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أحمد كريم

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية 

الصحفييــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس  قــرر 
كريــم  أحمــد  الزميــل  تكليــف  البحرينيــة 

برئاسة لجنة الصحافيين الرياضيين.
أحمــد  عهديــة  الجمعيــة  رئيســة  وقالــت 
ســتكون  الجديــدة  اللجنــة  إن  الســيد 
الكــوادر  اســتقطاب  عــن  مســؤولة 

الرياضيــة،  واإلعالميــة  الصحافيــة 
بهــذا  المتخصصــة  الفعاليــات  وتنظيــم 
القطــاع العريــض، والتعبيــر عــن مطالــب 
والعامليــن  المحرريــن  واحتياجــات 
باألجهزة الرياضية الصحافية والرياضية 
الوطنية، وغيرها من اختصاصات مهمة.

وأكدت رئيسة الجمعية أن تولي الزميل أحمد كريم قيادة اللجنة بمسيرة عمل مجلس  «
اإلدارة بالمرحلة المقبلة يأتي نابعا من عدة أسباب، فهو يعتبر من األسماء الصحافية 

الالمعة بالمجال الرياضي الصحافي، وعمل محررا رياضيا بصحيفة األيام، ثم رئيسا لقسم 
الرياضة بصحيفة الوطن، وهو حاليا رئيس لقسم الرياضة بصحيفة البالد.

قــال رئيــس لجنــة النقــل والمواصــات والخدمــات اللوجســتية بغرفة تجــارة وصناعة 
البحريــن، أحمــد النعمــة، أن هنــاك مقترحــا لتأســيس أكاديمية بحرية مــن أجل تخريج 

كوادر وطنية متخصصة في مجال النقل.

لغرفــة  االســبوعي  المجلــس  خــالل  وأضــاف 
أمــس، أن تصريــح  البحريــن  صناعــة وتجــارة 
رئيــس الجمــارك عــن اســتثمار 9.3 مليون دينار 
مينــاء  منفــذي  فــي  األشــعة  أجهــزة  لتطويــر 
خليفــة وجســر الملك فهد ســيؤدي إلى تســهيل 

وتســريع حركة مرور الشاحنات ما سيؤدي إلى 
االنتعاش، إذ ســيرفع هذا االستثمار من الطاقة 

االســتيعابية مــن 20 شــاحنة فــي الســاعة إلــى 
120 شــاحنة. وأشــاد بخطوة التوقيع مع شركة 
فــي منطقــة  متــر  9 اآلف  فيدكــس الســتئجار 
هــذه  أن  مؤكــدا  الجديــدة،  الجويــة  الشــحن 
الخطوات ستســاهم كثيرا في رفع نسبة قطاع 
النقــل والمواصالت والخدمات اللوجســتية في 

الناتج المحلي اإلجمالي.

واستعرض النعمة أعمال اللجنة خالل الشهور الستة الماضية، الفًتا إلى أن اللجنة  «
اجتمعت مع لجنة وكاالت الشحن، حيث خرجتا بمقترحات أبرزها تأسيس أكاديمية 

بحرية من أجل تخريج كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.

المنامة - بنا

وّجه ولي العهد، نائب القائد األعلى، 
رئيس اللجنة العليا لصندوق شهداء 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الواجــب 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
إلى مباشرة تنفيذ الخطط والبرامج 
الشــهداء،  ذوي  لرعايــة  الراميــة 
خــالل  مــن  احتياجاتهــم  وتلبيــة 
الالزمــة  الخدمــات  توفيــر مختلــف 
لهم، بما يضمــن لهم الحياة الكريمة، 
عبــر  لهــم  الدعــم  تقديــم  ومواصلــة 

مختلف البرامــج والمبادرات، وذلك 
إنفــاًذا للتوجيهات الملكية الســامية 
لعاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة بتحقيق 
أهــداف الصنــدوق الملكــي لشــهداء 
الواجــب، تكريًمــا وتقديــًرا لشــهداء 
الواجب على تضحياتهم في ســبيل 
الدفــاع عــن الوطــن ونصــرة الحــق، 
والتــي ســتظل مبعث فخــر واعتزاز 

للجميع.

تنفيذ برامج رعاية ذوي الشهداء مصلحة البحرين معيار ميزان الكلمة
التنويــر فــي  للصحافــة  وطنــي  دور  الــوزراء:  رئيــس  ســمو 

أعــرب رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
لــدى  األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  ســموه  اســتقبال 

عــن  البحرينيــة،  الصحفييــن  جمعيــة  إدارة 
الوطنــي  بالــدور  واعتــزازه  تقديــره  خالــص 
للصحافــة البحرينيــة فــي تنويــر الــرأي العام 
وتنميــة الوعــي والتعبير عــن مختلف قضايا 
الوطــن والمواطــن فــي إطار من المســؤولية 

وأمانــة الكلمــة، مشــدًدا ســموه علــى ضرورة 
أن تكون مصلحة البحرين هي المعيار األهم 
الــذي تــوزن بــه كل كلمــة تكتــب أو تقال في 
مختلــف وســائل اإلعــالم ووســائل التواصل 

االجتماعي.

وقــال ســموه “إن التحديــات الراهنة تتطلب 
أن نكــون أكثــر وعًيــا واســتنارة، وأن نعمــل 
أهدافنــا  خدمــة  فــي  واحــدة  يــًدا  ا  ســويًّ
الوطنية، وأولها الحفاظ على أمن واســتقرار 

أوطاننا”.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله مجلس إدارة جمعية الصحفيين 

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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األعمــال  رواد  توجــه  تزايــد 
نحــو  البحرينييــن  والمســتثمرين 
فــي  جديــدة  شــركات  تأســيس 
قطــاع الطاقــة الشمســية مــع التوجــه 
المتجــددة.  الطاقــة  نحــو  الحكومــي 
أن  بحرينيــون  مســتثمرون  وتوقــع 
المتجــددة  الطاقــة  قطــاع  يزدهــر 
والشمســية مع زيادة الحاجة لترشــيد 
اســتهالك الطاقة، خصوصا مع ارتفاع 

أسعار الكهرباء التجارية.

بحرينيون 
يستثمرون 

بالطاقة الشمسية تفويــج 120 شــاحنة بالســاعة عبــر جســر الملــك فهد

تأسيس أكاديمية للنقل البحري

سمو ولي العهد لدى ترؤسه اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب 

فوزان  للبسيتين وقاللي“كسرة حب” لـ “الماجد”داعمة األسد تترشح“تمكين” يرعي “ إيميناكوم”استئناف حكم المحكمة
قدمت وزارة خارجية مزيدا  «

من التوضيحات بشأن قضية 
حكيم العريبي، وأشارت أنه 

يملك الحق في استئناف 
حكم المحكمة وذلك إذا مُثل 

أمام محكمة االستئناف في 
مملكة البحرين.

أعلن صندوق العمل “تمكين”، عن  «
رعايته مؤتمر “إيميناكوم 2019” 

الذي يعتبر أول حدث من نوعه على 
مستوى منطقة الخليج تنظمه 

الجمعية الدولية التصاالت األعمال. 
ويوفر منصة مميزة تتيح ألبناء 

البحرين فرصة االحتكاك مع الخبراء.

أعلنت النائبة الديمقراطية األميركية  «
تولسي غابارد، المعروفة بدعما 

للرئيس السوري بشار األسد، نيتها 
الترشح في انتخابات الرئاسة التي 

تجرى العام المقبل ،وشاركت غابارد 
)37 عاما( في حرب العراق، وتتسم 

عالقاتها بالحزب الديمقراطي بالتقلب.

يستعد الكاتب والصحافي الزميل  «
أسامة الماجد لتصوير وإخراج فيلمه 

الرابع بعنوان “كسرة حب” قصته 
وتأليفه، وسيناريو وحوار ومعالجة 

سينمائية الكاتب القدير حمد 
الشهابي ،وكان من المفترض تصوير 

الفيلم في العام 2011.

حقق البسيتين فوزًا ثميًنا على  «
حساب البحرين بهدفين دون 

مقابل، في المباراة التي جمعت 
الطرفين، أمس، على استاد مدينة 

خليفة الرياضية، ضمن افتتاح 
منافسات الجولة الثامنة لدوري 

الدرجة الثانية لكرة القدم.
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لجنة تنفيذية لتعزيز االنتماء
المنامة - وزارة الداخلية

تــرأس وزير الداخلية الفريق أول 
ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل 
االجتمــاع  أمــس  صبــاح  خليفــة، 
األول للجنة متابعة تنفيذ الخطة 
الوطنيــة لتعزيــز االنتماء الوطني 
وترســيخ قيــم المواطنــة، والتــي 
وقــّرر  الــوزراء  مجلــس  أقرهــا 
تنفيذهــا  لمتابعــة  لجنــة  تشــكيل 
برئاســة وزير الداخليــة وعضوية 
العــدل  والتعليــم،  التربيــة  وزراء 

والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل 
والشــباب  الصحــة،  اإلعــالم، 
األعضــاء،  وقــّرر  والرياضــة. 
التنفيذيــة  اللجنــة  تشــكيل 
مبــادرات  تنفيــذ  علــى  لإلشــراف 
مــع  بالتنســيق  الوطنيــة  الخطــة 
الجهــات المعنيــة، كمــا تــم بحــث 
إعــالن تدشــين الخطــة الوطنيــة 

لتعزيز االنتماء الوطني.
)06()05(

)03(

)04(

الحلول التجريبية المالية عبر الحدود
المنامة - المصرف المركزي

فتح مصرف البحرين المركزي من خال “الشــبكة العالمية لابتكار 
المالي”، باب التقديم للشــركات الختبار وتجربة منتجات وخدمات 
ونماذج عمل مبتكرة للقطاع المالي عبر الحدود وفي أكثر من بلد.

و قــال محافــظ المصــرف المركزي، 
رشــيد المعراج “تمثل هذه المبادرة 
نحــو  المصــرف  ومســاعي  جهــود 
الرقمــي  التحــول  مســيرة  تفعيــل 
واالبتــكار فــي البحريــن، كمــا تــدل 
فــي مجــال  التعــاون  علــى تطويــر 
التكنولوجيا المالية مع أبرز المراكز 

بيئــة  إلنشــاء  العالميــة  الماليــة 
مناسبة للشركات الرائدة في توفير 
الخدمــات الماليــة المبتكــرة. وتأتي 
نجــاح  علــى  بنــاًء  المبــادرة  هــذه 
تجربة المصــرف مع البيئة الرقابية 
التجريبية في المملكة منذ اطالقها 

)11(في منتصف العام 2017”.

)08()10(

رئيسة 
الجمعية 

تصفه باالسم 
الصحافي 

الالمع

علي الفردان
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البحرينيين بــطــيــبــة  يــشــيــد  ــوزراء  ــ ــ الـ رئــيــس  ــو  ــم س

الوحدة الوطنية تعّزز األمن واالستقرار

شــّدد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، لدى اســتقبال ســموه لعدد من كبار أفراد 
العائلة المالكة والمسؤولين، على أهمية أن تكون البحرين ومصلحة شعبها هي الغاية التي يعمل الجميع من أجلها، وأن 

يكون الهدف األسمى لكل جهد مجتمعي هو تحقيق ما نتطلع إليه للبحرين من رخاء وازدهار.

وأشــاد ســموه بمــا يتميز به أبنــاء البحرين 
مــن وعي عــال وإدراك كبير لطبيعة ما يمر 
بــه العالــم والمنطقــة حولنــا مــن تحديــات، 
الســيما وأننــا نعيــش فــي عالــم متســارع 
تداخلــت فيــه العالقــات، وبات لمــا يحدث 
فــي أي مــكان تداعياتــه التــي تؤثــر علــى 

الجميع.
العبــر  اســتخالص  أهميــة  ســموه  وأكــد 

مــن  العديــد  فــي  يجــري  ممــا  والــدروس 
دول المنطقــة من أحــداث، وأن نكون أكثر 
تمســًكا بالوحــدة الوطنيــة التــي تعــزز مــن 
قدرتنــا علــى الحفــاظ على أمن واســتقرار 

الوطن.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
الــوزراء، قــد اســتقبل صبــاح أمــس بقصــر 
العائلــة  أفــراد  كبــار  مــن  عــددا  القضيبيــة 

المالكــة والمســؤولين، حيث تطرق ســموه 
إلــى الحديث معهم عن العديد من القضايا 

المحلية والدولية.
وخالل اللقاء، أشاد صاحب السمو الملكي 
شــعب  بــه  يتحلــى  بمــا  الــوزراء  رئيــس 
البحرين من صفات الطيبة واإلخالص في 
العمــل مــن أجل الوطــن، وقال ســموه: “إن 
شــعب البحريــن كان وســيظل، بــإذن هللا، 

عنصر القوة الذي يحفظ للوطن اســتقراره 
ويرتقي به إلى أعلى مراتب اإلنجاز”.

وأكــد ســموه ضــرورة الحفــاظ علــى قيــم 
الواحــد،  المجتمــع  أبنــاء  بيــن  التواصــل 
ا أصيــالً يميز أبناء  باعتبارهــا نهًجا بحرينيًّ
هذا الشعب جيالً بعد جيل، ومصدًرا لقوته 
وقدرته على مواجهة مختلف التحديات.

ونّوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
التــي حققتهــا مملكــة  إلــى أن اإلنجــازات 
البحريــن في الســنوات الماضيــة هي نتاج 
عطــاء أبنــاء هــذا الوطــن الذيــن يقدمــون 
على الدوام أســمى معانــي الوالء والمحبة 

لوطنهم.
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تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة رســالة 
خطية من رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي.

وقد تســلم الرسالة الموجهة إلى جاللة 
الملــك، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
لدى استقباله، وزير الشؤون الخارجية 
القمــر  بجمهوريــة  الدولــي  والتعــاون 
المتحــدة محمــد األمين ضيــف اليمني 
وذلــك بمكتبــه بقصــر القضيبيــة صباح 

أمس.
وخالل اللقاء رحب سمو الشيخ محمد 
محمــد  بزيــارة  خليفــة  آل  مبــارك  بــن 
األمين ضيف اليمنــي لمملكة البحرين، 
للعالقــات  اســتعراض  جــرى  حيــث 
األخوية التي تجمع بين البلدين وعدد 
من القضايا موضع االهتمام المشترك.

العاهل يتلقى رسالة خطية 
من رئيس القمر المتحدة

لدى استقبال سموه رئيس وأعضاء مجلس 
بلــدي المحــرق، أكد رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، أن تلبية احتياجات المواطنين في 
مختلف مدن وقرى البحرين تشــكل أولوية 
يجــري  العمــل  وأن  الحكومــة،  جهــود  فــي 
بصــورة مســتمرة علــى تنفيــذ المشــروعات 
التنمويــة والخدميــة التــي توفــر مقومــات 

العيش الكريم لكل المواطنين.
حريصــة  الحكومــة  أن  إلــى  ســموه  ونــّوه 
علــى توطيــد جســور التعاون مــع المجالس 
البلديــة وتقويتهــا بمــا يعــّزز مــن اإلنجازات 
للوطــن  تحققــت  التــي  والمكتســبات 

والمواطنين في مختلف المجاالت.
وقــال ســموه: “إننــا جميًعــا نعمــل مــن أجــل 
هــدف واحد هو البحرين وشــعبها، ونســعى 
تقــدم  مــن  لوطننــا  نرجــوه  مــا  لتحقيــق 
وازدهار، وعلينا أن نزيد من وتيرة التعاون 
الــذي يســرع مــن جهودنــا لتحقيــق المزيــد 

والمزيد من المكتسبات الوطنية”.
وكان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة صبــاح أمس 
المحــرق  محافظــة  بلــدي  مجلــس  رئيــس 
غــازي المرباطــي وأعضــاء المجلــس، حيث 
أبــرز  إلــى شــرح عــن  اســتمع ســموه منهــم 
يتــم  ومــا  المحــرق  محافظــة  احتياجــات 

تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية.
وخــالل اللقــاء، أشــاد ســموه بالجهــود التي 
يقــوم بها مجلس بلــدي المحرق في متابعة 
احتياجــات أهالي المحرق واقتراح الحلول 
والمبــادرات التــي تســهم فــي تذليلهــا فــي 
إطــار الجهود المتواصلــة للتطوير الحضري 

في المحرق.
وأكد ســموه أن المرحلة المقبلة من مســيرة 
العمــل الوطنــي ستشــهد مزيًدا مــن الجهود 
لتنفيــذ ما يجري العمل فيه من مشــروعات 
صحيــة وتعليميــة وإســكانية وخدميــة في 
المواطــن  فراحــة  المحافظــات،  مختلــف 
تعمــل  التــي  األولــى  الغايــة  هــي  ورضــاه 

الحكومة من أجلها.
المحــرق  محافظــة  أن  إلــى  ســموه  ونــّوه 
العريقــة بمــا لها مــن مكانة وقيمــة تاريخية 
وأن  واســع،  باهتمــام  تحظــى  كبيــرة 
الحكومــة حريصة على اإلســراع في تنفيذ 
المشروعات التنموية والتطويرية التي يتم 

ا، بما يلبــي تطلعات أهالي  العمــل فيهــا حاليًّ
المحرق ويضمن لهم جودة الخدمات.

وقال ســموه: “إن أبوابنــا مفتوحة لكم على 
الــدوام، ويســعدنا أن نلتقــي بكــم ونســتمع 
إليكــم، فالتعــاون حجــر أســاس لنجــاح أي 
منظومــة عمــل، وإننــا نقــّدر لكــم جهودكــم 
المحــرق  تنميــة  ســبيل  فــي  المخلصــة 

وتطويرها على المستويات كافة”.

وأكــد ســموه أنــه حريص علــى متابعة مدى 
التنمويــة  المشــروعات  تنفيــذ  فــي  التقــدم 
فــي محافظة المحــرق وبقيــة المحافظات، 
وأن جميــع التوجيهــات للمســؤولين تنصب 
على ضرورة العمل على سرعة االنتهاء من 
هــذه المشــروعات ووفقا ألعلى مســتويات 

الجودة واإلتقان.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وحــّث 

المحــرق  بلــدي  مجلــس  أعضــاء  الــوزراء 
المبــادرات  تقديــم  فــي  االســتمرار  علــى 
بالجوانــب  ترتقــي  التــي  والمقترحــات 
محافظــة  ألهالــي  والمعيشــية  الخدميــة 
المحرق، وأكد ســموه أن كل ما سيطرحونه 
مــن موضوعــات ســيجد مــن الحكومــة كل 

الرعاية واالهتمام.
وأعضــاء  رئيــس  أعــرب  جانبهــم،  مــن   

مجلــس بلــدي المحرق عن خالص شــكرهم 
وتقديرهــم لصاحــب الســمو الملكــي رئيس 
المتواصــل  ســموه  اهتمــام  علــى  الــوزراء 
بالمواطنيــن فــي مختلف مناطــق البحرين، 
والســيما فــي محافظــة المحــرق التــي ُيكن 

لها سموه كل المحبة والتقدير.
وأكدوا أن سموه كعادته دائًما استمع إليهم 
اليــوم بــكل الترحاب واالنصــات الذي يؤكد 

مــدى اهتمام ســموه بأبنائــه المواطنين في 
كان  ســموه  “إن  وقالــوا:  المحافظــات،  كل 
حريًصــا علــى التأكيــد لهم بــأن مالحظاتهم 
ســتحظى بــكل االهتمام من قبــل الحكومة 
وأجهزتهــا المختلفــة وأنهــم ســيجدون منه 
كل  والمســئولين  الــوزراء  ومــن  ا  شــخصيًّ
التعــاون الــذي يســهم فــي تحقيــق تطلعات 

أهالي المحرق”.
أن  المحــرق  بلــدي  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
اللقاء اتســم بالروح األبوية وعكس المحبة 
بقضاياهــم  االهتمــام  خــالل  مــن  للشــعب 
إلــى  نقلــوا  وأنهــم  قــرب،  عــن  وأحوالهــم 
ســموه تحيات جميــع أهالي المحرق بمدنها 
وقراهــا، الذيــن يكنــون كل الــوالء والمحبة 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب 

الموقر حفظه هللا ورعاه.
ورفع المرباطي باألصالة عن نفسه وأعضاء 
المجلس وباسم أهالي المحرق أسمى آيات 
الشــكر والتقديــر والعرفــان واالمتنــان إلــى 
الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســائلين المولــى عــّز وجــّل أن ينعــم عليــه 
بالعمــر المديــد وهو يرفل فــي ثوب الصحة 
والعافية، متطلعين إلى أن يشــرفهم ســموه 
بزيــارة كريمــة إلــى مجلس المحــرق البلدي 
إذ كانــت لزياراتــه الســابقة للمجلــس األثــر 
البالــغ فــي نفــوس محبيــه أهالــي المحــرق 
والدور الكبير في تحريك عجلة اإلنجازات 

والمشاريع العامة.

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
ــيـــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ورئـ
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
رئيس  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــتــي  خليفة 
الديمقراطية  سريالنكا  جمهورية 
االشــتــراكــيــة الــصــديــقــة مــايــتــر بيال 
ذكــرى  بمناسبة  ــك  وذلـ سيريسينا، 
استقالل بالده، أعربا فيها عن أطيب 
تهانيهم وتمنياته له بموفور الصحة 
الوطنية.  المناسبة  بهذه  والسعادة 
له  وتمنياتهما  تهانيهما  أطيب  عــن 
ولشعب  والسعادة  الصحة  بموفور 
جمهورية سيريالنكا الصديق المزيد 

من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس وأعضاء بلدي المحرق
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أعــرب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بــن ســلمان آل خليفة، 
لــدى اســتقبال ســموه رئيس وأعضاء مجلــس إدارة جمعية الصحفييــن البحرينية، 
عــن خالــص تقديــره واعتزازه بالدور الوطنــي للصحافة البحرينية فــي تنوير الرأي 
العــام وتنميــة الوعــي والتعبيــر عن مختلف قضايــا الوطن والمواطن فــي إطار من 
المســؤولية وأمانــة الكلمة، مشــدًدا ســموه على ضرورة أن تكــون مصلحة البحرين 
هي المعيار األهم الذي توزن به كل كلمة تكتب أو تقال في مختلف وسائل اإلعالم 

ووسائل التواصل االجتماعي.

وقــال ســموه “إن التحديــات الراهنــة تتطلب 
نعمــل  أكثــر وعًيــا واســتنارة، وأن  نكــون  أن 
ا يًدا واحدة في خدمة أهدافنا الوطنية،  سويًّ
وأولهــا الحفاظ علــى أمن واســتقرار أوطاننا، 
وحمايــة مجتمعنــا مــن مخاطــر ومخططــات 
النبيلــة  بالمبــادئ  التمســك  عبــر  الفرقــة، 
للصحافــة وجعلهــا أداة بنــاء تعــزز من تقدمنا 
ويحفــظ وحدتنــا، وأن يكــون صالــح الوطــن 
الجميــع  يتعــاون  التــي  الغايــة  هــو  وشــعبه 

إلنجازها”.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس، 
مجلــس إدارة جمعيــة الصحفييــن البحرينية 
انتخــاب  بمناســبة  أحمــد؛  عهديــة  برئاســة 
ســموه  هنأهــم  إذ  الجديــد،  اإلدارة  مجلــس 
بمناســبة حصولهم على ثقة أعضاء الجمعية، 
والنجــاح  التوفيــق  للمجلــس  ســموه  ــا  متمنيًّ
المنجــزات  مــن  المزيــد  فــي مهمتــه إلضافــة 
فــي االرتقــاء بمهنــة الصحافــة  التــي تســهم 
الصحفييــن.  وطموحــات  تطلعــات  وتلبــي 
وجــّدد ســموه تهانيــه لعهديــة أحمد بمناســبة 
انتخابهــا لرئاســة الجمعيــة؛ تأكيــًدا علــى مــا 
كفــاءة  مــن  البحرينيــة  المــرأة  بــه  تحظــى 
أرفــع  لتبــوء  أهلتهــا  اإلنجــاز  علــى  وقــدرة 
المناصــب فــي المملكــة. وأشــاد ســموه بــدور 
جمعية الصحفيين البحرينية في التعبير عن 
تطلعــات الصحافيين والدفاع عن مصالحهم، 
الحكومــة علــى دعــم  مؤكــًدا ســموه حــرص 
جمعية الصحفيين ومســاندتها للقيام بدورها 
وتأديــة رســالتها النبيلة مــن أجل تقدم ورقي 
الصحافييــن  المجتمــع. وحّيــا ســموه جهــود 
البحرينييــن فــي الدفــاع عــن أمــن واســتقرار 
الوطــن، ودعــم نهضتــه الحضاريــة والتنموية 
في شــتى المجاالت، مؤكًدا ســموه أن لرجال 
الصحافــة فــي البحريــن مواقــف مشــرفة في 
تجســيد أمانــة الكلمــة المســؤولة ودورها في 

خدمة مسيرة األوطان. 
وأكد سموه أن دعم حرية الرأي والتعبير هي 
نهــج أصيــل ال تحيد عنــه البحريــن، ألهميتها 
خدمــة  فــي  البنــاء  المشــاركة  تعزيــز  فــي 
المجتمع، مشيًرا سموه إلى أن الحكومة تهتم 
بــكل مــا يطرح في مختلف وســائل الصحافة 
واإلعــام، كجزء من مســؤولياتها في متابعة 
شــؤون الوطن والمواطن. وأثنى ســموه على 
مــا يطرحــه كتــاب الــرأي واألعمــدة مــن رؤى 
بــه الصحافــة  وتحليــات تعكــس مــا تتمتــع 

البحرينية من تطور مستمر.
مــن جانبــه أشــاد وزيــر شــؤون اإلعــام علــي 
والتوجيهــات  الحكيمــة  بالرؤيــة  الرميحــي 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب  الســديدة 
الــوزراء للنهــوض بقطــاع الصحافــة واإلعام 
الــذي يحقــق  فــي المملكــة، ودعمــه بالشــكل 
التطــورات  ويواكــب  المواطنيــن  تطلعــات 
القطــاع  هــذا  يشــهدها  التــي  المتســارعة 

الحيوي.
كمــا نــوه الرميحــي  بمــا تضمنه لقــاء صاحب 
مــع مجلــس  الــوزراء  الملكــي رئيــس  الســمو 
إدارة جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة، وتأكيد 
ســموه دعم الصحافييــن بما يحقق تطلعاتهم 
مــا  فــي  جانبهــم  إلــى  والوقــوف  وآمالهــم، 
يقومــون بــه مــن جهــود مســؤولة للبنــاء على 

ما تحقق من مكتســبات وطنية، مشــددا على 
أن دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
الدائــم للصحافــة والصحافييــن وســام فخــر 
واعتــزاز علــى صــدر كل صحافــي وإعامــي 
فــي مملكــة البحرين، وتأكيد للدور المســؤول 
العريقــة  الوطنيــة  للصحافــة  والتاريخــي 
فــي تنويــر الــرأي العــام ودعــم مســيرة البناء 

والتنمية الشاملة والمستدامة. 
الصحافــة  أن  اإلعــام  شــؤون  وزيــر  وأكــد 
الوطنيــة ســتظل ملتزمــة بتوجيهــات ســموه 
الصحافيــة  الرســالة  أداء  فــي  الســديدة 
وتطويرهــا  وإخــاص،  بكفــاءة  واإلعاميــة 

بمــا يخــدم المصلحــة العليــا للوطــن ويحافظ 
ويصــون  وتقدمــه  واســتقراره  أمنــه  علــى 
هويته الثقافية وعاداته األصيلة على أســس 
والمصداقيــة  والموضوعيــة  النزاهــة  مــن 
والمســؤولية، لــكل مــا فيــه الخيــر واالزدهــار 
لمملكــة البحريــن في ظل العهــد الزاهر لعاهل 
البــاد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة.
مــن جانبها، أعربت رئيس جمعية الصحفيين 
عهديــة أحمــد عــن خالــص الشــكر والتقديــر 
الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب 
للصحافــة  الامحــدود  ســموه  دعــم  علــى 

والصحافييــن ومــا يبديــه ســموه مــن حــرص 
على االلتقاء برجال الصحافة واالحتفاء بهم 
وتقديــر جهودهــم، فــي مختلــف المناســبات 
تعبيــرا عما يكنه ســموه من تقدير إلســهامات 

الصحافة في خدمة الوطن.
وعبــر رئيس وأعضاء مجلــس إدارة الجمعية 
الصحافــة  بــه  تحظــى  لمــا  امتنانهــم  عــن 
البحرينيــة مــن اهتمــام ومســاندة دائمــة مــن 
جانــب ســموه، وأشــاروا إلى احتفــاء وتكريم 
خــال  مــن  والصحافييــن  للصحافــة  ســموه 
اإلشــادة بجهودهــم وكذلك من خــال “جائزة 
التــي  للصحافــة”  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 

تجســد أعلى وســام لدعم وتشجيع الصحافة 
والصحافييــن على البــذل والعطاء ومواصلة 
الوطــن  قضايــا  عــن  التعبيــر  فــي  مســيرتهم 

والمواطنين.
وأشــادوا بمــا طرحــه ســموه خال اللقــاء من 
آراء حكيمة وأفكار نيرة تعكس إيمان سموه 
برسالة الصحافة ودورها في خدمة المجتمع 
وإثراء جهود التنمية، منوهين بحرص سموه 
على االســتماع إلى رجــال الصحافة واإلعام 
فــي إطــار مــا دأب عليــه ســموه مــن سياســة 
الفعاليــات  مختلــف  مــع  المفتوحــة  األبــواب 

الوطنية بما يخدم تطور ونماء المملكة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية

المنامة - بنا

مصلحة البحرين هي المعيار الذي توزن به كل كلمة 
الراهنــة تتطلــب أن نكــون أكثــر وعًيــا واســتنارة التحديــات  الــوزراء:  ســمو رئيــس 

أشــاد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة بعاقــات الصداقــة 
والتعــاون بين مملكة البحرين وروســيا 
مواصلــة  بأهميــة  منوهــًا  االتحاديــة، 
تعزيزها بما يعكس تنامي وازدهار هذه 
العاقات التي تلقى كل الدعم والرعاية 
مــن عاهل الباد صاحــب الجالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة. جــاء ذلــك 
لــدى لقــاء ســموه بقصــر الرفــاع امــس 
مملكــة  لــدى  االتحاديــة  روســيا  ســفير 
وذلــك  كريمنــوف  ايغــور  البحريــن 
لــدى  لبــادة  ســفيرًا  تعيينــه  بمناســبة 
المملكــة. حيــث رحــب ســموه بالســفير 
وأعــرب عــن تمنياتــه لــه بالتوفيــق فــي 
أداء مهامــه ومواصلــة تطويــر التعــاون 

الثنائــي بين البلدين الصديقين. وخال 
اللقاء، تم اســتعراض الموضوعات ذات 
االهتمام المشــترك وســبل تعزيزها، إلى 
الســاحتين  علــى  القضايــا  أهــم  جانــب 
اإلقليميــة والدوليــة. مــن جانبــه، أعرب 
شــكره  عــن  االتحاديــة  روســيا  ســفير 

وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي ولــي 
العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى مــا لقيــه 
مــن حفــاوة وترحيــب، وعلــى االهتمــام 
الــذي يوليــه ســموه بتطويــر العاقــات 

البحرينية الروسية.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يستعرض أهم القضايا مع السفير الروسي
صدر عن ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة قــرار رقــم )5( لســنة 2019م.ونص 
القرار رقم )5( بنقل وتعيين مديرين في شؤون الجمارك بوزارة الداخلية جاء فيه: 

المادة األولى:
بــوزارة  الجمــارك  شــؤون  فــي  ينقــل 

الداخلية كل من:
إدارة  مديــر  زويــد  مبــارك  عبــدهللا   -
اإلداريــة  والشــؤون  البشــرية  المــوارد 

ليكون مديرا إلدارة نظم المعلومات.
- عــارف عبدالغفــار العلــوي مدير إدارة 
الجمركيــة  والسياســات  التخطيــط 
التدريــب  إلدارة  مديــرا  ليكــون 

والتطوير.
- خليفــة عبدهللا الشــوملي مدير إدارة 
جمــارك المنافــذ البحرية ليكــون مديرا 

إلدارة التخليص الجمركي.

المادة الثانية:
بــوزارة  الجمــارك  شــؤون  فــي  يعيــن 

الداخلية كل من:
إلدارة  مديــرا  العيســى  حســن  محمــد   -

جمارك المنافذ البرية.
آل خليفــة  دعيــج  بــن  ســلطان  الشــيخ   -
مديــرا إلدارة المــوارد البشــرية والشــؤون 

اإلدارية.

المادة الثالثة:
علــى وزيــر الداخليــة تنفيــذ هــذا القــرار، 
ويعمــل به من تاريخ صدوره، وينشــر في 

الجريدة الرسمية.

نقل وتعيين مديرين في شؤون الجمارك

دعم جمعية 
الصحفيين 

ومساندتها للقيام 
بدورها وتأدية 
رسالتها النبيلة

مواصلة تعزيز 
التعاون الثنائي بين 

البحرين وموسكو
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وّجــه ولــي العهــد، نائــب القائــد األعلــى، رئيــس اللجنة 
العليا لصندوق شهداء الواجب صاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة إلى مباشــرة تنفيذ 
الشــهداء،  ذوي  لرعايــة  الراميــة  والبرامــج  الخطــط 
وتلبية احتياجاتهم من خالل توفير مختلف الخدمات 
الالزمــة لهم، بما يضمن لهم الحياة الكريمة، ومواصلة 
تقديــم الدعــم لهــم عبــر مختلــف البرامج والمبــادرات، 
وذلك إنفاًذا للتوجيهات الملكية الســامية لعاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
بتحقيــق أهــداف الصنــدوق الملكي لشــهداء الواجب، 
تكريًما وتقديًرا لشــهداء الواجب على تضحياتهم في 
ســبيل الدفاع عن الوطن ونصرة الحق، والتي ســتظل 

مبعث فخر واعتزاز للجميع.
جــاء ذلــك، لدى ترؤس ســموه فــي قصر الرفــاع أمس 
اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب 
بحضور ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب، نائــب رئيــس الهيئــة العليا للصنــدوق الملكي 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الواجــب،  لشــهداء 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة  ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيــس االتحــاد 
البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، ووزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، ووزيــر شــؤون الدفــاع الفريق 
الركــن عبــدهللا بــن حســن النعيمــي، وأعضــاء الهيئــة، 
حيــث أثنى ســموه على تفاعل المجتمــع البحريني مع 
ذكــرى يوم الشــهيد الــذي يصادف 17 ديســمبر، والذي 
يعكــس مكانــة الشــهيد، والتواصل المجتمعــي تحقيقا 

للشراكة واإلسهام في تكريم شهداء الواجب.
الفًتا ســموه إلى أن الصندوق الملكي لشهداء الواجب 
الــذي تأســس بأمر ملكــي من جاللة الملك مســتمر في 
دعمه لشــؤون أســر الشهداء واالهتمام بهم ورعايتهم، 
هــذا وتــم خــالل االجتمــاع اســتعراض أبــرز المواضيع 
المدرجــة علــى جــدول األعمــال والمتصلــة بآليــة عمل 

الصندوق.

المنامة - بنا

مباشرة تنفيذ الخطط والبرامج لرعاية ذوي الشهداء
ــر ــ ــم األس ــ ــي دعـ ــ ــر ف ــم ــت ــس ــد: الـــصـــنـــدوق الــمــلــكــي م ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ســـمـــو ولـ

المنامة -بنا

ســمو  الجنوبيــة  المحافظــة  محافــظ  عقــد 
الشــيخ خليفــة بــن علي بــن خليفــة آل خليفة، 
اجتماًعا مع الرئيس التنفيذي لشــركة البحرين 
العريــض  أميــن  “إدامــة”  العقــاري  لالســتثمار 
وعــدد مــن المســؤولين في الشــركة، فــي إطار 
المشــاريع  أبــرز  حــول  والتنســيق  التعــاون 
الرائــدة فــي المحافظة الجنوبيــة، ومن ضمنها 

مشروع تطوير بالج الجزائر )السياحي( وذلك 
لالطالع على مراحل تلك المشاريع الحضارية 

والتنموية.
وأبدى ســمو المحافظ، وجهات النظر المتعلقة 
باحتياجــات المنطقة وضرورة التعاون األمثل 
مــع القطــاع الخــاص والشــركات، موجًهــا إلــى 
مــع  والشــراكة  التنســيق  آفــاق  فتــح  أهميــة 

القطاع الخاص والشركات في تطوير المرافق 
بالمحافظــة  والمماشــي  العامــة  والخدمــات 
المشــاريع  ديمومــة  ضمــن  وذلــك  الجنوبيــة، 
األهالــي  احتياجــات  تلبــي  التــي  والمبــادرات 
بمــا  المحافظــة  وتطلعــات  رؤى  وتعكــس 
يعــود بالنفــع علــى المواطنيــن بكافــة مناطــق 

المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية لدى اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة “ادامة”

سمو محافظ الجنوبية: فتح آفاق الشراكة مع “الخاص”

المنامة - بنا

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني الشــيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة عمــق العالقــات 
البحريــن  مملكــة  بيــن  تربــط  التــي  األخويــة 
وجمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة، فــي ظــل 
اهتمام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفــة، وأخيه رئيس جمهورية 
الشــقيقة عبدالفتــاح السيســي  العربيــة  مصــر 
وتطلعهما المستمر نحو تطوير وتنمية عالقات 
التعاون والدفع بهما نحو أفق أوسع من العمل 
فــي مكتبــه  لقائــه  لــدى  ذلــك  المشــترك. جــاء 
بالــوزارة صبــاح أمــس ســفيرة جمهورية مصر 

العربيــة لــدى مملكــة البحريــن ســهى إبراهيــم 
الفــار، إذ نــوه بالتعــاون بيــن البحريــن ومصــر، 
خصوصــا فــي القطــاع االقتصــادي، ومواصلــة 
البنــاء على ما تحقق من شــراكات اســتثمارية 
بيــن البلديــن وتعزيزهــا نحو مزيــد من الفرص 

الواعدة. وخالل اللقاء تم استعراض العالقات 
الثنائيــة بيــن البلدين الشــقيقين ودعم وتعزيز 
فــي  يســهم  بمــا  االقتصــادي،  التعــاون  آليــات 
زيــادة حجــم االســتثمارات ويخــدم المصالــح 

المشتركة بينهما.

وزير المالية واالقتصاد الوطني ملتقيا سفيرة جمهورية مصر العربية

تعزيز آليات التعاون االقتصادي مع مصر



أعلــن مركــز معلومــات المــرأة والطفل التابــع لجمعية رعاية الطفــل واألمومة عن 
جائزة المرحومة الشــيخة لولوة بنت محمد آل خليفة للقصة القصيرة لألطفال - 

الدورة العاشرة للعام 2019.

وذكــر مديــر مركز معلومــات المرأة 
دانــش أن جائــزة  والطفــل ســامي 
بنــت  لولــوة  الشــيخة  المرحومــة 
محمــد آل خليفــة للقصــة القصيــرة 
موجهــة  ســنوية  جائــزة  لألطفــال 

لألطفال المبدعين.
هــذه  خــال  مــن  المركــز  ويســعى 
المواهــب  الكتشــاف  الجائــزة 
الصغيــرة وتشــجيعها علــى الكتابة 
الشــخصية  قدراتهــا  وتنميــة 
وســائل  مــن  وكوســيلة  واألدبيــة، 
مكتبــة الطفــل فــي المركــز لتقديــم 
الرعاية المناسبة للطفل لصقل تلك 
المواهب وتطويــر قدرات األطفال 
واالتصاليــة  واللغويــة  العقليــة 
والفنيــة، وذلك من خــال خدماتها 
وبرامجهــا المتخصصــة فــي مجال 

الطفل.
وأضــاف أنــه تقســم فئــات الجائزة 

إلى 3 فئات لألعمار 7 - 9 ســنوات، 
واألعمــار 10 - 12 ســنة، واألعمــار 
13 - 16 ســنة، وتبلــغ قيمة الجائزة 
األولــى 250 دينــارا، والثانيــة 200 
لــكل  دينــارا،   150 والثالثــة  دينــار، 

فئة من فئات الجائزة.
بتاريــخ  يبــدأ  التســجيل  أن  علًمــا 
فــي  وينتهــي   2019 فبرايــر   3
 8 الســاعة  مــن   2019 فبرايــر   28
صباًحــا حتى 2 ظهــًرا. وللمزيد من 
المعلومــات يمكــن االتصــال بنادية 
الرقــم  الطفــل علــى  أمينــة مكتبــة 

.)17780300(

05 local@albiladpress.com

االثنين
4 فبراير 2019 
29 جمادى األولى 1440

“ تنفيذية” لتدشين خطة تعزيز االنتماء 
الــمــتــابــعــة لــلــجــنــة  األول  االجـــتـــمـــاع  ــرأس  ــتـ يـ الــداخــلــيــة  ــر  ــ وزيـ

ترأس وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، صباح أمس 
االجتماع األول للجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
قيــم المواطنــة، والتــي أقرهــا مجلــس الــوزراء وقــّرر تشــكيل لجنــة لمتابعــة تنفيذهــا 
برئاســة وزير الداخلية وعضوية وزراء التربية والتعليم، العدل والشــؤون اإلســامية 

واألوقاف، العمل والتنمية االجتماعية، اإلعام، الصحة، والشباب والرياضة.

