
قــال وزير الدولة للشــؤون الخارجية الســعودي، عادل 
الجبيــر، أمــس الجمعــة، إن القضــاء الســعودي ملتــزم 
خاشــقجي.   جمــال  قتــل  فــي  المتورطيــن  بمحاســبة 
وشــدد فــي تصريحــات من واشــنطن علــى أن القيادة 

السعودية “خط أحمر”.
ولفــت الجبيــر إلــى أن القيادة الســعودية لــن تقبل بأن 
تملــي عليهــا أي دولــة مــا يجــب القيــام به، محــذرا من 
أي محاولــة لربــط جريمــة مقتــل خاشــقجي بالقيــادة 
الســعودية.وأضاف الجبيــر أنــه ال يمكــن التعليــق على 
تقريــر نيويورك تايمز بشــأن خاشــقجي الســتناده إلى 
مصــادر مجهولة.وقــال الوزيــر الســعودي إننا نأمل من 
الكونغــرس بــأن يأخــذ خطــوة للــوراء وينتظــر نتائــج 

التحقيق في قضية مقتل خاشقجي.
الســعودي  الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  وزيــر  وأكــد 
أن محاولــة الربــط بيــن ولــي العهــد األميــر محمــد بــن 
ســلمان وقضية خاشــقجي ال أســاس لها، وسنحاســب 

المتورطين بمقتله.
الجبيــر  قــال  الفلســطينية،  القضيــة  يخــص  وفيمــا 

إن الســعودية تدعــم حــل الدولتيــن وفــق حــدود 67 
والقــدس الشــرقية عاصمــة لفلســطين، الفتــا إلــى أن 
المملكــة تدعم كل قرارات الشــرعية الدولية وقرارات 

مجلــس األمــن. وتابــع “عرضنا إرســال قــوة عربية إلى 
ســوريا فــي عهــد الرئيس األميركــي بــاراك أوباما لكنه 

لم يبِد اهتماما”.

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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قّدر عقاريون وعاملون في قطاع 
الداللــة انخفــاض أســعار العقارات 
بشكل عام بنسبة 20 %، خصوًصا 
الحــر”  “التملــك  مناطــق  فــي 
البحرينييــن،  لغيــر  المخصصــة 
األســواق،  بهــدوء  ذلــك  رابطيــن 
الطلــب،  علــى  العــرض  وارتفــاع 
وطــول اإلجــراءات عنــد الشــراء. 

لكن ذلك لم يشمل بحسب بعضهم 
الشــقق والمشــروعات المخصصــة 
لســكن البحرينييــن والتــي يعتمــد 
برامــج  علــى  فيهــا  المســتثمرون 
الســكن االجتماعــي التــي تطرحها 
صاحــب  وقــال  اإلســكان.  وزارة 
مؤسســة الغروب التجارية، صالح 

فقيهي.

أسعار العقارات تتراجع 20 %

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

والصحــة  الرقابــة  إدارة  مديــر  أكــد 
وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  الحيوانيــة 
إبراهيــم  العمرانــي  البلديــات والتخطيــط 
اإلجــراءات  اتخــذت  اإلدارة  أن  يوســف 
االحترازيــة، وذلــك فــور انتشــار خبــر عــن 
وجود إصابات في الطيور بمرض إنفلونزا 
الطيور H5N8 في سوق الفروانية للطيور 

بدولة الكويت.
أي  إصــدار  وقــف  “تــم  أنــه  إلــى  وأشــار 
بمــا  الكويــت  مــن  لالســتيراد  ترخيــص 
يخص الطيور، كما تم إلغاء جميع أذونات 
االســتيراد التــي صــدرت قبل انتشــار خبر 
إصابــة الطيــور، وقــد تــم إبــالغ أصحابهــا 
بالقــرار”، وأضــاف “تــم التأكيــد على جميع 
فــي  البيطريــة  المحاجــر  فــي  المعنييــن 

المنافذ بتشديد الرقابة”.
وأوضح يوسف أنه تم تشكيل فريق عمل 
الطيــور  محــالت  فــي  بمســوحات  للقيــام 

واألسواق الشعبية.

وقف تراخيص 
استيراد الطيور 

28 جهــة فــي أول “إكســبو يابانــي” نظمتــه “الجنوبيــة”من الكويت

القرية اليابانية تسجل 18 ألف زائر في أول يومين

ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  مــن  كريمــة  برعايــة 
الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
افتتــح، أمــس األول، أول إكســبو يابانــي فــي 
حلبــة البحريــن الدوليــة، والمتمثــل فــي فعالية 
“القريــة اليابانيــة”، بمشــاركة أكثــر مــن 28 جهة 
مختلفــة مــن داخــل وخــارج المملكــة وبحضور 
فــاق 18 ألــف زائر في اليوميــن األولين، وتعتبر 
“القريــة اليابانيــة “ األولــى مــن نوعهــا بمملكــة 
البحريــن، وتقــدم صــورة حية للتبــادل الثقافي 
الجمهــور  وتعــرف  البلديــن،  بيــن  والحضــاري 
البلــد  وثقافــة  اليابانيــة  بالحضــارة  البحرينــي 
الصديــق من خــالل العــروض الثقافيــة والفنية 

والفعاليات المصاحبة.
وتشكل هذه الفعالية نجاحا للدور الذي تضطلع 
البعــد  تكريــس  فــي  الجنوبيــة  المحافظــة  بــه 
الثقافي بين الشعوب من خالل دورها في إبراز 
البيئــة اليابانيــة بحيــث يحاكــي أي زائــر الواقع 

الثقافي والحضاري والفني الياباني.

 وتضــم “القريــة اليابانيــة مجموعة متنوعة من 
الفعاليات واألنشطة الترفيهية العائلية المالئمة 
لجميــع األعمــار والدخــول مجانــي مــن الســاعة 
الرابعة إلى التاسعة مساء، باإلضافة إلى توفير 

مســاحة األلعــاب اإللكترونيــة بحلتهــا اليابانية، 
والســوق الخارجي، إلى جانــب العروض الفنية 
الشــيقة في الســاحة الخارجيــة بحلبة البحرين 

الدولية.

جانب من الحضور في فعاليات “القرية اليابانية”

في مقطورة صغيرة، وجد “سيد حميد” 
الحــل فــي القضــاء علــى بطالتــه، فقــد 
بــاءت محاوالته في البحث عن وظيفة 
في القطاع الحكومي والخاص بالفشل، 
وألنــه يعــول أســرة مكونــة مــن زوجــة 
“فنانــة فــي الطبــاخ” وثالثة أطفــال، بدأ 
العمــل فــي تلــك المقطــورة التــي ينقلهــا 
مواقــف  فــي  أو  الســواحل  بعــض  إلــى 
المتنزهــات أو حتــى علــى طــرف طريق 
الشــعبية:  ليبيــع األكالت  هنــا أو هنــاك، 
هريــس، نخــي، باجلــة، عصيــد، وال شــك 
فــي أن لــورق العنــب والكشــري وبعــض 

الــورد  المشــروبات كالزعفــران وحليــب 
وغيرها، الكثير من العشاق.

فــي العادة، يبدأ “ســيد حميــد” عمله من 
الثالثــة عصــًرا بعــد أن يعمــل وزوجتــه 
ويختــار  األكل”  “صفــاري  إعــداد  فــي 
ويبــدأ  مقطورتــه  ليركــن  نشــًطا  موقًعــا 
العمل حتى العاشرة لياًل، وفي كثير من 
األحيــان: حتــى ينفد ما في “القدور” من 
طعــام، فهذه المقطــورة كلفته ما يقارب 
مــن 4 آالف دينــار بمــا فــي ذلــك مولــد 
الشــهري  مدخولــه  ويتــراوح  الكهربــاء، 

بين 400 إلى 600 دينار.

سباق على مقطورات بيع األغذية القيــادة السعوديــة “خــط أحمــر”
الجبير: نأمل من الكونغرس التراجع خطوة للوراء بشأن قضية خاشقجي

دبي ـ العربية نت

عادل الجبير

صراع النجمة واألهليجوائز بأسماء الروادانقالب داخل “داعش”39 مليون ديناربضائع الجائلين الفاسدة
نّظمت بلدية المنطقة الجنوبية  «

بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة 
الجنوبية، حملة إلزالة مخالفات 

الباعة الجائلين في مجمعي 951 
و952 خلف مصنع ألمنيوم البحرين 

)ألبا(، وذلك إثر شكوى وردت إلى 
البلدية بهذا الشأن.

أظهرت البيانات األولية لتقرير التجارة  «
الخارجية للسلع غير النفطية، والذي 

تصدره شؤون الجمارك وتنشره هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، أن 

حجم التبادل التجاري بين البحرين 
واألردن بلغ نحو 39 مليون دينار في 

العام 2018.

ذكرت صحيفة “غارديان”  «
البريطانية، أن زعيم تنظيم 

داعش اإلرهابي، أبوبكر 
البغدادي، نجا من محاولة 

انقالب داخلية خالل الشهر 
الماضي، على أيدي مقاتلين 

أجانب، غربي سوريا.

لعل أبرز ما يلفت االنتباه في  «
الدورة 12 من مهرجان أوال 

المسرحي الدولي هو إطالق 
أسماء رواد المسرح على جوائز 

المهرجان ومن أبرزها جائزة 
الفنان محمد عواد وغيرها من 

جوائز الرواد.

مع انطالق الجولة الثالثة  «
عشرة لدوري الدرجة األولى 

للكرة الطائرة يشتعل الصراع 
على المراكز من الثاني إلى 

الرابع عندما يلتقي اليوم 
السبت النجمة )الثالث بـ 27 

نقطة( أمام األهلي.
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أهالي المحرق يحتفلون بـ  “خليفة المجد”
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كل أهالي 
المحرق، بل 

أهالي البحرين 
جميًعا، تنبض 
قلوبهم بحب 
سمو األمير 
خليفة بن 

سلمان 

المنامة - بنا 

الــوزراء  بمناســبة ســالمة رئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
نظمــت جمعية البحرين للتســامح 
“تعايــش”  األديــان  وتعايــش 
بالتعــاون مــع حضانــة “مــاي ليثــل 
كبيــًرا،  شــعبًيا  احتفــاالً  هــاوس” 
المحــرق  بحديقــة  أمــس،  مســاء 
“الكازينــو”، تحــت عنــوان “خليفــة 

المجد”.
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زينب العكري

محرر الشؤون المحلية

المطاعم المتنقلة تستقطب عشاق األكل في الهواء الطلق

أحد المشروعات اإلسكانية
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ــك يــتــلــقــى تــهــنــئــة بــــن شــمــس ــلـ ــمـ ــة الـ ــ ــال ــ ج

الحفاظ على مؤشرات التنافسية في اإلدارة العامة

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
تهنئــة مــن المدير العام لمعهد اإلدارة العامة )بيبا( رائد بن شــمس؛ وذلك 
بمناســبة فــوز مملكــة البحرين ممثلــة في المعهد برئاســة المعهــد الدولي 

للعلوم اإلدارية )IIAS(. وفيما يلي نص البرقية:

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن 

المفدى حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لمقام جاللتكم  أرفع  أن  لي  يطيب 
التهاني  آيــات  أسمى  هللا  حفظكم 
مملكة  فــوز  بمناسبة  والتبريكات 
اإلدارة  معهد  فــي  ممثلة  البحرين 
العامة )بيبا( برئاسة المعهد الدولي 
ُيعد  والــذي   ،IIAS ــة  اإلداريـ للعلوم 
لــإدارة  وأعــرق منظمة دولية  أكبر 

العامة.
إن هذا الفوز الذي ما كان ليتحقق 
والطموحة  الــشــامــلــة  الــرؤيــة  لـــوال 
مواصلة  إلـــى  الــرامــيــة  لجاللتكم، 
ــدم عـــلـــى ســـلـــم الــتــنــافــســيــة  ــقـ ــتـ الـ
العالمية بما يحقق تطلعات الوطن 
والمواطن، فقد رسمتم لنا بحكمتكم 
ــا  إداريـ نهجا  الشمولية  ونظرتكم 
العمل  بمنظومة  لالرتقاء  واضــحــا 
الحكومي في مملكة البحرين، ورفع 
المقدمة  الخدمات  كفاءة  مستوى 

على  جاللتكم  ونعاهد  للمواطنين، 
المعهد  خــطــط  تــكــّيــيــف  ــة  مــواصــل
لــلــحــفــاظ على  وإســتــراتــيــجــيــاتــه؛ 
ريادة مملكة البحرين في مؤشرات 

الــتــنــافــســيــة الــعــالــمــيــة فـــي مــجــال 
مع  يــتــمــاشــى  بــمــا  ــعــامــة،  ال اإلدارة 
األجندة الحكومية لمملكة البحرين، 
وأن نواصل طموحنا للحفاظ على 
اإلدارة  مجال  في  الدولية  ريادتنا 
وتعالى  سبحانه  هللا  داعيا  العامة، 
كل  ويحقق  جاللتكم،  يحفظ  أن 
وتقدم  رفعة  من  إليه  تتطلعون  ما 
وشعبها  الغالية  البحرين  لمملكة 

الوفي.
الجاللة  صاحب  حضرة  يا  ودمتم 

بعون هللا وحفظه سالمين.

ابنكم
د. رائد محمد بن شمس
المدير العام
معهد اإلدارة العامة

 المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

 مدينة عيسى - التربية والتعليم:

والتعليم  الــتــربــيــة  وزيـــر  اســتــقــبــل 
بــديــوان  بمكتبه  الــنــعــيــمــي،  مــاجــد 
الوزارة بمدينة عيسى، رئيس لجنة 
الــشــئــون الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة 
العشيري،  هشام  الــنــواب  بمجلس 
ــه الــوزيــر عــرًضــا عن  حــيــث قـــّدم ل

الـــمـــشـــروعـــات الــتــطــويــريــة الــتــي 
تــنــفــذهــا الــــــــوزارة عــلــى الــصــعــيــد 
حول  التباحث  تــم  كما  التعليمي، 
تقدمها  التي  التعليمية  الخدمات 
ــرة االنــتــخــابــيــة  ــدائـ ــوزارة فــي الـ ــ ــ ال

للنائب.

النعيمي يبحث مشاريع  التعليم مع العشيري

ميرزا يبحث التعاون مع “الغرفة” بمجال الطاقة

لمكافحة  العامة  اإلدارة  عام  مدير  صرح 
واإللكتروني  االقتصادي  واألمــن  الفساد 
بأنه تم القبض على شخص يحمل جنسية 
بارتكابه  مشتبه  اإلفريقية،  الــدول  إحــدى 
النقدية  العمالت  لتزوير  احتياليه  عمليات 

باستخدام مواد كيماوية.
التي  والتحري  البحث  أعمال  أن  وأوضــح 
أولية  معلومات  توفر  إثر  اإلدارة  باشرتها 
في هذا الشأن، أسفرت عن تحديد هوية 
بــاألدوات  متلبسا  عليه  والقبض  المذكور 
المستخدمة في عمليات االحتيال. وأشار 
مدير عام اإلدارة العامة لمكافحه الفساد 
أنه  إلــى  واإللكتروني  االقتصادي  واألمــن 
القانونية؛  ــراءات  ــ اإلجـ استكمال  جـــاري 

تمهيدا إلحالة القضية للنيابة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية

القبض على  إفريقي 

02مزور للعمالت النقدية

المنامة - أمانة العاصمة المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أنجــزت أمانــة العاصمــة 42 ألفــا و205 معامالت تراخيــص خدمات بلدية 
وذلك خالل العام 2018. وأوضحت رئيس قســم تراخيص الخدمات عبير 
المحميــد أن األمانــة مســتمرة فــي العمــل علــى تســهيل إجــراء المعامالت 
حســب األنظمــة واإلجراءات بما يمكن مــن تقليل الوقت وتطوير األعمال 

من خالل أنظمة حديثة وإلكترونية.

 مــشــيــرة إلـــى أن أكــثــر الــمــعــامــالت 
ــمــاضــي هي  الــمــنــجــزة فـــي الـــعـــام ال
المتعلقة بإصدار الموافقات النهائية 
ــلــســجــالت الـــتـــجـــاريـــة )مــــن نــظــام  ل
 15871 بلغت  ــتــي  وال ــســجــالت(،  ال
مــعــامــلــة   11917 تــلــتــهــا  مــعــامــلــة، 

إلصدار بطاقة العناوين.
ــبــيــة الـــلـــوحـــات  وأتــــــى إصـــــــدار طــل
أما  لــوحــة.   9672 بــواقــع  المعدنية 
اإلعـــالنـــات،  بــتــراخــيــص  يتعلق  بــمــا 
ــة الـــعـــام الــمــاضــي  ــانـ فــرخــصــت األمـ
 134 إصـــــدار  ــم  ــ وت إعـــالنـــا،   4258

شهادة خدمية متنوعة.

اإلنــجــاز  هـــذا  أن  المحميد  ــدت  وأكــ
الـــذي تلقاه قسم  الــدعــم  تــم جـــراء 
عام  مدير  مــن  الخدمات  تراخيص 
شوقية  المهندسة  العاصمة  أمــانــة 
العمل  لسير  ومتابعتها  حــمــيــدان، 
في األمانة لما يتعلق بسرعة إنجاز 
األمانة  مداخيل  وزيادة  المعامالت، 
بالخدمات  االرتــقــاء  فــي  يسهم  بما 

البلدية.
ونـــوهـــت عــلــى أهــمــيــة الــخــدمــات 
البلدية التي تقدمها أمانة العاصمة، 
والـــجـــهـــود الــتــي تــبــذل فـــي سبيل 
تــســهــيــل الـــحـــركـــة االســـتـــثـــمـــاريـــة 

واالقــتــصــاديــة فــي الـــبـــالد، مــؤكــدة 
االســتــمــرار  على  نفسه  الــوقــت  فــي 
للخدمات  اإللكتروني  التحول  في 
في  يــســهــم  بــمــا  المختلفة  الــبــلــديــة 
تــطــويــر مــخــرجــات الــعــمــل، وزيـــادة 

مستوى اإلنتاج.

أكــد مديــر إدارة الرقابــة والصحة الحيوانية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني إبراهيم يوسف أن اإلدارة اتخذت اإلجراءات االحترازية، 
وذلــك فــور انتشــار خبــر عن وجــود إصابات فــي الطيور بمــرض إنفلونــزا الطيور 

H5N8 في سوق الفروانية للطيور بدولة الكويت.

ــدار أي  ــار إلـــى أنـــه “تـــم وقـــف إصــ وأشــ
تــرخــيــص لــالســتــيــراد مــن الــكــويــت بما 
ــطــيــور، كــمــا تــم إلــغــاء جميع  يــخــص ال
ــــات االســتــيــراد الــتــي صـــدرت قبل  أذون
انــتــشــار خــبــر إصــابــة الــطــيــور، وقـــد تم 
“تم  بــالــقــرار”، وأضـــاف  إبــالغ أصحابها 
ــى جــمــيــع الــمــعــنــيــيــن في  ــأكــيــد عــل ــت ال
المحاجر البيطرية في المنافذ بتشديد 

الرقابة”.
فريق  تشكيل  تم  أنــه  يوسف  وأوضــح 
عــمــل لــلــقــيــام بــمــســوحــات فــي محالت 
وأمــاكــن  الشعبية  واألســـــواق  الــطــيــور 
تــجــمــع الــطــيــور الــمــهــاجــرة فــي مملكة 
مــزارع  توجيه  إلــى  باإلضافة  البحرين 

برفع  والبياض  الالحم  الدواجن  تربية 
مستوى األمن والسالمة الحيوية.

مع  ــت  ــواصــل ت اإلدارة  أن  ــــى  إل ونـــــّوه 
العرين ألخذ الحيطة  مسؤولي محمية 
ــحــذر وجــمــع عــيــنــات عــشــوائــيــة من  وال
المحمية  تــدخــل  الــتــي  الــطــيــور  بــعــض 
من  للتأكد  الالزمة  الفحوصات  إلجــراء 
سالمتها. وأكد أن إدارة الرقابة والصحة 
الحيوانية تواصلت مع المعنيين بإدارة 
الــصــحــة  وزارة  ــي  فـ الـــعـــامـــة  ــصــحــة  ال
المجال  هــذا  فــي  الــتــعــاون  و  للتنسيق 
حــرًصــا عــلــى مــنــع انــتــقــال الــمــرض إلــى 
الجهات  جميع  جهود  بتكاتف  البحرين 
الرقابة  إدارة  أن  اعتبار  على  المعنية، 

الدفاع  خــط  تعد  الحيوانية  والصحة 
األول في المملكة لمنع انتشار أي مرض 
بين الطيور، وتضع على قائمة أولوياتها 
إلى  الواردة  الطيور والحيوانات  صحة 
البحرين حرًصا على سالمة المواطنين 

والمقيمين والثروة الحيوانية.

 إبراهيم يوسف عبير المحميد

فور انتشار خبر مرض إنفلونزا الطيور H5N8 في سوق الفروانية للطيور أكثر معامات العام الماضي موافقات نهائية للسجات التجارية

أمانة العاصمة تصدر 42 ألف ترخيص للخدمات وقف تراخيص استيراد الطيور من الكويت

وزير التربية والتعليم يستقبل النائب هشام العشيري

لجنة الصناعة والطاقة

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا بمكتبه رئيس وأعضاء 
لجنــة قطاع الصناعــة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين يتقدمهم 

رئيس اللجنة حامد راشد الزياني.

وخالل اللقاء، أشاد الوزير بالجهود 
أعضاء  بها  يــقــوم  الــتــي  المخلصة 
ــتــجــارة والــصــنــاعــة طــرح  غــرفــة ال
ــا الـــتـــي تمس  ــقــضــاي ــاقــشــة ال ومــن
التجارية  الــحــركــة  وتــعــزز  الــتــجــار 
ــة والــصــنــاعــيــة في  ــاديـ ــصـ ــتـ واالقـ

المملكة.
بتقديم  الوزير  قام  اللقاء،  وخــالل 
عرض عن اإلنجازات التي تحققت 
ــة الــمــتــجــددة  ــاقـ ــطـ ــي قـــطـــاع الـ فــ
وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين 
والنسبة  الــمــاضــيــة،  الــفــتــرة  خـــالل 
ــا في  ــرازهــ ــم إحــ ــكــبــيــرة الـــتـــي تـ ال
الوطنية  األهـــداف  تحقيق  سبيل 
ــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة فـــي هــذا  ال
الخصوص، والتي تأتي من منطلق 
القيادة بتشجيع االستفادة  اهتمام 
ــنــظــيــفــة، وتــفــعــيــل  مـــن الـــطـــاقـــة ال
اســتــخــدامــاتــهــا مـــن أجــــل طــاقــة 

مستدامة وبيئة خضراء.
كما تم مناقشة بعض سبل التعاون 
المشترك بين الطرفين فيما يخص 
التعامل مع التحديات التي تواجه 
وتعزيز  والــطــاقــة  الصناعة  قــطــاع 
التعاون الثنائي بما يخدم المصالح 
في  الــتــجــاري  للقطاع  والتطلعات 

البالد.
ومن جهتهم، أشاد رئيس واعضاء 
بالغرفة  والــصــنــاعــة  الــطــاقــة  لجنة 
ــر والـــمـــســـؤولـــيـــن  ــ ــوزيـ ــ ــهـــود الـ بـــجـ
فـــي الــعــمــل عــلــى تــحــســيــن جـــودة 
الكهرباء  قطاعات  فــي  الــخــدمــات 
ــتـــجـــددة،  ــمـ ــة الـ ــاقــ ــطــ ــ ــاء وال ــ ــمـ ــ والـ
مؤكدين خالل اللقاء على أن تعزيز 
التواصل سيثمر عنه تحقيق  سبل 
التطويرية  الــجــوانــب  مــن  الــعــديــد 
التي يطمح ويتطلع إليها المواطن 

البحريني.

ـــا” ـــام لــــ “بيب ـــر الع ـــن المدي ـــة م ـــة تهنئ ـــى برقي ـــموه يتلق س

“بــيــبــا” ــر  ــدي م ــن  م تهنئة  يتلقى  الــعــهــد  ــي  ولـ ســمــو 

سمو رئيس الوزراء َرَسَم منظومة عمل مطورة

رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة 
مــن المديــر العــام لمعهــد اإلدارة العامــة )بيبا( رائد بن شــمس، وذلك بمناســبة فوز مملكة 
البحريــن ممثلــة في المعهد برئاســة المعهد الدولي للعلــوم اإلدارية IIAS. وفيما يلي نص 

البرقية:

حضرة الوالد صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر

ــة هللا  ــ ــ ــم ــ ــم ورحــ ــكـ ــيـ ــلـ ــالم عـ ــ ــســ ــ ــ ال
وبركاته،،،

لــســمــوكــم  أرفـــــــع  أن  لــــي  يـــطـــيـــب 
التهاني  آيــات  أسمى  هللا  حفظكم 
مملكة  فــوز  بمناسبة  والتبريكات 
اإلدارة  معهد  فــي  ممثلة  البحرين 
العامة )بيبا( برئاسة المعهد الدولي 
يعد  والــذي   )IIAS( اإلداريــة  للعلوم 

لــإدارة  وأعــرق منظمة دولية  أكبر 
العامة.

إن هذا الفوز الذي ما كان ليتحقق 
والطموحة  الــشــامــلــة  الــرؤيــة  لـــوال 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
المفدى حفظه هللا ورعاه، ونهجكم 
الــتــطــويــري الــمــتــجــدد والــمــســتــدام 
ريــادة عالمية  إلــى تحقيق  الــرامــي 
يحقق  بما  األصــعــدة  مختلف  على 
فقد  ــمــواطــن.  وال الــوطــن  تطلعات 
بما  العمل  منظومة  مالمح  رسمتم 

يكفل رفع مستوى كفاءة الخدمات 
المقدمة للمواطنين.

تكييف  مــواصــلــة  على  ونــعــاهــدكــم 
خــطــط الــمــعــهــد واســتــراتــيــجــيــاتــه، 
للحفاظ على ريادة مملكة البحرين 

العالمية  التنافسية  مــؤشــرات  فــي 
بما  الـــعـــامـــة،  اإلدارة  مـــجـــال  ــي  فـ
الحكومية  األجــنــدة  مــع  يتماشى 
نــواصــل  وأن  الــبــحــريــن  لــمــمــلــكــة 
طــمــوحــنــا لــلــحــفــاظ عــلــى ريــادتــنــا 

الدولية في مجال اإلدارة العامة.
داعـــًيـــا هللا ســبــحــانــه وتــعــالــى أن 
ــل ما  يــحــفــظ ســمــوكــم ويــحــقــق كـ
وتــقــدم  رفــعــة  مــن  إلــيــه  تتطلعون 
وشعبها  الغالية  البحرين  لمملكة 

الوفي.
ــر  ــقــبــول وافـ ــوا ســمــوكــم ب وتــفــضــل

التحية والتقدير واالمتنان.

ابنكم
د. رائد محمد بن شمس

المدير العام
معهد اإلدارة العامة

تلقى  ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن المدير العــام لمعهــد اإلدارة 
العامة )بيبا( رائد بن شمس؛ وذلك بمناسبة فوز مملكة البحرين ممثلة في المعهد برئاسة 

المعهد الدولي للعلوم اإلدارية )IIAS(.وهذا نص البرقية:

ــكــي األمــيــر  ــمــل ــاحـــب الــســمــو ال صـ
حفظه  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

هللا ورعاه
ــقــائــد األعــلــى  ــائــب ال ولـــي الــعــهــد ن
مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول  ــائـــب  ــنـ الـ

الوزراء
ــة هللا  ــ ــ ــم ــ ــم ورحــ ــكـ ــيـ ــلـ ــالم عـ ــ ــســ ــ ــ ال

وبركاته،،،
لــســمــوكــم  أرفـــــــع  أن  لــــي  يـــطـــيـــب 
التهاني  آيــات  أسمى  هللا  حفظكم 
مملكة  فــوز  بمناسبة  والتبريكات 
االدارة  معهد  فــي  ممثلة  البحرين 
المعهد  برئاسة   )IIAS( )بيبا(  العامة 

الدولي للعلوم اإلدارية، والذي ُيعد 
لــإدارة  وأعــرق منظمة دولية  أكبر 

العامة.
إن هذا الفوز الذي ما كان ليتحقق 
والطموحة  الــشــامــلــة  الــرؤيــة  لـــوال 
ــة الــمــلــك  ــجــالل لــحــضــرة صــاحــب ال
ملك  خليفة  آل  عــيــســى  بــن  حــمــد 
الــمــفــدى حفظه هللا ورعـــاه،  الــبــالد 
ــهــجــكــم الـــتـــطـــويـــري الــمــتــجــدد  ون
إلـــى تحقيق  الـــرامـــي  والــمــســتــدام 
ــيـــة عـــلـــى مــخــتــلــف  ــمـ ــالـ ريـــــــــادة عـ
األصعدة بما يحقق تطلعات الوطن 
والـــمـــواطـــن، فــقــد رســمــتــم مــالمــح 

منظومة العمل الحكومي بما يكفل 

ــخــدمــات  رفــــع مــســتــوى كـــفـــاءة ال

ونعاهدكم  للمواطنين،  الــمــقــدمــة 

على مواصلة تكليف خطط المعهد 

لــلــحــفــاظ على  وإســتــراتــيــجــيــاتــه؛ 

ريادة مملكة البحرين في مؤشرات 
الــتــنــافــســيــة الــعــالــمــيــة فـــي مــجــال 
مع  يــتــمــاشــى  بــمــا  ــعــامــة،  ال اإلدارة 
األجندة الحكومية لمملكة البحرين، 
وأن تواصل طموحنا للحفاظ على 
اإلدارة  مجال  في  الدولية  ريادتنا 
وتعالى  سبحانه  هللا  داعيا  العامة، 
أن يــحــفــظ ســمــوكــم، ويــحــقــق كل 
وتقدم  رفعة  من  إليه  تتطلعون  ما 
وشعبها  الغالية  البحرين  لمملكة 

الوفي.
ــر  ــقــبــول وافـ ــوا ســمــوكــم ب وتــفــضــل

التحية والتقدير واالمتنان.

أخوكم
د. رائد محمد بن شمس
المدير العام
معهد اإلدارة العامة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد
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بمناســبة ســامة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان 
آل خليفــة، نظمــت جمعيــة البحرين للتســامح وتعايــش األديان “تعايــش” بالتعاون 
مــع حضانــة “ماي ليثل هاوس” احتفاالً شــعبًيا كبيًرا مســاء أمــس بحديقة المحرق 
“الكازينو”، تحت عنوان “خليفة المجد”، وذلك بحضور رئيس مجلس بلدي المحرق 
غازي المرباطي وعدد البلديين، باالضافة إلى عدد كبير من المواطنين والمقيمين.

وشــهد االحتفــال تقديــم العديد مــن الفقرات 
الفنيــة واألغاني الشــعبية التــي قدمتها فرقة 
المحبــة”،  و”فرقــة  الشــعبية”  فونــي  “جاســم 
الفنانيــن  مــن  عــدد  حضــور  إلــى  إضافــة 
البحرينيين منهم سلوى بخيت الشهيرة بـ “أم 
هالل” ومحمد ياســين الشــهير بـ “بابا ياســين” 
مســابقات  تنظيــم  تــم  كمــا  مبــارك،  وأحمــد 
والصغــار،  للكبــار  جوائــز  وتقديــم  ترفيهيــة 
فيمــا ألقــت الشــاعرة فتحية عجــالن قصيدة 
شعرية في حب صاحب السمو الملكي رئيس 

الوزراء.
وكان االحتفــال قــد بــدأ بكلمــة لنائــب رئيــس 
جمعيــة “تعايــش” أمــل الجــودر عبــرت فيهــا 
باســمها وباســم جميــع منتســبي الجمعية عن 
االحتفــال  هــذا  بإقامــة  وتشــرفها  ســعادتها 
رئيــس  الملكــي   الســمو  صاحــب  بســالمة 
الوزراء ، وأكدت أن شخصية سموه ارتبطت 
ارتباًطــا وثيًقا مع التعايش والمحبة والســالم 
والتنوع الثقافي األمر الذي أهّل سموه وبكل 
جداره لنيل جائزة السالم من االتحاد الدولي 
للســالم بنيويــورك فــي عــام 2017، وقالــت: “ 
لــذا كان مــن الطبيعــي والبديهــي أن تحتفــل 
جمعية )تعايش( بسالمة رجل التعايش، فهما 

وجهان لعملة واحدة”. 
وأكــدت أن مســيرة الوالــد األميــر خليفــة بــن 
ســلمان مســيرة ثريــة أرســت قواعــد وأســس 
الحديثــة  التنمويــة  البحريــن  مملكــة  نهضــة 
ورســمت خارطــة طريــق لهــا للعمــل واإلنجاز 
والتقــدم والتطــور، مشــددة علــى أن مســيرة 
ســموه هي مسيرة وطن بأكمله، وقالت:” لعل 
مقولة سموه: )اآلمال ال تنتهي وما دمنا نعمل 
فأن االفاق ســتبقى أمامنــا رحبه للعمل(، خير 
تعبيــر عــن أهميــة األمــل والعمل فــي تحقيق 

األهداف”.
وأضافــت الجــودر أن صاحــب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان قائد استثنائي أحب 
بحــب  حبــا  فبادلــوه  وطنــه  شــعب  واحتــرم 
واحتراًما باحترام وتبجيل، والكل يشــهد بأن 
مــا إن تطفــو على الســطح مشــكله اجتماعية 
أو اقتصاديــة تمــس المواطــن مــن قريــب أو 
بعيد، إال وبرز سموه يسعى لحلها، مستشهدة 
فــي هــذا الصــدد باجتمــاع ســموه مؤخــرا مع 

مجلــس إدارة غرفــة التجــارة والصناعــة رغم 
ظــروف ســموه الصحيــة، حيــث حثهــم علــى 
إيجاد البدائل للقوانين واألنظمة التي تنصف 
المؤسســات  أصحــاب  و  البحرينــي  التاجــر 
الصغيرة والمتوســطة، مؤكــدة أن ذلك مجرد 
عينــة  بســيطة مــن وقــوف األميــر خليفــة بن 
ســلمان جنًبــا الى جنب مــع المواطن وحرصه 

على أن ال تمس حقوقه ومكتسباته.
ألمــت  التــي  الصحيــة  الوعكــة  إن   “ وقالــت: 
بســموه مؤخــرا أقلقــت المواطنيــن، فارتفعت 
أكفهــم بالدعــاء للــه عــز وجــل أن يســبغ علــى 
ســموه موفور الصحــة والعافية ويحفظه من 
كل شــر ويوفقــه لخير البــالد والعباد، والحمد 
للــه أوال وأخيــرا فقــد اســتجاب العلــي القدير 
ونســاء  رجــاال  وكبــارا  صغــار  النــاس  لدعــاء 

وحفظ والدنا جميعا ورد إليه صحته”.
وفــي ختــام كلمتهــا، تقدمت  الجــودر بجزيل 
االحتفــال،  تنظيــم  المســاهمين  لــكل  الشــكر 
سائلة هللا أن يحفظ هللا البحرين الغالية في 
ظل قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس وزرائــه 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفة وولي عهده صاحب الســمو 
بــن حمــد آل خليفــة  الملكــي األميــر ســلمان 
حفظهــم هللا جميعــا وأدام علــي الجميع نعمة 

االمن واألمان. 
بلــدي  مجلــس  رئيــس  ألقــى  جانبــه،  مــن 
المحــرق غــازي المرباطــي  كلمــة أعــرب فيهــا 
عــن الســعادة الغامــرة بــأن مــّن هللا ســبحانه 
تعالــى علــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء بالشــفاء، وقــال: “كنــا وال زلنــا نلهــج 
بالدعاء لله عز وجل أن يمد سموه بمزيد من 
الصحــة والعافية، متلهفين لعودته على رأس 
عملــه ليســاهم في قيــادة عجلــة التنمية بكل 
اقتدار، وها هو ســموه عائد على رأس مهمته 
الوطنيــة الكبرى بحمــاس متقد وأداء منقطع 
النظيــر، والحمــد لله حمدا كثيــرا على ما أنعم 
علينــا فــي هــذا الوطــن العزيز من أمــن وأمان 

وعز ورخاء”.
وأكــد أن مملكــة البحرين تحتفل بشــفاء أحد 
شــخصياتها األفــذاذ هــو ممــن ســطروا أبيات 
التنميــة المســتدامة والتطــور الحضــري فــي 

العهــد الحديــث للبــالد منــذ اســتقالل المملكة 
وحتــى اليــوم الحالــي صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء، وقــال:” نتحــدث اليــوم عــن 
شــخصية وطنيــة عظيمــة، لها بصمــة في كل 
بقعــة مــن بقــاع المملكــة، مــن خــالل رئاســة 
الحكومــة بــكل أمانة وحرفية وجــد واجتهاد 

وإخالص وتفان”.
وأشــار المرباطي إلى أنه شــهد بصفته رئيســا 
لمجلس المحرق البلدي وعضوا من 8 سنوات 
مــدى محبــة ســموه للمملكــة ولشــعبها، مؤكدا 
أن ســموه أنمــوذج القائــد الناجــح الــذي يطلع 
بعينيــه علــى جميــع المشــاريع ويتوجــه إليهــا 
راجــال ويتقصــى عــن وقائعهــا ويكــرر طرحها 
مــرارا وتكــرارا بــال كلــل أو ملــل موجهــا إلــى 

تجــاوز الصعوبات وإصدار الدراســات الفنية، 
كمــا أن ســموه دومــا لمــاح حاضــر الذهــن ال 

تفوته كبيرة وال صغيرة. 
وقال: “إن لسمو رئيس الوزراء من اإلنجازات 
المتتاليــة مــا جعلــه يحــوز إعجــاب العالم كله 
ويحصــد الجوائــز الرفيعة التي تشــهد بتطور 
هــذا البلــد الكريــم، فرغــم جميــع الصعوبــات 
المالية إال أن هذه القيادة الرشــيدة تصر على 
النجاح وال شــيء ســوى النجــاح، وقد تفضل 
ســموه باســتقبالنا في األسبوع الماضي وكان 
كعادتــه منكبــا علــى شــؤون العمل ويستفســر 
عما آلت إليه المشاريع التي يناقش تفاصيلها 
بدقــة عجيبــة واهتمــام نــادر “، ســائال المولى 
العلــي القديــر أن يجــزي ســموه خيــر الجــزاء 

الوطــن  ســبيل  فــي  بذلهــا  التــي  لعطاءاتــه 
والمواطنيــن، وأن يطيل في عمر ســموه وهو 
يرفــل في ثوب الصحة والعافية  وأن يحفظ 
مملكــة البحريــن تحــت رايــة حضــرة صاحب 
الجاللة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي 

ولي العهد األمين. 
مــن جهتهــم، أعــرب عــدد مــن المواطنين عن 
خالص تهانيهم لصاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء بتمــام الصحة والشــفاء، مؤكدين أن 
ســعادتهم ال يمكــن وصفهــا بمشــاهدة ســموه 
وهــو يمــارس مهــام عملــه، األمــر الــذي أثلــج 
قلوبهــم،  فــي  الطمأنينــة  وغــرس  صدورهــم 
وقالوا إن ســموه والــد الجميع والقريب منهم 

والحريــص علــى التواصــل معهــم، وأن محبة 
سموه في قلوبهم كبيرة وفاء لعطاءاته التي 

ال تحصى.
وأكــدوا أن حرصهــم علــى المشــاركة في هذه 
االحتفــاالت بمناســبة ســالمة ســموه هــي رد 
لجميــل رجــل أحب وطنه وشــعبه وعمل بكل 
اخــالص علــى بنــاء وطنــه واالرتقاء بــه على 
المســتويات كافة، فكان من الواجب أن يأتوا 
لكــي يقولــوا ســموه “شــكرا لكــم علــى كل مــا 
قدمتمــوه وال زلتــم مــن أجــل نهضــة البحرين 
وازدها شــعبها”، داعين هللا عز وجل أن يديم 
علــى ســموه موفــور الصحــة والعافيــة، وأن 
يحفــظ ســموه ويســدد على طريــق الخير كل 

خطواته المباركة.

