وترويــج 
وفــي ضــوء ذلــك أوصــت اللجنــة بتطبيــق مــا 
جــاء في مــواد الئحــة االنضبــاط الطالبي بهذا 

الخصــوص، بحرمانهمــا مــن الــدوام المدرســي 
لمدة عام دراســي كامل، مع الســماح لهما بأداء 
االمتحانــات، إلتاحــة فرصــة تعديل ســلوكهما، 

ولشمولهما بأحكام إلزامية التعليم.
ثالًثــا: نظــًرا لخطورة المخالفات المنســوبة 
للطالبتين، وتأثيرها الســلبي على المجتمع 
المدرســي، فقــد أوصــت لجنــة االنضبــاط 
الدراســة  نظــام  إلــى  بتحويلهمــا  الطالبــي 

بالمنازل.

المشــاريع  أقســاط  عوائــد  زالــت  ال 
المواطنــون  التــي يدفعهــا  اإلســكانية 
بالخدمــات  انتفاعهــم  لقــاء  شــهريا 
المقدمة لهم عبر وزارة اإلسكان، تمثل 
لغــزا مســتعصيا على فك رموزه ضمن 

“أحجية” إيرادات الموازنة العامة.
العامــة  الموازنــة  مشــروع  وخصــص 
للســنتين الماليتيــن 2019 و2020 في 
لإليــرادات،  بنديــن  اإلســكاني  الشــأن 
أحدهمــا تحــت عنوان إيــرادات وزارة 

اإلسكان.

أين ماليين 
أقساط اإلسكان؟

تمت مـعـاقـبـة الـمـتـورطـيـن بـعـد عـمـل لـجـنـة تـحـقـيـق

واقعة “المؤثرات العقلية” قديمة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“السينما” : 3.9 مليون دينار للمساهمين

لشــركة  العموميــة  الجمعيــة  أقــرت 
البحرين للســينما توزيع أرباح نقدية 
بنســبة 50 % بواقع 50 فلســا للسهم 
مليــون   3.9 إجمالــي  بمبلــغ  الواحــد 

المنتهيــة  الماليــة  الســنة  عــن  دينــار 
في  31   ديســمبر 2018، على أن يتم 
توزيــع األربــاح فــي 4 أبريــل  المقبــل 

.2019)١٠(

)٠٦()٠٥ - ٠٩(

)02(

القضيبية - مجلس النواب

أوضحــت األمانــة العامــة لمجلــس النواب للــرأي العام، ردا على تســاؤالت 
النائــب يوســف زينل، المنشــورة بصحيفــة “البالد” يوم األحــد الموافق 24 
مــارس الجــاري، بشــأن قرار المجلــس بخصوص تحديد مبلــغ )230 مليون 
دينــار( لتمويــل برنامج التقاعد االختياري من فائض حســاب التأمين ضد 

التعطل، النقاط التالية:

علــى  تــم  الجلســة  فــي  التصويــت 
التعديــل النهائــي فــي آخــر مداخلــة 
للنائــب زينل، وهو اإلجراء القانوني 
السليم، وفقا لإلجراءات المنصوص 
عليهــا فــي مــواد الالئحــة الداخليــة 

لمجلس النواب.
تحديــد المبلــغ تــم ذكــره فــي تقريــر 
لجنــة الخدمــات، بناء علــى مرئيات 
الحكومــة، وهــو مثبــت فــي محضــر 
وثيقــة  باعتبــاره  اللجنــة،  اجتمــاع 
رســمية ال يمكــن التراجــع عمــا ورد 
فيها، إضافة إلى ما ورد في مضبطة 
الجلســة مــن تأكيد على رقــم المبلغ، 
مليــون   230  –  220( بحــدود  وهــو 

دينــار(، هــذا بجانب أن وزيــر المالية 
واالقتصــاد الوطنــي أشــار صراحــة 
فــي الجلســة: أن المبلغ ســيتم أخذه 
لمــرة واحــدة فقــط، علــى عــدد مــن 
الدفعــات، لتمويــل برنامــج التقاعــد 

االختياري.
رئاســة  أن  العامــة  األمانــة  وأكــدت 
فــي  تتدخــل  ال  النــواب،  مجلــس 
الجلســات،  إعــداد مضابــط  طريقــة 
حيــث إن هنــاك إدارة مختصة بذلك 
الداخليــة  الالئحــة  بموجــب  العمــل 
للمجلــس، ويتــم مراجعــة المضابــط 
ألكثــر مــن مرة لكــي تتطابــق حرفيا 

مع ما قيل أثناء الجلسة.

رئاسة “النواب” ال تتدخل في المضابط توسعة المطار تدعم القطاع اللوجستي
ســمو ولي العهــد: “تحليق” يوفــر فرصا وظيفيــة للمواطنين

أكد ولــي العهد، نائب القائد األعلى، النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة أن االنتهــاء مــن مشــروع توســعة 
مطــار البحريــن الدولــي الــذي يتــم تنفيــذه 
مــن خــالل كــوادر وطنيــة مؤهلــة ســيعّزز 
من دور القطاع اللوجســتي، الذي يعد أحد 
القطاعــات االقتصاديــة ذات األولوية التي 

تهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص.
جــاء ذلــك، لــدى زيــارة ســموه أمــس إلــى 
الدولــي  البحريــن  مشــروع توســعة مطــار 
لالطــالع علــى ســير العمــل فــي المشــروع 
والذي وصل إلى نســب إنجاز كبيرة، حيث 
نــوه ســموه  ببرنامــج تحليــق الــذي يعمــل 
أبنــاء  مــن  العديــد  وتأهيــل  تدريــب  علــى 
البحريــن، وتوفير فــرص وظيفية متنوعة 

للمواطنين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد لدى زيارته لمشروع توسعة مطار البحرين )٠٤(

)٠٩(

سمو رئيس 
الوزراء يطلع 

على سير 
العمل في 

مشاريع 
التطوير

زينب العكري من الجفير | تصوير: خليل إبراهيم
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حمد  الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  بعث 
الـــوزراء صاحب  ورئــيــس  آل خليفة  بــن عيسى 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
األول  النائب  األعــلــى  القائد  نائب  العهد  ــي  وول
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ مجلس  لرئيس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات تعزية 
الشعبية  الصين  جمهورية  رئيس  إلى  ومواساة 
الصديقة شي جين بينغ.وأعربوا فيها عن خالص 
ــادق الـــمـــواســـاة بــضــحــايــا حـــادث  ــ الــتــعــازي وصـ
االنفجار المأساوي الذي وقع في مجمع صناعي 
بمدينة )يانتشنغ( في مقاطعة )جيانغسو( شرقي 
ــذي أســفــر عــن ســقــوط الــعــشــرات من  الــصــيــن الـ
سرعة  للمصابين  راجين  والمصابين،  الضحايا 
العهد  وولــي  ــــوزراء  ال رئيس  بعث  كما  الــشــفــاء. 
بــرقــيــتــي تــعــزيــة ومـــواســـاة مــمــاثــلــة إلـــى رئيس 

مجلس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.

المنامة - بنا

02البحرين تعزي الرئيس الصيني

أكد الممثل الشخصي لجاللة الملك، رئيس المجلس األعلى للبيئة، رئيس اللجنة العليا لتطوير جزر حوار سمو الشيخ عبدهللا 
بن حمد آل خليفة أهمية القطاع الســياحي وتوفير عوامل اســتمرار نموه وتطوره، مشــيرًا ســموه إلى أن التطوير المنشــود 
للمقومات السياحية لجزر حوار من خالل تنفيذ المشاريع االستثمارية والسياحية سيعزز من موقع مملكة البحرين السياحي 

ويخلق نموذجًا رائدًا للسياحية المستدامة.

ســمو  اســتقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة 
الماليــة  وزيــر  أمــس  الوســمية  فــي 
واالقتصاد الوطني الشــيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفــة، والرئيس التنفيذي 
لمجلــس التنميــة االقتصاديــة، رئيس 
مجلــس إدارة إدامــة خالــد الرميحــي، 
حيــث تم مناقشــة ســبل تعزيــز تنفيذ 
المشــاريع التنموية واالســتثمارية في 

المملكة.
بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ســمو  وأشــار 
اللجنــة  اجتماعــات  أن  إلــى  حمــد 

تبحــث  حــوار  جــزر  لتطويــر  العليــا 
الــرؤى  لتحقيــق  الكفيلــة  الخطــط 
واالســتراتيجيات لتطويــر جزر حوار 
وتيــرة  زيــادة  خــال  مــن  وتنفيذهــا 
اســتراتيجيات وخطــط  تنفيــذ كافــة 
للجــزر واالســتغال األمثــل  التطويــر 

لها ســياحيًا، وذلك في إطار السياســة 
العامة للمملكة، وبما يرفد هذا الموقع 
الحيــوي وما يوفره من عوامل جاذبة 
ســتوفره  مــا  جانــب  إلــى  للســياحة 
نوعيــة  فــرص  مــن  المشــاريع  هــذه 
للمواطنين، ودعما لاقتصاد الوطني. 

المنامة - بنا

تطوير المقومات السياحية لجزر حوار لخلق نموذج رائد

سمو الممثل الشخصي لجاللة الملك مستقبال وزير المالية واالقتصاد الوطني والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية

قام رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بجولة 
ميدانيــة ظهــر أمــس فــي قريــة ســنابس 
ومنطقــة مروزان لاطاع على المشــاريع 
الخدميــة والتطويريــة التــي وّجــه ســموه 
بتنفيذهــا فــي تلــك المنطقــة، وقد حرص 
أهالــي  احتياجــات  متابعــة  علــى  ســموه 
مجــال  فــي  ومــروزان  ســنابس  منطقــة 
الخدمــات والمرافــق، ووّجــه ســموه إلــى 
العمــل علــى تلبيتهــا، وأكــد ســموه خــال 
الجولــة أن الحكومة تركــز جهدها لضمان 
تمتــع مناطــق المملكــة كافــة، بالخدمــات 
والمرافــق التــي تكفــل راحــة المواطنيــن 
صاحــب  تبــادل  الزيــارة  وخــال  فيهــا. 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء األحاديث 
ومــروزان  ســنابس  قريــة  أهالــي  مــع 
واســتمع إلــى احتياجاتهــم ومتطلباتهــم، 
كمــا اســتمع ســموه إلــى شــرح مــن وزيــر 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمراني عصام خلف بشأن المراحل التي 
وصــل إليهــا العمل فــي المشــروعات التي 
أمــر ســموه بتنفيذهــا في المنطقــة خدمة 

ألهاليها.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأكــد 
الــوزراء اهتمــام الحكومــة بتطوير الواقع 
الخدمــي فــي القرى بمــا يحقــق متطلبات 

المواطنيــن فيهــا، مشــيًرا ســموه إلــى أن 
فــي  التوســع  علــى  حريصــة  الحكومــة 
إقامــة المشــروعات الخدميــة والعمرانيــة 
فــي مختلــف مــدن وقــرى المملكة بشــكل 
ومتطلبــات  احتياجاتهــا  مــع  يتناســب 

سكانها.
 مــن جهته، أعرب النائــب ممدوح الصالح 
االمتنــان  وعظيــم  الشــكر  خالــص  عــن 
والتقديــر لصاحــب الســمو الملكــي رئيس 

الوزراء على ســرعة اســتجابة ســموه لكل 
احتياجــات  مــن  المواطنــون  مــا يطرحــه 
ومتطلبــات فــي مخلــف المناطــق، وقــال: 
“إن ذلــك ليــس بغريــب علــى ســموه الــذي 
يحــرص دائًمــا علــى أن يكــون قريًبــا مــن 
مناطقهــم  فــي  ويزورهــم  المواطنيــن 
ويستمع بشكل مباشر إلى كل ما يعتريهم 

من مشكات”.
وأكــد أن نهج ســموه في سياســة األبواب 

مــن  العديــد  حــل  فــي  أســهم  المفتوحــة 
القضايــا التــي تهم المواطنيــن، مضيًفا أن 
باإلســراع  للمســؤولين  ســموه  توجيهــات 
فــي تنفيــذ المشــروعات الخدمية بمنطقة 
فــي  تســهم  أن  شــأنها  مــن  “مــروزان” 
تحقيــق نقلة نوعية في طبيعة ومســتوى 

الخدمات بالمنطقة.
من جانبهم، توّجه أهالي منطقة “مروزان” 
صاحــب  إلــى  والتقديــر  الشــكر  بخالــص 

الــوزراء علــى مــا  الملكــي رئيــس  الســمو 
يوليــه ســموه مــن اهتمــام بــكل مــا يتعلق 
مختلــف  فــي  المواطنيــن  باحتياجــات 
تشــرفهم  أن  مؤكديــن  والقــرى،  المــدن 
بزيارة ســموه لهــم أثلجــت صدورهم وأن 
توجيهــات ســموه للمســؤولين باالهتمــام 
باحتياجاتهــم يجّســد مدى حرص ســموه 
علــى تحقيــق الراحــة والرفاهيــة لجميــع 
المواطنيــن. وعّبــر أهالــي قرية الســنابس 

لقــاء  علــى  حرصــوا  الذيــن  ومــروزان 
ســموه، عــن شــكرهم وتقديرهــم لصاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء لمــا يوليــه 
لتحقيــق  ومشــكورة  كبيــرة  جهــود  مــن 
رغبــات المواطنين، معربين عن اعتزازهم 
بالمســاحة الكبيــرة التي تحظــى بها قرية 
ســنابس ومــروزان وأهاليهــا مــن البرامــج 
اهتمــام  بفضــل  التطويريــة  الحكوميــة 

ومتابعة سموه.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يطلع على 
المشاريع الخدمية والتطويرية 
بسنابس و مروزان

والـمـرافــق بـالـخـدمـات  كـافـة  الـمـنـاطـق  تـمـّتـع  لـضـمـان  تـرّكـز جـهـدهـا  الحكومـة 

سمو رئيس الوزراء يقوم بجولة ميدانية في سنابس ومروزان

عبدهللا بن حمد: الموقع الحيوي 
يوفر فرصا نوعية للمواطنين
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استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية صباح أمس عدًدا من أفراد العائلة 
المالكــة الكريمــة والمســؤولين، حيــث بحــث ســموه معهــم جملــة من الموضوعــات ذات الصلة بالشــأن المحلــي. وخالل اللقاء، شــّدد 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء على أن الصناعــات الوطنية يجب أن يكون لها حضور أكبر في دعــم المنظومة االقتصادية، 
فالحكومة وّفرت كافة المقومات التي تؤسس لتنمية صناعية وطنية يكون لها نصيب وافر، في تحفيز قطاعات التنمية المختلفة.

 وحــّث ســموه على االســتمرار في المســار 
التطويــري للصناعــات الوطنيــة التقليديــة 
البحريــن  اســم  يكــون  حتــى  والحديثــة، 
ــا، مؤكًدا  ــا ودوليًّ الصناعــي منتشــًرا إقليميًّ
بعــض  فــي  االنتقــال  ضــرورة  ســموه 
اإلنتــاج  مرحلــة  إلــى  الغذائيــة  المنتجــات 
الــذي يتجاوز الحيز المحلــي إلى اإلقليمي 

والعالمي.
وخــال اللقــاء، أكد صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء اهتمــام الحكومــة بتوفيــر 

مجــال  فــي  المتطــورة  الوســائل  أحــدث 
العاجيــة  والخدمــة  الصحيــة  الرعايــة 
للمواطنيــن، الفًتــا ســموه إلــى أن المواطن 
البحرينــي هــو أغلى ثــروات الوطن ونعمل 
علــى أن يتمتــع بأفضــل الخدمــات ومنهــا 
الصحيــة بمــا يعينــه على أداء مســؤولياته 
فــي  فاعــل  بشــكل  واإلســهام  الوطنيــة 

االرتقاء بالمسار التنموي.
رئيــس  الملكــي  الســمو  وتطــّرق صاحــب   
مــن  عــدد  إلــى  الحضــور  مــع  الــوزراء 

بالمشــروعات  الخاصــة  الموضوعــات 
فــي  الحكومــة، وتســتهدف  تنفذهــا  التــي 
وتطلعــات  متطلبــات  تلبيــة  األول  المقــام 
المواطنيــن، حيث أكد ســموه أن الحكومة 
يهمهــا أن تصــل كافة المناطــق إلى الكفاية 
الخدميــة، مــع الحفــاظ علــى المســتويات 
المتقدمة للخدمات، فالفئة المستهدفة من 
الخدمــة الحكوميــة وهــي شــعب البحرين 
العزيــز األســاس الــذي تنطلــق ألجلــه كافة 

البرامج الحكومية.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين

المنامة - بنا

شعب البحرين األساس الذي تنطلق ألجله البرامج كافة 
ــي ــذائ ــغ ــة اإلنـــتـــاج ال ــل ــرح ــى م ــ ــو رئـــيـــس الــــــــوزراء: ضـــــرورة االنـــتـــقـــال إل ــم س

الصناعات 
الوطنية يجب أن 
تدعم المنظومة 

االقتصادية

الحكومة يهّمها 
أن تصل المناطق 

كافة للكفاية 
الخدمية

االثنين
25 مارس 2019 
18 رجب 1440

الشركاءالمنظمون

بناء مجتمع
عالمـي

لريادة األعمال
15 - 18 أبريل 2019 البحرين

سـجــل اآلن!
WWW.GEC.CO  #GEC2019
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االثنين
25 مارس 2019 

18 رجب 1440

 أكــد ولــي العهــد، نائــب القائد األعلــى، النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
بــن حمــد آل خليفــة  الملكــي األميــر ســلمان 
يتــم  التــي  الكبــرى  التنمويــة  المشــاريع  أن 
العمــل علــى تنفيذهــا ســتواصل تعزيــز موقع 
المملكــة الريــادي فــي العديــد مــن القطاعــات 
الحيويــة التي ســتزيد من تنافســية البحرين 
لمواصلة اســتقطاب المزيد من االســتثمارات 
وخلــق مزيد من الفرص النوعيــة للمواطنين، 
وتطويــر  تحديــث  أن  إلــى  ســموه  مشــيًرا 
للمملكــة  التحتيــة  البنيــة  ســيرفد  المشــاريع 
منّوًهــا  العالميــة،  المعاييــر  مــع  يتناســب  بمــا 
توســعة  مشــروع  مــن  االنتهــاء  بــأن  ســموه 
مطــار البحريــن الدولــي الذي يتــم تنفيذه من 

خــال كــوادر وطنيــة مؤهلــة ســيعّزز من دور 
القطاع اللوجســتي، الذي يعد أحد القطاعات 
االقتصاديــة ذات األولويــة التــي تهــدف إلــى 
تحفيــز دور القطــاع الخــاص ليصبــح محــرًكا 
ا للنمــو، ويجعــل مــن البحريــن مركــًزا  رئيســيًّ
ــا للخدمــات اللوجســتية بما يســهم في  إقليميًّ
مواصلــة تحقيــق أهــداف المســيرة التنمويــة 
الشــاملة لعاهل البــاد صاحــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشــار ســموه إلى أن مملكة البحرين ماضية 
الشــاملة  التنمويــة  األهــداف  تحقيــق  نحــو 
التــي تعــود علــى الوطــن والمواطــن بالنمــاء 
واالزدهــار، مؤكــًدا أن المواطــن ســيظل دوًما 

محور التنمية وهدفها الرئيسي.
جاء ذلك، لدى زيارة سموه أمس إلى مشروع 
توســعة مطــار البحرين الدولــي لاطاع على 

ســير العمــل فــي المشــروع والــذي وصــل إلى 
نســب إنجــاز كبيــرة، حيــث أثنــى ســموه على 
تعمــل  التــي  الوطنيــة  الكــوادر  كافــة  جهــود 
علــى تنفيــذ هــذا المشــروع الحيــوي الكبيــر، 
ومــا قامــوا به مــن عمــل دؤوب خــال الفترة 
الماضيــة الــذي انعكــس على مســتوى اإلنجاز 
المتقدم بحســب الخطة التنفيذية للمشــروع. 
مشــيًدا ســموه ببرنامــج تحليــق الــذي يعمــل 
أبنــاء  مــن  العديــد  وتأهيــل  تدريــب  علــى 
البحريــن علــى إدارة العمليات التشــغيلية في 
المطار، مشــيًرا إلى ما ســيوفره هذا المشروع 
للمواطنيــن.  متنوعــة  وظيفيــة  فــرص  مــن 
مســتعرًضا ســموه خطــط البرنامــج الوطنــي 
لجاهزيــة العمليــات التشــغيلية لنقــل الحركــة 
 ”ORAT“ الجويــة لمبنــى المســافرين الجديــد

الذي تم البدء فيه األسبوع الماضي.
 ولــدى وصــول صاحــب الســمو الملكــي ولــي 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
لرئيــس مجلــس الــوزراء إلــى موقــع مشــروع 
التوســعة، كان نائــب رئيــس مجلــس الوزراء، 
رئيــس اللجنــة الوزاريــة للمشــاريع التنمويــة 
بــن عبــدهللا  الشــيخ خالــد  التحتيــة  والبنيــة 
آل خليفــة، وعــدد مــن كبــار المســؤولين فــي 
مقدمــة مســتقبليه، وقــام وزيــر المواصــات 
واالتصــاالت كمــال بــن أحمــد محمــد بإطــاع 
ســموه علــى ســير العمــل ومــا تــم إنجــازه في 
مشروع توســعة المطار، والذي يتضمن مبًنى 
جديًدا للمسافرين يمتد على مساحة إجمالية 
ببنيــة  ويتمتــع  مربــع،  متــر  آالف   210 تبلــغ 
تحتية حديثة، ومرافق عصرية تواكب النمو 
فــي حركــة المســافرين عبــر مملكــة البحرين، 
 9 مــن  االســتيعابية  الطاقــة  ســيرفع  والــذي 
ا إلى 14 مليون مســافر  مايين مســافر ســنويًّ

ا. سنويًّ
وقــد اطلــع ســموه خــال جولته في مشــروع 
توســعة المطار على ما ســيتضمنه من جسور 
ا  ممتــدة للطائرات التي تبلغ 25 جســًرا إضافيًّ

فــي المبنــى الجديد بعد االنتهاء من مشــروع 
توسعة المطار.

يذكر أنه تم خال مشــروع التوســعة االنتهاء 
والــذي  األمتعــة  مناولــة  نظــام  تركيــب  مــن 
مطــار  تشــغيل  فــي  حيويــة  بمهمــة  يضطلــع 
إلكترونيــة  أنظمــة  عبــر  الدولــي  البحريــن 
متطــورة لنقــل األمتعــة إلى الطائــرة في مدة 
الكاملــة  الحمايــة  وتوفــر  قصيــرة،  زمنيــة 
لألمتعة من الفقدان أو التلف بفضل ما تتسم 
والتحكــم  والمرونــة  الســرعة  مزايــا  مــن  بــه 
اآللي والنقل الفعال والســلس، بما يســهم في 
تحسين تجربة السفر وتقديم خدمات نوعية 

للمسافرين، كما تضم التوسعة الجديدة مبنى 
متعدد الطوابق لمواقف الســيارات يوفر نحو 

2700 موقف إضافي.
المواصــات  وزيــر  أعــرب  جانبــه،  مــن   
لصاحــب  وتقديــره  شــكره  عــن  واالتصــاالت 
الســمو الملكــي ولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى 
زيارته لموقع مشــروع توسعة مطار البحرين 
الدولي واهتمام ســموه المتواصل في تطوير 
خــال  مــن  بالمملكــة؛  اللوجســتي  القطــاع 
ترتقــي  التــي  للمشــاريع  المســتمرة  المتابعــة 
بهــذا القطــاع الحيــوي، والــذي يأتي مشــروع 

توســعة المطــار كأحــد هــذه المشــاريع التــي 
تلقــى كل الدعم واالهتمام من ســموه. منّوًها 
بالتــزام الــوزارة بالخطة الزمنيــة لانتهاء من 
مشــروع توســعة المطار وافتتاحه بحسب ما 

هو مخطط له. 
مبنــى  لتشــغيل  اإلعــداد  لجنــة  أن  وأكــد 
المسافرين الجديد المكونة من أكثر من جهة 
حكوميــة قامــت بوضــع توجيهات ســمو ولي 
العهــد موضــع التنفيــذ والــذي تــم مــن خالهــا 
اإلعان عن البدء بالبرنامج الوطني لجاهزية 
الجويــة  الحركــة  لنقــل  التشــغيلية  العمليــات 

لمبنى المسافرين الجديد مؤخًرا.

المنامة - بنا

توسعة مطار البحرين الدولي يعّزز من دور القطاع اللوجستي
ــادي ــة الريـ ــع المملكـ ــع موقـ ــرى ترفـ ــة الكبـ ــاريع التنمويـ ــد: المشـ ــي العهـ ــمو ولـ سـ

ــار ــط ــم ــروع تـــوســـعـــة ال ــ ــش ــ ــع م ــوقـ ــه بــــزيــــارة مـ ــل ــض ــف ــوه عـــلـــى ت ــمـ شـــكـــر سـ
تقــدم وزيــر المواصــات واالتصــاالت كمال 
بــن أحمد رئيــس مجلس إدارة شــركة مطار 
علــى  واالمتنــان  الشــكر  بعظيــم  البحريــن 
تفضل ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة بزيارة موقع مشــروع توســعة مطار 
البحريــن الدولــي والــذي ســيعزز مــن مكانة 
البحريــن الرائدة في قطــاع الطيران، وعلى 

مــا يوليــه ســموه مــن اهتمــام فــي تطويــر 
عمومــا،  االقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف 
المواصــات خصوصــا عبــر دعمــه  وقطــاع 
لخطــط  المســتمرة  ومتابعتــه  الامحــدود 
مؤكــدا  الحيــوي،  القطــاع  لهــذا  التطويــر 
الحرص على تنفيذ رؤية سموه االقتصادية 
نحو تحقيق التطوير المستدام لهذا القطاع 
مــن خــال مضاعفــة الجهــود المبذولــة فــي 
ســبيل االرتقــاء بقطاع المواصــات لمراحل 
جديدة تعود على الوطن بالنماء واالزدهار.

فــي  تأتــي  الزيــارة  هــذه  أن  الوزيــر  وأكــد 

مرحلــة مهمــة تمر بها عمليات تشــييد مبنى 
المســافرين الجديــد، حيــث تــم االنتهاء من 
فــي  المفصليــة  المراحــل  أهــم  مــن  واحــدة 
العمليات اإلنشائية المتمثلة في االنتهاء من 
تركيب نظام مناولة األمتعة، والذي يضطلع 
بمهمــة حيويــة فــي تشــغيل مطــار البحريــن 
الدولــي عبر أنظمة إلكترونية متطورة تنقل 
األمتعــة إلى الطائرة في مدة زمنية قصيرة 
 7 إلــى  8 أحزمــة يصــل طولهــا  مــن خــال 
كيلومتــرات، كما ويوفر هذا النظام الحماية 
الكاملة لألمتعة من الفقدان أو التلف بفضل 

مــا يتســم بــه مــن مزايــا الســرعة والمرونــة 
والســلس  الفعــال  والنقــل  اآللــي  والتحكــم 
لألمتعة بما يسهم في تحسين تجربة السفر 

وتقديم خدمات نوعية للمسافرين.
وأضاف أنه يتم تدريب العديد من الشــباب 
اإلشــراف  بمهــام  لاضطــاع  البحرينــي 
علــى هــذا النظام وعمليــات مناولــة األمتعة 
ومهــام إدارة العمليــات فــي مطــار البحريــن 
واالتصــال  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
والتســويق، وغيرهــا مــن المهــام فــي جميــع 
مبنــى  لتدشــين  اســتعدادا  المطــار  أنحــاء 

المسافرين الجديد.
وأفــاد بــأن االنتهاء من تركيب هذه األنظمة 
فــي  الموضوعــة  بالخطــة  االلتــزام  يؤكــد 
مشــروع تحديــث مطــار البحريــن الدولــي، 
المناســبة  األرضيــة  تهيئــة  فــي  ويســهم 
لمبنــى  التشــغيلية  الجاهزيــة  لتجــارب 
قبــل  بــدأت  والتــي  الجديــد،  المســافرين 
يقــارب  مــا  يخضــع  حيــث  وجيــزة،  فتــرة 
والموظفــات  الموظفيــن  مــن   5800 مــن 
للتدريــب علــى هــذه األنظمــة وغيرهــا مــن 
األجهــزة التكنولوجيــة الحديثة. وستســتمر 

إلــى حيــن تدشــين مبنــى  هــذه التدريبــات 
مــن  الجــاري  العــام  نهايــة  فــي  المســافرين 
خــال التجارب المتقدمة، التي من المتوقع 
أن تضــم مــا يقــرب مــن 8400 متطــوع مــن 
فــي  سيشــاركون  والذيــن  المجتمــع.  أفــراد 
لتجربــة  حقيقيــة  ومحــاكاة  حيــة  تجــارب 
حــول  انطباعاتهــم  عــن  ليعربــوا  الســفر؛ 
الخدمــات والمرافــق المجهــزة وفــق أحــدث 
المعاييــر العالميــة، وهــو مــا سيســاعد علــى 
الخــروج بتحليــل شــامل للتجربــة ومعالجة 

ما يحتاج معالجته قبل االفتتاح الرسمي.

كمال بن أحمد: سمو ولي العهد يولي اهتماما بتطوير المواصالت
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البحرين ماضية نحو 
تحقيق األهداف 
التنموية الشاملة

 المواطن سيظل 
دوًما محور التنمية 

وهدفها الرئيس

“برنامج تحليق” 
يوفر فرًصا وظيفية 
متنوعة للمواطنين

وزير المواصالت: 
نلتزم بالخطة الزمنية 

لمشروع توسعة



كشف رئيس مركز سيرجي كير الطبي لجراحة 
االوعـــيـــة الــدمــويــة والـــقـــدم الــســكــري والــتــئــام 
الدموية  األوعــيــة  جراحة  استشاري  الــجــروح 
في  سيشارك  المركز  أن  عــن  عــبــدهللا،  صـــادق 
الجنبية، والذي سيقام  لجمعية  الصحي  اليوم 
يوم الجمعة الموافق 5 أبريل المقبل، في قاعة 
جريدة األيام، ومن خالل فريق طبي وجراحي 
االوعــيــة  وتشخيص  جــراحــة  فــي  متخصص 
الدموية، مشيرًا إلى أن مشاركة المركز والفريق 
مرة هي  تأتي ألول  والتي  الصحي  اليوم  في 
تمثل  وتــوعــويــة،  خيرية  مجتمعية  كمشاركة 
أحد خطط المركز والتي يعمل عليها من خالل 
األمــراض،  هذه  على  المطلوبة  التوعية  تقديم 
ومضاعفاتها،  أخــطــارهــا  على  الــضــوء  وإلــقــاء 
أقــدام  ومــن خــالل فريق طبي يضم أخصائي 
الدموية،  األوعية  جراحة  واستشاري  سكري 

واستشاري تشخيص أوعية دموية واستشاري 
سكري.

ــار اســتــشــاري جــراحــة األوعــيــة الــدمــويــة،  وأشـ
على  “البالد”  لـ  تصريحات  في  عبدهللا،  صادق 
الصحي،  باليوم  للمشاركة  االستعداد  هامش 
سيقوم  المتخصص  الــطــبــي  الــفــريــق  أن  إلـــى 
مرضى  بمعاينة  الفعالية  في  مشاركته  خــالل 
السكر وفحص أقدام مرضى السكري وفحص 

العصب وفحص جريان الدم في األقدام.
وأضاف أنه سوف يتم اإلعالن عن انطالق أول 
المهم  الطبي  الجانب  بهذا  متخصصة  حملة 
تحت عنوان حملة “أقدام مدى الحياة” والتي 
إلى  تهدف  والتي  كير،  سيرجي  مركز  يرعاها 
الحد من مضاعفات السكر على األقدام وتقليل 
انتشرت بشكل  والــتــي  األقـــدام واألصــابــع  بتر 
العناية  نتيجة عدم  السكري  بين مرضى  كبير 
بمرض  التحكم  عــدم  عند  خصوصا  ــدام،  اإلقــ

السكري بصورة عامة.
بــدأت  الـــدول  مــن  كثيرًا  أن  وأوضـــح عبد هللا 
الظاهرة  هذه  عالج  في  مرضية  نتائج  تحقق 
بين  التعاون  نتيجة  وذلــك  والغرغرينا”  “البتر 
الــمــرضــى والــمــؤســســات الــصــحــيــة فــي مجال 

ــفــقــدان اإلحـــســـاس في  الــتــشــخــيــص الــمــبــكــر ل
الــقــدمــيــن ومــعــالــجــة نــقــص تـــــوارد الــــدم في 

األوعية الدموية.
وبــيــن مــركــز ســيــرجــي كــيــر الــطــبــي لــجــراحــة 
التقنيات  أن  السكري  والقدم  الدموية  األوعية 
واإلمكانيات للتشخيص المبكر والعالج الفعال 
تداخلية  وغير  البحرين  في  متوفرة  أصبحت 

مما يسهل استخدامها.
ودعا صادق عبدهللا والذي يمتلك خبرة طويلة 
في مجال عمله كطبيب من األطباء المتميزين 
والمنطقة،  والخليج  البحرين  مستوى  على 
كــان لهم دور كبير في  الــذيــن  واحــد األطــبــاء 
السلمانية  مجمع  في  األعــضــاء  نقل  جــراحــات 
المتميزة  مــشــاركــتــه  الـــى  ــاإلضــافــة  ب الــطــبــي، 
مرضى  االعــضــاء،  لنقل  السعودي  الفريق  مــع 
السكري بعدم إهمال أقدامهم الن المرض يبدأ 
القدمين وثم  الــدم في  تــوارد  نقص  بداية مع 

يتبعه تلف األعصاب، موضحا أن الحالة القدم 
متقدمة  مراحل  الــى  تصل  ان  ممكن  السكري 
قبل أن يبدأ المريض بمالحظة المشكلة، حاثا 
أهمية  الى  السكري  مرضى  خصوصا  الجميع، 
برنامج  خــالل  مــن  والمتابعة  المبكر  الفحص 
“اقــدام  برنامج  مثل  األقــدام  لعالج  متخصص 

مدي الحياة”، والذي يتابع كافة التغييرات التي 
قد تحصل منذ بداية االصابة، وهو ما يجنب 
الحالة  هذه  مضاعفات  الحقا  السكري  مريض 
والتي تؤدي الى “البتر” لو تفاقمت وتركت من 
يقدمها  كالتي  متخصصة  طبية  متابعة  دون 

برنامج “أقدام مدى الحياة”.

05 local@albiladpress.com

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية الشيخ 
خــالــد بــن أحــمــد بــن محمد آل 
وزيــر  أمـــس،  بمكتبه  خليفة، 
والسياحة  والتجارة  الصناعة 

زايد الزياني.
وخــــالل الــلــقــاء، رّحــــب وزيـــر 
مشيًدا  بــالــزيــانــي،  الــخــارجــيــة 
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  بـــجـــهـــود 
والـــــــتـــــــجـــــــارة والــــســــيــــاحــــة 
وإسهاماتها في دعم االقتصاد 
وزارة  حرص  مؤكًدا  الوطني، 
الــخــارجــيــة عــلــى الــتــعــاون مع 
والـــتـــجـــارة  ــاعــة  ــصــن ال وزارة 
من  بــه  تقوم  فيما  والسياحة 

أنشطة وما تنفذه من مبادرات 
متنوعة من أجل دعم مسيرة 
وتعزيز  البحرين  في  التنمية 

عالقاتها مع دول العالم.
ــه، أعــــــرب الـــوزيـــر  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
ــزيــانــي عــن خــالــص تــقــديــره  ال
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  لـــحـــرص 
التعاون مع وزارة  الدائم على 
والسياحة  والتجارة  الصناعة 
ــا كــبــيــًرا  ــمــاًم الــتــي تــولــي اهــت
التنسيق  وتــطــويــر  لــمــواصــلــة 
الخارجية  وزارة  مع  والتعاون 
المكانة  تعزيز  فــي  يسهم  بما 

االقتصادية لمملكة البحرين.

وزير الخارجية ينّسق مع الزياني 
لتعزيز مكانة البحرين االقتصادية

االستشاري صادق عبدالله

خلف يبارك الفوز بجائزة أفضل تفاعل عبر “التواصل”
“األشـــغال” أول جهـــة بحرينيـــة تفـــوز بالجائـــزة منـــذ تأســـيس فئتهـــا اإلقليميـــة

تقــدم وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلــف بالتهنئة 
إلــى إدارة االتصــال وكافــة منتســبي الــوزارة بمناســبة فــوز الوزارة بجائــزة )أفضل 
تفاعــل لالتصــال الحكومي عبر شــبكات التواصل االجتماعــي بدول مجلس التعاون 

الخليجي( في جائزة الشارقة لالتصال الحكومي.

بهذه  فــوز وزارة االشــغــال  وأضــاف خلف إن 
الجائزة يجعل منها أول جهة بحرينية تفوز 
بــجــائــزة الــشــارقــة لــالتــصــال الــحــكــومــي منذ 
وزارة  أن  موضحًا  اإلقليمية،  فئتها  تأسيس 
التفاعل  مستوى  رفــع  على  عملت  األشــغــال 
وسائل  مختلف  عبر  جمهورها  مــع  المباشر 
جهة  أول  تعتبر  حيث  االجتماعي،  التواصل 

حكومية تستخدم خدمة اإلعالم االجتماعي 
على مستوى الهيئات الحكومية في المملكة 

منذ عام 2011.
كما أشاد الوزير بأداء وجهود إدارة االتصال 
االجتماعي  الــتــواصــل  شبكات  الستخدامها 
ــكــتــرونــيــة  ــة مــجــتــمــعــيــة إل ــراكــ لــتــحــقــيــق شــ
إلى  للوصول  القنوات  أهم  إحــدى  باعتبارها 

ــتــطــويــر، حــيــث عملت  أفــضــل مــمــارســات ال
اإلعالمي  التواصل  جسور  مد  على  الـــوزارة 
لمشاريعها  الترويج  خــالل  من  جمهورها  مع 
وخدماتها وأيضًا تبادل وجهات النظر، مقدرًا 
الــتــواصــل الــدائــم مــع الــعــديــد مــن الــشــكــاوى 
االتصال  إدارة  إلى  تصل  التي  والمقترحات 
يوميًا من المواطنين والمقيمين والعمل على 
قطاعي  فــي  المعنية  اإلدارات  مــع  متابعتها 
ــرف الــصــحــي لــضــمــان إيــجــاد  ــصـ الـــطـــرق والـ
مدير  مــبــادرات  مــقــدرًا  لها،  السريعة  الحلول 
كافة  بــوعــالي وجــهــود  فــهــد  االتــصــال  إدارة 
أجــل  مــن  مــوقــعــه  مــن  كـــٌل  اإلدارة  منتسبي 

تقديم خدمات أكثر تميزًا للجمهور.

من جهته، قال بوعالي: سعداء لتواجدنا في 
بالشارقة لإلعالن )جائزة  الكبير  المحفل  هذا 
االتصال الحكومي( وهي الجائزة التي تنطلق 
مـــن بــيــئــة مــشــجــعــة لــالبــتــكــار واإلبــــــداع في 
دولة  أن  االعتبار  في  أخــذًا  كافة،  المجاالت 
عدد  في  العربية  ــدول  ال أغنى  من  ــارات  اإلمـ

الجوائز التي تشجع على اإلبداع والبحث.
وأضاف: استطاعت جائزة الشارقة لالتصال 
الحكومي أن تحقق رؤيتها الشمولية الهادفة 
إلى االرتقاء بمعايير العمل في مجال االتصال 
الحكومي وترسيخ أفضل الممارسات المهنية 
فــي قــطــاع االتــصــال الــحــكــومــي فــي منطقة 

الخليج العربي.