الداخليــة  وزيــر  رّحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
عــن خالــص  معرًبــا  باألعضــاء،  اللجنــة  رئيــس 
شــكره وتقديــره لصاحــب الجالة عاهــل الباد، 
الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
وصاحب الســمو الملكي ولــي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس الــوزراء على هذه 

الثقة، وتشرفه برئاسة هذه اللجنة الوطنية.
الوطنيــة  الخطــة  أن  اللجنــة  رئيــس  وأوضــح 
قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز 
المواطنة، تأتي في إطار الرؤية الشاملة لعاهل 
الباد بضرورة تعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
قيم المواطنة، باعتبارهما ركيزتين أساســيتين 

للنهــوض بالمجتمع البحرينــي، وتأكيًدا الهتمام 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء بأن يكون 
تعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنة 

ا في برامج عمل الحكومة. جزًءا أساسيًّ
واستعرض الوزير مراحل هذه الخطة الوطنية 
منذ أن أطلقها كمبادرة في اجتماع مع نخبة من 
أبنــاء المجتمع وتشــكيل لجنــة ضمت نخبة من 
المتخصصين والخبـــراء في مختلف المجاالت 
من أجل وضع خطة وطنية شاملة تكون إطاًرا 
أجــل  مــن  المعنيــة  الجهــات  كافــة  لعمــل  ــا  عامًّ

اللجنــة عملهــا،  باشــرت  الهــدف. وقــد  تحقيــق 
بهــدف  الوطنيــة  الخطــة  مشــروع  وضــع  وتــم 
مواصلــة البنــاء علــى ما تــم إنجازه بهذا الشــأن 
لتقويــة جبهتنا الداخليــة وحفظ األمن الوطني 
واالســتقرار المجتمعي وتعزيز الوالء واالنتماء 
والحفــاظ  المواطنــة  قيــم  وترســيخ  الوطنــي 
على وســطية واعتــدال الخطاب الديني ونشــر 
روح التســامح واالعتــدال وااللتــزام بالوحــدة 
تشــكيل  األعضــاء،  قــّرر  ذلــك،  بعــد  الوطنيــة. 
اللجنة التنفيذية لإلشراف على تنفيذ مبادرات 

الخطــة الوطنية بالتنســيق مع الجهات المعنية، 
كمــا تــم بحــث إعــان تدشــين الخطــة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة 
في مناســبة خاصة، تليق بحجم هذا المشــروع 
الوطنــي. وفــي ختــام اجتمــاع اللجنــة، أعــرب 
وزير الداخلية رئيس اللجنة عن شكره وتقديره 
ــا لهــم التوفيــق والســداد فــي  لألعضــاء، متمنيًّ
العمل على تحقيق األهداف المرجوة والنهوض 
بالمهــام والمســؤوليات المنوطــة بهــذه اللجنــة 

الوطنية بما فيه خدمة للوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

ترقية 776 ضابطا و3605 من ضباط الصف واألفراد والمدنيين
ــاع ــ ــدف ــ ال ــوة  ــ ــ ق ــس  ــيـ ــأسـ تـ ــى  ــلـ عـ  51 الـــــذكـــــرى  بـــمـــنـــاســـبـــة 

صــدر عــن عاهل البــاد صاحــب الجالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة األمر الملكي السامي، 
البحريــن  دفــاع  بقــوة  ضابطــًا   )776( بترقيــة 
مــن مختلــف الرتــب العســكرية، وجــاءت هــذه 
الترقيــات التــي صــدرت باألمر الملكي الســامي 
تزامنــًا مــع احتفــاالت البــاد بالذكــرى الواحــد 
والخمســين علــى تأســيس قوة دفــاع البحرين، 

في الخامس من فبراير من كل عام.
وبهــذه المناســبة نقــل القائــد العــام لقــوة دفــاع 

البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفــة إلــى الضبــاط الذيــن جــرى ترقيتهم، 
تهاني صاحب الجالة الملك، وولي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفة، وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق 
والســداد لتحقيــق مزيــد مــن التقــدم واالزدهار 
القيــادة  ظــل  تحــت  العزيــزة  لمملكتنــا  خدمــَة 

الحكيمة لصاحب الجالة عاهل الباد.
كمــا أصدرالقائد العــام لقوة دفاع البحرين أمره 
واألفــراد  الصــف  ضبــاط  مــن   )3605( بترقيــة 

دفــاع  بقــوة  الرتــب  مختلــف  مــن  والمدنييــن 
البحرين بهذه المناسبة.

وهنــأ القائــد العام لقــوة دفاع البحريــن الضباط 
ترفيعهــم  بمناســبة  واألفــراد  الصــف  وضبــاط 
هــذه  تكــون  أن  ترقيتهــم وداعيــًا  لهــم  مبــاركًا 
الترقيــة حافزًا لهــم لبذل المزيد من العطاء في 
ميدان العمل ألداء واجبهم الوطني في الدفاع 
عن الوطن، وتحقيق مزيد من التقدم واالزدهار 
لقوة دفاع البحرين متمنيًا لهم التقدم والنجاح 
صاحــب  لحضــرة  الســديدة  القيــادة  ظــل  فــي 

الجالة عاهل الباد القائد األعلى. الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة

الرفاع - قوة الدفاع

إغالق التسجيل 
28 فبراير الجاري

المنامة - جمعية رعاية الطفل واألمومة

اطالق جائزة “الشيخة لولوة بنت محمد” للقصة القصيرة

تقنين استخدام المنتجات البالستيكية
رئيس “األعلى للبيئة”: تحقيق بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين

أعرب الممثل الشــخصي لجالة الملك رئيس المجلس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة عن اعتزاز ســموه 
بالجهــود المبذولــة فــي حمايــة البيئة والتنمية المســتدامة في مملكة البحرين، والتي تأتي انســجاما مع التوجيهات الســامية 
لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والواردة في ميثاق العمل الوطني ورؤية البحرين االقتصادية 
2030، والتــي تأتــي ضمــن المشــروع اإلصاحــي لجالــة الملــك، والتــي تحظــى بدعــم واهتمام رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، ومســاندة ورعايــة ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكــد ســمو الشــيخ عبــد هللا بــن حمــد آل 
يــوم  بمناســبة  لــه  تصريــح  فــي  خليفــة 
الرابــع مــن  الــذي يوافــق  الوطنــي  البيئــة 
فبراير التزام مملكة البحرين في مواجهة 
التحديــات البيئيــة بمــا يحقــق بيئــة آمنــة 
ومســتدامة للمواطنين والمقيمين، ويعزز 
مشــيرا  ودوليــا،  إقليمــا  المملكــة  مكانــة 
للبيئــة  األعلــى  المجلــس  أن  إلــى  ســموه 
اختار شــعار هذا العام تحت عنوان )لنحِم 
بيئتنا من الباســتيك(، والــذي يأتي إيمانا 
من المجلس بخطورة المواد الباســتيكية 
على البيئــة البرية والبحرية وما تحويهما 
من حياة فطرية وثروات طبيعية، وكذلك 
انطاقــا من رؤية المجلــس الداعية؛ للحد 
من اســتخدام المواد الباســتيكية الضارة 

في مملكة البحرين.
ونــوه ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل 

خليفة أن مهمة الحد من استخدام المواد 
الباســتيكية فــي أي دولة مــن دول العالم 
تقــوم على أســاس الشــراكة والتكاتف من 
جانــب الجميــع، وعلــى هذا األســاس عمد 
المجلــس األعلــى للبيئــة طــوال الســنوات 
الماضية في إشراك المؤسسات الحكومية 
والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي 
مكافحــة المخلفــات الباســتيكية والحــد 
الباســتيكية غيــر  المــواد  مــن اســتخدام 
االســتخدام  وذات  لاســترداد  القابلــة 
المفــرد، وشــجع الجهــات المعنيــة بالبيئــة 
علــى اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لخفض 
فــي  الــذي يتســبب  الباســتيك  اســتهاك 
البيئــة  علــى  الســلبية  اآلثــار  مــن  العديــد 

واألنظمة البيئة.
األعلــى  المجلــس  رئيــس  ســمو  وأشــار 
بــدأت  البحريــن  مملكــة  أن  إلــى  للبيئــة 

خطــوات عمليــة بشــأن الحــد مــن تلــوث 
وذلــك  الباســتيكية  بالمــواد  المحيطــات 
مــن خــال إصــدار التشــريعات القانونيــة 
الــوزراء  مجلــس  وافــق  حيــث  الازمــة، 
علــى إصــدار قــرار وزاري يحظر اســتيراد 
المخلفات الباســتيكية، وقرار وزاري آخر 
ينظــم عمليــة تــداول المــواد الباســتيكية 
بمواصفــات ومقاييــس متطــورة مواكبــة 
لتجــارب الــدول المتقدمــة، وتشــمل عــدم 
الســماح بتــداول المنتجــات الباســتيكية 

غير القابلة للتحلل.
البحريــن  مملكــة  أن  ســموه  وأوضــح 
ماضيــة نحــو تقنيــن اســتخدام المنتجات 
فــي  المحليــة  الســوق  فــي  الباســتيكية 
المســتقبل القريــب؛ بهــدف تقليــل إنتــاج 
مملكــة  فــي  الباســتيكية  المخلفــات 
البحرين من خال التحكم في استهاكها، 

وتطويــر مســتوى المنتجات الباســتيكية 
المســتخدمة فــي المجاالت التــي ال يمكن 
الباســتيكية  المنتجــات  اســتخدام  منــع 
فيها لتكون صديقة للبيئة، وذلك بالتعاون 
والتنســيق مــع وزارة الصناعــة والتجــارة 
والســياحة، مؤكدا ســموه أن كل ما تحقق 
فــي هذا المجال هو ثمرة توجيهات ســمو 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء مــن خال 
قــرار اللجنــة التنســيقية، والقــرار الصــادر 
والبنيــة  لإلعمــار  الوزاريــة  اللجنــة  عــن 

التحتية المتعلقة بهذا الشأن.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المنامة - بنا

هروب قانوني 
لمستثمرة

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

Û .”تزهر األرض عندما يبكي المطر“
جال الدين الرومي

Û  يتعين عدم تزييت تطبيق القانون على المســتثمرين األجانب، وال يجري
إغراق المشهد التجاري والصناعي بتسهيات تخل بصرامة أنظمة تعكس 

سيادة الدولة ضد المخالف.
Û  وكشفت الممارسة بالفترة الماضية عن وجود جيوب باألجهزة الحكومية

مــن أصحــاب النفــوس المريضــة، ويقبلــون باســتمالتهم بالدينــار؛ لتمريــر 
معامات مزورة أو اختاس أو تهريب مطلوبين للعدالة.

Û  ومــن بيــن القصــص مــا حملــه المواطــن )ا. ع. ( مــن تحريــر مســتثمرة مــن
الجاليــة اآلســيوية شــيكا لــه، وتبين أنــه دون رصيد، ورفع شــكوى ضدها، 
وقــررت الســلطات إصــدار مذكــرة ضبــط وإحضــار، ومنعهــا مــن الســفر، 

وإحالتها للمحكمة الجنائية بتهمة إعطاء شيك دون رصيد بسوء نية.
Û  ،وفوجــئ المواطــن مــن تملــص المســتثمرة مــن بوابــات العبــور الرســمية

ومغادرتهــا مطــار البحريــن، وحطــت رحالها بإمــارة دبي، ثــم الذت بالفرار 
إلى بلدها األم الهند.

Û  ســافر المواطــن لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتواصل مــع األجهزة
األمنيــة المختصــة، واطلــع على مســتندات دامغــة تثبت تواجدهــا بإمارة  
اإلماراتيــة  الدوليــة  الجنائيــة  الشــرطة  مكتــب  موظفــو  وتعــاون  دبــي، 
)اإلنتربول( مع المواطن، وطلبوا اســتعاما رســميا مــن )إنتربول( البحرين 
مــن نظيــره اإلماراتــي عن حالــة وجود المســتثمرة الهاربة، وبالفعل تســلم 

مكتب البحرين ردا مكتوبا يثبت مغادرتها المنامة.
Û  قضية مطالبة المواطن المالية موجودة بعهدة الجهات العدلية والقضائية

المتخصصــة، ولجــأ للصحافــة؛ لقــرع الجــرس بموضــوع أهــم، وهــو تعزيز 
التحصين األمني بالمنافذ للمستثمرين األجانب.

المنامة - وزارة الداخلية

عقــدت إدارة تنفيــذ األحــكام بالشــؤون 
الثانيــة،  التأسيســية  الــدورة  القانونيــة، 
اإلدارة  عمــل  منهجيــة  ضمــن  وذلــك 

لتطويــر الكادر البشــري لمأموري الضبط 
القضائي القائمين على تنفيذ األحكام.

وناقشــت الــدورة عدًدا مــن المحاور في 
الجانبين العملي والنظري.

دورة تأسيسية ثانية لمأموري الضبط القضائي

سترة - شركة جيبك

تفّضل وزيــر الداخليــة الفريــق أول الركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، يــوم 28 ينايــر المنصــرم بزيارة جناح شــركة 
الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” في المعرض الذي ُأقيم على هامش المؤتمر المهني الثالث عشر للجمعية األميركية 

لمهندسي السامة العامة المهنية )فرع الشرق األوسط(.

وقــد كان فــي اســتقبال الوزير لــدى وصوله 
لمقــر الجنــاح، رئيــس الشــركة عبدالرحمــن 
اإلدارة  أعضــاء  مــن  وعــدد  جواهــري، 
التنفيذية بالشركة. ورّحب جواهري بالوزير 
بزيــارة جنــاح  لتفضّلــه واهتمامــه  وشــكره 
الشــركة، ثــم قّدم لوزيــر الداخليــة نبذة عن 
أعمــال الشــركة وإنجازاتهــا والجوائــز التــي 
حصلــت عليهــا في مجــال األمن والســامة 
والتــي تحــرص “جيبــك” علــى االلتــزام بهــا 

والترويج لها في أوساط المجتمع. 
وفــي ختــام الجولــة التفقديــة، أبــدى وزيــر 
الداخلّية إعجابه الكبير بالمستوى المتطور 
الــذي وصلــت إليــه الشــركة، كمــا عّبــر عــن 
فــي  المتميــزة  إلســهاماتها  الكبيــر  تقديــره 

مجــال االلتــزام بالمعاييــر العالمّية للســامة 
المهنّيــة، ومجال تنميــة المجتمع وذلك عبر 
برامجهــا التوعويــة المختلفــة، مثنًيــا علــى 
والمعــرض  المؤتمــر  فــي  الشــركة  مشــاركة 
لمهندســي  العامــة  للجمعيــة  عشــر  الثالــث 

الســامة العامــة، مشــيدًا فــي الوقــت ذاتــه 
تعزيــز  علــى  العمــل  فــي  الشــركة  بجهــود 
بجعلهــا   واإلســهام  العامــة  الســامة  ثقافــة 
ثقافــة مجتمعية تهدف إلى تحســين األداء 
وتوفيــر الصحــة المهنيــة والمحافظــة علــى 

البيئة. 
وأشــار وزير الداخلّية إلى ما تمثله مشاركة 
“جيبــك” في المؤتمر والمعرض ليس لكونها 
أحــد أهــم الصــروح الصناعيــة فــي المملكــة 
نموذًجــا  لكونهــا  كذلــك  ولكــن  فحســب، 
ُيحتــذى بــه فــي التطبيــق الصــارم لمعاييــر 
األمــن والســامة والصحــة المهنيــة، مضيًفا 
أن الجوائــز التــي اطلــع عليها خــال جولته 
بجناح الشــركة، إنما تؤكــد المكانة المتميزة 

بالســامة  االلتــزام  مجــال  فــي  للشــركة 
المهنّية.

التــي تتمتــع بهــا  الهائلــة  بالقــدرات  وأشــاد 
مجــال  فــي  العاملــة  الصناعّيــة  الشــركات 
عــام،  بشــكل  بالبحريــن  النفطيــة  الصناعــة 

ممتدًحــا علــى نحٍو خــاص اإلنجــازات التي 
الســنوات  البتروكيماويــات خــال  حققتهــا 
إنتــاج  فــي  الكبيــر  وتميزهــا  الماضيــة 
فــي  منّوًهــا  واألســمدة،  البتروكيماويــات 
الوقت ذاته بإســهامات الشركة ودورها في 

المؤتمــرات والفعاليــات المتخصصــة  دعــم 
وأبــدى  المملكــة،  أرض  علــى  ُتقــام  التــي 
إعجابــه الكبيــر بالتطــور الــذي وصلــت إليه 
أصبحــت  التــي  العاليــة  والســمعة  الشــركة 
التــي  المحافــل  كافــة  فــي  اســمها  ترافــق 
تشــريًفا  يعتبــر  الــذي  األمــر  بهــا،  تتواجــد 
للبحريــن ولكافــة الدول المســاهمة في هذا 

الصرح الصناعي المتميز.
مــن جانبــه، قــال جواهــري إن زيــارة وزيــر 
الداخليــة لجنــاح الشــركة إنما تأتــي تقديًرا 
مجــال  فــي  تبذلهــا  التــي  الشــركة  لجهــود 
فــي  الرائــع  وســجلها  المهنّيــة،  الســامة 
تحقيــق ســاعات عمــل قياســية دون وقوع 
أن  إلــى  مشــيًرا  للعمــل،  معيقــة  حــوادث 
الشــركة حريصــة علــى التعــاون البنــاء مــع 
المســتويات،  جميــع  علــى  الداخلّيــة  وزارة 
مؤكًدا أن الجانبين يرتبطان بشــراكة فاعلة 
فــي الكثيــر مــن البرامــج والمبــادرات التــي 

تخدم أهدافهما المشتركة.

وزير الداخلية يشيد بدور “جيبك” فيما يتعلق باالستدامة

زار جناح الشركة 
بالمعرض المصاحب 

لمؤتمر السالمة 
المهنية
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العاهل الداعم األول لمسيرة الخير والعمل اإلنساني29 جمادى األولى 1440
الطفل لرعاية  الـ36  الخير”  “طبق  مهرجان  تفتتح  العنود  الشيخة  سمو 

أكــدت ســمو   الشــيخة   العنــود   بنــت   محمد   بــن   ســلمان   آل   خليفة، حرم وزير شــؤون 
الديوان الملكي ســمو   الشــيخ   علي   بن   عيســى   بن   سلمان   آل   خليفة، أن عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة هو الداعم األول لمســيرة الخير 
والعطــاء فــي البحرين، التي وضعت المملكة علــى خارطة العالم في مجال العمل 
اإلنســاني والتطوعــي مــن خالل توجيهات جاللته الســديدة في دعم المؤسســات 

والمشاريع والبرامج في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي.

سموها تفتتح طبق الخير 

جاء ذلك، لدى رعاية وافتتاح ســمو الشيخة 
فــي  الخيــر”  “طبــق  لمهرجــان  أمــس  العنــود 
نســخته السادســة والثالثيــن والــذي تنظمــه 
ا،  ســنويًّ واألمومــة  الطفــل  رعايــة  جمعيــة 
وانطلــق هــذا العــام بعنوان “الوفــاء يجمعنا”، 

بمقر الجمعية بمدينة عيسى.
وأعربت ســموها عن شــكرها للجهود الكبيرة 
رئيســة  البــالد،  عاهــل  قرينــة  تبذلهــا  التــي 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة في 
دعم الجهد اإلنســاني وحشد الطاقات بطرق 
العمــل  مؤسســية فاعلــة وتطــور إدارة هــذا 

التطوعي بصورة ملحوظة. 
وأكــدت الــدور الرائــد لجمعيــة رعايــة الطفل 
والجهــود  اإلنســاني،  العمــل  فــي  واألمومــة 
التعليــم،  مجــال  فــي  بذلتهــا  التــي  المميــزة 

إيماًنــا منهــا بدور التعليم فــي تكوين مجتمع 
مثقــف ويخــدم بلــده وذلك من خالل إنشــاء 
لتصبــح  األطفــال  وريــاض  الحضانــات 
الطفــل  دخــول  فــي  وتســاهم  نموذجيــة 
المراحل الدراســية، إلى جانب رعاية وتعليم 
األطفــال المعاقيــن وتأهيلهــم لالندمــاج فــي 
للتربيــة  األمــل  معهــد  خــالل  مــن  المجتمــع 
الخاصــة إلــى جانــب مركــز معلومــات المــرأة 
والطفل ومكتبة الطفل والتي تصب جميعها 

في خلق مجتمع بحريني متعلم وفعال.

إشادة بالجمعية 

والكبيــر  الفعــال  بالــدور  ســموها  وأشــادت 
واألمومــة  الطفــل  رعايــة  جمعيــة  لرئيســة 
الشــيخة هنــد بنت ســلمان آل خليفــة، وبدور 
خليفــة  آل  ســلمان  بنــت  عايشــة  الشــيخة 
فــي الســير قدًمــا وتعزيــز العمــل التطوعــي 
علــى منهــاج والدتهمــا المغفــور لها بــإذن هللا 

الشــيخة لولــوة بنــت محمــد آل خليفــة، التي 
أسســت جمعيــة رعايــة الطفــل واألمومة من 
أجــل مــد يــد العــون والعطــاء لكافــة أفــراد 
المجتمــع وســخرت حياتها للعمــل التطوعي، 
مثنيــة علــى العطــاء الالمحــدود الــذي قدمه 
الرعيــل األول من الســيدات البحرينيات في 
هــذا المجــال حيــث تــم تخصيــص طــاوالت 
ألطبــاق الخيــر بأســمائهن، تخليــًدا لذكراهــن 
ولما قدمنه من جهود مخلصة تركت بصمتها 
جليــة فــي المجتمــع الــذي جبــل علــى عمــل 
الخيــر. وأوضحــت ســمو الشــيخة العنــود أن 
ريــع مهرجان “طبق الخير” ســيتم تخصيصه 
بالمصلحــة  ألعمــال ومنشــآت خيريــة تعــود 
والمنفعة للمجتمع الذي يشهد تميًزا ملحوًظا 

فــي مجــاالت العمــل التطوعــي بفضــل زيادة 
اإلدراك والوعي بالمســؤولية االجتماعية من 

قبل مؤسسات الدولة والمجتمع.

طاولة الشيخة ثاجبة بنت سلمان 

واشتمل المهرجان على طاوالت مميزة، منها 
طاولــة ســمو الشــيخة ثاجبة بنت ســلمان آل 
خليفــة، والتي كانــت تحت إدارة أمل مبارك، 
والتي أكدت أن الطاولة التي قدمت تشكيلة 
مــن أطبــاق المطبــخ البحرينــي والخليجــي، 
القــت إقبــاالً واســًعا مــن الســيدات، مشــيرة 
إلى أن كل األصناف قد نفدت خالل الســاعة 

األولى من انطالق المهرجان.

سمو الشيخة العنود بنت محمد تفتتح المعرض

Û  وعلــم والفلســفة  والشــعر،  واألدب،  باللغــة،  مولــع  رجــل  أنــا 
األنثربولوجيا، فهؤالء األطفال هم من أركن إليهم في اللعب عند 

الهروب من حرائق السياسة.
Û  نظمــت الشــعر، وأنــا في عمر السادســة عشــرة، وكنت مولعــا بنزار

قبانــي الــذي تلقفت أمســيته عندما جاء البحرين فــي الثمانينات، 
وكان لي صديق يرسل لي دواوينه عندما كنت أدرس في إيران، 

إضافة إلى المتنبي والجواهري ودرويش.
Û  ،وكنت في فترة االبتدائية في مدرســة اإلمام الصادق االبتدائية

ولولعي باألدب اجتهد في اإللقاء مرتجال في الطابور الصباحي.
Û  كبرت معي اللغة وكبرت معها، وظل الشعر يتسامر معي ليال على

ضوء القمر، ويحتســي معي القهوة في الصباح. نهج البالغة كان 
إنجيلي في اإلمساك بناصية الكلمات، ومازال هو سر توازني في 

فهم توازنات الحياة.
Û  وكنــت إلــى كل ذلك مهووســا بتنــس الطاولة، وأجيدهــا باحتراف

ولــي ميداليات ذهبية فيها، وكنت مولعا بالفاشــن، وفتحت محال 
فــي المنامــة وصممــت عدة قطع، وعرضتها بفرنســا إال أن ))الربيع 
العربــي(( إلتهــم بعــض متابعاتــي التــي بــدأت أعــود إليهــا متفرغــا 

بشغف بما في ذلك رسم الكاريكاتير الساخر.
Û  ،وعنــدي عيــن قناص في اصطياد قطع الديكور. ليســت نرجســية

ولكــن هللا أمرنــا أن نتلهــى بالجمال، أنا أقــدس الجمال بكل ألوانه 
ويغويني.

Û  كل هذه الخامة كانت متوفرة إلى أن خطفتني السياسة، وزنزانة
التأدلــج السياســي. أتذكــر أنــي في عمــر الواحد والعشــرين كتبت 

قصيدة غزل بدايتها:
Û لو آن للعين بأن تكتبا وللرموش السود أن تطنبا
Û قالت الحب له وحده ذنبا أتى أو جاءني مذنبا
Û يا سيدي، خط الهوى محنة ما سلم الخُل به صاحبا
Û نمت على أهذابه ليلة أسكرت فيها النجم والكوكبا
Û بنيت قصرا فوق أجفانه فاق قصور الُمْلك فوق الربى
Û :ونظمت أبياتا في الفلسطيني الثائر
Û اسكر بالدك من دماك فإنما أرض بال دم تزول وتذهُب
Û  ،وكــن الفتــى يهــوى الحيــاة كريمــة بســالح همتــه يصــول ويرعب

واترك حياة الخانعين فإنها عيش الضعيف وعيشها ال يطلب
Û  وإذا يتغــرب،  لثاثــر  الرفيــق  نعــم  فإنــه  للطريــق  واختــر حســاما 

الشعوب تمردت لخالصها نطق الحديد وجرحها يتصبب
Û إن العظيم وإن تحطم سيفه يرنو إلى قمم الكفاح ويطلب
Û عاشوا بعيدا عن ديار أحبة فعن الطلول تشردوا وتغربوا
Û بؤساء عاشوا والضمير محلق بالكبرياء متيم ومعذب
Û  وقــام تلفزيــون البحريــن مشــكورا بتوثيــق كل هــذه الســيرة فــي

برنامــج ))بروفايــل(( خــاص ســلط الضــوء فيه على الشــعر، ولعب 
تنــس الطاولــة والديكور ورســم الكاريكاتير إلى أمــور كثيرة وهو 

موجود باليوتيوب.
Û  كشــخص مهــووس بالثقافة تنقلــت بين صالونات الفكــر والثقافة

الفلســفة  عــن  منقبــا  أذهــب  بأوروبــا  وجــودي  وأكثــر  والفلســفة 
والتاريــخ، وكل علــوم األنثروبولوجيــا، لكــن كان الشــعر محطتــي 
التــي تخفــف علــيَّ وجــع الواقع، إال أنــي اآلن أكثرت مــن االهتمام 
فــي علــم البرمجــة اللغويــة وعلــم الطاقــة وكل حلمــي أن أتفــرغ 

إلتقان اللغة الفرنسية واإلسبانية وهذا طموحي القادم.
Û  .مــع الجمــال يجــب أن تكــون كثعلب الغابــة ال تريح وال تســتريح

قناعتــي أن الِشــعر، الجمــال، الرومانســّية، الُحــب.. هي مــا تجعلنا 
نبقى على قيد الحياة.

Û  لقت القصيدة التي نشــرت في جاللة الملك بمناســبة عيد ميالده
المجيد صدى كبيرا في الشارع البحريني، وجاءني عدد كبير من 
االتصاالت تتساءل عني كشاعر وعن هل ثمة ديوان مستقبلي؟

Û  وأقول: هذه القصيدة ما هي إال قصيدة من عدة قصائد ســكبتها
لــم أنشــرها فــي  بيــن يــدي جاللتــه كرســالة حــب وتقديــر، وإن 
الصحافــة لكــي أوصــل رســالة تقدير لجاللتــه بأنه ســيبقى له في 
القلب ركن يسقط فيه المطر. فأنا رجل أعرف لغة الوفاء، وتقدير 

الكبار.
Û  وهنــا أقــول فيه بيت شــعر من قصيــدة طويلة نظمتها قبل أشــهر

وأرسلتها لجاللته 
Û إن كان بالتيجان يزهو حاكٌم أنت الذي تزهو به التيجاُن

ومازال لك في 
القلب ركن يسقط 

فيه المطر سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

النعيمي: جاللة الملك وراء الفوز بمبادرة مكتبتي الرقمية
ــي الــــمــــيــــدان الـــتـــربـــوي ــ ــن فـ ــيـ ــلـ ــامـ ــعـ أشـــــــاد بـــجـــهـــود الـ

بمناســبة فــوز مملكــة البحرين بجائزة اإلسيســكو للمــوارد التربوية الرقميــة المفتوحة 
عن مبادرة )مكتبتي الرقمية(، استقبل وزير التربية والتعليم ماجد  النعيمي عددا من 

مديري ومديرات المدارس المطبقة لهذه المبادرة من كافة المراحل التعليمية.

التــي  بالجهــود  الوزيــر  اللقــاء، أشــاد  وخــالل 
يبذلهــا العاملون فــي الميدان التربــوي، والتي 
ســاهمت في إثــراء البوابة التعليميــة بالعديد 
النقــاش  وحلقــات  والــدروس  المــواد  مــن 
التــي كان لهــا األثــر البالــغ علــى تنميــة معارف 
المقــررات  مختلــف  فــي  الطلبــة  ومهــارات 
الدراســية وتبــادل الخبــرات واآلراء وتعزيــز 

التعلم التفاعلي.

تفعيــال  البحريــن جــاء  فــوز مملكــة  أن  وأكــد 
لتوجيهات جاللة الملك بتعزيز التمكين الرقمي 
واالستفادة من المنظومات الرقمية في مجال 
التعليــم، حيــث تــم تطبيــق هذه المبــادرة على 
20 مدرســة، ثــم تــم التوســع فيهــا لتشــمل 20 
مدرســة أخــرى، ليصــل مجموع المــدارس إلى 
40 مدرســة، كما بلــغ عدد الوحــدات التعليمية 
الرقميــة  المكتبــة  مواقــع  علــى  المنشــورة 

)1767( وحــدة محتــوى تعليمــي رقمــي علــى 
مواقــع مكتبتــي الرقمية مــن إنتــاج المدارس، 
المعلميــن،  إنتــاج  مــن  وحــدات   )1505( منهــا 
و)262( وحدة من إنتاج الطلبة، موجها شــكره 

وتقديره لكافة العاملين والمختصين وأعضاء 
الهيئــات اإلدارية والتعليميــة والطلبة وأولياء 
أمورهــم علــى تعاونهــم؛ من أجــل تحقيق هذا 

اإلنجاز التعليمي.

وزير التربية والتعليم مع المدارس المشاركة في مبادرة مكتبتي الرقمية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بدور المالكي من مدينة عيسى )تصوير: رسول الحجيري (

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

الصحفييــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس  قــرر 
البحرينية تكليف الزميل أحمد كريم برئاسة 

لجنة الصحافيين الرياضيين.
وقالت رئيســة الجمعية عهدية أحمد الســيد 
إن اللجنــة الجديــدة ســتكون مســؤولة عــن 
الكــوادر الصحافيــة واإلعالميــة  اســتقطاب 
الرياضيــة، وتنظيــم الفعاليــات المتخصصــة 
بهــذا القطــاع العريض، والتعبيــر عن مطالب 
واحتياجــات المحرريــن والعاملين باألجهزة 
الرياضيــة الصحافيــة والرياضيــة الوطنيــة، 

وغيرها من اختصاصات مهمة.
وأكــدت رئيســة الجمعيــة أن تولــي الزميــل 
عمــل  بمســيرة  اللجنــة  قيــادة  كريــم  أحمــد 
مجلــس اإلدارة بالمرحلــة المقبلــة يأتي نابعا 
مــن عــدة أســباب، فهــو يعتبــر مــن األســماء 
الرياضــي  بالمجــال  الالمعــة  الصحافيــة 
الصحافــي، وعمــل محــررا رياضيــا بصحيفة 
األيــام، ثــم رئيســا لقســم الرياضــة بصحيفــة 

الوطــن، وهــو حاليــا رئيــس لقســم الرياضــة 
بصحيفــة البــالد، وحــاز جائــزة أفضــل عمود 
بجائــزة خليفــة بــن ســلمان للصحافــة بالعام 
صحافــي  أفضــل  الختيــاره  إضافــة   ،2018
رياضــي خليجي بمســابقة االتحاد الخليجي 

الرياضي بالعام 2016.
وأشــارت رئيســة الجمعية أن مجلس اإلدارة 
بصــدد عقــد اجتمــاع تشــاوري مــع األعضــاء 

الجمعيــة  بعضويــة  بالمشــاركة  الراغبيــن 
والمســاهمة البنــاءة بمســيرة عمــل الجمعيــة 
بالمرحلة المقبلة، ومؤكدة حرصها الكبير أن 
تكون الجمعية بيتا مهنيا لجميع الصحافيين 

والصحافيات والمظلة الجامعة لهم.
مــن جهتــه، قــّدم رئيــس لجنــة الصحفييــن 
شــكره  كريــم  أحمــد  الزميــل  الرياضييــن 
علــى  الجمعيــة  إدارة  لمجلــس  وتقديــره 

قــراره، ومؤكــدا أنــه أنــه أجــرى اتصاالته مع 
زمالئه رؤوساء األقسام الرياضية بالصحف 
عمــل  وتنشــيط  التنســيق  لتعزيــز  المحليــة؛ 
اللجنــة، ومشــيدا بمــا لمســه مــن دعــم كبيــر 
مــن زمالئــه. وذكــر كريــم بــأن األيــام المقبلة 
واعــدة بالحيوية، وســيجري تشــكيل اللجنة 
مــن خالل نخبة مــن األعضاء، وداعيا زمالء 
المهنــة للتجــاوب مــع دعــوة مجلــس اإلدارة 

بحضور اللقاء التشاوري القريب.
اإلدارة  أنــه وبمســاندة مجلــس  إلــى  ولفــت 
وأعضاء اللجنة ســتعمل اللجنة على تحقيق 
تطلعــات األعضــاء والتعــاون مــع المنظمــات 

المهنية المتخصصة بالمجال الرياضي.

الزميل أحمد كريم رئيسا للجنة الصحافيين الرياضيين

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين 
ميرزا بمكتبه وفدًا من شركة )أبنية( البحرينية 
يتقدمهــم عبدهللا المير ووليد بوجيري، الذين 
قدمــوا لــه رئيــس شــركة TermoBor التركيــة 
المتخصصــة فــي انتــاج مــواد العــزل الحراري 
مراد سارجين. وفي بداية اللقاء رحب الوزير 
Ter� مــادة علــى  اطلعــوه  الذيــن   بالحضــور 

للعــزل  والمخصصــة  الصنــع  التركيــة   moBor
الحــراري، حيــث يمكــن تطبيقهــا علــى المباني 
كبديل عن المســح اإلسمنتي التقليدي ويكون 
ذلك مباشــرة على األســطح المــراد عزلها. وقد 
Termo�  اشــاد الوزيــر ميــرزا بأنشــطة شــركة

Bor فــي تركيــا ودول أوروبــا وعــدد مــن دول 
المنطقة معربًا عن تقديره الختيارهم البحرين 
كمركــز انطــالق لترويــج منتجاتهــم فــي دول 
الخليــج العربــي، حيــث تعتزم الشــركة افتتاح 
مكتــب إقليمــي فــي مملكــة البحريــن لتغطيــة 
الســوق الخليجية. من جانبهم عبر وفد شركة 
)أبنية( وشــركة TermoBor عن بالغ ســرورهم 
لطــرح منتجاتهم في الســوق المحلية وأعربوا 
عن خالص شــكرهم وتقديرهم لوزير الكهرباء 
والترحيــب،  االســتقبال  حســن  علــى  والمــاء 
اللقــاء  هــذا  فــي  اســتعراضه  تــم  مــا  وعلــى 
والتعرف على رؤية مملكة البحرين في مجال 

كفاءة وترشيد الطاقة.

ميرزا يطلع على آخر تقنيات العزل الحراري

عهدية أحمد أحمد كريم

عهدية أحمد: اجتماع مرتقب 
مع الراغبين بالمشاركة 

بعضوية الجمعية

المراتب العالية في التنمية تحققت بتفاني الكوادر الوطنية
الجالهمة ــات  ــام ــه وإس بــجــهــود  يــشــيــد  لــلــصــحــة”  “األعـــلـــى  ــس  ــي رئ

اســتقبل رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا ال خليفة 
في مكتبه صباح أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
مريم الجالهمة بمناســبة نيلها “الجائزة العالمية لرواد الصحة 2019” في نســختها األولى 

التي أطلقها معرض ومؤتمر الصحة العربي والذي أقيم في دبي مؤخًرا.

خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  محمــد  الشــيخ  وهنــأ 
الرئيس التنفيذي للهيئة بهذه المناســبة، مؤكًدا 
أن هــذه الجائــزة ترفــع اســم مملكــة البحريــن 
لســجل  يضــاف  إنجــاًزا مشــرًفا  وتمثــل  عالًيــا، 
اإلنجــازات المتواصلــة فــي مختلــف المياديــن 
التنموية، وتأتي تقديًرا لما بذلته الجالهمة من 
جهود بارزة لتطوير القطاع الصحي ومســيرتها 
مكافحــة  مجــال  فــي  ومبادراتهــا  المتواصلــة 
األمراض المزمنة ومكافحة التدخين والحفاظ 

على صحة الفرد والمجتمع.
وبهذه المناســبة، أعــرب رئيس المجلس األعلى 
للصحــة عن فخــره واعتزازه بالكــوادر الوطنية 
مــا  إن  حيــث  الصحــي،  القطــاع  فــي  العاملــة 
بلغتــه المملكــة مــن مراتب عالميــة متقدمة في 
إلــى الدعــم  مؤشــرات التنميــة البشــرية يعــود 
والحكومــة  الرشــيدة  قيادتنــا  مــن  المتواصــل 
الخدمــات  فــي  العامليــن  وتفانــي  وإلخــالص 

الصحية التي بلغت مستوى نفخر به جميًعا.

وكان وزيــر التســامح بدولــة اإلمــارات الشــيخ 
الجالهمــة  كــرم  نهيــان  آل  مبــارك  بــن  نهيــان 
دبــي،  فــي  مؤخــًرا  أقيــم  الــذي  الحفــل  خــالل 
العالــم  فــي  الصحــة  مــن وزراء  عــدد  بحضــور 

مــن  مجموعــة  بجانــب  والقناصــل،  والســفراء 
العلماء واألطباء والباحثين في مجال الصحة، 
حيــث تم تكريــم الفائزين من عــدة دول عربية 

وأجنبية.

رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل مريم الجالهمة

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
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ســـــد الــــــفــــــراغ الـــتـــشـــريـــعـــي بــــقــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات
أيــد أعضــاء مجلــس الشــورى التقريــر التكميلــي للجنــة الشــؤون 
الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي بخصــوص مشــروع قانون 
بتعديــل المــادة )424( مــن قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم 
بقانون رقم )15( لســنة 1976م، المعد في ضوء االقتراح بقانون 
المقــدم مــن مجلس الشــورى، وذلــك ردا على توصيــة اللجنة في 
تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بالتعديالت التي أجرتها 
على المادة )424( وذلك بإيراد عبارة “وفي جميع األحوال يحكم 
علــى الجانــي برد ما اختلســه” في فقرة جديــدة نهاية المادة، مع 
حــذف عبــارة “كما يحكــم برد المال المختلس” الــواردة في نهاية 
الفقــرة األولــى مــن المــادة محــل التعديــل، وذلــك لدقــة وضبــط 
المعنــى والصياغــة، ولتفــادي الغمــوض وااللتبــاس وتباين اآلراء 

حولها.
وأكــدت اللجنــة فــي تقريرهــا أهميــة مشــروع القانــون فــي ســد 
الفــراغ التشــريعي في قانــون العقوبات النافذ، حيــث إنَّ الجاني 
فــي جريمــة االختــالس فــي القطــاع األهلــي ال يقــوم بــرد المــال 
المختلــس، لــذا وجــب النــص علــى هــذا الحكــم لســد هــذا الفراغ 
التشريعي، وليتوافق مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
التــي صادقــت عليهــا مملكــة البحريــن بموجــب القانــون رقم )7( 

متابعة وتركيزلسنة 2017م.

قضايا شائكة عند تحويل المال للخارج
قانون العقوبـــات من أفضل التشـــريعات لدقة عباراته وســـامة صياغته
تســاءل الشــوري فــؤاد الحاجي عن الحــد األدنى في العقوبة المقــررة على المدانين 
باالختــاس. وقــال: “إن مشــروع التعديــل علــى القانــون يخاطب شــريحة قد خانت 

األمانة وقامت بإعطاء بعض المتنافسين للمستندات وال بد أن ترده”.

وأضافت الشورية دالل الزايد: “أنا أعترض 
علــى كلمة )في جميــع األحوال( مبينة عدم 
وجــود مبرر بأن تضع في النص، وأن كافي 
بوجــود االختالس يحكم عليــه دون جميع 
األحــوال، إذ إن الصياغــة صحيحــة، فيمــا 
أطالــب بإزالة عبارة )جميع األحوال(، إذ إن 
الجانــي يجــب عليه في جريمــة االختالس 
رد مــا تم اختالســه دون الحاجة إلى النص 
علــى وجــوب الــرد”. وبيــن الشــوري أحمــد 
الحــداد أن هــذه القضايــا شــائكة خصوًصــا 
إذا قــام الجانــي فــي هذه القضايــا بتحويل 

األموال التي تم اختالسها للخارج.
وأردف الشــوري علــي العــرادي أن مشــروع 
تعديــل قانــون العقوبــات يأتــي التزاًمــا من 
مملكــة البحريــن ألنهــا وقعت علــى اتفاقية 

والتــي  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 
تلــزم بتعديل القوانيــن لتلزم المختلس برد 

كل ما أختلسه.
وقالت الشــورية جميلة ســلمان: “إن وجود 
التعديــل بعــد الفقــرة األولــى يوحــي بأنهــم 
خــارج نطــاق رد المــال المختلــس، وهذا ما 

سيثير اللبس عند تطبيقها”.
وأضافــت: “أن قانــون العقوبــات البحرينــي 
مــن أفضــل القوانين لدقة عباراته وســالمة 

صياغته”.
وقالــت: “كنــت أتمنــى مــن اللجنــة أن تبيــن 
ســبب رد الشيء والتعديل الحاصل، وذلك 
أفضــل مــن أن يتــم مناقشــته في الجلســة، 
وأن عبــارة )فــي جميــع األحــوال( ال توجــد 

مشكلة في حال حذفها أو إضافتها”. انشغال شوري 

مدون ببطاقة محمد ابن الشوري عادل المعاودة أنه سكرتير مكتب والده
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رفــض مجلــس الشــورى مشــروع قانون بتعديــل بعض أحــكام قانون الطفــل الصادر 
بالقانون رقم )37( لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل 
الصــادر بالقانــون رقــم )37( لســنة 2012م، المعديــن فــي ضــوء االقتراحيــن بقانونين 

“بصيغتيهما المعدلتين” المقدمين من مجلس النواب. 

والــذي أجمــع فيــه أعضــاء الشــورى علــى 
رفضهم مشــروَعي القانونيــن المذكورين، 
وذلــك أن التعديــالت المقترحــة تنطــوي 
علــى توجيهــات ومبــادئ عامــة، في حين 
أن يشــتمل  يتعيــن  القانــون  أن مشــروع 
ليحقــق  لتنفيــذه  الالزمــة  العناصــر  علــى 
مشــروع  يفتقــده  مــا  وهــو  منــه  الهــدف 
القانــون الماثــل، إذ إنــه ال يحــدد بوضوح 
واإلجــراءات  اتباعــه  الواجــب  الســلوك 

المطلوبة لتنفيذه.
وذكرت اللجنة في مبررات عدم موافقتها 
على المشروعين، أن النص على )التوعية 
بالحقــوق والواجبــات( يمكــن تنفيــذه من 
خالل وســائل تقــوم بها الجهــة المختصة 
بالتنسيق مع الوزارات األخرى، إلى جانب 
أن قانــون الطفــل الحالــي ُيعنــى بتحقيق 
العدالــة اإلصالحيــة لألطفــال ورعايتهــم 

من سوء المعاملة بكافة أنواعها.

تســاءل الشــوري منصــور ســرحان عــن دور 
وزارة التربيــة والتعليــم فــي إعــداد مناهــج 
لريــاض األطفال. وقــال: “إن الحضانات في 
البحرين تستفيد من برامج المملكة العربية 
بإيجــازات  أخذهــا  تــم  والتــي  الســعودية، 

معينة”.
وبين: “أحفادي في الروضات عرفوا األلوان 
واألرقــام إلــى جانــب أنهــم علــى علــم بيــوم 
بيــوم  الروضــة  احتفــاء  خــالل  مــن  المهــن 
الطبيــب وغيرهــا”. وطالــب بــأن يتــم العمــل 
علــى وضــع برامــج لتهيئــة وتنميــة مهــارات 

األطفال في مرحلة الحضانة.
وأضــاف الشــوري أحمــد الحــداد أن مملكــة 
البحرين وصلت لمراحل متقدمة في حماية 

حقــوق الطفــل، حيــث نالت البحرين إشــادة 
من لجنة حقوق الطفل األممية في جنيف.