المحرق تنبض بحب سمو األمير خليفة بن سلمان

المنامة - بنا

أهالـــي المحـــرق يحتفلـــون بـ“خليفــــة المجـــــد”
بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة ســــــــامــــــــة ســــــمــــــو رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء

للشعر محله من التعبير عن مكنون المحبة لقائد التنمية

جانب من االحتفال بسالمة سمو رئيس الوزراء تسخير الفن للتعبير عن الفرحة بسالمة سمو رئيس الوزراء

الجودر: شخصية 
سموه ارتبطت 

بالمحبة والتعايش

المرباطي: سمو 
رئيس الوزراء سطر 

أبيات التنمية 

المواطنون: عودة 
سموه على رأس 

عمله بثت الطمأنينة



برعايــة كريمــة مــن محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بن علــي بــن خليفة آل 
خليفة افتتح، أمس األول، أول إكسبو ياباني في حلبة البحرين الدولية، والمتمثل 
في فعالية “القرية اليابانية”، بمشاركة أكثر من 28 جهة مختلفة من داخل وخارج 
المملكــة وبحضــور فــاق 18 ألف زائر في اليومين األولين، وتعتبر “القرية اليابانية “ 
األولــى مــن نوعها بمملكة البحرين، وتقدم صورة حيــة للتبادل الثقافي والحضاري 
بيــن البلديــن، وتعرف الجمهور البحريني بالحضــارة اليابانية وثقافة البلد الصديق 

من خالل العروض الثقافية والفنية والفعاليات المصاحبة.

وتشــكل هــذه الفعالية نجاحا للــدور الذي 
فــي  الجنوبيــة  المحافظــة  بــه  تضطلــع 
تكريــس البعــد الثقافــي بين الشــعوب من 
خــال دورهــا فــي إبــراز البيئــة اليابانيــة 
بحيــث يحاكــي أي زائــر الواقــع الثقافــي 

والحضاري والفني الياباني.
 وتضم “القرية اليابانية مجموعة متنوعة 
الترفيهيــة  واألنشــطة  الفعاليــات  مــن 
العائليــة المائمة لجميع األعمار والدخول 
مجانــي مــن الســاعة الرابعة إلى التاســعة 

مســاحة  توفيــر  إلــى  باإلضافــة  مســاء، 
اليابانيــة،  بحلتهــا  اإللكترونيــة  األلعــاب 
والســوق الخارجــي، إلــى جانــب العروض 
الخارجيــة  الســاحة  فــي  الشــيقة  الفنيــة 
بحلبــة البحريــن الدوليــة. كمــا أن القريــة 
التــي  المميــزة  الثقافيــة  بأجوائهــا  تمتــاز 

بمــا  التقليــدي  اليابانــي  الطابــع  تعكــس 
يائم الثقافــة البحرينية األصيلة، مؤكدة 
دائمــا  تهــدف  الجنوبيــة  المحافظــة  أن 
فــي جميــع فعالياتهــا ومحافلهــا إلــى دعم 
وتشجيع المشــاريع الصغيرة والمتوسطة 

التابعة للمحافظة.

وقــد رفــع الــزوار الذيــن التقتهــم “البــاد” 
لســمو  والعرفــان  الشــكر  آيــات  أســمى 
علــى  الجنوبيــة  المحافظــة  محافــظ 
البحريــن  الســتضافة  لفعاليــة  دعمــه 
لهــذه الفعاليــة التــي تســلط الضــوء علــى 
الثقافــة والحضارة اليابانيــة، مؤكدين أن 

الفعاليــات المصاحبــة لهــا شــكلت فضــاء 
تحتاجــه  الــذي  العائلــي  للترفيــه  واســعا 
األســرة البحرينيــة بتوفيــر وســائل المرح 
واللعــب ألطفالهــا وهــذا مــا انعكــس علــى 
حجم الحضور الكبير الذي شهدته “القرية 

اليابانية” في أول يومين من افتتاحها.

جانب من الحضور في فعالية “القرية اليابانية”

القرية اليابانية تستقطب نحو 18 ألف زائر في أول يومين 
يـــابـــانـــي” ــو  ــبـ ــسـ “إكـ أول  ــي  ــ ف ــارك  ــ ــش ــ ت وخـــارجـــيـــة  ــة  ــي ــل ــح م جـــهـــة   28
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في مقطورة صغيرة، وجد “ســيد حميد” الحل في القضاء على بطالته، فقد باءت 
محاوالتــه فــي البحــث عــن وظيفة فــي القطاع الحكومــي والخاص بالفشــل، وألنه 
يعيل أسرة مكونة من زوجة “فنانة في الطباخ” وثالثة أطفال، بدأ العمل في تلك 
المقطورة التي ينقلها إلى بعض الســواحل أو في مواقف المتنزهات أو حتى على 
طرف طريق هنا أو هناك، ليبيع األكالت الشعبية: هريس، نخي، باجلة، عصيد، وال 
شــك فــي أن لــورق العنب والكشــري وبعــض المشــروبات كالزعفران وحليــب الورد 

وغيرها، الكثير من العشاق.

فــي العــادة، يبــدأ “ســيد حميــد” عمله من 
الثالثــة عصًرا بعــد أن يعمل وزوجته في 
موقًعــا  ويختــار  األكل”  “صفــاري  إعــداد 
نشًطا ليركن مقطورته ويبدأ العمل حتى 
العاشــرة ليــًا، وفــي كثيــر مــن األحيــان: 
حتــى ينفــد مــا فــي “القــدور” مــن طعــام، 
فهــذه المقطــورة كلفتــه مــا يقــارب من 4 
آالف دينــار بمــا فــي ذلك مولــد الكهرباء، 
ويتراوح مدخوله الشــهري بين 400 إلى 

600 دينار.

العدد يرتفع والتخصص يتنوع

هــي  حميــد”  “ســيد  مقطــورة  وليســت 
النمــوذج األكثر انتشــاًرا، فهنــاك حافات 
ا ومقطورات “خمــس نجوم”  فاخــرة جــدًّ
جهــة،  مــن  األحجــام  متنوعــة  وعربــات 
ومتنوعة الخدمات من جهة أخرى، فهناك 
الشــعبية،  لــأكات  المتنقلــة  المطاعــم 
وهنــاك المقاهــي وهنــاك المتخصصة في 
السندويتشــات وأخــرى للباســتا وأخــرى 
رغبــة  حســب  تعمــل  وأخــرى  وأخــرى 
الجمهــور بمــا فــي ذلك مــن تخصص في 
الحلويات أو في اآليســكريم، ومنذ العام 
2017، بــدأت الظاهــرة تبــرز فــي العديــد 
مــن المواقــع لكــن عددهــا كان قليــًا، أمــا 
اليــوم، فليــس هنــاك عدد دقيــق إال أن ما 
تــم اإلعــان عنه من قبــل وزارة الصناعة 

والتجــارة والســياحة فــي أغســطس مــن 
ذلــك العــام الترخيــص لـــ 15 عربــة، إال أن 
العــدد الذي يمكن مشــاهدته في مختلف 
الواقــع قــد يزيد علــى 50 عربة، مرخصة 

أم غير مرخصة.

آالف الدنانير للتجهيز

وحســب بعــض البحرينيين مــن أصحاب 
الحافــات، فــإن كلفــة تحويــل الحافلــة، 
مطعــم  إلــى  وطرازهــا،  نوعهــا  حســب 
 50 إلــى   20 بيــن  مــا  يكلــف  قــد  متنقــل 
ألــف دينــار، فيمــا يتــم في بعــض الورش 
العربــات  تجهيــز  المتخصصــة،  المحليــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  والمقطــورات 
تتــراوح  بأســعار  متنقلــة  كمطاعــم 
وفــق  دينــار  آالف   10 إلــى   2000 بيــن 
المواصفات المطلوبة، لكنهم يلفتون إلى 
أن هــذه المشــاريع تمثــل اســتثماًرا جيًدا 
العمــل  متطلبــات  فيهــا  توافــرت  مــا  إذا 
الموقــع  واختيــار  الرســمي  كالترخيــص 
المناســب واألهــم هــو التميــز فــي تقديم 

الخدمة.
المتنقلــة،  المطاعــم  تلــك  وتســتقطب 
البحرينييــن  بعــض  جلبهــا  فكــرة  وهــي 
مــن الجنســين، من الســويد أو أميــركا أو 
هولنــدا وغيرهــا من الــدول التي درســوا 
فيهــا أو زاروها، تســتقطب عشــاق األكل 

مــكان غيــر  فــي  أو  الطلــق،  الهــواء  فــي 
 FOOD الـــ  فشــعبية  ولهــذا،  تقليــدي، 
TRUCKS  آخــذة فــي االنتشــار بشــكل 
كبير، ويرى مرتادوها أن بعضها أسعارها 
“نــار” فيمــا بعضهــا اآلخر، تعتبر أســعارها 
مقبولــة “رخيــص وقــوي”، خصوًصــا وأن 
البحرينييــن “يفزعــون” لبعضهــم البعــض 
من أجل تشجيع الشباب البحرينيين من 
الجنسين على إنجاح مطاعمهم المتنقلة، 
فيما يتنافس الشــباب في تقديم األفكار 
المدهشــة واألجــواء المميزة الســتقطاب 

الزبائن.

منًعا من المشاكل

ومــن بيــن المشــاكل التــي يواجههــا 
أصحــاب تلك المشــاريع هي اختيار 
األحيــان،  بعــض  ففــي  الموقــع، 
وهــي قليلــة، يعتــرض الســكان على 
وجودها بالقرب من مساكنهم، وفي 
هــذا الصــدد، طرحت عضــو مجلس 

بلــدي الشــمالية زينة جاســم تحديد 
المتنقلــة  للمطاعــم  ومواقــع  أراض 
العشــوائية،  إحــداث  عــدم  لضمــان 
ذلــك أن هــذا التنظيم وفــي األماكن 
المحددة يسهم في تجنب االزدحام 

البحرينييــن  ويدعــم  جهــة،  مــن 
العامليــن فيهــا، فالقانون ينص على 
والطــرق  المياديــن  تنظيــم  تنظيــم 
وعــرض  البيــع  بعربــات  العامــة 
فــي  الغذائيــة  والمــواد  البضائــع 

التــي تحددهــا  األماكــن والمياديــن 
الجهة المختصة.

شروط مزاولة النشاط

مــن  والمتابعــة  الترخيــص  عــن  ومــاذا 
الصناعــة  وزارة  المختصــة؟  الجهــات 
والتجارة سمحت بمزاولة نشاط العربات 
5 أشــهر  لمــدة  لبيــع األطعمــة  المتجولــة 
دون الحاجــة إلــى محــل تجــاري محــدد 
 50 الترخيــص  رســوم  وتبلــغ  العنــوان، 
ديناًرا، أما الشروط فهي أن يكون طالب 
الترخيــص بحرينــي الجنســية، ويحصل 
علــى موافقــة وزارة الصحــة لمتطلبــات 
التصميم الداخلي للشاحنة أو المقطورة، 
وأن يــزاول النشــاط التجــاري مــن خال 
شــكل مؤسســة تجارية فردية أو شــركة، 
وال يحق لصاحب النشاط الحصول على 
تصاريــح لجلــب عمالة أجنبيــة، وأن يتم 
العامــة  اإلدارة  لــدى  المركبــات  تســجيل 

للمرور بعد الحصول على الترخيص.

FOOD TRUCKS سباق شبابي محموم على مشاريع
بـــعـــضـــهـــا “أســــــعــــــارهــــــا نــــــــــار” واآلخــــــــــــر “رخــــــيــــــص وقــــــــوي”

استقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل  المنامة - بنا
حميــدان، أمــس الخميــس في مكتبــه بالوزارة، 
عضو مجلس النواب، أحمد الدمســتاني، ووفد 
من أهالي الدائرة الســابعة بالمحافظة الشمالية 
وممثلــي جمعيات الجنبية الخيرية، ودمســتان 
الخيريــة،  القريــة  الخيريــة،  بــوري  الخيريــة، 
الوالديــن،  لرعايــة  بــوري  دار  إلــى  باإلضافــة 
حيــث بحــث معهم المشــاريع والمبــادرات التي 
تنفذها الوزارة في المجالين العمالي والتنموي، 
ــا تقديــًرا مــن  الوزيــر درًعــا تذكاريًّ كمــا تســلم 

الجمعيات الخيرية المذكورة.
وخــال اللقاء اســتعرض حميدان الجهود التي 
العمــل، وتوفيــر  الــوزارة فــي مجــاالت  تبذلهــا 
الحمايــة والرعايــة االجتماعيــة لمختلــف فئات 
لهــم  يكفــل  بمــا  البحرينــي  المجتمــع  وشــرائح 
الحياة الكريمة، فضاً عن تطوير قدرات القوى 
العاملــة الوطنية وتحســين إنتاجيتها بمنشــآت 

القطاع الخاص.
وأكــد حميدان أهمية تعزيز التعاون والتنســيق 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  بيــن 

ومجلــس النــواب، ســعًيا إلى مواصلة المســيرة 
التنمويــة واالجتماعية فــي المملكة، مثمًنا دور 
المجلــس الموقر في دعم التشــريعات الوطنية 
ذات الصلــة بعمل الــوزارة، مرحًبــا بالمقترحات 
التنمويــة  الجوانــب  تعــزز  التــي  والمبــادرات 
داعيــًا  المجتمــع،  وفئــات  لأفــراد  والعماليــة 
الجمعيــات األهليــة لتعزيــز دورها فــي التعاون 
مــع الــوزارة وخصوًصــا فــي مجال نشــر الوعي 
للمواطنيــن  الــوزارة  تقدمهــا  التــي  بالخدمــات 

وتعريفهم بالحقوق التي كفلها القانون لهم.

مــن جانبــه، أشــاد النائــب الدمســتاني بالجهــود 
التــي تبذلهــا الــوزارة فــي ســبيل توفيــر فــرص 
العمــل المناســبة للشــباب، واســتثمار طاقاتهــم 
ليكونــوا  أجورهــم  ورفــع  ــا،  مهنيًّ وتطويرهــم 
إلــى جانــب  العمــل،  األمثــل ألصحــاب  الخيــار 
تطويــر برامــج وخدمــات الرعايــة االجتماعيــة 
سياســة  تنفيــذ  إطــار  فــي  وذلــك  المختلفــة، 
الحكومــة الراميــة إلــى ضمــان العيــش الكريــم 
للمواطنيــن، وتوفيــر أفضل الخدمــات لهم بكل 

يسر وسهولة.

فعالياتهــا  موقــع  “درايــش”  مبــادرة  دشــنت 
الثاث “البراحة.. السرد ونكهة منامية” ، ضمن 
أنشــطتها فــي مهرجــان تــاء الشــباب العاشــر، 

الخميس الماضي في مدينة المنامة.
إلــى  العــام  هــذا  “درايــش”  مبــادرة  وتهــدف 
تبســيط مفهــوم العمــارة بشــكل عــام وتقريــب 
مدينــة  فــي  الموجــودة  العمرانيــة  التجــارب 
المنامــة من الجمهــور، إضافة إلى إلقاء الضوء 

على الجوانب األخرى لفنون العمارة.
وتفتــح مبــادرة “درايش” المجــال لزيارة موقع 
الفعاليــات لغايــة 9 مــارس الجــاري، وذلــك من 
الساعة 5 عصًرا ولغاية 9 مساًء. وتأتي فعالية 
مســاحة درايــش بدعــم مــن شــركة يوســف بن 
أحمــد كانــو و مجموعــة شــركة محمــد صــاح 

.Manama Realty الدين وشركة
ويأتــي مهرجــان تاء الشــباب هذا العام بشــعار 
“تشــييد، تخليــد، تجديــد” مســتمرًا حتــى 16 
فبرايــر الجــاري، ويضــم فــي نســخته العاشــرة 
ســبع مبــادرات هي: “كلنــا نقــرأ” المعنّية بغرس 

حــّب القــراءة، “درايش” التي يعكس اســمها ما 
تشــتغله المبــادرة من معمــار ثقافي، “تشــكيل” 
المعنّية بالفنون التشكيلّية والبصرّية، “تكنيك” 
التي تهدف إلى استيعاب الثقافة التكنولوجّية 
الســرعة، “هارمونــي”  فــي عصــر  والمتغّيــرات 
لــدى  الموســيقى  ثقافــة  بإحيــاء  تهتــّم  التــي 
بالفنــون  المعنّيــة  “أدوار”  والشــباب،  المجتمــع 
بالفــّن  المعنّيــة  “بريميــر”  المســرحّية ومبــادرة 

السابع وجميع الجوانب السينمائية
ثقافــي  شــبابي  مشــروع  المهرجــان  أن  يذكــر 
دمــج  عبــر  البنكــي  محمــد  الراحــل  أّسســه 
واألدبيــة  الثقافيــة  المشــاريع  مــن  مجموعــة 
“تــاء  واحــد  اســم  تحــت  المتنوعــة  والفنيــة 
الشباب”. وتولت دعم المهرجان هيئة البحرين 
للثقافــة واآلثــار ممثلــًة برئيســة الهيئــة معالــي 

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

 وزير العمل والتنمية االجتماعية يتسلم درعًا تذكاريًا من جمعيات الدائرة السابعة بالمحافظة

تدشين “البراحة.. السرد ونكهة منامية”

ــة لــــأفــــراد ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ ــاب الـــعـــاشـــرتـــعـــزيـــز الــــجــــوانــــب الـ ــ ــب ــ ــش ــ ــان تــــــاء ال ــ ــرج ــ ــه ــ ــن م ــمـ ضـ

مبادرة “ درايش” تدشن “المساحة” في المنامةحميدان يبحث احتياجات سابعة الشمالية العمالية

اســتغرب النائــب عمــار ســامي قمبــر من اإلجــراءات األخيــرة التي اتخذتهــا وزارة 
العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف بحجة خفــض الميزانية وطالــت مكافآت 
العامليــن فــي مراكز تحفيظ القرآن الكريم من خــالل خصم المكافأة الخاصة بهم 
بنسبة 20 % )16 دينارا( علًما بأن المكافأة التي يتم استالمها تبلغ 80 ديناًرا فقط، 
وهي مكافأة رمزية إذا ما قورنت بحجم الجهود المبذولة في تحفيظ طلبة مراكز 
تحفيــظ القــرآن الكريــم، فضال عمــا يتم تداوله من إجراءات أخــرى بوقف مكافأة 

حفظ الجزء الواحد للطلبة، ومكافآت علم القراءات.

وقــال قمبــر فــي تصريــح خاص 
مــن  “ليــس  القــرار:  هــذا  حــول 
التعامــل  يتــم  أن  أبــًدا  المنطــق 
مــع هذه المكافــآت الزهيدة التي 
يتقاضهــا القائمــون على تدريس 
كتاب هللا الكريم بهذا األســلوب، 
وفــي هــذا التوقيت بالــذات، في 
األنســب  مــن  كان  الــذي  الوقــت 
المكافــأة؛  زيــادة  فــي  التفكيــر 
تقديــًرا للمعلميــن الذين يقضون 

المســائية  الفتــرة  فــي  وقتهــم 
فــي تدريــس كتــاب هللا الكريــم، 
القــرار مرفــوض  هــذا  إن  حيــث 
جملــة وتفصيــا وليس له عاقة 
أبــدا بربطــه بتوجهــات الحكومة 
وببرنامــج التــوازن المالــي الــذي 
يجب أال يمس حقوق المواطنين 
التزاماتهــم  علــى  والتأثيــر 
هــذه  بــأن  علًمــا  المعيشــية، 
المكافــأة تعــد رافدا مــن الروافد 

المعلميــن  مــن  للعديــد  الماليــة 
إلعانتهم على مصروفات الحياة 

المتعددة”.
وبيــن قمبــر أن الميزانيــة العامــة 
للدولــة لــم يتــم اعتمادهــا حتــى 
اآلن، وهنــاك العديــد مــن البنــود 
لهــا  يصــرف  والتــي  الهامشــية، 
ماييــن الدنانير هــي التي يجب 
أن يطالهــا الترشــيد، كمــا أنه من 

مثــل  اتخــاذ  يتــم  أن  المؤســف 
دون  الجوهريــة  القــرارات  هــذه 
تخطيــط وتنفذ فــي الوقت ذاته 

دون إشعار مسبق.
واســتنكر قمبر لغــة التعميم رقم 
أصدرتــه  الــذي   2019 للعــام   3

إدارة شــؤون القــرآن الكريم وتم 
تعميمه على العاملين، حيث ركز 
علــى احتســاب األجــر والمثوبــة 
مــن هللا فــي العمــل، وورد فيــه: 
القــرآن  خدمــة  فــي  “فعملكــم 
الكريم ال يكافئه أجر دنيوي، وال 
يجازيه مقابل مــادي، فالعاملون 
فــي مجال القــرآن الكريــم قدوة 
فــي اإلخاص ومضرب مثل في 
احتساب العمل لوجه هللا تعالى”، 

حيــث إن مثــل هــذه المفاهيــم ال 
ضبــط  إجــراءات  مــع  تتناســب 
والتــي  المختلفــة،  األعمــال 
فــي  تأطيرهــا  يتــم  أن  يجــب 
إطــار مؤسســي واضــح منًعا من 
التســرب وضعــف اإلقبــال علــى 
مثــل هــذه المجــاالت التطوعيــة 
والخيرية التــي مردها في نهاية 
المطــاف األجــر والمثوبة من هللا 

تعالى.

وطالب قمبر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي  «
آل خليفة التدخل لوقف هذا القرار المجحف في حق العاملين في مجال 

تعليم وتدريس كتاب الله الكريم وعلومه لما له من تأثير سلبي على العاملين 
أنفسهم وعلى مستوى مراكز تحفيظ القرآن الكريم، حيث إن مثل هذه 

اإلجراءات ال تتناسب وتوجيهات صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه برعاية ودعم مراكز تحفيظ القرآن 
الكريم، وتشجيع الطلبة على حفظ كتاب الله، ودعم البرامج القرآنية المختلفة، 

وتبني جاللته مسابقة سنوية لحفظ كتاب الله.

“العدل” تخفض مكافآت القرآنيين 16 ديناًرا

النائب عمار قمبر

 سعيد محمد

أصحاب المطاعم المتنقلة يتفنون في أساليب اإلضاءة

المطاعم المتنقلة تستقطب عشاق األكل في الهواء الطلق

قمبر: ال لوقف 
مكافأة حفظ 
الجزء الواحد 

وعلم القراءات



تفعيل نظام الوميض األخضر المتقطع
العهد ولي  شارع  على  الواقعة  الضوئية  اإلشــارات  على  تطبيقه  في  البدء 

بــدأت وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمراني اليــوم الجمعة بتطبيق 
الوميض األخضر المتقطع على اإلشــارات الضوئية الواقعة على شــارع ولي العهد مع 
مدخل المستشفى العسكري )بالمحافظة الجنوبية(، في حين أنها ستبدأ بتطبيقه يوم 

السبت على تقاطع شارع الفاتح مع شارع الشيخ دعيج )بمحافظة العاصمة(.

وقــال مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق 
كاظم عبداللطيف أنه بناًء على قرار اللجنة 
الفنيــة لمجلــس المرور تم اســتحداث نظام 
اإلشــارات الضوئية الحالي على التقاطعين 
كمرحلــة تجريبيــة، وســتتم مراقبــة عملهما 
وتقييمهمــا قبل تعميــم التجربة على جميع 

التقاطعات المدارة باإلشارات الضوئية.
وأضــاف عبداللطيف “نســعى من خالل هذا 
النظــام الجديــد إلــى إعطــاء تحذير مســبق 
للســواق الكــرام قبــل التحــول إلــى الضــوء 
األخضــر  الضــوء  ســيظهر  حيــث  األحمــر، 
المتقطــع قبــل االنتقــال إلى الضــوء األصفر 
ثــم األحمــر، فالهــدف من الوميــض األخضر 

وتهيئــة  لتحذيــر  كافيــة  مــدة  إعطــاء  هــو 
ســائقي المركبات للتوقف اآلمن قبل ظهور 
اللــون األحمــر ممــا يعــزز الســالمة المرورية 

ويقلل من نسبة الحوادث”.
مقتــرح  أن  كاظــم  المهنــدس  وأوضــح 
استحداث النظام الحالي بالوميض األخضر 
المتقطــع جــاء نظــًرا لكثــرة الطلــب من قبل 
الضوئيــة  اإلشــارات  بتركيــب  المواطنيــن 
علــى  تطبيقهــا  يمكــن  ال  والتــي  الرقميــة 
اإلشارات الضوئية في مملكة البحرين كون 
اإلشارات الحالية تعمل بنظام أوتوماتيكي 
باســتخدام مجســات لكشــف حجــم المــرور 
تمديــد  وبالتالــي  التقاطــع،  فــي  الداخلــي 

وقت اإلشــارة الخضراء أو إيقافها بحســب 
الحركــة المروريــة، حيــث إن مــدة الضــوء 
األخضــر ألي اتجــاه تختلــف فــي كل دورة 
مــن  وتختلــف  الضوئيــة  لإلشــارات  زمنيــة 
موقــع إلــى آخــر أيًضــا، لتكــون متناســبة مع 
حجــم المــرور الداخــل إلــى التقاطــع ويقوم 

جهــاز التحكم بتمديد أو تقليص هذه المدة 
حســب حجم المــرور وبالتالي رفــع الكفاءة 
ممكــن،  حــد  بأقصــى  اإلشــارة  لتشــغيل 
ــا لــه  فبرمجــة إشــارات المملكــة أوتوماتيكيًّ
دور كبيــر فــي تخفيــف االزدحــام المــروري 

وتقليل الحوادث على شبكة الطرق.

التنبيه بالنظام الجديد لالشارات

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

مصادرة بضائع الباعة الجائلين الفاسدة خلف “ألبا”
ــرة ــ ــي ــ ــي اآلونـــــــــة األخ ــ ــالـــفـــيـــن فـ ــار وتـــــراجـــــع عــــــدد الـــمـــخـ ــ ــس ــ ــح ــ ــظ ان ــ ــوح ــ ل

نّظمــت بلديــة المنطقــة الجنوبية بالتعاون مع مديرية أمــن المحافظة الجنوبية، حملة 
إلزالــة مخالفــات الباعة الجائلين في مجمعــي 951 و952 خلف مصنع ألمنيوم البحرين 
)ألبــا(، حيــث وردت شــكوى إلــى البلدية بشــأن تواجــد باعة جائلين بشــكل غير قانوني 

واستغاللهم مواقف الموظفين العاملين في المصنع.

وهــي   - الحملــة  هــذه  خــالل  ولوحــظ 
البلديــة  تنظمهــا  التــي  األولــى  ليســت 
انحســار وتراجــع  المنطقــة-  فــي هــذه 
عــدد المخالفيــن، مــا ينــم عــن فعاليــة 
اإلجــراءات المتخــذة إزاء هــذه الفئــة 
مــن الباعــة الجائليــن الذيــن ال يتوانون 
صالحــة  غيــر  غذائيــة  مــواد  بيــع  عــن 
لالســتهالك البشــري على المســتهلكين، 
إعدادهــا  يتــم  بعضهــا  أن  وخصوًصــا 
داخــل الســيارات كوجبــات فــي الهواء 
االشــتراطات  مراعــاة  بــدون  الطلــق 
الصحية، حيث ســبق أن تمت مصادرة 

بضائعهــم ومنعهم من مزاولة نشــاطهم 
غير المرخص.

وأكــدت البلديــة فــي هــذا الصــدد، أنهــا 
اإلجــراءات  اتخــاذ  عــن  تتوانــى  لــن 
يمــارس  مــن  كل  ضــد  القانونيــة 
البلديــة  االشــتراطات  يخالــف  نشــاًطا 
يمــس  مــا  األخــص  وعلــى  واألنظمــة، 
ســالمة المواطنين والمقيمين ويعرض 
صحتهم وســالمتهم للخطر، داعيًة إلى 
االلتزام بالتعليمات ومباشــرة األنشــطة 
التجارية بعد الحصول على الترخيص 
الالزم من الجهات المعنية في المملكة.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية
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تطوير المشاريع االستثمارية مع إيطاليا4 جمادى اآلخرة 1440
ــوال األم رؤوس  الستقطاب  كافة  والتسهيالت  االمكانيات  تسخير 

البلديــات  األشــغال وشــئون  وزيــر  اســتقبل 
فــي  خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
البلديــات ســفير جمهوريــة  بشــئون  مكتــب 
إيطاليــا دومنيكــو بلدتو ووفد رجــال أعمال 
مــن الجمهوريــة اإليطاليــة، بحضــور وكيــل 
الــوزارة لشــئون البلديــات نبيــل أبــو الفتــح 
أحمــد  األشــغال  لشــئون  لــوزارة  ووكيــل 
والثــروة  للزراعــة  الــوزارة  الخيــاط ووكيــل 

البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة. 
واستعرض الوزير مع السفير اإليطالي ووفد 
التعــاون  اطــر  تعزيــز  األعمــال ســبل  رجــال 
لالســتثمار  أوســع  آفــاق  وفتــح  المشــترك 
اإلمكانيــات  كافــة  وتســخير  البلديــن  بيــن 
والتسهيالت التي تهدف الستقطاب رؤوس 
المشــروعات  وتطويــر  وازدهــار  األمــوال 

االســتثمارية بما يخــدم النظرة توجه مملكة 
البحرين نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة.

فــي ختــام اللقــاء، عّبــر الســفير عــن خالــص 

شــكره وتقديــره للوزيــر خلــف علــى حســن 
نفســه  الوقــت  فــي  مشــيًدا  االســتقبال، 
األشــغال  وزارة  تقدمهــا  التــي  بالتســهيالت 

العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــئون 
التقــدم  كل  للبحريــن  ــا  متمنيًّ للمســتثمرين، 

والرقي.

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

Û  رصــدت قبــل أيــام أثنــاء حضــوري المجلــس األســبوعي ألحــد نــواب محافظة
المحرق سخطا واسعا عن األوضاع االقتصادية الصعبة، والتي دفعت المواطن 

أمام مفترق طرق مريرة، تقود كلها للتذمر، والتدين، واإلفالس المبكر.
Û  هــذا الوقــع المر، والمعــاش، والظاهر للعلن جاء نتاجا للقــرارات المبضعية التي

تســير بهــا الدولــة مجبــورة فــي الســنوات األخيرة، للخــروج من أزمتهــا المالية 
الطاحنة، والتي طالت نيرانها األخضر واليابس.

Û  وتســاءل ناشــط اجتماعي  عن ديمومة )باكج( الضرائب، وإن كانت ستســتمر
لألبد، وتساءل أيضا عن موقف الدولة من الحال االقتصادي الصعب للمواطن، 

والذي يستحيل أن يكفيه الراتب حتى نهاية الشهر.
Û  وقــال “المواطــن اللــي راتبــه يكفيــه للراتــب اللــي بعــده، مــو مواطــن، هــذي

سوبرمان”.
Û  وفي الوقت الذي ينشغل به ابن البلد في ضرب األخماس باألسداس؛ لمواجهة

يومياته المزحومه بالمطالبات وااللتزامات وحزم الفواتير، تنشــغل الدولة في 
سن قرارات البتر، وتخفيض النفقات، والترشيد، والتي باتت كالجاثوم الكابت 

على صدور وأعناق الناس.
Û  مــا يجــري ببســاطة بأن الدولــة باتت تضع المواطن أمام األمــر الواقع، بقرارات

تتفــاوت ما بين رفع حزم ســالل الدعم، وفــرض الضرائب، وغيرها، داعية إياه 
ألن يتصــرف، وألن يوجد لنفســه حلــوال، وبأن يعيد ترشــيد نفقاته، وأولوياته، 

البسيطة أصال، وبذلك نهج يخالف الحكمة، والصواب، والرؤية المستقبلية.
Û  من األهمية أن تكون هنالك حلول بديلة تمثل مخرجا آمنا للمواطن، كالبطاقة

والــذي  االقتصــادي،  النمــو  مؤشــرات  وتحســين  الرواتــب،  ورفــع  التموينيــة، 
سينعكس على الجميع بشكل مستمر ومستدام، ال أن تكون الحلول كلها بفلك 

الجباية والضرائب وبتر المكتسبات.

سوبرمان 
بحريني

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تحت رعاية نائب رئيس األمن العام اللواء عبدهللا الزايد، أقيم أمس حفل تخريج الدفعة 
الســابعة عشــرة من الشــرطة المســتجدين، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التأسيســية، والتي 
نفذهــا معهــد تدريــب الشــرطة باألكاديميــة الملكيــة للشــرطة وتضمنــت العلــوم الشــرطية 
والقانونيــة، وفــق خطــة تعليمية وتدريبية مدروســة ومتوافقة مــع المتطلبات والمتغيرات 

األمنية المعاصرة.

وفــي بدايــة الحفــل، قــام نائــب رئيــس األمن 
العــام بالتفتيــش علــى الطابــور، بعدهــا قــدم 
للمهــارات  اســتعراضا  الخريجــون،  الشــرطة 
العمليــة أظهر كفاءتهم وانضباطهم وأداءهم 
جاهزيــة  مــن  بــه  يتمتعــون  ومــا  المتميــز، 

واستعداد ألداء الواجبات.
وأشــاد نائــب رئيــس األمــن العــام بتوجيهات 
الحثيثــة  والمتابعــة  الداخليــة  وزيــر  ودعــم 
تشــكل  والتــي  العــام،  األمــن  رئيــس  مــن 
دافعــا قويــا ومحفــزا للســعي الدائــم لتحقيق 
المســتوى المتميــز مــن الجاهزيــة لــدى رجال 
األمــن، مثنيا على المســتوى المتقدم واألداء 

الميدانــي للخريجيــن. وبعــد أداء الخريجين 
للقســم، قام راعي الحفــل بتكريم المتفوقين 
وتوزيع الشــهادات، معربا عن تهانيه للشرطة 
الخريجيــن، داعيــا إياهــم إلــى بــذل قصــارى 

جهدهم لخدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

خطة مدروسة مع المتغيرات األمنية المعاصرة

تخريج الدفعة 
17 من الشرطة 

المستجدين

 القضيبية - مجلس الشورى

يشارك كل من رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دالل الزايد، وعضو لجنة الشؤون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير  في أعمال الجلسة 
الثالثة للبرلمان العربي  واجتماعات اللجان التابعة له، والتي ستنعقد في مقر جامعة الدول 
العربيــة بالقاهــرة، باإلضافة إلى جلســة االســتماع التــي يعقدها البرلمان العربــي يوم األحد 

المقبل حول رفع اسم جمهورية السودان من قوائم الدول الراعية لإلرهاب.

ومن المقرر أن تشارك نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق اإلنسان بالبرلمان 
العربي في االجتماع الثالث للجنة ضمن دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والذي 
ســينظر فــي تقريــر اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بحقوق اإلنســان فــي العالــم العربي، وتقريــر اللجنة 
الفرعية المعنية برصد التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية التي تتناول 

الوضع الحقوقي في الدول العربي، فضالً عن متابعة حقوق اإلنسان في دولة فلسطين.

الزايد وجمشير يشاركان في اجتماعات البرلمان العربي
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تبــرز فــي مراكز الشــرطة التابعة لمديــرات محافظات المملكــة العديد من المكاتب 
واألقســام التــي تضطلــع بمهــام حيوية ومهمة تســهم في اســتتباب األمــن وتقوية 
التماســك المجتمعــي ألبنــاء مملكتنــا الغاليــة، فهــي تعمــل علــى مواجهــة القضايــا 

والمشاكل والظواهر االجتماعية السلبية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفــي هــذا الصــدد، تلعب مكتب القضايا األســرية بمديريات الشــرطة الدور الكبير 
على المستوى األمني واالجتماعي واإلنساني والتربوي؛ إليجاد الحلول للمشاكل، 
والقضايا األســرية، والعالقات األخرى كالجيــرة واألصدقاء وعالقات العمل، فقد 
يقع ســوء فهم أو شــجار بين هذه العالقات وتصل إلى مركز الشــرطة، ويأتي هنا 
دور مكتــب القضايــا األســرية في إصــالح ذات البين من خالل شــرطة وضباط تم 
تأهيلهــم للقيــام بهذا الواجــب االجتماعي، فهم يتحدثون بصــوت الحكمة والعقل؛ 
ســعيا منهــم إليجــاد الحلــول المناســبة، وذلــك نظــرا لخصوصيــة هــذه العالقــات 
العائليــة والجيــرة، فالترابــط األســري واالجتماعي هــو أحد ركائــز ومقومات بناء 

المجتمعات وازدهارها.
وعندما يســتقبل مكتب القضايا األســرية بالمديريات األمنية البالغات، والقضايا 
الزوجيــة،  والخالفــات  والتغييــب،  األســري،  والعنــف  الشــجارات،  فــي  المتمثلــة 
ومشــاكل إهمــال التحصيــل الدراســي، تقــوم هــذه المكاتــب بدورهــا مــن خــالل 
اتبــاع إجــراءات تتمثــل في اســتالم القضايا األســرية، واســتدعاء أطــراف النزاع 
والحديث معهم بودية وبأسلوب راق يتضمن تهدئة النفوس واالستدالل باآليات 
القرآنية واألحاديث النبوية، فاإلسالم حرص على أخوة المسلمين وتآلف قلوبهم، 
ونهى عن البغضاء وأمر بالسعي وإصالح ذات البين بين المتخاصمين، قال تعالى 
ُقوا اللََّه َلَعلَُّكــْم ُتْرَحُموَن”. وقال  َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخــَوٌة َفَأْصِلُحــوا َبْيَن َأَخَوْيُكــْمۚ  َواتَّ “ِإنَّ
ُقوا اللََّه َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْمۖ  َوَأِطيُعوا اللََّه  ْلُح َخْيٌر”. وقال تعالى “َفاتَّ تعالى “َوالصُّ

ْؤِمِنيَن”.  َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّ
وكان مــن هــدي الرســول صلــى هللا عليــه وســلم الســعي فــي اإلصالح بيــن الناس، 
فبالصلــح تأتــي المــودات وتعمــر البيــوت، وكل ذلــك مــن أجــل تحقيق مناخ أســري 

متكافل.
ومن ضمن واجبات مكتب القضايا األسرية هو إجراء عمليات البحث عن القضايا 
والظواهر االجتماعية السلبية المنتشرة في المجتمع، والتي قد تتسبب في وقوع 
القضايــا األمنيــة ووضــع الحلول االســتباقية والوقائية من خــالل توعية المجتمع 

بإضرار ومخاطر التفكك األسري وسوء العالقات األسرية والجيرة.
وقــد حققــت هــذه المكاتــب نجاحــا مميــزا فــي مجــال إيجــاد الحلــول للعديــد مــن 
المشاكل األسرية واالجتماعية التي قد تصل إلى الطالق والتفكك األسري وعدم 
وصــول هــذه الخالفــات إلــى المحاكــم، حيــث اســتطاعت أن تجــد الحلــول ألغلــب 
القضايــا وأن توفــق بيــن أطــراف الخالفــات، فكــم من قضيــة لم يســتطع أطرافها 
إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا إال بفضــل منتســبي مكتــب القضايــا األســرية بمراكز 

الشرطة.
ويتعــاون مكتــب القضايــا األســرية بالمديريــات األمنيــة مــع العديــد مــن الجهــات 
المختصــة كوزارة الصحــة ووزارة التربية والتعليــم، ووزارة التنمية االجتماعية، 
ووزارة العمــل، ووزارة اإلســكان، وعــدد من المؤسســات االجتماعية األهلية كدار 
األمان للمتعرضات للعنف األسري، ودار الكرامة للرعاية االجتماعية، ومركز بتلكو 
لرعاية ضحايا العنف األسري؛ وذلك من أجل تقديم الرعاية الصحية واالجتماعية 

سواء للسيدات أو األطفال الذين قد يتعرضون للعنف األسري أو االعتداءات.