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - وزارة الداخلية

الــلــواء  الــعــام  ــن  األمـ رئــيــس  استقبل 
ــمــديــر الــتــنــفــيــذي  ــحــســن، ال طــــارق ال
ــــي لـــلـــدراســـات  ــــدول لـــفـــرع الــمــعــهــد ال
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 

األوسط توماس بيكيت.
بالمستوى  العام  األمن  رئيس  وأشــاد 
المعهد في  إليه  الذي وصل  المتطور 
وبــدوره  والــدراســات  األبحاث  مجال 

الــمــتــمــيــز فـــي تــنــظــيــم الــمــؤتــمــرات 
تطوير  أهمية  ــى  إل مــنــّوًهــا  الــدولــيــة، 
التعاون المشترك بما يحقق األهداف 

المرجوة.
ــدد من  ــقــاء، بــحــث عـ ــل ــالل ال ــم خـ وتـ
الموضوعات ذات االهتمام المشترك. 
المشترك  المركز  مدير  اللقاء  حضر 

لمكافحة اإلرهاب.

الحسن يبحث التعاون مع “الدراسات اإلستراتيجية“

سمو محافظ الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان
ــرك ــت ــش ــم ــاون ال ــعـ ــتـ ــث فــــرص الـ ــحـ ــات وبـ ــاقـ ــعـ ــز الـ ــزي ــع ــت ل

خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو  الجنوبية  محافظ  بــدأ 
لدى  استقباله  في  كــان  حيث  لليابان،  رسمية  زيــارة  خليفة  آل 
وصوله مطار ناريتا الدولي بالعاصمة طوكيو أمس، سفير مملكة 

البحرين لدى اليابان أحمد الدوسري، وسفير اليابان لدى مملكة 
والخارجية  السفارة  موظفي  من  وعــدد  ايتو  هيديكي  البحرين 
اليابانية. وتأتي هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو محافظ 
العمل  إطــار  في  اليابانية،  الحكومة  من  لدعوة  تلبيًة  الجنوبية 

في  واليابان  البحرين  مملكة  بين  الثنائية  العالقات  تعزيز  على 
بين  المشترك  التعاون  فرص  بحث  إلى  إضافة  المجاالت،  شتى 
المحافظة الجنوبية وعدد من المحافظات اليابانية. ويرافق سمو 
محافظ الجنوبية عدد من مسؤولي المحافظة ووزارة الداخلية.

عوالي - المحافظة الجنوبية

االثنين
25 مارس 2019 
18 رجب 1440

رئيــس “ســيرجي الطبــي” لـــ “^”: نشــارك باليــوم الصحــي بفريــق طبــي متخصص

اإلعالن عن حملة “أقدام مدى الحياة” لتقليل بتر األطراف

بدور المالكي

“التربية” تتعامل مع القضايا الطالبية من منطلٍق تربوي واجتماعي
ـــة ـــن الطالب ـــة م ـــة المرتكب ـــامة المخالف ـــت جس ـــة أثبت ـــع واألدل ـــودر: الوقائ الج

لــشــؤون  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  أكـــد وكــيــل وزارة 
التعليم والمناهج فوزي الجودر، استكماالً للبيان 
الصادر عن الوزارة بشأن واقعة الفيديو المنتشر 
والمتضمن  االجتماعي،  التواصل  وســائــل  فــي 
التعليم  من  المفصوالت  الطالبات  إحدى  أقوال 
حيازة  مخالفة  ارتكابها  ثــبــوت  بعد  ــدادي  اإلعــ
وتــوزيــع واســتــعــمــال مــؤثــرات عقلية )حــبــوب( 
الـــوزارة  الــمــدرســة، أن  مــع إحــدى زميالتها فــي 
المختلفة،  القضايا  من  العديد  ا  يوميًّ إليها  ترد 
ــًرا لــطــبــيــعــتــهــا الــتــربــويــة الــمــرتــبــطــة في  ــظــ ــ ون
العمرية  مراحلهم  مختلف  في  بالطلبة  الغالب 
فإنها تحرص  والنفسية،  االجتماعية  وظروفهم 

والقانونية  التربوية  المعالجة  على  الحرص  كل 
أو  ــارة  ــ إث أي  ودون  الــمــوضــوعــات،  هـــذه  لمثل 
ــراءات  ــ ــــك، وتــتــخــذ بــشــأنــهــا اإلجـ إعــــالن عــن ذل
نصت  لما  وفــًقــا  المالئمة  والقانونية  التربوية 
على  حفاًظا  المدرسي،  االنضباط  الئحة  عليه 
المساس  وعـــدم  وأســرهــم،  الطلبة  خصوصية 
إلى  الصدد  هذا  في  الجودر  وأشــار  بسمعتهم.  
التواصل  وسائل  في  المنتشرة  ــاءات  االدعـ أن 
الـــوزارة  على  والتهم  الــلــوم  بإلقاء  االجتماعي 
جزاًفا بالتستر على هذه الواقعة عاٍر عن الصحة 
في  أوضحت  مثلما  للوزارة  سبق  حيث  تماًما، 
بالموضوع،  علمها  ومــنــذ  ــه  أن الــمــنــشــور،  بيانها 
أعضاء  مــن  مكونة  لجنة  بتشكيل  قامت  فقد 

وعــددهــم  بالمدرسة  الطالبي  االنــضــبــاط  لجنة 
أربعة برئاسة مديرة المدرسة، إضافًة إلى 4 من 
إلى جميع  استمعت  والتي  بالوزارة،  القانونيين 
األطراف، بما في ذلك أقوال الشهود، وتوّصلت 
إلى قناعة تامة بأن الطالبتين المتهمتين بحيازة 
)الحبوب(  العقلية  المؤثرات  واستعمال  وتوزيع 
بالشك،  قد ارتكبتا هذا الفعل بما ال يدع مجاالً 
ــبــوت األدلــــة وشـــهـــادة الــشــهــود،  ــاالعــتــراف وث ب
وعليه تم اتخاذ قرار الفصل لمدة سنة دراسية.  
وأضاف وكيل الوزارة أن ما جرى التصريح به 
تماًما  يتناقض  الطالبة  إلى  منسوبة  أقــوال  من 
إفــادة  خــالل  مــن  التحقيق  لجنة  أثبتته  مــا  مــع 

فوزي الجودرالطالبة وشهادة الشهود.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم



تقــريــر: أيــن بنـــد أقســاط اإلسكــان فـي الميــزانيــة؟
“الدعم الخليجي” وفر على الوزارة 632 مليون دينار

ال زالت عوائد أقســاط المشــاريع اإلســكانية التي يدفعها المواطنين شــهريا لقاء انتفاعهم بالخدمات المقدمة لهم عبر وزارة 
اإلســكان، تمثــل لغــزا مســتعصيا على فك رمــوزه ضمن “أحجية” إيــرادات الموازنة العامة. وخصص مشــروع الموازنة العامة 
للسنتين الماليتين 2019 و2020 في الشأن اإلسكاني بندين لإليرادات، أحدهما تحت عنوان إيرادات وزارة اإلسكان، واآلخر 

تحت عنوان عوائد بنك اإلسكان.

وفي الوقت الذي أوضحت فيه تفاصيل 
الــوزارة  إيــرادات  مصــدر  أن  الموازنــة 
البالغــة 35 ألــف دينــار ســنويا تتمثل في 
إلــى  فيــه  تشــر  لــم  المناقصــات،  رســوم 
اإلســكان  بنــك  عوائــد  إيــرادات  مصــدر 
البالغــة 10 مالييــن دينــار عــن كل ســنة 

مالية.
وبالرجــوع إلــى التقريــر المالــي الســنوي 
لبنــك اإلســكان فإنه يشــير إلــى أن الذمم 
التــي  اإلســكانية  للوحــدات  الماليــة 
تخصصهــا الــوزارة للمنتفعين إلى جانب 
القروض المقدمة للمواطنين البحرينيين 

البيــوت،  وترميــم  وبنــاء  شــراء  لغــرض 
تنضــوي فــي ميزانيــة البنــك تحــت بنــد 
القروض المدرج تحت باب الموجودات.

للعاميــن  للبنــك  المالــي  للتقريــر  ووفقــا 
القــروض  إجمالــي  فــإن  و2018   2017
بلغــت 609 مليونًا و863 ألف دينار للعام 
2017، فيما بلغت 632 مليونا و511 ألف 

دينار عن العام 2018.
بــه  معلومــا  ليــس  الــذي  الوقــت  وفــي 
اإلســكانية  المشــاريع  أقســاط  إجمالــي 
العامــة،  الموازنــة  فــي  احتســابها  وآليــة 
يأتــي برنامــج الدعــم الخليجــي؛ ليوفــر 

علــى الــوزارة تكاليــف بلغــت نحــو 632 
إنشــاء  عــن  دينــار  ألــف  و180  مليونــا 
مشــاريع إســكانية عــدة وتأهيــل بنيتهــا 

التحتية.
تفاصيــل  فــي  المشــاريع  هــذه  وشــملت 
الموازنــة العامــة مدينــة ســلمان ومدينــة 
وإســكان  الحــد  شــرق  ومدينــة  خليفــة 
الرملــي وإســكان وادي الســيل وإســكان 
قاللــي، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يضــخ 
أقســاط  عــن  اإليــرادات  مــن  مزيــدا 
المنتفعيــن من هذه المشــاريع المدعومة 

التكاليف خليجيا.
وعليه، فإن كان بنك اإلســكان هو الجهة 
المخولة بتحصيل أقساط المنتفعين من 

المشــاريع اإلســكانية، فكــم يبلــغ إجمالي 
هذه األقســاط الســنوية، وكم تبلغ نســبة 

ومقدار مساهمتها في إيرادات الميزانية 
العامة للدولة؟

لتصنيــف “التصلــب العصبــي” مـرًضا مـزمًنا
ــك” ــوف ــش ــا ن ــ ــة “مـ ــل ــم ــاح ح ــجـ ــن بـــعـــد نـ ــ ــي ــ ــدراج ــ ــق مــــبــــادرة ال ــل ــط ــة ت ــي ــع ــم ــج ال

لمرضــى  البحرينيــة  الجمعيــة  اختتمــت 
التصلــب المتعــدد فعاليــات أســبوع التوعيــة 
بمــرض التصلب العصبــي المتعدد بعنوان )ما 
نشــوفك( تحــت رعايــة وكيــل وزارة الصحــة 

وليد المانع.
ــا  ميدانيًّ الحملــة  نتائــج  الحفــل  واســتعرض 
الحملــة  فعاليــات  وتضمنــت  ــا.  وإلكترونيًّ
لمــدارس  توعويــة  ومحاضــرات  زيــارات 
المرحلــة الثانوية ومعاهد. وتحدث مصابون 
ولبنــان  والســعودية  البحريــن  مــن  بالمــرض 
وأمريــكا، واعتمــدوا علــى الســرد القصصــي 
المشــوق بدالً مــن التلقين مما أدى إلى جذب 

انتباه الطالبات والمعلمات وإفادتهم.
وصاحب الحملة إطالق الوسم #ما_نشوفك 
على وســائل التواصل االجتماعي على، الذي 
يرمــز إلى بعض أعــراض المرض غير المرئية 

واستياء المرضى من نظرة الشفقة من أفراد 
المجتمع.

وأعلنــت الجمعية عن إطالق مبادرة دراجي 
التصلــب المتعــدد فــي مملكــة البحريــن بعــد 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  نجاحهــا 

الجمعيــة  ورئيــس  المانــع  فيصــل  بقيــادة 
البحرينيــة لمرضى التصلب المتعدد محمود 
رياضــة  علــى  المرضــى  لتشــجيع  البلوشــي، 
جــودة  علــى تحســين  لتســاعدهم  الدراجــة 

حياتهم.

 جديــر بالذكــر أن أســبوع التوعيــة برعايــة 
ورابطــة  لألدويــة  روش  شــركة  مــن  ودعــم 
مــع  وبشــراكة  البحرينيــة،  العصبيــة  العلــوم 
ســتوديو جــان كليــك ومركــز بابكــو للصحــة 

المثالية.

 وممــا زاد مــن دعــم الحملــة هذه هــو اهتمام 
رئيس مجلس النواب فوزية زينل وجهودها 
التصلــب  مــرض  تصنيــف  فــي  للمســاعدة 
المتعدد في البحرين كمرض مزمن، واهتمام 
تشــّرفت  الــذي  الكوهجــي  حمــد  النائــب 

افتتــاح  حفــل  فــي  باســتضافته  الجمعيــة 
أســبوع التوعيــة بالمــرض إلى جانــب تواجد 
بــوزارة  العامــة  للصحــة  المســاعد  الوكيــل 
الصحة مريم الهاجري التي أنابها وكيل وزير 

الصحة وليد المانع لحضور حفل الجمعية.

جانب من فعاليات الجمعية  الوكيل المساعد بالوزارة والنائب الكوهجي ورئيس الجمعية البلوشي

عقــد مجلــس إدارة النقابــة الوطنيــة لعمال طيــران الخليــج اجتماعه 
االعتيادي برئاسة سمير صديق العوضي رئيس مجلس اإلدارة.

وفــي بداية االجتماع رحب رئيس 
علــى  مؤكــدا  باألعضــاء  النقابــة 
أهميــة عقــد هــذا اللقــاء فــي هــذه 
المرحلــة الهامــة مــن مســيرة عمل 
النقابــة فــي ســبيل إعــادة النقابــة 
إلــى المســار الصحيــح مــن خــالل 
التركيز على قضايا العمل والعمال 
تمــّس  التــي  باألمــور  واالهتمــام 
إعــادة  وكيفيــة  النقابــة  أعضــاء 
العالقات الطيبة مع إدارة الشــركة 

جميــع  ومــع  ســابقا  كانــت  كمــا 
األخــرى،  والمنظمــات  الجهــات 
حيــث شــابت هــذه العالقــة شــيئا 
مــن التوتر الذي لم يكن في صالح 

النقابة وال أعضائها.
 وأكــد العوضــي بأنــه ســيتم قريبــا 
مــع  االجتماعــات  مــن  عــدد  عقــد 
اإلدارة التنفيذية للشــركة وســيتم 
مــع  اجتمــاع  عقــد  كذلــك  الطلــب 

رئيس مجلس إدارة الشركة.

إزالة توتر نقابة “الطيران” مع الجميع

06local@albiladpress.comالنفيعي: تحقيق ميداني عن البحرنة بزيارة جهات حكومية
اللجنــة البرلمانيــة تجمــع المعلومــات وتطالــب النقابــات بالتجــاوب

نــوه النائــب إبراهيــم النفيعــي رئيــس لجنــة التحقيــق البرلمانيــة بشــأن عــدم قيــام الجهــات 
المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بأن اللجنة ســتقوم هذا األســبوع 

بزياراٍت ميدانية لعدد من الجهات الحكومية لبدء التحقيق المبدئي بشأن ملف البحرنة. 
جاهــدة  تعمــل  اللجنــة  أن  النفيعــي  وأكــد 
لالنتهــاء مــن انجاز وتقديــم نتيجة التحقيق 
خــالل مــدة ال تتجــاوز أربعــة أشــهر- وهــي 
ورفــع  لإلنجــاز  المقــررة  القانونيــة  المــدة 

التوصيات النهائية للمجلس.
خــالل  ســتركز  اللجنــة  أن  النفيعــي  وذكــر 
تداعيــات  دراســة  علــى  القادمــة  المرحلــة 
االجتماعيــة،  األبعــاد  علــى  “البحرنــة” 
أن  إلــى  مشــيرًا  واألمنيــة،  االقتصاديــة، 
اللجنــة مازالــت في مرحلة جمــع المعلومات، 
مطالبــًا الجهات الرســمية والنقابــات العمالية 
ذات العالقــة بالتجــاوب مــع اللجنــة وتوفيــر 

لتســهيل  المطلوبــة  والمرئيــات  المعلومــات 
فيــه  لمــا  النيابيــة  التحقيــق  لجنــة  مهمــة 
مصلحة الوطن والمواطنين. جاء ذلك خالل 
االجتمــاع الثالث للجنة. وأوضح النفيعي أن 
اللجنــة قامــت بمناقشــة الخطابــات الــواردة 
مــن الجهــات المعنيــة، كما اســتعرضت قائمة 
باألســئلة البرلمانيــة المقدمة مــن النواب منذ 
المتعلقــة  األول  التشــريعي  الفصــل  بدايــة 
ببحرنــة الوظائــف والتوظيــف فــي الجهــات 

الحكومة والردود الواردة عليها.
وأضاف النفيعي أن اللجنة استعرضت كذلك 
كل مــا ورد فــي رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 

2030 بشأن التوظيف وبحرنته، وكل ما ورد 
في برنامج عمل الحكومة للســنوات 2019 - 
2022 بشــأن التوظيــف وبحرنتــه، باإلضافــة 
إلــى تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية ب 

)سعودة( الوظائف بهدف االستفادة منها.
وكان النفيعــي قد أشــار في وقت ســابق إلى 
أن آلية عمل اللجنة تشمل تجميع المعلومات 
الجهــات  ومخاطبــة  المطلوبــة،  والبيانــات 

إلمــداد  العالقــة  ذات  المعنيــة  الحكوميــة 
اللجنــة بالخطــة الموضوعة واالســتراتيجية 
العامــة للتوظيف، باإلضافة الى االجابة على 
التســاؤالت المرفوعــة بشــأن موضــوع لجنــة 

التحقيق.

االثنين
25 مارس 2019 
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
االطالع على 
تجربة الرياض 

في “سعودة” 
الوظائف

مشاريع وزارة اإلسكان المدعومة خليجيا

إجمالي الميزانية المشروع

266 مليون دينار مشروع إسكان مدينة سلمان ومدينة شرق الحد

170 مليون دينار مشروع إنشاء البنى التحتية بمدينة سلمان )المرحلة األولى والثانية(

81.4 مليون دينار مشروع إسكان مدينة خليفة

58.4 مليون دينار مشروع الرملي اإلسكاني

30.08 مليون دينار مشروع إنشاء 400 وحدة سكنية بمدينة خليفة

26.3 مليون دينار المشروع اإلسكاني في وادي السيل وقاللي

٦٣٢ مليونا و١٨0 ألف دينار  المجموع

أشاد المشاركون من المعلمين والطلبة بمخرجات ورش العمل التي عقدت على هامش 
مؤتمــر ومعــرض الشــرق األوســط الحــادي والعشــرون للنفــط والغــاز )ميــوس 2019( ، 

مؤكدين ضرورة طرح تخصصات جامعية جديدة ُتعنى بقطاع النفط والغاز.

وأكدوا أن هذه الورش أســهمت في تنمية 
مداركهــم مــن خــالل تبــادل الخبــرات مــع 
نخبة ُمتميزة من المتحدثين العالميين من 
الشــركات النفطيــة والصناعيــة الخليجيــة 

والعالمية.

منٌح تشجيعية
الطلبــة   )2019 )ميــوس  منظمــو  حفــز 
المشــاركين بالفعاليــة بتوجيه أســئلة ذكية 
للحصول على منٍح تدريبية من مؤسساٍت 
الميذ  نفطيــة رائدة، وســرعان ما تبــارى التَّ

للحصول على الفرصة التدريبية. 
وقال الطالب الحائز على المنحة التدريبية 
حســين العكــري مــن مدرســة عبــد الرحمن 

كانــو الدوليــة: “إن المنحــة التدريبيــة التي 
حصلُت عليها وزمالئي الطلبة المشــاركين 
بالورشة التي ُعقدت على هامش )ميوس(، 
تعــد فرصة لتشــجيعنا علــى االنخراط في 
قطاع النفط والغاز من خالل تعريفنا على 
ماهيــة هــذا القطاع فــي الواقــع، واالطالع 
عن كثب وبشــكل حي على المهام الُمناطة 
للعامليــن فــي هــذا المجــال، باإلضافــة إلى 
أنهــا ُتمثــل فرصــة تدريبيــة جيــدة تنمــي 
المهــارات وتصقلهــا وتســهل علــى الطالــب 
قبــل انخراطــه فــي ســوق العمــل تحديــد 
التخصــص الــذي يالئــم قدراتــه وإمكاناته 
ويتوقع اإلبداع فيه، هذا وال شك بأن هذه 
المنحــة ستســهل علينــا فرصــة الحصــول 

على الوظيفة كوننا حظينا بفرصة التدرب 
في أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع”.

تفيــد  الــورش  هــذه  مثــل  عقــد  أن  وتابــع 
الطلبة، وتنعكس إيجاًبا عليهم بالمســتقبل 

للتخصــص  الرغبــة  لديهــم  لمــن  ســواء 
الميكانيكيــة  الكيميائيــة أو  الهندســة  فــي 
بشــكٍل خــاص أو فــي هــذا المجــال بشــكٍل 
عــام، وكذلــك فأنهــا تولــد الرغبــة فيمــن لم 

يدركــوا مدى أهمية هذا التخصص، وقال: 
فــي  للتخصــص  الميــول  لــديَّ  ا  “شــخصيًّ
الهندســة المتعلقــة بهــذا القطــاع الحيــوي 
علــى  حريصــة  كانــت  والمدرســة  الهــام، 
القطــاع  بهــذا  تدريســنا مقــررات مرتبطــة 
كالفيزياء والكيمياء وعلوم الكمبيوتر، مما 
أســهم في إثراء رصيــدي العلمي، وبدوري 
بطــرح  التربيــة  ووزارة  المدرســة  أنصــح  
مقررات تتعلق بالنفط والغاز، حيث إذا تم 
إخراط الطلبة البحرينيين في هذا المجال 
والتخصــص فيــه، ســيفيد مملكتنــا الغالية 
حيث لن نضطر لجلب العمالة األجنبية بما 
أن األيدي العاملة المتخصصة ستكون من 

الكفاءات البحرينية المبدعة”.

االكتشاف النفطي

وأضافــت الطالبــة مرام حســين عبــد علي، 
مــن مدرســة ســانت كريســتوفر البحريــن، 

خاللهــا  واكتســبت  مفيــدة،  الورشــة  بــأن 
معلومــات جديــدة لــم يكــون الطلبــة علــى 
علــم أو درايــة بهــا، موضحــًة أن التجــارب 
يتــم  التــي  كالكيفيــة  تطبيقهــا  تــم  التــي 
والبتــرول  النفــط  تواجــد  أماكــن  معرفــة 
مــن  عــززت  وتنقيتهــا  اســتخراجها  وآليــة 
جــاءت  هــذه  أن  مؤكــدًة  الطلبــة،  إدراك 
لتتــوازى ورغبتها في التخصص مســتقباًل 
بقطــاع الهندســة الكيميائيــة والعمــل فــي 
هــذا المجــال، خاصــة وأن البحريــن تمتلك 
ما ما تم  حصــة مــن النفــط والبترول ال ســيَّ
التوصل إليه مؤخًرا من االكتشاف النفطي 
للجهــات  شــكرها  عــن  معربــًة  الجديــد، 
المنظمــة إلتاحتهم فرصــة العمل والتدرب 
للطلبــة فــي جهــات عمــل متخصصــة فــي 
حقل النفط والغاز، حيث أن ذلك له أهمية 
كبيرة في اكتســاب الخبــرة قبل التوظيف 

الفعلي.

المنامة - مركز االتصال الوطني

“ميوس” يحفز التَّالميذ لدراسة الهندسة الجديدة

عدد من الطلبة والمعلمين خالل مشاركاتهم في ورش “ميوس”

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية
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فـــخـــرو وأبــــــل الــــرافــــضــــان لـــتـــوقـــيـــع “شـــيـــك الـــتـــقـــاعـــد”
وافق مجلس الشــورى بتصويت األغلبية على مشــروع قانون بتعديل بعض أحكام المرســوم 
بقانون رقم )78( لســنة 2006م بشــأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرســوم رقم )18( لســنة 
2019م، والــذي يهــدف لرفــع الحديــن األدنــى واألقصــى إلعانــة وتعويــض التعطــل لمواجهــة 
ارتفــاع مؤشــر المســتهلك والزيــادة اإليجابيــة فــي متوســط أجــور البحرينييــن، والســماح 
باســتخدام فائــض حســاب التأمين ضــد التعطل لتمويــل برنامج التقاعد االختيــاري وإعطاء 
موظفــي األجهــزة الحكوميــة الفرصــة للمشــاركة فــي تعزيــز ســوق العمــل مــن خــال توظيف 

خبراتهم في مجال ريادة األعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو االقتصادي.

فخــرو،  جمــال  الشــوريان  رفــض  فيمــا   
علــى  بالموافقــة  التصويــت  أبــل  وعبدالعزيــز 
المشــروع، وامتنعــت الشــورية جميلة ســلمان 
عــن التصويــت في الجلســة الخامســة عشــرة 
التشــريعي  للفصــل  األول  االنعقــاد  دور  مــن 

الخامس المنعقدة أمس.
 ومــن جهتــه، انتقــد فخرو عدم اســتناد وزارة 
المالية على تقرير من قبل خبير اكتواري يدل 
علــى نجــاح تحويل أمــوال العاطليــن للتقاعد 
االختياري، مشــيًرا إلى أنه المشــكلة الرئيسية 
هــو ســحب 230 مليــون دينــار مــن صنــدوق 

االحتياطــي ومنحــه التقاعــد االختيــاري، وأن 
هناك قلًقا يمكن أن يكون شــبهة دستورية من 

سحب هذا المبلغ.
وقــال: “المبلــغ الموجــود فــي حســاب التأميــن 
ضــد التعطل أودع مــن 3 جهات لغرض معين، 
وهــو التأميــن ضــد التعطــل والعمــال يدفعون 
والقطــاع الخــاص، ومنــذ اللحظــة التــي يودع 
ضــد  ــا  خاصًّ حســاًبا  يعتبــر  الحســاب،  فيهــا 
الــكالم ال يجــوز ألن األمــوال  التعطــل، فهــذا 
حقوق للمؤمن عليهم فقط، وليس ألن تذهب 
ألنــه  اتخذتــه،  لمشــروع  وتأخذهــا  للحكومــة 

المال ليس ماالً للحكومة”.
خبيــر  تكليــف  األجــدى  مــن  “كان  وأضــاف: 
اكتــواري لدراســة هــذه التعديالت وهــل تأتى 
بنتائــج، ففــي األوراق لــم نجــد ورقــة واحــدة 
تشــرح لمــاذا نريد ســحب هــذه األمــوال، التي 
نتائــج  تقــدم  أن  الحكومــة  علــى  يجــب  كان 

لتقرير مفّصل عن اآلثار السلبية”.
وعّقــب علــى مداخلتــه وزير شــؤون مجلســي 
الشــورى والنواب غانــم البوعينين بــأن أموال 
فاإليــرادات  للنــاس،  خالصــة  ليــس  التعطــل 
موجــودة فــي القانــون وهــي تشــكل حصيلــة 

الصندوق.

وزير المالية وجمال فخرو

عضو مجلس الشورى دالل الزايد

25 مارس 2019 االثنين
18 رجب 1440

أعتــذر 3 أعضاء عن الجلســة الخامســة 
عشــرة مــن دور االنعقــاد األول للفصــل 

التشريعي الخامس وهم:
-  خالد المسقطي
- درويش المناعي

-سمير البحارنة

تغطية: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري

المعتذرون

توفير الميزانية لـ“االختياري”
ســـلمان: أرقـــام الحكومـــة ناقصـــة.. المعـــاودة: ال لدغدغـــة المشـــاعر

أشــارت الشــورية دالل الزايــد إلــى أن المشــروع يحقــق أهداًفــا ســامية وطنية، وأن 
فتح جهات في مجاالت غير خاضعة توجه ممتاز.

وقالت: “إن رفض العاطل عن العمل هي لعدم 
مالءمــة الوظيفــة لشــهادته، ودرجتــه العلمية 
التــي وصــل لها فالبــد أن يكون هنــاك مالءمة 
بين الدرجة العلمية للعاطل وبين فرص العمل 

التي تعرض عليه”.
 ومن جهته، أشار الشوري عادل المعاودة إلى 
ضرورة الموافقة على المشروع بقانون والذي 
أمــوال مــن حســاب  يتيــح للحكومــة ســحب 
التأميــن ضــّد التعطــل لصالــح تمويــل برنامــج 

التقاعد االختياري.
فعــدم  المشــاعر  لدغدغــة  داعــي  ال  وقــال: 
الموافقة على مشــروع القانــون يعني الذهاب 
إلى خيارات ال يريدها الجميع مثل االقتراض 

وإضافة أعباء مالية كبيرة على الدولة.
 وأردف بــأن وقف برنامــج التقاعد االختياري 
خيار ال يريده أحد، فالتقاعد االختياري يريده 

النــاس، كــم مــن النــاس يتصلــون لنــا يطلبــون 
إدخالهــم فــي البرنامــج، ولذلــك فــإن تعطيــل 
برنامــج التقاعد االختياري ضرر على الشــعب 
الميزانيــة  فــي  دينــار  مليــون   127 وســيوفر 

الجديدة.
وأردفــت الشــورية جميلــة ســلمان “أننــا نأمــل 
أن نحــد مــن الدين العــام، ولكن هنــاك توجس 
مــن الفقــرة “ج” بتمويــل مــن التقاعــد المبكــر، 
وأننــا يجــب أن نطمئن بأن القرار ســيصب في 
مصلحــة الوطــن، وأنه ال يوجــد أرقام واضحة 
بأنــه ســتزيد التكلفــة وكــم عــدد المســتفيدين 

ا، وكم سيرفع سقف التعويضات؟”. سنويًّ
وقالــت:”آراء الحكومة ناقصــة أرقام، و يجب 
أن نطمئــن بأن الصندوق لن يتعّرض ألي أزمة 
باألخــص عن التكلفة واالنتظار، وأن ال يواجه 

الصندوق أي عجز في المستقبل”.

تطويــر  أن  الحاجــي  فــؤاد  الشــوري  وذكــر 
المشــروع شــامل وكاف، وأن الفــراغ في جهة 
واالحتياج في جهة أخرى ســيغطي االحتياج 
من خالل االســتفادة من الفائض في صندوق 

التعطل.
علــى  جمشــير  عبدالرحمــن  الشــوري  وأثنــى  

أن  إلــى  مشــيًرا  بالموافقــة،  اللجنــة  توصيــة 
ــا، وأنــه يجــب أن ال  الدولــة تواجــه عجــًزا ماليًّ

نلجأ لالقتراض.
مــادة تجيــز تحويــل  ولفــت لضــرورة وجــود 
جزء من فائض التعطل لصالح تمويل برنامج 

التقاعد االختياري.

اعداد مداخلة باألرقام لجلسة األرقام

التوظيف مستمر بالحكومة حسب ميزانية كل وزارة
الزايـــد: تقاعـــد 2706 معلميـــن فـــي يوليـــو و538 طبيًبـــا فـــي ســـبتمبر

أكــد مديــر ديــوان الخدمة المدنية أحمــد الزايد أن الديوان لن يقفــل باب التوظيف، 
وأن الوزارات والجهات الحكومية ستعيد هيكلتها.

وقــال: “الموظــف الــذي يخــرج للتقاعد ســيتم 
ستســتمر  واليــوم  آخــر،  بموظــف  اســتبداله 
عمليــة التوظيــف بعد خــروج 8 آالف موظف، 
بالــوزارات،  هيكلــة  إعــادة  هنــاك  وســيكون 
وســيكون لــدى الوزيــر نفــس الميزانيــة، وهــي 

حركة دائمة في قضية التقاعد.
 وقــال إن التقاعــد الموجــود اليوم فــي الدولة 
مزاياه ال تنطبق إال لدى ممن تتجاوز عمره 55 
ســنة، وتشــابه التقاعد االختيــاري، وأن الوزير 

لديــه الحــق في أي جهــة حكوميــة للتوظيف، 
منوًهــا بــأن عمليــة التوظيــف دائمــة مســتمرة 

حسب ميزانية كل وزارة.
وجــاء ذلــك تعقيًبــا لســؤال الشــوري عبــدهللا 
فــي  التوظيــف  بــاب  إقفــال  عــن  الدوســري 

الحكومة خالل الـ3 سنوات القادمة أم ال؟.
وفــي مداخلــة الزايــد أشــار إلــى أنــه ال توجــد 
شبهة دستورية، في تمويل التقاعد االختياري 

من صندوق فائض التعطل.

بميزانيــة  موظــف   8025 هنــاك  “إن  وقــال: 
مجموعهــا 230 مليــون دينــار وشــملت جميــع 
المتقاعديــن االختيارييــن، إذ خــرج فــي أول 
دفعــة 773 موظًفــا متقاعــًدا، والدفعــة الثانية 
3932 موظًفــا، والشــهر الجــاري 120 موظًفــا، 
و2706 معلميــن في يوليو، واألطباء 538 في 

أول سبتمبر المقبل.
وأشــار إلــى أن الـــ82 مليــون دينــار هــي دخــل 
التعطل الســنوي، و8 ماليين دينار مصروفات 
ا، إذ إن 74 مليــون دينــار هــي  التعطــل ســنويًّ
فــي  تســاهم  الحكومــة  ا، وأن  فوائــض ســنويًّ

صندوق التعطل بنسبة 67 %. أحمد الزايد

منح الحكومة صالحية محددة الستعمال المبلغ
ــات لــلــتــعــطــل ــ ــض ــ ــوي ــ ــع ــ ــت ــ ــل ــ تــــوســــعــــة اإلعــــــــانــــــــات ل

أوضــح وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل خليفــة أن برنامج 
التقاعــد االختيــاري هــو برنامــج إيجابي بمــا توّفره الميزانيــة العامة للدولــة، وحقق ألول 

مرة نزوالً ووقًفا في الميزانية.

وقــال: “إن البرنامــج لديــه حركــة اقتصادية 
النمــو  فــي  فرصــة  ويعطــي  إيجابيــة 
الخــاص  القطــاع  فــي  للتوفيــر  االقتصــادي 
لموظفي الحكومة، مع إطالق مشاريع لهم”.
وأردف: من ناحية القانون هناك شق إيجابي 
آخر كتوســعة اإلعانات للتعويضات للتعطل، 

وهو إيجابي من الناحية االفتصادية.
وبّيــن أنــه تــم طــرح بعــض مــن النقــاط ألمر 

الناحيــة  مــن  واللجــان  واضــح،  دســتوري 
الحكومــة  يعطــي  النــص  فــإن  الدســتورية، 
صالحية محددة الستعمال المبلغ بصالحية 

محددة.
وأردف أنــه بعــد تعديــل مجلس النــواب، تم 
إضافــة عبارة “الســتعمال فــي برنامج واحد 
فقــط”، وأن أي تغييــر يجــب أن يكــون وفق 

القانون.
سبيكة الفضالة

أكــد وكيــل وزارة العمــل والتنمية 
االجتماعيــة صبــاح الدوســري أن 
الوزارة مسؤولة عن الباحثين عن 
العمــل، وأنــه فــي حال وجــود من 
ا قليالً تسعى  يتســلم راتًبا تقاعديًّ

الوزارة للبحث له عن وظيفة.
مــن  الهمــم  ذوي  أن  أن  وبّيــن 
أصعــب الفئــات التــي نعانــي منهــا 

في البحث لوظائف لهم، وســنجد 
مركًزا متخصًصا لهم للتقييم.

وجاء ذلك تعقيًبا لسؤال الشورية 
ســبيكة الفضالة عــن مراعاة ذوي 
االحتياجات الخاصة ضمن زيادة 
التعطــل،  إعانــة  اســتحقاق  مــدة 
منوهــة إلــى أن الفترة غيــر كافية 

إليجاد فرص عمل مناسبة لهم.

وظائف ذوي الهمم... صعبة

علــى  الشــورى  مجلــس  وافــق 
مشــروع قانــون بالتصديــق على 
مملكــة  حكومــة  بيــن  االتفاقيــة 
المملكــة  وحكومــة  البحريــن 
الخدمــات  بشــأن  المغربيــة 
الجويــة. وتطلــع الشــوري أحمــد 
الخطــوط  تقــوم  بــأن  الحــداد 
الملكيــة المغربية بالهبوط بمطار 

البحرين الدولي.

تأخر هبوط الطائرة المغربية بالمنامة

بسام البنمحمد ومحمد علي

فرج والخياط
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قــال مواطنــون محرقيون إن انفاذ التوجيه الملكي الســابق بإعــادة احياء الفرجان المحرقية، هو الحل الوحيد بإعادة هويتها 
المفقــودة، والتــي تبعثــرت مــع تزايــد البنــاء العشــوائي للعمــارات الســكنية، ومع تســكين اآلســيويين، وشــح المواقــف، وضيق 

الشوارع، ومحدودية المنافذ، وغيرها.

هامــش  علــى  )البــاد(  لمنــدوب  وقالــوا 
الزيــارة الميدانيــة التــي قــام بهــا منــدوب 
الصحيفــة بمعيــة النائــب إبراهيــم النفيعي 
إن اهمــال األحيــاء القديمة، دفــع الكثيرين 
لبيــع عقاراتهم، وهجرتهــا، موضحين رغبة 
أن  بعــد  مجــددًا،  للعــودة  منهــم  الكثيريــن 
تهــيء لهــم الدولــة، وســائل الحيــاه الائقة 

والمناسبة، لهم ولعوائلهم.

الروح المهاجرة

وقــال عضــو مجلــس شــباب البيــت العــود، 
المحــرق  أهالــي  إن  عبدالرحمــن  وليــد 
ينتظــرون بشــغف إنفــاذ التوجيــه الســابق 
لجالــة الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، 
فــي  القديمــة  الفرجــان  احيــاء  بإعــادة 
المحــرق، عبــر مشــروع متكامــل تتكفــل به 
القديمــة  للفرجــان  يعيــد  اإلســكان،  وزارة 
ويشــجع  العريقــة،  ومكانتهــا  روحهــا 
المواطنيــن اللذين هجروا مناطقهم للعودة 
مجــددًا، بعــد أن تهــيء لهم الدولة، وســائل 

الحياه الائقة والمناسبة، لهم ولعوائلهم.
الفرجــان   “ للـ)البــاد(  عبدالرحمــن  وقــال 
القديمــة لهــا أثــر فــي نفــوس البحرينييــن 
جميعــًا، وهــي التاريــخ الــذي بــدأ منــه كل 
شــيء، والمتبقيــن من األهالي بهــا، يعانون 
األمريــن مــن المشــاكل العالقــة والمعروفة، 
كسكن العزاب اآلسيويين، العادات الدخيلة 
المصاحبــة لســكن العوائل اآلســيوية، شــح 

المواقف، غياب الروح البحرينية”.
وعــن أهــم الفرجــان المحرقية التــي تعاني 
فرجــان  قــال”  اإلحيــاء  إلعــادة  وتحتــاج 

الحيــاك،  العمامــره،  القمامــره،  هنــدي،  بــن 
المشــاكل  تتبيــن  حيــث  القديــم،  ستيشــن 
واضــح  بشــكل  تحديــدًا  الفرجــان  بهــذه 
ومأساوي، تسببت بتآكل الهوية البحرينية 

بها، وانحسارها”.
ويزيد عبدالرحمن” في المقابل فإن السبب 
الرئيســي لوجــود هــذا المجلــس، أن يكــون 
العيــن الســاهرة ألهــل الفريــج، وأن يثبــت 
ويحافــظ  هنــا،  البحرينيــة  الهويــة  وجــود 
علــى حضورهــا، وهــو مفتــوح مــن العصــر 
وحتى الرابعة صباحًا يوميًا، لخدمة شباب 
المجالــس  وتكثيــف  واألهالــي،  المنقطــة 

بالفرجان مطلب مهم، وواجب”.

