
حظــى برنامــج التوظيــف الوطنــي الــذي أطلقــه رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة فــي جلســة مجلــس 

الوزراء يوم اإلثنين الماضي.

وجاء البرنامج بناء  على توصية اللجنة 
التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، بحالــة مــن 
االرتيــاح الواضــح مــن مختلــف أطيــاف 
خــال  مــن  تجســد  مــا  وهــو  المجتمــع، 
اآلراء اإليجابيــة التــي تضمنتهــا مقاالت 
وحالــة  المحليــة،  الصحــف  فــي  الــرأي 
بهــا  زخــرت  التــي  اإليجابيــة  التفــاؤل 
تعليقات المواطنين عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي منــذ اإلعــان عــن البرنامــج 

وحتى اليوم. 
مــن  العديــد  علــى  التفــاؤل  وارتكــز 
االعتبــارات، لعــل في مقدمتها أن إطاق 

البرنامج جاء ترجمة ملموسة لتوجهات 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في 
العديد من المناسبات وآخرها لدى زيارة 
ســموه األخيــرة لغرفــة تجــارة وصناعــة 
البحريــن حين أكد ســموه أن “بأن حاجة 

البحرين لأليدي العاملة تفرضها النواحي 
التنمويــة، ولكن بضوابــط، فنحن ال نقبل 
بمــن ينافس البحريني في رزقه”، ولذلك 
كان الهــدف الرئيــس للبرنامج هو إعطاء 
األفضليــة للمواطن وتعــزز فرصه ليكون 

الخيــار األول فــي التوظيــف فــي ســوق 
العمــل مــع الحفــاظ علــى مرونــة ســوق 

العمل الستقطاب الكفاءات.
وتكمــن أهمية البرنامج، وفق العديد من 
المحلليــن والمراقبيــن والكّتــاب، فــي أنه 
يتضمــن العديــد مــن المبــادرات التي من 
شــأنها أن تســهم فــي حــل ملــف البطالــة 
العمــل  فــرص  وزيــادة  جــذري  بشــكل 
للمواطنين، وهو األمر الذي من شــأنه أن 
يحقــق   االســتقرار   األســري   واالجتماعــي 
ويتيــح الفرصــة للكوادر الوطنيــة للقيام 
بدورهــا فــي بنــاء الوطــن ونهضتــه فــي 
الحكومــي  العمــل  قطاعــات  مختلــف 
والخــاص، فضــا عــن أنــه خطــوة مهمــة 
تســهم فــي حــل مشــكات الباحثيــن عن 

العمل، وتوفير حياة كريمة لهم.
العربيــة  والمواقــع  الصحــف  واهتمــت   
البرنامــج  تضمنــه  مــا  وتحليــل  برصــد 
الوطنــي للتوظيف وما يشــتمل عليه من 

آليات.
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بنت أسد

بادر اآلن .. بالتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف 
في مقر وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمدينة عيسى

عزيزي الباحث عن عمل

تصاعدت كرة جليد انتقادات الطلبة وأولياء أمورهم من تدهور مســتوى 
النظافة بالمدارس الحكومية بعد قرار وزارة التربية والتعليم خفض عدد 

عمال النظافة كأحد تداعيات القرارات التقشفية الحكومية.
وقال مواطنون لـ “الباد” إن أكوام األوساخ والقاذورات تتكدس بساحات 
المــدارس ومرافقهــا العامة، ويجب على الوزارة إعــادة النظر بقرار خفض 
عــدد عمــال النظافــة، ألن القــرارات التقشــفية يجــب أال تمــس مــا يرتبــط 

بصحة الطلبة وسامتهم.
أمــور  وأوليــاء  طلبــة  وزّود  المواطنيــن  مــن  عــددا  “البــاد”  واســتطلعت 

الصحيفة بصور تكشف جانبا من المشكلة.

“التربية” نجمة “االختياري” بتقاعد 3634 تليها “الصحة”
تقاعــد  عــن  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  كشــف 
الحكوميــة،  الجهــات  بمختلــف  موظفــا   8025
وأعلــى 5 جهــات هــي: وزارة التربيــة والتعليــم 
)3634( ويشــكل العدد نســبة 45 % من إجمالي 

المتقاعدين، تليها وزارة الصحة )1323(، ووزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
)737(، وهيئــة الكهربــاء والمــاء )424(، ووزارة 
الداخليــة )395(.  وعــن توزيــع الفئــات العمريــة 
علــى  ردا  الخدمــة  ديــوان  ذكــر  للمتقاعديــن، 
ســؤال برلمانــي وجهــه النائــب عــادل العســومي 

لوزيــر شــؤون مجلســي الشــورى والنــواب غانم 
البوعينين أغلبهم )4225 شــخصا بنســبة 54 %( 
مــن ســن 40 إلــى 49 عامــا، يليهــم بنســبة 26 % 
مــن ســن 50 إلــى 59 عامــا، ثــم 19 % للفئــة من 
ســن 30 إلــى 39 عاما، وتقاعــد 5 موظفين فقط 

عمرهم أقل من 30 عاما.

جديــدا  مبــدأ  التمييــز  محكمــة  أرســت 
غيــر  العامــل  بيــن  العمــل  عقــد  بإبطــال 
المرخص رســميا وجهة العمــل، ما يعني 
إســقاط جميــع مطالبات العامــل فيما لو 

تم فصله أو انتهت مدة التعاقد.
وأكــدت المحكمــة مبــدأ عدم مشــروعية 
اســتصدار  األجنبــي دون  العامــل  عمــل 

تصريح عمل من الجهة المختصة )هيئة 
تنظيــم ســوق العمــل(، ومــن ثــم بطــان 
عقــد العمــل بطانــا مطلقــا، بمــا يتعيــن 
معــه اعتبــاره معدوما وزوال آثاره كعقد 

عمل.
التمييــز  جــاء ذلــك فــي مبــدأ لمحكمــة 
حديث نطق به قضاء المحكمة بجلســة 
فــي 18 ديســمبر 2018، وتنفــرد بنشــره 

صحيفة “الباد”.

العامل غير المرخص... عقده باطل وبال حقوق اهتمام محلي وعربي واسع بـ “التوظيف الوطني”
إعالن ســمو رئيس الوزراء أشــاع أجواء البهجة والتفاؤل بصفوف المواطنين

المنامة - بنا
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محمد زين الدين

)٠٣(

سمو رئيس الوزراء

صحف: البحرين 
رائدة في تطبيق 

السياسات الكفيلة 
برفاهية المواطن

)02(

راشد الغائب 

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

        إعداد: 
راشد الغائب

 استصدار ترخیص عمل رسمی أوال ثم توقیع العقد لضمان الحقوق العمالیۀ

عاملۀ أجنبیۀ 
وقعت عقدا مع 

الشرکۀ شرکۀ لمدة سنتین.
فصلتها قبل 
نهایۀ العقد.

 أٌقر طرفا النزاع بأن العاملۀ 
عملت دون استصدار تصریح 

عمل رسمی.

برفض
 الدعوى

لجأت لمحکمۀ التمییز.

حکمت محکمۀ التمییز ببطالن 
عقد العمل بین العاملۀ والشرکۀ 
وبالتالی رفض جمیع طلباتها 

ومستحقاتها العمالیۀ.

مبدأ محکمۀ التمییز:

 قالت العاملۀ للمحکمۀ بأنه ال 
یجوز حرمانها من حقوقها بناء 

على تقصیر الشرکۀ بعدم 
استصدار التصریح.

حکمت المحکمۀ 
االبتدائیۀ واالستئنافیۀ

)04(

محرر الشؤون المحلية

قــال وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني 
بــن خليفــة آل خليفــة  الشــيخ ســلمان 
بــأن الجهاز الوطنــي لإليرادات يختص 
القيمــة  ورقابــة  وتحصيــل  بــإدارة 
المضافة والغرامــات اإلدارية المرتبطة 
بهــا. وأضــاف، ردا علــى ســؤال برلماني 
ســيعرض  البحرانــي  محمــود  للنائــب 
بجلســة مجلــس النــواب يــوم الثاثــاء 
المقبــل، أن الهيــكل التنظيمــي للجهــاز 
العمليــات  منهــا  إدارات  عــدة  يشــمل 

والسياســات  والرقابــة  والتحصيــل 
والشؤون القانونية  وغيرها من إدارات 
الدعم الرئيسية كإدارة الموارد البشرية 
المعلومــات.  تقنيــة  وإدارة  والماليــة 
ولفــت الــى أن الجهــاز اســتقطب كوادر 
العاليــة  والمهنيــة  بالكفــاءة  تتميــز 
المضافــة  القيمــة  لتطبيــق  المســتوى 
حســب أفضل الممارســات وتماشــيا مع 
ما نصت عليه االتفاقية الموحدة لدول 

مجلس التعاون.

”VAT“ استقطاب كوادر كفوءة لتطبيق الـ

كشــف وزير العمــل والتنمية االجتماعيــة جميل حميدان 
بمواعيدهــا  األجــور  ســداد  عــن  تعثــرت  شــركة   18 أن 
المقررة بالعام 2018، و2863 عاما لم يحصل على أجره 

بانتظام خال العام الماضي.
 وأضــاف ردا علــى ســؤال برلمانــي للنائــب ســيد فــاح 
هاشــم، وســيعرض بجلســة مجلــس النواب يــوم الثاثاء 
المقبــل أن عــدد الشــركات الـــ 18 التــي لــم تلتــزم بســداد 
األجــور بمواعيدهــا المحــددة من إجمالي 87 ألف شــركة 

مسجلة في سوق العمل.

2863 عامال من 18 
شركة تأخرت رواتبهم

محرر الشؤون المحلية
محرر الشؤون المحلية

)05(

)07(

)05(

اشتباكات في الجزائرانتعاش البنوك التجارية
قفزت أرباح البنوك التجارية  «

البحرينية العاملة في البالد 
والمدرجة في سوق األسهم 

في العام 2018، بعد أن كشفت 
الشركات عن نتائجها للعام 

المنصرم مع انتهاء الفترة القانونية 
إلقرار النتائج أمس األول.

أصيب 10 أشخاص على األقل،  «
أمس، في العاصمة الجزائرية في 

مواجهات ال تزال مستمرة بين 
شرطيين ومجموعات من الشبان، 

على هامش تظاهرات حاشدة 
مناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة لوالية خامسة.
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سمو رئيس الوزراء يترأس  الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء )أرشيفية(

local
@albiladpress.com

المجلس  رئيسة  البالد  عاهل  قرينة  بعثت 
األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها هللا 
الصالح  فائقة  الصحة  لوزيرة  تهنئة  برقية 
الــقــيــاديــة  الـــمـــرأة  ــزة  جــائ منحها  بمناسبة 
اتحاد  عن   2019 لعام  الصحي  القطاع  في 
عن  سموها  وأعربت  العرب.  المستشفيات 
المستحق  التقدير  هذا  على  تهانيها  خالص 
مجال  فــي  الحثيثة  الــصــالــح  جــهــود  نظير 
الـــرعـــايـــة والــتــنــمــيــة الــصــحــيــة مـــع خــالــص 
التوفيق  ــــدوام  ب لــلــوزيــرة  ســمــوهــا  تمنيات 
حمل  فــي  الــمــخــلــصــة  لمساعيها  ــداد  ــسـ والـ
مهامها ومسئولياتها الوطنية، وأن تتواصل 
إنجازاتها المباركة التي تأتي وبكل فخر في 
سياق ما تقدمه نساء البحرين من عطاء ال 

محدود لرفعة شأن الوطن ودوام تقدمه.

المنامة - بنا

قرينة العاهل تهنئ 
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مــن  العديــد  وفــق  البرنامــج،  أهميــة  وتكمــن 
المحلليــن والمراقبين والكّتاب، في أنه يتضمن 
العديد من المبادرات التي من شــأنها أن تســهم 
فــي حــل ملــف البطالــة بشــكل جــذري وزيــادة 
فــرص العمــل للمواطنيــن، وهــو األمر الــذي من 
شــأنه أن يحقق   االستقرار   األسري   واالجتماعي 
ويتيــح الفرصة للكوادر الوطنية للقيام بدورها 
فــي بناء الوطــن ونهضته في مختلف قطاعات 
العمل الحكومي والخاص، فضال عن أنه خطوة 
مهمــة تســهم فــي حــل مشــكالت الباحثيــن عن 

العمل، وتوفير حياة كريمة لهم.
هــذا  مــدى  علــى  المحليــة  الصحــف  وحفلــت 
األســبوع بالعديــد مــن التصريحــات مــن نــواب 
جميعهــا  وأعمــدة  رأى  ومقــاالت  ومســؤولين 
علــى  والتأكيــد  بالبرنامــج  اإلشــادة  تضمنــت 
علــي  باإليجــاب  ســتنعكس  الخطــوة  هــذه  أن 
االنتمــاء  روح  وتعــزز  االقتصاديــة  القطاعــات 
والعمــل مــن أجــل اســتكمال النهضــة التنمويــة 
إلــى  المملكــة، إضافــة  التــي تشــهدها  الشــاملة 
أنــه يعكــس مــدى حــرص واهتمام القيــادة بكل 
مــا يخــص المواطــن؛ بوصفــه الثــروة الحقيقية 

التــي يجــب الحفــاظ عليها، وأن االرتقــاء ببيئة 
العمــل تتصــدر أولويــات الحكومــة التــي تولــي 
جــل اهتمامهــا بتوفير حياة كريمــة للمواطنين، 
وقــد أجمعــت اآلراء علــى أن أهــداف البرنامــج 
الوطنــي للتوظيــف بمبادراتــه األربــع الرئيســة 
تعــزز مــن تنميــة القــدرات البشــرية البحرينيــة، 
وتجعلهــا األكثــر قــدرة علــي قيــادة االقتصــاد 

البحريني نحو تنمية وازدهار متسارع. 
كمــا اهتمــت الصحــف والمواقــع العربيــة برصد 
وتحليــل ما تضمنه البرنامج الوطني للتوظيف 
وما يشتمل عليه من آليات، حيث رأت صحيفة 
“الجمهوريــة” المصريــة علــى ســبيل المثــال في 
تقريــر لهــا أن البرنامــج يقــدم إســهاًما حقيقًيــا 
فــي كيفيــة معالجة مشــكلة البطالــة التي تؤرق 
العديــد مــن الدول، فضــال عن أنــه يمثل خطوة 
تعكــس اهتمــام الحكومــة البحرينيــة بالمواطن 
وحرصهــا علــى العمــل وفــق سياســات متكاملة 
لحــل مــا يؤرقــه مــن مشــكالت ووفــق برامــج 

متكاملة وموضوعية لتلبية احتياجاته.
وقــت  فــي  جــاء  البرنامــج  أن  إلــى  وأشــارت 
تعــددت فيه التقارير الدولية، وضمنها الصادرة 

العمــل  ومنظمــة  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن 
العربيــة، التــي أبــرزت بوضــوح أهميــة توطيــن 
العاملــة  األيــدي  علــى  واالعتمــاد  الوظائــف 
الوطنية، لتصبح مملكة البحرين كعادتها رائدة 
رفاهيــة  تكفــل  التــي  السياســات  تطبيــق  فــي 
المواطــن واالســتثمار فيــه بوصفــه أســاس أي 
جــاءت  التــي  الخطــوة  وهــي  تنمويــة،  عمليــة 
وإنجازاتهــا  الحكومــة  جهــود  علــى  تأسيســا 

السابقة بخفض نسبة البطالة.
العالمــي  الظــرف  تغيــر  ظــل  فــي  إنــه  وقالــت 
ووجود شــبح األزمة العالمية وانخفاض أســعار 
النفط وتراجع اقتصادات الدول بشكل جماعي 
البرنامــج  هــذا  يخــرج  أن  الضــرورة  مــن  بــات 
لمتغيــرات  دقــة  أكثــر  بشــكل  حاكمــا  ليكــون 
ســوق العمــل؛ لكيال يكــون على حســاب العامل 
البحرينــي. وأشــارت إلــى أن البحريــن لــم تكــن 
بمعــزل عن تجــارب الدول األخرى في محيطها 
العربــي واآلســيوي، فقد اســتلهمت على ســبيل 
المثــال مــن التجربــة الماليزية فــي نهضتها أهم 
عناصرهــا، وهــو االعتمــاد علــى األيــدي العاملة 
نســبة  جعلــت  التــي  التجربــة  وهــي  الوطنيــة، 

البطالــة هنــاك تصــل إلى صفــر تقريبــا ولتصبح 
من أهم التجارب االقتصادية في العالم.

وأكــدت أن “برنامــج التوظيــف الوطنــي” الــذي 
أطلقــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
اعتمــد  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
علــى المواطــن كأســاس للتنمية وســوق العمل، 
ولــم يغفــل مصلحــة البــالد، فقــد وضــع تضمــن 
مجموعة من الضوابط التي تضمن تحقق ذلك، 
ومنها وجود آلية علمية تضمن سالسة وسهولة 
عمليــة توطيــن الوظائــف، كفالــة الحفــاظ علــى 
مرونــة ســوق العمــل فــي اســتقطاب الكفاءات، 
العاملــة  لأليــدي  تدريــب  برامــج  اســتحداث 
العمــل  فــي تطــور ســوق  بمــا يســهم  الوطنيــة 
بأحــدث األســاليب العالمية، فضال عــن الحفاظ 
الــذي  األمــر  البحرينــي،  العامــل  هويــة  علــى 
يعنــي تســليم الوظائــف لعامــل بحرينــي مؤهل 
ومــدرب، بمــا يحقق الرســالة التــي أراد صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء إيصالها، وهي “أن 
األولوية دائما للبحرينيين، وأنه لن يســمح أبدا 

بأي ضرر يلحق بهم”.
وقالــت: “إنــه مــن المعــروف عن صاحب الســمو 

مــن  الشــديد  قربــه  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
المواطنيــن واتباع سياســة األبــواب المفتوحة، 
والتي تجعله دائما على معرفة بهموم المواطن 
يعتمــد  حيــث  آمالــه،  لتحقيــق  دومــا  ويســعى 
سياســة االستثمار في المواطن الذي هو أعظم 
الثــروات التــي تمتلكهــا المملكــة، ويجعــل مــن 
المواطــن حجــر الزاوية فــي كل برامج وخطط 

ومشروعات الحكومة”. 
أبــرز  أن  إلــى  “الجمهوريــة”  وأشــارت صحيفــة 
المحــاور التــي يتضمنها البرنامــج، وهي: زيادة 
إعانــة التعطــل للجامعييــن وغيــر الجامعييــن، 
المــوازي  النظــام  تصاريــح  رســوم  ورفــع 
االختياري على المنشــآت التي لم تحقق نســب 
البحرنــة المفروضة عليها، والرســوم المفروضة 
علــى تصاريــح العمالــة المرنــة لألجانــب، ودعم 

برنامج التدريب واألجور.
المواطــن  يمنــح  البرنامــج  أن  إلــى  ونوهــت 
البحرينــي أولويــة فــي الوظائف وســوق العمل 
فــي خطــوة مهمة تعكس بشــكل واضح متابعة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء نبــض 
الشــارع وهمــوم الشــباب البحرينــي ومعاناتهم؛ 

الســيما بمــا يتعلــق بحيــاة المواطــن المعيشــية 
وألبنائــه،  لــه  ورغيــدة  كريمــة  حيــاة  وبتوفيــر 
وفتــح آفــاق وفــرص كبيــرة للكثير من الشــباب 
خــالل  مــن  عمــل،  عــن  الباحثيــن  البحرينييــن 
العمــل  وفــرص  الوظيفيــة  احتياجاتهــم  تلبيــة 
المناسبة التي تتناسب مع مؤهالتهم وقدراتهم 
األكاديميــة والتعليميــة بمــا يعــود بالنفع عليهم، 
ضمن المســيرة التنموية الشــاملة التي تعيشــها 
ســمو  وخبــرة  حنكــة  بفضــل  البحريــن  مملكــة 

رئيس الوزراء.
وأكــدت الصحيفــة أن مملكــة البحريــن عندمــا 
طبقــت البرنامج لم تســع لتكــرار تجارب الدول 
فــي محيطهــا الخليجــي دون مراعــاة إمكانــات 
ومواردهــا،  إمكاناتهــا  مقابــل  فــي  جيرانهــا 
جيرانهــا  وبيــن  بينهــا  لالختــالف  وفطنــت 
الخليجييــن، وأنها عملت علــى حماية المواطن 
أمام هذه التنافسية في سوق العمل مع العمالة 
الوافدة لتبقى خصوصية التجربة شاهدة على 
حســن اإلدارة الثاقبــة والواعية لرئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 

آل خليفة”.

المواطنيــن لــدى  والتفــاؤل  البهجــة  أجــواء  أشــاع  الــوزراء  رئيــس  ســمو  إعــان 

اهتمام محلي وعربي واسع لبرنامج التوظيف الوطني

وزيــر الخارجيــة يشــارك في اجتمـــاع “التعــاون اإلسالمـي”
والسالم األمن  لترسيخ  الدؤوبة  الجهود  يعكس  للدورة  اإلمــارات  احتضان 

شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في الدورة السادسة 
واألربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي والتي بدأت أعمالها 
أمــس فــي مدينــة أبوظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة تحــت شــعار 

“خمسون عاًما من التعاون اإلسالمي: خارطة الطريق لالزدهار والتنمية”.

شــكره  خالــص  عــن  الخارجيــة  وزيــر  المتحــدة وأعــرب  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  وتقديــره 

الشــقيقة علــى اســتضافة أعمــال هــذه الــدورة، 
فــي خدمــة  الدؤوبــة  تعكــس جهودهــا  والتــي 
القضايا اإلســالمية وتفعيل وتعزيز دور منظمة 
التعاون اإلســالمي في ترســيخ األمن والســالم 
تواجــه  التــي  المختلفــة  للتحديــات  والتصــدي 
األمــة اإلســالمية بمــا يدعــم التنميــة واالزدهار 
فيهــا. وتناقــش الــدورة الـــ 46 لمجلــس وزراء 

اإلســالمي  التعــاون  منظمــة  دول  خارجيــة 
والتــي تتزامن مع االحتفال بالذكرى الخمســين 
إلنشــاء المنظمــة عــدًدا مــن القضايــا السياســية 
واالجتماعية واالقتصادية من بينها سبل تعزيز 
الســلم واألمــن ومواجهــة التطــرف واإلرهــاب، 
وتطويــر التنســيق االقتصادي وتنميــة التعاون 

وزير الخارجية يشارك في اجتماع منظمة التعاون اإلسالميالمشترك بين الدول األعضاء.

المنامة - وزارة الخارجية

حظى برنامج التوظيف الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة في جلســة مجلس الوزراء يوم اإلثنين الماضي 
بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بحالة من االرتياح الواضح من مختلف أطياف المجتمع، وهو ما تجسد من خالل اآلراء اإليجابية التي تضمنتها مقاالت الرأي في الصحف المحلية، وحالة التفاؤل 
اإليجابية التي زخرت بها تعليقات المواطنين عبر مواقع التواصل االجتماعي منذ اإلعالن عن البرنامج وحتى اليوم.  وارتكز هذا التفاؤل على العديد من االعتبارات، 
لعل في مقدمتها أن إطالق البرنامج جاء ترجمة ملموسة لتوجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في العديد من المناسبات وآخرها لدى زيارة سموه األخيرة 
لغرفة تجارة وصناعة البحرين حين أكد سموه أن “بأن حاجة البحرين لأليدي العاملة تفرضها النواحي التنموية، ولكن بضوابط، فنحن ال نقبل بمن ينافس البحريني 
فــي رزقــه”، ولذلــك كان الهــدف الرئيــس للبرنامج هو إعطــاء األفضلية للمواطن البحريني وتعزز فرصه ليكون الخيار األول في التوظيف في ســوق العمل مع الحفاظ 

على مرونة سوق العمل الستقطاب الكفاءات.

دانــت وزارة الخارجيــة بشــدة التفجيــر اإلرهابي الذي وقع فــي مدينة الموصل بجمهوريــة العراق، وأدى 
إلــى مقتــل وإصابــة عــدد من األشــخاص، مؤكــدة تضامن مملكــة البحرين مــع جمهورية العراق الشــقيقة 
فــي مواجهــة العنــف والتطرف واإلرهــاب. وأعربت الوزارة عــن خالص التعازي والمواســاة ألهالي وذوي 
الضحيــة وتمنياتهــا بالشــفاء العاجــل لجميــع المصابيــن جراء هذا العمــل اإلرهابي الذي يســتهدف ترويع 
اآلمنيــن وتهديــد األبريــاء، فإنهــا تجــدد موقــف مملكــة البحريــن الثابت الرافض بشــدة لكل صــور العنف 
والتطــرف واإلرهــاب.  مــن جانــب آخــر دانــت وزارة الخارجيــة الهجــوم اإلرهابــي الذي اســتهدف منطقة 
تجاريــة فــي مدينــة مقديشــو بجمهوريــة الصومــال الفيدراليــة، وأســفر عن مقتــل وإصابة العشــرات من 
األشــخاص، معربة عن بالغ تعازيها ومواســاتها ألهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بســرعة الشــفاء لجميع 
المصابيــن. وأكــدت الــوزارة تضامــن مملكــة البحريــن مــع جمهورية الصومــال الفيدرالية ضد كل أشــكال 
اإلرهــاب، مشــددة علــى موقف مملكة البحرين الراســخ الذي ينبــذ كل أنواع العنــف والتطرف واإلرهاب، 

والداعي إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية من أجل القضاء على الظاهرة التي تزعزع األمن والسلم.

اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس، مع وزيرة الشؤون 
الخارجية بجمهورية الهند الصديقة سوشــما ســواراج.وأكد وزير الخارجية عمق العالقات 
التاريخيــة الوطيــدة بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة الهنــد الصديقة والتي تشــهد تقدًما 
مستمًرا، معرًبا عن تطلع مملكة البحرين إلى تنمية العالقات وتعزيز مختلف أوجه التعاون 
المشــترك بما يدعم مصالح البلدين والشــعبين الصديقين، منوًها بالتنســيق المتواصل بين 

البلدين تجاه كافة القضايا ومن أهمها مكافحة التطرف واإلرهاب بكل صوره وأشكاله.
من جانبها، أعربت سوشما سواراج عن اعتزاز جمهورية الهند بعالقات الصداقة القوية مع 
مملكة البحرين وحرصها الدائم ومســاعيها المســتمرة لتطوير مجاالت التعاون على شــتى 

األصعدة، مشيدة بدور وجهود مملكة البحرين في دعم األمن واالستقرار في المنطقة.
كما اجتمع وزير الخارجية، أمس مع وزير خارجية الجمهورية القيرغيزية تشــينغيز أيدار 

بيكوف.
واجتمع وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك إيغور تسرنادك.

البحرين تدين تفجيري الموصل ومقديشو عالقات صداقة قوية مع الهند

شــابا   120 بــزف  أمــس  البحريــن  ابتهجــت 
فــي  الكريمتيــن  الطائفتيــن  مــن  وشــابة 
حفــل زفــاف جماعــي بهيــج حضــره الرئيــس 
التنفيــذي لمؤسســة التنظيم العقاري الشــيخ 
محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، والــذي نظمتــه 
جمعية الهملة الثقافية الخيرية االجتماعية.

وأعــرب الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفة 
عــن أن البحريــن تفخــر بتاريــخ عريــق مــن 
التآلــف والتراحــم ُجبــل عليهــا شــعبها الكريم 

مــر  علــى  حكامهــا  وانتهجهــا  القــدم،  منــذ 
األزمنة.

وأشــاد بمبــادرة جمعيــة الهملــة، ومــا قامــت 
بــه مــن جهــد يشــكرون عليــه ليشــمل الزواج 
الطائفتيــن  مــن  وشــابات  شــباب  الجماعــي 
مملكــة  مناطــق  مختلــف  مــن  الكريمتيــن 
البحرين، ليعكس أعضاء الجمعية والعاملين 
واألفــراد  الحفــل  هــذا  علــى  والقائميــن 
بــه شــعب  مــا يتمتــع  المســاهمة  والشــركات 

البحرين من روح األلفة والتعاون بين أفراده 
ومكوناته التي أرســى دعائمها ســيدي عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
المســاحة  جهــاز  رئيــس  شــاكرا  خليفــة،  آل 
والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا 
آل خليفــة علــى دوره في دعم ورعاية العمل 
رئاســته  خــالل  مــن  واالجتماعــي  الخيــري 
الفخريــة لــكل مــن جمعيــة الهملــة الثقافيــة 
لرعايــة  الســنابل  جمعيــة  وكذلــك  الخيريــة 

األيتام.
مــن جانبــه، أثنــى رئيــس األوقــاف الجعفرية 
المبــادرة  علــى  العصفــور  محســن  الشــيخ 
االجتماعيــة التي تمثل عرســًا وطنيًا بامتياز 

وتزيد من تالحم أبناء البحرين الكرام.
وقــال رئيس جمعية الهملة الثقافية الخيرية 
مشــروع  إن  المبــارك  حبيــب  االجتماعيــة 
الطائفتيــن  بيــن  الوطنــي  الجماعــي  الــزواج 
الكريمتين هو مشــروع وطني رائد اســتطاع 

أن يجســد مدى التالحم والتآلف االجتماعي 
بيــن أبنــاء المملكة، كما أن المشــروع يتضمن 
برنامجــًا تأهيليــًا إلزاميًا لألزواج المشــاركين 
فــي المشــروع مــن أجل بناء أســرة مســتقرة 
وواعيــة قــادرة علــى تربيــة وبناء جيــل أكثر 

نجاحًا وتقدمًا.
أقيــم  الــذي  الجماعــي  الــزواج  وشــهد حفــل 
تحت رعاية كريمة من رئيس جهاز المساحة 
والتســجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية 

الهملــة الثقافية الخيرية االجتماعية الشــيخ 
ســلمان بــن عبــدهللا آل خليفــة حضور ســفير 
مملكــة  لــدى  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
بــن عبدالملــك آل الشــيخ  البحريــن عبــدهللا 
والمســؤولين  النــواب  مــن  كبيــر  وعــدد 
والشــخصيات وحشــد كبيــر مــن المدعويــن 
والمهنئيــن الذين توافدوا على منطقة الهملة 

لتقديم التهاني والتبريكات.

البحرين تبتهج بزفاف 120 شابا وشابة في حفل زفاف جماعي

تقديم باقات الورد إلى العرسان

وزير الخارجية مجتمعا مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية
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تصاعــدت كــرة جليــد انتقــادات الطلبــة وأوليــاء أمورهم مــن تدهور مســتوى النظافة 
بالمدارس الحكومية وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم خفض عدد عمال النظافة 

كأحد تداعيات القرارات التقشفية الحكومية.

أكــوام  ان  “البــاد”  لـــ  مواطنــون  وقــال 
بســاحات  تتكــّود  والقــاذورات  األوســاخ 
المــدارس ومرافقهــا العامــة، ويجــب علــى 
بقــرار خفــض عــدد  النظــر  اعــادة  الــوزارة 
التقشــفية  القــرارات  ألن  النظافــة،  عمــال 
يجــب أال تمــس مــا يرتبــط بصحــة الطلبــة 

وسامتهم.
واســتطلعت “البــاد” عــددا مــن المواطنين 
وزّود طلبــة وأولياء أمــور الصحيفة بصور 

تكشف جانبا من المشكلة.

إلزام 

عبرت ولية أمر طالب من مدرسة الفارابي 
االبتدائيــة للبنيــن عن اســتياءها مــن إلزام 
الطــاب بتنظيــف المدرســة بشــكل يومــي 

وافتقار المدرسة لعمال النظافة.
وقالــت: بوجــد عامــان فقــط وابنــي يعود 
متعبا من المدرســة بسبب تكليفه بتنظيف 

مرافق المدرسة.
الواجبــات  أوقفــت  الــوزارة  أن  وذكــرت 
وصدمتنــا فــي المقابل بضغــط االختبارات 
بتنظيــف  الطلبــة  وتكليــف  والمشــاريع 

المدرسة.

تبرع

مــن مدرســة  أمــر طالبــة  وليــة  وتحدثــت 
ســار االبتدائية للبنات عن افتقار المدرســة 
الطالبــات  تؤمــر  النظافــة حيــث  لعامــات 

بتنظيف الصف بشكل يومي.
وقالــت: يوجــد في الصــف قرابة 33 طالبة 
يومــي  بشــكل  مجموعــات  علــى  يتناوبــن 

لتنظيف الصف.
بمقّمتيــن  أمــر  وليــة  تبرعــت  وتابعــت:   

)مخمتين باللهجة الشعبية( للتنظيف.
 وأكملت: ابنتي تشــتكي من قذارة دورات 
او  مــرة  الحمامــات  تنظــف  حيــث  الميــاه 

مرتين في األسبوع.

وحيد

حفــص  جــد  بمدرســة  طالبــات  وســجلت 

اســتياءهن  “البــاد”  لـــ  للبنــات  الثانويــة 
الفتقــار المدرســة لــدورات الميــاه الخاصة 

بالطالبات.
وأشــرن أن المدرســة بهــا مجموعــة مبــاٍن، 
جــرى  ولكــن  ميــاه،  دورة  مبنــى  وبــكل 
مــن  القريبــة  الميــاه  دورة  علــى  االعتمــاد 

مبنى 500 و800.
وتابعــن: كيف يجري االكتفــاء بدورة مياه 
واحــدة فقــط وعــدد الطالبــات بالمدرســة 

يفوق عددهن 986 طالبة؟
وشكون من ازدحام الطالبات الشديد على 
الميــاه  وانقطــاع  المفتوحــة،  الميــاه  دورة 

لفترات طويلة، ونقص العامات.
وقالــت: يوجد نقص شــديد بعــدد عامات 
النظافــة، وتوجــد 3 عامــات فقــط، ودورة 
نظيفــة  غيــر  المفتوحــة  الوحيــدة  الميــاه 

لفترات طويلة.
1980، ويبلــغ  وتأسســت المدرســة بالعــام 
عــدد الطالبات قرابة 986، و19 إدارية، و7 

فنيات.

مقهى

النعيــم  وانتقــد عــدد مــن طــاب مدرســة 
الثانوية للبنين عدم صرامة إدارة المدرسة 
مــع ظاهــرة تدخيــن الطلبة بــدورات المياه 

حتى تحولت الى مقاٍه للطلبة المدخنين.
وقالــوا للصحيفــة: أغلب الحمامات تشــهد 
تجمعــات من الطلبــة المدخنين، ويتخلص 
الطلبة من أعقاب السجائر بأسطح دورات 
الميــاه والمراحيــض فضــا عــن وجــود كم 
مــن القــاذورات واألوســاخ بالحمــام وعلــى 
مقربــة منــه وذلك دون رقابة من المدرســة 

أو اهتمام من عامل النظافة.

تصريح الوزارة

للمــوارد  المســاعد  الوكيــل  أن  الــى  يشــار 
المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم 
خالد غريب قال بتصريح نشرته الصحافة 
قبــل أيــام إن الــوزارة، وفــي إطــار ترشــيد 
المعيــار  تعديــل  إلــى  اضطــرت  اإلنفــاق، 

بالمــدارس وقطاعــات  للمنظفيــن  العــددي 
الــوزارة المختلفــة، بالشــكل الــذي ال يمــس 
وال  ولكــن،  األساســية،  التنظيــف  بخدمــة 
شــك أن هــذا األمــر قــد أثــر علــى مســتوى 

النظافة مقارنة بالوضع السابق.
وأضــاف غريــب، فــي تعقيبــه على مــا يثار 
حــول تدهــور مســتوى النظافــة فــي عــدد 
مــن المــدارس الحكومية، أنــه لم يتم إلغاء 
مثلمــا  المــدارس  فــي  التنظيفــات  خدمــة 
يشاع، وتكليف الطلبة بها، بل ما تزال هذه 

الخدمــة قائمــة فــي المــدارس، لكــن تغيــر 
إلــى أن الطالــب موجــود  المعيــار، مشــيرًا 
فــي المدرســة للدراســة وليــس مــن مهامــه 
قيــم  كانــت  وإن  بالتنظيفــات،  االشــتغال 
الحفــاظ علــى النظافــة فــي مقدمــة القيــم 

التي تحرص عليها الوزارة.
وبيــن غريــب أنــه فــي ظــل هــذه الظــروف 
المســتجدة، وجهــت الوزارة المــدارس إلى 
المجــال  هــذا  فــي  نقــص  أي  مــع  التعامــل 

باالستفادة من ميزانيتها عند الضرورة.

سؤال الفاضل

وتقدمــت الشــورية جهــاد الفاضــل بســؤال 
ماجــد  والتعليــم  التربيــة  لوزيــر  برلمانــي 
المخصصــة  الميزانيــة  حــول  النعيمــي 
لنظافة المــدارس وتدابير الوزارة لتنظيف 
المعلميــن  وغــرف  الدراســية  الصفــوف 
النظافــة  عمــال  وعــدد  الميــاه،  ودورات 
المخصصيــن لكل مدرســة وهــل يوفر هذا 

العدد البيئة المدرسية الصحية النظيفة.

وتناول السؤال االستفسار عن ما إذا يجوز 
إلدارة المدرســة إنفــاق جزء مــن ميزانيتها 
لتنظيــف  خاصــة  شــركات  مــع  بالتعاقــد 
مرافقهــا، وهل يجــوز تكليــف الطلبة بمهام 
تنظيــف مرافق المدرســة، ومــا دور الوزارة 
فــي الرقابــة على نظافة المــدارس وحماية 
اإلصابــة  مــن  هللا-  ســمح  ال   – الطلبــة 

باألمراض الناتجة عن عدم نظافتها.

* صحافي متدرب بصحيفة البالد.

ال مباالة من الجميع بتنظيف الساحة

جبل من أكياس القمامة بجانب مقصف مدرسة فاطمة بنت أسد

خفض عدد المنظفين يبني جباال من األوساخ بالمدارس
الــمــشــكــلــة عـــن حــجــم  أمـــــور  وأولــــيــــاء  ــة  ــب ــل ط مـــن  ــر صـــــورا  ــش ــن ت  ”^“

أعقاب السجائر خارج حمام بمدرسة النعيم الثانوية النفايات بصف في مدرسة للبنين

حمامات مدرسة النعيم مقاٍه للمدخنينحصيلة كنس طالبة لفصل  سلة القمامة ال تكفي 

حمامات “ثانوية 
النعيم” مقهى 

للمدخنين

حمام يتيم 
لخدمة 986 

طالبة بـ “ثانوية 
جدحفص”

إلزام طلبة 
“الفارابي” 
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أرســت محكمة التمييز مبدأ جديدا بإبطال عقد العمل بين العامل غير المرخص رســميا وجهة العمل، ما 
يعني إسقاط جميع مطالبات العامل فيما لو تم فصله أو انتهت مدة التعاقد. وأكدت المحكمة مبدأ عدم 
مشــروعية عمــل العامــل األجنبــي دون اســتصدار تصريح عمل مــن الجهة المختصة )هيئة تنظيم ســوق 
العمل(، ومن ثم بطالن عقد العمل بطالنا مطلقا، بما يتعين معه اعتباره معدوما وزوال آثاره كعقد عمل.

جــاء ذلــك فــي مبــدأ لمحكمــة التمييــز حديــث نطــق 
بــه قضــاء المحكمة بجلســة فــي 18 ديســمبر 2018، 

وتنفرد بنشره صحيفة البالد.

القصة

أيــدت المحكمة حكًما أولًيا بنــاًء على دعوى أقامتها 
عاملــة أجنبية للمطالبة بمســتحقاتها العمالية، حيث 
إن الوقائــع تتحصــل فــي أن الطاعنــة أقامــت علــى 
المطعــون ضــده دعوى قضائية، وذلك على ســند من 
أنهــا عملــت لديــه بعقــد محدد المــدة بســنتين، إال أن 

المطعون ضده فصلها قبل فترة انتهاء العقد.
وأقــر طرفا النزاع بأن العاملة عملت دون اســتصدار 
لهــا، إذ حكمــت محكمــة أول درجــة  تصريــح عمــل 
برفــض الدعوى، وعلى إثره طعنت المدعية في هذا 

الحكم بطريق التمييز.