“دور مكتب القضايا األسرية بمراكز الشرطة 
في مواجهة الظواهر االجتماعية السلبية”

الثقافة األمنيـة

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهمــا “30 عامــا” باالعتــداء علــى شــرطي كان قد قبــض عليه بقضيــة تعاطي 
وحيــازة مــواد مؤثــرة عقليا، وقضت بحبســه لمدة ســنتين وبتغريمه مبلغ 1000 دينار، بواقع ســنة عــن كل تهمة وأمرت 

بمصادرة المضبوطات.

حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت 
إنــه نظــرا لظــروف الدعوى ومالبســاتها، 
مــن  بقســط  المتهــم  تأخــذ  فالمحكمــة 
للحــد  التعــدي  بعقوبــة  وتنــزل  الرأفــة 
الــوارد بالمنطــوق عمــال بحقهــا المخــول 
قانــون  مــن   )72( المــادة  بمقتضــى  لهــا 

العقوبات.
الواقعــة  أن  إلــى  المحكمــة  وأشــارت 
قــد  كانــت  معلومــات  أن  فــي  تتحصــل 
إدارة  فــي  أول  شــرطي  إلــى  وردت 
حيــازة  مفادهــا  المخــدرات،  مكافحــة 
بقصــد  المــواد مخــدرة  المتهــم  وإحــراز 

التعاطــي، فكلــف أحــد مصادره الســرية 
والــذي  عنــه،  المتحــرى  مــع  بالتواصــل 
ســرعان مــا حادثــه هاتفيــا تحت مســمع 
وإشــراف الشــرطة، واتفقــا علــى اللقــاء؛ 
حتى يتسلم منه بعض المواد المخدرة.

إثــر ذلــك انتقل المصــدر رفقة الشــرطي 
أول ومعهمــا المجني عليه نائب العريف 

إلى حيث المكان المتفق عليه.
وفــي الموعــد المحــدد مكــث الشــرطي 
أول غيــر بعيــد مــن المــكان، فيمــا كمــن 
المجنــي عليــه علــى مقربــة مــن المصدر 
بمشــاهدة  لــه  تســمح  بحالــة  الســري، 

اللقــاء، إذ التقــى المصدر المتهم وســلمه 
أول،  للشــرطي  ســلمه  شــيئا  األخيــر 
والــذي بفحصــه تبين أنه كيــس به مادة 
العقلــي  للمؤثــر  أنهــا  كريســتالية يعتقــد 
الميتامفيتاميــن، فأعطــى للمجنــي عليه 
علــى  للقبــض  عليهــا  المتفــق  اإلشــارة 

المتهم. 
وأضــاف الشــرطي أول أنــه بعــد الواقعة 
أن  الشــرطة  قــوة  أفــراد  بعــض  أبلغــه 
المتهــم قــاوم المجنــي عليه حــال قيامه 
بالقبــض عليه، وقد أحــدث به اإلصابات 
فــي يــده، كمــا ضربــه بيــده علــى وجهــه 

وأصابــه فــي فمه، إال أنه تمت الســيطرة 
على المتهم بالنهاية.

تــم  المتهــم  مســكن  تفتيــش  وأثنــاء 
أنهــا  ثبــت  قطعــة  علــى  فيــه  العثــور 
ومســحوق  المخــدرة  الحشــيش  لمــادة 
كريستالي ثبت معمليا أنه للمؤثر العقلي 

الميتامفيتامين ومشربين يحويان آثارا 
ثبت أنها للمؤثر العقلي المذكور.

كما ثبــت بتقرير فحص المضبوطات أن 
المســحوق الكريســتالي للمؤثــر العقلــي 
الداكنــة  القطعــة  وأن  الميتامفيتاميــن، 
لمادة الحشيش المخدرة، وأن المشربين 

بهما آثارا للمؤثر العقلي الميتامفيتامين.
المتهــم  إدرار  عينــة  بتحليــل  وثبــت 
احتواؤها على مادة الحشــيش المخدرة 

والمؤثر العقلي الميتامفيتامين.
إدانــة  إلــى  المحكمــة  انتهــت  ذلــك  إلــى 
المتهــم بأنه في تاريخ 14 مارس 2017، 

ارتكب اآلتي:
أوال: اعتــدى علــى ســالمة جســم النائب 
عريف وذلك بأن قام بضربه على وجهه 
ولــم يفض ذلــك االعتداء إلــى مرضه أو 
عجــزه عــن أداء أعماله الشــخصية لمدة 
أثنــاء  ذلــك  وكان  يومــا،   20 عــن  تزيــد 

وبسبب تأديته أعمال وظيفته.
ثانيــا: حاز وأحــرز بقصــد التعاطي مادة 
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة  الحشــيش 
األحــوال  غيــر  فــي  الميتامفيتاميــن 

المصرح بها قانونا.

ــط مــــــــن الـــــــرأفـــــــة ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الــــمــــحــــكــــمــــة تـــــــأخـــــــذ الـــــــــمـــــــــدان بـ

الحبـس سنتــين لمتعاطــي مخــدرات هاجــم شرطيـًا

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف شاب مدان بالسرقة 
باإلكــراه لمبلــغ 2400 دينــار من أموال آســيويين وإيجارات شــقق يملكها كفيلهما 
بعدمــا داهــم غرفــة ســكنهما وكســر بابهــا برفقــة آخريــن مجهوليــن حــال كونهمــا 

نائمين، وأيدت سجنه لمدة 10 سنوات.

وتتمثــل التفاصيــل فيمــا أبلغ بــه المجني 
عليهمــا لــدى مركز الشــرطة، واللذان قررا 
أنهمــا كانــا نائميــن فــي غرفتهمــا بســكن 
عمــال رفقــة زميــل ثالــث، وعنــد الســاعة 
11:50 قبل من منتصف الليل، استيقظوا 
على كسر باب الغرفة ودخول 3 أشخاص 
والذيــن  بالضــرب،  عليهــم  واالعتــداء 
طالبوهــم بإعطائهــم كل مــا يملكــون مــن 

مبالغ مالية.
وأوضحــا أن اثنيــن منهم المســتأنف قاما 
بطرحهمــا علــى الســرير واعتديــا عليهمــا 
بالضــرب، بينمــا كان الثالــث يبحــث فــي 
علــى  عثــر  حتــى  األمــوال،  عــن  الغرفــة 

محفظــة نقــود كان بهــا مبلــغ 120 دينارا، 
دينــارا   2280 عــن  عبــارة  آخــر  ومبلــغ 

حصيلة إيجار عقارات تابعة لكفيلهم.
وأشــارا إلــى أن المســتأنف والمجهوليــن 
تعــود  نقاليــن  هاتفيــن  علــى  اســتولوا 
ملكيتهمــا للمجنــي عليهمــا، وخرجــوا من 

الغرفة بعدما حبسوهم في دورة المياه.
لكــن أفــراد الشــرطة ومــن خــالل إجــراء 
التحريات حول الواقعة، والتي تشــابهت 
المســتأنف  بهــا  قــام  مماثلــة  وقائــع  مــع 
ويحاكم على إثرها، فقد ثبت أن السيارة 
التــي أبلــغ عنها المجنــي عليهما تشــابهت 

أوصافها مع المضبوطة لدى المستأنف.

وانتهــت المحكمــة إلــى إدانــة المســتأنف 
 ،2018 ينايــر  و26   25 يومــي  فــي  بأنــه 

ارتكب اآلتي:
أوال: سرق وآخرون مجهولون المنقوالت 
والمبالــغ المبينــة قــدرا ووصفــا بــاألوراق 
ذلــك  وكان  عليهــم،  للمجنــي  والمملوكــة 
المجنــي  علــى  الواقــع  اإلكــراه  بطريــق 
عليهمــا األول والثاني، بأن اعتدوا عليهم 
بالضــرب، فأحدثوا بهما اإلصابات المبينة 
بالتقريــر الطبــي، وتمكنــوا بهذه الوســيلة 
القســرية من شــل مقاومتهم واالســتيالء 

على المسروقات والفرار بها.
ثانيــا: دخــل وآخــرون مجهولــون مســكن 
المجنــي عليهم خالفا إلرادتهما وفي غير 
األحــوال المصــرح بهــا قانونــا، وكان ذلك 
بواسطة العنف على األشياء واألشخاص 
بالبنــد  المبينــة  الجريمــة  ارتــكاب  بقصــد 

أوال.

أيدت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى عقوبة الســجن لمدة 10 ســنوات 
والغرامة بمبلغ 5000 دينار ومصادرة المضبوطات، الصادرة على متهم آســيوي 
كان قد أدين بواقعة جلب مادة ماريجوانا المخدرة و900 قرص مؤثر عقلي عبر 
المطــار حــال وصوله من بالده مخبأين في كيــس طحين ومرق الدجاج “ماجي”، 

كما أمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتشــير التفاصيل إلى أن ضابط جمارك 
فــي مطار البحرين الدولــي كان قد أبلغ 
قــادم  مســافر  حقيبــة  فــي  اشــتبه  أنــه 
إلــى مملكــة البحريــن مــن إحــدى الدول 
اآلســيوية ترانزيت عبر دولــة خليجية، 
فقــام بتفتيش حقيبته، والتي عثر فيها 
نبــات  مــن  مــن كيلوجــرام واحــد  أكثــر 
ماريجوانــا المخــدر، كانــت مخبــأة فــي 
كيــس طحيــن داخــل الحقيبــة، إضافــة 
إلــى عــدد 900 قــرص طبي لمــادة اليافا 
المخــدرة، والتــي كانــت مخبــأة بداخــل 
مــرق دجــاج “ماجــي”، فضال عــن العثور 

بحوزتــه على مشــرب خشــبي يســتعمل 
في تدخين ماريجوانا.

وأثنــاء التحقيــق مع المتهــم اعترف أنه 
إلــى  لتســليمها  المخــدرات؛  تلــك  جلــب 
البحريــن،  مملكــة  فــي  مقيــم  شــخص 
وقــال إنــه يعمــل فــي البحريــن منــذ 12 
عامــا بمجال المقاوالت، وأنه ســافر إلى 
بــالده قبــل فتــرة ومكــث هنــاك لمــدة 5 

أيام ودخن ماريجوانا.
األشــخاص  أحــد  التقــى  انــه  وأضــاف 
األغــراض  بعــض  ســلمه  والــذي  هنــاك، 
فــي  مقيــم  شــخص  إلــى  لتوصيلهــا 

عــن  عبــارة  أنهــا  منــه  وعلــم  البحريــن، 
أقــراص اليافا المخدرة وأنها مخبأة في 
مــرق دجاجة “ماجي”، إضافة إلى كمية 
مــن نبــات ماريجوانا فــي كيس طحين، 
وذلــك مقابــل حصولــه علــى مبلــغ 200 
دينار، مبينا أن ذلك الشخص أكد له أنه 
لن يتم اكتشاف المخدرات؛ ألنها مخبأة 

بطريقة احترافية.
وثبت بفحص المضبوطات أنه بلغ وزن 
كمية نبات ماريجوانا المضبوطة 1070 
جرامــا، وأن وزن األقراص الـ 900 لمادة 

اليافا بلغ 150 جراما.
وثبــت للمحكمــة أن المتهــم بتاريــخ 31 
أبريــل 2018، جلــب بقصد اإلتجار مادة 
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة  ماريجوانــا 
األحــوال  غيــر  فــي  الميتامفيتاميــن 

المرخص بها قانونا.

رفض استئناف شاب سرق باإلكراه 2400 دينار من آسيويين 10 سنوات واإلبعاد آلسيوي جلب “ماريجوانا”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

3 سنوات لشاب انتقم من صديقه
المتهـــم غافلـــه وهـــّرب ممنوعات بســـيارة طلـــب منـــه قيادتها عبـــر الحدود

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابا “28 عاما” انتقم من صديقه الذي غافله وعرضه وأسرته للخطر بتهريبه ممنوعات في سيارة سلمها له دون علمه وتسبب 
ذلك في مشــكالت بينه وبين زوجته، إذ تعمد حرق ســيارة تبين أنها ملك لشــقيق صديقه وأدى الحريق إلى اشــتعال ســيارتين أخريين مركونتين بجانبها بمنطقة عراد؛ 

وذلك بسجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت وجهــت النيابة العامة للمتهم 
 ،2018 أغســطس   15 بتاريــخ  أنــه 

ارتكب اآلتي:
فــي  حريقــا  عمــدا  أشــعل  أوال: 
فــي  الوصــف  المبينــة  المنقــوالت 
األوراق والمملوكــة لــكل من المجني 
شــأنه  مــن  وكان  الثالثــة،  عليهــم 
وأموالهــم  النــاس  حيــاة  تعريــض 

للخطر.
قابلــة  عبــوات  وأحــرز  صنــع  ثانيــا: 
بقصــد  “مولوتــوف”  لالشــتعال 
استخدامها في تعريض حياة الناس 

واألموال العامة والخاصة للخطر.
ثالثــا: عــرض للخطر ســالمة وســائل 

النقل الخاصة.
وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل 
فــي أنــه علــى إثــر خالف حصــل بين 
المتهم وشــقيق المجني عليه الثاني، 
فقــد قرر المتهــم االنتقام من األخير، 
وعــزم علــى حــرق ســيارته، وبالفعل 
قــام المتهــم بتعبئــة قنينــة بالبنزيــن 
مــن محطة ســوق المحــرق، ثم صنع 

فــي  زجاجتيــن حارقتيــن وخبأهمــا 
ممر ضيق بالقرب من مسكنه.

وفــي فجر يــوم الواقعة أخــذ حقيبة 
ظهر ووضع فيها قفازات والزجاجات 
الحارقة ثم توجه سيرا على األقدام 
إلــى مكان الواقعــة، وبعدما تأكد من 
خلــو ذلــك المــكان مــن المــارة غطــى 
القفــازات  وارتــدى  باللثــام  وجهــه 
وتوجه لســيارة المجني عليه الثاني، 
لصديقــه  تعــود  أنهــا  اعتقــد  والتــي 
منــه، وســكب  االنتقــام  ينــوي  الــذي 
عليهــا البنزين وأشــعل الحريــق فيها 

بواسطة الزجاجات الحارقة.
وتســبب ذلــك الحريــق فــي احتــراق 
تلك الســيارة وكذا السيارتين اللتين 
مــن  هــرب  ثــم  منهــا،  بالقــرب  كانتــا 
المــكان، وكان من شــأن ذلك الحريق 
واألمــوال  النــاس  حيــاة  تعريــض 

العامة والخاصة للخطر.
اعتــرف  المتهــم  علــى  وبالقبــض 
بأنــه تربطــه عالقــة صداقــه بشــقيق 
فتــرة  منــذ  الثانــي  عليــه  المجنــي 

طويلــة، وأن عالقتهمــا كانــت جيــدة 
جــدا ويعتبــره بمثابــة أخ لــه، ولكــن 
حصــل خالف بينهما بــأن قام األخير 
بتعريضــه وعائلتــه للخطــر بــأن قــام 
بتهريــب شــيء ممنــوع فــي ســيارة 
صديقــه التــي طلب منه أن يســتقلها 
برفقــة عائلتــه عبــر الحــدود البريــة، 
وبناء عليه قرر االنتقام منه، وعندما 
ســأل عن صديقه علم بأنه مسجون، 
فعــزم علــى حــرق ســيارته، وهــو مــا 

حصل فعال.
وأوضــح أنه حاول االنتقام منه أكثر 
من مرة من صديقه على تلك الواقعة 
التــي حصلــت قبــل ســنة ونصف من 
حرقــه للســيارات، ولكنــه كان يعــدل 
عــن الفكرة، وعندما قرر ضربه ســأل 
عنــه فعلم أنه مســجون، ففكر بحرق 

سيارته وحصل ما حصل.
وأضــاف حــول الواقعــة التــي انتقــم 
ألجلهــا أن صديقــه المســجون طلــب 
منــه التوجــه برفقتــه، وأن يأخذ معه 
زوجتــه ووالدتها إلى دولــة خليجية 

أنــه  بــرا مســتقلين ســيارته، وأبلغــه 
ســيتكفل بكافــة المصاريــف كون أنه 
لــم يكن يحــوز المال، وعنــد عودتهم 
أخبــره  الخليجيــة  الدولــة  تلــك  مــن 
صديقــه أنه سيســافر إلى مكان آخر، 
وأثنــاء عودتــه وبعدمــا قــام بالمــرور 
مــن الحــدود شــاهد صديقــه، والــذي 
طلب منه أن يســتقل ســيارة صديق 
لصديقه برفقة عائلته، وعلم بأنه قد 

هرب شيء.
إبالغــه  عــدم  ســبب  عــن  وبســؤاله 
بشأن الواقعة لدى السلطات أنه كان 
خائفــا مــن حصــول مشــكلة لــه، كمــا 
أن صديقــه قــام بإرضائــه بــأن أخــذه 
معــه فــي ســفرة إلــى دولــة آســيوية، 
مبينــا أنــه مقهور علــى صديقه وكان 
يرغــب في االنتقام منــه منذ ارتكابه 
للواقعــة، ولكنــه فــي كل مــرة يغيــر 
بينــه  مؤخــرا  حصلــت  حتــى  رأيــه، 
وجميعهــا  مشــكالت  زوجتــه  وبيــن 
كانت بســبب مــا فعله صديقــه فعزم 

على االنتقام منه بهذه الطريقة.

عباس إبراهيم



الطفــل لــروح  مناســب  يكتــب بصفــاء  الســيد  مصطفــى 

“وطني الجميل”.. روح حكاية شعبية مليئة بالتشويق

يتوجه العالم اليوم برمته إلى الطفولة، وقد سلك االهتمام بالطفل دروبا مختلفة، واتخذ له اتجاهات متقدمة جدا، بحيث أصبح عالم األطفال يشكل واحدا من 
المجاالت المهمة والمتســعة جدا للدرس والدارســين من اختصاصات مختلفة، وليس علم نفس الطفل هو العلم الوحيد الذي يلج عالم الطفل، يســتطلعه ويكشــف 

عن حقائقه المتزايدة كل يوم، بل قد دخل الى تلك الحلبة عدد آخر من العلوم، وقد تعدى البحث في عالم الطفل الوسائل المعتادة والطرق الكالسيكية.

كتــاب  قــراءة  مــن  للتــو  انتهيــت 
تأليــف  مــن  الجميــل”  “وطنــي 
مصطفــى الســيد وهــو عبــارة عن 
مجموعــة قصصيــة تغــرس حــب 
الوطــن فــي نفــوس األبنــاء وذلك 
“منــار”  اســمها  بطلــة  طريــق  عــن 
تعشــق الطيور والبحر ومســاعدة 
اآلخريــن وتســرد فــي لغــة جميلة 
رائعة المواقع التراثية والسياحية 
فــي البحريــن والتاريــخ األصيــل 
لهــذا البلــد العزيــز. القصــة ترشــد 
األطفــال إلى حــب البيئة والتراث 
وتجــدد ذكريــات أيــام زمــان إلــى 
جانب العديد من النصائح المهمة 

لألطفال.
خــال  مــن  لمســت  لقــد  حقيقــة 
قراءتي القصــة ان المؤلف اعتمد 
للقصــة،  الشــاعرية كنســيج  علــى 
ومزج الشــاعرية بترسيخ اإليقاع 
الثقافــي مزجــا فريــدا حقــا، فمــا 
يكتبــه الســيد ال يمكــن ان نســميه 
ابتعــاد  وإنمــا  التقليديــة  بالقصــة 
المألــوف..روح  عــن  كامــل  شــبه 
حكايــة شــعبية مليئــة بالتشــويق 
والموائمــة لخيــال الطفــل، وتــكاد 
تســيطر عليهــا موضوعية واحدة 
الوطــن  حــب  موضوعيــة  وهــي 

والدفاع عنه والمحافظة عليه.
 مصطفــى الســيد يكتــب بصفــاء 
الطفــل وال ســيما  لــروح  مناســب 
يكــون  حيــن  األولــى،  المراحــل 
وقصــة  طفولــة،  أكثــر  الطفــل 
“وطنــي الجميــل “فيهــا مــن القوة 
الازمــة التــي تثرى عقليــة الطفل 
وتزرع في نفســه القيــم والمبادئ 
والوطنية واإلخاص واالستقامة 
متينــة  بطريقــة  الوطــن  وحــب 
وعبــر لغة بســيطة تنســاب كالماء 
لغــة  الســرعة.  المعتــدل  الهــادئ 
تتمتع بطراوة روحية تؤسس في 

عقليــة الطفل معنــى حب الوطن، 
الثالــث  الفصــل  فــي  يكتــب  كمــا 

والمعنون “البحرين جميلة”.
جميلــة  البحريــن  وهللا  )أي 
وبســاتينها  وبنخيلهــا  بشــوارعها 
وبشــعبها  وأثارهــا  وتاريخهــا 
الطيب..هــذا ما كانــت منار تردده 
وهي منغمسة في أفكارها وحبها 
والدهــا  قاطعهــا  عندمــا  لوطنهــا 
قائا:بــم تفكريــن يــا منــار؟ قالــت 
بــادي،  جمــال  فــي  أفكــر  منــار: 

البحريــن  فعــا  الوالــد:  فقــال 
نخــرج  وســوف  جميلــة 

غدا في كشتة جميلة 
علــى  أطلعكــم  حتــى 
قالــت  البلــد،  جمــال 
ومــا  بتعجــب:  منــار 
هــي الكشــتة يــا أبــي؟ 

ضحك األب وقال: الكشــتة 
هــي الرحلة كما كنا نســميها 

سابقا(.
ترســخ  الســابقة  الســطور 

فــي داخــل الطفل قيــم الخير 
والتغنــي  والوطنيــة  والمحبــة 

والعــادات  بالتــراث  والتفاخــر 
المهــم  الشــيء  ولعــل  والتقاليــد، 
قصــة  ان  هــو  ذكــره  أود  الــذي 
ســر  “يتوقــف  الجميــل  “وطنــي 
روعتها ومزيتها على الشــاعرية 

واللغــة الفنيــة ومخاطبــة 
روح الطفــل بــدال من 

ومليئــة  ذهنــه، 
لتاريــخ  با

والموروث الشعبي. 
في مقام آخر يكتب المؤلف:

)كان للجدة آنذاك األثر الكبير في 
واألخــاق  الطيبــة  القيــم  غــرس 
الكبــار،  واحتــرام  الحميــدة، 
والتمســك بأطيب العــادات. وبعد 
انتهــاء الحكايــات التي ال ينســاها 
األطفال أبــدا يقبلون رأس الجدة 
ويســتعدون  وتقديــرا  احترامــا 

للنوم(.
قصــة “وطنــي الجميــل” فيهــا من 
والبيانيــة  اللغويــة  الخصائــص 
مــا يجعــل اإلنتــاج يؤثــر ويحمــل 
علــى التفكيــر ويأخــذ اللــب، هــذا 
هــو األدب الــذي يمتلك حساســية 
جديدة ونظــرة ثاقبة ويؤثر فيك 
ويحملــك علــى التفكيــر ويثريــك 
من حيث الوجدان واألحاسيس.

السيد خالل تدشينه الكتاب

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد
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يعرض الفنان التشكيلي محسن غريب جديد أعماله الفنية في غاليري »هند« بمدينة 
المحرق، الثالثاء الموافق لـ 12 من فبراير الجاري، حيث سيضم هذا المعرض الذي 
حمــل عنوانــًا يشــي بمحاكاته لفكرة التأمل الكوني وفلســفة الحالة الوجودية التي 

يعيشها اإلنسان اتجاه العالم الذي يعيش فيه ومن خاللها )األفالك(.

وســيضم هــذا المعــرض، مجموعــة 
من األعمال التي عكف على رســمها 
الســنوات  خــال  غريــب  الفنــان 
 »25« ال  قرابــة  لتبلــغ  األخيــرة 
عمــاً، تكتنــز تفاصيلهــا بحشــد مــن 
المشــبعة  والحروفيــات  الخطــوط 
باالشــارات والعامــات والتكوينات 

المتجــاورة والمتنافــرة فــي آن معــًا 
لتنســجم في نهاية المطاف والنسق 
العــام للحالــة المتخيلة التي عاشــها 
ليتــرك  لألفــاك،  ورســمها  الفنــان 
األبــواب  مفتــوح  اللوحــة  فضــاء 
أمــام مســارات التأويــل لهــذا العالــم 

الامتناهي من الحقائق.

التشكيلي غريب يعرض جديد أعماله

تماشــًيا مــع االســتراتيجية العامة لهيئــة البحرين للثقافة واآلثــار الهادفة لدعم 
وإثــراء الحــراك الفنــي المحلــي، يشــهد حاليــا مركــز الفنــون معــرض “تــو النهار” 
للفنانــة التشــكيلية مريــم فخــرو ولغايــة 20 فبراير والمعرض مفتــوح يومًيا من 

الساعة 8 صباًحا وحتى الساعة 8 مساًء. والدعوة عامة.

مجموعــة  المعــرض  ويقــدم 
التــي  الفنيــة  األعمــال  مــن 
مــن  موضوعاتهــا  تســتلهم 
بمختلــف  المحليــة  الطبيعــة 
مكوناتهــا، وبفضــل مــا تتميــز 
بــه تجربتهــا مــن نضــٍج فنــي 
تحّول الفنانة كل ما تســتلهمه 
بالحيــاة.  نابضــة  أعمــال  إلــى 
ويقــدم المعرض مجموعة من 
األعمــال الفنيــة التي تســتلهم 
الطبيعــة  مــن  موضوعاتهــا 
مكوناتهــا،  بمختلــف  المحليــة 
وبفضــل ما تتميز بــه تجربتها 
مــن نضــٍج فني تحــّول الفنانة 
أعمــال  إلــى  مــا تســتلهمه  كل 

نابضة بالحياة.

دشــنت جمعيــة الفجيــرة االجتماعيــة الثقافيــة مــع مركــز الفجيــرة للمغامــرات، 
“حديقــة الشــعراء” التــي غرس فيها 13 شــاعرًا مجموعة من األشــجار المتنوعة 

في منطقة جبلية بإمارة الفجيرة في إطار عام التسامح.

وشــارك في حملة التشــجير شــعراء عرب 
غانــم،  شــهاب  الدكتــور  هــم:  وأجانــب، 
البرقــاوي، حســان عــزت،  الدكتــور أحمــد 
الموســوي،  ســاجدة  محمــد،  الهنــوف 
الدكتــور طــال الجنيبــي، الهنــدي قاســم 
هللا  عبــد  الظنحانــي،  عائشــة  محمــد، 

أزل  األلمانــي  الرفاعــي،  زينــب  الهامــور، 
إدريــس، فاتــن حمــودي، وزايــد العجمــي، 
مؤكديــن علــى أهميــة هذا المشــروع الذي 
يبث رسالة توعوية بضرورة تزاوج العمل 
الثقافي مع األنشطة المجتمعية وتكريس 

مفاهيم أخاقية تحافظ على الطبيعة.

معرض “تو النهار” للفنانة فخرو

الفجيرة تدشن “حديقة الشعراء”

أعلنــت لجنــة تحكيــم الجائزة العالمية للرواية العربية، البوكــر العربية، قائمة الكتاب الذين وصلت رواياتهم إلى القائمة القصيرة 
فــي دورتهــا الثانيــة عشــرة، جــاء ذلــك خالل مؤتمر صحفــي عقد في المســرح الوطني الفلســطيني في مدينة القدس، شــارك فيه 

أربعة من أعضاء لجنة التحكيم عبر تطبيق االتصال بالفيديو “سكايب”.

وتضمنــت القائمــة الكتــاب: هــدى بــركات، وكفــى الزعبــي، 
جــي،  كجــه  وإنعــام  عصمــت،  وعــادل  العجيلــي،  وشــها 
ومحمد المعزوز، وللمرة األولى في تاريخ الجائزة تشــتمل 

القائمة القصيرة على 4 روائيات.
وتضــم القائمة روايات: “بريــد الليل” لهدى بركات الصادرة 
عــن دار اآلداب، و”شــمس بيضــاء باردة” لكفــى الزعبي عن 
عــن دار اآلداب أيضــًا، و”صيــف مــع العدو” لشــها العجيلي 
عــن منشــورات ضفــاف، و”الوصايا” لعــادل عصمت عن دار 
الكتــب خــان، و”النبيــذة” إلنعام كجه جي عــن دار الجديد، 
و”بــأي ذنــب رحلــت؟” لمحمد المعــزوز عن المركــز الثقافي 

للكتاب.
وجاء اإلعالن عن القائمة القصيرة من مدينة القدس  «

في إطار النهج السنوي الذي اعتمدته الجائزة 
باختيار مركٍز يعبر عن المشهد الثقافي العربي كل 
عام لتعلن منه قائمتها القصيرة، في وقت تخطط 

الجائزة لعقد سلسلة من الفعاليات الثقافية في 
مدينتي رام الله.

ــات ــي ــائ ــه ــن ال ــي  ــ ف ــى  ــ ــ األولـ لـــلـــمـــرة  روايــــــــات   4

اإلعالن عن القائمة القصيرة لبوكر العربية

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة لفرعي اآلداب والفنون والدراسات النقدية في دورتها الثالثة عشرة، حيث 
اشــتملت القائمة لفرع اآلداب على 3 أعمال من 13 عمالً تضمنتهم القائمة الطويلة، بينما اشــتملت القائمة القصيرة لفرع الفنون 
والدراســات النقديــة علــى ثالثــة أعمــال مــن أصــل 9 أعمال تضمنتهــم القائمة الطويلــة. وتم اإلعالن عــن القوائــم الطويلة لفرعي 

الجائزة خالل شهر ديسمبر الماضي.

وتضــم القائمــة القصيرة لفــرع اآلداب كل 
مــن روايــة “ترتــر” للكاتب نزار عبدالســتار 
هاشــيت  دار  عــن  الصــادرة  العــراق  مــن 
أنطــوان/ نوفــل، 2018، وروايــة “غواصــو 
مــن  الفــاران  أمــل  للكاتبــة  األحقــاف” 
الســعودية الصادرة عن دار جداول للنشــر 
والتوزيع، 2016، والســيرة الذاتية “الذات 
بنســالم  للكاتــب  الوجــود واإليجــاد”  بيــن 
حّميــش مــن المغــرب الصادرة عــن المركز 
عــام  والتوزيــع  للنشــر  للكتــاب  الثقافــي 

2018
أّمــا عن فــرع الفنون والدراســات النقدية، 
فتضــم القائمــة القصيــرة كل مــن كتــاب “ 
الخطاب ثاثي األبعاد دراسات في األدب 
العربــي المعاصــر “ للباحثــة ســمر الديــوب 

من ســوريا، دائرة الثقافة الشارقة، 2017، 
وكتــاب “كتابــة القتــل فــي األدب العربــي 

القديــم” للباحثــة آمنة الرميلي الوســاتي 
من تونس.

ــات ــ ــ ــدراسـ ــ ــ والـ ــون  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ اآلداب  فــــرعــــا 

“زايد للكتاب” تعلن عن القائمة القصيرة

على أرضنا 
ال نستطيع أن نحب 
إال مع األلم والعذاب

 فيودور 
دوستويفسكي

أصــدرت دار الشــروق القاهريــة كتــاب “القاهــرة – موســكو.. وثائــق وأســرار” 
للدكتور سامي عمارة، يتناول الكتاب فصول، العالقة بين القاهرة وموسكو،، 
ويوثــق مرحلــة مــن أخطر مراحــل التاريخ المصــري المعاصــر، مدعوما بوثائق 
وشهادات وصور تفند ما تناثر ويتناثر على طريق العالقات المصرية الروسية، 

وذلك خالل الفترة ما بين 1952 و1986. 

كمــا يتنــاول الكتاب العاقــات بين الرئيس 
الراحــل جمال عبــد الناصر والزعيم 
خروشــوف  الســوفياتي 
بــدءا مــن تأميــم قناة 
السويس وإنذار 
 ، ف شــو و خر
اتصــال  وأول 
بيــن  مباشــر 
الرئيسين وكذلك 
قصــة الخــاف بينهما، 
موســكو  اتصــاالت  وأســرار 
مــن  الخامــس  قبيــل  وناصــر 
يونيو 1967، مرورا بطرد الخبراء 
اســتئناف  إلــى  وصــوال  الســوفيات، 

العاقات.

القاهرة - موسكو وثائق وأسرار

أسامة الماجد



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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التحذيــر الــذي أطلقــه أحــد الخبــراء المصرفييــن مــن اإلقــدام علــى أيــة عمليات 
استثمار جديدة ال يجب االستخفاف به أو االستهانة بعواقبه المدمرة، خصوصا 
إذا وضعنــا فــي االعتبار الظروف االقتصادية الحرجة، إن األمر يذكرنا بما حدث 
قبل ســنوات من عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها آالف من البســطاء الذين 
ذهبــت مدخراتهــم أدراج الريــاح ممــن قضوا أزهى ســنّي أعمارهم كدحا وشــقاء 
في ســبيل “تحويشــة العمر”، المأســاة الكبرى أّن هؤالء ورغم محاوالتهم بشــتى 

الطرق تعويض جزء ولو ضئيل من أموالهم فإنها لم تسفر عن نتائج تذكر.
يبدو أّن شركات النصب واالحتيال تعيد عملياتها مرة تلو أخرى وتحت عناوين 
براقــة لالســتيالء علــى أمــوال النــاس بإيهامهــم بــأّن أرباحــا خياليــة بانتظارهــم 
فــي غضــون أشــهر معــدودات. المفارقــة التــي تبعث علــى الرثاء أّن بيــن ضحايا 
االســتثمارات الوهميــة موظفيــن بمراكــز مرموقة في شــركات ومصــارف كبيرة، 
وآخريــن فــي قطاعــات أخــرى، والمؤســف أنــه لــم يــدر بخلــد أحدهــم يومــا أّن 
مجازفتهم ليســت ســوى فخ كبير ولعبة تم حبكها بدهاء وخطط لها بدقة بعض 
المحتالين ووجدوا أنفسهم غارقين في لجتها وليس من طريق أمامهم للنجاة.

ليــس بوســع أحــد تجاهــل الــدور القــذر الذي مارســه من يســمون بالوســطاء في 
عمليــات االســتثمار الوهميــة، ذلــك أّن ممارســاتهم أســاليب التمويــه واالحتيــال 
انطلــت علــى الكثيريــن عندمــا أوهموهــم بأّنهــم قــاب قوســين أو أدنى مــن عالم 
الثــراء، وبالتالــي فإنهم يتحملون قدرا من المســؤولية القانونية واألخالقية، بيد 

أّن جلهم تنصل من أدواره دون وازع من ضمير أو قيم.
األشــد ألمــا ومــرارة فــي عمليــات االســتثمار الوهميــة أنهــا لــم تكن محصــورة في 
األفراد وحدهم الذين غامروا بمدخراتهم، لكنها طالت بطبيعة الحال أفراد أسرهم 
وأصبحت فئة منهم مطالبة بســداد أقســاط شــهرية للبنوك تقض مضاجعهم آناء 
الليل والنهار، وآخرون اضطرتهم أوضاعهم لالستدانة من البنوك لسداد القروض 

وفي حال تخلفهم عن السداد فإن مستقبلهم سيصبح في كف المجهول.

المطلوب اليوم من جميع أفراد المجتمع أخذ الحيطة والحذر من  «
الدعوات التي تطلق بين الفينة واألخرى لالستثمار، وأن يتعظوا من 

التجربة القاسية التي وقع ضحيتها المئات من إخوانهم، فحينها ال ينفع 
البكاء على اللبن المسكوب.

بابا الفاتيكان، فرانســيس الثاني، أحد قادة التســامح ورموزه وداعية 
من أهم دعاة السالم في العالم على مدى العصور، فقد عرف بحرص 
قداسته الشديد على المحبة واإلخاء ونشر السالم، وتأكيده المستمر 
علــى ضــرورة رعايــة الالجئين والنازحيــن وضحايا العنــف والحروب 
واألزمــات والكــوارث، فهــو يمثــل قلــب اإلنســانية النابــض، وتتالقــى 
مواقفــه وقناعاتــه اإلنســانية والحضاريــة مــع قناعــات وقيــم شــعب 
الخيــر ومســاعدة  بنشــر  التــي تؤمــن  الرشــيدة،  اإلمــارات وقيادتهــا 
اآلخريــن مــن دون تفرقــة بين لون وجنس وعــرق، وهي قيم متأصلة 
فــي شــعبنا منــذ غرســها المغفــور له بــإذن هللا تعالــى القائد المؤســس 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه.
وقــد وصــف البابــا أرض اإلمارات في رســالة مصورة بــأرض االزدهار 
والســالم، ودار التعايــش واللقاء، التي يجد فيهــا الكثيرون مكانًا آمنًا 
للعمــل والعيــش بحريــة تحتــرم االختــالف، وقــال “لقــد صــدق طيــب 
الذكــر الشــيخ زايــد مؤســس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــن 
قــال إن الثــروة الحقيقيــة ليســت فــي اإلمكانيــات الماديــة وحدهــا، 
إنمــا الثــروة الحقيقيــة لألمــة تكمــن في أفراد شــعبها الذيــن يصنعون 
مســتقبل أمتهــم، الثــروة الحقيقيــة هي ثــروة الرجال”، فجــاءت هذه 
الرســالة الطيبــة بمنزلــة تعميــق لجســور الحــب والمــودة القائمــة بيــن 
شــعب اإلمارات وقيادتها وقداســة البابا، الذي يكن له العالم أجمع كل 

التقدير واالحترام.

مرحبًا بقداسة البابا وشيخ األزهر في أرض السالم وعاصمة  «
التسامح في العالم، في زيارة تثبت رسالة اإلمارات الحضارية، 
وتؤكد أن الدولة التي تستضيف اليوم أكثر من مئتي جنسية ال 

تعيش حالة طارئة من التسامح والتعايش اإلنساني، بل تؤمن 
بجوهر رسالتها وتعمل جديًا على نشر قيمها ومبادئها عبر تقديم 

القدوة والنموذج، في وقت تحتاج فيه منطقتنا والعالم أجمع إلى 
إشاعة النموذج اإلماراتي في مجتمعات تفشت فيها الكراهية 

والتعصب والعنف واإلرهاب. “إيالف”.

شركات بيع األوهام

بابا السالم: رمز التسامح في أرض اإلمارات )2(

“مساكين يعورون القلب”
ال نعلــم إلى متى ســتظل أوضاع البحرينيــات العامالت في رياض األطفال والحضانات دون 
حــل لملفهــن طيلــة الســنوات الماضيــة، بالرغــم من إطــالق حزمة مــن الوعــود والتصريحات 

والتطمينات المتكررة من قبل المسؤولين المعنيين بهذا األمر.
“وهللا انــه ظلــم بحــق وحقيقــة”، فهل من العدالــة واإلنصاف أن تظل الموظفــات البحرينيات 
الحاصــالت علــى شــهادة الثانويــة العامــة إضافــة إلــى الــدورات المختلفــة فــي هــذا القطــاع 
التربــوي والتعليمــي األساســي علــى راتب شــهري يتفاوت ما بين 80 و120 دينارا في الشــهر 

دون النظر إلى رواتبهن الشهرية وتعديل أوضاعهن التأمينية؟
فــي الوقــت ذاته وعد وزير العمــل والتنمية االجتماعية قبل فترة بإعادة النظر في موضوعهن 
وحــدد بــأن رواتبهــن ســتصبح 300 دينــار كحــد أدنــى، بالرغــم مــن أن هــذا الراتــب “مــا يســوي 
شــي” فــي وقتنــا الحاضر في ظــل رعونة العيــش ومتطلبات الحياة، لكن فوق ذلك استبشــرت 
العامــالت خيــرا، لكــن لعظيــم األســف إلــى يومنا هــذا لــم يتحقق هــذا الوعد وظلــت أوضاعهن 
الوظيفية مستمرة من سيئ إلى أسوأ دون أن نرى بارقة أمل تنتشلهم من هذا اليأس والتذمر.