واقع غريب

العريقــة  لفرجانهــم  األهالــي  هجــرة  وعــن 
لضيــق  ذلــك  فعــل  خــرج  مــن  “كل  يقــول 
طالــه، وطال أفراد أســرته، مع تغير الناس، 
البيــوت،  التحتيــة، وهــدم  البنــى  وتصــدع 
وأؤكــد  مكانهــا،  تجاريــة  عمــارات  وبنــاء 
واألحيــاء  الفرجــان  بنــاء  إعــادة  بــإن  هنــا 
المحرقية القديمة، ســتعيد المغادرون اليها 

من جديد، ومعهم نفسها المفقود”.
في األثناء، قال نبيل إبراهيم العريفي )من 
فريج ستيشن( بأن اهمال األحياء القديمة، 
وغرقهــا بالعمالــة والعوائل اآلســيوية، دفع 
الكثيريــن لبيــع عقاراتهــم، والتــي اســتغلها 
المقاوليــن لبنــاء عقارات ســكنية وتجارية، 
كل من اســتوطنها من اآلســيويين، علمًا أن 
اغلبهــا بــا مواقــف كافية للســيارات، وهي 

إشكالية أخرى.

ويضيــف العريفي” أهل المحرق ال يريدون 
هجرة أحيائهم، لمن الضيق الكابس عليهم، 
وعلــى أوالدهــم يدفعهــم لذلك قســرًا، هذه 
الفرجــان العريقــة يجــب أن توليهــا الدولــة 
االهتمــام بالوســعة الممكنــة، ببدايــة تكمــن 
العقــارات وإعــادة ترميمهــا  فــي اســتماك 
وبنائهــا مــن جديد، بشــكل حديث، ومريح، 
ووضع خطة إلعادة تســكينها بالمحرقيين، 

وليس غيرهم”.
ويكمــل” هــذه المطالبات ليســت بالجديدة، 
بل هي قديمة، ونحن نهتم في لفت االنتباه 
لهــا ألن الواقــع الرهن، يمثــل اقتاع للهوية 
بــه،  نقبــل  مــاال  وهــو  القديمــة،  المحرقيــة 
وعليــه نتأمل مــن وزير اإلســكان المهندس 
باســم الحمــر أن يقــوم بزيــارة ميدانية الى 
بنــا، ويســتمع مطالبنــا،  يلتقــي  هنــا، وبــأن 
ونتأمــل أن يتــم وقف منع أي بنايات بدون 

مواقف كافية تغطي عدد الشقق بها”.

نسيان واهمال

إلــى ذلــك، قــال علــي حســين النايــم )مــن 
فريــج الحيــاك( بــأن “الفرجــان القديمة تمر 
بمرحلــة نســيان واهمــال، بظــل اســتحواذ 
الكثيــر علــى العديــد مــن البيــوت، بوســط 
الفريج، والتي هجرها أهاليها منذ أكثر من 
7 ســنوات كاملة، فما ذنب األهالي من هذا 
التضييــق؟ خصوصــًا مع وجود منفذ واحد 

فقط للفريج”.
ويزيد النايم” الفريج مضغوط بالســيارات، 
واللذيــن  واآلســيويين،  المواقــف،  وشــح 

يتنقلــون بالفريج بـ)نص هــدوم(، ناهيك أن 
صغر عرض الشــوارع، وشح المنافذ يجعل 
مــن دخــول ســيارات اإلســعاف واالطفــاء 

استحاله”.
ويكمــل” نتأمــل مــن المســؤولين المعنييــن 

أهاليهــا،  ولقــاء  للفرجــان،  النــزول  بالملــف 
والعمــل علــى انقاذهــا ممــا تغــرق فيــه مــن 
فوضــى أصنفهــا بالعارمــة، ناهيــك أن لدينا 
اثباتــات بهــذه المطالبــات منذ أكثــر من 10 

سنوات”.

النائب ابراهيم النفيعي خالل حديثه مع األهالي بشأن وضع الفرجان القديمة

مطالبات شعبية واسعة إلعادة إحياء “فرجان” المحرق القديمة
ــن ــ ــواط ــ ــم ــ ــل ــ ل وجــــــــــــود  وال  ــا  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ بـ خـــــبـــــا  الـــــــفـــــــرجـــــــان 

من جهتها، قالت عائشة أحمد من فريج )العمامرة( بأن البيوت  «
البحرينية القليلة الباقية في اغلب الفرجان المحرقية القديمة، تعيش 

حاله من الغربة، والوحدة، والقهر، فالحال ليس كما كان، والناس 
 تغيرت، والوجوه، والوجود نفسه.

وتضيف عائشة “ األبواب مغلقة بخالف السابق، ألن الناس في خوف، 
وقلق من األجانب اللذين يغرقون الفرجان، وأغلبهم من العزاب، كما أن 

الكثير من الخدمات يهربن من بين اللحين واآلخر، ليكتشف المخدومين 
 بنهاية األمر أن السبب من هروبهن عازب آسيوي يقطن الفريج”.

وتزيد” المحرق ) ما تنعاف( وال يوجد هنالك من يرغب بهجرة الفريج، 
لكن الحال غير الحال”. بدورها، قالت أم علي بأن المشاكل المزمنة 

في الفرجان المحرق معروفة ومكررة الحديث، وهنالك حالة عدم 
فهم منا، لألسباب الكامنة من تجاهل النظر بحلها، فحتى اللحظة ال 

تزال العقارات القديمة تهدم، وتبنى مكانها عمارات ضخمة، يسكنها 
آسيويين، بدون توفير مواقف سيارات كافية. وتزيد” الحل بإنفاذ أمر 
جاللة الملك بإعادة احيائها وإعادة الهوية لها، ألنه الخالص الحقيقي 

للجميع”.

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي بأن أعادة الحياة الفرجان المحرقية،  «
والحفاظ على هويتها، وتشجيع المواطنين والعوائل التي هجرتها للعودة 

اليها، بطليعة األولويات، موضحًا بأن “الحال الذي آلت اليه الفرجان اليوم ال 
يسر، وال يمت بالهوية البحرينية بصلة”. وأوضح النفيعي على هامش جولة 
)البالد( بفرجان بن هندي، والعمامرة، وستيشن، بأن هنالك تواصاًل جاداً مع 
المحافظة، ووزير اإلسكان، لتحريك المياه الراكدة بهذا الموضوع، والدفع به 
ليرى النور قريبًا، مبينًا بأنه تقدم أخيراً بسؤال لسعادة وزير األسكان عن هذا 
الموضوع. وبين عن تواصل الكثير من المواطنين معه، واهتمامهم الشديد 

في الرجوع لفرجانهم القديمة، ولكن ليس بصورتها الحالية، مؤكدا عن ثقته في 
عودة األمور لنصابها الصحيح، مع انفاذ أمر جاللة الملك بهذا الجانب، وهو أمر 

نابع من الحس الوطني، ومحبة البحرين وأهلها.

قال محافظ المحرق سلمان بن هندي لـ)الباد( إن توجيه جالة الملك  «
إلعادة احياء الفرجان القديمة كان منذ أربعة أعوام، ببداية ستشمل  

 فرجان المري، العمامرة، القمره، بن هندي.
 وأضاف” سوف يتم إعادة احياء الفرجان المحرقية القديمة، لتكون 

بإذن هللا كسابق عهدها، وعلى أثر ذلك نظمنا اجتماعات عدة مع 
المسؤولين بوزارتي اإلسكان واألشغال وخرجنا معهم برؤية طموح، 
وجار األمر اآلن لتحديد البيوت التي سوف يتم استماكها بالفرجان 

األربعة، والعمل على تعويض أصحابها بالشكل المناسب، ورسم الخطة 
لمستقبل الفريج، من حيث الساحات، وتوسعة الطرق، والشكل العام 

 بالجديد”.
وواصل بن هندي “سوف يتم استماك بيوت كل من يرغب بالخروج من 

األحياء، وبالنسبة للناس لمن خرج مسبقًا، فسوف يتم اعادتهم للبيوت 
التي سوف يتم إعادة تهيئتها، وما يشغل البال هي البيوت المستأجرة 
من قبل العزاب واآلسيويين، حيث سوف يتم التفاوض مع ماكها، بأن 

تؤجر على بحرينيين، أو يتم استماكها منهم”.

نساء الفرجان المحرقية: المحرق )ما تنعاف( لكن الحال تغير

النائب النفيعي: الفرجان المحرقية اليوم ال تمت للهوية البحرينية بأي صلة

محافظ المحرق: مرحلة العمران قادمة وستطال )4 فرجان( كبداية
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استنكرت رئيس المؤسسة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة 
الشــيخة مــروة بنت عبد الرحمن بــن محمد آل خليفة، حادثة 
االعتــداء علــى كلــب أعــزل، التــي تداولتهــا مواقــع التواصــل 
االجتماعــي بشــكل واســع، مؤكــدة اســتنكارها الشــديد لمثل 
هــذه األفعــال التي ال تمت بصلة لتعاليم ديننا اإلســامي، وال 

لعادات وتقاليد مجتمعنا البحريني.

 وأوضـــحـــت الــشــيــخــة مــروة 
ــبــــاد” أن  ــ فـــي تــصــريــح لــــ “ال
تــعــذيــب وقــتــل الــحــيــوانــات 
الــبــريــئــة عــمــل إجـــرامـــي، وال 
مريض  إال شخص  بــه  يــقــوم 
نعمل  أن  ــا  ــيــن وعــل ــا،  نــفــســيًّ
هؤالء  لمثل  للتصدي  جميًعا 
األشــــــخــــــاص ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم 
ومحاسبتهم حتى ال ينتقلوا 
الحيوان  تعذيب  مرحلة  بعد 
إلى تعذيب األطفال، مشددة 
بأنهم يشكلون خطورة كبيرة 

على مجتمعنا اآلمن.
المؤسسة  رئيسة  ونــاشــدت 
الــخــيــريــة لــحــمــايــة الــحــيــوان 
والـــبـــيـــئـــة مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــ بـــرئـــاســـة رئ
صاحب السمو الملكي األمير 
آل خليفة،  بن سلمان  خليفة 
الشخصي،  التدخل  ضـــرورة 
والمعروف عن سموه الكريم 
ــعــتــه الـــمـــســـتـــمـــرة لــكــل  ــاب مــت
األحداث اليومية والنظر في 
هــذا الــمــوضــوع الـــذي أصبح 
يتكّرر كثيًرا، داعية الحكومة 
إلــى ضـــرورة إصـــدار قوانين 
وقـــــــرارات فـــوريـــة وحــازمــة 
ورادعة لكل من تخوله نفسه 
ــقــيــام بــمــثــل هـــذه األفــعــال  ال

الشنيعة. 
بنت  مـــروة  الشيخة  ودعـــت 

ــبـــد الـــرحـــمـــن إلـــــى فـــرض  عـ
عقوبات رادعة، مع غرامة ال 
ومدة  دينار،   1000 عن  تقل 
حبس ال تقل عن سنة واحدة، 
لمرتكب هذه الجريمة ليكون 
ــتـــى ال  الـــعـــقـــاب رادًعــــــــا، وحـ
باالعتداء  شخص  أي  يجرؤ 

أو تعذيب أي حيوان.
وبّينت الشيخة مروة أن مثل 
هذه الفعلة، أثارت الرأي العام 
بــشــكــل كــبــيــر، والــــذي طالب 
رادع  قانون  إيجاد  بضرورة 
األفــعــال  هــذه  لمثل  يتصّدى 
اإلسامي  ديننا  يدينها  التي 

ومجتمعنا البحريني.
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مبلغ )230 مليون دينار( مثبت في مضبطة الجلسة
ــنــل ــاؤالت الـــنـــائـــب زي ــ ــس ــ ــا عــلــى ت ــة الــــنــــواب” تــعــقــيــب ــ ــان ــ “أم

أوضحت األمانة العامة لمجلس النواب للرأي العام، ردا على تســاؤالت النائب يوســف 
زينــل المحتــرم، المنشــورة بصحيفــة “البــاد” يــوم األحــد الموافــق 24 مــارس الجــاري، 
بشأن قرار المجلس بخصوص تحديد مبلغ )230 مليون دينار( لتمويل برنامج التقاعد 

االختياري من فائض حساب التأمين ضد التعطل، النقاط التالية:

التصويت في الجلسة تم على التعديل النهائي 
للنائب زيــنــل، وهــو اإلجــراء  فــي آخــر مداخلة 
المنصوص  لإلجراءات  وفقا  السليم،  القانوني 
لمجلس  الــداخــلــيــة  الــائــحــة  مـــواد  فــي  عليها 

النواب. تحديد المبلغ تم ذكره في تقرير لجنة 
وهو  الحكومة،  مرئيات  على  بناء  الخدمات، 
باعتباره  اللجنة،  اجتماع  محضر  فــي  مثبت 
التراجع عما ورد فيها،  وثيقة رسمية ال يمكن 

الجلسة من  فــي مضبطة  مــا ورد  إلــى  إضــافــة 
تــأكــيــد عــلــى رقـــم الــمــبــلــغ، وهـــو بــحــدود )220 
وزيــر  أن  بجانب  هــذا  ديــنــار(،  مليون   230  –
في  صراحة  أشــار  الوطني  واالقتصاد  المالية 
واحــدة  لمرة  أخــذه  سيتم  المبلغ  أن  الجلسة: 
برنامج  لتمويل  الدفعات،  من  عدد  على  فقط، 
أن  العامة  األمانة  وأكــدت  االختياري.  التقاعد 
طريقة  في  تتدخل  ال  الــنــواب،  مجلس  رئاسة 
إعداد مضابط الجلسات، حيث أن هناك إدارة 
مختصة بذلك العمل بموجب الائحة الداخلية 

للمجلس، ويتم مراجعة المضابط ألكثر من مرة 
لكي تتطابق حرفيا مع ما قيل أثناء الجلسة.

للنائب  تقديرها  عــن  العامة  األمــانــة  وأعــربــت 
زيــنــل عــلــى حــرصــه واهــتــمــامــه، وتــوضــح بــأن 
كــتــابــة مــضــابــط الــجــلــســات تــتــم بــكــل شفافية 
واإللكتروني  الصوتي  التسجيل  مع  ومهنية، 
ــمــبــاشــر، وتـــعـــرض الــمــضــبــطــة عــلــى مجلس  ال
وإجراء  عليها،  للمصادقة  جلساته  في  النواب 
ــمــواد الائحة  ل الــمــقــتــرحــة، وفــقــا  الــتــعــديــات 

الداخلية لمجلس النواب.

القضيبية - مجلس النواب

الشيخة مروة بنت عبد الرحمن

بدور المالكي من الرفاع

الشيخة مروة بنت عبد الرحمن لـ “^”:  
المجتمع البحريني يرفض تعذيب الحيوانات

مي بنت محمد: جزر حوار مؤهلة للتسجيل في اليونسكو
فيصـــل بـــن راشـــد: منجـــزات رائـــدة للبحريـــن بمجـــال حمايـــة البيئـــة

“ِحـــواٌر  فعاليات  سلسلة  أم  صباح  انطلقت 
حول حوار” في مقر المركز اإلقليمي العربي 
المنامة، بحضور رئيسة  العالمي في  للتراث 
مجلس إدارة المركز الشيخة مي بنت محمد 
األعلى  المجلس  رئيس  ونــائــب  خليفة،  آل 
آل  ــد  راشــ بــن  فــيــصــل  الــشــيــخ  للبيئة ســمــو 
خليفة، إضافة إلى تواجد عدد من المهتمين 

وخبراء التراث الثقافي والطبيعي.
العربي  اإلقليمي  المركز  مــن  كــل  ويــتــعــاون 
للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة  الــعــالــمــي،  لــلــتــراث 
جامعة  للبيئة،  األعــلــى  الــمــجــلــس  واآلثـــــار، 
للبيئة  الــمــتــحــدة  بــرنــامــج األمـــم  الــبــحــريــن، 
البرية  الــحــيــوانــات  أنـــواع  واتــفــاقــيــة حفظ 
سلسلة  تــنــظــيــم  فـــي   )CMS( الـــمـــهـــاجـــرة 
الفعاليات التي تستمر يوميا حتى 28 مارس 

الرابع  الثقافة  ربيع  مهرجان  ضمن  الجاري 
عشر.

نشكر  البداية  “فــي  قــالــت:  المناسبة  وبــهــذه 
المجلس األعلى للبيئة وحضور نائب رئيس 
آل  راشــد  بــن  فيصل  الشيخ  سمو  المجلس 
في  لــجــهــودنــا  الــمــتــواصــل  لدعمهم  خليفة؛ 
على  حــريــص  كبلد  البحرين  مكانة  تعزيز 

التراث الثقافي والطبيعي”. 
إنجاح  فــي  المساهمين  كافة  وشــكــرت  كما 
أن  مضيفة  ــوار”،  حــ حــول  ــواٌر  “حــ فعاليات 
المركز  مــع  ســاهــم  للبيئة  األعــلــى  المجلس 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــ ــيــمــي فـــي مــســاعــدة ال اإلقــل
قائمة  على  مواقعها  تسجيل  في  الشقيقة 
وأكدت  اليونيسكو.  لمنظمة  العالمي  التراث 
طبيعية  لمواقع  تفتقد  العربية  األوطــان  أن 
مؤكدة  العالمي،  التراث  قائمة  على  مسجلة 
أن جزر حوار تمتلك مقومات تؤهلها لتكون 

موقعا طبيعيا مهما على مستوى العالم.
مـــن جــانــبــه، قـــال ســمــو الــشــيــخ فــيــصــل بن 
البحرين حققت  مملكة  إن  آل خليفة  راشــد 
ــدة فــي مــجــال حــمــايــة البيئة  ــ مــنــجــزات رائ
الباد  عاهل  رؤيــة  من  انطاقا  واستدامتها 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
خليفة، مضيفا سمّوه أن جزر حوار مهمة لما 

تتمتع به من مقومات بيئية نادرة. 
وقال سموه إن المملكة حققت نجاحات في 
أن  إلى  مشيرا  حــوار،  بجزر  االهتمام  سبيل 
القرار  1996م  العام  أصــدر  الـــوزراء  مجلس 
طبيعية،  كمحمية  يصنفها  والــذي   )16( رقم 
الـــوزراء قـــرارات بشأن  كما وأصــدر مجلس 
وتشكيل  حـــوار  فــي  البيئي  النظام  حماية 
نموذج  وصناعة  الموقع  لتطوير  عليا  لجنة 
االعــتــبــار  فــي  يــأخــذ  الــمــســتــدامــة  للسياحة 

حماية البيئة والحياة الفطرية.

“ِحـــواٌر حــول حــوار”  اليوم األول من  وألقى 
والمناطق  البيولوجي  التنوع  على  الضوء 
المحمية في مملكة البحرين ليتطرق بعدها 
ومن  حــوار،  ألرخبيل  الطبيعية  المعالم  إلى 
لألنواع  الوطنية  الحمراء  القائمة  تقييم  ثم 

المهددة بالخطر.
ويأتي أسبوع “ِحـــواٌر حــول حــوار” في ظل 
حفظ  نحو  دولية  وتوجهات  عالمي  اهتمام 
عاقته  وتــعــزيــز  الطبيعي  ــتــراث  ال ــون  وصـ
بـــالـــتـــراث الــثــقــافــي. وتـــتـــواصـــل فــعــالــيــات 
على موضوعات  الضوء  إلقاء  في  األسبوع 
الطبيعي،  وغناها  بالجزر  متعلقة  مختلفة 
تــاريــخ اســتــكــشــاف الــحــيــاة الــفــطــريــة فيها، 
عبر  البيئية  والسياحة  المستدامة  التنمية 
عدد من المحاضرات والندوات التي يقّدمها 

خبراء في مجال حفظ التراث الطبيعي.

المنامة - بنا

استقبل المستشفى العسكري امس كافة المرضى المترددين 
والمراجعيــن لعيــادات الطــب الخــاص، والتي شــهدت أقباال 
مــن المراجعيــن مــرة أخــرى، وذلــك بعدمــا ُألغيــت المواعيد 
فيها، جراء الخلل الذي أصاب شبكة النظام الصحي والذي 

تمت معالجته.

الــعــلــيــا  اإلدارة  ونـــــشـــــرت 
لــلــمــســتــشــفــى عـــلـــى مــوقــعــهــا 
االعـــان الــخــاص بــعــودة عمل 
عــيــادات الــطــب الــخــاص يوم 
الستقبال  واستعدادها  أمــس 

المراجعين.
نــشــرت  ــد  قـ اإلدارة  ــت  ــانـ وكـ
الرسمي  موقعها  عبر  اعتذارا 
فـــي اإلنــســتــغــرام عــلــى مــدى 
اليومين الماضيين أكدت فيه 
الطبية،  المواعيد  إلغاء جميع 
مبينة أن السبب هو التعرض 

مـــن دون ذكــر  ــارئ  ــ لــخــلــل طـ
تفاصيل أكثر.

ــيــــادات الــطــبــيــة  ــعــ ــ ــــت ال ــان وكــ
ــهــا في  ــعــة ل ــتــاب ــق ال ــرافـ ــمـ والـ
ــطــب الـــخـــاص قد  ــيـــادات ال عـ
ــاء أي  ــ ــطـ ــ ــن إعـ ــ اعـــــتـــــذرت عـ
بسبب  لــلــمــراجــعــيــن  مــواعــيــد 
تعطل النظام، فيما لم يتمكن 
األطـــبـــاء مـــن فــتــح الــمــلــفــات 
معاينة  أو  للمرضى  الطبية 
نـــتـــائـــج فــــحــــوص الــــــــدم أو 

األشعة.

استئناف العمل في العيادات الخاصة بـ  “العسكري” الداخلية لم تتلق بالغا مسبقا بالحادثة
ــة ــدرس ــم ــات مـــن ال ــب ــال ــل ط ــص ــو ف ــدي ــي اتـــخـــاذ اجــــــراءات بــشــأن ف

في إطار الحرص على التواصل مع الرأي العام وإطاعه على المستجدات المتعلقة بأمن وسامة المجتمع، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، والمتمثل في مقطع مصور يتضمن حديث مجموعة من األشــخاص عن واقعة فصل طالبة من المدرســة بســبب ترويج حبوب “الريكا” والتي ال يتم 
صرفها إال بموجب وصفة طبية، قامت اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي وااللكتروني باتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة واستدعاء األطراف 
المعنية بالقضية كافة، والتي لم يسبق تلقي اإلدارة باغا بشأنها، حيث تم تسجيل إفادات هذه األطراف عما تضمنه المقطع المصور، ومازالت التحريات جارية 

في القضية، مع التأكيد على أنه ليس هناك أحد فوق القانون والذي يطبق على الجميع دون استثناء.

وعليه، فإننا سوف نوافيكم بتطورات 
مــا يستجد من  الــقــضــيــة فــي ضـــوء 
الكريم  الجمهور  داعــيــن  معلومات، 
ــومــات  مــعــل أي  تـــــــداول  عـــــدم  إلـــــى 
من  بـــأي  تــشــهــيــرا  تتضمن  مــغــلــوطــة 
ــراف حــيــث تــنــص الـــمـــادة 364  ــ األطـ
من قانون العقوبات على أنه )يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو 

دينار  مائتي  تجاوز  ال  التي  بالغرامة 
مــن أســنــد إلـــى غــيــره بــإحــدى طــرق 
تجعله  أن  شأنها  من  واقعة  العانية 
مــحــا لــلــعــقــاب أو لـــــازدراء وتــكــون 
إحدى  أو  والغرامة  الحبس  العقوبة 
هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في 
أو  بسبب  أو  أثناء  عــام  موظف  حق 
كان  أو   ، وظيفته  تــأديــتــه  بمناسبة 

لسمعة  خـــادشـــا  أو  ــعــرض  ــال ب مــاســا 
العائات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق 
غرض غير مشروع وإذا وقع القذف 
أو  الصحف  النشر في إحدى  بطريق 

المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا(.
وتؤكد اإلدارة العامة لمكافحة الفساد 
واألمن االقتصادي وااللكتروني على 
الــتــحــقــق من  األخـــبـــار دون  نــشــر  أن 

صحتها، يشكل جريمة يعاقب عليها 
قانون العقوبات، لما من شأنه التأثير 
ــظــام الـــعـــام فضا  ــن ــضــرر عــلــى ال ــال ب
ــقـــذف، خــصــوصــا أن أطـــراف  عـــن الـ
ــذا يجب  ــ الــمــوضــوع هـــم أطـــفـــال ول
اســتــقــاء الــمــعــلــومــات مــن مــصــادرهــا 
الــرســمــيــة وعـــدم االلــتــفــات لــمــا دون 

ذلك.

 المنامة - وزارة الداخلية

محرر الشؤون المحلية

دانت المحكمة الصغرى الجنائية النقابي المعروف باالتهامات المسندة إليه بشأن تزويره لمستندات مديونية لزبائن محلين يملكهما، 
إذ تمكن من خال عمليات التزوير من اســتصدار أحكام ملزمة بدفع الزبائن لمبالغ خيالية على أجهزة لم يشــترها بعضهم أصاً أو 
سددوا قيمتها منذ فترة طويلة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين وقدرت كفالة مالية بقيمة 1000 دينار لوقف التنفيذ لحين 
االســتئناف، عما ثبت بحقه من اتهامات، فيما حبســت 4 موظفين آخرين بمحاته لمدة 6 أشــهر وقدرت كفالة بمبلغ 50 ديناًرا لوقف 

التنفيذ، لما ثبت بحقهم أيًضا من تزوير لعقود البيع بالتقسيط لصالح زبائن المحل.

بحكم  وردت  حسبما  التفاصيل  وتتمثل 
المحكمة في أن عدًدا من زبائن محات 
مع  اتفقوا  قــد  كــانــوا  الــمــعــروف  النقابي 
أجــهــزة  ــراء  شــ عــلــى  يمتلكهما  مــحــلــيــن 
إلــكــتــرونــيــة مــثــل الــهــواتــف والــحــواســب 
اآللية المحمولة “البتوب” على أن يدفعوا 

قيمتها على شكل أقساط شهرية.
وفوجئ الضحايا بعد مرور عدة سنوات 
بأنهم مطالبين بسداد مديونيات لصالح 
الــنــقــابــي الــمــتــهــم بــمــبــالــغ كــبــيــرة ال تمت 

السلع  ذات  على  بعضها  بصلة،  لــلــواقــع 
بالتقسيط وسددوا ثمنها  التي اشتروها 
يشتريها  لم  أجهزة  على  اآلخــر  والبعض 
ــعــة تــلــك الــمــســتــنــدات  ــمــطــال أصــــــاً، وب
أنها  اكتشفوا  المدنية  للمحاكم  المقدمة 
مزورة وغير حقيقية ولم يوقعوا عليها.

باغها  في  األول  عليها  المجني  وقالت 
الجرائم االقتصادية  إدارة مكافحة  لدى 
إنها في غضون العام 2010، اشترت من 
جهاز  “النقابي”  الخامس  المتهم  محل 

دينار،   700 بقيمة  “البتوب”  آلي  حاسب 
أن تدفع قيمته على شكل أقساط  على 
لمدة  ديناًرا،   64 قيمة كل قسط  شهرية 
البيع  أوراق  على  ووقعت  واحــدة،  سنة 
بالتقسيط لصالح المحل وقد انتهت من 
سداد ثمنه بالفعل بعد مرور سنة واحدة.

يطالبها  بالمتهم  الماضي  العام  في  لكن 
بدعوى مدنية أن تدفع له مبلغها مقداره 
سددت  الــذي  الجهاز  ذات  قيمة   ،1482
ثــمــنــه أصـــا وال يــصــل ســعــره إلـــى هــذا 

المبلغ، وعندما قرأت عقد البيع تبين أنه 
للمحكمة  قدمت  وأنها  خصوًصا  مــزور، 
لثمن  ســدادهــا  على  الــدالــة  المستندات 
الجهاز المذكور فضا عن نسخة من ذلك 

العقد.
اشترى  أنــه  الثاني  عليه  المجني  وذكــر 
الــمــدان  الــنــقــابــي  مــحــل  مــن  بالتقسيط 
 500 اإلجمالية  قيمتهما  نقالين،  هاتفين 
طريق  عن  الثمن  يسدد  أن  على  ديــنــار، 
تــفــاجــأ عقب  لكنه  الــشــهــريــة،  األقــســاط 
لألقساط  دفعه  مــرور عدة سنوات على 
فيها  يطالبه  ضده  مدنية  بدعوى  كاملة 
قيمة  ديــنــار   2700 مبلغ  بــســداد  المتهم 
على  الحجز  عــن  فضا  الهاتفين،  ذات 

حساباته البنكية.
 أما الضحية الثالثة فأوضح أنه اشترى 
ديناًرا،   60 تتجاوز  ال  قيمته  نقاالً  هاتًفا 

وســّدد ثمنه، وتفاجأ بعد مــرور مدة من 
الزمن بالقبض عليه لصدور أمر بالقبض 
مدنية  على صدور حكم  استناًدا  بحقه، 
ديــنــار   3600 مبلغ  بــســداد  يــلــزمــه  ضـــده 
المحات  صاحب  النقابي  ذات  لصالح 
ادعاء  على  بالتقسيط،  بالبيع  المعروفة 
يدفع  ولــم  نقالين  هاتفين  اشــتــرى  أنــه 

أقساطهما وهو ما لم يحدث أصاً.
المحل  موظفين  أحـــد  مــع  وبالتحقيق 
بأنه  اعترف  اآلخــر،  هو  بالقضية  المتهم 
ــمــعــروف والـــذي  يــعــمــل لـــدى الــنــقــابــي ال
السفر  وتذاكر  اإللكترونية  األجهزة  يبيع 
كانت  أن وظــيــفــتــه  مــبــيــًنــا  بــالــتــقــســيــط، 
للزبائن  المباعة  السلع  بــيــانــات  إدخـــال 
والــذي  للمحل،  المحاسبي  الــنــظــام  فــي 
صّممه النقابي نفسه، بحيث تظهر قيمة 
السلعة والقسط بعد إدخال البيانات، إذ 

يتم طباعة العقد متضمنا كافة البيانات 
والمتهم  الزبون  عليه  فيوقع  والشروط، 
للمتهم  الــمــســتــنــدات  تــســلــم  ثــم  ــع،  ــرابـ الـ
الخامس -النقابي- ليقوم بالتوقيع عليها.

 أما المتهم الرابع فقّرر أنه ترك العمل لدى 
االحتيال  وقائع  اكتشف  بعدما  النقابي 
عن  فــضــاً  ــزبــائــن،  ال بــحــق  يتبعها  الــتــي 

تقديم العديد من الباغات ضده.
التزييف  خبير  بتقرير  للمحكمة  وثبت 
في  المقدمة  المستندات  أن  والــتــزويــر 
النقابي  من  المرفوعة  المدنية  الدعاوى 
عبارات في  إليها  قد أضيفت  المعروف، 
ظرف كتابي الحق ومغاير لباقي ظروف 
كتابة باقي بيانات صلب العقد، وأن تلك 
المستحق  بالمبلغ  المتعلقة  العبارات هي 

للسلعة، وكذلك بيان رقم الفاتورة.

ــق الــضــحــايــا ــحـ ــات بـ ــ ــاب ــ ــس ــ ــز ح ــ ــج ــ ــض وح ــبـ تـــســـبـــب بــــصــــدور أوامــــــــر قـ

حبس نقابي معروف سنتين بقضية تزوير عقود بيع بالتقسيط

عباس إبراهيم
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فخــرو: اســتثمار مليوني دينار لـــ “الكارتنغ” بمجمــع المملكة

“السينما”: 3.9 مليون دينار للمساهمين

أكد رئيس مجلس إدارة شــركة البحرين للســينما عصام فخرو دخول الشــركة للســوق الســعودية، وقال إن الدخول للســوق الســعودية له متطلبات، ونحن  بصدد 
استيفائها خالل هذا العام، وبالتالي سنتقدم بالطلب، مبيًنا أنه من ضمن المتطلبات تأسيس شركة في السعودية مع شركاء آخرين، فيما ستكون اإلدارة من شركة 

البحرين للسينما، الفًتا إلى أن الشركة تعتزم الدخول في السوق السعودية بتأٍن.

وأضــاف أنــه تــم إنشــاء شــركة أخــرى 
العمليــات  فــي  للدخــول  البحريــن  فــي 
الترفيهيــة بمجمع المملكة في مشــروع 
الكهربائيــة”  الكارتينــغ  “ســيارات 
باســتثمار ال يقــل عــن مليونــي دينــار، 
مرافقــة  أخــرى  ترفيهيــة  ومشــاريع 

واالستثمار أيضا في المطاعم.
وأوضــح أن مشــروع “الكارتينــغ” هــي 
تجربــة أولــى، وســيحدد اإلقبــال عليــه 
للمشــروع،  المســتقبلية  الخطــوات 
مشــيرا إلــى أنــه توجد وكالة للمشــروع 
لدول الخليج وإذا أثبت نجاحه ســيتم 
وسيشــكل  الســعودية،  فــي  افتتاحــه 
عائــد إضافي لشــركة البحرين للســينما 
لتنويع مصــادر الدخل واإلنتاج، ليكون 
هنــاك نمــوذج اقتصــادي متــواٍز يمكــن 

االستمرار فيه.
وعــن افتتاح صــاالت عرض ســينمائية 
إن  فخــرو  قــال  المملكــة،  مجمــع  فــي 
المجمــع التجــاري المقابــل “االتوريــوم” 
توجــد فيه صاالت ســينما لمشــغل آخر 
وال توجد جدوى للدخول في المشروع 
نفسه حماية لجميع األطراف، اذ ارتات 
الشركة إقامة مشروع الكارتينغ فقط. 
لمطاعــم  أخــرى  فــروع  افتتــاح  وعــن 

“رنديفــو”، أشــار إلــى أنــه تــم الحصــول 
على ترخيص لالفتتاح في الســعودية، 
وســيتم البــدء فيــه بعد الحصــول على 

المكان المناسب.
وقــال فخــرو فــي كلمتــه إن المجموعة 
تخطــط الفتتاح مطعم “التنين األحمر” 
الــذي ســيقوم بالتخصــص حصــرا فــي 
تقديــم مأكــوالت صينيــة فــي الملحــق 
الجديــد لمجمــع التنيــن التجــاري، ومن 
المتوقــع أن يبــدأ عملياتــه خــالل العــام 

.2019
وأضاف نحن مستمرون في البحث عن 
فرص األعمال والســوق التي تســاعدنا 
على مواصلة النمو على المدى الطويل 
وتعزيــز أعمالنــا األساســية فــي مجــال 
الســينما والمطاعــم، ولــدى المجموعــة 
غــو- مركــز  وتشــغيل  إلنشــاء  خطــط 
مجمــع  فــي  للترفيــه  داخلــي  كارتينــغ 
المملكة التجاري في البحرين لسيارات 
غو-كارتنغ الكهربائية، وشركة البحرين 
للســينما هي الوكيل الحصري لتشــغيل 
مراكز ســيارات غو-كارتينــع الكهربائية 
فــي كامــل منطقــة الخليج، وســيضم 3 
أقســام تحت سقف واحد، وهي ميدان 
غو-كارتنع داخلي للكبار ومتاهة المرايا 

تبلــغ  إجماليــة  بمســاحة  تســلق  ولعبــة 
2000 متــر مربــع تقريبا. ومن المخطط 
تشغيل غو-كارتينع الكهربائي المقترح 
فــي مجمــع المملكة في النصــف الثاني 
من الســنة الماليــة 2019، ومن المتوقع 
أن يكــون رقــم واحــد فــي العالــم مــن 
حيــث الحجــم، وبمجرد نجاح الشــركة 
في تشغيل الغو-كارتينع الكهربائي في 
البحرين ســتقوم بالتوســع فــي مناطق 

أخرى في الشرق األوسط.
لشــركة  العموميــة  الجمعيــة  ووافقــت 
البحريــن للســينما بتوزيــع أربــاح نقدية 
بنســبة 50 % بواقــع 50 فلســا للســهم 
الواحــد بمبلــغ إجمالي 3.9 مليون دينار 
الماليــة المنتهيــة فــي31     عــن الســنة 
توزيــع  يتــم  أن  علــى   ،2018  ديســمبر 

األرباح في 4 أبريل  المقبل 2019.

تحويل 177.6 ألف دينار      

أرباح مستبقاة

العاديــة  العموميــة  الجمعيــة  وأقــرت 
إلــى  دينــار  ألــف   91.3 مبلــغ  تحويــل 
وتحويــل  الخيــري،  االحتياطــي 
األربــاح  إلــى  دينــار  ألــف   177.6 مبلــغ 

المستبقاة.
صــرف  علــى  الجمعيــة  وافقــت  كمــا 
مبلــغ 224 ألــف دينار كمكافــأة ألعضاء 
مجلس اإلدارة عن الســنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2018.
 7 العموميــة  الجمعيــة  انتخبــت  كمــا 
لمــدة  الشــركة  إدارة  لمجلــس  أعضــاء 
3 ســنوات، وهــم: عصــام فخــرو، جهــاد 
يوســف أميــن، علــي العبيدلــي، جــالل 
فريــد  فخــرو،  شــوقي  جــالل،  محمــد 

المؤيد، ومحمد كانو.
الجمعيــة  وافقــت  آخــر،  جانــب  مــن 
تعديــل  علــى  العاديــة  غيــر  العموميــة 
المــادة )3( مــن عقــد تأســيس الشــركة 
والمادة )6( من نظامها األساســي تحت 
عنــوان أغــراض الشــركة بإضافــة البنــد 
رقــم )10( “تشــغيل المرافــق الرياضيــة، 
تشــغيل ســباقات الكارتينــغ الكهربائية، 
وأنشــطة متنزهات الترفيه والمالهي”، 
والرئيــس  المنتــدب  العضــو  وتفويــض 
التنفيــذي أو مــن يخولهــم للتوقيــع عن 
الطلبــات  وتقديــم  الشــركة،  مســاهمي 

لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

اجتماع عمومية البحرين للسينما

تداول 7.8 مليون 
سهم بـ 2.52.5 

مليون دينار

أقفــل مؤشــر البحريـــن العام يــوم أمس األحد 
وقــدره  بانخفــاض   1,422.66 مســتوى  عنــد 
الخميــس  يــوم  بإقفالــه  مقارنــة  نقطــة   3.55
البحريــن  “مؤشــر  أقفــل  حيــن  فــي  الماضــي، 
اإلســالمي” عنــد مســتوى 785.14 بانخفــاض 

وقدره 9.63 نقطة مقارنـة بإقفاله السابق.
ســهم،  مليــون   7.76 المســتثمرون  وتــداول 
بقيمــة إجماليــة قدرهــا 2.52 مليــون دينار، تم 
تنفيذهــا مــن خــالل 112 صفقــة، حيــث ركــز 
قطــاع  أســهم  علــى  تعامالتهــم  المســتثمرون 
البنــوك التجاريــة، والتــي بلغــت قيمــة أســهمه 
المتداولـــة 2.36 مليــون  دينــار، أي مــا نســبته 

93.70 % من القيمة اإلجمالية للتداول.

