
ركــن  أول  الفريــق  الداخليــة  وزيــر  أشــاد 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة بتوجيه 
ملــك البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة؛ بإتاحة المجال للتطبيق 
الفعــال ألحــكام القانــون بشــأن العقوبــات 
البرامــج  وتوفيــر  البديلــة،  والتدابيــر 
الظــروف  مــع  تتناســب  التــي  التأهيليــة 
والذيــن  عليهــم  للمحكــوم  الشــخصية 
تفاعلهــم  خــالل  مــن  إصالحهــم  يتوخــى 

اإليجابي مع محيطهم المجتمعي.
الســامية،  التوجيهــات  أن  إلــى  وأشــار 
تعكــس حــرص جاللتــه الدائــم علــى تعزيز 
روح  وخلــق  واحترامــه،  اإلنســان  مكانــة 
األمــن  حفــظ  فــي  للمســاهمة  المواطنــة 

والســلم االجتماعــي، وأن التوجيــه الملكي 
البديلــة،  العقوبــات  تطبيــق  فــي  الســامي 
يكرس دعائم األســرة ويهــدف إلى إصالح 

طبيعــة  مــع  يتــالءم  بمــا  المحكوميــن، 
الجريمــة دون المســاس بحقــوق المجنــي 

عليهم والمتضررين منها.
تعمــل  الداخليــة  وزارة  أن  إلــى  وأشــار 
علــى تطويــر آليــات جديــدة للتوســع فــي 
تطبيــق قانــون العقوبــات البديلة وبخاصة 
المراقبة اإللكترونية بالتنسيق مع الجهات 
مــن معانــاة ذوي  للتخفيــف  العالقــة  ذات 

المحكوم عليهم.
الملكيــة  التوجيهــات  أن  الوزيــر  وأكــد 
الســامية جــاءت مــن أجــل ترســيخ روح 
المســؤولية  وحــس  والمحبــة  التســامح 
تجــاه األســرة والمجتمــع، ولهذا تقــع علينا 
جميعــا المســؤولية في تنفيــذ التوجيهات 

السامية. 

وفاة الوجيه علي راشد األمين مؤسس أول سوبرماركت
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الوجيــه  تعالــى  هللا  رحمــة  إلــى  انتقــل 
ورجــل األعمــال علــي راشــد األميــن، أحــد 
أعمــدة االقتصــاد والتجــارة فــي البحريــن.

واألمين رئيس وعضو ســابق لعشرات الشركات 
المســاهمة وعضــو ســابق بمجلــس إدارة غرفــة 
تجــارة وصناعــة البحريــن إلــى جانــب البحرين 
الخيرية، ومؤسس عشرات الشركات المساهمة 
الوطنيــة  المــدارس  جانــب  إلــى  والخاصــة 
والجمعيــات الخيريــة والنــوادي الرياضية، وهو 

فــي  البحريــن  فــي  ماركــت  ســوبر  أول  مالــك 
شــارع التجــار بالمنامــة، بنظــام أوروبــي وكان 
السوبر ماركت الوحيد الذي يستورد من أوروبا 

وأميركا البضائع النادرة إلى البحرين. 
والراحــل األميــن مــن مواليــد فريــج المحميــد 
بالمحــرق ودرس في الهدايــة الخليفية وتخرج 
فــي العــام 1949 وشــّد رحالــه إلى الخبــر ليعمل 
مديــرا لمخــازن شــركة التميمــي، وتــرك بصماته 

بعمله في الشركة 3 سنوات.

وزير العمل: 7895 بحرينيا مجموع الداخلين الجدد للســوق

توظيف 26 ألفا... و10 معارض في 2019

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  كشــف 
جميل حميدان أن الوزارة تسعى لزيادة عدد 
معارض التوظيف إلى 10 معارض في 2019 
وتوظيــف نحــو 3 آالف بحرينــي فــي القطاع 

الخاص العام المقبل.
جاء ذلك في رده على السؤال النيابي المقدم 
مــن النائــب عبــدهللا الــذوادي عــن احتســاب 

نسب العاطلين المسجلين لدى الوزارة. 
مــن  تمكنــت  الــوزارة  أن  حميــدان  وبيــن 
اســتيعاب غالبيــة الخريجيــن الجــدد، حيــث 
بلــغ عــدد المتوظفيــن 24 ألفــا و685 بحرينيــا 
فــي القطــاع الخاص في العــام 2018 و1492 
ــا فــي القطــاع العــام، ليكــون مجمــوع  بحرينيًّ
 7895 بلــغ  العمــل  لســوق  الجــدد  الداخليــن 

بحرينيا.
وبينــن أنــه تــم تقليــص الفجــوة فــي التكلفــة 

بيــن العامــل البحريــن واألجنبي والتــي توفر 
دعمــا بنســبة تصــل إلــى 80 % للســنة األولى 
و50 % للســنة الثانية و30 % للســنة الثالثة، 
واســتفاد من النظام 12 ألف بحريني، كما تم 
رفع رســوم النظام المــوازي والتصريح المرن 

إلى 500 دينار، إضافة إلى 30 دينارا شهريا.
كما فعلت الوزارة نظام العمل الجزئي لإلناث، 
إذ تشــكل اإلناث 80 % من إجمالي العاطلين 
المســجلين لــدى لــوزارة الــوزارة الــذي وظــف 

4000 بحرينية في 4 سنوات.

وزير العمل يفتتح معرض التوظيف العام األخير
وزير الداخلية

آليات للتوسع في “العقوبات البديلة”
وزير الداخلية: التوجيه الملكـي يرسـخ روح التسامـح

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة يستهل “خليجية السلة” بمالقاة السيب“يتيم” تعرض “16 فّدان”قمة لرؤساء برلمانات جوار العراقريادة األعمال تنعش االقتصاداتتطالب بتصغير عمرها 11 عاما
رفضت المحكمة الكبرى المدنية  «

األولى دعوى كانت تقدمت بها شابة 
تطالب فيها بتصغير عمرها إلى 11 

سنة؛ بغيابها عن المثول أمام لجنة 
تعديل وتصحيح األسماء واأللقاب 

لبيان أسباب الدعوى وتقديم 
المستندات الالزمة.

أكدت نائب عميد كلية الهندسة  «
بجامعة الخرطوم مدير وحدة 

تكنوبول دينا محمد بالل لـ “البالد” 
أن ريادة األعمال هي المخرج الوحيد 

النتعاش اقتصاد أي دولة. وأوضحت 
بالل أن ريادة األعمال تعتبر من 

المخارج لنمو االقتصادات.

يستضيف العراق، الذي يسعى  «
الستعادة دوره على الساحة 

الدبلوماسية في الشرق األوسط، 
قمة اليوم السبت، لرؤساء 
برلمانات دول الجوار، وهي: 

السعودية وسوريا وتركيا واألردن 
وإيران.

تستمر هيئة البحرين للثقافة  «
واآلثار في تنظيم سلسلة عروض 
سينما الهواء الطلق في “سينما 
يتيم”، إذ ستشهد الليلة الرابعة 

من هذه السلسة التي توافق 
اليوم عرض فيلم “16 فّدان” في 

تمام الساعة 7:00 مساًء.

تنطلق اليوم منافسات البطولة الخليجية الـ 39  «
لكرة السلة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لألندية، 

التي تستضيفها البحرين. ويستهل فريق المنامة 
مشوراه بمالقاة فريق السيب العماني لحساب 

المجموعة الثانية، بينما سيكون ممثل المملكة 
الثاني فريق األهلي على موعد مع العربي القطري 

بالمجموعة األولى.
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره

تنعي عائله األمين

فقيدهم الغالي

الوجيه علي راشد األمين
والد كل من لبنى و راشد و ماجد و خالد و زايد

والذي انتقل الي جوار ربه يوم أمس الجمعة الموافق ١٩ أبريل 

تقبل التعازي اليوم واليومين التاليين للرجال في صالة جمشير بالمحرق،

وللنساء في منزل المتوفى فيال ٣ طريق ٧٠١ المحرق ٢٠٧ 

من الساعة ٩ صباحاً إلى ١٢:٣٠ ظهراً ومن ٤ عصراً إلى ٧:٣٠ مساًء

إنا هلل وإنا إليه راجعون

للثقافــة  البحريــن  هيئــة  تواصــل 
التحضيــر  فــي  جهودهــا  واآلثــار 
النطالقــة مهرجــان التراث الســنوي 
والعشــرين،  الســابعة  نســخته  فــي 
حيــث يقــام برعايــة كريمــة من لدن 
عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة مــا بين 
3 مايــو  24 أبريــل الجــاري وحتــى 
الشــيخ  قلعــة  مــن  بالقــرب  المقبــل 
ســلمان بــن أحمد الفاتــح في مدينة 

الرفاع.
ويحمــل المهرجــان هذا العام شــعار 
بذلــك  ليعكــس  العربيــة”،  “الخيــل 
مضمــون المهرجــان وفعالياته التي 
ستركز على جزء أصيل في حضارة 
وهــي  أال  التاريــخ،  عبــر  البحريــن 
الخيل العربية التي لطالما اشتهرت 
الجزيــرة بامتالكهــا لســالالت كانــت 
إقليمــي  إعجــاب  محــط  تــزال  وال 

ودولي.

العاهل يرعى مهرجان التراث السنوي األربعاء

)02(

أمل الحامد

)03(

ليلى مال اهلل

)05(
)07(



رفع أهالي قاللي خالص الشــكر وعظيم االمتنان إلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة على منحة ســموه الســنوية بمناســبة شــهر رمضــان المبــارك للمواطنين ومــن بينهم 

أهالي قاللي.

وأكــد األهالي أن المنحة الرمضانية 
ليســت بغريبــة علــى ســموه، فهــي 
يقدمــه  الــذي  الدعــم  أوجــه  أحــد 

سموه للمواطنين.
الســمو  صاحــب  أن  وأضافــوا 
الملكــي رئيــس الــوزراء هو صاحب 
المبــادرات والعطــاء غيــر المحــدود 
الــذي تقــدره األســر البحرينية وهو 
إن دّل فانــه يــدل علــى المؤشــرات 

الواضحــة لحــرص ســموه علــى مــد 
يد العون لجميــع أبناء الوطن.وأكد 
أهالــي قاللــي أن المنحــة الســنوية 
تأتــي مــن صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء انطالًقــا مــن قلــب 
ســموه المحــب لــكل أهــل البحرين، 
أن  قدرتــه  جلــت  المولــى  داعيــن 
يحفظ سموه ويرعاه ويديمه ذخًرا 

وسنًدا ألبناء الوطن وشعبه.

20 أبريل 2019 السبت
15 شعبان 1440

ــعــربــيــة” ــار “الــخــيــل ال ــع ــش ــاه ب ــرعـ ــك يـ ــل ــم جــالــة ال

انطالق مهرجان التراث السنوي األربعاء

تواصــل هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار جهودهــا فــي التحضيــر النطالقــة مهرجــان التراث الســنوي في 
نســخته الســابعة والعشــرين، حيث يقام برعاية كريمة من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة ما بين 24 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل بالقرب من قلعة الشــيخ ســلمان بن 

أحمد الفاتح في مدينة الرفاع.

ويحمــل المهرجــان هــذا العــام شــعار 
بذلــك  ليعكــس  العربيــة”،  “الخيــل 
مضمــون المهرجــان وفعالياتــه التــي 
ســتركز على جزء أصيل في حضارة 
وهــي  أال  التاريــخ،  عبــر  البحريــن 
الخيــل العربية التي لطالما اشــتهرت 
الجزيرة بامتالكها لسالالت كانت وال 

تزال محط إعجاب إقليمي ودولي.
العــام  هــذا  التــراث  مهرجــان  وَيِعــُد 
يتضمــن  حافــل  ببرنامــج  جمهــوره 
خاصــة  وأقســاًما  متعــددة  معــارض 
تستعرض عددا من الحرف التقليدية 
الكثيــر  يــزال  ال  التــي  المحليــة 
حرفييــن  جانــب  مــن  ُيَمــارس  منهــا 

المهرجــان  يقــدم  كمــا  بحرينييــن. 
العديــد من األنشــطة المالئمة لجميع 
تبــرز  التــي  العمــل  كــورش  األعمــار 

أصالة وجمال الخيل العربي وتعّرف 
بخصائصه، السيما فئة األطفال.

أيضــا  المهرجــان  أرض  وتحتضــن 
مســاحات عــرض متنوعــة وعروضــا 
للفنون الشعبية المباشرة والمنتجات 
إلــى  إضافــة  والحديثــة،  التقليديــة 
تضــم  التــي  الخارجيــة  المســاحة 
الســوق والمقاهــي التقليديــة؛ ليمنح 
بذلك لزواره تجربة ثقافية متكاملة.

وتؤكد هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
للمهرجــان  الســنوي  تنظيمهــا  عبــر 
علــى غنــى التــراث المحلــي بعناصره 
يشــكل  إذ  الماديــة،  وغيــر  الماديــة 
مهرجان التراث السنوي منصة مهمة 

المملكــة  فــي  الجمهــور  تســتقطب 
فــي ظــل رعايــة ســامية مــن صاحب 
الجاللة عاهل البالد الذي شــّرف هذا 
انطالقتــه  منــذ  بالرعايــة  المهرجــان 

األولى في العام 1992.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

اســتقبل رئيــس االتحــاد البجرينــي لكرة 
الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بن 
إدارة  آل خليفــة عضــو مجلــس  خليفــة 
بوهنــدي  خالــد  هنــدي  بــن  مجموعــة 
والرئيــس التنفيــذي لشــركة كولينيــر انــد 

بيوند لينا المناعي.
وأشــاد ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل 
القطــاع  يقــوده  الــذي  بالحــراك  خليفــة 
الخــاص بالتناغم مع جهود الحكومة في 
إقامة الفعاليات التي تعزز ريادة البحرين 

في صناعة المعارض والمؤتمرات.
ونــوه ســموه بالنجاحــات التــي يحققهــا 
الكبــرى  الفعاليــات  تنظيــم  فــي  الشــباب 
ممــا يعكس مــا تمتلكــه الكــوادر الوطنية 
الشــابة مــن قــدرات وكفــاءة هــي محــل 

تقدير واعتزاز من الجميع.

وأشــاد عضــو مجلــس إدارة مجموعة بن 
هنــدي خالد بوهندي والرئيــس التنفيذي 
لشــركة كلينيــر انــد بيونــد لينــا المناعــي 

بدعــم ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
والدوليــة  اإلقليميــة  للفعاليــات  خليفــة 
البحرينــي، وهــو  الشــباب  التــي ينظمهــا 

دعــم عــزز من الثقة فــي تنظيم مزيد من 
الفعاليات التي تعزز مكانة البحرين على 

خريطة المعارض العالمية.

استنكرت وزارة الخارجية حادث إطالق 
ــع فــي مدينة  ــــذي وقـ ــابـــي ال الــنــار اإلرهـ
المملكة  الشمالية في  بإيرلندا  لندنديري 
المتحدة، ونتج عنه مقتل امرأة، معربة 
عن بالغ التعازي والمواساة ألهل وذوي 

الضحية.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة 
الصديقة  المتحدة  المملكة  مع  البحرين 
فــي كــل مــا تــبــذلــه مــن جــهــود لمكافحة 
اإلرهاب، مجددة موقف مملكة البحرين 
العنف  أشكال  لكافة  المناهض  الراسخ 
والــتــطــرف واإلرهــــاب والــداعــي ألهمية 
للقضاء  الموجهة  الجهود  جميع  تضافر 
تهدد  التي  الخطيرة  الظاهرة  على هذه 

األمن والسلم.

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال خالد بوهندي ولينا المناعي

المنامة - وزارة الخارجية

الوطنية ــكــفــاءة  وال الــقــدرات  تعكس  الــكــبــرى  الفعاليات  تنظيم  فــي  الــنــجــاحــات 

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بالكوادر الوطنية الشابة

“الخارجية” تستنكر إطالق النار 

اإلرهابي بلندنديري

هانوي - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

شــارك  المديــر العــام لوكالــة أنبــاء البحريــن 
)بنــا( عبــدهللا بوحجي فــي االجتمــاع الرابع 
وكاالت  منظمــة  إدارة  لمجلــس  واألربعيــن 
أنباء آسيا والمحيط الهادي الذي عقد أمس 
وأكــد  )هانــوي(.  الفيتناميــة  العاصمــة  فــي 
بوحجــي أهمية المشــاركة فــي االجتماعات 
التــي تســهم فــي تعزيــز التعــاون اإلقليمــي 
بيــن وكاالت األنبــاء، واإلســهام في تنســيق 

التبــادالت  يســهل  الــذي  بالشــكل  الجهــود 
اإلخبارية وإبراز أنشطتها، وتبادل الخبرات 
التــي مــن شــأنها تطوير العمــل ومواكبة كل 
مــا هــو جديد في عمل الــوكاالت اإلخبارية، 
واالســتفادة القصــوى مــن التكنولوجيــا في 
الخبريــة  والصــورة  النــص  وصــول  خدمــة 
الرتــم  تناســب  التــي  المطلوبــة  بالســرعة 

السريع للحدث ومتطلبات اإلعالم.

البوســنة  خارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
بمكتبــه  تســرنادك  إيغــور  والهرســك 
فــي العاصمــة ســيراييفو ســفير مملكــة 
والهرســك  البوســنة  لــدى  البحريــن 
المقيــم فــي موســكو أحمــد عبدالرحمــن 

الساعاتي.
وخالل اللقاء، نقل الســفير تحيات وزير 
الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن 

محمد آل خليفة إلى تســرنادك وتمنياته 
للشعب البوسني داوم التقدم واالزدهار.
العالقــات  اللقــاء، اســتعراض  فــي  وتــم 
الثنائيــة بيــن مملكة البحرين والبوســنة 
وتطويرهــا  تعزيزهــا  وســبل  والهرســك 
أرحــب  مســتويات  إلــى  بهــا  واالرتقــاء 
للبلديــن  المشــتركة  الرغبــات  يلبــي  بمــا 

والشعبين الصديقين.

فــي  البحريــن  مملكــة  ســفارة  احتفلــت 
بمناســبة  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة 
العالقــات  إقامــة  علــى  عامــًا   30 مــرور 

الدبلوماسية بين البلدين.
مملكــة  ســفير  ألقــى  الحفــل،  وخــالل 
البحريــن فــي بكيــن أنور العبــدهللا كلمة 
التاريخيــة  العالقــات  عمــق  فيهــا  أكــد 
الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين 
ومــا  الشــعبية،  الصيــن  وجمهوريــة 
اتســمت بــه من شــمول وتطــور ملحوظ 

خــالل الثالثيــن عاًمــا الماضيــة، مؤكــًدا 
حــرص مملكة البحريــن على تعزيز هذه 
المســتويات،  مختلــف  علــى  العالقــات 
بمــا يحقــق المصالــح المشــتركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.
مــن  عــدد  الحفــل  حضــر  وقــد  هــذا 
وي  خــه  مقدمتهــم  وفــي  المســؤولين 
نائــب رئيــس المجلس الوطنــي للمؤتمر 
االستشــاري السياســي للشــعب الصيني 

ورجال األعمال ودبلوماسيين.

تعزيز العالقات مع وكاالت األنباء

تطوير العالقات مع البوسنة

عالقات تاريخية مع الصين

02

المنحة السنوية ليست 
بغريبة على سموه 

وتشكل أحد أوجه 
الدعم للمواطنين

جاللة الملك

أهالي قاللي لسمو رئيس الوزراء: عطاؤكم ال محدود
المنحة الرمضانيـــة نابعـــة من قلب سمــوه المحــب لكل أهــل البحرين

سمو رئيس الوزراء

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تفقدت مدير إدارة مشــاريع البناء بوزارة 
االشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
إنشــاء  مشــروع  أميــن  مريــم  العمرانــي 
مبنــى أكاديمــي إضافي بمدرســة المحرق 
مــن  عــدد  يرافقهــا  للبنــات  االبتدائيــة 
المشــروع،  علــى  القائميــن  المهندســين 
حيــث أفــادت بأنه تــم االنتهاء مــن تنفيذ 
حاليــا  العمــل  وجــاري  أساســات  أعمــال 
للهيــكل  االنشــائية  االعمــال  تنفيــذ  علــى 
الخرســاني للمبنــى. وأشــارت مديــر إدارة 
مشــاريع البنــاء الــى أن المشــروع مــدرج 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  خطــة  ضمــن 
ليواكــب الطلــب المســتمر إلنشــاء العديــد 
ــع  التوسُّ إمكانيــة  المــدارس وكذلــك  مــن 
في المدارس الحالية في مختلف مناطق 
مملكــة البحرين حســب االولويات بهدف 
الطلبــة  لجميــع  الدراســي  المقعــد  توفيــر 
وتقريــب الخدمــات التعليمية من مناطق 
ســكنهم. واضافت أمين أن الوزارة راعت 
في تصميم المبنى األكاديمي اإلضافي أن 
يتناســب مــع المتطلبــات الحديثــة لوزارة 
التطــور  يواكــب  بمــا  والتعليــم  التربيــة 
التعليمــي المســتمر فــي المملكــة وتوفيــر 
بيئــة مريحــة وممتعة فــي التعليم، حيث 
يتــم إنشــاء المبنــى األكاديمــي اإلضافــي 

علــى مســاحة بنــاء تبلــغ 2563 متــر مربع 
ويتكــون مــن أربعــة طوابق تحتــوي على 
10 فصــول دراســية، فصل دراســي لذوي 
االحتياجــات الخاصــة، وفصــل للمواهــب 
الخاصــة، مختبــر للعلــوم، مختبــر للتربية 
التعلــم، مرســم،  األســرية، مركــز مصــادر 
المصاحبــة.  والخدمــات  إداريــة  مكاتــب 
كمــا اكدت أنــه قد تم األخذ بعين االعتبار 
فــي تصميم المبنى متطلبات ومواصفات 
االســتدامة والمبانــي الخضــراء وتطبيــق 
سياســة ترشيد اســتهالك الطاقة للحفاظ 
على البيئة والموارد الطبيعية كاستخدام 
كافــة أســاليب العــزل الحــراري لألســطح 
العــازل  والزجــاج  واألســقف  والجــدران 
للحرارة مما يخفض من تكاليف استهالك 
التكييــف  نظــام  يمثــل  والــذي  الكهربــاء 
توفيــر  روعــي  كمــا  فيهــا.  األكبــر  الجــزء 
كافة التســهيالت لتنقــل وحركة الطالبات 
االحتياجــات  ذوي  مــن  الموظفــات  أو 
الخاصــة والحوامــل، حيــث ســيتم توفير 
المبنــى  مداخــل  كافــة  عنــد  المنحــدرات 
األكاديمــي باإلضافــة إلــى توفيــر مصاعد 
ســهولة  لضمــان  المداخــل  مــن  بالقــرب 
تنقلهــم عبر الطوابق وتوفير دورات مياه 

ذات حجم يتناسب مع احتياجاتهم.

إنشاء مبنى أكاديمي بـ “ابتدائية المحرق”

محرر الشؤون المحلية
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انتقــل إلــى رحمــة هللا تعالــى الوجيه ورجل األعمال علي راشــد األمين، أحد أعمدة االقتصاد والتجــارة في البحرين.  واألمين 
رئيــس وعضــو ســابق لعشــرات الشــركات المســاهمة وعضــو ســابق بمجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين إلــى جانب 
البحرين الخيرية، ومؤسس عشرات الشركات المساهمة والخاصة إلى جانب المدارس الوطنية والجمعيات الخيرية والنوادي 
الرياضيــة. وهــو مالــك أول ســوبر ماركــت في البحرين في شــارع التجار بالمنامــة، بنظام أوربي وكان الســوبر ماركات الوحيد 
الذي يســتورد من أوروبا وأميركا البضائع النادرة إلى ســوق البحرين. كانت له بصماته البيضاء الواضحة في تاريخ البحرين 

االقتصادي، االجتماعي والخيري.

فريــج  مواليــد  مــن  األميــن  والراحــل 
المحميــد بالمحــرق ودرس في الهداية 
الخليفية وتخرج في عام 1949 وشــّد 
رحالــه إلى الخبر ليعمل كمدير لمخازن 
شــركة التميمي، حيــث كان من األوائل 
الكبــرى  الشــقيقة  فــي  عملــوا  الذيــن 
وتــرك  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
بصماتــه مــن خــال عملــه فــي الشــركة 

لمدة ثاث سنوات.
 بــدأ العمــل بســوبر ماركت فــي منطقة 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  البقيــق 
فــي فترة الخمســينات، ولفتت انتباهه 
حركة البيع والشــراء النشطة خصوًصا 
لحظتهــا  األجنبيــة،  الجاليــات  مــع 
رســخت فــي مخيلتــه فكــرة أن يعمــل 
مــن  انتقــل  بعدهــا  األغذيــة،  بتجــارة 
بقيــق إلــى منطقة تســمى طريــف على 
حدود األردن، وفي ذلك الوقت تعرض 
وكيــاً  يعمــل  كان  إذ  قتــل؛  لمحاولــة 
لرجــل األعمــال علــي التميمــي )رحمــه 
قطــاع  فــي  يعمــل  كان  والــذي  هللا( 

المقاوالت.
وقصة محاولة قتله هي أنه عندما بلغه 
أن أحد الموظفين ال يقوم بواجباته بل 
يســتخدم المخازن مكاًنا للنوم، وكانت 
الشــكوى علــى هــذا الموظــف مــن قبــل 
رئيــس المخــازن، ونظــًرا لعــدم درايتــه 
قــرر  الفتــرة  تلــك  فــي  الظــروف  بــكل 
االستغناء عنه، ولحظتها قرر أفراد من 

قبيلته قتله.
لتحذيــر  أشــخاص  جــاء  ذلــك،  وإثــر 
األميــن، فلجــأ إلــى منزلــه حتــى صباح 
اليــوم الثانــي، وحمــل بعــض ممتلكاتــه 

إلــى  وســافر  ســريًعا  المغــادرة  وقــرر 
الخبــر، وهنــاك اســتقبله رجــل األعمــال 
علــي التميمــي وطلــب منــه العمــل معه 
فــي مكتبــه، وبعــد فتــرة جــاء التاجــر 
عبدهللا بن أحمد الساعي وكان أستاذه 
ينــوي فتــح  أنــه  التجــارة وأبلغــه  فــي 
محــل تجــاري فــي الخبــر وطلــب منــه 
مشــاركته في المشــروع ودفــع له مبلغ 
يــوم فتــح  “عشــرة آالف ربيــة”، وأول 
إضراًبــا  أرامكــو  شــهدت  المتجــر  فيــه 
نجــاح  فــي  االعتمــاد  وكان  للعمــال، 
المشروع على موظفي وعمال أرامكو، 
لــم يشــهد المحــل أي إقبــال  ولألســف 
 1964 العــام  فــي  ذلــك  كان  للشــراء.. 