األسباب

الطعــن أقيــم علــى ثالثة أســباب حاصلهــا الخطأ في 
أن  ذلــك  الدفــاع،  بحــق  القانــون واإلخــالل  تطبيــق 
الحكــم المطعــون فيه قــد اعتمد اإلفــادة الواردة من 
هيئة تنظيم سوق العمل في غيبتها، كما أن البطالن 
المترتــب علــى عملهــا دون تصريــح هو فــي حقيقته 
بطــالن نســبي، فــال يجوز للمحكمــة أن تقضي به من 
تلقاء نفسها، وال يجوز حرمانها من حقوقها بناء على 
تقصير المطعون ضده في استخراج ذلك التصريح؛ 

األمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

البطالن

وأشــارت محكمــة التمييــز في حكمها إلــى أن قانون 
تنظيــم ســوق العمــل رقــم 19 لســنة 2006 قــد حظــر 
العمــل  األجنبــي  العامــل  علــى  منــه   23 المــادة  فــي 
دون تصريــح عمــل، كما حظرت علــى صاحب العمل 
اســتخدامه دون صــدور تصريــح عمــل بشــأنه طبقــا 
مــن   36 المــادة  نصــت  كمــا  القانــون،  ذلــك  ألحــكام 
ذات القانــون علــى عقوبــة العامــل وصاحــب العمــل 
المخالفيــن ألحــكام المــادة 23 ســالفة الذكــر، فيكون 
مــؤدى ذلــك العــودة إلــى مــا كانــت ترتبــه المادتان 3 
و 4 مــن المرســوم بقانــون رقــم 23 لســنة 1976 وهو 
عــدم مشــروعية عمل العامــل االجنبي الــذي يخالف 
هــذه االحــكام اآلمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام، ومــن 
ثــم بطــالن عقــد العمل بطالنا مطلقا، بمــا يتعين معه 

اعتباره معدوما وزوال آثاره كعقد عمل. 
وقالت محكمة التمييز إنه لما كان ذلك، وكان الحكم 
المطعون فيه قد خلص إلى بطالن عقد العمل المبرم 
بيــن الطاعنة غير البحرينية والمطعون ضده لرفض 
الجهــة المختصــة إصــدار تصريح عمــل لألولى لعدم 
توافر الشــروط الالزمة لذلك ورتب على ذلك رفض 
طلباتهــا المترتبــة علــى عقــد العمــل، فإنــه يكــون قد 
التــزم صحيــح القانــون، ويكون النعي عليه بأســباب 

الطعن على غير أساس.

العامل غير المرخص... عقده باطل وبال حقوق
الــتــمــيــيــز لـــمـــحـــكـــمـــة  ــث  ــ ــديـ ــ حـ ــدأ  ــ ــبـ ــ مـ ــر  ــشـ ــنـ بـ ــرد  ــ ــف ــ ــن ــ ت  ”^“

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

        إعداد: 
راشد الغائب

 استصدار ترخیص عمل رسمی أوال ثم توقیع العقد لضمان الحقوق العمالیۀ

عاملۀ أجنبیۀ 
وقعت عقدا مع 

الشرکۀ شرکۀ لمدة سنتین.
فصلتها قبل 
نهایۀ العقد.

 أٌقر طرفا النزاع بأن العاملۀ 
عملت دون استصدار تصریح 

عمل رسمی.

برفض
 الدعوى

لجأت لمحکمۀ التمییز.

حکمت محکمۀ التمییز ببطالن 
عقد العمل بین العاملۀ والشرکۀ 
وبالتالی رفض جمیع طلباتها 

ومستحقاتها العمالیۀ.

مبدأ محکمۀ التمییز:

 قالت العاملۀ للمحکمۀ بأنه ال 
یجوز حرمانها من حقوقها بناء 

على تقصیر الشرکۀ بعدم 
استصدار التصریح.

حکمت المحکمۀ 
االبتدائیۀ واالستئنافیۀ

طلبت “البالد” من المحامي محمود ربيع إيضاحا حول المبدأ الحديث الذي أرسته محكمة التمييز بشأن عدم مشروعية 
عمــل العامــل األجنبــي دون اســتصدار تصريــح عمــل من الجهــة المختصة )هيئة تنظيم ســوق العمل(، ومــن ثم بطالن 
عقد العمل بطالنا مطلقا، بما يتعين معه اعتباره معدوما وزوال آثاره كعقد عمل. وفيما يأتي نص اإليضاح القانوني:

تنظيــم  هيئــة  بقانــون  العمــل  جــرى 
ســوق العمل من تاريخ 1 يونيو  2006 
باعتبــاره التاريخ التالي لتاريخ نشــره 
في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
31 مايو  2006، وقد حظر هذا القانون 
في المــادة )23( القرة )أ( على األجنبي 
ممارســة العمل داخــل مملكة البحرين 
لــه  لــه تصريــح عمــل  دون أن يصــدر 

طبقا ألحكام ذلك القانون.
أجنبــي   – عامــل  فــأي  ذلــك  كان  وإذا 
الجنسية – إذا لم يحصل على تصريح 
عمــل، فإنــه ال يجــوز له مباشــرة العمل 
باعتبار أن ذلك ُيشكل جريمة، وتكون 

عقــود العمــل المبرمــة بعــد تاريــخ 01 
مطلقــا  بطــالن  باطــال  يونيــو  2006 
المحكمــة  وتثيــره  آثــار،  أي  يرتــب  ال 
هــذا األمــر مــن تلقــاء نفســها، وتقضي 
برفــض الطلبات المنشــأة على أســاس 
تقضــي  أن  دون  الباطــل  العقــد  هــذا 
ببطــالن العقــد، إذ لــم يطلب أحد ذلك؛ 
ألن الطلبــات العماليــة كبــدل اإلخطــار 
أو التعويــض عــن إنهاء عقــد العمل أو 
مكافــأة نهايــة الخدمــة ال تنشــأ إال عن 

عقد عمل صحيح.
بــل حتــى اإلقــرار بهــذه الطلبــات مــن 
جانــب صاحــب العمــل مثــال ال يعنــي 

القضــاء لهــا؛ ألن هــذا اإلقــرار مخالــف 
للقانون وتقضي المحكمة برفضه.

تنــص المــادة 119 مــن القانون المدني 
ُيعــاد  أبطــل،  أو  بطــل  إذا  أن  علــى 
المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها 
قبــل العقــد مــا لــم ينــص القانــون على 
خــالف ذلــك، فإذا اســتحال ذلــك على 
أحــد المتعاقديــن، فإنــه يجــوز الحكــم 

بإداء معادل.
فإنــه  أبطــل  إذا  العمــل  أن عقــد  وبمــا 
ُيســتحال إعــادة الحالــة إلــى مــا كانت 
عليهــا؛ لذلــك يحق لصاحــب المصلحة 
القضــاء  إلــى  اللجــوء  األطــراف  مــن 

بطلب الحكم بأداء معادل وال يمنع أن 
يكون مساويا لحقوق الطاعن الناشئة 
عــن عقــد العمــل، ولكــن علــى أســاس 
قواعد العدالة واالنصراف الواردة في 

القانون المدني.
وتجــد نظرية البطــالن المطلق للعقود 

مجــاال واســعا للتطبيــق كمــا فــي حال 
لألجنبــي،  التجاريــة  المحــال  تأجيــر 
حيــث جــرى قضــاء محكمــة التمييــز 
علــى أن مقتضــى نــص المــادة األولــى 
لســنة   1 رقــم  بقانــون  المرســوم  مــن 
1987 بشــأن بعــض األحــكام المتعلقــة 
أي  علــى  الحظــر  التجاريــة  بالمحــال 
تاجر مقيد في السجل التجاري بيع أو 
تأجير ســجله التجاري أو تأجير محله 
التجــاري ألجنبــي ورتــب عقوبــة على 

مخالفــة ذلــك، وبالتالي يكــون تكييف 
هذه العقود هو بطالن التصرف بطالنا 
مطلقــا متعلقــا بالنظــام العــام ويتعيــن 
مــن  بــه  تقضــي  أن  المحكمــة  علــى 
تلقــاء نفســها ولــو لم يتمســك بــه أحد 
مــن الخصــوم، ويكــون أي طلبــات بــن 
أطرافه ليس لها أثر والمحكمة تقضي 
برفضهــا لمخالفــة العقود النظــام العام 

وبطالنه بطالنا ُمطلقا.

طلبات المفصول ال تنشأ إال عن عقد صحيح

محمود ربيع

مواصالت مجانية لطلبتنا بمصر من المطار وإليه
المتأخرة الشهادات  استصدار  تستعجل  مطر  الثقافي  الملحق 

وفــرت المستشــار الثقافــي البحرينــي بمصــر خلــود مطر مزيدا مــن التســهيالت للطلبة 
المغتربين؛ لتذليل أّي مصاعب يواجهونها بمسيرتهم الدراسية الجامعية.

وقــال خريــج طــب األســنان مــن جامعة 
مصــر للعلــوم والتكنلوجيــا علــي جاســم 
مطــر  المستشــار  إن  “البــالد”  لـــ  البقالــي 
اتصــال  أّي  علــى  الــرد  عــن  تتوانــى  ال 
يردهــا مــن الطلبــة البحرينييــن بمختلف 

مؤسسات التعليم العالي.
التــي  التســهيالت  بيــن  مــن  وأضــاف: 
توفرهــا تأميــن المواصــالت مــن المطــار 
الطلبــة، ســواء يدرســون  وإليــه لجميــع 
علــى نفقــة الدولــة أو علــى علــى نفقتهم 

الشخصية.
المستشــار مطــر تمتــد  وذكــر أن جهــود 
لحــل أّي معوقــات يمر بهــا الطالب خالل 
دراسته، ومن بين ذلك تسريع استصدار 

الشــهادات المتأخــرة، ومعالجة أّي ســوء 
ودي  بشــكل  األكاديمييــن  مــع  تفاهــم 
الثقافيــة  الرحــالت  وتنظيــم  ومناســب، 
والفعاليــات الوطنية، وتأمين خصومات 

على تذاكر السفر.
وأشــار الــى أن المستشــار مطــر تتواجــد 
تواجــه  التــي  المشــكلة  لحــل  شــخصيا 
الطالــب، وتعقــد االجتماعــات المســتمرة 
مع المســؤولين واألكاديميين بمؤسسات 
التعليــم العالي للتوصل التفاقات تســهم 

في تحقيق مصلحة الطالب والجامعة.
وبين أن عددا كبيرا من الطلبة المغتربين 
انطباعــا  يحملــون  الجامعيــة  للدراســة 
إيجابيــا عــن المسشــار مطــر وجهودهــا، 

ومجــددا الشــكر للســفارة والســفير علــى 
جهودهم الداعمة للطلبة بالغربة.

يشــار إلــى أن الملحــق مطــر أعلنــت قبل 
فترة عن بدء تفعيل الخط الســاخن بين 
الملحقيــة الثقافية ومكتب وزير التعليم 
العالي في جمهورية مصر العربية، لتلقي 
أيــة شــكاوى يمكــن أن تواجــه الطــالب 
الجامعــات  فــي  الدارســين  البحرينييــن 

المصرية، العمل على حلها فورا.

وطالبت جميع الطالب بالتواصل مع  «
الملحقية سواء بشكل مباشر، أو عن 
طريق الموقع اإلليكتروني للملحقية، 
في حال وجود أية طلبات أو مشكالت 

للعمل على حلها فورا، للتيسير 
عليهم، وتوفير األجواء المالئمة لهم 

للمضي في دراستهم بهدوء.

LMRA قانون “سوق العمل” حظر عمل األجنبي دون تصريحعدم مشروعية عمل األجنبي دون تصريح من

إيضاح قانوني 
من المحامي 
ربيع عن مبدأ 

محكمة التمييز

يجوز تعويض 
المتضرر بعدالة 
بقواعد القانون 

المدني

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

علي البقالي خلود مطر
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الــــــبــــــحــــــريــــــن “لــــــــــــول” 

الباحث  يــعــدهــا  صفحة 

ــكــريــم إســمــاعــيــل  ــدال عــب

مــصــورا  توثيقا  تــتــنــاول 

ــتــي  ألبــــــرز األحـــــــــداث ال

مرت بها مملكة البحرين، 

ــات  ــ ــداي ــ ــة إلــــــى ب ــ ــافـ ــ إضـ

النهضة  مظاهر  انطالقة 

فيها على األصعدة كافة.

ميدان أوال بالمنامة في العام 1960

عبدالكريم إسماعيل

مطار البحرين الدولي 1960

وضع حجر األساس لمطار البحرين في العام 1959

منظر جوي للساحل البحري المنامة في السبعينات

مستشفى النعيم في الخمسينات

ميدان باب البحرين في العام 1954

نقل المياه على ظهر الجمال في الثالثينات

منظر جوي لمدينة المنامة في الستينات

نقل األحجار البحرية لبناء جسر 1941

موجة صقيع في تاريخ البحرين 1964

مصنع المشروبات الغازية سينالكو في العام ١٩٥٧

منظر جوي لمدينة المنامة في الستينات

البحرين “ لوَّل”
ــة ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــات بـــــتـــــاريـــــخ الـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــق أبـــــــــــرز الـ ــ ــ ــوث ــ ــ صـــــــــور ت

مسجد الخميس في العام 1928



مزيد من الضوابط على شوارع سار
ــة الـــمـــركـــبـــات ــ ــرك ــ ــق ح ــ ــدف ــ ــة ت ــ ــاس ــ “األشــــــغــــــال” تـــبـــحـــث س

اجتمع وكيل الوزارة لشؤون االشغال بوزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني أحمد الخياط مع رئيس المجلس البلدي الشمالي )ممثل الدائرة الخامسة( 
أحمــد الكوهجــي بحضــور عدد من مهندســي الوزارة، حيث تــم التطرق إلى عدد من 
المشــاريع التــي تخــدم مناطــق الدائرة واســتعراض مراحل اإلنجــاز والعمل في تلك 

المشاريع.

وفي بداية االجتماع أشــاد وكيل شــؤون 
األشغال بالجهود التي تقوم بها المجالس 
مقــدرًا  المملكــة،  بمحافظــات  البلديــة 
تواصــل القائميــن عليهــا مــع المواطنيــن 

والمسؤولين بما يخدم المنفعة العامة.
وقد تباحث الخياط والكوهجي في عدد 
مــن المواضيع من ضمنهــا وضع مزيد من 
الضوابط على بعض شــوارع مناطق سار 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور، إيجاد 
مخارج سلسة لبعض المجمعات التجارية 
بما يضمن سالســة تدفق حركة المركبات 

والتخفيف من االختناقات المرورية.

وفــي مــا يتعلــق بأعمــال صيانــة الطــرق، 
الــذي  المحــوري  بالــدور  الخيــاط  أشــاد 
تلعبــه المجالــس البلديــة فــي هــذا الشــأن 
مــن خالل التنســيق المســتمر بينهــا وبين 
شــؤون األشــغال، وتقــرر الترتيــب لزيارة 
ميدانية لبعض المناطق من أجل التعرف 
عــن قــرب علــى الوضــع العــام لهــا واتخاذ 
مشــكلة  أي  لحــل  الالزمــة  اإلجــراءات 

قائمة.
البلــدي  المجلــس  رئيــس  اســتعرض  كمــا 
لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  مــع  الشــمالي 
االشــغال مقترحًا بتوحيد إنشاء األرصفة 

ســار  قريــة  ومجمعــات  طرقــات  فــي 
وبخاصــة عند مداخل البيــوت بما يضمن 
ويمنــع  المواقــع  جماليــة  علــى  الحفــاظ 

العشوائية.
فــي  العمــل  تقــدم ســير  مناقشــة  وتمــت 
مشــروع تطويــر شــارع ســار الــذي تنفذه 

وزارة األشــغال حاليــًا من خالل توســعته 
وانشــاء  اتجــاه  فــي كل  وإضافــة مســار 
شبكة لتصريف مياه األمطار واستحداث 
نظــام اإلنارة، كما ســيتم تركيب إشــارات 
ضوئيــة علــى بعــض التقاطعــات لتنظيــم 

الحركة المرورية في المنطقة.

جانب من االجتماع

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصــام خلف أن نجاح الوزارة فــي إنجاز أكثر من 200 
حديقة ومنتزه وســاحل وممشــى في عموم مملكة البحرين، يبين جهود الوزارة ودعمها للتوجهات التي تصب في 

االهتمام بالبيئة والمحافظة عليها.

جــاء ذلــك فــي تصريــح لــه بمناســبة 
بــه  الــذي تحتفــل  الشــجرة  أســبوعه 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
العمرانــي كل عــام عبــر  والتخطيــط 
االهتمام الذي توليه الوزارة بتشجير 
وتخضير مملكة البحرين وطرح عدد 
من المشاريع الذي توفر بيئة خضراء 

ومتنفس للمواطنين والمقيمين.
وأشــار الوزيــر خلــف إلــى أن اهتمــام 
الــوزارة بالزراعــة وزيادة المســاحات 
لتوجهــات  ترجمــة  يأتــي  الخضــراء 
مــن  انطالقــا  الموقــرة،  الحكومــة 
علــى  بالحفــاظ  البحريــن  التزامــات 

البيئة.
وأكــد خلــف أن هــذا اإلنجــاز لــم يكن 
الــذي  الكريــم  الدعــم  لــوال  ليتحقــق 
البلــدي مــن قبــل  العمــل  بــه  يحظــى 
الداعــم والمؤســس األول له، صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة حفظه هللا ورعاه، وبتوجيهات 
كريمــة مــن رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، وبدعــم متواصــل مــن ولــي 
العهــد النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
مــن  القائمــة  هــذه  “إنجــاز  أن  وذكــر 
المشــروعات يشــكل عالمــة مضيئــة 
ضمن المســيرة التنموية الشــاملة كما 
تعبر عن حرص رســمي على االرتقاء 
اختــالف  علــى  الخدمــات  بمســتوى 

مستوياتها”
وتابــع “إن الــوزارة عملــت وبالتعــاون 
مــع المجالــس البلديــة علــى مواصلــة 
الحضريــة  التنميــة  تعزيــز  جهــود 
المستدامة لالرتقاء بالبيئة الحضرية 
الرقعــة  وزيــادة  المناطــق  وتطويــر 
البحريــة  والواجهــات  الخضــراء 

وانشــاء المتنزهات والحدائق العامة 
ومضامير المشي.

وأوضــح أن الــوزارة تعمــل على عدة 
الرقعــة  زيــادة  شــأنها  مــن  مشــاريع 
الخضــراء وإيجــاد مســاحات زراعية 
مشــروع  أبرزهــا  ومــن  وترفيهــة 
إعــادة تأهيــل الحديقــة المائية، الذي 
الحديقــة  تأهيــل  اعــادة  علــى  يقــوم 
االشــجار  جميــع  علــى  والحفــاظ 
والبحيــرة الموجــودة وعمــل تصميم 
جديــد يضيــف مســاحات مــن الرقعة 
الخضــراء تتضمــن أنــواع مميــزة من 
الشجيرات والنباتات العشبية ويوفر 
بمختلــف  لألطفــال  العــاب  مســاحة 
التطويــر  عمليــة  وتتضمــن  األعمــار، 
مظللــة  وجلســات  ممشــى  عمــل 
للعوائل وتوفير مســطحات خضراء، 
تخصيص مساحة لالستثمار، مواقف 
للســيارات ومباني خدميــة باإلضافة 
إلــى إنشــاء ســور محيــط بالحديقــة، 
ويقــع المشــروع علــى مســاحة 6.57 

هكتار “
أن  عــن  خلــف  الوزيــر  تحــدث  كمــا 
الوزارة تعكف حاليا في تنفيذ أعمال 
المرحلــة الثانيــة مــن تطويــر حديقــة 
المحــرق الكبــرى والتي تشــتمل على 
أعمال تهيئة الموقع توفير مســاحات 
 34,000 تعــادل  شاســعة  خضــراء 
متــر مربع وإنشــاء شــبكة الري، مبنى 
غرفــة  الميــاه،  دورات  بنــاء  اإلدارة، 
عــالوة  المضخــة،  غرفــة  الحــارس، 
على إنشــاء ممشــى وجلســات مظللة 
محيطــة بالممشــى مع تركيــب ألعاب 
ألعــاب  توفيــر  كمــا ســيتم  لألطفــال، 
االحتياجــات  ذوي  بفئــة  خاصــة 
الخاصــة متوقعــا “ أن تفتح الحديقة 
أبوابهــا أمــام الجمهــور بحلــول الربــع 

األول من العام المقبل)2020(.

ســعت  الــوزارة  أن  خلــف  وأوضــح 
خــالل الســنوات األخيرة إلــى تطوير 
فــي  تأســس  والــذي  عــذاري  مشــتل 
)عــام  الماضــي  القــرن  ثمانينيــات 
إلــى تطويــره بصــورة كبيــرة   )1982
ليحقــق االكتفاء الذاتــي الحتياجات 
الوزارة الســاعة الى تشجير وتجميل 
والــدوارات  والحدائــق  الشــوارع 
مملكــة  فــي  والمياديــن  والشــوارع 
البحريــن، وذلك عبر إدخال التقنيات 
كافــة  وتدريــب  وتأهيــل  الالزمــة 

العناصر المشتغلة في هذا المجال.
وأضاف إن الوزارة ستنفذ حزمة من 
مشاريع تشجير وتجميل التقاطعات 
كمشــروع تقاطــع الجنبيــة والمرحلــة 

الثانية من تجميل تقاطع الفاروق.
ويعتبــر مشــتل عــذاري اليــوم والذي 
بالمنطقــة  أســوة  االســم  بهــذا  ســمي 
المشــاريع  أحــد  فيهــا  شــيد  التــي 
لتجميــل  الهادفــة  االســتراتيجية 
الرقعــة  وزيــادة  البحريــن  مملكــة 
األساســي  المغــذي  وهــو  الخضــراء 
والشــوارع  والحدائــق  للمتنزهــات 
العامة في مملكة البحرين لما يزودها 

من مزروعات وأزهار.
أضــاف “وصل المشــتل في الســنوات 
الذاتــي  االكتفــاء  لمرحلــة  االخيــرة 
بعدمــا كان ينتــج فــي الســابق نصــف 
مليــون زهــرة “بوتونيــا” فــي الســنه، 
اذ اصبــح ينتــج ثالثــة ماليين شــتلة 
للفصليــن  الموســمية  الزهــور  مــن 
الصيف والشتاء سنويًا باإلضافة الى 
10آالف متــر مربــع مــن المســطحات 
الخضراء وأكثر من 250 ألف شــجرة 
فــي  يتــم زراعتهــا  وشــجيرة ســنويا 

مملكة البحرين.
اهتمــت  الــوزارة”  بــان  خلــف  وأكــد 
تقديــم  أجــل  مــن  التطويــر  بعمليــة 

أفضــل الخدمــات لعمليــات التشــجير 
المملكــة،  تشــهدها  التــي  الواســعة 
وأيضــا لنشــر ثقافة التشــجير وزيادة 

عدد الحدائق المنزلية “
وتابــع “ كمــا أطلقــت الــوزارة مبــادرة 
أنهــم  الــى  مشــيرا  النخيــل”  إكثــار   “
يســتهدفون من خالل هذا المشــروع 
الــى  والثانيــة  األولــى  مرحلتــه  فــي 
زراعــة مــا يزيــد عــن 12 ألــف فســيلة 

في عموم شوارع المملكة.
وأوضح “ أنه تم زراعة 4394 فسيلة 
علــى  موزعــة  األولــى  المرحلــة  فــي 
البلديات األربــع وذلك خالل المرحلة 
األولــى مــن تدشــين المشــروع، وأنــه 
مــن المؤمــل زراعــة أكثــر مــن 8 آالف 
فســيلة للمرحلــة الثانية تــوزع كذلك 
المحافظــات  شــوارع  جميــع  علــى 

األربع”
العمــل علــى االســتفادة  “تــم  وأردف 
مــن المــوارد الموجــودة من الفســائل 

والحدائــق  الرئيســية  بالشــوارع 
فــي  وفــر  انــه  حيــث  والمتنزهــات 
 4.395 حوالــي  األولــى  المرحلــة 
فســيلة نخيــل من الفســائل باإلضافة 
إلى زيادة المســاحات الزراعية بواقع 
12.156 متــر مربع، مع العلم أن أمانة 
العاصمــة زراعــة 222 فســيلة وبلدية 
المحرق 700 فســيلة وبلدية المحرق 
700 فسيلة وبلدية المنطقة الشمالية 
المنطقــة  وبلديــة  فســيلة   1.222
قامــت  فيمــا  950 فســيلة  الجنوبيــة 
الخدمــات البلديــة المشــتركة بزراعة 
خــالل  مــن  وذلــك  فســيلة   1.300
المبادرة التي أطلقتها وزارة األشغال 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
المبــادرة  مــع  بالشــراكة  العمرانــي 
الوطنيــة لتنمية القطــاع الزراعي في 

15 أكتوبر من العام 2017”.
تنفيــذًا  تأتــي  المبــادرة  أن  وأكــد 
لتوجيهــات الحكومــة الموقرة بزيادة 

الرقعة الخضراء وبناًء على توجيهات 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنــت إبراهيم آل خليفــة قرينة عاهل 
البــالد رئيســة المجلــس االستشــاري 
القطــاع  لتنميــة  الوطنيــة  للمبــادرة 
الزراعــي إلــى رفــع مســتوى االهتمام 
الزراعــي، ســواء كان علــى  بالقطــاع 
صعيــد تنميــة المســاحات الخضــراء 
اإلنتــاج  نســبة  ورفــع  وتطويرهــا 
زيــادة  وأهميــة  المحلــي  الزراعــي 
الرقعة الخضــراء ومردوها اإليجابي 

على البيئة والمجتمع.
يبلــغ  أن  المتوقــع  “مــن  وتابــع 
الثانيــة  المرحلــة  فســائل  إجمالــي 
10.000 فســيلة والتــي تقــدر كلفتهــا 
)نصــف  دينــار  بحوالــي.500.000 
تزيــد  أن  المتوقــع  ومــن  مليــون( 
بالنخيــل  المزروعــة  المســاحات 

بحوالي 30.000 متر مربع”.
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إنجـــــاز وتشجيـــــر 200 حديقـــــة وساحــــــل

مدينة حمد - مجلس بلدي الشمالية

بلــدي الشــمالية محمــد  قــال عضــو مجلــس 
الظاعــن إنــه تلقــى خــالل أســبوع فقــط مــا 
يصــل إلــى 500 طلــب توظيــف فــي القطــاع 
الحكومــي، الفًتــا إلى أنه ســيقوم برفعها إلى 

الجهات المهتمة بهذا الملف المهم.
 وأضاف الظاعن أنه ومن خالل جمع طلبات 
الجهــات ذات  إلــى  التوظيــف ســيتم رفعهــا 
العالقة وذلــك إليصال هذه الطلبات للجهات 
المعنيــة والنظــر فيها وذلك انطالًقا الشــراكة 

المجتمعية.
وذكر أن الطلبات التي تلقاها سيتم تصنيفها 
التحصيــل  مســتوى  علــى  بنــاء  وفرزهــا 
لمعرفــة  األكاديمــي  والتخصــص  الدراســي 
العمــل  عــن  الباحثيــن  مــن  فئــة  كل  حجــم 
ولتســليمها للجهات المســئولة لتم إيجاد حل 

لها.
إلــى  وظائــف  إيجــاد  ملــف  أن  إلــى  وأشــار 
الباحثيــن عــن العمــل يحتــاج إلــى وقفــة من 
جميــع الجهــات مــن ديــوان الخدمــة المدنية 
ووزارة العمل والشركات ورجال األعمال من 
خالل تحمل المســئولية الوطنية اتجاه أبناء 

هذا الشعب الكريم.

وأشــاد عضو مجلس بلدي الشــمالية بمبادرة 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية في إطالق 
المشــروع الوطنــي للتوظيف وبــدور اإلعالم 
هــذا  تحريــك  فــي  الماضيــة  الفتــرة  خــالل 
الملف المهم والذي يهم جميع فئات المجتمع 

البحريني.
ودعا الظاعن المؤسســات الرســمية والقطاع 
المشــروع  إلنجــاح  التكاتــف  إلــى  الخــاص 
الوطنــي مــن خــالل احتــواء وتوظيــف أكبــر 

قدر ممكن للعاطلين.

بلدي الشمالية: 500 طلب توظيف في أسبوع

المنامة - بنا

تنطلق غدا )األحد( االمتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر في 
دورتها السابعة، وتستمر لمدة أربعة أيام متتالية؛ ابتداًء من األحد 3 

مارس حتى األربعاء 6 مارس.

وسيجلس ألداء االمتحانات أكثُر 
فــي جميــع  طالــب  آالف   10 مــن 
المــدارس الحكوميــة، وبمشــاركة 
7 مــدارس خاصة أبدت رغبًة في 
االمتحانــات. هــذه  طلبتهــا  أداء 

ا لطلبة  وُتعقــد االمتحانــاُت ســنويًّ
الصــف الثانــي عشــر فــي كلٍّ مــن: 
اللغــة العربية، واللغــة اإلنجليزية، 
وحــل المشــكالت؛ من أجل قياس 

مستوى أداء الطلبة في المهارات 
المعرفية، والحسابية، والحياتية، 
التــي اكتســبها الطلبــة  واللغويــة، 
قبــل  مــا  التعليــم  مرحلــة  خــالل 
الجامعي، كما ستعقد االمتحانات 
الصــف  لطلبــة  أيًضــا  الوطنيــة 
فــي   ،2019 العــام  فــي  الســادس 
أبريــل   10 األربعــاء  مــن  الفتــرة 

حتى الثالثاء 16 أبريل.

انطالق االمتحانات الوطنية للصف الـ12

06local@albiladpress.com

محمد الظاعن

خلف يبحث احتياجات “أولى العاصمة”
ــة داخـــــــــل الـــــدائـــــرة ــ ــس ــ ــي ــ ــرئ ــ ــر الـــــــشـــــــوارع ال ــ ــوي ــ ــط ــ ت

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
بمكتبــه في شــؤون األشــغال ممثــل الدائــرة األولى في محافظــة العاصمة 
النائــب عــادل العســومي بحضــور وكيــل الــوزارة لشــئون األشــغال أحمــد 
الخياط وعدد من مسئولي الوزارة.وفي اللقاء، رّحب الوزير خلف بالنائب 
العسومي، مشيًدا بالدور الكبير الذي يلعبه أعضاء السلطة التشريعية في 
خدمة الوطن والمواطنين، مؤكًدا في الوقت ذاته أهمية التعاون المستمر 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الصالح العام.

وتــم فــي المقابلــة بحــث عــدد مــن 
باحتياجــات  المتعلقــة  المواضيــع 
محافظــة  فــي  األولــى  الدائــرة 
العاصمة والمتعلقة بتطوير الشوارع 
وكذلــك  الدائــرة  داخــل  الرئيســية 
تطوير المشــاريع الخدميــة والبلدية 

التي تعنى بها الوزارة.
وقــدم النائــب والعضــو البلــدي عدًدا 

بتطويــر  المتعلقــة  الطلبــات  مــن 
الحــورة  فــي  المروريــة  الحركــة 
والقضيبيــة وكذلــك بمراقبــة الباعــة 

الجائلين.
حــرص  علــى  خلــف  الوزيــر  وشــّدد 
الوزارة على تنفيذ توجيهات مجلس 
الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الــوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة بالعمل من أجل 
توفيــر أفضــل الخدمــات للمواطنين 

والمقيمين.
عــادل  النائــب  أشــاد  جانبــه،  مــن 
األشــغال  وزارة  بجهــود  العســومي 

والتخطيــط  البلديــات  وشــئون 
المشــاريع  تنفيــذ  فــي  العمرانــي 
الخدميــة في عموم مملكة البحرين، 
صعيــد  علــى  الحاصــل  والتطويــر 

المشاريع الخدمية التي تقدمها.

وزير األشغال مستقبال النائب عادل العسومي
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ــبـــوع الــشــجــرة “الـــبـــلـــديـــات” تــؤكــد االهـــتـــمـــام بــالــبــيــئــة الـــخـــضـــراء فـــي أسـ



كشــف وزير العمل والتنميــة االجتماعية جميل 
حميدان أن 18 شــركة تعثرت عن سداد األجور 
بمواعيدهــا المقررة بالعام 2018، و2863 عامال 
لــم يحصــل علــى أجــره بانتظــام خــالل العــام 

برلمانــي  ســؤال  علــى  ردا  وأضــاف  الماضــي. 
للنائــب ســيد فــالح هاشــم، وســيعرض بجلســة 
مجلــس النــواب يــوم الثالثــاء المقبــل أن عــدد 
الشــركات الـــ 18 التــي لــم تلتــزم بســداد األجور 
بمواعيدها المحددة من إجمالي 87 ألف شــركة 

مسجلة في سوق العمل.

ولفت إلى أن الشــركات المذكورة مازالت تحت 
المتابعــة، وســددت جزءا من األجــور من خالل 
فــي  والعمــال  العمــل  أصحــاب  بيــن  التفــاوض 
الــوزارة، وتمــت جدولــة دفــع األجــور المتأخرة 
بحضــور وموافقــة  زمنيــة محــددة  فتــرة  فــي 
صــدور  قــرب  إلــى  وبيــن  ذلــك.  علــى  العمــال 

قــرارات وزاريــة إللــزام صاحب العمــل بتحويل 
أجــور عمالــه للبنوك والمؤسســات المالية وذلك 
إنفــاذا لتعديل تشــريعي بقانــون العمل بالقطاع 

األهلي، والذي دشن نظاما لحماية األجور.
وبين الوزير أن أشهر تخلف الشركات الـ 18 عن 
سداد األجور يتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر.

قال وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميــل حميــدان إن 24685 بحرينيــا 
بالعــام  الخــاص  بالقطــاع  توظفــوا 
ألول  متوظفــا   6403 بينهــم   ،2018
مرة. وأوضح ردا على سؤال برلماني 
ســيعرض  ســلمان  عبدالنبــي  للنائــب 
بجلســة مجلــس النواب يــوم الثالثاء 
جديــدا  موظفــا   1492 أن  المقبــل 

بالقطاع العام خالل العام الماضي.
الداخليــن  مجمــوع  أن  الــى  ولفــت 
الجــدد لســوق العمــل بالعــام الماضــي 
يبلغ 7895. وأشار الى الوزارة نظمت 
 ،2018 بالعــام  توظيــف  معــارض   7

وجرى توظيف 2652 بحرينيا.
وقال: استفاد 485 خالل العام 2018 
التدريــب حتــى ضمــان  برنامــج  مــن 

مــن   80% أن  الــى  ونبــه  التوظيــف. 
إجمالــي العاطليــن إنــاث، وارتفع عدد 
المديريــن البحرينيين مــن 1225 إلى 
عــدد  وارتفــع   ،2018 بالعــام   1820
بالتجزئــة  البيــع  بقطــاع  البحرينييــن 
مــن 12 ألــف بالعام 2008 الى 23 ألف  

بالعام 2018.

كشف ديوان الخدمة المدنية عن تقاعد 8025 موظفا بمختلف الجهات الحكومية، وأعلى 5 جهات هي: وزارة 
التربيــة والتعليــم )3634( ويشــكل العــدد نســبة 45 % مــن إجمالــي المتقاعديــن، تليهــا وزارة الصحــة )1323(، 
ووزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي )737(، وهيئــة الكهربــاء والمــاء )424(، ووزارة 

الداخلية )395(. 

وعــن توزيــع الفئــات العمريــة للمتقاعدين، 
 )%  54 بنســبة  شــخصا   4225( فأغلبهــم 
من ســن 40 إلى 49 عاما، يليهم بنســبة 26 
% مــن ســن 50 إلــى 59 عامــا، ثــم 19 % 
للفئــة مــن ســن 30 إلى 39 عامــا، وتقاعد 5 

موظفين فقط عمرهم أقل من 30 عاما. 
جــاءت هــذه المعلومــات ردا علــى ســؤال 
العســومي  عــادل  النائــب  وجهــه  برلمانــي 
لوزيــر شــؤون مجلســي الشــورى والنــواب 
عــن  سياســيا  المســاءل  البوعينيــن  غانــم 
أمــام  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  أعمــال 

البرلمان. 
وستنــــاقش اإلجابـــــــة بجلســــــــــــــة مجلــس 

النــــــــــواب يــــوم الثالثــــاء المقبل.
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“التربية” نجمة “االختياري” بتقاعد 3634 تليها “الصحة”

ــة” ــيـ ــلـ ــداخـ “الـ ـــ  ــ ب و395  ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الـ ــة  ــئ ــي ــه ب  424

عضــو  ســؤال  علــى  الوزيــر  مهلــة  يومــا   15
تنــص  مــا  وفــق  والنــواب  الشــورى  مجلســي 
عليــه مــادة منظمــة بذلــك بالالئحــة الداخليــة 

للمجلسين.

وتقــارن “البالد” بعدد اليوم بين تاريخ توجيه 
النائــب لســؤاله البرلمانــي ومدى وفــاء الوزير 
بمــا تنــص عليــه الالئحــة الداخليــة مــن ميعاد 

للرد.
المدرجــة  الثالثــة  الــوزراء  أن  واضحــا  وبــدا 
الثالثــاء  جلســة  أعمــال  بجــدول  إجابتهــم 

المقبــل تأخــروا جميعا، وبلــغ تأخر وزير العمل 
والتنميــة االجتماعية جميل حميدان 13 يوما 
عن الموعد الالئحي، ووزير المالية واالقتصاد 
الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة 8 
أيام، ووزير شــؤون مجلسي الشورى والنواب 

غانم البوعينين 7 أيام.

يبحــث مجلــس النــواب بجلســة الثالثــاء المقبل اقتراحا برغبة بشــأن قيــام الحكومة 
بإنشاء محطة مركزية للنقل البري تعمل بطريقة المطارات للتنقل بين الدول.

الحكومــة  قيــام  برغبــة  االقتــراح  ــن  يتضمَّ
بإنشــاء محطــة مركزية للنقــل البري الدولي، 
الخارجــي،  النقــل  لشــركات  مكاتــب  تضــّم 
المســافرين، ومحطــات  لســيارات  ومواقــف 
المغادريــن  للمســافرين  وصالــة  للحافــالت، 
كافــة  علــى  يحتــوي  ومركــزا  والقادميــن، 
ومتطلباتهــم:  المســافرين  احتياجــات 
كالمطاعــم، والمقاهــي، ومحــالت الصرافــة، 

ومكاتب النقل الداخلي.
يوســف  أحمــد  النــواب:  بتوقيــع  واالقتــراح 
محمــد  الســلوم،  صبــاح  أحمــد  الدمســتاني، 
خليفــة بوحمــود، زينــب عبداألميــر إبراهيم، 

عبدهللا خليفة الذوادي.
وقــاد التوقيــع علــى االقتــراح برغبــة النائــب 
أحمد الدمستاني، والذي يملك شركة األسمر 

للنقليات والسفر.
وعلقــت وزارة المواصــالت واالتصــاالت أن 
االقتــراح يتطلَّب تنفيذه توفير أرض كبيرة، 
وبموقع مالئم وميزانية؛ ليتّم تحقيق الهدف 
من االقتراح، وهو تنظيم عملية النقل البري.
وأوضحــت الــوزارة أنهــا تعمــل حاليــا علــى 
أهم مشــاريعها اإلســتراتيجية، وهو مشروع 
التعــاون  إنشــاء ســكة حديــد دول مجلــس 
البحريــن  مملكــة  ســيربط  الــذي  الخليجــي 

جســر  عبــر  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
إنشــاء  المشــروع  ن  الملــك حمــد، وســيتضمَّ
مركــز للخدمــات فــي محطــة دوليــة تتوافــر 
المتعّلقــة  والخدمــات  المرافــق  جميــع  فيهــا 
بالمواصــالت العامة والنقل البري في مملكة 

البحرين.

ووزير المواصالت

االقتراح بقيادة الدمســتاني مالك شــركة نقليات وســفر“^” ترصــد مــدى وفــاء الــوزراء بالمهــل القانونيــة

مركز خدمات بمحطة برية بسكة الحديد مع السعوديةحميدان تأخر 13 يوما عن إجابة سؤال برلماني

عبدالنبي سلمان

فالح هاشم وزير العمل

2863 عامال من 18 شركة تأخرت رواتبهمتوظيف 7895 بحرينيا بينهم 19 % بـ “العام”
ــوك ــن ــب ــال ــرب صــــــدور قــــــــرارات إلـــــــزام تـــحـــويـــل األجـــــــور ب ــ قـ

إحصائية أشهر تأخير األجور وعدد الشركات المتخلفة

راشد الغائب

السبت
2 مارس 2019 
25 جمادى اآلخرة 1440

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

المالحظاتالتاريخ المفترض وفقا لالئحةتاريخ استالم اإلجابةتاريخ ارسال السؤالالسائل والمجيب

سؤال النائب محمود البحراني لوزير المالية 
واالقتصاد الوطني

12 فبراير20 فبراير 29 يناير 2019
تأخــر الوزيــر 8 أيــام عــن 

الموعد الالئحي للرد

سؤال النائب ســيد فالح هاشم لوزير العمل 
والتنمية االجتماعية

12 فبراير25 فبراير 29 يناير 2019
تأخــر الوزيــر 13 يوما عن 

الموعد الالئحي للرد

ســؤال النائب عبدالنبي سلمان لوزير العمل 
والتنمية االجتماعية

12 فبراير25 فبراير 29 يناير 2019
تأخــر الوزيــر 13 يوما عن 

الموعد الالئحي للرد

ســؤال النائب عادل العســومي لوزير شؤون 
مجلسي الشورى والنواب

17 فبراير24 فبراير 3 فبراير 2019
تأخــر الوزيــر 7 أيــام عــن 

الموعد الالئحي للرد

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

قــال وزير الماليــة واالقتصاد الوطني 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة 
لإليــرادات  الوطنــي  الجهــاز  بــأن 
ورقابــة  وتحصيــل  بــإدارة  يختــص 
القيمــة المضافــة والغرامــات اإلدارية 
علــى  ردا  وأضــاف،  بهــا.  المرتبطــة 
محمــود  للنائــب  برلمانــي  ســؤال 
البحرانــي ســيعرض بجلســة مجلــس 
أن  المقبــل،  الثالثــاء  يــوم  النــواب 
الهيــكل التنظيمي للجهاز يشــمل عدة 
والتحصيــل  العمليــات  منهــا  إدارات 
والشــؤون  والسياســات  والرقابــة 
القانونيــة  وغيرها مــن إدارات الدعم 
البشــرية  المــوارد  كإدارة  الرئيســية 

والمالية وإدارة تقنية المعلومات.
ولفت الى أن الجهاز اســتقطب كوادر 
العاليــة  والمهنيــة  بالكفــاءة  تتميــز 
المضافــة  القيمــة  لتطبيــق  المســتوى 
الممارســات وتماشــيا  حســب أفضــل 

مع ما نصــت عليه االتفاقية الموحدة 
لدول مجلس التعاون.