المنامة - بورصة البحرين

السنابس - الغرفة

شــاركت غرفة تجــارة وصناعة البحرين 
والنائــب  نــاس،  ســمير  برئيســها  ممثلــة 
الثانــي لرئيــس الغرفة محمد الكوهجي، 
ونائــب األميــن المالــي وليــد كانــو، فــي 
منتــدى األحســاء لالســتثمار 2019 فــي 
غرفــة  نظمتــه  الــذي  الخامســة،  دورتــه 
مــع  اســتراتيجية  بشــراكة  األحســاء 

أرامكو السعودية.
رواد  تواجــد  إن  الغرفــة  رئيــس  وقــال 
فــي  والخليــج  البحريــن  مــن  األعمــال 
ســيتيح  باألحســاء  االســتثمار  منتــدى 
األرضيــة الالزمــة للمســاهمة فــي تدفــق 
طريــق  عــن  واالســتثمارات  المشــاريع 
طــرح األفــكار لتنويــع مــوارد االقتصــاد، 
وإيجــاد  واالبتــكار  اإلبــداع  وتحفيــز 

تطــور  فــي  تســهم  مســتدامة  وظائــف 
البلدين وتحقق األهداف اإلستراتيجية 
التــي تتطلــع لهــا دول مجلــس التعــاون 
تعــدد  إن  إلــى  وأشــار  الخليجــي. 
الضــوء  وتســليط  وتنوعهــا  الفعاليــات 
علــى التحديــات والقضايــا التــي تواجه 
مشــكالت  ســيالمس  التجــاري  القطــاع 
الســوق الخليجي عموما، بل وسيساهم 
في تبادل األفكار لالستفادة من الحلول 
تواجــد  أن  نــاس  وأوضــح  المقترحــة. 
الشركات السعودية بكثافة في البحرين 
وعملهــا فــي قطاعــات الســفر والشــحن 
مــن  وغيرهــا  والهندســة،  والتجــارة 
القطاعــات تشــكل ثقــال اقتصاديــا مهمــا 

في البحرين.

“منتدى األحساء” يساهم بتدفق االستثمارات

انطالق معرض البحرين للسيارات األربعاء بأقل األسعار
ســـــيـــــارة  500 الـــــــــــ  ــى  ــ ــط ــ ــخ ــ ــت ــ ت ــة  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ ــات  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من معرض البحرين للسيارات بعد غد األربعاء 27 مارس وتستمر حتى السبت 30 مارس الجاري في 
مركز البحرين للمعارض )القاعة رقم 1( من الساعة العاشرة صباًحا حتى العاشرة مساًء. ويأتي تنظيم المعرض من قبل “تسهيالت 

البحرين” بعد النجاح الباهر الذي حققته في النسختين الماضيتين.

البحريــن  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
للتســهيالت التجاريــة، عادل حبيــل، في مؤتمر 
صحافي أمس أهمية المعرض السنوي إلنعاش 
قطاع الســيارات فــي المملكة وبالتالي تنشــيط 
الحركة التجارية، مبيًنا أن المعرض يعد فرصة 
سانحة للحصول على أفضل عروض السيارات 
فــي البحريــن.  وذكــر حبيل أن النســخة الثانية 
مــن المعــرض التــي عقــدت فــي شــهر ديســمبر 
الماضــي حققــت نتائــج إيجابيــة وملموســة، إذ 
كان مــن المتوقــع بيــع أكثر من 500 ســيارة عن 
طريــق جميــع المعارض واســتطعنا تخطي هذا 
الرقــم، كمــا قامت “تســهيالت البحريــن” بعملية 
بزيــارة  قامــوا  لزبائــن  صفقــات  لعــدة  تمويــل 

آالف،   10 الزبائــن  عــدد  فــاق  وقــد  المعــرض، 
متوقًعا أن تتخطى مبيعات السيارات بالنسخة 

الثالثة من المعرض حاجز الـ 500 سيارة.
وأشــار إلــى أن المعــرض ســيجمع تحــت ســقف 
واحد أكبر تجار الســيارات في البحرين لعرض 
أحــدث الموديــالت وبأســعار تنافســية للغايــة، 
حيث ســيكون دور “تسهيالت البحرين” بتوفير 
خيارات التمويل لشراء السيارات عبر القروض 
للمشــترين  مخفضــة  أربــاح  وبنســب  الميســرة 
إضافــة إلــى تخليــص فــوري لجميــع المعامالت 
الالزمة لشــراء السيارات بما في ذلك التسجيل 
إتمــام  الزائريــن  بمقــدور  وســيكون  والتأميــن، 

عملية الشراء خالل وقت واحد بالمعرض.

كمــا يقــدم المعرض مزايا حصرية للزبائن حيث 
صحــي  تأميــن  علــى  المتســوقون  ســيحصل 
إلــى  إضافــة  شــراء،  عمليــة  كل  مــع  مجانــي 
ســحوبات يوميــة للزائريــن علــى جوائــز نقديــة 

قيمة وباقات سفر. 
مــن  االســتفادة  العمــالء  باســتطاعة  وأضــاف 
عروض “تســهيالت البحرين” لشهر رمضان قبل 
حلــول الشــهر الفضيــل، إذ بــدأت العــروض منــذ 

يوم أمس.
ويشــارك فــي المعرض أهــم معارض الســيارات 
فــي المملكة وهم: الشــركة الوطنية للســيارات، 
للســيارات،  اكزوتــك  للســيارات،  مونتريــال 
مركــز الفخامــة للســيارات، شــركة التســهيالت 

للسيارات، العالي للسيارات، بانوراما للسيارات. 
وعــن ســيارات الهايبــرد، قال حبيل إن شــركات 
وتقــدم  المنافســة  بســبب  الدوليــة  التصنيــع 
فــي  التكنولوجيــا ســتطرح موديــالت حديثــة 
تســير  وبعضهــا  هايبــرد  بعضهــا  المســتقبل 
ــا  حاليًّ األســعار  أن  مبيًنــا  بالكامــل،  بالكهربــاء 
عاليــة نوًعــا ما مــن أســعار الســيارات التقليدية 

وذلك بســبب حداثــة التقنية لكــن عند توظيف 
الشــركات الدوليــة لهــذه التقنيــة وتكــون هنــاك 
أســعار  أن  نعتقــد  توظيفهــا،  فــي  أكبــر  كفــاءة 
الســيارات الكهربائية ســتكون في متناول اليد، 

ونحتاج 5 سنوات لنبدأ في ذلك”.
شــركة  ومالــك  األعمــال  رجــل  قــال  بــدوره، 
إن  الشــيخ  إبراهيــم  للســيارات،  “مونتريــال” 

ســيارات الهايبــرد ســتصبح واقًعــا بالمســتقبل 
األساســين  المصنعيــن  جميــع   )...( القريــب، 
جاهــزون لهــذا المنتــج وأتوقــع فــي الـ 15 ســنة 
القادمة ستكون واقًعا علينا من جميع الشركات 
التــي ســتكون جاهــزة ومســتعدة لطــرح هــذه 
المنتجــات خصوًصا أن العملية مرتبطة بكفاءة 

الطاقة والبيئة”.

 المؤتمر الصحافي لإلعالن عن انطالق معرض السيارات

أصــدر مصــرف البحريــن المركــزي قرار رقم )23( لســنة 2019 بإصــدار الئحة التعامل في األوراق الماليــة عن طريق االقتراض 
والبيع على المكشوف، المنشور في الجريدة الرسمية العدد )3411(، يوم الخميس 21 مارس 2019. 

وفقــًا لمتطلبــات المــادة )92( من قانون 
المصرف رقم )64( لســنة 2006، والتي 
تنص على أن “ يصدر المصرف المركزي 
الئحــة بتحديــد أنــواع األوراق الماليــة 
التــي يجــوز التعامــل فيهــا عــن طريــق 
المكشــوف  علــى  والبيــع  اإلقتــراض 
فيهــا  التعامــل  وإجــراءات  وضوابــط 
وحقــوق وإلتزامــات األطــراف المعنية 
القــرار  هــذا  يســمح  التعامــل”،  بهــذا 
بالتعامل في األوراق المالية عن طريق 

االقتراض والبيع على المكشوف.
األســواق  إدارة مراقبــة  وقالــت مديــر 
المركــزي، عبيــر آل  بالمصــرف  الماليــة 
مواكبــة  الــى  المصــرف  “يهــدف  ســعد 
األســواق  فــي  تطــرأ  التــي  التغيــرات 

وتنويــع  مســتمر  بشــكل  الماليــة 
عــروض منتجاتهــا واعتمــاد المبادرات 
لتلبيــة  اســتباقي  بشــكل  والمشــاريع 
احتياجــات الجهــات المعنية في قطاع 

رأس المال في المملكة”.
الرئيســي  الهــدف  “يتمثــل  وأضافــت 
هــذه  إصــدار  وراء  مــن  للمصــرف 
الالئحــة، تطويــر قطــاع أســواق رأس 
المال من خالل تســهيل استراتيجيات 
بتنويــع  وذلــك  واالســتثمار  التــداول 
ممــا  االســتثمار،  وأدوات  آليــات 
ســيؤدي إلــى اكتشــاف أفضل لألســعار 
وتحسين السيولة واستقطاب شريحة 
جديــدة مــن المســتثمرين المختصيــن 
االســتثمارية  بــاألدوات  والمتمرســين 

الحديثة.” 
وأشــارت آل ســعد إلى أن القرار يشمل 
المتعلقــة  واإلجــراءات  الضوابــط 
علــى  والبيــع  واالقتــراض  باإلقــراض 
المؤهلــة،  الماليــة  لــألوراق  المكشــوف 
الصلــة،  ذات  األطــراف  والتزامــات 
واإلشــارة الــى اإلرشــادات والتعليمــات 

الالزمة لتنفيذ متطلبات هذا القرار.
لبورصــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
البحريــن ونائب رئيــس مجلس اإلدارة 
البحريــن  لشــركة  المنتــدب  والعضــو 
للمقاصــة، الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم 
آل خليفــة، إن اصــدار القــرار المتعلــق 
الماليــة  األوراق  فــي  التعامــل  بالئحــة 
علــى  والبيــع  االقتــراض  طريــق  عــن 

المكشوف يعد إنجازًا نوعيًا في تاريخ 
أســواق المــال، حيــث إنــه مــن المتوقع 
فــي  الخدمــة  هــذه  طــرح  يســاهم  أن 
أســواق المــال في جذب عــدد كبير من 
المستثمرين عالميًا باإلضافة إلى وضع 
الخطوات األساســية األولى في ترقية 

السوق إلى مصاف األسواق الناشئة. 
الفعــال  التطبيــق  ضمــان  أجــل  ومــن 
ألحــكام هــذا القرار، أكــد المصرف على 
ضرورة التزام مشغلي األسواق وأنظمة 
التــداول فــي األوراق واألدوات المالية 
المرخص لها ومشــغلي أنظمة التسوية 

والتقــاص وااليداع المركــزي المرخص 
التعليمــات  وأدلــة  لوائــح  بإصــدار  لهــا 
ووضع الضوابط واإلجراءات المتعلقة 
بالتعامل في األوراق المالية عن طريق 
علــى  والبيــع  واالقتــراض  اإلقــراض 

المكشوف وفقًا ألحكام هذه الالئحة.
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قــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة بنــك ABC خالــد كعــوان إن البنــك منفتــح علــى 
عمليات استحواذات في البحرين والمنطقة بما يخدم عملياته ووضعه المالي، في 
الوقت الذي أكد فيه أن مالءة البنك القوية تسمح باقتناص هذه الفرص. وأضاف 
كعوان أن المجموعة ســتكثف جهودها في األســواق التي تعمل فيها خصوصا في 

منطقة الشرق األوسط وآسيا، حيث افتتحت  فرعين في دبي وسنغافورة.

وأكــد أن مــاءة البنــك قويــة، وهي نحو 
17 % علــى الشــريحة األولــى، تتيــح لــه 

الدخول في عمليات استحواذ.
مــن جانبــه، أكــد نائــب الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة بنك ABC، صائل الوعري، في 
أن  الصحافييــن  استفســارات  علــى  رده 
البنك ســيفتتح فرعه الرقمــي قبل نهاية 

العام الجاري.
لمجموعــة  العموميــة  الجمعيــة  وقــررت 
بنــك ABC توزيــع أربــاح نقدية بنســبة 3 
% )0.03 دوالر لكل سهم من دون أسهم 
الخزانــة(، بمــا يعــادل تقريبــا 46 % مــن 
صافــي األربــاح للعــام 2018 العائــدة إلى 
مســاهمي الشــركة األم، أي 92.9 مليــون 
العموميــة  الجمعيــة  دوالر. كمــا وافقــت 
علــى تعييــن أعضــاء جــدد فــي مجلــس 

اإلدارة بعد تقاعد عدد من األعضاء.
وأشــار البنــك إلى أنه منذ إعــان الغرض 
من وجود آلية صناعة السوق في فبراير 
2018، ارتفــع ســعر ســهم ABC من 0.28 
دوالر إلــى 0.44 دوالر )كمــا فــي 31 يناير 
2019(، وهو ما يشــكل ارتفاًعا بنسبة 50 
%، إذ تحقق ما يزيد عن 30 % من تلك 
الزيــادة بعــد إعــان آليــة صناعة الســوق 

في 20 يونيو 2018.
وارتفــع حجم أســهم ABC المتداولة في 
فترة االثني عشر شهرا حتى 31 ديسمبر 
2018 ليصــل إلــى 54.2 مليون )53+ %( 
بعد أن كان 35.5 مليون في الفترة ذاتها 

من العام 2017. 
وجــاء فــي بيان للبنك أنــه “واصل األداء 
خــال  اإليجابــي  توجهــه  التشــغيلي 
األولــى  المرحلــة  2018، وحققــت  العــام 
وتطويــر  للتحــّول  إســتراتيجيتنا  مــن 
أعمــال البنــك أهدافهــا رغــم تباطــؤ النمو 
االقتصــادي العالمي واســتمرار التوترات 
الجيوسياســية. ففــي أســواقنا الرئيســة 
مــازال التعافي في دول مجلس التعاون 
الخليجي خافتا، فيما تســتمر التحديات 
فــي أســواقنا األخــرى فــي منطقة شــمال 

إفريقيــا. ومن جانــب آخر، فــإن البرازيل 
التي تمثل أحد أســواقنا الرئيســة تشــهد 

تحسنًا في ظروفها االقتصادية”.

202 مليون دوالر صافي األرباح

مليــون   202 البنــك  أربــاح  وبلــغ صافــي 
دوالر العــام 2018، أي أعلــى عّمــا تحقــق 
يعكــس  مــا   ،%  5 بنســبة   2017 العــام 
فــي  التشــغيلي  األداء  تطــّور  اســتمرار 
علــى  أّمــا  الماضيــة.  القليلــة  الســنوات 
صعيــد اإلســتراتيجية، فقــد وضــع البنك 
ضمــن أولوياته رفع كفاءة توظيف رأس 
المــال وزيــادة الدخــل من الرســوم، األمر 
الــذي رفع العائد على حقوق الملكية هذا 

العام إلى 5.2 %. 
 817 التشــغيلي  الدخــل  إجمالــي  وبلــغ 
الدخــل  إجمالــي  مقابــل  دوالر،  مليــون 
التشــغيلي المسجل العام 2017 ومقداره 
869 مليون دوالر، ولكنه استقر عند 866 
مليــون دوالر للعــام 2018 و868 مليــون 
دوالر للعام 2017 بعد األخذ في االعتبار 
تحوطــات العملة األجنبية المتعلقة ببنك 
ABC البرازيل، التي ســاهمت في خفض 
الرســوم الضريبية، إضافــة إلى انخفاض 
قيمــة الصــرف األجنبي للريــال البرازيلي 

مقابل الدوالر خصوصا. 
تعزيــز  فــي  اســتثمارنا  “بعــد  وأضــاف 
تواجدنا في دبي وسنغافورة، وغير ذلك 
األخــرى  اإلســتراتيجية  المبــادرات  مــن 
للبنك، بلغت المصروفات التشغيلية 474 
مليــون دوالر، وهــي مرتفعــة عّمــا كانــت 
عليــه في العــام 2017 بمقــدار 12 مليون 
دوالر. كما بلغ صافي تكاليف تدني قيمة 
القــروض المتعثــرة 79 مليــون دوالر، أي 
أّنهــا انخفضت عــن مبلغ 96 مليون دوالر 
المسجل العام 2017، ما يعكس توظيفنا 
لمعايير إقراض حصيفة وإدارتنا الفاعلة 
للقروض المتعثرة، ما ســاعدنا في تقليل 
كلفــة االئتمــان. وترتكــز المرحلــة الثانية 
تــم  التــي   ABC بنــك  إســتراتيجية  مــن 

علــى   2018 العــام  أواخــر  فــي  إقرارهــا 
أربعة أركان رئيسة، هي: إطاق إمكانات 
عالميــا،  بالجملــة  المصرفيــة  خدماتنــا 
التجاريــة  المصرفيــة  خدماتنــا  ورقمنــة 
عالميــا، وتعزيــز نمــوذج عمــل المجموعة 
لزيادة المرونة وتعزيز ثقافة بيئة العمل، 
والبحــث عــن فــرص التوســع مــن خــال 

التملك وتحسين عوائد المجموعة.
لقــد شــهد العــام 2018 تقدمــا كبيــرا فــي 

يخــص  فيمــا  اإلســتراتيجية.  المجــاالت 
المصرفيــة  الخدمــات  إســتراتيجية 
بالجملــة لمجموعتنــا، فــإن أعمالنــا علــى 
تطويــر  علــى  تركــز  العالمــي  المســتوى 
والمؤسســات  الشــركات  مــع  العاقــات 
الماليــة مــن خــال االســتفادة من شــبكة 
أكثــر  شــريكا  لنصبــح  وقدراتنــا  فروعنــا 
فعاليــة بتوفيــر المنتجات المتعــددة عبر 

العديد من الدول بشكل مستمر”. 

خــال  المهمــة  المبــادرات  بيــن  ومــن 
العــام تعزيــز دائــرة العمليــات المصرفيــة 
التجاريــة العالميــة التــي عــززت خدمات 
تمويل التجارة الدولية، إلى جانب البدء 
بأنشــطة إدارة النقــد التي ســتلبي إحدى 
االحتياجــات المهمــة للعمــاء، فضــا عن 

توفير مصدر لتنويع تمويل البنك. 
يتعلــق  فيمــا  “أّمــا  البنــك  واســتطرد 
المصرفيــة  األعمــال  بإســتراتيجية 

الرقمية، فقد شّكلت استعداداتنا إلطاق 
إســتراتيجيا  حدثــا  رقمــي  تجزئــة  بنــك 
البنــك  المخطــط إطــاق  أساســيا، ومــن 
في البحرين قبل نهاية العام 2019. وقد 
وافــق مصــرف البحريــن المركــزي علــى 
أنشطة البنك الجديد ومنحه الترخيص. 
ومــن المقــرر بعــد ذلك أن يجري التوســع 
في أعمال البنك الرقمي ليشــمل أســواقا 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  أخــرى 

وشمال إفريقيا كمصر واألردن. 
الميزانيــة  مازالــت  آخــر،  جانــب  مــن 
العموميــة للبنــك قويــة ومرنــة ومتنوعة 
بصــورة متزايــدة. فقــد بلــغ معــدل كفاية 
اتفاقيــة  متطلبــات  وفــق  المــال  رأس 
الفئــة األولــى مــن  الثالثــة ونســبة  بــازل 
رأس المــال للمجموعــة فــي نهايــة العــام 
%18.2 و%17.2 علــى التوالــي، أي مــا 
يفوق النســب المقابلة لكثير من نظرائنا. 
أّمــا محفظــة االســتثمار األساســية، فهي 
مســتقرة وتتمتــع بالســيولة وتتــوزع في 
مناطــق جغرافيــة متنوعــة. وفــي نهايــة 
العــام، بلغــت ودائــع العمــاء 16.4 مليــار 
مليــار   16.8 مقــداره  بمــا  مقارنــة  دوالر، 
دوالر العــام 2017، فــي حين بلغت قيمة 
دوالر،  مليــار   14.9 والســلف  القــروض 
دوالر  مليــار   15.3 مقــداره  بمــا  مقارنــة 

العام 2017”.

“ABC” يقر توزيع 92.9 مليون دوالر على المساهمين
بالمنطقـــة التواجـــد  وتكثيـــف  االســـتحواذ  عمليـــات  علـــى  منفتحـــة  المجموعـــة 

ABC المؤتمر الصحافي لعمومية بنك

ABC اجتماع عمومية  بنك

قــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة التكافــل الدوليــة جمــال الهزيــم إن الشــركة بدأت أعمال التســويق بالشــراكة مــع مجموعة 
الخليج للتأمين، األمر الذي يعطي مجاال وزخما أكبر وأوسع للخدمات والخيارات المتاحة.

الجمعيــة  اجتمــاع  هامــش  علــى  وأوضــح 
فرعيــن  فتــح  تــم  أنــه  أمــس،  العموميــة 
مشــتركين حتــى اآلن، مــا يوفــر الخدمــات 
التأمينية التكافلية )اإلسامية( والتقليدية 

في مكان واحد.
اســتحواذ  بعــد  مــن  أنــه  الهزيــم  وأشــار 
الشــركة  علــى  للتأميــن  الخليــج  مجموعــة 
بحصــة تصــل إلــى %80، منحهــا ذلــك بعدا 

جغرافيــا بحيــث تنطلــق إلى أســواق أخرى 
تواجــد  بحكــم  البحرينيــة،  الســوق  غيــر 
حــول  ســؤال  علــى  رده  المجموعة.وفــي 
وجــود خطــط لاندماج مع شــركات أخرى، 
أكد الهزيم على أهمية هذه الخطوة بشكل 
البحرينــي، موضحــا  التأميــن  لقطــاع  عــام 
لــن   )...( الكبيــرة،  للكيانــات  المســتقبل  أن 
االســتمرار. الصغيــرة  الشــركات  تســتطيع 

يوجــد  “ال  قــال  شــركته،  مســتوى  وعلــى 
خطــط أو نيــة حاليــا”، لكنــه أكــد أن “البــاب 
أو  صفقــات  أي  ظهــر  حــال  فــي  مفتوحــا 

مشروعات ذات قيمة”. 
وبيــن أن الشــركة أعــادت هيكلــة عملياتهــا 
مصاريفهــا  تقلــص  أن  واســتطاعت 
فــي   20% بنســبة  واإلداريــة  التشــغيلية 

2018 مقارنة بالعام 2017.

بلــغ  قانونــي  بنصــاب  الجمعيــة  وعقــدت 
%88.1. ووافقــت الجمعيــة العامة العادية 
بتحويــل  اإلدارة  مجلــس  توصيــة  علــى 
65.07 ألف دينار إلى االحتياطي القانوني، 
و585.6 ألــف دينار إلى األرباح المســتبقاة.
بتوزيــع  المســاهمين  المجلــس  أعلــم  كمــا 

بلغــت  والتــي  عليهــم  المفروضــة  الــزكاة 
187.2 ألــف دينار، بواقــع 2.2 دينار عن كل 

ألف سهم للسنة المالية 2018.
وبلــغ صافــي ربــح الشــركة العــام الماضــي 
نحــو 651 ألــف دينــار، مقارنــة ب 53 ألفــا 
في 2017، فيما شــهدت اشتراكات التكافل 

نموًا بواقع 12% . 
أعمــال  جــدول  بنــود  المســاهمون  ومــرر 
الجمعيــة العامة غير العاديــة والذي تضمن 
تعديــل عقــد التأســيس والنظــام األساســي 
للشــركة بما يتوافق مــع القانون ومتطلبات 

المعايير الشرعية والحوكمة والمحاسبة.

الهزيم: االندماج مستقبل “إجباري” لشركات التأمين

وافقــت الجمعيــة العموميــة العاديــة إي بي إم تيرمينالز البحرين، الشــركة المشــغلة لميناء خليفة بن ســلمان، على جميع بنود 
جدول األعمال بما فيها الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 109 فلوس للسهم الواحد بما يعادل 109 % 

من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالًيا 9.8 مليون دينار، وسيتم دفع األرباح النقدية ابتداء من 3 أبريل المقبل.

كما أقــرت العمومية تحويل نحو مليون 
دينــار إلى االحتياطــي القانوني، وكذلك 
توزيع مكافآت على مجلس اإلدارة بمبلغ 
11 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2018، وذلك خاضع لموافقة 
والســياحة.  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
وأيًضــا الموافقــة على سياســة المكافآت 

الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة.
اإلدارة،  مجلــس  رئيــس  نائــب  وتوقــع 
فــوزي كانو، على هامش انعقاد الجمعية 
العموميــة أمــس، أن يســاهم تخصيــص 
أرض فــي الجانــب الســعودي مــن جســر 
الملك فهد لتخزين البضائع، في استفادة 

“إي بــي أم تيرمينالــز” بجلــب المزيــد من 
البواخر إلى الميناء.

وأشــار إلــى أن الفكــرة وراء بنــاء مينــاء 
خليفــة بــن ســلمان هــي تخزيــن البضائع 
لمســاعدة  الســعودية؛  إلــى  وإرســالها 
بحركــة  المكتــظ  بالدمــام  المينــاء 
البضائــع، حيــث يتــم نقــل هــذه البضائــع 
أن  مبيًنــا  الجســر،  عبــر  الشــاحنات  فــي 
الشــاحنات كانــت تســتغرق فــي الســابق 
أشــهرا، ثم انخفضت لتصبــح أياًما، ولذا 
يفضــل الكثيــر مــن الســعوديين أن تأتي 
البضائع إلى السعودية واالنتظار أسبوًعا 
بــدال مــن االنتظــار فتــرة تتجــاوز ذلــك، 

معرًبــا أن أملــه فــي حــل الموضــوع عبــر 
تخصيــص أرض فــي الجانــب الســعودي 

من الجسر.
العــام  لاكتتــاب  األولــي  الطــرح  وكان 
في الشــركة شــهد اكتتــاب قيمته 11.88 
تغطيــة  عــن  أســفر  مــا  دينــار،  مليــون 
االكتتــاب 6.8 ضعــف لفئــة المؤسســات 
لفئــة  ضعــف   2.2 االكتتــاب  وتغطيــة 
األفــراد، ممــا نتــج عنــه تغطيــة إجمالــي 
حجــم االكتتاب 5.4 ضعــف. وتأتي هذه 
النتائــج بعد حصر نمــاذج طلبات ومبالغ 

االكتتاب بصورة أولية.
وأصبحــت شــركة “إي بــي أم تيرمينالــز 

بــي فــي” تمتلــك 64.00 % مــن إجمالــي 
تيرمينالــز  إم  بــي  “إي  بشــركة  األســهم 
قبــل   %  80( االكتتــاب  بعــد  البحريــن” 
مجموعــة  حصــة   % و16  االكتتــاب(، 
يوســف بــن أحمــد كانــو القابضــة )20 % 
قبل االكتتاب(، في حين تم طرح 20 % 

من أسهم الشركة بالبورصة.
ويبلــغ رأس المــال المصــرح بــه لشــركة 
إي بــي إم تيرمينالــز البحريــن 9 ماييــن 
دينــار، وذات المبلــغ لرأس المــال الصادر 
والمدفوع، موزعة على 90 مليون ســهم 
عــادي، بقيمــة اســمية 0.100 دينار، على 

أن يكون الدينار هو عملة التداول.
ولفــت كانو إلــى أن المبالــغ التي نجحت 
الشركة في جمعها في االكتتاب العام تم 
توزيعها على شركة “إي بي أم تيرمينالز 
بــي في” بنســبة 16 %، و4 % لمجموعة 
يوســف بــن أحمــد كانــو القابضــة، وهــي 
الشــركة  تكــون  أن  متوقًعــا  ربحيتهــم، 
مربحة، حيث إن العائد على المساهمين 
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“تيرمينالز”: توزيع 9.8 مليون دينار أرباحا للمساهمين

جانب من عمومية الشركة

علي الفردان من المنامة

 المحرر االقتصادي

أمل الحامد من المنامة

توقع زيادة 
البواخر بعد 

تخصيص أرض 
للتخزين بالجسر
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مخطط لفترة محدودة

ألف دينـار

حسني علـــي: 39442411 - أحمــد ثامـــــــر: 36799711
عباس علــــي: 36600656  - علي ضيــــــــف: 36700722

جعفر النكال : 36779771  -  أحمد سلمــــان : 36744700 
د.محمـــــــد: 39752929  - صادق الشاخوري : 36026222

علــي أمراللـه: 36026333 - أحمد حبيــــــب: 36026333 

بجانب ديار المحـرق  , جزر أمواج , قاللي , سماهيجج والدير 

فرصـة للمطورين 
العقاريين 

و المستثمرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-40257( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا رجاء مسعد محمد البساره بطلب تحويل المحل التجاري التالي: الى 
جيهان ابراهيم محمد علي احمد هجرس  

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
2-65145

االسم التجاري
بوابة البدر لخدمات السيارات

بن���اء عل���ى قرار المالك لش���ركة ماركت م���ي ش.ش.و لمالكها فائز مه���دي عبدالنبي 
حس���ن خلف المس���جلة على قيد رقم 119248، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين 

السيد/ فائز مهدي عبدالنبي حسن خلف  مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فائز مهدي عبدالنبي حسن خلف

رقم الموبايل: 39692396 )973+(
cityspecialistcontracting@gmail.com

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة نور الزب���اري للمقاوالت والعق���ارات والعالقات 
العامة ش ش و لمالكها خالد س���عد عيس���ى ابراهيم الزباري المسجلة على قيد رقم 
113281، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيين الس���يد/ خالد س���عد عيس���ى ابراهيم 

الزباري  مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  خالد سعد عيسى ابراهيم الزباري

رقم الموبايل: 33390998 )973+(

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ماركت مي ش.ش.و لمالكها فائز مهدي عبدالنبي حسن خلف

سجل تجاري رقم 119248 

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة نور الزباري للمقاوالت والعقارات والعالقات العامة ش ش و 

لمالكها خالد سعد عيسى ابراهيم الزباري
سجل تجاري رقم 113281 

20/3/2019
وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

)CR2019-31825(إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم الى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: منيره عبدالستار فخر الدين مدني 

االسم التجاري الحالي: أساسيات المنزل لإلعالن
االسم التجاري الجديد: ديجي سائن لالعالن

قيد رقم: 74178-13
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وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
 )CR2019-39099( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

20/3/2019
وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

 )CR2019-39265( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
 )CR2019-39258( إعالن رقم

معاملة مشتركة

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم الى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد رضا جاسم احمد السماك 

االسم التجاري الحالي: مطعم الكافل
االسم التجاري الجديد: مطعم زوايا اليمن

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم الى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالكريم عبدهللا علي محمد 
االسم التجاري الحالي: مركز خيبر للعطور

االسم التجاري الجديد: خيبر لألجهزة الرياضية

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطلب معامل���ة مش���تركة ، فعلى كل م���ن لديه أي 
اعت���راض قانون���ي التقدم الى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما م���ن تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالكريم عبدهللا علي محمد  

االسم التجاري الحالي: مركز خيبر للعطور
االسم التجاري: خبير لألغذية الصحية

قيد رقم: 27057-11

قيد رقم: 29478-4 قيد رقم: 1-29478

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ادارة التسجيل
اعالن رقم )30121( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة تضامن
 إلى شركة الشخص الواحد 

القيد: 124714 

 تاريخ: 21/3/2019

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليه إليها 
اصحاب ش���ركة لموند للعقارات ش���ركة تضامن بحرينية المس���جلة بموجب القيد 
رقم 124714 طالبا تحويل الشكل   القانوني للشركة المذكوة إلى شركة الشخص 
الواحد برأس���مال وقدره 1٫000.00 )الف دين���ار بحريني(، لتصبح مملوكة من هبة 

البكري علي كساب
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خادم الحرمين يستقبل 
رئيس مجلس األمة الكويتي

استقبل خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، 
أمس األحد، رئيس مجلس األمة بدولة 
الكويت، مرزوق بن علي الغانم، يرافقه 
عدد من أعضاء مجلس األمة الكويتي.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات 
وتقدير الشيخ صباح األحمد الجابر 

الصباح، أمير دولة الكويت، فيما أبدى 
الملك تحياته وتقديره للشيخ صباح 

األحمد.
كما جرى خالل االستقبال استعراض 

العالقات األخوية بين المملكة والكويت، 
وآفاق التعاون الثنائي، خاصة في 

المجال البرلماني.

هــوك: علــى حــكام طهــران أن يفكــروا بمصالح شــعبهم

إيران تقع على حافة “كارثة بيئية”

تحــدث المبعــوث األميركــي الخــاص بشــؤون إيــران في وزارة الخارجية، براين هوك، في مقطع فيديو، بمناســبة اليوم العالمي للمياه، عن مشــكلة المياه في إيران، 
مؤكــدا أن إيــران تقــع علــى حافــة هاويــة “كارثــة بيئيــة”. وطالب حكام إيران “بأن يفكروا بمصالح شــعبهم”. وفي إشــارته إلــى تدمير مصادر الميــاه في إيران خالل 
األربعين عاما الماضية بســبب ســوء إدارة النظام، قال: “إن الفســاد يكمن في جوهر المشــكلة. فقبل الثورة كان هناك 7 ســدود قديمة و14 ســدا حديثا فقط. لكن 

النظام اآلن أنشأ حوالي 600 سد. هذه السدود لم تشيد بناء على سياسات بيئية صحيحة، كما لم تنشأ لمساعدة الشعب اإليراني”.

الفيديــو  مقطــع  فــي  هــوك  وتابــع 
الــذي نشــرته وزارة الخارجيــة على 
صفحتهــا فــي موقع “تويتر”، ونشــر 
في موقع يوتيوب أيضا: إن الهدف 
هــو  الســدود  هــذه  بنــاء  وراء  مــن 
المســؤولون  يتمكــن  أن  أجــل  مــن 
مــن  مزيــد  جنــي  مــن  اإليرانيــون 
إنشــائية  مشــاريع  عبــر  األربــاح 
مربحــة. كثيــر مــن هــذه الشــركات 
الــذي  الثــوري  للحــرس  تابعــة 
يســتحوذ علــى 80 % مــن اقتصــاد 

إيران.
اإلجــراءات  هــذه  أن  هــوك  وأكــد 
هاويــة  حافــة  إلــى  إيــران  ســاقت 
كارثــة بيئية، مشــيرا إلــى أن بحيرة 
أورومية، التي قال إنها تحولت إلى 
مجــرد أكوام من األمــالح. وأضاف: 
لقــد ُدّمــرت حيــاة ومعيشــة ماليين 
النــاس، كمــا اضطــر الكثيــرون إلــى 

مغادرة البالد.
وأشــار هوك إلى االحتجاجات التي 
اندلعــت العــام الماضــي فــي إقليــم 
وانتقــد  أصفهــان  ومدينــة  األهــواز 
قمع الســلطات لها، ومذكرا: اعتقلت 
الســلطات اإليرانيــة في عــام 2018 
بطريقــة تعســفية أكثــر مــن 60 مــن 

نشطاء البيئة وأقاربهم.
 ودعا هوك حكام إيران إلى التفكير 

بمصلحة شعبهم “ولو مرة واحدة”.
إلــى  المتحــدة  الواليــات  وتســعى   
ممارســة مزيــد مــن الضغــوط علــى 
إيران “لتغيير سلوكها ووقف دعمها 
للميليشــيات المتطرفة والجماعات 

اإلرهابية”.

 وتعتبــر واشــنطن إيــران أكبر داعم 
لإلرهــاب وعامل عدم اســتقرار في 

المنطقة.
 وفــي آخــر مقطــع الفيديــو أوضــح 
األعلــى  المرشــد  علــى  أن  هــوك 
بشــأن  القــرار  يتخــذ  أن  خامنئــي 

السياســة  عليــه  ســتكون  مــا  رســم 
إليــران.   المســتقبلية  )الصحيحــة( 
إيــران  نظــام  أمــام  أن  واعتبــر 
خياريــن: “اإلنفــاق علــى حــزب هللا 
والحوثييــن فــي اليمــن” أو “اإلنفاق 

داخل البالد ولصالح شعبه”.

لندن - العربية.نت

دبي - العربية.نت

المبعوث األميركي الخاص بشؤون إيران في وزارة الخارجية براين هوك

بانكوك - أ ف بلندن - أ ف بدبي - العربية.نت

قــال حســين خلــدون عضــو هيئة تســيير الحــزب الحاكــم بالجزائر “حــزب جبهة 
التحرير الوطني”، أمس األحد، إنه ال جدوى من عقد الندوة الوطنية التي دعا 

لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، داعيا إلى انتخاب رئيس جديد للبالد.

“األفــالن”  باســم  المتحــدث  وأضــاف 
فــي تصريــح غيــر مســبوق، أنــه علــى 
الســلطة تشــكيل هيئة وطنيــة لتنظيم 

االنتخابات الرئاسية.
وقال حسين خلدون في تصريح لقناة 
“دزايــر نيــوز” أمــس: “ســنراجع موقفنــا 
مــن قضية نــدوة اإلجمــاع الوطني، إن 
كان سنشــارك فيهــا أم ال”، مضيفــا أن 
“نــدوة اإلجماع لن تحل مشــكل األزمة 

التي تعيشها البالد ولم تعد مجدية”.
بالمقابل، قــال المتحدث “إذا أردنا ربح 
الوقــت علينــا إنشــاء الهيئــة المســتقلة 
بعــض  وتعديــل  االنتخابــات،  لتنظيــم 
تحســبا  االنتخابــات  قانــون  مــواد 
النتخاب رئيس جديد يختاره الشــعب 
الحــراك  باســم  والحديــث  لمخاطبــه 

الشعبي”.
حســين  أعــرب  متصــل،  ســياق  وفــي 
طــرح  مــن  امتعاضــه  عــن  خلــدون 
لتســيير  طريــق  لخارطــة  المعارضــة 
المرحلة االنتقالية عقب تنحي الرئيس 
بوتفليقــة، بتأكيده أن الحراك الشــعبي 
عّبــر عــن رفضــه للجميــع بمــا فــي ذلــك 

المعارضة، وفق تعبيره.

يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني  «
كان قد بارك، األربعاء الماضي، على 
لسان منسقه العام معاذ بوشارب، 

الحراك الشعبي الرافض لتمديد 
حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

والداعي لرحيل النظام ورموزه، غير 
أن تلك التصريحات لم تلق تجاوًبا 

مع الشارع.

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس األحد، محادثات أزمة مع 
زمالئها في حزب المحافظين، فيما تســعى إلى وضع خطة لألســبوع الحاســم 

في عملية بريكست وسط تقارير تفيد بأن رئاستها للحكومة باتت مهددة.