ولم ينجح المشــروع. ولهذا قرر الســفر 
1969، وبــدأ فــي  العــام  للبحريــن فــي 

العمل التجاري فيها.
وتربــى المرحــوم علــى نصيحــة حملها 
معه وهي ما قاله والده “إذا طلب منك 
أحد المســاعدة وتســتطيع تقديمها فا 
ترده”. وهذه الوصية الجميلة ارتسمت 
أن  حــاول  ولهــذا  وروحــه.  عقلــه  فــي 
يقــدم ما يمكنــه تقديمه لكل من يطلب 

مساعدته.
 فــي أحــد أيام الصيف مــن العام 1963 
وبينما كان جالًسا في “الدكان الصغير” 
)أســواق  المنامــة  فــي  التجــار  بشــارع 
ــا( دخل عليه شــخص من  ميــدوي حاليًّ

الخليــج وكان لحظتهــا يشــعر بالتعــب 
والضيــق ويحمل في يده عصا فطلبت 
أن  وطلــب  الجلــوس،  منــه  المرحــوم 
ليشــربها،  لــه “غرشــة بيبســي”  يحضــر 
وأعطــاه “روبيــة”، فجــأة شــاهده يقــف 
“هللا  ويقــول  الغــرب  ناحيــة  ويتجــه 
ولحظتهــا  أكرمتنــي”.  مثلمــا  يكرمــك 
شــعر بحجــم وعظمة هــذا الطلب، رغم 
أنه لم يفعل شيًئا كبيًرا، فقط نفذت ما 

أوصاه به والده.
 وساهم المرحوم في تأسيس مؤسسة 
خيريــة تخــدم المحتاجيــن، وخصــص 
جــزًءا من أرباحه لمســاعدة الجمعيات 
رمضــان  شــهر  بدايــة  فــي  الخيريــة 
المبــارك مــن كل عــام، ثــم قــّرر تحويــل 
خيريــة  جمعيــة  إلــى  المؤسســة  هــذه 
وهــي  ســابًقا،  عليــه  كانــت  ممــا  أكبــر 
“جمعيــة علــي راشــد األميــن الخيريــة” 
مــن  للجمعيــة  المتبرعيــن  أول  وكان 

أموالــه الخاصــة، ورصــد مبلــغ 50 ألــف 
دينــار في حســاب الجمعية إضافة إلى 
بعــض األمــوال التــي نحصــل عليها من 
الصناديق المقفلة في محات “أســواق 

ميدوي”.
رئيــس  منهــا:  مناصــب  عــدة  وشــغل   
مجلــس إدارة ترافكــو، رئيــس مجلــس 
رئيــس  لأللبــان،  البحرينيــة  الشــركة 
مجلــس إدارة فوســكو، عضــو مجلــس 
إدارة الشــركة الوطنيــة القابضة، عضو 
رئيــس  كرندليــز،  بنــك  إدارة  مجلــس 
مجلــس إدارة البحريــن لتعبئــة الميــاه 
إدارة  مجلــس  عضــو  والمشــروبات، 
الشــركة البحرينيــة النيوزلنديــة، عضو 
مجلــس إدارة شــركة بانــز المحــدودة، 
تجــارة  غرفــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
وصناعة البحرين، نائب رئيس مجلس 
مجلــس  عضــو  المحــرق،  نــادي  إدارة 
إدارة جمعيــة البحرين الخيرية، رئيس 

مجلس إدارة األمين لألعمال الخيرية، 
رئيس لجنة األغذية والزراعة بالغرفة، 
رئيــس لجنــة المواصفــات والمقاييــس 

بوزارة التجارة.
عبــدهللا  مــع  المرحــوم  أســس  كمــا   
الســاعي المتجــر العربــي الجديــد فــي 
وأســس   .1956 الســعودية  الخبــر 
ا  محــات المعرض ســابًقا ميــدوي حاليًّ
1962. وأســس األميــن لتوزيع األغذية 
1965. كمــا أســس عديد من الشــركات 
مــع أبنائــه مثل ميــداد جلف، رامــا كازا 
التجاريــة، المعرض للمقاوالت واألمين 
الزراعيــة، مصانع لولو لألغذية، األمين 
الصناعيــة، شــركة الوجبــات الســريعة، 
واألمــن  للصناعــات  البحريــن  شــركة 

الغذائي، األمين للفواكه الطازجة.
فاطمــة  المرحومــة  مــن  متزوًجــا  كان 
األبنــاء  مــن  ولهــم  الميــر  عبدالرحمــن 
خمسة، لبنى، راشد، ماجد، خالد وزايد.

وفاة الوجيه علي راشد األمين مؤسس أول سوبرماركت
ــبـــحـــريـــن ــاء فـــــي تـــــاريـــــخ الـ ــ ــض ــ ــي ــ ــب ــ ــه ال ــاتـ ــمـ ــصـ ـــــرك بـ الــــــراحــــــل تــ
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ســاحل المالكيــة اســتراحة األســر البحرينيــة، ولكل فرد باألســرة نشــاط 
يشــغله قبــل غــروب الشــمس. صبيــة يلعبــون كــرة الطائــرة الشــاطئية، 
وزهــرات جميــات يهرولــن ماســكات خيــوط طائراتهــن الورقيــة، التــي 
ترفــرف مثــل نبــض قلوبهــن، بمــا يحيــل الســاحل مطــارا لهــذا النــوع مــن 

األلعاب.

أمــا الكبار، فيســتريحون على كراســي 
إســمنتية منصوبــة قبالــة الســاحل. كل 
واحــد منهــم يتحــدث للبحــر بطريقته. 
أبنائهــم  مــع  يجولــون  اآلبــاء  وبعــض 
بالدراجــات الهوائيــة، يخترقهم ســرب 
دراجاتهــم  يقــودون  األطفــال،  مــن 
ويســيرون  الهــواء،  نســمات  بســرعة 
مثــل القطــار.. دراجة وخلفهــا دراجة.. 

البيــع بأكشــاك األســر  يتابعــون حركــة 
لســيف  وصــوال  واأللعــاب  المنتجــة 
بســيطة  أمتــار  تبعــد  حيــث  الســاحل، 
فــي  نائمــة  متعبــة  قــوارب  مجموعــة 

سكون األمواج.

تصريح الدرازي

من جهتها، قالت البلدية زينب الدرازي 

إن تطويــر الســاحل من ضمــن خططها 
على طاولة اجتماعات المجلس البلدي 
ولجانــه بالتعــاون مع مختلــف الجهات 

الرسمية المعنية.
حملــة  يشــهد  الســاحل  أن  وذكــرت 
تطوير مستمرة، ومن آخر المشروعات 

افتتاح ملعب للصابون بإدارة مستثمر، 
وحصــول بعــض الباعة علــى موافقات 
رسمية الفتتاح أكشاك وجاري حصول 
نصــب  ســيتم  إذ  ذلــك،  علــى  البقيــة 
أكشاك بشكل موحد وبما يحافظ على 

هوية الموقع.

بروفايل  

كلف مشروع ساحل المالكية ما يقارب 

مــن مليــون دينار. وبدأ العمــل فيه بعد 

وضــع حجــر األســاس فــي 4 ديســمبر 

2009. وافتتح في يناير 2011.

ساحـــــل المالكيــــة... مطـــــار الطائـــرات الورقيــــة
الــمــنــتــجــة األســــــر  ــات  ــع ــي ــب ــم ل ــدة  ــ ــوح ــ م ــاك  ــ ــش ــ أك  :”^“ ـــ  ــ ل الـــــــــدرازي 

زينب الدرازي

زهرات جميالت 
يهرولن ماسكات 
خيوط طائراتهن 

الورقية

حصول بعض 
الباعة على 

موافقات رسمية 
الفتتاح أكشاك 

افتتـــــــــاح 
ملعــب 

للصابون بــإدارة 
مستثمــــــر

خليل إبراهيم



الحبس سنة و6 أشهر لموظفين بمستشفى خاص
راتبهما ثــلــث  بتسجيل  طبيبين  عــمــل  ــدي  ــق ع زوَّرا  الــمــدانــان 

قضــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة بحبس آســيوي يعمل مديرا للموارد البشــرية يعمل بأحد المستشــفيات الخاصة لمدة 6 أشــهر وبحبس موظف 
يعمــل تحــت إمرتــه لمــدة ســنة واحدة، وقــدرت كفالة مالية بمبلــغ 1000 دينار لوقف التنفيذ لحين االســتئناف؛ إلدانتهما بتزويــر توقيعين لطبيبين 
بالمستشــفى لتســجيل رواتبهــم لــدى هيئــة تنظيم ســوق العمل بأقل مما ورد بعقــود العمل الموقع عليهــا من جانب الطبيبين؛ لالســتفادة من فارق 
مبالغ التأمين المستوجب دفعها لصالح هيئة التأمينات االجتماعية، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة 

المدنية المختصة بال مصاريف.

عربيــا  طبيبــا  أن  فــي  التفاصيــل  وتتمثــل 
بالمستشــفى المشــار إليــه كان قــد حصــل علــى 
لــدى مستشــفى آخــر وبمميــزات  فرصــة عمــل 
أفضــل، فقــرر تــرك العمل لدى المستشــفى الذي 
يعمــل فيــه المتهمــان، وعندمــا توجه إلــى هيئة 
تنظيــم ســوق العمــل لاطــاع علــى عقــد عمله 
لــدى المستشــفى تفاجــأ بــأن بياناتــه فيــه غيــر 
صحيحــة وأن توقيعه مــزور، فتقدم بباغ ضد 

المستشفى.
المستشــفى  لــدى  يعمــل  إنــه  الطبيــب  وقــال 
منــذ العــام 2013 بوظيفــة استشــاري أمــراض 
باطنيــة مقابــل راتــب 2250 دينــارا، إال أنــه في 
العــام 2015 وبعــد تلقيــه عرضــا من مستشــفى 

آخــر قــدم اســتقالته مــن جهــة عملــه والتحــق 
بالمستشفى الجديد.

أثنــاء وجــوده فــي هيئــة  أنــه تفاجــأ  وأضــاف 
العمــل لطلــب نســخة مــن عقــد  تنظيــم ســوق 
العمــل المدرج علــى أنظمتهم، بأن العقد المرفق 
بأنظمــة الهيئــة مذكور فيه أن راتبــه 700 دينار 
فقــط، وأنــه كان يعمــل لديهم اختصاصيــا ، كما 
أن مؤهلــه العلمــي هــو الماجســتير وهذا خاف 

الحقيقة.
وأوضــح أن العقــد يحمل توقيعــا مزورا، كما أن 
هيئــة التأمينــات االجتماعيــة بحوزتهــا مســتند 
معلومــات  علــى  يحتــوي  كونــه  أيضــا  مــزور 
مغلوطــة، وبعــد اكتشــاف الواقعــة تقــدم زميــل 

آخر له بنفس الباغ ضد المستشفى.
المتهــم  أن  تبيــن  الواقعــة  حــول  وبالتحــري 
اآلسيوي مدير الموارد البشرية في المستشفى 
الخــاص كان قــد تمكــن مــن تزوير بيانــات عقد 
الدكتوريــن المجنــي عليهمــا وتســجيلهما لــدى 
هيئــة تنظيــم ســوق العمــل عــن طريــق المتهــم 
الثاني الموظف لديه، برواتب أقل مما يتقاضاه 
بهــدف  أقــل؛  وظيفيــة  وبمســميات  كاهمــا 
اســتفادة صاحــب العمــل مــن خال دفع رســوم 
اشــتراك أقــل وتضــرر العامليــن حــال تعرضهمــا 

إلصابة عمل أو الوفاة، إذ يكون تعويضه أقل.
وثبــت للمحكمــة أن المتهمين فــي غضون العام 

2013، ارتكبا اآلتي:

أوال: المتهم االول:
مــع  والمســاعدة  االتفــاق  بطريقــي  اشــترك   1-
آخــر مجهــول في ارتكاب تزوير في عقود عمل 
خاصة بمستشفى خاص منسوب صدورها إلى 
المجنــي عليهمــا، بــأن أمد مجهوال بتلــك العقود 
واتفــق معــه علــى وضع إمضــاء مزور منســوب 
إلــى ســالفي الذكر بتلــك العقود بنية اســتعمالها 
كمحــررات صحيحة، فتمــت الجريمة بناء على 

ذلك االتفاق والمساعدة.
مــع  والمســاعدة  االتفــاق  بطريقــي  اشــترك   2-
المتهــم الثانــي باســتعمال المحــررات المــزورة 
موضــوع البنــد أوال/1 مــع علمــه بتزويرهــا بــأن 
قدمهــا لــه ليقوم الثاني بإدخالها في نظام هيئة 

تنظيم سوق العمل.
المحــررات  اســتعمل  الثانــي:  المتهــم  ثانيــا: 
المــزورة موضــوع البند أوال مع علمــه بتزويرها 
بــأن قــام بإدخالهــا في نظام هيئة تنظيم ســوق 

العمل.

رفضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة األولــى )الدائــرة اإلداريــة( دعــوى كانــت 
تقدمــت بهــا شــابة تطالــب فيهــا بتصغيــر عمرهــا الحقيقــي بمــا يصــل إلــى 11 
سنة؛ بغيابها عن المثول أمام لجنة تعديل وتصحيح األسماء واأللقاب لبيان 
أسباب الدعوى وتقديم المستندات الدالة على إدعائها، وألزمتها بمصروفات 

الدعوى.

أن  فــي  الدعــوى  وقائــع  وتتحصــل 
قــد تقدمــت بدعــوى  كانــت  المدعيــة 
أمام المحكمة المذكورة، والتي طالبت 
فيهــا بتعديل عمرها لتصبح أصغر من 
الثابت في أوراقها الرسمية بـ11 سنة، 
وقــررت فيهــا أنهــا مــن مواليــد 1993 
بمســتنداتها  مذكــور  هــو  كمــا  وليــس 

الرسمية أنها من مواليد 1982.
لكــن وعندمــا أمــرت المحكمــة بإحالــة 
المدعية إلى لجنة طبية للكشف عليها 
وتقديــر عمرهــا الحقيقــي، وإلى لجنة 
تعديــل وتصحيــح األســماء واأللقــاب 
لتحديــد عمــر المدعيــة، اختفــت ولــم 
تظهــر مرة أخرى، إذ ورود تقرير لجنة 

تعديــل وتصحيــح األســماء واأللقــاب 
بإعــادة الدعــوى إلــى المحكمــة لعــدم 

حضور المدعية أمامها.
ولفتــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا 
بــأن  األوراق  فــي  الثابــت  أن  إلــى 
المدعيــة مــن مواليــد 12 مايــو 1982، 
وقــد خلــت األوراق مــن ثمــة مســتند 
بخــاف  عمرهــا  تعديــل  علــى  يــدل 
المــدون في أوراقهــا الثبوتية، كما أنها 
لــم تمثل أمام لجنــة تعديل وتصحيح 
األســماء واأللقاب، األمر الذي تضحى 
معــه الدعـــوى الماثلــة قائمــة على غير 
جديــرة  والقانــون  الواقــع  مــن  ســند 

بالرفض.

أوصــت لجنــة الشــؤون الخارجية والدفاع واألمــن الوطني النيابيــة بالموافقة 
على قرار مجلس الشــورى بخصوص مشــروع قانون بشــأن تعديل المادة )11( 
من القانون رقم )58( لســنة 2006 بشــأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية 

المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة المقيدة للحرية المقررة عن األفعال 
المؤثمــة لتكــون الســجن مــدة ال تزيــد عــن خمس ســنوات، وتجريم أشــكال 
التمجيــد أو التعظيــم أو التبريــر أو التحبيــذ أو التشــجيع ألي عمــل إرهابي، 
وتجريــم حيــازة أو إحــراز محــرر أو مطبــوع يتضمــن التمجيــد أو التعظيــم 
أو التبريــر أو التحبيــذ أو التشــجيع متــى كان ذلــك بقصــد التوزيع، وتجريم 
حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العانية أيًا كان 
نوعها، استعملت أو أعدت لاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو 

إذاعة ذلك التمجيد أو التعظيم )أو التبرير أو التحبيذ( أو التشجيع.
ويهــدف مشــروع القانــون إلــى مواجهــة بعــض مظاهــر وأشــكال التحريض 
علــى القيــام بأعمــال إرهابيــة وال تغطيها مظلة التجريم وفقــًا للنص الحالي 
بمــا ييســر لمرتكبيهــا اإلفــات من العقــاب وذلك تحــت مظلة حريــة التعبير 
ممــا تســبب في زيادة وتيرة أعمال العنف واإلرهــاب خال الفترة الماضية، 
األمــر الــذي يقتضي تعديل هذا النص على نحــو يكفل تجريم هذه المظاهر 
واألشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفاتهم 

من العقاب.

اكتفــت محكمــة االســتئناف العليا الجنائيــة األولى بمعاقبة مدان بحرق ســيارة 
شــرطي برفقــة آخــر في كرزكان تنفيــذا ألغراض إرهابية؛ وذلك بســجنه لمدة 5 

سنوات فقط بدال من 10 سنوات، وأيدت ما عدا ذلك.

عاقبتــه  درجــة  أول  محكمــة  وكانــت 
منهمــا  كل  بســجن  اآلخــر  والمتهــم 
بإلزامهمــا  وأمــرت  ســنوات،   10 لمــدة 
دنانيــر   5804 مبلــغ  بدفــع  بالتضامــن 
للمجنــي عليــه قيمــة تلفيــات الســيارة 

ومصادرة المضبوطات.
وذكرت أن تفاصيل القضية تتمثل في 
أن المدانيــن عقــدا اتفاقــا فيمــا بينهمــا 
علــى حــرق ســيارة الشــرطي المجنــي 
عليــه بكــرزكان؛ أثنــاء وجودهــا أســفل 
العــام  باألمــن  اإلخــال  بقصــد  منزلــه 
وســامة المواطنيــن وبــث الرعــب في 

نفوس المواطنين.
عــرض  الثانــي  المتهــم  أن  وأوضحــت 
الفكــرة على المســتأنف “المتهم األول”، 
والــذي وافقــه علــى ارتــكاب الجريمــة، 

والتقيا في يوم الواقعة وتوجها لمكان 
تواجــد الســيارة، إذ ســكب المســتأنف 
البنزيــن الــذي أحضــره المتهــم الثانــي 
بإشــعال  األخيــر  وقــام  الســيارة،  علــى 
الحريق بواســطة قداحــه، مما أدى إلى 
احتراقهــا علــى الفــور والذا بالفــرار من 

الموقع.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت االتهام في 
حــق المدانيــن والــذي يتمثل فــي أنهما 
أشــعا   ،2018 أغســطس   13 بتاريــخ 
عمــدا وآخــرون مجهولــون حريقــا فــي 
الســيارة المبينة وصفــا ونوعا باألوراق 
معرضيــن  عليــه،  للمجنــي  والمملوكــة 
حيــاة النــاس للخطــر وأموالهــم للخطر 

تنفيذا لغرض إرهابي.

سيدة تطالب بتصغير عمرها 11 عاما تشديد عقوبة التحريض على اإلرهاب تخفيف عقوبة حارق سيارة شرطي

العقوبة البديلة إرساء سليم لمبادئ العدالة
المحكومين ــاح  إصـ إلـــى  يــهــدف  الملكي  الــتــوجــيــه  الــداخــلــيــة:  ــر  وزيـ

أشاد وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة بتوجيه ملك البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة؛ بإتاحة المجال للتطبيــق الفعال ألحكام 
القانــون بشــأن العقوبــات والتدابيــر البديلــة، وتوفيــر البرامــج التأهيليــة التي تتناســب مع 
الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والذين يتوخى إصالحهم من خالل تفاعلهم اإليجابي 

مع محيطهم المجتمعي. 

وأشــار الوزيــر إلــى أن التوجيهــات الســامية، 
تعكــس حــرص جالتــه الدائــم علــى تعزيــز 
روح  وخلــق  واحترامــه،  اإلنســان  مكانــة 
المواطنة للمســاهمة في حفظ األمن والســلم 
االجتماعي، وأن هذا التوجيه الملكي السامي 
فــي تطبيق العقوبات البديلــة، يكرس دعائم 
األســرة ويهدف إلــى إصاح المحكومين، بما 
يتــاءم مــع طبيعــة الجريمــة دون المســاس 
بحقــوق المجنــي عليهــم والمتضرريــن منهــا؛ 
باعتبــار أن العقوبــة البديلة هــي تدبير ناجح 
وإرســاء ســليم لمبــادئ العدالــة الناجــزة فــي 
تكرارهــا؛  وعــدم  الجريمــة  محاربــة  ســبيل 
ممــا يعــزز مقومات األمــن المســتدام تحقيقا 

للغايــة المنشــودة من تنفيذ العقوبــة، باعتبار 
أن الســجناء جــزء مــن أي مجتمع،ويتطلــب 
األمــر إعادة تأهيلهم والتعايش مع محيطهم 
وزرع األمــل مــن جديــد فــي نفوســهم وبــذل 
العناية والمساندة في تقويم سلوكهم، وهذه 
هــي الغايــة اإلصاحية األســمى التــي أرادها 
جالته حفظه هللا من العقوبات البديلة التي 
تســاعد على الحد من الجريمة وتنمية حس 

المسؤولية.
وأشــار الوزيــر إلــى أن وزارة الداخليــة تعمل 
فــي  للتوســع  جديــدة  آليــات  تطويــر  علــى 
تطبيــق قانــون العقوبــات البديلــة وبخاصــة 
المراقبــة اإللكترونيــة بالتنســيق مــع الجهات 

ذوي  معانــاة  مــن  للتخفيــف  العاقــة  ذات 
التأثيــرات  عــن  فضــا  عليهــم  المحكــوم 
النفســية واالجتماعية واألعبــاء االقتصادية 

التي تتحملها أسر المحكوم عليهم.
الملكيــة  التوجيهــات  أن  الوزيــر  وأكــد 

روح  ترســيخ  أجــل  مــن  جــاءت  الســامية 
التســامح والمحبة وحس المسؤولية تجاه 
األســرة والمجتمــع، ولهذا تقــع علينا جميعا 
التوجيهــات  هــذه  تنفيــذ  فــي  المســؤولية 
الســامية وأن يكــون المواطــن شــريكا فــي 
تهيئــة الســبل الكفيلــة إلنجاح هــذه الفكرة 
اإلنسانية وتحقيق الغاية منها لتعود بالنفع 

العام على الوطن والمجتمع.
وأوضــح أن تنــوع التشــريعات البحرينيــة 
الخاصــة بتنفيــذ العقوبــات البديلة، يجعلها 
فــي صــدارة تطبيــق مثــل تلك التشــريعات 
عامــات  مــن  فارقــة  عامــة  يشــكل  ممــا 
ويكــرس  المتحضــر  البحرينــي  المجتمــع 
الحديثــة  العقابيــة  اإلصاحيــة  السياســة 
التــي تنتهجهــا مملكــة البحريــن فــي حفظ 
البــاد  عاهــل  بقيــادة  المجتمعــي  األمــن 
صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة.

المنامة - وزارة الداخلية

Û  أصبــح للقاضــي أن يأمــر بتطبيــق العقوبــات البديلــة بــدال مــن الحبــس، إذا
ارتكــب المتهــم جرمــا يعاقــب عليه بالحبــس مدة ال تزيد عن ســنة، وتتمثل 
العقوبــات البديلــة فــي العمــل في خدمــة المجتمــع، أو اإلقامــة الجبرية في 
ــد بعــدم  دة، أو التعهُّ د ، أو حْظــر ارتيــاد مــكان أو أماكــن محــدَّ مــكان محــدَّ
نــة، أو الخضــوع للمراقبــة  ض أو االتصــال بأشــخاص أو جهــات معيَّ التعــرُّ
رر  اإللكترونيــة، إضافــة إلى حضور برامج التأهيــل والتدريب، وإصاح الضَّ

الناشئ عن الجريمة.
Û  واشــترطت المــادة 3 مــن القانــون رقــم 18 لســنة 2017 بشــأن العقوبــات

والتدابيــر البديلــة، أن يكــون العمــل فــي خدمــة المجتمع بتكليــف المحكوم 
عليــه وبموافقتــه بالعمل لصالح إحــدى الجهات دون مقابل، وأال تزيد مدته 
عــن ســنة ، وبمــا ال يجاوز ثماني ســاعات يوميا. أما المــادة 4، فقد أوضحت 
د تكــون بإلــزام المحكــوم عليــه بعــدم  أن اإلقامــة الجبريــة فــي مــكان محــدَّ
ــن، حيث يصدر قــرار من  د أو نطــاق مكانــي معيَّ مغــادرة محــل إقامــة محــدَّ
وزيــر الداخليــة باإلجراءات الازمة لتنفيذهــا، وبتحديد الحاالت واألوقات 

التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل اإلقامة الجبرية.
Û  وتناولــت المــادة 7 مــن القانــون مســألة تعتبــر حديثــة بالنســبة للعقوبــات

والتدابيــر فــي مملكــة البحريــن، أال وهــو خضــوع المحكــوم عليــه للمراقبــة 
اتــه من خــال وســائل المراقبة  اإللكترونيــة، وذلــك بمراقبــة حركاتــه وتَنقُّ
اإللكترونيــة المتاحة بوزارة الداخلية. وتتطلب هذه المادة التزام المحكوم 
عليــه بمجموعــه مــن االلتزامــات والشــروط، بحيــث يترتب علــى مخالفتها 
إعادته إلى الحبس الســتكمال العقوبة المقررة، ومن ضمن هذه االلتزامات 
مراقبة تحركات المحكوم عليه، أو بقاءه في المنزل أو نطاق مكاني محدد 
وذلــك باســتخدام تقنيــة جهــاز الســوار اإللكترونــي الــذي يجــب أن يرتديه 
المحكــوم عليــه بمعصمه. وســمحت المــادة 11 للقاضي عنــد الحكم بعقوبة 
الحبــس لمــدة تزيــد عن ســنة وال تتجاوز خمس ســنوات أو الســجن لمدة ال 
تزيــد عــن خمــس ســنوات إذا تبين لــه من الظــروف الشــخصية أو الصحية 
للمتهــم عــدم مائمــة تنفيــذ عقوبــة الحبس أو الســجن َوْفقــًا للتقاريــر التي 
م إليــه، أْن يســتبدلها بهــا بعد تحديد مدة الحبس أو الســجن  يطلبهــا أو تقــدَّ
د وحَدهــا أو مقترنــة بأيــة عقوبة  عقوبــة اإلقامــة الجبريــة فــي مــكان محــدَّ

بديلة أخرى من المنصوص عليها في القانون.
Û  كما أتاحت المادتين 12 و 13 لكل من المحكوم عليه بالحبس لمدة ال تزيد

عن سنة أو باإلكراه البدني ومؤسسة اإلصاح والتأهيل، الطلب من قاضي 
تنفيــذ العقــاب أْن يســتبدل تنفيــذ عقوبــة الحبــس أو اإلكــراه البدني عقوبة 
بديلــة أو أكثــر مــن المنصــوص عليهــا فــي المادة )2( مــن هذا القانــون، وفق 

الشروط التي حددها القانون .
Û  وعاقبــت المــادة 22 بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنتين أو بالغرامــة التي ال

تجــاوز مئتــي دينــار كل َمــن هرب من تنفيذ أيٍّ من العقوبــات البديلة أو من 
تنفيذ التدبير البديل، وتطال ذات العقوبة كل َمن ساعد شخصا على الهرب 
ِمــن تنفيــذ عقوبة بديلة أو تدبيــر بديل، أو اإلخال بتنفيذ أيٍّ من العقوبات 
أو التدابيــر البديلــة، كمــا يعاَقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســتة أشــهر أو 
فته الجهة المختصــة بمتابعة  بالغرامــة التــي ال تجــاوز مئــة دينار كل مــن كلَّ

تنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة وأَخلَّ بمتابعتها.