وأشــار إلى أن من جهود الجهاز وضع 
وحمــالت  الميدانيــة  للرقابــة  آليــات 
تفتيشــية مكثفــة وحمــالت توعويــة 
بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة 
الســؤال  هــو  وهــذا  والســياحة. 
البرلمانــي األول الذي يوجه من عضو 
بالمؤسســة التشــريعية لوزيــر الماليــة 

من بعد حمله حقيبة الوزارة.

”VAT“ استقطاب كوادر كفوءة لتطبيق الـ يجب أن يكون الصوت العربي مسموعا دوليا
وصلــت رئيس مجلس النواب فوزية زينل 
الــى المملكــة األردنيــة الهاشــمية لتــرؤس 
وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في 
اجتماع المؤتمر التاسع والعشرين لالتحاد 
البرلمانــي العربي، الــذي يعقد في العاصمة 
ان خالل الفترة من 4-3 مارس  األردنية عمَّ
البرلمانــات  مــن  عــدد  بمشــاركة  الجــاري، 
العربيــة، حيــث كان فــي اســتقبالها والوفد 
المرافق نصار القيسي النائب األول لرئيس 
مجلس النواب بالمملكة األردنية الهاشمية 
مملكــة  ســفير  الرويعــي  يوســف  وأحمــد 
البحريــن لــدى المملكــة األردنية الهاشــمية 
الشــقيقة وفــي تصريــح بهذه المناســبة، أكدت 
رئيــس مجلــس النــواب أن أعضاء وفد الشــعبة 
البرلمانيــة لمملكة البحرين ســيكون لهم حضور 
يعقــد  الــذي  المؤتمــر  فــي  إيجابيــة  ومشــاركة 
تحــت عنــوان “القــدس العاصمــة األبديــة لدولة 
لجــان  فــي  المشــاركة  إلــى  إضافــة  فلســطين”، 

االتحاد البرلماني العربي الدائمة التي ستناقش 
الداخلــي، ومكافحــة  ميثــاق االتحــاد ونظامــه 

اإلرهاب، وقانون المرأة والطفل.
التشــريعية  الســلطة  أن مشــاركة  إلــى  ولفتــت 
انطالقــا  يأتــي  المؤتمــر  فــي  البحريــن  بمملكــة 
التــي  الراســخة  البحريــن  مملكــة  مــن سياســة 
الشــقيقة  الــدول  مــع  التعــاون  علــى  تحــرص 
والصديقة في مختلف المجاالت بالشــكل الذي 
يتوافــق والتزامــات البحرين ومســؤولياتها في 
أنــه  إلــى  إضافــة  والدوليــة،  العربيــة  المحافــل 

فرصــة لتعريف العالم بمملكــة البحرين كمملكة 
دســتورية أخــذت مســيرتها الديمقراطيــة عبــر 
النيابــي  كالمجلــس  الدســتورية  مؤسســاتها 
المنتخــب ومجلس الشــورى، ومــا صاحب ذلك 
مــن خطــوات االنفتــاح الديمقراطي الــذي أتاح 

للجميع حرية الرأي والتعبير بال قيود.
وأكــدت أن االتحــاد البرلمانــي العربــي كان وال 
العادلــة  العربيــة  القضايــا  لجميــع  داعًمــا  يــزال 
البرلمانيــة  المحافــل  كل  فــي  عنهــا  والتعبيــر 
الشــعب  قضيــة  أن  إلــى  ونوهــت  الدوليــة. 

الفلســطيني التــي يركز عليهــا المؤتمر وتمكينه 
مــن حقوقــه الوطنيــة في بنــاء دولتــه الوطنية 
هــذه  وحمايــة  الشــريف  القــدس  وعاصمتهــا 
المدينــة من محــاوالت التهويد وطمس هويتها 
العربية اإلســالمية تعد من أبرز أهداف االتحاد 
البرلمانــي العربــي الــذي اتخــذ لمؤتمــره شــعار 
“القــدس العاصمــة األبديــة لفلســطين”، مشــيرة 
إلــى أنــه من واجب البرلمانــات العربية الوقوف 
وقفــة موحدة وفاعلــة لنصرة أهلنا في القدس، 
باعتبــار ان الحفــاظ علــى هويــة القــدس عربية 

إسالمية هو مدخل حل القضية الفلسطينية. 
وشــددت علــى أن تداعيــات األوضــاع الجاريــة 
مســموًعا  العربــي  الصــوت  يكــون  أن  تفــرض 
وحاضًرا بقوة في المحافل اإلقليمية والدولية، 
ومؤثــًرا فــي المجتمــع الدولــي عبــر البرلمانــات 
فــي مرحلــة باتــت فيهــا مصلحــة األمــة العربية 
سياســًيا واقتصادًيــا واجتماعًيــا علــى المحــك 
العربيــة  األمــة  تفكيــك  محــاوالت  ضــوء  فــي 

واستهدافها.

وصول وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي رئ يس مجلس النواب إلى األردن

عّمان - الشعبة البرلمانية

محرر الشؤون المحلية

الشيخ سلمان بن خليفة



الثقافـــة عـــن  وبرنامـــج  االفتراضـــي  للواقـــع  متحـــف 

معرض “فن البحرين عبر الحدود”

يوفر معرض فن البحرين عبر الحدود “آرت باب 2019” لضيوفه تجربة مميزة ومتنوعة في ركن الواقع االفتراضي األول من نوعه في المنطقة، وسيجمع برنامج 
المعــرض الحــواري نخبــة من المؤسســات الفنية واألحياء الثقافية والمتاحف بمشــاركة مجموعــة من المتخصصين في قطاعات تكنولوجيــا المعلومات والتقنيات 
المالية والتعامالت الرقمية )بلوك تشين( والذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي. وسيسلط المعرض الضوء على مختلف جوانب الفن المعاصر البحريني ودوره 

المهم في إثراء التراث الفني الغني في المملكة.

مديــرة  ســابروال  كانيــكا  وأشــارت 
معــرض فــن البحريــن عبر الحــدود إلى 
أن دورة هذا العام ستقدم مزيجًا فريدًا 
واالتجاهــات  البحرينيــة  الفنــون  مــن 
المتطــورة للفــن حــول العالــم مــن جهة 
أخرى، وســتتيح للزوار فرصة االطالع 
الفنانيــن  مــن  العديــد  أعمــال  علــى 
فــي  الفنيــة  والمعــارض  الموهوبيــن 
البحريــن لالســتمتاع بتجربــة تتجــاوز 
وســيتمكن  والمــكان.  الزمــان  حــدود 
الجمهــور أيضــًا من التعــرف على ثالث 
تجــارب مســتقبلية متنوعــة فــي ركــن 
الواقــع االفتراضــي باســتخدام أجهــزة 
“فيفــا بــرو” تتيــح لهــم فرصــة معاينــة 
معاصــرة  صينيــة  فنيــة  مجموعــات 
ومشــهورة على مســتوى العالم، إضافة 
إلــى روائــع األعمــال الفنيــة الهولنديــة 
عشــر،  الســابع  القــرن  مــن  والفلمنكيــة 
ومجموعــة أعمــال فنية أصليــة بتقنية 

الواقع االفتراضي 
معــرض  أول  زوار  ســيتمكن  حيــث 
االفتراضــي  الواقــع  لتكنولوجيــا  فنــي 
مــن  األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي 
االفتراضيــة  المتاحــف  فــي  التجــول 
الخاصــة بمجموعــة )DSL( مــن مدينــة 
باريــس الفرنســية ومجموعــة )كريمــر( 
فــي مدينــة أمســتردام الهولنديــة. كمــا 
ســتتاح لهم الفرصة لتجربة العديد من 
أعمال الواقع االفتراضي لمجموعة من 
الفنانين المعاصرين البارزين من خالل 
دار “خــورا” األولى من نوعها في العالم 
فــي مجــال الفــن المعاصــر باســتخدام 
تكنولوجيــا الواقــع االفتراضي والواقع 
المعزز، والتي تم إنشــاؤها بالتعاون مع 
مؤسسة )Faurschou( في كوبنهاجن. 
عبــر  البحريــن  فــن  معــرض  ويهــدف 
إلــى   ”2019 بــاب  “آرت  الحــدود 
اســتعراض جوانــب العالقــة المتبادلــة 
والتكنولوجيــا،  والثقافــة  الفنــون  بيــن 
وذلــك مــن خــالل اســتضافة أكثــر مــن 
40 متحدثــًا مــن نحــو 20 دولــة حــول 

العالــم فــي سلســلة مــن حلقــات الحوار 
والمناقشــات والمقابالت. وتضم قائمة 
المتحدثين المشــاركين كالً من الرئيس 
التنفيــذي لســلطة منطقة غــرب كولون 
الثقافيــة )WKCD(، والعضــو المنتــدب 
لمركــز الشــيخ عبد هللا الســالم الثقافي 

فــي منطقة الكويــت الثقافية الوطنية، 
ومدير المتحف الوطني في سنغافورة، 
ومديــر إدارة التغييــر فــي جامعة لندن 
كريســتي  مؤسســة  ورئيــس  للفنــون، 
فــي منقطــة أوروبــا والشــرق األوســط 
وروســيا والهند، رئيــس مجلس اإلدارة 

 ،)MutualArt( ل  المشــارك  والمؤســس 
Ar� (والمؤســس والرئيس التنفيــذي ل 
إدارة معــرض  tory(، ورئيــس مجلــس 

.)TEFAF( الفن التشكيلي األوروبي
مــن  العديــد  البرنامــج  ويتضمــن 
تأثيــر  حــول  الحواريــة  الجلســات 
الفنــون،  علــى  واالبتــكار  التكنولوجيــا 
خاصــة  جلســة  تنظيــم  ســيتم  حيــث 
مــن   )BlockchainHub( مــع  بالتعــاون 
مدينــة برليــن األلمانية لمناقشــة أهمية 
تشــين(  )بلــوك  الرقميــة  التعامــالت 
االســتفادة  الفــن  لعالــم  يمكــن  وكيــف 
نقاشــًا  البرنامــج  سيشــهد  كمــا  منــه، 
لتكنولوجيــا  المتنامــي  الــدور  حــول 
والتعامــالت  االصطناعــي  الــذكاء 
الرقميــة )بلــوك تشــين( واإلبــداع الفني 
والعلــوم المتقدمــة في تطويــر المجال 
فــي  المشــاركون  وســناقش  الفنــي. 
ابتــكارات  جلســة أخــرى اســتخدامات 
المعــزز  واإلبــداع  االصطناعــي  الــذكاء 
وتوقعات اتجاهات الفن في المستقبل 
مــن   )Verisart( مــن  خبــراء  بمشــاركة 
نيويــورك  مــن   )RunwayML(و لنــدن 
ناشــئة  شــركة  وهــي   )RunwayML(و
So� (مقرها نيويورك استحوذت عليها 

theby’s( في أوائل العام 2018.
أيضــًا  المعــرض  يســتضيف  وســوف 
والتمويــل  الفــن  حــول  حــوار  جلســة 
ديلويــت  مركــز  بمشــاركة  اإلســالمي 
للفــن والتمويل ومركز ديلويت الشــرق 
األوســط للتمويل اإلســالمي والمعرفة. 
وتناقش الجلســات األخــرى العديد من 
المواضيــع المهمــة مثل فلســفة الفنون، 
ورعاية الفنون لتمكين مســيرة التنمية 
الثقافية في العالم العربي، واســتخدام 
والتحليــالت  الضخمــة  البيانــات 
إدارة  علــى  الجامعيــن  لمســاعدة 
أفضــل،  بشــكل  والتقلبــات  المخاطــر 
المناطــق  أهميــة  زيــادة  إلــى  إضافــة 
الثقافيــة والتعليميــة فــي بنــاء اقتصاد 

مرتكز على االبتكار.
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اســتكماالً للمشــاريع الثقافية وصون البيوت التراثية، يدشن مركز الشيخ 
إبراهيــم بــن محمــد آل خليفة للثقافــة والبحوث، “منامــة القصيبي” تزامنًا 
مع فعاليات ربيع الثقافة الرابع عشــر 2019، إذ يمثل هذا الصرح الثقافي 
حيــاة الشــاعر والســفير والوزيــر غــازي القصيبــي، وذلــك اليــوم الســبت 2 
مارس عند الســاعة الســابعة مســاًء في فريج الفاضل. ويأتي هذا الموقع 
كثالــث بيــت يتفــرع عن مركز الشــيخ إبراهيم في مدينــة المنامة بعد بيت 

الشعر )بيت إبراهيم العريض( وبيت خلف

إن الدعــم الكريــم لصاحــب الســمو الملكي األميــر الوليد بن طــالل بن عبد 
العزيــز آل ســعود )مؤسســة الوليــد لإلنســانية( ســاهم في تجديــد وترميم 
منــزل تاريخــي يملكــه الســيد صــالح القصيبــي، كما اســتعان مركز الشــيخ 
إبراهيــم بفريــق دولــي وضع بصمته إلظهار اإلرث الفكــري للقصيبي بأبهى 

حلة.

تدشين “منامة القصيبي” اليوم

صدرت أخيرا عن دار الساقي للنشر والتوزيع٬ رواية »أنفس« للكاتب الروائي 
عبده خال، في 224 صفحة من القطع المتوسط.

وتــدور الروايــة فــي عوالــم يتداخــل 
فيها الواقع باألسطورة والسحر، وبما 
يشــبه المعجــزة، حيــث يولــد »وحيد« 
تحت عنايــة الجّدة واألبويــن و»قّدار 
الجبلــي«، العالِــم بمــا ال يعلــم بــه أحــد 
حياتــه  وحيــد  يمضــي  النــاس،  مــن 
باحًثا عن نفسه، هو الذي ينتظر يوًما 

تتجّلى فيه معجزاته.
المــرأة  »ثنــوى«،  هــوى  فــي  ويقــع 
الّســاحرة التــي تختصــر كّل النســاء، 
فيعمــد قــّدار إلــى إخفائهــا عنــه كــي 
الــذي  ال تؤّخــر ظهــور معجزاتــه، مــا 
يجعلــه األخطر مــن المطلوبين بتهمة 

اإلرهاب؟

تســتعد مدينــة دبــي اإلماراتية للــدورة الثالثة عشــرة من فعاليــات »آرت دبي«، 
المنعقدة من 20 إلى 23 مارس المقبل في مدينة جميرا.

تفاصيــل  عــن  المنظمــون  وكشــف 
الجلسات الحوارية التي ستكون ضمن 
فعاليــات الــدورة ال 13 المقبلة، والتي 
600 متحــدث  ســتكون مــع أكثــر مــن 
المعــارض  وممثلــي  الفنانيــن  مــن 
والمؤرخيــن الفنيين والخبراء الفنيين 
لمناقشــة  وغيرهــم،  القــرار  وصنــاع 
مختلــف المواضيــع ذات الصلــة، مثــل 

الرعايــة الفنيــة واقتنــاء المجموعــات 
السياســية  والعوامــل  الفــن  وتاريــخ 
واالجتماعيــة والثقافية التي تؤثر في 

الفن المعاصر.
 20 العــام  هــذا  نســخة  فــي  ويشــارك 
محــاورًا عالميــًا من مختلــف المجاالت 
والتخصصــات، مثــل النقــاد والقّيميــن 

والتربويين ورواد األعمال. صــدر حديثــا عــن المركــز الثقافي العربي، روايــة »حكايات القط الشــقي 1/2« 
لألديب والمسرحي الفرنسي مارسيل إيميه.

»كونــا  الروايــة  غــالف  علــى  ويأتــي 
عاقلَتيــن!. لكــن مــا إن يغــادر األبــوان 
المنزل، حتى تسارع دلفين ومارينيت 
إلــى خــرق توصياتهمــا والتشــاقي مع 

أصدقائهما الحيوانات«.
الشــقي«  القــط  »حكايــات  ر  تصــوِّ
فتاَتيــن  مغامــرات  وفكاهــة  ببراعــة 
صغيرَتيــن مع حيوانــات المزرعة، من 
أبقــار وثيــران وخرفــان وبــط وقطــط 

فــي  الطفلَتيــن  مــع  تتواطــأ  وكالب.. 
وخاصــة  الراشــدين،  عالــم  مواجهــة 

األبوين.
ومن خالل حياة هذه المزرعة الغريبة 
أن  الحيوانــات  فيهــا  تســتطيع  التــي 
تتكلم دون أن يدهش ذلك أحد، يقدم 
لنا مارسيل إيميه رائعته الخالدة التي 
كتبهــا »لألطفــال مــن أربــع إلــى خمس 

وسبعين سنة.

أنفس عبده خال

آرت دبي

حكايات القط الشقي

كواحــدة مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، شــهد مســرح البحريــن الوطني، الــذي يضم ألف كرســي وكرســي، انطالقة مهرجــان ربيع 
الثقافــة الرابــع عشــر، حيــث قــّدم علــى خشــبته عــرض الباليه المســرحي العالمــي “شــهرزاد”. ويأتي هذا العــرض بالتزامــن مع يوم 
السياحة العربي الذي تم اعتماده حين كانت المنامة عاصمة السياحة العربية للعام 2013، وهو ذات التاريخ الذي يصادف ذكرى 

ميالد الرحالة العربي ابن بطوطة.

هيئــة  رئيســة  قالــت  المناســبة  وبهــذه 
مــي  الشــيخة  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن 
بنــت محمــد آل خليفة: “انطــالق مهرجان 
الرحالــة  ميــالد  يــوم  فــي  الثقافــة  ربيــع 
العربــي ابــن بطوطــة يعكس شــمولية هذا 
الموســم الســنوي الذي يســاهم فــي تعزيز 
مملكــة  فــي  الثقافيــة  الســياحة  صناعــة 
البحرين”، مضيفة: “الثقافة رافد أساســي 
وهــي  المســتدامة،  التنميــة  روافــد  مــن 
الجســر الــذي نتواصــل بــه مــع الحضارات 
األلــف  مســرح  اليــوم  هــو  وهــا  العالميــة 
كرســي وكرســي يســتقبل الباليه الروسي 
شــهرزاد المســتوحى مــن ألــف ليلــة وليلة 
فــي محــاكاة للقــاء الثقافــات علــى أرض 

مملكة البحرين”. 

علــى  اليــوم  عــرض  إن  معاليهــا  وقالــت 
الــذي  الوطنــي،  البحريــن  مســرح  خشــبة 
تــم تشــييده بدعــم كريم من عاهــل البالد 

حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة 
بــن عيســى آل خليفــة، يمّثــل االنطالقــة 

المالئمة للمهرجان.

المســتدامة للتنميــة  أســاس  رافــد  محمــد:  بنــت  مــي 

“شهرزاد” يعلن انطالقة “ربيع الثقافة”

صــدر حديثــًا كتــاب “ألبــوم صور ووثائق حضرة صاحب الســمو الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح” أمير دولة الكويت الشــقيقة 
وهو اإلصدار الجديد للكاتب عبدهللا عباس بوير والثاني عشــر للمؤلف، يحتوي الكتاب عشــرة فصول الى جانب مجموعة كبيرة 
من الصور االرشيفية التي توثق مسيرة صاحب السمو. يتناول الفصل األول تاريخا وصورا من المولد والنشأة، والفصل الثاني 

صور وذكريات سمو األمير، والفصل الثالث يعرض لمسيرة سموه في مراحل عمرية ومناسبات مختلفة.

الرابــع  الفصــل  فــي  المؤلــف  ويعــرض 
اختيار سمو الشيخ صباح األحمد قائدًا 
لإلنسانية، أما الفصل الخامس فيتناول 
الحكومــات الكويتيــة المتعاقبــة، وفــي 
الفصــل الســادس يتحدث عــن الوثائق، 
وفــي الســابع يســتعرض الكتــاب تاريخ 
علــم الكويــت، ويتنــاول الفصــل الثامن 
مختــارات مــن الكويــت، وفــي الفصــل 
التاســع جانب من االحتفــاالت الوطنية 
أمــا   ،2017 المؤلــف  بهــا  شــارك  التــي 
الفصــل العاشــر واألخيــر فيتحــدث عن 
األوسمة والشهادات التي حصل عليها.
اليــوم  نســتغرب  لــن  المؤلــف:  يقــول 
عندما يكرم األمين العام الســابق لألمم 
األميــر  مــون ســمو  كــي  بــان  المتحــدة 

هللا  حفظــه  األحمــد،  صبــاح  الشــيخ 
ورعــاه، قائــدا للعمــل اإلنســاني، فهنــاك 

العشــرات مــن المبــادرات التــي أطلقهــا 
سموه.

غالف الكتاب

بويــر لعبــداهلل  فصــول   10 يحتــوي  جديــد  كتــاب 

صور ووثائق ُتخلِّد مسيرة أمير الكويت

إن الحياة هبة، ومن 
الممكن أن نجعل من كل 
دقيقة منها عصرًا طوياًل 

من السعادة.

ديستوفسكي



ُضبط بالهيروين ويدعي توجهه لشراء “سحور”
ــه ــم ــري ــغ وت ــوات  ــ ــن ــ س  10 ســجــنــه  أيــــــدت  ــاف”  ــ ــن ــ ــئ ــ ــت ــ “االس

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئناف بائع مخدرات آســيوي 
الجنسية “36 عاما” ضبط متلبسا وهو يبيع على مصدر سري كمية من مادة الهيروين 
المخــدرة خــال شــهر رمضــان الماضــي، لكنــه حــاول إنــكار التهمــة باالدعــاء أنــه كان 

متوجها لشراء وجبة يتناولها كسحور بعد تعاطيه لذات المخدر في أحد الفنادق.

 10 لمــدة  بالســجن  معاقبتــه  المحكمــة  وأيــدت 
ســنوات، كمــا أمــرت المحكمة بتغريم المســتأنف 
مبلــغ 3000 دينــار، وبإبعاده نهائيــا عن البالد بعد 

تنفيذ العقوبة المقضي بها.
للنيابــة  ورد  فيمــا  القضيــة  تفاصيــل  وتتمثــل 
وردت  معلومــات  أن  مفــاده  بــالغ،  مــن  العامــة 
إلدارة مكافحة المخدرات حول شــخص آسيوي 
أفرادهــا  أحــد  يجــري  كان  والــذي  الجنســية، 
تحرياتــه بهــذا الشــأن، وتوصــل إلــى أنــه بالفعــل 
يعمــل على ترويج مــادة الهيروين المخدرة على 

المدمنين وتعاطيها.

وبالفعــل توصــل من خــالل مصادره الســرية إلى 
إجــراء اتفــاق مــع المتحــرى عنــه بحيث يشــتري 
منه المصدر كمية من المادة المذكورة بقيمة 40 

دينارا، وهو ما وافق عليه المتحرى عنه.
واتفق المصدر مع المتحرى عنه بأن مكان اللقاء 
ســيكون بالقــرب مــن أحــد الفنــادق فــي منطقــة 

القضيبية بالمنامة.
وفي الموعد المحدد سلفا بالساعة 11:30 مساء 
يــوم الواقعــة، اتصــل المصدر هاتفيا بالمســتأنف 
المتفــق  المــكان  مــن  بالقــرب  بتواجــده  وأبلغــه 
عليــه، إال أن األخيــر أفــاد إليــه بأنه سيرســل إليه 

المستأنف ليسلمه الكمية المتفق عليها، وقدم له 
رقم هاتفه النقال.

وبالفعل اتصل المصدر السري بالمستأنف وأشار 
إليــه بتواجــده بالقرب مــن الفنــدق المذكور وأنه 
وبعــد  منــه،  المخــدرة  المــواد  ليتســلم  ينتظــره 
مــرور فترة بســيطة حضر األخير واســتلم المبلغ 
المــادة  المصــدر  وســلم  للكميــن  ســلفا  المصــور 

المخدرة المتفق عليها.
وبمداهمة المستأنف عقب حصول الشرطة على 
اإلشــارة المتفــق عليهــا، تــم القبــض عليــه وعثــر 
بحوزته على المبلغ المصور سلفا، وموجب حالة 
التلبــس تــم التوجه إلى مســكنه والــذي عثر فيه 
علــى عــدد من لفافــات مــادة الهيرويــن المخدرة 

واألقراص الطبية المؤثرة عقليا.
المســتأنف  إدرار  مــن  عينــة  بتحليــل  وثبــت 

احتوائها على مادة المورفين المخدرة.

وبالتحقيــق مــع المذكــور أنكــر مــا نســب إليه من 
اتهام ببيع المواد المخدرة، واعترف أنه يتعاطى 

فعال المخدرات منذ حوالي 4 شهور فقط.
وأضــاف أنــه بيــوم الواقعــة كان فــي خارجــا من 
أحــد الفنــادق متوجهــا لمطعم ليشــتري له وجبة 
سحور كون أن القبض عليه تم في شهر رمضان 
الماضــي، وأنكــر أي عالقــة لــه بالمتحــرى عنــه أو 
معرفــة مكانــه، وفي الوقــت ذاته أفــاد بأنه عمل 
علــى توصيــل المتحــرى عنــه بواســطة الســيارة 

التي يعمل عليها بصفته تاكسي.
فأحالتــه النيابــة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه 
بتاريــخ 16 مايــو 2018، أوال: قــدم بمقابــل مــادة 
الهيرويــن المخــدرة للتعاطــي فــي غيــر األحوال 
حــاز  ثانيــا:  بمقابــل،  ذلــك  وكان  بهــا،  المرخــص 
وأحــرز بقصد التعاطي مــادة المورفين المخدرة 

في غير األحوال المصرح بها قانونا.

المنامة - وزارة الداخلية محرر الشؤون المحلية

اعتبــرت اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي أن تضافــر الجهــود والشــراكة المجتمعيــة وراء إقبــال الجماهير علــى الفعاليــات المصاحبة لليوم 
العالمــي للدفــاع المدنــي، والتي تهدف إلى تعريف الجمهور بعمل رجــال الدفاع المدني والصعوبات والمخاطر التي تواجههم أثناء أدائهم 

واجباتهم.

اإلذاعــي،  “األمــن”  برنامــج  فــي  ذلــك  جــاء 
الــذي تعــده وتقدمــه اإلدارة العامــة لإلعالم 
إذاعــة  مــع  بالتعــاون  األمنيــة  والثقافــة 

البحرين.
المدنــي  الدفــاع  مركــز  رئيــس  وأوضــح 
بالمنامــة النقيب محمد أبــو الفتح بأنه ألول 
مــرة هــذا العام يتم إشــراك الجمهور )الذكور 
لليــوم  المصاحبــة  المســابقة  فــي  واإلنــاث( 
العالمــي للدفــاع المدنــي كنــوع من الشــراكة 
المجتمعية، وقد وصل عدد المشــاركين في 
فئــة المحترفيــن بالمســابقة إلــى 100 رجــل 
إطفــاء، إضافة إلى مشــاركين من الشــركات 
الصناعيــة الكبيرة كما شــارك في فئة الهواة 
200 متســابق، وتم تخصيــص جوائز نقدية 

للمشاركين.

من جهته، أكد ضابط عالقات عامة وتوعية 
بــاإلدارة العامة للدفاع المدني النقيب أحمد 
الجاســم أن الحمــالت التوعويــة لهــذا العــام 
تــم التركيــز فيهــا علــى الحمــالت الموجهــة 
لألطفــال وتقديــم المحاضــرات فــي ريــاض 

األطفــال والمــدارس بمختلــف مراحلهــا، كما 
تم تخصيص مســابقة للرســم لفئة األطفال؛ 
لترســيخ شــعار هــذا العــام “حمايــة األطفال 
مســؤوليتنا” عند األطفــال، حيث القت هذه 

الفعاليات مشاركة فاعلة من الجمهور.

قضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى برفض اســتئناف شــاب 
من أصل اثنين مدانين بواقعة تجمهر وإشــعال حريق في الطريق العام 
لتعطيل مصالح الناس وإغاق الطريق عليهم، وأيدت معاقبته بالسجن 
لمــدة 5 ســنوات واألمــر بمصــادرة المضبوطــات، فيمــا اســتأنف المــدان 

الثاني بوقت سابق وتم تأييد الحكم سالف البيان بحقه.

وتشــير التفاصيــل إلــى أن الشــرطة 
كانــوا قــد تلقــوا بالغا مفــاده إصابة 
المتهــم األول بحــروق فــي مناطــق 

مختلفة بجسمه.
حــول  للتحريــات  إجرائهــم  وعنــد 
ســبب تعرضــه لتلــك الحــروق تبين 
أنه أصيب بها نتيجة مشــاركته في 
أعمــال تجمهــر وشــغب إثــر إشــعاله 
مــع  مــن اإلطــارات  فــي عــدد  النــار 
آخريــن مجهوليــن فــي تجمهــر وقع 

على شارع الشيخ جابر الصباح.
وتوصلــت تحريــات الشــرطة أيضــا 
أن  فــي  تتمثــل  الواقعــة  أن  إلــى 

المتهــم األول -اســتأنف فــي وقــت 
أشــخاص  مــع  شــارك  قــد  ســابق- 
آخريــن مجهولين في عملية تجمهر 
وارتكبوا أعمال الشغب والتخريب، 
إذ عمدوا إلى التجمهر على الشــارع 
مــن  عــدد  وبحوزتهــم  المذكــور 

اإلطارات.
تلــك  المجهوليــن  وضــع  وبعدمــا 
اإلطارات في عرض الطريق سكبوا 
فيهــا  أشــعلوا  ثــم  البنزيــن  عليهــا 
النــار اشــتعلت فــي  النيــران، إال أن 
جســد ومالبــس المتهــم المذكور، ما 
تســبب فــي تعرضه لإلصابــات التي 

اســتدعت نقلــه للمستشــفى، حيــث 
بجســده،  متفرقــة  بحــروق  أصيــب 
ومــن خالل اســتكمال التحريات تم 
التوصــل لهويــة المســتأنف -المتهــم 

الثاني-.
المتهمــان  المحكمــة  ودانــت  هــذا 
بأنهمــا فــي تاريــخ 26 أبريــل 2014، 
أوال: أشعال عمدا وآخرين مجهولين 
حريقا في المنقوالت المبينة والذي 
كان من شــأنه تعريــض حياة الناس 

وممتلكاتهم الخاصة للخطر.
ثانيا: اشتركا وآخرين مجهولين في 
تجمهــر مؤلــف مــن أكثر من خمســة 

أشخاص تنفيذا لغرض إرهابي.
وآخريــن  وأحــرزا  حــازا  ثالثــا: 
مجهوليــن عبــوات قابلــة لالشــتعال 
“مولوتــوف” بقصــد اســتعمالها فــي 
وأموالهــم  النــاس  حيــاة  تعريــض 

للخطر.

ــور ــ ــه ــ ــم ــ ــج ــ ــة مـــــــن ال ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ مـــــشـــــاركـــــة فـ ــران ــ ــي ــ ــن ــ ــال ــ ــم اآلخـــــــــر احــــــتــــــرق ب ــ ــه ــ ــت ــ ــم ــ ال

الشراكة المجتمعية وراء نجاح يوم الدفاع المدني السجن 5 سنوات لمتجمهر أحرق إطارات

السجن 5 سنوات لـ6 آسيويين خطفوا آخر
الــقــتــل أو  ــع  ــ ــدف ــ ــال ــ ب ــة  ــيـ ــحـ ــضـ الـ هـــــــــددوا  ــون  ــمـ ــهـ ــتـ ــمـ الـ

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى معاقبة ســتة مســتأنفين آســيويين 
الجنســية شــاركهم متهــم ســابع مجهول في واقعــة اختطاف آخر من ذات جنســيتهم، 
وهددوا شــقيقته أثناء ســماعها لصرخاته بقتله إن لم تســدد لهم مبلغ قرض 500 دينار 
كان أخــذه شــقيقها مــن أحدهــم مــع فوائــده التــي فاقــت المبلغ نفســه بتســعة أضعاف 
وطالبوهــا بدفــع 5000 دينار قبل التفاوض معهم، إال أنهم تراجعوا واكتفوا بمبلغ 900 
دينار فقط؛ وذلك بســجن جميع المســتأنفين لمدة 5 ســنوات مع األمر بإبعادهم نهائيا 

عن الباد عقب تنفيذ العقوبة.

وتتحصــل تفاصيل القضية فيما أبلغت 
مركــز  لــدى  عليــه  المجنــي  بــه شــقيقة 
الحظــت  إنهــا  قالــت  والتــي  للشــرطة، 
مــع  فتواصلــت  شــقيقها،  أثــر  اختفــاء 
أحــد أصدقائــه وطلبــت منه مســاعدتها 
تفاجــأت  أنهــا  إال  عليــه،  العثــور  فــي 
بتلقيهــا اتصاال من أشــخاص آســيويين 
يهددونهــا بقتــل شــقيقها فــي حــال لــم 
تدفع إليهــم مبلغ 5000 دينار، فحاولت 
أنهــا  إال  المبلــغ  توفيــر  الطــرق  بكافــة 

فشلت بذلك.

وأضافــت أنهــا تفاوضــت مــع خاطفــي 
وهــو  صراخــه  تســمع  وهــي  شــقيقها 
يتلقــى ضرباتهــم، حتــى اتفقــت معهــم 
علــى تســليمهم مبلــغ 900 دينــار مقابــل 
إطــالق ســراحه مــن قبضتهــم، وعندهــا 
لــم تحتمــل ذلــك االبتــزاز، فقــرر صديق 
شقيقها إبالغ ســفارة بالدهم والشرطة 

باألمر.
وبالفعــل تــم تكثيــف التحريــات حــول 
الشــرطة  أفــراد  قبــل  مــن  الواقعــة 
مقــر  إلــى  توصلــوا  والذيــن  المكلفيــن، 

تواجــد الجنــاة والمجني عليــه، إذ تبين 
العمــارات،  بإحــدى  غرفــة  فــي  أنهــم 
علــى  مداهمتهــم  حيــن  القبــض  وتــم 
مــن  اتضــح  فيمــا  الســتة،  المســتأنفين 
خالل التحقيقات أنه قد شاركهم متهم 
ســابع مجهــول ولــم يتــم القبــض عليــه 
أو التعــرف علــى هويتــه لحيــن إحالــة 

الدعوى للمحكمة.
ســبب  حــول  عليــه  المجنــي  وبســؤال 
اختطافــه مــن قبــل المدانين، أفــاد بأنه 
كان يمر بضائقة مالية وبحاجة إلرسال 
األمــوال إلى عائلته في بالده، ونما إلى 
علمه أن شــخصا آسيويا يعمل في أحد 
مكاتــب تخليــص المعامــالت يســتطيع 

إقراضه المبلغ لكن مقابل فوائد.
الشــخص  ذلــك  مــع  تواصــل  فقــد  لــذا 
علــى  معــه  واتفــق  األول-  -المســتأنف 
أن  علــى  دينــار،   500 مبلــغ  تســليفه 
يعيدها إليه بعد شهر واحد 550 دينارا، 

لكنــه لــم يتمكــن مــن ســداد المبلــغ إليــه 
في ذلك الوقت، فظل المســتأنف األول 

يطالبه بتسديد المبلغ.
المســتأنف  حضــر  الواقعــة  يــوم  وفــي 
باقــي  ومعــه  مســكنه  إلــى  األول 
المســتأنفين، والذين طلبوا منه التوجه 
أنهــم  إال  مســكنه،  خــارج  إلــى  معهــم 
اختطفوه وأخذوه إلى غرفة في سطح 
إحــدى البنايات، وهناك تعرض لوجبات 
لــم  إن  بالقتــل  والتهديــد  الضــرب  مــن 

يدفع القرض وفوائده.
العامــة  النيابــة  أحالــت  وقــد  هــذا 
المســتأنفين الســتة والمجهــول الهــارب 
مــن العدالــة للمحاكمــة على اعتبــار أنهم 
فــي غضــون العــام 2018، حجــزوا وآخر 
مجهــول حريــة المجنــي عليــه وحرمــوه 
منها بغير وجه حق، وكان ذلك باستعمال 
القوة، ووقع هذا الفعل حال كونهم أكثر 

من شخصين وبغرض الكسب.
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صــّرح النائب يوســف الــذوادي بأنه تابــع باهتمام 
التواصــل  وســائل  عبــر  تداولــه  تــم  مــا  قضيــة 
وتوقــف  اســتقاالت  قضيــة  عــن  االجتماعــي 
طواقــم  وبعــض  الخليــج  بطيــران  الطياريــن 
الضيافة.وقــال: “كان األجــدر بــاإلدارة العليــا أن 
تفصــح مباشــرة دون أي تــردد عــن صحــة الخبــر 
وبكل جراءة وشفافية للمصلحة الوطنية العليا”.
الطياريــن  باإلخــوة  األجــدر  كان  أنــه  “كمــا  وزاد 
مراعــاة الصالــح العام والمصلحــة الوطنية العليا، 
حيــث إن أي اختالل في جدول رحالت الطيران 
الخدمــات  جميــع  علــى  مباشــرة  بصــورة  يؤثــر 

واألشخاص المرتبطة أعمالهم بهذه الرحالت”.

الذوادي يدعو الطيارين لمراعاة المصلحة العامة

Û  ،المســار التصحيحــي الــذي تمضــي فيــه الدولــة، علــى كافــة المســتويات
يكــرس اســتفادتها الكبــرى من األخطــاء والتعثرات الســابقة، وما كان وما 

يجب أن يكون.
Û  ،فمحصلــة التجــارب -كلهــا- أثبتــت أنــه ليــس كل مخطــئ جديــر بالعفــو

وبالتســامح، وبسياســة النفس الطويل، ألن هنالك من يفســر األمر بشــكل 
مخالف، ال يمت للحقيقة بصلة.

Û  هــذا المســار هــو الخيــار االســتراتيجي لبنــاء البحريــن الجديــدة، أساســها
يــد تبنــي، ويــد تحمل الســالح، وأيادي أخرى تقــوم بواجبها في مســارات 
القضاء والتعليم، واالقتصاد، والطب، وغيرها وغيرها، أنها البحرين التي 

نأمل بها كوطن حاضن للجميع.
Û  هــذه العزيمــة الكبــرى، تخطــت بــإرادة أبنــاء البلــد وصــدق عزيمتهــم، كل

األوجــاع واألضــرار التــي خلفتهــا موجــات اإلرهــاب والتطــرف، وأكــوام 
الســراق والمفســدين، وارتــال األحــزاب المؤلبــة لشــارع والجمهــور، والتي 

تثب بينهم نار الكراهية، والفرقة، والتشطير.
Û  نقــرأ اليــوم باطمئنــان بالــغ، أخبــار لــم يكــن يجهــر بهــا مــن قبــل، نقــرأ عــن

محاســبة مســؤولين حكوميين، عن وحبسهم، نقرأ عن أحكام مغلظة ضد 
مــن يحاولــون احداث الضــرر باألمن، وبالمصالــح العليا للبلــد، أحكام تبث 

االريحية في الناس، وفي من تضرروا من مد اإلرهاب األسود الظالم.
Û  المنصــات تتصدرهــا  والتــي  والبنــاءة،  المتســارعة  المســتجدات  هــذه 

اإلعالميــة المختلفــة، تؤكــد االهتمــام الحقيقــي مــن الدولــة والمواطنيــن 
على حد ســواء، في بناء البحرين الجديدة، الناهضة، المســتقرة، واآلمنة، 
فشــكرًا لــكل مــن يوجد هــذه النجاحــات، ويحققها، والى فجــر جديد بإذن 

هللا.