بعمــل  ســبقتنا  الخليــج  دول  أن  وأردف: 
مجــالت للطفــل، وأنــا أقتــرح أن يتــم األخــذ 
بإنشاء صحيفة للطفل في مملكة البحرين.

ومــن جهتهــا، بينت الشــورية دالل الزايد أن 

التدابيــر التي اتخذتهــا مملكة البحرين تدل 
على أنها ملتزمة بحقوق الطفل والتي تأتي 
ضمــن القوانيــن الدوليــة، وأن المشــروعين 
المقدميــن مــن مجلس النــواب هي نصوص 
إنشــائية، وأنــه ال يمكــن أن تكــون فــي نــص 

جهاد الفاضلالقانون.

يكفـــل رعايتهـــم مـــن ســـوء المعاملـــة بكافـــة أنواعهـــا ــات ــروض ــال ــادي عـــرفـــوا األلــــــوان ب ــفـ ــان: أحـ ــرحـ سـ

قانون الطفل ُيحقق العدالة اإلصالحية الحداد: إلصدار صحيفة للطفل بالبحرين

أشــار المستشار إســماعيل العصفور إلى 
أن عقوبــة االختــالس بالقطــاع األهلــي 
بقانــون العقوبــات هــي عقوبــة تكميليــة 
علــى القاضــي، وبالتالي متــى ما حكمت 
المحكمــة تحكم وجوًبــا. وذكر أنه يجب 
أن تكــون عقوبــة الــرد واردة فــي مــواد 
منفــردة وبالتالي المادة 201 تكلمت عن 
الــرد لألموال العامة، أنها مادة مســتقلة، 
المــادة  ذات  فــي  تعديــل  بصــدد  واآلن 

للقطاع األهلي.
محمــد  الداخليــة  وزارة  ممثــل  وأشــار 
بالقطــاع  المســاس  بخصــوص  الهرمــي، 
الخــاص وغيرهــا، إلــى أن النــص وضــع 
عقوبــة في النهاية، وأنه في حال نظرت 
إلى النص سأذهب إلى تشديد العقوبة.

وقــال: فيما يخص الحد األدنى واألعلى 
ذكــر المشــرع أن العقوبــة بســيطة، وقال 
“إن النص سليم في العقوبات الحالية”.

رّد الشيء المختَلس.. عقوبة تكميلية

عــن  حاجــي  فــؤاد  الشــوري  تســاءل 
اســتيعاب الطفل في مرحلة الحضانة 
فــي  المحــددة  التعليميــة  الــدروس 

مشروع تعديل قانون الطفل.
لتنميــة  المســاعد  الوكيــل  وعّقــب 
المجتمــع بوزارة العمــل والتنمية خالد 
الحاجــي،  مداخلــة  علــى  الكوهجــي 
بخصــوص منهج الحضانة، بأن الجهة 
المعنيــة للمناهــج هــي وزارة التربيــة 
وهنــا  األطفــال،  لريــاض  والتعليــم 

المقصود فيه الحضانات.
الطفــل  حقــوق  لجنــة  إشــادة  وأكــد 
بجنيف بإلتزام البحرين بجميع البنود 

التي تحافظ على حقوق الطفل.

جنيف أشادت 
بقانون الطفل

وافــق مجلــس الشــورى علــى مشــروع قانــون 
بالتصديــق علــى البروتوكــول المعــدل والمكمل 
التفاقيــة الخدمات الجويــة بين حكومة مملكة 
البحريــن وحكومــة جمهوريــة الفلبيــن الموقــع 
بيــن البلديــن فــي 13 أبريــل 2017م، المرافــق 
للمرسوم رقم )20( لسنة 2018م، والذي أوصت 

فيه اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويتألــف البروتوكــول مــن ثــالث مــواد، حيــث 
نصــت المــادة األولــى منه على اســتبدال الفقرة 
)ب( مــن المــادة )1( من االتفاقيــة األصلية بنص 
يعــرف ســلطات الطيــران فــي البلديــن ليعكــس 
ــا، أمــا المــادة الثانيــة فقــد  الوضــع القائــم حاليًّ

نصــت على إضافــة مادة جديدة إلــى االتفاقية 
برقم )10( مكرر تحت عنوان “السالمة الجوية” 
يتعلــق  فيمــا  الطرفيــن  بيــن  التعــاون  تتنــاول 

بمعاييــر الســالمة الجويــة المتعلقــة بالطائــرات 
وأطقمهــا وعمليــات تشــغيلها، والتنفيــذ الفعــال 
لمعايير الســالمة )معايير السالمة المتفق عليها 
فحــص  الالزمــة،  التصحيحيــة  واإلجــراءات 
وجدارتهــا  صالحيتهــا  مــن  للتأكــد  الطائــرات 
الجوية، اتخاذ اإلجــراءات العاجلة والضرورية 

لسالمة عمليات النقل الجوي(.
البروتوكــول  مــن  الثالثــة  المــادة  وتضمنــت   
حيــز  البروتوكــول  بدخــول  المتعلقــة  األحــكام 
النفاذ، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العالقات 
االقتصاديــة، وتنظيــم الخدمــات الجويــة بيــن 

حكومة البحرين وحكومة الفلبين.

ــة ــامـ ــسـ ــر الـ ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ اتـــفـــاقـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بـ

ضوء أخضر للخدمات الجوية الفلبينية

لمجلــس  الثامنــة  الجلســة  ســجلت 
الشورى من دور االنعقاد األول للفصل 
التشــريعي الخامس اعتذار العضوين 

خالد المسقطي وفيصل النعيمي.

تغطية: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري

المعتذران

جميلة سلمان

فاطمة الكوهجي

دالل الزايد

علي العرادي واسماعيل العصفور



إعفاء 3 متهمين من بيع المؤثرات العقلية وإدانة رابع
كل منهـــم اعتـــرف علـــى بائـــع آخـــر وقبـــض عليهـــم فـــي كميـــن

اســتبعدت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى تهمة بيــع المؤثرات العقلية عــن ثالثة متهمين 
بعدمــا أرشــد كل منهــم عــن مصــدر حصولــه علــى تلــك الممنوعــات والقبــض علــى كل منهــم 
فــي كميــن، وأعفتهــم مــن عقوبــة البيــع، وأدانتهــم بالتعاطــي فقــط وحبســتهم جميًعــا لمدة 
ســنة واحــدة وأمــرت بتغريــم كل منهم 1000 دينار، فيما قضت بمعاقبة شــخص آخر أرشــد 
عنــه المتهميــن بالســجن لمــدة 5 ســنوات وبتغريمــه مبلــغ 3000 دينــار، كمــا أمــرت بمصــادرة 

المضبوطات.

بحكــم  جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
المحكمــة إلــى أن معلومات كانــت وردت إلى 
المخــدرات،  إدارة مكافحــة  فــي  أول  مــازم 
مفادهــا حيــازة المتهــم الرابع - وهــو من ذوي 
المخــدرات-  وتعاطــي  بيــع  فــي  األســبقيات 
للمــواد المخــدرة بقصد البيــع والتعاطي، فتم 
شــخصه  وتفتيــش  لضبطــه  إذن  اســتصدار 

ومسكنه.
وبنــاًء عليــه تــم القبــض عليــه أثنــاء تواجــده 
ا  بمنطقة شــارع المعارض، ولدى تفتيشه ذاتيًّ

عثــر بداخــل حافظــة نظــارة علــى 3 أكيــاس 
مــن “الشــبو” وعــدد 7 أقــراص طبيــة من نوع 
زجاجــي  مشــرب  إلــى  باإلضافــة  “فاليــوم”، 

يستخدم في تعاطي “الشبو”.
وبسؤاله عن مصدر تلك المواد المخدرة، أفاد 
بأنــه يشــتريها مــن المتهــم الثالــث، وقــّرر بأنه 
كان قــد اتفــق معــه مســبًقا علــى شــراء كميــة 
مــن “الشــبو” وســلمه مبلــغ 140 دينــاًرا، فتــم 
تكليــف الشــرطة باســتكمال القضيــة، حيــث 
اتفق المتهم الرابع مع الثالث على تسلم كمية 

“الشبو” من شقته الكائنة بمنطقة السيف.
وبالفعــل تم نقل المتهــم الرابع للمكان المتفق 
تراقــب  ظلــت  التــي  الشــرطة  برفقــة  عليــه 
المــكان بعد تطويقــه وتحصينه، وفي الموعد 
المحــدد اتصــل المتهم الرابــع بالثالث وأخبره 
بأنــه قريب من الشــقة، فدعــاه للدخول حيث 
المتهــم  بإعــام  قــام  شــرطي  برفقتــه  كان 

بهويته وتم القبض عليه.
الشــرطة  الثالــث  المتهــم  ســلم  ذلــك،  إثــر 
وبمحــض إرادته حقيبة ســوداء كانت تحوي 
كيســين مــن “الشــبو” باإلضافة إلــى 33 قرًصا 
ا من نوع “سبرالكس” و18 قرص “الريكا”  طبيًّ
محشــوتين،  وســيجارتين  حشــيش  وقطعــة 

وميزان حساس ومشرب زجاجي.
مصــدر  عــن  الثالــث  المتهــم  ســؤال  وعنــد 
المضبوطــات، أفــاد بأنــه اعتــاد شــراءها مــن 
كرانــه،  منطقــة  فــي  المقيــم  الثانــي  المتهــم 
وأبــدى اســتعداده للتعــاون مــع الشــرطة فــي 
القبــض عليــه، فاتصــل بــه وطلــب منه شــراء 

كمية “شبو” بقيمة 500 دينار، على أن يسلمه 
350 دينــاًرا فــي البدايــة والبقيــة الحًقــا، وأن 
مســكن  مــن  بالقــرب  التســليم  مــكان  يكــون 

الثالث.
إلــى  واالنتقــال  الكميــن  مبلــغ  تصويــر  فتــم 
المنطقة وتحصينها استعداًدا لحضور المتهم 
الثانــي، والــذي حضــر وســلم المتهــم الثالــث 
فقامــت  بســيارته،  وتحــرك  “الشــبو”  كميــة 
الشرطة بمتابعته وتوقيفه، وعثر في سيارته 
علــى كيســين مــن “الشــبو” وميــزان حســاس 

ومبلغ 642 ديناًرا من بينها المبلغ المصور.
المــواد  يشــتري  أنــه  الثانــي  المتهــم  وقــّرر 
المذكــورة مــن المتهــم األول، والــذي تبيــن أن 
المــازم أول لديــه معلومات مســبقة عن ذلك 
المتهم، فتم استصدار إذن من النيابة لضبطه 
وتفتيــش شــخصه ومســكنه، وكلــف المتهــم 
الثانــي باالتفــاق مــع األول علــى شــراء ربــع 
كيلوغرام من “الشــبو” بمبلغ 5000 دينار، وأن 
يسلمه نصف المبلغ والباقي في وقت الحق.

ناشــد مجموعة من أهالي قرية الســهلة الشــمالية عبر “البالد” رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة لتوجيــه وزارة العــدل والشــؤون االســالمية واألوقــاف ومجلــس إدارة األوقــاف الجعفرية لتنفيذ حكــم قضائي بتعديل 

مسمى مأتم القرية.

وقــال األهالــي للصحيفة إن المحكمــة الكبرى 
ومحكمــة  الثانيــة،  الجعفريــة  الشــرعية 
االستئناف العليا الشرعية )الدائرة الجعفرية(، 
انتصرتا لمطالب األهالي بتعديل مسمى مأتم 
القريــة مــن مأتــم بن شــبيب إلى مأتم الســهلة 
الشمالية في حكمين صدرا بتاريخ 15 مارس 

2017 و8 يناير 2018.
وأضافــوا: المحكمــة أبطلــت قــرارات المدعــى 
بدعــم  يحظــى  -الــذي  المأتــم  رئيــس  عليــه 
مــن إدارة األوقــاف الجعفريــة- بإعفــاء لجنــة 
تجــري  أن  مقــررا  كان  والتــي  االنتخابــات 
اقتراعــا الختيــار مجلــس إدارة جديــد للمأتــم 

يشمل رئيسه وأعضاء مجلس اإلدارة.

وبينــوا أن رئاســة األوقــاف الجعفريــة بعثــت 
رســالة رســمية فــي 5 نوفمبــر 2018 للرئيــس 
الجديد للمأتم )ســيد مصطفــى علي عبدالنبي 
ناصر(، وهنأته بانتخابه مع 8 آخرين بعضوية 
مجلــس االدارة، واعتمــدت تشــكيل المجلــس 

الجديــد. ونبهــوا الــى أن المفارقــة جــرت بعــد 
3 أيــام، إذ خاطبــت رئاســة األوقــاف الرئيــس 
2018، ونزعــت عنــه  8 نوفمبــر  الجديــد فــي 
االعتمــاد  وســحبت  المجلــس  رئاســة  صفــة 
عــن مجلــس اإلدارة وأبطلــت انتخابــه بشــكل 
القضائــي،  للحكــم  وبالمخالفــة  قانونــي  غيــر 
وأبلغتــه أنهــا ومــن بعد قــراءة الحكــم الصادر 
من المحكمة الكبرى الشــرعية الجعفرية، فقد 
ألغــى الحكــم التشــكيل اإلداري الجديــد لعــدم 
استيفائه الشروط ومخالفته لحكم المحكمة.

وقالــوا إن إدارة األوقــاف قــررت اإلبقــاء على 
مــن  بدعــم  يحظــى  –الــذي  الســابق  الرئيــس 
إدارة األوقــاف- رئيســا للمأتم في حال رغبته 

بذلك، وقصر االنتخابات على عضوية مجلس 
اإلدارة دون الرئاسة.

واســتند األهالــي لنــص المــادة )6( مــن النظــام 
األساســي للمأتــم، والتــي تثبــت بوضــوح أن 
المأتــم يدار من هيئــة إدارية منتخبة )مجلس 
إدارة( مكونــة مــن 9 أعضاء بمــن فيهم رئيس 
المأتــم، وهــو مــا يعنــي أن رئاســة المأتــم مــن 

ضمن أعضاء مجلس اإلدارة.
ولفــت األهالــي إلــى أن ادارة التنفيــذ بعثــت 
للجهــات   2018 نوفمبــر   19 بتاريــخ  مذكــرة 
المعنيــة، ومــن بينهــا ادارة األوقــاف والرئيس 
موضــوع الجــدل، وطالبتــه بتســليم مفاتيــح 
جانــب  مــن  المعتمــد  المأتــم  لرئيــس  المأتــم 
للحكــم  وفقــا  الجعفريــة  األوقــاف  مجلــس 
القضائــي، وحتــى اآلن لــم يجــر تنفيــذ الحكم 
القضائــي، إذ مازال االســم الســابق للمأتم ولم 
تحصــل اإلدارة الجديــدة على حقهــا القانوني 

والقضائي بإدارة المأتم.

تعطيل حكم قضائي بتعديل مسمى مأتم السهلة

مازال اسم المأتم السابق لم يتغير بالرغم من الحكم القضائي

المنامة - وزارة الخارجية

تــود وزارة خارجية مملكة البحرين أن تقدم 
مزيــًدا مــن التوضيحــات فيما يخــص قضية 

حكيم العريبي. 
صدرت مذكرة قبض دولية في حق العريبي 
نظــرًا لقيامــه بالفــرار أثناء انتظــار محاكمته، 
وقد أفرج عنه بكفالة وقبل جلســة محاكمته 
منح أيضًا تصريًحا خاًصا في ديسمبر 2013 
للســفر للمشــاركة فــي بطولة كرة قــدم بدولة 
قطــر والتــي من خالها غادر ســرًا إلى إيران، 

عاوة على انتهاكه لشــروط الكفالة، اســتغل 
لــه  المقدمــة  الخاصــة  االعتبــارات  العريبــي 
كاعــب رياضــي. العريبــي وجميــع المتهمين 
فــي القضايا الجنائية فــي البحرين يتمتعون 
بكافــة الحقــوق القانونية مع ضمــان الحماية 
والحصــول علــى التمثيــل المناســب. ويملــك 
العريبــي الحق في اســتئناف حكــم المحكمة 
وذلــك إذا مُثــل أمــام محكمة االســتئناف في 
البحريــن، مثلمــا فعــل المتورطــون اآلخــرون 

في هذه القضية.

“الخارجية” تؤكد حق العريبي في استئناف الحكم

متضررو “القروض العقارية” أعينهم على “مزايا المطور”
“اإلسكـــان” تجــاهلـــت تظلمـــاتهــــم والقـــرار شملهـــم بأثــــر رجعــي

شــكا متضــررو القــروض العقاريــة الذيــن حرمهــم القــرار رقــم 909 لســنة 2015 مــن 
االســتفادة مــن الخدمــات اإلســكانية بعــد تطبيقــه عليهــم بأثــر رجعــي، تجاهــل وزارة 

اإلسكان لتظلماتهم المتكررة من إلغاء طلباتهم اإلسكانية.

“البــاد”  لـــ  شــكواهم  فــي  المتضــررون  وأشــار 
إلــى أن الــوزارة وبعــد صــدور القرار الــذي يمنع 
أصحــاب القــروض العقاريــة من االســتفادة من 
الخدمات اإلســكانية، عمدت إلى إلغاء طلباتهم 
بأثــر رجعــي فــي مخالفــة صريحة للمــادة 3 من 

القانــون المدنــي، والتــي نصت على أنه “يســري 
القانــون علــى الوقائــع التــي حدثــت مــن تاريخ 
العمــل بــه، وال يكــون لــه أثــر رجعــي إال بنــص 

خاص”.
وأضافــوا أن القــرار أيضــا جــاء مناقضــا لحكــم 

طبقتــه الــوزارة بخصوص القرار رقم 83 لســنة 
2006، الــذي أكدت عدم ســريانه علــى الطلبات 
المتعلــق  الجديــد  الحكــم  فــي  عليــه  الســابقة 

بموضوع )سقف راتب المستفيد(.
ونشــرهم  طرحهــم  ورغــم  أنهــم  إلــى  ولفتــوا 
مــن  وبأكثــر  مناســبة  مــن  أكثــر  فــي  قضيتهــم 
وســيلة، ومخاطبتهم وزير اإلســكان عبر البريد 
الممتاز، إال أن جميع مســاعيهم لم تسفر عن أي 

نتيجة تذكر.
وناشــدوا رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائــب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفــة؛ للتدخل في 
حــل مشــكلتهم ووضــع حــد لســنوات انتظارهم 

الطويلة.
برنامــج  يتضمــن  أن  فــي  أملهــم  عــن  وعبــروا 
مزايــا المطــور المزمع إطاقه في الفترة القليلة 
المقبلــة مــن العــام الجــاري مــا يعالج مشــكلتهم 
ويفتح المجال أمامهم لاستفادة من الخدمات 

التي سيقدمها البرنامج.

08local@albiladpress.com
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تأسيس أكاديمية للنقل البحري29 جمادى األولى 1440
العمـــر االفتراضـــي للشـــاحنات والمواقـــف أكبـــر مشـــاكل قطـــاع النقـــل

قال رئيس لجنة النقل والمواصالت والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة 
البحريــن، أحمــد النعمــة، أن هنــاك مقترحــا لتأســيس أكاديميــة بحريــة مــن أجــل 

تخريج كوادر وطنية متخصصة في مجال النقل.

وأضــاف خــال المجلــس االســبوعي لغرفــة 
صناعــة وتجــارة البحريــن أمــس، أن تصريح 
مليــون   9.3 اســتثمار  عــن  الجمــارك  رئيــس 
دينــار لتطويــر أجهــزة اآلشــعة فــي منفــذي 
الملــك فهــد ســيؤدي  مينــاء خليفــة وجســر 
إلى تســهيل وتســريع حركة مرور الشاحنات 
مــا ســيؤدي إلــى االنتعــاش، إذ ســيرفع هــذا 
االســتثمار مــن الطاقــة االســتيعابية مــن 20 

شاحنة في الساعة إلى 120 شاحنة.
وأشــاد بخطــوة التوقيــع مــع شــركة فيدكس 
الســتئجار 9 اآلف متــر فــي منطقــة الشــحن 
هــذه  أن  علــى  مؤكــدا  الجديــدة،  الجويــة 
الخطــوات ستســاهم كثيــرا فــي رفــع نســبة 
والخدمــات  والمواصــات  النقــل  قطــاع 

اللوجستية في الناتج المحلي اإلجمالي.
خــال  اللجنــة  أعمــال  النعمــة  واســتعرض 
الشــهور الســتة الماضية، الفًتا إلى أن اللجنة 
اجتمعــت مــع لجنــة وكاالت الشــحن، حيــث 
خرجتــا بمقترحات أبرزها تأســيس أكاديمية 
وطنيــة  كــوادر  تخريــج  أجــل  مــن  بحريــة 

متخصصة في هذا المجال.

وخال الجلسة ذكر النائب أحمد الدمستاني 
3 نقــاط طالــب مــن خالهــا الغرفــة متمثلــة 
والخدمــات  والمواصــات  النقــل  بلجنــة 
اللوجســتية بالعمــل علــى حلهــا، األولى وهي 
المشــاكل التي يواجهها المسافرين عبر جسر 
الملــك فهد من خال تأخير انهاء انجازاتهم، 
مبيًنــا أهميــة التدخل من أجل تســهيل مرور 

شاحنات نقل السائحين عبر الجسر.
لتمويــل  البنــوك  برفــض  الثانــي  فيمــا تمثــل 
وخصوصــا  والمواصــات،  النقــل  شــركات 
إلــى  الفتــرات  بعــض  فــي  تعرضــوا  الذيــن 
انخفــاض في أعمالهم وتراكــم بعض الديون 

عليهم، حيث ترفض البنوك تمويلهم.
إمــا النقطــة الثالثة فكانت عبــارة عن مقترح 
البــري،  للســفر  نموذجيــة  محطــة  بتأســيس 
وتكون مشــابهة للمطار، بحيث تكون محطة 
مركزية لكافة الراغبين في الســفر البري إلى 
الــدول المجــاورة، بحيث تشــتمل علــى كافة 

الخدمات التي يحتاجها المسافر.
وقــال العامليــن في القطاع أنهــم يعانون من 
العمــر االفتراضــي للشــاحنات  مشــكلة قــرار 

وأن  البحريــن،  خــارج  الســفر  مــن  ومنعهــا 
الشــاحنات التــي تجتــاز الفحــص الفنــي فــي 
المــرور يتــم منعها من الســفر ايضــا، مؤكدين 
علــى أن هــذه المشــكلة تعــد واحدة مــن أهم 
المشــاكل التي يعاني منهــا القطاع، خصوصا 
وأنهــا مطبقــة مــن جانــب واحــد فقــط، إذ أن 
لهــا  الســماح  يتــم  االخــرى  الــدول  شــاحنات 
بادلدخول والخروج من البحرين. كما طالب 
للشــاحنات،  عامــة  مواقــف  بتوفيــر  التجــار 
خصوصا للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
مؤكديــن علــى أهميــة توفيــر تلــك المواقــف 
فــي ظل ندرة األراضي الصناعية التي يمكن 

تحويلها إلى مواقف عامة للشاحنات.
ووعد رئيس اللجنة التجار بنقل المقترح إلى 

الجهــات المعنية للوقوف علــى مدى إمكانية 
تشييد مواقف في المناطق الصناعية.

ومــن جانــب آخــر، أكــد رئيــس الغرفة ســمير 
نــاس علــى أن الغرفــة تحــرص علــى توفيــر 
كل مــا يســاعد التجــار ويســهل مــن أمورهــم 
التجارية، ورفع العقبات التي يواجهونها إلى 

الجهات المعنية إليجاد حلول مناسبة لها.
وكشــف نــاس عــن وجــود مقتــرح بتشــكيل 
لجنة مشــتركة بين الغرفــة ووزارة الداخلية، 
مثــل  الــوزارة  إدارات  جميــع  تكــون  بحيــث 
العــام  واالمــن  الســواحل  وخفــر  الجمــارك 
والمرور وغيرها من االدارات ممثلة في هذه 
اللجنــة من أجل تســهيل اطــاع الوزارة على 

شكاوى التجار والعمل المشترك على حلها.

األهالي 
يناشدون سمو 

رئيس الوزراء

الدولــة  قضايــا  جهــاز  ممثــل  أكــد 
للمحكمة اإلدارية عدم وجود ما يمنع 
مــن منافســة هيئــة الكهربــاء والمــاء 
مــن جانب شــركات أخرى فــي تقديم 

خدمات الكهرباء والماء. 
لــن  لذلــك  وفقــا  الهيئــة  أن  وأضــاف 
تكون تمارس نشــاطها بصفة سيادية 
محتكرة هذه الخدمة على نفســها، إذ 
إنــه ال شــيء يمنع مــن منافســتها في 
تقديــم خدمــات الكهربــاء والمــاء من 

جانب آخرين. 
جــاء ذلك خال نظر المحكمة الكبرى 
اإلداريــة(  )الدائــرة  األولــى  المدنيــة 
جانــب  مــن  المرفوعــة  القضيــة  فــي 
المحامــي محمــد الذوادي بشــأن قرار 
ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( التي 
بدأت بتطبيقها هيئة الكهرباء والماء، 
والــذي تقــدم بهــا ضــد وزيــر الكهرباء 
لهيئــة  التنفيــذي  والرئيــس  والمــاء 

الكهربــاء والمــاء، كٌل بِصَفتــه؛ وذلــك 
لوقــف وإلغــاء تطبيق ضريبــة القيمة 
المضافــة علــى المشــتركين بخدمــات 
هيئة الكهرباء والماء، إذ أكد الذوادي 
تحصيــل  قانونيــة  عــدم  دعــواه  فــي 

الهيئة الضريبة.
تأجيــل  المحكمــة  قــررت  ذلــك  إلــى 
الدعوى حتى جلســة الثاثــاء المقبل 
الموافــق 5 فبرايــر الجــاري؛ وذلك لرد 
جهــاز  ممثــل  مذكــرة  علــى  الــذوادي 

قضايا الدولة.

ال يوجد ما يمنع من منافسة “الكهرباء”

علوي الموسوي

Û  تؤكــد إحصــاءات الفصــل والتســريح وتأخيــر األجــور للعمالــة البحرينية إلى
أن بيئــة القطــاع الخــاص باتــت فــي واقــع منفصل عما هــو حولهــا، وكأن هذا 
الشــريان االقتصــادي المهــم أضحــى كيانا آخر، لــه قوانينه وعالمــه المختلف، 

المتنفع منه هو األجنبي، وال غيره.
Û  ويشــير التدهــور الملحــوظ ألوضــاع العامــل البحرينــي بأصبــع المســؤولية

للجهات الرســمية، والتي شــجع تلكؤها وتخاذلها شــللية األجانب ألن تسيطر 
علــى زمــام التوظيــف والتعييــن بأغلــب جهــات العمــل، لتضيــق الخنــاق على 

البحرينيين، بخيارات توظيف بديلة، تكون لألجنبي.
Û  وفــي مقابــل هــذا الواقــع المريــر والملحــوظ، تقــف وزارة العمــل والتنميــة

علــى  الملــزم  القانونــي  التشــريع  لغيــاب  نظــرًا  اليديــن؛  مكبلــة  االجتماعيــة 
مؤسسات  القطاع الخاص، بمنح المواطن أولوية التوظيف في بلده.

Û  وفــي الوقــت الــذي يدعــو بــه ممثلو الشــأن العمالــي برفــع نســبة البحرنة في
مؤسســات القطــاع الخاص إلــى 30 %، فالمؤمل فعليا منح أولوية التوظيف 
للمواطــن متــى مــا توفــرت المؤهــات المناســبة لذلــك، وأن تعييــن كفــاءة 
بحرينية بشــكل إجباري مع كل المســؤولين والمديرين والرؤساء التنفيذيين 
األجانــب، تتعلــم منــه )الشــغلة( خــال فتــرة عملــه، ثم تعيــن كبديل لــه، وفق 

خارطة زمنية محددة.
Û  وكانــت وســائل التواصل االجتماعي، قــد تداولت مؤخرا مقطع فيديو مؤثرا

لمجموعــة مــن حــراس المــدارس مــن البحرينييــن، تأخــرت إحــدى الشــركات 
األمنيــة فــي صرف رواتبهــم لفترة تجاوزت الثاثة أشــهر، حيث ندبوا بحزن 
رث حالهم، مع تساؤل أحدهم عن مستقبل أسرهم، وأطفالهم، قبالة التزامات 

الحياة، والديون، ومطالبات البنوك، وماذا عليهم أن يفعلوا؟ وكيف؟
Û  مقطع الفيديو هذا خير شاهد للمسؤولين وأصحاب القرار عن الحال المؤسف

الذي آل إليه المواطن في القطاع الخاص، من )بهذلة( وامتهان كرامة، بشكل 
قد يمثل وباال على استقرار األسرة البحرينية، وعلى تزايد معدالت الجريمة، 

والسرقة، والسطو المسلح، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

من يحمي 
البحريني؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

زينب العكري

سيدعلي المحافظة

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محمد الذوادي



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

opinions
@albiladpress.com

4 فبراير 2019 االثنين
29 جمادى األولى 1440

09opinions
@albiladpress.com 09

العمل الوطني وخدمة 
المواطنين ال يحتاجان 

إلى “فيديوهات”
شــتى  فــي  الوطــن  لتعميــر  الممــدوة  األيــدي 
المجــاالت والعطاء والبذل من أجل الســير قدما 
بهــذا الوطــن نحــو آفــاق الرقــي واالزدهــار، أمور 
ونشــرها  “فيديوهــات”  تصويــر  إلــى  تحتــاج  ال 
فــي مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي كمــا 
يفعــل بعــض الســادة “النواب وأعضــاء المجالس 
البلديــة”، فقــد دخلــت علينــا موضــة هــذه األيــام 
المجالــس  النــواب وأعضــاء  بعــض  قيــام  وهــي 
البلديــة بتصوير أنفســهم ميدانيــا ليكونوا محط 
أنظــار النــاس، ويبينــوا أنهــم يعملــون ويبذلــون 
بتفاصيــل  ويهتمــون  وملموســة  كبيــرة  جهــودا 
الحيــاة اليومية للمواطنين، فالبلديون يصورون 
العمــال وهــم يشــتغلون فــي األحيــاء الســكنية، 
أنهــم يعملــون  ليبرهنــوا  إلــخ،  رصــف، نظافــة... 
ولهــم مســاهمتهم الفعالــة فــي عمليــة البنــاء، ثم 

ينشــرون “الفيديو” في مختلف وسائل التواصل 
االجتماعــي، أمــا بعــض الســادة النــواب فلديهــم 
ينشــرون  حيــث  والتجميــل،  التطويــر  بعــض 
مداخالتهم في جلســة النــواب أيا كانت، ليقولوا 
فــي عملنــا ومخلصــون  نحــن صادقــون  للنــاس 
وجــادون فــي أقوالنــا، فالجميــع يتســابق علــى 
نشــر الفيديوهات وفي كل مناســبة وكأن الحال 

يقول... نحن ال نكون شيئا بدونها.
المرافــق  للبلدييــن، عملكــم علــى تطويــر  نقــول 
األحيــاء  فــي  األساســية  والبنــى  والتجهيــزات 
واجــب، ولســتم بحاجــة إلــى رســم معيــن يزيــن 
غــالف عملكــم والمشــي فــي دروب “الشــو” عبــر 
وتبعثونهــا  تنشــرونها  التــي  الفيديوهــات  تلــك 
ألبنــاء الدائــرة، فهــذا الفكــر تراكمــت عليــه مــع 
ومتابــع  مراقــب  وأي  ســلبية،  ترســبات  األســف 

يعــرف  المتعــددة  فــي جوانبهــا  الحيــاة  لحركــة 
مــن الــذي يعمــل بعزيمــة صادقــة ومــن الــذي ال 
يعمــل ويتحــدث دائمــا بمنطق العضــالت القوية 
الصلبــة، أما بعض الســادة النــواب فنقول لهم إن 
الــذي يعمــل مــن أجــل المواطــن بــال كلــل أو ملل 
وبإخــالص وتفان وعطــاء ال يحتاج إلى “دعاية” 
ومقاطع فيديو منتقاة محدودة الفائدة، فتحمل 
تامــة  بأمانــة  وتنفيذهــا  الوطنيــة  المســؤولية 
استكشــاف  إلــى  تحتــاج  ال  المجتمــع  وخدمــة 
علــى  والوقــوف  الدعايــة  مــن  جديــدة  حــاالت 

المسرح.

خدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة وإخالص  «
واجب مقدس وال يحتاج إلى دعايات وظهور 

في وسائل التواصل االجتماعي.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ارتقاٌء فوق الصغائر

ببيــت  االستشــهاد  علــى  اعتراضــي  بقــدر 
يفســد  ال  الــرأي  “اختــالف  شــوقي  أحمــد 
للــود قضيــة” ألنــه ليســت هنــاك عــداوة، بل 
اختالف في الرأي لعدم قدرتنا على العيش 
مــع المختلفيــن، أعتــرض كذلــك علــى قــول 
القائلين: “إن الرياضة تقّرب بين الشــعوب”، 
وذلك لما نراه يحدث على امتداد المعمورة، 
سواء للفوز بالمباريات، أو بعدد الميداليات، 
وفــي هــذا يتنافــس المتنافســون، والجــزء 
األهــم من هذه المنافســة لدى الــدول األكبر 
يتمثــل فــي إثبــات التفــوق فــي كل شــيء، 
بينهــم  أن  ذلــك  الرياضــة،  األشــياء:  ومــن 
تنافســا، لــه جوانــب آيديولوجية تســّير كل 
الجوانب األخرى، وســقوط أي جانب يعني 

خلالً في النظرية أو التطبيق.
ومــا حــدث فــي عــدد مــن لقــاءات بطولــة 

أمم آســيا األخيرة شــيء بعيد عن الرياضة 
بمراحــل، وكذلــك بعيد عن السياســة... هذا 
مــن دون الدخــول فــي التفاصيــل لتفتيــت 
مــا حدث، ومن فعــل، ومن انفعــل، ولماذا... 
وكل هذه األسئلة التي لن تفعل سوى جرح 

الُجرح الطري.
الخالفــات  إن  بوضــوح  يقــول  حــدث  مــا 
السياسية لم تقف عند ميدان السياسة، بل 
تنســحب على جميع الميادين وتســيل على 
أرضيتهــا، فعــدد مــن المواجهــات الرياضيــة 
لهــا أن تخــرج مــن حدودهــا، ومــا  مــا كان 
التعقــل  أصــوات  تتجــاوز  أن  ينبغــي  كان 
الخالفــات  تبقــى  أن  تطالــب  راحــت  التــي 
فــي إطارهــا وحســب مــن دون مــّد النتيجة 
الرياضيــة فــي المباريــات فــوزًا أو خســارة، 
تحتمــل،  ال  مــا  وتحميلهــا  ورائهــا،  مــا  إلــى 

ولطالمــا وقعــت دول كبيرة في شــباك دول 
صغيــرة جدًا في المســتطيل األخضر، بينما 
المســتطيل األمــور مختلفــة تمامــًا،  خــارج 
فــي  تتبــدى  أن  الخــالف  نفســية  فشــاءت 
أشــكال شــتى، وخصوصــًا فــي هــذه الدُّمى 
التــي فــي أيــدي الجميــع المتمثلــة بأجهــزة 

ذكية في أيٍد غبية.
الجماهيــر  موضــوع  تجاوزنــا  مــا  وإذا 
الكرويــة التــي يســيطر عليها الحمــاس، فما 
بالنــا باإلعــالم الــذي خــرج عــن الموضوعية 
والشــفافية اللتيــن طالما تغّنــى بهما إلثبات 
أنــه جديــر بالثقــة والمتابعــة، والــذي أخذت 
بعــض وســائله تزايــد علــى الجماهيــر فــي 

الحماسة!

كان األمل أن تكون اللقاءات جسوراً، فما بالها  «
تحولت قبوراً آلمال رأب الصدع!.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

مئة عام من التعليم في البحرين
تحتفــل مملكــة البحرين في 2019م بمرور مئة عام على 
التعليم، وبدأ التعليم في البحرين قبل انتشــار المدارس 
ع( الرجالية والنسائية  النظامية، فكانت الكتاتيب )الُمطوَّ
تقوم بتعليم الناشــئة قراءة وحفظ القرآن الكريم، وكان 
هنــاك عــدد يســير مــن الرجــال يتقــن القــراءة والكتابــة 
بعمليــة  يقــوم  الــذي  الكاتــب  الكرانــي/  عليهــم  وُيطلــق 
تســجيل حســابات تجــار اللؤلــؤ والتجــار اآلخريــن، وفي 
بعــض المؤسســات الحكوميــة ككتابــة نســب المواريــث 

وأحكام القضاء ورسائل الدولة.
ولتحقيق ُحلم التعليم وجعله ُمنتشًرا بين أهل البحرين 
بــادر عدد من األدبــاء والمثقفين، والشــعراء والمفكرين، 
الوجهــاء وشــيوخ الديــن، التجــار واألعيــان وبمســاندة 
شــيوخ الُحكــم فــي البحريــن، بتنفيــذ أول فكــرة تربوية 
تعليميــة لنشــر التعليــم فــي البحريــن، وكانــت مدرســة 
الهدايــة الخليفيــة بمدينــة المحــرق البــذرة األولــى التــي 
تــم غرســها في 1919م لتكــون أول مدرســة نظامية في 
البحريــن وفــي الخليــج العربــي، وتم تشــييدها واإلنفاق 

عليها من أموالهم ومن تبرعات أهلية ورسمية.
فتحت المدرســة أبوابها لتعليم الطالب القراءة والكتابة 
بمجموعــة مــن المناهــج الُمعــدة لذلــك، وكانــت فــي أحد 

بيوت عائلة الزياني ثم تم بناء مبنى للمدرسة.
وبمرور الوقت أصبحت مدرســة الهداية الخليفية مركًزا 
فنًيا وثقافًيا ورياضًيا، حيث شــهدت أروقتها وســاحاتها 
الرياضيــة  والمباريــات  المســرحيات  مــن  لعــدد  عروًضــا 

لتفتح بذلك تجربة ثقافية جديدة كانت البحرين تفتقد 
إليها في ذلك الوقت، وبزغت فيها أول نواة للمسرح في 

البحرين بتقديم عدد من العروض المسرحية.
والمــدارس،  والُعلمــاء  الِعلــم  مــن  البحريــن  تخــل  لــم 
فالبحريــن أرض الِعلــم َوَوالدة الُعلمــاء، فتأسســت علــى 
أرضها العديد من المدارس األهلية، أسســها شــيوخ دين 
وأدبــاء وشــعراء، ومنها، اإلصــالح المباركية 1913م، دار 
العلــوم 1926م، العلويــة المباركية في الخميس 1927م، 
1936م  اإلصــالح  1931م،  األهليــة  1928م،  الجعفريــة 
واإلرشــاد واللواء، وقبل ذلك افتتحت البعثة التبشــيرية 
األميركيــة مدرســة تابعــة للمستشــفى األميركــي لتعليــم 
اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة في 1893م للبنــات وتلتها 

مدرسة أخرى للبنين.
ووزارة التربية والتعليم تســعى جاهدة لفتح العديد من 
المــدارس والمعاهــد والجامعــات وتوفيــر مــا َيلزمهــا من 
الموارد البشرية والفنية والتقنية، وفي السنوات األخيرة 
شــيدت عددا من المشاريع التربوية والتعليمية والتقنية 

التي أْثَرت التعليم وجعلته ُمتقدًما في البحرين. 

كما صدر قانون التعليم في 2008م لُيعزز دور  «
التعليم بما يتوافق مع المشروع اإلصالحي ورؤية 

2030م، ومدرسة الهداية التي كانت ابتدائية 
وإعدادية وثانوية، فبعد مئة عام ستصبح جامعة 

بمناهج تربوية ِعلمية جديدة لتثري مسيرة التعليم 
وتطوره في مملكة البحرين.

عبدعلي الغسرة

كانت مدرسة الهداية الخليفية  «
بمدينة المحرق البذرة األولى 
التي تم غرسها في 1919م 

لتكون أول مدرسة نظامية 
في البحرين وفي الخليج 

العربي.

قبــل عــام رفعــت البحريــن شــعار “معــا ضــد اإلدمــان والعنــف” وقدمــت وزارة الداخليــة 
البحرينية بقيادة الشــيخ راشــد بن عبدهللا نموذجا مبتكرا ومشرفا في محاربة اإلدمان 

والعنف بين الشباب. 
واستحق الشيخ راشد التكريم الدولي الذي حصل عليه لجهوده المبتكرة والجادة في 

هذه المبادرة الجيدة.
وهــذا ليــس جديــدا علــى وزارة الخارجية البحرينية في عهد الشــيخ راشــد بن عبدهللا 
الذي يطبق مفاهيم إيجابية ومتطورة في مجال حفظ األمن للفرد والمجتمع بالمفهوم 
الواســع لألمــن، وليــس تحقيق األمــن فقط من خالل العمليات األمنيــة كرد فعل لما يقع 

من جرائم ومخالفات. 
لكــن البــد أن نبيــن فــي نفــس الوقــت أن تحقيــق األمــن بمفهومــه الواســع والــذي تتبناه 
وزارة الداخلية البحرينية، ليس مســؤولية الوزارة وحدها، بل مســؤولية مجتمعية البد 
أن تتحملها مؤسســات عديدة من بينها اإلعالم والتعليم والمؤسســات الدينية واألســرة 

واألندية الرياضية.
نقــول هــذا الــكالم بعــد أن ظهــرت ممارســات أخــرى مدمرة بين الشــباب بســبب إســاءة 
اســتخدام ألعــاب اإلنترنت التي قادت كثيرا من هذا الشــباب إلــى االنتحار في أكثر من 
دولة عربية، فقد سمعنا قبل أيام عن انتحار عشر فتيات جزائريات شنقا بسبب إحدى 

ألعاب اإلنترنت التي تقود الفتيات والفتيان في نهاية المطاف إلى االنتحار. 
وقد عرفنا من قبل أن كثيرين في دول عربية أخرى انتحروا بسبب لعبة الحوت األزرق 
وهــذا شــيء مزعــج جــدا لآلباء واألمهات بعــد أن فقد األب واألم الســيطرة على األبناء 

وأصبح األبناء تحت سيطرة جهات خارج الدولة نفسها، وهنا الخطورة الكبيرة. 
وبنــاء عليــه أصبحــت المســؤولية المجتمعيــة أكثــر أهميــة فــي مواجهــة ظواهــر عالــم 
اإلنترنــت الــذي تتولــى التوجيــه فيه جهــات ال تعرف نواياهــا، لذلك أضفت إلى الشــعار 
الــذي تبنتــه وزارة الداخليــة البحرينيــة كلمة جديــدة وهي االنتحار إلــى جانب اإلدمان 

والعنف. 