العقوبة البديلة إحدى بدائل الحبس 
ويؤديها المحبوس لفئات من المجتمع

نواب يشجعون التوسع في “العقوبات البديلة”
اإلصاحية العـــاهـــل  رؤيـــة  لتبني  الشعب  ممثلي  تدعـــو  الحــايكي 

أشــاد عــدد مــن النــواب بالتوجيه الســامي مــن عاهل البالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة إلــى الحكومــة بتعزيز إمكاناتهــا من أجل إتاحة المجــال للتطبيق الفعال 
ألحــكام قانــون العقوبــات البديلــة، وتوفيــر التدابيــر والبرامــج التأهيلية التي تتناســب مع 
الظــروف الشــخصية للمحكــوم عليهم الذين يتوخى إصالحهم؛ مــن أجل أن يعاد إدماجهم 
في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق لألهداف المرجوة من العقوبة 

خصوصا الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.

الرؤيــة  أن  الحايكــي  كلثــم  النائــب  وأكــدت 
العقوبــات  بتطبيــق  الملــك  لجالــة  الثاقبــة 
المشــروع  انطــاق  منــذ  جــاءت  البديلــة 
اإلصاحي لجالته مرعاة ألســر المحكومين 
بهــدف خفض معــدل الجريمــة و تعزيز روح 
النــواب  ودعــت  للوطــن.  االنتمــاء  ومبــادئ 
تبنــي  إلــى  التشــريعية  الســلطة  بصفتهــم 
رؤيــة جالته اإلصاحية وتوســيع دائرة من 
برنامــج  بطــرح  البديلــة  العقوبــات  تشــملهم 
مناصحــة تأهيلــي إصاحــي مــدروس وفــق 

الضوابط القانونية في حفظ القانون واألمن 
وهيبة الدولة.وطالب النائب غازي آل رحمة 
الجهات المعنية بضرورة اإلســراع في تنفيذ 
توجيهات جالة الملك من خال االســتعداد 
الكامل وطرح نماذج عملية للعقوبات البديلة 
تتناسب مع الحاجة لردع المتهمين وتقيمهم 
من دون الحاجة إلى سجنهم، مشيدا بالدور 
الكبير لمؤسسة اإلصاح والتأهيل في ضوء 
الركــن  الفريــق  الداخليــة  وزيــر  توجيهــات 
الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، باعتماد 

أفضــل المعاييــر العالميــة فــي تأهيــل النزالء 
وتوفيــر الخدمات التــي يحتاجونها وتقديم 
البرامــج اإلصاحيــة، وتنظيــم المحاضــرات 
التوعويــة والدينيــة والتأهيليــة،  التثقيفيــة 

والحرص على صــون حقوقهم.ورأت النائب 
الملكيــة  التوجيهــات  أن  عبداألميــر  زينــب 
الســامية الســامية نابعــة مــن حــرص جالــة 
الملــك علــى تطويــر المنظومــة العدليــة فــي 
المملكــة لتحقيــق العدالة فــي المرتبة األولى 
وإصــاح الجاني بما يتناســب مــع ما اقترفه 
مــن جنايــة وظروفــه بمــا يحقــق المصلحــة 

العامة، ويحافظ على نسيج المجتمع.
التوجيــه  إن  المالكــي  باســم  النائــب  وقــال 
الملكــي الســامي يؤكــد حــرص جالــة الملــك 
علــى تطويــر منظومــة العدالــة ومــا يحقــق 
األمن واالســتقرار بما يتناسب مع التوجهات 
العالمية في العقوبات البديلة، والتي تساهم 
في تأهيل الســجين وإصاحه إلعادة دمجه 
فــي الحيــاة المجتمعيــة مــع تحقيــق الــردع 

الخاص وعدم العودة إلى الجريمة.

عباس إبراهيم

برئاســة نائــب رئيس البرلمــان العربي 
يشــارك  العســومي،  عــادل  النائــب 
البرلمــان العربــي بوفــد مــن أعضائــه؛ 
لمراقبــة االســتفتاء علــى التعديــات 

الدستورية.
مراقبــة  لجنــة  العســومي  ويتــرأس 
التعديــات  علــى  االســتفتاء 
ســيتم  حيــث  المصريــة،  الدســتورية 
مراقبــة ســامة إجــراءات االســتفتاء 
الشــعبي؛ بهــدف تقييم مــدى توافقها 
مــع اإلجــراءات المنصــوص عليها في 
قــرارات الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات 
للعمليــة  المنظــم  القانونــي  واإلطــار 

االنتخابية.
البرلمــان  رئيــس  نائــب  وأكــد 
العربــي  البرلمــان  اهتمــام  العربــي 
باالستحقاقات الديمقراطية، والتأكد 
مــن نزاهــة االســتفتاءات الوطنية لما 
يمثلــه ذلــك مــن أهميــة قصــوى فــي 
ومســتقبلها.  األمــة  مصيــر  تحديــد 
وأعــرب عن خالص تمنياته أن يجري 
االســتفتاء وفقــا للمعاييــر المتعــارف 

األمــن  يســوده  جــو  وفــي  عليهــا 
واالستقرار.

طــرح  المصــري  البرلمــان  أن  يذكــر 
تغييــر  تشــمل  دســتورية  تعديــات 
المــادة 140 مــن الدســتور التــي تمدد 
إلــى ســت ســنوات  الرئاســية  الفتــرة 
وتســمح للرئيس بتمديد فترة واليته 
تنتهــي  ســنوات   4 ومدتهــا  الحاليــة 
فــي العــام 2022، لمــدة عاميــن، ومــن 
المقرر أن يجري االستفتاء في األيام 

المقبلة.

العسومي رئيسا لمراقبي االستفتاء بمصر

عادل العسومي

05 local@albiladpress.com
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تأثير وسائل التواصل في مجتمع اليوم

لقد كانت وسائل اإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي في العالم، منذ 2010 حتى  «
شهر مارس 2017، أرضا خصبة لممارسة العنف والكراهية، ففي احداث االنتخابات 

الكينية في العام 2007، قتل 13 ألف شخص وتم تشريد اكثر من مليون شخص 
بسبب شكوك حول نزاهة االنتخابات، األمر الذي دعى الرئيس األميركي السابق باراك 

أوباما إلى توجيه كلمه إلى أهله في كينيا مطالبا اياهم بالتعقل، لكن وبعد ُمضي 10 
سنوات على هذه الفاجعة وفي انتخابات 2017، مارست وسائط التواصل االجتماعي 
في المجتمع الكيني أبشع أنواع واساليب نبش العنصرية والنزعة القبلية والتحريض 

على الكراهية والعنف، فأغرقت المجتمع الكيني ب”هاش تاغات” وصور ُتذَكر 
الكينيين بأحداث 2007 وتتهم الشرطة بشكل مباشر في عمليات القتل، للتشكيك 

في نزاهة االنتخابات، على الرغم أن معهد كارتر لالبحاث كان مراقبًا لالنتخابات 
الكينية وأشاد بنزاهة العملية االنتخابية، إال انه يبدو أن المجتمعات لم تعد تتأثر بهذه 

التصريحات الكالسيكية.

وتبين الحقًا من خالل بعض التقارير أن موظفًا في إدارة تقنية المعلومات في رئاسة 
الجمهورية الكينية يدعم وصول زعيم المعارضة في كينيا إلى كرسي الرئاسة، قرر 
التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة في “السوشيل ميديا” بهدف التشكيك في 

نزاهة االنتخابات، فانتهى األمر بمقتل موظف تقنية المعلومات وسيدة أخرى.

وال يمكن أن يمضي عن ذاكرة البشرية مقتل النائب عن حزب العمال البريطاني 
جو كوكس، لكن األمر الذي لم ننتبه له انه وبعد مقتلها، ُنشرت 50 ألف تغريدة على 

“تويتر” تشيد بقاتلها وتدعو إلى ممارسة الكثير من العنف ضد من يحملون هذه 
المناصب وتدعو للكراهية والعنف واالنتقام.

إن عام 2011 يعتبر عامًا مفصليًا في تاريخ البشرية، فبعد احداثه المؤسفة في اكثر 
بقاع العالم، أكدت دراسات مختلفة في علوم االجتماع واالقتصاد والسياسة، أن 

بعض المجتمعات قد وصلت إلى هذه المراحل غير المتوقعة من ردات الفعل بسبب 
تدهور الخدمات العامة، مما حذا بمنظمة األمم المتحدة للتنمية البشرية UNDP ان 
ُتصدر تقريرها السنوي بعنوان درء المخاطر، وقد اضافت له معيارًا جديدًا تم على 

أساسه تغيير ترتيب كثير من الدول رئيسا وهو معيار )الشعور بالرفاه(، وقد شمل هذا 
المعيار مؤشرًا مهمًا ُيقاس على أساسه التماسك في المجتمعات وهو مؤشر )الثقة في 
اآلخر(. وقد جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة ترتيب الدول العربية بأن 36 

% من المجتمع جديرون بالثقة، أما لبنان فقد جاء في قاع الترتيب بنسبة 7 % من 
المجتمع يستحقون الثقة. 

المؤشر اآلخر الذي تم اضافته إلى تقرير التنمية البشرية هو مؤشر السعادة، ومن 
المالحظ أن مؤشر السعادة في كل دول العالم يرتفع سنويًا، إال في العالم االسالمي 

فانه ينخفض بمعدل 0.05 % . 

 and peace  Tolerance Diversity( األمر اآلخر، فان محركات البحث تؤكد أن مفردة
and( باللغة االنجليزية وتعني التنوع والتسامح والسالم، قد تم تداولها في تطبيق 

“تويتر” بنسبة %53 في الواليات المتحدة األميركية والهند، اما في استراليا فقد تم 
تداولها بنسبة %19، بينما تم تداولها في العالم العربي بنسبة 1.9 %.

مما حذا بهيئات ومنظمات حقوق اإلنسان في استراليا إلى تطبيق تدريبات خاصة 
بمجتمع االسترالي على كيفية التعبير عن رأيه في القضايا العرقية باستخدام كلمات 

.Diversity and Tolerance

أما بشأن اللغة العربية واستخدام مفردات )تسامح والتنوع والسالم( فقد حازت دولة 
اإلمارات بالنسبة األعلى في العالم بنسبة تداول 36 % وفي السعودية بنسبة 23 %، 

وأما مفردة التنوع فقد تخصص فيها الناشطون في سلطنة عمان بنسبة كبيرة.

هل تتأثر سياسات وسائط التواصل بمبادرات المجتمع؟

الحقيقة أن موقع “يوتيوب” تم إجباره على تغيير سياسته في نشر  «
الفيديوهات المثيرة للجدل الديني بعد أن شكلت 15 منظمة مدنية لمكافحة 

بث الكراهية على االنترنت لجنة من 15 خبيرا، من العديد من الشركات غير 
الحكومية لإلستفادة من خبرتهم في مجال خطاب الكراهية المنتشر على 

اإلنترنت، ولكن “يوتيوب” رفضت مسح مقاطع الفيديو المثيرة للجدل 
الديني، واكتفت في اإلبقاء عليها في حالة محدودة، بحيث يمكن الوصول 

إليها من خالل البحث وروابطها المباشرة، لكنها لن تقترحها للمشاهدة على 
المستخدمين اآلخرين.

ولكن واجهت “يوتيوب” انتقادات عدة من كبرى الشركات بأنها تتسامح مع 
المحتوى اإلرهابي والعنيف وتبقيه على موقعها بل احيانا كانت مقاطع 

الفيديو المثيرة للجدل ُتعرض كإعالنات، األمر الذي دفع تلك الشركات لسحب 
اإلعالنات وإيقاف ميزانياتها الضخمة ريثما تصلح “قوقل” الوضع، وآملت 

الشركات أنه بهذه الطريقة ستتحسن سياسات “يوتيوب” وسيكون الموقع 
مكانًا آمنًا للتصفح. وفي مارس 2017 قادت “قوقل”حملة تشديد ضد خطاب 

الكراهية وساهمت في حذف 150 ألف مقطع فيديو مثير للجدل الديني من 
“يوتيوب”.

من جهة أخرى، فان موقع “فيس بوك” الشهير ألغى في أغسطس 2018 نحو 
650 حساب يحرض على كراهية أنظمة وسياسة دول الخليج العربي، كانت تدار 

من روسيا وإيران بحسب تصريح مؤسس ومالك شركة فيسبوك.

إن العالم أدرك اهمية خطاب التسامح وااليجابية ويسعى إلى محاربة خطابات 
العنف والكراهية، ولقد قامت احدى الشركات األميركية وبالتعاون مع احدى 

المؤسسات العسكرية األميركية بتطوير روبوت يدعى Deep Moji، وتكمن 
 Deep Moji مهمته في تحليل التغريدات والصور ومقاطع الفيديو، ولقد قام

لحد اليوم بتحليل 2 مليار تغريدة على “تويتر” وحدد نوع الخطاب فيها.

وألن موقع “تويتر” يشار اليه على انه اكثر المواقع الخصبة لخطابات العنف 
فقد أطلق موقعا خاصا لمتابعة ومعرفة أي حساب يقوم بحمالت دعائية على 

“تويتر”، وما إذا كانت ذات توجهات سياسية تسعى للتأثير على الرأي العام أم 
دعايات شرعية ُمسوغة، كما يتيح للجميع البحث عن دعايات أي حساب لـ٧ 

أيام! 

دور اإلعالم في تقاسم رسالة السالم والتسامح

إذا كان في االقتصاد معضلة )غسيل األموال( فانه وفي االعالم توجد  «
معضلة )غسيل المعلومات(، فالواليات المتساهلة في استضافة 
المواقع االلكترونية والحسابات المحرضة على العنف والتي تنشر 

معلومات مضللة، هي في الواقع تؤدي ما تؤديه الواليات المتساهلة في 
نقل األموال المتحصلة من تجارة السالح وبيع المخدرات وغيرها.

إن سهولة اخفاء الهوية في وسائط االعالم الرقمية كانت سببا في نشر 
خطابات الكراهية، ولقد كان ألجهزة األمن البحرينية ممارسة عالمية 
في الكشف عن أكبر شبكة تحرش عبر االنترنت في العالم، باالضافة 

إلى وجود شبكات أخرى تساهم في اقناع األفراد باالنخراط في جماعات 

مسلحة وتوجههم إلى ممارسة العنف بطريقة واعية وغير واعية، 
كشفتها أجهزة البحرين وساهمت في حماية أطفال العالم من االبتزاز.

إن برامج اخفاء الهوية وإن مّكنت كثير من المجتمعات التي تعاني 
من القمع في اعالن رأيها مثل المجتمع اإليراني الذي ُيعد اكثر مجتمع 
في العالم يستخدم برامج إخفاء الهوية، إال أن هذه البرامج صعبت من 

مهمة تتبع مؤلفي المحتوى ومالحقتهم قضائيًا. 

الحقيقة انني ادعو إلى تكثيف دراسة العلوم اإلنسانية والفلسفة بالذات 
لتنمية الفكر النقدي واالرتقاء به وذلك بهدف تقييم مسيرة اإلنسان في 

التنمية الحضارية، وأن ال يتم اهمال هذه العلوم، فلطالما كانت سببًا 
في اكتشاف أسباب انحراف المجتمعات وجشعها االقتصادي والصناعي 

وتأثيره على مصفوفة القيم المجتمعية.

أوصي في نهاية الورقة بضرورة:

برمجة تطبيقات وروبوتات تستطيع أن تحلل . 1
خطابات العنف والكراهية، وأن ال تعتمد الحكومات 

على البالغات والشكاوى ضد محتويات المواقع 
االلكتروني ومقاطع الفيديو، وتعمل الحكومات بمبدأ 

االستباقية قبل وقوع الحدث.

األخذ بتجربة التعليم في سنغافورة، وحيث أن هذه . 2

الجزيرة الصغيرة في العالم، ذات 5 ماليين نسمة، 
وضعت من ضمن مناهجها الدراسية، أن كل طالب 

يجب أن يعيش لفترة معينة من حياته في بيت 
الطالب اآلخر من الفئة الدينية والعرقية األخرى، وقد 

عززت سنغافورة بهذا المنهج الدراسي اسلوبًا مهما 
.Communication Model في االدارة الحديثة وهو

ادعو إلى نشر قيمنا العربية األصيلة، فالعربي . 3

انسان شجاع، وقيم الفروسية ال تقتضي من العربي 
أن ُيفّجر نفسه وينتحر في مدرسة أو مستشفى 
أو غيره، إن قيمنا العربية ترمز إلى الكرم، والكرم 

ال يعني التبذير واالستهالك، إننا أمة وسطية أمة 
تسعى لترك األثر.

ادعو الدول المستقبلة للمهاجرين أن تعمل على . 4
ادماجهم في المجتمع، وأن تضع لهم برامج تساعد 

على عدم التمييز بينهم وبين المواطنين.

ادعو لألخذ بتجربة السعودية واإلمارات في قانون . 5
مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي رفع قيمة 

العقوبات المادية على مرتكبي جرائم القذف واالساءة 
والمحرضين على كراهية االشخاص واألديان 

والطوائف، وساهم في تعزيز التسامح والوسطية 
في الخطاب.

مبادرات ناجحة في نشر ثقافة التسامح

إن الذاكرة الدينية اليهودية المسجلة تؤكد أن ُعمر سيدنا آدم  «
على األرض يقترب من 10 آالف سنة، فلو كانت بلدي مملكة 

البحرين انسانًا لكان عمره اليوم نصف عمر البشرية، إن حضارة 
البحرين تمتد إلى قرابة 5 آالف سنة من الممارسات االنسانية 

في التعايش والتسامح. 

ولقد عقدت البحرين 3 منتديات في حوار األديان والتسامح في 
2002 و2005 و2008، وانشئ عاهل البالد صحاب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
السلمي، ودشن كرسي الملك حمد لحوار االديان والتعايش في 
جامعة سابيانزا اإليطالية، كما نال صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء عدداً من جوائز وميداليات السالم والتعايش من العديد 

من المنظمات األهلية الدولية المحترمة، وذلك لدور رئيس 
الحكومة في هذا الجانب. البحرين التي تجمع في مساحة 

500 متر مربع مسجداً ومأتمًا وكنيسة، وتضم مقبرة ألديان 
مختلفة، هي نموذج للتعايش ال يوجد في أي مكان في العالم.

أما في مجال وسائط التواصل االجتماعي، فقد أصدرت حكومة 
البحرين وبتوجيه من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة مدونة سلوك للموظف 
الحكومي لضبط وتوجيه استخدامات الموظفين لوسائط 
التواصل االجتماعي، وتعتبر هذه المدونة من الممارسات 

الفريدة في الشرق األوسط.

وفي جامعة البحرين تم تدشين العيادة القانونية، والتي تهدف 
إلى تعزيز ثقافة التسامح والحوار البناء والثقافة القانونية، 

وأتوقع لها أن تكون نواة ل”جاثم هاوس” شرق أوسطي في 
المستقبل، حيث تقوم العيادة بتدريب الطلبة على ثقافة 

الحوار والنقاش المنطقي والمناظرات في القضايا ذات وجهات 
النظر المختلفة.

المحور الثانيالمحور األول

المحور الرابع

التوصيات

المحور الثالث

ا وشهد  2011 يعتبر مفصلّيً
أحداًثا وردود فعل مؤسفة في 

بقاع العالم

تطبيق القانون بإمكانه أن يغّير 
من سلوك المجتمع من العنف 

إلى التسامح

“فيسبوك” ألغى 650 حساًبا تدار 
من روسيا وإيران وتحرض على 

دول التعاون

قــدم مديــر برنامــج البحريــن ألفضل الممارســات إبراهيــم التميمي ورقة عمل عن دور وســائط التواصــل االجتماعي في تعزيز 
اإليجابية والتسامح ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، في القمة العالمية للتسامح التي عقدت مؤخرا في اإلمارات، وأوضح 

أن تطبيق القانون بإمكانه أن يغّير من سلوك المجتمع من العنف إلى التسامح، أكثر من تأثير الموعظة على نفوس البشر.

وذكــر التميمــي فــي ورقتــه أن العــام 2011 يعتبر عامًا مفصليًا في تاريخ البشــرية، حيث شــهد أحداثا وردود فعل مؤســفة في 
أكثر بقاع العالم، وأشار إلى أن تطبيق “فيسبوك” الشهير ألغى في أغسطس 2018 نحو 650 حسابا يحرض على كراهية أنظمة 
وسياســة دول الخليــج العربــي كانــت تدار من روســيا وإيران، ودعا فــي توصياته لألخذ بتجربة الســعودية، واإلمارات قانون 

مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وذكــر التميمــي فــي ورقتــه، التــي تناولــت 4 محــاور، أن الصحابــي الجليــل عثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه قــال: إن هللا ليــزع 
بالســلطان مــا ال يــزع بالقــرآن، ومن ناحية تفســير معاصر للقول فان الســلطان هنا هــو القانون، والقرآن هــو الموعظة وبرامج 
التوعية، فان تطبيق القانون بإمكانه أن يغّير من سلوك المجتمع من العنف إلى التسامح، اكثر من تأثير الموعظة على نفوس 
البشــر. وقــد كان قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومات فــي المملكة العربية الســعودية، ودولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 

نموذجًا فريدًا لتعزيز التسامح ومحاربة خطاب العنف والكراهية على وسائط التواصل االجتماعي.

إبراهيم التميمي متحدًثا في القمة العالمية للتسامح التي عقدت في اإلمارات
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توظيف 26 ألفا و10 معارض في 2019
ــن الــجــدد ــي ــج ــري ــخ ــة ال ــي ــب ــال وزيـــــر الـــعـــمـــل: اســتــيــعــاب غ

كشــف وزيــر العمــل والتنمية االجتماعية جميل حميدان أن الوزارة تســعى لزيادة 
عــدد معــارض التوظيف إلى 10 معــارض في 2019 وتوظيف نحو 3 آالف بحريني 

في القطاع الخاص العام المقبل.

جــاء ذلــك فــي رده على الســؤال النيابي 
المقــدم مــن النائــب عبدهللا الــذوادي عن 
احتساب نسب العاطلين المسجلين لدى 

الوزارة. 
البطالــة  معــدالت  أن  وأوضــح حميــدان 
تحتســب بالنظــر إلــى أن إجمالــي القــوى 
ألفــا   188 يبلــغ  الــذي  الوطنيــة،  العاملــة 
و724 مواطنــا بحســب هيئــة المعلومات 
والحكومــة اإللكترونيــة، وبإضافــة عــدد 
العــام  فــي  الشــهري  العاطليــن  معــدل 
8.399 باحثــا عــن العمــل  2018 والبالــغ 
للعــدد المذكــور، فيصبح إجمالــي العمالة 
مواطنــا،  و123  ألفــا   197 هــو  الوطنيــة 
وعبر قسمة عدد الباحثين عن عمل على 
الوطنيــة،  العاملــة  القــوى  عــدد  إجمالــي 
فيصبــح الناتج هو نســبة البطالة 4.3 % 

للعام 2018.
وعــن الجهود المبذولة من جانب الوزارة 
أن  حميــدان  ذكــر  الباحثيــن،  للتوظيــف 

غالبيــة  اســتيعاب  مــن  تمكنــت  الــوزارة 
عــدد  بلــغ  حيــث  الجــدد،  الخريجيــن 
المتوظفيــن 24 ألفــا و685 بحرينيــا فــي 
القطــاع الخاص في العــام 2018 و1492 
ليكــون  العــام،  القطــاع  فــي  بحرينيــا 
مجمــوع الداخليــن الجــدد لســوق العمــل 

بلغ 7895 بحرينيا.
نســبا  تضــع  الــوزارة  أن  إلــى  ولفــت 
الحتســاب البحرنة على منشــآت القطاع 
أو  التجاريــة  أنشــطتها  حســب  الخــاص 
يتــم دفــع رســوم إضافــة فــي حــال عدم 
إلــى  نظــام  إنشــاء  عــن  التزامهــا، فضــا 
للتوظيــف يضم قاعــدة بيانات العاطلين 
قاعــدة  علــى  يحتــوي  للشــواغر  وبنــك 
بيانــات محدثة للشــواغر الوظيفية التي 

يعرضها أصحاب العمل.
فــي  الفجــوة  تقليــص  تــم  أنــه  وبينــن 
الكلفــة بيــن العامــل البحريــن واألجنبــي 
والتــي توفــر دعمــا بنســبة تصــل إلى 80 

% للســنة األولــى و50 % للســنة الثانيــة 
و30 % للســنة الثالثــة، وقــد اســتفاد من 
هــذا النظام 12 ألف بحريني، كما تم رفع 
رســوم النظام المــوازي والتصريح المرن 
إلــى 500 دينــار، إضافــة إلــى 30 دينــارا 

شهريا.
والتدريــب  التأهيــل  توفيــر  تــم  كمــا 
لرفــع  المجانــي  االحترافــي  األساســي 
كفــاءة البحرينــي، حيــث تــم إتاحة نحو 
برنامــج تدريبــي مهــاري وتدريــب   500

6239 مواطنــا في العــام 2018، وتنظيم 
7 معــارض توظيــف فــي العــام الماضــي 
 8 وإقامــة  بحرينيــا،   2652 وظفــت 
معــارض خــال العــام الماضــي بالتعــاون 

مع الجامعات معارض المهن.
كمــا فعلــت الــوزارة نظــام العمــل الجزئي 
لإلنــاث، حيــث تشــكل اإلنــاث 80 % مــن 
إجمالي العاطلين المســجلين لدى لوزارة 
بحرينيــة   4000 وظــف  الــذي  الــوزارة 

خال 4 سنوات.
بيــن  المســتقبلية،  الــوزارة  وعــن خطــط 
لتوظيــف  تســعى  الــوزارة  أن  حميــدان 
 8 إلــى  والوصــول   2019 فــي  ألفــا   25
آالف داخــا جديــا للســوق فــي القطــاع 
الخــاص، والتنســيق مــع مجلــس التنمية 
االســتثمارات  لجــذب  االقتصاديــة 
الخارجيــة التي توفر الوظائف المناســبة 
علــى  التعديــات  وتفعيــل  للبحرينييــن، 
المــادة 14 من المرســوم بقانــون رقم 21 
لســنة 2015 بشــأن المؤسســات الصحية 
الخاصــة، والتي تمنــح البحرين األولوية 

للتوظيف في المهن الصحية.

عبدالله الذوادي

كشفت وزارة شؤون االعالم ان التكلفة التأسيسية إلنشاء قناة تلفزيونية مخصصة 
لبث أعمال ونشــاطات الســلطة التشــريعية تقــدر بحوالي 1.68مليــون دينار في حين 

تقدر التكلفة التشغيلية السنوية للقناة بحوالي 944.6 ألف دينار.