خــالل الســنوات الماضيــة كتبنا عــددا من المقاالت في هــذا الموضوع “المتعصلــق اللي يعور 
القلــب”، ويهــم فئــة كبيــرة تقــدر بـــ 2500 عاملــة “ومــا خلينــه” مســؤول فــي وزراة العمــل إال 

وناشدناه االلتفات ألوضاعهن “التي ال تسر ال عدو وال صديق”. 
اليوم نعيد طرح الموضوع نفســه عســى أن يتحرك المســؤولون عن هذا الملف ويجدوا حال 

عادال له كي ترتاح نفوس بنات البحرين ونطمئن على مستقبلهن.

الصورة الثانية 

مــن المؤكــد أنــه ال توجــد أســرة بحرينية إال وتســتقطع جــزءا من ميزانيتها الشــهرية لشــراء 
الميــاه المعدنيــة المعبــأة وذلــك بعد عزوف الناس عن اســتخدام مياه المنــازل التقليدية غير 
اآلمنــة للشــرب بحســب المفهــوم الســائد عند عمــوم الشــعب واقتصارها على االســتخدامات 
الخارجية كاالستحمام وتنظيف المالبس واألواني وري الحديقة المنزلية، مع أن هذا يشكل 
عبئا ماليا يضاف على كاهل المواطن صاحب الدخل الشــهري الضعيف “اللي وين ما يلتفت 

في هالديرة يالقي كفخة فوق راسه المتروس حلوان من الهم والغم”.
مــا نــود أن نصــل إليه هــل صحيح أن مياه المنازل غير صالحة لالســتخدام والشــرب؟ حيث 

الكثير من السكان يطرحون هذا السؤال منذ زمن بعيد “وهم ضايعين في الطوشة”؟.

الصورة الثالثة

يشتكي معظم قاطني محافظة المحرق من نفاد أكياس القمامة وذلك عند مراجعتهم مبنى 
بلديتهم الكائن بالبســيتين وال يعرفون ســبب تكرار هذه اإلشكالية على مدار العام. وعساكم 

عالقوة.
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التوافق على البرنامج 
الحكومي

لنجــاح برنامــج الحكومــة البد من التعاون الوثيق بين الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، وبعــد موافقــة مجلــس النــواب باألغلبيــة علــى برنامــج الحكومة 
ـ 2022م( أصبح على الجميع العمل مًعا لتنفيذ ما ورد  للسنوات األربع )2019مـ 
فــي هــذا البرنامج، وتســتند هــذه الموافقة إلى مبــدأ الشــراكة الوطنية بينهما 
للعمل مًعا في ســبيل المصلحة العامة، وهو مبدأ ســنه دســتور مملكة البحرين 
2002م وتعديالتــه الالحقــة، وقد نالت الحكومة ثقة )38( نائًبا لبرنامج األربع 
ســنوات القادمــة، مــع إضافــة بعــض التعديــالت التــي اقترحهــا النــواب علــى 
البرنامج والتي كانت نتاج التوافق بين البرلمان والحكومة، ما جعل البرنامج 

قابال للتنفيذ وتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطنين.
إن الهدف األساسي من البرنامج الحكومي أمن المواطن البحريني المعيشي 
واالجتماعي واإلنســاني وأمن البحرين واســتقرارها، وتحقيق ينشــد التوازن 
المالــي الــذي ُيلبــي كل أوجه اإلنفــاق وبما يؤدي إلى تصويــب الموازنة العامة 

للدولة.
بجانــب ذلــك هنــاك الكثير من األهــداف االجتماعية واالقتصاديــة التي يجب 
أن تنطلــق منهــا مشــروعات برنامــج الحكومــة، ومنهــا وضع ميزانيــات لجميع 

المشروعات التي تضمن تنفيذها ومتابعتها الحًقا وتطويرها مستقباًل، وإيجاد 
حلــول للبطالــة المستشــرية بيــن البحرينييــن، ومعالجــة المشــكلة اإلســكانية، 
ورفــع المســتوى المعيشــي للبحرينيين وعدم تحميلهم أية أعبــاء إضافية بما 
يضمــن لهــم العيش الكريــم في بالدهم، والحفاظ على مكتســبات البحرينيين 
مقابل أية قرارات قادمة، وبحرنة الوظائف في سوق العمل ومعالجة العمالة 
األجنبيــة الســائبة، وضبــط النمــو المضطــرد لألجانــب وتأثيــره علــى التركيبــة 
الســكانية البحرينيــة، ومكافحــة الفســاد وإهــدار المــال العام، وتحديد ســقف 
زمنــي لتقليــص الديــن العــام، وزيــادة الرواتب فــي القطاعين العــام والخاص، 
وتوســيع شــرائح المســتفيدين من الدعم الحكومي ورفع مســتواه واالهتمام 

بالعالج الصحي وتوفير مختلف أنواع األدوية.

إن تنفيذ البرنامج الحكومي يتطلب أفعاال ال أقواال، واأليام القادمة  «
تتطلب من الحكومة والنواب جهدا كبيرا وعمال مستمرا، وأخيرا نتمنى 

تحقيق فوائض مالية تستفيد منها البحرين وأهلها، وأن تضمن مسيرة 
تنموية حافلة بالمشاريع التنموية واالقتصادية التي بها تتحقق تطلعات 

المواطنين وآمالهم.

عبدعلي الغسرة

في ظل من ظالل اهلل... جيش البحرين المقدام
للــه در وطــن فيــه جنــود ال يهابــون عــدوا وال يخافــون 
رصاصــا وال راجمات، وأرواحهم فداء في ســبيل الدفاع 
عــن أرض البحرين وأهلهــا، جيش البحرين المقدام الذي 
ضــرب أروع األمثلــة بقدرته التي اســتمدها من هللا على 
رد المعتــدي ليــس عــن أرض البحريــن فحســب، بــل عــن 
أرض العــرب مــن شــمالها إلــى جنوبهــا، وهاهم فــي الحد 
الجنوبي شــهد عليهم األشــهاد وتعالى ذكرهم بالشجاعة 
فــي األنبــاء، يحملــون الســالح ويضربــون عدوهــم، إنــه 
جيش خاض حربا وعاصر تجارب فانتصر لوطنه وأمته، 
إنــه ظــل من ظــالل هللا، أنعم به على البحرين بأن ســخر 

لها خيرة الرجال خليفة بن أحمد وجنوده األشاوس.
يســتطرب الفؤاد وتمتلئ النفس بالسرور حين تستعيد 
ذكريــات وإن كانــت مريــرة إال أنهــا تحمــل بيــن مرارتها 
الســعادة، وذلــك حيــن انتصر الجيــش البحريني ألرضه 
برد العدوان في 2011، حين اســتباح الحاقدون حرمة 
األرض وحرمــة الــدم، فــرد هللا كيدهــم فــي نحورهــم، 
بــأن اســتطاع جيش البحريــن فرض األمــن في غضون 
دقائــق دون إراقــة دم، بــل بكفاءتــه وهيبتــه وعناصــره 
المخلصــة من جنود وضباط ضربوا مثاال في التضحية 
موقــف  كان  وكيــف  المواقــف  نتذكــر  نعــم  بالنفــس، 
الجيــش البحرينــي بــأن طهــر المناطــق التــي تمركــزت 
فيها الجماعات الموالية إليران والتي ســولت لها نفسها 
االســتيالء علــى الحكــم عندمــا صدقــت الشــيطان بــأن 
البحريــن لقمــة ســائغة، وهاهــي كلمــات المشــير الركــن 

الشيخ خليفة بن أحمد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المســتمدة من كتاب هللا “إن عدتم عدنا” والتي ســتظل 
نعــم نشــعر  القادمــة،  الذاكــرة وســننقلها لألجيــال  فــي 
بالفخــر والســعادة عندمــا يكــون وعــده الــذي أوفــى به، 
نشــعر باالعتــزاز بــكل جنــدي وضابــط بحرينــي شــارك 
فــي إعادة األمن في 2011، وشــارك فــي عاصفة الحزم 
محاربــا فــي الحــد الجنوبي، إلعالء كلمــة هللا ومحاربة 

الباطل وإعادة الحق ألهله.
هــذا الجيش المقدام الذي يســتحق الثناء كما يســتحق 
جنــوده التكريــم واإلكرام، فهم أولــى بالكرم، وهم أولى 
بالسخاء والعطاء، فإكرام الجيش إكرام للوطن، ورفعة 
الجيــش مــن رفعــة الوطــن، فالجيــش مظلة األمــان بعد 
هللا، وهو ظل من ظالل هللا على أرضه، فلقد أكرم هللا 

البحرين بهذا الجيش.

فتحية لجاللة الملك المفدى وتحية لسمو رئيس  «
الوزراء الموقر وسمو ولي العهد األمين وتحية للقائد 

العام لقوة دفاع البحرين وتحية لكل جندي وضابط 
في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، ولتكن 

البحرين األولى بجيشها ورجالها األشاوس أهل الجرأة 
واإلقدام الذين خاضوا وطيس الحرب وتقدموا فكان 

لهم النصر بإذن الله، وكما قال “قطبة بن الخضراء”: 
“وإذا لقيت كتيبة فتقدمن.. ان المقدم ال يكون 

األخيبا... تلقى التحية أو تموت بطعنة... والموت آت 
من نأى وتجنبا”.

نجاة المضحكي

“جيش البحرين المقدام ضرب  «
أروع األمثلة بقدرته وخاض حربا 

فانتصر لوطنه وأمته”.
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ديــنــار مــلــيــون   3.09 ــع  ــواق ب ــدارة  ــص ــال ب ــم”  ــاط ــم ــط “ال

التجارة البحرينية األردنية في 2018

أظهــرت البيانــات األوليــة لتقريــر التجارة الخارجية للســلع 
وتنشــره  الجمــارك  شــؤون  تصــدره  والــذي  النفطيــة  غيــر 
هيئــة المعلومــات والحكومة اإللكترونيــة أن حجم التبادل 
التجــاري بيــن البحرين واألردن بلغ حوالي 39 مليون دينار 

في العام 2018.
وبحســب البيانــات، فقــد بلــغ قيمــة الســلع التــي صدرتهــا 
البحريــن إلــى األردن خالل الفترة الممتدة من يناير ولغاية 
ديســمبر 2018، أكثــر مــن 19.91 مليــون دينــار، بينما بلغت 

قيمة السلع المستوردة من األردن 19.07 مليون دينار.
وبينــت البيانــات أن أهــم الســلع المســتوردة خــالل العــام 
بلغــت  مبــردة حيــث  أو  كانــت طماطــم طازجــة  الماضــي 
تبــاع  طبيــة  محاليــل  تليهــا  دينــار،  مليــون   3.09 قيمتهــا 
بالتجزئــة بقيمــة 1.54 مليــون دينــار، وثالًثــا حيوانــات مــن 
فصيلــة الضأن آخر بـ1.42 مليــون دينار، وغيرها من أدوية 
مهيأة للبيع بالتجزئة رابًعا حيث بلغت قيمة الكميات 1.27 
مليون دينار، وجاءت ســلعة “أدويه تحتوى على مضادات 
حيويــة آخــر )انتــي بيوتيك( تبــاع بالتجزئة” خامًســا بقيمة 

1.16 مليون دينار.
وأشــارت البيانــات إلــى إن قيمــة الســلع غيــر النفطيــة التي 

استوردتها األردن من البحرين بلغت 19.07 مليون دينار.
وتصدرت “غيرها من أســالك وكوابــل )امراس( من ألمنيوم 

ــا” الســلع التــي صدرتهــا المملكــة إلــى  غيــر معزولــة كهربائيًّ
األردن خــالل العــام 2018 حيــث بلغت قيمة الكميات 2.97 
مليــون دينــار، وأســالك مــن ألمنيوم غيــر مخلــوط، يتجاوز 
مقــاس عرضهــا 7 مــم بالمركــز الثانــي بقيمــة 1.78 مليــون 
دينــار، وخالئــط مــن ألمنيــوم خــام بالمرتبــة الثالثــة بقيمــة 
1.65 مليون دينار، ورابًعا ســيارات للنقل العام لألشــخاص 
بمحــركات ضغط )ديزل ونصف ديزل( بـ1.32 مليون دينار، 

وجاءت ســلعة “جســور وأجزاؤها للمنشآت من حديد صب 
أو حديد صلب” خامًسا بـ1.27 مليون دينار.

مــن جانــب آخــر، فــإن ولــي عهــد األردن فــي زيارة رســمية 
التــي  المتميــزة  األخويــة  العالقــات  ضــوء  فــي  للبحريــن 
تربــط البلديــن الشــقيقين، وســيزور مــن خاللهــا عــدًدا مــن 
المؤسســات البحرينيــة، وســيلتقي مــع مجموعــة مــن أبناء 

الجالية األردنية في المملكة.

النفط يهبط مع تباطؤ 
االقتصاد العالمي

هبطــت أســواق النفــط أمــس متأثــرة 
االقتصــاد  تباطــؤ  بشــأن  بمخــاوف 
العالمي، على الرغم من أن تخفيضات 
البلــدان  منظمــة  بقيــادة  اإلنتــاج 
المصــدرة للبتــرول )أوبــك( والعقوبات 
األميركية علــى فنزويال أعطت للخام 

بعض الدعم.
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وبلغــت 
 52.24 األميركــي  الوســيط  تكســاس 
دوالر للبرميــل، منخفًضــا 40 ســنًتا مــا 

يعادل 0.8 % عن التسوية السابقة.
ونزلــت العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس 
بمــا  41 ســنًتا،  برنــت  العالمــي مزيــج 
دوالر   61.22 إلــى   ،%  0.7 يعــادل 

للبرميل.

سنغافورة - رويترز

لندن - رويترز القاهرة - رويترز

اســتقر الذهــب فــي تعامــات أمــس بفعــل مخــاوف مــن أن حرًبا تجاريــة ممتدة بين الواليــات المتحــدة والصين قــد تفاقم تباطؤ 
االقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدوالر وضع المعدن األصفر على مسار أول خسارة أسبوعية في ثاثة أسابيع.

دوالر   1309.24 عنــد  ا  مســتقرًّ الذهــب  وكان 
أدنــى  إلــى  هبــط  بعدمــا  )األونصــة(،  لألوقيــة 
مستوياته منذ التاسع والعشرين من يناير عند 

1302.11 دوالر لألوقية يوم الخميس.
ولــم يســجل الذهــب تغيــًرا يذكــر فــي العقــود 
دوالر   1313.20 عنــد  اآلجلــة  األميركيــة 

لألوقية.
وقــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب يــوم 
بنظيــره  يلتقــي  أن  ينــوي  ال  إنــه  الخميــس 
الصيني شــي جين بينغ قبل األول من مارس، 
البلــدان  وضعــه  الــذي  النهائــي  الموعــد  وهــو 

للتوصل إلى اتفاق تجاري.
وحــام مؤشــر الدوالر قــرب أعلى مســتوى في 
أســبوعين. والمؤشــر هو مقيــاس لقيمة العملة 

األميركية مقابل ست عمالت كبرى منافسة.
ومــن بيــن المعــادن النفيســة األخــرى، اســتقر 

بينمــا  لألوقيــة،  دوالًرا   1388 عنــد  البالديــوم 
دوالر   15.68 إلــى   %  0.2 الفضــة  انخفضــت 

لألوقية، ونزل البالتين 0.3 % إلى 793 دوالًرا 
لألوقية.

يــوم  بيــان  فــي  التمويــن،  وزارة  قالــت 
احتياطــي  لديهــا  مصــر  إن  الجمعــة، 
لتلبيــة  يكفــي  القمــح  مــن  اســتراتيجي 
االســتهالك ألكثــر من 5 أشــهر، ومصر هي 

أكبر مشتر للقمح في العالم.
وجاء بيان وزارة التموين بعد أن اشترت 
الهيئــة العامــة للســلع التموينيــة في وقت 
ســابق 300 ألــف طــن مــن القمــح للشــحن 
فــي الفترة مــن 21 إلى 31 ماس  مناقصة 

دولية.
للســلع  العامــة  الهيئــة  إن  تجــار  وقــال 
التموينيــة، المشــتري الحكومــي للحبــوب 
في مصر، اشترت أمس 300 ألف طن من 

القمح في مناقصة عالمية.
وقالــت الهيئــة إنهــا اشــترت 120 ألف طن 
مــن القمح الفرنســي و120 ألفــا من القمح 
طــن  ألــف  و60  الليــن  األحمــر  األميركــي 

قمحا أوكرانيا.

وكانــت مصــر ســابقا تنتج بعــض الكميات 
محليا إال انها أصبحت بالسنوات الماضية 
تعتمــد على االســتيراد لكامــل احتيجاتها 

تقريبــا. ويرتفــع الطلــب علــى القمــح مــع 
زيــادة التضخــم الســكاني حيــث زاد عــدد 

المصريين عن ال 95 مليون نسمة.

دوالر  1309.2 عــنــد  ــة  ــ ــص ــ األون ســعــر  ــات  ــبـ ثـ ــر مـــن 5 أشــهــر ــثـ الـــبـــاد أكـ ــي  ــف ــك ــزون ي ــخـ ــمـ الـ
الذهب يستقر تحسًبا للحرب التجاريةمصر تشتري 300 ألف طن من القمح
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توقعــات بأربــاح إيجابية للشــركات القياديــة بالبحرين في 2019.. جاذبية بســهم إيه بي إم 
تيرمينالز البحرين، الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان.. مبادرات البورصة والحكومة.. 
صناديــق تعزيــز الســيولة.. انعــكاس إيجابيــة االقتصــاد البحرينــي على ســوق البحرين على 

خلفية برنامج التوازن المالي واالكتشاف النفطي.

بورصــة  ألداء  التوقعــات  أبــرز  كانــت  تلــك 
خــاص  حــوار  خــالل   ،2019 فــي  البحريــن 
لـ”مباشــر” مع فيجاي فاليشــا، مديــر المخاطر 
شــركة  فــي  الســوق  محللــي  كبيــر  الماليــة، 
سنشــري فاينانشال في اإلمارات، عن تحليل 

السوق البحريني بالفترة المقبلة.
وقــال فاليشــا، إن أكثــر مــا تتمتــع بــه بورصة 
االســتثمار  صناديــق  توافــر  هــو  البحريــن 
العقــاري ووجود مؤشــر إســالمي، مما يجعل 
الســوق أكثــر جاذبيــة فــي االســتثمار مــن أي 
ســوق أخر. وتوقع أن ترفع الشــركات الكبرى 
في البحرين أرباحها بنسبة 10-6 % في عام 

2019، عن نسب نموها خالل عام 2018.

مميزات البورصة

أشــار فاليشــا، إلــى أن المؤشــر يتــداول عنــد 
 ،8.93 يبلــغ   )PE( الســعر  إيــرادات/   مســتوى 
وعائــدات 12 شــهًرا متتابًعــا بلغــت 8.05  % 

وهي من بين أعلى المعدالت في العالم.
 فيمــا نــّوه بــأن حقــق المؤشــر عائــًدا بنســبة 
4.66 % علــى مــدى 3 أشــهر، فــي حيــن لــم 
يتغيــر تقريًبــا خــالل األشــهر الســتة الماضية 
في الوقت نفسه.  وكان معدل تذبذب مؤشر 
ا تقريًبــا مع نطاق تداول بلغ  البحرين مســتقرًّ
127 نقطــة فــي 2018، مقابــل 188 نقطة في 
عام 2017، و131 نقطة في عام 2016، وفًقا 
لمــا أكد عليــه المحلل. وتوقع فاليشــا، نتيجة 

لذلــك فمن المرجــح أن تجذب تلك المميزات 
مزيــد مــن المســتثمرين إلــى االســتثمار فــي 
دخلــت  التــي  المحفــزات  بجانــب  البورصــة، 

عليها في أواخر عام 2018.

سيولة معززة

وأوضــح فاليشــا، أن عــام 2018 كان أفضــل 
ســيولة شــهدتها بورصة البحريــن. ولفت إلى 
أن قيمــة التــداول الســنوي بلــغ 514 مليــون 
دينار في 2015، ونحو 733 مليون دينار في 

2016، ليرتفــع إلــى 1110 مليــون دينــار فــي 
2017، مواصــال الصعــود إلــى 1350 مليــون 

دينار في 2018.
وبتلــك األرقــام، أشــار المحلــل المالــي إلى أن 
الســيولة قفــزت بنســبة 162 % مقارنــة مــع 
عام 2015.  وأضاف فليشــا، أن قيم التداول 
اليوميــة قفزت من قاع 1.6 مليون دينار في 
عــام 2016 إلــى 9.9 مليــون دينــار في الشــهر 
األول من عام 2019، مما ساهم بالتأكيد في 

تقليل التقلبات في السوق.

 محفزات جديدة

وفســر المحلــل المالــي، ارتفاع الســيولة جاء 
إلــى  قــادت  اســتراتيجية  لخطــوة  نتيجــة 
 )BLF( تشــكيل صنــدوق الســيولة البحرينــي
الــذي يديره مدير األصول اإلقليمي “ســيكو” 

ا له. الذي يتخذ البحرين مقرًّ
بهــا  قــام  التــي  الســوق  أنشــطة  وســاعدت 
صندوق الســيولة في تعزيز ســيولة البورصة 
صنــدوق  أن  فاليشــا  ورجــح  كبيــًرا.  تعزيــًزا 
مــن  مزيــد  جــذب  علــى  سيســاعد  الســيولة 
المستثمرين جدد، بجانب تشجيع المزيد من 

الشركات لزيادة رأس المال.
مــن ناحيــة أخــرى، لفــت فاليشــا إلــى محطــة 
مهمة في بورصة البحرين، أال وهي االكتتاب 
العام األخير لسهم APM، والتي تمت تغطية 
االكتتــاب فيــه 5.4 ضعفــا. وقال “يعــد إدراج 
الســهم مــن أفضل بشــريات الخير في ســوق 
البورصــة  مؤشــر  البحرينــي”. وحقــق  المــال 
البحرينية في يناير 2019 مكاســب شهرية، كان 
لســهم الشركة المشــغلة لميناء خليفة بن سلمان 

الفضل األول في النمو الشهري للبورصة. وأشار 
اليومــي  التــداول  إلــى متوســط قيمــة  المحلــل 
للسهم منذ إدراجه في البورصة بلغ نحو 0.144 
مليــون دينــار، ومــن المتوقــع أن يرتفــع هذا 

السعر نظًرا لجاذبية التقييمات.

النفط والسياحة والدعم الخليجي

وعلــى غــرار االقتصــادات الرئيســية األخــرى 
أكــد  الخليجــي؛  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 
مديــر المخاطــر الماليــة، أن النفــط يعد عامالً 
البحريــن.  بورصــة  إلــى  بالنســبة  ا  رئيســيًّ
وذلــك فــي إشــارة إلــى تذبــذب أســعار النفط 
خــالل عــام 2019، صعــوًدا أو هبوًطــا، حيــث 
تتأثــر أســواق المال الخليجية بأســعار النفط 
العالميــة. وبالرغــم مــن ذلــك، أكــد فليشــا أن 
المبادرات التــي تتخذها الحكومة البحرينية 
لتعزيز السياحة وسعي المملكة لتكون مركًزا 
نمــو  تدفــع  أن  المتوقــع  مــن  للتكنولوجيــا، 

االقتصاد إلى مستوى إيجابي.

دبي - مباشر

“سنشري فاينانشال”: محفزات واعدة في بورصة البحرين

مــن عالئم الحرية والتقــدم االقتصاديين في أي دولة أنها 
تفتح المجال واسًعا أمام جميع مواطنيها لتنمية قدراتهم 
وإمكانياتهم وأن تضمن لهم ذلك بواســطة ما تشــرعه من 
قوانيــن وأنظمــة. فالفرص المتســاوية تعــادل بيئة صحية 
للتنافس وإظهار اإلبداعات وتسريع وتأثر النمو وتحريك 
عجلــة االقتصــاد فــي االتجــاه الصحيــح. ولنــا أن نتصــور 

كيــف يبــدو عليــه الوضع في الحاالت المعاكســة فال شــك أن المرحلة القادمــة تحتاج منا 
ــا واحــًدا لبعــث الــروح وإحيــاء العمــل المشــترك وتحقيــق التكامــل الشــامل  الوقــوف صفًّ
والتــوازن المطلــوب للدخــول بقــوة ومناعــة فــي قريــة العالــم، وإال ســنظل فــي حالــة من 
الشــتات، فانخفاض اإليرادات النفطية واتســاع العجوزات يفرض توجهات جديدة على 
القطــاع الخــاص. فالحكومة لديها مبــادرات جديدة تقدمها بين فترة وأخرى ولهذا يجب 
علــى القطــاع الخــاص عدم الوقوف مكتــوف األيدي بل عليه أن يدعم ويســاند الحكومة 

وأن يعمل بشكل سريع لكي نلحق بالركب الذي سبقنا سواء بالمنطقة أو خارجها.
إن األولويــات التــي يجــب التركيــز عليهــا فــي المرحلــة المقبلــة لدعــم االقتصــاد الوطنــي 
تتمثل بتشــجيع االســتثمار المحلي واألجنبي ففي الوقت الذي تحتكر مجموعة بســيطة 
مــن النــاس معظــم النشــاط االقتصــادي وتســعى بــكل قــوة االنقضــاض علــى أيــة فرصــة 
جديدة والمصيبة األكبر أن معظم هؤالء لم يساهم طوال نصف قرن في دعم أي نشاط 
اجتماعــي أو إنســاني أو ثقافــي يعتــد به فــي المجتمع وإنما ركز نظره علــى جمع األموال 
وتكديسها، فإصالح المسار االقتصادي أمر حتمي على الجميع، وأن البدء بخطوات هذه 
المســيرة ضــرورة ملحــة لتنقــى منها القــراران الدولــي والداخلي وأن أي تأخــر في عملية 
اإلصالح هو تأخر في تقدم الدولة الحديثة بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معنى ومادام 
األمر كذلك فإن تعليقات الباحثين االقتصاديين والسياسيين التي تتعامل مع كل جزئيه 
علــى حــدة لــم تعد تجــدي نفًعا ولم تعد تقنع المواطن الذي يشــارك في تحمل المســئولية 
واتخــاذ القــرار السياســي واالقتصــادي واالجتماعي. الــكل يعلم أن البحريــن تعيش حاله 
مــن التحــول االقتصــادي مــا يدعو إلــى الجميع تحمل المســؤولية للنهــوض بالوطن ودفع 

عجلة التقدم.

حان الوقت

يوسف المشعل

محلل الشؤون االقتصادية والسياسية

زينب العكري

ذكــرت شــركة “ســيلوس قرطبــة”، المتخصصة 
في صنع مستودعات تخزين البذور والحبوب، 
أن عميلتهــا شــركة البحرين لألغذيــة الزراعية 
لمصنــع  اإلنشــائية  األعمــال  بــدأت  “بافكــو” 
معالجة الحبوب والبقوليات )خصوصا العدس 
وشــانا دال( وذلــك بطاقــة إنتاجيــة تقدر بنحو 
80 طنــا لــكل خــط إنتــاج. ويقــع المصنــع وهــو 
تحــت التشــييد حاليا، فــي المنطقــة الصناعية 

بالحد.
وأضافــت “ســيلوس قرطبة” فــي موقعها على 
اإلنترنت، أنها وفرت حلول التخزين المتكاملة 

لمشــروعها األول فــي البحريــن، موضحــة أن 
مرافــق التخزيــن الجاهــزة فــي المملكة تشــمل 
معظــم مراحل التصنيع، كمســتودع الســتقبال 
الشاحنات، وصوامع بسعة تخزين 2.517 ألف 

متر مكعب.
كما تشمل أيضا كل ما يلزم من أبراج المناضد 
ودعم العمليات، ونظام تهوية متكامل، ونظام 
تنظيــف متكامــل بســعة 75 طنــا فــي الســاعة، 
الحــرارة،  درجــة  فــي  للتحكــم  كامــل  ونظــام 
ومعــدات مناولــة بســعة 75 طنــا فــي الســاعة، 
مصاعــد وسالســل نقل، ومعدات تفريغ بســعة 
40 طنــا في الســاعة، لوحة تحكــم بنظام قابل 

للبرمجة.

ــاج ــت إن ــط  ــل خـ ــك ل ــا  ــن الـــحـــد وبـــطـــاقـــة 80 ط ــي مــنــطــقــة  فـ

“بافكو” لألغذية الزراعية تنشىء مصنعا للحبوب

المحرر االقتصادي

المصنع تحت التشييد في منطقة الحد

أحمد المزارعين المصريين في مزرعة للقمح
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قــّدر عقاريــون وعاملــون فــي قطاع الداللة انخفاض أســعار العقارات بشــكل عام بنســبة 20 %، خصوًصا في مناطــق “التملك الحر” 
المخصصة لغير البحرينيين، رابطين ذلك بهدوء األســواق، وارتفاع العرض على الطلب، وطول اإلجراءات عند الشــراء. لكن ذلك 
لم يشــمل بحســب بعضهم الشــقق والمشــروعات المخصصة لســكن البحرينيين والتي يعتمد المســتثمرون فيها على برامج الســكن 
االجتماعــي التــي تطرحهــا وزارة اإلســكان. وقال صاحب مؤسســة الغروب التجاريــة، صالح فقيهي، إن أســعار العقارات انخفضت 
بشــكل عــام بنســبة تتــراوح بيــن 10 % إلــى 15 %، فيمــا وصلــت ببعــض المناطــق إلــى 20 %، عازًيــا ذلك إلــى ضعف اإلقبــال مقارنة 
بالمعــروض الكبيــر. ووصــف الســوق العقــاري بمــوج البحر في إشــارة إلــى التحرك صعــوًدا وهبوًطــا، رابًطا ذلك بالوضــع االقتصادي 
فــي البلــد والمنطقــة بشــكل عــام، )...( بعــض األحيــان يرتفع العقار وبعــض اآلخر يبقى مدة أطــول حتى نزول األســعار. وأوضح أن 
االنخفاض في األسعار طال جميع العقارات في البحرين سواء التملك الحر الخاص باألجانب أو الخليجيين، وحتى العقارات التي 
تخــص البحرينييــن، علــى عكــس الماضي عندما كانت تتحرك األســعار فإنها أكثر ما تؤثر على مناطق التملك الحر، أما اآلن فشــملت 

الكثير من مناطق البحرين.

ولفــت فقيهــي إلى أن انخفاض األســعار 
بدأ منذ ســنة ونصف تقريًبا، لكن السوق 
شــعرت فيــه بصــورة أكبــر اآلن، مشــيًرا 
إلــى أن العقار االســتثماري على مختلف 
تتجــاوز  ال  لمــدة  يعــرض  كان  أنواعــه 
الشــهرين حتــى يبــاع، لكــن هــذه الفتــرة 
اآلن تمتــد إلــى 6 أشــهر وقــد تصــل إلــى 

سنة كاملة في بعض األحيان.
وتأخــذ  لبعضهــا  تســتمع  “النــاس  وتابــع 
النصيحة والمشــورة من بعضها، فعندما 
يعتقــد شــخص مــا يرغــب فــي الشــراء 
أن هنــاك بــوادر انخفــاض باألســعار فإنه 
يؤجــل خططــه انتظــارا للحصــول علــى 
سعر أقل وهكذا، )...( دائما اإلنسان يريد 

الشيء األرخص”.
ينظــر  البائــع  أو  المســتثمر  وبالمقابــل 
يضــع  فهــو  معاكســة،  بصــورة  للمســألة 
التفــاؤل،  بعــض  مــع  الربحــي  هامشــه 
الوقــت  مــن  المســتطاع  قــدر  وينتظــر 
لتحقيــق غايتــه وإن طــال الزمــن، ويبدأ 
ا وببطء، طبًعا  بتخفيض الســعر تدريجيًّ
ذلك حســب ظروفه وإمكانياته وقدرته 
علــى الصبــر والتحمــل وحســابات الربح 

والخسارة لديه.
وأكد فقيهي أن المشــاريع العقارية التي 
تطــرح عبــارة عن جرعة منشــطة للعقار، 
وتنظيــم المعارض لطرح تلك المشــاريع 
فيها بأســعار منافســة للموجود، مبيًنا أن 
الغالبيــة اآلن تخرج من المناطق والقرى 
الجديــدة  للمناطــق  وتذهــب  القديمــة 
الهادئــة ابتعــادا عــن اإلزعــاج وبحثا عن 

الخدمات األفضل.
لشــركة  العــام  المديــر  أكــد  جانبــه،  مــن 

عبــدهللا،  جــواد  للعقــارات،  الفرصــة 
انخفــاض أســعار العقــارات فــي مناطــق 
التملــك الحــر بســبب قلــة المســتثمرين 
من غيــر البحرينيين )األجانــب(، وكذلك 

تراجع الوافدين الراغبين في التملك.

وقــدر نســبة االنخفــاض بـــ 30 % تقريًبا 
آخــر  ســببا  مضيفــا  واحــدة،  ســنة  منــذ 
المعــروض  كثــرة  وهــو  التراجــع  لهــذا 
مــن العقــارات فــي الســوق مــع انخفاض 

الطلب.

وأشــار عبدهللا إلى أن الشقة التي كانت 
بـــ100 ألــف دينــار ســابًقا أصبحــت حاليا 
بـــ 75 ألــف دينــار. وبيــن أن طــول فتــرة 
الراغــب  لألجنبــي  بالنســبة  اإلجــراءات 
فــي التملك والتي قد تصل إلى شــهرين 

تؤثــر أيضــا بطريقــة مــا علــى انخفــاض 
عــن  يعــدل  منهــم  كثيــر  كــون  األســعار، 
الفكــرة مع طــول المدة وزيــادة الطلبات 

واإلجراءات.
فــي  المطروحــة  المشــاريع  أن  وأوضــح 

الفتــرة األخيــرة كثيــرة وتفــوق الطلــب، 
الفًتا إلى وجود حاجة لتسويق البحرين 
أكثــر للحصــول على مســتثمرين أكثر إذ 
إن المناطــق الحرة فــي التملك محتاجة 

لترويج البلد أكثر من المشاريع. 
وأشــار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري 
اآلن لديها خطوات كبيرة بين المشــتري 
ولكنهــا  جــدا  ممتــازة  والمطــور  والبائــع 
بحاجــة لفتــرة طويلــة، مبيًنــا أنــه بفضل 
المؤسســة أصبــح اآلن وألول مــرة فــي 
الخليــج ضمــان بنكــي يضمن للمســتثمر 

حقه.
إلــى ذلــك، أّيد العقــاري والــدالل محمود 
خالــد مــا جــاء بــه عبــدهللا وفقيهــي في 
تراجع أســعار العقارات بشــكل عام، لكنه 
التمليــك  بــأن أســعار شــقق  ليذكــر  عــاد 
للبحرينييــن خصوصا تلك المتوافقة مع 
برنامج الســكن االجتماعي الذي تطرحه 
وزارة اإلسكان “مزايا” ما زالت محافظة 

على مستوياتها، مع زيادة الطلب.
وبّيــن أن هذا النوع مــن العقارات خالف 
المشــروعات التجاريــة و”التملــك الحــر” 
وبالتالــي  جيــدا  زال  مــا  الطلــب  فــأن 

األسعار متماسكة إلى حد ما.
طفيــف  نســبي  ركــود  هنــاك  أن  وتابــع 
فــي التملــك بالنســبة للبحرينييــن حيث 
الجميــع ينتظــر برنامــج “مزايــا” المطور، 
الــذي أعلنــت عنــه وزارة اإلســكان منــذ 
تفاصيــل  يترقبــون  حيــث  أســابيع، 
المشــروع التــي قد تكون مشــجعة أكثر، 
األمــر الــذي جعل الســوق “تفرمــل” قليال 

من حركتها.

أسعار العقارات تتراجع 20 %.. والعرض يفوق الطلب
ــن تــتــمــاســك ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــر الــمــتــأثــريــن و”مـــســـاكـــن” ال ــبـ ــر أكـ ــحـ ــك الـ ــل ــم ــت ال

أحد المشروعات اإلسكانية 

بــرزت علــى الســطح فــي الســوق العقاريــة البحرينيــة، خــال الســنوات القليلــة 
الماضيــة، مشــروعات عقاريــة ســياحية ذات مــردود اســتثماري مرتفــع، أو يمكــن 

ا. وصفه بالجيد جدًّ

ويتمثــل العمــل باســتئجار شــقق وشــاليهات 
وفلــل مســتقلة علــى البحــر أو علــى الممرات 
المائيــة في المدن الســكنية الســاحلية كجرز 
أمواج، ودرة البحرين، وديار المحرق، بشكل 
باألســاس  الذيــن هــم  مــن أصحابهــا  ســنوي 
مســتثمرون، وإعــادة تأجيرهــا علــى الســياح 

والباحثيــن عــن الرفاهية باليوم أو بالســاعة، 
اللذيــن  والطلــب  العــرض  ظــروف  حســب 

يحكمهما الموسم.
بــرك  تضــم  التــي  الشــقق  أســعار  وتتــراوح 
كاألنديــة  أخــرى  وخدمــات  مغلقــة  ســباحة 
الصحية ورياضية.. إلخ، بين 70 و100 دينار 

فــي الشــتاء، فيما يرتفع هــذا المبلغ إلى نحو 
200 دينــار فــي الصيــف وفتــرات اإلجــازات، 
ونهايــة األســبوع وهكــذا. وهــو أمــر ينطبــق 
أيًضــا على الشــاليهات خصوًصــا إذا ما كانت 
علــى البحر. كمــا تتميز هــذه المناطق بتوافر 
األســواق التجارية والمقاهــي وقربها من كل 

شيء تقريًبا.
وتعــد الفكرة مصدر دخل لكثير من العاملين 
فــي المجــال، فضــالً عن أنــه عائد اســتثماري 
والشــاليهات،  الشــقق  هــذه  ثابــت ألصحــاب 
المســتأجرين،  ومتابعــة  القلــق  عــن  وبعيــًدا 

حيث تقوم المكاتب والشــركات المتخصصة 
بالمهمــة كاملــة، والتــي عــادة ما يكــون لديها 
خبــرة وقــادرة على اســتقطاب المســتأجرين 

وتحقيق الفائدة للطرفين.
مــن  زبائــن  علــى  المكاتــب  هــذه  وتعتمــد 
الــدول المجــاورة خصوًصــا المملكــة العربيــة 
السعودية، حيث كثيًرا ما يفّضل الناس هناك 
ال ســيما األجانــب والمقيميــن فــي المنطقــة 
الشرقية قضاء إجازاتهم في البحرين، لقرب 

المسافة وسهولة الوصول.
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  وســاعدت 

أصحــاب هــذه الفكــرة للوصــول إلــى الزبائــن 
والترويــج ألعمالهــم بســهولة ويســر، حيــث 
للســياح  يمكــن  فيمــا  مســبًقا،  الحجــز  يتــم 

المســكن  أو  الشــقة  تفاصيــل  معرفــة 
والخدمــات بســهولة من خالل عــرض الصور 

والفيديوهات التوضيحية.