صحيح أن االنتحار ليس ظاهرة في البحرين وليس مثل اإلدمان أو  «
العنف، لكن البحرين جزء من هذا العالم وجزء من فضاء اإلنترنت 

الواسع الذي ال يعرف الحدود وال يعرف األخالق، وما ال يحدث اليوم يمكن 
أن يحدث غدا.

معا ضد اإلدمان والعنف واالنتحار

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

أول الجوانــب الباعثــة علــى التفــاؤل بتنفيــذ برنامــج عمــل الحكومــة )2019 – 2022( بما 
يحقــق تطلعــات المواطنيــن هــو تعزيــز قــدرة مملكــة البحريــن علــى مواجهــة التحديــات 
الراهنة والمستقبلية والتعامل معها وفق مبدأ الشراكة الوطنية بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيــة، عــالوًة على تضميــن البرنامج بنودا ومحاور وضعت فــي االعتبار محدودية 
المــوارد واألوضــاع االقتصاديــة العالميــة المرتبطة بتقلبات أســعار النفط، وهــذا يعني أن 
الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء 
الموقر حفظه هللا ورعاه، كانت مقتدرة بجدارة في الموازنة بين االلتزامات واألولويات.

فــي هذا الســياق، أشــاد ســموه بالتعــاون بين الســلطتين التنفيذية والتشــريعية لتجســيد 
شــراكة فعلية في تحقيق ازدهار الوطن، وكذلك تثمين ســموه الدور الرقابي والتشــريعي 
بما يتفق مع األدوات الدســتورية باعتبار الســلطة التشــريعية ركنا مســانًدا للحكومة في 
أداء عملهــا، وبــكل وضــوح أكــد ســموه أن “الحكومة ستباشــر جهودها لتنفيــذ االلتزامات 
الــواردة فــي برنامج عملها في مختلف القطاعات، وفــق األولويات التي تواكب متطلبات 

المرحلة المقبلة وتكفل االستخدام األمثل لموارد الدولة”.
إذا، هنــاك تشــخيص واقعــي لمتطلبــات المرحلــة المقبلــة بنــاء علــى ثنائيــة االلتزامــات 
واألولويــات، حتــى أن عنــوان التقريــر يعكــس منطلقــات برنامــج عمــل الحكومــة: “أمــن 
اقتصــادي واجتماعــي مســتدام في إطار تــوازن مالي”، على أن ما احتــواه البرنامج، على 
ســبيل المثــال، مــن سياســة وطنيــة تضمــن االســتخدام األمثــل لألراضي ووضــع التدابير 
للحفــاظ عليهــا كثــروة وطنيــة، واالســتثمار في تطوير شــبكات الطرق والصــرف الصحي 
واللوجســتية  الماليــة  والخدمــات  التحويليــة  والصناعــات  النفطيــة  القطاعــات  ودعــم 
واالنســجام  الرؤيــة  وضــوح  تكشــف  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  والســياحة 
اإليجابــي بيــن الوفــد الحكومــي برئاســة الشــيخ خالد بن عبــدهللا آل خليفــة نائب رئيس 
الــوزراء، مــع اللجنــة البرلمانيــة للتباحــث بمرونــة وشــفافية الســتخالص العمل المشــترك 

تحقيًقا لمصلحة الوطن العليا.

إن ذلك التطلع والتفاؤل جوهره تأكيد سمو رئيس الوزراء حفظه الله  «
على غاية الحكومة في توفير متطلبات المواطنين بجودة وكفاءة عالية، 
وهي من األولويات التي يضعها سموه في أعلى قائمة الخطط والبرامج، 

وسينجح التطبيق بال شك انطالًقا من إدراك المسؤولية الوطنية 
الملقاة على كل األطراف.

سمو رئيس الوزراء يؤكد “االلتزامات” وفق “األولويات”

عادل عيسى المرزوق
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القطــاع المقبــل ســينعش  الشــهر  الكهربــاء  أســعار  رفــع 

بحرينيون يستثمرون بالطاقة الشمسية

تزايد توجه رواد األعمال والمســتثمرين البحرينيين نحو تأســيس شــركات جديدة في قطاع الطاقة الشمســية مع التوجه الحكومي نحو الطاقة المتجددة والذي 
اتضحت مالمحه قبل أعوام حين أسســت البحرين وحدة للطاقة المتجددة وأصدرت قانون يتيح من خالله ربط أنظمة الطاقة الخاصة بشــبكة الكهرباء العامة 

مع أعطى إشارات قوية للقطاع الخاص من أجل ولوج هذا القطاع.

ويقــول الشــريك المؤســس فــي شــركة 
إنــه  رضــي،  نبيــل  أنرجــي”،  “نكســت 
أسســوا  بحرينييــن وأجانــب  وشــركاء 
القتنــاص  مؤخــرًا،  الشــركة  هــذه 
الفــرص فــي المشــروعات الكبيــرة فــي 
مجــال الطاقــة الشمســية متوقعــُا لهــذا 
القطــاع االزدهــار خصوصــا مــع وجــود 
إســتراتيجية حكوميــة معلنــة فــي هذا 

السياق.
الشــركة  هــذه  أن  إلــى  رضــي  وأشــار 
الجديدة ستكون كشركة شقيقة لشركة 
Green Innova والتــي يتولــى إدارتها. 
وأضاف “أسست قبل نحو عامين قسم 
خــاص لمشــروعات الطاقــة المتجــددة 
ونجحــت في الحصول علــى عقود من 
وحــدة الطاقــة المســتدامة الحكوميــة 
وبرنامــج األمم المتحدة إلجراء مســح 
علــى المباني الحكوميــة التي يمكن أن 
يتــم تركيب أنظمة توليــد الكهرباء عن 
طريق األلواح الشمسية على أسطحها، 
كما حصلت على عقد من شركة “بابكو” 
لصيانة إحدى مشروعات توليد الطاقة 

الشمسية”.
فــي  موظفيــن  أن  إلــى  رضــي  وبّيــن 
الشــركة منهــم بحرينيــة حصلــت علــى 
الطاقــة  مجــال  فــي  دوليــة  شــهادة 

الشمســية وأن الشــركة تواصــل تأهيــل 
هــذا  نمــو  مــن  لالســتفادة  موظفيهــا 

القطاع.
الطاقــة  قطــاع  يزدهــر  أن  وتوقــع 
المتجددة والشمسية مع زيادة الحاجة 
خصوصــا  الطاقــة  اســتهالك  لترشــيد 
مــع ارتفــاع أســعار الكهربــاء التجاريــة 
المقبــل،  الشــهر  مطلــع  واالســتثمارية 
التجاريــة  المؤسســات  ســيدفع  إذ 
البدائــل  عــن  البحــث  إلــى  والصناعيــة 
لتخفيــض فواتير الكهرباء، مشــيرا إلى 
أنــه فــي شــهر يوليو ســيظهر أثــر زيادة 

أسعار الكهرباء بشكل جلي.

األبنية الموفرة للطاقة

وأوضح أن هيئة الكهرباء والماء تقوم 
يتعلــق  خــاص  “كــود”  إليجــاد  بجهــود 
للطاقــة،  الموفــرة  األبنيــة  بمواصفــات 
الفتــًا إلــى توجــه لتحديد نســبة معينة 
لتوليــد الطاقــة المتجــددة فــي المباني 
وينبغي للمشروعات الجديدة أن تلتزم 
خدمــة  فــي  ســيصب  ذلــك  وكل  بهــا، 

القطاع.
وتابــع “ ينبغــي علــى البحريــن اعتمــاد 

لحــث  المســاعدات  أو  للدعــم  سياســة 
الطاقــة  نحــو  التوجــه  علــى  النــاس 
المتجــددة، إذ توجد سياســات في هذا 
السياق في عدد من دول المنطقة مثل 
دعــم  بتقديــم  وذلــك  واألردن،  تركيــا 
مــادي للمســتهلكين لتركيــب ســخانات 
تعمــل بالطاقــة الشمســية والتــي تكون 
مــن  مــرات  بثــالث  أعلــى  أســعارها 

العادية”.
مــن  الكثيــر  أن  إلــى  رضــي  وأشــار 
البحرينييــن  الشــركات ورواد األعمــال 
يتوجهون لتأســيس أقســام أو شــركات 
جديــدة فــي قطــاع الطاقــة، مضيفا أن 
الجميــع يبحث عن موطــأ قدم لمواكبة 

الطفرة المقبلة في هذا القطاع.
قــادرة  البحرينيــة  الشــركات  أن  وأكــد 
الطاقــة  العمــل علــى مشــروعات  علــى 

الشمسية الحكومية والخاصة. 

جدوى االستثمار في القطاع

أما عيسى سيار فقد أسس مع 4 شركاء 
لمعــدات  البحريــن  شــركة  بحرينييــن، 
الطاقــة الشمســية BATSCO في العام 
2017، وذلــك بعد أن قام المســتثمرون 
بعمــل دراســة أثبتت جدوى االســتثمار 
فــي هــذا القطــاع خصوصــا بعــد وجود 
استراتيجية حكومية واضحة للتحول 
أن  خصوصــًا  المتجــددة،  الطاقــة  إلــى 
البدائــل  مــن  تعتبــر  الشمســية  الطاقــة 

المعقولة لالستخدام في البحرين.
وأشار سيار إلى أن القطاع ينمو ببطء، 
وســيتضح هــذا النمــو خــالل العاميــن 
المقبلين، مشددا على أن االستثمار في 
هذا المجال يحتاج إلى “نفس طويل”.

وأوضح ســيار إلى أن شــركته تســتفيد 
من تجارب مؤسسات عالمية في مجال 
البحرينييــن  وأن  الشمســية  الطاقــة 
المشــروعات  تنفيــذ  علــى  قــادرون 

المستقبلية في هذا القطاع.

تراجع الدَّين الدوالري 
لمصر إلى 14 مليارا

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات 
الماليــة أمــس إن مصــر نجحت في خفض 
 3.25 األجــل  قصيــرة  الدوالريــة  ديونهــا 
مليار دوالر بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار 
دوالر. وأوضــح أحمــد كجــوك أن الــوزارة 
األجــل  طويــل  االقتــراض  فــي  ”نجحــت 
جــزء  واســتخدام  الدوليــة  األســواق  مــن 
مــن تلك األرصدة لســداد الديــن الخارجي 
قصيــر األجل والمتمثل فــي أذون الخزانة 
األجنبيــة  والعمــالت  بالــدوالر  المقومــة 

المصدرة لصالح البنوك المحلية.
وقــال ”المالية نجحت فــي خفض الرصيد 
القائم لــأذون بالدوالر خالل 2018 بقيمة 
3.25 مليــار دوالر ليصــل الرصيــد بنهايــة 

ديسمبر إلى 14 مليار دوالر“.

القاهرة - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمــس عنــد مســتوى 1,396.11 بارتفــاع وقــدره 4.69 
نقطة مقارنة بإقفاله الخميس الماضي، في حين أقفل مؤشــر البحرين اإلســالمي 

عند مستوى 833.51 بارتفاع وقدره 1.90 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

مليــون   4.35 المســتثمرون  وتــداول 
 1.03 قدرهــا  إجماليــة  بقيمــة  ســهم، 
مليــون دينــار، تــم تنفيذهــا مــن خــالل 
101 صفقــة، حيــث ركــز المســتثمرون 
البنــوك  تعامالتهــم علــى أســهم قطــاع 
والتــي بلغــت قيمــة أســهمه المتداولــة 
نســبته  مــا  أي  دينــار  ألــف   875.76
%84.91 من القيمة اإلجمالية للتداول 
وبكميــة قدرهــا 3.57 مليــون ســهم، تم 

تنفيذها من خالل 52 صفقة.
وجــاء األهلــي المتحد في المركز األول 
إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 756.94 
ألــف دينــار أي مــا نســبته %73.39 مــن 
إجمالــي قيمــة األســهم المتداولــة .أمــا 
المركــز الثانــي فــكان لمصــرف الســالم 
.ثــم  دينــار  ألــف   63.87 بقيمــة قدرهــا 
جاءت شــركة مجمع البحرين لأسواق 

الحرة بقيمة قدرها 57.49 ألف دينار.

“البورصة” تربح  4.7 نقطة
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الرياض - رويترز

أعلــن مصــرف الراجحــي ارتفــاع أرباحــه 
ريــال  مليــار   2.78 إلــى   %  13 الفصليــة 
)741.3 مليــون دوالر(، لتفــوق التوقعــات. 
المصــرف  ســجل  ســنوي،  أســاس  وعلــى 
أرباحــا عنــد 10.3 مليــار ريــال فــي 2018، 
بارتفــاع 13 % مقارنــة بـــ 9.1 مليــار ريــال 
ارتفــاع  البنــك  وأرجــع   .2017 العــام  فــي 
صافــي الدخــل الســنوي إلــى الزيــادة فــي 
 ،% 8.9 بنســبة  العمليــات  إجمالــي دخــل 
نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العموالت 

البنكيــة،  العمليــات  الخاصــة، ومــن رســم 
فيمــا انخفــض الدخل مــن تحويل عمالت 

أجنبية، والدخل من العمليات األخرى.
مصاريــف  إجمالــي  ارتفــع  المقابــل،  فــي 
ذلــك  ويعــود   ،%  3.5 بنســبة  العمليــات 
بحســب بيان المصرف، بشــكل رئيس إلى 
واإلداريــة  العموميــة  المصاريــف  ارتفــاع 
األخــرى، ومصروف االســتهالك، قابل ذلك 
انخفــاض فــي رواتــب ومزايــا الموظفيــن 

ومخصص خسائر االئتمان.

741.3 مليون دوالر أرباح “الراجحي”

تمويــل  كفالــة  برنامــج  عــام  مديــر  كشــف 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 
السعودية ُهمام هاشم عن نمو الفت في عدد 
المنشــآت المســتفيدة مــن منتجــات وحلــول 
برنامــج كفالــة الموجهة لتلبيــة االحتياجات 
الصغيــرة  المنشــآت  ألصحــاب  التمويليــة 
المملوكــة  الناشــئة  والمشــاريع  والمتوســطة 
العــام  خــالل  األعمــال  ســيدات  جانــب  مــن 
2018، بنســبة فاقــت 57 % مقارنــة بالعــام 
 166 تأســيس  خــالل  مــن  وجــاءت   ،2017
منشــأة فــي مختلــف األنشــطة االقتصاديــة، 
استفادت خالل العام من الكفاالت والحلول 
التمويلية التي يقدمها البرنامج بالتعاون مع 

الجهات التمويلية المشاركة.
ونوه هاشــم بقفزة سجلتها المرأة السعودية 
خوضهــا  فــي   2018 الماضــي  العــام  خــالل 

تجربــة العمــل الحــر الــذي يعكســه التوجــه 
المجتمــع  ســيدات  جانــب  مــن  المتزايــد 
مختلــف  فــي  الخاصــة  المشــاريع  لتدشــين 

القطاعات اإلنتاجية. 
كفالــة  منتجــات  نحــو  توجههــا  “إن  وقــال: 
دفــع بالحجــم التراكمــي للمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة لســيدات األعمــال المســتفيدة 
مــن البرنامــج إلى 407 منشــآت مــن مختلف 

األنشــطة والقطاعــات االقتصاديــة من أصل 
6291 منشــأة تمثــل صافــي عــدد المنشــآت 
المســتفيدة مــن البرنامج منــذ انطالقته في 

العام 2006.
خــالل  طــور  كفالــة  برنامــج  “أن  وأضــاف 
العــام 2018 مســارا خاصا لســيدات األعمال 
بحوافــز تشــجيعية؛ وذلــك لدعــم مســاهمة 

المرأة في دفع عجلة االقتصاد الوطني”.

المــرأة الســعودية تســجل قفزة في العمــل الحر بمختلف األنشــطة 

57 % ارتفاع “الصغيرة” للسيدات 

عيسى سيار

Table 2
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علي الفردان

نبيل رضي

“البركة”: جائزتان في ”المسؤولية االجتماعية”
ـــام ـــخصية الع ـــوك وش ـــي البن ـــدان فئت ـــذي يحص ـــها التنفي ـــة ورئيس المجموع

جائــزة  المصرفيــة،  البركــة  مجموعــة  منحــت 
فئــة  اجتماعيــا  المســؤولة  العربيــة  الشــركة 
البنــوك لعــام 2018. كمــا منــح الرئيــس التنفيــذي 
للمجموعة، عدنان يوسف، جائزة “شخصية العام 
االقتصادية العربية المسؤولة مجتمعيا” من قبل 
الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعية وذلك 
في الحفل الكبير لتوزيع الجوائز والذي أقيم في 
البحريــن. وقــام بتســليم الجوائــز رئيــس مجلس 
إدارة الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعية، 
يوســف عبــد الغفــار. وقد تســلم الجائزتيــن نيابة 
عــن المجموعــة  والرئيس التنفيــذي، حمد عقاب 

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
عــن  أعــرب  إذ  “إننــي  يوســف  عدنــان  قــال  و 
خالــص تقديــري لكافــة المنظميــن لهــذه الجوائز، 
للمســؤولية  اإلقليميــة  الشــبكة  مقدمتهــم  وفــي 
المجتمعيــة التــي تربطنــا معهــا عالقــات وطيــدة 
وترحيبــي  ســروري  بالــغ  لمــن  فإنــه  ومتطــورة، 
أن يتــم فــوزي وفــوز المجموعــة بهــذه الجوائــز 

المعبرة”.
وأضــاف” إننــا أذ نفتخــر بهذه الجوائــز المرموقة، 
فإن فوزنا بها يأتي منســجما مع النهج المصرفي 
جميــع  فــي  تتبعــه  الــذي  اجتماعيــا  المســؤول 
أعمالهــا ومنتجاتهــا وخدماتهــا، وتتبنــاه من أجل 
تحقيــق أهــداف واحتياجات شــركائها وأصحاب 

الفلســفة،  هــذه  مــن  وانطالقــا  كافــة.  المصلحــة 
أعلنــت البركــة في العام 2015 عن ربط برنامجها 
بأهــداف  االجتماعيــة  والمســؤولية  لالســتدامة 
 .2030 المتحــدة  لأمــم  المســتدامة  التنميــة 
وجســدت ذلــك مــن خالل إطــالق برنامــج البركة 
تعهــد  مــع   )2020  –  2016( المســتدامة  للتنميــة 

بتقديم أكثر من 635 مليون دوالر وخلق 51 ألف 
وظيفة لتمويل ودعم هذه األهداف خالل خمس 
ســنوات، وال ســيما فــي مجــال العمــل والتعليــم 
والرعايــة الصحيــة والتي ترتبط فــي مجملها مع 
ســبعة أهداف من األهداف الســبعة عشــر للتنمية 

المستدامة لعام 2030”.

جائزة “شخصية العام المسؤولة مجتمعيا” جائزة الشركة المسؤولة اجتماعيا لفئة البنوك

المنامة - البركة

المنامة - بورصة البحرين

تفاهــم  مذكــرة  البحريــن  بورصــة  وقعــت 
أمــس األحــد مــع جمعيــة المحلليــن الماليين 
المعتمديــن تهــدف إلــى تعزيز آفــاق التعاون 
المشــترك بيــن الطرفيــن بشــكل عــام ودعــم 
برنامــج “متمهن” بشــكل خــاص. وقع مذكرة 
التفاهــم كل مــن الرئيس التنفيــذي للبورصة 
الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة و رئيس 
البحريــن،  فــي  المالييــن  المحلليــن  جمعيــة 

محمود نوار.
البورصــة  ســتقوم  المذكــرة،  وبموجــب 
“متمهــن”  برنامــج  طلبــة  خريجــي  بمنــح 
البحريــن.  بورصــة  فــي  التدريــب  فرصــة 
المحلليــن  جمعيــة  ســتقوم  جانبهــا،  ومــن 
مــن  عــدد  باختيــار  المعتمديــن  المالييــن 
برنامــج  فــي  الفائزيــن  الجامعــات  طلبــة 
“تريدكويســت” ممــن تنطبق عليهم شــروط 

إلــى  لالنضمــام  البرنامــج  فــي  المشــاركة 
برنامج “متمهن”.

“إن  إبراهيــم  بــن  خليفــة  الشــيخ  وقــال 
بورصــة البحرين تقدر أهمية برامج التمهن 
والتدريــب للخريجيــن حيث تتماشــى هذه 
وبرامجهــا  البورصــة  أهــداف  مــع  البرامــج 
التوعويــة التــي تســتهدف مختلــف الفئــات 

العمرية بدًءا من المرحلة االبتدائية وحتى 
متمهــن  برنامــج  إن  الجامعيــة.  المرحلــة 
يأتــي اســتكماالً لباقة البرامــج التي تقدمها 
مــع  بالتعــاون  ســعداء  إننــا  كمــا  البورصــة، 
جمعيــة المحلليــن المالييــن المعتمديــن في 
البحرين لدعم الكفاءات الشــابة من خبراء 

االستثمار في مملكة البحرين.”

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

وقعـــت مذكـــرة تفاهـــم مـــع المحلليـــن المالييـــن

البورصة تدعم برنامج “متمهن”
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فتــح مصــرف البحريــن المركــزي من خالل “الشــبكة العالمية لالبتــكار المالي”، 
بــاب التقديــم للشــركات الختبــار وتجربــة منتجــات وخدمــات ونمــاذج عمــل 
مبتكرة للقطاع المالي في أكثر من بلد.  وتأتي هذه المبادرة استكماال إلنشاء 
“الشبكة العالمية لالبتكار المالي”، وهي مجموعة تضم 29 جهة رقابية دولية 
تعهدت بالقيام بعمل مشترك في االبتكار المالي مع مراعاة حماية المستهلك.

الحلــول  اختبــار  منصــة  وجــاءت 
نتيجــة  الحــدود  عبــر  التجريبيــة 
العــام  االستشــارية  الورقــة  إصــدار 
عمــل  وآليــة  مهــام  بشــأن  الماضــي 
بيئــة تســمح  فــي خلــق  المجموعــة 
للشــركات تجربة التقنيات الجديدة 
عبر بلــدان متعددة في الوقت ذاته، 
باإلضافــة الى النظر في كيفية عمل 
المنتــج أو الخدمــة فــي الســوق، مع 
ضمــان إجــراءات حماية المســتهلك 

المناسبة.
و قــال محافــظ المصــرف المركــزي، 
رشــيد المعــراج “تمثل هــذه المبادرة 

نحــو  المصــرف  ومســاعي  جهــود 
الرقمــي  التحــول  مســيرة  تفعيــل 
تــدل  كمــا  البحريــن،  فــي  واالبتــكار 
مجــال  فــي  التعــاون  تطويــر  علــى 
أبــرز  مــع  الماليــة  التكنولوجيــا 
إلنشــاء  العالميــة  الماليــة  المراكــز 
بيئــة مناســبة للشــركات الرائــدة في 
توفيــر الخدمــات الماليــة المبتكــرة. 
وتأتي هذه المبادرة بناًء على نجاح 
تجربــة المصــرف مع البيئــة الرقابية 
التجريبيــة في المملكة منذ اطالقها 
فــي منتصــف العــام 2017، ونتطلــع 
الى اســتقطاب المزيد من الشــركات 

المبتكرة من خالل هذه المنصة”. 
مــن جانبــه قــال الرئيــس التنفيــذي 
االقتصاديــة،  التنميــة  لمجلــس 
البحريــن  “نجحــت  الرميحــي  خالــد 
لقطــاع  مســاندة  بيئــة  خلــق  فــي 
مبنيــة  الماليــة  التكنولوجيــا 

النظــم  مــن  متينــة  قاعــدة  علــى 
والتشــريعات، ومدعومــة بكفــاءات 
فــي  طويلــة  خبــرة  لديهــا  ماهــرة 
قطــاع الخدمات المالية، وتنافســية 
عاليــة فــي الكلفــة. الخطــوات التــي 
فــي  وضعتهــا  المملكــة  اتخذتهــا 

المقدمــة في مجال االبتــكار، وتبني 
التشــريعات الجديــدة التــي تشــجع 
إن  التكنولوجيــة.  الحلــول  طــرح 
اهتمــام المصرف المركزي بتشــجيع 
االبتــكار عــن طريــق طرح مبــادرات 
مــن قبيل البيئــة التجريبية الرقابية 

واالختبارات التجريبية عبر الحدود 
كفيلــة بتعزيز موقــع البحرين كمركز 

إقليمي للتكنولوجيا المالية”.

كيفية تقديم طلب المشاركة

على الشــركات الراغبة في المشــاركة 
في منصــة اختبار الحلول التجريبية 
عبــر الحــدود مراجعة قائمــة الجهات 
العالميــة  “الشــبكة  فــي  المشــاركة 
لالبتــكار المالــي” وتقديــم طلــب إلــى 
البيئــة الرقابيــة التجريبيــة للمصــرف 
المركزي قبل تاريخ 28 فبراير 2019.
إنهــاء  مــع  المبــادرة  هــذه  وتتزامــن 
المالــي”  لالبتــكار  العالميــة  “الشــبكة 
مــن اصــدار تعليمــات إدارة وعضوية 
المجموعــة، لتســمح لجهــات رقابيــة 
ومنظمــات دوليــة جديــدة لالنضمــام 
اليهــا، وذلــك مــن غيــر موعــد نهائــي 

لتقديم الطلبات.

المنامة - المصرف المركزي

“المركزي” يدعو الشركات لـ “منصة الحلول التجريبية”
ــر الـــحـــدود ــب ــاع الـــمـــالـــي ع ــط ــق ــل ــرة ل ــك ــت ــب ــات م ــ ــدم ــ ــات وخ ــج ــت ــن الخـــتـــبـــار م

المبادرة 
تأتي بناًء 

على نجاح 
تجربة البيئة 

الرقابية 
التجريبية

المنامة - تمكين

أعلن صندوق العمل “تمكين”، عن رعايته مؤتمر “إيميناكوم 2019” الذي يعتبر أول حدث 
من نوعه على مستوى منطقة الخليج تنظمه الجمعية الدولية التصاالت األعمال. ويوفر 
“تمكين” من خالل رعايته لهذا الحدث منصة مميزة تتيح ألبناء البحرين فرصة االحتكاك 

مع خبراء القطاع؛ لتعزيز وصقل مهاراتهم وخبراتهم في مجال اتصاالت األعمال. 

فــي  انعقــاده  المزمــع  بالمؤتمــر  ويشــارك 
المحــرق فــي الفتــرة بيــن 11 – 12 فبرايــر 
2019، أكثــر مــن 50 متحدثــا ومتخصصــا 
فــي مجــال اتصــاالت األعمــال إلــى جانــب 
مجموعــة مــن الخبــراء الذيــن يعملــون أو 
ســبق لهــم العمــل مــع العديــد من الشــركات 
و  GE Oilو  Apple فــي  مثــل  العالميــة  
ومــن   .IPSOSو  Rocheو  E & Yو  Gas
المتوقــع أن يشــهد الحدث حضــور أكثر من 
مئتي شــخص من دول الخليج، مما يجعله 
الحــدث األكبــر واألكثــر تأثيــرا فــي مجــال 

اتصاالت األعمال في المنطقة خالل 2019. 
وقــال الرئيس التنفيذي لـــ “تمكين” إبراهيم 
فــي  األساســية  مهمتنــا  “تتمثــل  جناحــي 
“تمكيــن” فــي العمــل علــى تعزيز المســارات 
المهنية ألبناء البحرين وتزويدهم بمهارات 
وخبــرات متعــددة تتيــح لهــم النجــاح عبــر 
موظفيــن  ليصبحــوا  المجــاالت؛  مختلــف 
أكفــاء علــى مســتوى عــاٍل مــن الخبــرة فــي 
األعمــال  اتصــاالت  وتعتبــر  العمــل.  ســوق 
واحــدة من المهارات الرئيســة التــي يمكنها 
أن تساهم في إظهار الطاقات الكامنة التي 

يمتلكها كل مواطن بحريني، حيث يســاهم 
هــذا المجــال الحيــوي والمهــم فــي تفعيــل 
تعزيــز  جانــب  إلــى  واالندمــاج  المشــاركة 
مؤشــرات االبتــكار. إضافة إلى ذلــك، تعتبر 
واحــدة  اإلســتراتيجية  األعمــال  اتصــاالت 

مــن الركائز األساســية؛ لتحقيق االســتدامة 
وتحســين  الوطنــي  االقتصــاد  نمــو  ودعــم 
المحليــة.  المجتمعــات  جوانــب  مختلــف 
ونحــن ســعداء فــي الحقيقــة النعقــاد هــذا 
الحــدث فــي البحريــن؛ ألنــه ســيتيح ألنبــاء 
البحريــن فرصــة التفاعــل مــع العديــد مــن 

الخبراء ومعرفة أبرز توجهات القطاع”.
ومــن جهته، قــال الرئيس الســابق للجمعية 
الدوليــة التصاالت األعمال، أليكس معلوف 
اإلســتراتيجيات  بفضــل  “تمكيــن”  “نجــح 
علــى  أشــرف  التــي  المميــزة  والمبــادرات 
تدشــين  فــي  وفريقــه،  جناحــي  تنفيذهــا 
مرحلــة جديــدة مــن التحول فــي االقتصاد 
نكــون  أن  ويشــرفنا  ويســعدنا  البحرينــي. 
قادريــن على دعــم مهمة “تمكيــن” وأهدافه 
المواطنيــن  دعــم  فــي  اإلســتراتيجية 

البحرينيين”.

متحدثا  50 بــمــشــاركــة   ”2019 ــاكــوم  ــن “إيــمــي ــى  ــرع ي “تــمــكــيــن” 

تعزيز مهارات أبناء البحرين في “اتصاالت األعمال”

إبراهيم جناحي

مسقط - رويترز

وقعت شــركة الدقم لتوليد الكهرباء، المشــروع المشــترك بين شركة المرافق 
المركزية )مرافق(، الشــركة التابعة لشــركة النفط الُعمانية والمنضوية تحت 
مجموعة الغاز العمانية، وشركة الخليج باسيفك القابضة التايلندية، خمس 

اتفاقيات إلنشاء مشروع المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه بالدقم. 

تضمــن الحفــل التوقيــع علــى اتفاقية 
حــق االنتفــاع بــاألرض لمــدة 25 عاًما 
للكهربــاء  متكاملــة  محطــة  لتشــييد 
االقتصاديــة  بالمنطقــة  والميــاه 

الخاصة بالدقم. 
الحيــوي،  المشــروع  هــذا  ويشــغل 
مســاحة تقدر بـ 45 هكتــاًرا والمجاور 
الصناعــات  ومجمــع  الدقــم  لمصفــاة 
البتروكيماويــة، وهــو باكــورة أعمــال 
شركة النفط العمانية في قطاع البنية 
التحتيــة للطاقة، حيث سيســاهم في 
دعــم الرؤيــة اإلســتراتيجية للشــركة 
للقيام بدور رئيس في تطوير منشآت 
توليــد الطاقــة التقليديــة والمتجددة 
فــي الســلطنة، وتعزيــز رؤية الشــركة 

مشــاريع  إنشــاء  فــي  المتمحــورة 
تســاهم في إيجــاد قيمــة مضافة في 
سلســلة قطاع الطاقة ورفد االقتصاد 

الوطني.
وستوفر المحطة في المرحلة األولى 
طاقــة كهربائية وميــاه معالجة بكلفة 
ــا لشــركة مصفــاة الدقم  فاعلــة حصريًّ

والصناعات البتروكيماوية.
وتقــدر الكلفة االســتثمارية اإلجمالية 
للمشــروع بحوالــي 480 مليون دوالر 
شــهًرا،   46 حوالــي  أعمالــه  وتســتمر 
التشــغيل  يبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن 
األولــي للمحطــة في الربــع الثالث من 

عام 2020.

5 اتفاقات إلنشاء “الدقم للكهرباء”

المنامة - إنفستكوربالمنامة - البحرين اإلسالمي

اعتلى بنك البحرين اإلسالمي مؤخرًا منصة التتويج مجدًدا في جوائز المال واألعمال 
اإلســالمية بنســختها ال 13 وذلك عن فوزه بجائزة “البنك اإلســالمي األســرع نموًا في 
البحرين”، حيث تم اإلعالن عن الفائزين بالجوائز في الحفل الذي أقيم في فندق أبراج 
اإلمارات الواقع في أمارة دبي خالل شــهر ديســمبر الماضي، والذي تكلل بحضور أكثر 

من 200 من نخبة العاملين في الصيرفة اإلسالمية من كافة أنحاء العالم.

و بلغ عدد األصوات المشاركة في التصويت 
صــوت،  آالف   8000 يقــارب  مــا  للفائزيــن 
بهــا  ســاهم  والتــي  فئــة،   34 علــى  موزعــة 
المشــاركون فــي عمليــة التصويــت عبر أداة 
اســتطالع إلكترونية، باإلضافة إلى أصوات 
أخــرى أدلت بها لجنــة الحكام المتخصصين 
منظمــة  وهــي   ،CPI Financial هيئــة  مــن 
تعنــى بمراقبــة وتتبــع التطــورات فــي عالــم 
وتداخــالت  التقنيــة،  وتبعاتهــا  الصيرفــة 
الثــروات،  إدارة  أو  اإلســالمية  الصيرفــة 
وتحظــى هذه المنظمة باهتمام وتقدير بالغ 
مــن العاملين فــي القطاعــات المصرفية في 

منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، حســان جّرار 
“نفتخــر جــًدا بحصولنــا علــى هــذه الجائــزة 
البنــك  مكانــة  مــن  عــززت  التــي  العالميــة 
اإلقليمية والتي تشهد بأننا البنك اإلسالمي 
األســرع نمًوا في قطاع الصيرفة اإلسالمية 
فــي البحريــن”. وأضــاف “إن هــذه الجائــزة 
تقدمنا خطوة نحو النمو والريادة، وتحفزنا 
لبــذل المزيــد مــن الجهــد للتمســك بموقعنــا 
اإلســالمية  الصيرفــة  قطــاع  فــي  الريــادي 
المزيــد  طــرح  فــي  االســتمرار  طريــق  عــن 
مــن الحلــول المصرفيــة الذكيــة المتوافقــة 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، ومواصلــة 
وســتبقى  وخدماتنــا،  منتجاتنــا  تطويــر 

طريــق  عــن  دائًمــا  الريــادة  نحــو  تطلعاتنــا 
تسهيل إجراءات المعامالت المصرفية”.

لبنــك  الثالثــة  هــي  الجائــزة  هــذه  وتعتبــر 
البحريــن اإلســالمي الــذي حصــل عليها في 
كأحــد  وجــوده  تثبــت  والتــي   ،2018 عــام 
قــادة قطــاع الصيرفة فــي مملكــة البحرين، 
ومساهًما في النهضة التقنية داخل المملكة.

عقــد “إنفســتكورب”، اجتمــاع مجلــس إدارتــه للمــرة األولــى فــي مدينــة الكويــت، حيــث ناقــش أعضــاء المجلــس اســتراتيجية 
“إنفستكورب” في ضوء التوجهات والفرص والتحديات التي تشهدها األسواق العالمية.

التنفيــذي  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
العارضــي  محفــوظ  محمــد  لـ”إنفســتكورب”، 
الكويــت  دولــة  فــي  باللقــاء  فخــورون  “نحــن 
التــي لطالمــا تربطنــا بهــا عالقــة متينــة تعــود 
جذورهــا إلــى تأســيس المؤسســة، وهــي بــال 
شــك كانــت محطة بــارزًة ضمن مســيرة نمّونا. 
وتمّكن إنفســتكورب من ترسيخ مكانته كأحد 
إلدارة  العالمــي  القطــاع  فــي  الالعبيــن  أبــرز 
األصول البديلة، ونحن سعداء بما حققناه من 
إنجازات ونجاحات خالل السنوات الماضية”.

مجلــس  رئيــس  اســتضاف  االجتمــاع،  وقبــل 
اإلدارة ، يوســف اإلبراهيم، الذي شغل منصب 
مستشــار ســمو األميــر ووزيــر الماليــة الســابق 
بدولــة الكويــت، حفــل عشــاء تكريًمــا ألعضاء 
قــال  و  التنفيذيــة.  واللجنــة  اإلدارة  مجلــس 
اإلبراهيــم “يســّرني الترحيــب بجميــع األخــوة 

أعضــاء مجلس اإلدارة هنــا في دولة الكويت، 
وأّود أن أغتنم هذه الفرصة الثمينة ألعرب عن 
ســعادتي البالغة بالمكانة الرائدة التي يشــغلها 
ا وبارًزا  ا بوصفه العًبا حقيقيًّ إنفستكورب حاليًّ
فــي ســوق االســتثمارات البديلــة. ومــا وصلنــا 

إليــه اآلن مــا هــو إال ثمــرًة لجهودنــا المســتمّرة 
نحــو التوّســع فــي األســواق العالميــة األخــرى، 
حيــث بتنــا نمتلك اإلمكانــات والمقومات التي 
فــي  االســتثمارية  الفــرص  القتنــاص  تؤهلنــا 

جميع أنحاء العالم”.

أعضاء مجلس إدارة “إنفستكورب”

ناقش إستراتيجيته في ضوء التوجهات والفرص العالميةخالل النســخة الـ13 من جوائز المال واألعمــال بالمملكة

“إنفستكورب” يجتمع للمرة األولى بالكويت“البحرين اإلسالمي” يحصد جائزة “األسرع نمًوا”

حسان جرّار

خالد الرميحيرشيد المعراج

اجتمــع وزيــر النفــط ، أمــس األحــد، مــع المســؤول األعلــى للتكنولوجيــا – اإلشــراف 
والتنسيق التقني بشركة أرامكو السعودية، أحمد الخويطر.

ويســعى الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفة 
وفقــًا لبيــان صحافــي اطلــع موقــع “مباشــر” 
عليــه، إلــى التعاون الوثيــق والجهود الثنائية 

المخلصــة فــي تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع 
النفطيــة. وأشــار الشــيخ محمــد بــن خليفــة، 
الــذي  الجديــد  األنابيــب  إلــى مشــروع خــط 

يعتبر من أهم المشــاريع المشــتركة مع شركة 
أرامكو السعودية.

فــرص  إلــى  الوزيــر  تطــرق  اللقــاء  وخــالل 
التعاون وتبادل الخبرات في مجال اصطياد 
يعــزز  الــذي  الكربــون  واســتخدام  وتخزيــن 
مــن اإلنتــاج النفطــي مــن خــالل االســتفادة 
مــن تكنولوجيــا حقــن ثانــي أكســيد الكربون 

)CO2(، وإنشــاء شــبكة لنقــل وتوزيــع ثانــي 
.)CO2( أكسيد الكربون

و تــم التوقيــع علــى وثيقة تبــادل المعلومات 
بإعــداد  الخــاص  المشــترك  الفريــق  وإنشــاء 
اإلنتــاج  لتعزيــز  مشــتركة  جــدوى  دراســة 
النفطــي باالســتفادة مــن غــاز ثانــي أكســيد 
الكربون المحلي والمنتج من شركة أرامكو.

الرياض - مباشر

خالل توقيع اتفاقية تبادل المعلومات

ـــتركة ـــاريع المش ـــم المش ـــن أه ـــد م ـــب الجدي ـــط األنابي خ
وزير النفط يبحث فرص التعاون مع “أرامكو”



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

31/1/2019
)CR2019-14927( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعلن أدن���اه: زهير ابراهيم عبدهللا الس���بع تحويل المح���ل التجاري 
التالي: الى السيد/ حميد مهدي احمد عبدهللا جمعة 

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
54312-7

االسم التجاري
سنايبر لقطع الغيار

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
ريادة الريندا للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة آي هوم المحدودة ش.ش.و لمالكتها عفيفة حسن ابراهيم سلمان

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها 
الس���يد / عبدالشهيد عبدالحسين محمد سلمان خلف باعتباره المصفي القانوني 
لش���ركة ريادة الريندا للتجارة ذ.م.م، المسجلة كش���ركة ذات مسؤولية محدودة 
بموج���ب القي���د رقم 87879، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها 
الس���يدة / عفيف���ة حس���ن ابراهي���م س���لمان باعتبارها المصف���ي القانوني لش���ركة 
آي ه���وم المحدودة ش.ش.و لمالكتها عفيفة حس���ن ابراهيم س���لمان، المس���جلة 
كش���ركة الش���خص الواح���د بموجب القيد رق���م 101486-1، طالبة إش���هار انتهاء 
أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

24/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -11308( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: مي علوي السيد محمود الهاشمي

االسم التجاري الحالي: مطعم قصر سترة

االسم التجاري الجديد: سفينة ستار للتجارة
قيد رقم: 51415-6

القيد: 91911  -  تاريخ: 31/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مركز هانسل لالستشارات في شؤون الحيوانات ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

السادة اصحاب مركز هانسل لالستشارات في شؤون الحيوانات ذ.م.م، المسجلة 

بموج���ب القي���د رق���م 91911، طالبي���ن تغيي���ر االس���م التج���اري من  مركز هانس���ل 

لالستشارات في شؤون الحيوانات ذ.م.م إلى عيادة كاريس البيطرية ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 103245-1  -  تاريخ: 13/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

القيد: 125005-1  -  تاريخ: 3/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تقدم  إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة البجاوي ل���الدارة ذ.م.م 
والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 103245، طالبي���ن تحوي���ل الش���كل 
القانوني للش���ركة المذكورة إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 1000 

الف دينار، بين كل من :
1. عيسى علي حسن حيدر

2. عائشة زيراب
3. بدور البجاوي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليه���ا مالك ش���ركة مدين���ة األلع���اب ش.ش.و لمالكتها جماالت 
محمد محمد س���ليمان المسجلة بموجب القيد رقم 125005-1، طالبا 
تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلىش���ركة ذات مس���ئولية 

محدودةبرأسمال وقدره 1000 دينار، بين كل من :
1. جماالت محمد محمد سليمان

2. احالم محمد العربي عنتر عميرة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

سيلمي تريدينغ ذ.م.م
سجل تجاري رقم 94959

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة س���يلمي تريدينغ ذ.م.م  المس���جلة بموجب قيد رقم 94959، 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ ويجوان لوو مصفيا للشركة.