عــدد  زيــادة  بإمكانيــة  الــوزارة  أفــادت  كمــا 
الســاعات المخصصة لبث الجلســات والبرامج 
المتعلقــة بالشــؤون البرلمانيــة ضمــن القنــوات 
مــع  بالتعاقــد  القائمــة،  الفضائيــة  التلفزيونيــة 
والفنــي  اإلعامــي  اإلنتــاج  شــركات  إحــدى 

الخاصة بكلفة 100 ألف دينار سنويًا.
جاء ذلك على مرئيات الوزارة لاقتراح برغبة 
بصيغتــه المعدلــة بشــأن زيــادة عــدد الســاعات 
المخّصصــة لبث الجلســات والبرامــج المتعلقة 
بأعمال ونشاطات السلطة التشريعية والمقدم 
ومحمــد  زينــل  فوزيــة  النــواب  مــن  كل  مــن 

العباسي وعمار البناء وأحمد األنصاري. 
حرصهــا  االعــام  شــؤون  وزارة  أكــدت  كمــا 
الموقعــة  الســنوية  االتفاقيــات  تنفيــذ  علــى 
النــواب  لمجلســي  العامتيــن  األمانتيــن  مــع 
والشــورى، وآخرهــا فــي 11 ديســمبر 2018م، 

بشــأن التغطيــة اإلعاميــة لمداوالت مجلســي 
النــواب والشــورى والجلســات المصاحبــة، بمــا 
في ذلك التعاقد مع شــركة متخصصة لتغطية 

الجلسات األسبوعية واالستثنائية.
أنشــطة  بإبــراز  تقــوم  بأنهــا  الــوزارة  وبيّنــت 
وفعاليات السلطة التشريعية، وبيان إنجازاتها 
القوانيــن  واقتــراح  التشــريع  مجــاالت  فــي 
المراســيم  الدســتورية، ودراســة  والتعديــات 
الدوليــة،  واالتفاقيــات  والمعاهــدات  بقوانيــن 
والشــؤون السياســية والرقابيــة، كاالقتراحات 
برغبــة، واألســئلة النيابيــة، ومناقشــة برنامــج 
للدولــة  العامــة  والميزانيــات  الحكومــة،  عمــل 
وحســاباتها الختاميــة، بمــا يســهم فــي زيــادة 
الوعــي البرلمانــي، ملتزمة في ذلــك بإبراز هذه 
اإلنجــازات الدســتورية عبــر مختلــف القنــوات 

اإلعامية، ومن أهمها:

- بث مداوالت مجلسي النواب والشورى على 
شاشة تلفزيون البحرين.

- تقديــم برنامــج تلفزيوني أســبوعي “بعد رفع 
الجلسة”.

- البــث المباشــر والمســتمر لجلســات مجلســي 
النواب والشورى على أثير إذاعة البحرين.

ضمــن  البرلمانيــة  الفعاليــات  جميــع  تغطيــة   -
اإلذاعيــة  اإلخباريــة  والنشــرات  البرامــج 

والتلفزيونية اليومية.
- مشــاركة رؤســاء وأعضــاء مجلســي النــواب 
والشــورى فــي مختلــف البرامــج التلفزيونيــة 

واإلذاعية المتخّصصة.
النــواب  - تســهيل مشــاركة أعضــاء مجلســي 
اإلقليميــة  اإلعــام  وســائل  فــي  والشــورى 

والدولية.
- نشــر البيانــات واألخبــار والتقاريــر الرســمية 
الصــادرة عــن مجلســي النــواب والشــورى فــي 
وكالــة أنبــاء البحرين، وتوزيعهــا على الصحف 
ووسائل اإلعام المحلية والعربية واألجنبية.

أوصت الجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بالموافقة على االقتراح برغبة بشأن 
تطوير آليات األندية والمراكز في القســم الشــبابي والنســائي وفتح باب التســهيالت 

لالستثمارات الرياضية.

االســتغال  الــى  برغبــة  االقتــراح  ويهــدف 
األمثــل لألراضــي والمنشــآت التابعــة لألنديــة 
لتحقيــق التمويــل الذاتــي للبرامج واألنشــطة 
باألنديــة، وتخصيــص أيــام محددة لممارســة 
أنــواع الرياضــات كالســباحة والجــري  شــتى 
والجمباز، بإشــراف مدربــات متخصصات في 

المجال الرياضي.
ومتنــوع  متكامــل  صيفــي  برنامــج  وإعــداد 
يشــمل ورش تدريبيــة ومحاضــرات ثقافيــة 
تدريبيــة  برامــج  وطــرح  توعويــة،  وبرامــج 
متنوعــة لكافــة األعمال طوال العــام، كبرامج 
الخياطــة والحاســب اآللــي، لتطويــر مهــارات 
ربات البيوت والعاطات عن العمل والفتيات 

الصغيرات.
كمــا يهــدف االقتــراح إلى طــرح برامج تقوية 
األساســية  المــواد  تتضمــن  والتــي  دراســية 

لــذوات الدخــل المحدود.وتنظيــم مهرجانات 
ثقافيــة في مجال الفنون التشــكيلية واألدب 

والشعر.
فضا عن اســتغال المنشأة لألعمال الخيرية 
والتطوعيــة والترفيهيــة والتعليميــة للخدمة 
وطنــه  لخدمــة  الشــباب  لتنشــأة  المجتمعيــة 
وتشــكيل مجلس إدارة ولجان فرعية للعنصر 

النسائي.
الشــباب  شــؤون  وزارة  إشــارات  مــن جهتهــا 
والرياضــة قامــت بمجموعــة مــن التدابير في 
ســبيل تطويــر آليــات األنديــة والمراكــز فــي 
القســم الشبابي والنسائي منها إتاحة الفرصة 
للمــرأة لممارســة الرياضة في جــو من الحرية 
والخصوصيــة، وتقديم البرامج التي تناســب 
وطاقاتهــا،  أوقاتهــا  الســتثمار  احتياجاتهــا 

وزيادة مستوى اإلبداع لديها.

المــرأة  تفعيــل دور  الــى  الــوزارة  كمــا ســعت 
فــي الدخــول إلــى األنديــة الوطنيــة والمراكز 
الشــبابية، من خال الترشيح لمجلس اإلدارة 
أو االنخــراط فــي اللجــان الموجــودة باألندية 
والمراكــز، وفــق الائحــة النموذجيــة للنظــام 
األساســي للمراكــز والهيئات الشــبابية الصادر 
بالقــرار رقــم )2( لســنة 2018 والــذي اشــترط 
وقامــت  اإلدارة.  مجلــس  فــي  امــرأة  وجــود 
بمشــاركة المــرأة في صنع األبطــال والبطات 
لتحقيــق اإلنجــازات والميداليــات فــي جميــع 
األنديــة  خــال  مــن  الرياضيــة  المحافــل 
الوطنيــة، كمــا في نــادي ســار وتوبلي وقالي 

والمحرق.
التحتيــة  البنيــة  إنشــاء  علــى  وحرصــت 
الرياضية والشبابية ومنها الصاالت والماعب 
الحديثة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، 
التــي تســاعد المــرأة علــى مزاولــة األنشــطة 
الرياضيــة من خال تصاميمها التي تتناســب 
واألنشطة النسائية التي تراعي طبيعة المرأة 

وخصوصيتها.

“اإلعالم”: 100 ألف دينار لزيادة عدد ساعات بث الجلسات الرياضيــة لالســتثمارات  التســهيالت  بــاب  فتــح 

1.68 مليون دينار لتأسيس قناة “البرلمان” تطوير آليات األندية في القسم الشبابي والنسائي

الــدور  النفيعــي  إبراهيــم  النائــب  أكــد 
الكبيــر والمقدر لمؤسســة خليفة بن زايد 
آل نهيــان فــي دعــم الشــباب البحرينــي، 
معتبــرًا المبادرة األخيــرة التي تمخضت 
عن تزويج 1000 شــاب وفتاة بحرينية، 
المميــزة  للعاقــات  حــي  تجســيد  بأنهــا 
الشــقيقين.وثمن  للشــعبين  والتاريخيــة 
النفيعــي اهتمــام المؤسســة الخيرة، منذ 
ســنوات عديــدة في ترك األثــر اإليجابي 
فــي البيــت البحرينــي، والمســاعدة على 
بنــاء الحيــاة الجديــدة، وهــو مــا تمخض 
حتــى اللحظــة عن تزويج 4146 عريســًا 
أن  2019.وأكــد   -  2011 األعــوام  فــي 
األثــر  عظيــم  لهــا  المهمــة  المبــادرات 
علــى  البحرينــي  الشــباب  فــي مســاعدة 
االســتقرار، وعلــى اكمــال نصــف دينهــم، 
بنيــة  علــى  إيجابــًا  ســتنعكس  بصــورة 
المجتمــع نفســها، وفــي نهــوض المجتمع 

بمسؤولياته وواجباته المختلفة.

وبين أن الحضور الشخصي لممثل جالة 
الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشباب 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، 
لحفــل الــزواج الجماعــي الثامــن، يعكس 
اهتمــام صاحــب الجالــة الملــك حمد بن 
عيسى ال خليفة، في دعم ومساندة كل 
المبــادرات الخيريــة واإلنســانية، بصورة 
تقــدم للعالــم هويــة المملكــة، كبلــد خيــر، 

يهتم فيه كل فرد باآلخر.

ا مؤسسة خليفة بن زايد زوجت 4146 بحرينيًّ

تقــدم النائــب غــازي آل رحمــة بمرئياتــه بشــأن مشــروع الميزانية العامة للســنتين 
العامــة  اإليــرادات  بخصــوص  توصيــات   6 تضمنــت   ،2020  –  2019 الماليتيــن 

ومصروفات المشاريع تتمثلت في:

أوال: إقرار ضّخ 40 مليون دينار من شركة 
ممتلكات البحرين القابضة لكل سنة مالية 
فــي الميزانيــة العامة للدولــة، بما مجموعه 
80 مليــون دينار للســنتين الماليتين 2019 

و2020.
ثانيا: عدم المســاس بالميزانية المخصصة 
لشــؤون األشــغال، وذلك لتكون )60 مليون 

دينار( لكل سنة مالية.
ثالثا: عدم المســاس بالميزانية المخصصة 
لشــؤون األشــغال، وذلك لتكــون )5 مايين 

دينار( لكل سنة مالية.
زيــادة ميزانيــة مشــاريع اإلســكان،  رابعــا: 

لتكون 120 مليون دينار لكل سنة مالية.

خامســا: زيــادة مخصصات مشــاريع وزارة 
دينــار  5 ماييــن  إلــى  والرياضــة  الشــباب 
لــكل ســنة ماليــة، بواقــع 10 ماييــن دينــار 

للسنتين الماليتين 2019 و2020.
سادســا: زيــادة مخصصات مشــاريع وزارة 
التربية والتعليم إلى 10 مايين دينار لكل 
ســنة ماليــة، بما مجموعــه 20 مليون دينار 

للسنتين الماليتين 2019 و 2020.
 8 إدراج  بطلــب  رحمــة  آل  تقــدم  كمــا 
العامــة  الميزانيــة  مشــروع  إلــى  مشــاريع 
للدولــة للســنتين الماليتيــن 2019 و2020 
بينهــا ما انتهت الجهــات المعنية من إعداد 
الازمــة إلنشــائها،  والتصاميــم  الدراســات 

ولــم يتبــق ســوى ضــّخ الميزانيــة الازمــة 
للقيام تتمثل في:

لشــبكة  العميــق  الرئيــس  الخــط  مشــروع 
الصــرف الصّحــي، والــذي يمتّد مــن مدينة 
ومشــروع  توبلــي.  محّطــة  حتــى  حمــد 
لمناطــق  صّحــي  صــرف  شــبكة  إنشــاء 

أبوقــوة وســرايا2 وجبلة حبشــي والســهلة 
الشــمالية. ومشــروع بناء مدرسة إعدادية 
للبنين لمناطق السهلة الشمالية والجنوبية 
حبشــي.  وجبلــة  وســرايا2  وأبوقــوة 
ومشروع إنشاء كوبري يربط بين منطقتي 
حركــة  انتقــال  لتســهيل  وســار؛  أبوقــوة 
السيارات وتخفيض الضغط على الشوارع 
الرئيسة الســريعة. ومشروع إنشاء كوبري 
وســلماباد؛  أبوقــوة  منطقتــي  بيــن  يربــط 
نظــرا للضغــط الكبيــر الحاصــل فــي شــارع 
الشــيخ عيسى بن سلمان. ومشروع إنشاء 
إشــبيلية.  منطقــة  فــي  وممشــى  حديقــة 
لمناطــق  شــبابية  مراكــز  بنــاء  ومشــروع 
سلماباد وأبوقوة وجبلة حبشي. ومشروع 
إنشــاء مركــز صّحي يخــدم مناطق أبوقوة 

وسرايا2 وسلماباد وجبلة حبشي.

العامــة الميزانيــة  لتعديــل  رحمــة  آل  مرئيــات  تنشــر   ”^“

لزيادة ميزانية اإلسكان وبناء مدرسة إعدادية بالسهلة
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أكــدت وزارة الصحــة أن مركــز أحمد علي 
كانوا بالنويدرات وبطاقمه الطبي الحالي، 
قادٌر على استيعاب األعداد المسجلة عليه 
وال توجــد حاجة فــي الوقت الحالي لفتح 
المركــز لمــدة 24 ســاعة، في حيــن أوصت 
لجنــة الخدمــات النيابيــة بالموافقــة علــى 
االقتراح برغبة بشــأن تشــغيل مركز أحمد 
كانــو الصحــي فــي النويــدرات علــى مــدى 
24 ســاعة.ويهدف االقتراح برغبة المقدم 
مــن كل مــن النواب علي أحمد زايد، أحمد 
محمد العامر، علي محمد إسحاقي، أحمد 
عبــدهللا  عبدالــرزاق  األنصــاري،  يوســف 
كانــو  أحمــد  مركــز  انتقــال  إلــى  حطــاب 

الصحي في النويدرات من نظام التشغيل 
االعتيــادي إلــى نظــام التشــغيل على مدار 

24 ساعة في اليوم.
وذكــرت الــوزارة أن المركز الصحي يخدم 
والنويــدرات  والعكــر،  المعاميــر،  مناطــق 
المســجلين  مجمــوع  ويبلــغ  البيــض،  وأم 
حســب  فــردا،  و64  ألفــا   20 المركــز  فــي 

إحصاءات العاَمين 2017 و2018.
وبلغ عــدد المرضى المســجلين في المركز 
بعــد تطبيــق برنامــج “اختــر طبيبــك” نحو 
أطبــاء   9 ألفــا و843 يتوّزعــون علــى   18
عائلــة بمتوســط نحــو 2094 لــكل طبيــب، 

وهو ضمن المعايير الدولية.

مركز كانو بالنويدرات يخدم 20 ألفا

Û  كما هي العادة، تخرج لنا بين الحين واآلخر منظمات )أبو فلس(؛ لتحاول أن تثبط من
عزيمــة البلــد ومــن مكانته ومســيرته، وتحاول أيضــا أن توجد له المطبــات والحواجز 
والسدود؛ ليكون متأخرا متخلفا مشغوال بنفسه، وليس بحاضره ومستقبله ومستقبل 

أبنائه.
Û  )هذه المنظمات، والتي تضفي لنفسها سمات )الدولية( و)العالمية( و)األممية( و)المهنية

اختطفت زورا وبهتانا أحقية التصريح، والتمثيل آلالف المهن حول العالم، بمقدمتها 
الوظائف الحقوقية والصحفية والطبية، مســتخدما تقاريرها الكاذبة كوســيلة ضغط 
على الدول؛ البتزازها واستنزاف مواردها، متخطية كل المبادئ والقيم التي تدعيها.

Û  وكنا قد عشــنا في البحرين هذه التجربة بوضوح تام العام 2011، حيث كشــفت هذه
المنظمــات )الجرائميــة( حقيقتهــا الفاســدة كمنظمات ربحية تدير عملها بشــكل تجاري 

أقرب للعصابات المنظمة، بــ )مزاد علني(، الرابح فيه برضا تقاريرها من يدفع أكثر. 
Û  منهــا علــى ســبيل المثــال منظمة )مراســلون با حــدود(، والتــي أصدرت أخيــرا تقريرا

)بلطجيــا( تضــع فيــه البحريــن بمكانــة متأخــرة بحريــة التعبيــر والصحافــة، وهــو أمــر 
ُيخالــف جوهــر الحقيقة، ويتخطى الممارســات البوليســية )الفعليــة( للكثير من الدول 

التي تحابيها هذه المنظمة ألسباب مالية بحتة.
Û  حريــة التعبيــر فــي البحريــن موجــودة، وأنــا مــن الصحفييــن شــديدي النقــد للواقــع

ا كان، وأحترم -في المقابل- من قبل كل المســئولين في البلد، ولم يســبق  المغلوط، أيًّ
، لكنهــا حريــة بضوابط وبمســئولية مطلوبــة، نحن أول من ندعــو إليها؛  أن ُضيــق علــيَّ
ألنهــا تحمينــا وتحمــي أبنائنا من االنجرار نحو هاويــة الضياع والتفتت، والدخول في 

غياهيب الكهوف المظلمة.
Û  إن البحرين )كبلد( لها خصوصيتها، ومكانتها الُمقدرة بالعالم، والتي ال ُيمكن أن نقارنها

بــدول أخــرى هنــا وهنالــك، هــذه الخصوصية يجــب أن ُتحترم من اآلخريــن، وإن كان 
بالقوة، فنحن لن نقبل أبدا بأن ُيفرض علينا اآلخرون وصايتهم، ولو بكلمة.

أنا صحافي
 ال ُتمثلني 

“مراسلون بال 
حدود”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

حميدان: “المرن” إيجابي ووفر المرونة في السوق

ليلى مال اهلل

ــوق الـــعـــمـــل” ــ ــ ــى قــــانــــون “سـ ــلـ ــد عـ ــن ــت ــس ــح ي ــريـ ــصـ ــتـ الـ

قال وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان ان التصريح بالعمل المرن 
لــه أثــر إيجابــي على أصحــاب العمل حيث وفــر المرونة بالســوق بحال الحاجة 
لعمالــة مؤقتة بشــكل قانوني مع عدم الســماح بتســرب العمالــة التي تعمل لدى 

صاحي العمل حاليا الى هذا النظام االمر الذي يعد إيجابيا ألصحاب العمل. 

 جاء ذلك في على السؤال النيابي المقدم 
مــن النائــب أحمــد الســلوم حــول األســاس 
القانونــي لمنــح العمــال األجانــب تصريــح 
العمــل المــرن حيث أكد علــى ان التصريح 
 19 رقــم  القانــون  احــكام  بموجــب  صــدر 
العمــل  ســوق  تنظيــم  بشــأن   2006 لســنة 

وتعدياته.
لألجنبــي  بالســماح  يتعلــق  فيمــا  وأضــاف 

المصــرح له بالعمــل المرن العمــل لدى عدد 
عاقــة  ان  حيــث  االعمــال  أصحــاب  مــن 
المصــرح لــه بتصريح مزاولــة العمل المرن 
مــع أي صاحــب العمــل او شــخص عاقــة 
عقديــة إلنجــاز خدمــة معينــة فــي وقــت 

محدد مقابل مقطوع.
المخالفــات  مــن  التحقــق  ان  الــى  ولفــت 
التــي قد يرتكبها المصــرح له بالعمل المرن 

تمــارس  العمــل  فــان هيئــة تنظيــم ســوق 
دورهــا القابــي والمهــام المنــاط لهــا لضبــط 
المخالفــات طبقــا للقانون وذلــك من خال 
التفتيش علــى الخاضعين ألحكام القانون 
طبقــا لنــص المادة 34 مــن القانون رقم 19 
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي 
مفتشــي  واختصاصــات  ســلطات  حــددت 

الهيئة.
وأوضــح حميــدان ان مهــام الهيئــة تتصــل 
بضبــط المخالفــات المعاقــب عليهــا جنائيا 
بنــص المــادة 36 من القانون رقم 19لســنة 
2006 بشــأن تنظيــم ســوق العمــل المعدلة 
والتــي   2014 لســنة   40 رقــم  بالقانــون 

تقــع فــي أماكــن العمــل وتحريــر المحاضــر 
بشــأنها ومن ثم احالتها الــى النيابة العامة 
باإلضافــة الــى حمات التفتيــش التي تتم 
بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنية 

األخرى للتصدي العمالة المخالفة. 
العمــل  بمــزاول  التصريــح  ان  الــى  ولفــت 
المرن ليســت متاحة لجميع األجانب وانما 
وضعت شروط خاصة لمنح هذا التصريح 
لفئة العمالة السائبة وهي الفئة المستهدفة 
للتصريــح بمزال العمل المــرن وهم العمالة 
المتواجــدة فــي البحريــن بوضــع مخالــف 
للقانــون قبل تاريخ بدا تطبيق هذا النظام 

وال يسمح بمزاولة أي نشاط تجاري.

محرر الشؤون المحلية محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

النائب غازي آل رحمة

النائب إبراهيم النفيعي

محرر الشؤون المحلية



تلّبــدت غيــوم الصدمــة أمــام عينــي حين دنوت من موقع ســكنى تلك األســرة التي رحل عنها مــن كان يمد ظل رعايته علــى رؤوس أبنائها في 
وقت مبكر، لم يسعفه لتأمين العش الذي يأوي فيه أهله من تقلبات األيام.

 الكلمــات لــم تكــن كافيــة للتعبيــر عــن حجــم 
الثــاث  األخــوات  تقاســيها  التــي  المعانــاة 
القاطنات إحدى الشقق المؤقتة التي تؤجرها 
واألرامــل  المطلقــات  علــى  اإلســكان  وزارة 
والمهجــورات والعازبــات أيتــام األبويــن فــي 

مدينة عيسى.
“الباد” حضرت بعدستها مقر سكنى األخوات 
الاتــي فقــدن أبويهما قبل أن يحظين بفرصة 
االنتفاع بوحدة، رغم مرور نحو ربع قرن على 

طلب رب األسرة اإلسكاني.
بدا المبنى شبه مهجور، إذ لم يكن أفضل حاالً 
مــن ســابقه الــذي تهــاوى ســقف دورة مياهــه 
علــى قاطنيه مــا اضطر الوزارة إلى اســتبداله 

بالسكن الحالي.
ال حارس يصد السراق والمتطفلين، وال مصعد 
ينقــل القاطنيــن إلــى األدوار العليــا، وال ســراج 
يمــّزق ظلمــات الليل الحالكة، وال ما يشــير إلى 
أن يًدا  للصيانة والتنظيف قد المست جدران 

وأرضيات المبنى في وقت قريب.
ال يــكاد يجــد من يرتــاد المبنى ما يســر ناظره 
ويفتــح أســارير نفســه علــى الحيــاة، لقــد كان 
لموفــد  األخــوات  إحــدى  وصفتــه  مــا  مثــل 
المــرة  هــذه  ولكنهــا  “مقبــرة”  بأنــه  الصحيفــة 

لألحياء.
لــم يكــن باطــن ذلــك المبنــى أفضــل حــاالً مــن 
ظاهره، ولم تكن شقة األخوات التي التقطت 
عدسة “الباد” بعض زواياها تعبر عن مستوى 
معيشــي يتــاءم مــع ما تســتحقه هــذا الفئات 

من المجتمع من رعاية واهتمام كبيرين.
ولــم تتــرك األخــوات باًبا لمســؤول وجهة ذات 
عاقــة إال وطرقتــه لوضع حــد لمعاناتهن، عبر 
تلبية طلب األسرة اإلسكاني الذي يعود للعام 

1994 دون أي نتيجة تذكر.
رئيــس  الصحيفــة  عبــر  األســرة  وناشــدت 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة لتوجيه المســؤولين في 
وزارة اإلســكان لتلبيــة طلبهــا اإلســكاني بمــا 
ضيافة األسرة لـ ”البالد”ينهي معاناتها التي استمرت لسنوات طويلة.

مبنى الشقق

لمعاناتها ــدٍّ  حـ ــع  ــوض ل تــوجــيــهــاتــه  إصــــدار  الـــــوزراء  ــس  ــي رئ ســمــو  تــنــاشــد  ــرة  ــ أس

ربع قرن عمر 
طلب األسرة 

اإلسكاني

رحل الوالدان 
فضاع حلم األسرة 

اإلسكاني

سيدعلي المحافظة |  تصوير: رسول الحجيري

مدخل البناية مطبخ الشقة إحدى زوايا المطبخ

شقق مدينة عيسى المؤقتة... “مقبرة” لألحياء
فتحة بجدار دورة المياهدرج المبنى الوحيد

شقوق سقف دورة المياه

عداد كهرباء المبنى
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ــة والــــمــــحــــّرق ــ ــام ــ ــن ــ ــم ــ ــن ال ــ ــي ــ مـــــعـــــارض مـــــا ب

“الثقافة” تقّدم تجارب متنوعة للجمهور

مــا زالــت المعــارض تشــكل واحــدة من أفضل األدوات التثقيفية التفاعلية لدى المؤسســات الثقافيــة العريقة حول العالم، لذلك فإن هيئة البحريــن للثقافة واآلثار تحرص على إثراء 
برنامجها السنوي عبر تقديم العديد من المعارض المحلية واإلقليمية للجمهور، والتي تعمل كوجهات للسياحة الثقافّية للمهتمين وزّوار مملكة البحرين.

للثقافــة  البحريــن  هيئــة  برنامــج  ضمــن 
يحمــل  والــذي   2019 للعــام  واآلثــار 
عنــوان “مــن يوبيــل إلــى آخــر”، يحتضــن 
متحــف البحريــن الوطنــي ثالثــة معارض 
حاليــًا هــي: “لقــاء الثقافــات فــي تصاميم 
الســعودية”،  العربــة  المملكــة  مجوهــرات 
الدبلوماســية”  مــن  عامــًا  “خمســون 
اســتعادية”.  نظــرة  الثالثــون،  و”الذكــرى 
حســب  المعــارض  لهــذه  الزيــارة  وتتــاح 
البحريــن  لمتحــف  الرســمية  األوقــات 
الوطني، والذي يفتح أبوابه يوميًا من 10 
صباًحا حتى 6 مساًء، فيما يغلق المتحف 

أبوابه أيام الثالثاء.
ويســتمر معــرض المجوهرات الســعودية، 
الــذي افتتــح برعاية كريمة من قبل ســمو 
حمــد  بــن  ســلمان  بنــت  ثاجبــة  الشــيخة 
 .2019 أبريــل  مــن   20 آل خليفــة، حتــى 
ويقّدم مجموعة من المجوهرات والحلي 
التقليديــة التــي تميزت بها شــبه الجزيرة 
تأثــرت  تجاريــة  منطقــة  كونهــا  العربيــة 
أمــا  المختلفــة.  اإلنســانية  بالحضــارات 
معرض “خمســون عامًا من الدبلوماسية”، 

والــذي تــم افتتاحــه برعايــة كريمــة مــن 
ســمو الشــيخ محمد بــن مبــارك آل خليفة 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وبحضــور 
نائب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد 
حتــى  فيســتمر  خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن 
بذكــرى  يحتفــي  حيــث   ،2019 مايــو   3
مــرور خمســة عقــود على تأســيس تاريخ 
البحريــن  لمملكــة  الخارجيــة  السياســة 
الــذي  الدبلوماســي  النهــج  وخصوصيــة 
انتهجتــه البالد في بنــاء عالقاتها الدولية 

منــذ حضارتهــا القديمــة حتــى اآلن. فيمــا 
يواصــل معــرض “الذكرى الثالثــون، نظرة 
اســتعادية”، والــذي انطلــق برعايــة كريمة 
مــن رئيــس مجلــس أمنــاء وقــف عيســى 
بن ســلمان التعليمي الخيري ســمو الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة، في استقبال 
وُيبــرز   .2019 مايــو   15 حتــى  زواره 
المعرض تطور العمل المتحفي في مملكة 
البحريــن والــذي أصبــح مكانــًا للتجــارب 
الهويــة  وتشــكيل  والتكيــف  والحــوار 

ويســتذكر  الحافــل.  تاريخــه  مــدار  علــى 
المعــرض األشــواط الكبيــرة التــي قطعهــا 
متحف البحريــن الوطني في تعزيز دوره 

كمؤسسة ثقافية رائدة 
يســتضيف  المحــّرق،  إلــى  المنامــة  ومــن 
مركــز زّوار موقــع »طريــق اللؤلــؤ -شــاهد 
علــى اقتصــاد جزيرة« وهو موقع مســجل 
علــى الئحــة التــراث العالمــي لليونيســكو، 
معــرض “طريــق اللؤلــؤ، الرؤيــة والبنــاء”، 
حيــث يســتقبل كل مــن المعــرض ومركــز 
الــزّوار الــزوار مــن يــوم الســبت حتى يوم 
الخميس )ماعدا أيام األربعاء( من الساعة 
10:00 صباحــًا وحتــى 6:00 مســاًء، فيمــا 
يفتــح المركــز أبوابــه يــوم الجمعــة ما بين 
ويتضمــن  مســاًء.  و7:00   3:00 الســاعة 
وفوتوغرافيــة  معماريــة  رؤيــة  المعــرض 
ملموســة لمشــروع طريــق اللؤلــؤ، إذ يجد 
ذات  متنوعــة  ودراســات  صــورًا  الزائــر 
العالقــة بحفظ وصون الموقع وصوالً إلى 
عناصــره المعماريــة المختلفــة، كمــا يمنح 
المعــرض عبــر نمــاذج لمختلــف مكّوناتــه 
التي تقع على مسار يزيد على 3 كيلومتر.