انهم يصنعون 
البحرين الجديدة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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محرر الشئون المحلية

عباس إبراهيم

يوسف الذوادي

الدفاع المدني ودوره في الحد من الخسائر في األرواح والممتلكات
حرصــت وزارة الداخليــة ممثلــة بــاإلدارة العامــة للدفــاع المدني على مشــاركة 
دول العالــم االحتفــال باليــوم العالمــي للدفــاع المدنــي والــذي يصــادف األول 
مــن مــارس فــي كل عــام، كما حرصــت المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنية على 
إطــاق شــعار فــي كل عــام يســلط الضــوء علــى أحــدى مجــاالت عمــل الدفــاع 
المدني اإلنسانية والعملياتية لتقوم أجهزة الدفاع المدني في الدول األعضاء 
بتفعيل مضمون هذا الشعار وذلك لتعزيز دور األجهزة في االرتقاء في أداءها 

االحترافي.

للدفــاع  العامــة  اإلدارة  عملــت  وقــد 
المدنــي علــى االحتفال بهــذا اليوم في 
كل عام وذلك من خالل مشــاركة كافة 
الجهــات المعنيــة من القطاعييــن العام 
والخــاص، حيــث تتلقــى اإلدارة العامة 
للدفــاع المدنــي فــي مملكــة البحريــن 
باقــي  تجــاري  يجعلهــا  الــذي  الدعــم 
التطويــر  مــن حيــث  الــدول األعضــاء 
اآلليــات  مســتوى  علــى  والتحديــث 
وذلــك  البشــرية  والكــوادر  والمعــدات 
لمواكبــة مــا وصلت له مملكــة البحرين 

من تقــدم نفخر به في كافة القطاعات 
ولكي يســاهم الدفــاع المدني في دعم 
منظومة االقتصاد الوطني والمحافظة 

على هذه اإلنجازات الوطنية.
كافــة  فــي  المدنــي  الدفــاع  دور  ان 
بهــا  تمــر  التــي  واألحــوال  الظــروف 
الــدول يلعــب دورًا أساســيًا فــي الحــد 
مــن الخســائر فــي األرواح والممتلكات 
حيث أثبتــت تجارب الدول أن العناية 
المدنــي  الدفــاع  بأجهــزة  واالهتمــام 
يجعــل منهــا ســدًا منيعــًا فــي مجابهــة 

مختلف الظروف واألحوال ســواًء في 
حاالت الكوارث أو الحوادث الكبرى أو 

الظروف األمنية الطارئة.
وعملــت اإلدارة العامــة للدفــاع المدني 
الــذي  األداء  بمســتوى  االرتقــاء  علــى 
يطمــح له الجميــع وفي هذا العام ومن 
والفعاليــات  األنشــطة  بعــض  خــالل 
والــورش التفاعليــة التــي تهــدف لرفــع 
مستوى الوعي الوقائي لدى المواطنين 
والمقيميــن، وكمــا عملــت علــى إشــراك 
عدد من القطاعــات الوطنية لكي تعزز 
بيــن مختلــف  التشــاركية  مــن مفهــوم 

الجهات.
وتحقيقــًا لمبــدأ الشــراكة تعمل االدارة 
الكفــاءات  وتحضيــر  إعــداد  علــى 
الكــوارث،  مــن  للوقايــة  المدنيــة 
التطوعيــة  الفــرق  تشــكيل  وتشــجيع 
وتدريبهــا علــى عمليات اإلنقــاذ لتكون 
رديفــًا لفــرق الدفاع المدنــي، وبخاصة 

ســرعة  تتطلــب  التــي  الكــوارث  فــي 
مؤسســات  تأهيــل  أن  كمــا  التدخــل، 
زيــادة  شــأنه  مــن  المدنــي  المجتمــع 
التصــرف  وكيفيــة  الوعــي  مســتوى 
عنــد وقــوع الكــوارث والتعامــل معهــا 
وبخاصة االستعداد الحتمال وقوعها، 
والمبــادرة بالتصــرف المناســب لتقليل 
كفــاءة  زيــادة  إلــى  إضافــة  الخســائر، 

عمليات اإلنقاذ وتنظيمها.
إن التعــاون مــع أجهزة الدفــاع المدني 
العامــة  الســالمة  تعليمــات  وتنفيــذ 
واالســتفادة من برامــج التثقيف يدعم 
المدنيــة  الجهــات  لتحضيــر  التوجــه 
للوقاية من الكوارث وهو أمر يســتحق 
اإلشــادة والتقدير بجهود كل منتســبي 
لهــم  تمنياتنــا  مــع  المدنــي  الدفــاع 
بالتوفيــق والســداد فــي خدمــة الوطن 
وســالمة مواطنيه وتحقيق المزيد من 

النجاح بإذن هللا.

المنامة - وزارة الداخلية

تــرأس الوكيل المســاعد للشــؤون 
القانونيــة بــوزارة الداخلية اللواء 
مملكــة  وفــد  بوحمــود،  محمــد 
البحرين المشارك في االجتماعين 
السادســة  للــدورة  التحضيرييــن 
وزراء  لمجلــس  والثالثيــن 
واالجتمــاع  العــرب،  الداخليــة 
المشترك لمجلس وزراء الداخلية 
والعــدل العــرب، والمقــرر عقدهما 

في جمهورية تونس الشقيقة.
االجتماعيــن  فــي  وتــم 
مــن  عــدد  بحــث  التحضيرييــن، 
والتــي  المهمــة،  الموضوعــات 
سيناقشها وزراء الداخلية العرب، 
وكذلك االجتماع المشترك لوزراء 
الداخليــة والعدل العرب في إطار 
العمل على تعزيز مســيرة التعاون 

العربي.

بوحمود يترأس وفد البحرين لتونس

الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية 
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ــام ــع ال هـــذا  اإليــجــابــي  األداء  ــرار  ــم ــت ــاس ب ــات  ــع ــوق ت

أرباح البنوك التجارية تقفز

قفزت أرباح البنوك التجارية البحرينية العاملة في البالد والمدرجة في ســوق األســهم خالل العام 2018، وذلك بعد أن كشــفت الشــركات عن نتائجها 
للعام المنصرم مع انتهاء الفترة القانونية إلقرار النتائج أمس األول.

وتأتــي النتائــج اإليجابيــة بعــد أن قال مصرفيون إن البنوك ســتفيد على األرجح من االرتفاع الكبير في أســعار الفائــدة األميركية والذي انعكس على 
الفوائد على أسعار اإلقراض والودائع في السوق المحلية.

فــي  المجمعــة  األربــاح  وارتفعــت 
قطــاع  ضمــن  المدرجــة  الشــركات 
البنوك التجارية، وهو من القطاعات 
األساســية بورصة البحرين نحو 13 
% في 2018، لتبلغ نحو 452 مليون 
دينــار أي ما يقــارب 1.7 مليار دوالر 

)399.8 مليون دينار في 2017( 
فــي  المدرجــة  التجاريــة  والبنــوك 
البنــك  مــن  كل  تشــمل  البورصــة 
البحريــن  بنــك  المتحــد،  األهلــي 
الوطنــي، بنــك البحريــن والكويــت، 
اإلســامي، مصــرف  البحريــن  بنــك 
الخليجــي  المصــرف  الســام، 

التجاري، واإلثمار القابضة 
ويشــكل القطــاع المالــي والمصرفي 
ثانــي أهــم قطــاع بعــد النفــط وأحد 
إلــى  الغيــر نفطيــة  القطاعــات  أهــم 
مــن  يعتبــر  إذ  األلمنيــوم،  جانــب 

تســعى  التــي  الواعــدة  القطاعــات 
البحريــن إلى دعمها من خال إقرار 
حزمة تشــريعات جديدة تســتهدف 
رفــع كفــاءة القطــاع مــع التطــورات 

التكنولوجية المتاحقة.
وحقــق البنــك األهلي المتحــد أرباح 
صافيــة بلغــت 283.6 مليــون دينــار 
أميركــي(،  دوالر  مليــون   697.5  (
ــا بنســبة 12.7 %  ا قويًّ وتمثــل نمــوًّ
عــن أربــاح عــام 2017 التــي بلغــت 
250.6 مليــون دينــار )618.7 مليون 

دوالر أميركي(.
ويعتبــر البنــك األهلــي المتحد، وهو 
مــن أكبــر بنــوك البحريــن والمنطقة، 
األربــاح  قيمــة  ناحيــة  مــن  األكبــر 
ليشــكل قرابــة 62.7 % مــن إجمالي 

األرباح المحققة في العام 2018.
وحقــق بنك البحريــن الوطني أرباح 

بحرينــي  دينــار  مليــون   70 بلغــت 
أميركــي(،  دوالر  مليــون   186.1(
مقارنــة مع 61 مليون دينار بحريني 
)162.3 مليــون دوالر أميركــي( فــي 
فــي  الفضــل  ويعــود   .2017 العــام 
النمو المســتدام إلى اكتساب عماء 
جــدد فــي جميــع القطاعــات وتنــوع 
والخدمــات  المنتجــات  مجموعــة 

المقدمة.
البحريــن  بنــك  حقــق  حيــن  فــي 
بلغــت  صافيــة  بأربــاح  والكويــت 
بنمــو   14.4  دينــار،  مليــون   67.117
% مقارنــة بـــ 58.685 مليــون دينــار 

بحريني في العام 2017.
أما مصرف الســام فقد حقق أرباًحا 
بلغت 18.499 مليون دينار بحريني؛ 
فــي  دينــار  مليــون   18.099 مقابــل 

العام 2017، بنمو 2.21 %..

البحريــن  بنــك  ربــح  حيــن  فــي 
دينــار  مليــون   11.4 اإلســامي 
 31 فــي  المنتهيــة  الســنة  خــال 
ديسمبر2018، بنمو   12.2 % مقارنة 
دينــار  مليــون   10.1 بلغــت  بأربــاح 

للعام الماضي.
وســجلت مجموعة اإلثمــار القابضة 
دينــار  ماييــن   9 بلغــت  خســائر 
العــام  فــي  دوالر(  مليــون   23.981(
2018 مقلصة خسائرها بنسبة 71.7 
 84.711 نحــو  خســارة  مقابــل   %

مليون دوالر في عام 2017.
الخليجــي  المصــرف  واســتطاع 
بلغــت  أربــاح  تحقيــق  التجــاري 
بحرينــي،  دينــار  ألــف   658.760
مقابــل أربــاح قيمتها 818 ألف دينار 
بحرينــي بنهاية عــام 2017، بتراجع 

نسبته 26.6 %.

تغطية الطرح الخاص 
ألسهم الشرقية للدخان

األوســط  الشــرق  أنبــاء  وكالــة  نقلــت 
وزيــر  عــن  الجمعــة  أمــس  الرســمية 
قطاع األعمال المصري هشــام توفيق 
قوله إن الطرح الخاص ألسهم الشركة 
الشــرقية إيســترن كومباني )الشرقية 
للدخان( جرت تغطيته 1.8 مرة بســعر 

17 جنيها )         0.9737 دوالر( للسهم.
ووفًقــا للوكالة فإن هذا الســعر يزيد 3 
% عــن ســعر األغــاق الســابق، والذي 

كان يوم الخميس.
وأشــار الوزيــر فــي بيان إلــى أن طرح 
يــوم  ســيبدأ  الشــركة  ألســهم  عــام 
األحــد ويســتمر حتــى الثاثــاء. وقال 
إن الطــرح الخــاص يمثــل 95 % مــن 

إجمالي األسهم المطروحة.

 القاهرة - رويترز

 لندن -  رويترز

سّجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أسبوعين أمس الجمعة 
مــع تعويــض الــدوالر لخســائره بفعل بيانــات اقتصاديــة مثيرة 
للتفــاؤل في الواليــات المتحدة، لكن المعدن األصفر تلقى دعًما 

من زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو االقتصادي العالمي.

 0517 الســاعة  وبحلــول 
بتوقيت جرينتش، كان الســعر 
ا عنــد  الفــوري للذهــب مســتقرًّ
لألوقيــة  دوالر   1312.67
)األونصــة(، بعــد أن هبــط إلــى 
أدنى مســتوياته منــذ الخامس 
عشــر من فبراير عند 1311.61 
دوالر لألوقية في وقت ســابق 

من الجلسة.
وانخفــض الذهــب فــي العقــود 
األميركيــة اآلجلــة 0.1 % إلــى 

1314.30 دوالر لألوقية.
وزارة  نشــرته  تقريــر  وأظهــر 
أداء  أن  األميركيــة  التجــارة 
أفضــل من التوقعــات في الربع 
المحلــي  الناتــج  دفــع  األخيــر 
اإلجمالــي إلــى االرتفاع 2.9 % 
لعــام 2018، مقترًبــا مــن النمــو 

السنوي المستهدف البالغ 3 %.
النفيســة  المعــادن  بيــن  ومــن 
 0.2 الباديــوم  زاد  األخــرى، 
دوالر   1546.70 إلــى   %
مــن  تراجــع  بعدمــا  لألوقيــة، 
أعلى مستوياته على اإلطاق، 
وقــت  فــي  ســجله  والــذي 
ســابق مــن األســبوع عندما بلغ 

1565.09 دوالر لألوقية.
إلــى   % 0.1 الباتيــن  وارتفــع 
لكــن  لألوقيــة،  دوالر   870.87
أعلــى  دون  تداولــه  جــرى 
مســتوى فــي أكثــر مــن ثاثــة 
أشــهر، والــذي بلــغ 876 دوالًرا 

في الجلسة السابقة.
وانخفضــت الفضــة 0.1 % في 
التعامــات الفورية إلى 15.58 

دوالر لألوقية.

الذهب يهبط ألدنى مستوى 
في أسبوعين مع صعود الدوالر
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العالــم،  فــي  الســيادية  الصناديــق  أكبــر  النرويجــي،  الســيادي  الصنــدوق  عــّزز 
استثماراته في األسهم اإلماراتية مع نهاية العام الماضي ما يؤكد جاذبيتها أمام 

المؤسسات والمحافظ العالمية.

االقتصــادي«  »البيــان  نشــره  لمــا  ووفــق 
اســتثمارات  وصلــت  اإلماراتيــة، 
الصنــدوق فــي األســهم إلــى 1.27 مليــار 
درهــم موزعــة علــى 19 ســهًما مــع نهاية 
بـــ  مقارنــة   ،%  13.2 بزيــادة   ،2018
1.12 مليــار موزعــة علــى 20 ســهًما فــي 
للصنــدوق  اســتثمار  أكبــر  وكان   .2017
فــي »موانئ دبــي العالمية« بواقع 58.96 
اإلســامي«  »دبــي  ثــم  دوالر،  مليــون 
الوطنــي«  و»االتحــاد  مليــون،   35.74
33.03 مليــون، و»إعمــار العقاريــة« 27.8 
مليــون، و»الدار العقارية« 25.62 مليون، 
و»اإلمارات دبي الوطني« 25.26 مليون، 

ثــم »أديس الدولية« بنحــو 20.7 مليون، 
يليه »إعمار مولز« 19.26 مليون، و»رأس 
الخيمة الوطني« 17.05 مليون، و»إعمار 
و»أبوظبــي  مليــون،   15.89 للتطويــر« 
و»أدنــوك  مليــون،   12.48 التجــاري« 

للتوزيع« 12.4 مليون دوالر.
ووصلــت االســتثمارات فــي »أرامكــس« 
و»تبريــد«  األول«  و»أبوظبــي  و»أغذيــة« 
و»العربيــة للطيــران« و»دبــي لاســتثمار« 
و9.3  مليــون،   11.38 نحــو  و»ديبــا« 
ماييــن،  و4.9  ماييــن،  و5  ماييــن، 
و2.7  ماييــن،  و4.08  ماييــن،  و4.78 

مليون دوالر على التوالي.

أكبر صندوق سيادي يستثمر 1.27 
مليار في األسهم اإلماراتية

علي الفردان

 المنامة - مباشر

حققــت بورصــة البحريــن مكاســب شــهرية فــي شــهر فبراير وصلــت قيمتها إلــى 130 مليون دينار مع آخر جلســات الشــهر؛ بفضل محفــزات النتائج 
السنوية وتوزيعات األرباح المحتملة على مستثمري السوق.

ومــع إقفــال تعامــات شــهر فبراير الجــاري، بلغ 
مقارنــة  نقطــة   1412.66 المســتوى  المؤشــر 
بإقفــال عنــد 1391.42 نقطــة، رابًحــا نحــو 1.5 

%، بمكسب شهري 21.24 نقطة.
وبلغت القيمة الســوقية للبورصة بنهاية فبراير 
نحــو 8.662 مليــار دينــار بحرينــي، مقابل 8.53 
مليــار دينــار؛ لتربــح مكســًبا قــدره 130 مليــون 

دينار في فبراير.

األكثر ربًحا

وارتفع قطاع البنوك في شهر فبراير بنسبة 6.7 
%؛ بدعــم مــن ســهم البحريــن الوطنــي الصاعد 

بنحو 2.9 %، واألهلي المتحد 8 %. 

أربــاح  توزيــع  البنــك  إدارة  مجلــس  واقتــرح 
نقدية بنســبة 20 % من القيمة االســمية للسهم 
الواحــد، إضافــة إلى توزيع أســهم منحة بنســبة 
10 % مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع بعد 

ارتفاع األرباح 10.5 % في 2018.
المالــي  المحلــل  الفيلــكاوي،  إبراهيــم  وتوقــع 
نتائــج  واألجنبيــة،  العربيــة  المــال  ألســواق 
الربــع  بنهايــة  المتحــد  األهلــي  لســهم  إيجابيــة 
األول مــن عــام 2019. وأشــار الفيلــكاوي، إلــى 
اندمــاج البنــك مع بيتك الكويتي، باإلضافة إلى 
التوزيعــات الســخية لمســاهمي البنــك عــن عام 
2018، ســتكون بمثابة المحفزات الرئيســية مع 

نهاية شهر مارس المقبل.

نتائج وتوزيعات محفزة للسوق

وربح قطاع االســتثمار بنحو 2.18 %، مدعوًما 
بفضــل  %؛   6.25 المصرفيــة  البركــة  بســهم 
االنتعــاش بعــد اإلعــام عــن النتائــج الســنوية 
 129.083 قيمــة  إلــى   ،2018 أربــاح  بارتفــاع 
مليــون   129.028 نحــو  مقابــل  دوالر،  مليــون 

دوالر في عام 2017، بزيادة 0.04 %.
المصرفيــة  البركــة  إدارة  مجلــس  اقتــرح  كمــا 
توزيع أرباح نقدية عن عام 2018، بنســبة 3 % 
من رأس المال المدفوع؛ أي ما يعادل 3 سنتات 

أميركية للسهم الواحد.
 ،%  10 الصاعــد  القيــادي  بتلكــو  ســهم  وقــاد 
قطــاع الخدمات لانتعاش الشــهري بنســبة 6.2 

%، علــى خلفيــة توصيــة بتوزيــع 27.5 فلــس 
للسهم الواحد على مساهمي شركة بتلكو للعام 

الماضي.
وذلــك بعــد أن حققــت في عــام 2018، 50.108 
مليــون دينــار بحرينــي، مقابــل 3.491 مليــون 

دينار في 2017.

ا؟ َمن المتراجع شهريًّ

في المقابل، تراجع قطاع الصناعة 26 %؛ بفعل 
هبوط ســهم ألمنيوم البحريــن “ألبا” بنحو 27.5 
% خــال تعامــات فبرايــر، وذلــك علــى وقــع 

النتائج السنوية لعام 2018.

وســجلت ألبا صافي خسائر بقيمة 17.5 مليون 
دينار بحريني )47 مليون دوالر أميركي( خال 
الفتــرة، مقابــل صافــي ربــح بلــغ 23.4 مليــون 
أميركــي(  دوالر  مليــون   62.4( بحرينــي  دينــار 

للفترة نفسها من العام 2017.
للربــع  الشــركة  أربــاح  أن  الشــركة،  وأوضحــت 
الرابــع مــن العــام 2018 تأثــرت بشــكل رئيســي 
بانخفــاض إيــرادات المبيعــات وارتفــاع أســعار 

األلومينا.
وعلــى مســتوى األربــاح الســنوية لعــام 2018، 
بحرينــي  دينــار  مليــون   59.8 األربــاح  بلغــت 
)158.9 مليــون دوالر أميركــي(، بتراجــع بنســبة 
35 % مقارنــة بمــا قيمتــه 92.5 مليــون دينــار 
بحرينــي )245.9 مليــون دوالر أميركــي( خــال 

العام 2017.

%  1.5 ــع  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ يـ الــــــــــعــــــــــام  ــن  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ مــــــــؤشــــــــر 

مكاســـب سوقيـــة للبورصـــة في فبرايــر 130
دينار مليون 

المحرر االقتصادي

هل تكمل بورصات الخليج مكاسبها ؟
ــر ــرايـ ــبـ ــب الــــقــــويــــة فـــــي فـ ــ ــاس ــ ــك ــ ــم ــ ــد مــــوجــــة ال ــ ــع ــ ب

استمرت موجة المكاسب القوية لمعظم بورصات الخليج في تعامالت شهر فبراير 2018، 
وســط توقعــات بمواصلــة األداء اإليجابــي واتجــاه المحافــظ القتنــاص األســهم الكبرى ال 

سيما األعلى توزيعات.

وبنهايــة تعامــات فبرايــر، كان األداء األبــرز 
لســوق دبــي المالــي الــذي ارتفــع بنســبة 2.6 
%، إضافة إلى مكاســب سوق أبوظبي الذي 
ارتفع نحو 1.8 %، فيما شــهد مؤشــر السوق 

السعودي تراجعات هامشية.
التفاؤل يســيطر وقال محللون لـ”مباشر”، إن 
أداء معظــم األســواق الخليجيــة فــي فبراير 
لم يكن متوقعا وهو ما ظهر بشــكل ملحوظ 
في بورصة دبي التي كان يتوقع لها الهبوط 
بعــد التكهنــات الســلبية التــي ظهــرت بشــأن 

القطاع العقاري.

وِأشــاروا إلــى أن الداعم األكبــر لتلك النتائج 
كان التفــاؤل الــذي ظهــر بشــأن العقــار بدبــي 
بعــد كشــف إعمــار عــن نتائــج فائقــة غيــرت 

النظرة لذلك القطاع.
وبّينــوا أن مــن تلــك الدعائــم إفصــاح بعــض 
الشــركات عــن خطــط توزيعــات نقدية أعلى 
شــهيتهم  فتــح  مــا  وهــو   ،2017 العــام  مــن 
التــي  باألســهم  جديــدة  مراكــز  القتنــاص 

وصلت إلى مستويات مغرية.
وأشــاروا إلــى أنــه مــن المحفــزات الرئيســية 
التــي دفعــت األجانــب لزيــادة االســتثمارات 

ببورصــات الخليــج وال ســيما بأســهم البنــوك 
عنهــا  أعلــن  التــي  االندماجــات  هــي موجــة 

بالقطاع خال ذلك الشهر.
وخــال الشــهر الماضــي، أعلن بيــت التمويل 
الكويتــي “بيتــك” عن مضيه في االســتحواذ 
علــى البنــك األهلــي المتحــد البحرينــي، وتم 
الكشــف أيًضــا عــن اندمــاج االتحــاد الوطني 
الهــال  ومصــرف  التجــاري  وأبوظبــي 

باإلمارات.
الصفــوة  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس   وقــال 
مباشــر للخدمــات المالية لـ”مباشــر”، إن هناك 
نشاًطا ملحوًظا في حركة التداوالت ظهرت 
بأســواق اإلمــارات بعــد تأكيــد تقريــر صــادر 
عــن مورجان ســتانلي بأنه حــان الوقت لرفع 

تقييم األسهم المحلية.
وأضــاف إيهــاب رشــاد، أن االتجــاه الشــرائي 

ارتفــع وتزامــن ذلك مع إعان نتائج ســنوية 
قويــة ألكبر الشــركات العقاريــة “إعمار” وهو 
مــا أعطــى المزيــد من الثقة فــي قرب تعافي 

األسواق المالية.
ماليــة  توزيعــات  عــن  اإلعــان  أن  وأكــد 
مجزيــة ســيكون هو الدافــع لجذب مزيد من 
االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة لألســواق 

المالية خال شهر مارس.
األداء األفضل ومن جانبه، قال جمال عجاج 
المحلــل المالــي، إن أداء الشــهر كان أفضــل 
من الشــهور الســابقة في مســتويات األسعار 
والســيولة، وســجلت معظم األســهم تحســًنا 
ملحوًظــا ال ســيما األســهم القياديــة وقطــاع 
“أنــه ال شــك أن األجانــب  المصارف.وتابــع: 
تحركــوا بشــكل جيــد ال ســيما بالشــراء على 

أسهم “إعمار” بدبي وكذلك البنوك”.

دبي- مباشر 
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قفــزت أســعار النفــط أمــس الجمعــة مــع تقلــص المعــروض فــي األســواق بفعــل 
تخفيضــات اإلنتــاج التــي تنفذهــا منظمــة البلدان المصــدرة للبتــرول )أوبك(، لكن 
زيــادة اإلمــدادات األميركيــة والمخاوف بشــأن تباطــؤ االقتصــاد العالمي قلصت 

المكاسب.

القيــاس  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وبلغــت 
دوالر   66.73 برنــت  مزيــج  العالمــي 
للبرميــل بحلول الســاعة 0557 بتوقيت 
جرينتــش، بزيــادة 42 ســنتا تعــادل 0.6 

%، عن التسوية السابقة.
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
تكساس الوسيط األميركي 29 سنًتا، أو 
ما يعادل 0.5 %، عن التســوية الســابقة 

إلى 57.51 دوالر للبرميل.
وفــي فنزويــا، هبطــت صــادرات النفط 
40 % إلــى نحــو 920 ألــف برميل يوميا 
األميركيــة  الحكومــة  فرضــت  أن  منــذ 
عقوبــات على قطاع البترول في الثامن 

والعشرين من يناير.
ويأتــي هــذا الهبــوط فــي الوقــت الــذي 
تقــود فيــه أوبــك، وفنزويا عضــو فيها، 
جهــوًدا منــذ بداية العــام لخفض اإلنتاج 
1.2 مليون برميل يوميا لتعزيز األسعار.
لكــن على الرغم من ذلك، هناك إشــارات 
علــى المزيــد مــن الوفــرة فــي المعروض 

في السوق خال عام 2019.
يــوم  األميركيــة  الطاقــة  وزارة  وقالــت 
الخميــس إنهــا ســتطرح مــا يصــل إلى 6 
ماييــن برميل من الخــام من احتياطي 
الطوارئ القومي لتجمع أمواال لتحديث 
احتياطيــات النفــط االســتراتيجية فــي 

الواليات المتحدة.
إلــى ذلــك، قــال وزيــر الطاقــة الروســي 
ألكســندر نوفــاك أمــس إن مــن الســابق 
االتفــاق  كان  إذا  بمــا  القــول  ألوانــه 
العالمــي لخفــض إنتاج النفــط بين أوبك 

ومنتجين آخرين كبار سيتم تمديده.
وأبلــغ نوفــاك الصحفيين قائــاً ”ال إجابة 
لهــذا الســؤال اآلن... هــذا ســابق ألوانــه 

ألنه مر شهران فقط“.
وذكــر مصــدر مطلــع علــى بيانــات وزارة 
الطاقــة الروســية رويتــرز أمــس الجمعة 
بــأن متوســط إنتــاج البــاد النفطــي بلــغ 
ــا فــي  نحــو 11.34 مليــون برميــل يوميًّ

فبراير.
ألــف   75 بمقــدار  المســتوى  هــذا  ويقــل 
برميــل عن المســجل فــي أكتوبر، والذي 
فــي  استرشــادي  كمســتوى  ُيســتخدم 

االتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.

 لندن  - رويترز

النفط يقفز بفعل خفض اإلمدادات بقيادة “أوبك”
ــة ــي ــط ــف ــن تـــكـــّهـــنـــات تــــحــــوم حــــــول تـــمـــديـــد اتـــــفـــــاق الـــــقـــــوى ال

“تسال” تغلق العديد من متاجرها
مــــــع طــــــــرح نـــســـخـــة مــــــن ســــيــــارتــــهــــا “مـــــــوديـــــــل 3”

قالــت شــركة تســا إنهــا ســتطرح نســخة مــن ســيارتها )موديل 3( بســعر 35 ألــف دوالر 
مع موعد تســليم من أســبوعين إلى أربعة أســابيع، فيما تغلق شــركة تصنيع الســيارات 
الكهربائيــة العديــد مــن متاجر التجزئــة التابعة لها حول العالم فــي خطوات ترمي إلى 

زيادة الطلب وخفض التكاليف اإلضافية.

أن  )سي.إن.بي.ســي(  شــبكة  وذكــرت 
الرئيــس التنفيــذي إيلــون ماســك قــال في 
مؤتمــر عبر الهاتف إن الشــركة، التي يملك 
صنــدوق الثروة الســيادي الســعودي حصة 
فيها، لن تجني أرباًحا في الربع األول لكنها 
ســتعود للربحيــة فــي الربــع الثانــي. كانــت 
تسا قد قالت في رسالتها للمساهمين في 
الربــع الرابــع إن تحقيق صافي ربح ”صغير 

جدا“ في الربع األول هو ”هدف متفائل“.
وهبطت أســهم تســا 3.4 % بعد ســاعات. 
مخــاوف  المســتثمرون  يبــدي  مــا  وعــادة 
حيــال قــدرة تســا علــى المحافظــة علــى 
هوامــش الربح من خــال خفض التكاليف 

والجودة مع خفضها لألسعار.
تهــدئ  أن  األســعار  انخفــاض  شــأن  ومــن 
مخــاوف بعــض المحلليــن مــن أن الطلــب 
علــى النســخ األعلــى ســعًرا مــن )موديل 3( 
بعــد  لانحســار، خاصــة  فــي طريقــه  كان 
خفــض إعفــاءات ضريبيــة اتحاديــة هــذا 

العام.
ويأتــي اإلعــان بعــد حوالي ثاث ســنوات 
من تعهد ماسك بطرح السيارة بذلك السعر 
لحفــز المبيعــات. وقالــت تســا إن مبيعاتها 
حــول  فقــط  اإلنترنــت  عبــر  اآلن  ســتكون 

العالم وإنها ستغلق العديد من المتاجر.
وهــذه هــي المــرة الثالثــة هــذا العــام التــي 

تخفض فيها تســا ســعر )موديل 3( بعد أن 
كان يبدأ سعرها من 42 ألف دوالر.

وقالت تســا إن الســرعة القصوى للنسخة 
الجديــدة التــي تطرح بســعر 35 ألف دوالر 
تصــل إلــى 209 كيلومتــرات فــي الســاعة، 

ويمكنهــا التســارع مــن صفــر إلــى نحــو 97 
كيلومتًرا في الساعة في 5.6 ثانية. وتوفر 
 2000 يزيــد ســعرها  أخــرى  نســخة  تســا 
 225 إلــى  القصــوى  ســرعتها  تصــل  دوالر 

كيلومترا في الساعة.

 سان فرانسيسكو  -  رويترز

 دبي- سي أن ان

قالــت مجموعــة “علــي بابا” عماق التجــارة اإللكترونية الصيني، إنهــا وفرت حوالي 40.8 
ــع للبيــع  مليــون وظيفــة، خــال العــام الماضــي 2018، عبــر نظامهــا االيكولوجــي الموسَّ
ا بنســبة 10.9 % مقارنة بعدد الوظائف التي وفرتها الشــركة خال  بالتجزئة، محققة نموًّ

عام 2017.

“علــي  عــن مجموعــة  تقريــر صــادر  وأظهــر 
بابــا”، نقلتــه وكالــة األنباء الصينية الرســمية 
)شــينخوا(، أن منصــات المجموعة المختلفة 
للتجــارة اإللكترونيــة، بمــا فــي ذلــك “تاوباو” 
و”تيمول”، قدمت حوالي 15.6 مليون فرصة 
عمــل لتجــار التجزئة علــى اإلنترنت في عام 
والمنســوجات،  المابــس  وكانــت   ،2018
والضروريــات اليوميــة، واألجهــزة المنزليــة، 
ســلع التجزئــة الثاثــة األولــى، التــي قدمــت 
أكبر عدد من الوظائف خال العام الماضي.

“علــي  خدمــة  ســاعدت  التقريــر،  وبحســب 
بابــا” للبيــع بالتجزئة علــى تعزيز الطلب على 
والمصــب،  المنبــع  قطاعــات  فــي  المهنييــن 
مثل البحث والتطويــر والتصميم والتصنيع 
والخدمــات اللوجســتية، حيــث بلــغ إجمالــي 

الوظائف 25.2 مليون وظيفة.
المجموعــات  لمســاعدة  محاولــة  وفــي 
المحرومــة في العثور علــى وظائف، قدمت 

الشــركة برامــج تدريبيــة مــن خــال منصــة 
التعلم “جامعة تاوباو”.

قال البروفيســور يانغ ويي قوه، من جامعة 
اإللكترونيــة  التجــارة  منصــات  إن  رنميــن، 
ا في  بمــا فيهــا علــي بابا قــد لعبــت دوًرا مهمًّ
فــي  العمالــة  وتعزيــز  االســتقرار  تحقيــق 

الصين خال العام الماضي. 
بابــا  علــي  مجموعــة  إيــرادات  وارتفعــت 
بنســبة 41 % على أســاس سنوي لتصل إلى 
117.28 مليــار يــوان )نحــو 17 مليــار دوالر( 
فــي الربع الثالث من العام المالي 2019 )من 

أكتوبر، حتى نهاية ديسمبر 2018(.
وبلــغ عدد المســتهلكين النشــطاء في ســوق 
مجموعــة علــي بابــا للتجزئــة بالصيــن 636 
35 مليــون  ا بزيــادة  مليــون شــخص ســنويًّ
شــخص، مقارنــة مــع الـــ12 شــهًرا المنتهيــة 
ذكرتــه  لمــا  وفًقــا   ،2018 ســبتمبر   30 فــي 

المجموعة.

41 مليون وظيفة في “علي بابا” خالل عام

انخفضــت صــادرات فنزويــا النفطيــة 40 % في أول شــهر كامل بعــد بدء العقوبــات األميركية التي تســتهدف اإلطاحة بالرئيس 
االشتراكي نيكوالس مادورو، وفًقا لبيانات من شركة النفط المملوكة للدولة ) PDVSA( ورفينيتيف ايكون.

وفي الثامن والعشــرين من يناير، حظرت 
إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
على العماء األميركيين سداد ثمن النفط 
الفنزويلــي إلى أن يمكن تأســيس حكومة 
رئيــس  جوايــدو  خــوان  ــا  حاليًّ يشــكلها 

الكونغرس في الباد لتتلقى اإليرادات.
فنزويــا  صــادرات  أن  البيانــات  وتظهــر 
تراجعــت منــذ ذلــك الحيــن إلــى 920 ألف 

ــا مــن النفط الخــام والوقود،  برميــل يوميًّ
انخفاًضــا مــن مســتوى تــراوح بيــن 1.47 
يوميــا  برميــل  مليــون  و1.66  مليــون 
مــن النفــط والوقــود فــي األشــهر الثاثــة 

السابقة.
واتجهــت نحــو 70 % من شــحنات النفط 
PD� 28 يناير إلى عماء  الفنزويليــة منــذ
VSA في آســيا، مع تقدم الهند إلى المركز 

األول بين أكبر الوجهات تليها ســنغافورة 
للتخزيــن  مركــز  وســنغافورة  والصيــن. 

ونقل الشحنات وإعادة التصدير.
ورفعت أوروبا، التي كانت تســتورد كمية 
محدودة من نفط فنزويا قبل العقوبات، 
الواليــات  تليهــا   %  15 إلــى  حصتهــا 
المتحــدة بحصــة 11 % ومنطقــة البحــر 

الكاريبي بنسبة 2 % وفًقا للبيانات.

ارتفع المؤشر نيكي الياباني ألعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر أمس الجمعة بعد أن صعد الدوالر مقابل 
الين بفعل نمو قوي في الواليات المتحدة، مما أعطى دعًما ألسهم الشركات اليابانية المصدرة.

وبلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى 
منــذ الثالــث عشــر من ديســمبر عند 
21602.69 نقطــة، بارتفــاع نســبته 
1 %. وعلى أســاس أســبوعي، ربح 
0.8 % وســجل  القياســي  المؤشــر 

مكسبًا لثالث أسبوع على التوالي.
الشــركات  أســهم  واســتفادت 
المصــدرة مــن ميــزة انخفــاض الين 

مقابــل الدوالر الذي زاد 0.4 % إلى 
111.73 يــن، وهو أعلى مســتوياته 

منذ العشرين من ديسمبر.
وارتفــع ســهم تي.دي.كيــه 4.3 %، 
بينمــا زاد ســهم أدفانتســت 4.1 % 

وسهم فانوك 1.9 %.
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  وزاد 
ســوق  وهــي  المتحــدة،  للواليــات 

الربــع  فــي   %  2.6 لليابــان،  كبــرى 
األخيــر علــى أســاس ســنوي بعدمــا 
ارتفــع 3.4 % فــي الفترة من يوليو 
إلى ســبتمبر. وجاءت الزيادة أعلى 
مــن توقعــات رويتــرز لنمــو نســبته 

.% 2.3
األوســع  توبكــس  المؤشــر  وارتفــع 
نطاًقا 0.5 % إلى 1615.72 نقطة.

نيكي يرتفع ويحقق مكاسب لألسبوع الثالثصادرات نفط فنزويال تهبط 40 % بعد العقوبات

إن  اإلخباريــة،  بلومبــرج  شــبكة  قالــت 
شــركة أوبر العالمية في مراحل متقدمة 
منافســتها  شــراء  حــول  مناقشــات  مــن 
“كريم”.ولفتــت  األوســط  بالشــرق 
بلومبــرج إلــى أن الصفقــة ربما تكلف 
“أوبــر” نحــو 3 مليــارات دوالر، ويتــم 
دفعهــا في األســابيع المقبلة، بحســب 
الكشــف  رفضــوا  أشــخاص مطلعيــن 
عــن  المحادثــات  ألن  هويتهــم  عــن 

الصفقة سرية.
رفض ممثلو الشــركتين التعليق على 
األمر لبلومبرج، في وقت أشارت فيه 
الشــبكة إلى أن المفاوضات المســتمر 

ال تعني التوصل إلى اتفاق نهائي.
مدينــة  ومقرهــا  أوبــر  شــركة  تشــهد 
ســان فرانسيســكو األميركية ازدهاًرا 

كبيــًرا في الفتــرة األخيرة وتوســعت 
إلى نقل الطعام والمواد اللوجستية.

وعقدت الشركتان في يوليو الماضي 
محادثــات أوليــة مــن أجــل االندمــاج 
فــي الشــرق األوســط أمــاً فــي حــل 

أزمة التنافس المكلف لكليهما.
مــن بيــن داعمي شــركة “كريــم” رجل 
الســعودي  والمليارديــر  األعمــال 
الوليــد بن طــال، وشــركة “راكوتين” 

اليابانية.
بلغــت قيمــة “كريــم” في العــام 2016 
حوالــي مليــار دوالر، وكانــت واحــدة 
األكثــر  الناشــئة  الشــركات  بيــن  مــن 

قيمة في الشرق األوسط.
تمتلك الشــركة أكثر من مليون سائق 
ومشــغل فــي أكثــر مــن 100 مدينــة 

بحسب موقعها الرسمي.
أن  إلــى  تتجــه  التــي  أوبــر،  وتســعى 
تصبــح شــركة ذات ملكيــة عامــة هذا 
العــام، إلــى ســبل جديدة للنمــو حتى 
فــي  شــديدة  منافســة  تواجــه  بينمــا 
نقــل  لخدمــات  األساســي  نشــاطها 

الركاب.
وأبلغت مصادر رويترز أن أوبر تلقت 
يديــرون  مصرفييــن  مــن  تقديــرات 
الطــرح العــام األولــي للشــركة تشــير 
إلــى أن قيمتهــا تصــل إلــى 120 مليار 

دوالر.

في صفقة ضخمه... “أوبر” تقترب من شراء “كريم”

 طوكيو- رويترزدبي - سي ان بي سي

المحرر االقتصادي

يتوقع إنجازها 
في أسابيع
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السعودية تسقط 
جنسية حمزة بن الدن

سحبت السعودية الجنسية من حمزة بن 
الدن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن 
الدن، والذي تقول الواليات المتحدة إنه من 
“القياديين األساسيين” في تنظيم القاعدة. 

أفادت أمس الجمعة الجريدة الرسمية 
السعودية أن المملكة سحبت الجنسية من 

حمزة بن الدن، وأّكدت جريدة “أم القرى” نقال 
عن “وكالة وزارة الداخلية لألحوال المدنية” أنه 

“صدر أمر ملكي )...( بشأن الموافقة على إسقاط 
الجنسية السعودية عن )حمزة أسامة محمد بن 

الدن( من السجالت الرسمية” بتاريخ 22 فبراير.  
وعرضت الواليات المتحدة، يوم الخميس 

مكافأة مالية قدرها مليون دوالر لمن يزودها 
بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن الدن، 
أحد “القياديين األساسيين” في تنظيم القاعدة.