به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة 325 من قانون الش���ركات 
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لع���ام 2001، وعمال بن���ص المادة 335 
م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه، مدعومة 

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

Mr. Weijuan Luo السيد ويجوان لوو
)+973( 36350010

cm@keypoint.com
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939
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فلل راقية منفصلة جاهزة للسكن مع الوثائق ,, 
بأسعار التخطر على البال

T: 17564400 - F: 17564440 ئـــن:        لزبا ا ورعاية  االتصاالت  قسم 
E-mail: grnata@grnata.com                                                      

T: 17564411 - F: 17564441 ليــــــــــــــــة:    الشما لمنطقــــة  ا قسم 
E-mail: north@grnata.com                                              
T: 17564412 - F: 17564442      : الوسطــــــــــــــى  لمنطقــــة  ا قسم 
E-mail: middle@grnata.com                                            

T: 17564433 - F: 17564443 لمحـــرق:        وا لعاصمة  ا منطقتي  قسم 
E-mail: manama@grnata.com                                          
T: 17564433 - F: 17564474 لعقـــــاري:        ا لتقييم  وا اإلستشارات  قسم 

E-mail: valuation@grnata.com                                         

دينار120,000

عرض اليصدق 

التضيع الفرصة

لطلبات السكن االجتماعي

grnata@grnata.com              www.grnata.com               @grnata                

telegram.me/grnata               grnata.group                      grnatagroup 

على شارع النخيل مباشرة ,, منطقة جنوســان فلل بمساحات وأسعار تنافسيـة ,, 
تصميـــم عصـري و تشطـيــب راقــــــــي واألهـــــــم بنية تحتية متكاملة : 

كهرباء , شبكـة المجـاري , تصريـف األمطـار  شوارع واسعة ومسفلتة , إنارة الشوارع

  36026333 36600656  - علـي امر اللـه:  عباس علـــي  :  
  39752929 د.محمــــــــــد:   -   36700722  : علـــي ضيـــف 

Broker's license No. 3  | Property Manager's license No. 23

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 عصرًا إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36900555
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أفضل أنواع القرميد السيراميكي بمختلف األلوان عالية الجودة مع جميع االكسسوارات والضمان
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international
@albiladpress.com

األعلى العراقي ينفي تجريم 
تمجيد صدام حسين

نفى مجلس القضاء األعلى العراقي إصدار 
قرار يتعلق بتجريم تمجيد الرئيس الراحل 

صدام حسين وتحديد عقوبة على ذلك.
توضيح المجلس يأتي بعد أيام قليلة من 
إصدار أجهزة األمن في محافظة ذي قار 
أمًرا بالقبض على الشاعر الشعبي، صالح 
الحرباوي، بعد ترحمه على أيام الرئيس 

الراحل في قصيدة شعرية. الحادث دفع بعض 
العراقيين على مواقع التواصل إلى تداول 

أخبار بخصوص إصدار مجلس القضاء األعلى 
قراًرا حول تجريم تمجيد صدام حسين. ومن 

جانبه، سارع مجلس القضاء األعلى بالنفي، 
موضًحا في بيان أن تشريع أي قانون يتضمن 

تجريم فعل ما وتحديد عقوبته، هو أمر من 
اختصاص مجلس النواب حصًرا.

الراعــي: مؤتمر أبوظبي يهز “ضمائر المســؤولين عن الحروب”

بابا الفاتيكان يزور اإلمارات للسير على دروب السالم

أكد بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، أمس األحد، أن زيارته التاريخية إلى اإلمارات تهدف إلى كتابة “صفحة حوار وللسير مًعا على دروب السالم”. وفي 
تغريــدة نشــرها قبــل ســاعات مــن وصولــه إلى أبوظبي، قال البابا فرنســيس “أنا في توجهي إلى اإلمــارات العربية المتحدة. أذهب إلى هذا البلــد كأخ كي نكتب مًعا 

صفحة حوار وللسير معا على دروب السالم. صلوا من أجلي!”.

الكنيســة  لــرأس  زيــارة  أول  وفــي 
الخليــج  منطقــة  إلــى  الكاثوليكيــة 
العربي، وصل البابا، مساء أمس األحد، 
إلى العاصمة اإلماراتية، حيث سيلتقي 
مــع قــادة البــالد، باإلضافــة إلــى لقائــه 
شــيخ األزهــر أحمــد الطيــب، وأعضــاء 
مجلس حكماء المســلمين، في مســجد 
الشــيخ زايد الكبير، حيث سيشارك في 

“لقاء األخوة اإلنسانية”.
وبالتزامــن مــع الزيــارة، ينظــم مجلــس 
العالمــي  المؤتمــر  المســلمين  حكمــاء 
قيــادات  بمشــاركة  اإلنســانية،  لألخــوة 
دينيــة وشــخصيات فكريــة وإعالميــة 
مــن مختلف دول العالــم، بهدف تفعيل 
الحــوار حــول التعايــش والتآخــي بيــن 
وســبل  ومنطلقاتــه،  وأهميتــه،  البشــر، 

ا. تعزيزه عالميًّ
وقــال البطريــرك المارونــي مــار بشــارة 
بطــرس الراعــي إنه يجب رفــع الصوت 
عاليــا ضــد الذيــن يســتغلون الديــن من 

أجــل نشــر اإلرهــاب وإشــعال الحروب، 
مشــيًرا إلى أن مؤتمر األخوة اإلنسانية 
فــي أبوظبي يبعث برســالة “تهز ضمائر 

المسؤولين عن الحروب”.
المارونيــة  ويشــارك بطريــرك الكنيســة 
فــي لبنــان إلــى جانــب كوكبــة مــن كبار 
القيادات الدينية والشخصيات الفكرية 
واإلعالميــة فــي المؤتمــر الــذي يتزامن 
مــع الزيــارة التاريخيــة لــكل مــن البابــا 
الكاثوليكيــة  الكنيســة  بابــا  فرنســيس 
شــيخ  الطيــب  أحمــد  األكبــر  واإلمــام 

األزهر لإلمارات.
وأوضــح الراعــي، فــي تصريــح خــاص 
لموقــع ســكاي نيوز عربيــة، أن “المؤتمر 
اإلماراتيــة  العاصمــة  تحتضنــه  الــذي 
جــاء في زمانه.. في زمن حروب وكره 
وبغــض وسياســات دوليــة ال تفكــر إال 

بالحرب”.
وفيمــا يتعلــق باألطــراف التــي تســعى 
الطائفيــة  الصراعــات  تعميــق  إلــى 

مــن أجــل توســيع نفوذهــا فــي الشــرق 
األوســط، قــال الراعــي: “كل النــداءات 
ســتهز  وسنســمعها  ســمعناها  التــي 
ضمائر المســؤولين عــن الحروب الذين 

يستخدمون المنظمات اإلرهابية”.
وتابــع أنــه يتعيــن أن “نصلــي كي يمس 
المســؤولين..  كل  ضمائــر  تعالــى  هللا 
الحــروب”،  يولــد  أن  ألحــد  ينبغــي  ال 
مضيًفــا أنه “يجــب أن يعلو الصوت في 
األســرة الدوليــة ضــد المســؤولين فــي 
العالــم الذين يســتغلون المال والســالح 

للحروب.. يجب أن نعلي الصوت”.
حضــور  “رمزيــة  أن  الراعــي  واعتبــر 
باســم  فرنســيس  البابــا  قداســة 
المســيحيين ككل وشــيخ األزهر باســم 
المســلمين ككل فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة هــو أكبــر عالمــة ونــداء إلــى 
جماعــة  يــا  كلهــا..  الشــعوب  ضمائــر 
كفــى حــروب وكفــى نزاعــات.. فلنعش 
بســالم.. ولــن نعيــش بســالم إال عندمــا 

نشعر باألخوة”.
لألخــوة  العالمــي  المؤتمــر  ويســعى 
اإلنسانية إلى التصدي للتطرف الفكري 
وســلبياته وتعزيــز العالقات اإلنســانية 
وإرســاء قواعــد جديــدة لهــا بيــن أهــل 

األديان والعقائد المتعددة.
وقــال الراعــي إن المؤتمــر يعــد “دعــوة 
إلــى العالم بأن األديان تجمع وال تفرق، 
أمــا السياســات التــي تســتعمل األديان 
هي التي تشــوه الديــن وتفقده قيمته”، 
مضيًفــا: “ال يوجد أي دين في العالم إال 

ويعلم األخوة والتالقي والحب”.

ويشارك في المؤتمر األول من  «
نوعه في المنطقة، حوالي 700 

شخصية من قيادات وممثلي 
األديان والعقائد المختلفة، ترجمًة 
لمكانة اإلمارات العربية المتحدة 

كعاصمة عالمية للتسامح والتعايش 
والحوار السلمي بين األديان.

عواصم ـ وكاالت

بغداد ـ وكاالت

بابا الكنيسة الكاثوليكية يحظى بتقدير عالمي واسع

لندن ـ أ ف بالقدس المحتلة ـ وكاالتواشنطن ـ وكاالت

أعلنــت النائبــة الديمقراطيــة األميركيــة تولســي غابــارد، المعروفــة بدعمــا للرئيــس 
السوري بشار األسد، نيتها الترشح في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل.

حــرب  فــي  عامــا(   37( غابــارد  وشــاركت 
بالحــزب  عالقاتهــا  وتتســم  العــراق، 
الديمقراطي بالتقلب، وستنضم بذلك إلى 
الذيــن  الليبرالييــن  قائمــة الديمقراطييــن 
يســعون للحصــول علــى ترشــيح الحــزب 
االنتخابيــة  حملتهــا  وأطلقــت  للمنصــب، 
فــي  مثلتهــا  التــي  هــاواي  مــن  رســميا 

الكونغرس منذ عام 2013. 
التدخــل  معارضــة  علــى  غابــارد  ودأبــت 
فــي  ترامــب  دونالــد  للرئيــس  األميركــي 

ســوريا، وإطاحــة بشــار األســد، الــذي 
ذهبــت لمقابلته ســرا فــي يناير  

انتقــادات  أثــار  ممــا   ،2017
البعض داخل حزبها. وغابارد 
أصــول  مــن  تنحــدر  أميركيــة 

أول  وهــي  ســاموا،  مــن 
نائبــة  تنتخــب  هندوســية 

في الكونغرس. وقالت لحشد إنها تخوض 
أقويــاء  “ساســة  مواجهــة  فــي  منافســة 
باســتعادة  وتعهــدت  جشــعة”،  وشــركات 

“الكرامة والشرف واالحترام للرئاسة”. 
وأضافــت: “انضمــوا لــي فــي وضــع روح 
الخدمــة هــذه فوق الــذات فــي الصدارة، 
والوقــوف ضــد قــوى الجشــع والفســاد”. 
وتصــدرت غابــارد عناويــن الصحــف في 
عام 2016 باالنسحاب من منصب قيادي 
في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

مــع  قويــة  منافســة  غابــارد  وتواجــه 
الحــزب  فــي  آخريــن  مرشــحين 
ينتهجــون سياســات مشــابهة مثــل 

كاماال هاريس وإليزابيث وارن.
الــرأي  اســتطالعات  تظهــر  ولــم 
حتــى اآلن وجود تأييد كبير 

لغابارد.

ذكرت إسرائيل أمس األحد أن العمل على “حماية” حدودها دخل مرحلة جديدة 
مع بدء بناء جدار جديد هائل فوق األرض على طول الحدود مع قطاع غزة.

وصــرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
للصحافييــن قبــل االجتمــاع الحكومــة 
األسبوعي “خالل نهاية األسبوع سنبدأ 
طــول  علــى  األرض  فــوق  جــدار  بنــاء 
الحــدود مــع غــزة”. وأضــاف أن الجــدار 
الــذي يتوقــع أن يرتفــع ســتة أمتــار عن 
األرض “ســيمنع اإلرهابيين في غزة من 
التســلل إلى مناطقنــا”، وفق كالمه. ولم 
يكشــف نتنياهو تفاصيل، غير أن وزارة 

الدفاع قالت في بيان إن العمل على 
الجــدار ســيبدأ الخميــس.  بنــاء 

ومن المقــرر أن يتبع الجدار 
الجديــد مســار جــدار تحت 
األرض بطول 65 كلم يجري 

بناؤه كذلك لتبديد خطر بناء 
أنفاق عابرة للحدود.

الجــدار  أن  البيــان  فــي  وجــاء 

فــوق األرض ســيضم عند طرفه الغربي 
جدارا بحريا مقّوى في مياه المتوســط 
يهدف إلى منع شن هجمات عبر المياه. 
فيديــو  شــريط  فــي  الــوزارة  وذكــرت 
أرفقته بالبيان أن الجدار سيكون “هائال 

وقويًا بشكل خاص”.

ويقول بعض المعلقين اإلسرائيليين  «
إن نتنياهو غير مستعد ألي تصعيد 

جديد في األعمال العدائية مع 
حركة حماس التي تحكم قطاع 
غزة قبل االنتخابات العامة 

المقررة في 9 أبريل. 
إال أن نتنياهو، الذي 

يتولى حقيبة الدفاع، 
تعهد األحد أن ال تؤثر 

االنتخابات المقبلة على 
القرارات األمنية.

أعــادت رئيســة الــوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس األحــد التأكيد على “تصميمها” 
تنفيــذ بريكســت فــي الوقــت المحــّدد فــي 29 مــارس، والحصــول علــى تنــازالت من 

بروكسل حول اتفاق الخروج، رغم رفض األوروبيين القاطع إعادة التفاوض.

وفي مقال نشــر األحد في صحيفة “صنداي 
تلغــراف”، كتبــت المســؤولة المحافظــة إنهــا 
“مصممة على تنفيذ بريكست، وعلى تنفيذه 
فــي وقتــه فــي 29 مــارس 2019”. وعّبــرت 
مــاي عــن رغبتهــا إيجــاد خاتمــة لبريكســت، 
موافقــة  تنــال  ال  قــد  الخاتمــة  تلــك  لكــن 
الغالبيــة فــي البرلمــان، ســواء مــن المؤديدن 
لبريكســت أو من المؤيديــن ألوروبا. وأكدت 
رئيســة الــوزراء البريطانيــة فــي المقــال أنها 

حيــن عودتهــا إلى بروكســل ســتقاتل “من 
وإيرلنــدا  العظمــى  بريطانيــا  أجــل 

مســّلحة  وســأكون  الشــمالية، 
جديــد  وأفــكار  جديــد  بتعديــل 
وعزيمــة جديــدة للعمل على حّل 

براغماتــي لتنفيــذ بريكســت”. 
وبعــد الرفض الالذع للبرلمان 

فــي منتصــف ينايــر التفــاق الخروج،اعتمــد 
النــواب الثالثــاء اقتراحــًا يطالــب ب”تدابيــر 
بديلة” عن اتفاق “شــبكة االمان” الذي يهدف 
إلــى تفــادي عودة حدود فعليــة بين مقاطعة 

إيرلندا الشمالية والجمهورية اإليرلندية.

وينص هذا البند المثير للجدل على  «
اتحاد جمركي بين المملكة المتحدة 

واالتحاد األوروبي، مع استمرار العمل 
ببعض األنظمة األوروبية المتعلقة 
بالصحة والضرائب في إيرلندا 

الشمالية. ويرى بعض 
النواب خصوصًا المؤيدين 
لبريكست، أن ذلك “شبكة 

االمان” ستقود إلى ترسيخ 
بقاء بالدهم بشكل دائم 

في االتحاد األوروبي.

ماي “مصممة” على تنفيذ بريكست في موعدهجدار إسرائيلي ارتفاعه 6 أمتار على حدود غزة“حليفة األسد” تترشح للرئاسة األميركية
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طهران ـ وكاالت

القاهرة ـ العربية نت

ذكرت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية شــبه الرســمية أمس األحد أن حريًقا نشب في 
مركز أبحاث الفضاء في البالد أسفر عن مقتل ثالثة علماء.

االتصــاالت  وزيــر  عــن  الوكالــة  ونقلــت 
إن  قولــه،  آذري جهرمــي  جــواد  محمــد 
ثالثة باحثين لقوا حتفهم “بسبب حريق 

في أحد مباني مركز أبحاث الفضاء”.
انــدالع  أســباب  جهرمــي  يقــدم  ولــم 

الحريق.
وتعتــزم إيــران إطالق قمــر صناعي إلى 

المدار على الرغم من انتقادات الواليات 
تفيــد  اإلطــالق  عمليــات  بــأن  المتحــدة 

برنامج الصواريخ الباليستية.
ا،  وأطلقــت إيــران في يناير قمــًرا صناعيًّ
فــي  فشــل  إنــه  قالــت  الســلطات  لكــن 
فــي  الالزمــة”  “الســرعة  إلــى  الوصــول 

المرحلة الثالثة من إطالقه.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس األحد، أنها نجحت في اإلفراج عن 
5 بحارة مصريين كانوا محتجزين بإيران، مؤكدة أنهم في حالة جيدة.

وقــال بيان صدر عن الــوزارة: “في إطار 
ســالمة  علــى  الخارجيــة  وزارة  حــرص 
ورعاية المواطنيــن المصريين بالخارج، 
فقــد تكللــت جهــود الــوزارة بالنجاح في 
اإلفراج عن البحارة المصريين الخمســة 
المحتجزين من قبل الســلطات اإليرانية 
بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه 

اإليرانيــة علــى متــن مركــب  اإلقليميــة 
صيــد ســعودي، وذلــك بعــد إنهــاء كافــة 

اإلجراءات القانونية الخاصة بهم”.
وأضــاف البيان: “تؤكــد وزارة الخارجية 
البحــارة  أن  علــى  الشــأن  هــذا  فــي 
المصريين الخمســة في حالة جيدة بعد 

إتمام اإلفراج عنهم”.

مقتل 3 علماء “فضاء” إيرانيين بحريق غامض

اإلفراج عن 5 بحارة مصريين احتجزتهم إيران

الخرطوم - أ ف ب القاهرة ـ رويترز

تعهــد الرئيــس الســوداني عمــر البشــير، أمــس األحــد، بالعمل علــى تطوير المناطــق الريفية في وقت يســعى لمواجهــة التظاهرات 
المناهضة للحكومة في المدن والقرى منذ أسابيع.

وتعهــد البشــير خــالل تجمع في والية شــمال 
بتوفيــر  التلفزيــون،  عبــر  بثــه  تــم  كردفــان، 
ميــاه شــرب نظيفة فــي المناطــق الريفية في 
أنحــاء الســودان، وفتح مستشــفى جديد في 
المنطقــة. ويأتي الخطاب في أعقاب تدشــين 
طريــق ســريع طولــه 340 كلــم يربــط شــمال 

كردفان بأم درمان.
وقــال البشــير بعدمــا رافقــه عشــرات الرجــال 
الذيــن كانــوا على متن جمــال إلى المنصة، إن 
“بنــاء طريــق كهــذا ليــس أمــًرا ســهالً فــي ظل 

ظروف السودان”.
الطريــق ســنأتي بشــبكة  “مــع هــذا  وأضــاف: 

كهرباء إلنشاء بنية تحتية للتنمية”.
وبعــد ســاعات، توّجــه البشــير إلى حشــد آخر 
حيــث دعــا الشــباب والنســاء للمســاعدة فــي 
البشــير، وهــو يتحــدث  البــالد. وقــال  تنميــة 

بواليــة  ســراج  قريــة  فــي  آخــر  حشــد  إلــى 
فتحنــا  الذيــن  “الشــباب  إن  كردفــان  شــمال 
لهــم الجامعــات عليهــم االســتعداد ليواصلــوا 

المسيرة ويبنوا السودان الجديد”.

فــي  الســودان  فــي  التظاهــرات  واندلعــت 
ديســمبر في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار 
الخبز 3 أضعاف، ما أطلق موجة غضب جراء 
تراجع األوضاع المعيشية على مدى سنوات.

قــال رئيــس مجلــس النــواب المصري علي عبد العال إنه تلقى أمس األحد اقتراحات لتعديل الدســتور وقــال عبد الهادي القصبي زعيم 
األغلبية في المجلس إن التعديالت المقترحة التي قدمها خمسة أعضاء المجلس تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات.

وقــال عبد العال أمام اللجنــة العامة بمجلس 
اقتراحــات  إليهــا  أحــال  أن  بعــد  النــواب 
المجــال  سيفســح  المجلــس  إن  التعديــالت 
لحــوار عام حولها عندما تعــرض على اللجنة 
التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشتها.
مضمــون  عــن  العــال  عبــد  يفصــح  ولــم 
االقتراحــات لكــن القصبــي قــال للصحفييــن 
إنهــا تشــمل زيــادة مــدة الفتــرة الرئاســية من 

أربع سنوات إلى ست سنوات.
اقتراحــات  كانــت  إن  القصبــي  يذكــر  ولــم 
التعديــالت ترفــع القيــد علــى عــدد الفتــرات 
الرئاســية الوارد في المادة 140 من الدستور 
ُينتخــب  الدولــة  رئيــس  أن  تتضمــن  والتــي 
يجــوز  وال  ميالديــة...  ســنوات  أربــع  ”لمــدة 

إعادة انتخابه إال لمرة واحدة“.
وقال القصبي ”تطلًعا الســتمرارية االســتقرار 

واســتكمال الخطــط التنمويــة يوجــد مقترح 
مــد فتــرة الرئاســة إلــي ســت ســنوات“ بيــن 

التعديالت المقترحة.
وتابــع أن االقتراحات تشــمل تعييــن نائب أو 

أكثر لرئيس الدولة.
وتوقع أن يســتغرق إجراء التعديالت شهورا 
السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  يدعــو  ثــم 

الناخبين بعد ذلك لالستفتاء عليها.

الرئيس السوداني عمر البشير الرئيس المصري وبجواره رئيس مجلس النواب المصري

دعــوات جديــدة لتنظيــم تظاهــرات مناهضــة للحكومة النــواب المصــري يتلقــى اقتراحــات لتعديــل الدســتور

البشير يغازل الريف ويتعهد بتنميته بحث تمدد فترة رئاسة السيسي



اسطنبول - أ ف ب

الشــعوب  حــزب  لدعــوة  تلبيــة  اســطنبول  فــي  األحــد،  أمــس  اآلالف،  تظاهــر 
الديموقراطــي، المؤيــد لألكــراد، لدعــم المضربيــن عــن الطعــام احتجاجــًا علــى 

ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدهللا أوجالن.

وتجمــع المتظاهرون في ســاحة بكركوي، 
فــي الشــطر األوروبــي من المدينة، وســط 
تدابيــر أمنيــة مشــددة للشــرطة. وصــّرح 
الناشط في حزب الشعوب الديموقراطي، 
فاتــح أوالش، بقولــه: “أشــيد بأصدقائــي 
المقاومين في الســجن. يشــرفوننا، ليسوا 
األمــر،  لــزم  “إذا  وأضــاف:  لوحدهــم”. 
ســنضحي بأنفســنا من أجل هذه القضية. 
 250 ال نخشــى شــيئًا”. وأضــرب حوالــي 
ســجينا في أنحاء تركيا عــن الطعام دعما 
للنائبــة عن حزب الشــعوب الديموقراطي، 
ليلى غوفن، التي بدأت إضرابا عن الطعام 

في ســجنها منــذ أكثر من شــهرين مطالبة 
بتمكيــن أوجــالن مــن لقــاء وكالء الدفــاع 

عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.

ويمضي عبدالله أوجالن،  «
أحد مؤسسي حزب العمال 

الكردستاني، عقوبة بالسجن 
مدى الحياة قرب اسطنبول منذ 
توقيفه عام 1999. وأعرب النائب 

عن حزب الشعوب الديموقراطي، 
غارو بايالن، الذي شارك في 

التظاهرة عن أمله بأن تستجيب 
السلطات لمطالب ليلى غوفن 

“قبل حصول وفاة”.

كابول ـ أ ف ب

ذكــرت حركــة طالبــان أمس األحد أنها سترســل وفدًا إلى روســيا للقاء نادر مع 
زعماء المعارضة األفغانية بعد أيام قليلة من محادثات بين الحركة والواليات 

المتحدة لم تشارك فيها الحكومة األفغانية.

وسيشارك في اللقاء الذي يستمر يومين 
فــي موســكو اعتبــارا من الثالثــاء، بعض 
المنافسين السياسيين للرئيس األفغاني 
أشــرف غنــي. ولن يشــارك فــي االجتماع 
مكلفيــن  الحكومــة  فــي  مســؤولين  أي 
غنــي  وناشــد  طالبــان.  مــع  التفــاوض 
الحركة المســلحة التحدث مــع الحكومة 
التــي تم اســتبعادها من المحادثات التي 
جرت بين طالبان ومســؤولين أميركيين 
وحــددت  الماضــي  الشــهر  الدوحــة  فــي 

خاللها الخطوط العريضة التفاق سالم.
وســتعقد طالبان، التي ترفض االعتراف 

بحكومــة غنــي، اللقــاء فــي موســكو مــع 
عدد من أبرز معارضي الرئيس لمناقشــة 
يثيــر غضــب  مــا  البــالد، وهــو  مســتقبل 

كابول.

وقال أمر هللا صالح الذي يرشح  «
نفسه نائبا للرئيس في االنتخابات 

التي ستجري في يوليو، أن 
“االبتسامة للعدو هي ضربة 

للروح الوطنية”. وبين من أكدوا 
حضورهم محادثات موسكو 

حنيف اتمار، الذي رشح نفسه أمام 
غني في االنتخابات، والرئيس 
األفغاني السابق حميد كرزاي.

بوغوتا ـ رويترز

قــال الرئيــس الكولومبي إيفان دوكي إن القوات المســلحة قتلــت زعيما متمردا 
رفض وقف األعمال القتالية وفقا التفاق سالم أبرم في 2016 مع الحكومة.

الحركــي  باالســم  المعــروف  والرجــل 
بــارزا  عضــوا  كان  كاديتــي  روديرغــو 
الســابقين  المتمرديــن  مــن  فصيــل  فــي 
الثوريــة  المســلحة  القــوات  جماعــة  مــن 
الكولومبيــة )فارك( والــذي رفض االلتزام 

باتفاق السالم مع الحكومة.
وقــال الرئيس الكولومبي في فاعلية في 
مدينــة مانيثاليــس “اليــوم تم فــي عملية 
بروديرغــو  المعــروف  المجــرم  تحييــد 
فــي  الرمــوز األكثــر رعبــا  كاديتــي، أحــد 

اإلرهاب في بالدنا”.
وقــال وزيــر الدفــاع جييرمــو بوتيــرو إن 
كاديتــي كان يجمــع المنشــقين لتشــكيل 

جماعــة جديــدة، وجــرى أيضــا قتل 9 من 
مقاتلــي العصابات واعتقال آخرين، وفقا 

لوكالة “رويترز”.

ويوجد قرابة 1800 مقاتل يتبعون  «
المنشقين منتشرين على حوالي 

30 وحدة. ووافق قرابة 13 ألف من 
أعضاء فارك بينهم 6000 مقاتل على 

التوقف عن األعمال القتالية طبقا 
التفاق سالم. وتعمل الجماعة اآلن 

كحزب سياسي له عشرة مقاعد في 
الكونغرس حتى 2026. وقاتلت فارك 

الحكومة ألكثر من خمسة عقود، فيما 
أودى الصراع في كولومبيا بحياة أكثر 

من 260 ألف شخص.

تركيا.. اآلالف يتظاهرون 
دعمًا للسجناء

مسؤولو طالبان يلتقون 
معارضون أفغان في موسكو

مقتل زعيم متمردين 
كولومبي بعملية عسكرية

ماكرون قد ينظم استفتاء في ختام النقاش الكبير

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

يدرس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواصل اليوم اإلثنين “النقاش الوطني 
الكبير” في ضواحي باريس ســعيا للخروج من أزمة “الســترات الصفراء”، إمكان تنظيم 
اســتفتاء، علــى مــا أوردت الصحافــة. ونقلــت “لو جورنــال دو ديمانش” عــن مقربين من 
الرئيــس الــذي يســعى الســتمالة الــرأي العــام بعــد شــهرين ونصــف شــهر مــن التحــركات 
االحتجاجيــة والتظاهــرات، أنــه يميــل إلى الدعوة الســتفتاء فــي 26 مايــو بالتزامن مع 

االنتخابات األوروبية.
ويمكن أن تتناول األســئلة التي ســتطرح على الفرنســيين في هذه االستشــارة الشعبية 
مواضيــع دســتورية مثــل خفــض عــدد البرلمانييــن واالعتــراف بالبطاقــات البيضاء في 

االنتخابات والحد من عدد الواليات النيابية.
وقالــت أوســاط الرئيــس لوكالــة فرانــس بــرس أمس األحد “كل شــيء مطــروح، لكن لم 
ُيّتخــذ أي قــرار”. وقــال ماكــرون الخميــس لعــدد مــن الصحافييــن إن مســألة االســتفتاء 
“ستكون من المواضيع المطروحة للبحث” و”ينبغي درسها مليا”.  وصرح وزير االنتقال 
البيئــي سيباســتيان لوكورنــو الذي يســاهم في تنظيم النقاش الكبير، لصحيفة “ويســت 
فرانــس” المحليــة األحــد “ليــس هنــاك أي موضــوع محظــور أو محــرم فــي نظــر رئيــس 

الدولة، لكنه يتحتم بالطبع انتظار نهاية النقاش قبل درس أي مسألة”.

 بوغوتاكابولأنقرة

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب انه يريد سحب القوات األميركية من سوريا وأفغانستان مع إبقائها في العراق “لمراقبة 
إيران”. واعتبر ترامب في مقابلة مع شبكة “سي بي اس” بثت أمس األحد، أن متمردي طالبان الذين بدأت واشنطن مفاوضات 
مباشرة معهم “تعبوا” بعد أكثر من 17 عاما من الحرب. وقال “أعتقد أن الجميع تعبوا. علينا أن نخرج أنفسنا من هذه الحروب 

التي ال تنتهي ونعيد ابناءنا إلى الوطن”.

وأضــاف “ســنرى مــا ســيحصل مــع طالبــان. 
الموفــد  وتحــدث  الســالم”.  يريــدون  إنهــم 
األميركــي إلى أفغانســتان عن تقدم ملحوظ 

في المفاوضات.
فــي  عناصــر  أن  ترامــب  وأوضــح 
أفغانســتان  فــي  ســيبقون  “االســتخبارات” 
بعــد انســحاب مقبــل لــم تتحــدد حتــى اآلن 
تفاصيلــه وبرنامجــه الزمني. وقال أيضا “اذا 
الحظت نشــوء بؤر” تمرد “فسأقوم بأمر ما”. 
الجنــود  الرئيــس األميركــي أيضــا أن  وأكــد 
للتصــدي  ســوريا  فــي  المنتشــرين  األلفيــن 
لتنظيــم داعش “بدأوا” مغــادرة البالد تنفيذا 
وأضــاف  ديســمبر.  فــي  أعلنــه  الــذي  للقــرار 

“حيــن نســتعيد الســيطرة علــى مــا تبقى من 
أرض )الخالفة(، سينضمون إلى قاعدتنا في 
العراق، وفي النهاية سيعودون إلى الوطن”. 
وأورد “لقــد ســيطرنا حاليــا علــى 99 %” مــن 
المناطــق التــي ســبق أن أحتلهــا الجهاديون، 
 %  100 علــى  الســيطرة  قريبــا  و”ســنعلن 
مــن أرض )الخالفــة(”، علــى أن يتطــرق إلــى 
ذلــك الثالثــاء فــي خطابــه الســنوي عن حال 

االتحاد.
األميركيــة  االســتخبارات  أعلنــت  وبعدمــا 
أن تنظيــم داعــش ال يــزال يضــم آالفــا مــن 
المقاتليــن، الحــظ ترامــب أنــه “ال تــزال هناك 

جيوب” مقاومة.

وتــدارك “لكننــا لن نبقي جيوشــا على األرض 
بسبب حفنة من األفراد”.

ضروريــا،  ذلــك  كان  إذا  “ســنعود  وأضــاف 
يمكننــا العــودة ســريعا جــدا”، مكــررا “نحن ال 
نغادر، لدينا قاعدة في العراق” ستستخدمها 
واشــنطن لمواصلــة “ضــرب” الجهادييــن في 

موازاة انسحاب “بطيء” من سوريا.
واذ تطرق إلى قاعدة األسد في العراق التي 
زارهــا خالل عيد الميــالد، أوضح ترامب أنه 
يريــد “ابقاءهــا” بهــدف “التمكــن مــن مراقبة 
إيــران” المجــاورة. وقــال “اذا كان طــرف مــا 
يســعى إلــى صنــع أســلحة نوويــة، فســنعلم 

باألمر قبل أن يقوم بذلك”.

واشنطن ـ وكاالت

ترامب: قواتنا ستبقى في العراق لمراقبة إيران
ــا وأفــغــانــســتــان ــوريـ ــة مـــن سـ ــي ــرك ــي ــب الـــقـــوات األم ــح ــى س ــل ــدد عــزمــه ع ــ ج

دبي ـ العربية نت

عواصم ـ وكاالت

جدد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، التأكيد أن اللجوء إلى جيش الواليات المتحدة 
في فنزويال هو “خيار” مطروح في مواجهة األزمة السياسية التي تهز هذا البلد.

ولــدى ســؤاله أثنــاء مقابلة مع قناة “ســي بي 
ســي” األميركيــة تــم بّثهــا، أمــس األحــد، عما 
ســيدفعه للجــوء إلــى الجيــش، قــال الرئيس 
األميركــي فــي البدايــة إنــه ال يريــد التحــدث 
عــن األمــر، إال أنــه تــدارك “لكــن هــذا بالطبــع 

خيار”.
فــي  بوضــوح  واشــنطن  أعلنــت  أن  وســبق 
األشــهر الماضي ومجددا في األيام األخيرة، 
أن “كل الخيارات” بما فيها الخيار العســكري، 

مطروحة.
واعتــرف ترامــب فــي 23 ينايــر، بالمعــارض 
خــوان غوايــدو رئيســا بالوكالــة للبــالد، فــي 
نيكــوالس  االشــتراكي،  الرئيــس  مواجهــة 
مــادورو، الذي لــم تعترف الواليــات المتحدة 
عقوبــات  عليــه  وفرضــت  انتخابــه،  بإعــادة 
اقتصادية قاسية لمحاولة دفعه إلى التنحي.
وفــي الســياق، دعــت واشــنطن العســكريين 
معســكر  إلــى  االنضمــام  إلــى  الفنزويلييــن 
القــوات  فــي  الجنــرال  غــرار  علــى  غوايــدو، 
الجويــة، فرانشيســكو يانيــز، الــذي أعلــن أنه 

الديكتاتوريــة”  بـ”الســلطة  يعتــرف  يعــد  لــم 
لنيكوالس مادورو.

لألمــن  األبيــض  البيــت  مستشــار  وكتــب 
القومــي، جــون بولتــون، علــى تويتــر “تدعــو 
الواليــات المتحدة جميع عناصر الجيش إلى 
االقتداء بالجنرال يانيز وحماية المتظاهرين 

السلميين الذين يدعمون الديمقراطية”.
مــن جانــب آخــر، أبــدى الرئيــس الفنزويلــي 
تأييــده إلجــراء انتخابــات تشــريعية مبكــرة 
خــالل هذه الســنة فيما كانت مرتقبة أساســا 
فــي 2020 علمــا بــأن البرلمــان خاضــع حاليــا 

لسيطرة المعارضة.
وقــال مــادورو أمــام آالف مــن أنصــاره الذين 
تجمعوا في كراكاس إن الجمعية التأسيسية 
الموالية للسلطة القائمة تدعو إلى “انتخابات 
تشــريعية مبكــرة هــذه الســنة، وأنــا موافــق 
والتــزم هــذا القرار”. وتســتمر الوالية الحالية 
2015 حتــى  نهايــة  انتخبــوا  الذيــن  للنــواب 
االنتخابــات  تجــري  أن  علــى   2021 ينايــر 

التشريعية المقبلة نهاية 2020.

ترامب يحذر فنزويال: “الخيار العسكري” على الطاولة

حــذر نائــب قائــد الحــرس الثــوري اإليرانــي العميــد حســين ســالمي أوروبــا مــن دفــع 
طهــران إلــى تعزيــز مــدى صواريخهــا عبــر محاولــة منعها مــن تطويرها. وقال ســالمي 
عبــر التلفزيــون الرســمي: “فــي حال ســعى األوروبيــون أو غيرهم إلى التآمــر من أجل 
نزع صواريخ إيران، فسيجبرنا ذلك على القيام بقفزة استراتيجية” في هذا المجال.

اليــوم  مــن يســمعني  “علــى كل  وأضــاف: 
إدراك الواقــع الجديد بشــأن قــدرات إيران 
قيــود  أو  عقبــات  توجــد  ال  الصاروخيــة: 

تقنية تقف في طريق زيادة مداها”.
التكنولوجيــا  تطــور  إيــران  أن  وأوضــح 
علــى  بنــاء  بصواريخهــا  المرتبطــة 
حســب  تتغيــر  دفاعيــة”  “اســتراتيجية 

الحاجة.
وفــي وقــت ســابق الســبت، أعلنــت إيــران 
أنهــا أجرت اختبــارًا “ناجحًا” لصاروخ عابر 
جديــد يتجاوز مــداه 1350 كلم، تزامنًا مع 
االحتفاالت بالذكرى األربعين لقيام الثورة 

اإلسالمية.
وقــال وزيــر الدفاع اإليرانــي أمير حاتمي، 

خــالل احتفــال رســمي أقيم للمناســبة، إن 
الصــاروخ الــذي أطلــق عليه اســم “هويزه” 
إيــران  لجمهوريــة  الطولــى  “الــذراع  يعــد 

اإلسالمية”.
وجمــدت إيران الجزء األكبر من برنامجها 
النــووي بموجــب اتفــاق تاريخــي أبرمتــه 
عــام 2015 مــع دول كبــرى، لكنهــا واصلت 
تطويــر التكنولوجيا المرتبطة بصواريخها 
البالستية. وانسحبت واشنطن من االتفاق 
فــي مايــو وأعــادت فــرض العقوبــات على 
إيــران مبررة ذلك بعــدة أمور بينها برنامج 

طهران الصاروخي.
األوروبيــة  الحكومــات  ســعت  بدورهــا، 
للمحافظــة علــى االتفــاق رغــم أن بعضهــا 

طالب باتفــاق تكميلي يتطرق إلى برنامج 
إيران للصواريخ البالستية وتدخالتها في 
النزاعات اإلقليمية بما في ذلك في اليمن.
وحــددت إيــران طوعــًا مــدى صواريخهــا 
إلــى  لتصــل  يكفــي  مــا  كيلومتــر،  بألفــي 
الشــرق  فــي  الغربيــة  والقواعــد  إســرائيل 

األوسط.
طهــران  وحلفاؤهــا  واشــنطن  واتهمــت 
بالعمــل علــى تعزيــز قدراتهــا الصاروخيــة 
التــي تشــكل تهديــدًا ألوروبــا كذلــك. لكــن 
طهران تنفي ذلك وتصر على أن برنامجها 

الصاروخي “دفاعي بحت”.

العميد حسين سالمي

تــطــويــرهــا طــريــق  ــي  فـ ــف  ــق ت تــقــنــيــة  قــيــود  أو  ــات  ــب ــق ع تــوجــد  ال 
إيـران تحـذر أوروبـا: سنـزيـد مـدى صـواريـخنـا

الرئيس األميركي دونالد ترامب في البيت األبيض بواشنطن
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قد يكون فريق المحرق 
هو الفريق الوحيد الذي 

يسير في الطريق الصحيح نحو 
منصة التتويج لدوري ناصر 

بن حمد في ظل المستويات 
والنتائج الرائعة التي يقدمها، 
وهذا يدل على شخصية البطل 

وهيبته.

يعيش فريق الشباب حاليا 
“أزمة نفسية” كبيرة الحتالله 

المركز األخير في دورينا الكروي، 
وهذا أمر طبيعي، ولكن ما هو غير 

طبيعي المستويات المتفاوتة 
التي يقدمها رغم إدراكنا بأن 

هناك استقرارا فنيا منذ 5 
سنوات تقريبا.

حقق فريق األهلي فوز صعبا على حساب االتحاد بنتيجة )77/72(، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس )األحد(، على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، في افتتاح منافسات الجولة 
الخامسة واألخيرة من الدور السداسي لدوري زين. وارتقى األهلي بهذا الفوز لصدارة ترتيب فرق الدوري السداسي مؤقتا، رافعا رصيده إلى 9 نقاط، فيما وصل رصيد االتحاد إلى 

6 نقاط في المركز السادس. وجاءت نتائج أشواط المباراة كاآلتي: 20/16 األهلي، 18/7 االتحاد، 30/10 األهلي، 28/20 االتحاد.
وجاءت المباراة في مجملها العام متكافئة المستوى بين الفريقين اللذين تبادال التقدم على مدار األشواط األربعة، إذ على الرغم من خسارة االتحاد أمس، إال أنه 

قّدم أداًء فنيا جيًدا استطاع به من التفوق على منافسه بفارق بلغ 10 نقاط في الفترتين الثانية والثالثة.

الشوط األول

وجــاءت بدايــة المبــاراة متكافئــة األداء الفنــي مــن جانــب 
الفريقيــن اللذيــن تبــادال خــال الربــع األول نقاط التســجيل 
والتقــدم، إذ عــّول االتحــاد علــى فاعيلــة ســيدمحمد حميــد 
وهشــام الوداعــي، فيمــا األهلــي فاعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
أدوار عمران عبدالرضا ومارسيل جونز ليتفوق بنتيجة هذا 

الربع 20/16.
وشكل االتحاد أفضلية نسبية في الربع الثاني الذي استغل 
فيــه تراجــع أداء منافســه ليفــرض تفوقــه فــي النتيجة منذ 
الدقيقــة الثالثة، ثم وســع البنفســج الفارق لـــ10 نقاط بواقع 
32/22، قبــل أن يحســم الشــوط األول متفوقا فــي النتيجة 

بواقع 34/27.

الشوط الثاني

وعــزز االتحاد فــارق تقدمه إلى 10 نقاط مطلع الربع الثالث 
رافعا النتيجة إلى 37/27.

ولــم يــدع األهلــي مجــاال أكبــر لمنافســه مــن أجــل توســيع 
الفــارق، إذ عــاد ســريعا بقيــادة هشــام ســرحان واألميركــي 
مارســيل ليقلــص الفــارق تدريجيــا وصــوال إلى ســلة واحدة 
39/37. وواصــل األهلــي أداءه المســتميت ليســترد التقــدم 
بثاثيتي حســن العربي وعلي عقيل 42/43، ثم اســتمر في 
تسجيل النقاط قبل أن يحسم هذا الربع لمصلحته بـ57/44.

واحتفظ األهلي باألفضلية بداية الربع األخير بفضل تركيز 
العبيــه فــي إنهــاء الهجمات، قبــل أن يعود االتحــاد ويعادل 

النتيجة مجددا 69/69 بواسطة األداء الجماعي.
ورغــم مقاومــة االتحــاد العنيفــة، اســتطاع األهلــي بفضــل 
هشام سرحان ومارسيل في حسم الفوز بـ8 نقاط متتالية.

أدار اللقــاء طاقــم تحكيــم مكــون مــن عبدالكريــم شــكيب، 
عادل غلوم، وعبدالرضا عبدالحسين.

اليوم لقاءان

الــدوري  مــن  األخيــرة  الجولــة  منافســات  اليــوم  وتختتــم 
السداســي بإقامــة لقاءيــن، إذ يلتقــي فــي المبــاراة األولــى 
المنامة والنجمة في الساعة السادسة مساًء، وتليها مباشرة 

مباراة المحرق والرفاع في الساعة 7:45 مساًء.
وتبــرز المواجهــة الثانيــة هــذا المســاء بيــن ســماوي الرفــاع 
وأحمــر المحــرق، إذ يتصــارع كا منهمــا علــى نيــل المركــز 

الثالث على سّلم الترتيب.
ويــدرك طرفــا المبــاراة أهمية الظفــر بالعامــة الكاملة اليوم 
وتحقيــق الفــوز، مــن أجــل تجنــب مواجهــة المتصــدر فــي 

لقاءات المربع الذهبي.
مــن  نقــاط   6 رصيديهمــا  فــي  والرفــاع  المحــرق  ويمتلــك 

انتصارين وخسارتين.
وفــي المبــاراة األولــى، يمتلك حامل اللقــب األفضلية الفنية 

للفــوز علــى النجمــة؛ عطفا علــى الفوارق واإلمكانــات الفنية 
بين الفريقين.