كتــاب “أل بودنبــروك” -الــذي تحول الى فيلم- يســتند في أحداثه إلى رواية تحمل نفس 
االسم: “آل بودنبروك”، والتي تعد من أكثر الروايات األلمانية شهرة في القرن العشرين، 

ونال عنها كابتها، الروائي الشهير، توماس مان جائزة نوبل عام 1929.

اهتمــام  موضــع  الروايــة  هــذه  تــزال  وال 
وجــذب الكثيــر من القراء، الســيما الشــباب 
منهم. فهي تتحدث عن مصير األجيال عبر 
العقــود ومــا تتعــرض لــه هــذه األجيــال من 
ضربــات موجعــة من القــدر المكتوب. تدور 

أحــداث الروايــة حــول قصــة القنصــل جان 
بودنبروك، عميد عائلة بودنبروك، الذي كان 
يتمتــع بالجــاه والمكانــة العاليــة فــي مدينة 
لووبك األلمانية. الرواية صدرت عام 1901 

واستطاعت أن تحقق نجاحًا أسطوريًا.

اعلنت جائزة محمد بن راشــد آل مكتوم للمعرفة،، أنها مســتمرة في اســتقبال 
طلبــات الترشــح لنســختها السادســة، وأن نهايــة يونيــو المقبــل هو آخــر موعد 

الستقبال طلبات المشاركة.

واســتقبل الموقــع اإللكترونــي للجائــزة 
اآلن،  الترشــح وحتــى  بــاب  فتــح  منــذ 
العالــم،  دول  جميــع  مــن  مشــاركات 
للمشــاركات  األكبــر  النســبة  وجــاءت 
مــن األفــراد، كمــا أن معظمها مــن خارج 
الدولــة، مــا يؤكــد عالميــة الجائــزة التي 

المعنييــن  اســتقطاب  فــي  نجحــت 
والمختصيــن بمجــاالت المعرفــة.  وأكــد 
جمال بن حويــرب، نائب رئيس مجلس 
أمناء الجائزة واألمين العام للجائزة، أن 
الجائزة تتوسع عامًا بعد عام في نوعية 

وحجم المشاركات التي تستقبلها.

وتيــرة  مــع  أنــه  الكثيــرون  يظــن  ربمــا 
التقــدم والتحضر قد تــم تمكين المرأة، 
الفــرص،  بتكافــؤ  حاليــا  تتمتــع  وأنهــا 
الكاتبــة  أن  إال  الغــرب،  فــي  خاصــة 
كاروليــن كريــادو بيريــز أثبتــت عكــس 

ذلــك تمامــا، مســتعينة بقــوة البيانــات 
عالمنــا  أن  شــك  بــال  لتثبــت  واألرقــام 
الذي نعيش فيه تم تصميمه وصناعته 
ليناســب الرجــال فقــط، وكأنهــم الكائن 

الوحيد الذي سيحيا فيه.
في كتابها “نساء غير مرئيات: فضح تحيز البيانات في عالم صمم للرجال”  «

تفاجئ بيريز الجميع عبر دراسة استقصائية مدفوعة بالبيانات حول كون 
المرأة كائنا غير مرئي في عالمنا وأن هذا العالم مكرس كليًا للرجل فقط.

رواية القرن العشرين

آل مكتوم للمعرفة

عالم للرجال فقط

توثيق تجربة “الطعام ثقافة 4”
ــوع ــ ــب ــ ــط ــ عـــــبـــــر فــــيــــلــــم وثــــــائــــــقــــــي وإصـــــــــــــــــدار م

ضمــن برنامــج مهرجــان ربيــع الثقافــة الرابــع عشــر، نظمــت هيئة 
 ،”4 ثقافــة  “الطعــام  توثيــق  فعاليــة  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن 
وذلــك فــي متحــف البحريــن الوطني، بحضــور الفنانيــن والطهاة 
المشــاركين، باإلضافة إلى عدد من المهتمين بالشــأن الثقافي في 

البحرين.
وانطلقــت الفعالية بعرض فيلــٍم يوثق لهذه التجربة التي نظمتها 
الهيئــة للعام الرابع علــى التوالي، لتجمع بين المبدعين من عوالم 

الفنــون والطهــي، فــي توليفــة تتناغــم فيهــا مختلــف األذواق من 
خالل مشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين، والموسيقيين، 
والمصمميــن، مــع طهــاة مــن خلفيــات ثقافيــة متعــددة. بعــد ذلك 
قام المشــاركون بتوقيع نســخ كتاب “الطعام ثقافة 4” الصادر عن 

هيئة الثقافة باللغتين العربية واإلنجليزية
ومــن خــالل هــذه الفعاليــة، تؤكــد هيئة البحريــن للثقافــة واآلثار 
على أهمية حفظ وتوثيق التجارب الريادية واإلبداعية وإيصال 

رســالتها ألوســع شــريحة ممكنــة مــن الجمهــور، وذلك عبــر إتاحة 
الرابعــة  النســخة  أن  ُيذكــر  وإقليميــًا.  محليــًا  وتوزيعــه  الكتــاب 
للطعام ثقافة شهدت مشاركة وتعاون كل من: الفنانة نبيلة الخّير 
والشــيف أيــرف برونزاتــو، الفنان علي مشــهدي والشــيف ســلمان 
بوحجــي، مصممــة األزيــاء ريــم بوقيــس والشــيف بــدور ســتيل، 
الفنانــة أريــج رجب والشــيف أريج معتوق، وأخيًرا الموســيقيين 

أحمد القاسم وعبدهللا حاجي والشيف جونيور غوميز.

قــال رئيــس مؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطيــن الثقافيــة إن 
المنتــدى الــذي تعقــده المؤسســة يــوم الثالــث عشــر مــن يونيــو 
بمملكــة هولنــدا  بالهــاي  الدوليــة  العــدل  فــي محكمــة  المقبــل 
حــول “تدريــس ثقافة الســالم” ســيهتم بحماية التــراث الثقافي 
العالمــي حيــث إن هــذا الموضــوع يعــد حيويــًا اليــوم جــراء مــا 
لحــق بهــذا التراث من خراب بســبب الحروب، فــأدى إلى ضياع 
مالمح تاريخ شــعوب عريقة، ومحو معالم بأكملها من المشــهد 

الحضاري.

وذكر البابطين أن السبيل التي 
تنتهجها المؤسسة حاليًا لحفظ 
هــذا التــراث ســتتم مبدئيــًا من 
عــن  مناهــج  تدريــس  خــالل 
17 منهجــًا  الســالم تصــل إلــى 
تعليميــًا ضمــن النظــام التربوي 

إلــى  الحضانــة  مــن 
الجامعة لنشر ثقافة 

بشــكل  الســالم 
علمي ومدروس 
باعتبارها ثقافة 
أساســية ينبغي 

ترســيخها فــي تفكيــر األجيال 
وسلوكهم بشــكل عام. وسوف 
هــذه  عــن  اإلعــالن  يجــري 

المناهج خالل المنتدى.
ســعود  عبدالعزيــز  وأوضــح 
تعتــزم  المؤسســة  أن  البابطيــن 
مؤسســات  مــع  التعــاون 
دولية لحماية التراث 
الثقافــي، وبالتالي 
المنتــدى  فهــذا 
متفــردًا  يعتبــر 

في طرحه.

“البابطين الثقافية” تعلن عن 17 منهجًا
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تحــت رعايــة ولي عهد أبوظبي الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان أعلنت دائرة 
الثقافة والســياحة – أبوظبي، عن تفاصيل الدورة الـ 29 من معرض أبوظبي 
الدولــي للكتــاب تحت شــعار “المعرفة.. بوابة المســتقبل”، وذلك في الفترة ما 

بين 24 – 30 أبريل.

 يســتقطب المعــرض هــذا العــام نخبة 
مــن أبرز الكتــاب والمؤلفين العالميين 
والفنانيــن  المرموقــة  النشــر  ودور 
المبدعيــن من مختلف أنحاء المنطقة 
الفائــز  أوكــري  بيــن  ومنهــم  والعالــم، 
ســارو  والمؤلــف  البوكــر،  بجائــزة 

برييرلي، الذي تم تحويل قصة حياته 
“ليــون”، وزيــن  المشــهور  الفيلــم  إلــى 
الديــن يوســفزاي، والــد الحائــزة علــى 
جائزة نوبل مالال يوسفزاي وآخرون، 
األمــر الذي يؤكد علــى مكانة أبوظبي 

كمركز إقليمي وعالمي للنشر.

معرض أبوظبي للكتاب

البعض ترفعه الخطيئة، 
والبعض تسقطه الفضيلة.

شكسبير

شارك وفٌد من هيئة البحرين للثقافة واآلثار ترأسته مدير عام الثقافة والفنون الشيخة هال بنت محمد آل خليفة في أعمال الندوة الفكرية “إعادة صياغة 
اإلســتراتيجية الثقافيــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية”، التــي انطلقت في 15 أبريل 2019، بدولة الكويت الشــقيقة، بتنظيٍم مــن المجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، وبحضور نخبة من المسؤولين والمعنيين بالقطاع الثقافي في مختلف دول مجلس التعاون.

خليفــة  آل  هــال  الشــيخة  قّدمــت  وقــد 
عرًضا بعنوان “مســؤولية القطاع الخاص 
والتحديــات”،  الفــرص  الثقافــة..  اتجــاه 
ناقشــت من خاللها تجربة “االستثمار في 
الثقافــة” بمملكــة البحريــن التــي أطلقتهــا 
الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفة العام 
2006، كمــا اســتعرضت الشــيخة هــال أثر 
الشــراكات الناجحــة التــي أقامتهــا هيئــة 

الثقافــة مــع مؤسســات القطــاع الخــاص، 
والتي أنتجت عن مشــاريع ثقافية مميزة 
بتفعيــل  الجهــات  تلــك  اهتمــام  تعكــس 
دور برامــج المســؤولية االجتماعيــة. كمــا 
أشــادت مدير عــام الثقافة والفنون خالل 
مداخلتهــا بدعــم راعــي الثقافة األول في 
مملكــة البحرين عاهل البالد جاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 

وكانــت هيئة البحريــن للثقافة واآلثار قد 
شــاركت فــي افتتــاح أعمــال اليــوم األول 
للنــدوة من خالل عــرض بعنوان “البرامج 
التــي تســهم فــي تعزيــز الهويــة الثقافيــة 
الخليجيــة”، تّم خالله تعريف المشــاركين 
الثقافــة  برامــج هيئــة  النــدوة علــى  فــي 
فــي مجملهــا  تتضمــن  والتــي  المتنوعــة، 
رســائل توعوية هادفــة تخاطب المجتمع 

بالثقافــة  أي  والســالم  التســامح  بلغــة 
والفن.

 18 الموافــق  الخميــس  صبــاح  تــم  كمــا 
أبريــل، تســليط الضوء علــى مبادرة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار “من أرض ما قبل 
التاريــخ”، وذلــك ضمــن محــور “تشــجيع 
والصناعــات  األنشــطة  فــي  االســتثمار 

الثقافية”.

ــة الــخــلــيــجــيــة” ــي ــاف ــق ــث ــة ال ــي ــج ــي ــرات ــت ــة اإلس ــاغ ــي “إعــــــادة ص

البحرين تشارك في ندوة فكرية بالكويت
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بـــانــخــــفــــــــــــــــاض 15.3 % عــــــــــــــــــــن 2018

البحرين تستورد سلًعا بـ 1.1 مليار دينار بالربع األول

بلــغ إجمالــي الــواردات الســلعية للبحريــن حوالــي 1.1 مليــار دينــار خالل الربــع األول من 
العــام 2019، مقابــل 1.3 مليــار دينــار خــالل الربــع األول مــن العــام 2018، أي بانخفــاض 
مقــداره %15.3، وفــق بيانات أولية مصدرها شــؤون الجمارك وينشــرها الجهاز المركزي 

للمعلومات المسؤول عن اإلحصائيات الرسمية.

االســتيراد  حجــم  أن  البيانــات  وأوضحــت 
فــي ينايــر بلغ 372 مليــون و423 ألفا و567 
هــي خامــات  5 ســلع  أبــرز  دينــارا، وكانــت 
الحديــد ومركزاتهــا ب32.7 مليــون دينــار، 
بالمرتبــة  آخــر  ألمنيــوم  اوكســيد  وجــاءت 
دينــار،  مليــون   14.9 مــن  بأكثــر  الثانيــة 
الثالثــة  المرتبــة  الذهــب  ســبائك  وســجلت 
بحوالــي 11.7 مليــون دينــار، ثــم ســيارات 
الجيب موديل سنة التخليص أو التي تليها 
)تتجــاوز 3000 ســم3( بأكثر من 8.1 مليون 
دينــار، وبالمرتبــة الخامســة ألمنيــوم خــام، 

غير مخلوط بأكثر من 6.3 مليون دينار.
حجــم  أن  الرســمية  البيانــات  وأظهــرت 
االســتيراد ارتفــع خــال فبرايــر إذ بلــغ 349 

ألفــا و831 دينــارا، وجــاءت  مليــون و927 
ضمــن  األول  بالمركــز  األلمنيــوم  أوكســيد 
أبــرز 5 ســلع تــم اســتيرادها خال الشــهر إذ 
بلغــت قيمتهــا أكثر مــن 40.6 مليــون دينار، 
فيمــا جــاء خامــات حديــد ومركزاتهــا غيــر 
مكتلــة بالمرتبــة الثانيــة بقيمــة 25 مليــون 
دينار تقريبا، ســيارات الجيب، موديل ســنة 
 3000 )تتجــاوز  تليهــا  التــي  أو  التخليــص 
سم3( بالمرتبة الثالثة ب10.4 مليون دينار، 
وســجلت لفائــف عاديــة )ســجائر( محتويــة 
مليــون  ب8.6  الرابعــة  المرتبــة  تبــغ  علــى 
دينــار، وجــاءت ســيارات الجيــب، موديــل 
سنة التخليص أو التي تليها )1501-3000( 
ســم3 بالمرتبة الخامســة بقيمــة 8.2 مليون 

دينار تقريبا.
وســجل شــهر مــارس 435 مليــون و75 ألفــا 
و809 دينار، ومن أبرز 5 سلع تم استيرادها 
تصــدرت القائمــة خامات حديــد ومركزاتها 
غير مكتلة ب44.4 مليون دينار، وأوكســيد 
ب21.5  الثانيــة  بالمرتبــة  آخــر  ألمنيــوم 
مليون دينار، ســيارات الجيب، موديل سنة 

 3000 )تتجــاوز  تليهــا  التــي  أو  التخليــص 
سم3( بالمرتبة الثالثة ب11.9 مليون دينار، 
الذهــب  لســبائك  كانــت  الرابعــة  والمرتبــة 
بقيمة 9.5 مليون دينار، والمرتبة الخامســة 
لســيارات الجيــب، موديــل ســنة التخليــص 
)3000-1501( ســم3 ب8.5  أو التــي تليهــا 

مليون دينار.

سوق النفط 
تتوازن في 2019

الطاقــة  وزيــر  مستشــار  قــال 
أمــس  المهنــا  إبراهيــم  الســعودي 
إنه يتوقع أن تتوازن ســوق النفط 

على نحو جيد هذا العام.
وقال المهنا خال قمة للنفط في 
باريس “هذا العام، شهدنا تطبيق 

قرار أوبك+.
الخفــض  تمديــد  المحتمــل  مــن 
علــى  بنــاء  العــام  نهايــة  حتــى 

أوضاع السوق”.

واتفقت مجموعة أوبك+  «
العام الماضي على خفض 

اإلنتاج في رد فعل جزئي على 
زيادة إنتاج النفط الصخري 

األميركي.

باريس - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

بلغت كمية األسهم المتداولة في “بورصة البحرين” خالل هذا األسبوع 22 مليوًنا 
و545 ألًفــا و145 ســهًما بقيمــة إجماليــة قدرهــا 6 مالييــن و61 ألًفــا و516 دينــاًرا، 

نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خالل 425 صفقة.

هــذا  خــال  المســتثمرون  وتــداول   
األسبوع أسهم 27 شركة، ارتفعت أسعار 
أســهم 8 شــركات، فــي حيــن انخفضــت 
أسعار أسهم 12 شركة، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار أقفالها السابق. 
فــي  األول  المركــز  علــى  واســتحوذ   
البنــوك  تعامــات هــذا األســبوع قطــاع 
أســهمه  قيمــة  بلغــت  حيــث  التجاريــة، 
و376  ألًفــا  و130  مليــون   4 المتداولــة 
مــن   %  68.14 نســبته  مــا  أو  دينــاًرا 
إجمالي قيمة األســهم المتداولة وبكمية 
قدرها 14 مليوًنا و584 ألًفا و632 سهًما، 

تم تنفيذها من خال 159 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب 
قيمــة  بلغــت  حيــث  الخدمــات،  قطــاع 
أســهمه المتداولة 989 ألًفــا و179 ديناًرا 
قيمــة  إجمالــي  مــن   %  16.32 بنســبة 
األســهم المتداولة في البورصة، وبكمية 
قدرهــا 3 ماييــن و41 ألًفا و142 ســهًما، 

تم تنفيذها من خال 160 صفقة.
أمــا علــى مســتوى الشــركات، فقــد جــاء 

البنــك األهلــي المتحد فــي المركز األول 
من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 3 
ماييــن و671 ألًفا و570 ديناًرا وبنســبة 
60.57 % مــن قيمــة األســهم المتداولــة 
ألًفــا  و645  مليوًنــا   11 قدرهــا  وبكميــة 
و154 ســهًما، تــم تنفيذها مــن خال 84 

صفقة.
وجــاءت في المركز الثاني شــركة بتلكو 
دينــاًرا  و994  ألًفــا   415 قدرهــا  بقيمــة 
األســهم  قيمــة  مــن   %  6.86 وبنســبة 
المتداولــة، وبكميــة تقدر بمليــون و321 
ألًفــا و942 ســهًما، تــم تنفيذها من خال 
معــدالت  إلــى  وبالعــودة  صفقــة.    65
التــداول خــال هــذا األســبوع من خال 
5 أيــام عمــل، نجد أن المتوســط اليومي 
مليــون  بلــغ  المتداولــة  األســهم  لقيمــة 
حيــن  فــي  دنانيــر  و303  ألًفــا  و212 
كان المتوســط اليومــي لكميــة األســهم 
و29  آالف  و509  ماييــن   4 المتداولــة 
ســهًما أما متوســط عدد الصفقات خال 

هذا األسبوع فبلغ 85 صفقة.

6 ماليين دينار تداوالت “البورصة” في أسبوع
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كشــف الســفير الروســي لدى البحرين، أيغور كريمنوف عن أن العالقات الروسية البحرينية 
تشــهد تطوًرا وتنامًيا متســارًعا فــي كافة المجاالت ومنها المجــاالت الثقافية واالقتصادية 
والتجاريــة والســياحية، مؤكــًدا أن هناك تفاهًما واســًعا بين روســيا والبحريــن لتطوير هذه 
العالقات وتوســيع مجاالتها، مشــدًدا على أن عمل اللجنة الحكومية المشــتركة بين البلدين 

يصب في هذا اإلطار من خالل االجتماعات المشتركة التى تعقدها اللجان المشتركة. 

التبــادل  ميــزان  إن  الروســى  الســفير  وقــال 
التجــاري بيــن روســيا االتحاديــة والبحريــن 
عــام  خــال  دينــار  مليــون   100 إلــى  وصــل 
تــدرس  المشــتركة  اللجنــة  أن  مبيًنــا   ،2018
كبــرى،  اســتثمارية  لعــدة مشــاريع  وتخطــط 
ومــن هــذه المشــاريع مشــروع تخزيــن القمح 
الروســي في المملكة، ليتم بعد ذلك تصديره 
من خال البحرين إلى دول الخليج ومنطقة 
الشــرق األوســط، موضًحــا، أن دول الشــرق 
األوســط تســتورد مــن روســيا مــن 6 إلــى 8 
ا، الفًتــا إلــى أن هذا  ماييــن طــن قمــح ســنويًّ

المشــروع المزمــع أقامتــه بالبحريــن يــأت لما 
تتمتــع بــه البحريــن مــن موقــع اســتراتيجي 
األفضــل  االســتراتيجية  المنطقــة  يجعلهــا 
لتصديــر القمح إلى دول الخليج كالســعودية 
وغيرهــا، مؤكــًدا وجود توافق في الرؤى بين 
البلديــن بالنســبة لهذا المشــروع الذي يحظى 
ــا عمل  بدعــم مــن القيادتيــن حيــث يتــم حاليًّ

الدراسات الازمة لهذا المشروع.
روســيا  لســفير  تصريحــات  فــي  ذلــك  جــاء 
االتحاديــة، ايغــور كريمنــوف، لـ “البــاد” على 
هامــش افتتاح رئيس هيئــة البحرين للثقافة 

واآلثــار الشــيخة مي بنــت محمــد آل خليفة، 
لمعــرض الصــور الفنــي الروســى “الطــرق إلى 
الحرية والســام”، مؤخًرا، والذي أقيم بصالة 
مــن  عــدد  بحضــور  بالمنامــة،  الفنــون  مركــز 
الفنانيــن والمهتميــن وأعضاء ســفارة روســيا 
االتحاديــة لــدى البحريــن، إذ ضــم المعــرض 
أكثــر مــن 85 صــورة تســتعرض دعــم ودفاع 
فــي  أوروبــا  شــعوب  مــع  االتحاديــة  روســيا 
الحــرب النازيــة، للفتــرة مــن عــام 1941 إلــى 
1945، وتضم الصور بعض اللقطات الكارثية 
واإلنسانية من المعاناة البشرية التي عاشتها 
الــدول األوربيــة خــال الحــرب، بينمــا تصور 
بعضهــا المعانــاة اإلنســانية للمدنييــن والدمار 
ســببته الحــرب للبشــرية وللــدول، ومــا لحــق 
من دمار ببعض دول أوربا أثناء الحرب التى 
راح ضحيتهــا 27 مليــون نســمة 50 % منهــم 

من المدنيين.
وقال السفير الروسى كريمنوف، إن البحرين 

هــي أول دولــة يتم عــرض هذه الصــور فيها، 
موضًحــا أن هــذه الصــور لــم تعــرض فــي أي 
دولــة أخــرى ولكنهــا خصصــت لتعــرض فــى 
بيــن  الثقافــي  التعــاون  إطــار  فــي  البحريــن 
الروســية  الســفارة  فــي  الثقافيــة  الملحقيــة 
وهيئــة الثقافــة واآلثار، مؤكــًدا وجود العديد 
الســفارة  بيــن  والفنيــة  الثقافيــة  األطــر  مــن 

الروســية والهيئــة خــال الفعاليــات القادمــة 
التي ستنظمها الهيئة على مدار العام.

سهولة الحصول على التأشيرة إلى روسيا

وأوضــح الســفير الروســى أيغــور كريمنــوف، 
الازمــة  التســهيات  كل  تقــدم  الســفارة  أن 
بــكل  التأشــيرة  علــى  للحصــول  للمواطنيــن 

يســر وســهولة، وأنــه ال يســتغرق أي وقــت، 
ــا على أن يكــون دخول  مبيًنــا أنــه يعمل حاليًّ
المواطن البحريني إلى روسيا االتحادية من 
خــال محطة الوصول، مؤكًدا أن العمل على 
إلغاء التأشــيرة والمعاملــة بالمثل للمواطنين 
ودعمــه  اهتمامــه  محــور  هــو  البحرينييــن 

الشخصي الحالي وأن هذا سيتحقق قريًبا.
 وأشــار كريمنوف أن الجانب الســياحي شهد 
تطــوًرا ملحوًظــا خــال الـــ 6 اشــهر األخيــرة 
حيــث تســتقبل البحريــن 100 ســائح روســى 
الجاليــة  أفــراد  عــدد  أن  مبيًنــا  ا،  أســبوعيًّ
الروســية في البحرين يصل إلى حوالى 300 
روسي وأن عدد البحرينيين الذين يحرصون 
علــى زيــارة روســيا يبلغ أكثر من 500 ســائح 
ا، مشيًرا إلى أن الطيران الروسي يعمل  سنويًّ
ــا على فتــح محطات جديــدة من المدن  حاليًّ
الروســية الجميلــة أمــام الســياح البحرينيين 

الذين يقصدون روسيا االتحادية للسياحة.

حجم التبادل التجاري بين روسيا والبحرين

كريمنوف متحدثا لـ “البالد”

بدور المالكي من المنامة

100
مليــون دينــار

زينب العكري

أظهــرت أحــدث بيانــات رســمية نشــرت أن 21 مؤسســة متنوعــة األنشــطة عاملة في الســوق المحلي، تقدمــت بطلبات إلى مركــز البحرين للمســتثمرين التابع 
لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحويل أنشطتها وتغيير شكلها القانوني أو تحويل فروع تابعة لها إلى مؤسسات قائمة بذاتها، بإجمالي رؤوس أموال 

تصل إلى 1.5 مليون دينار.