تظاهرات حاشــدة فــي عدة مــدن رفضاً لترشــيح بوتفليقة

اشتباكات في الجزائر... وجرحى بالمواجهات

أصيب 10 أشخاص على األقل، أمس الجمعة، في العاصمة الجزائرية في مواجهات ال تزال مستمرة بين شرطيين ومجموعات من الشبان، على هامش تظاهرات 
حاشدة مناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لوالية خامسة.

وذكــرت وكالــة “فرانس بــرس” أن عدد 
مــن الجرحى أصيبوا في رؤوســهم من 
جراء التصدي لهم بهراوات أو رشــقهم 

بحجارة من جانب عناصر الشرطة.
الغــاز  إطــالق  إلــى  الشــرطة  وعمــدت 
المســيل للدمــوع فــي شــكل كثيف في 
محاولة لتفريق مجموعة من نحو 200 
متظاهــر علــى بعد حوالــى 1.5 كلم من 

القصر الرئاسي.
تظاهــرات  الجمعــة،  أمــس  وانطلقــت، 
الجزائريــة  العاصمــة  فــي  حاشــدة 
بمشــاركة آالف المتظاهريــن، بالتزامــن 
مع تظاهرات في مدن أخرى، احتجاجا 

على ترشح بوتفليقة.
الجزائريــة  األمــن  قــوات  وعــززت 
تواجدهــا فــي محيــط قصــر الرئاســة، 
تحســبا لوصــول التظاهــرات إلى هناك، 

الفتــة إلــى أن التعزيزات األمنية طالت 
أيضا المنافذ المؤدية ساحة أول مايو.

المــرور  حركــة  توقيــف  “تــم  وتابعــت: 
التــي تــؤدي إلــى وســط العاصمــة لمنــع 
بالســاحة..  االلتحــاق  مــن  التظاهريــن 
كمــا هنــاك تشــويش كبيــر علــى خدمــة 
اإلنترنــت فــي محاولة لمنــع خدمة بث 
الســلطات  أوقفــت  كمــا  التظاهــرات”، 
المتجهــة  القطــارات  الجزائريــة حركــة 

إلى العاصمة.
وُمنعــت القنــوات التلفزيونيــة الخاصة 
المباشــرة  التغطيــة  مــن  واألجنبيــة 
أوردتــه  مــا  وفــق  الجمعــة،  لمســيرات 

مصادر إعالمية محلية.
 على غرار باقي مناطق البالد، انطلقت 
العاصمــة،  شــرق  بجايــة  واليــة  فــي 
مســيرة ســلمية شــعبية كبيــرة، متجهة 

نحــو مقر الواليــة ضد العهدة الخامســة 
وللمطالبة بتغيير النظام.

رافضــة  شــعارات  المواطنــون  ورفــع 
للعهدة الخامسة، وتطالب برحيل النظام 
وضــرورة احترام الدســتور ومؤسســات 
الديمقراطيــة  الجزائريــة  الجمهوريــة 
الشــعبية. ولــم يختلــف الوضــع فــي كل 
من والية المســيلة، وسطيف، والبويرة، 
وســكيدة واألغــواط، وتيــزي وزو، وواد 
مناطــق  واليــات  مــن  وغيرهــا  ســوف، 
البــالد. وتحــث حركــة االحتجــاج التــي 
االجتماعــي  التواصــل  تحركهــا وســائل 
ســلميين.  البقــاء  علــى  المتظاهريــن 
والجديــر بالذكــر أن هــذه االحتجاجــات 
أمــر غير معتــاد في الجزائــر، حيث تثار 
تساؤالت حول لياقة بوتفليقة للمنصب 
بعــد ســكتة دماغيــة أصابته فــي 2013، 

ولــم يظهــر كثيــرا بعدهــا. وتشــهد البالد 
منذ أكثر من أســبوع تظاهرات حاشــدة 
للرئيــس  واليــة خامســة محتملــة  ضــد 
بوتفليقة الموجود في الســلطة منذ عام 
1999، والــذي يعانــي مــن وضــع صحــي 
يحــول دون ظهــوره العلنــي إال فــي مــا 
نــدر، وذلــك بســبب جلطــة فــي الدمــاغ 

أصيب بها في 2013.

وكان رئيس الوزراء الجزائري،  «
أحمد أويحيى، قد حذر من 

“سيناريو سوري في الجزائر”، 
وذلك بعد اتساع دائرة 

االحتجاجات. وقال خالل كلمة 
له في البرلمان إن المسيرات في 

سوريا “بدأت بالورود وانتهت 
بالدم”، داعيا الشباب إلى “التعقل 

وتجنب محاولة تضليلهم”.

الجزائر ـ وكاالت

الرياض ـ أ ف ب

جانب من التظاهرات التي شهدتها الجزائر الجمعة

عواصم ـ وكاالتصوفيا ـ رويترزأبو ظبي ـ سكاي نيوز عربية

طالب وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، الذي يقوم بزيارة للمنطقة ســعيا 
إلنقــاذ “اتفــاق الســويد” الخــاص باليمن، ميليشــيات الحوثــي الموالية إليــران، إلى 

االنسحاب “فورا” من ميناء الحديدة.

وقــال هنــت علــى تويتــر، عقــب لقــاء جمعــه 
فــي مســقط مــع رئيــس وفــد الحوثييــن فــي 
محادثات السالم، محمد عبد السالم: “أرحب 
الحديــدة،  مينــاء  مباحثــات  فــي  بالتقــدم 
لكــن يجــب انســحاب قــوات الحوثــي فــورا 
للحفــاظ علــى الثقــة فــي اتفــاق ســتوكهولم 
حيويــة”.  إنســانية  قنــوات  بفتــح  والســماح 
تشــمل  بجولــة  البريطانــي  الوزيــر  ويقــوم 
ســلطنة ُعمــان والســعودية ودولــة اإلمــارات، 
للتباحــث بشــأن عمليــة الســالم فــي اليمــن. 
وكانــت مصادر فــي الفريــق الحكومي بلجنة 

أفــادت  قــد  االنتشــار،  إعــادة  تنســيق 
بــأن هنــاك محــاوالت مــن قبــل رئيس 
لجنــة تنســيق إعادة االنتشــار، مايكل 

لوليســغارد، العودة عــن االتفاق 
الــذي  األخيــرة،  بنســخته 

ينــص علــى وجــود مراقبيــن لــكال الفريقيــن 
وهــو  االنســحاب.  علــى  اإلشــراف  و  للتأكــد 
الطلــب الذي أكد عليه المتمردون خالل لقاء 
المبعــوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
الماضــي،  الخميــس  بصنعــاء  لوليســغارد  و 
وهــو رفضهم وجود مراقبين لإلشــراف على 
االنســحاب مــن موانئ الحديدة. مــن جانبها، 
اتهمــت مصــادر بالفريــق الحكومــي المبعوث 
الدولي إلى اليمن، الجنرال مايكل لوليسغارد  
بتبنــي موقــف الحوثيين، وعدم ممارســة َاي 
ضغوطــات عليهــم، عكــس مــا يقــوم بــه مــع 
فــي  االتفــاق  وكان  الحكومــي.  الفريــق 
صيغتــه األخيرة، والذي أقره لوليســغارد 
ينــص  والحوثييــن  الحكومــة  وفريقــي 
علــى وجــود 6 مراقبيــن مــن كل طرف 

لإلشراف على االنسحاب.

حذر األمين العام للناتو من أن خرق روسيا لمعاهدة رئيسية في حقبة الحرب 
الباردة هو أحد التحديات األمنية األكثر إلحاحًا للتحالف.

علــى  روســيا  ســتولتنبرغ  ينــس  وحــث 
القــوات  لمعاهــدة  االمتثــال  إلــى  العــودة 
كانــت  التــي  المــدى،  متوســطة  النوويــة 
حجر الزاوية للســيطرة على التســلح منذ 
عقود. قال ســتولتنبرغ أمس الجمعة بعد 
البلغــاري  الــوزراء  رئيــس  مــع  محادثــات 
بويكــو بوريســوف فــي صوفيــا إن “الناتو 
ال يريد حربا باردة جديدة وال نريد سباقا 
جديــدا للتســلح ونطالــب روســيا بالعودة 
إلى االمتثال لمعاهدة األسلحة النووية”.

وأضــاف أنــه فــي الوقــت نفســه يحتــاج 
حلــف الناتــو إلــى االســتعداد لعالــم بــدون 

هــذه المعاهــدة ومــع المزيــد مــن 
الصواريخ الروسية.

وكان ســتولتنبرغ فــي بلغاريــا 
الســنوية  بالذكــرى  لالحتفــال 

الخامسة عشــرة النضمام البالد 

إلــى حلــف شــمال األطلســي. والمعاهــدة 
تــم توقيعهــا عــام 1987، ومنعــت االتحاد 
السوفيتي والواليات المتحدة من تطوير 
واختبار ونشــر صواريخ نووية وتقليدية 
يتــراوح مداها بين 5500-500 كم، وأتت 
هــذه  الســوفيتي  االتحــاد  نشــر  أن  بعــد 
الناتــو  أقلــق  مــا  أوروبــا،  فــي  الصواريــخ 
وأدى إلــى نشــر أميركا لصواريخ مشــابهة 
فــي أوروبــا الغربيــة. وقــد أثــارت القضية 
ودفعــت  للحــرب  المعارضــة  الجماهيــر 

بتظاهرات ضخمة.

وفي فبراير الماضي، أعلنت  «
الواليات المتحدة انسحابها من 

معاهدة الصواريخ النووية 
متوسطة المدى، متهمًة روسيا 

بخرق نص المعاهدة الموقع في عام 
1987 خالل الحرب الباردة.

بــاده  أن  الجمعــة،  أمــس  الفــروف،  ســيرغي  الروســي،  الخارجيــة  وزيــر  أكــد 
ستواصل دعمها لحكومة فنزويا، بما في ذلك المساعدات اإلنسانية.

وقــال الفــروف، بعــد محادثــات مــع نائبــة 
الرئيــس الفنزويلي، ديلســي رودريغيز، في 
مســاعدة  ســتواصل  “روســيا  إن  موســكو، 
الســلطات الفنزويليــة فــي حــل المشــكالت 
االجتماعيــة واالقتصاديــة، بما في ذلك من 
خالل توفير مساعدات إنسانية مشروعة”.
كما عبر في مستهل محادثاته مع رودريغيز 
في موسكو عن “الدعم والتضامن” الروسي 
مــع الرئيــس الفنزويلي، نيكــوالس مادورو، 

الذي تشهد بالده أزمة سياسية.
وأوضــح الفــروف: “نقــوم بالتعــاون الوثيق 
المســرح  علــى  خطواتنــا  كافــة  وتنســيق 

“اكتســب  ذلــك  أن  مضيفــًا  الدولــي”، 
أهميــة ألن فنزويــال تواجــه هجومــًا 
مباشــرًا وتدخــالً ســافرًا في شــؤونها 

الداخلية”.
أزمــة  فنزويــال  وتشــهد 

اقتصاديــة وسياســية حــادة تفاقمــت منــذ 
غوايــدو،  خــوان  المعارضــة،  زعيــم  إعــالن 
مؤكــدًا  ينايــر،  فــي  بالوكالــة  رئيســًا  نفســه 
أن مــادورو لــم يعــد رئيســًا شــرعيًا. ويتهــم 
 - روســيا  ومنهــم   - وحلفــاؤه  مــادورو 
واشنطن بالتخطيط النقالب ضد حكومته.

بغوايــدو  المتحــدة  الواليــات  واعترفــت 
وقادت حملة دبلوماسية دعمًا له.

وأكد غوايدو بعد لقاء مع الرئيس البرازيلي 
جاييــر بولســونارو في برازيليا، أنه ســيعود 
إلــى بلــده “االثنين على أبعد حد على الرغم 

من “التهديدات”.

وكان غوايدو غادر فنزويال  «
في 22 فبراير على الرغم من قرار 

قضائي بمنعه من السفر، وقد يتم 
توقيفه فور عودته، كما قال 

الرئيسنيكوالس مادورو.

روسيا: سنواصل مساعدة فنزويال“الناتو” ال يريد حربا باردة جديدةبريطانيا تسعى إلنقاذ “اتفاق السويد”
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ســوريا  قــوات  فــي  مســؤول  قــال 
الديمقراطيــة المدعومــة مــن الواليات 
القــوات  إن  “تويتــر”،  علــى  المتحــدة 
بــدأت، الجمعــة، العملية األخيــرة لطرد 
متشــددي تنظيم داعش من آخر جيب 
الباغــوز  قريــة  فــي  عليــه  يســيطرون 

بشرق سوريا.
لقــوات  اإلعالمــي  المســؤول  وقــال 
ســوريا الديمقراطيــة، مصطفــى بالــي: 
إجــالء  قواتنــا  اســتكملت  أن  “بعــد 

المدنييــن من الباغــوز وتحرير مقاتلينا 
الذيــن كانوا مختطفين لدى داعش، لم 
يتبــق فــي الباغــوز ســوى اإلرهابييــن”. 
وأضــاف: “لذلــك بــدأت قواتنــا التحرك 
اإلرهابييــن  مــع  واالشــتباك  العســكري 
الســتكمال تحريرها نهائيا”. وقال بالي 
فــي تصريح لوكالة فرانــس برس: “بدأ 
الهجــوم عصر الجمعة وســينتهي حين 
ينتهــي آخــر داعشــي”، مشــيرا إلــى أن 

“القصف بالسالح الثقيل قد بدأ”.

الليبي،أمــس  الوطنــي  الجيــش  أعلــن 
األرانــب،  أم  منطقــة  تحريــر  الجمعــة، 
ســيطرته  خــارج  كانــت  منطقــة  آخــر 
الجنــوب  يكــون  وبهــذا  الجنــوب.  فــي 
الليبــي محــررًا بالكامــل وتحت ســيطرة 
الجيــش الوطنــي بمــا فيهــا الحــدود مــع 
تشــاد والنيجــر والجزائر. قبــل ذلك، أكد 
الرســمي  المتحــدث  المســماري،  أحمــد 
باســم الجيش الليبــي، أن قوات الجيش 
مــع  المشــتركة  الحــدود  ســيطرت علــى 

النيجــر والجزائــر. وحســب تصريحــات 
للمســماري، تناقلتها مواقع إخبارية، فإن 
حصيلــة ضحايــا عملية تحريــر الجنوب 
الليبــي وصل إلــى 11 قتيالً و40 جريحًا 
منــذ إطــالق العمليــة فــي ينايــر الماضي 
لتطهيــر مــدن الجنــوب بشــكل كامل من 

قبضة اإلرهابيين.
وأصبحــت المعابــر الحدوديــة بيــن ليبيا 
والجزائــر تحت ســيطرة قــوات الجيش 

بشكل كامل.

“المعركة األخيرة” للقضاء على “داعش”

الجيش الليبي يستعيد آخر المناطق في الجنوب

القدس المحتلة ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

أغلقت الشــرطة اإلســرائيلية محيط مكتب رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، أمس الجمعة، بســبب 
تظاهرة تطالبه باالستقالة.

وشــق نشــطاء مــن حــزب العمــل طريقهــم إلى 
مقر نتنياهو في القدس وهم يرفعون الرايات 
الســوداء. وقــال حــزب العمــل: “إنه يوم أســود 
عليــك  علينــا،  عــار  أنــت  نتنياهــو،  إلســرائيل، 

االستقالة ووضع نهاية للعار الوطني”.
وأصــدر المدعي العام اإلســرائيلي لوائح اتهام 
بالفســاد وتلقــي رشــوة لنتنياهــو، الــذي وصف 
بإثبــات  وتعهــد  اضطهــاد  بحملــة  االتهامــات 
البدايــة  نقطــة  فبرايــر   28 وأصبــح  براءتــه. 

الفعلية للمعركة االنتخابية في إسرائيل.
فبعــد عامين مــن التحقيقــات الجنائية، أصبح 
نتنياهــو رســميًا مشــتبها بــه في قضايا فســاد، 
الوظيفيــة،  األمانــة  وخيانــة  االحتيــال  هــي 

وتهمة تلقي رشوة في الثالثة.
وحاول رئيس الــوزراء حصر أضراره انتخابيًا 
وسياســيًا، بشــن هجوم على اإلعالم والقضاء، 

متحدثًا عن مؤامرة وحملة شعواء.
وتبقــى المعركة االنتخابية األهم لدى نتنياهو، 
الــذي يقــف أمــام خياريــن، التخلي عــن الحياة 
السياســية، أو الذهــاب إلــى قســم مــن “ســجن 
معســياهو”، الذي سبقه له سلفه إيهود أولمرت 

مــن قبــل. ويواجــه نتنياهــو فــي االنتخابــات 
المقبلة منافســة شرســة من قبل تحالف “أزرق 
حقيقيــًا  تهديــدًا  يشــكل  بــات  الــذي  أبيــض”، 
اإلســرائيلية  االنتخابــات  وســتجري  لليميــن. 

العامة في التاسع من أبريل المقبل.

فوض الرئيس السوداني عمر البشير صاحياته كرئيس لـ”حزب المؤتمر الوطني” الحاكم إلى نائبه أحمد هارون، فيما تظاهر آالف 
السودانيين وحوكم المئات بتهمة خرق حالة الطوارئ.

وقــال الحــزب الحاكــم فــي بيــان، إن البشــير 
لنائبــه  للحــزب  كرئيــس  صالحياتــه  “فــوض  
المؤتمــر  انعقــاد  لحيــن  هــارون  محمــد  أحمــد 
العــام التالي للحــزب”، موضحــا أن القرار يأتي 
لألمــة  الرئيــس  فــي خطــاب  جــاء  لمــا  “وفقــا 
مــن أنــه يقــف علــى مســافة واحــدة مــن جميع 
المؤتمــر  حــزب  وانتخــب  السياســية”.  القــوى 
الوطنــي هــارون نائبــا لرئيســه هــذا األســبوع، 
كردفــان،  شــمال  لواليــة  حاكمــا  قبلهــا  وكان 
وهــو مطلوب لــدى المحكمة الجنائيــة الدولية 
بشــأن “جرائم حرب” مزعومة في دارفور. الى 
ذلــك، أطلقت الشــرطة الســودانية قنابــل الغاز 
المســيل للدمــوع لتفريــق تظاهــرة خرجت من 
مسجد األنصار بودنوباوي في أم درمان غرب 
لنــداء  اســتجابة  وذلــك  الخرطــوم،  العاصمــة 
“تجمــع المهنييــن الســودانيين” بالتظاهر عقب 

صــالة الجمعــة. وخــرج العشــرات مــن مســجد 
األنصــار بحــي ود نوبــاوي بمدينــة أم مدرمان، 
بعــد صالة الجمعة، قبــل أن تطلق قوات األمن 
قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وعززت 

بشــوارع  وجودهــا  الســودانية  األمــن  قــوات 
العاصمــة، ونشــرت أعــدادا كبيــرة مــن قــوات 
الشــرطة تحســبا للتظاهــرات التــي دعــا إليهــا 

“تجمع المهنيين” وحلفاؤه من المعارضة.

تظاهرة في تل أبيب تطالب نتنياهو باالستقالة
تظاهرات بمسج األنصار بأم ردمان

بعد اتهامه بالرشــوة واالحتيال وخيانة األمانة الوظيفية الشرطة السودانية تفرق متظاهرين بالغاز المسيل للدموع
تظاهرة تطالب نتنياهو باالستقالة البشير يفوض صالحياته الحزبية لنائبه
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فرحة غمرت اآلالف من شــباب البحرين األســبوع الفائت بإعالن المشروع الوطني 
للتوظيف، وأعتقد أّن شعورهم ال يوصف ألّن حلمهم الوظيفة التي طال انتظارها، 
وآن للحلــم أن يتجســد حقيقــة فــي الواقــع. إّن المشــروع الوطنــي للتوظيــف كان 
صريحا بفتح األبواب أمام الكفاءات ليأخذوا مواقعهم في الوظائف التي تنسجم 
مــع تخصصاتهــم والتي أفنوا ســنوات من أعمارهم في البحث والدراســة، وبالتالي 

فّإنهم األحق بالوظائف لما يحملون من مؤهالت تجعلهم األجدر بها.
ولكــي يؤتــي هــذا المشــروع الكبيــر ثمــاره فإننــا نعتقــد أّن علــى جميع المؤسســات 
وشــركات القطــاع الخــاص فتــح األبــواب أمــام كل الخريجيــن، وحيــن تــم طــرح 
المشــروع انتابت البعض هواجس من قبيل أّنه ليس من الســهل أن تتخلى العديد 
من الشركات عن سياستها التي دأبت عليها على مدى سنوات بعيدة، والقائمة على 
تفضيــل العنصــر األجنبــي علــى أبناء الوطن تحــت ذرائع واهية ال تمــت إلى الواقع 
بأدنــى صلــة، فقــد اعتاد أصحــاب األعمال إلصاق التهــم بالكفــاءات البحرينية بأنها 
غيــر جديــرة بتحمــل المســؤولية، وأتذكــر أن أحد رجــال األعمال برر عــدم توظيف 
البحرينــي بــأّن أحــد العامليــن لديه ترك عملــه والتحق بوظيفة أعلــى أجرا، أو قول 
آخــر إّن الموظــف البحرينــي ال يلتــزم بالوقــت، وغيرهــا مــن المزاعــم واالدعــاءات 

الواهية.
وإذا افترضنــا جــدال أّن بعــض هــذه الحجــج صحيحــة فليــس مــن العــدل تعميــم 
الحــاالت علــى جميع الشــباب البحرينــّي، أليس من الظلم الصــارخ وصف البحريني 
بأنــه اتكالــّي! أمامنــا عشــرات الشــواهد التــي تدحــض هــذه االتهامات ولعــل إعالن 
المصــارف ترقيــة العشــرات مــن الشــباب ومنحهم المســؤولية دليل علــى اإلخالص 

والكفاءة منقطعة النظير، حيث استحقوا بالتالي أن تسند إليهم المراكز العالية.
ســمعة اإلنســان البحرينــي لــم تعــد موضــع شــك، كذلــك وصــم البحرينــي بالبــالدة 
والكســل أو التذمــر مــن األكاذيــب التــي ال يمكــن أن يصدقهــا أحــد، فالحقيقة التي 
لــم تعــد خافيــة علــى أحــد أّن هنــاك مؤسســات تبخــس البحرينــي حقوقــه بعــدم 
تقيدها بأنظمة وقوانين العمل، وأبســط مثال نســوقه هنا عندما تجبر العامل على 
مواصلة العمل حتى بعد نهاية الوقت األصلي ودون مقابل. بقي أن نذكر شــركات 
ومؤسســات القطــاع الخاص وغرفــة تجارة وصناعة البحرين بمســؤوليتها بإعطاء 

البحريني الفرصة في العمل وإنجاح المشروع الوطني للتوظيف.

مهمــا حــاول بعــض النــواب اســتمالة الشــارع بعناويــن رنانــة وأصــوات خشــنة وطويلــة 
وناعمة يفوح بين كلماتها الدهاء ومحاولة كسب تأييد شعبي، فهذه المحاوالت يائسة، 
فالدولــة ســبقت النــواب حينما أرســت برنامج بحرنــة الوظائف، وما مشــروع التوظيف 
بــوزارة العمــل وصنــدوق العمــل إال رغبــة صادقــة مــن الدولــة فــي أن يكــون المواطــن 

البحريني الخيار األول.
إذا القضيــة ليســت تقصيــرا مــن الدولــة، حتــى يضغــط هــؤالء النــواب بعــدم توظيــف 
األجانــب فــي الحكومــة، وهم يعلمــون أن هناك تخصصــات وخبرات تحتاجها مشــاريع 
البنية التحتية أو تحتاجها الصحة، تلك الخبرات التي تســعى الســتقطابها حتى الدول 
األوروبية والصين، لكن التقصير هو من النواب عندما عجزوا عن استجواب المؤسسات 

المعنية عن عدم قدرتها طوال السنوات الماضية على جعل البحريني الخيار األول.
النــواب لــم يضعــوا رؤوســهم في ملــف تقرير ديــوان الرقابــة المالية واإلداريــة ليحققوا 
فــي تجــاوزات المؤسســات المعنيــة بالتوظيــف وتمكيــن المواطــن، حيــن خرجــت هــذه 
المؤسســات عن أهداف تأسيســها، وذهبت إلى دعم المدراء الذين تفوق رواتبهم أربعة 
آالف دينــار، كمــا قامــت بتدريــس الماجســتير لموظفــي الحكومــة، وكأنــه ال يوجــد بيــن 
المواطنيــن خريجــون عاطلــون عن العمل، ومن المفترض أن تســاهم في توظيفهم في 
القطاع الخاص بتذليل الصعوبات أمامهم وفق برنامج مدروس، ال عشوائية تتضرر بها 

األغلبية وينتفع منها القليل بدون وجه حق.
إن محاولــة اســتمالة الشــعب وشــغل وســائل التواصــل االجتماعــي بقضيــة توظيــف 
األجنبــي فــي الحكومــة ومداخالتكــم التــي تعممونها على الحســابات التجاريــة، هدفها 
معروف، التحريض والظهور بمظهر المنقذ والملهم الشــعبي الذي يجتمع حوله الشــعب 

حتى يصبح شخصية سياسية يستطيع من خاللها تحقيق أهداف خفية.
نقــول ألولئــك النواب “اســتريحوا وأريحونا” من تســجيالتكم، فالحكومة برئاســة ســمو 
األمير خليفة بن سلمان تعرف بواطن األمور وظواهرها، وهي أدرى بمصلحة مواطنيها، 
وقضية التوظيف ومشــاعر المواطنين ليســت ســلعة للدعاية وكســب التأييد الشــعبي، 

خصوصا أن هناك من لديه أجندة قد ال تكون جيدة بإثارة الرأي العام على الدولة.
وزارة العمل قادرة على معالجة مشكلة البطالة لو قامت بتعيين الكفاءات التي تستطيع 
أن تدير ملف التوظيف، فهنا تقبع المشكلة، وال يكون حلها إال بأن يتبع توظيف القطاع 

الخاص جهة حكومية متخصصة.

“الوطني للتوظيف” خطوة في االتجاه الصحيح

الدولة أحن على الشعب من بعضهم

opinions
@albiladpress.com

محمد المحفوظ

نجاة المضحكي

sm.adnan56
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“صفروا حسابات 
المتخلفين عن الدفع”

مــع بدايــة تفجر إشــكالية تخلف بعــض المواطنين عن دفع الفواتير المســتحقة لهيئة 
الكهرباء والماء، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات، كنا ومازلنا نقول البد من النظر في 
ظروفهــم االقتصاديــة ومدخولهــم الشــهري الضعيف، حيث تراكمت عليهــم الفواتير، 

والبد من آلية للتسوية وتسديد المستحقات.
اليــوم هــذه القضية تعود للســطح ثانية، كونها لم تعالج في حينها بالشــكل المطلوب 
واســتمرت علــى مــا هــي عليه، إذ ال تــكاد تمر أيام قليلة إال ونقرأ أو نســمع كغيرنا عن 
قطــع التيــار الكهربائــي علــى منــزل مواطن بســيط هنــا وآخر هنــاك، ما يســبب الكثير 
مــن المتاعــب والمشــاكل ألفــراد أســرة المواطــن الــذي تــم حرمانــه مــن هــذه الخدمة 
الضروريــة جــدا، وينتــج عــن ذلــك تكبــده خســائر مادية ومعنويــة إضافة إلــى الكلفة 
العاليــة إلعــادة التيــار الكهربائي وإرباك وتشــتت األســرة، وهذا كما يبــدو لي نوع من 
أنــواع الكــي المضــر وقطــع “أنيــاط” البحريني الذي البــد من مراعاة وضعه المعيشــي 

والجانب اإلنساني.
نقول من حق هيئة الكهرباء والماء تحصيل مستحقاتها من جميع المشتركين ونحن 
هنــا نتكلــم تحديــدا عــن المواطنيــن المتخلفين عن التســديد الذين يئنــون من تراكم 
الديــون والقــروض والمصاريــف اليوميــة الضروريــة وضنــك الحيــاة، وبعضهــم فقــد 

وظيفته وأصبح عاطال في منزله وغيرها من الظروف األخرى.
نقتــرح حــال جذريــا لهــذه اإلشــكالية المزمنــة ونأمل أن يجــد آذاننا صاغيــة ويأخذ به 
اإلخوة األفاضل كبار المســؤولين في هذا المرفق الحكومي، وهو قيام الهيئة بحصر 
فئــة المواطنيــن غير القادرين على الدفع ودراســة حالتهــم المادية من جميع جوانبها 
وأخــذ موافقــة الدولــة والحكومــة معــا وإغالق وتصفير حســابات من يســتحق منهم 
ذلك، بعدها يتم االتفاق معهم على توقيع اتفاقية اســتحصال الفواتير الشــهرية عن 
طريق البنوك التجارية التي يستلمون رواتبهم الشهرية ومعاشاتهم التقاعدية منها.

لألســف الهيئــة الموقــرة “حاطه دوبهــا ودوب” البحريني البســيط المتخلف عن الدفع 
وتتعامــل معــه كونــه “الطوفــة الهبيطــة”، أما األخــرى “الرفيعــة” كالــوزارات والهيئات 
والشــركات الكبــرى الحكوميــة والمجمعــات التجاريــة والفنــادق والشــقق الفندقيــة 
والمصانــع واالســتراحات والشــاليهات والمــزارع واألماكــن الخاصــة األخــرى وغيرها 
التي تصل فواتيرها آالف الدنانير “ما قط سمعنه قطعوا الكهربة عنهم وال يوطوطون 

صوبهم”. 
نشــفت أقالمنــا ونحــن “نلهــط” ونكــرر ونقــول راعــوا الظــروف اإلنســانية للشــرائح 

الضعيفة ماديا من أفراد الشعب. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

خصائص واتجاهات السياح السعوديين في البحرين )2(
تكمــن أهميــة الدراســة التــي ركــزت علــى الســياحة الســعودية 
إلــى مقترحــات ونتائــج  الوصــول  فــي  البحريــن،  إلــى  الوافــدة 
اإليجابيــات  تعزيــز  أجــل  مــن  القــرار  أصحــاب  عليهــا  ســيعتمد 
وتقليــل الســلبيات، وســتكون نتائجهــا مهمــة مــن أجــل تطويــر 
السياحة في البحرين، وتشير نتائج الدراسة التي اعتمدت على 
عينــة اســتطالعية قامــت بإجرائهــا هيئــة المعلومــات والحكومة 
اإللكترونيــة فــي البحريــن، وحجمهــا 14992 عينــة، إلــى النتائج 
التالية: النسبة الكبرى من السياح القادمين هم من الذكور بنسبة 
52 %، وغالبيتهم من الفئة العمرية األكثر من 56 ســنة وبنســبة 
49 %، ومعظمهــم  49 %، وكذلــك غالبيتهــم يعملــون وبنســبة 
مــن فئــة الدخــل العالــي - أكثــر مــن )24000( دينــار فــي الســنة - 
وبنســبة 47 %، كمــا أن غالبيــة المســتجوبين تمــت مقابلتهم في 
مطار البحرين بنســبة 58.5 %، في حين أن النســبة المتبقية تم 
اســتجوابها فــي جســر الملــك فهــد، وأن أكثــر مــن 52.7 % منهم 

زاروا البحرين في السنوات الثالث الماضية بين 6 - 9 مرات.
زيــارة  مــن  غرضهــم  عــن  العينــة  أفــراد  اســتجواب  تــم  وحيــن 
البحريــن، أجابــوا بــأن التســوق يشــكل الغــرض الرئيســي لزيــارة 
أن  اتضــح  إقامتهــم  مــكان  وعــن   ،%  45.8 وبنســبة  البحريــن 
غالبيتهم يقيمون في مساكن مملوكة في البحرين وبنسبة 46.7 
%، أمــا عــن األنشــطة التــي مارســوها فــي البحريــن، فأجابوا أن 
مراكز التســوق التجارية اســتحوذت على جل اهتمامهم وبنسبة 

.% 43.3
وحيــن تــم ســؤال أفــراد العينة عــن درجة رضاهم عــن الخدمات 
الســياحية المقدمــة لهــم فــي البحريــن، فقــد تفاوتــت اإلجابــات 

حيالهــا، فبعــض الخدمات حازت على درجة رضا متوســطة مثل 
خدمــات التاكســي وتأجيــر الســيارات، وأماكــن اإلقامة والســكن 
واألنشــطة الترفيهيــة، فــي حيــن حققــت بعض الخدمــات درجة 
رضا جيدة مثل خدمات مطار البحرين والمطاعم والكافتيريات 
ومراكــز التســوق، وأجــواء األمــن والســالم؛ فــي حيــن أن شــعور 
الســياح كان مرتفعــا حيــال ســلوك أهــل البحريــن وتعاملهــم مــع 
الســياح الســعوديين، وكذلــك كان شــعورهم بالرضــا عاليــا فــي 
كانــت درجــة رضــا  المحصلــة  العامــة، وفــي  النظافــة  موضــوع 

السياح عن زيارة البحرين مرتفعة جدا، وبنسبة 85.2 %.
وأهــم التوصيــات التــي خرجــت بهــا الدراســة: ضــرورة االرتقــاء 
بمســتوى الخدمات الســياحية بشــكل عام، والتوسع في خدمات 
التســوق والمراكــز التجاريــة، حيــث أظهــرت الدراســة أن غالبية 
الســياح اختــاروا البحريــن من أجل التســوق وللراحــة والترفيه. 
تطويــر دور المعــارض فــي اجتــذاب الســياح الســعوديين، حيث 
أظهــرت الدراســة أن المعــارض المقامة في البحريــن كانت هدفا 
لزيــارة نحــو 21.9 % مــن الســياح. ضــرورة تبســيط وتســهيل 
إجراءات الســفر على جســر الملك فهد، حيث يتبين أن مجموع 
السياح والزوار السعوديين الذي دخلوا البحرين في عام 2016، 
بلغــوا نحــو 8,9 مالييــن مســافر؛ 2.6 % منهــم فقــط وصلــوا عن 
طريــق مطــار البحريــن، والبقيــة عــن طريــق جســر الملــك فهــد، 
حيــث يتفاقــم الزحــام فــي عطلــة نهايــة األســبوع، وفي مواســم 
اإلجازات واألعياد والعطل الرســمية. والعمل على توفير العديد 
مــن األنشــطة الترفيهيــة، حيــث أبــدى أفــراد العينــة درجــة رضــا 

متوسطة حيال الخدمات الترفيهية المتاحة حاليا.

د. حابس السماوي

شعور السياح كان مرتفعا حيال  «
سلوك أهل البحرين وتعاملهم 

مع السياح السعوديين

تغيير ثقافة المؤسسات
كــم مــرة ســمعتم فيهــا شــخًصا، رئيًســا تنفيذًيــا جديــًدا، صحافًيــا، 
مستشــاًرا إدارًيــا، معلًمــا للقيادة، موظًفــا زميالً، يتحــدث عن الحاجة 
الملحــة لتغييــر الثقافــة؟ إنهــم يريــدون جعلهــا مــن الطــراز العالمــي 
واالســتغناء عــن كل الســلبيات التي تزعج الموظفيــن وتوقف النوايا 
الحســنة مــن النمو إلــى التقدم، لتحقيق نهج مختلــف تماًما، بدًءا من 
اآلن. انتقادات الثقافة شــائعة مثل الشــكاوى المتعلقة بالطقس، فكم 
عــدد المــرات التــي رأيــت فيهــا طموحــات عاليــة فــي تغييــر الثقافــة 
تمكنــت مــن تعديــل الطريقة التي يتصرف بها النــاس والطريقة التي 
يعملون بها؟ وكم عدد المرات التي الحظت فيها تحسينات ملحوظة 

على المدى الطويل؟
إذا كان الجــواب علــى هذيــن الســؤالين هو “نــادًرا”، فلــن يفاجئنا هذا 
األمر، نحن ال نعتقد بأن التغيير الثقافي السريع والجملي أمر ممكن - 
أو حتى مرغوب به، ففي نهاية المطاف، ثقافة الشركة هي شخصيتها 
األساســية، وهــي  جوهــر كيــف يتفاعل النــاس وكيف يعملــون، كيان 
معقــد بشــكل مــراوغ ينجو ويتطور فــي الغالب من خــالل التحوالت 
التدريجيــة فــي القيــادة واالســتراتيجية والظــروف األخــرى، ونجــد 
أن التعريــف األكثــر فائــدة هــو أيًضا أبســط تعريــف: الثقافة هي نمط 

السلوك المستديم ذاتيًا والذي يحدد كيف تتم األمور.
مصنوعــة مــن الغريزة، والعــادات المتكــررة واالســتجابات العاطفية، 
الثقافة ال يمكن نســخها أو تثبيتها بســهولة، ثقافات الشركات تتجدد 
بشكل ذاتي باستمرار وتتطور ببطء، فما يشعر به الناس وما يفكرون 
ويؤمنون به ينعكس ويتشكل بالطريقة التي يقومون فيها بأعمالهم، 
ونادرًا ما تنجح الجهود الرســمية لتغيير الثقافة )الســتبدالها بشــيء 
جديــد ومختلــف تمامًا( في الوصول إلى قلــب ما يحفز الناس، ما قد 

يثيــر انفعاالتهم. يتم حذف المذكــرات ذات اللهجة القوية التي تأتي 
مــن أعلــى فــي غضون ســاعات، ويمكنــك تغطيــة الجدران بشــعارات 
كبيرة تعلن عن قيم جديدة، لكن الناس سيســتمرون بقضاء أيامهم، 
تحت تلك العالمات مباشرة، مستمرين بالعادات المألوفة والمريحة.
لكــن هــذا التعقيــد المتأصــل يجــب أال يمنع المســؤولين مــن محاولة 
يمكنــك  ممــا ال  االســتفادة  مــن خــالل  كرافعــة،  الثقافــة  اســتخدام 
تغييره باســتخدام بعض القوى العاطفية في ثقافتك الحالية بشكل 

مختلف.
هنــاك ثالثــة أبعاد لثقافة الشــركات تؤثر على انحيازهــا: التذكيرات 
تثيــر  التــي  المتكــررة  )األفعــال  األساســية  والســلوكيات  الرمزيــة، 
ســلوكيات أخــرى والتــي تكــون مرئيــة وغيــر مرئيــة(، والعقليــات 
)المواقــف والمعتقــدات التي يتم تقاســمها على نطاق واســع ولكنها 
غيــر مرئيــة بشــكل حصــري(، فالســلوكيات المحــدد األقــوى للتغيير 
الحقيقــي، ويجــب أن تبــدأ في العمل على تغيير الســلوكيات األكثر 
أهميــة - وســوف تتبع ذلك العقليات، بمــرور الوقت، يمكن أن تؤدي 

أنماط السلوك والعادات المتغيرة إلى نتائج أفضل.
قــد تســأل: إذا كان مــن الصعــب جــدا تغييــر الثقافــة، لمــاذا ينبغــي 
لنــا حتــى عنــاء المحاولــة؟ ألن الثقافــة الحاليــة للمؤسســة تحتــوي 
علــى العديــد مــن مســتودعات الطاقــة العاطفيــة والتأثيــر، ويمكــن 
االســتراتيجية  الضــرورات  تســريع  التنفيذييــن  للمســؤولين 
والتشــغيلية بشــكل كبيــر، وعندما تكــون القوى الثقافيــة اإليجابية 
واألولويــات االســتراتيجية متزامنــة، يمكــن للشــركات أن تســتمد 
الطاقــة مــن الطريقــة التــي يشــعر بهــا النــاس، وهــذا يعجــل حركــة 

الشركة للحصول على ميزة تنافسية.

د. جاسم حاجي

إذا كان من الصعب جدا تغيير  «
الثقافة، لماذا ينبغي لنا حتى 

عناء المحاولة؟
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نأمل من لجنة االنضباط 
باالتحاد البحريني لكرة 

السلة أن تنظر لمقاطع الفيديو 
لمباراة المنامة والرفاع السالوية 

والتي بينت وجود نية “العنف 
وإلحاق الضرر”، وأن تتخذ 

اإلجراءات المناسبة وضبط األمور 
قبل أن تتمادى ألكثر من ذلك.

مقاطع الفيديو التي عقبت 
لقاء الرفاع والمنامة سالويًا، 

وكشفت “عض الخشم” و”ركل 
الرجل” من العبي المنامة باتجاه 
نظيرهما الرفاع، أعطت انطباعا 
بأن ما حدث ليس وليد صدفة، 

بل شيء مقصود، بدليل كلتا 
الحركتين باتجاه العب واحد.