ويعــي المنامــة أهميــة الفــوز اليــوم مــن أجــل تزعــم صدارة 
فــرق الــدور السداســي وتجنــب المواجهة القويــة المحتملة 
فــي المربــع الذهبي التي ســتجمعه حال الخســارة مع الفائز 
من لقاء الفريق صاحب المركز الثالث والنجمة، في لقاءات 

تصفيات المربع.

المركـــز الثالـــث يشـــعل الصـــراع بيـــن المحـــرق والرفـــاع

األهلي يجتاز االتحاد بصعوبة
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تنطلــق اليــوم )اإلثنيــن( منافســات الجولــة الســابعة مــن الــدور التمهيــدي 
لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة مباراتين، يلتقي في األولى 
فريــق التضامــن مــع النجمــة فــي الســاعة 5.30 مســاًء ويليهــا لقــاء يجمــع 
فريقي االتحاد وباربار عند الساعة 7 مساًء وذلك على صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم. وتســتكمل منافســات الجولة، غدا بلقاءي ســماهيج واألهلي 
والبحرين والدير، على أن تختتم يوم األربعاء بمواجهتّي توبلي واالتفاق 

وأم الحصم والشباب.

النجمة والتضامن

يهــدف فريــق النجمــة الــذي يمتلــك 
)18 نقطــة( مــن هــذا اللقــاء بالفــوز 
وحصــد النقــاط الثــاث التــي تبقيه 
الفــرق  صــدارة  رأس  علــى  متربعــا 
ودون أن يتلقى أية خسارة في هذه 
المنافســة، فيمــا سيســعى التضامــن 
الــذي يقبع فــي المركز قبــل األخيرة 
مــن  يخــرج  أن  نقــاط(،   8( برصيــد 
هــذه الموقعــة بأفضــل مــا يمكن من 
مســتوى ونتيجــة، لدرايته المســبقة 
بأنه ســيواجه فريقــا قويا على كافة 

األصعدة الفنية والبشرية.

باربار واالتحاد

لقاء قد يكون مشابها للقاء السابق، 
فــي  األفضليــة  وجــود  حيــث  مــن 
والتــي  والخبــرة،  الفنيــة  النواحــي 
كفــة  علــى  باربــار  لمصلحــة  تميــل 
ال  هــذا  ولكــن  “الشــاب”،  االتحــاد 
تقديــم  مــن  عــذاري”  “أبنــاء  يمنــع 
المســتوى الــذي يليــق بهــم كعناصــر 
وإثبــات أنفســهم أمــام قــوة وهيبــة 
“البنفســج”. باربــار يدخل هذا اللقاء 
وفــي جعبتــه 16 نقطــة فــي المركــز 
الثانــي واالتحــاد لديه 11 نقطة في 

المركز الثامن.

انطالق الجولة السابعة

اللجنة اإلعالمية

اســتقبل رئيس االتحــاد البحريني لرياضة 
ذوي اإلعاقــة الشــيخ محمــد بــن دعيج آل 
الكوريــة  البرالمبيــة  اللجنــة  وفــد  خليفــة 
فــي زيارة قام بهــا الوفد للجــان البرالمبية 
الخبــرات  وتبــادل  العاقــات  لتوطيــد 
تــم  حيــث  اإلعاقــة،  ذوي  رياضــة  بشــأن 
اصطحابهــم فــي زيــارة إلــى مقــر االتحــاد 
البحرينــي لرياضــة ذوي اإلعاقــة لحضــور 
تمرينــات منتخــب ألعاب القوى اســتعدادا 
لبطولة فزاع الدولية الحادي عشــر أللعاب 
القــوى، والتــي ســتقام فــي دولــة اإلمارات 
فبرايــر  شــهر  خــال  المتحــدة  العربيــة 
الجــاري. ومــن ثم قامــوا بزيــارة إلى دورة 
تدريــب الكوادر العاملــة في مجال رياضة 
االتحــاد  يقيمهــا  والتــي  اإلعاقــة،  ذوي 
البحرينــي لرياضــة ذوي اإلعاقــة بالتعاون 
مــع األكاديميــة األميركيــة وتمكين، والتي 
تهــدف إلــى تدريــب العامليــن فــي مجــال 
ذوي  مجــال  فــي  والعامليــن  الرياضــة 

اإلعاقــة لتهيئتهم وتدريبهــم على التعامل 
مع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقة، حيث إن 
هذه الدورة تعتبر النسخة السادسة. وفي 
نهاية الجولة عقد اجتماع بحضور كل من 
األميــن العــام لاتحــاد البحرينــي لرياضــة 
الشــاوي  إبراهيــم  ســارة  اإلعاقــة  ذوي 
والعضو جاسم جمال البردولي مع ممثلين 
اللجنــة البرالمبيــة الكوريــة، وتــم مناقشــة 
البرالمبيــة  اللجنــة  وخطــط  إســتراتيجية 

البحرينيــة،  البرالمبيــة  واللجنــة  الكوريــة 
وتــم تبادل الخبــرات والخطط؛ ســعيا الى 

تطوير رياضة ذوي اإلعاقة في المنطقة.
جولــة  فــي  اصطحابهــم  تــم  ثــم  ومــن 
علــى  وتعريفهــم  البحريــن  مملكــة  فــي 
وغــادروا  األثريــة،  واألماكــن  الحضــارات 
البــاد متجهين إلى العاصمة دبي لحضور 
البرالمبيــة  للجنــة  العموميــة  الجمعيــة 

اآلسيوية.

توطيد العالقات وتبادل الخبرات بشــأن رياضة ذوي اإلعاقة
استقبال وفد اللجنة البارالمبية الكورية

اللجنة اإلعالمية

القســم  مباريــات  “األحــد”  اليــوم  تختتــم 
الشــركات  دوري  منافســات  مــن  األول 
والمؤسســات لكرة القــدم بلقاء يجمع بين 
 4.45 الســاعة  تمــام  فــي  وألبــا  الكهرمــاء 
مســاًء. وتقــام المبــاراة علــى ملعــب نــادي 
بابكــو بعوالــي. مــع وصــول المســابقة إلى 
مرحلــة ختــام القســم األول مــن المرجــح 
الســباق  هــذا  فــي  ســيتقدم  مــن  معرفــة 
المثيــر الــذي لــم يبــح بكامــل األســرار بين 
الفرق الخمسة المتنافسة. فريق الكهرماء 
بـــ 7 نقــاط لو حقــق االنتصار فــي مواجهة 
اليوم سينفرد بصدارة المسابقة، وبالتالي 
سيدخل بأفضلية جيدة في القسم الثاني 
لذلــك هــو يتطلــع لتحقيــق االنتصــار رغــم 
الظــروف التــي يواجههــا مــن نقــص فــي 
صفوفه بغياب عدد من الاعبين المؤثرين 
الذين كانوا يشكلون إضافة كبيرة للفريق 
فــي الموســم الماضــي الــذي ســاعده على 
تتويــج بمســابقة الــدوري بقيــادة المدرب 

حمــد التميمــي الــذي كان يملــك خيــارات 
عــدة علــى خــاف هــذا الموســم، ويأمــل 
أجــل  مــن  صفوفــه  تكتمــل  أن  المــدرب 

مواصلة العروض القوية. 
يمــر  نقــاط   3 بـــ  ألبــا  فريــق  المقابــل  فــي 
بظروف مشابهة للفريق الخصم من غياب 

عــدد مــن الاعبيــن المؤثريــن والقادريــن 
على صنع الفارق مما أدى لتراجع نتائجه، 
علــى  التغلــب  فــي  الفنــي  ويأمــل جهــازه 
الظــروف واســتكمال الصفــوف؛ مــن أجل 
اســتعادة التوازن قبل الدخول في القسم 

الثاني.

من لقاء الكهرماء وألبا الموسم الماضي 

ختام القسم األول من منافسات دوري الشركات والمؤسسات
مواجهة صعبة بين الكهرماء وألبا

محمد الدرازي

علي مجيد

تمهيدي 
اليد

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

انطاقــا مــن اهتمامه بدعــم العبي األندية 
الســنية،  للفئــات  وتشــجيعا  الوطنيــة 
هــذا  فــي  المتميــزة  لمبادراتــه  واســتمرارا 
للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  قــام  اإلطــار، 
الطائــرة بتوزيــع جوائــز تشــجيعية ألفضل 
الاعبين بفئة األشبال والصغار والناشئين.
وبنــاء علــى قــرار مجلــس إدارة االتحــاد 
فــي اجتماعه األخيــر وبمبادرة مقدمة من 
برئاســة حســين حمــاد  المســابقات  لجنــة 
وبعــد التواصــل مــع األنديــة قــام كل نــاد 
بترشــيح افضــل ثاثــة العبيــن لديــه فــي 
الفئــات الثــاث، وقد تــم اختيــار الاعبين 
مــن جانــب األجهــزة الفنيــة لــدى كل نــاد 
والذيــن تــم تكريمهــم مــن االتحــاد، فيمــا 
الفتــرة  فــي  التكريــم  عمليــة  ســتتواصل 

المقبلة لباقي الاعبين.

وقــد أكــد األمين العــام لاتحــاد البحريني 
للكــرة الطائــرة فــراس الحلواجــي أن تلــك 
المبــادرة البســيطة والكبيــرة فــي معانيهــا 
علــى  االتحــاد  حــرص  تعكــس  ورســالتها 
مــن  عليــه  تنطــوي  لمــا  باللعبــة  االرتقــاء 
أبعاد إيجابية كبيرة على الجانب النفســي 

لاعبــي  واالجتماعــي  والذهنــي  والفنــي 
الفئــات الســنية، ولمــا يمثلــه هــذا القطــاع 
مــن أهميــة كبيــرة فــي تطويــر لعبــة الكرة 

الطائرة.
الســنية  الفئــات  فــرق  “تمثــل  وأضــاف 
القاعــدة  لتكويــن  األساســية  الركيــزة 
الصلبــة للعبــة وبروز المواهــب والخامات 
العميــق  إيماننــا  مــن  وانطاقــا  الطيبــة، 
بمــا تقــوم بــه األنديــة مــن دور بــارز فــي 
تنشــئة وإبــراز العبــي تلــك الفئــات، فإننــا 
ارتأينا تقديم جوائز تشجيعية من شأنها 
التميــز  علــى  الاعبيــن  هــؤالء  أن تحفــز 
والتعلــق بالنــادي واللعبة على حد ســواء، 
أوليــاء  تشــجيع  فــي  ستســهم  أنهــا  كمــا 
أمورهــم علــى دفــع أبنائهــم وتشــجيعهم 

لمواصلة اللعب ..”.

جانب من توزيع الجوائز

مبــادرة لالرتقاء واالهتمام ودعم العبي األندية الوطنية

جوائز لالعبي الفئات السنية للطائرة

حقــق البســيتين فــوًزا ثميًنــا علــى حســاب 
البحريــن بهدفيــن دون مقابــل، فــي المباراة 
التــي جمعــت الطرفيــن، أمــس، علــى اســتاد 
افتتــاح  ضمــن  الرياضيــة،  خليفــة  مدينــة 
منافســات الجولــة الثامنــة لــدوري الدرجــة 

الثانية لكرة القدم.
وســجل هدفــي البســيتين الاعبــان عبدهللا 
ثانيــة  دعيــج ومحمــد خالــد. وفــي مبــاراة 
أقيمــت أمــس علــى ملعــب مدينة حمــد، فاز 
مقابــل.  دون  بهــدف  االتفــاق  علــى  قالــي 
قريشــي.  صــدام  الاعــب  الهــدف  وســجل 
اليــوم  الثامنــة  الجولــة  مباريــات  وتختتــم 
)اإلثنين(، وذلك بإقامة لقاءين عند 6 مساء.
يلعــب االتحاد )10 نقــاط من 7 مباريات( مع 
األهلي )16 نقطة من 6 مباريات( على استاد 

الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة، وســترة 
)10 نقــاط مــن 6 مباريــات( مــع التضامــن )4 

نقــاط مــن 6 مباريــات( علــى ملعــب مدينــة 
حمد.

من لقاء قاللي واالتفاق )تصوير:سيد علي شبر(

اليــوم ختــام الجولــة الثامنــة لــدوري الدرجــة الثانية

فوزان ثمينان للبسيتين وقاللي

أحمد مهدي



يشــارك عضــو مجلــس ادارة االتحــاد البحرينــي لرفع األثقــال رئيس لجنة رفــع األثقال 
الحكــم الدولــي البحرينــي علــي عبــدهللا في تحكيــم منافســات بطولة ملــك تايلند لرفع 
األثقال للرجال والســيدات، والتي ســتقام بجزيرة شــانغ ماي التايلندية في الفترة من 

5 حتى 12 فبراير الجاري.

وتعتبــر بطولــة ملــك تايلنــد لرفــع األثقــال 
للرجــال والســيدات من البطــوالت الدولية 
المهمــة جــدا والمؤهلــة ألولمبيــاد طوكيــو 
2020، حيث حرص االتحاد اآلسيوي لرفع 
األثقال على اختيار أبرز وأكفأ العناصر من 
تحكيــم  فــي  للمســاهمة  الصفــراء؛  القــارة 

هــذه المنافســات نظرا ألهميــة هذا الحدث 
أنــه  ووزنــه خصوصــا  الرياضــي وحجمــه 
البطولــة مؤهلــة ألولمبيــاد طوكيــو، حيــث 
هــو  عبــدهللا  علــي  الدولــي  الحكــم  يعتبــر 
الحكــم الوحيــد مــن منطقــة دول مجلــس 
اختيــاره  يتــم  الــذي  الخليجــي  التعــاون 

للمســاهمة فــي تحكيم هــذه البطولة؛ نظرا 
لخبرتــه الواســعة وإمكاناتــه العالية، حيث 
إنه من المرتقب أن تشهد المنافسات ندية 
ومنافسة عالية، حيث سيتم تطبيق جميع 
القوانيــن الجديــدة في منافســات البطولة 
واآلليــة التأهيليــة التــي اتخذهــا االتحــاد 
الدولــي لرفــع األثقال، وتتطلــب من الدول 
أن تحقــق عــدة شــروط ونقــاط؛ مــن أجــل 
التأهــل وتحقيــق أعلــى معدل مــن النقاط، 
حيث جاء هذا التغيير مع ما تشــهده هذه 
اللعبــة مــن تطور الفــت وكبير وما تشــهده 
مــن مســتوى فنــي عــاٍل واالهتمــام الدولي 

والعالمي الذي باتت تحظى به رياضة رفع 
األثقــال من بين جميــع الرياضات، ويتوقع 
أن تشــهد البطولــة مشــاركة دولية واســعة 

أنهــا مؤهلــة ألولمبيــاد طوكيــو  خصوصــا 
ولن تكون حكرا بالمشاركة على دول قارة 
آســيا؛ لــذا ينتظــر أن تشــهد مشــاركة نخبة 
مــن العبــي والعبات رفع األثقال من جميع 

دول العالم.
وأعــرب علي عبــدهللا عن فخــره واعتزازه 
بــأن يكــون طمن طاقــم التحكيــم في هذه 
الكبيــرة، وثقــة االتحــاد  البطولــة الدوليــة 
اآلســيوي في إمكاناته، مؤكدا أنه ســيبذل 
قصــارى جهــده؛ مــن أجل تشــريف المملكة 
فــي هــذه المشــاركة على مســتوى الجانب 
إدارة  مجلــس  بدعــم  مشــيدا  التحكيمــي، 

رأســه ســلطان  البحرينــي وعلــى  االتحــاد 
الغانم وجميع األعضاء.

لألثقال تايلند  ملك  بطولة  في  يشارك  عبداهلل  علي 

خــرج اجتمــاع اللجنــة التنظيميــة لكــرة الســلة بــدول مجلــس التعاون، بعــدد من القــرارات المهمة فــي عدد من 
المواضيــع المطروحــة علــى جدول األعمــال ومنها منح نادي المنامة حق اســتضافة بطولة أندية الخليج الـ39 
التي ستقام في أبريل المقبل، وذلك في االجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة التنظيمية اإلماراتي عبداللطيف 
الفــردان وبحضــور نائــب رئيــس االتحاد البحريني ناصــر القصير وجميع أعضاء اللجنــة التنظيمية ممثلي دول 

مجلس التعاون الخليجي.

التنظيميــة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
الخليجية، عبداللطيف الفردان، في 
لـ”البــاد ســبورت”،  تصريــح خــاص 
إن نــادي المنامــة تقــدم بطلــب إلــى 
اللجنــة الســتضافة بطولــة األنديــة، 
بعــد أن قــّدم نــادي الســيب العمانــي 

اعتذاره عن تنظيم المسابقة.
نــادي  طلــب  أن  الفــردان  وأضــاف 
كبيــر  بترحيــب  حظــي  المنامــة 
اللجنــة  أعضــاء  جميــع  قبــل  مــن 

التنظيمية.
مملكــة  نجــاح  أن  الفــردان  وأكــد 
بطولــة  اســتضافة  فــي  البحريــن 
وجــود  بفضــل  مضمــون،  األنديــة 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 

الســلة ســمو الشيخ عيســى بن علي 
آل خليفة.

الشــيخ  ســمو  أن  الفــردان  وبّيــن 
عيســى بــن علــي كان الداعــم األول 
للنســخة  المملكــة  اســتضافة  فــي 

الجديدة من البطولة.
وعــن أبــرز قــرارات اجتمــاع اللجنــة 
التنظيميــة الــذي عقــد أمــس بدبــي، 
أوضــح الفــردان أن اللجنــة صدقــت 
على محضــر اجتماعات رقم )113(، 
كمــا اعتمــدت الشــعار الجديد للجنة 
التنظيميــة الــذي ســوف يرســل إلى 
األمانة العامة لدول مجلس التعاون 

الخليجي من أجل اعتماده.
وذكــر الفــردان أن اللجنة التنظيمية 

إلقامــة  مكانــا  البحريــن  اعتمــدت 
بطولة األندية الخليجية باستضافة 
 25 مــن  الفتــرة  فــي  المنامــة  نــادي 
أبريــل حتــى 3 مايــو المقبليــن، على 
أن تعتمــد فتــرة البطولة بعد ورشــة 
العمــل مــع االتحــاد اآلســيوي التــي 
ســتقام علــى مــدار يومــي الثاثــاء 
احتماليــة  إلــى  مشــيًرا  واألربعــاء، 
تقديــم البطولــة إلى نحو أســبوع أو 

10 أيام.
التنظيميــة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
الخليجيــة  المنتخبــات  بطولــة  إن 
للشــباب المؤهلة لكأس آسيا ستقام 
بدولــة الكويــت فــي الفتــرة مــن 16 
أغســطس حتى 24 أغســطس، حال 

رفــع اإليقاف، حيــث إذا تعذر إقامة 
البطولــة فــي الكويت، فإنها ســتقام 
بدولــة اإلمارات، بنــاًء على الترتيب 

األبجدي.
وأضاف أن بطولة منتخبات الرجال 

ســتقام فــي منتصــف شــهر أكتوبــر 
المقبــل، باســتضافة دولــة الكويــت، 
مشــيرا إلى أن في حال تعذر إقامة 
البطولــة فــي الكويت، فإنها ســتقام 
بدولــة اإلمارات، بنــاًء على الترتيب 

األبجدي.
وذكــر الفــردان أن لجنــة   لعبــة   كــرة  
 الســلة   الثاثيــة   3”   أون   ”3   التابعــة  
 للجنــة   التنظيميــة عقــدت اجتماًعــا 
لهــا صباح أمــس، إذ اعتمدت اللجنة 
علــى   ”3*3“ األنديــة  بطولــة  إقامــة 
األبطــال  األنديــة  بطولــة  هامــش 
البحريــن،  ســتحتضنها  التــي  الـــ39 
حيــث ســتقام منافســات المســابقة 
قبــل البطولــة بيوميــن، إضافــة إلــى 
الســلة  لكــرة   3x3 بطــوالت  إقامــة 
انطــاق  قبــل  وذلــك  للمنتخبــات 

بطولة المنتخبات بيومين.
وأضاف “تم خال االجتماع اعتماد 
منصور الحمري من المملكة العربية 

الفنيــة  للجنــة  رئيًســا  الســعودية 
باللجنــة حتــى عــام 2023، واعتماد 
فاضــل غلــوم مــن مملكــة البحريــن 
عضــًوا ومراقًبا باللجنــة الفنية، وتم 
اعتمــاد أســعد بــن مبــارك الحســني 
باللجنــة  التطويــر  للجنــة  رئيًســا 

التنظيمية”. 
أســماء  اعتمــاد  “تــم  أيضــًا  وذكــر 
خالــد  وهــم:   ”3*3“ لجنــة  أعضــاء 
دولــة  مــن  اللجنــة  رئيــس  الهنائــي 
مــن  بنغــازي  عبيــد  اإلمــارات، 
الســعودية، عبدالجليــل خضيــر مــن 
مملكة البحرين، مال هللا من سلطنة 

عمان وعلي المالكي من قطر.
وبين أن اللجنة وافقت على المقترح 
المقدم مــن قبل ناصر القصير حول 
تدشــين الموقع اإللكتروني الرسمي 
للجنــة التنظيميــة، يتضمــن األخبــار 
واألرشــيف، وتكليــف القصير بإدارة 

الموقع األرشيف.

ــن علي ــخ عــيــســى بـ ــي ــش ــو ال ــم ــون بــفــضــل وجــــود س ــم ــض الــــفــــردان: الــنــجــاح م

“التنظيمية الخليجية” تمنح المنامة استضافة بطولة األندية

عبداللطيف الفردان

االثنين 4 فبراير 2019 
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تواصــل اللجنــة المنظمــة ليــوم البحريــن الرياضــي تحضيراتهــا المكثفــة، وذلــك اســتعدادا 
إلقامــة فعاليــات هــذا الحــدث الرياضي الوطنــي، الذي تنظمــه اللجنة األولمبيــة البحرينية 

يوم 12 فبراير الجاري في أربع مواقع رئيسة.

وبهــذه المناســبة، قــال مدير دائرة المشــاريع 
باللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيــس لجنــة 
مــادن  الرياضــي  البحريــن  ليــوم  الفعاليــات 
الونــاس: “إن لجنــة الفعاليــات تعمــل جاهدة 
اليــوم  سيشــهدها  التــي  الفعاليــات  إلعــداد 
الرياضي الســيما بالقرية الرياضية المصغرة 
التــي ســيتم تحضيرها في الســاحة الخلفية 
عيســى  بمدينــة  الوطنــي  البحريــن  الســتاد 

الرياضية. 
وســتكون انطاقــة الفعاليــات بالقريــة عنــد 
بجولــة  تبــدأ  والتــي  عصــرا،   3.30 الســاعة 
والكبــار،  لألطفــال  الهوائيــة  الدراجــات 
والجــري  المشــي  فعاليــة  مباشــرة  تليهــا 
لجميــع األعمــار. علــى أن تبــدأ عنــد الســاعة 

4.30 عصــرا أنشــطة وفعاليــات االتحــادات 
الرياضية والجهات المشاركة بالقرية، والتي 
ستشــهد إقامــة مســابقات تعريفية بأنشــطة 
االتحــادات، والتــي ســتتيح الفرصــة لجميــع 

المشاركين خوض تجربة تلك المسابقات”.
وأضــاف: “وسيشــهد يوم البحريــن الرياضي 
فــي هــذا العــام مشــاركة للســفارة األمريكية 
الفعاليــة  هــذه  انطــاق  منــذ  األولــى  وهــي 
الوطنيــة الرياضيــة، حيــث ســتقدم الســفارة 
تعريفا بلعبة األمريكان فوتبول، وهي أحدى 
المتحــدة  بالواليــات  الشــهيرة  الرياضــات 
الفعاليــات  لجنــة  حــددت  وقــد  االميركيــة. 
منطقــة مخصصة لألطفال، والتي ستشــرف 
عليهــا شــركة متخصصــة، ســتقيم عــددا من 

األنشطة والفعاليات الترفيهية والمسلية”.
وأشــار الونــاس إلــى أن اليــوم الرياضــي لــن 
يقتصر فقط على القرية الرياضية المصغرة، 
بل حددت اللجنة عدد من المواقع الرئيسية 
والتــي  الدوليــة،  البحريــن  كحلبــة  األخــرى 
الهوائيــة  الدراجــات  جولــة  إقامــة  ستشــهد 
والمشــي  الجــري  وماراثــون  “للنســاء”، 
“للنســاء”، وتجارب الكارتنــج واالوتوكروس 
القريــة  وكذلــك  الدوليــة،  البحريــن  بحلبــة 

الرياضيــة بناديــي المحــرق والنجمــة والــذي 
المتنوعــة،  الفعاليــات  مــن  العديــد  سيشــهد 
موضحا كذلك أن وزارات الدولة ومؤسسات 
المجتمــع المدنــي قــد بــادرت بالتفاعــل مــع 
خــال  مــن  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة 
اعتمادهــا إلقامة أنشــطة وفعاليــات رياضية 

مختلفة في محافظات المملكة.
وختــم رئيس لجنة الفعاليــات ليوم البحرين 
الرياضــي حديثــه قائــا: “إن يــوم البحريــن 
البحرينيــة  العائلــة  يــوم  هــو  الرياضــي 
الفعاليــات  مختلــف  لممارســة  والمقيميــن 
الرياضيــة، فتفاعــل الجميــع مع هذا مناســبة 

الوطنيــة الرياضيــة ســيكون لهــا بالــغ األثــر 
اإليجابــي في تحقيــق أهدافها المتوافقة مع 
مبــادئ وقيــم الميثــاق األولمبي، فــي تفعيل 
دور الرياضــة كوســيلة وقائية مــن األمراض 
وبخاصــة المزمنــة، والتــي تعــزز مــن مقولــة 

العقل السليم في الجسم السليم”.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

الوناس: اليوم الرياضي هو يوم للعائلة البحرينية

جانب من فعاليات اليوم الرياضي بالقرية العام الماضي مادن الوناس 

علي عبدالله
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أشــاد األميــن العــام للجنــة األولمبية البحرينية، رئيس اللجنــة المنظمة العليا ليوم البحرين الرياضي عبدالرحمن عســكر بالجهود الكبيرة التي 
يبذلها كافة أعضاء اللجنة المنظمة العليا إلنجاح الفعالية مما يدل على حرص كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسســات االهلية على 

اخراج الحدث الوطني بأفضل صورة.

جــاء ذلك خــال االجتماع الرابــع للجنة العليا 
الــذي عقــد أمــس األحــد بفنــدق الريجنســي، 
لهــم  ونقــل  بالحضــور  عســكر  رحــب  حيــث 
تحيــات ممثل جالــة الملك لألعمــال الخيرية 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب،  وشــؤون 
للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
بــن حمــد آل  البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر 

خليفة.
المواضيــع  بعــد  فيمــا  المجتمعــون  وناقــش 
تــم  حيــث  األعمــال  جــدول  علــى  المدرجــة 
الثالــث  االجتمــاع  محضــر  علــى  التصديــق 

بموافقة جميع األعضاء.
لجنــة  رئيــس  اســتعرض  االجتمــاع  وخــال 

الونــاس سلســلة  مــادن  الرياضيــة  الفعاليــات 
الفعاليــات الرياضيــة المتنوعــة التــي ســتقام 
بالقريــة الرياضيــة بمدينــة عيســى الرياضيــة 
البحريــن  ســتاد  )منطقــة  الرفــاع  بمنطقــة 
الوطني( والمخصصة للكبار من كا الجنســين 
واألطفــال، باإلضافــة إلــى وجــود عــدة أركان 
متنوعــة لعــرض المنتجــات والخدمات لبعض 

الجهات الراعية واألهلية.
 كما تحدث عضو اللجنة المنظمة العليا عضو 
مجلــس إدارة اللجنــة األولمبية راشــد الزياني 
عن ســباق الجري وســباق الدراجــات الهوائية 
الذي سيقام من الساعة 3 لغاية 5 عصرا بحلبة 
البحرين الدولية للفورموال واحد والمخصص 

للســيدات فقــط، عــاوة علــى إتاحــة الفرصــة 
أمــام جميــع المواطنيــن والمقيميــن لممارســة 
األوتوكــروس فــي مواقــف الســيارات بالحلبة 
من الســاعة 4 حتى 8 مســاء، كما كشــف فتح 
المجال أمام محبي رياضة الســيارات لتجربة 
قيادة ســيارات الكارتينج في حلبة الكارتينج 

وكل ذلك بالمجان.
كمــا تــم اإلطــاع علــى فعاليــات المحافظــات 
األربــع وهــي المحافظــة الجنوبيــة ومحافظة 
ومحافظــة  الجنوبيــة  والمحافظــة  العاصمــة 
المحــرق والتــي ســتبدأ غالبتهــا منــذ الصبــاح 
وطلبــة  األهالــي  مــن  عــدد  بمشــاركة  الباكــر 

المدارس والمواطنين والمقيمين.

فيمــا تحــدث رئيــس اللجنة اإلعاميــة محمد 
لوري عن خطة التغطية اإلعامية عبر مختلف 
وســائل اإلعام المقرؤة والمرئية والمسموعة 
باإلضافــة إلى حســابات التواصــل االجتماعي 
علــى  المجتمعــون  وأكــد  أنواعهــا،  بمختلــف 
أهميــة النقــل التلفزيونــي المباشــر لتلفزيــون 
البحريــن وتحديــدا قنــاة البحريــن الرياضيــة 
منــذ الصبــاح الباكــر، كمــا أكــد نــوار المطــوع 
عضــو اللجنــة العليــا علــى أهمية تفاعــل كافة 

الوزارات والهيئات الحكومية بنشر اإلعانات 
الترويجيــة للحــدث عبــر حســاباتها الرســمية 
بوســائل التواصــل االجتماعي لحث موظفيها 

وكافة المواطنين على المشاركة.
وأطلعــت اللجنــة المنظمــة العليا علــى تطبيق 
علــى  يشــرف  والــذي  الخطــوات  احتســاب 
باللجنــة  المعلومــات  تقنيــة  دائــرة  تنفيــذه 
األولمبية والمزمع إطاقه قريبا، فيما شــرعت 
وزارة الصحــة بالعمــل علــى تدشــين تطبيــق 

مشــابه يحتوي علــى ميزات أخرى تم االتفاق 
علــى تضافــر الجهــود بين الطرفين بما يســهم 
في تحقيق المصلحة من وراء ذلك التطبيق.

كمــا اســتعرض المجتمعــون اســماء المحــات 
التــي ســتقوم بعمل تخفيضــات على المابس 
والمعــدات الرياضيــة بكافــة أنواعها بمناســبة 
للتعميــم  اســتجابة  الرياضــي  البحريــن  يــوم 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  عــن  الصــادر 

والسياحة.

جانب من االجتماع

فــعــالــيــات مــتــنــوعــة بــكــافــة أنــحــاء الــمــمــلــكــة وتــخــفــيــضــات لــألــبــســة الــريــاضــيــة

اللمسـات األخيــرة ليــوم البحــريـن الرياضــي

فعاليات متنوعة 
وقرية رياضية 

مصغرة وأنشطة 
خاصة لألطفال

محمد الدرازي

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال
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ســيطرت الجيــاد المرشــحة علــى االنتصــارات بكــؤوس ســباق الخيــل الكبير علــى كأس صاحب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء والذي جرى 
تنظيمــه يــوم الجمعــة الماضي على مضمار نادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل، فيما حضرت 
المفاجــأة بقــوة في الشــوط الثالــث وبطلها الحصان “كحيالن عافص 1708” الذي ســجل اســمه 

ضمن الفائزين بكأس سمو ولي العهد للجياد العربية للمرة األولى.

البحرينــي  باللــون  الكبيــر  الســباق  واصطبــغ 
الخالــص فــي الشــوطين الثانــي والثالث، حيث 
فــوز  خــال  مــن  بحرينيــا  الفــوز”  “مثلــث  كان 
للمالــك  البحريــن  بأوكــس  “صابــرة”  الفــرس 
عبــدهللا فــوزي نــاس وبقيــادة الفــارس حســين 
مكــي، وتحــت إشــراف المضمــر الشــاب هشــام 
الحــداد الــذي ســجل أولــى انتصاراتــه فــي هذا 
التدريبــي األول،  فــي موســمه  الكبيــر  الســباق 
فيمــا كان الفــوز البحرينــي الخالــص الثاني عبر 
الــذي   ”1708 فــوز الحصــان “كحيــان عافــص 
يشــرف علــى تدريبه للمضمر البحريني يوســف 
الــذي  مكــي  حســين  الفــارس  وبقيــادة  طاهــر 
اســتطاع التفــوق في الســباقين علــى مجموعة 

الفرسان المحترفين.
ريســنغ  العاديــات  إســطبل  جيــاد  وتألقــت 
بتحقيقهــا فوزيــن فــي الســباق، حيــث حافــظ 
اإلســطبل علــى كأس ســمو ولــي العهــد للجيــاد 
المســتوردة للموســم الثانــي علــى التوالــي عبــر 
فوز الحصان البطل “ثور كهيل ســتار” بالشــوط 
الخامــس الرئيــس، والــذي ســجل اســمه للمــرة 
األولى في قائمة الجياد الفائزة بالكأس الغالية 
بعد تفوقه على منافســه لإلسطبل نفسه وبطل 
الموســم الماضــي “شــوغن” الــذي حــل ثانيا في 
الشــوط ليهــدي مالــك اإلســطبل ســمو الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة هديــة 

الكأس الغالية للموسم الثاني على التوالي.
كمــا ســجل الحصــان اآلخــر إلســطبل العاديــات 
“دارك باور” فوزا آخر عندما خطف كأس الهيئة 
العليــا للفرســان المتمرنيــن للمــرة األولــى وذلك 
بقيــادة الفــارس البحريني المتمــرن عبدالرحيم 
جاســم الــذي اســتطاع تأكيد تفوقــه في صراع 
الفرسان المتمرنين للموسم الثاني على التوالي 

بعدمــا حقــق الفــوز مــع الفــرس “كيرتــن كــول” 
عبدالرحيــم  أعــرب  حيــث  الماضــي،  الموســم 
فــي  الــكأس  بهــذا  الفــوز  بتكــرار  عــن ســعادته 
هــذه المناســبة الكبيرة. وقــال عبدالرحيم “كان 
الشــوط ســريعا نظرا لطبيعــة الجياد المشــاركة 
في الشــوط، والتــي تجيد المســافات القصيرة، 
وقمت بتطبيق تعليمات المضمر بعدم التسرع، 
وأن أبــدأ الشــوط بهــدوء والســير قــرب جيــاد 
المقدمــة والتأهــب واالنتظار لانطاق في آخر 
400 متــر، وهو مــا وفقنا في تحقيقه على رغم 

المنافسة القوية من بعض جياد الشوط”.

تألق ومفاجأة “مكي”

البحرينــي  الفــارس  تألــق  الســباق  شــهد  كمــا 
خــال  مــن  فوزيــن  بتحقيقــه  مكــي  حســين 
قيادتــه الفــرس “النمــرة” للفــوز بــكأس أوكــس 
البحريــن في الشــوط الثاني ليحافظ إســطبل 
بأوكــس  فــوزه  علــى  نــاس  فــوزي  عبــدهللا 
البحريــن للموســم الثانــي علــى التوالــي بعدما 

كســبه بفوز الفرس “صابره” الموســم الماضي، 
فيمــا جــاء الفوز الثاني لحســين مكــي بقيادته 
عافــص  “كحيــان  المرشــح  غيــر  الحصــان 
1708” إلــى المفاجأة بــكأس ولي العهد للجياد 
العربيــة فــي الشــوط الثالــث ليقلــب التوقعات 
بتفوقــه علــى الجيــاد المرشــحة. وعلــى رغــم 
أن الكثيريــن اعتبــروا فــوز “كحيــان عافــص 
1708” مفاجــأة، إال أن حســين مكي كان واثقا 
مــن قدرة الحصان على الفــوز بالكأس الغالية؛ 
نظــرا لمعرفته بالحصان ومســتواه وجاهزيته 
الكاملة قبل الســباق، وأنــه حرص على قيادته 
وفق األسلوب المناسب لطبيعة الحصان الذي 

يفضــل الســير بجــوار الســياج الخارجــي، وهو 
مــا صــب فــي صالحــه خصوصــا فــي األمتــار 
األخيــرة التي نجح خالها من خطف المقدمة 
والفوز. أما بالنسبة لفوز الفرس “النمرة”، فكان 
متوقعــا، وهــو يعــرف قــدرات الفــرس، والتــي 

يقوم بتدريبها يوميا.

طاهر والرهان على المفاجأة

مــن جانبــه، تمكــن المضمــر البحرينــي يوســف 
للمــرة الثانيــة فــي  طاهــر مــن تســجيل اســمه 
ســجل المضمريــن الفائزيــن بــكأس ولــي العهــد 
بعدمــا حقق ذلك العــام 2012، حيث جاء الفوز 
هذه المرة مع الحصان “كحيان عافص 1708”. 

وقد أكد يوسف طاهر أنه خاض الشوط الثالث 
بالحصانيــن “كحيان عافــص 1708 – الجابي 
1544”، وكانــت لديه ثقة في مســتوى وقدرات 
الحصانيــن؛ لــذا راهــن وصــرح بقــدرة “كحيان 
فــي  المفاجــأة  تحقيــق  علــى   ”1708 عافــص 
الشــوط وتفوقــه على أقوى الجيــاد العربية في 
المضمــار البحريني، والفارس حســين مكي قام 
بــدور جيــد في قيادتــه الحصان الــى الفوز، كما 
أن نتيجة الشــوط ال تقلل من مستوى الحصان 
“الجابــي 1544” الذي يبقى حصان بطل وتأثر 
بعامــل فــارق الوزن وكذلــك المســافة التي كان 

يحتاج مسافة أطول.

“مليار” وأغلى انتصار
وأثبت إســطبل المزدهر حضوره من جديد في 
السباقات الكبيرة من خال فوز الحصان البطل 
“مليــار” بكأس ســمو ولــي العهد للنتــاج المحلي 
ليهدي مالكه سمو الشيخ عبدهللا بن عيسى آل 
خليفة هدية غالية، ويؤكد إسطبل المزدهر أنه 
منبــع لــوالدة الجياد األبطال على مر الســنوات، 
حيث اســتطاع “مليار” تحقيق كأس ولي العهد 
بعــد فوزه بكأس جالة الملك الموســم الماضي 

بتفوقه على نخبة جياد اإلنتاج.

فوز عالمي لـ “بطل ال يقهر”

وجاء فوز الحصان “ثور كهيل ستار” بكأس ولي 
العهــد للجيــاد المســتوردة فــي الشــوط الخامــس 
ليثبت الحصان بأنه بطل ال يقهر، وهو ما تسجله 
انتصاراته القوية في موسمه الثاني في المضمار 
البحريني، وجاء فوزه هذه المرة بقيادة الفارس 
العالمي اإليطالي فرانكي ديتوري الذي طار فرحا 
كعادتــه، مســجا اســمه للمــرة الرابعــة في ســجل 
الفرسان األبطال الفائزين بكأس ولي العهد للمرة 
الثالثة بعدما ســبق له تحقيقه مع الجياد “بارتك، 
شــوغن، ثور كهيل ســتار” األعــوام 2016 و2018 
و2019، ويعلن بذلك الحصان بأنه سيكون الرقم 
الصعب لتحقيق الثنائية الغالية في ســباق كأس 
الملــك المقرر في مارس المقبل خصوصا إذا كان 

بقيادة الفارس فرانكي ديتوري. 

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أنجال سمو الشيخ عبدالله بن عيسى مع الحصان الفائز “مليار”

سمو الشيخ عيسى بن سلمان مع الفارس فرانكي وفرحة الفوز

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يتوج المضمر يوسف طاهر والفارس حسين مكي

سمو الشيخ عيسى بن سلمان مع الفارس عبدالرحيم جاسم في التتويج
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أوقف فريق الجامعة العربية المفتوحة انتصارات فريق جامعة البحرين وفرض عليه التعادل اإليجابي 1/1 في قمة مباريات 
الجولة السادسة من الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم، والتي جمعتهما على ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

الصــدارة  البحريــن  جامعــة  فريــق  وفقــد 
التــي تبوأهــا في الجــوالت الثــاث الماضية، 
وأصبــح فــي المركــز الثاني برصيــد 11 نقطة 
بفــارق نقطــة عــن جامعــة العلــوم التطبيقيــة 
المتصدر فيما جاء التعادل اســتمرارا للنتائج 
العربيــة، والــذي  اإليجابيــة لفريــق الجامعــة 

أصبح ثالثًا برصيد 10 نقاط.
الجولــة  مباريــات  “اإلثنيــن”  اليــوم  وتختتــم 

بإقامــة مباراتيــن، حيــث يلتقــي فــي األولــى 
مــع  واحــدة”  “نقطــة  البحريــن  بوليتكنــك 
جامعــة  ثــم  “نقطتيــن”،  األهليــة  الجامعــة 
الخليــج العربــي “نقطــة واحــدة” مــع جامعــة 
المملكــة “3 نقــاط”، وذلك علــى ملعب جامعة 

البحرين الطبية بالمحرق

التطبيقية تخنق األهلية باإلرسال 
فاجأ فريق جامعة العلوم التطبيقية منافسه 
فريــق الجامعــة األهليــة بمســتوى مغايــر عن 
خســارة  بــه  وأنــزل  الســابقتين،  المباراتيــن 
 ،23/25,22/25 نظيفيــن  بشــوطين  مدويــة 
وبهــذه النتيجة حصل فريــق التطبيقية على 
أول ثــاث نقــاط بعــد خســارتين، بينمــا ظــل 
فريــق األهليــة علــى نقاطــه الثــاث مــن فــوز 

وخسارة. 

“الطبية” تتفوق على بوليتكنك
حقــق فريــق جامعــة البحريــن الطبيــة فــوزا 
جامعــة  فريــق  منافســه  علــى  مســتحقا 
بوليتكنــك بنتيجة 15-56، وبهذا الفوز يكون 
ضمــن  قــد  الطبيــة  البحريــن  جامعــة  فريــق 
المركــز الثانــي، رافعــا رصيــده إلــى 5 نقــاط. 
أمــا فريــق جامعــة بوليتكنــك أصبــح رصيده 
3 نقاط. وفي اللقاء الثاني، اكتســح المرشــح 
األبــرز لنيــل البطولــة فريــق جامعــة البحرين 
منافســه فريــق الجامعــة العربيــة المفتوحــة 
بنتيجــة 30-108 وهذا هــو الفوز الثاني على 
التوالي لفريق جامعة البحرين ليرفع رصيده 
مــن النقــاط إلى 4 نقــاط، بينما تعــرض فريق 
الجامعــة العربيــة المفتوحة للخســارة الثانية 

ليصبح رصيده نقطتين.