مركــز  إلــى  بطلبــات  تقدمــت  التــي  المؤسســات  وأبــرز 
البحريــن للمســتثمرين، هــي “آمــار القابضــة” وهي شــركة 
مســاهمة بحرينيــة مقفلــة لتغييــر الشــكل القانونــي لهــا 
بتحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة، وبــرأس 

مال نحو 1.16 مليون دينار.
 ،2008 ينايــر   24 فــي  القابضــة  آمــار  شــركة  وتأسســت 
وتعمــل بأنشــطة الشــركات القابضــة، وباســتثمار محلــي 

مدفوع نحو 1.16 مليون دينار.
وتوزعت أنشــطة الشــركات التي تقدمــت بطلبات لتغيير 
شــكلها القانونــي، كالتالــي: 6 مؤسســات مصنفــة “فردية” 

مســؤولية  ذات  شــركة  إلــى  نشــاطها  تحويــل  طلبــت 
الشــركات  إجمالــي  مــن   %  28.6 نســبته  بمــا  محــدودة 
المتقدمة، و4 مؤسســات مصنفة شــركة الشخص الواحد 
لتصبح شــركة ذات مسؤولية محدودة بما نسبته 19 %، 
ومؤسســتان مصنفتــان شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
لتصبــح شــركة الشــخص الواحــد بمــا نســبته 9.5 %، كما 
تقدمــت 9 مؤسســات متنوعــة األنشــطة لتغييــر شــكلها 

القانوني بما نسبته 42.9 %.
وأظهرت البيانات الرسمية أن أبرز الشركات التي أعلنت 
عن رؤوس أموالها الجديدة، هي مؤسسة المدار للتجارة 

العامــة بــرأس مال 100 ألــف دينار، “صندي إنترنشــونال” 
للزيــارات  الموســى  “قافلــة  دينــار،  ألــف   50 مــال  بــرأس 
الدينيــة” بــرأس مــال 40 ألــف دينار، وشــركتان رأس مال 
كل شــركة منهــا 25 ألف دينار )محــات اليقظة التجارية، 
رام أب إيــه/  بــارت التجاريــة(، و3 مؤسســات رأس مــال 
كل شــركة منهــا 20 ألــف دينار )أبو إكرم للتســويق، منامة 
ريالتــي، برادات القاف(، وشــركتان رأس مال كل شــركة 
منهــا 10 آالف دينــار )بهاتيــا هريــش ولبــداس، بتــروزون 
الدوليــة للتجــارة والمقاوالت(، و4 شــركات رأس مال كل 

شركة منها 5 آالف دينار.

أبــرز الشــركات المتقدمة “آمــار القابضة” برأس مــال 1.2 مليون دينار
تطلــب تغييـــر أنشطتهـــا

أمل الحامد

21
مؤسسة محلية

رئيس حاضنة سودانية: ريادة األعمال تنعش االقتصادات
والتجـــارب للمشـــاريع  الطريـــق  خارطـــة  تمثـــل  المملكـــة  أن  أكـــدت 

أكــدت نائب عميد كلية الهندســة بجامعــة الخرطوم مدير وحدة 
تكنوبول دينا محمد بال لـ “الباد” أن ريادة األعمال هي المخرج 
الوحيــد النتعــاش اقتصــاد أي دولــة. وأوضحــت بــال أن ريــادة 
األعمــال تعتبــر مــن المخــارج لنمــو االقتصــادات ويكــون تأثيرها 
إيجابيــا علــى االقتصــاد كما حصل فــي الصيــن والبرازيل وتركيا 
وجميــع الــدول التــي نمــت أخيــرا، واعتمــدت علــى الحاضنــات 
وأعدادها في هذه الدول، وأصبح التوجه العالمي باالعتماد على 
الحاضنــات والتركيــز علــى ريــادة األعمــال ونشــر الوعــي بريــادة 

األعمال واالبتكار الن هذا هو التوجه الجديد بالسوق.
وذكــرت بــال أن وحــدة تكنوبــول هي عبــارة عن حاضنــة تقنية 
لتحويل مشاريع الطاب من أفكار إلى مشاريع في األسواق، مع 
تقديم كل ما يحتاج إليه الطاب من مساعدات فنية، والتدريب 

واالستشارات بأنواعها التقنية والهندسية والقانونية.
وأشــارت إلــى أنهــم اكتســبوا المعرفة بريــادة األعمال مــن المركز 
العربــي الدولــي لريــادة األعمال واالســتثمار التابــع لمنظمة األمم 
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة “اليونيــدو البحريــن”، خصوًصــا أن 
“اليونيــدو” ســاعدهم منــذ البدايــة ووفــر لهــم البرامــج التدريبية 

ودرب المدربيــن، بعــد ذلــك أنشــأت الحاضنــة فــي العــام 2016، 
وأطلــق عليهــا اســم “حاضنــة التكنوبــول”، وكانــت مدعومــة مــن 
البنــك اإلســامي للتنميــة فــي جــدة ضمــن مشــروع تطويــر كلية 

الهندسة.
ولفتــت إلــى أن الحاضنــة حالًيــا تحــوي أكثــر من 9 شــركات و15 
رائــد عمــل، وهنالــك قصــص نجــاح بدأت تظهــر، وهذه الشــركات 

تعمــل فــي مجــاالت مختلفــة منهــا الزراعــي والصناعــي والبيئــي 
والهندسي، وأداء هذه الشركات يعتبر جيدا جًدا.

وتطرقــت إلى اســتفادتهم الكبيرة مــن تجربة البحرين في ريادة 
األعمــال وتطبيــق نظــم الحاضنــات؛ ألنهــا كانــت بمثابــة خارطــة 
الطريــق بالنســبة لنــا، ونحن نتبــع هذه الخارطة في الســودان بما 

يتناسب مع الظروف.
وذكــرت أن مكتــب “اليونيــدو البحريــن” دعانا للمشــاركة بالعديد 
والمؤتمــرات  البحريــن،  فــي  المكثفــة  التدريبيــة  البرامــج  مــن 
المختلفة، مشيرة إلى أنه من خال المشاركة في المؤتمرات فإن 
مكتــب “اليونيــدو البحرين” يعمل على تنميــة بيئة رواد األعمال، 

والترابط عالمًيا مع كل الجهات العالمية ذات الصلة.
وأضافــت أن مكتيــب “اليونيــدو” قــام بدعوتهــم للمشــاركة فــي 
المؤتمــر العالمــي لريادة األعمال 2019 بالبحرين، الذي انعقد بين 
15 و17 أبريل؛ وذلك لعرض تجربتهم واالستفادة مما هو جديد 
وكذلك االســتفادة من خبرات اآلخرين التي باإلمكان مســاهمتها 
بإنجــاح القطــاع بصــورة ســريعة، مؤكــدة أن ريــادة األعمــال هي 

المخرج الوحيد النتعاش اقتصاد أي دولة.
يشــار إلــى أن أكثر مــن 52 دولة تطبق النمــوذج البحريني لريادة 

األعمال وتحفيز االستثمار.

دكتورة دينا متحدثة لـ “البالد”

خّفــض بنــك الخليــج الدولــي، أحــد المســاهمين الرئيســين فــي شــركة زين 
البحرين، حصته في الشركة لتصبح 8.237 % من إجمالي أسهمها المدرجة 

ببورصة البحرين، عبر تنفيذ صفقة لبيع 108 آالف سهم.

فــي  البنــك  تملــك  نســبة  وأصبحــت 
الشــركة بعد تنفيــذ الصفقات 8.237 
% التــي تمثــل 30,313,567 ســهًما، 
وكانــت قبــل تنفيذ الصفقــات 8.267 

% وتمثل 30,421,567 سهًما.
مديــر  الدولــي  الخليــج  بنــك  وكان   
اإلصدار الرئيسي ألسهم الشركة في 
البورصــة حيــث طرحــت 15 % مــن 
أســهم الشــركة لاكتتــاب العــام فــي 
الفتــرة مــن 2 إلــى 30 ســبتمبر 2014 
مــن  ســهم  مليــون   48 تمثــل  التــي 
ا  إجمالي أســهم الشــركة البالغــة حاليًّ

368 مليون سهم.
 وتمــت تغطيــة األســهم العاديــة مــن 
قبــل متعهــد االكتتــاب )بنــك الخليج 
الدولي( بلغ 31,285,097 سهًما تمثل 
65.2 % من إجمالي األســهم العادية 

التي طرحت لاكتتاب العام. 

 ووفًقــا للمعلومــات المنشــورة علــى 
موقع البورصة، فإن كبار المساهمين 
فــي زين البحرين، هــم: زين الكويت 
تمتلك ما نســبته 54.78 %، والشيخ 
أحمــد بــن علــي آل خليفــة يمتلــك ما 
لبنــك  و8.27 %   ،% 16.10 نســبته 

الخليج الدولي.

“الخليج الدولي” يخّفض حصته في “زين”

أمل الحامد من السنابس

المحرر االقتصادي

باع 108 آالف 
سهم من 

خالل بورصة 
البحرين
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اســتبعد مصرفيــون واقتصاديــون أن تتأثــر االســتثمارات الخليجيــة فــي بريطانيــا بشــكل كبيــر بســبب الخــروج من االتحــاد األوروبــي، ألنها 
اســتثمارات بعيــدة المــدى. وقالــوا إن الغمــوض وانخفــاض الجنيــة االســترليني وفــرا فرًصــا الصطيــاد صفقــات اســتثمارية خصوًصــا بقطاع 

العقارات.

 لكنهــم لــم ينكــروا تأثيًرا قد يطــرأ على المدى 
بنــك  أرقــام  إلــى  بذلــك  مســتندين  القصيــر، 
تراجــع  إلــى  أشــار  الــذي  المركــزي،  إنجلتــرا 
قيمــة  ســيما  ال  االقتصاديــة،  المؤشــرات 

العقارات بواقع 30 %.
 وتبلــغ التجــارة بيــن بريطانيــا ودول الخليــج 
الســت نحــو 30 مليــار جنيه اســترليني )37.5 
ا، وتعــد دول الخليج ثاني  مليــار دوالر( ســنويًّ
أكبــر شــريك تجــاري للمملكــة المتحــدة خارج 
أوروبــا.  وعــن ذلــك يقــول دكتــور االقتصــاد 
محمــد راشــد إن االســتثمارات الخليجيــة، بما 
فيهــا البحرينيــة، لــن تتأثــر كثيــًرا بعــد خروج 
بريطانيــا مــن االتحاد األوروبي كــون معظمها 
أصــوالً، واســتثمارات بعيــدة المــدى عــادة مــا 

تحافظ على قيمتها.

ا   وأكــد أن العقــار دائًما ما يعتبر اســتثمارا قويًّ
وال يمــوت، وهــو ما ينطبق على االســتثمارات 

الخليجية كون 40 % منها عقارية.
وال يوجد أرقام واضحة لحجم االســتثمارات 
البحرينيــة فــي بريطانيــا، لكــن تقارير رســمية 
تقــول إن الســعودية تســتثمر نحــو 60 مليــار 
جنيــه اســترليني وقطر 40 مليــاًرا، واإلمارات 
التجــاري  التبــادل  حجــم  أن  إال  مليــاًرا،   20
بيــن المنامــة ولندن بلغ، بحســب وزيــر الدولة 
ليــام  المتحــدة  بالمملكــة  الدوليــة  للتجــارة 
فوكــس، 740 مليــون جنيــه اســترليني )370 

مليون دينار(، في حين يصل مع اإلمارات إلى 
14.6 مليار جنيه اســترليني، حيث تعتبر رابع 
أكبر ســوق لصــادرات المملكــة المتحدة خارج 

أوروبا. وأرقام الوزير تعود إلى العام 2018.
جــاء  مــا  مالــك  وســام  المالــي  الخبيــر  وأّيــد 
االســتثمارات  أن  مضيًفــا  راشــد،  الدكتــور  بــه 
لــم  والخليجيــة عموًمــا،  البحرينيــة خصوًصــا 
تأت كون بريطانيا جزًءا من االتحاد األوروبي، 
لكنها تدفقت كونها ســوًقا جاذبة لالستثمارات 
وتعــود بإيــرادات جيــدة ألصحابهــا، خصوًصــا 

في قطاعي العقارات والبنوك.

وبين مالك المتخصص في إدارة األصول، أن المملكة المتحدة بلد قانون ومنظم، وقادر  «
على حماية اقتصاده رغم الهزة التي أصابته أبان إجراء االستفتاء، مؤكًدا أن الخروج من 
“بريكسيت” على األغلب سيكون باتفاق ما يسمح بوضع الخطط والتريث قبل البيع أو 

الشراء أو االحتفاظ باالستثمارات.

ماذا فعل “بريكسيت” باستثمارات الخليج في بريطانيا؟
ــر ــب ــرر األك ــض ــت ــم ــر... الـــعـــقـــارات ال ــي ــص ــق ــى الـــمـــدى ال ــل ــر ع ــي ــأث اقـــتـــصـــاديـــون: ت

منــح االتحــاد األوروبــي في قمة بروكســل التي انعقدت في العاشــر من الشــهر 
الجــاري، مهلــة جديــدة لبريطانيــا للخــروج مــن االتحــاد، تمتــد حتــى 31 أكتوبر 
المقبل. وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا رسميا من االتحاد في 29 مارس 

الماضي، إال أن مجلس النواب عطل التنفيذ. 

وفــي تعليق لهــا على التمديــد الجديد، 
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي، أن بالدها بإمكانها االنســحاب من 
االتحــاد قبــل هــذا التاريــخ. ويخشــى 
الطرفــان من “بريكســيت” بدون اتفاق، 
بســبب التداعيات االقتصادية الممكنة 

على كل منهما.
وغــرد رئيس االتحــاد األوروبي دونالد 
توســك علــى “تويتــر” فــي نهايــة قمــة 
فــي  الـــ27  الــدول  “وافقــت  بروكســل 
علــى  وبريطانيــا  األوروبــي  االتحــاد 
تمديد مرن حتى 31 أكتوبر. هذا يعني 
6 أشــهر إضافية للندن مــن أجل إيجاد 

أفضل حل ممكن”.
وال تــزال ماي من دون أكثرية برلمانية 
وهــي  االنســحاب،  التفــاق  داعمــة 
تجــري منذ فترة وجيــزة محادثات مع 
المعارضة العمالية للخروج من المأزق.

اتفــاق  البريطانــي  البرلمــان  ورفــض 
االنسحاب الذي توصلت إليه الحكومة 
مــع دول االتحــاد األوروبي 3 مرات، ما 
ألقى بعملية االنســحاب من التكتل في 
أتــون فوضى شــاملة ومســتمرة منذ 3 

سنوات.
ويرفض معظم النواب بمجلس العموم 
البريطانــي “البرلمــان” بعــض التفاصيل 
المتعلقــة  خصوًصــا  االتفــاق،  فــي 
بالحــدود مــع جمهورية أيرلنــدا، العضو 

في االتحاد.
الخــروج دون  أيًضــا  لكنهــم يرفضــون 
اتفــاق، مــا وضــع البالد فــي دوامة منذ 
علــى  بروكســل  إصــرار  وســط  شــهور، 

خطة “بريكست” بصيغتها الحالية.
وقالــت مــاي للبرلمــان بعــد التصويــت 
أقصــى  بلغنــا  قــد  نكــون  أن  “أخشــى 
حدود هذه العملية في المجلس... هذا 
اتفــاق  الخــروج دون  المجلــس رفــض 
ورفض عدم الخروج. كما رفض جميع 

التغييرات المطروحة على االتفاق”.
االتحــاد  فــي  أعضــاء  دول  وتهــدد 
األوروبي أنها ستمضي في اإلجراءات 

دون اتفاق. 
وكانــت لندن قد اتخــذت قرار الخروج 
مــن االتحــاد األوروبي “بريكســت” عبر 

استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016.
وكشــف االســتفتاء عن انقســام داخلي 
كبيــر بشــأن العديــد مــن القضايــا وأثار 
جــدال واســعا بشــأن أمــور شــتى مثــل 

االنفصال والهجرة.
ويطالــب مئات اآلالف من البريطانيين 
يطالــب  وقــت  فــي  ثــان،  باســتفتاء 
فيــه مئــات اآلالف أيضــا مــن مؤيــدي 

االنفصال المضي قدما في التنفيذ.
ويثيــر الغمــوض الــذي يكتنــف عمليــة 
االنفصــال، قلقــا شــديدا لــدى الحلفــاء 
هــذه  أن  خصوصــا  والمســتثمرين 
سياســية  خطــوة  أهــم  تعــد  الخطــوة 
واقتصاديــة فــي بريطانيا منــذ الحرب 

العالمية الثانية.
ويخشــى المعارضون لالنفصال من أن 
يــؤدي الخــروج إلى إضعــاف االقتصاد 
البريطانــي وإلــى انقســام أوروبــا فــي 
مواجهــة رئاســة أميركية غيــر تقليدية 
تحــت قيــادة دونالــد ترامــب فضال عن 

زيادة تأثير روسيا والصين.
ويقــول المؤيــدون لالنفصــال إنــه رغم 
قــد  الــذي  األجــل  قصيــر  االضطــراب 
للمملكــة  ســيتيح  أنــه  إال  عنــه،  ينجــم 
المتحــدة االزدهار علــى المدى الطويل 
بالمشــروع  ممــا يصفونــه  تحــررت  إذا 

الفاشل إلقامة وحدة أوروبية.

 االقتصاد البريطاني يخسر 
6 ماليين دوالر بالساعة 

فــإن   ،)CNN( وبحســب تقريــر لشــبكة 
حالــة عدم اليقين التي تشــهدها عملية 
خــروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
كبيــرة  بأضــرار  تســببت  “بريكســت”، 

القتصاد المملكة المتحدة.
مغــادرة  علــى  التصويــت  وتســبب 
 ،2016 يونيــو  فــي  االتحــاد  بريطانيــا 
الجنيــه  لقيمــة  كبيــر  بانخفــاض 
مــن  بســنوات  وبشــرت  اإلســترليني، 
ضعــف  فــي  تســببت  اليقيــن،  عــدم 
النشــاط االقتصــادي، وأدت إلى تراجع 

االستثمار.
ووفًقــا لبنــك إنجلتــرا )البنــك المركزي(، 
فقد أصبــح االقتصــاد البريطاني حاليا 
أصغــر بنســبة 2 % ممــا كان ســيحدث 
لو اختارت المملكة المتحدة البقاء في 

الكتلة األوروبية.
كمــا حــذر البنــك مــن خطــر االنكمــاش 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  وتراجــع 
بنســبة 8 % وخســائر تتجــاوز الـــ 100 
مليار جنيه إسترليني سنويا على مدار 

10 أعوام مقبلة.
البطالــة،  نســبة  ارتفــاع  إلــى  وأشــار 
وكذلــك األمــر بالنســبة للتضخم، حيث 
توقــع أن تصعد 6.5 %. وقال ســتهبط 
قيمة العقارات بنسبة تصل إلى 30 %.

مليار دوالر خسائر أسبوعية

وتبلغ قيمــة الناتج االقتصادي المفقود 
مليــون   800 حوالــي  االســتفتاء  منــذ 
فــي  دوالر(  )مليــار  إســترليني  جنيــه 
األسبوع، أو4.7 مليون جنيه إسترليني 

)6 ماليين دوالر( في الساعة.
وتتراكم العواقب االقتصادية السلبية، 
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تغييرات 
هيكليــة حتى اآلن في عالقة بريطانيا 

التجاريــة مع دول االتحاد األوروبي أو 
بقية العالم.

وفي ظل عدم وضوح شــروط التجارة 
المســتقبلية فــي المملكــة المتحدة منذ 
مــن  جعــل  ســنوات،   3 مــن  يقــرب  مــا 
التخطيــط  الشــركات  علــى  الصعــب 
إلــى  للمســتقبل، إذ عمــد العديــد منهــا 
فيمــا  إلغائهــا،  أو  اســتثماراتها  تأخيــر 
قامــت أخرى بضخ الماليين اســتعدادا 

للخروج بدون صفقة.
وفي ظل فوضى السياسة البريطانية، 
ال يــزال هنــاك خطــر مــن مغــادرة البالد 
لالتحــاد األوروبــي دون اتفــاق انتقالي 

لحماية التجارة.
وقــال بنــك إنجلتــرا، إن تداعيــات هــذا 
الســيناريو ســتكون أســوأ مــن األزمــة 

المالية للعام 2008.
يــزال  ال  البريطانــي،  االقتصــاد  لكــن 

يسقط نحو األسفل في الترتيب ضمن 
مجموعة السبع الكبرى، إذ تراجع النمو 
تبلــغ  ســنوية  وتيــرة  مــن  االقتصــادي 

حوالي 2 % إلى أقل من 1 % حاليا.
وتوقــف االســتثمار مــن قبل الشــركات 
البريطانية بعد االستفتاء ليهبط بنسبة 
3.7 % فــي العــام 2018، وفــي الوقــت 
مجموعــة  دول  بقيــة  شــهدت  نفســه، 
الســبع نمــو اســتثمارات األعمــال بنحو 
6 % ســنويا منذ التصويت، وتراجعت 
ثقــة الشــركات فــي بريطانيا إلــى أدنى 

مستوى لها منذ حوالي عقد.
وشــعرت األســر البريطانيــة بالمعانــاة، 
بعــد أن انخفــض الجنيــه بنســبة 15 % 
مقابــل الــدوالر بعد تصويــت 2016، ما 
دفع أســعار السلع المستوردة لالرتفاع، 
فــي  وســاهم  التضخــم  ذلــك  وحفــز 

انخفاض قيمة رواتب األشخاص.

التسـلسـل الدراماتيكـي لـ “بـريكسيـت”

قــرار  إن  “موديــز”  وكالــة  قالــت 
االتحــاد  مــن  الخــروج  بريطانيــا 
تأثيــر  لــه  يكــون  لــن  األوروبــي 
يذكــر علــى الحكومــات الخليجيــة، 
وذلــك نتيجــة محدودية انكشــافها 
المتحــدة،  المملكــة  علــى  التجــاري 
صناديقهــا  حجــم  إلــى  إضافــة 
الســيادية الذي يمّكنها من مواجهة 
التقلبــات المحتملة في قيمة بعض 

األصول. 
وأضافت الوكالة أنه في حين هناك 

احتمالية لتأثر التدفقات الخليجية 
إلــى بريطانيــا مــن الـ “البريكســيت” 
فــإن  النفــط،  أســعار  وتدنــي 
الســيادية  الصناديــق  اســتثمارات 
الخليجيــة عــادة مــا تكــون طويلــة 
الســتثمارات  بالنســبة  أمــا  األجــل. 
فقــد  الخليــج،  فــي  بريطانيــا 
اســتبعدت “موديــز” تباطؤهــا، كون 
معظمهــا فــي قطــاع النفــط والغــاز 
الــذي مــن غيــر المرجــح أن يتضــرر 

من خروج بريطانيا من أوروبا.

“موديز”: دول الخليج لن تتأثر
المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

 وقّدر الرئيس السابق التحاد المصارف العربية، المؤسس  «
والعضو السابق لمجلس إدارة المصرف اإلسالمي البريطاني 

“مصرف ريان” عدنان أحمد يوسف خسائر الصناديق 
الخليجية السيادية بما فيها خسائر المصارف والقطاع 

الخاص بين 600 و700 مليار دوالر خالل الـ 48 ساعة التي 
أعقبت االنسحاب البريطاني من االتحاد األوروبي الذي أدى 
 إلى خسائر فاقت التريليوني دوالر بأسواق المال العالمية.

وجاءت تصريحات يوسف في شهر مايو 2017، حيث قال إن 

القطاع المصرفي الخليجي سيتأثر سلًبا في الوقت الراهن 
)عند اإلعالن عن االنسحاب(. أما على المديين المتوسط 

والبعيد، فسيتيح انسحاب المؤسسات المصرفية الكبرى 
من السوق البريطانية فرًصا أوسع للمستثمرين الخليجيين 

والمصارف اإلقليمية وبتكاليف أقل في السوق المالية 
البريطانية، خصوصا أن بريطانيا ستحتاج الستثمارات أكثر 

بعد تفكيك المنظومة االستثمارية األوروبية في المملكة 
المتحدة.

700 مليار خالل 48 ساعة

 قال وزير االقتصاد اإلماراتي في 11 فبراير الماضي إن  «
بريطانيا فاتحت اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من 

دول الخليج بخصوص اتفاق تجارة محتمل بعد الخروج 
 من االتحاد األوروبي.

وقال الوزير خالل جلسة بالقمة العالمية للحكومات 
في دبي إن التفاوض على مثل هذه االتفاقات يمكن أن 

 يستغرق سنوات. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة أنباء اإلمارات )وام( عن ليام فوكس وزير 

الدولة البريطاني للتجارة الدولية قوله خالل زيارته دبي 
لحضور القمة إن بالده “تتطلع” التفاق تجارة حرة مع 

 دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد دول الخليج من أكبر المستثمرين في بريطانيا، 

ويتراوح إجمالي استثمارات األفراد والصناديق السيادية 
الخليجية بين 200 و250 مليار دوالر، 40 % منها 

عقارات، فيما تتوزع البقية على السندات وأسواق المال 
والبنوك.

“الخليج” رهان لندن التجاري بعد “بريكسيت”

المحرر االقتصادي

االتحاد 
األوروبي يمنح 

لندن مهلة 
إلى 31 أكتوبر
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المصريون بالخارج يصوتون 
على تعديالت تمديد الرئاسة

بدأ الناخبون المصريون في الخارج 
اإلدالء بأصواتهم أمس الجمعة في 

استفتاء على تعديالت دستورية 
تسمح بتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح 

السيسي حتى العام 2030.
وبدأ التصويت في الساعة التاسعة 
صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة 
ويستمر حتى التاسعة مساء ويمتد 
3 أيام. وأقيمت مراكز االقتراع في 
سفارات مصر وعدد من قنصلياتها. 

ويبدأ التصويت في الداخل اليوم السبت 
ولمدة 3 أيام أيضا. وقالت وكالة أنباء 
الشرق األوسط المصرية الرسمية إن 
التصويت بدأ في قنصلية مصر في 

السعودية والسودان واإلمارات والبحرين 
والعراق ولبنان والنمسا.

المســماري: هدفنــا الحفاظ على حيــاة الســكان وممتلكاتهــم بطرابلس

الجيش الليبي ملتزم بقواعد االشتباك

أكــد المتحــدث باســم الجيش الوطنــي الليبي، اللواء أحمد المســماري، أن هدف 
الجيش هو “الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم بطرابلس”.

ســير  عــن  الصحافــي  اإليجــاز  فــي  وقــال 
معركة طرابلس، أمس الجمعة، إن “الجيش 
الليبــي ملتــزم بقواعــد االشــتباك وبالقانــون 

اإلنساني”.
وألمــح إلــى أن قــوات حكومــة الوفــاق فــي 
طربلــس “شــنت غــارة جويــة علــى الجيش 

الليبي، ولكن لم تحدث أي إصابات”.
وشــدد المتحــدث علــى أن “العمليــات فــي 

طرابلس تتقدم بسالسة وثبات”.
وأكد أن “األمن مستتب في مدينة غريان”، 

نافيًا أي شائعات متصلة بالمدينة.
وقــال إن “جماعــات إرهابيــة مــن القاعــدة 

والنصــرة أتــوا مــن ســوريا عبــر تركيــا إلــى 
طرابلس”.

وهدد بأن “عهد االعتداءات غير المحاسب 
عليها قد ولَّى”.

وأفــاد عــن قيــام الجيــش الوطني “بتســليم 
قاعــدة تمنهنت لوزارة الداخلية بعد إحباط 
هجــوم إرهابــي، أســفر عــن مقتــل 15 مــن 

المهاجمين”.
وشــرح علــى خريطة عســكرية كيــف هاجم 
قاعــدة  داخــل  مدنيــًا  مطــارًا  المســلحون 
تمنهنــت، مبينــا أهميــة القاعــدة وموضحــا 
أن “الجيــش طارد مهاجمــي قاعدة تمنهنت 

“الجيــش  أن  وكشــف  بعيــدة”.  لمســافات 
الوطنــي لديــه أســرى تشــاديين مــن قــوات 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيسها 
فايز السراج”.