أعــرب النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس اتحــاد دول غرب 
آســيا أللعــاب القــوى، رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
آل خليفــة عــن اعتــزازه بالمكانــة المتميــزة أللعاب القوى اآلســيوية وما تتمتــع به الكوادر 

القارية من ثقة دولية في مراكز صناعة القرار.

جاء ذلك لدى اســتقبال سموه بقصر الوادي 
مســاء اليــوم، الوفد اآلســيوي أللعاب القوى 
ورئيــس  الدولــي  االتحــاد  عضــو  يتقدمهــم 
االتحــاد الهنــدي أللعــاب القــوى ســوماريواال 
اآلســيوي،  االتحــاد  رئيــس  ونائــب  آديــل 
نائــب رئيــس اتحــاد دول غرب آســيا ونائب 
القــوى  أللعــاب  اإلماراتــي  االتحــاد  رئيــس 
االتحــاد  رئيــس  ونائــب  المعمــري،  ناصــر 
اآلســيوي واالتحــاد الهنــدي أللعــاب القــوى 
الدكتــور ليليــت كبهانوت وعــددا من ممثلي 
االتحــادات اآلســيوية، وذلك بحضــور نائب 
القــوى  أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
مــن  وعــدد  جــال  بــن  عبداللطيــف  محمــد 

اعضاء مجلس إدارة االتحاد.
ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

بالضيوف بمناسبة زيارتهم للمملكة لحضور 
االتحــاد  يقيمــه  الــذي  الرســمي  االحتفــال 
البحرينــي للبطلة العالمية ســلوى عيد ناصر 
الحائــزة علــى بطولــة الــدوري الماســي فــي 
ســباق 400 متر للســيدات في العام الماضي 
2018 احتفــاءا بمــا حققته مــن إنجاز متميز 
العربيــة  القــوى  ألعــاب  لرياضــة  يحســب 

واآلسيوية.
وأشــاد ســموه بالمســتوى المتطــور لرياضــة 
ألعاب القوى اآلســيوية علــى ضوء ما تبذله 
االتحــادات الوطنيــة مــن جهــود كبيــرة فــي 
ســبيل االرتقــاء برياضــة أم األلعــاب، مؤكدا 
الجميــع  بيــن  الجهــود  علــى أهميــة تضافــر 
لمواصلــة مســيرة النجاحــات والمكتســبات 
بمــا يعزز من حضور ألعاب القوى اآلســيوية 

علــى الســاحة الدوليــة واألولمبيــة والعمــل 
علــى صناعة المزيــد من األبطــال والبطات 

في مختلف السباقات.
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  وأكــد 
خليفــة أن االتحــاد البحرينــي أللعــاب القوى 
يســعى دائمــا لتوطيد العاقــات مع مختلف 
اتحــادات  وباألخــص  الوطنيــة  االتحــادات 
تحقيــق  فــي  يســهم  بمــا  اآلســيوية  القــارة 
أم  صالــح  فــي  ويصــب  الثنائــي  التعــاون 
األلعــاب فــي المنطقــة وتطويرهــا إلــى آفاق 
أوســع من التميز والنماء، مؤكدا كذلك على 
حــرص االتحاد لتوحيد المواقف والتنســيق 

تطويــر  فــي  يســهم  أن  شــأنه  مــن  الــذي 
العاقــات مع مختلف االتحــادات في القارة 

اآلسيوية لتعزيز حضورها وتميزها دوليا.
وجــدد ســموه ترحيبــه بالضيــوف واعتزازه 
بمشــاركتهم فــي احتفاليــة البطلــة العالميــة 
ســلوى عيــد متمنيــا لهــم طيــب اإلقامــة في 
بلدهم الثاني مملكة البحرين مؤكدا بأن هذا 
اللقاء يأتي في إطار الحرص الدائم لاتحاد 
البحرينــي لفتــح آفــاق التعــاون مــع مختلف 
االتحــادات الوطنيــة أللعــاب القــوى وتعزيز 
العاقــات متمنيــا لجميع االتحــادات القارية 

التميز والنجاح في خدمة أم األلعاب.

 سموه خالل استقباله روؤساء االتحادات االسيوية اللعاب القوى 
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أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد البحرين للدفاع عن النفس أحمد عبدالعزيز الخياط أن الرعاية الملكية السامية التي تحظى بها 
الرياضة البحرينية من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ســاهمت بوضع مملكة البحرين الغالية 
علــى خريطــة الرياضــة العالميــة بعــد أن حصدت العديد مــن اإلنجازات في العهــد الزاهر لحضرة صاحب الجاللــة الملك وهو ما 
يؤكــد حــرص جاللتــه على رعايته الســامية لكل أبنائه الرياضييــن والرياضيات في كافة الرياضات، مشــيرًا إلى أن رعاية ودعم 

جاللته أثرى الحركة الرياضية في المملكة حتى وصلت إلى أعلى المستويات. 

الخيــاط  عبدالعزيــز  أحمــد  وصــرح   
بمناسبة مرور 20 عامًا على تولي حضرة 
الحكــم  مقاليــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
اهتمــام  أن  علــى  بالتأكيــد  البــاد،  فــي 
ورعايــة جالتــه حفظــه هللا وســام يعتــز 
فــي  والرياضيــات  الرياضييــن  كافــة  بــه 
المملكــة، مؤكــدًا أن الرياضــة البحرينيــة 
شــهدت طفــرة نوعيــة منــذ تولــي جالته 
لمقاليــد الحكــم فــي البــاد بفضــل تقديم 
جالته الدعم والرعاية لكافة المشاركات 
الخارجيــة للمنتخبــات الوطنيــة واألندية 

الرياضيــة، مشــيرًا إلــى أن جالتــه دائمــًا 
مــا يحرص علــى رعاية كافة المشــاركات 

واستقبال جالته للرياضيين. 
البحريــن  مملكــة  أن  الخيــاط  وأوضــح   
بفضــل  األلعــاب  لكافــة  مركــزًا  أصبحــت 
االســتضافات المتعــددة لمملكــة البحرين 
أصبحــت  حتــى  العالميــة،  للبطــوالت 
المملكة قبلة في النشاط الرياضي بعد أن 
استضافة بطوالت عالمية كبرى في كافة 
األلعــاب وخرجــت بأفضــل تنظيــم مثالي 
وأصبــح الجميــع يضــرب بالمملكــة المثــل 

األسمى بالنجاح قبل انطاق أي بطولة. 
الحكومــة  توليــه  مــا  أن  الخيــاط  وأكــد   
الموقــرة برئاســة رئيــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان 
آل خليفة وولي العهد األمين نائب القائد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
األميــر  الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب 
علــى  يــدل  آل خليفــة  بــن حمــد  ســلمان 
الملــك  جالــة  رؤيــة  بتحقيــق  حرصهمــا 
باحتضــان الشــباب البحرينــي مــن خــال 
المشــاركات  لكافــة  الدعــم  كامــل  تقديــم 

فــي  البطــوالت  الخارجيــة واســتضافات 
مملكة البحرين. 

 وأشــار الخيــاط أن ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جالــة الملــك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 

البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
احتضــن مشــروع جالــة الملــك المتعلــق 
بشــكل  والرياضــة  البحرينــي  بالشــباب 
خــاص، حيــث أن هــذا الملــف أصبح ذات 
صيــت عــاِل بفضــل الجهود الكبيــرة التي 
يبذلهــا ســموه تجــاه الرياضــة البحرينيــة 
ويؤكــد حــرص ســموه علــى تنفيــذ رؤيــة 
الرياضــة  أصبحــت  حتــى  الملــك  جالــة 
فــي  الرياضــات  أكبــر  إحــدى  البحرينيــة 
العالــم بفضــل اإلنجــازات المتعــددة التي 
تحققــت في الســنوات الماضية وحظيت 
ألعــاب الدفــاع عن النفس بدعــم كبير من 
سموه في المشــاركات الخارجية وساهم 
ذلــك بتحقيق العديد مــن اإلنجازات على 

جميع األصعدة وأبرزها العالمية والدولية 
واآلسيوية والعربية. 

 كمــا أعــرب الخيــاط عــن عظيــم شــكره 
لرئيــس  األول  النائــب  إلــى  وتقديــره 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القوى 
وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة 
على دعم ســموه المتواصــل لكافة ألعاب 
الدفــاع عن النفس، حيث ان دعم ســموه 
ســاهم بتحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات 
إضافــة إلــى اســتضافة المملكــة لبطولــة 
فــي  المختلطــة  القتــال  لفنــون  العالــم 
الســنوات الماضيــة وحققــت العديــد مــن 

النجاحات.

الرفاع - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

20 عامًا من التميز والعطاء في العهد الزاهر

أحمد الخياط

احتفالية للبطلة عيد بحضور قيادات آسيوية 
بمناسبة فوزها بكأس الدوري الماسي لسباق 400 متر العام الماضي
احتفل االتحاد البحريني أللعاب القوى صباح أمس األول الخميس بالبطلة العالمية سلوى عيد ناصر بمناسبة فوزها بكأس الدوري 

الماسي لسباق 400 متر العام الماضي 2018 .

وذلــك بفنــدق الشــيراتون بحضــور نائب رئيس 
محمــد  القــوى  أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد 
إدارة  بــن جــال وعضــو مجلــس  عبداللطيــف 
اللجنة األولمبية، أمين الســر المســاعد باالتحاد 
بــدر ناصــر محمــد وبحضــور وفد آســيوي رفيع 
المســتوى يضــم عضــو االتحاد الدولــي ورئيس 
االتحاد الهندي أللعاب القوى ســوماريواال آديل 
ونائــب رئيــس االتحــاد اآلســيوي، نائــب رئيس 
اتحــاد دول غــرب آســيا ونائــب رئيــس االتحــاد 
اإلماراتــي أللعاب القوى ناصــر المعمري، ونائب 
الهنــدي  واالتحــاد  اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس 
أللعــاب القوى الدكتــور ليليت بانوت وعددا من 

ممثلي االتحادات اآلسيوية.
في بداية الحفل تم الترحيب بضيوف المملكة 

حيــث عبر بدر ناصر عضو مجلس إدارة اللجنة 
األولمبيــة، أميــن الســر المســاعد باالتحــاد عــن 
اعتــزازه الكبيــر بتواجــد الضيــوف علــى ارض 
المملكــة لإلحتفــال بالبطلة العالمية ســلوى عيد 
ناصــر والتــي تعتبــر واحــدة مــن ابــرز النجمــات 
علــى ســاحة أم األلعــاب آســيويا ودوليــا، معربــا 
عــن ســعادته الكبيــرة لتواجــد نخبــة مــن ابــرز 
القيــادات اآلســيوية علــى ارض البحريــن لمــد 
جســور التعــاون مــع االتحــاد البحرينــي أللعاب 

القوى.
بعــد ذلــك، احتفل الحضــور بالبطلة ســلوى عيد 
وتــم تصميــم مســرح خــاص لتكريمهــا احتفــاء 
بإنجازهــا الرائع، حيث قام نائب رئيس االتحاد 
اآلســيوي واالتحاد الهندي أللعاب القوى ليليت 

بانــوت بتقديم درع تــذكاري للبطلة من االتحاد 
اآلســيوي، فيمــا قــام اإلماراتــي ناصــر المعمــري 
نائــب رئيــس االتحــاد اآلســيوي ونائــب رئيــس 
خــاص  درع  بتقديــم  آســيا  غــرب  دول  اتحــاد 
للبطلة من اتحاد دول غرب آســيا، كما قام عدد 
مــن ممثلي االتحادات اآلســيوية بتقديم هدايا 

تذكارية ودروع خاصة للعداءة.
وبهذه المناسبة، أعرب اإلماراتي ناصر المعمري 
عن اعتزازه الكبير بالتواجد على ارض المملكة 
والمشــاركة فــي تكريــم البطلــة العالمية ســلوى 
عيد والتي اثبتت جدارتها على الصعيد القاري 
والدولــي في ســباق 400 متر للســيدات لتنقش 
اسمها بأحرف من ذهب وتصبح واجهة مشرفة 

أللعاب القوى البحرينية واآلسيوية.

وأضاف “ إننا هنا نحتفل مع أشقائنا في مملكة 
البحرين بالبطلة سلوى عيد ونفتخر بما حققته 
مــن إنجــازات ونجاحــات عالميــة فــي مقدمتها 
الفــوز بالــدوري الماســي وهو مــا يعكس التطور 
المتنامــي أللعاب القوى البحرينية بقيادة ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة وجهــود باقي 

اعضاء مجلس اإلدارة”.
وبدوره أشاد أمين سر االتحاد المنغولي أللعاب 
القوى الســيد “زوريــج باتار جويغافــا” بالعداءة 
ســلوى عيــد ومــا تتمتــع به مــن إمكانيــات فنية 

وبدنيــة متميــزة، مشــيرا إلى أنها تملــك قدرات 
هائلة رغم بنيتها الجســمانية، مشيدا بالحضور 
القــوي أللعــاب القــوى البحرينيــة علــى الصعيــد 
اآلســيوي والعالمــي رغــم صغــر حجــم المملكــة 
ســعادته  مبديــا  القليــل،  الســكاني  وتعدادهــا 

بالمشاركة في االحتفال.
ســلوى  العالميــة  البطلــة  أعربــت  جهتهــا  ومــن 
عيــد ناصــر عن خالص شــكرها وتقديرها للجنة 
األولمبية البحرينية برئاســة ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمد آل خليفة، واالتحــاد البحريني أللعاب 

القــوى برئاســة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
خليفــة علــى ما يقدمونه لها من دعم ومســاندة 
النجــاح  ذلــك  فــي تحقيــق  األثــر  أبلــغ  لــه  كان 
الــدوري  كأس  إحــراز  فــي  المتمثــل  العالمــي 
الماســي لســباق 400 متــر للســيدات، موضحــة 
بــأن هــذا اإلنجــاز سيشــكل لهــا دافعــا لتحقيــق 
المزيــد، كمــا عبــرت عــن ســعادتها بإقامــة هــذا 
االحتفال بحضور نخبة من القيادات اآلسيوية 
البــارزة وهو مــا يحفزها للظهــور بصورة افضل 

في المستقبل.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

جانب من االحتفال بسلوى عيد

حسن علي

أكــد العــب النــادي األهلــي الســابق ومحلل قنــاة البحريــن الرياضية حاليــا محمود 
المختار أن االهتمام بفرق الفئات الســنية بالنادي األهلي هي الخطوة الصحيحة؛ 
إلعــادة اللعبــة إلــى وضعها الطبيعي والعودة إلى ســكة المنافســة، مشــيدا بجهود 

مجلس إدارة النادي األهلي في هذا الصدد.

وأوضح المختار أن ما يحســب لمجلس 
إدارة النــادي األهلــي هــذا الموســم هــو 
االهتمــام المتميــز بالفئات الســنية، وهو 
مــا ســيؤدي إلــى النهــوض بكــرة القــدم 
عمومــا لتعــود اللعبــة إلى ســابق عهدها، 
والعمــل على عــودة النادي كأحد األندية 
ورفــد  للمواهــب،  المصــدرة  الرئيســة 
الفريــق األول بأفضــل الخامات الواعدة 

الصاعدة من فرق الفئات السنية.
وأضــاف المختــار “خــال موســم واحــد 
فقــط ومــع تــرأس أحــد أعضــاء مجلس 
اإلدارة جهاز الفئات العمرية، وهو النجم 
الســابق للنادي نادر زليخ، فقدت شهدت 
فــرق الفئات تحــوال كبيرة وطفرة جيدة 
مــع تحقيــق فريــق فئــة الشــباب المركــز 
الثاني في الدوري”، مشيرا إلى أن زليخ 
قــدم الكثير من الدعم المباشــر واألفكار 
والمتابعة الميدانية لفرق الفئات السنية 
النتائــج  تلــك  تحقيــق  عــن  أثمــر  ممــا 

اإليجابية المتطورة.

وتابــع “إنها مجرد البداية والقادم أفضل 
النــادي  إدارة  مــن  ونتأمــل  هللا،  بــإذن 
الجميــع  بتضافــر  الدعــم  مــن  المزيــد 
لارتقــاء بكــرة القدم في النــادي األهلي 

والكرة البحرينية عموما”.
يذكر أن النادي األهلي أقام قبل أســبوع 
الســنية  للفئــات  خاصــا  حفــا  تقريبــا 
بمناســبة النتائــج اإليجابيــة للفــرق هــذا 

الموسم.

المختار: االهتمام بالفئات بداية لعودة الكرة األهالوية

محمود المختار

الخياط: رعاية جاللة الملك ساهمت بوضع 
المملكة على الخريطة العالمية رياضيًا

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد



تعــادل البســيتين ومدينــة عيســى؛ بهــدف لــكل منهمــا، فــي المبــاراة التــي جمعــت الطرفين، أمــس، على اســتاد األهلي، ضمــن ختام 
منافسات الجولة 12 لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

البرازيلــي  المحتــرف  للبســيتين  وســجل 
الشــمراني  ماركــوس، فيمــا عــادل محمــد 

النتيجة لمدينة عيسى.
المســتوى،  متوســطة  المبــاراة  جــاءت 
وكانــت الفرصــة األبــرز فــي الشــوط األول 
عبــر العــب البســيتين خالــد جمــال الديــن 
الــذي انفــرد بمرمــى مدينــة عيســى، لكــن 
حــارس مدينــة عيســى، ناصر يحيــى أنقذ 

الموقف ببراعة )45(.
ورغــم تقــدم البســيتين بهــدف فــي بدايــة 
الشــوط الثانــي مــن المبــاراة عبــر البديــل 
البرازيلــي ماركــوس، إال أن مدينــة عيســى 
ضغــط بقــوة علــى مرمــى البســيتين، قبــل 
أن ينجــح في تســجيل هــدف التعادل في 
القاتــل، وبالتحديــد فــي الدقيقــة  الوقــت 
)88( عبر الالعب محمد الشمراني؛ ليقتسم 

الطرفان نتيجة المباراة.
أدار المباراة الحكم عمار محفوظ، وعاونه 
حســن،  وجاســم  محفــوظ  جــالل  ســيد 

والحكم الرابع سيد عدنان محمد.
وفــي مبــاراة ثانيــة، وأقيمــت علــى ملعــب 
النجمــة، خــرج االتحــاد بفــوز ثميــن علــى 

حساب التضامن بهدفين مقابل واحد.
فــي  )هدفيــن(  فورتشــن  لالتحــاد:  ســجل 

ســجل  فيمــا   ،)81( و   )21( الدقيقتيــن 
للتضامن حسن محمد في الدقيقة )29(.

ترتيــب  فــإن  أمــس،  نتائــج  علــى  وبنــاء 
الــدوري صار كاآلتي: األهلــي في الصدارة 
برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، البســيتين 
مدينــة   ،10 مــن   22 ســترة   ،11 مــن   23

عيســى 19 مــن 11، االتحــاد 17 مــن 11، 
البحريــن 9 مــن 10، التضامــن 7 مــن 11، 

قاللــي 6 مــن 10، وأخيــرا االتفــاق بنقطــة 
وحيدة من 11 مباراة.

تعادل إيجابي بين البسيتين ومدينة عيسى

مع قرب انطالق الحمالت االنتخابية لمرشــحي رئاســة وعضوية االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، 
بعــد اإلعــالن رســميا يــوم أمــس الجمعــة عــن أســماء المرشــحين المعتمديــن مــن جانــب اللجنــة 
االنتخابيــة باالتحــاد اآلســيوي ولجنــة المراجعــة باالتحــاد الدولــي،  تتضاعــف حظــوظ الشــيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة لالحتفاظ بمنصب الرئاسة لوالية انتخابية جديدة مع الدعم الذي 

يحظى به من جانب أكبر االتحادات الوطنية.

والتواصــل  الكرويــة  والمنجــزات  الكفــاءة 
البنــاء مــع االتحــادات الوطنية وتعزيــز الموارد 
الماليــة لالتحــاد والوحــدة التي كرســها ســلمان 
بــن إبراهيــم داخــل عائلة كــرة القدم اآلســيوية 
أصبحت وسيلته للتفوق على منافسيه االثنين 
علــى منصــب الرئاســة، وهمــا اإلماراتــي محمــد 

خلفان الرميثي، والقطري سعود المهندي.
تعكــس  التــي  األخيــرة  المؤشــرات  أبــرز  ومــن 
القاعدة القوية التي يرتكز عليها الشيخ سلمان 
بــن إبراهيــم للفــوز بواليــة جديدة هــي التحول 
فــي الموقــف الســعودي، والــذي بــات علــى مــا 
يبدو داعما لترشــح ســلمان بن إبراهيم في ظل 
التغييــرات التــي شــهدتها الرياضــة الســعودية 
على مستوى المناصب، وأبرزها تعيين صاحب 
تركــي  بــن  عبدالعزيــز  األميــر  الملكــي  الســمو 
العامــة  الهيئــة  إدارة  لمجلــس  رئيســا  الفيصــل 
للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة الســعودية، 

للمشــهد  جديــدة  سياســة  يرســم  بــدأ  والــذي 
الرياضــي الســعودي برمتــه وليــس كــرة القــدم 
فقــط وفقا للوائح واألنظمة مع المحافظة على 
عالقات السعودية الوطيدة بمختلف المنظمات 
الدولــي  االتحاديــن  بينهــا  ومــن  الرياضيــة، 
واآلســيوي لكــرة القــدم والدفــاع عــن مصالــح 
الكرة الســعودية بحكمة ودبلوماسية بعيدا عن 

التصادمات.
اللقــاء الــذي جمــع الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم 
واألميــر عبدالعزيــز بــن تركي قبل نحو أســبوع 
لــه  بــأن  يحمــل دالالت ومعــاٍن كثيــرة، ويبــدو 
ارتبــاط بانتخابــات االتحــاد اآلســيوي المقبلــة 
وشــؤون أخرى؛ نظرا للدور السعودي المحوري 
األنديــة  صعيــد  علــى  اآلســيوية  الكــرة  فــي 
الكبيــرة  الجماهيريــة  والقاعــدة  والمنتخبــات 
والسوق المالية القوية، والمعروف أن اللقاءات 
البد أن تسبقها تفاهمات في المواقف ووجهات 

النظــر، وتوقيــت اللقاء يعكس وجــود تغير في 
الموقــف الســعودي لصالــح الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم على اعتبار بأنــه صاحب الحظ األوفر 
فــي االحتفــاظ بمنصــب الرئاســة، ولمــا قدمــه 
مــن عمــل وخطــط وبرامــج وأفكار جديــدة قاد 
مــن خاللهــا االتحــاد إلــى مرحلــة جديــدة مــن 
التطــور والنمــاء علــى األصعــدة كافــة، واألهــم 
حال االســتقرار والوحدة تجســيدا لشعار “آسيا 

واحدة .. هدف واحد”.

كما نســتنتج من اللقاء ونفترض بأن السعودية 
وإن لم تصوت وتدعم سلمان بن إبراهيم، فإنها 
لــن تدخــل فــي أي تحالفــات مــع أطــراف أخرى 
لعرقلة مسيرته، وستكون محايدة بعدما كانت 
ترغــب فــي الزج بمرشــح جديد لمنافســته قبل 

فتح باب الترشيح.
وعلــى الطــرف اآلخر، نجد أن اليابان وهي أحد 
أقطــاب الكــرة اآلســيوية فــي شــرق القــارة إلى 
جانــب الســعودية فــي غرب القــارة تعتبر داعما 

أساســا لســلمان بــن إبراهيــم فــي االنتخابــات، 
طوكيــو  اليابانيــة  العاصمــة  األخيــر  وزيــارة 
ولقــاءه رئيــس االتحــاد اليابانــي كــوزو تاشــيما 
العالقــة  متانــة  علــى  واضحــة  داللــة  تعطــي 
بيــن الطرفيــن، ودعــم اليابــان لمرشــح الوطــن 
لمواصلة مســيرة النجاحات والمكتســبات التي 
حققهــا للكرة اآلســيوية خــالل الســنوات األربع 

الماضية من عمر االتحاد.
الدعــم الكبير الذي يحصده ســلمان بن إبراهيم 

مــن أكبــر اتحــادات القــارة إلــى جانــب رســائل 
التأييــد التــي تلقاهــا مــن 40 اتحــادات وطنيــا 
بــات تؤكد وفــق المعطيات الحاليــة بأنه الرجل 
األقرب لحســم منصب الرئاســة وربمــا بالتزكية 
دون اإلفــراط بالتفــاؤل وتــرك بــاب المفاجــآت 
مفتوحا حتى اللحظات األخيرة من االنتخابات 
التــي ســتجرى 6 أبريــل المقبــل فــي العاصمــة 

الماليزية كوااللمبور.
يذكــر أن تاريــخ 6 مارس المقبل ســيكون اليوم 
األخيــر العتماد قائمة المرشــحين وخالله يحق 
لكل المرشحين على منصب الرئاسة والعضوية 
بــدأ إطــالق حمالتهــم االنتخابيــة، حيــث أعلــن 
الرميثــي أنــه ســيعقد مؤتمــرا صحفيــا يــوم 6 
مــارس لشــرح برنامجــه االنتخابــي، وسيشــكل 
فريــق عمــل لزيــارة عــدد من الــدول اآلســيوية؛ 
لعــرض برنامجــه، فيمــا لم يعلن ســعود المهندي 
أمــا  الشــأن.  بهــذا  تحركاتــه  عــن  اآلن  لغايــة 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم، فإنــه حريص على 
العمــل بصــورة منظمة واإلعالن عــن الخطوات 
علــى  منــه  حرصــا  الحقــا  بترشــحه  المرتبطــة 
جميــع  وتحييــد  االنتخابــات  بقواعــد  االلتــزام 
موظفــي االتحاد القاري؛ كونه مازال على رأس 

االتحاد.

ــات ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــدل الــــمــــوقــــف الـــــســـــعـــــودي فـــــي االن ــ ــب ــ ــت ــ مــــــؤشــــــرات ب

ارتفاع أسهم سلمان بن إبراهيم للفوز برئاسة اآلسيوي

دعم ياباني للشيخ سلمان بن إبراهيم األمير عبدالعزيز بن تركي والشيخ سلمان بن إبراهيم
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بحضور رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ عبدهللا بن 
عيســى آل خليفــة، ونائــب رئيــس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو 
الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة، نظم النادي عصر أمس الســباق الثامن عشــر 
لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين والكويت وكؤوس شركة غاز البحرين 
الوطنية “بناغاز”، وكأس النادي الملكي للغولف وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة رفة بالصخير. 

وشــهد الســباق مفاجأة قوية بطلهــا الحصان 
“ســان ديماس” الــذي قلب التوقعــات وانتزع 
أولى انتصاراته متفوقا على الجياد المرشحة 
المتألــق  البحرينــي  الفــارس  بقيــادة  وذلــك 
عبــدهللا فيصل الــذي تألق وفــرض نجوميته 
على سباق األمس بتحقيقه أربعة انتصارات 
“ســوبر هاتريك” ليرفــع رصيد انتصاراته هذا 
الموســم الــى 16 انتصارا متقدمــا إلى المركز 
جــاءت  فيمــا  الفرســان،  قائمــة  فــي  الثالــث 
بقيــة نتائــج الســباق متوقعــة بتفــوق الجياد 

المرشحة.
كأس  علــى  أقيــم  األول  الشــوط  وكان 
الدرجــات  لجيــاد  والكويــت  البحريــن  بنــك 
الثالثــة والرابعــة والمبتدئــات “نتــاج محلــي” 
دينــار،   2500 والجائــزة  متــر   1800 مســافة 
واســتطاع الحصان المرشح “بارتشمنت” من 
تأكيــد تفوقــه بالفــوز بســهولة مســجال أولــى 

انتصاراته هذا الموسم.
النــادي  كأس  علــى  الثانــي  الشــوط  وأقيــم 
“نتــاج  المبتدئــات  للجيــاد  للغولــف  الملكــي 
محلي” لمسافة 1000 متر مستقيم والجائزة 

المرشــحة  الفــرس  وتمكنــت  دينــار،   2500
“صفــوة” مــن تحقيــق أولــى انتصاراتهــا فــي 

مشاركتها الثانية.
بنــك  كأس  علــى  الثالــث  الشــوط  وأقيــم 
الثالثــة  الدرجــة  لجيــاد  والكويــت  البحريــن 
البحريــن  خيــل  مــن  والمبتدئــات  والرابعــة 
العربيــة األصيلة “الواهو” لمســافة 1200 متر 
مستقيم والجائزة 2000 دينار، وكانت الغلبة 
للحصــان “الحمدانــي 1680” الذي حقق فوزه 
األول هــذا الموســم بعــد سلســلة مــن المراكز 

المتقدمة.

“لندن لوك” يكرر تألقه

وأقيــم الشــوط الرابــع علــى كأس شــركة غاز 
ســباق  لجيــاد  بناغــاز”   “ الوطنيــة  البحريــن 
متــر   1200 مســافة  “مســتورد”  التــوازن 
مســتقيم والجائــزة 3000 دينار، وشــهد فوزا 
الفتــا للحصــان “لندن لــوك”، والذي كــرر تألقه 
بتحقيــق فــوزه الثانــي لألســبوع الثاني على 

التوالي.
نــادي  كأس  علــى  الخامــس  الشــوط  وأقيــم 

راشد للفروسية وسباق الخيل لجياد الدرجة 
الرابعة والمبتدئات “مســتورد” مســافة 1200 
متر والجائزة 2000 دينار، وشهد الفوز األول 
بلــو ســوم” والــذي  المرشــحة “ســمر  للفــرس 
نجــح في قيادة الفــرس بكفاءة عبر انطالقة 

قوية في آخر 400 متر لتخطف المقدمة.

فوز مثير لـ “دوليه”

بنــك  كأس  علــى  الســادس  الشــوط  وأقيــم 
“نتــاج  التــوازن  لســباق  والكويــت  البحريــن 
محلــي” مســافة 1400 متــر والجائــزة 2500 
دينــار، واســتطاعت الفــرس “دوليــه” تحقيــق 

انتصارها الثاني هذا الموسم.
وأقيم الشــوط الســابع على كأس شــركة غاز 
ســباق  لجيــاد  غــاز”  “بنــا  الوطنيــة  البحريــن 

متــر   1600 مســافة  “مســتورد”  التــوازن 
الحصــان  وتمكــن  دينــار،   2000 والجائــزة 
نغمــة  أســتعاد  والــذي  بــاورز”،  “أوســتين 
انتصاراته بتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم 

بعدما فرض تفوقه على مجريات الشوط.

مفاجأة قوية

وأقيــم الشــوط الثامــن واألخيــر علــى كأس 
شــركة غــاز البحرين الوطنية “بنــا غاز” لجياد 
والمبتدئــات  والرابعــة  الثالثــة  الدرجتيــن 
“مستورد” مسافة 2000 متر والجائزة 5000 
دينــار، وشــهد مفاجــأة قويــة بطلهــا الحصان 
“ســان ديماس” الذي قلــب التوقعات وخطف 
األضــواء وانتــزع أولــى انتصاراتــه مــن أمــام 

الجياد المرشحة بجدارة. 

التتويج

وقــد تســلم رئيــس الهيئــة العليا لنادي راشــد 
الشــيخ  ســمو  الخيــل  وســباق  للفروســية 

عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة كأس النــادي 
الملكــي للغولــف مــن كريســتوفر مديــر عــام 
الفــرس  فــوز  بعــد  للغولــف  الملكــي  النــادي 
“صفــوة” إلســطبالت ســموه بالشــوط الثانــي 
للســباق، فيمــا قــام محمد ملك نائــب الرئيس 
المصرفيــة  الخدمــات  لمجموعــة  التنفيــذي 
بتقديــم  والكويــت  البحريــن  ببنــك  لألفــراد 
كأس البنــك للشــوط األول إلــى ســمو الشــيخ 
سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وكأس 
الفائــز  المضمــر  إلــى  الثالــث  للشــوط  البنــك 
يوســف طاهــر وكأس الشــوط الســادس إلــى 
ســمو الشــيخ حمــد بــن عبــدهللا بــن عيســى 
آل خليفــة، فيمــا قــام مدير الشــؤون اإلدارية 
بشــركة غــاز البحرين الوطنيــة “بناغاز” أحمد 
الكعبــي بتتويــج الفائزيــن بكــؤوس الشــركة، 
حيــث قــدم كاس الشــوط الرابــع إلى عبدهللا 
الــزري، وكأس الشــوط الســابع إلــى الفــارس 
الفائــز روبــرت تــارت، وكأس الشــوط الثامــن 

إلى مهدي صالح مهدي.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

رئيس الهيئة العليا لنادي راشد ونائبه يشهدان السباق الـ 18 للخيل

لقطات من التتويج

من لقاء البسيتين ومدينة عيسى

حسن علي

أحمد مهدي

االتحاد يجتاز 
التضامن في ختام 
الجولة 12 لدوري 

الدرجة الثانية

ســوبر الفرســان عبداهلل فيصل يقود “ديماس” ألقــوى المفاجآت ويتألق بـــ 4 انتصارات



sports@albiladpress.com

يواصــل فريــق المنامــة صدارتــه لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم بعــد ختام 
الجولــة 12 مــن المســابقة. يملــك المنامــة 25 نقطــة مــن 13 مبــاراة متقدما علــى الرفاع 
صاحــب الوصافــة ويملــك 24 نقطة مــن 11 مباراة، ثم النجمة 21 نقطــة من 13 مباراة، 
المحــرق 20 مــن 11، الرفــاع الشــرقي 15 مــن 11، البديــع 15 مــن 12، الحــد 13 مــن 11، 

الشباب 12 من 13، المالكية 12 من 13، وأخيرا الحالة 9 من 12.

تحضير جيد

قــال العب فريق الرفاع ســيد رضا عيســى 
إن فريقه حضر جيدا للقاء الرفاع الشرقي، 
خصوصا أن المنافس يلعب بشــكل دفاعي 
ومــن غيــر مهاجــم معتمــدا علــى تواجــد 5 

مدافعين في الخط الخلفي.
وأضــاف المدافــع األيمــن للفريــق الســماوي 
أنهــم كانوا يفكــرون في تعويض الخســارة 
التــي تعرضوا لها خالل القســم األول وهي 
الوحيــدة حتــى اآلن فــي الــدوري وكانــت 
أمام الرفاع الشــرقي، مشيرا إلى استطاعة 
الفريق لتحقيق ذلك وكسب 3 نقاط مهمة.

 وضعيتنا غير صعبة

أكــد مســاعد مــدرب فريــق الرفاع الشــرقي 
غيــر  فريقــه  وضعيــة  أن  إبراهيــم  خليــل 
صعبــة حتــى اآلن فــي دوري ناصر بن حمد 

الممتاز.
لــم يظهــر  إلــى أن فريقــه  وأشــار إبراهيــم 
الرفــاع  لقــاء  خــالل  المطلــوب  بالمســتوى 
الــذي خســره بهدفيــن نظيفين، مشــيرا إلى 
أن الرفــاع الشــرقي يملك مباريــات مؤجلة 
المســار  وتصحيــح  العــودة  علــى  وقــادر 

وإكمال المشوار.
وقــدم إبراهيــم التبريكات للرفاع بمناســبة 

إحراز لقب كأس الملك.

 قادرون على أي فريق

أكد مدرب فريق البديع عبدالمنعم الدخيل 
أن فريقــه أثبــت قدرتــه علــى مجــاراة أي 

فريق في منافسات الدوري.
جــاء ذلك بعد فــوزه على المحــرق بهدفين 
مقابــل واحد، مجددا تفوقــه على المحرق، 
بعدما فــاز عليه ذهابا بثالثة أهداف مقابل 

اثنين.
وأشــار عبدالمنعــم الدخيــل إلــى أنــه يملــك 
الثقة في جميع أفراد فريقه، رغم الظروف 
المحيطــة الصعبــة، مؤكدا أن العبيه قدموا 

أداء رجاليا وقتاليا داخل الملعب.
ووصــف الدخيــل المبــاراة بالتكتيكيــة مــن 
حصــل  البديــع  أن  إلــى  مشــيرا  الطرفيــن، 
علــى عــدد من الفــرص التــي لم يســتثمرها 
جميعهــا، إال أن األهــم تحقــق بحصــد نقاط 
الفــوز، مؤكــدا أن البديــع يقــدم مســتويات 
إيجابيــة حتــى فــي حــال الخســارة، بدليــل 
تحيــة الجماهيــر لالعبيــن حتــى فــي حــال 

الخسارة.
وأكــد مــدرب البديع أن الهــدف هو التطوير 
توافقــا مــع توجيهــات ممثــل جاللــة الملــك 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، مشــيرا إلــى أن 
فريــق البديــع طــرف فــي عمليــة التطويــر 

المنشــود فيهــا العمل من قبــل كل األطراف 
المعنية.

 فوز مهم

بــدوره، قــال مــدرب فريــق المنامــة محمــد 
الشــمالن إن الفوز الذي تحقق على حساب 
دائــرة  فــي  لالســتمرار  مهمــا  كان  الحــد 

المنافسة على المراكز األمامية.

وأشــار الشــمالن إلــى أن الحــد فريــق جيــد 
وقدم مبــاراة جيدة في ظل الصعوبة التي 
واجهــت الطرفيــن خــالل المبــاراة، والتــي 
ابتســمت في نهاية األمر للمنامة بواقع )-3

.)1
وأوضــح أنــه من المهم معرفــة كيفية الفوز 
تشــكل  التــي  المباريــات  هــذه  مثــل  فــي 
منعطفا للمحافظة على المنافســة بين فرق 

المقدمة.

خطوة بخطوة

إلى ذلك، أوضح العب فريق المنامة محمد 
عــادل أن فريقه يســير خطوة بخطوة نحو 

التنافس على مركز الصدارة.
وأشــار إلــى أن المبــاراة أمــام الحــد كانــت 
صعبة، وأنه بالفريق غير الســهل، مؤكدا أن 
المنامــة لــم يقدم األداء المقنع، إال أنه حقق 

األهم وكسب النقاط الثالث.

 ممادو يتصدر الهدافين

الزال محتــرف فريق النجمة ممادو درامي 
متمســكا بصــدارة هدافــي دوري ناصــر بــن 

حمد الممتاز، وذلك بعد مرور 12 جولة.
رصيــده،  فــي  أهــداف   9 ممــادو  ويملــك 
متقدمــا على العــب المالكية أحمد يوســف 
والعب الرفاع كميل األسود اللذين يملكان 
يأتــي  لــكل واحــد منهمــا، فيمــا  أهــداف   7
خلفهم محترف المنامة الذي تم االستغناء 
عنه “إيريك” ويملك 6 أهداف، أما بعد ذلك 
فيأتــي 4 العبيــن يملكــون 5 أهــداف هــم: 
العــب الرفــاع الشــرقي ســامي الحســيني، 
العــب  حبيــب،  إبراهيــم  النجمــة  العــب 
ومحتــرف  عبدالرحمــن  محمــود  المنامــة 

الحد سليم المزليني.

الحضور الجماهيري

بــن  ناصــر  مــن دوري   12 الجولــة  ســجلت 
حمــد الممتــاز حضــور 2024 متفرجا خالل 
المباريــات الخمس التــي أقيمت، وذلك في 
معــدل مرتفــع قياســا بالجولتيــن التاســعة 

والعاشرة.
يشــار إلــى أن الجولــة الثامنــة هــي حتــى 
الحضــور  مــن  عــدد  أعلــى  ســجلت  اآلن 
الجماهيــري، حينما بلغ 4959 متفرجا، تليه 

الجولة السادسة بواقع 3850 متفرجا.

 شمسان نجم الجولة 12

حصــل العــب فريــق الرفــاع حمــد شمســان 
علــى جائــزة أفضــل العــب فــي الجولــة 12 

لدوري ناصر بن حمد الممتاز.
تصويــت  فــي  متفوقــا  شمســان  واختيــر 
الفريــق  فــي  زميلــه  علــى  المعنيــة  اللجنــة 

كميل األسود والعب المنامة تياغو.
وسيتســلم شمســان جائزتــه علــى هامــش 
مباراة فريقه ضمن الجولة 13 أمام البديع، 
وتبلــغ الجائــزة المخصصة لنجــم كل جولة 

500 دينار بحريني.
وتتكــون لجنة اختيار أفضل العب في كل 
جولة من: بدر ســوار، حســين العنزي، خالد 
جاســم النصــف، محمــود المختــار وصديق 

زويد.