اللجنة اإلعالمية

“العربيــة” يوقــف انطالقــة “جامعــة البحريــن”

من منافسات السلة

“فالش باك” سباق كأس سمو ولي العهد للخيل
يقهــر” ال  ”بطــل  و  عالمــي  بفــوز  بالــكأس  يحتفــظ  و”العاديــات”  بحرينــي...  تألــق 

تنظــم لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينية مســابقة 
القنــاص الصغيــر التــي تقــام ضمن موســم ناصــر بن حمــد للصقور والصيد في نســخته 
الخامســة الــذي يقــام برعايــة كريمة من ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبيــة البحرينية 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

مســاء  الصغيــر  القنــاص  مســابقة  وتبــدأ 
اليــوم )اإلثنين( في منطقة الصبخة بقرية 
البحريــن الدوليــة لســباقات القــدرة للعــام 
الثانــي علــى التوالــي بتنظيــم مــن لجنــة 
رياضات الموروث الشــعبي، حيث تشــمل 
الرمايــة،  علــى  التدريــب  المســابقة  هــذه 
وركوب الخيل وركوب الهجن، والتدريب 
علــى الصقارة، ورياضة الســلوقي العربي، 
إضافــة إلــى فقــرات مختلفــة مثــل شــب 
والقهــوة،  الشــاي  عمــل  وكيفيــة  الضــو 
المصطلحــات  علــى  المشــاركين  وتعليــم 

العربية القديمة والمعاصرة. 
 وتأتــي مســابقة القناص الصغير للموســم 
تنفيــذا  وذلــك  التوالــي  علــى  الثانــي 

لتوجيهات ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة وذلــك حرصا من ســموه على منح 
النــشء فرصــة للمشــاركة فــي مســابقات 
رياضــات المــوروث الشــعبي وحمــل إرث 
هــذه الرياضــات التــي تعلمناها مــن اآلباء 

واألجداد.
اعتمــدت  قــد  المنظمــة  اللجنــة  وكانــت   
تســجيل المشــاركين في مســابقة القناص 
الصغيــر يــوم أمــس )األحــد( فــي المخيــم 
الخاص بلجنة رياضات الموروث الشعبي.
إلــى  القنــاص الصغيــر   وتهــدف مســابقة 
تعليــم الصغار مهــارات رياضات الموروث 
هــذه  لتوريــث  األساســية؛  الشــعبي 

الرياضات التراثية لألجيال القادمة.

الصغيــر  القنــاص  لجنــة  رئيــس  وقــال   
عبدالعزيــز الرميحــي إن مســابقة القناص 
أســبوعين،  مــدى  علــى  تقــام  الصغيــر 
حيــث يتــم فيهــا تقســيم المشــاركين إلــى 

مجموعتين بحسب األعمار. 
 وأضــاف الرميحــي: “حققنــا نجاحــا كبيرا 
مــن  واســعة  بمشــاركة  الماضــي  الموســم 
جانــب النــشء الذيــن يرغبــون باكتســاب 
ثقافــة جميــع رياضات الموروث الشــعبي، 

واليوم نحن مقبلون على النســخة الثانية 
من هذه المســابقة بمشاركة واسعة أيضا، 
حيــث تــم اعتمــاد التســجيل اإللكترونــي 
لتوجيهــات  تنفيــذا  وذلــك  للمشــاركين 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
بجعــل الرياضــة صديقــة للبيئــة من خال 
السياســة الخضراء التي ال يستخدم فيها 

الورق”.
وأكد الرميحي أن األعمار ما بين سبع إلى 

تسع سنوات ستكون لهم مشاركة تعليمية 
فقــط، دون احتســاب نتائــج تدخــل فــي 
المنافســة، مشــيرا إلى أن الهدف األســمى 
المهــارات  والنــشء  الصغــار  تعليــم  هــو 
األساســية في الرياضات الشــعبية وصقل 
هؤالء الصغار بالعادات والتقاليد األصيلة 

للمجتمع البحريني. 
وأشار الرميحي إلى أن األعمار من عشرة 
إلــى 14 ســنة، ســيتم احتســاب نتائجهــم 

ختــام  حتــى  تصفيــات  فــي  للدخــول 
المسابقة.

وأوضــح الرميحــي أن المشــارك يجــب أن 
يكــون الئــق صحيــا، وأن يلتــزم باللبــاس 
الرســمي، مشــيرا إلــى أنهــم يســعون دائما 
الشــعبي  المــوروث  رياضــات  إلحيــاء 
وتعليــم الصغــار ما مر به اآلبــاء واألجداد 
التــي  الشــعبية  الرياضــات  ممارســة  فــي 

تمثل عاداتنا وتقاليدنا.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

مسابقـــة “القنـــاص الصغيــــر” تبــدأ اليـــوم

جانب من استكمال عملية التسجيل للمشاركينعبدالعزيز الرميحي

“الطبية” تتفوق على 
بوليتكنك بالدوري 

الجامعي للسلة



أنهى ســائق فريق بابكو لرياضة الســيارات في بطولة تحدي حلبة البحرين الدولية 
CC 2000 ناصر العلوي والذي أقيم ضمن منافســات الجولة الخامســة من البطولة 
الوطنيــة فــي موســمها الثاني عشــر وذلك يــوم الجمعة الماضي الموافق 1 من شــهر 

فبراير الجاري.

ســائق فريق بابكو لرياضة السيارات ناصر 
العلوي أعرب ســعادته الكبيرة لدعم شركة 
النفــط الوطنيــة بابكو الــذي تقدم له الدعم 
والرعايــة فــي هــذه البطولــة التــي تعد من 
أقوى بطوالت سباقات السيارات المحلية، 
وقــال “ فــي بدايــة حديثــي البــد أن أوجــه 
شــكري وامتنانــي الجزيليــن لشــركة نفــط 
تدعمنــي  التــي  بابكــو  الوطنيــة  البحريــن 
وجــود  إن  البطولــة،  هــذه  فــي  وترعانــي 
الشــركة إلــى جانبــي إنمــا يؤكــد توجهاتهــا 
الشــباب  دعــم  فــي  النبيلــة  وأهدافهــا 
البحرينــي، فهذه الشــركة الوطنيــة الرائدة 
ليــس تواجدها وليــد اليوم، فهي متواجدة 
فــي عالم رياضة الســيارات دائمًا، والبد أن 
أثنــى علــى دعــم مســئولي الشــركة وجميع 
طاقــم وأعضــاء الفريــق الذيــن يحرصــون 
بالتواجــد إلــى جانبــي وإلــى جانــب بقيــة 
المتسابقين في سباقات السيارات األخرى 
التــي يشــارك فيها الفريــق والذي بحد ذاته 

يشكل دعم كبير ومساندة”.

أهداف الفريق

كتيبــة  خــال  مــن  الشــركة  تهــدف  كمــا 
كزيــوت  منتجاتهــا  بتوســيق  متســابقيها 
التشــحيم وغيرهــا مــن المنتجــات المميزة 
التــي تصدرهــا ســواء للســوق المحليــة أو 
الخارجيــة، حيــث ان شــركة نفــط البحرين 
بابكــو مــن الشــركات الوطنيــة الرائــدة في 
دعم ورعاية مختلف األنشــطة والفعاليات 
الوطنيــة، ومــن أوائــل الشــركات فــي دعــم 
فقــد  الســيارات،  برامــج وأنشــطة رياضــة 
المتســابقين  مــن  عــدد  ورعــت  دعمــت 

البحرينييــن، وقدمــت رعايتهــا للعديــد من 
ومازالــت  الســيارات  وســباقات  بطــوالت 
شــريكًا مــع حلبــة البحرين الدوليــة موطن 
األوســط،  الشــرق  فــي  الســيارات  رياضــة 
حيث أن الشــركة تتمحور رؤيتها أن تكون 
شــركة وطنية متميزة قادرة على التنافس 
في األســواق العالمية مــع تمكين موظفيها 
فــي مواكبــة  بــدور فعــال  مــن االضطــاع 
تتمحــور  ورســالتها  العالميــة،  المتغيــرات 
متكاملــة  منظومــة  وتشــغيل  إدارة  فــي 
أفضــل  تطبيــق  مــع  للطاقــة  ومســتدامة 
المنشــودة  القيمــة  وتحقيــق  الممارســات 

للمساهمين والزبائن والعاملين.

أفكار تطويرية 

حيــث أوضحــت لنــا محمــد رمضــان مديــرة 
الفريــق بــأن الفريــق لديــه عــدد مــن األفــكار 
التطويريــة، وأبــرز هذه الفرق التوســع ليس 
فــي  المتســابقين  عــدد  زيــادة  خــال  مــن 
إنمــا حتــى علــى مســتوى  الفريــق  صفــوف 
المشــاركات الخارجيــة، وأكــدت أن الشــركة 
األمــن  عنصــري  علــى  حريصــان  والفريــق 
والســامة حيــث أن ذلــك جــزء مــن نجــاح 
وتميــز الشــركة، لذا تــم اعطــاء دورة خاصة 
لألمن والسامة لجميع متسابقين ومنتسبي 
فريــق بابكــو لرياضة الســيارات قبل انطاق 
والبطــوالت  الســباقات  لمختلــف  الموســم 
كإحدى الدورات المتكاملة في مقر الشركة.

كتيبة مميزة من المتسابقين 

يضــم فريق بابكو لرياضة الســيارات كتيبة 
متميزة من المتسابقين، حيث يمثل الفريق 

)الــدراغ ريــس( كل  فــي ســباقات الســرعة 
من المتســابقين هاني حسين في البرومود 
فــي  أيضــًا  ويشــارك  الفئــات  أقــوى  وهــي 
ســباقات االندكس 8.5، أحمد البلوشــي في 
السوبر ستريت، محمد الجاهمة في فئتي 
4 و6 ســلندر، فــي ســباقات األوتوكــروس 
األخويــن  المتســابقين  يشــارك  والدريفــت 
ســلمان محمــود وعيســى محمــود، بطولــة 
حلبة البحرين الدولية CC 2000 المتسابق 
ناصــر العلوي، بطولة الكارتنغ المتســابقين: 
أســامة  الشــافعي،  فيصــل  العلــوي،  ناصــر 
البوفاســه، خالــد بوبشــيت، طــال بشــارة، 
عيســى  الــذوادي،  عبــدهللا  جــال،  محمــد 
عبدالعزيــز  الزيانــي،  خليفــة  محمــود، 
عبدالرحمــن  حبيشــي،  محمــد  البوفــاح، 
العوضــي، ســعود الشــريدي، أنــس ســلمان، 
محمــد البحارنــة باإلضافــة لعــدد كبيــر مــن 

األطقم الفنية والميكانيكية.

مستوى رائع يقدمه سائق “بابكو” ناصر العلوي
الــلــعــبــة ورفـــع اســـم الشركة ــر ثــقــافــة  ــش الــتــوســع ون ــق: هــدفــنــا  ــري ــف ال ــرة  ــدي م

اللجنة اإلعالمية

تواصــل لجنــة مبــادرة ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “مالعب الفرجان” زياراتها وجوالتها في مختلف محافظات 
المملكــة، فبعــد الجوولــة األولــى إلــى محافظــة المحــرق قامــت اللجنــة بجولــة جديــدة عصــر الســبت الماضــي فــي المحافظة 
الشــمالية، وشــملت زيــارة قريتــي المالكية وصدد بمشــاركة نجمــي المنتخب الوطني لكرة القدم الســابقين عــالء حبيل وعلي 
ســعيد، إضافة إلى فريق العمل المكون من ممثل اتحاد كرة القدم حســن إســماعيل والالعب الدولي الســابق والمدرب الحالي 
حمــد محمــد وأعضــاء اللجنــة ســعيد العــرادي ورامي المرباطــي ومحمد الرميلــي، حيث تابع فريــق العمــل أداء الصغار ثم تم 

إهداؤهم الكرات المقدمة من اللجنة األولمبية البحرينية كهدايا تشجيعية وتحفيزية.

عــاء  الدوليــان  الاعبــان  شــارك  وقــد 
مــع  اللعــب  فــي  ســعيد  وعلــي  حبيــل 
الاعبيــن الصغار وقاما بتوجيه النصح 
لهــم وتوجيههــم وحثهــم علــى مواصلة 
فــي  يومــي  بشــكل  الرياضــة  ممارســة 
أوقات الفراغ والتقليل قدر المســتطاع 
أو  النقالــة  الهواتــف  اســتخدام  مــن 

الجلوس أمام شاشات التلفزة.
وفي هــذا الجانب، أعرب هداف بطولة 

أمــم آســيا 2004 الاعــب عــاء حبيــل 
عــن بالــغ ســعادته بالمشــاركة فــي هــذا 
البرنامــج اإليجابــي الــذي يحقــق أكثــر 
إعــادة  فــي  يســاهم  فهــو  هــدف،  مــن 
إحيــاء ماعــب الفرجان التــي كان أحد 
روافــد األنديــة والمنتخبــات الوطنيــة، 
الاعبيــن  وتحفــز  تشــجع  أنهــا  كمــا 
الصغار وخصوصا الطلبة على ممارســة 
الرياضة والتخلــص من الخمول الناتج 

عــن الجلــوس داخــل المنــزل لســاعات 
التلفزيــون  شاشــات  أمــام  طويلــة 
والهواتــف النقالة، متمنيا اســتمرار هذا 
البرنامــج ألهميتــه في تطويــر الرياضة 

البحرينية.
كمــا عبــر الحــارس الدولي الســابق علي 
فــي  بالمشــاركة  ســعادته  عــن  ســعيد 
تفعيــل مبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة التــي يرى فيهــا الكثير 

مــن تجربتــه الكرويــة عندمــا كان العبا 
انطلــق  ومنهــا  الشــعبية،  األحيــاء  فــي 
ليصبــح أحــد الاعبيــن األساســين فــي 
لكــرة  البحرينــي  الوطنــي  المنتخــب 

القدم.
وأضــاف علي ســعيد بأن هــذه المبادرة 
اليــوم  إننــا  جــاءت فــي وقتهــا، حيــث 

النــشء  لتشــجيع  الحاجــة  أمــس  فــي 
علــى ممارســة الرياضــة والتقليــل مــن 
استخدامهم الهواتف النقالة ومشاهدة 
التلفــاز ونقلهم مــن مرحلة الخمول إلى 
مرحلة النشاط، معربا عن تفاؤله بنتائج 
عمومــا،  البحرينيــة  للرياضــة  إيجابيــة 

وكرة القدم البحرينية خصوصا.

وتتواصــل اليــوم جوالت فريــق العمل، 
المحافظــة  الجولــة  ستشــمل  حيــث 
ماعــب  زيــارة  خــال  مــن  الجنوبيــة 
قريتي جو وعســكر بمشــاركة الاعبين 
جــال  محمــود  الســابقان  الدولييــن 
وراشــد جمــال إلــى جانب فريــق العمل 
الــذي ســيقوم بتوزيــع الكــرات المهــداة 
إلــى  اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة  مــن 

جميع الاعبين المشاركين.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

جوالت “مالعب الفرجان” تشمل قريتي المالكية وصدد

عالء حبيل وعلي سعيد يتوسطان الالعبين الصغار 
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سلمــــان وحمـــد بــن عيســى يتبــــادالن الفــــوز
ــة ــاريـ ــنـ ــى بـــطـــولـــتـــي الــــــدراجــــــات الـ ــلـ ــران عـ ــطـ ــيـ ــسـ الـــمـــعـــيـــنـــي وســــامــــي يـ

انطلقــت يــوم الجمعــة علــى مضمار حلبــة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” يوم الســباقات الوطنية 
بثالث بطوالت محلية، وقد تمكن الشــيخ ســلمان بن عيســى آل خليفة من خطف الســباق األول تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 
CC، بينما تمكن حمد بن عيســى آل خليفة من الســيطرة على الســباق الثاني، وأحمد المعيني يتألق ضمن بطولة البحرين للدراجات 

النارية BMR 600. أما عبدول سامي، فقد تمكن من السيطرة على بطولة سوبر سبورت للدراجات النارية. 

وانطلقــت الفعاليــات فــي يــوم الســباقات 
الوطنية من 12 مســاء واســتمرت اإلثارة 
والســباقات حتــى 7 مســاء، وقــد تمكــن 
الســباق  مــن خطــف  بــن عيســى  ســلمان 
األول، حيــث شــهدت البطولة في جولتها 
 21 بـــ  وذلــك  كبيــرة  مشــاركة  الخامســة 
ســيارة علــى خــط االنطــاق، وتمكــن من 
إنهــاء الســباق المكون مــن 12 لفة في 19 
دقيقــة و47.328 ثانية، وجــاء ثانيا حمد 
ثانيــة   0.616 بفــارق  وذلــك  عيســى  بــن 
فقــط، وثالثا أحمد بــن خنين، رابعا طارق 
وسادســا  حمــو،  رائــد  وخامســا  التاجــر، 

ماجد حمو.
أمــا الســباق الثاني مــن البطولــة المحلية، 
فقــد تمكــن حمــد بــن عيســى مــن التقــدم 
للمركز األول، منهيا السباق في 10 دقائق 
و30.209 ثانيــة، وثانيــا أحمــد بــن خنيــن 
وذلــك بفــارق 8.046 ثانيــة، وثالثــا طارق 
وخامســا  حمــو،  ماجــد  ورابعــا  التاجــرن 

جيوفاني سالرينو.
أمــا منافســات بطولة البحريــن للدراجات 
النارية BMR 600، فقد شــهدت مشــاركة 
16 دراجــا، وقــد تمكن أحمــد المعيني من 
خطــف لقــب الجولــة، حيــث حقــق المركز 

األول فــي ســباقي الجولــة وذلــك في 13 
دقيقــة و01.570 ثانية في الســباق األول 
و13 دقيقــة و06.328 ثانيــة فــي الســباق 
علــى  الغربلــي  فهــد  حافــظ  كمــا  الثانــي، 
مركــزه الثانــي ضمن ســباقي الجولــة. أما 
المركــز الثالــث، فكان مــن نصيب إبراهيم 
الشريدة في السباق األول، وعادل النجار 

في السباق الثاني.
للدراجــات  ســبورت  الســوبر  بطولــة  أمــا 
الناريــة، فقد تمكــن أيضا أصحاب المراكز 
األولــى من الحفــاظ على مراكزهم، حيث 
ســيطر ســامي عبدول علــى المركز األول 

فــي ســباقي الجولــة، محققــا فــي 8 لفات 
18 دقيقــة 21.397 ثانيــة، وفــي الســباق 
الثانــي 13 دقيقــة و22.505 ثانية، وثانيا 
جــاء فــي ســباقي الجولــة يوســف قائــد، 

وثالثا شون غليبسي.

العوضي: من أنجح السباقات

نــادي  رئيــس  العوضــي  عيســى  وصــرح   
يــوم  بــأن  الناريــة  للدراجــات  البحريــن 
الســباقات الوطنيــة للدراجــات الناريــة هو 
من أنجح السباقات التي تقام على مضمار 

حلبــة البحريــن الدوليــة لما يملكه الشــباب 
البحرينــي مــن طاقــات رياضيــة إبداعيــة 
بشــكل عــام يتــم  ترجمتهــا علــى مضمــار 
الحلبة المليئ باإلثارة والتشــويق، كما وأن 
تقــارب الخبــرة الميدانية لكل المتســابقين 

جعلت النتائج النهائية متقاربة جدًا. 
وأكــد العوضي بأن مملكــة البحرين تمتلك 
لطاقــات شــبابية مبدعــة بوســط الميــدان 
المــادي والمعنــوي،  الدعــم  ولكــن ينقصهــا 
حيث أن هذا النوع من الســباقات عادة ما 
يكــون مكلف ويحتــاج إلى الدعم الذي من 
شــأنه أن يساهم في اســتمرارية المشاركة 
إلــى  باإلضافــة  الحالييــن،  للمتســابقيين  
أكتشــاف طاقــات شــبابية وطنيــة جديــدة 
واعــدة، بأمكانهــا ان تقــدم شــيئ لمقارعــة 
العالميــة و رفع أســم مملكــة البحرين عاليا 

في المحافل الدولية.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

جانب من التتويج

ناصر العلوي يتوسط فريق “بابكو” لرياضة السيارات

مدير الفريق لنا محمد مع سائق الفريق ناصر العلوي

اليوم زيارة 
المحافظة الجنوبية 

بمشاركة محمود 
جالل وراشد جمال



العقدة مستمرة
قــاد المهاجــم الدولي ماركوس راشــفورد فريقه مانشســتر يونايتد إلــى المركز الخامس 
مؤقًتا بتســجيله هدف الفوز في مرمى المضيف ليســتر ســيتي 1 - صفر أمس األحد في 

المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري اإلنجليزي لكرة القدم.

مــع  المئــة  بمباراتــه  راشــفورد  واحتفــل 
الممتــاز  الــدوري  فــي  الحمــر”  “الشــياطين 
بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله هدف الفوز 

في الدقيقة التاسعة.
وبــات راشــفورد )21 عاًمــا و95 يوًمــا( ثانــي 
أصغــر العب في صفوف مانشســتر يونايتد 
يصــل 100 مبــاراة فــي الــدوري اإلنجليــزي 
بعد الويلزي راين غيغز )21 عاًما و74 يوًما(.

وسجل راشفورد هدفه بطريقة رائعة عندما 
تلقى كرة ســاقطة من العب الوسط الدولي 

الفرنســي بــول بوغبا خلف الدفــاع فروضها 
بيمنــاه وســددها قويــة بالقــدم ذاتهــا علــى 
الدنماركــي  الدولــي  المرمــى  يميــن حــارس 

كاسبر شمايكل )9(.
ســكة  إلــى  يونايتــد  مانشســتر  وعــاد 
االنتصــارات بقيــادة مدربــه النروجــي أولــي 
فــخ  فــي  ســقوطه  بعــد  سولســكاير  غونــار 
التعــادل أمــام ضيفــه بيرنلــي 2-2، وحقــق 
فوزه السابع في الدوري منذ استالم األخير 
للبرتغالــي جوزيــه مورينيــو  لمنصبــه خلًفــا 

المقــال من منصبه، والعاشــر فــي 11 مباراة 
في مختلف المسابقات.

فيهــا  يحقــق  التــي  األولــى  المــرة  وهــي 
متتاليــة  انتصــارات   5 يونايتــد  مانشســتر 

خــارج القواعد في مختلف المســابقات منذ 
األســطوري  مدربــه  بقيــادة   2012 أكتوبــر 

السير أليكس فيرغوسون.
وهــو الفــوز الرابــع عشــر لمانشســتر يونايتد 
هــذا الموســم فرفــع رصيــده إلــى 48 نقطــة 

وتقدم إلى المركز الخامس مؤقًتا.
فــي المقابــل، تواصلت عقدة ليســتر ســيتي 
أمــام ضيفه مانشســتر يونايتــد حيث تغلب 
عليــه مــرة واحدة فقط فــي 13 مباراة على 

ملعب “كينغ باور” في ليستر.
ويديــن مانشســتر يونايتــد بفــوزه أيًضا إلى 
حــارس مرمــاه الدولــي اإلســباني دافيد دي 
خيــا الــذي تصــدى ألكثــر مــن فرصــة خطرة 

خصوًصا في الشوط الثاني.
وتختتم المرحلة اليوم اإلثنين بلقاء وســت 

هام يونايتد وليفربول.

ميسـي يثيــر الـذعــر

وكاالت

ركزت الصحف اإلســبانية الصادرة أمس األحد، على تعادل برشــلونة مع فالنســيا، يوم الســبت في الليجا. وتحدثت صحيفة ماركا عن مباراة برشــلونة، وأبرزت تألق ميسي الذي 
أعاد فريقه للمواجهة بتسجيل هدفين، مشيرة إلى أن مشاركته في الكالسيكو بات محل شك حتى اآلن. وعلى غالف صحيفة “موندو ديبورتيفو”، جاء العنوان “ذعر”.

وأضافــت “ميســي بهدفيــه قــاد ريمونتــادا برشــلونة أمــام 
فالنســيا ولكنــه دفع ثمــن المجهود البدنــي الكبير الذي قام 
بــه أمــام إشــبيلية. النجــم األرجنتينــي أنهــى المبــاراة وهو 
يعانــي مــن انكمــاش فــي الفخــذ األيمــن ومشــاركته فــي 

الكالسيكو محل شك”.
كما تطرقت للحديث عن مباراة ريال مدريد، وأشارت إلى 
أن الفريق يســعى لدخول شــهر فبراير بأفضل طريقة أمام 
أالفيس، قبل سلســلة المباريات القوية التي تنتظره خالل 

هذا الشهر.
وعلى غالف صحيفة “سبورت”، جاء العنوان “الخوف من 

الكالسيكو”.
وأكملت “النجم األرجنتيني احتفل بانفعال شــديد بهدفيه 
اللذيــن منحا برشــلونة نقطــة التعادل، وبانتظــار المواجهة 

المرتقبة ضد ريال مدريد في كأس الملك”.
وأوضحت الصحيفة أن البرغوث قد تعرض لتدخل عنيف 
أثنــاء المبــاراة، أدى لتدخل األطباء لعالجــه، ولكن ذلك لن 

يمنع مشاركته في الكالسيكو.
وفــي الصفحــة األولى من صحيفة “ســوبر ديبورتي”، جاء 

العنوان “نقطة”.
وواصلــت “فالنســيا لمس االنتصــار أمام برشــلونة وأصبح 

علــى بعــد 6 نقاط من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 
بالموسم المقبل”.

ليونيل ميسي

وكاالت

وكاالت

ســجل نجــم هيوســتن روكتــس جيمــس هــاردن 43 نقطــة في ســلة يوتــا جاز ليقــود فريقه الــى فــوز صريــح 98-125 رافعا عدد 
المباريات التي سجل فيها 30 نقطة على األقل الى 26 تواليا، وهي ثالث أفضل سلسلة في تاريخ الدوري األميركي للمحترفين.

و5  متابعــة   12 اضــاف  الــذي  هــاردن  لكــن 
يــزال بعيــدا جــدا عــن  تمريــرات حاســمة، ال 
ويلــت  لألســطورة  المطلــق  القياســي  الرقــم 
بــأن  علمــا  تواليــا(  مبــاراة   65( تشــامبرالين 
األخيــر يملــك الرقم الثاني أيضــا ب31 مباراة 
على التوالي. وســاهم فــي الفوز أيضا كل من 
جيرالــد غرين مــع 25 نقطة وكينيث فريد مع 
16 نقطة و12 متابعة. أما أفضل مســجل في 
صفــوف يوتــا جاز فكان دونوفان ميتشــل مع 
26 نقطــة و9 متابعــات. وعــادل الســلوفيني 
الشــاب لوكا دونســيتش الذي سيبلغ العشرين 
مــن عمــره فــي 28 مــن الشــهر الحالــي، رقمــه 
الموســم  هــذا  النقــاط  عــدد  فــي  القياســي 
بتســجيله 35 نقطــة ليقــود داالس مافريكس 

الى الفوز على كليفالند كافالييرز 111-98.
وغاب دونسيتش عن المباراة األخيرة لفريقه 
إلصابــة  الخميــس  بيســتونز  ديترويــت  ضــد 
فــي كاحلــه لكنــه بــدا غير متأثــر بذلــك بدليل 
نهايــة  فــي  نقطــة   28 دونســيتش  تســجيله 

الشوط األول أي تقريبا ما سجله باقي العبي 
فريقــه مجتمعيــن فــي هــذا الشــوط )30(. كما 

سجل 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.
يبلــغ حاجــز  وبــات دونســيتش ســابع العــب 
األلف نقطة في الدوري األميركي للمحترفين 

قبــل بلوغه العشــرين مــن عمره عندما ســجل 
نقطتــه الـــ18 فــي نهايــة الربــع األول، ليحــذو 
حــذو العبيــن كبــار فــي هــذا المجــال أمثــال 
وكوبــي  دورانــت  وكيفــن  جيمــس  ليبــرون 

براينت.

هاردن 

هاردن يواصل سلسلته

وكاالت

وكاالت

أشــاد ليونــاردو جارديــم، المدير الفني لموناكو، بأداء العبيه خــالل الفوز على تولوز )-2
1(، في الجولة ال23 من الدوري الفرنسي.

نقلتهــا  تصريحــات  فــي  جارديــم،  وقــال 
صحيفــة “ليكيــب” الفرنســية: “عودتــي إلى 
المشــاعر..  مــن  بالكثيــر  هنــا كانــت مغلفــة 
موناكــو قــدم مبــاراة إيجابيــة، والالعبــون 
ظلــوا  كمــا  جيــدا،  اإلســتراتيجية  طبقــوا 

متماسكين وقريبين من بعضهم”.
وأضــاف: “هنــأت الالعبيــن بالفــوز، وصلــت 
إلــى هنــا مــن أجــل بطولــة، مكونــة مــن 16 
مبــاراة متبقيــة لنــا.. الهــدف هــو جمــع أكبر 
عــدد مــن النقــاط، مثــل أفضــل الفــرق فــي 
ملعبــك  فــي  الفــوز  “عــدم  وتابــع:  فرنســا”. 
أمــر صعــب، الالعبون كانوا يريــدون إثبات 
كفاءتهــم.. مــا زالــت لدينا بعض الســلبيات، 
ونفتقــد الحلــول، نحتــاج للتفكيــر فــي هذا 

األمر قليال”.
مــع  تحدثــت  “لقــد  جارديــم:  وواصــل 
جيمرســون، حاولــت إعادة تجربــة فابينيو 

فــي الوســط معــه، لقــد تعــرض للكثيــر مــن 
الحقيقــي،  جيمرســون  أريــد  االنتقــادات، 

الذي كان بطاًل لفرنسا مع موناكو”.
ُيذكــر أن فريــق اإلمــارة حقــق فــوزه األول، 
اليــوم، منــذ االنتصار على ملعــب أميان )-2

0(، يوم 4 ديسمبر الماضي.

وجــد ماســيمليانو أليجــري، المدير الفني ليوفنتوس، مبــرًرا لتصرف باولو ديباال، نجم 
الســيدة العجــوز، خــالل مبــاراة بارمــا، يوم الســبت، ضمن منافســات الجولــة الـ22 من 

الدوري اإليطالي.

وكان أليجــري أبقى ديبــاال خالل مباراة 
بارمــا التــي انتهــت بالتعــادل 3-3، علــى 
قــرر  الالعــب  أن  إال  البــدالء،  مقاعــد 
إلــى غرفــة  الملعــب والدخــول  مغــادرة 

المالبس.
وقــال أليجــري، فــي تصريحــات لموقــع 

ديبــاال  “مغــادرة  ميركاتــو”:  “كالتشــيو 
للملعــب؟ أتوقــع أنــه قــام بذلــك بعدمــا 

شعر بالبرد”.
صــدارة  يحتــل  يوفنتــوس  أن  يذكــر 
نقطــة،   60 برصيــد  اإليطالــي  الــدوري 

وبفارق 9 نقاط عن نابولي الوصيف.

منقذ موناكو

جدل ديباال

sports@albiladpress.com
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ليفربولوست هام 23.00
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اتاالنتا
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23.00

وكاالت

أعلن المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد، النروجي أولي غونار سولسكاير المعار من مولده النروجي حتى نهاية الموسم، 
بأن مسؤولي النادي األخير يأملون في بقائه طويال في صفوف الشياطين الحمر.

اتصلــت  “عندمــا  سولســكاير  وقــال 
بــأن  ألعلمــه  مولــده  نــادي  بمالــك 
الحصــول  يريــد  يونايتــد  مانشســتر 
بــأن  يــدرك  كان  خدماتــي،  علــى 
ذلــك كان حلمــا بالنســبة إلــّي وقــال 
ال  وأرجــوك  واســتمتع  +اذهــب  لــي 

تعود+”.
لــي  تمنيــا  النــادي  “مالــكا  وأضــاف 
األمــر  فــي مســيرتي وكان  األفضــل 
رائعــا ألنهمــا ســمحا لــي بعيــش هــذه 
مولــده،  الــى  عــدت  إذا  التجربــة. 
لكــن األمــر  ســأبذل قصــارى جهــدي 

يتعلق بتاريخ العودة”.
وإذا كان مهاجــم مانشســتر يونايتــد 
الشــهير  الهــدف  وصاحــب  الســابق 
الذي منح فريقه دوري أبطال أوروبا 
على حســاب بايرن ميونيخ األلماني 
1-2 فــي نهائي عــام 1999 يؤكد بان 
“كل األمــور رائعــة” حتــى اآلن، فهــو 

يأمــل فــي رؤيــة عائلتــه التــي بقيت 
فــي النروج قريبا وقــال “انها النقطة 

السلبية الوحيدة في عملي”.
مانشســتر  فــوز  مــن  الرغــم  وعلــى 
يونايتــد في ثماني مباريات وتعادله 

فــي واحدة منذ ان اســتلم ســولكاير 
جوزيــه  للبرتغالــي  خلفــا  تدريبــه 
مورينيــو، فإنــه ليس واثقا من البقاء 
بشــكل نهائي مدربا للفريق في نهاية 

الموسم.

أولي غونار سولسكاير 

ال تعــود

ماركوس راشفورد

وكاالت

لــم يرغــب ســتيفن جيــرارد مــدرب رينجــرز في الشــكوى مــن أداء الحكم أنــدرو داالس 
بعدمــا احتســب 4 ركالت جــزاء لفريقــه في الفــوز 4 - صفر على ســانت ميرين بالدوري 

األسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

أن  يعتقــد  الســابق  ليفربــول  قائــد  لكــن 
رينجــرز كان يمكنــه الحصــول علــى خمس 
الضغــط  رينجــرز  وواصــل  جــزاء.  ركالت 
على ســيلتيك المتصــدر وقلص الفارق إلى 

ثالث نقاط مؤقتا. 
بهــدف  تافرنيــر  جيمــس  القائــد  وتقــدم 
دقائــق   3 بعــد  جــزاء  ركلــة  مــن  لرينجــرز 
المهاجــم  لزميلــه  خطــأ  مــن  مســتفيدا 
جيرمين ديفو لكنه أهدر الركلة الثانية في 

الدقيقة 26 بعد خطأ لديفو أيضا.
واحتســب الحكــم ركلــة جــزاء جديدة في 
الدقيقة 55 بعد لمسة يد من جريج تانسي 
وســجل قائــد رينجــرز هــذه المــرة بنجــاح 

لتصبح النتيجة 2 - صفر.
وفــي الدقيقــة 80 احتســب الحكــم ركلــة 
جــزاء أخــرى ورغم امتــالك تافرنير فرصة 

تسجيل ثالثية من ركالت جزاء فإنه منح 
الكــرة لزميله ديفــو الذي أحرز هدفه األول 

بعد إعارته من بورنموث الشهر الماضي.
وبعــد دقيقــة واحــدة تقريبــا اختتــم رايان 

كينت أهداف رينجرز.

4 ركالت جزاء
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إعداد: هبة محسن
كرمــت شــركة خدمــات مطــار البحرين )باس( عــددا من العاملين فيها؛ بمناســبة 

فوزهم بلقب موظف الشهر. 

وقال الرئيس التنفيذي سلمان المحميد 
“تغمرنــا الســعادة مــع كل إنجــاز يحققه 
الموظفون في الشركة، فمن يعطي من 

وقته وجهده أكثر مما هو مطلوب منه، 
ســيحصل بــا شــك علــى التقديــر الذي 

يستحقه من قبل اإلدارة”.

وأضــاف المحميــد أن التكريم الشــهري 
هو أحد أشــكال التحفيز التي تعتمدها 
والتــي  إســتراتيجيتها،  فــي  “بــاس” 
تســعى مــن خالهــا إلــى رفــع كفــاءات 
والتأكيــد  مســتمر،  بشــكل  موظفيهــا 
علــى أن موظفي الشــركة قادرون على 

المنافسة مع الشركات األجنبية.
وأمــا المكرمــون فكانــوا جمانــة خالــد، 
أحمد يوسف، هشام غلوم، محمد سعد 
عبدالرحمــن  فاتيكاتــو،  ســوباش  هللا، 
والعمــران  تقــي،  محمــد  هزيــم، 

اوهيدازمان.

الــمــحــمــيــد: نــســعــد بــكــل إنـــجـــاز يــحــقــقــه الــمــوظــفــون

جواهـــري: تطويـــر المـــوارد البشـــرية أفضـــل اســـتثمار

“باس” تكرم موظفي الشهر

“جيبك” تستهل العام الجديد بترقية بحرينيين

تشهد عروض بداية العام من التسهيالت للسيارات الوكيل والموزع الحصري لعالمة GAC Motor إقباالً كبيرًا من قبل الجمهور 
الكريم وذلك ألسعارها التنافسية والمزايا المتعددة التي تطرحها الشركة للزبائن والتي تشمل تحمل ضريبة القيمة المضافة من 

قبل العمالء، تسليم فوري وأقساط مرنة بمعامالت سريعة وودية وغيرها الكثير.

من جانبه صرح المدير العام للشركة برير 
التســهيات  فــي شــركة  “كعادتنــا  جاســم 
للســيارات نســعى لتوفير أحدث العروض 
مــن  النظيــر  منقطــع  إقبــاالً  تاقــي  التــي 
اقتنــاء  فــي  الراغبيــن  العمــاء  قبــل 
أعمالهــم  تناســب  التــي  طرازاتنــا  إحــدى 
ومتطلباتهــم األســرية، لنوفــر لهــم كل مــا 
يحتاجونــه مــن حيــث الجــودة والمتانــة 
والقوة والسعر المناسب، وخدمات ما بعد 
البيع، ونحن ندعو العماء لاســتفادة من 

هذه العروض المتوفرة لفترة محدودة”.
خيــار  علــى  العــرض  “يشــمل  وأضــاف 
بأخــرى  القديمــة  ســياراتهم  اســتبدال 
تشــمل  رائعــًة  بباقــات  كليــًا  جديــدة 
التســجيل والتأمين ومانــع الصدأ، إضافة 
ســنوات/    3 لمــدة  للمركبــة  الصيانــة  إلــى 

60000 كيلومتــر والضمان الذهبي الممتد 
لـــ 7 ســنوات والحلــول التمويليــة بأســعار 

فائــدة تنافســية، وتحمــل ضريبــة القيمــة 
المضافة”.

أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن الفائز بحملة حســاب التوفير االســتثماري “لبشــارة” في ســحب شــهر ديســمبر الذي تم 
إجراؤه مؤخًرا بمقر البنك الرئيسي في مركز البحرين التجاري العالمي، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
وبحضور عدد من أعضاء البنك. وحصل الفائز األخير علي العامر على شــقة فاخرة في مشــروع مراســي البحرين بديار المحرق، 

وبذلك يصبح آخر الفائزين في حملة حساب “لبشارة” للعام 2017 - 2018.

وصــرح نائب رئيس المجموعة المصرفية 
لألفــراد صبــاح الزيانــي قائــًا: “نيابــة عــن 
البحريــن، أود   - الكويتــي  التمويــل  بيــت 
أن أهنئ الفائز في الســحب األخير لحملة 
“لبشــارة”  االســتثماري  التوفيــر  حســاب 
2017 - 2018، والتــي القــت نجاًحــا كبيًرا 

على مدى 18 شهًرا.”
وأضاف قائًا “تم إطاق النسخة الجديدة 
التوفيــر االســتثماري  مــن حملــة حســاب 
)لبشــارة( 2019، والتي ســتقدم الكثير من 
القيمــة وتتضمــن فئــات خاصــة  الجوائــز 
فــرص.  مــن  المزيــد  يوفــر  ممــا  جديــدة، 
ونحــث زبائننــا الكرام على االســتفادة من 
مضاعفــة فــرص الفــوز عــن طريــق زيــادة 

مبلغ ومدة االستثمار”.

“التســهيالت للســيارات” تقدم أســعارا تنافســية ومزايا متعددة “بيتــك”: حققنــا نجاًحــا كبيــًرا علــى مــدى 18 شــهًرا
إقبال كبير على عروض بداية العام العامر آخر الفائزين في حملة “لبشارة”
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احتفلت مجوهرات الزين بافتتاح فرع مجمع السيف بحلة تعكس الرؤية الجديدة 
للشــركة فعند دخولك من بوابة رقم 7 للمجمع ســتالحظ في الحال نوافذ العرض 
الحمــراء المملــوءة بــكل أناقــة بأطقــم األلمــاس، وواجهــة البوتيــك التــي تــزدان 
بتصاميــم عربيــة بلــون النحــاس محاطــة بالرخــام األســود ومؤطــرة مــن زجــاٍج 

كرستالي.

نحــو  ببــطء  طريقــك  تقطــع  وعندمــا 
البوابــة المزدوجة المزينة بمقابض تمثل 
بــك مــن  الزيــن(، ســيرحب  اإلوز )شــعار 
قبــل حارس بحلــة أنيقة. وعنــد ولوجك 

إلى داخل البوتيك ســتمأل أنفَك الرائحة 
العطرة التي تمأل الجو، وستاحظ منابر 
العــرض ذات الزجــاج الكرســتالي تقــف 
علــى ســجادة حمــراء منارة من األســفل 

بإضاءة ناعمة. 
وستأخذك عينيك تلقائًيا إلى الثريا الذهبية 
البوتيــك  ســقف  تتوســط  التــي  الضخمــة 
المســتوحاة  الحبــات  آالف  مــن  مصنوعــة 
الذهــب  فــي  القديمــة  المريــة  تصميــم  مــن 
بســاطة  بــكل  نفســك  وســتجد  البحرينــي، 

تلتقط صورة لها، إنها قطعة فنية بحق. 
ثيــو  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
سوارت “لبوتيك الزين في السيف مكانة 

لنــا، حيــث ان  معنويــة خاصــة بالنســبة 
جدرانه تشهُد على ماٍض غني وتحتضن 
روح أناٍس أعزاء علينا كمحمد حسن أو 

أبــو لــؤي كمــا يســميه محبــوه، ســتعيش 
هــذه الذكريــات دائمــا بيــن جــدران هــذا 
المكان. إن الفكرة الجديدة لهذا البوتيك 

تمثــُل توجــه الزيــن وإدارتهــا التقدميــة. 
صممنــا هذا المكان لنســاعد عمائنا على 
منازلهــم  فــي  وكأنهــم  بالراحــة  الشــعور 

لنحاكــي حواســهم  الوقــت  نفــس  وفــي 
مــن خــال الرائحــة العطــرة التــي تمــأل 

األجواء.

مجوهرات الزين تعيد افتتاح فرع “السيف”
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سلمان المحميد

عبدالرحمن جواهري

أجتمــع رئيــس شــركة الخليــج لصناعة 
البتروكيماويــات عبدالرحمن جواهري 
مــع عدد من أعضــاء اإلدارة التنفيذية، 
جيبــك  عمــال  نقابــة  رئيــس  ونائــب 
فــي  ترقيتهــم  تــم  الذيــن  بالموظفيــن 

وظائف إشرافية في الشركة. 
ويأتــي هــذا االجتمــاع إثــر القــرار الذي 
مــن  عــدد  بترقيــة  جواهــري،  أصــدره 
الموظفيــن، وذلك بتوجيــه من مجلس 
سياســة  إطــار  وفــي  الشــركة  إدارة 
الكفــاءات  وترقيــة  لبحرنــة  الشــركة 

الوطنية في الشركة. 
وصرح جواهري أن الشــركة تؤمن بأن 
تطويــر الموارد البشــرية يعتبــر عنصرًا 
ضروريًا وأنه أفضل اســتثمار يمكن أن 
تملكــه الشــركة، وســوف ينعكــس هــذا 
الشــركة  أداء  علــى  وبوضــوح  بــدوره 

والمجــاالت،  الجوانــب  جميــع  فــي 
باإلضافة إلى اســتمراريتها في النجاح 
والتطــور. وأضــاف قائــاً انــه ســتكون 
هنــاك تحديــات دائمة، وأفضل وســيلة 
للتغلــب عليهــا تعتمد على مــدى كفاءة 
نقــوم بتدريبهــا  التــي  البشــرية  القــوى 

وتطويرها. 