دبي - العربية.نت

عواصم - رويترز

المسماري: جماعات إرهابية من القاعدة والنصرة أتوا من سوريا عبر تركيا 

بغداد - أ ف بباريس - أ ف بالجزائر - وكاالت

تظاهــر عشــرات اآلالف للجمعــة التاســعة علــى التوالــي، مطالبيــن برحيل رموز 
نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وتجمــع المتظاهــرون في العاصمــة كالعادة 
في ســاحة البريد المركزي وساحة موريس 
برحيــل  تطالــب  شــعارات  رافعيــن  أودان 
الدولــة  رئيــس  بهــم  ويقصــد  “البــاءات”، 
ورئيــس  صالــح  بــن  عبدالقــادر  المؤقــت 
الحكومــة نورالدين بــدوي ورئيس البرلمان 

معاذ بوشارب.
الالفــت في مظاهرات الجمعة التاســعة هو 
تراجع قوات األمن إلى نقاط تفتيش خارج 
قلــب العاصمــة. هــذا وأغلقــت قــوات األمن 
نفــق الجامعــة المحاذي لمــكان التظاهرات، 

لدواع أمنية.
بشــريا  جــدارا  المتظاهــرون  شــكل  فيمــا 
للفصــل بيــن المتظاهريــن واألمــن للحفــاظ 

على سلمية التظاهرات.
وكان حــراك الجزائــر أعلــن عشــية الجمعــة 
لبقــاء  الرافضــة  المظاهــرات  مــن  التاســعة 
رمــوز نظــام الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة 

بعنــوان  جديــدة  حملــة  عــن  الحكــم،  فــي 
“الســترات البرتقاليــة” بهــدف الحفــاظ على 

سلمية التظاهرات.
وســيرفع خــالل تظاهــرات الجمعــة شــعار 
أطلقــه  الــذي  ســلمية”  وســتبقى  “ســلمية 
المصــور الصحافي توفيق عمــران، وفق ما 
أوردته مصادر إعالمية محلية، مع نشــطاء 
فــي الحــراك الشــعبي بقيــادة مجموعــة من 
الصحافييــن والسياســيين الذيــن تحدثــوا 
الحــراك  ســلمية  اختــراق  محــاوالت  عــن 

وإبعاده عن خطابه الهادئ.
وســتضم حملــة “الســترات البرتقاليــة” أكثر 
مــن 200 شــاب مكلفيــن بتأطير المســيرات 
فــي مراكــز الضغــط خاصــة التــي شــهدت 
اشــتباكات بيــن المحتّجيــن وقــوات األمــن 
النفــق  مســتوى  علــى  خاصــة  بالعاصمــة 
الجامعــي وســاحة موريــس أودان ومدخل 

نهج محمد الخامس.

بعد الهدنة السياسية التي فرضها الحريق في كاتدرائية نوتردام، يستعد الرئيس 
إيمانويــل ماكــرون لطرح أجوبته أمام الفرنســيين الخميس المقبل بشــأن التذّمر 

االجتماعي الذي يهّز البالد، فيما كشف اإلعالم النقاب عن بعض تلك األجوبة.

أّن  الجمعــة  الفرنســية  الرئاســة  وأعلنــت 
ماكــرون ســيعقد مؤتمــرًا صحافيــًا مســاء 

الخميس.
ووفق البيان، “سيتحدث رئيس الجمهورية 
فــي  الكبيــر”  الوطنــي  النقــاش  فــي ختــام 
إشارة إلى المشاورات واسعة النطاق التي 
أطلقها للرد على حراك “السترات الصفراء” 
منــذ  ســبت  كل  تظاهراتــه  يواصــل  الــذي 

منتصف نوفمبر.
مــع  األولــى  المواجهــة  هــذه  وتســتبدل 
الرئاســية،  الواليــة  خــالل  الصحافييــن 
موعديــن إعالمييــن كانــا مقرريــن اإلثنيــن 
مرحلــة  إلطــالق  الماضييــن  واألربعــاء 
جديــدة ضمــن واليتــه ووضــع حــد ألزمــة 
التــي تعرقــل العمــل  “الســترات الصفــراء” 

الحكومي.

غيــر أّن إعالنــات النقاش الكبير التي كانت 
مرتقبة مساء اإلثنين تسربت إلى اإلعالم.

بأّنــه  الجمهوريــة  رئاســة  محيــط  ويعّلــق 
وتطويــره”.  شــيء  كل  تحســين  “يمكــن 
ويضيف “بعــض اإلعالنات لن تتعّدل، مثل 
تلك الخاصة بالخفض الضريبي )أو( إعادة 
بالنســبة   .)...( تقاعديــة  معاشــات  قيــاس 
لبقيــة األمــور، فــال شــيء يمنع االســتكمال 

أو اإلضافة”.
وتواجــه الحكومة الســبت اختبــارًا جديدًا 
بعــد خمســة أشــهر علــى انطــالق الحــراك 
االجتماعي. وســيتم تعبئة اكثر من ســتين 
ألــف شــرطي ودركــي للتظاهــرة الرقــم 23 
ل”السترات الصفراء”، وسط خشية وقوع 
أعمــال عنــف وتخريــب جديــدة، بحســب 

وزير الداخلية كريستوف كاستانير.

يســتضيف العراق، الذي يســعى الســتعادة دوره على الســاحة الدبلوماسية في 
الشــرق األوســط المنقســم، قمــة، اليوم الســبت، لرؤســاء برلمانــات دول الجوار 

الست وهي: السعودية وسوريا وتركيا واألردن وإيران.

وتزينــت العاصمــة العراقيــة بالفعــل بأعالم 
الــدول التــي يختلف بعضها في ما بينهم أو 
حتى قطع عالقاته الدبلوماســية مع اآلخر، 
علــى غــرار الســعودية وإيــران، الخصمييــن 
اإلقليميين الكبيرين، أو السعودية وسوريا، 

وسوريا وتركيا.
وخــالل هــذه القمــة، التــي قالت بغــداد إنها 
تحــت شــعار “العــراق... اســتقرار وتنميــة”، 
ســيحضر رئيس مجلس الشورى السعودي، 
ورئيــس مجلــس األمــة الكويتــي، ورئيــس 
مجلس الشــعب الســوري ورئيسا البرلمانين 
مســؤول  إلــى  إضافــة  والتركــي،  األردنــي 
إيرانــي كبيــر، بعــد اعتــذار رئيــس مجلــس 
شــورى الجمهوريــة اإلســالمية، بحســب مــا 

أعلن متحدث إيراني.
محمــد  العراقــي،  البرلمــان  رئيــس  وغــرد 

“تويتــر”،  علــى  صفحتــه  عبــر  الحلبوســي، 
لقائــه مــع نظيــره الســوري، حمــودة  عقــب 

الصباغ، الجمعة، مرحبا بضيوف القمة.
وبعــد إعالنــه “النصر المــؤزر”، انفتح العراق 
مجددا على دول الجوار من أبواب الحدود 
البريــة، والســيما مــع األردن غربــا عبر منفذ 
طريبيــل التجــاري، كمــا تحســنت العالقــات 

مع السعودية، الجار الجنوبي.
العربيــة  العاصمــة  هــي  اليــوم  وبغــداد 
جميــع  مــع  علنــًا  تتواصــل  التــي  الوحيــدة 
األطــراف فــي الداخل الســوري، من روســيا 
مــرورا بالتحالــف الدولــي واألكــراد، وصوال 
إلى المعارضة ودمشــق، التي طلبت رســميا 
من العراق شن ضربات جوية على أراضيها 

ضد تنظيم داعش.

العراق يستضيف قمة لرؤساء برلمانات دول الجوارماكرون يجيب على التذمر االجتماعي الخميسجدار بشري بين المتظاهرين واألمن بالجزائر
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أعلــن مبعــوث الرئيــس األميركي للســالم في الشــرق األوســط جيســون غرينبالت أن 
بالده ســتقترح خطة ســالم بين الفلســطينيين واإلســرائيليين، محذرا من إضاعة ما 

وصفها بالفرصة.
وقــال غرينبــالت لســكاي نيــوز عربيــة: “ســنقترح خطــة ســالم ولكــن يجــب أن يكون 
الجانبــان علــى اســتعداد للتفــاوض بشــأنها”. وأضــاف المســؤول األميركي أنــه يتعين 
علــى الجانبيــن النظــر في األمر برمتــه والبت فيه “فنحن نطلب منهمــا إلقاء نظرة ثم 

التحدث عن هواجسهم، ولكن ليس رفض الخطة قبل رؤيتها”.
وحــذر غرينبــالت مــن عدم اســتجابة الطرفين للخطة، قائال “ســيكونا قــد أضاعا على 
نفســيهما فرصة مهمة، ال ســيما الفلســطينيون الذين يهددون بعدم النظر إلى الخطة 

رغم أنها تتعلق بمستقبلهم”.

لقي 13 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 10 في جنوب إفريقيا إثر انهيار 
جزئــي لكنيســة خــالل قــّداس في مقاطعــة كوازولو ناتال )شــمال شــرق(، 

بحسب السلطات.

ووقعت الحادثة مساء الخميس في كنيسة 
مــن التيــار اإلنجيلــي فــي مدينــة ندالغوبــو 
الواقعــة شــمال دوربــان، ثالــث مــدن البــالد. 
ونشــرت الســلطات المحليــة صــورًا للمأســاة 
ُتظهــر حائطــًا مــن حجــارة الطــوب فــي هذا 
المســتودع الــذي تحــّول إلــى مــكان عبــادة، 

إلــى  الحــادث  وأدى  بالكامــل.  انهــار  وقــد 
مصرع 13 شــخصًا، قضوا كلهم قبل وصول 
فــرق اإلســعاف. وأكــد المتحدث باســم فرق 
الطــوارىء روبــرت ماكنزي، هــذه الحصيلة. 
المستشــفيات،  إلــى  المصابيــن  نقــل  تــم 

وبعضهم في حال حرجة.

مبعوث ترامب يتحدث عن خطة السالم

مصرع 13 بجنوب إفريقيا في انهيار جزئي لكنيسة

أعلن البيت األبيض أن الرئيس  «
األميركي دونالد ترامب بحث 

هاتفيًا مع قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر جهود 

مكافحة اإلرهاب.

وقال البيت األبيض إن ترامب  «
تحدث هاتفيًا مع حفتر، اإلثنين، 

وتناوال “الجهود الجارية لمكافحة 
اإلرهاب والحاجة إلحالل السالم 

واالستقرار في ليبيا”.

وجاء في البيان أن ترامب “أقر  «
بدور المشير الجوهري في 

مكافحة اإلرهاب وتأمين موارد 
ليبيا النفطية، وتناوال رؤية 

مشتركة النتقال ليبيا إلى نظام 
سياسي ديمقراطي مستقر”.

وهذه هي المرة األول التي يجري  «
فيها ترامب اتصاال بأحد الفرقاء 

الليبيين، عقب هجوم شنه حفتر 
يوم 4 أبريل مستهدفا العاصمة 

طرابلس، التي تقودها حكومة 
الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي 

حكومة معترف بها دوليا.

وأفادت مصادر لقناة “الحدث”  «
أن االتصال الهاتفي بين ترامب 

وحفتر استمر 45 دقيقة.

وقالت المصادر إن ترامب ناقش  «
مع حفتر إمكانية رفع الحظر عن 

تسليح الجيش الليبي.

والخميس، رفضت فرنسا،  «
االتهامات التي وجهتها وزارة 

الداخلية الليبية في طرابلس 
حول دعم باريس للمشير حفتر، 

وقالت إّن هذه االتهامات “ال 
أساس لها على اإلطالق”.

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية  «
الفرنسية أن “تصريحات طرابلس 

بدعم حفتر وتغطيته دبلوماسيًا 
ال أساس لها على اإلطالق”.

         البيت األبيض: ترامب يقر بدور حفتر الجوهري في مكافحة اإلرهاب

قال دبلوماسيون إن الواليات  «
المتحدة وروسيا قالتا إنه ال 

يمكنهما تأييد قرار لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة يدعو 

إلى وقف إطالق النار في ليبيا في 
الوقت الحالي.

وأضافوا أن روسيا تعترض على  «
القرار الذي أعدته بريطانيا والذي 

يلقي باللوم على الجيش الوطني 
الليبي في التصاعد األخير في 

األزمة في ليبيا عندما زحفت 
القوات إلى مشارف طرابلس في 

وقت سابق هذا الشهر لقتال 
الميليشيات اإلرهابية.

ولم تذكر الواليات المتحدة سببا  «
لموقفها من مسودة القرار، التي 

تدعو أيضا الدول صاحبة النفوذ 
على األطراف الليبية إلى ضمان 

االلتزام بالهدنة كما تدعو إلى 
وصول غير مشروط للمساعدات 

اإلنسانية في ليبيا.

وامتنعت بعثة الواليات المتحدة  «
لدى األمم المتحدة عن التعليق. 

ولم ترد البعثة الروسية لدى 
المنظمة الدولية على طلب 

للتعقيب.

ويحتاج صدور أي قرار للمجلس  «
إلى موافقة 9 أعضاء دون 

استخدام أي من الدول الخمس 
الدائمة العضوية- الواليات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا 

وروسيا والصين- لحق النقض 
)الفيتو(.

ولم يتضح حتى اآلن ما إذا كانت  «

بريطانيا ستواصل المفاوضات 
بشأن مسودة القرار األسبوع 

القادم.

وأوضحت الواليات المتحدة  «
وروسيا موقفيهما في اجتماع 

مغلق للمجلس قدم فيه مبعوث 
األمم المتحدة إلى ليبيا غسان 
سالمة بيانا دعا فيه إلى وقف 

إطالق النار، وحذر من أن األسلحة 
تتدفق على البالد ومن أنها تتجه 

إلى وضع إنساني خطير.

         واشنطن وموسكو: ال يمكن تأييد دعوة إلى هدنة في ليبيا

بلفاست - رويترز 

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومختلف المدن مسيرات جماهيرية حاشدة، أمس الجمعة، وطالب المواطنون بمحاكمات فورية للرئيس 
المخلوع عمر البشير ورموز نظامه ومحاسبة المتورطين في جرائم فساد مالي وإداري.

فيمــا طالبت أمهات ضحايــا الثورة في موكب 
ي، بمحاســبة َقتلِة  ضخم انطلق من ضاحية ُبرِّ
أبنائهــن وحــل جهــاز األمــن. وشــهدت مختلف 
الخدمــة  بإصــالح  مطالبــة  مســيرات  المــدن 
وإعــادة  العماليــة  النقابــات  وحــل  المدنيــة 

تشكيلها.
شــمال  واليــات  فــي  التظاهــرات  ســارت  كمــا 

كردفان والنيل األزرق والفاشر وبورتسودان.
سياســيًا، تتابعت قرارات اإلقالة في السودان، 
حيــث أعلــن المجلــس العســكري االنتقالي عن 
الخارجيــة  وزارت  وكالء  طالــت  إعفــاءات 
المائيــة  والمــوارد  واالتصــاالت  واإلعــالم 
والكهربــاء وكذلــك المجلــس القومــي لألدويــة 
المجلــس  لرئيــس  تصريــح  وفــي  والســموم. 
العسكري االنتقالي خّص به صحيفة “الجريدة” 
الســودانية، قــال إنــه أقــال عبد الماجــد هارون 

مــن منصــب وكيــل وزارة اإلعالم، وكشــف عن 
أنــه لــم يكن يعلــم بتاريخه السياســي وانتمائه 
الســابق قبل تعيينه. وأكد البرهان أنهم جاؤوا 
ثورتــه  وإكمــال مطلوبــات  الشــعب  أجــل  مــن 
خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة.

العســكري  المجلــس  رئيــس  اختيــار  أن  إال 
عبدالفتــاح برهــان، لقيادي ســابق فــي المؤتمر 
الوطنــي، بتســيير مهــام وكيــل وزارة اإلعــالم 
واالتصاالت، قرار لم يلَق ترحيبا من قبل فئات 

سياسية ومهنية.

لقيت صحافية مصرعها بعد إطالق أعيرة نارية خالل أعمال شغب في مدينة لندنديري في أيرلندا الشمالية خالل الليل في هجوم أحدث حالة 
من الصدمة في اإلقليم وقالت الشرطة إنه.

واندلعــت أعمــال شــغب فــي منطقــة كريجــان 
ذات النزعة القومية بالمدينة في وقت متأخر 
يــوم الخميــس بعــد مداهمــة نفذتهــا الشــرطة 
التــي قالت إنها كانت تحاول منع هجمات كان 
قوميــون متشــددون يعتزمــون تنفيذهــا فــي 
مطلع األســبوع. وألقيت 50 قنبلة حارقة على 

األقل واشتعلت النيران في سيارتين.
وقــال مســاعد قائــد شــرطة أيرلنــدا الشــمالية 
الجمعــة  يــوم  للصحافييــن  هاميلتــون  مــارك 
”لألســف في الســاعة 11 مســاء يــوم الخميس 
ظهــر مســلح وأطلق عــددا من األعيــرة النارية 
اليــرا  تدعــى  امــرأة  وأصيبــت  الشــرطة  علــى 

ماكي )29 عاما( ثم توفيت في وقت الحق“.
وكانــت ماكــي، وهــي صحافيــة ُتنشــر أعمالهــا 
فــي مجــالت وصحــف فــي أيرلنــدا الشــمالية 
شــباب  اختفــاء  عــن  كتابــا  تؤلــف  والخــارج، 

خــالل 3 عقــود من العنف الطائفــي في أيرلندا 
الشــمالية الــذي انتهــى فــي عــام 1998 باتفــاق 

سالم الجمعة العظيمة.
ومنحتهــا شــبكة ســكاي نيــوز لقــب صحافيــة 
العام الشــابة في العــام 2006 واختارتها مجلة 

فوربس ضمن قائمة أهم 30 شخصية إعالمية 
دون الثالثين في العام 2016.

الحــادث  مــع  تتعامــل  إنهــا  الشــرطة  وقالــت 
باعتبــاره هجومــا إرهابيا وفتحــت تحقيقا في 

عملية القتل.

متظاهرون احتشدوا قبل صالة الجمعة أمس بالقرب من مقر الجيش في العاصمة الخرطوم )أ ف ب( صورة من مقطع فيديو تظهر اشتباك مثيري الشغب مع سيارات الطوارئ في مدينة لندنديري الخميس )أ ف ب(

إعفــاء وكيل اإلعــام في الســودان بعد يوم مــن تعيينه الشرطة تحمل “قوميين متشددين” مسؤولية أعمال الشغب
مطالب بمحاسبة رموز النظام السابق مقتل صحافية بالرصاص في أيرلندا الشمالية
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معنــى حظــر التعامــل مــع الحرس الثــوري اإليرانــي أنه تــم تقييد حركة ميلشــيا 
إيرانيــة مارقــة تضــم أكثر مــن مئة ألف عنصــر إرهابي خارج إيــران، ومثلهم في 
الداخــل يمثلــون عناصــر “الباســيج” الذيــن يقمعــون الشــعب اإليرانــي ويحولون 
دون نجــاح أي حــراك شــعبي خــال األعوام الماضية، والتقييد يشــمل أيضا نحو 
ثلث أنشــطة االقتصاد اإليراني متمثا في الشــركات التي يسيطر عليها الحرس 

الثوري.
إدراج الحــرس الثــوري اإليرانــي علــى قوائم اإلرهــاب األميركية أيضــًا يعد قرارًا 
حازمًا للسيطرة على برنامج الصواريخ الباليستية اإليراني الذي يديره ويشرف 
عليه الحرس، فضا عن فتح الباب أمام ماحقة ميلشيا فيلق القدس المسؤولة 
عــن تزويــد الميلشــيات المواليــة للمالــي فــي العراق وســوريا باألســلحة والعتاد 

وحشد المرتزقة للقتال إلى جانبها.
البعض ال يدرك أيضًا أن العداء بين الواليات المتحدة والحرس الثوري اإليراني 
ناجم باألساس عن الخسائر التي تسببت فيها هذه الميلشيات للجانب األميركي، 
فالتقارير الرسمية تشير إلى أنه تسبب في مقتل 603 أميركيين في العراق منذ 
عــام 2003، أي أنــه مســؤول عــن نحــو 17 % مــن ضحايــا القــوات األميركية في 

العراق خال تلك الفترة!
الحــرس الثــوري اإليرانــي يخضع لعقوبات أميركية مختلفة منذ ســنوات مضت، 
ولكــن تصنيفــه علــى قوائــم اإلرهــاب يمثــل مرحلــة أكثــر صرامــة فــي التعامــل 
األميركــي مــع هــذا التهديــد، فقــرار الرئيــس ترامــب بالمضــي قدمــًا فــي تصنيف 
الحرس رغم تخوف بعض األجهزة األمنية األميركية من ردة فعل هذه الميلشيا، 
يعنــي ذلــك أن البيت األبيض مصمم علــى التصدي الحازم للتهديد اإليراني وأنه 
يبعــث رســالة واضحــة لنظام المالي بــأن الرد األميركي على أيــة ردة فعل تهدد 
القوات األميركية في العراق أو ســوريا، ســيكون قاســيًا، ومن ثم فإن هذا الحزم 
ســيحول دون إقــدام الحــرس علــى أيــة خطــوة قد تجلــب عليه ضربة عســكرية 

أميركية.

الحقيقة أن التعامل مع الحرس الثوري كمنظمة إرهابية هو بداية  «
أميركية قوية على طريق خنق نظام الماللي وكف ميلشياته عن العبث 

باألمن واالستقرار اإلقليمي والعالمي. “إيالف”.

في الوقت الذي تشــح فيه الميزانية ويتحمل المواطن هذا الشــح بقيمة مضافة 
ودعمــه  إعانــة التعطــل ودفــع ضريبــة لهيئة ســوق العمــل، نتفاجأ بدعم شــركات 
الــذي يخــرج منــه المواطــن  إثــراء االقتصــاد البحرينــي  أجنبيــة، وذلــك بزعــم 
البحريني ويستلمه األجنبي، من “فيزا مرنة” إلى دعم شركات أجنبية، وبالتأكيد 
لــن يكــون الدعــم بإعفائهم من رســوم الكهرباء والبلديات، بل بدعم مادي ســخي 
من أموال أصحاب األعمال البحرينيين، وهذا ما يكدر المواطن حين يرى أمواله 

تذهب لصالح مستثمرين تتم صناعتهم.
ســمعنا أن المســتثمرين يأتــون برؤوس أموالهم ليســتثمروها فــي الدول كما في 
الســابق، ولم نســمع قط أن دولة من الدول في العالم من شــرقه إلى غربه دعمت 
مستثمرين أجانب، وال حتى مواطنيها، فاالستثمار هو رأس مال ومجهود تنتج 
عنــه تجــارة رابحــة، أمــا صناعة مســتثمر بالقــوة، أو صناعــة شــركة أجنبية ناتج 
أرباحها يذهب لدولتها، كما هو تاجر الفيزا المرنة فهو ضرب لاقتصاد، وإقصاء 

للتاجر البحريني الذي يرى خيرات باده في يد األجنبي.

البحرين رائدة االقتصاد األولى ولم تتبن أية وسيلة للدعم، بل كان  «
الدعم إتاحة الفرص للمستثمر أن يدير شركاته من البحرين، لموقعها 
االستراتيجي ولتوفر األيدي العاملة البحرينية، وبذلك أصبح اقتصادها 

مميزا وينمو، بل كان مدرسة للدول الخليجية، لكن األمور اليوم تغيرت. 
التجارة هي رأس مال صاحب العمل ومجهوده، وال يمكن تغيير هذه 

المعادلة، وقد تم تغييرها اليوم لكن دون جدوى فمنذ 2006 واالقتصاد 
لم يتعاف، والتعافي هو إسقاط الضرائب عن صاحب العمل البحريني، 
وبنفسه ورأس ماله ومجهوده سوف يؤسس الشركات، وذلك كما هي 
الشركات البحرينية القديمة التي مازالت مستمرة، ألنها تأسست على 

أصول، تأسست برأس مال صاحبها، بعرق جبين المواطن الذي يذهب 
تعبه اليوم ليصب لصالح صاحب عمل أجنبي، وصاحب التأشيرة المرنة، 

هذا ال يمكن أن يكون مباركًا، حين تكون غصة في قلب صاحب العمل 
وهو يدفع الضرائب في وضع اقتصادي صعب، والشاهد محالت ليس 

لها مستأجرين ومستثمرين عزفوا عن االستثمار في ظل بيئة اقتصادية 
غير مستقرة، تتم اليوم محاولة إحيائها بمشروع دعم الشركات األجنبية 

بأمل أن تكون الحل لنمو اقتصادي.

الحرس الثوري وخنق نظام الماللي )2(

االقتصاد من فيزا مرنة إلى دعم شركات أجنبية

الرحيل الموجع
المــوت حــق وبعضنا يــودع اآلخر وهذه الحقيقة ليس بوســع أحد أن 
يكابر بشأنها، وهي المعلومة المجهولة في آن واحد، لكن الموت حين 
يختطــف مــن بيننــا مــن نتقــرب إلى هللا بها ومــن هي باب مــن أبواب 
الرحمــة المفتوحــة فإنــه حينهــا يصبح موجعــا. ال أدري لماذا يشــعرنا 
رحيــل األمهــات بالكبر، وال أدري لماذا يشــعرنا رحيــل األمهات بمرارة 
الفقــد والحســرة أكثــر، بــل إّن كل مــا حولنــا يصبــح قاســيا وموحشــا، 
“كنا نظن أّن األم أشــبه باألشــجار المعمرة ال تموت لكنها الحياة التي 
ال تعــرف الرحمــة، وكنــا نظــّن أّن الزمــن واقف إلى أن اكتشــفنا أّن كل 
شــيء يرحــل مــن بيــن أيدينــا دون أن نقبــض علــى شــيء” كمــا عّبــر 

أحدهم عن فقد أليم.
نحــن ال نعــرف وطــأة المــوت وال نــدرك مــدى وحشــيته إال بعــد غياب 
األحبــة، نعــم ترحــل األم أو األب كمــا يرحــل اآلخــرون، لكنــه الرحيــل 
الــذي ال يشــبه اآلخرين، إنه موت موجــع رغم اعتيادنا عليه، نتذكرها 

بالســخاء بــأروع صــوره فــي الزمــن الشــحيح، لــم تكــف عــن البــذل 
والعطــاء كأمهــات ذلك الجيل طوال ســني حياتها، كنا نحتاجها وهي 
في عقدها الثامن من العمر كما كنا نحتاجها ونحن في مقتبل العمر. 