شقق وشاليهات بحرية.. باليوم - بالساعة

انخفضــت االســتثمارات من الخليج والشــرق األوســط في العقــارات التجاريــة الغربية بما 
يزيــد علــى الثلــث فــي العام الماضي، بســبب تراجع أســعار النفــط والمخاوف بشــأن خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

وهبطــت اســتثمارات المنطقــة فــي الواليات 
المتحــدة وأوروبــا بنســبة 36 % لتصــل إلــى 
5.8 مليارات دوالر في 2018، مقارنة مع 9.1 
مليــارات دوالر في عــام 2017، وفًقا لبيانات 
من جيه ال ال، شركة االستشارات العقارية.

وقــال المديــر التنفيــذي فــي مجموعــة جــي 
فــادي  غــروب  كابيتــال  انترناشــونال  ال  ال 
“يعــد  تايمــز  فايننشــال  لصحيفــة  موصلــي، 
ذلــك االنخفــاض األكبــر واألكثــر أهمية خالل 
الســنوات العشــر الماضيــة. عدنا للمســتويات 
التــي شــهدناها فــي العــام الــذي تــال األزمــة 

المالية العالمية”.
بقيــادة  الخليجيــون،  المســتثمرون  وكان 
الصناديــق الســيادية ألبو ظبــي وقطر، لعقود 
مــن الزمن، من المشــترين البارزيــن للعقارات 
التجاريــة فــي أوروبــا وبريطانيــا علــى وجــه 
الخصــوص. ويشــكل االنخفــاض الحــاد فــي 
انخفــاض  تأثيــر  علــى  دليــالً  الماضــي  العــام 
أســعار النفــط علــى المســتثمرين الرئيســيين 

مثــل صناديق الثــروة الســيادية، التي تعتمد 
على فوائض الميزانيات العامة.

وبالنظــر إلــى أن لنــدن ال تــزال الوجهة األكثر 
التجاريــة  العقاريــة  لالســتثمارات  أهميــة 
مغــادرة  فــإن  الخليــج،  فــي  للمســتثمرين 
لالتحــاد  لهــا  المخطــط  المتحــدة  المملكــة 

األوروبي أثرت سلًبا في تلك االستثمارات.
مــن   %  68 اســتقطبت  أوروبــا  وكانــت 

االســتثمارات العقاريــة التجاريــة الخارجيــة، 
في حين بلغت النسبة في الواليات المتحدة 

31 %، وآسيا أقل من 1 %.
واســتحوذت المملكــة المتحــدة علــى 41 % 
من حجم االستثمارات العقارية الموجهة إلى 
أوروبا، وشكلت لندن 40 % من االستثمارات 
المرتبطة بالمملكة المتحدة. في حين جاءت 
ألمانيــا وهولندا في المركزين الثاني والثالث 

ضمن الوجهات األكثر رواجا.
وقــال موصلي »كانــت المملكة المتحدة دائما 
الوجهــة المفضلــة للمســتثمرين فــي الخليج. 
لكــن حالــة عــدم اليقيــن المرتبطة ببريكســت 

أدت إلى انقطاع االستثمارات«.
الجنيــه  قيمــة  فــي  التراجــع  أن  ورغــم 
الخــروج  علــى  التصويــت  منــذ  االســترليني 
مــن االتحــاد األوروبي في يونيو 2016 جعل 

بالنســبة  أرخــص  البريطانيــة  العقــارات  مــن 
المســتثمرين  فــان  األجانــب.  للمشــترين 
والشــرق  الخليــج  منطقــة  مــن  المؤسســين 
األوســط أصابهم التردد حيال شراء عقارات 

في بريطانيا.
وتأثرت قيمة العقــارات التجارية البريطانية 
فــي جميع فئاتها منــذ التصويت على خروج 
حيــث  األوروبــي،  االتحــاد  مــن  بريطانيــا 

انخفضــت بنســبة 2.4 % في عام 2016 قبل 
أن تنتعــش بشــكل طفيــف فــي العــام التالي، 
وفقــا لمؤشــر CBRE الشــهري. لكنهــا شــهدت 
نمــوا هزيــال فــي عــام 2018، وتراجعــت إلــى 

المنطقة السلبية في نوفمبر وديسمبر.
وتراجــع االهتمــام مــن قبــل صناديــق الثــروة 
ربــع تدفقــات  التــي تشــكل نحــو  الســيادية، 
االســتثمارات الخارجيــة إلــى بريطانيــا، يتــم 
واألســر  األفــراد  قبــل  مــن  جزئيــا  تعويضــه 
الثرية الذين يقومون بإبرام صفقات تتراوح 
العقــارات  علــى  دوالر  مليــون  20 و50  بيــن 
التجارية المســتأجرة منذ فتــرة طويلة، مثل 

المكاتب والمستودعات اللوجستية.
»األوضــاع  فــإن  موصلــي  وبحســب 
تدفــع  المنطقــة  فــي  الجيوسياســية 
المســتثمرين للتنويــع خــارج منطقــة الشــرق 
األوســط ووضــع أموالهــم فــي مــالذ آمــن من 
خــالل األصــول المــدرة للدخــل علــى المــدى 

الطويل«.
ويكافــح القطاع الخاص فــي منطقة الخليج 
مــع انخفــاض اإلنفاق الحكومــي وتراجع ثقة 
رجــال األعمــال التــي تضررت بســبب الحرب 
في اليمن. كما ساهمت حملة مكافحة الفساد 

في المنطقة على هروب رؤوس أموال.

لندن -  فايننشال تايمز

انخفاض استثمارات الخليج بعقارات أوروبا 36 %

انتظار تفاصيل 
“مزايا” 

المطّور 
“يفرمل” 

السوق

جزر أمواج إحدى المناطق المفضلة 

عقارات

المحرر االقتصادي

زينب العكري

جواد عبدالله  صالح فقيهي 

لندن، أكثر مدن أوروبا جذًبا لالستثمارات العقارية الخليجية

تراجعت إلى 
5.8 مليار 
دوالر في 

2018



+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
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 
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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
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شهيدان برصاص 
االحتالل شرق غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية 
في قطاع غزة مقتل شاب فلسطيني ثان 

برصاص الجيش اإلسرائيلي في المواجهات 
التي اندلعت قرب السياج الحدودي شرق 

مدينة غزة خالل احتجاجات أمس الجمعة 
الـ46 لـ”مسيرات العودة”. وقال أشرف القدرة 

في بيان “استشهد الشاب حمزه اشتيوى 
)18 عاما( برصاصة إصابته بالرقبة أطلقها 

جنود جيش االحتالل شرق غزة وبذلك 
يرتفع العدد إلى شهيدين في مسيرات 

العودة في الجمعة السادسة واألربعين”. 
وأوضح القدرة أنه “اصيب 20 مواطنا 

آخر بالرصاص بينهم فتى في حال الخطر 
اضافة الى عشرات آخرين اصيبوا بالغاز” 

المسيل للدموع التي يطلقها الجيش.

التحالــف يضــرب نقطــة عســكرية للحوثييــن فــي حجــة

الشرعية تنفي اتفاق “التسوية” في الحديدة

نفت الحكومة اليمنية ما أعلنته األمم المتحدة بشــأن اتفاق مبدئي مع ميليشــيات الحوثي الموالية إليران، حول إعادة االنتشــار مدينة في الحديدة غربي البالد، 
مؤكدة أنها ال تزال تدرس المقترح الذي تقدمت به بعثة المراقبين. وقال فريق الحكومة اليمنية المفاوض: “الحديث عن أي اتفاق توصلت له لجنة االنتشار برئاسة 

األمم المتحدة، مع الحوثيين الذين الزالوا يعرقلون تنفيذ اتفاق السويد، يعد سابق ألوانه”.

أعلنــت،  المتحــدة  األمــم  وكانــت 
الخميــس، التوصــل إلــى اتفــاق مبدئــي 
الحديــدة،  فــي  االنتشــار  إعــادة  بشــأن 
بعــد تعثــر تنفيذ اتفاق الســويد، نتيجة 
عراقيــل وضعتهــا ميليشــيات الحوثــي 

اإليرانية.
األمــم  باســم  المتحــدث  وأوضــح 
المتحدة ستيفان دوجاريك، أن ممثلي 
الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين 
الحوثييــن “وافقوا على تســوية أولية” 
فــي  المســلحين  انتشــار  إعــادة  لبــدء 
مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية. 

لكــن تصريــح الحكومــة اليمنيــة، أمس 
الجمعة، نفى حديث دوجاريك.

كما أشــارت األمــم المتحــدة إلى وجود 
قضايــا عالقــة بشــأن اتفــاق الحديــدة، 
تتعلــق بإعادة االنتشــار وفتح الممرات 
اإلنســانية، فضــال عــن تحــدي “الطبيعة 

المعقدة للخطوط األمامية”.

 غارات جوية على الحوثيين 

شــنت طائرات قــوات التحالــف العربي 
3 غــارات جوية على ميليشــيا الحوثي 

االنقالبيــة فجــر الجمعة بمديرية كشــر 
بمحافظة حجة.

نقطــة  الغــارات  إحــدى  واســتهدفت 
العبيســة،  شــرق  للميليشــيا  عســكرية 
كانــت تتجمــع فيهــا حشــود للمقاتليــن 

الحوثيين وقتلى وجرحى بالعشرات.
محمــل  طقــم  اســتهداف  جــرى  كمــا 
بالســالح والذحائر في منطقة ذو نحزه 
شــرق العبيسة، والتي تعتبر خط إمداد 
للحوثييــن، باإلضافة إلــى تدمير موقع 
ثقيــل  ســالح  علــى  يحتــوي  عســكري 

مدفعية هاون.

وكانــت ميليشــيات الحوثــي اإليرانيــة 
قد كثفت قصفها المدفعي على مناطق 
مديريــة حجور بمحافظــة حجة، عقب 
أيــام مــن انــدالع مواجهــات مــع قبائــل 
حجــور وحاصرتهــم، متســببة في أزمة 

إنسانية خانقة.
وكان الحوثيون قد بدأوا قبل أسبوعين 
هجومــا عســكريا علــى مديريــة حجور 
بمحافظــة حجة، فــي محاولة القتحام 
المنطقــة التــي لــم يســيطروا عليها منذ 
بداية انقالبهم على الحكومة الشــرعية 

أواخر عام 2014.

عواصم ـ وكاالت

غزة ـ أ ف ب

تسعى األمم المتحدة لتنفيذ اتفاق في الحديدة

واشنطن - وكاالتبيروت ـ وكاالتالجزائر - وكاالت

رغــم عــدم ترشــحه بشــكل رســمي فــي االنتخابــات الرئاســية بالجزائــر، إال أن 
الرئيــس الجزائــري عبدالعزيــز بوتفليقــة متواجــد بقــوة في المشــهد االنتخابي، 

عبر أنصاره الذين أكدوا في أكثر من مناسبة ترشحه.

وتنتشر صور الرئيس بوتفليقة الذي يتوقع 
رغــم  خامســة  رئاســية  لفتــرة  يترشــح  أن 
مرضــه، بقــوة فــي الشــارع الجزائــري، رغم 
غيابــه الشــخصي عــن المشــهد السياســي. 
والتــي  لــه  المواليــة  األحــزاب  عبــر  وذلــك 
تدفــع التجــاه ترشــحه. ويســتعد الموالــون 
الســبت،  اليــوم  ضخــم  لتجمــع  لبوتفليقــة 
عــن  المحتمــل  بوتفليقــة  إلعــالن  تمهيــدًا 
ترشحه مجددًا. وأمام هذا الواقع ومع بدء 

العد العكســي لالنتخابــات المقررة في 
التاســع مــن أبريــل المقبــل، تحــاول 
أطراف في المعارضة الدعوة لعقد 

لقاءات مــع األحزاب المختلفة 
علها تجد ســبيالً لالتفاق على 
إذا  خصوصــًا  واحــد،  مرشــح 

تأكد ترشح بوتفليقة.

أن  منطلــق  مــن  الدعــوات  تلــك  وتنطلــق 
االتحــاد فــي منافســة بوتفليقــة قــد ينجح 
فــي هزيمتــه، وهــو المدعــوم مــن منظومــة 
يصعــب  عقــود،  منــذ  البــالد  فــي  متغلغلــة 
الوقــوف فــي وجههــا إن بقيــت المعارضــة 
متشــرذمة علــى حالهــا. لكــن التوصــل إلــى 
اتفاق على مرشح واحد، يبدو مهمة صعبة 
جدًا بحسب مراقبين إن لم تكن مستحيلة 
أصالً، فأحزاب المعارضة تشــهد اختالفات 
المواقــف  فــي  ســواء  فيمــا  كبيــرة 

واأليديولجيات أو غيرها.
أحزابــًا  أن  يــرى  مــن  وهنــاك 
مثــل  المعارضــة  علــى  محســوبة 
حركة مجتمع الســلم ال تتعدى 
كونها معارضة شكلية للسلطة 

ال أكثر.

توفــي لبنانــي متأثــرا بجروحــه، بعــد أن أقدم علــى إضرام النار في نفســه، يوم 
الخميــس، أمــام المدرســة التــي تــدرس فيهــا ابنتــه فــي الكــورة شــمالي البالد، 

بسبب تردي أوضاعه المعيشية وعدم قدرته على دفع األقساط الدراسية.

علــى  واســعا  ســخطا  الحــادث  وأثــار 
المســتويين الشعبي والحكومي في لبنان، 
وعبــر متابعــون عــن امتعاضهــم ممــا جرى 
عبر مواقــع التواصل االجتماعي، واصفين 
بـ”المأســاة الحقيقيــة التــي قــد  مــا حــدث 
األوضــاع  نتيجــة  مواطــن  ألي  تحــدث 
المعيشية الصعبة وغالء المعيشة وارتفاع 

األقساط المدرسية بشكل خيالي”.
التقدمــي  الحــزب  زعيــم  وغــرد 

االشتراكي والنائب السابق وليد 
جنبــالط، قائــال: “مواطــن في 
بالبوعزيــزي”  يذكرنــا  الكــورة 
التونســي  إلــى  إشــارة  فــي 

شــرارة  أشــعل  الــذي 
تونــس  فــي  االحتجاجــات 

عام 2010، بينما قال قائد تيار 

المردة المحامي ســليمان فرنجية: “جورج 
زريق عينة يومية بال نار ال يرصدها أحد”.

أمــا وزيــر الداخليــة الســابق أشــرف ريفي، 
فقال: “جورج زريق أحرق نفســه ألنه عجز 
عن تأمين أقساط أوالده. أي عار هذا على 
واإلنســانية؟  واألخــالق  الضميــر  فاقــدي 
هــذه جريمة قتل وليســت انتحــارا. ارفعوا 
الصــوت أيها اللبنانيــون وقولوا كفى حتى 
ال يقتل جورج مرتين. قولوا ال بصوت 
حيتــان  تأكلكــم  أن  قبــل  عــال 

الجشع والفساد”.
بينمــا تســاءل المخــرج لوســيان 
بــو رجيلــي، بقولــه: “30 مليــون 
ســابقين  نــواب  لعائــالت  دوالر 
ســنويا. وأب ينتحــر حرقــا ألنه 

عاجز عن دفع قسط ابنته”.

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة أمــازون جيــف بيــزوس، إنــه تعــرض “لالبتــزاز” 
مــن طــرف ناشــر مجلــة “ناشــونال إنكويــرر”، مشــيرا إلــى أن رئيــس المجلة هدد 
بنشــر صــور فاضحــة لبيــزوس إذا لم يتوقــف التحقيق في كيفيــة حصول مجلة 

الفضائح على لقاءاته الخاصة مع عشيقته.

ووصــف بيزوس، وهــو أيضا مالك صحيفة 
“واشــنطن بوســت”، تفاصيــل تواصلــه مــع 
شــركة اإلعــالم األميركيــة، وقــدم تفاصيــل 
موقــع  علــى  مدونــة  فــي  االبتــزاز  عمليــة 

ميديم، يوم الخميس.
وأوضــح أغنــى رجل فــي العالــم أن المجلة 
أرادت منــه أن يدلــي بتصريــح علنــي يقول 

ذات  تكــن  لــم  المجلــة  تغطيــة  إن  فيــه 
صحيفــة  وكانــت  سياســية.  دوافــع 

المعروفــة  إنكويــرر”  “ناشــنال 
نشــرت صــورا  الفضائــح،  بتصيــد 
تثبــت عالقــة جيــف بيــزوس مــع 

لورين سانشيز وهي مذيعة وممثلة 
أميركية. وفي وقت ســابق، عّين 
للتحقيــق  أمنيــا  فريقــا  بيــزوس، 

بشــكل دقيق بشــأن من يقف وراء تســريب 
لمجلــة  عشــيقته،  إلــى  الجنســية  رســائله 
أميركيــة مما تســببت بالطالق مــن زوجته. 
بيــزوس  فــإن  بيســت”،  “ديلــي  وبحســب 
صــار مقتنعا، بوجــود دوافع سياســية وراء 
تســريب الرسائل الحميمية التي تبادلها مع 
مقدمــة األخبــار، لورين سانشــيز، إلى مجلة 
بيــزوس  وكان  إنكوايــرر”.  “ناشــنال 
وزوجته قد أعلنا الطالق بعد زواج 
ونســب  عامــا،   25 نحــو  دام 
زوجتــه  إلــى  الفضــل  بيــزوس 
لدعمهــا  ســنة،   48 ماكينــزي، 
عندما انتقل الزوجان إلى سياتل 
مــن نيويــورك إلطــالق موقــع أمازون 

الذي قاده إلى ثروته الطائلة.

ابتزاز أغنى رجل بالعالمعملية انتحار تهز لبنانبوتفليقة.. الحاضر الغائب
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موسكو ـ د ب أ

يتوجــه الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، صباح اليوم الســبت، إلى العاصمة 
اإلثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية ستشهد تسلمه رئاسة االتحاد األفريقي.

االتحــاد  رئاســة  السيســي  ويتســلم 
عــام،  ولمــدة  األحــد  غــدا  األفريقــي 
ويليهــا ترؤســه ألعمــال الــدورة العاديــة 
الثانيــة والثالثيــن لقمــة رؤســاء الــدول 

والحكومات األفارقة باالتحاد.
وصرح المتحدث الرســمي باســم رئاسة 
راضــي،  بســام  مصــر  فــي  الجمهوريــة 

األفريقــي،  لالتحــاد  مصــر  رئاســة  بــأن 
 2002 عــام  نشــأته  منــذ  األولــى  للمــرة 
خلفــا لمنظمــة الوحــدة األفريقيــة، تعــد 
الرئيــس  بقيــادة  تتويجــا لجهــود مصــر 
المصري خالل الســنوات األخيرة لتعزيز 
العالقات مع القارة األفريقية سواء على 

المستوى الثنائي أو متعدد األطراف.

أصدر الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، امس الجمعة، مرسوما بإعفاء 9 
جنراالت وعقيدين من مناصبهم في أجهزة األمن الروسية.

وأوضح نص القانون الذي نشر على 
الموقع الرســمي للحكومة الروســية 
سلســلة  أن  القانونيــة  للمعلومــات 
الداخليــة  اإلقــاالت طالــت وزارتــي 
التحقيقــات  ولجنــة  والطــوارئ 
الفدرالية وإدارة المصلحة الفدرالية 

للمحاسبة.

وعين بوتين بموجب المرسوم ذاته 
كال مــن اللــواء أوليــغ إليينيخ مديرا 
التطــرف  لمكافحــة  العامــة  لــإدارة 
واللــواء  الروســية  الداخليــة  فــي 
لــإدارة  فالينتينــا كازاكوفــا مديــرة 
التابعــة  الهجــرة  لشــؤون  العامــة 

للوزارة ذاتها.

السيسي يتوجه إلى إثيوبيا في زيارة تاريخية

بوتين يقيل 9 جنراالت في أجهزة األمن

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية دبي ـ العربية نت

اعتبر مندوب الســودان الدائم لدى األمم المتحدة في جنيف، مصطفى عثمان إســماعيل أن االحتجاجات الجارية في الســودان 
“مبررة”، محذرا في الوقت ذاته مما اعتبره “خطا أحمر” قد يؤدي تجاوزه إلى تخريب البالد.

خاصــة  تصريحــات  فــي  إســماعيل  وقــال 
لموقع ســكاي نيوز عربية إن “االحتجاجات 
الفتــرة  فــي  الســودان  فــي  حدثــت  التــي 
األخيــرة مبررة ألنهــا ضد أوضاع اقتصادية 

سيئة”.
ولفــت إلــى وجــود “ارتفــاع األســعار وغــالء 
فاحــش ونــدرة في المــواد الغذائيــة وبطالة 
وســط عــدد كبيــر مــن الشــباب، لذلــك كان 
مــن الطبيعــي أن يخــرج الشــباب ويعبــروا 
عــن رفضهــم”. لكــن فــي الوقت ذاتــه، اعتبر 
إســماعيل أن تعامــل الحكومــة الســودانية 
مــع االحتجاجات كان “جيــدا”، قائال:”الجيد 
أن الحكومــة اعترفــت بذلك ولم تكابر على 
االحتجاجــات وأدركــت أنه البد من معالجة 
أســبابها”. وعبر إســماعيل عن اعتقــاده بأنه 
يتعيــن علــى الحكومــة الدخــول فــي حــوار 

الشــباب، ألن قطاعــا كبيــرا منــه “غيــر  مــع 
مســيس”، “لذلــك فإنــه إذا مضــت الحكومــة 
فــي طــرح حوارات مع الشــباب واالســتماع 
إلــى مطالبهــم وتلبيتهــا، “فأعتقــد أن األمور 

ســتكون بخير”. وحذر المســؤول السوداني 
ممــا اعتبره “خطا أحمــر”، وهو “الذهاب في 
طريــق الخــراب مثلما حدث فــي تجارب ما 

يسمى بالربيع العربي”.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الجمعة، إن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في 
قتل جمال خاشقجي.  وشدد في تصريحات من واشنطن على أن القيادة السعودية “خط أحمر”.

ولفــت الجبيــر إلــى أن القيــادة الســعودية 
مــا  بــأن تملــي عليهــا أي دولــة  لــن تقبــل 
يجــب القيــام بــه، محــذرا مــن أي محاولة 
لربــط جريمــة مقتــل خاشــقجي بالقيــادة 

السعودية.
وأضــاف الجبير أنه ال يمكــن التعليق على 
تقريــر نيويــورك تايمــز بشــأن خاشــقجي 

الستناده إلى مصادر مجهولة.
مــن  نأمــل  إننــا  الســعودي  الوزيــر  وقــال 
للــوراء  خطــوة  يأخــذ  بــأن  الكونغــرس 
وينتظــر نتائج التحقيق فــي قضية مقتل 

خاشقجي.
الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  وزيــر  وأكــد 
ولــي  بيــن  الربــط  محاولــة  أن  الســعودي 
العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان وقضيــة 
وسنحاســب  لهــا،  أســاس  ال  خاشــقجي 

المتورطين بمقتله.
وفيمــا يخــص القضيــة الفلســطينية، قــال 
الجبيــر إن الســعودية تدعم حل الدولتين 
وفق حدود 67 والقدس الشــرقية عاصمة 
إلــى أن المملكــة تدعــم  لفلســطين، الفتــا 

كل قــرارات الشــرعية الدوليــة وقــرارات 
مجلس األمن.

إلــى  قــوة عربيــة  وتابــع “عرضنــا إرســال 
ســوريا فــي عهــد الرئيس األميركــي باراك 

أوباما لكنه لم يبد اهتماما”.

مصطفى عثمان إسماعيل حذر من تخريب البالد عادل الجبير

مصطفــى عثمان إســماعيل: تخريــب البالد “خــط أحمر” الجبير: القضاء ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي
احتجاجات السودان مبررة القيادة السعودية “خط أحمر”



بكين ـ وكاالت

قــال ســكان مــن أقليــة اإليغــور المســلمة فــي منطقــة شــينجيانغ بأقصــى غربــي 
الصين، إنهم مجبرون على تناول لحم الخنزير وشرب الخمر في مناسبات خالل 

عطلة العام القمري الجديد )عام الخنزير( في البالد.

وأوضح صينيون مسلمون في المنطقة 
التي تشــهد أعمال عنف من حين آلخر، 
أن دعــوات وجهت إليهم لتناول عشــاء 
رأس الســنة الصينيــة، حيــث يقدم لحم 
الخنزيــر والكحول. وأشــاروا إلى تهديد 
مــن مســؤولين صينييــن بإرســالهم إلــى 
“معســكرات إعادة التثقيــف” إذا رفضوا 
المشــاركة، وفقا لتقرير بثته إذاعة آسيا 
“ديلــي  أيضــا صحيفــة  ونقلتــه  الحــرة، 
ميــل” البريطانية. وأظهرت الصور التي 
صينيــا  مســؤوال  الراديــو  إلــى  أرســلت 
فــي مدينــة يينينــغ باإلقليــم يزور أســرا 

مســلمة ويوزع لحــم الخنزير، األســبوع 
بالعــام  االحتفــال  عشــية  الماضــي، 
الجديــد. كما أجبر المســؤولون الســكان 
بالحكــم  تتمتــع  واليــة  فــي  المحلييــن، 
الذاتــي وتســمى تركســتان، علــى عرض 
زخــارف رأس الســنة الصينية الجديدة، 
مثل الفوانيس الحمراء، خارج منازلهم.

ويعد تناول لحم الخنزير وشرب  «
الكحول محرما في الديانة 
اإلسالمية، فيما ال يحتفل 

المسلمون عادة بالسنة الصينية 
الجديدة.

بانكوك ـ رويترز

انضمــت شــقيقة ملــك تايلنــد إلــى الســباق االنتخابــي علــى منصــب رئيس الــوزراء أمس 
الجمعة مرشحة عن حزب شعبوي في خطوة غير مسبوقة من أحد أفراد العائلة المالكة 
قد تقلب موازين أول انتخابات تجرى في البالد منذ االنقالب العسكري في عام 2014.

راجاكانيــا  أبولراتانــا  األميــرة  وأعلنــت 
عامــا(   67( بارنافــادي  ســيريفادهانا 
ماهــا  للملــك  الكبــرى  الشــقيقة 
حــزب  عــن  ترشــحها  فاجيرالونكــورن 
مؤيــد لرئيس الوزراء المخلوع تاكســين 
شــيناوترا الــذي كان شــخصية محوريــة 
في االضطرابات السياسية واحتجاجات 
الشــوارع التــي عصفــت بالبــاد ألعــوام. 
وأحد منافســي أبولراتانا الرئيسيين في 
االنتخابات التي ستجرى يوم 24 مارس 
آذار هــو رئيــس الــوزراء برايــوت تشــان 
أوتشا الذي كان قائدا للجيش عندما قاد 

انقاب عام 2014 والذي يرأس المجلس 
العســكري الحاكــم اآلن وأعلــن ترشــحه 

أيضا يوم الجمعة.
وتايلند ملكية دســتورية منذ عام 1932 
ضخــم  نفــوذ  لهــا  المالكــة  العائلــة  لكــن 

وتتمتع بوالء مايين المواطنين.

ولم يتضح حتى اآلن إن كان ترشح  «
أبولراتانا، التي لعبت دور البطولة 

في مسلسات تلفزيونية تاياندية 
وعاشت في والية كاليفورنيا 

األميركية ألعوام، قد حظي بموافقة 
الملك فاجيرالونكورن.

طوكيو ـ أ ف ب

أوصت لجنة حقوق الطفل باألمم المتحدة، اليابان بفعل المزيد حتى ينعم األطفال 
بطفولتهم بعيدا عن الضغوط المفرطة أو العنف الجسدي في المدارس والمنازل.

اليابانيــة،  الســلطات  اللجنــة  وحثــت 
يــوم الخميــس، علــى النظــر فــي جذور 
المراهقيــن  انتحــار  معــدالت  وأســباب 
اآلخــذة في االرتفاع والتي بلغت أعلى 
وبحســب  عامــا.   30 فــي  مســتوياتها 
أرقــام رســمية فــي اليابــان، أنهــى 250 
مراهقــا حياتهــم في العــام المنتهي في 
مــارس الماضــي، بينمــا يتراجــع العــدد 

االجمالي للمنتحرين بشكل مطرد.
وهــي  ســاندبرج؛  كيرســتن  وقالــت 
لجنــة  فــي  عضــوا   18 مــن  واحــدة 
)اليابــان(  “نحــث  المســتقلين  الخبــراء 
علــى اتخاذ إجراءات لضمان أن يســعد 

تتضــرر  أن  دون  بطفولتهــم  األطفــال 
الطبيعــة  بســبب  ونموهــم  طفولتهــم 
لجنــة  وأوردت  للمجتمــع”.  التنافســية 
اليابانــي  القانــون  أن  المتحــدة  األمــم 
يحظــر العقــاب البدنــي فــي المــدارس، 
فعــال”  بشــكل  ُينفــذ  “ال  الحظــر  لكــن 
بينمــا يتعرض كثير مــن األطفال كذلك 

للعقاب البدني في المنازل. 

وصدمت وفاة الطفلة يوا فوناتو  «
)5 أعوام( اليابان، في مارس 
الماضي، بعد أن تركت ورقة 

مكتوبة بخط اليد طلبت فيها 
العفو من والديها المعتديين.

الصين تجبر مسلمين على 
أكل الخنزير وشرب الكحول

شقيقة ملك تايلند تترشح 
لمنصب رئيس الوزراء

تدخل أممي بعد زيادة 
معدل االنتحار باليابان

“انقالب داخل داعش” ومكافأة لقتل “الجزائري”

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

ذكــرت صحيفــة “غارديــان” البريطانيــة، أن زعيــم تنظيــم داعــش اإلرهابــي، أبــو 
بكــر البغــدادي، نجا من محاولة انقالب داخلية خالل الشــهر الماضي، على أيدي 
مقاتلين أجانب، غربي سوريا. وترجح مصادر في المخابرات الغربية، أن تكون 
محاولــة االنقــالب علــى البغــدادي داخل التنظيــم قد جرت في العاشــر من يناير 

الماضي، في بلدة على مقربة من منطقة هجين في محافظة دير الزور.

وتبادل مقاتلون أجانب في داعش إطاق النار على نحو متعمد مع الحراس الشخصيين 
لزعيــم التنظيــم الدمــوي، لكن البغــدادي نجا من العملية وتم تهريبــه إلى منطقة محاذية 
فــي الصحــراء. ولقــي شــخصان مصرعهما فــي المواجهــة، وأوضح مصــدر مخابراتي أن 
أحــد القتيلين كان من المقربين بشــدة مــن زعيم تنظيم داعش. وعرضت داعش مكافأة 
على كل من يقتل الملقب بأبي معاذ الجزائري الذي يرجح أن يكون واحدا من بين 500 

مقاتل في صفوف التنظيم اإلرهابي في المنطقة.
ولــم توجــه داعــش االتهــام إلــى الجزائــري بالضلــوع فــي محاولــة اغتيــال زعيمهــا، لكــن 
التنظيم المتشــدد لم يعتد على تخصيص المكافآت مقابل تصفية بعض األفراد، وتقول 

“غارديان” إن السبب هو التورط في محاولة االغتيال األخيرة.

طوكيوبانكوكبكين

قالت وســائل إعالم إســرائيلية، إن إيران قامت بإنشــاء مصنع صواريخ متطورة في مدينة الالذقية الســاحلية غربي ســوريا، 
الفتة إلى أنها معدة ليتم استخدامها من قبل ميليشيات حزب هللا.

مصــادر  عــن  عشــرة  الثانيــة  القنــاة  ونقلــت 
إســرائيلية أن إيــران أقامــت مصنعــا جديــدا 
صافيتــا  قريــة  قــرب  المتطــورة  للصواريــخ 
بالاذقيــة، موضحة أنها “بذلــت جهودا كبيرة 

إلخفاء المصنع”.
وأضافــت أنه وفقــا للتفاصيــل المتوفرة، فقد 
ُشــيد المصنــع اإليراني على منشــآت وهيئات 
العلميــة،  لألبحــاث  الســورية  للوكالــة  تابعــة 

.OTI وكذلك لمؤسسة تحمل اسم
معــدة  الصواريــخ  أن  القنــاة  وأوضحــت 
“ليتــم اســتخدامها مــن قبــل مليشــيات حزب 
المتحــدة  الواليــات  وكانــت  اللبنانيــة”.   هللا 
ووكاالت اســتخبارات غربيــة قــد قدمت، في 
أوقات ســابقة، أدلة على قيام إيران بتشــغيل 

مصانع أسلحة في لبنان وسوريا واليمن.

مــن جانــب آخر، قالت صحيفة وول ســتريت 
أميركييــن  مســؤولين  عــن  نقــا  جورنــال، 
األميركــي  الجيــش  إن  وســابقين،  حالييــن 
بنهايــة  ســوريا  مــن  قواتــه  لســحب  يســتعد 
قــد  كبيــرا منهــا ســيكون  أبريــل، وإن جــزءا 

انسحب بحلول منتصف مارس.
وأكــد مســؤول أميركي، في حديــث لرويترز، 
ســحب القــوات فــي أبريــل، قائــا إنــه يشــمل 
االنســحاب مــن قاعــدة التنــف، قــرب ملتقــى 

الحدود بين سوريا والعراق واألردن.
وأحــال متحــدث باســم التحالف الــذي تقوده 
المتحــدة، ويقاتــل تنظيــم داعــش  الواليــات 
عــن  رويتــرز  أســئلة  والعــراق،  ســوريا  فــي 
تقريــر وول ســتريت جورنــال إلــى المتحدث 
)البنتاغــون(  األميركيــة  الدفــاع  وزارة  باســم 

عــن  بــدوره  امتنــع  الــذي  روبرتســون،  شــون 
لانســحاب.  الزمنــي  الجــدول  عــن  الحديــث 
وقــال مســؤول تركــي إن الواليــات المتحــدة 
لم تظهر ألنقرة أي إشارة بشأن موعد اكتمال 
وقــال  ســوريا.  مــن  األميركــي  االنســحاب 
مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، التي 
تتصدرهــا وحــدات حمايــة الشــعب، لرويترز: 
”مــا نعرفــه ونعلمــه أنــه ليــس هنــاك إلــى اآلن 
أي انســحاب، والوضــع علــى األرض كمــا كان، 
موعــد  أي  لتحديــد  نقــاش  أي  هنــاك  وليــس 
أو ســقف زمنــي“ لانســحاب. وكان الرئيــس 
دونالــد ترامــب أعلــن أنــه قــرر ســحب جميــع 
القــوات األميركيــة العاملــة فــي ســوريا، لكنه 
لــم يضــع جــدوال زمنيــا لتنفيــذ عملية ســحب 

القوات.

عواصم ـ وكاالت

كشف مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا
ــل ــري ــة أب ــاي ــه ــن ــا ب ــوريـ ــن سـ ــه مـ ــواتـ ــش األمـــيـــركـــي يــســحــب كـــامـــل قـ ــي ــج ال

طهران ـ وكاالتعواصم ـ وكاالت

تعهــدت الواليــات المتحــدة بمواصلــة الضغــط “دون هــوادة” علــى إيــران لــردع برنامجهــا الصاروخي فــي أعقاب كشــف الجمهورية 
اإلسالمية عن صاروخ باليستي جديد بعد أيام على تجربة صاروخ عابر.

وطالــب وزيــر الخارجية األميركي، مايــك بومبيو، أمس الجمعة، بضرورة 
فرض قيود أكثر صرامة بحق إيران من قبل المجتمع الدولي.

وقــال فــي تغريدة على حســابه على تويتــر: “إن إطاق إيــران للصواريخ 
مرة جديدة يؤكد مجددًا أن االتفاق النووي، لم يفعل شيئًا إليقاف برنامج 
إيــران الصاروخــي”. كمــا اعتبــر أن إيــران تتحــدى مجلــس األمــن الدولــي 
فــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه علــى تطويــر قدراتها فــي مجــال الصواريخ 
البالســتية. وأضــاف: “يجــب فرض قيود دولية أكثــر صرامة لردع برنامج 
الصواريــخ اإليرانــي.” وكان الحــرس الثــوري اإليرانــي كشــف، الخميــس، 
صاروخــا بالســتيا جديــدا يبلــغ مــداه 1000 كلــم، بحســب وكالــة األنبــاء 
التابعة لقوة النخبة في إيران. وتزامن ذلك مع إحياء إيران الذكرى الـ40 

لـ”الثورة”، ووسط تصاعد التوتر مع الواليات المتحدة.
وتقــول طهــران إنها حدت من معظم برنامجها النووي بموجب اتفاق عام 

2015، لكنها واصلت تطوير تكنولوجيا صواريخها البالستية.
وتثير البرامج البالستية اإليرانية قلق الغربيين الذين يتهمون إيران بأنها 
تريد زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار الشرق األوسط وإسرائيل.

ويدعــو قــرار مجلس األمــن 2231 - الصادر عقب االتفــاق النووي - إيران 

إلــى “عــدم القيام بأي أنشــطة متعلقة بالصواريخ البالســتية المصممة كي 
تكون قادرة على حمل أسلحة نووية”.

وتكــرر إيــران أن برامجهــا الصاروخية تتعلق بمســألة األمــن القومي، وأن 
اهدافها “دفاعية” وتلتزم بالقرار الدولي.

انتقــد الزعيــم األعلــى اإليرانــي آيــة هللا علــي خامنئي، بشــدة، أمس الجمعــة، األوروبييــن، آخر المتمســكين باالتفاق النــووي، داعيًا 
المسؤولين في بالده إلى عدم الثقة بهم.

وقــال لحشــد مــن ضبــاط القــوات الجويــة اإليرانية فــي الذكــرى األربعين 
للثــورة اإليرانية، بحســب مــا أفادت وكالة فارس: “أنصــح بعدم الثقة في 
األوروبييــن مثلهــم في ذلك مثل األميركيين. ال نقول، ال تتواصلوا معهم، 

لكنها مسألة ثقة”.
وأتــت تصريحــات خامنئي امــس، بعد أن كثف االتحــاد األوروبي مؤخرًا، 
انتقــاده لبرنامــج الصواريــخ الباليســتية اإليرانــي، على الرغم من تمســكه 

باالتفاق النووي.
إلــى ذلــك، أضاف خامنئي: “يجــري الحدیث هذه األیام حــول األوروبیین 
ومقترحاتهــم، نصيحتــي هــي ال تثقــوا بهــؤالء مثــل أمیــركا، فقبــل أعوام 
أثنــاء المفاوضــات النوویة، كنت أقول في الجلســات الخاصة والعامة مع 
المســؤولین ال تثقــوا بكام وابتســامات وتواقیع األمیركییــن، وتبين ذلك 

الحقًا، في إشارة إلى االنسحاب األميركي من االتفاق النووي.
وتابــع قائــاً: “ال أقــول أال تتواصلــوا مــع األوروبيين، لكن المســألة مســألة 

ثقة”.
“المــوت  بالنســبة ألميــركا، فأكــد أن اإليرانييــن ســيواصلون هتــاف  أمــا 

ألميركا” ما دامت واشنطن تواصل ما أسماه سياساتها العدائية.

وقــال: أمیــركا تجســد األعمــال الشــریرة، وبعدهــا تشــتكي متســائلة لماذا 
تطلقــون شــعار “الموت ألمیــركا”. وأضاف “إننا نقــول أوالً لألمیركیین بأن 
“المــوت ألمیــركا” یعني الموت لترمب وجــون بولتون وبومبیو، أي الموت 

لقادة أمیركا وهم هؤالء األفراد في الوقت الراهن.