وقــد تقــدم جواهــري بخالــص التهنئــة 
إلــى الموظفيــن اللذيــن تمــت ترقيتهم 
مواكبــة  مواصلــة  علــى  حثهــم  حيــث 
والتقنيــة  الفنيــة  التطــورات  أحــدث 
فــي مجــال عملهــم وفــي العالــم الــذي 
يشــهد تغيــرات وتطــورات متســارعة. 
كما أشــار بأنهــم اســتحقوها بجدارتهم 

ومهنيتهــم وتفانيهــم فــي العمــل طول 
الســنوات الماضيــة، مؤكدًا بأنه ســوف 
يقــع علــى عاتقهــم المزيــد مــن المهــام 
عليهــم  يتعيــن  التــي  والمســؤوليات 
مــن  المزيــد  يتطلــب  ممــا  مواجهتهــا 
بمتطلبــات  للوفــاء  والعمــل  الجهــد 

الوظائف الجديدة.

أطلــق مطعم ســان كارلو اإليطالي “قائمة جبنــة الراكليت” الجديدة في حفل 
تدشــين يتخلله أول عرض من عروض الموســيقى الحية في المطعم الكائن 
بمجمــع العالــي، وأقيــم الحفــل بتاريــخ 1 فبرايــر 2019 بحضــور العديــد مــن 
الضيــوف ومؤثري مواقع التواصــل االجتماعي من مملكة البحرين والمملكة 

العربية السعودية لتجربة إيطالية فريدة من نوعها. 
وسيتســنى للزبائــن االســتمتاع بعــروض موســيقية حيــة مســاء كل جمعــة 

باإلضافة إلى العديد من الفعاليات المشوقة طوال شهر فبراير.

سان كارلو يطلق “قائمة جبنة الراكليت”

بزوغ فجر جديد 
من بوتيكات 

“الزين”
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مارس الرياضة بانتظام وال تتكاسل.

اليوم مناسب جدا لقول الحقيقة والمواجهة.

ابتعد عن كل من يحاول تعكير مزاجك.

ابحث وال تستسلم لليأس والتراجع.

عليك بالفواكه فهي مفيدة لنظام كالجديد.

قرار حاسم قد تسمعه قريبا في عملك.

األمور تسير كما ينبغي وينقصك الحظ.

ال تلقي اللوم على الزمن بل على مواقفك.

شعورك بالتعب مصدره الجهد وعدم الراحة.

اختر ما يناسبك وال تهتم برأي اآلخرين.

حافظ على صحتك باتباع حمية مناسبة.

اجتهد في التحضير وحليفك النجاح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 الجيش البريطاني 

يحاصر الملك فاروق 
في قصر عابدين 
ويخيره إّما أن 

يكلف زعيم 
حزب الوفد مصطفى 

النحاس بتشكيل الحكومة أو 
أن يتنازل عن العرش.

تعاقد المنتج أيمن 
عبدالباسط مع الفنانة 

يسرا اللوزي على 
المشاركة في بطولة فيلم 

“تصفية حساب”، أمام 
الفنان عمرو سعد إخراج 
أحمد عبدالباسط. ويتم 
حاليا التفاوض مع عدد 

من النجوم للمشاركة في 
الفيلم.

tariq.albahar
@albiladpress.com

يتناول ســيرة نائب رئيس الواليات المتحدة باألسرار والخبايا

شاهدت لكم: فيلم Vice المرشح لألوسكار

ترشح فيلم Vice لثماني جوائز في حفل أوسكار 91 الشهر المقبل، منها أفضل فيلم، وترشح كريستيان بيل عن جدارة واستحقاق لجائزة أفضل ممثل أو أفضل 
Annapurna Pic� وتوزيع شــركة Plan B Entertainment  “تشــيني”، إن صح لنا الوصف، وللعلم فقد فاز في الغولدن غلوب عن هذا الدور، وهو من إنتاج شــركة

.tures

لحظة  الفيلم  تبدأ قصة 
سبتمبر  هجمات  وقوع 
اإلرهـــابـــيـــة، ويــرويــهــا 
كـــــــيـــــــرت )جــــيــــســــي 
مباشر  بشكل  بليمنز( 
لــلــكــامــيــرا. وكــيــرت 
هــــــــــــذا شـــخـــصـــيـــة 
خيالية، تمثل رجل 
األميركي  الــشــارع 
ــه  الـــــــــذي يــــــــزج ب
فــــــي الـــــحـــــروب 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
ألضعف الحجج، وستتضح 
مشهد  الــفــيــلــم.  نــهــايــة  فــي  أجــمــل  بشكل  بالقصة  عــاقــتــه 
نــرى تشيني  وايــومــنــغ،  ــة  فــي والي  1963 عــام  استرجاعي 
)بيل( مدمن خمور وحفات تائهًا با هدف، بالضبط كرئيسه 
بسبب  أيــضــًا.  كــذلــك  الفيلم  يــصــوره  الـــذي  المستقبل  فــي 
ييل  في جامعة  االنتظام  في  تشيني  يخفق  الخمر  إدمــان 
األميركية الراقية. يتعرض للتوقيف من قبل شرطي مرور 
وهو في حالة سكر شديد، وبعدها تقنعه زوجته لين تشيني 
البائسة، وتنظيف نفسه، أو  )إيمي آدامز( بترك تلك الحياة 
نرى  السبعينات،  منتصف  وفي  كامل،  عقد  بعد  ستهجره. 
تشيني في واشنطن يعمل لدى وزير الدفاع األسبق دونالد 
رامسفيلد )ستيف كاريل(، ويتسلق إلى األعلى حتى يصبح 
الراحل  الرئيس  إدارة  في  األبيض  البيت  موظفي  رئيس 
ُينتخب بعدها ست مرات كممثل عن والية  جيرالد فورد. 
الدفاع في  الكونغرس، قبل أن يشغل حقيبة  وايومنغ في 
إدارة جورج بوش األب، ثم يغادر السياسة ويصبح رئيس 

مجلس إدارة شركة هاليبرتون.
إلى  تشيني  عودة  حتى  التطورات  تلك  كل  الفيلم  يتتبع 
البيت األبيض كنائب رئيس في إدارة بوش االبن، بكل ما 
العليا  المحكمة  حسمته  جدل  من  االنتخابات  تلك  حملته 

األميركية في فلوريدا لمصلحة الرئيس الجمهوري.
ثم يركز الفيلم على لحظة عرض بوش االبن )سام روكويل( 
قبوله  يرفض  الذي  تشيني،  على  الرئيس  نائب  منصب 
ويمنحه  ذلك،  على  بوش  يوافق  مطلقة.  صاحيات  دون 
والمخابرات،  والميزانيات  الخارجية  السياسة  صاحيات 
مقابل ترك المهام األقل أهمية للرئيس، مثل إلقاء الخطابات!
ثاني  وهذا  مساعد،  ممثل  أفضل  لجائزة  روكويل  ترشح 
ترشيح لروكويل على التوالي، إذ سبق وفاز العام الماضي 

خارج  لوحات  “ثاث  فيلم  في  دوره  عن  الخانة  هذه  في 
مخرج،  أفضل  لجائزة  ماكيه  ترشح  كما  ميسوري”.  إبينغ، 
وترشحت إيمي آدمز لجائزة أفضل ممثلة مساعدة، فضاً 
عن ترشيحات أفضل مونتاج، وأفضل ميك اب وتصفيف 

شعر، وأفضل نص أصلي. 
“النجم  فأن  بوست  عربي  موقع  وبحسب 
في  مكانًا  يفسح  أن  عليه  بيل،  كريستيان 
جاء  إذ  أخرى.  أوسكار  لجائزة  خزانته 
األداء  على  مثاالً  تشيني  ديك  إلى  تحّوله 
إضافة  بيل،  وزن  الهائلة في  الزيادة  المذهل. 
التنكر  ووسائل  التجميل  مساحيق  إلى 
نسخة  منه  جعلت  المتميزة  االصطناعية 
 Vice مذهلة من تشيني. يرقى أداؤه في فيلم

لمستوى آخر، وهو مذهل من كل الجهات”.
من  بعضًا  المساعدين  الممثلين  طاقم  يضم   

وسام  كاريل  وستيف  آدمز  إيمي  وهم  البارعين،  الممثلين 
روكويل. جمع آدم مكاي مجموعة رائعة من الفنانين، ليروي 
للفيلم  الفنية  البراعة  تلقى  أن  ويجب  تشيني.  ديك  قصة 
إشادة من جميع ألوان الطيف السياسي، فصناعته والتمثيل 

فيه استثنائيان. هناك مشاهد إضافية كذلك في الخاتمة.

4 فبراير 2019 االثنين
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فاجــأ الفنان الســعودي رابــح صقر جمهــوره باعتــذاره عن عدم 
مشاركته في مهرجان »فبراير الكويت«،، على المسرح الوطني 

بمركز جابر األحمد الثقافي، بحفل فنان العرب محمد عبده.
وكان من المقرر أن يحيي النجم السعودي حفله يوم 8 فبراير 
بمعية بلبل الخليج نبيل شعيل، لكن صقر سجل اعتذاره، عبر 

صفحته الرسمية في وســائل التواصل، وكتب: » أقدم اعتذاري 
لجمهوري الحبيب والمســؤولين على حفل فبراير الكويت المقام 

في 8 فبراير لظروفي الخاصة”.

انتهى الفنان الكويتي الشاب عبدالله الطراروة  من تصوير دوره 
في مسلسل »مســاحات خالية« للمخرج محمود الدوايمة 
وبطولة الفنانة زهرة الخرجي والفنان إبراهيم الحربي ونخبة 
من النجوم منهم أحمد حســين ويوسف الحشاش وشيالء 
ســبت، وتمنى أن ينــال المسلســل استحســان الجمهور، 
مؤكدا أن المسلسل بشكل عام يعتبر تجربة درامية مميزة.

ولفت إلى ان مقاييس اختيــاره ألي عمل هي المتعة خالل قراءة 
النص، ومن ثم قناعته بالشخصية التي يتصدى لها.

انتهت الفنانة شــيماء قمبر من تصوير دورها في مسلسل »وجوه 
خلــف القضبان«، من إخراج وانتاج صالح الفيلكاوي، ومن تأليف 
خالد أحمد، كتب المقدمة الغنائية للمسلســل الشاعر الشيخ 
دعيج الخليفة الصباح، األلحان جاســم الخلف، ويتناول العمل 
عددا من القصص االجتماعية واالنسانية والعاطفية المستمدة 

من الواقع، عبر أحداث بوليسية من التشويق والمطاردات.
ويشــارك فيه نخبــة من الممثلين، بينهم جاســم النبهــان، إبراهيم 
الحربي، بدرية أحمد، مشعل القمالس، أحمد سيف، صالح الفيلكاوي.

وجوه خلف القضبانمساحات خاليةرابح يعتذر

طارق البحار

كــشــفــت الــفــنــانــة زيـــنـــب غـــــازي عن 
تلفزيوني  مسلسل  فــي  مــشــاركــتــهــا 
ــوان “إفــــــراج مـــشـــروط”،  ــعــن جــديــد ب
ــان،  ــروضــ ــ ــمــحــســن ال تــألــيــف عــبــد ال
ــاب، حــيــث من  ــ وإخـــــراج عــيــســى ذيـ
المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 

المقبل.
ــي تــصــريــحــات  ــب”، فـ ــ ــن ــ ــدت “زي ــ ــ وأك
لروتانا أن تصوير المسلسل سينطلق 
من  نخبة  ويضم  الكويت،  في  قريبا 
النجوم من بينهم: هبة الدري، وفرح 

ــم إرحـــمـــة.. وآخــريــن،  الـــصـــراف، وريـ
العمل  تفاصيل  في  الخوض  رافضة 

نزوال على رغبة صناعه.
وخـــاضـــت زيــنــب غــــازي الـــمـــاراثـــون 
الرمضاني 2018 بمسلسل “المواجهة”، 
من بطولة: حسين المنصور، وشجون 
ــعــلــوي، وحمد  الــهــاجــري، ومــحــمــد ال
أشكناني، ونور الغندور، وفهد باسم، 
وصابرين بورشيد، وسعود بوشهري، 
الكندري، وإخراج  ومن تأليف محمد 

حسين الحليبي.

جديد البحرينية زينب غازي 



خليفة: البحرين تنجز أول مسح ميداني عربي للحكاية الشعبية

اطلعت سلمي بلير، معجبيها ومتابيعها عبر “انستغرام”، بالمزيد  «
بشأن ما تعانيه مع مرض التصلب المتعدد، وكيفية تعاملها مع 

المرض، قائلة ان صعوبة السيطرة عليه ُتثير لديها قلًقا”. وقامت 
النجمة، بنشر صورة لها عبر “انستغرام” بجانب دب دمية، مع 

“هاشتاغ”، تشرح فيه الكفاح التي تواجهه مع مرض التصلب المتعدد، 
وكتبت “ أنه غير مريح وُمثير للقلق، وغير قابل للسيطرة عليه”.

في ندوة فكرية مخصصة للتراث الشــعبي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عقدت يوم الجمعة االول من فبراير أعلن رئيس المنظمة الدولية للفن الشــعبي الشــاعر علي عبدهللا 
خليفة عن نجاح مملكة البحرين في إنجاز أول مسح ميداني عربي لجمع الحكاية الشعبية من مختلف مدن وقرى البحرين قام به مائة من الطلبة والطالبات الجامعيين بإشراف 
أســتاذة الســرديات بكليــة اآلداب بجامعــة البحريــن ضيــاء عبــدهللا الكعبي بدعم ومســاندة من المنظمة الدولية للفن الشــعبي IOV التــي تتخذ من العاصمة المنامة مقرًا رئاســيًا 

إلدارة أعمالها في 163 بلدا من بلدان العالم. 

وقــال خليفــة لجمهــور الحاضرين “ 
لقــد اســتغرقت عملية المســح التي 
قرابــة   2008 العــام  أوائــل  بــدأت 
عشــر ســنوات تــم خاللهــا تســجيل 
إفــادات أكثــر مــن ألف ومائتــي راٍو 
األعمــار  بمختلــف  الجنســين  مــن 
واللهجات واألجناس وأفاد بأن عدد 
أفرزتهــا  التــي  الشــعبية  الحكايــات 
عملية الجمــع الميدان بعد التدقيق 
حكايــة  ألــف  بلغــت  والتحقيــق 
بثــالث  ذلــك  بعــد  مــرت  وحكايــة 
مراحــل هي التدويــن الكتابي ومن 
ثــم التحكيــم العلمــي الذي شــاركت 
بــه نخبة مــن علماء االختصاص ثم 
تمــت طباعــة النصوص في خمســة 
المؤسســة  مــع  بالتعــاون  مجلــدات 
العربية للدراسات والنشر ببيروت. 
ويعد هذا العمل العلمي التخصصي 

بلــد  مــن نوعــه ينجــزه  أول منجــز 
عربــي بعــد أن تعثــرت جهــود دول 
ويعــّول  اســتكماله.  فــي  عديــدة 

علــى مثــل هــذه المنجــزات العربية 
المكونــات  دراســة  فــي  االســهام 
األســاس  والجــذور  والمؤثــرات 

للثقافة والهوية العربية.
جــاء ذلــك خالل مشــاركة الشــاعر 
النــدوة  فــي  خليفــة  البحرينــي 
الهيئــة  نظمتهــا  التــي  العلميــة 
بمركــز  للكتــاب  العامــة  المصريــة 
المعارض الدولية بالقاهرة وشــارك 
بهــا احمــد علــي مرســي الــذي جاء 
على ذكر مجموعة من المسوحات 
الميدانيــة المثيلــة التي لم يحالفها 

النجاح.
وتجدر اإلشارة الى النجاح منقطع 
معــرض  يحققــه  الــذي  النظيــر 
القاهــرة الدولــي للكتاب هــذا العام 
فــي اســتقطاب جماهيــري ملفــت 
فــاق كل التوقعــات ووصلــت فيــه 
أضعــاف  أربعــة  إلــى  المبيعــات 
الــدورات الســابقة حســب إفــادات 

أغلب الناشرين المشاركين.

االثنين
4 فبراير 2019 
29 جمادى األولى 1440
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كشف الفنان القدير أحمد جوهر عن مالمح 
مشــروعه الدرامي الرمضاني المقبل، الذي 
يشــهد عودتــه ونخبــة من النجوم للشاشــة 
الصغيــرة، مــن خــالل المسلســل الكوميدي 
تأليــف  مختــار«،  نصيــب  »دينــار  الســاخر 
جوهــر، وبطولــة محمد جابــر وعبدالرحمن 
العقــل وأحمــد جوهــر وميــس كمــر ومــرام 
البلوشــي وأحمــد العونان وشــهاب حاجيه 

ومبارك سلطان ومي عبدهللا وآخرين.
والمسلســل مــن إنتاج شــركة األبــرق، ومن 
تلفزيــون  شاشــة  عبــر  عرضــه  المرجــح 
الكويت، ورغم أن جوهر أفصح عن اإلطار 
العــام للمسلســل لكنه لم يدل بــأي تفاصيل 
»المسلســل  إن  بالقــول  واكتفــى  اخــرى، 
كوميــدي ســاخر ذو طابــع اجتماعــي يمس 
اهتمامــات شــريحة كبيرة مــن المواطنين، 
وأتمنــى أن ينــال رضاكم«، والقى البوســتر 
الجمهــور  استحســان  للمسلســل  األولــي 
الــذي يتابــع الفنــان المخضــرم علــى موقــع 

انستغرام.

تعرضــت الفنانــة هيــا الشــعيبي لهجــوم كبير 
عليهــا، ووجهــت إليها الكثير مــن االنتقادات، 
بســبب تــداول مقطــع فيديــو لها علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي، وهــي تعانــق وتقبــل 
اإلعالمــي ووزيــر اإلعــالم الكويتــي الســابق 
محمــد السنعوســي، خــالل تكريمها في حفل 
الذي أقامته جريدة األنباء الكويتية بمناسبة 
عيدها 43، حيث وجد البعض ان ما فعلته ال 

يتماشى مع العادات والتقاليد الخليجية.
بنشــر  الهجــوم  علــى  ردت  الشــعيبي  هيــا 
صــورة لهــا خــالل تكريمهــا وتســّلم جائزتهــا 
أبونــا  علــى المســرح وقالــت “أســتاذ محمــد 
كلنــا وفخــر لنــا كلنــا، رجــل ذو ثقافــة عاليــة 
جميلــة، صديــق وحبيــب كل الفنانيــن الكبــار 
عمــي   ” بأنــه  فخــورة  كنــت  وأنــا  والصغــار 
درعي.كمــا  أعطانــي  اللــي  هــو   ” طــارق  أبــو 
الــذي  الهجــوم  أّن  الشــعيبي  هيــا  اعتبــرت 
تعّرضــت لــه يقف وراءه بعــض الجهلة الذين 
ال يعرفــون قيمــة محمــد السنعوســي، وذلــك 
ردًا علــى تعليــق نشــره احــد المتابعيــن الــذي 
فــي  عــادي  أمــر  هــو  التقبيــل  أن  إلــى  أشــار 

الوســط الفني”واضافــت “وال راح أعلــق على 
بعــض الجهلة. أنا ســعيدة بنجاحــي وخليكم 
بغيظكــم موتــوا، أنتو عارفيــن منو أبو طارق 
هــذا رمــز وعلم في اإلعــالن الكويتــي وأبونا 
كلنــا، بدورهــا ردت إلهــام فضالــة مدافعة عن 
هيــا الشــعيبي”وقالت”ال مــو طبيعــي عمرنــا 
مــا حبينــا جــذي أحــد بالفــن إال مــا حــرم ربي 
يشــوفوهم بحســبة أبوهم وهيا جذي، هذيل 
ربوهــا مــن أهــي طفلــة فحبته بحســبة أبوها 
أهــي شــخصيتها ذي فمــو كل المجتمع الفني 

شذي شكرا”.

تتواصل فعاليات الموسم الثقافي لمركز الشيخ إبراهيم 
للثقافــة والبحــوث، والذي يجيء تحت شــعار “كل مكان 
ال يؤنــث ال يعــول عليــه”، إذ يلتقــي بالروائــي المصــري 
الروايــة   “ عنوانهــا  محاضــرة  فــي  العشــماوي،  أشــرف 
التاريخيــة: الكيفيــة والفكــر والفترة المنســية الغامضة”، 
فــي البــدء ســيتطرق إلى ماهيــة الروايــة التاريخية منذ 
نشــأتها والتغيرات التي طرأت عليها عبر مراحلها شــكالً 
ومضمونــا، كمــا ســيوضح الســمات اإلبداعيــة الفنية في 
تدويــن التاريــخ، يكــون ذلــك عبــر أمســية يســتنبط بهــا 
الروائــي شــيء مــن تســاؤالته، اليــوم االثنيــن الموافق 4 
فبراير 2019، عند الساعة الثامنة مساء، في مقر المركز.

 تجدر اإلشــارة إلى أن أشــرف العشماوي، قاض مصري بمحكمة االستئناف وروائى 
صدرت له أربعة روايات هي: زمن الضباع، تويا التي وصلت للقائمة الطويلة للبوكر 
للرواية العربية 2013 ورواية “ المرشد “ ورواية “ البارمان “ التي صدرت في يناير 
2014 ونالــت علــى جائزة أفضل رواية من الهيئة العامة للكتاب لعام 2014 كأفضل 

رواية عربية وترجمت الى اللغة الفرنسية.
 وفــي ينايــر العــام 2015 صــدرت لــه روايــة كالب الراعــي، وأصــدر في يوليــو العام 
2016 روايــة تذكــرة وحيــدة للقاهــرة وفــي يناير العــام 2018 صدرت رواية ســيدة 
الزمالــك، ترجمــت روايــة البارمــان للغات اإلنجليزيــة والفرنســية والصربية، وبيعت 
رواياتــه جميعــا لتحويلهــا العمــال دراميــة علــى الشاشــتين الصغيرة والكبيــرة، كما 

أصدر كتابا وثائقيا عن سرقات اآلثار المصرية وتهريبها.

يســتعد الكاتــب والصحافــي الزميل أســامة 
الماجد لتصوير وإخراج فيلمه الرابع بعنوان 
وســيناريو  وتأليفــه،  قصتــه  حــب”  “كســرة 
وحــوار ومعالجــة ســينمائية الكاتــب القدير 
حمــد الشــهابي، وكان من المفتــرض تصوير 
الفيلم في العام 2011 إال ان الظروف آنذاك 
يتحــدث  التأجيــل.  وتــم  مناســبة  تكــن  لــم 
الفيلــم عن قصــة حب عنيفة تــدور أحداثها 
فريــق  أن  يعنــي  وهــذا   1972 العــام  فــي 
العمــل يحتــاج إلــى مناطــق وازقــة تحاكــي 

الســبعينات وربما يكــون ذلك صعبا في ظل 
مســاحة العمــران الحديثــة واختفــاء هويــة 
تلــك الحقبــة، وعلــى ضــوء ذلــك ســيجتمع 
المقبلــة  االيــام  خــالل  والماجــد  الشــهابي 
لوضع تصور عام والبحث عن “ لوكيشنات “ 
مناســبة عالوة على ترشيح اسماء الفنانين 

والطاقم الفني.
يجــدر بالذكر أن للماجد ثالثة أفالم قصيرة 
و”محمــد  البحريــن”  و”أمــي   “ “أمنيــة  هــي 

الماجد والبحث عن الزمن الضائع”.

»دينار نصيب مختار«.. درامي بنجوم الكويت هيا الشعيبي “زعالنة” العشماوي بمركز الشيخ إبراهيم

فيلم “كسرة حب” قصة حب عنيفة
محرر مسافات

حمد الشهابيالزميل أسامة الماجد

أحمد جوهرأشرف العشماوي

عبدالرحمن العقل

أوال  مهرجــان  فعاليــات  تتواصــل 
الــذي  عشــر  الثانــي  الدولــي  المســرحي 
أفتتح يوم أمس بالصالة الثقافية، حيث 
سيكون الجمهور مساء اليوم االثنين مع 
العرض البحريني “ لحن التماثيل “ لفرقة 
مســرح أوال مــن تأليــف احمــد العبيــدي 
واخــراج طاهــر محســن وتمثيــل الفنــان 
القديــر خليفة العريفي وحســن العصفور 
وحمــد عتيــق وحســين العصفــور ونــورة 
عيد وصادق عبدالرضا وحســين ســلمان 
وعلــي الفــردان ومــروة جناحــي وروان 
عبدالرحمن والتأليف الموســيقي لمحمد 
يوســف  الصوتيــة  والمؤثــرات  الحــداد 
والمالبــس  الديكــور  وتصمــم  النجــدي 

حسن حمد واالضاءة عبدهللا البكري.
هــذا وقد أقام مخرج العمل الفنان طاهر 
األيــام  خــالل  مكثفــة  بروفــات  محســن 
الماضية ليخرج العمــل بالصورة الالئقة، 
السيما وأن العمل قد عرض من قبل في 
“ ليالي أوال المسرحية” في شهر اكتوبر 
العــام 2018 ولكــن من المؤكد المشــاركة 
فــي مهرجان دولي بهــذا الحجم يختلف 

وفــي  المحليــة.  الفعاليــات  عــن  كثيــرا 
ســؤالنا عن استعدادات فريق المسرحية 
اوضــح المخــرج طاهر محســن ان فريق 
معنويــة  وبــروح  للعــرض  جاهــز  العمــل 
يرضــي  عمــال  نقــدم  ان  متمنيــن  عاليــة 
طموحنا ويمثل البحرين خير تمثيل في 

هذا التجمع المسرحي الدولي. 
يجــدر بالذكر ان عرض يوم غدا الثالثاء 
الموافــق 5 فبرايــر ســيكون “ فالنــة” مــن 
وزيــري  هوشــتك  تأليــف  مــن  العــراق 

واخراج حاتم عودة.

طاهر محسن يقدم “لحن التماثيل”

طاهر محسن

أسامة الماجد للســينما  البحريــن  نــادي  اصــدر 
وتضمــن  فبرايــر  لشــهر  برنامجــه 
عــرض اربعــة افــالم هي كالتالــي. يوم 
االربعــاء الموافــق 6 فبرايــر ســيعرض 
البريطانــي  االميركــي  الفيلــم  النــادي 
اخــراج  مــن  المشترك”ذابوســت” 
قصــة  وتــدور  ســبيلبيرج  ســتيفين 
الفيلم حول محاوالت الصحفيين في 
صحيفة واشــنطن بوست لنشر وثائق 
ســرية تتعلــق بحــرب فيتنــام والفيلــم 

مــن انتــاج 2017. امــا بتاريــخ 13 فبرايــر ســيعرض النــادي 
الفيلــم االميركــي “ ليــدي بيــرد” للمخرجــة جريتــا جريــوق 
وتــدور قصتــه عــن مشــاكل فتــاة خــالل ســنة تخرجها من 
المدرسة الثانوية وعالقتها المضطربة مع والدتها والفيلم 

من انتاج 2017.
كمــا ســيعرض النــادي بتاريخ 20 فبرايــر الفيلم االميركي 
“ الفنــان الفاشــل “ للمخــرج جمس فرانســو وتدور قصته 
حول فنانان يقررا صنع فيلمهما الخاص الذي انتهى بأن 
يعــرف علــى نطاق واســع كواحد من اســوأ االفالم على 
االطالق والفيلم ايضا من انتاج 2017. ويختتم النادي 
عروض شهر فبراير بعرض الفيلم االميركي “ انا تونيا” 

للمخرج جريج جليســبا وتدور قصته حول مســتقبل متزلجه على الجليد يصبح 
موضــع شــك عندمــا يتدخل زوجها الســابق في مهنتها. علما أن جميــع العروض تبدأ في تمام 

الساعة السابعة كل يوم أربعاء بمقر النادي بالجفير.

“البحرين للسينما” يصدر برنامج فبراير
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أخطر نهر جليدي يهّدد بإغراق مدن
حّذرت وكالة الفضاء األميركية “ناســا”، 
مــن أن أكثــر األنهــار الجليديــة خطــورة 
فــي العالــم قــد ينهار في غضــون عقود، 
المــدن  مــن  العديــد  بإغــراق  ويتســبب 
فــي العالــم. وأوضحــت ناســا أن النهــر 
الجليــدي المعــروف باســم “ثوايتيــس” 
يتأرجــح علــى حافة االنهيــار، مما يهدد 
 8 حوالــي  البحــار  مســتويات  بارتفــاع 
ونصــف  متريــن  يعــادل  مــا  أو  أقــدام، 

المتر.
واالكتشــاف الــذي توصلــت إليــه عبــارة عن 
تجويــف هائــل تحــت النهــر الجليــدي، الذي 
الجنوبيــة  المتجمــدة  القــارة  غربــي  يقــع 
إن  ناســا  فــي  العلمــاء  وقــال  “أنتاركتيــكا”. 
ناطحــة  طــول  يــوازي  التجويــف  طــول 
الســحاب “شــارد” فــي العاصمــة البريطانية، 
ويوازي حجمه مساحة 10 آالف ملعب لكرة 
القدم، بحســب ما ذكرت صحيفة “ذي صن” 
الدراســة  فــي  العلمــاء،  البريطانيــة. وشــدد 
التي نشرت في مجلة “علوم متقدمة”، على 
النهــر الجليــدي  أن التجويــف يتنامــى وأن 
ســيتفكك بصــورة متســارعة، ممــا ســيؤدي 

فــي النهايــة إلــى انهيــار التجويــف وبالتالي 
“قد يؤدي )ذلك( إلى كارثة عالمية”.

وتقــدر مســاحة النهــر الجليــدي “ثوايتيــس” 
مــا  أي  مربــع،  كيلومتــر  ألــف   182 بحوالــي 

يعادل نصف مساحة بريطانيا.
وإذا مــا ذاب النهر الجليدي، فإن مســتويات 
مــا  أو  قدميــن  بحــدود  ســترتفع  البحــار 
60 ســنتيمترا، وســينجم عــن  يعــادل نحــو 
ذلــك فيضانا ســاحليا سيشــرد مئــات اآلالف 

مــن النــاس من بيوتهــم، في مختلــف أنحاء 
العالــم. غيــر أن ما يثير قلق ناســا هو التأثير 
الحمائــي أو الوقائــي لثوايتيس على األنهار 
دون  يحــول  فهــو  المجــاورة،  الجليديــة 
ذوبانهــا، ومــن دونــه فــإن األنهــار الجليديــة 

الصغيرة ستتفكك وتذوب. 
ووفًقــا للعلمــاء، فــإن العديد من مــدن العالم 
ســتصبح مهــددة بالغــرق، وتحول الشــوارع 

إلى قنوات مائية.

10 حــاالت انتحــار شــنًقا لعــدد مــن الفتيــات 
الشــابات فــي شــهر واحــد وبنفــس الطريقــة 
فــي الجزائــر، ألســباب ال تــزال مجهولــة، فــي 
ظاهــرة أثــارت قلــق العائــات الجزائريــة هذه 
األيــام، وســط شــكوك بــأن وراءهــا نوًعــا مــن 
ألعــاب الفيديــو اإللكترونيــة التــي تدعــو إلــى 
االنتحار، األمر الذي اســتدعى تدخل الشرطة 
للتحقيــق في هــذه الحوادث الغريبــة. وقالت 
فتيــات   10 إن  الجزائريــة  الشــروق  جريــدة 
علــى األقــل أقدمــن هذا الشــهر علــى االنتحار 
بشــنق أنفســهن بواسطة “الخمار” في عدد من 
الواليات الجزائرية، معظمهن شابات عازبات، 
فــي وقــت فتحت الجهات األمنيــة تحقيقاتها 

لمعرفة أسباب هذه الحوادث الغامضة.

وعاشت الجزائر العام الماضي، ظاهرة  «
مشابهة، تسّببت فيها لعبة الحوت 

األزرق، عقب تسجيل عشرات القتلى 
بصفوف األطفال والمراهقين في عدد 

من مدن البالد، بعد العثور عليهم 
مشنوقين في آخر مراحل اللعبة.

انتحار 10 
جزائريات.. واألصابع 

تشير إلى “لعبة”
إذا كنت ممن ال يستيقظون في ساعة مبكرة من الصباح، فإنك تخلف الموعد مع 

فوائد صحية جمة، ولذلك، ينصح الخبراء بتغيير هذه العادة فوًرا.

“غارديــان”  صحيفــة  نقلــت  مــا  وبحســب 
الفوائــد  مــن  الســعادة  فــإن  البريطانيــة، 
مبكــًرا،  لاســتيقاظ  الكبــرى  الخمــس 
“إيكســتر”  جامعــة  مــن  دراســة  وأظهــرت 
البريطانيــة أن مــن يســتفيقون باكــًرا تقــل 
مقارنــة  باالكتئــاب  لإلصابــة  عرضتهــم 
بغيرهم. وعزت الدراســة هــذه النتائج إلى 
المشــاكل التي يعانيها من يســهرون، خال 

فتــرة النهــار، ســواء تعلــق األمــر بالعمــل أو 
باقي األنشــطة األخرى. أما الفائدة الثانية، 
فهــي أن مــن يســتيقظ مبكــًرا يكــون أكثــر 
إنتاجيــة فــي عملــه، إذ كشــفت دراســة من 
جامعة تكساس األميركية أن الطلبة الذين 
يحضــرون دروســهم فــي الصبــاح حصلــوا 
علــى نقــاط أعلــى مقارنــة بزمائهــم الذين 

يتابعون دراستهم في المساء.

أظهرت دراســة جديدة أن الصغار الذين يقضون الكثير من الوقت أمام شاشــات 
التلفزيــون وأجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي والهواتــف الذكيــة قــد ال يكتســبون القــدر 
نفســه مــن مهارات حل المشــكالت والتواصل الالزمة للمدرســة مقارنــة بنظرائهم 

ممن يقضون وقًتا أقل أمام الشاشات.

وقالت شــيري ماديجان كبيرة الباحثين 
فــي الدراســة وهي من جامعــة كالجاري 
ومعهــد األبحاث التابع لمستشــفى ألبرتا 
لألطفال في كندا: “غالًبا ما يكون الوقت 
ا ال ينطوي  أمــام الشاشــات ســلوًكا ســلبيًّ

علــى الكثير مــن الحركة ويتضمن فرصا 
األســباب  ومــن  للتعلــم”.  للغايــة  قليلــة 
األخــرى التي تجعل الوقت الذي يقضيه 
الصغار أمام الشاشــات يبطئ نموهم هو 

ابتعادهم عن ممارسة األلعاب البدنية.

فوائد صحية جمة لالستيقاظ مبكًرا

هذا ما تفعله الشاشات المدمرة في الصغار

مهرجان ركوب الزالجات التقليدية )شنابلر( من الجبل في 
خايساخ في جنوب ألمانيا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نظرة ثاقبة

إنســتغرام  متابعــو  تفاعــل 
“الباد” مع الخبر المنشــور أمس 
بعنــوان “مجلــس إدارة جمعيــة 
الصحفييــن يقــّرر تشــكيل لجنة 
للصحفييــن الرياضيين برئاســة 
الزميــل أحمــد كريــم”، وقــال @

قلــت  “عندمــا   :mohdqassim
إن الزميلــة عهديــة أحمــد لديهــا 
أخطــئ  لــم  فأنــا  ثاقبــة  نظــرة 
أبًدا”، معّبًرا عن ثقته بأن اللجنة 

ستعود للحياة مجدًدا.

حطــام  علــى  التركيــة  البحريــة  عثــرت 
غواصــة ألمانيــة غرقــت قبــل 75 عاًما في 
ميــاه البحــر األســود، وتحولت إلى شــاهد 
علــى النظام النازي خــال الحرب العالمية 
“ديلــي  نقلــت صحيفــة  الثانيــة. وحســبما 
صباح” التركية، فإن ســلطات الباد بصدد 
إنتــاج فيلــم وثائقــي جديــد عــن الغواصــة 

الغارقة، وهي من طراز “يو 23”.
وتم العثور علــى حطام الغواصة األلمانية 
علــى عمــق 40 متــًرا، وعلــى بعــد نحــو 4 
كيلومتــرات مــن منتجــع أغفــا، القريبة من 

إسطنبول.

وكانت “يو 23” شاركت في 56  «
عملية عسكرية. ومنذ اختفائها 

في الحرب العالمية الثانية، واصل 
خبراء بحثهم عن “غواصات 

هتلر” المختفية، وتم العثور عليها 
جميعا باستثناء “يو 19” التي 

يرجح أن تكون غارقة في نفس 
المنطقة التي جرى فيها العثور 

على “يو 23”.

مــن  يدويــة  ألمانيــة  قنبلــة  علــى  ُعثــر 
شــحنة  فــي  األولــى  العالميــة  الحــرب 
بطاطا مســتوردة من فرنسا إلى مصنع 
للوجبــات الخفيفة فــي هونغ كونغ، كما 

أعلنت الشرطة.
وقد فككت القنبلة بسام بعد اكتشافها 
فــي مصنــع “كالبي” للوجبــات الخفيفة. 
وكانــت القنبلــة في “وضع غير مســتقر” 
ألنهــا منزوعــة الصّمام لكنها لــم تنفجر، 
المعمــل، ولفريــد  قــال مديــر  مــا  وفــق 
ويبلــغ  للصحافييــن.  هو-هــون،  وونــغ 
وزن القنبلــة كيلوغراًمــا واحــًدا تقريًبــا 

وقطرها نحو 8 سنتيمترات.

وأوضح وونغ أن المعلومات  «
المتوافرة تقتصر على أنها 

استوردت من فرنسا مع شحنة 
البطاطا. ويعتقد أنها تركت في 

خندق خالل الحرب العالمية 
األولى وُجمعت عن طريق الخطأ 
مع البطاطا التي زرعت بعد قرن 

على حصول المعارك.

بعد 75 عاًما.. 
العثور على غواصة 

هتلر المختفية

قنبلة يدوية في 
شحنة بطاطا 

فرنسية
حولــت فيضانــات غيــر مســبوقة منــذ قــرن الشــوارع إلــى أنهــار وأجبــرت اآلالف علــى 
مغادرة منازلهم في شــمال شــرق أســتراليا، حيث حذرت الســلطات من األعاصير ومن 

إمكانية هطول مزيد من األمطار خالل األيام المقبلة.

وعــادة يشــهد شــمال أســتراليا االســتوائي 
هطــول أمطــار غزيــرة خــال هــذه الفتــرة 
مــن العام لكــن األمطار هذه المرة تجاوزت 
المعــدالت الطبيعيــة. وانقطعــت الكهربــاء 
عــن آالف الســكان فــي مدينــة تاونســفيل 

في والية كوينزالند بينما أغلقت الطرقات 
مكتــب  مديــر  وقــال  الفيضانــات.  بفعــل 
بــروس غــان للصحفييــن،  الواليــة  أرصــاد 
تهــب  أن  المتوقــع  مــن  إنــه  األحــد،  أمــس 

أعاصير ورياح مدمرة في األيام المقبلة.

فيضانات تحّول شوارع في أستراليا ألنهار

نجحت فنانة سعودية في أن تصبح أول مغنية بوب أميركي، لتشتهر باسم   «
BAZMA، وهي من مواليد مدينة جدة، وانتقلت مع أسرتها وهي في عمر 12 عاًما، 
وسجلت تجربتها األولى في مهرجان جوائز الموسيقى في لوس أنجلوس وفازت 

بها كمغنية بوب لفئة الشباب. الفنانة السعودية بسمة العتيبي التي تبلغ من 
ا 18 عاًما، روت قصتها التي بدأت عندما ذهبت ألميركا ولم تكن تتقن  العمر حاليًّ

اللغة اإلنجليزية، لتتعلم اللغة عن طريق ترديدها أغناني البوب حتى أتقنت اللغة. 
ومن المتوقع أن تغمر المياه نحو 20 ألف منزل في حال تواصل هطول األمطار
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Û  يحكــى أن أحــد الملــوك في الزمن القديم طلب من مستشــاره الخاص أن يأتيه
بعبــارة يمكــن أن يرســمها علــى خاتمــه وتكون له بمثابة المرشــد النفســي الذي 
يلجــأ إليــه عندمــا تداهمه األحزان والهموم، وفــي الوقت ذاته عندما يكون في 
حاالت الفرح والسعادة. اشترط الملك على المستشار أن اليتعدى محتوى هذه 
العبــارة الكلمتيــن، وأن يأتيــه الرد خــال يوم واحد فقط. احتار المستشــار في 
أمــره، فقــد أصبح رهين طلب صعــب، فكيف يأتي بعبارة تخدم الضدين الفرح 
والحــزن معــًا وتتكــون مــن كلمتين فقط وخــال يوم واحد فقــط؟ نعم، الوقت 
يمضــي، إنــه يمضــي بنجاحاتنــا وإخفاقاتنا، يمضــي بأحزاننــا وأفراحنا، يمضي 
بخافاتنــا، واختافاتنــا، يمضي بإنجازاتنا وإحباطاتنا. ولكن هناك حقيقة ربما 
نتفــق عليهــا، وهــي وكمــا يقــول كارل ســاندبرج، إن الوقــت هو أثمــن عملة في 

الحياة، ولن يحدد أحد غيرك قنوات إنفاق هذه العملة.
Û  في الســياق ذاته أســتذكر حوارا دار بيني وبين أحد الزماء، وكان موضوعه 

يتعلــق بالعبــارة آنفــة الذكــر “الوقــت يمضــي”. فقــد ســألني الزميل ونحــن نتابع 
الدقائــق األخيــرة مــن أفــول نجــم عــام ووالدة عــام جديد، ســألني قائــًا: عذرا 
ربمــا تجــد ســؤالي غريبــا بعــض الشــيء أو فــي غيــر محلــه، فنحن علــى قائمة 
المتقاعديــن منــذ فترة، ولكن ومن باب الدعابة أســال: مــاذا أنجزت أنت خال 
العام الماضي أو ماذا يعني لك ذاك العام؟ أجبت صاحبي: قد أختلف معك في 
مفهومك للتقاعد والمتقاعدين، وســؤالك في محله وســأجيبك عليه. أنا شديد 
اإليمان بأن العمل مهما كان نوعه يعطي معنى للحياة، وهذا ينطبق أيضا على 
المتقاعديــن، أنــا مــن الذيــن يرفضــون أن ُيتــرك الوقــت يمضــي دون أي إنجاز. 
فخــال العــام الماضي انتهيت مــن تأليف كتابي الثاني فــي اإلدارة، وأنا أنتظر 
فــي شــوق خروجــه إلــى النــور قريبًا إن شــاء هللا. والهــدف الثاني الــذي تحقق 
هو مواصلة مشــاركتي في برنامج ’’المرشــد الشــخصي‘‘ الذي بدأته قبل فترة، 
وهناك أهداف أخرى تحققت على المستوى المهني والعائلي: إننا ياصاحبي ال 
نمتلك المقدرة على إيقاف الوقت، ولكننا نمتلك اإلرادة التي تجعلنا نســتثمره 

في صالحنا. مارأيك سيدي القارئ؟.

نعم الوقت 
يمضي 
ولكن...
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