الريفــي  مســكنها  فــي  مــاي  والتقــت 
فــي شــيركز بنــواب الحــزب المؤيديــن 
لبريكســت ومــن بينهــم النائــب النافــذ 
جاكــوب ريس-موغ ووزيــر الخارجية 
الســابق بوريس جونسون، الذي يعتبر 

طامحا في خالفتها.
ويتعيــن علــى مــاي اتخــاذ قــرار حــول 
النــواب  مــن  ســتطلب  كانــت  إذا  مــا 
اتفــاق  علــى  أخــرى  مــرة  التصويــت 
مــع  إليــه  توصلــت  الــذي  بريكســت 
رفضــه  والــذي  األوروبــي  االتحــاد 
البرلمــان مرتيــن. وعقب أســبوع شــهد 
فوضــى عارمــة، تنتشــر تكهنــات علــى 
المحافظيــن  أن  علــى  واســع  نطــاق 
يستعدون إلجبار ماي على االستقالة.

وقالــت صحيفة “صنــداي تايمز” أمس 

أن مــاي “تتعرض النقالب كامل” حيث 
نائبهــا  لكــي يتولــى  تــم وضــع خطــط 
ديفيــد ليدينغتــون دور رئيس حكومة 
تصريف أعمال. وذكرت الصحيفة أنها 
تحدثت إلى 11 من كبار الوزراء الذين 
“أكدوا أنهم يريدون أن تفســح رئيســة 
الــوزراء الطريــق لشــخص آخــر” وأنهم 
يعتزمــون مواجهتها بذلك في اجتماع 

للحكومة اليوم اإلثنين. 

وعادة ما يجري مثل هذا االجتماع  «
أيام الثالثاء. من جهتها توّقعت 
صحيفة “مايل أون صنداي” أن 

تتم تنحية ماي “خالل أيام”، 
وأن يتولى وزير البيئة المؤيد 

لبريكست مايكل غوف مهام 
رئيس الحكومة المؤقت.

حــل الحزب الحاكم المقرب من المجلس العســكري فــي تايلند، أمس األحد، في 
الطليعة في أول انتخابات تشريعية في المملكة منذ العام 2014.

وبحســب نتائــج أوليــة، بعد فــرز 90% 
مــن البطاقــات االنتخابيــة، منــح أكثــر 
أصواتهــم،  ناخــب  مالييــن   7.3 مــن 
براشــارات”،  “بيالنــغ  الحاكــم  للحــزب 
فــي حين حصل أكبر احزاب المعارضة 
“بويــا تــاي )من اجــل التايلنديين(” على 
اللجنــة  بحســب  صــوت،  مالييــن   6.8

االنتخابية.
لكن عدد المقاعد التي حصل عليها كل 
حــزب لن يعلن إال صبــاح اليوم اإلثنين 
حيث ان التصويت الشعبي ال يشير اال 
الى توجه عام في حين تســند المقاعد 
نظــام  وفــق  البرلمــان  فــي   500 ال 

انتخابي معقد.
وللوهلة االولى يبدو ان النتائج االولية 
الــى هزيمــة لحــزب “بوبــا تــاي”  تشــير 

بزعامة رئيس الوزراء األسبق تاسكين 
شــينواترا الــذي فــاز حتــى اآلن بكافــة 
االنتخابات الوطنية منذ نحو 20 عاما.
يمكــن  األحــزاب  بيــن  التحالفــات  لكــن 
المفاجــأة  وجــاءت  المشــهد.  تغيــر  أن 
فــي هــذا االقتراع من حــزب المعارضة 
الجديــد “فيوتشــر فوروود” الــذي يجد 
شــعبية بين الشــباب حيــث حصل على 

أكثر من 5 ماليين صوت.

وقد يجد مؤسس الحزب  «
الملياردير األربعيني تاناترون 

جوانغرونغراونكيت نفسه يتولى 
دورا محوريا وسط التحالفات. 

وقال مساء أمس “نحن ال نعرف 
حتى االن مع أي حزب سنتحالف”. 

وقال ان مراقبيه لم يلحظوا إال 
“مخالفات بسيطة”.

تقدم الحزب الحاكم في انتخابات تايلندتيريزا ماي تجري محادثات أزمة بشأن بريكستالحزب الحاكم في الجزائر يدعو النتخاب رئيس جديد
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أعلن إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير 
الخارجيــة اإلســرائيلي، أمــس األحد، أن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب سيوقع 
علــى  إســرائيل  بســيادة  يعتــرف  قــرارا 
المحتلــة  الســورية  الجــوالن  مرتفعــات 
عندمــا يلتقــي رئيــس الــوزراء بنياميــن 

نتنياهو في واشنطن اليوم اإلثنين.
وكتب إسرائيل كاتس على موقع تويتر 
فــي حضــور  ســيوقع  ترامــب  “الرئيــس 

رئيــس الــوزراء نتنياهــو قــرارا يعتــرف 
مرتفعــات  علــى  اإلســرائيلية  بالســيادة 
الجــوالن”. كما رجح المســؤول أن يوقع 
ترامــب الوثيقــة الرئاســية أثنــاء زيــارة 
بنياميــن  اإلســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس 

نتنياهو، واشنطن األسبوع المقبل.
وكان ترامــب، أعلن الخميس، أن الوقت 
قــد حــان العتــراف الواليــات المتحــدة 

بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن.

الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  بحــث 
الملــك  األردنــي  العاهــل  مــع  السيســي 
عبــد هللا الثانــي، أمس األحــد، العالقات 
وتطــورات  البلديــن،  بيــن  الثنائيــة 

األوضاع في المنطقة.
وأكــد السيســي والعاهــل األردنــي خالل 
مباحثاتهمــا أمــس فــي القاهــرة، أهميــة 
دعــم العمــل العربــي المشــترك، وتوحيد 
المواقــف تجاه مختلــف التحديات التي 
تواجــه األمــة العربيــة، كمــا تــم التأكيــد 

علــى أهميــة توســيع التعــاون المشــترك، 
فــي  والتشــاور  التنســيق  ومواصلــة 
مختلــف القضايــا وبمــا يحقــق مصالــح 

البلدين ويخدم القضايا العربية.
وشــدد الزعيمان العربيــان على “ضرورة 
تكثيــف الجهود لدعم الفلســطينيين في 
مســاعيهم لنيل حقوقهم المشروعة في 
المســتقلة،  الفلســطينية  الدولــة  إقامــة 
وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى 

حل الدولتين ومبادرة السالم العربية”.

ترامب يوقع اعتراف ضم إسرائيل للجوالن اليوم

اتفاق مصري أردني على دعم الفلسطينيين

غمرت مياه السيول مساحات  «
شاسعة شمال إيران، خاصة في 

محافظتي مازندران وكلستان، 
مسببة أضراراً جسيمة للسكان 
والمنازل والمحاصيل الزراعية، 

باإلضافة إلى إمدادات الغاز 
والكهرباء وشبكة االتصاالت، بينما 

ال تزال عشرات القرى والمدن 

 محاصرة بالمياه.
ولم تتوفر حتى اآلن معلومات 

رسمیة دقيقة عن عدد الضحايا.
وغمرت مياه السيول 70 % 
من مساحة مدينة “آق قال” 

الواقعة في محافظة كلستان 
شمال شرقي البالد، وحاصرت 

21 قرية تابعة لها، بحسب وكالة 

“فارس” لألنباء، التي نقلت عن 
النائب األول للرئيس اإليراني، 

إسحاق جهانغيري، خالل 
اجتماع لمجلس تنسيق إدارة 
أزمة محافظة كلستان، قوله: 

“سنتعامل بجدية مع المقصرين 
والمتساهلين في هذا المجال” 

 )كارثة السيل(.

وحوادث من هذا النوع عادة ما 
تعري البنية التحتية المتهالكة 

في البالد، خاصة في القرى 
 واألرياف والمناطق الفقيرة.

كذلك اتهمت المعارضة النظام 
بإهدار األموال وثروات البالد على 

حلفائه ودعم اإلرهاب، بداًل من 
تحسين أوضاع شعبه في الداخل.

السيول تجتاح شمال إيران.. وسط بنية تحتية متهالكة

دبي - العربية.نت الباغوز )سوريا( - وكاالت

أبلغــت الحكومــة اليمنيــة الشــرعية المعتــرف بها دوليًا، األمم المتحدة، بعدم إمكانية بدء أي نشــاط آللية التفتيــش األممية داخل موانئ البحر 
األحمر غرب البالد قبل حسم اتفاق السويد.

وأفــاد نائب وزيــر النقل اليمني، ناصر شــريف، 
تســيير  لجنــة  أخطــر  الحكومــي،  الجانــب  أن 
آليــة األمــم المتحــدة للتحقق والتفتيــش، بهذا 
الموقف خالل اجتماع عقد الخميس الماضي.

عــدم  أكــد  الحكومــي  الجانــب  أن  وأوضــح 
إمكانيــة بــدء أي نشــاط لآلليــة داخــل موانــئ 
الســلطة  البحــر األحمــر قبــل حســم موضــوع 
المحليــة وأمــن الموانئ واإلدارة فيها بحســب 

اتفاق السويد بشان الحديدة.
الحكومــة  رفــض  أبــدوا  أنهــم  إلــى  ولفــت 
لالجتمــاع المنعقــد بين ممثلين عــن آلية األمم 
المتحــدة وممثلين عن االنقالبيين الحوثيين.. 
مســؤول  غيــر  عمــل  االجتمــاع  ذلــك  معتبــرًا 
وتجاوز من مســؤولي األمــم المتحدة ألهداف 
وعمــل اآلليــة، وقال إن ذلك “قد يؤثر بالســلب 
علــى تنفيــذ االتفاقيــة بشــكل كلــي وعلى عمل 

اآلليــة”. وأضاف المســؤول اليمني “أن الجانب 
الحكومــي أكد على أن أي إجراء غير مدروس 
هــو تطبيــع للوضــع مــع االنقالبييــن والتعامــل 
أداة  إلــى  اآلليــة  تتحــول  أن  نقبــل  معهــم وال 
داخــل  االنقالبــي  للوجــود  وشــرعنة  تثبيــت 

موانئ البحر األحمر”.
خــالل  أوضحــوا،  اآلليــة  ممثلــي  أن  وكشــف 
االجتمــاع، تحريــف وتزويــر ميليشــيا الحوثي 
االنقالبيــة، لمــا تــم خــالل زيــارة الفريــق إلــى 

الحديدة.

ســلم عشــرات المقاتلين من تنظيم داعش أنفســهم، أمس األحد، لقوات ســوريا الديمقراطية )قســد(، غداة إعالنها القضاء على 
“الخالفة”، بعد خروجهم من أنفاق كانوا يختبئون داخلها في بلدة الباغوز، وفق ما أفاد متحدث كردي وكالة فرانس برس.

وقال جياكر أمد، المتحدث في صفوف قوات 
ســوريا الديمقراطيــة: “إنهم مقاتلــون دواعش 
خرجوا من األنفاق وسلموا أنفسهم اليوم” من 

دون أن يحدد عددهم.
مــن  مزيــد  وجــود  “احتمــال  يســتبعد  ولــم 

الدواعش مختبئين داخل أنفاق”.
بــرس  فرانــس  وكالــة  فــي  صحافــي  وشــاهد 
قــرب آخــر بقعة كانــت تحت ســيطرة التنظيم 
فــي الباغوز، عشــرات الرجال وهــم يقفون في 
صف منتظم تحت مطر خفيف، قبل صعودهم 
الواحــد تلــو اآلخــر إلــى شــاحنات عــدة كانــت 

متوقفة في المكان.
وأرخى عدد من هؤالء لحاهم وارتدى آخرون 
وضعــوا  أو  الصــوف  مــن  تقليديــة  عبــاءات 
غطــوا  وبعضهــم  رؤوســهم  علــى  كوفيــات 
وجوههم. ولم ُيسمح للصحافيين الموجودين 

التحــّدث  أو  منهــم  باالقتــراب  المــكان  فــي 
إليهــم. وأعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
الســبت، القضــاء التــام علــى “الخالفــة” التــي 

أعلنهــا التنظيــم المتطرف فــي العام 2014 في 
ســوريا والعراق المجاور، بعد تجريده من آخر 

األراضي تحت سيطرته في الباغوز.

تواصل مليشيات الحوثي خرق اتفاق السويد في الحديدة

مقاتلة من “قسد” تعاين مخلفات تنظيم داعش بعد طرده من الباغوز )أ ف ب(

الحكومة اليمنية: حسم اتفاق السويد قبل بدء آلية التفتيش األممية غــداة إعــالن “قســد” القضــاء علــى “الخالفة” في ســوريا

رفض شرعنة الوجود االنقالبي بموانئ البحر األحمر استسالم مقاتلين من “داعش”

25 مارس 2019 االثنين
18 رجب 1440
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التخمة النيوزيالندية
في تعقيب ذكي إلحدى الزميالت على جميع الخطوات الرســمية واألهلية التي 
حدثت في نيوزياليندا قالت: “أنا “جزعت” من اإلنسانية في نيوزيالندا، شعورك 

بعدم القدرة على تناول المزيد من الحلوى بعد إفراط تناولها”. 
المواساة العالية التي أحيطت بها الجالية اإلسالمية في نيوزيالندا، وهي جالية 
بالكاد يصل تعدادها إلى 50 ألف نســمة، وال تشــكل ســوى 1 % من ســكان البالد 
القصّيــة، تعيــد إلــى الواجهــة الكثيــر من القصص التــي نحاول اإلشــاحة عنها، أو 
عدم إيالئها االهتمام المالئم... إنها مجموعة دروس من المهم مراجعتها إن شئنا 

المرور إلى األدوار التالية من االستحقاقات اإلنسانية.
فقد أتى االســتنكار الشــعبي، والغضب مما حدث، متســاوقًا تمامًا مع االســتنكار 
الرســمي النيوزيالندي، الذي اتخذ خطوات لمحاولة عدم تكرار ما حدث، ســواء 
مــع المســلمين أو غيرهــم، فــي الوقت الذي عّبر فيه قطاع واســع مــن المواطنين 
عن تعاطفهم مع أســر الضحايا بأشــكال متنوعة، ووقوفهم مع األقلية المســلمة، 

ومساندتهم اإلنسانية لآلخرين.
هذه بعض من المالمح التي نحتاجها في أنظمتنا العربية ومجتمعاتنا كذلك، إذ 

غالبــًا مــا يجــري التبــّرؤ مــن أي حدث يقع لدينــا، ومحاولة نفيه عنا بــدءًا حتى ال 
تتحمل األجهزة الرسمية أية مسؤولية، ال في النظام التعليمي، وال في اإلعالم... 
الــخ، وهــذا مــا ينطبــق أيضًا على الكوارث التــي تقع نتيجة التقصيــر أو اإلهمال، 
وهــي أكثــر مــن أن ُتعّد. حتى عندما يفشــل منتخب ما فــي الوصول إلى أهدافه 
تجري التضحية بالطاقم الفني للفريق من دون وضع اإلصبع على الجرح تمامًا، 
فال يمكن التقدم خطوة تجاه عدم تكرار ما حدث، وإن كان من االستحالة منعه 
تمامًا، وعلى الضفة المقابلة، فإن التعاطف الشــعبي، أو الشــعور اإلنســاني العام، 
وأرجــو تمامــًا أن أكــون مخطئــًا فيــه، يبدو بليدًا إلــى حد كبير في أوســاطنا، فال 
نتعاطــف إال مــع أبناء جلدتنا، أو من يشــكلون قاســمًا مشــتركًا مــع هويتنا، وكلما 

ضعفت الروابط قل التعاطف حتى يتالشى إن كان ال يربطنا بهم رابط.

هذان الوجهان يحتاجان إلى الكثير من العمل على تنميتهما، فإن تم ضبط  «
الجانب الرسمي بالئحة اإلجراءات، فكيف يمكننا ترقية شعور التعاطف 

اإلنساني لدى مجتمعاتنا؟!.
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“خونة العروبة” بجمعية 
منحلة يدافعون 

عن الجوالن
أتباع جمعية سياســية منحلة قبلوا الســير وراء النظام اإليراني وأرادوا وضع 
البحريــن البلــد العربــي أمــام أنيــاب ماللــي طهــران وإســقاط نظامها الشــرعي 
ابــان أيام “الدوار”، ونفــذوا مخططات عدوانية وهللوا بحماس منقطع النظير 
للتدخــالت فــي شــؤون البحرين، خرجوا اليوم مــن جحورهم واعترضوا على 
ما قاله الرئيس األميركي ترامب “إن الوقت حان لالعتراف بســيادة إســرائيل 
علــى هضبــة الجــوالن”، فأحدهــم غــرد وكاد عنقــه ينكســر “الجــوالن ســتبقى 

سورية”.
مــا هــذا التناقــض والموســيقى الجنائزيــة الحزينــة وحالــة “الفزعــة” وكأنكــم 
واثقون من أنفسكم ومخلصون لقضايا األمة العربية وضد محاوالت التوسع 
علــى حســاب أراضــي العــرب، بينمــا أنتــم طــوال حياتكــم تمجــدون العــدوان 
الفارســي الصفــوي وتطمحون - وهنــاك أدلة دامغة - لفــرض الهيمنة اإليرانية 
علــى الخليــج وكانــت ممارســاتكم الفاضحة في عــام 2011 وبعــده أكبر دليل 
علــى “خيانتكــم العروبــة” ومحاولــة النيــل مــن كرامــة الشــعوب العربيــة عبــر 
فرش الطريق بالورود والرياحين لماللي طهران و”تفريس” البحرين ومنطقة 

الخليج العربي.

أيــن أنــت مــن عروبــة البحريــن عندمــا صعــدت علــى منصة “الــدوار” الشــهيرة 
وطالبــت بإســقاط الشــرعية وفتح الباب واســعا أمــام إيــران، وناضلت طويال 
مع “ربعك” في خلق صراعات طائفية وضرب األمن واالســتقرار؟ لم تعترض 
يومــا أنــت وجوقــة الخيانــة فــي جمعيتكــم علــى مســمى “الخليــج الفارســي” 
والشــوفينية التوســعية اإليرانية، بل كانت وجوهكم تلمع من الفرح وأعينكم 
مفتوحــة عــن آخرهــا واألقــدام تســرع لضــرب األرض بعنــف، واليــوم تريد أن 
تبيــن لنــا “أنــك عروبي” وقضية الجوالن تهمك، وأنــت صادق ومخلص ووفي 
لألمة العربية ومستعد للتضحية بال حدود وستبذل كل ما تستطيع من جهد 

وطاقة في سبيل كل ما هو عربي. 

البحرين عربية مثلما هي الجوالن، فاترك هذا الكذب واللعب على  «
أصوات الصحون واألكواب، فقد انتهى الدور المرسوم لك، وهذا 

الضجيج المفتعل في دفاعك عن الجوالن وغيرها من قضايا أمتنا 
العربية “مأكول خيره” ألن الصيغ المزيفة مكشوفة، فقد ثبت إلى األبد 

عداؤكم لروح العروبة وحضارتها ووجهها المشرق، والجوالن السورية 
أكبر من أن يدافع عنها عميل صفوي.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

داعش والبعد الطائفي 
في الصراع السوري

هــل أدى تدخــل حزب هللا العلني في الصراع الســوري إلــى إعطائه بعدا طائفيا، وبالتالي 
ســاعد فــي عمليــة تجنيــد الشــباب فــي داعــش؟ اإلجابــة على هذا الســؤال المهــم جاءت 
خالل ندوة أقيمت بالمعهد الدولي للدراســات االســتراتيجية، وكان لي شــرف المشــاركة 
فيها واالستفادة مما طرحته مجموعة من الباحثين والمتخصصين في مجال الجماعات 

اإلرهابية. 
التطــرف واإلرهــاب لــه أســباب عديــدة يعرفهــا الباحثــون والمتخصصــون فــي شــؤون 
الجماعــات اإلرهابيــة وأشــكالها التنظيميــة وتكتيكاتهــا وآيديولوجياتهــا وأســاليبها فــي 
تجنيــد الشــباب، فأحيانا يقول الباحثــون إن البيئات االجتماعية الفقيرة وعدم الحصول 
على قدر كبير من التعليم من بين أســباب انخراط الشــباب في الجماعات اإلرهابية، لكن 
على الرغم من تعدد األسباب وعدم انطباقها على كل الحاالت، هناك دائما دافع أو حادث 
معيــن يكــون مــن شــأنه دفع هذا الشــاب المؤهل فكريا إلى أن يخطــو خطوته األولى في 

مجال االنضمام لداعش أو غيرها. 
للدراســات  الدولــي  المعهــد  أقامهــا  التــي  النــدوة  أن حضــرت  مــن حســن حظــي  وكان 
االســتراتيجية واســتمعت لبعــض الباحثيــن المتبحرين في شــؤون الجماعــات اإلرهابية 
ممــن أضافــوا بشــكل ســخي إلــى معلوماتنــا عــن الجماعــات اإلرهابية وخصوصــا تنظيم 
داعــش، ومــن بيــن الشــخصيات التــي أفادتنــا خــالل هــذه الندوة صاحــب الســمو الملكي 
األميــر عبــدهللا بــن خالــد بن ســعود الكبيــر، مديــر إدارة البحوث فــي مركــز الملك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، وكذلك السيد محمد السبيعي، رئيس مجلس إدارة مركز 
ايثار للدراسات والبحوث، وأيضا الباحث اميل الحكيم الباحث في أمن الشرق األوسط 

في المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية.
ومــن بين الحقائق التي تم تناولها أن الشــباب الســعوديين الذيــن انضموا لتنظيم داعش 
اإلرهابــي ليســوا كمــا يتخيــل البعــض مختليــن عقليــا أو غيــر حاصليــن علــى تعليم كاف 
أو أنهــم مــن أوســاط اجتماعيــة فقيــرة مثــال، لكنهم على العكــس كانوا األكثــر تعليما بين 
الشباب المنضوين تحت هذا التنظيم، لكنهم اقتنعوا بفكرة معينة واعتقدوا أن ما يقوم 

به تنظيم داعش هو الجهاد الذي أمر به القرآن الكريم.
غير أن الدافع المباشر أو الحادث الذي دفع هؤالء الشباب إلى االنضمام إلى هذا التنظيم 
في التوقيت الذي انضموا إليه فيه كما تفضل ســمو األمير عبد هللا بن خالد فهو دخول 

حزب هللا اللبناني العلني في الصراع السوري الذي أعطى هذا الصراع بعدا طائفيا.

وأشار سمو األمير عبدالله ضمن كلمته إلى تجربة غاية في النجاح واألهمية وهي  «
تجربة المملكة العربية السعودية في مجال المراجعة الفكرية والحوار مع الشباب 

العائدين من مناطق الصراع والعمل على تصحيح معتقداتهم وتخليصهم من 
الفكر اإلرهابي، وهي التجربة التي أثنت عليها منظمة األمم المتحدة وطالبت 

بتعميمها.

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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تابعــت مــع بحرينييــن كثر نتائج الجلســة األخيرة لمجلــس النواب التي أســفرت تفويض 
الحكومة أخذ ماليين الدنانير لغرض تمويل برنامج “التقاعد االختياري” من احتياطيات 
صنــدوق التأميــن ضــد التعطــل ومــن دون مــدة زمنيــة أو آلية ملزمــة الســترداد الماليين، 
ومع إعالن كتلة البحرين النيابية “التجمع األكبر” تأييدها المشروع فجر الثالثاء، لم يكن 
مفاجئــا تمرير المجلس المشــروع المثيــر للجدل، إنما األمر المفاجئ الجرأة في مداخالت 
بعــض النــواب المؤيدين للخطوة، فقالوا دفاعا عن المشــروع مــا لم يذكره الوزيران ممثال 
الحكومــة فــي الجلســة، وجــاءت عبــارة أن “الحكومــة تملك ثلثــي االحتياطــي ويحق لها 

التصرف فيه والسحب منه” على لسان نائب، ال على لسان وزير!
جرأة بعض النواب وصلت حد االســتخفاف برأي الناس الرافض للمشــروع، فســماه نائب 
رأي “الشــارع”، بعد أن كان هو نفســه يعد أبناء دائرته بأن ال يتحرك في أي اتجاه إال بعد 
اســتفتائه، وأن يكون صوته انعكاســا إلرادتهم. ُصدمت أيضا بجرأة مداخلة نيابية تدعو 
العتبــار المتقاعديــن اختياريا “متعطلين”، وذلك رغم أن هؤالء أقدموا على هذه الخطوة 

بإرادتهم الكاملة، ويستلمون رواتب ومستحقات مع نهاية كل شهر. 
وإذا مــا اعتمدنــا هــذا المبــدأ النيابي الغريب، فيحــق للتجار وأصحاب الشــركات المتعثرة 
والمفلســة المطالبــة بالحصــول على “قروض حســنة” لتمويل يضمن انتشــال مؤسســاتهم 
من مستنقع الخسارة، فالتجار يفقدون عملهم في حالة اإلفالس، كما أنهم مساهمون في 
صنــدوق التعطــل عبــر نســبه الـ  1 % التي تدفعها “تمكين” نيابــة عنهم، وهم مصدر جميع 
األموال المودعة في صندوق العمل “تمكين”، هل أدرك المنتخبون المؤيدون للتشريع أن 

أغلب حججهم المطروحة تفتقد المنطق؟
أعتقد أن المؤلم في التشريع، الذي مرره النواب ومنحه الشوريون “نعم” كبيرة، ليس  «

فقدان مبرراته المنطق فحسب، إنما فقدانه مبدأ العدالة أيضا، فرغم أن موظفي 
القطاع الخاص يشكلون الغالبية في المساهمات الفردية لصندوق التعطل، فإن 
إجمالي تعويضاتهم وإعاناتهم لم تتجاوز الـ 104 ماليين وعلى امتداد 13 عاما، 

في مقابل 230 مليونا حصل عليها “المتقاعدون اختياريا” في القطاع العام دفعة 
واحدة. فمتى سترجح كفة الميزان نحو إنصاف الكادحين في القطاع الخاص؟

“التقاعد االختياري” و“صندوق 
التعطل”.. غياب المنطق والعدالة

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

كان ألبنــاء العمومــة المشــاركين فــي مؤامــرة القــرن مؤامــرة الربيــع العربــي )الشــعوبيون 
الجــدد الكســرويون الفــرس وأبنــاء عمومتهــم الطورانيــون(، هدف واحد، وهــو العمل معا 
في سبيل إسقاط الهوية والثقافة والراية العربية اإلسالمية للمجتمع العربي المسلم، ثم 
يقوم كل طرف حســب اجتهاده وسياســته بمحاولة غرس وزرع وتســويق رايته وثقافته 
وهويته، فالكســرويون الفرس كان حلمهم الغبي أن يكون العرب المســلمون شيعة وسنة، 
بتاريخهم وثقافتهم ومســاهمتهم اإلنســانية على مر العصور، أتباعا يهتفون باســم كسرى 
طهــران الخمينــي، بمســاندة المســتعربين مــن خونــة وعمــالء األمــة العربيــة اإلســالمية، 
أمثــال حســن نصــرهللا والحوثــي والمالكي، لهذا، وبســبب تفرق األمة العربية اإلســالمية، 
وبســبب تســلط الدكتاتوريــة العربيــة على رقاب العرب المســلمين، وبســبب وجود عمالء 
ومستعربين باعوا شرفهم العربي من أجل حفنة من الدراهم، نجح الكسرويون وتفاخروا 
باحتاللهم أربع عواصم عربية، وتجنيد 200 ألف عميل ومرتزق مستعرب بالعالم العربي، 

حسب آخر تصريحاتهم.
أمــا أبنــاء عمومتهــم - العنصريــون العرقيــون الطورانيــون، فهــم الحالمــون بغبــاء بإعــادة 
االحتــالل الطورانــي النتــن لألرض العربية اإلســالمية، واســتعباد وإذالل اإلنســان العربي 
المســلم، وصــدق مســيلمة طورانيــا والمنافــق الطوراني، بــأن بعض العرب المســلمين أتوا 
زحفا إليه يبايعونه سلطانا عليهم، وسط تطبيل وتسويق من قبل الطرف الرابع المشارك 
بمؤامــرة الربيــع العربي )اإلخوان المســلمين(، الذي حمل علــى عاتقه ضرب الهوية العربية 
اإلســالمية، واســتبدالها بأيــة هويــة أخــرى طالمــا أنهــا تدعمــه فــي الحكــم، كمــا فعــل هذا 
الحــزب اإلرهابــي بمحاولــة تلميع زعيــم الطورانيين والمنافق الطورانــي وأحالمه وحزبه 
بــأن يصبــح ســلطان المســلمين والعيــاذ باللــه، وكمــا فعلــت من قبــل ربيبة طهــران حماس 
اإلخونجيــة بتســويقها الرايــة الكســروية، كقائــدة للمقاومة اإلســالمية ضد إســرائيل، من 
أجــل إدخالهــا البيت العربي المســلم وإنــزال الراية العربية اإلســالمية واســتبدالها بالراية 

الكسروية.

 لقد أغرى النجاح الكسروي الفارسي باحتالل بعض أجزاء العالم العربي اإلسالمي  «
المنافق الطوراني وحزبه، في أن يحاول أيضا إيجاد موقع له على األرض العربية 
اإلسالمية، وكانت سوريا العربية الخطوة األولى لمحاولة احتالل أول أرض عربية 

يدنسها الطورانيون. فسوريا ومصر جوهرة أحالم المنافق الطوراني وحزبه، وباحتالل 
سوريا، واحتالل مصر عن طريق عبيده حزب اإلخوان المسلمين، سيكتمل الهالل 

الطوراني الحتالل قلعتي العروبة العربية، لتنطلق بعدها أحالمه ومنافسه ابن عمه 
كسرى طهران، النتزاع أكبر مساحة من األرض العربية اإلسالمية تحت شعار دعم 

الربيع العربي عليه وعلى من أشعله لعنة الله والمالئكة أجمعين. وللحديث بقية.

مؤامرة الربيع العربي... الهالل الطوراني

د. طارق آل شيخان

tariq
@cogir.org 

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كلــف االتحــاد اآلســيوي لكرة القدم، مستشــار 
لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد  الحــكام  لجنــة 
اآلســيوي  الحــكام  ومكتشــف  ومقيــم  القــدم 
عبدالرحمن عبدالخالق؛ لإلشــراف على تقييم 
واكتشــاف الحكم الدولي األفغانستاني حليم 
شيرزاد، في زيارة تقييمية هي األولى للحكم 

األفغاني.
وسيشرف عبدالرحمن عبدالخالق على تقييم 
الحكــم حليــم شــيرزاد خــال مبــاراة فريقــي 
kuktosh و cska pamir، التــي ســتقام يــوم 
6 أبريــل  المقبل، ضمن إطار منافســات دوري 
طاجيكستان. ويأتي التكليف الصادر من قبل 
االتحاد القاري تأكيدا على الثقة الكبيرة التي 
تتمتــع بهــا الكوادر التحكيميــة البحرينية، من 
خال إشرافهم على العديد من مهمات تقييم 

واكتشاف الحكام.

عبدالخالق يقيم 
حكًما أفغانًيا

25 مارس 2019 االثنين
18 رجب 1440

الملــك  لجالــة  الشــخصي  الممثــل  أشــاد 
ســمو  للبيئــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 
لفريــق “بحريــن  التاريخييــن  باإلنجازيــن 
األولــى  الجولــة  منافســات  ضمــن  ون” 
فئــة  للســيارات   NHRA العالــم  لبطولــة 
بواليــة  غانزفيــل  حلبــة  علــى  برومــود 
فلوريدا في الواليات المتحدة األميركية، 
وذلك بكســر المتســابق األميركي ستيفي 
جاكســون أســرع زمــن عالمــي فــي تاريخ 
الســباقات بـــ 5.643 ثانيــة وبســرعة 421 
كيلومترا في الســاعة، وتحقيق المتسابق 
اإلماراتــي خالــد البلوشــي أســرع رقم في 

فئة البرومود نايتروس بـ 5.710 ثانية.
حلبــة  علــى  تحقــق  مــا  أن  ســموه  وأكــد 
غانزفيــل جاء بعــد االســتعدادات الكبيرة 
لفريــق “بحريــن ون” وســعي الفريــق نحو 
تحقيق المركز األول هذا الموســم، مشيرا 
ســموه أن هــذا اإلنجــاز يعــزز مــن مكانــة 

الســيارات  رياضــة  فــي  البحريــن  مملكــة 
مختلــف  فــي  اإلنجــازات  بتحقيقهــا 

المحافل العالمية.
فــي  اإلنجــاز  هــذا  أن  ســموه  وأشــار 

الفريــق  يحمــل  الموســم  ســباقات  أول 
مســؤولية تحقيــق المزيــد مــن اإلنجازات 
فــي الســباقات المقبلــة فــي بطولــة العالم 
NHRA للســيارات، مضيفــا أن الفريق أكد 
تواجده بين الكبار في المواســم الماضية 

كمنافس حقيقي ومباشــرة من بين الفرق 
عــن  ســموه  معربــا  المشــاركة،  العالميــة 
خالــص تمنياته بالتوفيــق والنجاح لفريق 
الســباقات  فــي  وســائقيه  ون”  “بحريــن 

القادمة.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد 

تحقيق أســرع زمن في تاريخ بطولة العالم NHRA للسيارات

عبداهلل بن حمد يشيد بإنجاز فريق “بحرين ون”

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

نظــم االتحــاد البحريني للكرة الطائرة المهرجــان الرابع للصغار لهذا 
الموســم يــوم الســبت الماضــي علــى صالــة االتحــاد بمدينــة عيســى 
الرياضيــة برعايــة شــركة شــووت وبمشــاركة 221 العبــا يمثلون 10 
أنديــة محليــة وذلــك بحضــور أعضاء مجلــس اإلدارة، وهــم: محمد 

الفردان، محمد الذوادي، راشد جابر، حسين حماد.

كبيــر  بنجــاح  المهرجــان  وأقيــم 
وحكمــات،  حــكام   10 بمشــاركة 
إلدارة  تطوعــوا  مســتجدين 
مباريــات المهرجان التي توزعت 

على سبعة ماعب.
إدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
االتحــاد، رئيس لجنة المســابقات 
رعايــة شــركة  إن  حســين حمــاد 
األثــر  أبلــغ  لهــا  كان  شــووت 
المنشــود  النجــاح  تحقيــق  فــي 
للمهرجــان الرابــع للصغــار، حيــث 
الشــركة بتوفيــر وجبــات  قامــت 
لاعبيــن ومجموعــة مــن الهدايــا 
عبــارة عــن كوبونــات مشــتريات 
لكل العب، مؤكدا أهمية الشراكة 
شــووت  شــركة  بيــن  الفاعلــة 
واالتحاد البحريني للكرة الطائرة 
بمــا يصــب فــي تحقيــق األهداف 

إلــى  ترمــي  والتــي  المشــتركة، 
رعايــة الاعبين الصغــار وتكوين 
جيــل واعد مولــع بالكــرة الطائرة 

والرياضة عموما.
االتحــاد  أن  حمــاد  وأوضــح 
الاعبيــن  جميــع  بتكريــم  قــام 
المشــاركين انطاقــا مــن حرصــه 
الاعبيــن  جميــع  إســعاد  علــى 
اللعبــة،  فــي  وترغيبهــم  الصغــار 
مشــيدا  لمشــاركتهم،  وتقديــرا 
بتعــاون األطقم الفنيــة واإلدارية 
تنفيــذ  فــي  المشــاركة  لألنديــة 
الرؤيــة الفنية لاتحــاد من خال 
مشــاركة 3 العبين داخل الملعب، 
والذي بات يحقق الهدف المرجو 
منــه والمتمثــل باســتمرار تــداول 
الكــرة ومامســة الكــرة اكثــر مــن 

جانب الاعبين.

221 العبا في مهرجان شووت للطائرة

رعــى النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد البحرينــي 
أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة منافســات بطولــة تحــدي المــوروث 
التــي أقيمــت فــي ســاحل أبو صبــح بالمحافظة الشــمالية، وذلك بتنظيم مــن لجنة رياضات 

الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية.

 وتفّضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بتتويج الفائزين بالمســابقة التي أقيمت منذ 
الثامنــة صباًحــا حتــى الثامنــة مســاء، حيــث 
تــّوج ســموه الفائزين بالمراكــز الثاثة األولى 
الســرعة  علــى  تعتمــد  التــي  المســابقة  فــي 

والقوة والخفة.
كما تّوج ســموه الجهات الداعمــة والمتعاونة 
مع مســابقة تحدي الموروث وهي المحافظة 
الشــمالية وبلديــة المنطقة الشــمالية وشــركة 
لخدمــات  الشــبكة  وشــركة  بوكــس  وايــت 
األفــراح ومشــاريع القصر، التي ســاهمت في 

إنجاح هذا الحدث الذي يقام للمرة األولى.
علــي  الشــمالية  المحافظــة  محافــظ  وقــّدم 
العصفــور هديــة تذكاريــة إلــى ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة بالنيابة عــن أهالي 
ســموه  بمقــدم  تشــّرفوا  الذيــن  المحافظــة 

الكريم.
المــوروث إلحيــاء  وتهــدف مســابقة تحــدي 
اإلنســان  مارســها  التــي  القديمــة  المهــن 
البحرينــي فــي الزراعــة والبحــر، حيــث تعــد 
هذه المســابقة واحدة من المبادرات النوعية 
التــي يقدمهــا ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 

خليفة في المجالين الرياضي والثقافي.
حضــر حفــل التتويج علي العصفــور محافظ 
المحافظــة الشــمالية ومحمد النصــف األمين 
بــن  وخليفــة  البحرينيــة  األولمبيــة  باللجنــة 
رياضــات  لجنــة  رئيــس  القعــود  عبــدهللا 
المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة وعــدد من أعضــاء مجلس النواب 

وكبار الحضور.

ــا من خال  وشــهدت المســابقة احتفــاالً عائليًّ
حضــور عــدد كبير مــن الجمهــور المتمثل في 
العوائــل الذيــن شــهدوا منافســات المســابقة 
والفعاليــات المصاحبــة مثــل ألعــاب األطفــال 
ومعرض األسر المنتجة ومعروضات تراثية.