المرشد االعلى علي خامنئيالصاروخ البالستي الجديد يبلغ مداه 1000 كلم. أرشيف

ــن صـــــاروخ بــالــيــســتــي جــديــد ــران تــكــشــف عـ ــهـ الباليســتيةطـ الصواريــخ  لبرنامــج  انتقاداتهــم  بعــد 
خامنئي لمسؤولي إيران: ال تثقوا باألوروبيينواشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران

الجيش األميركي يسحب كامل قواته من سوريا بنهاية أبريل
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خطوة موفقة تلك التي قام 
بها نادي البسيتين بالتعاون 

مع اللجنة المنظمة لدوري الجامعات 
لكرة القدم باحتواء مشكلة الحارس 

يوسف مأمون الخطيب والتوصل إلى 
حل مشترك يخفف من حدة التصعيد 

بما يتالءم مع مصلحة النادي وفريق 
الجامعة الخليجية الذي يمثله.

تفاعل االتحادات واألندية 
الرياضية والمراكز الشبابية مع 

يوم البحرين الرياضي ال يرتقي إلى 
مستوى اآلمال والتطلعات، فعدد 
قليل فقط من األندية واالتحادات 

والمراكز أكدوا مشاركتهم، في 
الوقت الذي ينبغي أن يتصدروا 

قائمة الجهات المشاركة، وكلنا أمل 
بأن يتزايد العدد في الفترة القادمة.

صــدر عــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب، رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة، رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة قرارا بشــأن تشــكيل مجلــس إدارة االتحاد 

الرياضي البحريني للصم.

االطــاع  بعــد  أنــه  القــرار  فــي  وجــاء 
واألنديــة  الجمعيــات  قانــون  علــى 
والهيئــات  والثقافيــة  االجتماعيــة 
الخاصــة العاملــة فــي ميــدان الشــباب 
الخاصــة  والمؤسســات  والرياضــة 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 
1989 وتعدياته، تقرر تشكيل مجلس 
البحرينــي  الرياضــي  االتحــاد  إدارة 
للصم برئاسة الشيخ سلطان بن دعيج 

كل  وعضويــة  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
مــن:  أكبــر ســلمان عبــدهللا علــي، نبيل 
عبدالحســين أحمد علي ناصر، حســين 
أحمد ســبت حســن، باســم ميرزا رضي 
المؤذن، موســى حســين مهدي العلوي، 
ســيد  أحمــد،  إبراهيــم  خليــل  محمــد 
محمــد هاشــم كاظــم هاشــم، محمــود 
عبــاس أحمــد يوســف، حســين هاشــم 

كاظم هاشم.

وجاء في المادة )2( من القرار أنه على 
األميــن العــام وكافــة المعنييــن تنفيــذ 
هــذا القرار، كل فيما يخصه، ويعمل به 

اعتبارا من تاريخ صدوره.

تنطلق اليوم )الســبت( منافســات بطولة الصقور على كأس ســمو الشيخ حمد نجل ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي تأتي ضمن 
إطــار األســبوع الرابــع من موســم ناصــر بن حمد للصقور والصيد في نســخته الخامســة، 

والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 

وتبدأ منافســات األســبوع الرابع من موسم 
اليــوم  والصيــد  للصقــور  حمــد  بــن  ناصــر 
بالتســجيل والتشــبية من الســاعة التاســعة 
صباحا وحتى الحادية عشــرة وذلك لجميع 
التســجيل  عمليــة  ســتقام  حيــث  الفئــات، 
والتشــبية في المخيم الخاص بالصقور في 

قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة. 
 كمــا تبــدأ منافســات البطولــة اليــوم أيًضــا 
بشــوطين تأهيليــن لصقــور الجيــرات علــى 

مستوى فئتي الفروخ والقرانيس.
 وتســتأنف المســابقات غــدا )األحــد( بإقامة 
شــوطي الحــرار والشــواهين فئتــي الفروخ 

يــوم  البطولــة  تختتــم  فيمــا  والقرانيــس، 
اإلثنين بشوطي الجيرات في فئتي الفروخ 

والقرانيس أيضا.
وتختتــم الفعاليات بشــوط الصقــار الصغير 
يــوم اإلثنيــن كذلــك كمــا هــو معتــاد في كل 
أســبوع مــن أســابيع موســم ناصــر بــن حمد 
للصقــور والصيــد، حيــث يقــام هذا الشــوط 
تشــجيعهم  بهــدف  الســن؛  للنــشء وصغــار 
خــال  مــن  الصقــور  رياضــة  حــب  علــى 

المنافسة بينهم.
وكان موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد 
انطلــق باألســبوع األول عبــر بطولــة ســمو 

الشــيخ عبدهللا بن خالد بن حمد آل خليفة، 
فيما أقيم األســبوع الثاني على كأس ســمو 
الشــيخ محمد بن ناصر بــن حمد آل خليفة. 
أما األســبوع الثالث، فأقيم على كأس سمو 

الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة.
وســيتم إقامــة أســبوع خامــس فــي وقــت 
الئــق علــى كأس ســمو الشــيخ حمــدان بــن 

ناصر بن حمد آل خليفة.

قرار صادر من رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ناصر بن حمد

األســبوع الرابــع من موســم ناصر بــن حمد للصقــور والصيد

سلطان بن دعيج رئيًسا لالتحاد الرياضي للصم

انطالق بطولة حمد بن ناصر للصقور اليوم
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يسعى فريق جامعة العلوم التطبيقية إلى مواصلة انتصاراته وتأكيد موقعه في صدارة الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم عندما 
يلتقي فريق جامعة البحرين الطبية األخير في المباراة التي ستجمعهما في السابعة من مساء اليوم “ السبت “ ضمن الجولة السابعة 

على ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

وترجح المعطيات كفة فريق جامعة العلوم 
بيــن  الكبيــرة  للفــوارق  نظــرا  التطبيقيــة؛ 
الفريقيــن اللذيــن يقعــان فــي القمــة والقــاع 
فــي جــدول الترتيــب، حيــث يتبــوأ جامعــة 
حقــق  بعدمــا  الصــدارة  التطبيقيــة  العلــوم 
العامــة الكاملــة بالفوز في جميــع مبارياته 

الخمــس التــي خاضها حتــى اآلن “15 نقطة 
من 5 مباريات”، وله مباراة مؤجلة. 

علــى النقيــض من ذلك، يحتل فريق جامعة 
البحريــن الطبيــة مركــزا متأخــرا فــي قــاع 
الترتيب، وهو يلعب وفق إمكانات وقدرات 
العبيه، وهو ما جعله يخسر جميع مبارياته 
وآخرهــا أمام جامعــة AMA بثاثية نظيفة، 
مكتفيــا بنقطــة حصدهــا مــن تعــادل وحيد، 
ســيكون  اليــوم  لقــاء  فــي  طموحــه  ولعــل 
محاولة الخروج بأقل الخسائر أمام الفريق 

المتصدر الذي يفوقه من جميع النواحي.

 قرار إداري ضد معهد التدريب

 مــن جهــة ثانيــة، قــررت اللجنــة المشــرفة 

علــى الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم 
خاســرا  البحريــن  معهــد  فريــق  احتســاب 
3/0؛  الخليجيــة  الجامعــة  أمــام  لمباراتــه 
بســبب مشــاركته العبــا غيــر مؤهــل قانونيا 
فــي المبــاراة التــي كانــت انتهــت لصالحــه 

بهدف دون رد.
رصيــد  أصبــح  القــرار  ذلــك  علــى  وبنــاء   
الجامعــة الخليجيــة 7 نقــاط، فيمــا أصبــح 

رصيد معهد البحرين 6 نقاط.

 دوري كرة الطائرة 

 يســعى فريــق جامعة البحريــن 3 نقاط من 
مبــاراة واحــدة إلــى إنــزال الخســارة الثالثة 
وتعميــق  العربــي  الخليــج  جامعــة  بفريــق 

جراحــه، عندمــا يلتقيــه فــي تمــام الســاعة 
السادســة من مســاء اليوم السبت في إطار 
منافســات الــدوري الوطنــي للكــرة الطائــرة 
الــذي يقــام علــى صالــة جامعــة بوليتكنــك 

البحرين.
 فــي الوقــت الذي تلقــى فيه فريــق الخليج 
العربــي خســارتين، ومرشــح اليــوم لتلقــي 
الخســارة الثالثــة علــى التوالــي، فــإن فريق 

البحريــن فــي طريقــه إلضافــة انتصــار ثــان 
لجعبته والحصول على ثاث نقاط جديدة؛ 
نظــرا للفــوارق واإلمكانــات التي تفصل بين 
العبــي الفريقيــن، والتــي تصــب فــي صالح 
جامعــة البحرين، فضا أنه أحد الفرق التي 

تنافس بقوة على اللقب.

دوري كرة السلة

تقــام اليــوم الســبت مباراتيــن فــي الجولــة 
الوطنــي  الــدوري  منافســات  مــن  الرابعــة 
للجامعات لكرة الســلة لفئة الطالبات، حيث 
يلعــب فــي المبــاراة األولــى فريــق جامعــة 
البحريــن أمــام فريق جامعــة بوليتكنك في 
تمــام الســاعة 4.30 عصــرا، تليهــا مباشــرة 
لقــاء يجمــع فريــق جامعــة البحريــن الطبية 
تمــام  فــي  األهليــة  الجامعــة  فريــق  أمــام 
الســاعة السادســة مســاء وذلــك علــى صالة 

جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

اللجنة اإلعالمية

“التطبيقية” و”الطبية” في لقاء القمة والقاع

من منافسات كرة القدم

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

مــع انطــالق الجولــة الثالثــة عشــرة لــدوري الدرجــة األولى للكــرة الطائــرة وتبقي جولة واحــدة فقط علــى ختام الــدور التمهيدي 
وانطالق المربع الذهبي، يشتعل الصراع على المراكز من الثاني إلى الرابع عندما يلتقي اليوم السبت النجمة )الثالث بـ 27 نقطة( 

أمام األهلي )الرابع بـ 26 نقطة( الساعة 6:30 مساء على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

األهلــي بقيــادة المدرب الوطني رضا علي خســر مواجهة الذهاب 
بنتيجــة 3/2 أمــام النجمــة، كمــا أنــه يدخــل المبــاراة اثــر الهزيمــة 
األخيــرة التــي تعــرض لها مــن داركليب في الجولــة الماضية 3/2 
وبالتالــي فإنــه يأمــل فــي الظهــور بصــورة مغايرة باالعتمــاد على 
المحتــرف الكولومبــي “بيــزا” الذي بدأ يقدم مســتويات جيدة من 
مبــاراة ألخــرى لمهارتــه الجيــدة فــي الهجــوم مــن مركز4 ليشــكل 
مصــدر قــوة مــع محمد عنان بمركز 2 وعلي مرهــون بمركز 4، كما 
يمتلــك األهلــي حوائط قويــة من الثنائي علــي الصيرفي وعباس 
أيمــن هرونــة أحــد افضــل  الليبــرو  الفريــق  الخبــاز، كمــا يمتلــك 

المستقبلين على مستوى البحرين والخليج.
فــي المقابــل، فــإن النجمــة بقيادة المــدرب الوطني مشــعل تركي 
يســعى لتكــرار االنتصــار ليثبت أقدامــه في المركــز الثالث، حيث 
البرازيلــي  للمحتــرف  الهجوميــة  الفاعليــة  علــى  الفريــق  يعــول 
ومحمــود  خالــد  يوســف  جانــب  إلــى   2 مركــز  مــن  “ماتيــوس” 
عبدالواحــد بمركــز4 كمــا يعتمــد على حوائــط الصد التي يشــكلها 

العبــا االرتــكاز حســن ضاحــي وحســين الجشــي أو حســن جعفر، 
مع صانع األلعاب عماد عبدهللا المعروف بإرســاله القوي وحائطه 

المتماسك إلى جانب وجود الليبرو صادق هرونة.

من لقاء األهلي والنجمة بالقسم األول

   من منافسات األسابيع الماضية

الــطــائــرة دوري  لتمهيدي   13 الــــ  الــجــولــة  افــتــتــاح 
النجمة واألهلي.. صراع على المركز الثالث

نادي الشباب - المركز اإلعالمي

يســر إدارة نــادي الشــباب الرياضــي توجيــه األعضاء إلــى ضرورة تجديــد العضوية 
ودفع رسوم االشتراك للعام 2019 وما فوق ابتداًء من 10 فبراير الجاري ولغاية 10 
مارس المقبل؛ لحصر العضوية وموافاة وزارة شؤون الشباب والرياضة باألعضاء 
الذين يحق لهم الترشــح واالنتخاب لمجلس اإلدارة الجديد للســنوات األربع المقبلة 

من العام 2019 حتى العام 2023.

ونظــرا لمــرور فتــرة زمنيــة طويلــة علــى 
مجلــس  النتخــاب  الترشــح  بــاب  إغــاق 
علــى  ترتــب  ومــا  الجديــد  النــادي  إدارة 
تلــك الفتــرة مــن متغيــرات، فإنــه ســيتم 
إعــادة فتــح باب الترشــح لمجلس اإلدارة 
المقبــل  مــارس   24 إلــى   15 مــن  القــادم 
“لمــدة 10 أيــام”، وذلــك اســتنادا لخطــاب 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة المؤرخ 
أ  )ش  رقــم  الماضــي  ينايــر   14 بتاريــخ 

4/119/2019م(.
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وســيحدد 
اإلجــراءات  ســامة  مــن  التأكــد  حيــن 
وموافقة وزارة شؤون الشباب والرياضة 

في ذلك. 
وفــي هــذا اإلطار صــرح أمين الســر العام 
بنــادي الشــباب محمد ســعيد العكري، بأن 
المنتميــن  جميــع  يحــث  اإلدارة  مجلــس 
الرغبــة  فيهــم  يجــدون  والذيــن  للنــادي 
الجديــد  المجلــس  دخــول  والكفــاءة 
الســنوي؛ حتــى  االشــتراك  ســداد  ســرعة 
يتســنى لهم الترشح واالنتخاب، وحضور 
النتخــاب  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
المجلــس الجديد حين االنتهاء من جميع 
مــن جانــب وزارة  المطلوبــة  اإلجــراءات 

شؤون الشباب والرياضة. 
إلــى  بحاجــة  النــادي  أن  العكــري  وذكــر 

الشــبابية  الكــوادر  جميــع  مســاهمة 
وإســهاماتهم فــي تطويــر كل ما يهم رقي 
النــادي،  داخــل  العمــل  منظومــة  وتقــدم 
للنــادي  العموميــة  الجمعيــة  بــأن  مضيفــا 
تتكــون من األعضاء العاملين المســددين 
الشتراكاتهم الذين مضت على عضويتهم 
العاملة ستة أشهر على األقل حتى تاريخ 

انعقاد الجمعية العمومية.

المقبل مارس  اإلدارة  لمجلس  الترشح  باب  فتح  إعــادة 
نادي الشباب يدعو لتجديد العضوية

سبورت

يتقدم القســم الرياضي بصحيفة “الباد” 
بخالــص العــزاء والمواســاة إلــى الزميــل 
 ON اإلعامــي مقــدم البرنامــج الســاوي
fire فــي قنــاة البحريــن الرياضية أســامة 
الكوهجي بأحر التعازي والمواساة لوفاة 
والده “أحمد عاشــور”، الذي وافته المنية 
العلــي  المولــى  ســائلين  الجمعــة،  أمــس 
القديــر أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه 
ويســكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر 

والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويعــد الفقيد من الكفاءات الوطنية التي 
تبــوأت الكثيــر مــن المراكــز القيــادة علــى 
المســتوى المحلــي واآلســيوي فــي لعبــة 
كــرة الســلة، وكانــت لــه بصمــات واضحة 
واإلداري.  التطوعــي  العمــل  مجــال  فــي 
فيمــا يلــي لمحــات مــن الســيرة الذاتيــة 

للفقيد. 
- بــدأ مشــواره الرياضي فــي العام 1947 

بانضمامه إلى نادي الجزيرة )الحالة(. 
- مــارس رياضــة التربيــة البدنية - حصل 
على بطولة الناشئين في كمال األجسام.
- أمين الســر العام في الدورة االنتخابية 
الســابقة التحــاد الســلة - عمــل فــي لجان 
العاقــات العامــة فــي االتحــاد البحريني 

اليــد،  كــرة  القــدم،  كــرة  الطائــرة،  لكــرة 
والســباحة باإلضافــة لاتحــاد البحرينــي 

لكرة السلة.
- أميــن الســر العــام وريس اللجنــة الفنية 
- اللجنــة البحرينية لكرة الســلة من العام 

1988 حتى 2000.
الســلة  لكــرة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو   -
مــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بــدول 
العــام  ومــن   ،1994 حتــى   1988 العــام 

1998 حتى 2000.
- أمين عام اللجنة التنظيمية لكرة السلة 

من العام 1994 حتى 1998.
- نائــب أمين عام االتحاد اآلســيوي لكرة 

السلة من العام 1994 حتى 1997.
- عضو مجلس إدارة نادي الحالة.

“البالد سبورت” يعزي الكوهجي

أسامة الكوهجي

سلطان بن دعيج 

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

حسن علي

منافسات الجولة 
السابعة من 

الدوري الجامعي 
لكرة القدم



تنطلــق اليوم )الســبت( منافســات الجولة التاســعة لــدوري الدرجة الثانيــة لكرة القدم 
للموسم الرياضي 2019-2018، وذلك بإقامة لقاءين عند 6:10 مساء.

ويلعــب مدينــة عيســى مــع البحريــن على 
ملعــب مدينــة حمد، وقاللي مع البســيتين 
بــن محمــد آل  علــى اســتاد الشــيخ علــي 

خليفة.
وتســتكمل مباريــات الجولــة غــدا )األحد(، 
إذ يلعــب األهلــي مع التضامن، وســترة مع 
االتفــاق، فيمــا يغيــب االتحــاد، لخضوعــه 

للراحة اإلجبارية.

وتعتبــر الجولــة التاســعة األخيــرة ضمــن 
مرحلة الذهاب.

ويشــير ترتيب الدوري حاليــا إلى: األهلي 
19 نقطــة مــن 7 مباريــات، البســيتين 15 
نقطــة مــن 7 مباريــات، مدينــة عيســى 14 
نقطــة   13 7 مباريــات، ســترة  مــن  نقطــة 
مــن 7 مباريــات، االتحــاد 10 نقــاط مــن 8 
مباريات، البحرين 8 نقاط من 7 مباريات، 

قاللــي 6 نقــاط مــن 7 مباريــات، التضامــن 
نقطــة  االتفــاق  7 مباريــات،  مــن  نقــاط   4

وحيدة من 7 مباريات.

قــام وفــد مــن اللجنة المنظمــة لبطولة الميثاق لكــرة القدم للناشــئين 2019 
بزيــارة لتدريبــات فريــق مركــز شــباب الدمســتان وذلــك فــي إطــار متابعــة 

اللجنة الستعدادات كافة الفرق المشاركة في البطولة.
إذ تقــدم الوفــد رئيــس اللجنــة المنظمــة عمــران النجــداوي ورئيــس لجنــة 
الحــكام أحمــد حبيب واللــذان اطمئنا على التحضيرات للفريق الدمســتاني 
كافــة؛ للمشــاركة فــي هــذا الحــدث المهــم. ويقود دمســتان المدرب حســين 
مهــدي آل ضيــف، ويســاعده مظاهــر حبيــب آل ضيــف، ومديــر الفريق باقر 
مطــر، ويضــم 30 العبــًا أبرزهــم: محمــد جعفــر، محمــود عقيل، علــي مهدي، 
سجاد عباس الماجد، إبراهيم جعفر مكي، عبدهللا إبراهيم المادح، إبراهيم 
جعفــر مكــي، وثمــن أعضــاء مركز شــباب الدمســتان هــذه الزيارة، وشــكروا 

اللجنة المنظمة على زيارتها للفريق واالطمئنان على استعداداته.

لجنة بطولة الميثاق تزور دمستانالجولة 9 لدوري الدرجة الثانية

اســتقبل رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي بن خليفــة آل خليفة، رئيــس مجلس إدارة 
النــادي األهلــي خالــد كانــو، وذلــك فــي مكتب ســموه بأم الحصــم، ضمن سياســة التواصل المســتمر بين ســموه واألندية 

الوطنية، وضمن إطار اهتمام سموه الكبير بدعم ومساندة األندية في سبيل تطوير لعبة كرة السلة محليا.

وتأتي هذه الزيارة في ظل النهج الذي 
يتبعــه ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
البــاب  مــن خــالل سياســة  آل خليفــة 
المفتــوح لألنديــة األعضاء واالســتماع 
والتشــاور مــع الجميع لمــا فيه مصلحة 
اللعبــة وتطويرهــا والوصــول بهــا إلــى 

أعلى المستويات الفنية المنشودة.
وقــدم ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
لمجلــس  الكامــل  الدعــم  خليفــة  آل 
إدارة نــادي األهلــي؛ مــن أجل مشــاركة 
الفريــق األول لكرة الســلة فــي البطولة 
مملكــة  ســتحتضنها  التــي  الخليجيــة 
فــي  المنامــة  نــادي  بضيافــة  البحريــن 

الفترة من 20 حتى 27 أبريل المقبل.
فــي  جهــدا  ندخــر  “لــن  ســموه  وقــال 
تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية 
لممثلــي الوطنــي المنامــة واألهلــي في 

وســنكون  الخليجيــة،  األنديــة  بطولــة 
خلفهمــا مع كافــة الجماهيــر البحرينية 
التي تنشــد من العبي الفريقين إنجازا 
مشــرفا يعكــس مــا وصلــت إليه الســلة 

البحرينية من مستوى”.
وأكــد ســموه أن اتحــاد الســلة يقف مع 
النــادي األهلــي في تمثيلــه الوطن هذه 
للفريــق  التوفيــق  ومتمنيــا  البطولــة، 
وكذلــك  المشــاركة  فــي  األهــالوي 
اللقــب  إحــراز  علــى  بقــوة  المنافســة 
الســلة  لكــرة  جديــدا  نجاحــا  ليكــون 

البحرينية.
األهلــي  النــادي  رئيــس  أشــاد  بــدوره، 
خالد كانو بالدعم الالمحدود ومساندة 
رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة 
ســمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
عمومــا،  الوطنيــة  لألنديــة  خليفــة  آل 

والنــادي األهلــي خصوصــا، معبــرا عــن 
خالــص الشــكر والعرفــان علــى الدعــم 
والجهود المباركة والمتابعة الشخصية 
لكــرة  األول  الفريــق  يتلقاهمــا  الذيــن 
فــي  لــدن  مــن  األهلــي  بالنــادي  الســلة 
هــذه المرحلة المهمــة؛ األمر الذي يترك 
األثــر الطيب في نفــوس جميع أعضاء 
ومنتســبين النــادي، مؤكــدا أن الرعايــة 
الــذي  الالمحــدود  والدعــم  الكريمــة 
الســلة  لكــرة  الفريــق األول  بــه  حظــي 
بالنــادي مــن عيســى بــن علي لهــو خير 
حافــز للفريــق خــالل مشــاركته المقبلة 
لألنديــة   39 الخليجيــة  البطولــة  فــي 
األبطــال والمقــرر إقامــة منافســتها في 
البحريــن؛ لتمثيل مملكتنــا الغالية خير 

تمثيل.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

لألنديــة الخليجيــة  البطولــة  فــي  األهلــي  لفريــق  الســلة  اتحــاد  دعــم  أكــد 

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل خالد كانو

جانب من اللقاء

عّينت وزارة شئون الشباب والرياضة 
محمد حمد فليفل القائم بأعمال مدير 
إدارة الخدمات الرياضية مســئوالً عن 

التواصل مع األندية الوطنية.
ونشر الحساب الرسمي للوزارة بموقع 
اإلنســتغرام خبــر تعييــن فليفــل وذلك 
في إطار حرص الوزارة المستمر على 
التواصــل الفعــال مع األنديــة الوطنية 
فريــق  مبــادرات  مــع  يتوافــق  وبمــا 
البحريــن، بحســب مــا جــاء فــي نــص 
الخبــر. وتتطلــع الــوزارة مــن األنديــة 
فــي  فليفــل  مــع  التواصــل  الوطنيــة 
حــال االستفســار عــن األمــور الخاصة 

باألندية الوطنية.
يذكــر أن طــارق العربــي يتقلد منصب 
مديــر إدارة شــئون األنديــة بالــوزارة، 
التعييــن  هــذا  كان  إن  يعــرف  وال 
منصــب  عــن  العربــي  ابتعــاد  يعنــي 
اإلدارة ونقلــه إلــى إدارة أخــرى أو أنه 

مجــرد ضــخ وجــه جديــد مــن الكوادر 
أكبــر  لتحقيــق  جانبــه  إلــى  الشــبابية 
قــدر مــن التواصــل الفعال مــع األندية 
فــي  أساســية  ركيــزة  تشــكل  التــي 
عمــل الــوزارة. ويبــدو أن هــذا التغيير 
سيكون من ضمن جملة من التغييرات 
اإلداريــة بمختلف اإلدارات واألقســام 
بالــوزارة بعــد إعــالن مجلــس الــوزراء 
مؤخًرا بالموافقة على الهيكل الجديد 
الذي ســيتم تقليصه دون اإلعالن عن 

تفاصيل أخرى بخصوصه.

فليفل مسؤواًل عن التواصل مع األندية اتحاد السلة يشارك في اليوم الرياضي
بالفعاليات واالستمتاع  للتواجد  السالوية  األســـرة  أفـــراد  جميع  ــوة  دع

تماشــًيا مــع تطلعــات ورؤيــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وتنفيذا 

لتوجيهــات رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة، بــدأ االتحاد 
فــي اإلعــداد والتحضيــر للمشــاركة في مهرجان اليــوم الرياضي لمملكة البحرين، والذي ســيقام يوم 

الثانــي عشــر مــن فبرايــر الجاري في ســاحة المهرجان بمدينة عيســى الرياضية بالقرب من اســتاد 
البحرين الوطني.

إذ ســيتم تجهيــز ركــن خــاص باالتحــاد في موقــع الحدث، 
والمســابقات  واأللعــاب  الفعاليــات  مــن  العديــد  ويضــم 
الســالوية المتنوعــة، إذ يحــرص االتحــاد علــى التنويع في 
أكبــر عــدد ممكــن فــي هــذه  المســابقات، إضافــة إلشــراك 
الفعاليــات؛ من أجل إنجاح هــذه الفعالية الرياضية المهمة، 
والتــي يتــم تنظيمهــا للعــام الثانــي علــى التوالــي وبمتابعة 

مستفيضة من لدن الحكومة الرشيدة.
ويدعــو اتحــاد الســلة جميــع أفــراد األســرة الســالوية فــي 
الكبيــر،  والحضــور  الرياضييــن  وكذلــك  البحريــن  مملكــة 
للتواجــد واالســتمتاع بالفعاليــات واألنشــطة المتنوعة في 
ركــن االتحــاد بالمهرجان، مــع إمكان الحصــول على العديد 

تــم  التــي  التحفيزيــة  الجوائــز  مــن 
تخصيصها لهذه المناسبة.

فــي  الرياضــي  اليــوم  إقــام  ويأتــي 
زيــادة  أجــل  مــن  البحريــن؛  مملكــة 
االنشــطة الرياضية والحركية الهادفة 

الشــعب  أبنــاء  جميــع  تشــجيع  الــى 
البحرينــي والمقيمين على أرض المملكة 

لتبنــي نمــط حياة مثالي وصحي من خالل 
ممارسة الرياضة، ووضع أسلوب جديد لتنفيذ 

المبادرات الرامية إلى جعل الرياضة أساسا يوميا 
وأسلوب حياة للجميع.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية
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نادي البحرين للتنساتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ينظــم االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، بطولــة البحريــن الدوليــة الثانيــة للشــباب، وذلك فــي الفترة 24 وحتــى 28 فبرايــر الجاري.  
وستقام البطولة بمشاركة 3 منتخبات هي منتخبنا لفئة الشباب، ومنتخب اإلمارات لفئة الشباب ومنتخب الكويت لفئة الشباب.

إعــداد  برنامــج  البطولــة ضمــن  وتأتــي 
منتخب الشــباب لالستحقاقات المقبلة، 
وأبرزهــا تصفيــات كأس آســيا تحت 19 
عاما 2020، إذ ســتقام التصفيات خالل 

شهر نوفمبر من العام الجاري )2019(.
البطولــة،  مباريــات  جــدول  وبحســب 
فــإن منتخبنــا ســيفتتح المباريــات يــوم 
24 فبرايــر بلقــاء منتخب اإلمــارات في 
الجولــة  ســتقام  فيمــا  األولــى،  الجولــة 
26 فبرايــر بيــن منتخبــي  الثانيــة يــوم 
تختتــم  أن  علــى  والكويــت،  اإلمــارات 
البطولــة يــوم 28 فبرايــر بإقامــة مبــاراة 
الجولــة الثالثــة والتي ســتجمع منتخبنا 
ومنتخــب الكويــت، وســيتوج بالبطولــة 
الفريــق الحاصــل علــى أكبر عــدد ممكن 

من النقاط.

يشــار إلــى أن االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الدوليــة  البحريــن  بطولــة  نظــم  القــدم 
خــالل  األولــى  نســختها  فــي  للشــباب 

آنــذاك مشــاركة  2016، وشــهدت  العــام 
ومالــي،  واليابــان  المكســيك  منتخبــات 

وتوج بلقبها منتخب المكسيك.

وســط حضــو كبيــر مــن أعضاء مجلس إدارة نــادي البحرين للتنس والالعبين المشــاركين وأولياء أمورهــم، أعلن رئيس نادي 
البحرين للتنس خميس المقلة رسميا افتتاح النسخة الرابعة والعشرين من بطولة BBK المفتوحة لناشئي التنس. 

وعبــر المقلــة عــن شــكره لبنــك البحريــن 
للبطولــة  الســنوية  لرعايتــه  والكويــت؛ 
منــذ العــام 1996 وحتــى اآلن، كما أشــاد 
علــى  الالعبيــن  مــن  الكبيــر  باإلقبــال 
المشــاركة فــي البطولــة، حيــث تخطــت 
أعــداد المشــاركين هــذا العــام 180 العبــا 
والعبــة. وعقب حفــل االفتتــاح انطلقت 
 9 وتضمنــت  األول،  اليــوم  مباريــات 
ســن  الفــردي  منافســات  فــي  مباريــات 
12 ســنة، وشــهدت منافســات قويــة فــي 
العديــد مــن المباريــات وتــم اللجــوء في 
الثالثــة  المجموعــة  إلــى  منهــا  العديــد 
كســر  بنظــام  أقيمــت  والتــي  والفاصلــة، 
التعــادل، حيــث فــاز زيــد المناعــي علــى 
حمــزة موســى بنتيجــة 4-6 و6-4 و-10
ألكســندر  علــى  ســايجو  كالرك  وفــاز   6

العتباني بنتيجة 3-6 و6-4 و5-10، بينما 
فاز أبيناف فينشــاي على جاد تشــاوردي 

بنتيجة 3-6 و6-4. 
وتشــهد مالعــب نــادي البحريــن للتنــس 
اليــوم 8 مباريــات في ثاني أيام البطولة، 

منها 7 مباريات في مســابقة الفردي سن 
12 ســنة ومبــاراة واحــدة فــي مســابقة 
فردي اآلنسات سن 14 سنة، وتقام كافة 
المباريــات علــى مالعــب نــادي البحريــن 

للتنس بالجفير والدعوة عامة.

جانب من افتتاح البطولة

منافســات قوية من اليــوم األول بنــادي البحرين للتنستقام فــي أواخر فبرايــر بمشــاركة البحرين واإلمــارات والكويت
المقلة يعلن افتتاح بطولة BBK للناشئينبطولة البحرين الدولية الثانية للشباب
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جانب من الزيارة

أحمد مهدي

محمد فليفل

سبورت



شــارك عضــو مجلــس إدارة االتحاد البحريني للســيارات رئيس نــادي منظمي رياضة 
الســيارات فايــز رمــزي فايــز فــي اجتمــاع لجنــة الحلبــات التابعــة لالتحــاد الدولــي 
للســيارات FIA، والــذي عقــد صبــاح يــوم الثالثاء الماضــي الموافق 5 من شــهر فبراير 
الجــاري بالعاصمــة السويســرية جنيــف، حيث ناقشــت اللجنــة العديد مــن المواضيع، 
أبرزهــا مراجعــة الحــوادث التــي حصلــت في موســم العــام 2018 وتحليلهــا، مراجعة 
أبحــاث المواصفــات والمقاييــس الجديــدة للتجهيــزات ومعــدات الحلبــات، دراســة 
مشــاريع جديدة للحلبات الجديدة لألوتوكروس، حلبات ســباقات الفوموال E، حلبات 

الكارتنغ والدراغ ريس.

كمــا ألقــى رمــزي وبطلــب مــن مديــر ســباقات 
بتقديــم  وايتــن  تشــارلي  واحــد  الفورمــوال 
الســباق  رئيــس  بيــن  العالقــة  عــن  محاضــرة 
يقيمهــا  التــي  النــدوة  ضمــن  الســباق  ومديــر 
االتحــاد الدولــي للســيارات لمديــري ورؤســاء 
الســباقات بحضــور ومشــاركة أكثــر مــن 150 
رئيــس ســباق مــن مختلــف دول العالــم، حيث 
تمحورت الندوة حول دور كل منهم في إدارة 
معطيات الســباق وكيفيــة إدارة األزمات وحل 
أي خالفات بين المنظمين، وحضر هذه الندوة 

مدير سباقات الحلبة عبدهللا العباسي.
وتأتــي مشــاركة عضــو مجلــس إدارة االتحــاد 
البحريني للســيارات فايــز رمزي، والذي يحمل 
رخصــة دوليــة كفاحص ومفتــش للحلبات في 
هــذه النــدوة وتقديمــه لجــزء منهــا بطلــب مــن 
البريطانــي تشــارلي وايتــن تأكيــدا علــى ثقــة 
مسؤولي االتحاد الدولي للسيارات ومسؤولي 
ســباقات الفورمــوال واحــد بالكــوادر البحرينية 
ومــا تمتلكــه من قــدرات وإمكانــات ومؤهالت 
فــي قيادة وتنظيــم وإدارة مختلف الســباقات 

انطالقــا مــن قمتهــا ســباقات الفورمــوال واحد، 
حيث تولــى الكوادر البحرينية الكثير من هذه 
المهمــات ليــس فقط على مســتوى المملكة، بل 
حتى على المستوى الدولي والقاري والعالمي، 
إضافــة إلى ذلك، فإن المملكة متمثلة باالتحاد 
إقليميــا  مقــرا  تعبتــر  للســيارات  البحرينــي 
لتدريــب منظمــي ومحكمــي رياضة الســيارات 
ومقــر اقليمــي لتدريــب طواقــم طــب رياضــة 
السيارات باعتراف دولي وعالمي، وكان اتحاد 
الســيارات ومن خالل منتســبيه قــد نظم عددا 
مــن ســباقات الفورمــوال واحــد، وســجل فيهــا 
نجاحــا باهــرا والعديــد من ســباقات الســيارات 
الدوليــة والقاريــة والعالميــة المختلفــة، كما أن 
العديــد مــن الكــوادر البحرينيــة تتبــوأ مناصب 
الدولــي  لالتحــاد  تابعــة  مختلفــة  لجــان  فــي 
للســيارات تســاهم فــي صنــع ووضع القــرارات 

ودفع عجلة تطوير رياضة المحركات عالميا.

الصخير - اتحاد السيارات

ــي جنيف ــات فـ ــاق ــب ــس ــري ال ــديـ ــدوة مـ ــ ــم نـ ــدي ــق ــي ت ــم فـ ــاهـ ــارك وسـ ــ ــزي شـ ــ رمـ

اجتماع لجنة الحلبات لالتحاد الدولي للسيارات

رمزي خالل مشاركته في ندوة مديري السباقات فايز رمزي وعبدالله العباسي

sports@albiladpress.com
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يعــود الطــواف العربــي لإلبحــار الشــراعي “إي أف جــي” إلى الواجهة من جديد، حيث تســتعد فرق الطــواف للتوجه إلى 
جزيرة مصيرة بســلطنة عمان؛ لخوض منافســات الجولة الثالثة بعد أن حالت األجواء المناخية غير المســتقرة في بحر 

العرب من إقامة سباقات الجولة الثانية في سواحل والية صور.

مؤسســة  الســباق  تنظيــم  علــى  ويشــرف 
“عمــان لإلبحــار” التــي يقــع مقرها بســلطنة 
المــوروث  إلحيــاء  تســعى  والتــي  عمــان، 
البحــري الذي اشــتهرت به الســلطنة ودول 

الخليج العربي منذ القدم.
 ،2008 العــام  فــي  المشــروع  انطلــق  وقــد 
ويتيح المشــروع برنامجا متساوي الفرص 
اإلبحــار  رياضــة  لتعّلــم  والنســاء؛  للرجــال 

الشراعي. 
وكانــت مملكــة البحريــن قــد شــاركت فــي 
النســخة الثالثــة مــن الطواف العربــي العام 
2012 ألول مــرة وكانــت االنطالقــة حينهــا 
مــن البحريــن وتحديــدا جــزر أمــواج، وتــم 
تدشــين هــذا الطــواف أول مــرة فــي العــام 
2011 للترويــج إلحــدى رياضــات المنطقــة 
األسرع نموا وإعادة إحياء التراث البحري 

في دول الخليج العربي.
وفــي تصريــح خــاص لـــ “البــالد ســبورت”، 
بعمــان  العامــة  العالقــات  مســؤول  قــال 
لإلبحــار بــدر العبــري بــأن ســباق الطــواف 
العربي لإلبحار الشــراعي أصبح واحدا من 
أهم الســباقات اإلقليمية على اإلطالق في 
ظل مشــاركة نخبة مــن أبرز البحارين على 
مســتوى المنطقــة، ونتطلــع من خــالل هذه 
النســخة للترويج لهذا السباق، واستقطاب 
أكبــر عدد من المشــاركين العــرب خصوصا 
بحريــة  ببيئــة  تزخــر  العربيــة  الــدول  وأن 

متميزة.
مــع  إعالميــة  لشــراكة  “نســعى  وأضــاف 
مختلف وسائل اإلعالم في الدول العربية، 
ومــن بينهــا مملكــة البحريــن المعروفة منذ 
القــدم بحــب أهلهــا وتعلقهم بالبحــر لنفتح 
الرياضــة؛  هــذه  محبــي  كل  أمــام  نافــذة 
العربــي  الطــواف  ســباق  علــى  للتعــرف 
مملكــة  الشــراعي، خصوصــا وأن  لإلبحــار 
البحريــن من الــدول الرائدة والمهتمة بهذه 

الرياضة ..”.
الســباق  امتــداد  أنــه وعلــى  العبــري  وأكــد 
خــالل الســنوات الماضيــة، اســتطاع عمان 
الرياضــات  ثقافــة  يرســخ  أن  لإلبحــار 
البحرية ســواء على مســتوى سلطنة عمان 
أو الــدول العربيــة والخليجية، وهو الهدف 
األســمى مــن وراء تلــك الســباقات، متطلعا 
ألن يســتمتع الجميع بالجوالت القادمة من 
الســباق، والتي ستكشــف عــن هوية البطل 
في النســخة الجديدة من الطــواف العربي 

لإلبحار.