المنامة يواصل صدارة الترتيب وممادو في مقدمة الهدافين
حمــد بــن  ناصــر  دوري  فــي  عشــرة  الثانيــة  للجولــة  نجًمــا  شمســان  حمــد  الرفاعــي 

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية:

لقاء الرفاع والرفاع الشرقي

جدول الترتيب قبل انطالق جولة اليوم 

من لقاء الشباب والمالكية

ترتيب هدافي الدوري

لقاء الحالة والنجمة

عبدالمنعم الدخيل

  حمد شمسان  محمد عادلمحمد الشمالن  خليل إبراهيم  سيد رضا عيسى  

لقاء المحرق والبديع

18

النجمة أمام المالكية.. والمنامة يالقي الرفاع الشرقي
الـــمـــمـــتـــاز حــــمــــد  بــــــن  نـــــاصـــــر  لــــــــــــدوري   13 الـــــجـــــولـــــة  انــــــطــــــاق 

تنطلــق اليــوم )الســبت( منافســات الجولــة 13 لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكرة القــدم، وذلك 
بإقامة لقاءين على استاد مدينة خليفة الرياضية.

يلعــب النجمــة مــع المالكيــة عنــد 5.10 مســاء، 
وعنــد 7.40 مســاء يلعــب المنامــة أمــام الرفــاع 
غــًدا  الجولــة  مباريــات  وتســتكمل  الشــرقي. 
)األحد( بإقامة 3 مباريات، إذ يلعب الشــباب مع 

المحرق، الحد مع الحالة، والرفاع مع البديع.
وبالعــودة إلــى مباريــات اليــوم، فــإن المواجهــة 
األولــى تجمــع الفريقين اللذين يمثــالن المملكة 
اآلســيوية،  المســابقات  فــي  الموســم  هــذا 
وبالتحديد في كأس االتحاد اآلســيوي، ودّشــنا 
مشــوارهما األســبوع الماضي، إذ تعادل النجمة 
مــع الجزيــرة األردنــي هنا في البحريــن بنتيجة 
)1-1(، فيما عاد المالكية بفوز ثمين من مســقط 

بعد فوزه على السويق العماني بنتيجة )2-1(.
يشــرف علــى النجمة المــدرب التونســي فتحي 
العبيــدي، أمــا المالكيــة المــدرب الوطنــي أحمــد 
صالــح الدخيــل. ويملــك النجمــة 21 نقطــة مــن 
13 مبــاراة ويســعى للبقــاء في دائرة المنافســة 
على مراكز المقدمة، فيما المالكية 12 نقطة من 
13 مبــاراة ويهــدف لالبتعاد عــن منطقة الخطر 

والهبوط للدرجة الثانية.
وفــي المبــاراة الثانيــة، يســعى المنامــة للحفاظ 
علــى موقعــه في صدارة ترتيب الــدوري حينما 

يالقي الرفاع الشرقي القادم من خسارة
فــي ديربي الرفاع أمام جاره الســماوي بهدفين 

دون رد في الجولة الماضية.
يملــك المنامــة 25 نقطــة مــن 13 مبــاراة، فيمــا 

الرفاع الشرقي 15 نقطة من 11 مباراة.

ويشــرف علــى المنامــة المدرب الوطنــي محمد 
المــدرب  الشــرقي  الرفــاع  فيمــا  الشــمالن، 
اإلســباني بيدرو جوميز كارمونا. يؤمل المنامة 

فــي مواصلــة نتائجــه اإليجابية منتعًشــا بفوزه 
الجولة الماضية على الحد )1-3(، فيما الشرقي 
يعــول علــى العــودة بتحقيــق نتيجــة إيجابيــة 

تكســبه المزيد من النقاط، على أمل التقدم إلى 
األمــام فــي ســلم الترتيــب مــع لعــب المباريــات 

المؤجلة.

فريق الرفاع الشرقيفريق المنامة

السبت
2 مارس 2019 

25 جمادى اآلخرة 1440

أحمد مهدي



 أنهــت قمــة الرياضــة التــي تقام برعايــة ممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبيــة البحرينية 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة يومهــا الثالث مع ختــام محور االســتثمار الذي 
شــهد مشــاركة كبيرا من جانب صناع القرار في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية 
واالتحــادات الرياضيــة واألنديــة الوطنية والمراكز الشــبابية، والذيــن تفاعلوا بصورة 

إيجابية مع المحور ونقاشاته.

تحــت  تقــام  التــي  الرياضــة  قمــة  وســتتوقف 
شــعار شــعار #رؤية_وتنفيــذ مــع عطلــة نهايــة 
األســبوع علــى أن تعــاود نقاشــاتها يــوم األحــد 
بمحور المواهب، حيث سيتم مناقشة اكتشاف 
الرياضيــة،  واألكاديميــات  األبطــال،  وصناعــة 
األبطــال،  صناعــة  المواهــب،  اكتشــاف  أهميــة 
المواهــب  النســائية،  الرياضــة  العزيمــة،  ذوي 

المدرسية، التأسيس الرياضي.
أيمــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وكان 
توفيق المؤيد قد شهد فعاليات المحور الثالث، 
حيــث  االســتثمار،  لمناقشــة  خصــص  والــذي 
أشــاد بالتفاعل االيجابي مــن جانب الحاضرين 
والمناقشــين مع المحور والذين قدموا خالصة 
فــي  باالســتثمار  االرتقــاء  أجــل  مــن  أفكارهــم 
األندية الوطنية والمراكز الشبابية واالتحادات 
الرياضيــة، مؤكدا أن جميع ما طرح في الحلقة 
ســتكون  وتوصيــات  تحديــات  مــن  النقاشــية 
محل اهتمام وزارة شــؤون الشــباب والرياضة، 
وســتعمل جاهــدة بالتعــاون مــع جميــع الجهات 

على تطبيق التوصيات وفقا لالختصاصات.

أكاديمية كرة القدم - سردينيا 
اإليطالية

النقاشــات حــول  الثالــث مــن  اليــوم  وبــدأ 
محور االســتثمار بعرض عن أكاديمية كرة 
القدم في جزيرة سردينيا اإليطالية، حيث 
توماســو  االكاديميــة  فــي  المســؤول  بيــن 
تمتلــك  اإليطاليــة  الجزيــرة  أن  قولينــي 
فريقــا واحــدا، ويبلــغ عــدد ســكان الجزيرة 
يقــارب  مــا  وهــو  مليــون،   1.5 يقــارب  مــا 
عدد الســكان في البحريــن وجميع الجهود 
منصبة في تطوير هذا الفريق، مشــيرا إلى 
أن الجميع يعمل من أجل الفريق خصوصا 
األهالي الذين يدفعون باألبناء الصغار؛ من 
أجــل الذهــاب إلــى األكاديميــات لتعلم كرة 
القــدم واالنظمــام إلــى الفريــق الوحيد في 

الجزيرة.
وقــال الجزيــرة تمتلــك حاليــا 40 أكاديمية 
كل  تحصــل  أســبوع  كل  وفــي  كرويــة، 
أكاديميــة علــى حصــة تدريبيــة مــع أحــد 
الالعبيــن المتميزيــن فــي إيطاليــا والعالــم، 
 10 يقــارب  مــا  الجزيــرة  تمتلــك  واآلن 
 6-16 بيــن  أعمارهــم  الشــباب  مــن  فــرق 
ســنةن وهــم يمثلــون المســتقبل للجزيــرة 
العبيــن  تنتــج  األكاديميــات  ومازالــت 
التعــاون  تــم  أنــه  إلــى  مضيفــا  متميزيــن، 
مــع الشــركات والمؤسســات الخاصــة فــي 
ســبيل الدخول مع األكاديميات للنادي في 
شــراكة قائمــة علــى االســتفادة المتبادلــة، 
وتحقيــق األهــداف المرجوة من التســويق 
واالســتثمار، وجنــي األمــوال، إضافــة إلــى 
تحقيق االستفادة الفنية لالعبين ودعمهم.

المحرق نموذج لالستثمار

المحــرق  نــادي  رئيــس  نائــب  وتحــدث    
الشــيخ راشــد بــن عبدالرحمــن آل خليفــة، 
بدايــات  عــن  نتكلــم  إن  يجــب  وقــال 
االســتثمار فــي المحــرق، والتــي تعــود إلى 
1981، والتي بدأت مع االنتقال من المبنى 
القديــم إلى الجديد وإنشــاء محطة تزويد 
الوقود عندها كان الدعم الحكومي للنادي 
ســبب  هنــاك  يكــن  ولــم  دينــار،  ألــف   240
محفــز لالســتثمار، ولكــن عندما بــدأ الدعم 
الحكومــي في التقليص أخذ نادي المحرق 
المشــاريع  عبــر  االســتثمار  إلــى  االتجــاه 
المتواجدة حاليا على موارد النادي، والتي 
تدعــم خزينــة النــادي. وما تقدمــه المملكة 
مــن إعانــات للنــادي تشــكل حاليــا 7 % من 
ميزانيــة النــادي وبقيــة النســبة تدخــل من 

االستثمار.
وتابع يجب أن يســمح لالندية باالســتثمار 
بصــورة أكبــر هنــاك تحديات كبيــرة، والبد 
مــن توافــر الميزانيــات التــي تدعــم النادي 
 %  33 نســبة  فــي  النظــر  إعــادة  ويجــب 
الســتغالل موارد النادي لالستثمار، إضافة 
إلــى منــح األنديــة قروضــا ميســرة إلقامــة 

مشروعاتها واإلشراف عليها.

االستثمار معطل.. صفقات 
انتقال الالعبين

ثامــر  محفــوظ  داركليــب  نــادي  رئيــس  وبيــن 
معطــل  النــادي  فــي  االســتثمار  مشــروع  أن 
والســبب   الســنة،  ونصــف  الســنة  تفــوق  لمــدة 
الــوزارات  فــي  البيروقراطيــة  اإلجــراءات 
وقتــا  تأخــذ  والتــي  الحكوميــة،  والمؤسســات 
طويــال؛ من أجــل الموافقة على االســتثمار. لقد 
طرحنــا مشــروعا اســتثماريا يمكــن أن يدعمنــا 
بمبلــغ 124 ألــف دينار ســنويا، ولكنــه معطل وال 
يمكننــا فــي الوقــت الحالــي الوفــاء بمتطلباتنــا 
المالية؛ لذا اتجه النادي إلى بيع عقود الالعبين 
علــى األنديــة البحرينيــة، وانتقــال العبي فريق 
األنديــة  تلــك  إلــى  الطائــرة  للكــرة  دراكليــب 
للصفقــات،  المالــي  المــردود  مــن  واالســتفادة 
ونحــن نعلــم أن هــذا خطأ كبير فــي حق النادي، 
وســيؤدي إلى هبوط تصنيفــه، ولكن ماذا نفعل 

واالستثمار معطل.  

نعمل لتخطيط المناطق

وإشــارت نــورة محمد مــن التخطيــط العمراني 
أن التخطيــط يعمــل علــى تنفيــذ خطــة تطويــر 
المناطــق فــي البحريــن، وقد يكــون هناك بعض 
التأخيــر فــي الــرد علــى موضوعات االســتثمار، 
لكــن هذا عائد إلــى التاصل مع مختلف الجهات 
الحكومية خصوصا الخدماتية منها؛ للتأكد من 
الخطــة المســتقبلية للمنطقة قبــل منح إجازات 

االستثمار أو حتى أي إجازة ثانية.

خسارة النادي

عبدالوهــاب  عبــاس  ســار  نــادي  رئيــس  وبيــن 
بســبب  متوقــف  النــادي  فــي  االســتثمار  أن 
التخطيــط  إدارة  تحددهــا  التــي  االشــتراطات 
باســتقطاع  النــادي  طالبــت  والتــي  العمرانــي، 
جــزء كبير مــن أرضه للموافقة على االســتثمار، 
بينمــا الشــارع المقابل للنادي، والــذي تقام عليه 
محــالت تجاريــة لــم تطلــب منــه هــذا الطلــب 
يجــب أن تتعامــل كافــة جهــات المملكة بصورة 

استثنائية مع األندية.

االستثمار في البنية التحتية

غــازي  النعيــم  شــباب  مركــز  رئيــس  وأشــار 
عبدالمحسن أنه مع الدخول في األزمات المالية 
يجــب أن يكــون االســتثمار في البنيــة التحتية 
الشــبابية والرياضية؛ بوصفها الجاذبة للشــباب 
ومن ثم التفكير في االستثمار التجاري، كما أنه 
يجــب أن يتــم تطويــر التشــريعات التــي تحكم 
الرياضــة البحرينيــة، وجعلها أكثر تطورا؛ كونها 

المنصة األولى لالنطالق نحو التطوير.

خطة واضحة لالستثمار

وقال رئيس نادي مدينة عيســى أحمد العكبري 
وتكــون  لالســتثمار،  خطــة  توضــع  أن  يجــب 
األنديــة  حققــت  لقــد  للجميــع  جــدا  واضحــة 
البحرينيــة إيــرادات طبيــة مــن االســتثمار، لكن 
األهــم هــو وضــع خطــة لالســتثمار فــي جميــع 
األندية والعمل على دعم األندية التي ال تمتلك 

موارد يمكنها استثمارها.

االستثمار للمستقبل

أضاف نائب رئيس نادي الرفاع الشيخ زياد بن 
فيصل آل خليفة يجب أن يكون االستثمار الذي 
يقــام فــي الوقت الحالي يستشــرف المســتقبل، 
فجميع االستثمارات التي تقام حاليا هي لليوم 
فقــط، ويغطــي الحاجة في الوقــت الحالي، وال 
يمكن لها أن تصلح في المستقبل، كما أنه يجب 
أن يخصص مبلغ من االستثمار الحالي؛ لتطوير 
األنديــة  فــي  المســتقبلية  المشــروعات  ودعــم 
وعــدم صــرف جميــع األمــوال. يجــب أن تكــون 
وزارة الشــباب والرياضــة قــدوة في االســتثمار 
من خالل اســتثمار المنشــآت الرياضيــة التابعة 
لها بصورة صحيحة خصوصا االســتاد الوطني 
لدعم األندية، كما أن الذراع االستثماري للملكة 
يجــب عليــه أن يدخل في شــراكات مع األندية 

الوطنية، ويقوم باالستثمار في مواردها.

االستثمار المالي والبشري

البحريــن  حلبــة  فــي  العمليــات  مديــر  وأكــد 
الدوليــة فايــز رمــزي أن توجــه حلبــة البحريــن 

في االســتثمار على اتجاهين، األول االســتثمار 
الحلبــة تعمــل علــى تنظيــم  المالــي، حيــث إن 
واســتضافة الفعاليــات علــى مــدار العــام ففــي 
فعاليــة،   300 الحلبــة  اســتضافت   2017 العــام 
وفي العام 2018 اســتضافت 250 فعالية، وهو 
مهم في االســتثمار. أما بالنســبة إلى االســتثمار 
المارشــال  خــالل  مــن  اتضــح  فقــد  البشــري، 
البحريني الذي بات ينظم العديد من الفعاليات 
في رياضة الســيارات خارجيا مثل ســباق الهند 

وباكو.

االستدامة المالية  

“إدامــة  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وتحــدث 
االســتدامة  أهميــة  العريــض  أميــن  العقاريــة” 
التــي  االســتثمارية  المشــاريع  فــي  الماليــة 
تقيمهــا االنديــة الوطنيــة، والبــد مــن أن تكــون 
طويلــة المــدى ووضع خطط إســتراتيجية لهذا 
االســتثمار، ولكــن هنــاك نقــاط مهمــة أيضــا مــن 
يديــر أصــول االســتثمار فــي االنديــة الوطنيــة، 

وهل هي جهة متخصصة.

قرار لدعم األندية

وقــال مديــر اإلعالم فــي اللجنــة األولمبية 
إنــه  لــوري  محمــد  األعالمــي  البحرينيــة 
ال يحــق ألي جهــة التصــرف فــي األنديــة 
ملكيــة  فهــي  منفــردة،  بصــورة  الوطنيــة 
عامــة للجميع، واالهتمام بها البد أن يكون 
منظمــا؛ من أجل االرتقاء بها. وإذا ما أردنا 
أن نطــور األنديــة واالســتثمار فيهــا يجــب 
أن يكــون هنــاك قــرار ودعــم واضــح مــن 
أعلــى المســتويات؛ لدعــم األنديــة وتطوير 
التشــريعات التــي تحكــم عملهــا. يجــب أن 

تنشــأ المراكــز الشــبابية وفق آليــة وتواجد 
المراكــز، ويجــب أن يقتصــر فــي المناطــق 
التــي ال يوجــد بهــا أنديــة وإعــادة توجيــه 

اإلعانات.

15 سنة لم ندخل في االستثمار

وأشار مدير العالقات العامة واالعالم في نادي 
الشــباب علوي الشــقاب أن النادي لم يدخل في 
 2018 العــام  وفــي  ســنة،   15 لمــدة  االســتثمار 
بــدأت عمليــة االســتثمار. نــادي الشــباب يعانــي 
كثيــرا مــن الناحيــة الماليــة بســبب اإلجــراءات 
غيــر الواضحــة مــن جانــب الجهــات الحكوميــة 
مــدار  علــى  النــادي  مشــروعات  عطلــت  التــي 
الســنوات الماضيــة، يجــب منح األنديــة فرصة 

إدارة استثماراتها بصورة ذاتية.

اشتراطات جديدة.. استثمار 

مبتكر

وبيــن مديــر عــام بلديــة المحافظــة الجنوبيــة 
الجديــدة  اإلجــراءات  أن  عبداللطيــف  عاصــم 
فــي عمليــة بناء المباني تغيــرت، وهي واضحة 
فــي  االســتثناء  منــح  ويمكــن  للجميــع،  جــدا 
حــال اقتنعــت اللجــان باألســباب التــي تقدمهــا 
الجهــات. يجــب أن يتطــور فكــر االســتثمار في 
األنديــة الوطنيــة نالحــظ أن جميــع المشــاريع 
تجاريــة،  محــالت  فقــط  هــي  االســتثمارية 
أن  يجــب  االســتثمار  فــي  نــوع خاطــئ  وهــذا 
تتنــوع المشــاريع، وتكون مبتكرة لتتناســب مع 

المستقبل.

االستثمار في األلعاب 

اإللكترونية

وأضــاف عضو اتحــاد البحرين لأللعاب الذهنية 
واإللكترونيــة علــي شــرفي أن االتحــاد يتجــه 
إلــى االســتثمار في األلعــاب اإللكترونيــة؛ كونها 
مــن األلعــاب التــي تأخــذ طريقهــا في االنتشــار، 
مشــاريع  تقديــم  علــى  االتحــاد  فــي  وســنعمل 
لدعــم االتحــاد  الجانــب؛  هــذا  فــي  اســتثمارية 

باألموال.

تطوير التشريعات

وأكــد المديــر التنفيــذي لنــادي المحــرق عيســى 
الكــواري أهمية تطوير التشــريعات التي تحكم 
األنديــة خصوصا االســتثمارية، والتي ســتمكن 
االســتثمار بصــورة  نحــو  المضــي  مــن  األنديــة 
فــي مجلــس  يكــون  أن  يجــب  كمــا  صحيحــة، 
اإلدارة عضــو ملمــا باالســتثمار، ويشــكل فريــق 

خاص بذلك.

خطط إستراتيجية

وأشــار عضــو مجلس النواب محمــود البحراني 
أن التخطيط اإلســتراتيجي هو الطريق األمثل 
االســتثمار  مــن  متكاملــة  منظومــة  بنــاء  نحــو 
فــي األنديــة الوطنيــة ومجلــس النــواب داعــم 
لجميع األندية نحو االســتثمار وزيادة مدخولها 

واالستغالل االمثل للموارد.

تحليل السوق

وأضافــت زينب العالي مــن غرفة الصناعة 
والتجــارة يجــب علــى األنديــة العمــل على 
دراســة تحليــل الســوق قبــل الدخــول فــي 
المشــروعات االســتثمارية، والتعــرف على 
االتجــاه الحالي في المشــاريع، ونحن على 
اســتعداد تــام لدعــم األنديــة ومســاعدتها 

لالستفادة من مواردها.

استقطاع من الشركات

وقــال النائــب الســابق ناصــر القصيــر إن دمــج 
للمــوارد  تقليــص  سيشــكل  الوطنيــة  األنديــة 
بصــورة  توجيههــا  علــى  وســيعمل  الماليــة، 
انعكاســات  لــه  الــذي ســيكون  األمــر  صحيحــة 
إيجابيــة علــى الرياضة، كما يمكن أيضا التوجه 
إلى اســتقطاع نســبة من أرباح بعض الشــركات 
لصالــح الرياضــة البحرينية، وتشــكيل صندوق 

لدعم الرياضة.

اإلخالل بالعقود

أن  كانــو  خالــد  األهلــي  النــادي  رئيــس  وقــال 
األندية البحرينية تتجه إلى االســتثمار بصورة 
جيــدة، ولكنها تواجه مشــكالت كبيرة من بينها 
عدم التزام المستثمر ببنود العقود الموقعة بين 
الجانبيــن، ونحــن نمتلــك تجربــة وســنتجه إلى 
حلهــا بالتعــاون مع الوزارة فــي اختيار الطريقة 

األنسب لحفظ حقوق النادي.

رقم قيد

وبين رئيس مركز شباب كرزكان منصور الفردان 
أنــه يجــب علــى الــوزارة التواصــل مــع مختلــف 
الجهــات؛ لدعــم األنديــة والمراكــز الشــبابية فــي 
االســتثمار، ومنجها إجراءات اســتثنائية، إضافة 
إلى تســجيل األنديــة، ومنحها رقم قيــد؛ للتحرك 
بصورة صحيحة نحو االستثمار والعمل اإلداري.

رفع الوصاية

أشار أمين سر مركز شباب الشاخورة أنه يجب 
رفع يد الوصاية عن األندية والمراكز الشــبابية؛ 
لمنحها مساحة واسعة نحو االنتقال لالستثمار 

بصورة أوضح وأشمل.

محور االستثمار يشهد نقاشا مستفيضا
   عرض تجربة إيطاليا في اســتثمار أكاديميات كرة القــدم وتوجيهها نحو صناعة الالعبين
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تــوج ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة، رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة الفارس اإلماراتي ســيف جمعة بالجافلة مع الجواد 
ديدجيكو من إسطبل MAS بلقب بطولة كأس عاهل البالد جاللة الملك الدولي لإلسطبالت الخليجية الخاصة بعد أن أنهى مراحل السباق األربع 

بزمن 4.33 ساعة وبسرعة بلغت 26 كيلومترا في الساعة.

وجــاء فــي المركــز الثانــي مــن إســطبل العيــن 
الفــارس ناريــان مــع الجــواد الســوليداد، منهيــا 
 26 وبســرعة  ســاعة   4.33.58 بزمــن  الســباق 
كيلومتــرا فــي الســاعة، بينمــا حــل فــي المركــز 
الثالث الفارس أحمد صالح الشحي من إسطبل 
الكمــده مــع الجــواد بــاراكا بعد أن أنهى الســباق 
بزمــن 4.34.05 ســاعة، وبســرعة 26 كيلومتــرا 

في الساعة.
وهنــأ ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
الثــاث  بالمراكــز  الفائزيــن  اإلمــارات  فرســان 
مراحــل  خــال  قدمــوه  بمــا  مشــيدا  األولــى، 
السباق والمســتوى التنافسي الذي قدمه جميع 
الفرســان، مؤكــدا أن الســباق شــهد نديــة عاليــة 
في مراحله األربع خصوصا مع تلقبات األجواء 
والريــاح الشــديدة فــي المراحــل األخيــرة التــي 
تطلبــت مــن الفرســان تعامــا مختلفــا؛ من أجل 

إنهاء المراحل وصعود منصة التتويج.

اليوم السباق الكبير

صبــاح  مــن  السادســة  الســاعة  عنــد  وتنطلــق 
جالــة  البــاد  عاهــل  كأس  منافســات  الســبت 
الملــك لمســافة 160 كيلومتــرا للعمــوم، والــذي 
يقام ألول مرة في هذه المسافة بقرية البحرين 
اليــوم  ســباق  وســيتضمن  للقــدرة،  الدوليــة 
كيلومتــرا،   40 األحمــر  )اللــون  مراحــل  خمــس 
اللــون األزرق 35 كيلومتــرا، اللــون األخضــر 35 
كيلومتــرا، واللون األصفــر 30 كيلومترا، واللون 

األصفر 20 كيلومترا(.

إجراء الفحص البيطري

وأقيــم بقريــة البحرين الدوليــة للقدرة الفحص 
كأس  ســباق  فــي  المشــاركة  للجيــاد  البيطــري 
لمســافة  الدولــي  الملــك  جالــة  البــاد  عاهــل 
االنطــاق  لــه  المقــرر  للعمــوم  كيلومتــرا   160
صبــاح اليوم الســبت، وشــهد الفحــص البيطري 
تعاونــا كبيــرا مــن جانــب الفرســان األمــر الــذي 
ســاهم بشــكل كبير في تســهيل عملية الفحص 

واالنتهاء منها في الوقت المحدد.

سلمان بن صقر: سباق اليوم 
سيكون صعب وطويل على الجميع

الملكــي  للفريــق  التابــع  مــدرب إســطبل النصــر 
الشــيخ ســلمان بن صقر آل خليفة أكد أن سباق 
كأس عاهــل البــاد جالــة الملــك لمســافة 160 
كيلومتــرا اليــوم ســيكون ســباقا صعبــا وقويــا 
علــى الجميــع وســباق طويــل يتطلــب تكتيــكا 
الســباقات ونوعيــة الخيــل  مختلفــا عــن بقيــة 
تختلــف أيضــا، وقال “الشــك أن األجــواء اليوم 
صعوبــة  سيشــكل  الجويــة  األرصــاد  حســب 
أخرى على الســباق، وســباق 160 كيلومترا في 
منافســات كأس عاهل البــاد جالة الملك ألول 
مــرة يقــام بتوجيهــات مــن ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة، الســرعات تختلف في هذا 
الســباق، وتكون أقل من ســباقات مســافة 120 
كيلومتــرا، والخيــل التــي شــاركت في ســباقات 
الـــ 160 كيلومتــرا ســتدخل الســباق اليــوم الذي 
ســيحمل معــه العديــد مــن المفاجــآت، بالنســبة 
لنــا في إســطبل النصــر جهزنا جيادنــا قبل فترة 
لهــذا الســباق، لكنه تعــرض لإلصابــة واضطررنا 
لتجهيــز فــرس ســتكون مــع الفارســة الشــيخة 
نجاء بنت ســلمان آل خليفة، وستشــارك ألول 
مــرة بهــذه المســافة، ونتمنى أن تــؤدي ما عليها 

في هذه المسافة الطويلة”.

السبوسي: المشاركة في الكأس 
الغالية فخر واعتزاز

السبوســي  منصــور   MAS إســطبات  مــدرب 
أعــرب فــي بدايــة حديثــه عــن فخــره واعتزازه 
كأس  القــدرة  كــؤوس  أغلــى  فــي  بالمشــاركة 
عاهــل الباد جالة الملك، وقال “المشــاركة في 
هــذه الــكأس الغاليــة بحــد ذاتهــا فخــر واعتــزاز 
لنــا جميعــا كمدربيــن وطواقــم فنيــة وفرســان 
وإســطبات، جئنــا بخيــرة ونخبــة من الفرســان 

اإلماراتيين المتميزين؛ من أجل المنافســة على 
الكأس الغالية وتحقيق المراكز المتقدمة، وفي 
جميــع الحــاالت نحن فائزون بما أننا مشــاركون 
في منافســات كأس جالة الملك، اليوم السباق 
ســيكون صعبا بجميــع مراحله، حيث سيســعى 
جيمــع الفرســان وستســعى جميــع اإلســطبات؛ 
واإلســطبات  أوال،  النهايــة  لخــط  للوصــول 
جهزت نفســها جيدا لســباق اليوم لمســافة 160 
كيلومتــرا، وســتقدم أفضــل مــا لديهــا باشــك؛ 
لــذا البــك أن نكون أيضا منافســين على المراكز 

األولى”.
وأضــاف أن تحقيــق كأس جالــة الملك لســباق 
القــدرة للناشــئين والشــباب وكأس جالة الملك 
لإلســطبات الخاصــة عبر الفارس ســيف جمعة 

بالجافلــة، مؤكديــن تواجدنا القوي، والذي جئنا 
من أجله، وهو كأس العموم.

بالجافلة: فخور بتحقيق ثنائية تاريخية 

بطل كأس جالة الملك لسباق القدرة للناشئين 
والشــباب وبطــل كأس اإلســطبات الخليجيــة 
جمعــة  ســيف  اإلماراتــي  الفــارس  الخاصــة 
بالجافلــة أعــرب عــن بالغ ســعادته برفــع الكأس 
الغاليــة، وقــال “أنــا فخــور جــدا بتحقيــق هــذا 
الملــك  بطــل كأس جالــة  لقــب  الغالــي  اللقــب 
لســباق القــدرة للناشــئين والشــباب فــي اليــوم 
الخاصــة  الخليجيــة  األول وكأس اإلســطبات 
فــي اليــوم الثاني، حيــث كانت المنافســة قوية 
وشهدت ندية عالية في المراحل األربع، السباق 
شــهد تقلبــات فــي األجــواء بيــن أمطــار وريــاح 

تطلبــت  لــذا  الســباق؛  مراحــل  خــال  شــديدة 
تحكمــا مــن نــوع خــاص، وتمكنت مــن الوصول 

لخط النهاية بنجاح، محققا المركز األول”.
وأضاف الفارس اإلماراتي بالجافلة أن التسابق 
في مملكة البحرين رائع، حيث يشــهد مشــاركة 
نخبة من الفرسان من مختلف الدول، وفرسان 
وفارســات البحريــن يمتلكــون إمكانــات عاليــة 
وروح قتالية حتى الرمق األخير، وهذا ما جعل 
مراحــل الســباق صعبــة، ولــم يكــن مــن الســهل 
تحقيق اللقب وســط منافســة قوية من فرسان 
فريــق فيكتوريوس الملكي، أتمنى كل التوفيق 
لقــب  اليــوم، وإضافــة   MAS لفرســان إســطبل 
جديد لإلســطبل عبر فرســاننا المتميزين، سباق 
اليــوم يمتــد لمســافة 160 كيلومتــرا لــن يكــون 
ســها، ويتطلــب جهــدا مضاعفــا، وأنــا على ثقة 

بأنــه سيشــهد مفاجــآت رائعــة، وأهنــئ الفائزين 
منذ اآلن.

دورنا المساهمة في إنجاح الكأس الغالية

أكــد مديــر قنــوات دبــي الرياضيــة عبدالرحمــن 
مــن  للقــدرة  الملــك  جالــة  كأس  أن  أميــن 
البطــوالت المهمــة والغاليــة علــى الجميــع؛ لــذا 
فــإن قنــاة دبــي ريســنغ تحــرص بالتواجــد فيها 
مــن  الحــدث  قلــب  مــن  ثقلهــا وتغطيتهــا  بــكل 
قريــة البحريــن الدوليــة بطاقم كامــل؛ من أجل 
إظهارها بالصورة المشــرفة، والتي تليق بمكانة 

هذه البطولة الدولية الكبيرة.
وأوضــح أميــن “بتوجيهــات مــن نائــب رئيــس 
دبــي  حاكــم  الــوزارء  مجلــس  رئيــس  الدولــة 
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 

مكتــوم، وولــي عهــده صاحــب الســمو الشــيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ننقل هذا 
الحــدث الرياضــي الضخــم مــن البحريــن، وقــد 
بدأنــا بنقــل هذه البطولة الغالية منذ 4 ســنوات، 
أصحــاب  بتوجيهــات  تواجدنــا  وسنســتكمل 
الســمو وتلبيــة لدعــوة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة، نتشــرف بتواجدنــا فــي بلدنــا 
الثاني بين أهلنا وإخواننا، الشراكة مع تلفزيون 

البحرين أصبحت كتلفزيون واحد”.

مسابقات لقفز الحواجز ورعاة البقر

تقــام اليــوم الســبت مســابقتان لقفــز الحواجــز 
للناشــئين والعمــوم بالخيمة الخاصة في القرية 
الدوليــة، حيــث تنطلــق مســابقة الناشــئين على 
مرحلتيــن وارتفاع حواجزها من 95 حتى 105 
ســم عند الســاعة التاســعة والنصف صباح يوم 
غــٍد الســبت، بينما تنطلق مســابقة الكبــار، وهي 
علــى مرحلتيــن وارتفــاع حواجزهــا 115 حتــى 
125 ســم عند الســاعة 10.30 وحتى 12 ظهرا، 
فــارس   12 اآلن  المشــاركين حتــى  عــدد  وبلــغ 
لمســابقة  فــارس  و16  الناشــئين  مســابقة  فــي 
العمــوم، ويديــر البطولــة الحكــم الدولــي محمد 
ســيد  الدولــي  المســالك  مصمــم  بينمــا  دادهللا، 
طالــب العلــوي. كما ســتقام مســابقة رعــاة البقر 
مــن الســاعة 1 ظهــرا وحتى 3 عصــرا، حيث إن 
رياضــة  ومحبــي  للجماهيــر  مفتوحــة  الدعــوة 
الخيل والفروســية؛ لاســتمتاع بهذه الفعاليات 

المصاحبة للمهرجان الدولي الكبير.

الريس: شرف كبير للمجموعة بالرعاية 

أعــرب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة جــي إف 
فخــر  عــن  الريــس  GFH هشــام  الماليــة  إتــش 
كأس  مهرجــان  برعايــة  المجموعــة  واعتــزاز 
عاهل الباد جالة الملك الدولي لسباق القدرة، 
والذي يحظى بمشــاركة محلية ودولية واســعة 
ومنافســات قويــة بمشــاركة نخبة من الفرســان 
والفارسات من مملكة البحرين ودولة االمارات 
العربيــة المتحــدة ومــن مختلــف الــدول، حيــث 
تعــد هــذه البطولــة الدوليــة الكبيــرة مــن أقــوى 
وأكبــر بطــوالت القــدرة وأهمهــا علــى مســتوى 

المنطقة.

ناصر بن حمد يتوج بالجافلة بطال لكأس الملك لإلسطبالت الخليجية الخاصة
كيلومتــًرا  160 مســافة  للعمــوم  للقــدرة  الملــك  كأس  علــى  الكبيــر  الســباق  اليــوم 

تغطية - المكتب اإلعالمي

جانب من السباق
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اإلسطبالت ترفع 
راية التحدي 

لتحقيق أغلى كأس 
لسباقات القدرة

ثنائية تاريخية يحققها 
فارس اإلمارات سيف 

بالجافلة بلقبين 
غاليين

جانب من التتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد
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إعداد: هبة محسن

بفضــل أدائهــا المتميــز فــي عام 2018 واســتعدادها لالبتكار فــي عملياتها وخدماتها ومبادراتها، حازت الشــركة البحرينية “أول فــود للمواد الغذائية” 
المختصــة فــي اســتيراد وتصديــر وتجــارة الفواكه والخضروات الطازجة والســلع المجمدة ومنتجات األلبان، على جائزة محمد بن راشــد آل مكتوم 
لألعمال، فئة الشركات الخليجية – التجارة، والتي تكرم وتحتفي بنجاح الشركات الخليجية التي تقود نحو تأسيس معايير جديدة في تميز األعمال 

التي تعد إنجازاتها المستمرة والبارزة ملهمة لكافة الشركات في المنطقة.

 وقــّدم رئيــس هيئة دبــي للطيران 
المدني والرئيس التنفيذي ورئيس 
مجلــس إدارة مجموعــة اإلمــارات 
الجائــزة الشــيخ أحمــد بــن ســعيد 
آل مكتــوم، إلى الرئيــس التنفيذي 
للشــركة محمد عبدالعال في حفل 
نظمتــه غرفــة دبــي بالتعــاون مــع 
أوبــرا  دبــي  فــي  االقتصــاد  وزارة 
بحضــور 1730 مــن ممثلي القطاع 

الخاص في المنطقة.
ســعادته  عــن  العــال  عبــد  وعّبــر   
إنهــا  قائــاً  المرموقــة،  بالجائــزة 
تؤكــد نجاحــات ســابقة ومتميــزة 
بيــن  مكانتهــا  وعــززت  للشــركة 
شركات األغذية الرائدة في سوق 
الخليجــي  التعــاون  دول مجلــس 
تنافســية  بدرجــة  يتميــز  الــذي 

عالية.
علــى  حصلــت  الشــركة  وكانــت   
تمييــز خــاص في البحريــن عندما 
فــازت بجائــزة الشــركات الصغيرة 

والمتوســطة فــي جائــزة البحرين 
نســختها  فــي  األعمــال  لريــادة 

الثالثــة والتــي تقــام تحــت رعايــة 
ولي العهد ورئيس مجلس التنمية 

االقتصادية صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ــا وتــمــيــزنــا ــج يـــعـــزز مــكــانــتــن ــوي ــت ــت عـــبـــدالـــعـــال: ال

شركة بحرينية تفوز بجائزة محمد بن راشد
2 مارس 2019 السبت

للتواصل: 2517111509 جمادى اآلخرة 1440

أعلنــت جمعيــة أيــادي اإلغاثيــة إقامــة النســخة الرابعة من مهرجانها الســنوي “ســتريت” للمأكوالت، وذلك فــي جزيرة دلمونيا 
الواقعة في المحرق، من 28 فبراير حتى 2 مارس 2019. 

 ويّعــد هــذا المهرجــان الُمترّقــب أحــد 
للجمعيــة،  الســنوية  الفعاليــات  أنجــح 
والذي تم إطاقه عام 2016 واكتسب 
بيــن محبــي  منــذ ذاك شــهرة واســعة 

مهرجانات المأكوالت والترفيه.
مهرجــان  يضــم  أن  المتوقــع  ومــن 
األعمــال  رواد  مــن  عــدًدا  “ســتريت” 
البحرينييــن المختاريــن بعنايــة، ممــن 
مبتكــرة  أطعمــة  خيــارات  يقدمــون 
واســتثنائية، باإلضافــة إلــى مجموعة 
المتنوعــة  الترفيهيــة  األنشــطة  مــن 
لكافــة األعمار. وقد وقــع االختيار في 
نســخة هذا العام على جزيــرة دلمونيا 
كموقــع إقامة المهرجــان، وهي جزيرة 
حديثة اإلنشــاء بإطالة بحرية خابة 

تقع في المحرق.

فعاليــات  تقــام  أن  المقــرر  ومــن 
المهرجــان ابتــداًء مــن يــوم الخميــس 
الموافق 28 فبراير، من الساعة الرابعة 
عصــًرا وحتــى منتصف الليــل، وكذلك 
اليوميــن التالييــن، الجمعــة والســبت، 
األول والثانــي مــن شــهر مــارس، مــن 

الساعة الواحدة ظهًرا وحتى منتصف 
الليل. 

ويجمــع هــذا الحــدث الســنوي المتميز 
نخبــة مفاهيم تحضيــر األطعمة حول 
المملكــة، ممن يتخصصــون في ابتكار 
التــي ترضــي كافــة  الشــهية  األطبــاق 
مــن  مجموعــة  جانــب  إلــى  األذواق، 
الفقــرات الترفيهيــة يقدمهــا عــدد مــن 
الشــخصيات البــارزة محليــًا وإقليميــًا 
ومنهــم أحمد القاســم، عــاء الغواص، 
فرقــة مجاز، والفائز بالمركز األول في 
برنامــج “عــرب قــوت تالنــت” الشــهير، 
مجموعة “خواطر الظام” القادمة من 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
لجمهــور  حصريــة  عــروض  لتقديــم 

المهرجان.

“ستريت” للمأكوالت يعود بنسخته الرابعة
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قّدمت لجنة يوسف وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية التابعة لشركة يوسف 
خليــل المؤيــد وأوالده، دعًمــا لمركــز محمــد يوســف المؤيــد لمعالجــة مدمني 
الكحول والمخدرات، وهو عبارة عن مجموعة حديثة من أجهزة التلفاز من 

شركة “سوني”.

فــي  إدارة  مجلــس  عضــو  وســلمت   
لجنة يوسف وعائشة المؤيد لألعمال 
الخيريــة آمــال المؤيد الدعم لرئيســة 
النفســي شــارلوت  الطــب  مستشــفى 

يوســف  محمــد  مركــز  فــي  كامــل 
الكحــول  مدمنــي  لمعالجــة  المؤيــد 
والمخدرات، وحضر في هذه الفعالية 

عدد من مسؤولي وزارة الصحة.

“يوسف وعائشة المؤيد” تدعم معالجة المخدرات

ا “نيسان” تطلق “ألتيما 2019” الجديدة كليًّ
لــــــــلــــــــمــــــــرة األولــــــــــــــــــــــى فـــــــــــي الــــــبــــــحــــــريــــــن
ا في البحرين سيتي سنتر، التي ترسي معياًرا  أطلقت شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في مملكة البحرين، طراز سيارة “ألتيما” الجديدة كليًّ

جديًدا من حيث التصميم ومتعة القيادة والتكنولوجيا بالنسبة لشريحة سيارات السيدان متوسطة الحجم.