نهج جاللة الملك

وبهــذه المناســبة، قــال النائــب األول لرئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى ســمو الشيخ 
خالــد بن حمــد آل خليفة إنهم يســيرون على 
نهــج حضرة صاحــب الجالة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه 
هللا ورعــاه للحفــاظ علــى الهويــة البحرينيــة 
األصيلة، مشيًرا سموه إلى العمل على إحياء 
التــي  التراثيــة،  الرياضــات  أنــواع  مختلــف 
اعتبرهــا جالته أّيــده هللا جزًءا ال يتجزأ من 
المكــون األساســي للتــراث البحرينــي، مؤكًدا 
ســموه أن مســابقة تحدي الموروث تعد جزء 
معانــي  لترســيخ  رســمت  التــي  الرؤيــة  مــن 
األصالــة واالنتماء والوطنية المســتوحاة من 
التــراث الوطني وذلك بهدف المحافظة على 
الهويــة البحرينية والتــراث العريق من خال 
المهن التي مارســها اإلنســان البحريني قديًما 

في الزراعة والبحر.
وأضــاف ســموه: “هــذه المســابقة التــي تقــام 
فــي  تســاهم  وترفيهــي  تنافســي  إطــار  فــي 
نشــر ثقافــة المهــن التــي عمــل فيهــا اإلنســان 
البحريني في الزراعة والبحر والتي اشتهرت 
فيهــا البحريــن قديًما، حيث تعتبر هذه المهن 
التــي تناقلهــا اآلبــاء عــن األجــداد مــن الهوية 

الوطنية والتراث البحريني األصيل”.
وأكــد ســمو الشــيخ خالد بــن حمــد آل خليفة 
أن المســاعي ستكون متواصلة لتعزيز ثقافة 
والناشــئة  الشــباب  فــي  التراثيــة  الرياضــات 
األجيــال  لــدى  ومســتمرة  حاضــرة  لتكــون 

الجديد والمتعاقبة.
كما أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
المفــدى  الملــك  أخيــه ممثــل جالــة  بجهــود 
الشــباب رئيــس  لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة فــي ســبيل إحياء 
مختلــف أنــواع الرياضــات التراثيــة والعمــل 
علــى ترســيخ هــذه الرياضــات الشــعبية لــدى 
الجيل الجديد سواء على مستوى الرياضات 
البرية أو البحرية، منّوًها سموه بالدور الكبير 
الذي يقوم به ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة لارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية 
بشــكل عــام والرياضــات التراثيــة علــى وجه 

الخصوص.
وأثنى ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
على المســتوى الــذي ظهر عليه المتســابقين، 
مبيًنــا أن المشــاركة الواســعة تعكــس نجــاح 
اللجنــة  نجــاح  علــى  وتؤكــد  البطولــة  هــذه 
المنظمــة في الترويج لهذه المســابقة والعمل 
تنظيميــة،  صــورة  بأفضــل  إظهارهــا  علــى 

مشــيًدا ســموه بالجهــود الحثيثــة التــي يقوم 
بهــا خليفــة بــن عبــدهللا القعــود رئيــس لجنــة 
رياضات الموروث الشعبي في ترجمة الرؤى 
علــى  الحفــاظ  فــي  تســاهم  التــي  واألفــكار 

الرياضات التراثية.
وهنأ ســموه الفائزين بالمراكز العشــرة األولى 
ــا كل التوفيــق والنجاح  فــي المســابقة، متمنيًّ

لبقية المتسابقين في النسخة القادمة.

الفائزون العشرة

وقد تّوج بمسابقة تحدي الموروث المتسابق 
أن  اســتطاع  الــذي  إســماعيل ســويد ســعيد 
قــدره  زمــن  فــي   11 الـــ  التحديــات  يقطــع 

المتســابق  جــاء  فيمــا  دقيقــة(،   1.50.819(
الثانــي  المركــز  فــي  يوســف ســلمان  ســلمان 
بعــد أن نجــح في تجــاوز التحديات في زمن 
قدره )1.53.197 دقيقة(، بينما حل المتسابق 
المركــز  فــي  إبراهيــم  عبدالرحمــن  يوســف 

الثالث بزمن قدره )1.55.107 ثانية(.
ســمير  محمــد  الرابــع  المركــز  فــي  وجــاء 
مصعــب  دقيقــة(،   1.58.420( منصــور 
 1.58.504( خامًســا  إبراهيــم  عبدالعزيــز 
سادًســا  ســعيد  ســيد  محمــد  ســيد  دقيقــة(، 
عبــدهللا محمــد  دقيقــة(، محمــد   1.59.851(
ســابًعا )1.59.851 دقيقــة(، خالــد عبــدو علــي 
ثامًنــا )2.00.658 دقيقة(، أحمد ياســر تاســًعا 

)2.01.630 دقيقــة(، وأخيًرا أحمد محمد طه 
عاشًرا )2.02.440 دقيقة(.

مسابقة األطفال
وأقيمــت مســابقة خاصة لألطفــال في ثاث 
وســحب  الحبــل  شــد  هــي  مختلفــة  لعبــات 
خصصــت  حيــث  “التايــر”،  ورفــع  القرقــور 
لألطفــال الذيــن يتــراوح أعمارهــم بين 8 إلى 

12 عاًما.
وقــد خصصت اللجنة المنظمــة جوائز نقدية 
لألطفــال الفائزيــن بالمســابقات الثاثة وذلك 
تشجيًعا من لجنة رياضات الموروث الشعبي 
لهــؤالء األطفــال علــى معرفــة ثقافــات المهن 

الشعبية القديمة في مملكة البحرين.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يرعى مسابقة تحدي الموروث ويتّوج الفائزين

اللجنة اإلعالمية

وقد أنهى فريق “بحرين ون” السباق  «
األول لموسم 2019 في المركز الثاني 

بعد وصول المتسابق األميركي 
ستيفي جاكسون للسباق النهائي، 

فيما احتل المتسابق األميركي ريكي 
سميث المركز الرابع بتوقيت 5.711 

ثانية، وخلفه المتسابق اإلماراتي 
خالد البلوشي في المركز السادس 
بتوقيت 5.710 ثانية.ومن المنتظر 

أن تقام الجولة الثانية من البطولة 
العالمية في هيوستن بوالية تكساس 

األميركية من 12 وحتى 14 أبريل 
المقبل، حيث يتنافس سائقو فريق 
“بحرين ون” مع عدد كبير من أمهر 

السائقين حول العالم في منافسات 
البطولة التي تقام جميع جوالتها في 

 الواليات المتحدة األميركية.
 NHRA وتمتلك بطولة العالم

شعبية جارفة في الواليات المتحدة، 
وتستقطب مئات اآلالف من 

المشجعين سنويا إلى حلبات 
السباق لالستمتاع بمنافسات 

السيارات التي تقام على مدى 10 
أشهر في السنة.

“بحرين ون” يحقق المركز الثاني في سباق غازفيل

سموه: تحدي 
الموروث 

مستمدة من 
المهن القديمة 

لإلنسان البحريني

دور كبير لسمو 
الشيخ ناصر 

بن حمد في 
إحياء الرياضات 

التراثية

نسير على نهج 
جاللة الملك 

للحفاظ على 
الهوية البحرينية 

األصيلة

سموه يهنئ 
الفائزين 

بالمسابقة ويثني 
على المستوى 

والتنظيم



غــادر منتخــب كــرة الطاولــة ومنتخــب كــرة الهــدف للمكفوفيــن 
الملتقــى  فــي  للمشــاركة  البحرينيــة  البارالمبيــة  للجنــة  التابعيــن 
الدولي الســعودي والذي ســيقام في المملكة العربية الســعودية – 
جــدة خــال الفتــرة مــن 29-24 مــارس 2019م، ويشــمل 3 ألعــاب 
هــي: )كــرة الهدف - كــرة الطاولة - كرة الطائرة جلوس( بمشــاركة 
12 دولــة، حيــث تلقت اللجنــة البارالمبية البحرينيــة دعوة كريمة 
من اللجنة البارالمبية السعودية للمشاركة في هذا الملتقى والذي 
ســيكون تحــت رعايــة األميــر عبدالعزيز بن تركــي الفيصل رئيس 

مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وســوف يتكون فريق كرة الطاولة من ثاث العبين وهم الاعب 
نصــار علــي الوقزة والياس عبدهللا الياســي ومحمد جاســم ناصر 

بقيادة المدرب بدر شمسان.
وفريــق كــرة الهــدف للمكفوفيــن مــن ســت العبيــن وهــم محســن 
عبدالــرزاق، يوســف يعقوب دراج، بســام أحمــد آل محمود، محمد 

مهدي السواد، احمد حامد الخلف، محمد صالح عبدهللا.

تنطلق اليوم )اإلثنين( منافســات القســم الثاني من كأس رئيس االتحاد لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة 
مباراتين لحساب المجموعة األولى.

إذ يلتقــي فــي المبــاراة األولــى فريــق االتحــاد مــع نظيــره 
االتفــاق فــي تمــام الســاعة 5.30 وتعقبهــا مباشــرة 

مباراة البحرين والشــباب عند الســاعة 7 مساًء 
وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وستكون مباريات هذا الدور أكثر قوة وإثارة 
وندية بين الفرق المتنافسة؛ من أجل انتزاع 
الفــوز والنقــاط الثــاث التــي تجعلهــا تحصــد 

المركزيــن األول والثاني لكل مجموعة للوصول 

لــأدوار النهائيــة التــي تعطيهــا حــق التنافــس والوصــول 
للمباراة النهائية وانتزاع لقب هذه المسابقة.

الشــباب يدخــل مبــاراة اليوم، وهــو متربع على 
ويليــه  نقطــة،   11 برصيــد  الصــدارة  عــرش 
االتفــاق 6 نقاط واالتحــاد والبحرين 5 نقاط 
لــكل منهمــا، وســتكون مواجهتــا اليــوم هــي 
البدايــة لــكل فريــق؛ مــن أجــل تحقيــق هدفه 

المنشود.

انطالق القسم الثاني لكأس رئيس اتحاد اليددعوة للمشاركة في الملتقى الدولي السعودي

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس االتحــاد البحريني أللعاب 
القــوى ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة أن الرياضــة البحرينيــة تســير بخطــى ثابتــة نحو 
التطــور والنمــاء بفضــل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه الداعم األكبر للقطاع الشبابي والرياضي وسط االهتمام 
المباشر من قبل صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، 
وصاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة ولي العهد األميــن نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى 
أن الرياضــة البحرينيــة بــدأت تحقــق إنجــازات 
نوعيــة بارزة في مختلــف منظومتها الرياضية، 
وهو األمر الذي يؤكد ســامة الخطط والبرامج 
لأعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل  يقدمهــا  التــي 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة الــذي دائًما ما يقــدم المبادرات 
القطــاع  منتســبي  أمــام  الطريــق  تمهــد  التــي 
الرياضــي لتحقيــق اإلنجــازات الرياضيــة ومــن 
بين أهم المبادرات التي أطلقها سموه البرنامج 
الوطنــي لتطويــر القطــاع الشــبابي والرياضــي 

“استجابة”.
جــاء ذلــك، خــال اســتقبال ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة لمنتســبي وســائل اإلعــام 
المحليــة بحضــور وزيــر شــؤون اإلعــام علــي 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  ووزيــر  الرميحــي، 
أيمــن المؤيد والرئيس التنفيذي لمركز االتصال 
مــن  وعــدد  المناعــي  محمــد  أحمــد  الوطنــي 

المسؤولين في اإلعام البحريني.
وقبيل اللقاء اســتمع سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة إلى شرح موجز من قبل وزير شؤون 
الرياضــة  قمــة  نتائــج  عــن  والرياضــة  الشــباب 
التــي أقيمــت تحــت رعايــة وبتوجيــه مــن قبــل 
ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وشاركت 

فيهــا األســرة الشــبابية والرياضيــة كمــا تســلم 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة من وزير 
شــؤون الشــباب والرياضــة كتيــب يتضمن 212 
توصيــة التــي خرجــت بهــا قمة الرياضــة والتي 
نظمتهــا وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة علــى 
مــدار خمــس أيــام وناقــش مــن خالهــا صنــاع 
القــرار والمهتميــن بالشــأن الرياضــي العديد من 
المحــاور الراميــة إلى تطوير الحركــة الرياضية 

البحرينية وفقا لرؤيتها الجديدة.

إشادة بالمشاركة

أشــاد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
بالمشــاركة الواســعة من قبل األســرة الرياضية 
والشــبابية فــي قمــة الرياضــة األمــر الــذي يدل 
رســم  فــي  بالمشــاركة  الكبيــر  اهتمامهــم  علــى 
البحرينيــة وقــال  للرياضــة  العامــة  السياســات 
ســموه “لقــد أثبتــت قمــة الرياضــة مــدى تاحم 
والتــي  والشــبابية  الرياضيــة  العائلــة  وقــوة 
اســتمرت علــى مــدار خمســة أيــام في مناقشــة 
الرياضــة  بمســتقبل  المتعلقــة  األمــور  كافــة 
البحرينيــة وتقديــم التحديــات والحلــول التــي 
البحرينيــة  الرياضــة  لتمضــي  مناســبة  يرونهــا 
فــي طريق التقدم والنماء وفًقا لمبادرات ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة والبرنامــج 
الوطنــي لتطويــر القطــاع الرياضــي والشــبابي 

“استجابة”.

وأكــد ســموه “العمــل بشــفافية واضحــة ووفــق 
البيئــة  فيهــا  األســاس  يكــون  صحيــة  بيئــة 
األســاس  يمثــل  المفتوحــة  العادلــة  التنافســية 
ونحــن  البحرينيــة  بالرياضــة  لارتقــاء  القــوي 
نعمل على تثبيت هذه الركيزة لنســير بالرياضة 
البحرينيــة إلــى الطريــق الصحيــح فــي التطــور 
والنمــاء فــي مختلــف مكوناتهــا ويجــب عليهــا 
فــي هــذا الصــدد العمــل علــى مكافئــة المنجــز 
والمخلــص فــي عملــه باإلضافــة إلــى محاســبة 

المقصرين”.
وبّيــن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
“نؤمــن أن التوصيــات التــي خرجــت بهــا قمــة 
لتوجيــه  طريــق  خارطــة  ستشــكل  الرياضــة 
الرياضــة نحــو الطريق األمثــل وتحقيق التطور 
في كيانها اإلداري والفني ونوجه وزارة شؤون 
الشــباب والرياضــة نحــو تنفيذ توجيهات ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على مبدأ قول 
وفعل من أجل العمل على تنفيذ توصيات قمة 

الرياضــة باعتبارهــا نابعــة من العائلــة الرياضية 
وتؤكد إحساسهم العال بالمسؤولية”.

طموحاتنا عالية

وأضــاف ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
للتركيــز  ونســعى  عاليــة  طموحــات  “نمتلــك 
وبنــاء الخطــط والبرامج التــي توصلنا إلى تلك 
الطموحــات لرؤيــة الرياضــة البحرينيــة تحقــق 
اإلنجاز تلو اإلنجاز ورفع راية البحرين وإيماننا 
كبيــر بــأن تلــك اإلنجــازات لــن تتحقــق إال مــن 
خــال التكاتــف والتعاضــد بيــن جميــع األســرة 
الرياضيــة لتكــون االنطاقــة وفــق بيئة ســليمة 

ومناسبة للرقي بالرياضة البحرينية”.
وتابــع ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
“نضــع الوصــول لإلنجــازات مــن أهــم أولوياتنــا 
وســنعمل جاهدين مــن أجل الوصول إلنجازات 
زرعنــاه  مــا  حصــاد  لنواصــل  وأســمى  أرفــع 
أبطالنــا  فــي  كبيــرة  وثقتنــا   2018 العــام  فــي 

علــى مواصلــة الــدرب والثبــات عليــه والرقــي 
بإنجازاتهم الكبيرة”. 

اإلنجاز في وقت قصير

وبيــن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة “ 
طموحاتنــا كبيــرة والوقــت الــذي نمتلكه قصير 
من اجل الوصول الى اإلنجازات التي وضعناها 
وســنعمل بتركيــز عــال فــي الفتــرة المقبلــة مــن 
أجــل تحقيــق اإلنجــازات التــي وضعناهــا ضمن 
األولويــات ونتطلــع أن نتشــارك مــع الجميع في 

الوصول إلى هذه الطموحات واإلنجازات”.

الشراكة االستراتيجية

البحرينــي  الرياضــي  وبيــن ســموه أن اإلعــام 
ا في المرحلة المقبلة  سيكون شريًكا استراتيجيًّ
مــن خــال ترشــيح 55 مــن الوســط الرياضــي 
ســيتم اختيار عــدد منهم للمشــاركة في اللجان 
التوصيــات  دراســة  أجــل  مــن  ستشــكل  التــي 

وترتيب أولوياتها ومتابعة تنفيذها.

الشراكة في صناعة القرار 

وأضــاف ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
“مــن بيــن األمثلــة المتميــزة علــى الشــراكة فــي 
صناعــة القــرار وبنــاء االســتراتيجيات المثاليــة 
للرياضــة البحرينيــة تظهــر قمــة الرياضــة التــي 
كانــت مثــاال رائعــا للتكاتــف في ســبيل االرتقاء 
بالرياضة وتحمل الجميع لمسؤولياتهم الكبيرة 
تجــاه الرياضة البحرينيــة وهو األمر الذي تمت 
ماحظته في تســابق الجميــع لحضور فعاليات 
لــكل  المناســبة  القمــة وإبــداء اآلراء والحلــول 

تحدي تمر به الرياضة البحرينية”.
وأشــار ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
“ظهــرت مــن بيــن جمــوع الحاضريــن فــي قمــة 
اإلعــام  قبــل  مــن  الواضــح  التفاعــل  الرياضــة 
بشــتى أنواعــه واإلعــام الرياضــي علــى وجــه 
الخصوص حيث كان حضورهم متميز وقدموا 
آراء بــارزة على مبــدأ االنتقاد من أجل التطوير 
وليــس االنتقــاد فقــط ونحــن نشــجع علــى هــذا 
المبــدأ القائــم علــى أســاس التطويــر واالرتقــاء 
بالرياضة وتقديم النقد اإليجابي والبناء والذي 
يحمــل أهدافــا وطنيــة علــى الحركــة الرياضــة 

البحرينية”.

مواصلة العمل البناء

وطالــب ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة 
مواصلــة  الرياضــي  بالشــأن  المعنييــن  جميــع 
العمــل البنــاء فيمــا بينهــم وقــال “العمــل بــروح 
فريــق البحرين هو الســبيل األمثــل لبناء نهضة 
رياضيــة شــاملة ونؤمــن أن الجميع يدرك حجم 
دعــم  فــي  عاتقــه  علــى  الملقــاة  المســؤوليات 
مســتمرة  بصــورة  ودعمهــا  الرياضيــة  الحركــة 
للرياضــة  رســمت  التــي  لأهــداف  للوصــول 
البحرينيــة ورؤيتهــا تســير بتقــدم ســريع نحــو 

اإلنجاز.

اللجنة اإلعالمية

ــي تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج اســتــجــابــة ــي فـ ــج ــي ــرات ــت ــي شـــريـــك اس ــاضـ ــريـ اإلعــــــام الـ

خالد بن حمد يستقبل اإلعالم الرياضي بحضور المسؤولين

سمو الشيخ خالد بن حمد يتحدث لإلعالميين
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علي مجيداللجنة اإلعالمية

العربية للطيران تكرم أفضل العب في دوري السلة
ــزة عـــن جـــدارة ــائ ــج ــال ــاع مــحــمــد بـــوعـــاي يــظــفــر ب ــرفـ العـــب الـ

قدمــت العربيــة للطيران للعطالت “Air Arabia Holidays” جائزة في 
نهائي دوري زين السالوي لالعب نادي الرفاع محمد بوعالي الحاصل 
علــى لقــب أفضــل العــب فــي الــدوري “MVP”، وهــي عبارة عــن تذكرة 

سفر البحرين ييريڤان )أرمينيا( البحرين.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الكبير 
للطيــران  العربيــة  قدمتــه  الــذي 
لدوري زين الســاوي هذا الموسم 
للفعاليــات  المتواصــل  ودعمهــا 
تقديــم  ضمنهــا  ومــن  واألنشــطة، 
خــال  للجماهيــر  ســفر  تذاكــر 
شــوطي  بيــن  الســاوية  األلعــاب 

المباريات.
لاتحــاد  العــام  األميــن  وقــدم 
البحريني لكرة السلة أحمد يوسف 

للطيــران  للعربيــة  الجزيــل  شــكره 
على ما تقدمه من دعم لمســابقات 
والــذي  االتحــاد،  فــي  الســلة  كــرة 
كان لــه أبلغ األثر في رفع مســتوى 
اإلثارة والحماســة فــي دوري زين 
بــن  كأس خليفــة  بطولــة  وكذلــك 
االتحــاد  أن  إلــى  مشــيرا  ســلمان، 
يعتــز بهــذا الدعم واالهتمــام الذي 
توليــه العربيــة للطيــران لأنشــطة 

والمسابقات الساوية.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

اعتمد االتحاد العربي للريشــة الطائرة النظام األســاس الموحد لالتحاد، والذي 
يتكون من 16 مادة تتضمن كافة اللوائح التي تنظم عمل االتحاد.

وقالــت نائب رئيس االتحــاد العربي هنادي 
الصديــق أن النظام األســاس الموحد يعتبر 
والــذي  االتحــاد،  لعمــل  والدليــل  المرجــع 
تحتكــم إليه اللجنــة التنفيذية واالتحادات 
الوطنيــة األعضاء، وقد تــم إعداده بصورة 
تهتــم بــأركان اللعبــة كافة وبمــا يتوافق مع 
األولمبيــة  اللجــان  اتحــاد  ولوائــح  أنظمــة 
الرياضــي  والمجلــس  العربيــة  الوطنيــة 
مظلتــه  تحــت  تنضــوي  الــذي  العربــي 

االتحادات العربية أللعاب الرياضية.
وأوضحــت الصديــق بــأن النظام األساســي 
الرســمي  الموقــع  فــي  ســيوضع  الموحــد 
لاتحــاد العربــي علــى شــبكة اإلنترنــت بعد 
إطاقه رسميا في الفترة المقبلة، وسيكون 
الوطنيــة  االتحــادات  جميــع  أمــام  متاحــا 
والمهتميــن بلعبــة الريشــة الطائــرة العربية، 
كمــا أن األمانــة العامة قامــت بتعميمه على 

كافة االتحادات األعضاء. وأكدت الصديق 
أهمية العمل وفق النظام األساسي الموحد؛ 
والمرجــع  الطريــق  خارطــة  يمثــل  كونــه 
القانونــي فــي عمــل االتحــاد، وهــو يشــكل 
ركيــزة أساســية ومــن خالــه يمكــن العمــل 
بنظــام ووفق أطــر قانونيــة وإدارية وفنية 
وماليــة واضحة لارتقاء بعمل االتحاد في 
كافة جوانبه وســير أنشطته وبرامجه وفق 

أفضل صورة.

نظام موحد لالتحاد العربي للريشة الطائرة



أعــرب وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن 
المؤيــد عــن بالــغ شــكره واعتزازه لممثــل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة إلنابــة ســموه لــه لحضــور 
وتتويــج  الختــام  وحفــل  النهائيــة  المبــاراة 
 ITF الدوليــة  البحريــن  بطولــة  فــي  الفائزيــن 
لمحترفــي التنــس، والتي نظمها نــادي البحرين 
للتنــس بنجــاح وتميــز كبيريــن فــي الفتــرة مــن 
18 - 23 مارس الجاري ووسط مشاركة واسعة 
ونوعيــة لنخبــة مــن ألمع نجــوم الكــرة الصفراء 
الدائمــة  بالرعايــة  المؤيــد  ونــوه  العالمييــن، 
التــي يوليهــا ســموه لمســيرة الحركــة الرياضية 
المســتمر  ودعمــه  المملكــة  فــي  والشــبابية 
أعلــى  إلــى  للوصــول  البحرينييــن؛  للرياضييــن 

بصــورة  المملكــة  وتمثيــل  الرياضيــة  المراتــب 
مشرفة في المحافل الرياضية.

وأشــار وزير شــؤون الشــباب والرياضــة إلى أن 
الــذي رافــق فعاليــات البطولــة  الكبيــر  النجــاح 
جــاء نتيجــة طبيعيــة للجهود المتميــزة والعمل 

المنظــم واالحترافــي مــن جانب نــادي البحرين 
للتنــس، الــذي كان وال يــزال يســتقطب العديــد 
من البطوالت في اللعبة ويحرص على تنظيمها 
شــؤون  وزارة  أن  مؤكــدا  مشــرفة،  بصــورة 
الشــباب والرياضــة حرصــت على دعــم البطولة 

والعمــل علــى إنجاحهــا، فهــي تشــهد عامــا بعــد 
عام نقالت نوعية من حيث االرتقاء بالمستوى 
الفنــي لالعبين واســتقطاب العديــد من النجوم 
المصنفيــن عالميــا مــن مختلف الدول وتوســيع 
قاعدة اللعبة بين الشباب، وهنأ المؤيد الفائزين 

فــي البطولــة التي نظمهــا النادي بشــكل متميز، 
مشــيدا فــي الوقــت ذاتــه بالمســتويات العاليــة 
التــي قّدمهــا الالعبــون وحرصهــم علــى إثــراء 
مســيرة البطولة طوال مبارياتها، والتي شهدت 

تنافسا قويا على اللقب.

واختتــم وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة أمين 
نــادي  جهــود  مثمنــا  حديثــه،  المؤيــد  توفيــق 
التنــس  رياضــة  تطويــر  فــي  للتنــس  البحريــن 
تكويــن  فــي  الفاعلــة  ومســاهمته  البــالد  فــي 
قاعــدة قوية للعبة في مملكــة البحرين، مضيفا 
للبطــوالت  للتنــس  البحريــن  نــادي  تنظيــم  أن 
المختلفــة بكل نجــاح وتميز يؤكــد الخبرة التي 
يتمتع بها القائمون على إدارة النادي والعاملين 
فــي تنظيــم هــذه  النــادي  تميــز  فيــه، ومؤكــدا 
البطولة على مدى السنوات الماضية وما وصل 
إليه النادي أيضا من تميز ظهر من خالل تقديه 
بطولــة مميــزة أخرى نالت اإلشــادة من الجميع. 
وأعــرب الوزير عن ســعادته بزيارته األولى إلى 
نــادي البحريــن للتنــس، مؤكــدا أن هــذه الزيارة 
والتعــاون  العمــل  مــن  للمزيــد  بدايــة  ســتكون 
المســتمر بيــن الــوزارة والنــادي؛ لبحــث تطويــر 

مرافق النادي والتعاون المشترك.

اللجنة اإلعالمية

ــادي ــن ــق ال ــراف ــر م ــاون وتــطــوي ــع ــت ــة ال ــداي ــي ب ــذه زيـــارتـــي األولــــى وهـ ــد: هـ ــؤي ــم ال

ITF تميز نادي البحرين للتنس في تنظيم دولية

جودة التنظيم والدعم من أسرار نجاح البطولة مسابقة الزوجي نصيب وافر من اإلثارة والندية
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اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن 
المؤيــد بمكتبــه ســفير دولــة اإلمــارات العربية 
المتحدة الشــقيقة لدى مملكة البحرين الشيخ 

سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان. 
وخالل اللقاء اســتعرض وزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة مــع ســفير دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ســبل التعاون المشــترك بيــن البلدين 
الشــبابية  الحركــة  يخــدم  بمــا  الشــقيقين 

والرياضية في مملكة البحرين ودراســة إقامة 
البرامــج الشــبابية والرياضيــة المشــتركة بيــن 
البلديــن.  وبهذه المناســبة، أشــاد وزير شــؤون 
البلديــن  بيــن  يربــط  بمــا  والرياضــة  الشــباب 
فــي  وتعــاون  أخــوة  مــن عالقــات  الشــقيقين 
شــتى المجاالت؛ األمر الذي يتوافق مع الرؤية 
الســديدة لعاهــل البــالد جاللــة الملــك حمــد بن 
عيسى آل خليفة وأخيه رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بــن زايــد آل نهيــان، مشــيرا إلــى حــرص وزارة 
شؤون الشــباب والرياضة على مواصلة العمل 
لزيادة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين 
والرياضــي  الشــبابي  المجــال  فــي  الشــقيقين 
وبمــا يحقــق رؤية ممثل جاللــة الملك لألعمال 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
األعلى للشــباب والرياضة  ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة فــي تقويــة العالقــات بين 
البلديــن وبمــا يحقق طموحات وآمال الشــباب 

فــي كال البلديــن الشــقيقين. ومــن جانبــه، أكــد 
سفير دولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة 
علــى مــا يربــط البلدين الشــقيقين من عالقات 
ثنائية متميزة في شــتى المجاالت، مشــيرا أن 
العالقــات بين دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
بــه  يحتــذى  مثــاال  تشــكل  البحريــن  ومملكــة 
فــي عالقــات التعــاون المتميــزة بين األشــقاء، 
مشــددا علــى أهميــة تفعيــل التعاون المشــترك 

المؤيد يستقبل السفير اإلماراتيفي المجال الشبابي والرياضي.

بحث التنسيق الشبابي الرياضي “البحريني اإلماراتي”
المؤيد يســتقبل السفير اإلماراتي ويشيد بالعالقات الوطيدة بين البلدين

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

اختتمت بطولة االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لقفز الحواجز تحت رعاية رئيس 
االتحاد الملكي، نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة بميدان االتحاد الرياضي العسكري سمو 
الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة بالرفة، والتي شــهدت ندية وإثارة عاليتين في الميدان 
وبمشاركة واسعة من الفرسان واإلسطبالت المحلية، حيث لم تخُل مسابقات البطولة من 
اإلثارة والتشويق، وكان الفارس الصاعد معيوف الرميحي قد سجل إنجازا جديدا لرياضة 
قفز الحواجز وخطف لقب المسابقة الكبرى وألقاب جميع المسابقات بعد أن قدم أداء فنيا 

رائعا نال من خالله على إعجاب الجميع في مسابقات قفز الحواجز لهذا الموسم.

وأكــد مديــر البطولة محمــد داد هللا أن اللجنة 
المنظمــة للبطولــة وبالتنســيق مــع لجنــة قفــز 
الحواجز رســمت خطة لهذا الموســم للوصول 
لهــذه االرتفاعــات؛ نظــرا لتطــور رياضــة القفــز 
بالمملكة ومســتويات الفرســان أنفسهم. وقال 
إلــى  داد هللا “ألول مــرة هــذا الموســم نصــل 
االرتفاع 140 سم، وهي الخطة التي وضعناها 
منذ بداية الموســم لرفع مســتويات الفرســان، 
والشــك أن ما شهدناه وما قدمه الفرسان كان 

رائعا على مرأى الجميع، حيث يمتلك فرســان 
البحريــن اإلمكانــات الفنيــة العاليــة، ومازالــت 
لدينــا الفكــرة والطموح للوصــول إلى االرتفاع 
150 ســم حتــى نهايــة الموســم مــن بطــوالت 
توقيــت  فــي  البطولــة  هــذه  وجــاءت  القفــز، 
مناســب لإلعداد لبطولة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، والتــي تعــد مــن أهــم وأقوى 
وأبــرز بطــوالت الموســم التي يوليها الفرســان 

وتوليها اإلسطبالت اهتماما خاصا”.

الرميحي: سأبذل قصارى جهدي

بطــل المســابقة الكبــرى وجميــع المســابقات 
المتألــق معيــوف الرميحــي أعــرب عــن بالــغ 
ســعادته باإلنجــاز الــذي حققه وخطفــه للقب 
المســابقة الكبــرى وألقــاب جميع المســابقات، 
وقــال “إن هــذا اإلنجــاز الــذي فــي البطولة لم 

يكن ســهال، وهــو ناتج عن احتدام المنافســة 
فــي جميع المســابقات، وهــو دليل قاطع على 
تطور رياضة القفز بالمملكة الحبيبة واهتمام 
الفرسان واإلسطبالت المحلية والسعي دائما 
للوصــول ألفضــل المســتويات الفنيــة، وبــات 
اقتــراب  مــع  الفنيــة  األخطــاء  قلــة  واضحــا 

الموســم مــن الختــام”. وأضــاف الرميحي أنه 
يســعى أللقاب أخرى، وقال “البطولة القادمة 
بطولة القائد الرياضي ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة الذي اعتبــره قدوتي، بطولة 
جــدا،  ومهمــة  الجميــع  قلــوب  علــى  عزيــزة 
والبــد أن يكــون لها اســتعداد مــن نوع خاص 
جــدا، ســأبذل قصارى جهدي في منافســاتها، 
وجميع فرســان الفريق ســيكونون على أهبة 

االستعداد ألقوى بطوالت موسم القفز”.

األنصاري تعود من جديد

للقفــز  الملكــي  االتحــاد  بطولــة  شــهدت 

الماضية عودة الفارســة البحرينية المتألقة 
األنصــاري  األنصــاري، حيــث قدمــت  دانــة 
مســتوى رائعــا خــالل منافســات المســابقة 
الثالثة فئة المبتدئين من العموم المســتوى 
مرحلتيــن(  علــى  )مســابقة  وهــي  األول، 
وارتفــاع حواجزهــا: 105-95 ســم وســرعة 
المســلك 350 متر/دقيقــة، حيــث حلت في 
المركــز الســابع بزمــن بلــغ 31.43 ثانيــة مــع 
األنصــاري  دانــة  الفارســة  بيغــي.  جوادهــا 
لميــدان  لعودتهــا  ســعادتها  عــن  أعربــت 
المنافســة، وقالت “اإلصابة التي تعرض لها 
جوادي جعلتني أتأخر في دخول مسابقات 
هــذا الموســم، حلولــي فــي المركــز الرابع ال 
بــأس بــه، ســأواصل التدريبــات وسأســعى 
ناصــر  الشــيخ  فــي بطولــة ســمو  للتواجــد 
بــن حمــد آل خليفــة والظهــور فيهــا بأفضل 
صــورة، أشــكر كل مــن ســاندي وشــجعني 

للمشاركة، وأتمنى التوفيق للجميع”.

اللجنة اإلعالمية

الفرسان يؤكدون تطور مستوى البطوالت والمسابقات

دانه األنصاريمعيوف الرميحي
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مــع العــد التنازلــي الســتضافة حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات فــي 
الشــرق األوســط” ســباق الـــ FORMULA 1 – جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليج 
2019، والــذي ســينطلق فــي نهاية هذا األســبوع وتحديدا من يــوم الخميس 28 وحتى 

األحد 31 مارس الجاري.

وأعلنــت حلبــة البحرين الدوليــة اليوم عن 
والبالــغ  للشــركات  الضيافــة  قاعــات  نفــاد 
عددهــا 34 قاعــة، والتي تقع فــوق المدرج 
الكبــرى  البحريــن  جائــزة  لســباق  الرئيــس 
لطيران الخليــج للفورموال 1، وتدعو حلبة 
البحريــن الجماهيــر الراغبيــن فــي حضــور 
أكبــر الفعاليــات فــي المنطقــة لزيــارة مركز 
بيــع التذاكــر التابــع لها في مجمــع البحرين 
أو مجمــع األفنيــوز وحجــز  ســيتي ســنتر 
الــذي  الســباق  لحضــور  وذلــك  مقاعدهــم 
يمثــل النســخة ال 15 الســتضافة البحرين 
لقــرب  وذلــك  وان،  الفورمــوال  لســباقات 

المقاعــد  حجــز  ولضمــان  الســباق،  موعــد 
واالســتمتاع بجــدول مزدحــم بالفعاليــات 

والسباقات والحفالت الغنائية. 

وتأتي عملية بيع جميع األجنحة في  «
الوقت الذي تزايدت فيه نسبة بيع 

التذاكر لسباق “بال حدود” عن الفترة 
نفسها في العام الماضي في ظل 

اإلقبال المتزايد من الجماهير للحصول 
على التذاكر، والتي تشير إلى حضور 
جماهيري كبير يضاف إلى الجماهير 

التي ستكون في نادي البادوك 
والواحة لمتابعة السباق.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

2019 لـــلـــفـــورمـــوال  الـــخـــلـــيـــج  لـــطـــيـــران  الـــكـــبـــرى  ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ جــــائــــزة 

نفاد جميع قاعات ضيافة الشركات بحلبة البحرين

أما بالنسبة ألسعار التذاكر لحضور السباق العالمي، فسيكون سعر  «
التذكرة ألربعة أيام السباق على المنصة الرئيسة وذلك بـ 150 دينارا، 

بينما المنصات األخرى كمنصة بتلكو، فيبلغ السعر 120 دينارا، 100 دينار 
لمنصة المنعطف األول، و60 دينارا لمنصة الفوز ومنصة الجامعة.

كما توجد هناك عدد من التخفيضات كالتخفيض المخصص لألطفال  «
من سن 3 إلى 12 سنة الذين سيحصلون على تخفيض بنسبة 50 %، 

وتالميذ المدارس سيحصلون على تخفيض بنسبة 25 % وذلك من 13 
سنه حتى 17 سنة، إلى جانب ذوي االحتياجات الخاصة الذين سيحصلون 

على 25 %، والمتقدمين في السن من 60 سنة وأكثر سيحصلون على 
25 % تخفيض. 

ويمكن للراغبين في حضور سباق الـ FORMULA 1 – جائزة البحرين  «
الكبرى لطيران الخليج 2019 شراء تذاكرهم من خالل مراكز البيع التابعة 

لحلبة البحرين الدولية والمتواجدة في مجمع البحرين ستي سنتر 
أو مجمع األفنيوز أو عبر الموقع اإللكتروني لحلبة البحرين الدولية 

www.bahraingp.com، والذي يتضمن أيضا مزيد من خدمات الشراء 
الخاصة بالتذاكر وعروض الحلبة المختلفة أو االتصال بالخط الساخن 

.17450000

سارع للحصول على تذاكرك اآلن

ختام منافسات 
بطولة االتحاد 

الملكي لقفز الحواجز



نجــح منتخبنــا األولمبــي فــي تحقيــق فوز كبيــر ومســتحق على حســاب نظيره الســيريالنكي 
بنتيجة )0-9(، في المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية، 

ضمن إطار الجولة الثانية لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2020.

األول  الشــوط  إنهــاء  فــي  أولمبينــا  ونجــح 
متقدمــا بخمســة أهــداف دون رد. وســيلتقي 
منتخبنــا مــع نظيــره الفلســطيني غــدا الثلثاء 
المتصــدر  تحديــد  نحــو  حاســم  لقــاء  فــي 
والمتأهــل إلــى النهائيــات اآلســيوية، علمــا أن 
فلســطين فــازت أمس علــى بنغالديش بهدف 

دون رد.

تشكيلة منتخبنا

بدأ المدرب التونسي لمنتخبنا األولمبي سمير 
شــمام المبــاراة بتشــكيلة مكونة مــن الحارس 
يوســف حبيــب، والالعبين:علــي حســن، حمد 
شمســان، أحمــد بوغمار، أحمد حبيب، جاســم 
خليــف، محمــد الشامســي، أحمــد الشــروقي، 
عبدالعزيز خالد، محمد مرهون وســيد هاشــم 

عيسى.

الشوط األول
واضحــة  أفضليــة  األولمبــي  منتخبنــا  حقــق 
فــي الشــوط األول، وبذل الشــروقي مجهودا 

فرديــا وراوغ الحــارس قبــل أن تطــول الكرة 
عليــه، وتعــود إلى عبدالعزيز خالد الذي ســدد 
كــرة تابعها محمد مرهون برأســه في المرمى 
معلنا الهدف األول لألولمبي البحريني )14(.

 وســجل منتخبنا الهدف الثاني بعد كرة 
أرضيــة مســددة مــن محمــد الشامســي 
الحــارس  وغالطــت  مجراهــا  تغيــر 

السيرالنكي )23(.
 وحصــل منتخبنا علــى ركلة جزاء بعد إعاقة 
سيد هاشم عيسى داخل المنطقة، وتقدم لها 
هاشم وسدد الهدف الثالث في الدقيقة )28(.

 وحصــل منتخبنــا على ركلة جــزاء ثانية بعد 
حالــة مســك على ســيد هاشــم، وتقــدم للكرة 
عبدالعزيز خالد وســجل بنجاح الهدف الرابع 

لمنتخبنا )31(.
واصل أولمبينا ضغطه على مرمى سيريالنكا، 
ليترجــم أفضليته بتســجيله الهدف الخامس 
بعد كرة عرضية من أحمد الشــروقي وتابعها 

مرهون بيمينه مباشرة في المرمى )45+1(.

الشوط الثاني

ألحمــد  بينيــة  كــرة  خالــد  عبدالعزيــز  لعــب 
الشــروقي الــذي توغل داخــل المنطقة وراوغ 
فــي  مباشــرة  كــرة  وســدد  البديــل،  الحــارس 

المرمى )47(.
وســجل منتخبنــا الهــدف الســابع عبــر أحمــد 
حمــد  إعاقــة  بعــد  جــزاء  ركلــة  مــن  بوغمــار 
شمســان داخــل المنطقــة )74(، قبــل أن يعــود 

وصــوال  الثانــي  الهــدف  ويســجل  بوغمــار 
للدقيقة )80(.