 الترتيب العام للفرق

ويحافظ فريق بوجوالت السويســري على 
صــدارة الترتيــب العام في الطواف العربي 
برصيــد ثــالث نقــاط بعــد ختــام الجولتيــن 
فــي كل مــن مســقط وصــور، يليــه فريــق 
الُعمانيــة للنقــل البحــري في المركــز الثاني 

برصيــد 7 نقــاط وفــي المركــز الثالث فريق 
مــوود السويســري برصيــد 8 نقــاط وفريق 
رابعــا  الفرنســي  موربيهــان  دو  جولفــي 
برصيــد 9 نقــاط، فيمــا حــل بطــل النســخة 
فــي  الفرنســي  بيجافلــور  فريــق  الماضيــة 
المركــز الخامــس برصيد 10 نقــاط، وفريق 
ســيفلوتش سادســا برصيــد 11 نقطــة يليه 
ســابعا  موناكــو  جــي  أف  إي  بنــك  فريــق 
برصيد 12 نقطة وفي المركز التاسع فريق 
ســيير الســوييري برصيــد 13 نقطــة، فيمــا 
المركــز  فــي  الُعمانــي  النهضــة  فريــق  حــل 
التاسع برصيد 17 نقطة يليه فريق دي.بي 

شنكر النسائي برصيد 20 نقطة. 
وقــال قائــد ورّبان فريــق النهضــة الُعماني، 
البّحــار أكــرم الوهيبــي: “تعتبــر مشــاركتي 
فــي ســباقات الطــواف العربــي األولــى لي، 
وأتمنى من خاللها وبمساندة طاقم الفريق 
وتحقيــق  عاليــة  أداء  مســتويات  تقديــم 

نتائــج ومراكــز متقدمــة فــي ظل مــا تتميز 
المشــاركة  الفــرق  قــوة  مــن  الســباقات  بــه 
والتنافسية العالية بينهم”. وأضاف: نتطلع 
كثيرا للمشاركة في السباقات الدولية مثل 

الطــواف الفرنســي وغيرها مــن البطوالت؛ 
فــي  عاليــا  الســلطنة  علــم  رفــع  أجــل  مــن 
تلــك المحافــل وكســب المزيــد مــن الخبرة 
والمهــارات عــن طريــق االحتــكاك مع نخبة 

البّحــارة والفرق الدولية، والتي ســتنعكس 
إيجابا على أداء الفريق.

دول  مختلــف  مــن  فــرق  عشــرة  وتشــارك 
العام في ســباقات الطواف العربي لإلبحار 
حيــث  التاســعة،  نســخته  فــي  الشــراعي 
انطلقــت جولتهــا األولــى مــن مارينــا بنــدر 
الروضــة بمســقط لمــدة يومين، ومــن تلتها 
جولــة صــور، والتــي لــم تتمكن فيهــا الفرق 
مــن خــوض الســباقات بهــا بســبب ســرعة 
الرياح واألمواج القوية، لتبدأ بعدها الفرق 
خــوض  فــي  واألحــد  الســبت  يومــي  فــي 
منافســات الجولــة الثالثة بجزيــرة مصيرة 
عن طريق الســباقات الســاحلية وســباقات 
تســتكمل  أن  قبــل  القصيــرة،  المســافات 
الجولــة قبــل األخيــر فــي الدقــم، وأخيــرا 
واليــة  فــي  والختاميــة  األخيــرة  الجولــة 
صاللــة ليســدل بعدها الســتار عــن الطواف 

العربي في نسخته التاسعة.

الطواف العربي لإلبحار يعود للواجهة
ــة ــريـ ــحـ ــبـ ــات الـ ــ ــ ــاض ــ ــ ــري ــ ــ ــي ال ــ ــ ــن رائـــــــــــدة ف ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ الـــــعـــــبـــــري: ال

مدينة عيسى - اتحاد التنسأم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس:

غادر المملكة وفد منتخبنا الوطني للكاراتيه 
إلــى مدينة الشــارقة بدولة االمــارات العربية 
المتحــدة؛ للمشــاركة فــي بطولــة غــرب آســيا 
التــي ســتقام في الشــارقة بمشــاركة مختلف 

الدول العربية. 
وأعــرب رئيــس اتحــاد البحريــن للدفــاع عــن 
للدعــم  تقديــره  عــن  الخيــاط  أحمــد  النفــس 
الالمحــدود الــذي يقدمــه ممثل جاللــة الملك 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
بــن حمــد آل خليفــة، والــذي يســاهم  ناصــر 
بارتقــاء الرياضات كافة، خصوصا المشــاركة 
خارجيــا، مشــيدا بدعم النائــب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
الرئيــس  القــوى  أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد 
القتــال  لفنــون  البحرينــي  لالتحــاد  الفخــري 
المختلطــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 

خليفــة، وحــرص ســموه علــى دعــم رياضات 
أن  الخيــاط  النفــس.  وأوضــح  عــن  الدفــاع 
الالعبيــن  خيــرة  لديــه  الكاراتيــه  منتخــب 
والالعبــات المميزيــن والقادرين على تحقيق 
إلــى  العــودة  لهــم  متمنيــا  النتائــج،  أفضــل 

المملكة محملين بالميداليات الملونة. 
ويترأس الوفد رئيس االتحاد أحمد الخياط، 
ويضــم عضــو مجلــس إدارة االتحــاد األميــن 
المالــي لالتحــاد مجــدي الشــافعي، والمــدرب 

أحمــد  المــدرب  ومســاعد  العربــي  محمــد 
وهــم:  العبيــن،   8 إلــى  إضافــة  عبدالكريــم، 
عطيــة هللا محمــد وعبدالرحمــن خلف وبندر 
عبدالرحمــن  وعلــي  عيــادة  وخالــد  محمــود 
فالمــرزي  وفاطمــة  الجمعــة  عيــد  وســالم 

وأسرار علي. 
آســيا،  غــرب  اجتمــاع  الخيــاط  وســيحضر 
ســيقام  الــذي  العربــي  االتحــاد  واجتماعــات 

أيضا على هامش البطولة. 

العــام  الــدوري  منافســات  انطلقــت 
يمثلــون  فــرق   10 بمشــاركة  للتنــس 
أندية وأكاديميات التنس في المملكة، 
مجلــس  عضــو  كمــال  عدنــان  وأشــار 
إدارة االتحــاد البحريني للتنس رئيس 
اللجنــة المنظمــة للدوري العــام إلى أنه 
مجموعتيــن  إلــى  الفــرق  تقســيم  تــم 
وفق مستويات الالعبين، حيث ضمت 
المجموعــة )أ( ســتة فــرق والمجموعــة 

)ب( خمس فرق. 
 وفــي األســبوع األول ألحــق فريــق األمــن 
العــام )ب( هزيمــة قاســية بفريــق )شــاين(، 
وفــاز بنتيجــة 9/0، وفــاز فريــق أكاديميــة 
جاســيس )ب( علــى النــادي الفلبينــي 7/2. 
أما نادي البحرين للتنس، فقد تألق العبوه، 
وتمكــن من الفــوز بســهولة 9/0 على فريق 
أكاديميــة بــرو للتنــس، وفــاز فريــق شــركة 
علــى   6/3 )أ(  للبتروكيماويــات  الخليــج 

فريــق أكاديمية جيســس )أ(، وخســر فريق 
البروكيماويــات )ب( أمــام األمــن العــام )أ( 

بنتيجة 9/0.
الفريــق  لعــب  الثانــي  األســبوع  وفــي 
الفلبينــي بــكل قوة وأعــاد تنظيــم صفوفه 
 7/2 بســهولة  )شــاين(  فريــق  علــى  ليفــوز 
األول،  األســبوع  فــي  خســارته  ويعــوض 
وفــي أولــى مبارياتــه اســتطاع فريق نادي 
ديلمــون اقتناص الفــوز بصعوبة من فريق 

 ،5/4 وبنتيجــة  )ب(  جيســس  أكاديميــة 
حيــث كان المســتوى متقاربــا جــدا، وتلقى 
فريــق أكاديمية برو للتنس هزيمته الثانية 
بخســارته 1/8 أمام فريق البتروكيماويات 
البحريــن  نــادي  فريــق  ويواصــل  )أ(، 
بفريــق  الهزيمــة  ويلحــق  تقدمــه  للتنــس 
البتروكيماويــات )ب( بنتيجــة 9/0، وكافح 
فريــق جيســس )ب( ولعب بــكل قوة ليفوز 

على فريق األمن العام 6/3.

لقطة للمشاركين في البطولةمنتخب الكاراتيه

النتائج المنتخب لديه خيرة الالعبين لتحقيق أفضل  بالمملكةالخياط:  اللعبة  وأكاديميات  أندية  مشاركة 10 فرق يمثلون 
انطالقة قوية لمنافسات دوري التنسالكاراتيه يشارك في بطولة غرب آسيا
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األنظار تتجه 
للجولة الثالثة 
بجزيرة مصيرة 

العمانية 

حسن علي

الطواف العربي لإلبحار يعكس التراث البحري لعمان والخليجبدر العبري

األنظار تتجه إلى جزيرة مصيرة بمنافسات الجولة الثالثة



نجــح فريقــا النجمــة والمنامة في تحقيق فوزين مهمين على حســاب الشــباب 
والمالكيــة علــى التوالــي، فــي لقاءيــن أقيمــا أمــس على اســتاد مدينــة خليفة 

الرياضية، ضمن إطار الجولة 16 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

فــي اللقــاء األول، نجــح النجمــة فــي 
تخطي الشــباب بهدفيــن مقابل واحد، 
إذ ســجل لــأول علــي مــدن وإبراهيــم 
أحمــد حبيــب وللثانــي ســجل فيصــل 

الحارثي.
وفــي اللقــاء الثانــي، فــاز المنامة على 
المالكيــة بهدفيــن مقابل واحد، ســجل 
للمنامــة محمــود عبدالرحمــن من ركلة 
جــزاء وتياغو، وللمالكية ســيد هاشــم 

عيسى من ركلة جزاء.
ووصــل رصيــد المنامــة إلــى 21 نقطة 
مشــاركا الرفــاع فــي صــدارة الترتيــب 
بشــكل مؤقت، فيما تجمد رصيد نادي 

المالكية عند 9 نقاط من 11 مباراة.
أمــا النجمــة فوصــل للنقطــة 19، فــي 
حين بقي الشباب على رصيده السابق 

البالغ 6 نقاط في المركز األخير.
ولقــاءا أمس مقدمان مــن الجولة 16، 
خصوصــا مع ارتباط النجمة والمالكية 
بالمشاركة في كأس االتحاد اآلسيوي، 
وعــدم تأهــل أطراف أمس إلــى المربع 
الذهبــي لــكأس الملــك، والــذي ســتقام 
مرحلة اإلياب منه يوم اإلثنين المقبل.

المالكية والمنامة

كاد المنامة أن يفتتح مجال التسجيل 
مبكــرا، بعــد أن ســدد تياغو كــرة قوية 
القائــم  جــوار  مــرت  أنهــا  إال  بيســاره، 
األيمــن لمرمى الحارس الملكاوي علي 

حميد )4(.
وحصــل المنامــة على ركلــة جزاء عند 
الدقيقــة )8( بعــد لمس الكــرة باليد من 
حبيــب؛  أحمــد  المالكيــة  مدافــع  قبــل 
ليحتســب الحكــم أحمــد خليــل الركلة 
الثانــي  المســاعد  الحكــم  بإشــارة مــن 
حــول  فيمــا  الدوســري،  عبدالرحمــن 
محمــود عبدالرحمن الكــرة بنجاح في 

الشباك معلنا تقدم المنامة. 
وضاعــف المنامــة النتيجــة بعــد جملة 
كــرة  موســى  أحمــد  لعــب  إذ  رائعــة، 

فــي  برأســه  تياغــو  تابعهــا  عرضيــة 
مرمــى الحارس الملــكاوي معلنا تقدما 

مستحقا للمنامة )31(.
محمــود  المنامــة  العــب  وحــاول 
عبدالرحمــن التســجيل من كــرة ثابتة، 
إال أن حــارس المالكيــة أمســك الكــرة 

بسهولة )35(.
وكاد عيســى جهــاد أن يســجل الهدف 
الثالــث مــن ركلــة ثابتــة، إذ ســدد كــرة 
ذكيــة، إال أن حــارس المالكيــة أبعدهــا 

بنجاح )36(.

الشوط الثاني

العــب  حــاول  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
المنامــة أحمــد موســى التســجيل مــن 
كــرة قوية ســددها خــارج المنطقة، إال 
أن حــارس المالكية أمســك الكرة على 

دفعتين )57(.
وفوت االمالكية فرصة ثمينة لتقليص 
النتيجــة، بعد أن لعــب لقمان مراد كرة 
ثابتــة متقنة عرضية ووجدت عيســى 
البــري الذي قابــل المرمــى دون رقابة، 
إال أن البــري ســدد كــرة قويــة اعتلــت 
مرمى الحارس المنامي أشــرف وحيد 

بغرابة )58(.
وانفــرد أحمــد يوســف بمرمــى أشــرف 
وحيــد وســدد كــرة فــي جســم حارس 
المنامــة؛ لترتد إلى عيســى البري الذي 
ســدد كــرة طائرة وقوية فــوق المرمى 
قرصــة  فريقــه  علــى  مفوتــا  بغرابــة 

تقليص النتيجة )82(.
ولــم تشــهد الدقائــق التاليــة أي جديــد 
يذكــر، فــي حيــن حصــل المالكية على 
 ،(90+2) الدقيقــة  فــي  جــزاء  ركلــة 
وتقدم لها ســيد هاشــم عيسى وقلص 
الوقــت  أن  إال  لفريقــه،  النتيجــة 
يســعف  لــم  المنامــة  دفــاع  وتماســك 

الملكاويين للتعادل.
خليــل،  أحمــد  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وعبدالرحمــن  تلفــت  ياســر  وعاونــه 

وليــد  الرابــع  والحكــم  الدوســري، 
محمود.

النجمة والشباب

جاء الشــوط األول متوسط المستوى 

بين الطرفين.
أولــى الفــرص كانــت للنجمــة بعــد كرة 
ممــادو،  للمحتــرف  خطيــرة  رأســية 
اعتلــت عارضة مرمى حارس الشــباب 
علي عيسى قليال دون أن تجد موقعا 

في الشباك المارونية )10(.
قــرب  خطــأ  علــى  النجمــة  وحصــل 
منطقــة الجزاء، وســدد علي مدن كرة 
يســارية ارتــدت مــن الحائــط البشــري 
قبل أن تعود إلى مدن الذي ســدد كرة 

قويــة بيمينــه ارتطمــت بالعارضة قبل 
أن تتجــاوز خــط المرمــى معلنــة تقدم 

النجمة بالهدف األول )17(.
وتمكــن الشــباب مــن معادلــة النتيجــة 
بعدمــا لعــب حســن مــدن كــرة عرضية 
متقنة من جهة اليمين، وتابعها فيصل 
فــي مرمــى حــارس  برأســه  الحارثــي 
عــن  الــذي عجــز  أحمــد  أنــور  النجمــة 

إيقاف الكرة )31(.
وعــاد النجمــة للتقــدم مــرة أخــرى في 
المباراة، بعدما سجل له إبراهيم أحمد 
حبيــب الهــدف الثانــي بكــرة يســارية 
علــى يمين الحارس الشــبابي )2+45(؛ 

لينتهي الشوط بتقدم نجماوي.
ولــم يشــهد الشــوط الثانــي أي جديــد 
فيمــا  األهــداف،  علــى مســتوى  يذكــر 
علــى  كبيــرا  ضغطــا  الشــباب  شــكل 
مرمــى النجمــة، خصوصا فــي الدقائق 
األخيــرة، إال أنــه لــم يجــد نفعــا أمــام 
المبــاراة  لتنتهــي  الكبيــر؛  التماســك 

نجماوية.
أدار المبــاراة الحكم إســماعيل حبيب، 
وعاونــه ســيد فيصــل علــوي وســلمان 
عيســى  الرابــع  والحكــم  طالســي، 

عبدهللا.

النجمة والمنامة يتخطيان الشباب والمالكية
ــمــمــتــاز ال ــد  ــم ــر بـــن ح لــــــدوري نـــاصـ الـــجـــولـــة 16  ــاءان مـــقـــدمـــان مـــن  ــ ــق ــ ل

تواصلت منافســات اليوم الثاني من بطولة البحرين الدولية العاشــرة للناشــئين واألشــبال لكرة الطاولة التي يســتضيفها االتحاد البحريني 
لكــرة الطاولــة، وتســتمر منافســاتها حتــى 11 فبرايــر الجــاري تحــت رعاية عضو المجلــس األعلى للشــباب والرياضة عضو اللجنــة األولمبية 

البحرينية رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة وبمشاركة 102 العب والعبة يمثلون 17 دولة.

 وفــي منافســات األوالد، فــاز منتخــب إيران 
الهنــد  علــى  وروســيا  )3/صفــر(،  مصــر  علــى 
)3/1(، ومصــر علــى المختلــط )3/1(، وفرنســا 
علــى مصــر )3/صفــر(، وفرنســا علــى روســيا 
)3/1(، وإيران على مصر )3/1( والتشيك على 
مصــر )3/1(، وفــاز فــي نصف النهائــي الهند 1 
علــى الهند 3 بنتيجة )3/صفر(، وروســيا على 
مصــر )3/صفــر(.  وتأهــل إلــى نهائــي األوالد 

إيــران الــذي ســيلعب مع التشــيك، وســيكون 
و2.    1 الهنــد  منتخبــي  بيــن  اآلخــر  النهائــي 
وخســر منتخبنــا الزوجــي المكــون مــن علــي 
عبــاس وســلمان محمــد مــن مصــر )3/2(، كما 
خســر زوجــي منتخبنــا المكــون مــن فاضــل 
التشــيك  مــن  محفــوظ  عبــاس وسيدحســن 
البنــات  زوجــي  خســارة  إلــى  إضافــة   ،)1/3(
المكــون مــن مريــم العالــي وأمريتا مــن الهند 

)3/صفر(.

 الشورى والنواب: البطولة تعزز من 

مكانة المملكة

أكــد عضــو مجلس الشــورى رضــا منفردي أن 

بطولــة البحريــن الدوليــة لكرة الطاولــة تعزز 
مــن مكانة مملكة البحرين باســتضافة شــتى 
البطــوالت الدوليــة والقاريــة، مشــيرا إلــى أن 
البطولــة تعتبر مــن أهم البطــوالت التي تقام 
على أرض البحرين وتشــهد مشــاركة واســعة 

من الدول العربية واألوروبية.
مــن جانبه، قالــت عضو مجلس النواب زينب 
عبداألميــر أن مجلــس النــواب حريــص علــى 
دعــم مختلف البطوالت التي تقام على أرض 
المملكــة، مشــيرة إلــى أن حضورهــا وحضــور 
عــدد مــن زمالئها النواب يؤكــد حرصهم على 

دعم البطولة ونجاحها.
أن  الدوســري  عبــدهللا  اآلخــر  العضــو  وأكــد 

البطولــة تعــد إحــدى البطــوالت التــي تؤكــد 
مكانــة المملكــة في المجال الرياضي، مشــيرا 
إلــى أن البطولة تحتضن الالعبين والالعبات 
الناشــئين الذيــن يظهرون مواهبهــم في لعبة 

كرة الطاولة.
وأشــار عبــدهللا الدوســري أن البطولــة تعــزز 

مــن مكانــة المملكة فــي اســتضافة البطوالت 
الكبــرى الســيما أن المملكة تســتضيفها للمرة 
العاشــرة ويحتفل اتحاد الطاولــة باحتضانها 
مــن  سلســلة  بعــد  العاشــرة  نســختها  فــي 
الســنوات  طــوال  حققهــا  التــي  النجاحــات 

الماضية.

محمــود  النــواب  مجلــس  عضــو  وشــاطر 
أن  علــى  بتأكيــده  زمالئــه  رأي  البحرانــي 
البطولــة تعــد إحــدى البطــوالت التــي تؤكــد 

مكانة المملكة في استضافة البطوالت.

موسى: إصدار أكثر من 350 بطاقة

 أكــد رئيــس لجنــة الســكرتارية عبــاس أحمد 
موسى أن اتحاد الطاولة أصدر أكثر من 350 
البطولــة  فــي  المشــاركة  للمنتخبــات  بطاقــة 

واللجان العاملة ووسائل اإلعالم المختلفة.
لجنــة  أن  موســى  أحمــد  عبــاس  وقــال 
الســكرتارية انطلق عملهــا قبل البطولة بفترة 
طويلــة؛ مــن أجــل اصــدار كافــة التأشــيرات 
الخاصــة بالمنتخبــات المشــاركة، إضافــة إلى 
اصدار بطاقات الالعبين والالعبات واألجهزة 
اإلداريــة والفنية، عالوة على إصدار بطاقات 
اللجنــة المنظمــة العليــا واللجــان العاملــة في 

البطولة والمتطوعين والحكام.

الرفاع - اتحاد الطاولة

المنافسات تستمر في بطولة البحرين الدولية للطاولة

جانب من المنافسات

19 sports@albiladpress.com

السبت
9 فبراير 2019 
4 جمادى اآلخرة 1440

أحمد مهدي

من لقاء المنامة والمالكية

من لقاء النجمة والشباب )تصوير:سيد علي شبر(

فرحة نجماوية بالهدف الثاني

فرحة محمود عبدالرحمن بالهدف األول

أعضاء الشورى والنواب 
يشيدون باحتضان 

البحرين البطولة



بحضور نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ عيسى 
بن ســلمان بن حمد آل خليفة، نظم النادي عصر أمس الســباق الخامس عشــر لهذا الموســم، 
والــذي أقيــم علــى كــؤوس مجموعــة آل شــريف وكاســي مصانــع التــاج وكأس الواهــو وذلك 
على مضمار الســباق بمنطقة الرفة بالصخير.  وشــهد الســباق تفوق الجياد المرشحة وفوزها 
بكــؤوس الســباق، والتــي تقاســمتها اإلســطبالت المختلفــة وســط غيــاب المفاجــآت، حيــث 
اســتطاع الحصان المرشــح “بولســار” ملك عبدهللا فوزي ناس وبقيادة الفارس حســين مكي 
مــن تســجيل أولــى انتصاراتــه ويؤكد تطــوره بعدما حل ثانيا في مشــاركتيه الســابقتين هذا 

الموسم.

كما تمكن الحصان المرشــح “صهيل” ألســطبل 
األوالد وبقيــادة بريت دويل من تحقيق فوزه 
الثالثــة  فــي مشــاركته  التوالــي  علــى  الثانــي 
هــذا الموســم من خــال فوزه بالشــوط الثاني 
أقيــم علــى كأس مجموعــة آل شــريف لجيــاد 
الفئــة الثالثــة “نتاج محلي” مســافة 1000 متر 
مســتقيم والجائــزة 3000 دينــار، حيــث جــاء 
فــوزه بســهولة بعدمــا فــرض ســيطرته علــى 
مجريــات الشــوط مــن البدايــة للنهايــة وأنهاه 
بفارق كبير بلغ 6 أطوال عن الحصان الثاني.

فوز بنكهة عمانية

الواهــو  كأس  علــى  الثالــث  الشــوط  وأقيــم 
مــن  الثالثــة  الدرجــة  لجيــاد  والمخصــص 
المســجلة  األصيلــة  العربيــة  البحريــن  خيــل 
والجائــزة  متــر   1400 مســافة  “الواهــو”  فــي 
متماشــية  النتائــج  وجــاءت  دينــار،   2000
المرشــحة  الجيــاد  بتحقيــق  التوقعــات  مــع 
المراكــز الثاثــة األولى، حيث تمكــن الحصان 
فيكتوريــوس  إلســطبل   ”1578 “الصقــاوي 
وبقيــادة الفــارس العمانــي أنــس الســيابي من 
انتــزاع الفوز بجــدارة واألول للفارس العماني 
بعــد  جــاء  والــذي  البحرينــي،  المضمــار  فــي 
الخطــة الموفقــة مــن المضمــر يوســف طاهــر، 
والتــي وضعهــا للجياد الثاثــة التي خاض بها 
الشــوط ونجحت في تحقيق المركزين األول 
والثانــي للحصانيــن “الصقاوي 1578” بقيادة 
السيابي وبفارق 3 أطوال عن الحصان الثاني 

“الحمداني 1680” بقيادة عبدهللا فيصل.
وأقيم الشــوط الرابع علــى كأس مصانع التاج 
“نتــاج  والمبتدئــات  الدرجــات  جميــع  لجيــاد 
 2000 2200 متــر والجائــزة  محلــي” مســافة 
دينار، وتمكن الحصان المرشح األول “أصان” 
ملك سمو الشيخ محمد بن عبدهللا بن عيسى 
آل خليفــة وبقيــادة بريــت دويــل مــن تحقيــق 
أولــى انتصاراتــه فــي مشــاركته الرابعــة هــذا 
الموســم بعدمــا فــرض ســيطرته على الشــوط 
مــن البدايــة حتى النهاية علــى رغم محاوالت 
منافسيه “فردية – شامل” في األمتار األخيرة 

وحا في المركزين الثاني والثالث.

بداية قوية

وأقيــم الشــوط الخامــس علــى كأس مصانــع 
التاج لســباق التوازن “مستورد” مسافة 1400 
متر والجائزة 3000 دينار، وشــهد بداية قوية 
للحصــان الجديــد “ســتار بوي” إلســطبل العفو 
وبقيــادة بريت دويل، والذي أعلن عن قدومه 
المضمــار  فــي  األولــى  مشــاركته  فــي  القــوي 
البحرينــي، حيــث أظهــر إمكاناتــه العاليــة من 
خــال انطاقتــه القوية من المراكــز المتأخرة 
ليخطــف  متــر   200 آخــر  فــي  المقدمــة  نحــو 
الفوز المثير بفارق رأس عن الحصان المرشح 

“اوستين باورز” إلسطبل رمضان.
التــوازن  لســباق  الســادس  الشــوط  وأقيــم 
“مســتورد” مســافة 1800 متر والجائزة 2000 
دينار، وتمكن الحصان المرشــح “دوغال” ملك 
يوســف البوعينيــن وبقيــادة عبــدهللا فيصــل 

من تأكيد تفوقه، وتســجيل فوزه الثاني على 
التوالــي فــي مشــاركاته هــذا الموســم، والــذي 
القويــة  المنافســة  رغــم  علــى  بجــدارة  جــاء 

الشــوط  شــهدها  التــي  الكبيــرة  والمشــاركة 
خصوصا في األمتار األخيرة وحســمتها جياد 
البوعينيــن بتحقيــق المركزيــن األول والثانــي 

عــن طريــق “دوغــال” وســان ديمــاس” بقيــادة 
الفارسين البحرينيين عبدهللا فيصل وحسين 
مكــي فيمــا جــاء المنافــس “سســبكت باكــج” 

بقيادة جيرالد مووس في المركز الثالث.

“أيفرغيت” يكسب تحدي السرعة

الســابع  الشــوط  صــوب  األنظــار  واتجهــت 
مجموعــة  كأس  علــى  أقيــم  الــذي  واألخيــر 
آل شــريف لجيــاد ســباق التــوازن “مســتورد” 
مســافة 1000 متــر مســتقيم والجائــزة 5000 
دينــار، وشــهد صــراع جيــاد الســرعة، والــذي 
حســمه بجدارة وتفوق الحصان البطل القادم 
“إيفرغيت” إلســطبل العاديات ريسنغ وبقيادة 
جيرالــد مــووس، والــذي أعلــن عــن حضــوره 
التوالــي  الثانــي علــى  القــوي بتحقيــق فــوزه 
في مشــاركته الثانيــة في المضمــار البحريني 
هــذا الموســم، حيث أظهــر “إيفرغيت” قدراته 
وسرعته العالية، والتي سابق بها الريح وحلق 
الفــوز  األخيــرة وحســم  األمتــار  فــي  وحيــدا 
بفــارق طوليــن عــن الحصــان الثانــي “اليــك ذا 
لوك” إلسطبل رمضان بقيادة عبدهللا فيصل.

التتويج

وقد تســلم ســمو الشيخ عيســى بن سلمان بن 
آل شــريف  آل خليفــة كأس مجموعــة  حمــد 
للشوط السابع من عيسى خالد آل شريف بعد 
فــوز جــواد ســموه “أيفرغيــت” بالمركــز األول 
في الشــوط السابع، كما قام عيسى آل شريف 
المضمــر  إلــى  األول  الشــوط  كأس  بتقديــم 
الفائــز هشــام الحــداد وكأس الشــوط الثانــي 
الــى المضمــر الفائــز جيمــس نيلــور، فيمــا قــام 
عادل أســيري مشــرف العمليات بمصانع التاج 
بتقديم كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز 
جيمــس نيلــور وكأس الشــوط الخامــس إلــى 
المالــك الفائــز هــادي إبراهيــم العفــو، فيما قام 
توفيــق شــرف العلــوي مديــر عــام نادي راشــد 
للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الواهو 

إلى الفارس الفائز أنس السيابي.

تفوق الجياد المرشحة و“أيفرغيت” يكسب التحدي
ــو ــ ــواهـ ــ والـ والـــــتـــــاج  ــف  ــ ــري ــ ش آل  كــــــــؤوس  عـــلـــى   15 الـــــــ  ــاق  ــ ــب ــ ــس ــ ال

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
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إعداد: هبة محسن

في مبادرة بارزة لتوفير تجربة فريدة للعماء، أطلق بنك البركة اإلســامي منصة ترويجية تفاعلية في مجمع ســيتي ســنتر البحرين في الفترة من 29 يناير إلى 2 
فبراير، وذلك لتعريف الجمهور بالخدمات التي يقدمها البنك لمختلف الشرائح. 

وتتميــز المنصة بأنهــا األولى من نوعها 
بشــكل  الترويــج  بيــن  تدمــج  التــي 
تفاعلــي لمنتجيــن فــي آن واحــد وهمــا 
حســاب البركات والبطاقــات االئتمانية 
تميــزت  كمــا  اإلســامي.  البركــة  لبنــك 
المنصــة بتمكيــن الزائرين من الحصول 
علــى فرصــة للفوز بالعديد مــن الجوائز 
حســاب  فتــح  عنــد  القيمــة  النقديــة 
فيــه  اإليــداع  إلــى  باإلضافــة  البــركات 
الحصــول علــى  أو عنــد تقديــم طلــب 
البطاقة االئتمانية و استخدام البطاقة 
الترويجيــة،  الحملــة  فتــرة  طــوال 
التفاعليــة  التجربــة  هــذه  وأســفرت 
الفريدة عن مشاركة حوالي 6000 زائر 

للمنصة خال الحملة الترويجية.
لــإدارة  كان  فقــد  المناســبة،  وبهــذه 
أعضــاء  ذلــك  فــي  بمــا  للبنــك،  العليــا 
مجلــس اإلدارة، حضــور ودعــم للحملة 

الرئيــس  صــرح  حيــث  الترويجيــة. 
التنفيذي باإلنابة لبنك البركة اإلسامي 
طــارق كاظــم: “لقــد ســعدنا بالفعــل من 
تلقينــاه  الــذي  الكبيــر  التجــاوب  هــذا 

مــن عمائنــا وزوار منصتنــا فــي مجمع 
ســيتي سنتر البحرين، كما ونقدر الدور 
المهــم لمثــل هــذه الحمــات فــي خلــق 
بيئــة تفاعليــة وتجربة جديــدة للعماء 

مــع البنــك ومنتجاتــه المصرفيــة، نحن 
ا بنجاح هــذه المبــادرة كما  ســعداء جــدًّ
وننــوي تكرارهــا فــي أماكــن أخــرى في 

المستقبل القريب”.

ــات االئــتــمــانــيــة ــاق ــط ــب ــبـــركـــات” وال ــاء “الـ ــم ــادة ع ــ إفـ

“البركة” يمنح جوائز لـ 100 فائز في 5 أيام

نظمت شــركة بن هندي للســيارات، الموزع الحصري لســيارات كيا موتورز 
فــي البحريــن معرضهــا األول للســيارات لهــذا العــام علــى حلبــة البحريــن 
الدوليــة )BIC(، وقــد أقيمــت هــذه الفعالية يوم الجمعــة الماضية 1 فبراير 
مــن الســاعة 2 - 7 مســاًء، وذلــك بالتعــاون مــع فريــق البحريــن لســباقات 

.)BRC 973( 973 السيارات

مــن  كبيــًرا  إقبــاالً  المعــرض  شــهد 
محبي وعشــاق رياضة الســيارات، 
الســيارات  عشــاق  إلــى  باإلضافــة 
لهــم  أتيحــت  الذيــن  الكاســيكية 
الفرصــة لمشــاهدة مجموعة كبيرة 
لديهــم  المفضلــة  الســيارات  مــن 

والتعــرف عليها عن قــرب والتقاط 
الصــور معهــا. وكان الدخــول لهــذا 
المعــرض مجاًنــا للجمهــور وكذلــك 
الســيارات  رياضــة  لجميــع عشــاق 
فــي  ســياراتهم  عرضــوا  الذيــن 

المكان.

“بن هندي” تنظم معرضها األول للسيارات

فاز المحاضر في طب األســرة، البروفيســور ديفيد ميســلبروك وموظف قسم الرياضة وخدمات الطاب، أحمد الموسوي، بجائزة 
العميد للكلية الملكية للجراحين في إيرلندا- جامعة البحرين الطبية )RCSI Bahrain( لعام 2018.

وتــم اإلعان عــن الفائزين خــال غداء 
الموظفين الســنوي للجامعة الذي جرى 
في حرم الجامعة في البســيتين، حيث 
رئيــس  مــن  الجائــزة  الفائــزان  تســلم 
للشــؤون  الرئيــس  كليــة الطــب ونائــب 
األكاديمية في جامعة البحرين الطبية، 

البروفيسور جو مكمينامين.
لرئيــس  كلمــة  المناســبة  هــذه  تخللــت 
العتــوم  ســمير  البروفيســور  الجامعــة 
التــي  المتنوعــة  اإلنجــازات  بهــا  اشــاد 
قامــت بهــا الجامعــة خــال تلك الســنة، 
وشــكر جميع الموظفيــن على جهودهم 

المبذولة. 
وقــد أطلقــت الجائــزة فــي عــام 2011 
وجهــود  مســاهمات  إلبــراز  كوســيلة 
جميــع الموظفيــن المتميــزة، حيــث يتم 
اختيــار الفائز عن طريق ترشــيح جميع 

الموظفين بدوام كامل في الجامعة.

 CDK اإلداري المطور من قبل شــركة ”Autoline Drive“ أعلنــت شــركة الســيارات األوروبيــة جاكــوار النــد روڤر، تطبيقهــا لنظــام
Global والمصمم بشكل خاص لوكاء السيارات، وذلك بدًءا من 1 فبراير 2019.

يسمح نظام “Autoline Drive” المتطور 
واألقســام  األنظمــة  مختلــف  بربــط 
يســهم  ممــا  البعــض،  ببعضهــا  بالشــركة 
فــي خدمة العماء الكرام بشــكل أفضل 
ســهولة  أكثــر  شــراء  تجربــة  وتقديــم 
النظــام علــى  لهــم. ويحتــوي  وساســة 
العديــد مــن المميــزات الفريــدة، تشــمل 
تعزيــز إدارة العــروض الترويجيــة، مــع 
إضافــة  للعمــاء،  ســجل خدمــة  توافــر 
وإصــدار  البيانــات  إلدارة  أداة  لتوفــر 

التقارير اإلحصائية.
كمــا يســمح النظام لمســتخدميه متابعة 
أي تحديــث للمعلومــات بشــكل مباشــر، 
ممــا يســهم بزيادة مســتوى الكفاءة في 
العمــل، إلى جانب العديــد من المميزات 

االخرى. 
وبفضل توفــره على األجهزة المحمولة، 

وتســهيل  تعزيــز  علــى  النظــام  يســاعد 
التواصــل بين كل من مندوبي المبيعات 
وموظفــي خدمة العمــاء، والفنيين في 
ورشة الصيانة بمعرض شركة السيارات 

األوروبية جاكوار الند روڤر. 

ويســتعرض هــذا النظــام بمــا يحمله من 
خصائص متطــورة، الجهــود المتواصلة 
العمــاء  لخدمــة  الشــركة  تبذلهــا  التــي 
ومنحهــم تجربــة مميــزة تلبــي مختلــف 

احتياجاتهم وتضمن زيارتهم مجدًدا.

للجامعة الــمــتــنــوعــة  بـــاإلنـــجـــازات  ــاد  ــ أش ــوم  ــت ــع ال بالشركة ــام  ــس واألق األنظمة  مختلف  بربط  يسمح 

“البحرين الطبية” تكّرم اثنين من الموظفين ”Autoline Drive“ السيارات األوروبية” تطبق نظام“
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محاضرة عن مساهمات “اإلصالح” بالبعثات الجامعية
ــة اإلصـــــاح ــي ــع ــم ــج ــارك الـــخـــاطـــر ب ــ ــب ــ ــة م ــب ــت ــك ــا م ــه ــم ــظ ــن ت

ضمــن سلســلة المحاضــرات التــي تنظمها 
مكتبــة مبــارك الخاطــر بجمعيــة اإلصاح 
تحــت عنــوان “بدايات التأســيس وجهود 
المؤسســين”، قــّدم يوســف الزيانــي فــي 
المكتبــة بمقــر جمعية اإلصــاح بالمحرق، 
الجمعيــة  بعنوان”جهــود  محاضــرة 

لابتعاث للتعليم الجامعي”.
أخــذ الزيانــي الجميــع في رحلــة تاريخية 
مــدى  بالشــواهد  فيهــا  أوضــح  ممتعــة، 
تأسيســها  بدايــة  مــن  الجمعيــة  اهتمــام 
بقضيــة التعليــم، وإيمانهــا بأنــه مــن أهــم 
كثفــت  وكيــف  األمــم،  نهضــة  أســباب 
الجمعيــة جهودهــا منــذ عــام 1959م عــن 
مــع  تتواصــل  مختصــة،  لجــان  طريــق 
للحصــول  المختلفــة  العربيــة  الجامعــات 
علــى المنــح التعليمية، ثم اختيار الطاب 
بعــد ذلــك علــى أســس ومعاييــر دقيقــة، 
والقيــام على رعايتهم بمجرد ترشــيحهم، 
وتســفيرهم واســتقبالهم فــي البــاد التي 

يبعثــون إليهــا وتواصــل رعايتهــم حتــى 
فــي  الوطــن  بخدمــة  والقيــام  تخرجهــم 

مجاالت مختلفة.
اهتمــام  اســتمرار  الزيانــي  أكــد  فيمــا 

الجمعيــة بهــذه القضيــة وآخرهــا بعثــات 
خليفــة  آل  محمــد  بــن  عيســى  الشــيخ 
رحمــه هللا التــي قدمهــا منتــدى الشــباب 
بالتعــاون مع منتدى عيســى بن محمد آل 

خليفــة رحمــه هللا للدراســات العليــا فــي 
مجــال القانــون، وانتهــى اللقــاء بعــدد من 
المداخات من الحضور بروايات لمواقف 

تاريخية تعضد ما جاء بالمحاضرة.

ألعمــال  هــواوي  شــركة  أعلنــت 
الهواتــف  ’ملــك  عــودة  المســتهلكين 
 ‘HUAWEI MATE 20 PRO الذكيــة 
إلــى الموزعين المعتمديــن في مملكة 
البحرين بسعر 355.99 دينار بحريني 
 HUAWEI MATE  .شــامل الضريبــة
األول  الذكــي  الهاتــف  هــو   20 PRO
الــذكاء  بخاصيــة  المــزود  والوحيــد 
االصطناعــي ممــا يجعــل اســتخدامه 

أكثر ساسة.
شــهدت أســواق البحريــن فــي اآلونــة 
أجهــزة  علــى  كبيــر  تهافــت  األخيــرة 
هــواوي، ممــا أدى إلــى ارتفــاع نســب 
البيــع وتعزيــز مكانــة شــركة هــواوي 
كشركة عالمية رائدة للهواتف الذكية. 

 بــدوره، قــام ’ملــك الهواتــف الذكيــة‘ 
باجتياح الســوق البحريني من حيث 
الجــودة العالية مما دفع المســتهلكين 
لألقبــال علــى شــراء أجهــزة هــواوي 
والتخلــي عــن أجهزتهــم من شــركات 
 HUAWEI هاتــف  يتميــز  أخــرى. 
Mate 20 Pro باحتوائــه على قدرات 
هائلــة  وبطاريــة  احترافيــة  تصويــر 
بسعة 4200 مللي أمبير ساعي تدوم 
أكثــر مــن يــوم كامــل من االســتخدام 
المستمر والكثيف مع تقنيات الشحن 

السريع ونظام أمني حديث.