متميــًزا،  أســلوًبا  الســيارة  وتقــدم 
راقيــة، ومحركيــن  وتصميمــات داخليــة 
جديدين، وخصائص متطورة ضمن نهج 
“نيســان للتنقــل الذكــي”. وتطــرح ســيارة 
“نيســان ألتيمــا 2019” بســعة محــرك 2.5 
لتر خال شــهر فبراير في منطقة الشــرق 
األوسط، على أن يتم طرح “ألتيما” بسعة 

محرك 2.0 لتر بالمنطقة خال الصيف. 
ســيارة  مــن  الســادس  الجيــل  وكانــت   
“ألتيمــا”، األفضــل مبيًعــا ضمــن ســيارات 
الســيدان مــن “نيســان”، قــد ظهــر للمــرة 
ا من خال “معرض نيويورك  األولى عالميًّ
الدولــي للســيارات 2018”، والــذي تزامن 
“فورمــوال  لســيارة  “نيســان”  عــرض  مــع 
إي” للســباقات في أمريكا الشــمالية للمرة 

األولى.

أعلنت شركة السيارات األوروبية عن عرض طرازات جاكوار والند روڤر الفاخرة 
بمرفــأ البحريــن المالــي فــي المنامــة، وذلك مــن تاريخ 27 فبراير وحتــى 27 مارس 

.2019

 وتخصــص شــركة الســيارات األوروبية 
عبــر منصتهــا في مرفــأ البحريــن المالي، 
مجموعــة واســعة مــن طــرازات جاكــوار 
والند روڤر المتوفرة للقيادة التجريبية، 
ممــا يقــّدم فرصة مميزة لجميــع العماء 
الراغبيــن بتجربــة أدائهــا المذهل بشــكل 

مباشر. 
 كمــا تحــرص الشــركة علــى تقديم أرقى 
مســتوى مــن الخدمــات للــزوار بتواجــد 

المبيعــات  موظفــي  مــن  مــدرب  كادر 
المحترفيــن لتقديــم المســاعدة الازمــة 
االستفســارات.  كافــة  عــن  واإلجابــة 
تشــكيلة  أيًضــا  المنصــة  وتســتعرض 
متنوعــة مــن اإلكسســوارات واإلضافات 
المخصصة لمركبات جاكوار والند روڤر، 
إلــى جانــب توفر المنتجــات التي تحمل 
شــعاري العامتين التجاريتيــن لجاكوار 

والند روڤر.

“األوروبية” تعرض الطرازات الفاخرة

“أيادي اإلغاثية” 
تستضيف 

المهرجان في 
“دلمونيا”
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القرار بيدك هذا اليوم فالتزم به.

ادرس المشروع قبل الشروع.

مفاجأة سارة في طريقها اليك.

ال تبذل جهد وانت غير مستعد.

كن لينا مع المحيطين بك.

عليك بزيارة طبيب الباطنية.

احرص على القراءة كل يوم.

ال تصدق االنباء اال بعد التأكد.

ستفرح هذه االيام لنجاح صديق.

قم بترميم غرفتك وترتيبها.

الحياة مليئة بالمصاعب والمنعطفات.

األجواء مناسبة للتقدم إلى األمام.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 مارس

1955
ملك كمبوديا “نورودوم سيهانوك” 

يتخلى عن العرش لصالح 
والده الملك “نورودوم 
سوراماريت. شغل 
مناصب عديدة 
منذ سنة 1941 
حتى دخل موسوعة 

غينيس لألرقام القياسية.

طرح هاني شاكر أغنية 
“سكت الكالم” الوطنية، 

إهداء منه بالتعاون 
مع الموسيقار محمد 

ضياء، إلى أرواح شهداء 
الوطن المصري، من 

رجال الجيش المصري 
والشرطة المدنية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أميــرة محمــد: أعانــي عاطفيــا فــي “غصــون فــي الوحــل”

الكويت محطتي الثانية وشاركُت في مسلسالت مهمة

تترقب الممثلة البحرينية أميرة محمد عرض المسلســل الدرامي “غصون في الوحل” على الشاشــة الصغيرة، بعدما فرغت من تصوير مشــاهدها فيه 
أخيرًا، بمعية الفنانة هدى حسين وتحت قيادة المخرج محمد دحام الشمري. 

أميــرة، كشــفت فــي حوارهــا مــع “الــراي” الكويتية مؤخرا عن أنها ســتقدم شــخصية تعاني عاطفيــًا واجتماعيًا في العمل، ولم ُتخــِف في مقلب آخر أن 
بدايتها الفعلية في مجال الفن انطلقت من الكويت، معربًة عن فخرها واعتزازها بالوقوف أمام جميع النجوم في “هوليوود الخليج”. ولفتت إلى أنها 
لم تغْب عن الســاحة الفنية على اإلطالق، كما أن تواريها عن المســرح ســببه انشــغالها في تقديم عروض للنســاء فقط، في المملكة العربية الســعودية، 

كاشفًة عن استعدادها للمشاركة في عمل مسرحي مشترك، سينطلق في شهر مارس المقبل.

بعد غيابك لسنوات طويلة عن  «
الدراما الكويتية، كيف وجدِت 
األجواء الفنية اآلن، خصوصًا 

بعد مشاركتك أخيرًا في 
المسلسل التلفزيوني “غصون 
في الوحل” مع هدى حسين؟

ال أنكــر أن الكويــت كانــت محطتــي 
الثانية بعد الســعودية، وقد شــهدت 
الكثيــر مــن األعمــال.  نجاحــي فــي 
وأعتبر نفسي محظوظة جدًا ألنني 
حظيــت بفرصــة المشــاركة مــع كل 
لكننــي  الكبــار.  الكويتييــن  النجــوم 
عــدُت  األخيــرة  الســنوات  خــالل 
وشــاركُت  الســعودية  الدرامــا  إلــى 
المسلســالت  مــن  مجموعــة  فــي 
المهمــة مــع نخبــة مــن الفنانيــن فــي 
المملكــة. حاليــًا، أعــود مجــددًا إلــى 
الدراما الكويتية من خالل مسلســل 
تكّفــل  الــذي  الوحــل”  فــي  “غصــون 
المخــرج محمــد دحــام الشــمري في 
إخراجه، وســيتم عرضــه قريبًا على 
الشاشــة الصغيــرة، حيــث أؤدي فيه 
دور البطولــة بمعيــة الفنانــة القديرة 
هــدى حســين، التي ألتقي بهــا للمرة 
الثالثة في مشــواري، بعد مسلســلي 

“الدكتورة” و”صمت السنين”.

كيف تفسرين قلة ظهورك  «
على الشاشة في الفترة 

الماضية، على عكس ما جرت 
عليه العادة قبل 5 سنوات؟

أنــا موجودة، ولم أغْب عن الشاشــة 
التلفزيــون  متابعــي  ولعــل  إطالقــًا، 
السعودي يدركون ذلك جيدًا، حيث 
أحــرص علــى الظهــور فــي كل عــام، 
حتى وإن كان ظهوري محدودًا عبر 
المسلسالت التي تتكّون من حلقات 

منفصلة.

حدثينا عن شخصية “ابتسام”  «
التي جسدتها في 

المسلسل، هل هي طيبة 
أم شريرة أم شخصية أخرى 

ُمركبة؟

أوالً، أتقــدم بالشــكر للمخــرج محمد 
كل  لــه  أكــّن  الــذي  الشــمري  دحــام 
رشــحني  كونــه  والتقديــر،  المحبــة 
لتجســيد دور “ابتســام”، التــي يــدل 
اســمها علــى أنهــا هادئــة ومتصالحة 
لكنهــا  للحيــاة،  ومحبــة  نفســها  مــع 
الصعبــة  المواقــف  لبعــض  تتعــرض 

محيــط  فــي 
وعلــى  عملهــا، 
إثــر ذلك تكابـــــد 
مــن  العديــــد 
علــى  المشاكـــل 

جميـــع الصعــد، العاطفية واألســرية 
والمهنيــة. كمــا أنها من الشــخصيات 
العمــل،  أحــداث  فــي  جــدًا  المؤثــرة 
وال أخفيــك أننــي تأثــرت بهــا كثيــرًا 
لمــا  الشــخصي،  المســتوى  علــى 
تحملــه مــن حــّس إنســاني مرهــف، 
وهــو مــا ســيتضح جليــًا مــن خــالل 

األحــداث، وســيالحظ المشــاهد أن 
“إبتســام” مــن الشــخصيات التي تم 
نســج تفاصيلها بدقــة بالغة من قبل 
الكاتبــة منــى النوفلــي. أنا متشــوقة 
جــدًا لعــرض المسلســل لكــي أتلمس 
فعــل  ردود  علــى  وأقــف  األصــداء 

المشاهدين.

ال يخفى أن العمل مع فنانة  «
من طراز هدى حسين أمر بالغ 
الصعوبة، فما هي العراقيل 
التي واجهتك في التعامل 

معها؟

شــخصية  إنهــا 
لطيفة للغاية، وهي 
من الفنانات الالئي 
الجميــع  يخجــل 
الوقــوف  عنــد 
ســيما  ال  أمامهــا، 
كبيــرة،  قامــة  أنهــا 
فهــي  ذلــك  ومــع 
جــدًا  متواضعــة 
وتتعامــل مع فريق 
بمســطرة  العمــل 
دون  مــن  واحــدة 
انحيــاز  أو  تمييــز 
اآلخــر.  عــن  لفنــان 
تقــّدس  أيضــًا، 
كثيــرًا،  المواعيــد 
عــــــــن  تتأخــر  وال 
التصويــر  موعـــــد 
علــى اإلطــالق. صورت معها مشــاهد 
“ماســتر” جميلة في مسلسل “غصون 
أو  علــّي  تضــن  ولــم  الوحــل”،  فــي 
علــى غيــري مــن الفنانيــن فــي إبــداء 
المالحظــات والتوجيهــات. باختصار، 
هــي نجمة كبيرة، لديهــا مهنية كبيرة 

وحرفية عالية.

يصــور الزعيــم عــادل إمام مشــاهده في مسلســل “فالنتينــو” داخل ديكور 
منزلــه فــي مدينــة اإلنتــاج اإلعالمــي وتجمــع المشــاهد بينــه وبيــن الفنــان 
طارق اإلبيارى ومحمد كيالني وهدى المفتى الذين يجسدون دور أوالده 
خــالل أحــداث المسلســل ومعهــم الفنانة وفــاء صادق الذي تعمل مدرســة 

في المدرسة التي يملكها الزعيم خالل األحداث.

وفــي الســياق ذاتــه انتهــى الزعيــم 
من تصوير أسبوعين من المسلسل، 
علــى أن يكثف مخــرج العمل رامي 
إمــام التصويــر الفتــرة المقبــل، مــن 
أجــل االنتهــاء من تصويــر الحلقات 

األولى في أقرب وقت.
التعــاون  يعــد  “فالنتينــو”  مسلســل 
والمؤلــف  الزعيــم  بيــن  األول 
الدرامــا  فــي  قمــر  بهجــت  أيمــن 

التليفزيونية.

عادل إمام “فالنتينو” في رمضان
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1956
 الحكومة الفرنسية تعترف باستقالل المغرب.

1962
الجيش البورمي بقيادة الجنرال “ني ون” يستولي على السلطة في انقالب عسكري.

1969
 إقالع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد.

 1970
اإلعالن عن قيام جمهورية روديسيا وقطع آخر صلة لها مع التاج البريطاني.

 1977
إعالن قيام سلطة الشعب في ليبيا.

22

انتهي الفنــان محمد رمضان من تأدية الخدمة العســكرية يوم 
الجمعــة الماضي بعــد عاميــن أدى خاللهما فتــرة التجنيد 
اإلجبــاري فــي صفوف القــوات المســلحة المصريــة. حيث 
ســيعود إلى الفن الذي لم ينقطع عنه خالل خدمته، ليتفّرغ 
لمشــاريعه بيــن الســينما والتليفزيون. وهــو ينتظر عرض 

الجزء الثاني من فيلم “الكنز” بعد تأجيالٍت عدة.
يشــار إلى أنه يباشــر في الوقــت الحالي تصوير دوره بمسلســل 

“زلزال” لشهر رمضان المقبل.

قررت الجمعية المصرية لكّتاب ونقاد السينما إقامة معرض 
دائــم لصور وأفــالم الفنانــة القديرة نادية لطفــي في مقر 
الجمعية بوســط القاهرة. حيث ســتنطلق إدارة الجمعية 
المعرض 50 صورة فــي 25 لوحة من صور خاصة بالفنانة 
المصرية الكبيرة مــع الملصقات الدعائيــة الخاصة بعدد 

مــن أفالمها منها “للرجــال فقط”، “بديعــة مصابني، “على 
ورق ســيلوفان”، “الموميــاء”، “وراء الشــمس” وغيرهــا مــن 

األعمال السينمائية المختلفة التي شاركت ببطولتها.

يظهر الفنانان ســمير غانم وزوجته دالل عبد العزيز كضيفين 
في المسلســل التليفزيوني الجديد “مــن أول نظرة” الذي 
تقــوم ببطولتــه ابنتهما الفنانة دنيا ســمير غانم بشــهر 

رمضان المقبل.
ولقد اعتاد ســمير ودالل مشــاركة ابنتيهمــا في اعمالهما 

بين الحين واآلخر. لكنهما هذه المرة ســيكونان ضيفا شرف 
في حلقات العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

م في تجربتها الجديدة ثالث حكايات مختلفة. ُيذكر أن غاتم سُتقّدِ

من أول نظرةمعرض ناديةالخدمة العسكرية



“ربيع الثقافة” يحتفي بالموسيقى اإليطالية

ذهبت المغنية توليسا كونتوستافلوس في رحلة صحية إلى البرتغال،  «
ونشرت صور الرحلة عبر تطبيق “إنستغرام”، وذكرت صحيفة “ديلي 

ميل” البريطانية أن نجمة “إن-دوبز”، 30 عاما، ارتدت العديد من 
مالبس البحر الرائعة، لكنها ركزت على اللون األسود، وخالل ارتدائها 

التقطت العديد من الصور أمام إحدى البحيرات.

علــى وقــع األلحــان األصيلــة آللــة الماندولين اإليطاليــة، انطلقت مســاء الخميس أولى 
حفــات مهرجــان ربيــع الثقافــة الرابــع عشــر فــي الصالــة الثقافيــة، حيث قّدمــت فرقة 
رباعــي هاثــور آلالت الماندوليــن ومغنــي التينــور ألــدو غالونــي حفــاً بعنــوان “أهــا بك 
مجــددا يــا آلــة الماندوليــن”. وتأتي هذه الفعالية بتعــاون ما بين هيئــة البحرين للثقافة 

واآلثار والسفارة اإليطالية لدى مملكة البحرين

وشــهدت الصالــة حضــورًا كثيفــًا وتواجد 
عــدد كبيــر مــن ســفراء الــدول الصديقــة. 
الســفير  قــال  الحفــل،  انطــاق  وقبــل 
فرقــة  إن  بياتــو  دومينكــو  اإليطالــي 
رباعــي هاثــور آلالت الماندولين تأتي إلى 
البحريــن للمــرة الثانيــة، مؤكــدًا أن الحفل 

هذه المرة أفضل من سابقه
وتوجه سعادته بالشكر إلى هيئة البحرين 
فــي  الدائــم  لتعاونهــا  واآلثــار  للثقافــة 
اســتحضار العــروض الثقافيــة اإليطاليــة، 
الســفارة  لمســاهمة  ســعادته  عــن  معربــًا 
فــي مهرجــان ربيــع الثقافــة، واصفــًا إيــاه 
ب”المناســبة الرائعة لمشــاركة الثقافة في 

هذا البلد الجميل البحرين
وأشــار إلــى أن الفرقــة تأتــي مــن جنــوب 
إيطاليــا، الــذي شــهد علــى مــدى القــرون 
الســابقة تأثــرا حضاريــًا متبادالً مــع العالم 

العربــي، امتد إلى اإلبداعات الموســيقية. 
كما عّبر عن ســعادته للتعاون المثمر الذي 
نــرى نتائجــه اليــوم علــى خشــبة الصالــة 
الثقافيــة وقريبــا فــي مدينتــي فلورانــس 
وتورينو اللتين تســتقبان حضورًا ثقافيًا 

تنظميه هيئة البحرين للثقافة واآلثار

رحلــة  فــي  الجمهــور  الفرقــة  وأخــذت 
معزوفــات  خــال  مــن  ممتعــة  ســماعية 
علــى آلــة الماندوليــن التــي تشــبه إلى حد 
بعيــد آلــة العــود. وقّدمــت الفرقــة أعمــاالً 
بيــن  مــا  تراوحــت  مختــارة  موســيقية 
مقطوعــات كاســيكية وأغانــي بــوب من 
القرن العشــرين. كذلك قّدم مغني التنيور 
آلــدو غالونــي مداخات مــع الفرقة زادت 
مــن روعة وجمــال األداء. وقّدمت الفرقة 
مع نهاية الحفل موسيقى أغنية “يا الزينة 

ذكرينــي”. وتعــد آلــة الماندوليــن والتينور 
مــن أبــرز العناصــر الموســيقية المرتبطــة 

بالتقاليد السماعية اإليطالية
ويعتبــر رباعــي هاثــور آلالت الماندوليــن 
الفرقــة الوحيــدة مــن نوعهــا المتخصصة 
إيطاليــا.  جنــوب  فــي  اآلالت  هــذه  فــي 
تأّسســت الفرقــة في عــام 2010م وتتميز 
بتأديــة أعمــال أصليــة آلالت الماندوليــن 

)الريشــة( عبر التاريخ، من ســوناتا العصر 
اإليطاليــة  المعزوفــات  إلــى  الباروكيــة 
واأللمانية في القرن التاســع عشــر وصوالً 
والمعاصــرة.  الحديثــة  الموســيقى  إلــى 
يتألــف الرباعــي مــن أنطونيو ســكيافوني 
)الماندولين(، روبرتو باسييا  )الماندولين(، 
وفيتــو  )المانديــا(،  ديأبرامــو  فولفيــو 

ماناريني )الغيتار(.
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تقيــم جمعيــة البحريــن للفــن المعاصــر المعــرض الســنوي ألعضائها هذا العام تحت عنــوان )معرض الفــن المعاصر(، برعاية كريمة مــن مديرة إدارة 
الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة ها بنت محمد آل خليفة، حيث افتتح المعرض في قاعة المعارض بالجمعية في الجفير، 
يــوم الثاثــاء 26 فبرايــر، ويســتمر إلــى يــوم الثاثــاء 12مــارس 2019م، وســيكون بمشــاركة جمع من أعضــاء الجمعيــة وحضور عدد مــن الفنانين 

والمثقفين والمهتمين بالحركة التشكيلية في مملكة البحرين.

ويأتي معرض الفن المعاصر هذا العام بمشاركة 
أكثــر من خمســين فنانــا بحرينيا ومقيمــا، كلهم 
جمعهــم تحت ســقف واحد هو شــغفهم وحبهم 
تخاطــب  لغــة  الفــن  ليكــون  والتشــكيل  للفــن 
إنســاني تلتقــي فيــه كافــة المشــارب والتيارات 
الفكريــة. حيــث وصــل عــدد أعمالهــم إلــى أكثر 
مــن ثمانيــن عمــل  وتعالــج األعمــال المشــاركة 
كافــة الموضوعــات وبأدوات وخامــات مختلفة 
وتتنــوع مــا بيــن نحــت، خــزف، خــط، لوحــات 
تشــكيلية. الجديــر بالذكــر أن المعرض الســنوي 
الــذي رســخ  المعاصــر  للفــن  البحريــن  لجمعيــة 
أساســه المتيــن نخبة مــن جيل الفنانيــن الرواد 
الذيــن عملــوا علــى اســتقطاب وجوهــا جديــدة 
الفنيــة مــن  بــرزت علــى الســاحة  مــن الشــباب 
خــال مشــاركاتها فــي المعــارض الفنيــة يقــام 
هــذا العــام بتنظيم أول إدارة للجمعية من جيل 

الشــباب التــي نتجت عــن دمج جمعيــة خرافي 
البحريــن إلــى جمعيــة البحريــن للفــن المعاصــر 
بعــد أن كان ينظــم تحــت إدارة جيل الرواد منذ 
أن بــدأ فــي العام 1971م إلــى آخر معرض أقيم 

قبــل انتخابــات الجمعيــة هذا وســوف تصاحب 
المعــرض خمس ورش فنية مجانية ومحاضرة 
فتــرة  طــوال  الفنــون  مختلــف  فــي  للجمهــور 
المعرض سيكون التسجيل فيها إلكترونيا، أول 
ورشــة ســتكون فــي النحــت الخزفي ســيقدمها 
الفنــان عبدالرســول الغائــب، وثانــي فعالية هي 
محاضــرة عــن الخــط الديواني للخطاط حســن 
أبوزهيرة، وثاني الورش ستكون في أساسيات 
األلوان الزيتية للفنان خليفة شــويطر، وورشــة 
في أساســيات الخط العربي سيقدمها الخطاط 
محمد النشــيمي، وستقدم الفنانة جيهان صالح 
وختــام  )الطباعــة(،  الكولجــراف  فــي  ورشــة 
الــورش ســتكون ورشــة فــي أساســيات ألــوان 
األكرليك مخصصة للطالبات من تقديم شــيماء 
مــراد. صرح بذلك رئيــس الجمعية الفنان أحمد 

عنان.

اكتمل عقد أســرة مسلســل “الديرفة” 
المقــرر عرضــه خــال شــهر رمضــان 
المخــرج  كاميــرا  دارت  إذ  المقبــل، 
منــاف عبــدال لتصويــر العمــل، الــذي 
عليــاء  الكاتبــة  أحداثــه  ســطرت 
نخبــة  مشــاركة  ويشــهد  الكاظمــي، 
من النجــوم، وحرص المخرج عبدال 
ألبطــال  األول  اللقــاء  توثيــق  علــى 
العمــل بصــورة جماعيــة بــدت فيهــا 
واســمهان  عــادل  هيفــاء  القديرتــان 

توفيق.
و”الديرفة” عمل تراثي تدور أحداثه 
مــن  يخلــو  ال  اجتماعــي  قالــب  فــي 
والتشــويق،  الدراميــة  المفارقــة 
القضايــا  مــن  العديــد  يحاكــي 
االجتماعيــة، مع وجــود عناصر فنية 
رفيعــة المســتوى، والعمــل يتوقع أن 
ُيعــرض خــال شــهر رمضــان المقبــل 
وســوف تصــور أحداثــه فــي مناطــق 

عدة داخل الكويت.

عبدالرسول الغائب

ــا ــم ــي ــق وم بــحــريــنــيــا  ــا  ــانـ ــنـ فـ  50 ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ ـــتوىبـ ـــة المس ـــة رفيع ـــر فني ـــان بعناص ـــي رمض ـــرض ف ُيع

“الديرفة”... تراثي في قالب اجتماعي “الفن المعاصر”... مشارب وتيارات فكرية

أصدر نادي البحرين للســينما برنامجه لشــهر 
مــارس متضمنــا 4 أفــام متميــزة، فبتاريــخ 
6 مــارس يعــرض الفيلــم الروســي الفرنســي 
األلماني “با حب” للمخرج اندريه زنكســتف، 
وتــدور قصــه الفيلم حول صبــي يختفي بعد 
اشــتباك بشــع بيــن ابويــه الذيــن علــى وشــك 

الطاق. 
الفيلــم  فســيعرض  مــارس   13 بتاريــخ  أمــا 
المجــري “عــن الــروح والجســد” والفيلــم مــن 
إنتــاج 2017 وتــدور قصتــه عن رابطو تنشــا 

ومضطربيــن  خجوليــن  عمــل  زميلــي  بيــن 
اجتماعيــا عبــر رابــط روحانــي غامــض. كمــا 
ســيعرض النــادي بتاريــخ 20 فبرايــر الفيلــم 
الفلنــدي األلمانــي “الجانــب األخر مــن األمل” 
ويحكــي   ،2017 انتــاج  مــن  الفيلــم  وأيضــا 
عــن صداقــة غير عاديــة بين صاحــب مطعم 

والجئ سوي.
 وفــي ختــام البرنامــج أي بتاريــخ 27 مارس 
سيعرض الفيلم الجورجي االلماني الفرنسي 
المشترك “عائلتي السعيدة”، ويتحدث الفيلم 
عــن امرأة جورجية فــي منتصف العمر تترك 

زوجها وعائلتها لبناء حياة جديدة لنفسها.
تحــت رعايــة األميــن العــام للمؤسســة الخيريــة الملكية مصطفى الســيد دشــن 
الفنــان والمخــرج احمــد جاســم كتابــه الجديــد “هنــاك فــي ماهــي الســحاب” 
والمعرض الفني المصاحب للفنانة ايمان الجيب، ويشتمل الكتاب على مقاالت 

في األسرة. 

يجــدر بالذكــر أن الفنــان احمــد جاســم لــه 
نشــاط كبيــر فــي مســرح الطفــل والعرائس 
ويعــد أحمــد جاســم مــن اكثــر الفنانين في 
البحرين اهتماما بهذا الفن وسبق وأن قدم 

أعمــاال كثيرة منها “محبوب” و”نجمة فرح” 
ضمن مشــروع مســرح الطفل المتنقل الذي 
يتبنــاه مســرح البيادر، كما قــدم عدة أفام 

قصيرة توعوية لألطفال.

تلقــى الناقــد المســرحي يوســف الحمــدان دعــوة لحضــور فعاليــات مهرجــان شــرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته الرابعة، والتي تنطلق في الفترة من 1 
وحتــى 7 مــن أبريــل، حيث من المؤمل أن يشــارك الحمدان مع مجموعة من النقاد 
والكتــاب فــي النــدوات المصاحبــة للمهرجــان الــذي يرأســه المخــرج الشــاب مــازن 

الغرباوي.

وكان الحمــدان قد عاد مؤخرا من الشــارقة 
بعــد أن شــارك في ندوة “الموروث الشــعبي 
فعاليــات  ضمــن  الخليجــي”  المســرح  فــي 
الــذي انتهــى  مهرجــان الشــارقة الخليجــي 
قبــل ايــام وحصــدت ســلطنة عمــان جائــزة 
أفضــل عــرض. يجــدر بالذكــر إن المهرجــان 
أطلق جائزة المســرح الشــبابي فــي التأليف 
العــام  هــذا  الجائــزة  وســتهدي  المســرحي 
محمــد  الراحــل  والمخــرج  الكاتــب  لــروح 
الطويــل  المســرحي  للنــص  الســعود  أبــو 
والمونودرامــا وذلــك تقديــرا وعرفانــا بدور 
الراحل في إثراء الحركة المســرحية خال 
مشــواره الفنــي، كمــا تشــكلت اللجنــة العليا 

محمــد  القديــر  الفنــان  برئاســة  للمهرجــان 
صبحــي وعضويــة الفنانــة ســميحة أيــوب 
رئيســا شرفيا للمهرجان والكاتبة نورا أمين 

المنسق العام للمهرجان.

أفالم مارس بنادي السينما

تدشين “هناك في مالهي السحاب”

الحمدان في مهرجان شرم الشيخ
محرر مسافات محرر مسافات 
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الطفل النووي أنشأ “مفاعال حقيقيا” في منزله
في بعض األحيان، يلتقي المرء منا بشخص، من جيله أو أكبر 
أو أصغــر قليــا يفوقــه ذكاء، ولكن أن يكون عمر هذا العبقري 

12 أو 14 عاما، فهذا ليس أمرا شائعا وال يحدث إال نادرا.
أصبــح الطفــل األميركــي جاكســون أوزولــت، البالــغ مــن العمر 
14 عاما حاليا، أصغر شــخص في العالم ينشــئ مفاعا نوويا 

بنجاح، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
مفتوحــة  االنشــطار  أبحــاث  “تكتــل  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
المصدر، وهو عبارة عن مجموعة من الهواة، قولهم إن الطفل 
جاكســون أوزولــت تمكن من إنشــاء مفاعل نــووي في غرفته 

عندما كان في الثانية عشرة من عمره.
وأوضحــت أن التكتــل اعتــرف باإلنجــاز النــووي لجاكســون، 
الطفــل مــن مدينــة ممفيــس بوالية تينيســي، مشــيرا إلــى أنه 

حقق ذلك في يناير 2018.
وقــال جاكســون إنــه تمكــن خال الشــهر الماضي مــن تحقيق 
تقــدم كبيــر فــي مشــروعه النــووي، وأنــه حصــل علــى نتائــج 
مفيدة. وأشــار جاكســون إلى أنه حول غرفة اللعب في منزله 
إلــى مختبــر نــووي يحتوي علــى ما قيمتــه 10 آالف دوالر من 
المعــدات التي تســتهلك 50 ألف فولت من الكهرباء لتســخين 
النــواة  ويشــطر  الثقيــل(  )الهيدروجيــن  الديوتيريــوم  غــاز 

ويتسبب في إنتاج الطاقة.
وأوضــح أن البدايــة كانــت فــي معرفــة مــا حققــه اآلخــرون 

بمفاعاتهــم النوويــة، ثــم وضــع قائمــة بالمعــدات المطلــوب 
الحصول عليها، وتمكن من شــرائها عبر “موقع إيباي.. ليتبين 
الحقا أن بعض القطع التي اشتريتها ليست المطلوبة بالضبط 
للمشروع، لذلك فقد عمدت إلى تعديلها ألتمكن من القيام بما 

أريد فعله لمشروعي”.

وقال والده الذي يعمل في شركة معدات طبية كريس  «
أوزولت لصحيفة “يو أس توداي” األميركية “أعتقد أنه 

لم يكن هناك إيمان كبير بما أنجزه )جاكسون(، لكن 
هذا االعتقاد زال عندما شاهدوه بأم أعينهم”. ومع ذلك 

فإن بعض العلماء ما زالوا يتشككون بمفاعل جاكسون 
النووي، إلى أن يتحقق منه منظمة أو هيئة رسمية 

وتنشر نتاج ذلك في دورية علمية محكمة.

باولــو  ســان  جامعــة  علمــاء  أثبــت 
الحمضيــات  تنــاول  أن  البرازيليــة 
يحمــي مــن مضاعفــات خطــرة ناتجة 
علــى  تحتــوي  ألنهــا  الســمنة؛  عــن 
مركبــات فافونويــد التــي تمنــع تلــف 

الخايا بسبب السمنة.
أجراهــا  التــي  التجــارب  وخــال 
الفئــران  تقســيم  تــم  الباحثــون، 
األولــى  مجموعــات،  إلــى  المخبريــة 
تناولــت أطعمة دهنية فقــط، والثانية 
أطعمــة تقليديــة. أمــا الثالثــة، فأكلــت 
أطعمــة دهنية مع مــواد محتوية على 
هســبيريدين  الحمضيــات:  مركبــات 

وإريوسترين وإيروديكتيول.

واكتشف الباحثون أنه في  «
جسم الفئران التي تغذت على 

أطعمة دهنية مع مركبات 
الحمضيات، فقد الحظ الباحثون 

انخفاضا ملموسا في تركيز 
حمض ثيوباربيتوريك. كما وجد 

فريق البحث أن تناول مركبي 
إريوسترين وإيروديكتيول يبطئ 
عملية تراكم الدهون في الجسم.

الحمضيات تحمي 
من السمنة مــن  بريطانيــون  وأطبــاء  باحثــون  ــن  تمكَّ

التوصــل إلــى إنتــاج عــاج جديــد مــن شــأنه 
أن ُيحــدث تحــوال مهمــا فــي مجــال القضــاء 
على مرض الســرطان، حتــى وإن بلغ مراحل 

متقدمة من انتشاره في جسد الُمصاب.
وبحســب التقرير الذي نشــره موقع “ساينس 
أليــرت”، فــإن العلمــاء فــي بريطانيــا توصلوا 
إلــى إنتــاج “جســم مضاد ســام” أطلقــوا عليه 
اســم “حصان طروادة”، وهــو عاج كيمياوي 
يمكــن أن يقتــل أنواعــا عديــدة مــن الخايــا 

السرطانية.
معهــد  يتبعــون  الذيــن  الباحثــون  ويقــول 
أبحــاث الســرطان في لندن ومؤسســة “ريال 
مارســدين” التابعة لمؤسسة الصحة الوطنية 
إن العــاج الجديــد الذي توصلوا له يســتحق 
أن يتــم االنتقــال بــه مــن سلســلة التجــارب 
مجموعــة  علــى  اختبــاره  إلــى  الســريرية 
أنــه  بســبب  وذلــك  المرضــى،  مــن  متنوعــة 
على األرجح ســيحقق نجاحــا كبيرا وُيحدث 

تحوال مهما في مجال عاج هذا المرض.

بعــد مــرور عقديــن مــن الزمن علــى عمله في 
الطيــران، تكشــفت حقيقة “الكابتــن المزيف” 
بعــد “منــاورة جريئــة” أجراهــا أثنــاء تحليقه 

فوق المجال الجوي السويسري.
وعمل وليام تشــاندلر طيلة مســيرته المهنية 
مســاعدا للطيــار وفــق أوراق مــزورة، إال أن 
شــركة الطيــران الجنــوب إفريقيــة قــد ألغت 

اعتماده مؤخرا.
عــن  البريطانيــة  “ميــرور”  صحيفــة  ونقلــت 
موقــع “ميل آند غارديان”، أن “تحقيقا أجرته 

شــركة الطيــران فــي حادثة قد كشــف عملية 
التزويــر”. وخال رحلة فــوق المجال الجوي 
مســاعد  مهمــة  تشــاندلر  تولــى  السويســري 
الطيار، وقد أوليت إليه مســؤولية اإلشــراف 
بحــركات  قــام  حيــث  تحكــم،  أدوات  علــى 
جويــة غريبة لم يفهم ســببها طاقــم الطائرة. 
وبعــد التحقيق أفتضح أمر تشــاندلر، وتقدم 
باستقالته بعد اكتشاف أمر شهادته المزورة. 
وبدورها أدعت الشــركة على تشــاندلر بتهمة 

التحايل وجني أرباح مالية من وراء ذلك.

“حصان طروادة” يقضي على السرطان

طيار مزيف خدع الجميع 20 عاما

عرض أزياء لدار تصميم “دولتشي اند غابانا” لمجموعة 
“خريف/  شتاء 2019 -  2020” في ميانو، إيطاليا.

ســادت حالــة مــن الجــدل واالنتقــادات علــى مواقــع التواصــل، بعــد نشــر 
“صــورة خطيــرة” علــى تطبيق إنســتغرام المــرأة تتدلى من قطــار متحرك 
يعبــر بلــدة صغيرة في ســريانكا فــي فبراير الماضــي، وبرفقتها صديقها. 
ونشــر المدونــان البرتغاليان راكيل وميغيل صــورة تحبس األنفاس تظهر 
المــرأة وهي تمســك بمقبض بــاب القطار بينما كان يتحــرك، في حين كان 
صديقهــا يقبلهــا علــى جبهتهــا، وفقــا لصحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة. 
وســادت حالــة من الجــدل واالنتقادات علــى مواقع التواصــل االجتماعي 

بعد نشر “الصورة الخطيرة”.
وتضمنت التعليقات أن “الصورة غير مسؤولة؛ كونها تمثل خطرا حقيقا”، 
فيمــا رد ميغيــل، علــى ذلــك قائــا: “إن الســرعة البطيئــة للقطــار تعنــي أنه 
لــم يكــن هنــاك أي خطــر، مشــيرا إلــى كــون الصــورة مثاليــة لنشــرها علــى 
إنســتغرام”. وعلــق شــخص آخــر قائــا: “لن أعــرض أبدا صورة كهــذه؛ ألنه 
يوجــد عــدد كبيــر من األغبيــاء بما يكفي لتشــجيعهم علــى محاولة إعادة 
الفكــرة. مــا فعلــه ميغيــل وراكيل ضمــن مســؤوليتهما، لكن يجــب أن ترى 

مسؤوليتك عند التأثير على اآلخرين”.

صورة مرعبة.. والهدف “من 
أغبى ما يمكن”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كفاءات ال تعوض

“بصمــة  بعنــوان  منشــور  حقــق 
عمــل  يــوم  آخــر  الــوداع... 
هدايــا  اختياريــا...  للمتقاعديــن 
وصــور ســيلفي ودموع ومســك 
وأبرئــوا  ســامحوني  الختــام.. 
ذمتي” أعلــى معدل تفاعل على 
إنســتغرام “الباد” أمس. وقالت 
إن  محمــود  منــال  المســتخدمة 
ال  التــي  الكفــاءات  مــن  كثيــرا 
تعوض تقاعدت بســبب ضغوط 

المسؤولين وقلة التقدير.

أثار تاج جاكسون، ابن شقيق مغني البوب 
األميركــي مايــكل جاكســون، غضبا واســعا 
حافــات  علــى  ملصقــات  حملــة  بإطــاق 
لنــدن تصــر علــى أن عمــه “بــريء”، من تهم 
إليهــم.  واإلســاءة  باألطفــال  التحــرش 
بــراءة  تدعــم  التــي  اإلعانــات  وظهــرت 
مايــكل جاكســون من تهــم التحــرش، على 
حافــات لنــدن الحمــراء الشــهيرة، وعلــى 
مواقف الحافات في العاصمة البريطانية.

وكان تــاج، ابــن توريانــو أداريــول “تيتــو” 
جاكســون، وهــو الشــقيق الثالــث لمايــكل، 
قد أنشــأ صفحة على فيســبوك بعنوان “غو 
فونــد مي”؛ لجمــع التبرعات من أجل حملة 
إعانــات تدعــم براءة عمه مــن تلك التهم، 
خصوصا بعد عرض الفيلم الوثائقي المثير 
للجــدل “مغــادرة نيفرالنــد” الــذي يتحــدث 
عــن عاقــات مايــكل جاكســون الجنســية 

باألطفال.

 وجاء في الملصق الذي تتوسطه  «
صورة كبيرة لوجه مايكل جاكسون 

وتغطي فمه كلمة “بريء” جملة 
“الحقائق ال  تكذب.. الناس يكذبون”.

فرصة جديدة يمكن وصفها بفرصة العمر، 
باتــت متاحة لعشــاق الشــوكوالتة، واألهم 

أنها متاحة بمقابل مادي أيضا.
“إندبندنــت”  صحيفــة  ذكــرت  فقــد 
البريطانيــة أن شــركة “كادبوري” الشــهيرة 
فــي العالم تبحث عن أشــخاص وظيفتهم 
“تــذوق الشــوكوالتة” قبــل عرضهــا للزبائن 

في األسواق.
البريطانيــة  “مونديليــز”  شــركة  وتمتلــك 
عامــات شــوكوالتة كثيــرة، ممــا يعنــى أن 
الناجحيــن فــي الوظيفــة ســيكونون أمــام 
أنــواع مختلفة ومتنوعة من الشــوكوالتة، 

التي تعتمد جلها على الكاكاو.

وجاء في الوصف المختصر  «
للوظيفة “متذوقو الشوكوالتة 

سيكونون مفتاحا لمساعدتنا 
على طرح منتج جديد في مختلف 

أنحاء العالم.  وقالت الشركة 
إن هذه الوظائف ليست بالدوام 

الكامل، مشيرة إلى أنها ال تحتاج 
خبرة في مجال تذوق الشوكوالتة.

مايكل جاكسون 
“بريء” على حافالت لندن

لعشاق 
الشوكوالتة... تذوق 

واحصل على راتب
فوجــئ ســكان بلــدة فــي واليــة كاليفورنيــا األميركيــة بتحولها رســميا، وخــال يومين 

فقط، إلى جزيرة، وذلك بعد أن ضربتها عاصفة قوية صاحبها هطول أمطار.

وأدى هطول األمطار المســتمر إلى فيضان 
اجتــاح ضفتــي نهر “الروســي”، البالغ طوله 
100 كيلومتــر، بحيــث لــم يعد مــن الممكن 
الوصــول إلــى بلــدة غورنفيــل إال بواســطة 

القوارب.
وأدت ميــاه الفيضان واألمطار إلى تحويل 
إلــى  وأزقتهــا  وممراتهــا  البلــدة  شــوارع 

جــداول وأنهــار صغيــرة ال يمكــن عبورهــا 
مشيا على األقدام أو بواسطة السيارات. 

يذكر أن عدد سكان البلدة، التي تشتهر  «
بكروم العنب، ال يزيد عن 4500 مواطن، 
ويمر بمحاذاتها نهر الروسي الذي ينبع 

من مقاطعة ميندوسينو ويصب في 
مقاطعة سونوما في كاليفورنيا.

ظاهرة طبيعية تحول بلدة أميركية إلى جزيرة

راقصة باليه، نتاليا أوغنيفا، في دور أوديت من مسرحية الباليه 
“ليبيدينويه أوزيرو” )بحيرة البجع( في قصر الكرملين في روسيا.

لجأ السكان إلى مساعدة بعضهم بعضا، عن طريق نقلهم من منازلهم الغارقة إلى المناطق 
المرتفعة نسبيا بواسطة القوارب.

جاكسون مع مفاعله النووي
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