وســجل ســيد هاشــم عيســى الهدف الخامس 
عند الدقيقة )85(.

طاقم التحكيم

أدار المبــاراة الحكــم األوزبكســتاني فالنتيــن، 
الجنوبــي  والكــوري  جــون  اليابانــي  وعاونــه 
بانق، والحكم الرابع كيم من كوريا الجنوبية.

المؤتمر الصحافي

قــدم مــدرب منتخبنــا األولمبــي ســمير شــمام 
شــكره إلى العبــي المنتخب علــى األداء الذي 
أظهــروه في المباراة يــوم أمس أمام منتخب 

سيرالنكا.
 وقــال ســمير شــمام إن منتخبنــا أظهــر أداء 
قتاليــا ومميــزا عبــر تســجيله 9 أهــداف فــي 

الجولة الثانية.

للمنتخــب  الحاليــة  المجموعــة  أن  وأوضــح   
األولمبي هي مســتقبل البحرين، مشــددا على 
أهمية الحفاظ على هذه العناصر، كونها تملك 

العوامل القادرة على التميز والنجاح.
ســتكون  فلســطين  مبــاراة  أن  إلــى  ولفــت   
بالطبــع أقــوى، مشــددا علــى أهميــة الدخــول 
وســط مــؤازرة مــن جميــع األطــراف، لتحقيق 
الفــوز والظفــر ببطاقــة التأهــل إلــى النهائيات 

اآلسيوية.

من لقاء منتخبنا وسيريالنكا

لقاء فلسطين وبنجالديش

فرحة منتخبنا تكررت 9 مرات 

األولمبـي يتخطـى سيـريالنكـا بـ9 أهــداف
ــدم ــ ــق ــ ــة لــــكــــرة ال ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــات اآلسـ ــيـ ــفـ ــتـــصـ ــلـ ــة لـ ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ الــــجــــولــــة ال

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تعرض فريق باربار ممثل كرة اليد البحرينية بالبطولة اآلسيوية 21 لألندية أبطال الدوري 
المقامة حاليًا بالكويت إلى خسارة قاسية وصعبة أمام فريق الوكرة القطري بنتيجة 23/21 
فــي أول مبارياتــه بالــدور الرئيســي مــن البطولــة مســاء يــوم أمــس األحــد على صالــة نادي 
الكويــت، وكان باربــار الطــرف األفضــل فــي الشــوط األول الــذي نجح في إنهائــه لمصلحته 
بفارق 4 أهداف وبواقع 15/10، بتألق كبير من جانب جميع الالعبين وبالخصوص الحارس 

المصري محمد علي الذي التحق بالفريق  في هذه المباراة. 
وقللت هذه الخسارة من حظوظ باربار في 
التأهــل إلــى الــدور نصــف النهائــي للبطولة، 
حيــث بــات مطالبــًا بالفــوز فــي مبــاراة يــوم 
الغــد الثالثــاء علــى فريــق الدحيــل القطري 
في ثاني مبارياته من أجل إشعال المنافسة 
بالمجموعــة الثانيــة حتــى الجولــة األخيــرة 
التــي يواجــه فيهــا باربــار فريــق الصداقــة 

اللبناني. 
  وبدأ باربار المباراة بقوة مستفيدًا من تألق 
حارســه المصــري محمــد علــي فــي تصديــه 
لتصويبــات ومحــاوالت العبــي الوكــرة، في 

الوقــت الــذي طبــق فيــه الالعبيــن تعليمات 
الجهــاز الفنــي باللعــب على عناصــر الضعف 
الحصــول  وانتظــار  الخصــم  دفاعــات  فــي 
على المســاحة الالزمة إلنهــاء الهجمة، وهو 
مــا نفذه الالعبون محققيــن فارق 3 أهداف 
فــي وقــت مبكــر مــن المبــاراة، ولــم يكتفــي 
العبــو باربــار عنــد هــذا الحــد بــل واصلــوا 
في تركيزهم وحماســهم الذي ســاهم بقطع 
ثــالث كرات مــن مهاجمي الوكرة وترجمتها 
إلى أهداف عن طريق الفاست بريك ليصل 

الفارق إلى 6 أهداف. 

  ومــع انتصــاف الشــوط كثــف باربــار ضغط 
خــالل  مــن  الهجومــي  وتركيــزه  الدفاعــي 
التكتيكــي  واالنضبــاط  الجماعــي  اللعــب 
الذي ســاهم فــي رفع الفارق إلــى 8 أهداف، 
ليضطــر مــدرب الوكــرة اللعــب بـــ 7 العبيــن 

فــي الهجــوم بإخــراج حارس المرمــى، وهو 
مــا اســتفاد منــه الوكــرة في تقليــص الفارق 
إلى 4 أهداف مع نهاية الشوط األول وسط 
تراجــع مــردود العبــي باربــار فــي الدقائــق 

االخيرة من الشوط. 

مصلحــة  فــي  كان  الــذي  الفــارق  ورغــم    
باربــار مــع نهايــة الشــوط األول إال أن ذلــك 
لــم يكــن كافيًا في ظل اســتمرار الفريق في 
تراجعــه علــى المســتوى الهجومــي، وعــدم 
نجــاح الالعبيــن فــي ايقــاف أســلوب اللعب 
بســبعة العبيــن الــذي حافــظ عليــه الوكــرة 
فــي الشــوط الثانــي، وهــو الــذي قــاده إلــى 
تقليــص الفــارق تدريجيــًا ومــن ثــم التعادل 
فــي النتيجة 15/15، ليتدخــل مدرب باربار 
ســيد علــي الفالحــي بطلب وقت مســتقطع 
مبكر من أجل تصحيح أوضاع فريقه، وهو 

مــا تحقــق علــى المســتوى الدفاعــي فقــط، 
حيــث اســتمر الفريــق فــي عــدم التســجيل 
أمامــه،  ســنحت  التــي  الفــرص  واســتغالل 

ليحقق الوكرة التقدم بفارق هدفين. 
  ولــوال تألــق الحــارس المصــري محمد علي 
في هذا الشوط لكان الفارق أكبر بكثير، لكن 
تألقــه ســاهم في عــودة باربــار إلــى المباراة 
من جديد بتقليص الفارق إلى هدف وحيد، 
إال ان الفريق عجز عن التسجيل في مرمى 
أمــام  المنافــذ  أغلــق  الــذي  الوكــرة  حــارس 
العبــي باربار وجعل مهمة التســجيل صعبة 
أمامهــم، رغم حصول باربــار على مجموعة 
لتدخــل  للتســجيل،  الســانحة  الفــرص  مــن 
المبــاراة فــي دقائقهــا األخيــرة التــي حــاول 
فيهــا باربــار قلب الطاولة علــى خصمه لكنه 
لــم يتمكــن بســبب عــدم تســجيل األهــداف 
فــي األوقــات المهمــة، لتنتهي المبــاراة بفوز 

الوكرة بفارق هدفين وبنتيجة 23/21.

الكويت - عيسى عباس

بـاربـار يخسـر بصعـوبـة أمـام الـوكـرة القطـري

جانب من اللقاء

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

قدّمت شركة AMA SPORTS رعايتها لمسابقة كأس جاللة الملك المفدى، وكذلك 
مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018/ 2019.

المناســّبة،  بهــذه  لــه  تصريــح  وفــي 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  ثّمــن 
البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي 
بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة دعم 
أن  مؤكــدًا   AMA SPORTS بشــركة 
هــذا الدعــم ســيحقق النجــاح لهاتيــن 
المنافســتين اللتين يترقبهما الجمهور 
إلــى  المملكــة، مشــيرًا  فــي  الرياضــي 
أن هــذه الرعايــة تعكــس دون أدنــى 
تطبيــق  علــى  الشــركة  حــرص  شــك 
القطــاع  بيــن  المجتمعيــة  الشــراكة 
والرياضــة  الشــباب  الخــاص وقطــاع 
حافــال  ســجال  تمتلــك  إذ  بالمملكــة، 
في دعــم القطاع الرياضي والشــبابي 
اإلمكانــات  وتســخيرها  بالبحريــن، 
أســهم  الــذي  القطــاع  بهــذا  للنهــوض 
المســابقات،  بمســتوى  االرتقــاء  فــي 

تحقيــق  فــي  سيســهم  الــذي  األمــر 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  رؤيــة 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فــي هــذا الجانب، وُيســهم فــي تنفيذ 
أهداف رؤية ســموه الداعمــة لتطوير 
وارتقــاء رياّضــة كــرة القــدم، موجهــًا 
شــكره وتقديــره للمديــر العام لشــركة 
توفيــق  الســيد   AMA SPORTS

العالي وتقديمه هذه الرعاية.
وأشــار إلــى أن تقديــم الرعاية يعكس 
تبديــه  الــذي  اإليجابــي  التعــاون 
الرياضيــة  األنشــطة  لدعــم  الشــركة، 
فــي البحرين بمــا ينعكس إيجابا على 
تطــور الرياضــة ودعم قطاع الشــباب 

الحيوي والمهم.

“AMA SPORTS” ترعى مسابقات اتحاد الكرة النبيه صالح يقطع نصف المشوار
الـــثـــانـــيـــة الـــــدرجـــــة  دوري  بــــرونــــزيــــة  ــرز  ــ ــح ــ ي ــاب  ــ ــب ــ ــش ــ ال

قطع نادي النبيه صالح نصف المشــوار نحو الفوز بدوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة 
والصعــود لــدوري الدرجــة األولــى بعدمــا تغلــب علــى الديــر بثالثــة أشــواط نظيفــة في 
المواجهــة النهائيــة األولى التي جمعت الطرفين مســاء أمس األحــد على صالة االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية.

وأنهى النبيه صالح بقيادة المدرب الوطني 
فــؤاد عبدالواحــد أشــواط المبــاراة بنتيجة 
25/21، 25/13، 25/19 ليتقدم النبيه صالح 
بعــدد المباريــات 1/0 بانتظــار الحســم فــي 
المبــاراة القادمــة بينهما والتي ســتقام يوم 
الجمعــة القــادم الموافق 29 مارس الجاري، 
حيث أن فوز النبيه صالح سيتوجه باللقب 
أمــا فوز الديــر بقيادة المدرب إبراهيم علي 
في اللقاء القادم فإنه ســيأجل الحســم إلى 
مواجهــة فاصلة بيــن الطرفين، حيث ينص 
نظام النهائي على حســم هوية اللقب بفوز 

الفريق في مواجهتين من أصل ثالث.
وكعادتــه اســتطاع النبيه صالــح أن يفرض 

المبــاراة  مجريــات  علــى  الفنــي  ايقاعــه 
الهجوميــة  والفاعليــة  الدفاعــي  بالتنظيــم 
واســتخدام ســالح اإلرســاالت لهز استقبال 
الصــد  حوائــط  تنظيــم  مــع  األولــى  الكــرة 
ليخــرج بفوز ثمين وتفصلــة خطوة واحدة 

على معانقة اللقب.
وكان نــادي النبيــه صالــح قــد حســم بطولة 
كأس الدرجة الثانية بعدما تغلب على على 
الشــباب بنتيجــة ثالثة أشــواط دون مقابل 
وهــو يتطلع لكســب ثنائية الدوري والكأس 

والصعود لدوري األضواء.
الثالــث  المركزيــن  تحديــد  مبــاراة  وفــي 
والرابــع بين الشــباب واتحــاد الريف، تمكن 

بثالثــة  منافســه  علــى  الفــوز  مــن  األول 
أشواط نظيفة.

وبعــد نهايــة المباراة قام أميــن عام االتحاد 
البحرينــي للكرة الطائرة فــراس الحلواجي 

بالميداليــات  الشــباب  فريــق  بتتويــج 
البرونزيــة بعــد حصوله علــى المركز الثالث 
فيما حصل اتحاد الريف على المركز الرابع 

في الترتيب العام.

فريق الشباب متوجا بالميدالية البرونزية
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حظوظه ضعفت 
بالتأهل لنصف 

نهائي اآلسيوية



وصف المهاجم النرويجي الدولي جوشوا 
كينج، المدافع اإلســباني سرجيو راموس، 
الســبت فــي مبــاراة  الــذي واجهــه مســاء 
أحــد  بأنــه   ،2020 يــورو  تصفيــات  ضمــن 
يلعــب  أنــه  نافًيــا  لطًفــا،  األكثــر  الالعبيــن 

بشكل غير نظيف كما يشاع عنه.
نشــرتها  تصريحــات  فــي  كينــج  وقــال 
األحــد:  أمــس  النرويجيــة   )VG( صحيفــة 
“أعتقــد أننــي قدمــت أداء جيــدا أمام أحد 
رامــوس  العالــم.  فــي  المدافعيــن  أفضــل 
النظيــف،  وغيــر  العنيــف  باللعــب  يشــتهر 
ولكنني ال أتذكر أنني واجهت مدافعا على 

هذا القدر من اللطف مثله”.
وأكــد مهاجــم نــادي بورنمــوث اإلنجليــزي 
أن اللعــب أمــام مدافــع ريــال مدريــد كان 
ممتعــا، وأنهمــا تحدثــا طيلة المبــاراة دون 
هزيمــة  عقــب  كينــج  وأضــاف  مشــكالت. 
النرويــج أمــام إســبانيا )1-2( في فالنســيا: 
“لــم أشــاهد كل مبارياتــه، ولكننــي أعتقــد 
أن جميــع التحاماتــه كانــت نظيفــة، وبــدا 
بعــض  فــي  فــاز  لقــد  جيــدا.  رياضيــا  لــي 
المواجهــات وأنا ربحت أخــرى. أعتقد أنها 

كانت مباراة جيدة”.

ماينــز  موهبــة  إيبيــل،  إيــركان  جــذب 
األلمانــي، أنظــار أنديــة الــدوري اإلنجليزي 
االنتقــاالت  فتــرة  خــالل  لضمــه  الممتــاز، 
الصيفية المقبلة. ووفًقا لما ذكرته صحيفة 
“ديلــي إكســبريس” البريطانيــة، فــإن نادي 
وست هام يونايتد أرسل كشافيه لمراقبة 
الالعــب، صاحــب ال17 عاًمــا، مــع فريــق 
ماينــز تحــت 19 عاًما. ولم يحصل الالعب 
األلماني الشــاب على فرصة اللعب للفريق 
األول حتــى اآلن، لكــن النــادي اإلنجليــزي 

يؤمن بامتالكه قدرات فنية عالية.
واشــتهر إيبيــل فــي ألمانيــا بلقــب “مســعود 
أوزيــل الجديــد”، نظــًرا لتشــابه أســلوبه مــع 
العــب  وســجل  اإلنجليــزي.  آرســنال  نجــم 
الوســط الهجومــي 12 هدًفا وصنع 5 أخرى 
خالل 18 مباراة خاضها رفقة شــباب ماينز 
هــذا الموســم. وال يعــد وســت هــام النــادي 
اإلنجليــزي الوحيد المهتم بخدمات “أوزيل 
الجديد”، في ظل مراقبة نيوكاسل يونايتد 
عاًمــا.   18 تحــت  ألمانيــا  منتخــب  لالعــب 
ويتبقــى علــى نهايــة عقــد إيبيــل مــع ماينز 
عــام واحــد فقــط، وهــو مــا يســمح ألنديــة 

البريميرليج بضمه بمقابل مادي زهيد.

إصابة ميسي
كشــف تقريــر صحافــي إســباني، أمــس األحــد، عــن مفاجــأة تتعلــق بإصابــة ليونيل ميســي، نجم 
برشــلونة، خــال مشــاركته مــع منتخــب األرجنتيــن أمــام فنزويــا، يــوم الجمعة الماضــي، والتي 

خسرها فريقه بنتيجة 1-3.

ووفًقــا لصحيفــة “موندو ديبورتيفو” اإلســبانية، 
فــإن ميســي كان يشــعر بــآالم فــي الحــوض قبل 
االنضمــام إلى منتخب األرجنتين، بل إنه خاض 
مباراتــي ريــال مدريــد فــي ســانتياجو برنابيــو، 
إشــبيلية وريــال  فــي  وســجل هاتريــك مرتيــن 

بيتيس أثناء معاناته من نفس اإلصابة.
وأشــارت إلــى أن ميســي ســيحصل علــى راحــة 
مــع  للمشــاركة  يعــود  أن  قبــل  أســبوع  لمــدة 
برشــلونة مــرة أخــرى، ألنــه يريــد أن يصــل إلــى 
المرحلــة الحاســمة مــن الموســم بكامــل لياقتــه 

البدنيــة والفنية. وكان ميســي شــعر بتفاقم آالم 
الحــوض خــالل لقــاء فنزويــال، ولذلــك اتفــق مع 
ليونيل ســكالوني، مدرب األرجنتين، على غيابه 
المغــرب،  أمــام  الوديــة  األرجنتيــن  مبــاراة  عــن 
نظيــره  البلوجرانــا  ويســتضيف  الثالثــاء.  غــدًا 
إســبانيول فــي ديربــي إقليــم كتالونيــا، الســبت 
المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليجا.

يذكــر أن برشــلونة يعتلي صــدارة ترتيب الليجا 
برصيــد 66 نقطــة، وبفــارق 10 نقــاط عــن أقرب 

مالحقيه أتلتيكو مدريد، الوصيف.

وكاالت

ليونيل ميسي

وكاالت

وكاالت

وكاالت

وكاالت

األكثر لطًفا

اوزيل الجديد

توقــع األرجنتينــي دييجــو مارادونــا، مــدرب فريــق دورادوس المكســيكي، أن يحقــق مواطنــه جيــراردو مارتينو “تاتــا” النجاح مع 
منتخــب المكســيك. وجــاء ذلــك بعد االنتصار الذي حققه منتخب المكســيك على تشــيلي وديا يوم الجمعــة الماضي بنتيجة )3-1( 

في أول مباراة يقودها مارتينو منذ توليه اإلدارة الفنية لـ ”التري”.

جــدا  جيــدة  “بدايــة  مارادونــا:  وقــال 
لمارتينــو، إننــي متيقــن مــن أنــه ســيحقق 
نجاحــات عظيمــة مــع المكســيك. ينقصــه 
فقــط أن يتعرف أكثر على كرة القدم هنا، 
لكنــه قــدم مبــاراة أولى رائعة. تســجيل 3 
أهداف أمام تشــيلي أمر مدهش، أقدم له 

التهنئة على هذا االنتصار”.
منتخــب  وضــع  بــأن  مارادونــا  وأقــر 
األرجنتيــن يثيــر اســتياءه بعدمــا ســقط 
أمــام فنزويــال )3-1( فــي المبــاراة الوديــة 
التــي جمعــت بيــن الفريقيــن يــوم الجمعة 

أيضا بمدريد.
واعتبــر بطل العالم مــع منتخب “التانجو” 
فــي 1986 بالمكســيك، أن العبــي الفريــق 
قميــص  ارتــداء  يســتحقون  “ال  الوطنــي 
محفــورة  ليســت  ألنهــا  األلبيسليســتي 
بداخلهــم وليــس لديهــم أدنــى فكــرة عمــا 

يفعلون”.

وعــن فــوز فريقــه الــذي يلعــب فــي دوري 
الدرجة الثانية المكســيكي، على برافوس 
للمراكــز  ليصعــد   )0  -  1( خواريــز  دي 
المؤهلة للدور الفاصل لتحديد البطل، أكد 

مارادونــا أن “الالعبيــن قدمــوا تضحيــات 
كبيرة على الرغم من شعورهم باإلرهاق”، 
معتبــرا أن هــذا االنتصــار يؤكــد أن فريقه 

“ما زالت لديه الفرصة” في هذا الموسم.

ســينهي ديفيد فيرير مســيرته االحترافية 
فــي مايــو لكن الالعــب اإلســباني أظهر انه 
ال يــزال يملــك القــدرات للفــوز علــى أكبــر 
األســماء في التنس بعد فوزه المذهل 2-6 
و5-7 و3-6 علــى المصنــف الثالــث عالميــا 

ألكسندر زفيريف في ميامي المفتوحة.
ويعنــي هــذا االنتصــار الكثير لالعــب البالغ 
مــن العمر 36 عاما والذي سيســدل الســتار 
على مسيرته في بطولة مدريد المفتوحة.

ألنــي  داللــة خاصــة  يحمــل  ”اليــوم  وقــال 
مســيرتي  فــي  األخيــر  العــام  أمضــي 
االحترافيــة. الفــوز بمباريــات كبيــرة مثــل 
اليــوم أمــام منافس من المصنفين العشــرة 
األوائــل عالميــا مثــل ساشــا يعــد تتويجــا 

لجهودي“.
وتابع ”أنا ســعيدا جدا وأحاول االســتمتاع 

بكل نقطة وكل لحظة“.
مــع  المقبــل  الــدور  فــي  فيريــر  وســيلتقي 
مــن  البالــغ  تيافــو  فرانســيس  األمريكــي 
العمــر 21 عامــا والــذي تفوق علــى ميومير 

كيتسمانوفيتش 6-7 و7-6.

وتعافــى روجــر فيــدرر، الــذي يكبــر فيريــر 
بعــام لكنــه يســتمتع بصحوة في مســيرته، 
بعــد التأخــر وفــاز علــى رادو ألبــوت العــب 
بدايــة  فــي  و6-3  و7-5   4-6 مولدوفــا 
مهتــزة ببطولــة ميامي لالعب السويســري 
فــي  لقبــا   20 علــى  الحاصــل  المخضــرم 

البطوالت األربع الكبرى.
وســدد فيــدرر، الذي خســر أمــام دومينيك 

تيم في نهائي بطولة إنديان ويلز األسبوع 
الماضي، 14 ضربة إرســال ســاحقة وكســر 
إرســال ألبــوت مرتيــن ليصعــد إلــى الــدور 
الثالــث لكــن االنتصار لم يكن ســهال لالعب 
 46 المصنــف  أمــام  37 عامــا  البالــغ عمــره 

عالميا.
مــع  المقبــل  الــدور  فــي  فيــدرر  وســيلتقي 
الصربي فيليب كراينوفيتش يوم االثنين.

دييجو مارادونا

ديفيد فيرير 

هـجــــوم مـــارادونـــا

تــألــق فيــريــر وفيــدرر

sports@albiladpress.com

االثنين
25 مارس 2019 
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ودع العماق األلماني المخضرم ديرك نوفيتسكي ملعب “أوراكل أرينا” الذي 
سجل فيه سلته األولى في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين قبل قرابة 
21 عامــا، بأفضــل طريقــة من خال قيــادة داالس مافريكس لفــوز كبير على 

مضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 126-91.

وكانت مباراة األخيــرة لأللماني البالغ 
بمــا أن  أرينــا”  “أوراكل  فــي  40 عامــا 
ووريرز سينتقل لملعب جديد الموسم 
المقبل، كما من المرجح جدا أن يعتزل 
نوفيتسكي في نهاية الموسم بعد 21 
عامــا فــي الــدوري الــذي بــدأ مشــواره 
فيه خالل موسم 1999-1998 وأحرز 
فيــه اللقب وأفضــل العب في النهائي 
عام 2011 وأفضل العب في الموســم 

المنتظم عام 2007.
ولقي نوفيتســكي ترحيبا حارا ونادرا 
مــن جمهــور غولــدن ســتايت، اعترافا 

بمــا قدمه طيلة هذه األعوام ما منحه 
الدفــع المعنــوي لبدء اللقاء بتســجيله 
10 مــن نقــاط الـ16 األولى فــي اللقاء، 
مضيفــه  علــى  التقــدم  فريقــه  مانحــا 
الضامــن تأهلــه الى البــالي اوف 14-2 
ثــم 7-22 فــي طريقــه لتســيد المباراة 

حتى صافرة النهاية.
وكانت األمسية من الذكريات الجميلة 
لنوفيتسكي في ملعب “أوراكل أرينا”، 
خالفــا لعــام 2007 حيــن عــاش أســوأ 
لحظــات مســيرته فــي الــدوري بعدما 
أقصي داالس على يد غولدن ستايت 

فــي الــدور األول مــن البــالي أوف )-2
4(، رغــم أنــه أنهــى الموســم المنتظــم 
في صدارة المنطقة الغربية ومنافسه 
في المركــز الثامن األخير المؤهل الى 

األدوار اإلقصائية.
وأنهــى نوفيتســكي اللقاء بـــ21 نقطة، 

بينهــا 5 ثالثيــات، مــع 5 متابعــات في 
26 دقيقــة، فيمــا واصــل الســلوفيني 
لــوكا دونشــيتش تألقــه فــي موســمه 
األول فــي الدوري األميركي بتحقيقه 
“تريبل دابل”، بعد أن ســجل 23 نقطة 
مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

مباراتــه  علــى  نوفيتســكي  وعلــق 
األخيــرة فــي معقــل ووريــرز بالقــول 
“عشــت لحظــات رائعــة وأخرى ســيئة 
هنــا. لطالمــا كان مبنى )الملعب( ممتع، 
وأجــواء جميلــة للعــب. ســأتذكر دائما 
هــذا المبنــى” الــذي تــرك فيــه األلماني 
أثــره منذ بــالي أوف عــام 2007 حين 
رمــى غاضبــا بكرســي الــى الحائــط ما 
تســبب بحفــرة صغيــرة فيــه لــم ترمم 

حتى اآلن.
وفــي ظل غياب نجم ووريرز وصانع 
مــن  بقــرار  كــوري  ســتيفن  ألعابــه 
داالس  نجــح  كيــر،  ســتيف  المــدرب 
الــذي فقــد األمــل فــي الحصــول على 
الغربيــة  المنطقــة  بطاقــات  احــدى 
الثمانــي الــى البــالي أوف، فــي وضــع 
حــد لهزائمــه علــى “أوراكل أرينا” عند 
فــوزه  محققــا  متتاليــة،  مبــاراة   12

األول في ملعب غولدن ســتايت منذ 
أبريل 2012.

مــن  ســجلها  التــي  الـــ63  وبالنقــاط 
فقــط   12 )مقابــل  القــوس  خــارج 
لووريــرز(، وصل الفارق بين الضيف 
وحامــل اللقــب الــى 43 نقطــة فــي 
بداية الربع األخير رغم جهود كيفن 
دورانــت )25 نقطــة فــي 29 دقيقــة 
محاوالتــه  جميــع  فــي  فشــل  لكنــه 
القــوس(  خــارج  مــن  الثمانــي 
وديماركــوس كازنــس )19(، قبــل أن 
يســتقر فــي النهايــة عنــد 35 نقطــة، 
ليتلقــى حامــل اللقــب أكبــر هزيمــة 
لــه هذا الموســم )األكبر قبل الســبت 
بوســطن  أمــام   33 بفــارق  كانــت 
صــدارة  عــن  ويتنــازل  ســلتيكس( 
المنطقة الغربية بفارق نصف مباراة 

لصالح دنفر ناغتس.

وكاالت

نـوفيتـسـكــي يــودع “أوراكـــل أرينـــا”

ديرك نوفيتسكي

وكاالت

يقــدم مانشســتر يونايتــد علــى خطــوة  توتنهــام أن  نــادي  يخشــى 
مفاجئة فيما يتعلق بخططه الخاصة في الموسم المقبل.

“ميــرور”  لصحيفــة  ووفًقــا 
النرويجــي  فــإن  البريطانيــة، 
أولــي جونــار سولســكاير، مــدرب 
مانشســتر يونايتــد، هــو المفضــل 
حتــى اآلن لــدى إدارة الشــياطين 
الحمر لقيادة الفريق في الموســم 

المقبل.
ورغــم أرقــام سولســكاير الجيدة 
 19 14 انتصــاًرا خــالل  بتحقيــق 
قيــادة  إلــى  باإلضافــة  مبــاراة، 
دوري  نهائــي  لربــع  اليونايتــد 
أبطال أوروبا، إال أن إدارة المانيو 
لم تعلن حتى اآلن اســتمراره في 

الموسم المقبل. 
إدارة  تباطــؤ  أن  وأضافــت 
اليونايتد في االحتفاظ بخدمات 
مخــاوف  يثيــر  سولســكاير، 

البديــل  الســيناريو  ألن  توتنهــام 
األرجنتينــي  إلــى  اللجــوء  هــو 
المديــر  بوكيتينــو  ماوريســيو 

الفني للسبيرز.
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
دفــع  إلــى  ســيحتاج  اليونايتــد 
لتحريــر  إســترليني،  مليــون   50
بوكيتينو من عقده رفقة توتنهام 

الذي يمتد ل4 سنوات مقبلة.
االســتمرار  بوكيتينــو  ويخشــى 
لفتــرة طويلــة مــع توتنهــام دون 
أن  خاصــة  بطــوالت،  تحقيــق 
الكثيــر  ينفــق  ال  اللندنــي  النــادي 
مــن األمــوال علــى الصفقــات كما 
المنافســة  األنديــة  فــي  يحــدث 
مثل مانشســتر ســيتي، ليفربول، 

وتشيلسي.

رعب توتنهام

النهائــي  الثمــن  الــدور  قرعــة  أيــام  قبــل  ُســحبت 
لــدوري أبطــال أوروبــا وجاءت متفاوتــة من حيث 
القوة..برشــلونة االسباني سيصطدم مع مانشستر 
المواجهات..فــي  أقــوى  فــي  االنجليــزي  يونايتــد 
الوقــت الــذي ابتســم الحــظ لليفربــول االنجليــزي 
عندمــا أوقعتــه القرعــة فــي مواجهــة بورتــو البرتغالي والــذي يعتبر الحلقة األضعــف في هذا الــدور.. في حين 
ســيواجه مانشســتر ســيتي نظيره توتنهام في مواجهة إنجليزية خالصة..على أن يتقابل أبطال “الريمونتادا” 
يوفنتوس اإليطالي وأياكس الهولندي وجًها لوجه. بالنظر سريًعا للمباريات األربع.. فإن كفة كل من برشلونة.. 
ليفربــول ويوفنتــوس ســتكون األرجــح للوصــول للنصــف النهائي..بينمــا ال توجــد أفضليــة كبيــرة لفريــق علــى 
حســاب اآلخــر عندمــا يصطدم مانشســتر ســيتي أمــام توتنهام حتى لو ذهــب البعض العتبار الســيتي المفضل 
لتجــاوز عقبــة الســبيرز.. وذلك ألن شــخصية “الســيتيزنز” في البطــوالت المحلية تختلف كثيًرا عن شــخصيته 

في دوري األبطال.. وهذا ما يجعل المواجهة متوازنة بين الفريقين وكل االحتماالت ستبقى فيها قائمة.
يوفنتــوس مــن المفتــرض أن يكــون قــد تعلــم من درس اتليتكــو مدريد عندما خــرج من عنــق الزجاجة بعد أن 
صّعــب اليغــري األمــور عندمــا قــّرر الذهــاب لمدريــد من أجــل البحث عــن التعادل فقــط.. رغــم أن الفريق يضم 
ا.. وبالتالي من المفترض أن يدخــل “البيانكونيري” مواجهة أياكس بمثل  ترســانة من األســماء الالمعــة هجوميًّ
مــا انتهــى األمــر أمــام اتليتكو..انتهاج اللعــب الهجومي ومحاولة إنهاء األمور من المبــاراة األولى واالبتعاد عن 

التحفظ الدفاعي “الجّبان”.
 مانشســتر يونايتــد يعلــم جيــًدا أن الحــظ وقف بجانبه أمام باريس ســان جيرمان وأنه لم يصــل لهذه المرحلة 
بكل جدارة واستحقاق.. بيد أن صدامه مع برشلونة سيكون مختلًفا للغاية.. فالبلوغرانا أكثر تمرًسا وقوًة من 

ال”بي اس جي”..وبالتالي لن يكون االعتماد على الحظ كافًيا.
 أخيــًرا.. لــن يجــد المــدرب األلمانــي كلوب فرصة أفضل مــن فرصة بورتو للذهاب للنصــف نهائي بكل أريحية..

فكل المؤشرات تدعو إلى أن “الريدز” سيكونون في طريق مفتوح لتجاوز عقبة بورتو بال عناء كبير.. وهذا ما 
يدعو ألن يتابع كلوب لقاء مانشستر يونايتد وبرشلونة بكل شغف لمعرفة الخصم القادم له.

قرعة “األبطال”

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

شاركت شركة خدمات مطار البحرين )باس( 
في أســبوع المهن الذي نظمه معهد البحرين 
والتعليــم  التربيــة  وزيــر  برعايــة  للتدريــب، 

ماجد النعيمي.
المعــرض  فــي  بــاس  شــركة  ممثلــو  والتقــى 
الطلبــة والباحثيــن عــن العمــل، وقدمــوا لهــم 
النصائح والتوجيهات الالزمة لخلق مستقبل 
وظيفــّي ناجــح.  كمــا اطلــع المشــاركون على 
الفــرص التدريبيــة والوظيفيــة التــي تقدمها 
ضمــن  المشــاركة  هــذه  تأتــي  إذ  الشــركة، 
تعريــف  إلــى  الســاعية  )بــاس(  اســتراتيجية 
الطــالب والباحثيــن عــن العمل فــي البحرين 
المتاحــة  والفــرص  المحلــي  العمــل  بســوق 
فــي قطاعــات الخدمــات الطيــران وخدمــات 
الكــوادر  اســتقطاب  إلــى  باإلضافــة  المطــار. 
الوطنيــة وصقــل مهاراتهــا بمــا يعــود بالنفــع 

العام على مملكة البحرين.

نظمــه معهــد البحريــن للتدريــب برعايــة وزيــر “التربيــة”

“باس” تشارك في أسبوع المهن

األيمركيــة  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون 
بــالس،  ايديكوشــن  القلــب  إلســعافات 
القلــب،  إســعافات  شــهر  مــع  وتزامنــا 
بمملكــة  الدوليــة  أمــا  جامعــة  أقامــت 
البحريــن فــي مبنــى الجامعــة بســلماباد 
محاضــرة وتطبيقــات عملية فــي مجال 
إســعافات القلــب بهــدف توعيــة الطلبــة 
وأعضاء الهيئتين األكاديمية واالداراية 
فــي  اتباعهــا  الواجــب  باإلجــراءات 
الحــاالت الطارئه المتعلقة بنوبات القلب 

ووسائل انعاشه. 
قــدم المحاضــرة مجموعــة مــن الخبراء 
أهميــة  لبيــان  المذكــورة  بالمؤسســة 
فــي  للقلــب  األوليــة  اإلنعــاش  عمليــات 
وتفــادي  الحيــاة  حفــظ  فــرص  توفيــر 
القلــب  توقــف  عــن  الناتجــة  األخطــار 

األكســجين  وايصــال  الــدم  ضــخ  عــن 
الــالزم ألعضاء الجســم، كما قــام الفريق 
عمليــة  بتطبيقــات  المصاحــب  الطبــي 
إلنعــاش  الصحيحــة  الكيفيــة  حــول 
القلــب شــارك فيهــا العديــد مــن الطلبــة 
وأعضــاء الهيئتيــن األكاديمية واإلدارية 

بالجامعة. 
جــاءت  الفعاليــة  هــذه  ان  الــى  يشــار 
بمبــادرة من مركز الدراســات األساســية 
بجامعــة أمــا الدوليــة حيــث أكــد نائــب 
األكاديميــة  للشــؤون  الجامعــة  رئيــس 
الشــراكة  أهميــة  تاليســيك  جيرالــدوا 
المجتمــع  مؤسســات  مــع  الخارجيــة 
المدنــي ودورهــا فــي تعزيز الشــراكة مع 
المؤسســات الخارجيــة وتوعيــة الطلبــة 

والكوادر األكاديمية واإلدارية.

“AMA” تنظم فعالية عن إسعاف القلب

اســتقبل األمين العام المســاعد للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية يوســف اليعقوب في مكتبه بالمؤسســة الخيرية الملكية رئيس مجلس إدارة 
هيبة للخياطة الرجالية خالد الحمادي، حيث قّدم له تبرعا من محالت هيبة وذلك مساهمة منهم في المشاريع الخيرية التي تقوم بها المؤسسة 

لدعم منتسبيها من األيتام واألرامل والمحتاجين. 

وبهــذه المناســبة، صــّرح اليعقــوب، قائــال: “إننا 
نقــدر فــي المؤسســة هــذه التبرعــات المقدمــة 
من شــركات مثل هيبة، حيث إنها تعكس أحد 
المبــادئ المهمة في القطاع الخيري في مملكة 
البحرين، والذي يركز على دور القطاع الخاص 
وإســهاماته القّيمــة في دعم جهود المســؤولية 

االجتماعية في المملكة”.  
“تلعــب  قائــال:  الحمــادي  عّلــق   جانبــه،  ومــن 
المؤسســة الخيريــة الملكية دورا فعــاال وُملهًما 
مملكــة  فــي  واإلنســاني  الخيــري  العمــل  فــي 
البحريــن.  وتفخــر هيبــة للخياطــة بالمســاهمة 
فــي برنامــج أصدقــاء اليتيــم بطريقــة عمليــة 
من خالل التبرع بأثواب لمنتســبي المؤسســة، 
المتواصــل  الشــركة  التــزام  إطــار  فــي  وذلــك 
المجتمــع  تجــاه  االجتماعيــة  بمســؤوليتها 

البحريني”.

عــن  الكويتي–البحريــن  التمويــل  بيــت  أعلــن 
تكريم مجموعة أخرى من الموظفين المتميزين 
ضمــن برنامج “فرســان بيتــك”؛ نظيــر تقديمهم 
إنجــازات اســتثنائية خــالل الربــع األخيــر مــن 
العــام 2018. وقــام العضــو المنتــدب والرئيــس 
الكويتي–البحريــن  التمويــل  لبيــت  التنفيــذي 
خالــد  مــن  كل  بتكريــم  الخيــاط  عبدالحكيــم 

علــي العمــادي مــن إدارة التدقيق الشــرعي عن 
فئــة التميــز في مجــال العمل الجماعــي، وخالد 
أحمــد عامر مــن مجموعة المصرفية للشــركات 
عــن فئــة التميــز فــي مجــال العمــل الجماعــي، 
وعمــران خالــد رفيــق مــن إدارة الرقابــة المالية 
عــن فئــة األداء الذكي، وذلــك بحضور عدد من 
التنفيذييــن ورؤســاء اإلدارات فــي  المديريــن 

المقــر الرئيــس للبنــك بمركــز البحريــن التجاري 
الخيــاط  صــرح  المناســبة،  وبهــذه  العالمــي. 
قائال: “يســعدنا أن نســتهل العــام 2019 بتكريم 
الموظفيــن المتميزيــن الذيــن انضمــوا مؤخــًرا 
لبرنامــج “فرســان بيتــك”، ونتقدم لهــم بالتهنئة 
دوام  لهــم  ونتمنــى  المتميــزة،  علــى جهودهــم 

التوفيق والنجاح.