ويعتبر النجاح الباهر الذي حققه جهاز  «
HUAWEI MATE 20 PRO في مملكة 
البحرين دليل على أن المزيج ما بين 

االبتكار التكنولوجي الرائد والتصاميم 
المميزة لدى شركة هواوي يجعل هواتف 

هواوي تتصدر الهواتف الذكية األخرى.

’HUAWEI MATE 20 PRO‘ في البحرين مجدًدا

21

ضمــن اســتراتيجيتها لدعــم المبــادرات التطوعية 
بأهميــة  منهــا  وإيماًنــا  البحريــن،  مملكــة  فــي 
المســاهمة فــي دعم مؤسســات المجتمــع، تبرعت 
شــركة البحرين للتســهيات التجارية بســيارة مع 
وحــدة تبريد من ماركــة فوتون إلى جمعية حفظ 

النعمة.
البحريــن  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  قــام  وقــد   
للتسهيات التجارية عادل حبيل وأعضاء اإلدارة 
التنفيذيــة بتســليم الســيارة إلــى أعضــاء مجلــس 

إدارة الجمعية ليلى جناحي ومحمد العاني.
وبهــذه المناســبة، أشــاد عــادل حبيــل بمــا تقوم به 
جمعيــة حفــظ النعمة من مســاهمة كبيــرة لتوعية 
المجتمع بأهمية الحفاظ على النعمة والقيام بدور 
تنمــوي فــي إيصــال المــواد الغذائيــة للمحتاجين، 
مؤكــًدا دعم الشــركة المتواصل لمثــل هذه األفكار 

التي تتسم باالستدامة وتحقق المنفعة العامة.
مــن جانبهــا، أعربت جناحــي عن بالغ شــركها على 

هذا التبرع الســخي والذي سيســاعد الجمعية في 
االســتمرار والتوســع فــي أنشــطتها، كمــا أشــادت 
شــركة  توليــه  الــذي  واالهتمــام  الكبيــر  بالدعــم 
البحرين للتسهيات التجارية لمؤسسات المجتمع 

المدنــي ممــا له من األثر الكبير بالمســاهمة الفّعالة 
في دعم مفهوم الشراكة المجتمعية وذلك تطبيًقا 
لمبــدأ التكافل بين المؤسســات الرســمية واألهلية 

في المجتمع.

“التسهيالت” تقّدم دعًما لجمعية حفظ النعمة
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يحبك زمالؤك بسبب طيبتك ومحاوالتك 
مساعدتهم.

قد تصاب بنزالت برد على الرغم من اهتمامك.

أنت ال تقبل النقد في مجال عملك.

فترة في االستجمام واالبتعاد عن المجازفات.

تفقد الكثير من وزنك في غضون أيام.

حاول أن تستمر على النظام الغذائي الذي تتبعه.

عليك أن تعيد تنظيم خططك المستقبلية.

اعتن جديًا بلياقتك واّتبع عالجًا وقائيًا.

فرص جديدة استثنائية ومميزة تتاح لك.

األمراض الموسمية نتيجة التعرض للطقس.

 عليك بضرورة تناول األعشاب الطبيعية.

الظرف الراهن يفرض عليك الحذر والحيطة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

9 فبراير

1963
إعدام رئيس 

وزراء العراق 
عبد الكريم 

قاسم بعد 
يوم من 
اإلطاحة به 

وإجراء محاكمة 
سريعة له.

صرحت لبلبة بأنها سعيدة 
ببداية عام 2019 والتي 

شهدت في أيامها األولى 
مزيدا من اإلنجازات، ومنها 

افتتاح أكبر مسجد وأكبر 
كنيسة في مصر وحصول 
الالعب محمد صالح على 

جائزة أحسن العب في 
افريقيا.

tariq.albahar
@albiladpress.com

طرحهــا علــى  عاًمــا   20 بمــرور  احتفلــت  شــهيرة  أفــام 

روائع هوليوود وحققت العديد من النجاحات

كان العــام الماضــي 2018 الذكــرى العشــرين إلنتــاج أفــالم صنفــت مــن روائــع 
هوليــوود وعرضــت بنجــاح في البحريــن. وال تزال هذه االفــالم بالرغم من مرور 
20 ســنة عليهــا مازالــت تحتفــظ ببريقهــا في الشاشــات واالختيــارات مثل فيلم 
 Lethal وفيلم االكشن ”I Still Know What You Did Last Summer“ الرعب

Weapon وغيرها من االفالم التي في هذا التقرير نستعرض اهمها:

”The Mask of Zorro“

“زورو”  شــخصية  قصــة  الفيلــم  يحكــي 
التــي ابتكرها جونســتون مكولي وعشــقها 
عــن  دفاعــه  بســبب  القــدم  منــذ  الجميــع 
الفقــراء. زورو األصلــي يهــرب من الســجن 
لمــوت  ينتقــم  ولكــي  ابنتــه،  علــى  للعثــور 
ويســاعده  الفاســد،  الحاكــم  مــن  زوجتــه 
حليفــه فــي االنتقام. الفيلم مــن إنتاج عام 
1998، مــن إخــراج مارتــن كامبيل وبطولة 
هوبكنــز  وأنتونــي  بانديــراس  أنطونيــو 
وكاثرين زيتا جونز وستيوارت ويلسون. 

”City of Angels“

تقــع  خياليــة  جميلــة  رومانســية  احــداث 
أحــداث الفيلــم فــي لــوس أنجلــوس، وهــو 
عبــارة عــن إعــادة إنتــاج لفيلــم ألمانــي مــن 
 1987 عــام  ُعــرض  فوينــدرز  فيــم  إخــارج 
Wings Of De� “بعنــوان “أجنحــة الرغبــة” 

sire”، والذي تدور أحداثه في برلين.
يحكــي الفيلــم قصــة المــالك )ســيث( الــذي 
يقــع فــي حــب امــرأة )ماجــي( مــن البشــر، 
ويرغــب فــي أن يصبح إنســاًنا ليكون معها، 
وبتوجيه من مالك قام بالفعل باالنتقال من 
الخلود إلى عالم البشــر، يكتشــف ســيث أن 
عليه الســقوط من مــكان مرتفع لينضم إلى 

حبيبته.

”Stepmom“

تــدور أحداثــه حــول امــرأة مريضــة تحاول 

أبنائهــا  أوضــاع  اســتقرار  علــى  تطمئــن  أن 
مــع حبيبــة زوجها الســابق، والتي ســتصبح 

الحًقا زوجة أبيهم وأمهم البديلة.
كريــس  إخــراج  مــن  الكوميــدي  الفيلــم 
كولومبــوس، ومــن بطولــة جوليــا روبرتس، 
وقــد  هاريــس،  وإد  ســاراندون،  ســوزان 
علــى  ســاراندون  ســوزان  بطلتــه  حــازت 
جائزة جميعة نقاد السينما في سان دييجو 

كأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.

”Shakespeare in Love“

حــاز الفيلــم علــى ســبعة جوائز أوســكار من 
بينهــا أفضــل فيلــم لعــام 1998. تقع أحداث 
حيــث  عشــر  الســادس  القــرن  فــي  الفيلــم 
تصــور عالقــة الحــب بيــن وليــام شكســبير 
تلهمــه  والتــي  الثريــات،  النســاء  وإحــدى 
لكتابــة أحد أهم أعماله “روميو وجولييت”. 
القصة برمتها خيالية على الرغم من وجود 
شــخصيات مبنية على شخصيات تاريخية 

حقيقية.

”You’ve Got Mail“

الممثليــن  بطولــة  مــن  رومانســي  فيلــم 
رايــان،  وميــغ  هانكــس  تــوم  األمريكييــن 
أنتــج عام 1998. يتحدث الفيلم عن عالقة 
بائعــة الكتب البســيطة المثقفــة، والمنافس 
التجــاري لمحــل الكتــب المتواضــع الخــاص 
بهــا، والــذي ورثتــه عــن أمهــا، وفــي النهايــة 
وبعد أحداث طريفة جًدا، يقعان في عالقة 

حب بسبب البريد اإللكتروني.

”Lethal Weapon“

فيلم دراما بوليسية، من إخراح ريتشارد 
جيبســون  ميــل  مــن  كل  وبطولــة  دونــر 
 .1998 عــام  وإنتــاج  غلوفــر،  ودانــي 
ويتنــاول الفيلم كاًل مــن البطلين، كثنائي 
غيــر متوافق لمحققين في قســم شــرطة 
لوس أنجلوس، وجاري بوسي كخصمهما 

األساسي.

”I Still Know What You Did Last Summer“

 I Know What You“ الفيلم اســتمرار لفيلم
Did Last Summer”، الــذي يحكــي قصــة 
مجموعــة  يالحــق  بخطــاف،  ســمك  صيــاد 
مــن المراهقيــن ليقتلهم، وتنجــو منه إحدى 
إلــى  بمالحقتهــا  يســتمر  والــذي  الفتيــات، 

جزيرة في الكاريبي.

”The Man in the Iron Mask“

تــدور أحــداث الفيلم خالل القرن الســادس 
عشــر فــي فرنســا، حيــث تعانــي البــالد مــن 
الحرب التي تجعل الشعب يعيش في الفقر 
والجــوع، بينمــا ال يهتم الملــك لويس الرابع 
عشــر ســوى بجمــع المال ومعاشــرة النســاء 

الجميالت.
المتقاعــدون  الثالثــة  الفرســان  يتحــد 
)أراميس، وآثوس، وبورتوس( سعًيا لتغيير 
الوضــع، واالنتقــام مــن الملك الفاســد، الذي 
أرســل ابــن آثــوس الوحيــد إلــى الخطــوط 
األماميــة فــي الحــرب كــي ينفــرد بخطيبته 

الجميلة )كريستين(.
يضــع الثالثــة خطــة لتحريــر )فيليــب( توأم 
الملــك الســجين الذي ال يعلــم بوجوده أحد، 
حيــث إنــه مجبر على ارتــداء قناع حديدي 

على وجهه طوال الوقت. نشرت الفنانة البحرينية حال الترك مقطع فيديو لها برفقة اخيها عبد هللا، 
وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل االجتماعي.

وهــي  الفيديــو  فــي  حــال  وظهــرت 
تغنــي برفقــة شــقيقها الــذي ادهــش 
هــذا  والقــى  بموهبتــه.  المتابعيــن 
الفيديــو رواجــا كبيــرا علــى مواقــع 
ونســب  االجتماعــي  التواصــل 
مشــاهدة عالية، وقد اشــار الجمهور 

قريبــا  ســينافس  هللا  عبــد  ان  الــى 
شقيقته حال وزوجة ابيه دنيا بطمة 

في الغناء.
وكانــت كشــفت حــال التــرك مؤخــرا 
أنها ستطل ببرنامج جديد على قناة 

MBC 4، إبتداًء من هذا الشهر.

هل يدخل شقيق حال الترك عالم الفن؟
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1964
أول ظهور علني لفرقة الروك البيتلز في برنامج أيد سوليفان.

1971
 عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إلى األرض بعد هبوطها على سطح القمر.

1979
 انتخاب الشاذلي بن جديد رئيًسا للجزائر.

 1992
 إعالن حالة الطوارئ في الجزائر بعد األزمة السياسية فيها.

 1959
اإلعالن عن الدستور الكوبي.
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تعيش الفنانة زهرة الخرجي في حالة البحث عن العمل الدرامي 
المناســب، كي تشــارك به في شــهر رمضــان المقبل، حيث 

أكدت أنها لم تختر أي مسلسل حتى اآلن.
قالــت الخرجي: “لم أعثر حتى اآلن علــى ضالتي من األعمال 
الدراميــة الرمضانيــة الالئقة، والتي ترتقــي بذائقة الجمهور، 

وتضيف إلى رصيدي الفني، بعد مسيرة عامرة باألدوار المهمة 
والمتميزة التي أحبها المشــاهد، وال أخفي ســراً أنني تلقيت منذ 

أيام قليلة عروضا لعدد من المسلسالت.

بــدأ كل من الفنــان أحمــد فلوكــس والفنانة حوريــة فرغلي 
ومعهمــا الفنانة وفاء عامــر بتصوير أحــداث أدوارهم في 
فيلــم »بــراءة ريــا وســكينة«، والذي يكشــف مــن خالله 
المؤلف أحمد عاشــور والمخرج عبدالقــادر األطرش براءة 
ريــا وســكينة فيما نســب إليهما منــذ 100 عــام، ويعتبر 

الفيلم من أفالم األكشــن واإلثارة، حيث يكشــف الفيلم دور 
المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لريا وســكينة حيث إنهما 

كانتا، تستدرجان الجنود األجانب وقتلهم.

ر الفنانة أنغام مفاجأة لجمهورها باالستعانة بصورهم في  تحّضِ
أغنيتها المصورة الجديدة التي سُتطرح بالتزامن مع احتفاالت 
عيــد الحب وانتهــت من تســجيلها بالفعل خالل األســابيع 
الماضيــة. وكتبــت انغــام “مســتنية صوركم مــع حبايبكم 
وأصحابكــم عشــان تكونوا جــزءا من حاجة حلــوة بنحضرها 

لكم هتشــوفوها قريبًا”، وأرفقت البريد اإللكتروني الذي سيتم 
اســتخدامه من أجل استقبال الصور، يذكر بأن أنغام سُتشارك في 

لجنة تحكيم برنامج “الزمن الجميل” الذي انطلق عبر شاشة ابو ظبي.

أنغام تستعينبراءة ريا وسكينةزهرة تنتظر

محرر مسافات



بلقيس تلهب حماس جمهور حفلتها في السعودية

تلقت نجمة البوب األميركية أريانا غراندي انتقادات، على خلفية وشم  «
دقته أخيرا يتضمن عبارة مكتوبة باألحرف اليابانية تحمل إشارة إلى 

نوع من المشويات اليابانية، بسبب خطأ إمالئي. ونشرت أريانا صورة 
الوشم عبر “إنستغرام” قبل حذفها سريعا، إثر تلقيها تنبيهات من 

مستخدمين لإلنترنت، بأن ما دقته ال يؤشر إلى عنوان األغنية، بل إلى 
نوع من األطعمة اليابانية المشوية على الفحم.

ضمــن مواصفــات تنظيميــة عالمية، وحضور جماهيري كبير، ألهبــت الفنانة بلقيس أحمد 
بوصلتها الغنائية حماس الحاضرين في الحفل العالمي بمدينة الملك عبد هللا االقتصادية 
في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والمقامة ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة 
السعودية الدولية للغولف، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، تنقلت خاللها بين مجموعة 
كبيــرة مــن أغنياتهــا المتنوعة األلوان الموســيقية من الخليجية والعربيــة التي اختارتها 
بالتعاون مع جمهورها قبل الحفل الذي وصفه الحضور بأنه األنجح حماسًا وتفاعالً رغم 

مشاركة الفنان الجامايكي شون بون في نفس الليلة الغنائية. 

وأبــدت بلقيس خالل الحفل عن ســعادتها 
بالحضــور الكبيــر، ونجــاح ثانــي حفالتهــا 
الجماهيريــة والمباشــرة فــي مدينة جدة، 
خاصــة وأن الحفــل الثانــي ضــّم مجموعة 
وشــرائح أخرى من المجتمع السعودي من 
الجنســين، وقالت: هذا أمر رائع أن تلتقي 
كل األعمــار والفئــات فــي هــذا الحفــل ذو 
وحضــورًا  تنظيمــًا  العالميــة  المواصفــات 
ونجومــًا، وحماســي لمالقاة هــذا الجمهور 
بحــب  لــه  واســتعديت  كبيــرًا  كان  الرائــع 

وشوق وكأنها حفلتي األولى أمامهم”.
وأكــدت بلقيس أن الوقوف أمام الجمهور 

الســعودي دائمــًا مختلفــًا ومميــزًا ويبقــى 
عالقــًا فــي ذاكــرة وتاريــخ أي فنــان، وهذا 
يأتــي  الــذي  الجمهــور  محبــة  الــى  يعــود 
فــي  كان  كمــا  حمــاس  بــكل  لحضــورك 
هــذا الحفــل، شــاكرة الجميــع علــى دعمهــا 
ومســاندتها ومتابعتهــا دائمــًا حضــورًا في 
الحفــالت أو مــن خــالل وســائل التواصــل 
العالــم،  فــي  مــكان  كل  فــي  االجتماعــي 
مؤكــدة شــكرها أيضــًا الــى إدارة شــركتها 
“ســيمفوني أيفنــت” علــى تنظيــم فقرتهــا 
بهذا األسلوب العالمي والمميز على صعيد 

التنظيم واالستعداد.

هذا وتؤكد بلقيس أن برنامجها الفني خالل الفترة المقبلة حافاًل ومتنوعًا من  «
حفالت وإصدارات غنائية ومشاركات في السعودية والخليج والوطن العربي، 

وتستعد للكشف عن مجموعة أخرى من نشاطاتها وأعمالها في وقتها المخصص.

السبت
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لعل أبرز ما يلفت االنتباه في الدورة 12 من مهرجان أوال 
المســرحي الدولــي هــو إطــالق أســماء رواد المســرح علــى 
جوائــز المهرجــان وهي..جائزة الفنان محمــد عواد مقدمة 
مــن بنــك البركــة اإلســالمي وقيمتهــا 1000 دوالر، وجائزة 
الفنان علي الشيراوي ومقدمة من بنك البحرين والكويت 
يوســف  عبــدهللا  الفنــان  وجائــزة  دوالر،   1000 وقيمتهــا 
ومقدمة من شركة الحسنين وقيمتها 1000 دوالر وجائزة 
الجامعــة  مــن  الفنــان جاســم شــريدة ومقدمــة  المرحــوم 
الفنــان  المرحــوم  وجائــزة  دوالر   1000 وقيمتهــا  األهليــة 
محمــد البهدهــي ومقدمــة مــن مؤسســة الحــواج وقيمتهــا 
1000 دوالر، وجائــزة الشــاعر علــي الشــرقاوي مقدمــة من 

مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية وقيمتها 1000 دوالر. 
رواد  أســماء  علــى  المهرجــان  جوائــز  إطــالق  ان  أقــول 
المســرح البحرينــي اعتبــره منهجــا للوفــاء والعرفــان ولــه 
وظيفته وأهدافه، كما انه منهج من اجل التذوق واإلبداع 
وإبــراز اإلطــار التاريخــي للمســرح البحرينــي العريق الذي 
يعــد من أهم وأقدم المســارح في المنطقــة بكل المقاييس 
والمذاهــب المتعــارف عليها في الفــن، والتعريف برجاالته 

وبظــروف حياتهــم وكيــف ســلكوا الطريــق ونحتــوا علــى 
جــدران الزمــن أســمائهم وإبداعاتهــم، فعلــى ســبيل المثال 
الفنــان الراحل جاســم شــريدة يعتبر من خيــرة المناضلين 
فــي المســرح البحرينــي والخليجــي وربمــا ال يعرفــه أبنــاء 
الجيــل الحالــي، فقد اعتادت مجتمعاتنا ان تســدل الســتار 
علــى حياة الفنان بعد موته مباشــرة وتظل ذكراه حبيســة 
قلــوب معاصريــه ومحبيــه فقــط، فــي حيــن ان الصــواب 
هــو إعــادة ذكراه كإعصــار الريح والطوفان والشــمس، الن 
الفنان يختلف عن اإلنسان العادي، فهو يأخذ شكل النجوم 
التــي تضيء الســماء من أعتمــه الغيوم، وأولئك الفرســان 

الســتة جروا وراء المســرح مثلما يجري الليل خلف الفجر 
وتوجعوا ونسوا جراحهم من اجله.

بأعمالهــم  البحرينــي  المســرح  اثــروا  الســتة  الفرســان  ان 
وتكريمهــم  الوطنيــة  صــادق  وقدمــوا  األلــوان  المتعــددة 
بهــذه الصــورة يليــق بهــم ونتمنــى ان تســتمر مثــل هــذه 
المبــادرات فــي بقيــة المؤسســات الثقافيــة وأهمهــا أســرة 
األدبــاء والكتــاب التــي يفترض أن تكون ســباقة في رصد 
وتخصيص جوائز بأســماء روادها والمؤسســين من أمثال 
الدكتــور محمــد جابــر األنصــاري، والشــاعر علــي عبــدهللا 

خليفة، واألديب محمد الماجد وغيرهم.

عليها ــمــتــعــارف  ال الــمــقــايــيــس  بــكــل  ــان  ــرف ــع وال ــوفــاء  ــل ل منهجا 

جوائز بأسماء رواد المسرح البحريني
محرر مسافات 

أسامة الماجد

الفنان الراحل جاسم شريدة الفنان محمد عواد الفنان عبدالله يوسف الفنان الراحل محمد البهدهي

أعربــت الفنانــة منــى فيروز عن ســعادتها بترشــيح 
مســرحية “ نــوح العيــن” مــن تأليــف جمــال الصقــر 
وإخــراج الفنــان أحمــد أنــور لتمثيــل البحريــن فــي 
مهرجان الشــارقة للمسرح الخليجي الذي ستنطلق 
فعالياتــه 14 فبرايــر الجــاري برعايــة ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، موضحــة وكونها من 
االن  تضاعفــت  المســؤولية  أن  المســرحية  أبطــال 
كــون العمل سيشــارك فــي الخارج ويمثــل البحرين 

وهذا يتطلب جهدا مضاعفا. 

يجــدر بالذكــر أن مســرحية “ نــوح العيــن “ عرضهــا 
عليهــا  ووقــع  الماضيــة  الفتــرة  فــي  أوال  مســرح 
االختيــار لتمثيــل البحريــن فــي مهرجــان الشــارقة 
وهــي مــن تمثيل الفنان أحمد مبارك ، ومنى فيروز، 

وحسن عبدالرحيم، ويعقوب القوز، وحمد عتيق.

ضمن سلسلة األنشطة والورش الفوتوغرافية التي 
تقيمهــا تحت مسمى”جلســات فوتوغرافيــة”، تقّدم 
ورشــة  الفوتوغرافــي  للتصويــر  البحريــن  جمعيــة 
احترافيــة خاصــة باعضائهــا فــي تعديــل البورتريه 
مساء يوم االثنين 11 فبراير الجاري، يقدمها عضو 
الجمعيــة الفنــان الفوتوغرافي حســن بن داوود في 

قاعة نادي الشباب الرياضي والثقافي.

منى فيروز: 
المسؤولية تضاعفت

“جلسات فوتوغرافية”

 حسن بن داوود

منى فيروز

تواصــل الفنانــة القديرة حياة الفهــد تصوير أحدث أعمالها الدرامية التلفزيونية، تحت 
عنوان “حدود الشر”، الذي سيرى النور في رمضان المقبل. في هذا الصدد، قالت الفهد: 
العمــل اجتماعــي إنســاني، يتنــاول حقبــة زمنيــة وهي ســتينيات القرن الماضــي، حينما 
كان الكويتيون لهم مصالح وأراض وبساتين في أبوالخصيب بالبصرة، أقصى جنوب 
العراق، حيث يسافرون إلى هناك ويجلبون معهم كل الخير من تمور وحصران وزبالن.

وأضافت أن أحداث المسلســل تدور حول 
عائلــة طيبــة مســالمة، يطالهــا شــر مؤقت، 
وأجســد خالله شــخصية الزوجة، وتدعى 
مــن  العديــد  يعالــج  والمسلســل  نعيمــة، 
المشــاكل المهمة، وأثرها على األسرة كلها. 
ولفتــت إلــى أنهــا ال تقــدم إال عمــال واحــدا 
قــراءة  فــي حالــة  اآلن  العــام، وهــي  فــي 
كــي  األنســب  الختيــار  النصــوص  بعــض 
تقدمه للســنة المقبلة، كمــا أنها ال تفكر في 
العــودة إلــى خشــبة المســرح بدوره، أشــاد 
الفنــان اإلماراتــي القديــر أحمــد الجســمي 

بنــص المؤلــف محمد النشــمي، الــذي كتب 
حكايــة جميلــة، ويعتقــد أنــه كتبهــا روايــة 
ثم حولها إلى مسلســل تلفزيوني، مضيفا: 
هــذه  فــي  أشــارك  بــأن  كبيــرة  ســعادتي 
الكويتيــة، خاصــة مــع  الدراميــة  األعمــال 
الفنانــة القديرة حياة الفهد، وأفتخر كثيرا 
بــأن تكون أعمالــي معها، الكتســاب المزيد 
مــن الخبــرة، والفــن الخليجي كلــه موجود 
فــي هذه اإلنســانة، وتحت قيــادة المخرج 

أحمد دعيبس
محمــد  تأليــف  الشــر”  “حــدود  ومسلســل 

النشــمي، وإخراج أحمد دعيبس، وبطولة: 
انتصــار  الجســمي،  أحمــد  الفهــد،  حيــاة 
كمــر،  ميــس  عبداألميــر،  باســم  الشــراح، 

شــيماء علي، هبة الدري، هنــادي الكندري، 
فهــد  النصــار،  عبدالعزيــز  عاشــور،  محمــد 

باسم، ومن إنتاج المجموعة الفنية.

ــة ــ ــبـ ــ ــيـ ــ مـــــــســـــــلـــــــســـــــل عـــــــــــــن عـــــــــائـــــــــلـــــــــة طـ
حيــاة الفهــد و“حــدود الشـــر”

يســتعد الفنان نبيل شــعيل إلحياء ثالث حفالته الغنائية على مســرح المجاز، يوم 
الجمعة 15 الجاري، في إمارة الشارقة، ومعه الفنان اإلماراتي عيضة المنهالي.

وفــي هــذا الصــدد، قــال شــعيل: فــي كل 
جولــة خليجية أشــعر وكأننــي أغني في 
الكويــت، وهذا شــعور اعتدت عليه، ولن 
يكــون األمر مختلفا وأنا ألتقي جمهوري 
المعروفــة  اإلمــارة  فهــي  بالشــارقة، 
باحتضانهــا للفــن والفنانيــن، واإلمــارات 
بلدي الثاني، وكلي ثقة أن هذه األمسية 
لمســيرتي  جديــدة  ذكــرى  ســتضيف 
الفنيــة، وســعيد أن ألتقــي جمهــوري في 
15 فبرايــر المقبــل علــى مســرح المجــاز 
أســماء  ســنويا  يحتضــن  الــذي  المتميــز 
فنية المعة وأضاف: الغناء في الشــارقة 
ســيكون لــه طابــع خــاص، فهــي مدينــة 
تجمعنــي مــع جمهــور من مختلــف البالد 
العربيــة، كونهــا تمتــاز بتنوع الجنســيات 
التــي تقطنها، ما يســهم في جعــل اللقاء 
للفنــان،  بالنســبة  أكثــر حفــاوة وســعادة 
ويشــرفني أن أقــدم خــالل الحفــل باقــة 

مــن  للجمهــور  المحببــة  األغنيــات  مــن 
األعمال التي أطلقتها قديما

من جانب آخر، يجتمع شــعيل مع الفنان 
اللبنانــي وائــل كفــوري فــي حفــل غنائي 
ضمــن فعاليات مهرجــان فبراير الكويت 
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خسرت 56 كيلوغراما بتغيير غذائي بسيط
يلجأ بعض من يعانون السمنة إلى حمية 
قاسية؛ حتى يتخلصوا من الوزن الزائد، 
أن  اســتطاعت  أســترالية  امــرأة  لكــن 
تحصل على جسم رشيق من خالل اتباع 

خطوات بسيطة للغاية.

وبحســب موقع “ّذا إبوش تايمز”، فإن األم 
البدينة، تمكنت من خســارة 56 كيلوغراما 
فــي غضــون 14 شــهرا، مــن خــال اتبــاع 

خطة تقوم على التدرج في كل شيء.
لثاثــة  أم  وهــي  ديليــت،  كيلــي  وتقــول 
أطفــال، إنها تخلصت من العادات الغذائية 
الســيئة مثل الوجبات الســريعة عن طريق 
الحميــة  أيــام  ففــي  التدريجــي،  اإلنقــاص 
األولــى كانــت تحــرص علــى تنــاول مقــدار 

أقل من البرغر والبطاطس المقلية.
كيلــي  اســتطاعت  مواليــة،  مرحلــة  وفــي 
أن تعــوض المشــروبات الغازيــة بالعصيــر، 
وعقــب هذا التحــول، صارت تشــرب الماء 
قــدر  الســكر  مــادة  تتفــادى  حتــى  الفــوار 
اإلمــكان. وصــارت كيلي، تــأكل األرز البني 
عــوض األبيض، وعلى هــذا المنوال، زادت 

حتــى  الرياضيــة  التماريــن  وتيــرة  أيضــا 
صــارت أمرا البد منه في حياة المرأة التي 

كانت تعاني البدانة.
 ويقــول خبراء إن أكثــر من يتبعون نظاما 
عاداتهــم  إلــى  يعــودون  للحميــة  قاســيا 
الســيئة خــال فتــرة قصيــرة بالنظــر إلــى 
تطلعهــم لتحقيــق نتائــج مبهــرة فــي فتــرة 
قياســية. ويعتمــد النظــام الغذائــي لكيلــي 
على فطور بسيط من بيضتين مخفوقتين 

إضافة إلى خليط من الشوفان والتوت. أما 
وجبة الغداء، فتضم في األغلب ســلطة من 

الخضر إلى جانب سمك التونا أو الدجاج.

وعند العشاء، تتناول المرأة  «
“المذهلة” وجبة من السمك المطهو 

على البخار إلى جانب الخضراوات، 
وفي فترات النهار األخرى، قد تأكل 

قطعا من الجزر وكمية محدودة من 
زبدة الفول السوداني.

توصل علماء إلى كيفية إخفاء جرعة 
داخل حبة صغيرة للغاية، لضخ أدوية 
مثــل األنســولين، مــن داخــل المعــدة. 

بحسب أسوتشيدبرس.
وتــم اســتلهام فكــرة األداة التــي هــي 
بحجــم حبة البازالء من شــكل صدفة 
الســلحفاة، وهــي قــادرة علــى دخــول 
المعــدة والتدحــرج إلــى موقــع معيــن، 
وبعــد ذلــك تضــخ الحبــة مــواد مثــل 
األنسولين المجفف في جدار المعدة.

األدويــة  مــن  العديــد  أن  إلــى  يشــار 
الجهــاز  نظــام  مقاومــة  تســتطيع  ال 

الهضمي القاسي.

وقال الباحثون بقيادة معهد  «
ماستشوستس للتكنولوجيا إنهم 

تجاوزوا هذه المشكلة. وذكروا 
الخميس أنه عند اختبارها 

على الخنازير، خفضت الحبة 
القابلة لامتصاص سكر الدم 

إلى مستويات مماثلة للجرعات 
التقليدية.

ابتكار علمي 
سيغير حياة 
مرضى السكر

يعتقــد علمــاء أنهــم أنجزوا أول عمليــة تعديل جيني “داخل الجســد”، حيث قاموا 
بتعديالت في الحامض النووي لبالغين اثنين في محاولة لعالج أحد األمراض.

صــدرت  التــي  األوليــة  النتائــج  تشــير 
الخميــس أن الرجليــن المصابيــن بحالــة 
نــادرة مــن االضطراب النفســي يعيشــان 
اآلن بجينــات معدلة بمســتويات شــديد 
االنخفاض. وهذا األمر قد ال يكون كافيا 
لنجــاح العــاج، ومن المبكر جــدا معرفة 

ذلك.

لكــن هــذا اإلنجــاز العلمــي يغــذي اآلمال 
فــي أن التعديــل الجينــي قد يســمح في 
يــوم من األيام بعاج كثير من األمراض 

الوراثية.
تختبــر الدراســات التعديــل الجيني لدى 
متعلقــة  بأمــراض  المصابيــن  البالغيــن 

باأليض.

توصلت دراســة حديثة إلى أن الجلوس أمام التلفاز لســاعة واحدة في اليوم قد 
يزيــد مــن خطــر اإلصابة بســرطان األمعاء مع ارتفــاع معدل الخطر بنســبة 70 % 

عند الجلوس ألكثر من ساعتين وفق ما نشرته صحيفة “ديلي ميل”.

وهذه المرة األولى التي يتم فيها اعتبار 
عــادة الجلــوس عامــا لشــرح االرتفــاع 
بســرطان  اإلصابــة  حــاالت  فــي  الحــاد 
األمعــاء، خصوصا بين أولئك الذين تقل 

أعمارهم عن 50 عاما.
وقــال باحثون دوليــون إن النتائج تؤكد 
أهمية الحفاظ على النشــاط، على الرغم 

مــن أن الدراســة لم تشــمل وزن الفرد أو 
مستوى التمرين.

لونــغ  قادهــا  التــي  الدراســة  وقامــت 
نجويــن في مستشــفى ماساتشوســتس 
العــام وكليــة هارفــارد الطبيــة، بتحليــل 
أوقــات مشــاهدة برامج التلفــاز وغيرها 

من السلوكيات غير المرتبطة بالنشاط.

إنجاز “أول عملية تعديل جيني” داخل الجسد

دراسة: مشاهدة التلفاز سبب لسرطان األمعاء

ممثلة هوليوود أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة 
لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الاجئين تلقي 

كلمتها لدى وصولها بنغاديش للوقوف على معاناة 
الاجئين الروهينغيا.

كتبــت عيــادة بيطريــة أميركيــة نهايــة ســعيدة لقطة كانــت على حافة 
المــوت بعــد أن غمرتها الموجة الثلجية التــي ضربت الواليات المتحدة 
مؤخرا. وكان المشهد مذهال عندما استقبلت العيادة الواقعة في والية 

مونتانا القطة المتجمدة التي كانت محاطة بالثلوج بشكل كامل.

وســردت العيــادة، وهــي فــي مدينــة كاليســبيل، قصــة البقــاء “المدهشــة” للقطــة 
“فلفــي”، التــي تجمــدت حرفيــا، إثــر موجــة ثلجيــة، بعــد أن خرجــت مــن منــزل 
أصحابهــا. وعلــى حســابها علــى فيســبوك، ذكرت العيــادة قصة “فلفــي”، قائلة إنه 
“كان من السهل التعرف على القطة، بينما كانت الثلوج تغمرها إلى الدرجة التي 
توقع فيها األطباء نفوقها”. “لكن األطباء ســمعوا صوت مواء القطة، وأركوا أنها 

مازالت على قيد الحياة”، حسبما أضافت العيادة.

وقال الطبيب البيطري في العيادة جيفون كالرك، في مقابلة مع  «
صحيفة “يو إس إيه توداي”: “كانت متجمدة تماما”. ونجح األطباء 

العاملون في العيادة في إنقاذ فلفي باستخدام الماء الدافئ، مع 
االستعانة بمجففات الشعر التي تطلق الهواء الحار. وأشار كالرك 

إلى أنه “لنصف ساعة حاولنا إنعاشها، ثم بدأت بعد ذلك العودة 
تدريجيا إلى درجة حرارتها الطبيعية”.

“القطة المتجمدة” تعود إلى الحياة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مستوى راٍق

مجلــس  رئيــس  تصريــح  حــاز 
بمجلــس  زينــل  فوزيــة  النــواب 
المحافظة الشــمالية، الذي قالت 
الرجــال  غلبــت  “يقولــون  فيــه 
وأقــول أنا أختهــم”، أعلى معدل 
تفاعــل علــى إنســتغرام “البــاد” 
الماضييــن.  اليوميــن  خــال 
وعلــق المســتخدم علــي المهزع 
علــى المنشــور قائــا “أتمنــى أن 
تحافظيــن علــى هــذا المســتوى 

الراقي من تبادل االحترام”.

قــال البرلمــان األســترالي، أمــس الجمعــة، 
إن شــبكة حواســيبه تعرضــت لاختــراق 
فــي “حادثــة أمنية” غير محددة، معلنا عن 

فتح تحقيق.
وذكرت ســلطات البرلمان، في بيان “عقب 
حادثــة أمنيــة لشــبكة حواســيب البرلمان، 
تــم تطبيــق عــدد مــن اإلجــراءات لحمايــة 

الشبكة ومستخدميها”.
ورفــض المســؤولون التعليق علــى طبيعة 
االختــراق األمنــي اإللكترونــي، وأوضحوا 

أنه ال توجد أدلة على اختراق البيانات.
وأوضح البيان “ليست لدينا أدلة تشير إلى 
أنهــا محاولــة للتأثيــر علــى نتائــج عمليات 
برلمانيــة أو عرقلــة عمليــات انتخابيــة أو 

سياسية أو التأثير عليها”.

وأورد “تركيزنا الفوري انصب على  «
تأمين الشبكة وحماية البيانات 

والمستخدمين”، وتم تغيير كلمات 
السر الخاصة بالشبكة كإجراء 

احترازي.

أظهر فيديو تم نشره قبل أيام، حادثا “مرعبا” 
لســيارة اقتحمــت مطعما، وكادت أن تتســبب 

بمقتل 6 أشخاص كانوا داخله.
باربــارا  دخلــت  عندمــا  الحــادث،  ووقــع 
لواجهــة  بســيارتها  عامــا(   65( ماركاوســكي 
أحــد المطاعم في مدينة ســبرينغ هيل بوالية 
فلوريــدا األميركيــة. وقالــت كرســتين بوغــز، 
الرئيســة  الطاولــة  علــى  جالســة  كانــت  التــي 
التي تحطمت جراء اقتحام السيارة للمطعم، 
إنهــا لم تســتطع التحــرك في الوقت المناســب 
بســبب ســرعة الموقــف، وفقــا لمحطــة “دبليو 

إف إل أيه”.

وقالت بوغز: “لمحت شيئا يتحرك بطرف  «
عيني، نظرت فرأيت السيارة متوجهة 

نحوي، بعدها بأقل من ثانية كنت طائرة 
في الهواء لمسافة 8 أقدام”. وقالت 

السلطات إن التحقيق مستمر في 
سبب الحادث.  وأظهر الفيديو لحظة 
اقتحام السيارة للمطعم، وتحطيمه 

لطاولة بوغز وصديقتها تماما، مما جعل 
نجاتهم يبدو “معجزة”.

اختراق شبكة 
حواسيب البرلمان 

األسترالي

سيارة “طائرة” 
تقتحم مطعما 

وتتسبب بكارثة
كشفت تقارير إعالمية برازيلية، أمس لجمعة، أن حريقا في منشأة مخصصة لالعبين 
الشبان أودى بحياة 10 أشخاص على أقل تقدير، في نادي فالمنغو العريق لكرة القدم.

الحريــق  إن  “غلوبــو”  تلفزيــون  وقــال 
الذي شــب فجــرا في ريــو دي جانيرو، 
فئــة  مــن  العبيــن  يضــم  مبنــى  طــال 
الشــباب تتراوح أعمارهم بين 14 و17 

عاما.
اإلطفــاء  فــوج  باســم  متحــدث  وأكــد 

التــي  المنشــأة  أن  بــرس”  “فرانــس  لـــ 
اشــتعلت فيهــا النيــران كانــت مســاكن 

مخصصة لاعبي فرق الشباب.

ووفقا لقناة “سبورتيفي”، لقي  «
6 العبين مصرعهم، فضا عن 4 

موظفين في النادي.

حريق في ناٍد برازيلي.. ومصرع 6 العبين

من أسبوع الموضة لصيف 2019 في مومباي، الهند وأظهرت قنوات تلفزيونية العديد من األقارب يتهافتون إلى منشأة “نينيو دو أوروبو” في حي 
فارغيم غراندي غرب ريو، حيث يتدرب أيضا الفريق األول لفريق فالمنغو، بعدما علموا بالحريق الذي 

تمت السيطرة عليه بعد ساعتين.

قبل وبعد النظام الغذائي
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