الحمــادي: نفخــر بالمشــاركة فــي برنامج أصدقــاء يتيم  بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ورؤساء اإلدارات

“هيبة للخياطة” تدعم “الخيرية الملكية” “بيتك” يكرم الموظفين المتميزين

للتواصل: 17111509

العهــد  ولــي  ســمو  ديــوان  رئيــس  افتتــح 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن دعيــج آل خليفة،  
مهرجــان الطعام بـــ لولوهايبرماركت مجمع 
خصــص  والــذي  ســار،  بمنطقــة  األتريــوم 

للمأكوالت العالمية.
يستمر المهرجان حتى 6 من أبريل  المقبل، 
المأكــوالت  مــن  العديــد  تقديــم  ويحــاول 
المختلفة  ومســابقات الطهي، فيما يتضمن 
الشــهيرة،  التلفزيونيــة  للطاهيــة  زيــارة 
الكشــمي ناير، والتي تتميز بعروض الطبخ 
المستمدة من سفراتها حول العالم. وخالل 
زيارتها، سُتحكم الكشمي في مسابقة طبخ 
الحلــوى الهنديــة التقليديــة “بياســم”، جنبــا 
إلى جنب مع مســابقات تحضير المعكرونة 

ومسابقة الطبخ المخصصة لألطفال. 
وسيشهد المهرجان عروضا ترويجية  «

تشمل المواد الغذائية ومجموعة 
متنوعة من عروض الطهي التي تشبع 

احتياجاتك.

“لولوهايبر ماركت” يفتتح مهرجان الطعام بـ“األتريوم”
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دأبت هوبلو وفيراري، منذ إعالن التعاون بينهما في عام 2011، على ابتكار ساعات 
تتمّيز بتصاميم وآليات فريدة. كما أّن كّل إصدار جديد يّتسم بأسلوب مختلف. 

هــذا العــام، تقــّدم هوبلــو قطعــة أنيقــة 
بتصميم مبّسط ترتبط بعالم السيارات 
السياحية أو “Gran Turismo”. وُيمّثل 
إطالق ساعة كالسيك فيوجن فيراري 
جــي تــي، متضمنــا تصميمهــا المبتكــر 
للغايــة آلية حركة اونيكو الجديدة من 
صنــع هوبلو، داخل علبــة ذات خطوط 

دينامية ومتمّيزة. 
 تجمــع بيــن هوبلــو وفيــراري شــراكة 
طويلــة األمد فريدة من نوعها، تشــّكل 
واإللهــام،  لإلبــداع  ينضــب  ال  مصــدًرا 
وتربط بين مســتقبل هاتين الشركتين 
اآلن،  حتــى  المســتوى.  الرفيعتــي 

تمحــور التعــاون بيــن هوبلــو وفيراري 
بصورة رئيسية حول عالَمي السباقات 
والفورمــوال1 من خالل مجموعات بيغ 

بانغ فيراري.
 ومنــذ 2017، دخلــت الشــركتان عالــم 
GT بواســطة ســاعة َتكفرايــم فيــراري 
توربّيــون كرونوغــراف التــي احتفلــت 
العــام،  وهــذا  ال70.  فيــراري  بعيــد 
التعــاون  نطــاق  الشــركتان  ستوّســع 
وصواًل إلى عالم الســيارات الســياحية 
فلســفة  جّســدت  لطالمــا  التــي   GT
الســفر وجمعت بيــن التقاليــد واألناقة 

واإلتقان التقني.

ــي تي  ــة كــاســيــك فــيــوجــن فـــيـــراري ج ــاع ــاق س ــ إط

توسيع الشراكة بين “هوبلو” و“فيراري”
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تكون التطورات كلها لمصلحتك في األيام 
المقبلة.

ال تفرط في المكتسبات التي حققتها أخيرًا.

حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع.

تطمئن هواجسك وترغب في تغيير موقعك.

تتسارع الخطوات واالتصاالت، في صالحك.

 من الضروري االهتمام بأي نقاط ضعف.

ال تتسرع في توظيف عالقاتك وأموالك.

حافظ على استقرار موازنتك، وصّحح.

 باستطاعتك التوصل إلى حل توافقي.

الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسيًا.

يكافئك الحظ على تفهمك األمور بشكل هادئ.

حاول قدر المستطاع االبتعاد عن السلبية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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نشوب الحرب األهلية  

األميركية في والية 
فرجينيا، حيث 
قامت قوات 
الواليات 

الكونفدرالية 
األميركية 

بالسيطرة مؤقتا على 
حصن ستيدمان من 

االتحاد.

سافرت الممثلة ماغي بو 
غصن إلى تايليند وذلك 

لتصوير حلقة لصالح احد 
البرامج التلفزيونية التي 
ستعرض في فترة ما بعد 
شهر رمضان 

المقبل، 
وتستمر 
زيارتها 

أليام قليلة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

147 عمال يتنافس على الجوائز... ودعوة لتمكين مبدعي السينما

54 مخرجا في “أفالم السعودية”

بمشــاركة 42 مخرجا و12 مخرجة، أطلقت الجمعية العربية الســعودية للثقافة 
والفنــون بالدمــام الــدورة الخامســة من مهرجان أفالم الســعودية بالشــراكة مع 

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء( تحت شعار “أحالٌم تتحقق”. 

فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي ُعقــد قبل 
أعــرب  المهرجــان،  فعاليــات  إطــاق 
مديــر المهرجــان أحمــد المــا عن فخره 
وســعادته بوصــول المهرجــان لدورتــه 
المشــاركات  عــدد  وبلــوغ  الخامســة 
األفــام  بيــن  مشــاركة   340 المســجلة 
 58 رشــح  المنفــذ،  غيــر  والســيناريو 
لدخــول  منهــا  ســيناريوها  و89  فيلمــا 
جوائــز  علــى  والتنافــس  المســابقات 
اللجنــة  اختيــار  وقــع  وقــد  المهرجــان. 
“المســافة صفــر”  فيلــم  علــى  المنظمــة 
للمخرج عبد العزيز الشــاحي ليســتهل 
حفــل  فــي  ويعــرض  األفــام  عــروض 
االفتتاح. وصرح الشاحي عن سعادته 
مشيرًا إلى التطور الذي يمر فيه صناع 
األفــام ودور إثراء والجمعية في دعم 

المجتمع السينمائي في كل األصعدة.
رئيــس  كــرم  االفتتــاح  حفــل  وفــي 
فــي  والســينمائية  المســرحية  الفنــون 
إثــراء ماجد ســمان ومدير عــام جمعية 
الثقافــة والفنــون هشــام الوابــل ومدير 
جمعيــات الثقافــة والفنــون فــي الدمام 
صناعــة  فــي  الرائدتيــن  الشــخصيتين 
األفــام والمحتــوى المرئي وهما الفنان 
الســعودي الراحل لطفي زيني، الشــاعر 
الفنــي  والمنتــج  والمونولوجســت 
التلفزيــون  علــى  يظهــر  ممثــل  وأول 

والســينمائي   ،1965 عــام  الســعودي 
علــي،  آل  هللا  أمــر  مســعود  اإلماراتــي 
المؤســس  والمديــر  والمخــرج  الكاتــب 
لعــدد مــن مهرجانــات األفــام الدوليــة 
مثــل مهرجــان دبي ومهرجــان الخليج. 
التكريم شــهد عرض فيلميــن وثائقيين 
وتدشــين كتابــي ســيرة ذاتيــة يحكيان 
وإنجازهمــا.  حياتيهمــا  قصــة  عــن 
الذهبيــة  النخلــة  علــي  آل  تســلم  وقــد 
تقديــرًا  لــه  قدمهــا  التــي  للمهرجــان 

وعرفانــًا لمســيرته، فيمــا تســلمت نــدى 
الذهبيــة  النخلــة  زينــي  لطفــي  بنــت 

بالنيابة عن والدها الراحل.
في كلمته، أكد رئيس الفنون المسرحية 
والســينمائية فــي إثــراء ماجــد ســمان 
علــى دعم المواهب الوطنية لما لها من 
والثقافــي  الحضــاري  التواصــل  تعزيــز 
إثــراء  مركــز  أن  وأضــاف  العالــم،  مــع 
يعمــل على تمكين المبدعين في مجال 

االفــام  تطويــر صناعــة  عبــر  الســينما 
الســعودية بتوفير مســاحة للمحترفين 
تفاعليــة  بيئــة  وخلــق  والمبتدئيــن 
لتبــادل األفــكار، وتأتــي هــذه الشــراكة 
مــع جمعيــة الثقافــة والفنون اســتكماال 
لمــا بــدأه المركــز. فيمــا عبــر مديــر عــام 
للثقافــة  الســعودية  العربيــة  الجمعيــة 
والفنــون هشــام الوابــل فــي كلمتــه عن 
أمنيتــه بــأن تواصــل الجمعيــة العطــاء 
القيــادة  رؤيــة  تحقيــق  طريــق  فــي 
تعيشــها  التــي  التنميــة  مســيرة  ضمــن 
البــاد، وأضاف نعلم أن مهــاراِت أبنائنا 
وقدراِتهــم مــن أهــم المــوارد وأكثرهــا 
قيمــة، لــذا تحــرص بادنا العزيــزة على 
تشــجيع هــذه المواهــب، وإتاحة فرص 
وتحفيــزا  دعمــا  للجميــع  المشــاركة 

لإلنتاج السعودي.
وتســتمر فعاليــات المهرجان فــي مركز 
إثــراء إلــى الثاثــاء المقبــل ويتخللهــا 
عــروض يوميــة ألحــدث وأبــرز األفــام 
الســعودية، ونــدوات حواريــة، وورش 
تدريبية، وعروض موسيقية، وعروض 
أفــام مســتضافة من كل مــن اإلمارات 
والبحريــن وعمــان والكويــت يوميًا من 
الرابعة عصرًا حتى العاشــرة مساء إلى 

الثاثاء المقبل. “Dumbo” في البحرين
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 1914
 تأسيس نادي أريس الرياضي في سالونيك باليونان.

 1918
 تأسيس الجمهورية الشعبية البياروسية, والتي دعيت فيما بعد بياروسيا.

 1924
 إسكندر ببانستاسيو يعلن قيام الجمهورية اليونانية الثانية.

 1964
إنشاء إذاعة القرآن الكريم مصر.

 1969
المظاهرات تجبر رئيس باكستان محمد أيوب خان على االستقالة.

22

انتهت النجمة الســعودية مروة محمد من تصوير مسلســلها 
الجديد “يال نســوق”، والذي تؤدي فيه دور البطولة المطلقة، 

وتتعاون من خالله مع المنتج صادق الصباح.
وفــي تصريحــات لها، كشــفت عن شــكل العمل وكــوادره، 
مشــيرة إلــى أنه مــن إخــراج المصــري أحمد شــفيق. وعن 

تفاصيــل القصة، قالت إنها تدور حول دعوة المرأة الســعودية 
لقيادة السيارة، بعد صدور قرار في المملكة يجيز للنساء ذلك.
ووصفت العمل بأنه استكمال لمشروع “عمشة بنت عماش”.

طــرح الفنان المصــري محمد رمضــان أغنيتــه الجديدة عبر 
قناتــه الشــخصية بموقع “يوتيــوب”، وخالل ســاعات من 

نشرها باتت األكثر مشاهدة على “يوتيوب”.
وحّقق رمضان نجاحًا كبيراً في األغنيات، التي يطرحها من 
فترة إلى أخرى، وتســّجل ماليين المشــاهدات على موقع 

يوتيــوب. يذكــر أن أغنية “مافيــا” التي طرحهــا رمضان في 
بداية العام الحالي، كانت آخر األعمال الغنائية له، من إخراج ياسر 

سامي، وكلمات محمد الفنان، وشيندي وكنكا.

هنــأت الفنانة اللبنانية كارول ســماحة قبل أيام األمهات عبر 
“تويتر”، وقالــت انها تحيي كل أم أكانــت متزوجة، مطلقة 
وأرملة مع التنويه على مفردة مطلقة بهاشــتاغ، وجاء في 
التغريــدة: في عيد االم، تحیة لــكل امرأة متزوجة، مطلقة، 

أرملة ومعّنفة لصبرها على ما تحّملته في حیاتها. كل عام 
وانتن للحب.

وبعد يوميــن من هذا المنشــور صدمــت كارول الجمهور، حيث 
غردت عبر حسابها في “تويتر”: نعم، أنا المطلقة.

تهنئةنجاح رمضانيال نسوق

خاص

للرســوم  ديزنــي  شــركة  نشــرت 
المتحركــة بوســترًا جديــدًا للنســخة 
الواقعية لفيلم الايف أكشــن القادم 
فــي  لطرحــه  اســتعدادًا   ،”Dumbo“
صاالت السينما العالمية والبحرينية 

االسبوع المقبل.
ومــن المعروف أن الفيلم مســتوحى 
من آخر ســابق يحمل االســم نفســه، 
تم إنتاجه عام 1941، وتدور قصته 
حول هولت فارير نجم سيرك سابق 
تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما 

يقــوم مالــك  إذ  الحــرب،  مــن  يعــود 
الســيرك ماكــس ميديســي باختياره 
لرعايــة فيــل حديــث الــوالدة ضخم 
األذنين بشــكل مبالــغ فيه إلى درجة 
تجعلــه أضحوكــة للعديديــن، وبينما 
يتأثر ربح السيرك بقصة أذني الفيل 
“دامبــو”، يكتشــف أطفــال هولت أن 
دامبــو لديــه القــدرة علــى الطيــران، 
كل  بعــده  يتغيــر  الــذي  األمــر  وهــو 

شيء.



أوركسترا السيمفونية ألماتي تقدم “السيد آدم”

التقطت عدسات الباباراتزي صورا من كواليس فيلم الكوميديا  «
“Murder Mystery”، والذي يشارك في بطولته: جينيفر أنيستون وآدم 

ساندلر، واللذان ظهرا وهما يقومان بإعادة تصوير عدد من المشاهد 
الخارجية، بمدينة لوس أنجلس األميركية. الفيلم تدور أحداثه حول 

شرطي من نيويورك وزوجته يسافران في رحلة إلى أوروبا، إلعادة 
الحياة إلى حياتهما الزوجية مرة أخرى.

قدمت أوركسترا ألماتي السيمفونية مشروعها 
الكالسيكي الحداثي المبتكر “السيد آدم” ألول 
مرة في الشرق األوسط. وانطلق العرض على 
السنوية  الــدورة  البحرين ضمن  مسرح خليج 

الرابعة عشرة من مهرجان ربيع الثقافة.
في  السيمفونية  ألماتي  أوركسترا  وتأسست 
الموهوب  الكمان  عــازف  قبل  من   2006 العام 
ــرات  ــايـ مـــــــارات بــيــســنــجــالــيــيــف والـــمـــنـــتـــج كـ
كولباييف، بدعم من عمدة ألماتي أحمد محمد 
األوركسترا  قدمت  نشأتها،  ومنذ  يسيموف. 
عــروضــهــا فـــي أمـــاكـــن شــهــيــرة، ومــنــهــا قــاعــة 
كارنيجي في نيويورك والكرملين في موسكو. 
العازفين  مــن  مجموعة  األوركــســتــرا  وتــضــم 
باهتمام  كازاخستان وقد حظيت  الشباب من 
العالم  أنحاء  جميع  في  المتابعين  من  الكثير 
وتم  كما  الحديث.  التجريبي  منهجها  بفضل 
االجتماعية  المسؤولية  برنامج  نشاط  ضمن 
التابع لمهرجان ربيع الثقافة وبدعم من مجلس 
المؤسسة  مع  وبالتنسيق  االقتصادية  التنمية 
الخيرية الملكية، تمت دعوة 100 من األطفال 
اليتامى مع أقربائهم لحضور عرض أوركسترا 
آدم” على خشبة مسرح خليج  “السيد  ألماتي 

البحرين.
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اإلعــالم  وكــيــل وزارة شـــؤون  رعــايــة  تحت 
عــبــدالــرحــمــن بــحــر يــقــام بــتــاريــخ 3 ابــريــل 
الرسوم  مؤتمر صناعة  أمواج  روتانا  بفندق 
إيناس  المخرجة  تجربة  لعرض  المتحركة 
مجال  في  الهادفة  االعــمــال  بإنتاج  يعقوب 
الرسوم المتحركة العربية والعالمية بحضور 
نــخــبــة مــن الــشــخــصــيــات الــهــامــة وأصــحــاب 

القنوات الفضائية واإلعالميين.
يعقوب  ــنــاس  إي الــمــخــرجــة  أن  ــمــعــروف  وال
الناجحة  الكارتون  أفالم  من  العديد  قدمت 
من  والمكون  بطوطة”  ابــن   “ مسلسل  مثل 
الرحالة  مغامرات  تحكي  متصلة  حلقة   30
وشهد  حــلــقــة،  لــكــل  دقــيــقــة   12 فــي  الشهير 
هـــذا الــعــمــل ضــجــة عــالــمــيــة، إذ تــم تضمين 
اسمه ضمن  يضع  عربي  بلد  كــأول  البحرين 

المتحركة  للرسوم  األطفال  مهرجان  كتيب 
العالمي “ماب” منذ 20 عاما، كما عرف جداال 
الثقافي  المركز  مع  سنوات   5 من  أكثر  دام 
الفرنسي بباريس إلقناعهم بأن “ابن بطوطة” 
العمل  إنــتــاج  أحقية  وأن  عربية،  شخصية 
للوطن العربي الذي سيزود المركز الحقا به، 
لدبلجته بعد أن يجهز، إال أن الحقوق ستظل 
“رجال  مسلسل  وأيضا  للبحرين.  محفوظة 
في  الذهبية  بالجائزة  الفائز  الرسول”  حول 
في  والتلفزيون  لــإذاعــة  العربي  المهرجان 
أنجزت  كما  بتونس،  عشرة  الثامنة  دورتــه 
عن  يتحدث  الذي  المسلسل  لهذا  ثان  جزءا 
وكانت  )ص(  الــرســول  عــاصــرت  شخصيات 
لــهــا مــواقــفــهــا الــمــشــرفــة فـــي خــدمــة الــديــن 
الحارثة  بن  زيد  الشخصيات  تلك  أبرز  ومن 
وبالل بن رباح، وأبوبكر الصديق وحمزة بن 

عبدالمطلب وشخصيات أخرى.

مؤتمر لصناعة الرسوم المتحركة

تحت رعاية رئيس جامعة البحرين رياض 
حمزة، تنظم اللجنة الثقافية واالجتماعية 
الحادية  الساعة  تمام  في  اآلداب  بكلية 
بقاعة  المقبل  االربــعــاء  صباح  من  عشرة 
فعالية  لالعالم  البحرين  تسهيالت  مركز 
ــمــألــوف.. ســيــرة ذاتية  بــعــنــوان “خـــارج ال
األلبوم  تدشين  الخان”.  للمايسترو وحيد 
الــبــحــريــن”،  - روح  ــعـــودة  “الـ الــمــوســيــقــي 
ــكــتــاب الــحــائــز عــلــى جــائــزة الــبــحــوث  وال
البحرين”.  فــي  الــغــوص  “أغــانــي  العلمية 
ملحن  الخان،  وحيد  الموسيقار  أن  يذكر 
مع درجة البكالريوس في المزمار وحامل 
ــراق  لــشــهــادة الــمــاجــســتــيــر فـــي عــلــم األعــ
بجانب  بالقاهرة،  الموسيقي  المعهد  من 
دراسته تحت إشراف مدربين في االتحاد 
السوفيتي السابق خالل التعاون الثقافي 
وعبر  السوفييتي  واالتـــحـــاد  مــصــر  بــيــن 

المعهد الموسيقي.

سيرة وحيد الخان 
بجامعة البحرين

أحمد  أوال  بمسرح  ــتــاج  اإلن مــديــر  ــارك  شـ
جاسم العكبري في فعاليات الملتقي الفكري 
المصاحب أليام الشارقة المسرحية والذي 
والسينوغرافيا..  “اإلخــــراج  عــنــوان  حمل 
حدود العالقة وتحدياتها” إلى جانب نخبة 
من الفنانين والنقاد من كافة أرجاء الوطن 
العربي، حيث قدم الباحث المغربي يونس 
لوليدي ورقة بعنوان “العالقة بين المخرج 
من  المعاصر  المسرح  في  والسينوغرافي 
اإلبداعي”،  التواطؤ  إلى  الوجودي  الصراع 
المصرية  المسرحية  الــبــاحــثــة  وتــحــدثــت 
ــول: عـــالقـــة مــتــوتــرة أم  ــ ــالم حـ ــايـــدة عــ عـ
فاضل  العراقي  الباحث  أمــا  مثمر،  تفاعل 
الجاف عبر ورقة بعنوان “العالقة اإلبداعية 
الورقة  أمــا  والسينوغراف”،  المخرج  بين 
األخيرة في الجلسة األولى قدمها الباحث 
المصري خالد رسالن بعنوان “آليات تشكيل 
الــخــطــاب بــيــن الــمــخــرج والــســيــنــوغــراف، 

في  والمعنى  الجمالي  بين  العالقة  جدلية 
اشار  الفعالية  المعاصر. وعن هذه  المسرح 
العكبري ان ايام الشارقة المسرحية قدمت 
مسرحية  فعاليات  الماضية  االيــام  وخــالل 
والسهرات  الــورش  مثل  األهمية  في  غاية 
باتت  حيث  المختلفة،  والــعــروض  الفنية 

الشارقة ملتقى المسرحيين العرب وقاعدة 
بالدور  العكبري  منوها  الحقيقي،  اإلبـــداع 
الكبير والمميز الذي يقوم به حاكم الشارقة 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
العربي  الثقافي  والحراك  الفنون  دعم  في 

عموما.

ــام الـــشـــارقـــة الــمــســرحــيــة ــأيـ ــاد بـ ــق ــن ــن ال نــخــبــة مـ
العكبري في ندوة اإلخراج والسينوغرافيا

ــبــرنــامــج الــثــقــافــي  ــدل الــســتــار عــلــى ال ــ ُاسـ
والـــذي  واآلثـــــار  لــلــثــقــافــة  الــبــحــريــن  لهيئة 
الدولي  الــريــاض  معرض  انــطــالق  صاحب 
ــكــتــاب حـــيـــث حـــلـــت الـــبـــحـــريـــن ضــيــف  ــل ل
ــهــذا الـــعـــام بــحــلــة ثــقــافــيــة مميزة  شـــرف ل
وفينة  وأدبــيــة  ثقافية  محاضرات  ضمت 
ــاء  ــ ــ ــن الـــكـــتـــاب واألدب ــمــشــاركــة نــخــبــة مـ ب
البحرينيين،  والفنانين  والباحثين  والنقاد 
وعــروض  شعرية  أمسيات  إلــى  باالضافة 
الثقافة  بــيــن  الــتــقــاء  محطة  كــانــت  فنية 
آخر  وفي  السعودي.  والجمهور  البحرينية 
فعاليات برنامج ضيف الشرف، قدم جاسم 

بــن حـــربـــان، مــحــاضــرًة احــتــضــنــهــا مسرح 
البحارة  عند  السمر  غناء  حــول  المعرض، 
والغواصين، تطرق فيها إلى هذا النوع من 

الغناء وفصوله وأنواعه.
ــار  بـــن حـــربـــان فـــي مــحــاضــرتــه  ــ كــمــا وأشــ
ينتهجون  ال  والبحارة  الغواصين  أن  إلــى 
أسلوب الترفيه في العمل بل يقومون بهذا 
األسلوب حال ما أصاب السفينة عطب أو 
نقص في المؤن فكانت السفينة ترسو في 
قدمت  المحاضرة  وبعد  قريب.  ميناء  أي 
أيضًا  المسرح  في  دّواس  إسماعيل  فرقة 

أمسية للفنون الشعبية البحرينية.

فــي خــضــم الــتــحــوالت 
لإعالم  الدراماتيكية 
العربي، يستضيف بيت 
لتراث  الــزايــد  هللا  عبد 
الـــبـــحـــريـــن الــصــحــفــي، 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ ــالمـ اإلعـ
جــــــيــــــزيــــــل خـــــــــــوري، 
حرية   “ حول  للحديث 
اإلعالم  ووضع  التعبير 
ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي”،  فـ
الـــضـــوء  ــط  ســتــســل إذ 
مختلفة  مــحــاور  عــلــى 
ــريـــة اإلعــــــــالم فــي  لـــحـ

الشرق األوسط، والتغيرات التي طرأت على المشهد اإلعالمي، 
والتعددية  التعبير  في  الصحفية  الحريات  مستوى  حيث  من 
اإلعالمية، إلى جانب آليات العمل للمؤسسات اإلعالمية ،  يكون 
يؤنث  ال  مكان  بـ”كل  الموسوم  الثقافي  الموسم  إطــار  في  ذلك 
تزامنًا  والبحوث،  للثقافة  إبراهيم  الشيخ  لمركز  ال يعول عليه”، 
عند   ،2019 مارس   25 االثنين  اليوم  الثقافة،  ربيع  فعاليات  مع 
البحرين  لتراث  الزايد  الثامنة مساًء، في بيت عبد هللا  الساعة 

الصحفي.

وفضاءاتها  المنامة  روح  تجلي  ثقافية  أجــواًء  في 
الهواء  في  عروضها  يتيم”  “سينما  تابعت  المكانية، 
عرض  حيث  يتيم،  لمجمع  المقابلة  بالساحة  الطلق، 
“ترميم  الوثائقي  الفيلم  مـــارس   23 السبت  مــســاء 
ضمن   ،)The Destruction of Memory( الــذاكــرة” 
الــذي  كـــغ(،   120( ب  الــمــوســوم  السينمائي  الــمــوســم 
مع  بالتعاون  واآلثــار”  للثقافة  البحرين  “هيئة  تنظمه 

مبادرة “موانئ”، وبالتنسيق مع عائلة يتيم.
قضايا  إلى   )2016( العام  في  المنتج  الفيلم  وتطرق 
تدمير الذاكرة الثقافية، وما تتعرض له هذه الذاكرة 
إلنقاذها.  الجهود  مختلف  باستعراض  كـــوارث  مــن 

المناطق  مــن  العديد  شهدت  الــمــاضــي،  الــقــرن  فمنذ 
حول العالم، كوارث تسببت في دماٍر ثقافي للعديد 
من األمكنة التراثية والحضارية، وبالرغم من الجهود 
هذا  لحماية  بــأرواحــهــم  خــاطــروا  ألفـــراد  البطولية 
التراث اإلنساني، ورغم التشريعات والسياسات التي 
إال  الثقافية،  الهويات  على  الحفاظ  في  دورًا  لعبت 
أن هذا التراث اإلنساني ما يزال يتعرض للدمار كما 
يحدث اليوم في العديد من البلدان العربية كسوريا، 
يحمل  كتاب  على  المستند  الفيلم،  وتخلل  والعراق. 
ذات عنوان الفيلم، للمؤلف روبرت بيفان، العديد من 

المقابالت مع شخوص مختلفة.

محاضرة البن حربان ولوحات شعبية

جيزيل خوري في بيت الزايد

سينما يتيم تعرض “ترميم الذاكرة”

محرر مسافات

محرر مسافات
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دراسة: الوحدة ال ترتبط بتفاقم أمراض القلب
تشــير دراســة موســعة إلــى أن المرضــى الــذي يعانــون من 
متاعــب فــي القلــب وحالتهــم مســتقرة ال يواجهــون خطــر 
تدهــور مشــاكلهم الصحية إذا عاشــوا بمفردهم. وللتوصل 
لتلــك النتيجــة تابع الباحثون 32 ألــف مريض من 45 دولة 
لمدة 5 سنوات. وكان كل من شملتهم الدراسة يعانون من 
اعتــال في الشــريان التاجي ولكن حالتهم مســتقرة إذ لم 
يتســبب ذلــك لهم في مشــكات إضافية خال عدة أشــهر 

على األقل وكان نحو %11 منهم يعيشون وحدهم.
وبعــد حســاب العوامــل التــي قــد تزيــد احتمــال اإلصابــة 
بمشــاكل القلــب - مثــل العمــر والجنــس والتدخين ومرض 
السكري، لم يخلص التحليل إلى ارتفاع احتماالت اإلصابة 
بأزمة قلبية أو جلطة أو قصور في القلب أو الوفاة بسبب 

مرض القلب عند من يعيشون وحدهم مقارنة بغيرهم.
لكــن الدراســة التــي نشــرت فــي دوريــة )هــارت( وجدت 
احتمــاالت  ارتفعــت  إذ  والنســاء  الرجــال  بيــن  فارقــا 
اإلصابــة بمضاعفــات قلبيــة لدى الرجال الذين يعيشــون 
الدراســة  باحثــي  كبيــر  وقــال   .17% بنســبة  وحدهــم 
الدكتــور ســوميت غانــدي، الــذي يعمــل فــي مستشــفى 
سانت مايكلز وجامعة تورونتو، لرويترز هيلث ”الرجال 
الذيــن يعيشــون وحدهــم وكانوا مــن قبــل متزوجين أو 
يعيشــون بصحبــة نســاء قــد ال يكــون لديهم ســبل قوية 
للتأقلــم مع أوضاعهم وال شــبكة دعــم اجتماعية كافية“. 

وكتب غاندي وزماؤه في الدراســة ”عادة تقوم النســاء 
بــإدارة شــؤون المنــزل ويقومــون برعايــة اآلخريــن ممــا 
منحنهــن قــدرات أفضــل فــي العنايــة بأنفســهن مقارنــة 
بالرجال... النساء يتفاعلن اجتماعيا بشكل مختلف عن 
الرجال وبالتالي لديهن شبكة عاقات أقوى... بما يعني 
أن اعتمادهــن علــى مســاندة شــريك الحياة أقــل مقارنة 

بالرجال“.

وأضافت الدراسة أن األبحاث السابقة أشارت إلى أن  «
المرضى الذين يعيشون وحدهم ربما تزيد لديهم 

مخاطر اإلصابة بمضاعفات قلبية مشيرين إلى أن 
النتائج الجديدة ربما تكون نتيجة تحسن أساليب 

الرعاية الطبية والمتابعة.

الجيولوجــي  المســح  هيئــة  قالــت 
األميركيــة إن زلــزاال قوتــه 6.3 درجــة 
بإندونيســيا  الملــوك  جــزر  قبالــة  وقــع 
أمــس األحــد. ووقــع الزلــزال فــي البحر 
علــى بعــد 147 كيلومتــرا شــمال غربــي 
 76.5 عمــق  وعلــى  تيرنيــت  مدينــة 
كيلومتــر. ولــم تصدر تحذيــرات فورية 
من حدوث موجات مد عماقة ولم ترد 

تقارير عن وقوع أضرار.

أزالت الســلطات في مدينة دويســبورغ 
غربــي ألمانيا، أمس األحد، مبنى مؤلف 
مــن 20 طابقــا، يعــود إلــى الســبعينيات 
 290 مســتخدمة  الماضــي،  القــرن  مــن 
المتفجــرة.  المــواد  مــن  كيلوغرامــا 
وأزيــل المبنى الســكني المعروف باســم 
بأعمــال  للســماح  األبيــض”  “العمــاق 

تشييد أخرى مكانه.

إلــى  هولنديــة  دراســة  تشــير 
رهــاب  مــن  يعانــون  مــن  أن 
المرتفعــات ربمــا يتمكنــون مــن 
التغلب على خوفهم باستخدام 
االفتراضــي     للواقــع  تطبيــق 
   ونظارات مــن الكرتون ال تكلف 
الكثير على هواتفهم المحمولة.

وقالت تارا دونكر، وهي  «
أستاذ مساعد وطبيبة 
نفسية متخصصة في 

العالج المعرفي السلوكي، 
إن الدراسة تظهر ”أن 

رهاب المرتفعات يمكن 
معالجته بفاعلية دون 

اللجوء لطبيب من خالل 
العالج الذي نقدمه عبر 

تطبيق على الهاتف الذكي 
يسمى )زيروفوبيا( إضافة 

إلى نظارات واقع افتراضي 
بسيطة ال تكلف سوى 10 

دوالرات“.

زلزال قوته 6.3 
يضرب إندونيسيا

ألمانيا... تفجير يطيح 
العمالق األبيض

“زيروفوبيا”... 
للتغلب على 

رهاب المرتفعات

قالت السلطات اإلندونيسية إنها اعتقلت سائحا 
روســيا كان يحــاول تهريــب حيــوان أورانغوتان 
)إنســان غــاب( خارج جزيــرة بالي اإلندونيســية. 
قــال كيتــوت كاتــور ماربــاوا، المســؤول بوكالــة 
أندريــه  الســائح  إن  بالــي،  مقاطعــة  حمايــة 
الجمعــة  يــوم  اعتقــل  عامــا(   27( تشســتكوف 
األشــعة  كشــفت  أن  بعــد  المطــار  فــي  الماضــي 
الســينية وجــود إنســان غــاب ذكر، عمــره عامان، 

فــي ســلة قــش داخــل حقيبتــه. وأضــاف أمــس 
األحــد أن ضبــاط الجمــارك عثــروا علــى حبــوب 
للحساســية، واثنيــن أبــو بريص، و5 ســحالي في 
الحيوانــات  هــذه  كانــت جميــع  الرجــل.  حقيبــة 
علــى قيــد الحيــاة. ذكــر ماربــاوا أن تشســتكوف 
أخبــر الســلطات أنــه يطعم إنســان الغــاب حبوب 
الحساســية عمــدا - بعد خلطهــا باللبن - ما يؤدي 

إلى فقدانه الوعي لمدة تصل إلى 3 ساعات.

روسي يحاول تهريب إنسان غاب من إندونيسيا

عاصفة عاتية تجرف سفينة الرحات البحرية “فايكنغ 
سكاي” قبالة الساحل الغربي للنرويج )إي بي ايه(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إنسان بال رحمة

حــاز منشــور بعنــوان “الداخلية: 
القبض على شــخص اثر تعذيبه 
كلب في بني جمرة” أعلى معدل 
تفاعــل علــى إنســتغرام “البــاد” 
خــال اليومين الماضيين. وعبر 
اســتهجانهم  عــن  المتابعــون 
ظهــر  الــذي  الشــاب  لتصــرف 
وقالــت  الفيديــو.  مقطــع  فــي 
 narjes.59@ المســتخدمة 
“حســبنا هللا ونعــم الوكيــل فيه،  

إنسان با رحمة”.

جــذب معــرض الرياض الدولــي للكتاب 
دورة  خــال  زائــر  ألــف  و200  مليــون 
2019 التــي أســدل الســتار عليهــا يــوم 
الســبت فــي المملكــة الســعودية وذلــك 

مقابل 911 ألف زائر في العام السابق.
وقــال مديــر المعــرض عبــد هللا الكناني 
”حظــى المعــرض بإقبال كثيــف تخطى 
حاجــز المليــون ومئتــي ألــف فــي ظــل 
رئيســية  لجنــة   30 تضافــر مجهــودات 
وفرعية“. وأضــاف أن ”المعرض حرص 
في تنظيمه وفعالياته وهويته اللفظية 
والبصرية على أن يعكس المستهدفات 
لرؤيــة المملكــة 2030“. ُأقيــم المعــرض 
فــي الفترة من 13 إلى 23 مارس تحت 

شعار ”الكتاب بوابة المستقبل“.

وشاركت 913 دار نشر عربية  «
وأجنبية من 30 دولة في المعرض 
الذي قدم للزائرين 500 ألف عنوان 

في شتى مجاالت العلوم واآلداب 
والفنون.

“الرياض للكتاب” 
يتخطى حاجز 

المليون
نجــت امــرأة مــن المــوت المحقــق بعــد أن 
هجــم أكثــر مــن 10 كاب مســعورة عليهــا 
أكلهــا.   وبحســب صحيفــة  تنــوي  كانــت 
امــرأة  أصيبــت  البريطانيــة،  ميــرور”  “ذي 
)27 عامــا( بأكثر مــن 200 جرح في أنحاء 
متفرقة من جسمها بعد أن جرها ما يقارب 
10 كاب خلــف منــزل محاولــة أكلها أثناء 
قيامهــا بنزهــة مشــي فــي مقاطعة ســانت 

فرانسيس بوالية أركنساس األميركية. 
قالــت المــرأة “اســتمرت الكاب فــي جّري 
بنية أكلي”. وبحســب القناة، سمعت امرأة 
كانــت تقــود ســيارتها صراخهــا وتمكنــت 
مــن إخافــة الــكاب ممــا أدى إلــى هروبهم 

ونجاتها من الموت. 
وقالــت عائلــة عرفــت نفســها بأنهــا مــاك 
الكاب إنهم ال يعرفون شــيًئا عن الهجوم، 
وأشــاروا إلــى أنــه مــن الممكــن أن يكونــوا 

ذئابا وليس كابا.

نجاة أميركية من هجوم 10 كالب مسعورة

صورة للفتاة في المستشفى
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أحمد البحر

Û  يقال إنه عندما قرر جاك ويلش أن يترك منصب رئاسة شركة جنرال اليكتريك
ســأله أحــد أعضــاء مجلــس االدارة: هــل هنــاك مــن هــو مؤهــل لشــغل منصبك؟ 
فأجــاب ويلــش وبثقــة القائــد االداري المقتــدر: لقد اعددت اكثر مــن قائد ليأخذ 
منصبــي وهــم جميعــًا مؤهلــون ويمكنكــم مقابلتهــم واختيــار األنســب حســب 

تقديراتكم.
Û  لم يقل ويلش إنه، وبســبب كثافة العمل وحجم المســؤوليات وضخامتها، نسي

أحــد أهــم واجباته وهي العمل على إعداد خطة اإلحال الوظيفي وتحديد من 
ســيتولى منصبــه بعــد تركــه الخدمــة، بل اكد أنــه أعد اكثر من قائــد اداري يحل 
محلــه، هــذا يذكرنــي بمقولــة لروبرت إس. كبــان حيث يقــول: اذا انت لم تعط 
الوقــت الكافــي للتركيــز على األولويــات االكثر أهمية في القيــادة، وهي تطوير 
الكفاءات والكوادر المتميزة العاملة تحت إمرتك وتفويضهم المهام وتوجيههم 

فأنت مقصر في تنفيذ مهامك كقائد إداري.
Û  واالن ســيدي القــارئ لنضــع امامنا هذا الســؤال المهــم جدا، وربما نشــارك القائد

االداري فــي االجابــة عليــه والســؤال هــو: عندمــا ُيســأل القائد هل قــام بتحديد 
واعــداد وتهيئــة مــن يخلفــه فــي منصبــه عندمــا يتــرك المؤسســة تأتــي االجابة 
مــن البعــض أحيانــًا بأنــه لــم يكن لديــه الوقت للقيام بهــذه المهمه، فهــل فعًا ان 
الوقــت كان هــو العائــق أم ان هنــاك اســبابًا اخــرى غيــر معلنــة؟. يقــول خبــراء 
تطويــر المــوارد البشــرية ردا على هذا التســاؤل بأن بعض المســؤولين يتفادون 
اعــداد خطــة االحال الوظيفي النهم ربما ينظرون الى هذه العملية بأنها تحمل 
بيــن طياتهــا تهديــدا بفقدان الكرســي، حيث يــرى هؤالء أن وجود الشــخص أو 
االشــخاص المدربيــن والمهيئيــن لتولــي مناصــب قيادية قد يضــع أمام مجلس 

اإلدارة خيارات ربما يلجأ اليها في اي وقت.
Û  مايفكــر فيــه أولئــك يمكــن أن يكــون خــارج دائــرة الحقيقــة، فخطــة االحــال

الوظيفــي عمليــة تحديد وتطوير واعــداد للقادة االداريين الجــدد الذين يتوقع 
منهم تسلم دفة المسؤولية من القادة الحاليين الذين سيتركون مناصبهم بسبب 

التقاعد أو ألسباب أخرى. مارأيك سيدي القاريء في مبررات المسؤولية؟.

هل هو 
النسيان فعاًل 

أم...
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