الوالدان هما الوحيدان اللذان يعرفان أعيننا وكأنهما أجهزة كشف  «
الكذب ونظراتهما التي تبدو لنا عابرة فإنها ليست عابرة كما عبر 
أحد الكتاب، هل هناك فقدان أشد ألما ومرارة من الموت، الحزن 

على الميت مستقر في القلب هذه حقيقة ال جدال حولها، لكن 
الموت يشعرنا بتفاهة الحياة ال جدواها، في طفولتي كنت أتخيل 

أّن الموت ليس أكثر من سفر قصير، وأّن الميت سيعود ويمارس 
حياته من جديد لكن الزمن برهن أّن من يرحلون لن يعودوا ثانية، 

وأّن الرحيل أبدّي إلى كون أكثر جماال واتساعا ورحابة من كوننا... يا 
للحزن الذي ال تمسحه دموعنا، إّن للموت غصة ووحشة وكربات 

تتعاظم مع األيام.
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سالم الكتبي

نجاة المضحكي

sm.adnan56@hotmail.com
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“ما نبي شغل تمبريري”
منــذ أن “فتحــت عيونــا على الدنيا” أي قبل أكثر مــن 60 عاما وجيلنا والجيل 
الذي قبلنا كان يعاني من اإلشكالية السنوية الكبرى لتجمع األمطار ودخولها 
المنــازل، واســتمرت هــذه المشــكلة األبديــة إلى يومنــا هذا، علما أنــه في تلك 
الحقبــة مــن الزمــن لــم تكــن هنــاك مشــاريع لتصريــف ميــاه الصــرف الصحــي 
لمنــازل المواطنيــن في أغلــب مناطق الباد وهذا بحد ذاتــه كان يخفف على 

المواطنين المشكلة في مثل هذه الظروف المناخية.
اآلن ومــع نــزول “زيلتيــن” مــن المطر تغرق البــاد و”يتمرمــط” العباد ويعيش 
الجهــات الحكوميــة  البحريــن فــي حالــة طــوارئ قصــوى، وتنشــغل  شــعب 
المختصــة كــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي ووزارة 
الداخليــة وأجهزتهــا األمنيــة وغيرها مــن الجهات ذات االختصاص، وتنتشــر 
ويصــرخ  يئــن  خالهــا  ومــن  التواصــل  منصــات  عبــر  المآســي  فيديوهــات 
المواطنــون مــن دخول األمطــار إلى بيوتهم ومحاتهــم التجارية واختاطها 
مــع ميــاه المجــاري “أجلكــم هللا تعالــى”، مــا يتســبب فــي حــدوث خســائر في 
الممتلــكات الخاصــة وفــوق ذلــك األضــرار النفســية التــي يمــر بهــا المواطــن 
المتضــرر وأفــراد أســرته، إضافــة إلــى ذلــك تغــرق غالبية الشــوارع الرئيســية 

والطرقات الفرعية في األحياء والفرجان السكنية وتحصل حوادث مرورية، 
مــا ينتــج ازدحاما شــديدا للمركبات وتعطل مصالح النــاس وإلغاء الكثير من 
الفعاليــات واألنشــطة المختلفــة فــي الباد ويتكبــد أصحابهــا والمنضمون لها 

مبالغ كبيرة.
في نفس السياق وفي كل عام نقرأ ونسمع االسطوانة المشروخة المملة التي 
تصدر من المسؤولين بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عن اســتعداداتهم وحالة التأهب لموســم األمطار “وحزة الحزة على المواطن 
أن يعابــل روحــه بروحــه”، ويــكاد أن يموت مــن القهر والحســرة والحرة على 
الوضع المزري الذي يحيط به والمصائب “والباوي اللي نزلت فوق يافوخة”.

على أية حال المطلب الشعبي الكبير هو العمل على إيجاد حلول  «
سريعة وجذرية لهذه المشكلة السنوية المرعبة كوننا نعيش فوق أرض 

صغيرة في مساحتها الجغرافية ومن السهل جدا معالجتها، وعلى 
المسؤولين صرف النظرعن اتباع اإلجراءات “التمبريرية” التي تمارس 

في وقتنا الحاضر كاستخدام صهاريج شفط المياه وغيرها من الطرق 
واألساليب التقليدية التي نشاهدها أمامنا. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

الشعب والمقاومة يستعدان لإلطاحة بالنظام
سياســة  كانــت  عندمــا  الماضيــة،  األعــوام  خــال 
المسايرة مع نظام المالي جارية على قدم وساق، 
وعندمــا كان نظــام المالــي يتمادى في ممارســاته 
القمعيــة وتصديــره التطرف واإلرهــاب وفي نفس 
الوقــت يوحــي ويزعــم كذبــا بأنــه يواجــه اإلرهاب 
ويكافحــه ألنــه يعانــي منــه، يومها لم يكــن يتصور 
الظــروف  التــي كانــت كل  المقاومــة اإليرانيــة  أن 
واألوضــاع الدوليــة واإلقليميــة فــي غيــڕ صالحها، 
ســتحقق انتصــارات سياســية تمكنها مــن أن تقلب 
الطاولــة علــى رأس النظــام وتســحب البســاط مــن 

تحت أقدامه.
العقــد  خــال  جــرت  التــي  والتطــورات  األحــداث 
األخير والتي تمكنت خالها الســيدة مريم رجوي، 
رئيســة الجمهوريــة المنتخبــة من جانــب المقاومة 
غيــر  سياســية  انتصــارات  تحقيــق  مــن  اإليرانيــة 
عاديــة بفضل قيادتها الســديدة التي صارت محط 
أنظــار األوســاط السياســية واإلعامية فــي العالم، 
واستطاعت من خال ذلك أن ترفع رصيد ومكانة 
المقاومــة اإليرانيــة وتثبــت وتؤكــد جدارتهــا، أي 
“المقاومــة اإليرانيــة” بــأن تكــون البديــل المناســب 
جانــب  مــن  والمطالــب  الدعــوات  إن  بــل  للنظــام، 
أوســاط سياســية وإعامية في سائر أرجاء العالم 
بدأت تركز على هذه القضية التي هي أكثر شــيء 

يرعب النظام.
الدعوات والمطالب التي دأبت السيدة رجوي على 
طرحهــا والمطالبــة بهــا أمــام المجتمــع الدولــي مــن 

أجل كســر شــوكة التطرف واإلرهــاب التي يقودها 
نظــام المالي، بدأ المجتمع الدولي تطبيقها وتلبية 
كل مطلــب مــن المطالب التي طرحتها وطالبت بها 
الســيدة رجــوي، ومــن شــأن ذلــك أن يدفــع النظــام 
والــذي  لــه  المحفــور  قبــره  باتجــاه  كبيــرة  خطــوة 
ينتظــر جثته العفنة بفارغ الصبر، ومن البديهي أن 
يســتعد الشــعب اإليراني والمقاومة اإليرانية وفي 
ظل هكذا تطورات متســارعة والسيما بعد الضربة 
القاتلــة التــي تــم توجيههــا للنظــام بــإدراج الحرس 
الثوري ضمن قائمــة المنظمات اإلرهابية، لإلطاحة 
بالنظــام في اللحظة المناســبة التــي صارت تقترب 

يوما بعد يوم.

األوضاع الصعبة جدا التي يواجهها نظام الماللي  «
والتي تدل كل المؤشرات على أنه ال يستطيع 
التغلب عليها ألنه نظام ليست له أية مبادئ 

أو أفكار إنسانية نبيلة، بل إن أفكاره وتوجهاته 
كلها ظالمية ومعادية لإلنسانية والحضارة، في 

حين أن الشعب والمقاومة اإليرانية يناضالن 
ضد هذا النظام من أجل الحرية والديمقراطية 

والعدالة االجتماعية وتحقيق الرفاهية 
والتقدم للشعب اإليراني وضمان مستقبل 

أجياله وإنهاء هذه الحقبة السوداء التي كلفت 
الشعب اإليراني كثيرا والتأسيس لنظام يحقق 

كل ما فيه الخير للشعب اإليراني واإلنسانية، 
والريب من أن الصراع وفي مثل هذه الحاالت 
يحسم دائما لصالح الشعوب وقواها الثورية 

الوطنية.”الحوار”.

فالح هادي الجنابي

“هناك تطورات متسارعة  «
السيما بعد الضربة القاتلة 

للنظام بإدراج الحرس الثوري 
ضمن قائمة المنظمات 

اإلرهابية”.
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حفاظ باربار على لقب 
الدوري للموسم الثاني 

على التوالي رغم رحيل بعض 
العناصر من صفوفه، يدل على 

قوة وروح وإصرار العبيه الحاليين 
في تكرار إنجاز الموسم الماضي، 

والتغلب على خصومه مهما 
بلغت قوتها وتعدادها.

فريق األهلي لكرة اليد بدا 
يتراجع ويبتعد عن المنافسة 

الحقيقية على لقب الدوري 
للموسم الثاني على التوالي رغم 

التدعيم البشري له، والنجمة 
حصد الفضية، ولكن بمستوى 

هزيل للغاية جدا.. غريب ما 
يحدث للغريمين.

واصــل األهلــي حملــة الدفــاع عــن لقبــه بنجــاح عندمــا تأهــل إلى نهائي كأس ســمو ولي العهــد للكرة الطائــرة بعد فوزه على النجمة بثالثة أشــواط مقابل شــوطين فــي المواجهة التي 
جمعتهما مســاء أمس الجمعة على صالة االتحاد بمدينة عيســى الرياضية وامتدت لســاعتين ونصف، لينتظر األهلي الفائز من لقاءي المحرق وداركليب لمواجهته في النهائي، فيما 

ودع النجمة هذا الموسم من دون أي لقب.

والثانــي  األول  بالشــوطين  األهلــي  وفــاز 
النجمــة  يفــوز  أن  قبــل   ،25/15  ،25/22
بالشــوط الثالث والرابــع 23/25، 24/26، ثم 
فــاز األهلــي بالفاصل 15/12 بــإدارة الطاقم 
الدولــي المكــون من األول علــي عبدالحميد 

والثاني سامي سويد.
للمــرة  تأهــل  األهلــي  فــإن  الفــوز  وبذلــك 
الرابعــة على التوالي لنهائي اغلى الكؤوس، 
واســتطاع الفــوز مــن دون العبــه األساســي 
علــي الصيرفــي بداعــي اإلصابــة فيمــا كان 
البديل محمد عباس محل الثقة بعدما قدم 
مســتوى رائــع، أمــا النجــم الالمــع فقــد كان 
محمــد عنــان الملقــب بـــ “جوني” بعدمــا قاد 
األهلــي للفــوز بجــدارة في الشــوط الفاصل 

تحديدا.
فــي الشــوط األول أجــرى المدربــان تغييــرا 
علــى العبــي االرتــكاز حيــث شــارك حســن 
ضاحــي مــع النجمــة منــذ البدايــة بــدال مــن 
مــع  عبــاس  محمــد  وشــارك  جعفــر،  حســن 
األهلــي بــدال من علــي الصيرفي الــذي يبدو 

أنه غاب بداعي اإلصابة.
األفضليــة دانــت للنجمة منــذ البداية لقدرة 
الفريــق علــى اختــراق حوائــط األهلــي مــن 
االرتكاز حيث مرت كرات ضاحي والجشي 
بــكل ســهولة ليتقدم النجمــة 7-10 ويضطر 
مــدرب األهلــي لطلــب وقت مســتقطع، لكن 
االرســاالت  بقــوة  الضغــط  واصــل  النجمــة 
ليتقــدم  االســتقبال  أخطــاء  واســتغالل 
14/10 ثم 19/17 قبل أن ينجح األهلي في 
تغييــر مجــرى المواجهــة بلعــب االرســاالت 
القصيرة للحد من فاعلية الكرات الســريعة، 
وبــرز المحتــرف “بيــزا” بضرباتــه الســاحقة 
البديــل  وصنــع   ،21/19 الفــارق  ليتقلــص 
أميــن محمــد الفــارق عبــر حائط صــد ناجح 
مباشــر  وارســال   22/21 النتيجــة  لتصبــح 
لعنــان 22/22 تبعهــا ضربة ناجحــة لمرهون 
23/22، وخطــأ مــن ماثيوس 24/22 ليكتب 

عنان نهاية الشوط بإرسال مباشر 25/22.
الثانــي  الشــوط  فــي  تــام  نجمــاوي  انهيــار 

حيث بســط األهلي سيطرته على مجريات 
المبــاراة أداء ونتيجــة، ومــر الخبــاز وعنــان 
ومرهــون بــكل ســهولة مــن حوائــط النجمة 
المتهالكــة، ونجــح األهلي فــي الضغط على 
منافســه بقوة اإلرســاالت والتــي كان بطلها 
بفــارق  األهلــي  ليتقــدم  منــازع  بــال  عنــان 
مريــح 7-12 ثــم 14/7 ورغــم قــدرة النجمة 
علــى تقليــص الفارق 12-14 بيــد أن األهلي 
واصل تفوقه باســتخدام ســالح االرساالت 
والهجــوم الناجح مع تراجــع واضح للنجمة 
على مستوى استقبال الكرة األولى وغياب 
بفــارق  النســور  ليفــوز  الفاعليــة الهجوميــة 

عشر نقاط وينهي الشوط لصالحه 25/15.
مــع  متقاربــا  أداء  شــهد  الثالــث  الشــوط 
افضلية نســبية للنجمة الــذي خطف التقدم 
 14-12 النتيجــة  2-4 ولغايــة  البدايــة  منــذ 
حيث غلب الطابع الفردي على أداء النجمة 
فيمــا  ماثيــوس  البرازيلــي  علــى  باالعتمــاد 
النســور  أداء  ســمة  الجماعــي  األداء  كان 
ومحمــد  وبيــزا  ومرهــون  عنــان  بوجــود 
عبــاس، وقد شــهد الشــوط اشــهار بطاقتين 
حمراء لســوء الســلوك لكال من علي مرهون 
وحســين المتــروك لتصبح النتيجــة 16/14، 
ودخــل الفريقان بسلســلة التعادالت 20/20 

حبيــب  علــي  وأضــاع   ،23/23  ،22/22 ثــم 
االرســال ليتقــدم النجمــة 24/23 ثــم نجــح 
ماثيــوس فــي تنفيــذ ضاربــة ســاحقة مــن 

مركو 2 ليفوز النجمة بالشوط 25/23. 
الشــوط  الجيــد فــي  أدائــه  النجمــة  واصــل 
الســريعة  الكــرات  علــى  باالعتمــاد  الرابــع 
ضاحــي  خاللهــا   مــن  اســتطاع  التــي 
والجشــي اختــراق صــد األهلــي إلــى جانب 
تألــق ماثيــوس الــذي لــم يتمكــن األهلي من 
التصــدي لكراتــه إال مرة واحــدة، أما األهلي 
فقد فوت على نفســه الفرصــة تارة بإضافة 
الهجوميــة  باألخطــاء  وتــارة  اإلرســاالت 
الطائشــة حيــث تقــدم األهلــي 24/23 ومــن 
 24/24 أصبحــت  للجشــي  ســريعة  كــرة 
وارتكــب بيــزا خطأين هجومييــن متتاليين 

ليهدي النجمة الفوز 26/24.
الشوط الخامس لم يفلت من األهلي عندما 
بــرز عنــان بفاعليتــه الهجوميــة، فيمــا فقــد 
النجمــة التركيــز فــي النقــاط األخيــرة رغــم 
التعــادل لغايــة النتيجــة 11-11 حيــث تألق 
األهلــي بقــوة هجومــه ليفــوز بالشــوط -15
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النجمة اعتمد على ماثيوس في الهجوم

األهلــي يبلــغ نهائــي كأس ولــي العهــد للكــرة الطائــرة

“جوني” يسقط النجمة بالشوط الفاصل
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شهدت بطولة غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة البدنية في نسختها الثالثة التي تستضيفها 
المملكة للمرة الثالثة على التوالي مشاركة 280 العبا في مختلف األوزان واألطوال والفئات 
فــي تطــور جديد يحســب التحاد غرب آســيا في تنظيمــه لبطوالته، حيث تقــام البطولة على 

مسرح صالة الشيخ عبدالعزيز بجامعة البحرين بالصخير.

  نتائج الفترة األولى

مســابقات  منافســات  أمــس  ظهــر  وانطلقــت 
الفيزيك، حيث أحرز الالعب البحريني شــاكر 
كامــل المركــز األول فــي الفئــة الطوليــة 170 
ســم، المركــز الثانــي اإلماراتــي عمــر محمــد، 
المركز الثالث راشــد محمــد من اإلمارات، في 
الفئــة الطوليــة 173 ســم أحــرز المركــز األول 
مــن البحرين عبدهللا المنصــور، المركز الثاني 
راشــد الحبســي مــن اإلمــارات، المركــز الثالث 
إبراهيم البلوشي من عمان، في منافسات فئة 
الجونيــور أحــرز المركــز األول عمــار إبراهيــم 
مــن البحريــن، المركــز الثانــي حمــد أحمــد من 
اإلمــارات، والمركــز الثالــث حســين طــه مــن 
البحرين، وفي منافســات فئة الماســترز أحرز 
المركــز األول عبــدهللا عيســى مــن البحريــن، 
المركــز الثانــي إســماعيل محمد مــن البحرين 
والمركز الثالث من البحرين أيضا الالعب إياد 
الحمــادي، وســيتم نشــر جميع النتائــج للفترة 
الثانيــة لمختلــف الفئــات لمســابقات الفيزيــك 
في عدد يوم غٍد، كما يتم نشــر جميع النتائج 
والصــور والمقاطع المصورة والنقل المباشــرة 
للمنافســات عبر موقع االتحاد البحريني لرفع 

.bwf.bh@ األثقال للتواصل االجتماعي

 حفل االفتتاح

 وأقيم حفل االفتتاح عند الساعة الرابعة من 
عصر أمس، حيث بدأ بعزف الســالم الوطني، 
ثــم تــم عــرض فيديــو مصــور أعدتــه اللجنــة 
اإلعالميــة باالتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال، 
ثم ألقى أوشير آباتار رئيس االتحاد اآلسيوي 
لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة، كلمــة أثنى 
فيها بجهود رئيس اتحاد غرب آســيا ســلطان 
الغانــم وحســن الضيافــة واالســتقبال خــالل 
تواجــده بمملكة البحرين، متمنيا كل التوفيق 
للمشــاركين فــي البطولــة، كمــا القــى ســلطان 
الغانم كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين 
فــي بلدهــم الثانــي مملكــة البحريــن، مشــيدا 

بالدعــم الكبير الذي يقدمه ســمو ممثل جاللة 
الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، ورئيــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيــس االتحــاد 
البحرينــي وغــرب آســيا أللعــاب القــوى ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، كمــا أكد أن 
العــدد المشــارك في هــذه النســخة، والذي بلغ 
آســيا  غــرب  بلــدان  مــن مختلــف  العبــا   280
يؤكــد مــا وصلت إليه بطوالت غرب آســيا من 
مســتوى متطور ومكانة كبيرة والدعم الكبير 
من االتحاد اآلســيوي والدولي لبناء األجسام 
فــي منــح اتحــاد غــرب آســيا للفائزيــن بلقــب 
الخمســة بطاقــات االحتــراف  األبطــال  بطــل 
ألول مــرة، متمنيــا التوفيــق للجميــع فــي هذا 
التجمــع الرياضــي الجديــد، ثــم قدمــت فرقــة 
بوعبدهللا للفنون الشــعبية فقــرة فنية، ثم تم 

تتويج الفائزين في الفئات المختلفة.

 تفاعل كبير مع المعرض المصاحب

جامعــة  وبهــو  الخارجيــة  المنطقــة  شــهدت   
البحريــن بالقــرب من صالة الشــيخ عبدالعزيز 
التــي تســتضيف منافســات البطولــة معرضــا 
يقــام  مــرة  وألول  البطولــة  يصاحــب  خاصــا 
لبطوالت غرب آســيا يتضمن عرض ألصحاب 
المشــاريع والشباب في يومي الجمعة السبت 
)أيــام البطولــة(؛ لعــرض منتجاتهم مــن أغذية 
صحيــة ومكمــالت غذائيــة وألبســة رياضيــة، 
حيــث يأتــي ذلك تماشــيا مع السياســة العامة 
التــي وجــه بهــا ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، والتــي تــم طرحهــا فــي 
القمــة الرياضية بجعل الرياضة صناعة تفتح 
أبــواب وآفــاق المشــاريع واالســتثمار ودعمــا 
للمشاريع الوطنية للشباب البحرينيين؛ لذا تم 
فتح الباب لجميع أصحاب المشــاريع وعرض 

منتجاتهــم فــي المعرض المصاحــب للمعرض 
دعما لهم وتشجيع لهم لالستثمار.

  اجتماع الكونغرس

األول  أمــس  مســاء  الغانــم  ســلطان  تــرأس   
بحضــور النائــب األول لرئيس االتحاد الدولي 
لبنــاء األجســام عــادل فهيم، ورئيــس االتحاد 
البدنيــة  واللياقــة  األجســام  لبنــاء  اآلســيوي 
الــدول  ورؤســاء  وممثلــي  آباتــار،  أوشــير 
اجتمــاغ  آســيا  غــرب  بطولــة  فــي  المشــاركة 
بضيــوف  الغانــم  رحــب  حيــث  الكونغــرس، 
البــالد، متمنيــا لهــم طيبــة االقامة فــي مملكة 
البحريــن، وتحدث عادل فــي بداية االجتماع 
ناقــال للحضور تحيــات رئيس االتحاد الدولي 
مؤكــدا  ســانتونغا،  رافائيــل  األجســام  لبنــاء 
دعمه الكامل للجهود التي يبذلها اتحاد غرب 
آســيا لبنــاء األجســام بقيــادة ســلطان الغانــم، 
وأشار للجهود التي يبذلها والنهج الذي يسير 
عليــه هــو ذات نهج الشــيخ عبدهللا بن راشــد 
آل خليفــة الــذي حقق العديد من المكتســبات 

اآلســيوي  االتحــاد  مســتوى  علــى  ســواء 
الغانــم  تحــدث  ثــم  البحرينــي،  االتحــاد  أو 
وأبرزهــا  المقترحــات  مــن  عــدد  مســتعرضا 
عرض نتائج الحكام مباشــرة للجمهور، حيث 
الدولــي  لالتحــاد  المقتــرح  هــذا  رفــع  ســيتم 

للبحث فيه.
وتــم االتفــاق علــى تنظيم بطولــة أندية غرب 
آســيا لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة علــى 
أرض المملكــة هــذا العــام، حيــث يأتــي ذلــك 
لرفــع  البحرينــي  االتحــاد  لمشــوار  اســتكماال 
األثقــال تأكيــدا لمكانــة مملكــة البحريــن على 
الخارطــة الرياضيــة الدوليــة، وأنهــا صاحبــة 
الريــادة فــي إطــالق مثل هــذه البطــوالت من 
للرياضــة،  عاصمــة  أنهــا  يؤكــد  الــذي  أرضهــا 
صاحــب  األثقــال  رفــع  اتحــاد  كان  حيــث 
الريــادة فــي تنظيــم أول بطولــة ألنديــة غرب 
آســيا لرفــع األثقال خالل شــهر ديســمبر العام 
خليجيــة  بطولــة  أول  وإطــالق  الماضــي، 
نسائية لرفع األثقال، وأول بطولة لغرب آسيا 
لبنــاء األجســام فــي العــام 2016، كما ســتقوم 

كل مــن العــراق وســوريا واإلمــارات بتقديــم 
ملــف متكامــل لطلــب اســتضافة بطولة غرب 
آســيا لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة للعــام 
المقبــل، وانتهــز الحاضــرون بتقديــم التهانــي 
الســعودية  العربيــة  للمملكــة  والتبريــكات 
بتأســيس االتحــاد الســعودي لبنــاء األجســام 

الذي تم تشكيله مؤخرا.

العبو البحرين يتميزون ويتألقون 

في أول أيام البطولة

عدد الالعبين البحرينيين الذين تم تسجيلهم 
في هذه النسخة بلغ 110 العبين في مختلف 
الفئــات واألوزان واألطــوال يأتــي تأكيدا على 
انتشــار رقعــة ممارســي رياضة بناء األجســام 
الالعبــون  أثبــت  حيــث  الفيزيــك،  ورياضــة 
وكفاءاتهــم  منافســاتهم  قــوة  البحرينيــون 
وقدراتهــم مــن خالل حصدهــم ألغلب المراكز 
اتحــاد  يســعى  حيــث  واأللقــاب،  المتقدمــة 
رفــع األثقــال البحرينــي ولجنــة بناء األجســام 
بتحقيــق لقــب النســخة الثالثــة والحفاظ على 
اللقــب الــذي أحرزتــه فــي العاميــن الماضيين، 
كما وحرص اتحاد رفع األثقال بإقامة حصص 

تدريــب العــرض علــى المســرح، وأقــام ورشــة 
عمــل معاييــر التحكيــم إلــى جانــب الفحــص 
البحريــن،  لالعبــي  دعمــا  األســبوعي  الفنــي 
وتحقيقهم أفضل المراكز والمراتب المتقدمة.

 برنامج اليوم

 ويتضمــن برنامــج بطولــة غــرب آســيا لبنــاء 
الموافــق  الســبت  اليــوم  واللياقــة  األجســام 
الكالســيك  منافســات  انطــالق  أبريــل   20
بنــاء األجســام، بنــاء األجســام للشــباب، بنــاء 
للعمــوم  األجســام  بنــاء  لألســاتذة،  األجســام 
وذلك عند الســاعة 12 ظهــرا، ويوم غٍد األحد 
الوفــود  مغــادرة  موعــد  أبريــل   21 الموافــق 

المشاركة بالبطولة.

  دعوة للجمهور الكريم

 دعــت اللجنــة المنظمــة العليــا لبطولــة غــرب 
آســيا لبنــاء األجســام واللياقة البدنيــة الثالثة 
الجمهور الكريم لحضور المنافسات التي تبدأ 
مــن الســاعة 12 ظهــرا اليــوم الســبت الموافق 
20 مــن شــهر أبريــل الجــاري بصالــة الشــيخ 
عبدالعزيــز بجامعة البحريــن بالصخير، حيث 

تم تخصيص أماكن خاصة للعوائل.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

تألق بحريني بأول أيام بطولة غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة

لقطات متنوعة من منافسات فئات الفيزيك

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ُيقيــم االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة وبالتعــاون مــع االتحــاد اآلســيوي للعبــة اليوم 
الســبت دورة اإلحصــاء لمباريــات كــرة الســلة وذلــك بمشــاركة واســعة من الشــباب 
البحريني الذي يسعى للحصول على الرخصة اآلسيوية في اإلحصاء للقيام بعملية 

اإلحصاء الرسمية للمباريات وفق المتطلبات الدولية.

االتحــاد  توجــه  إطــار  فــي  ذلــك  ويأتــي 
البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ 
باالهتمــام  خليفــة  آل  علــي  بــن  عيســى 
بتهيئة وصقل جميع المواهب البحرينية 
في كل ما يتعلق بكرة الســلة، إذ تتواجد 
القــادرة  المحليــة  الخامــات  مــن  العديــد 
لكنهــا  اإلحصــاء،  بعمليــة  القيــام  علــى 

الرخصــة  التــي تحتــاج  اآلســيوية 

ســيتم الحصــول عليهــا بعــد هــذه الدورة 
التــي ســيحاضر فيهــا الخبيــر اآلســيوي 
معــروف مولــود صاحــب البــاع الطويــل 
والخبــرة المتميــزة فــي هــذا المجــال، إذ 
سُيشكل وجوده فرصة رائعة؛ لالستفادة 
مــن خبراتــه في مجال اإلحصــاء وكذلك 
التعــرف علــى الطــرق العلميــة الحديثــة 
للقيام بهذه العملية الدقيقة في مباريات 

كرة السلة.
ويهــدف االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
إلــى تهيئــة صــف ثــان من فــرق اإلحصاء 
المحلية للقيام بعمليات اإلحصاء في كل 
البطــوالت  المحليــة وكذلــك  المنافســات 
مملكــة  تســتضيفها  التــي  الخارجيــة 
البحريــن، وهــو مايصب فــي توجهات 
االتحــاد الدولــي لكرة الســلة في هذا 
الجانــب، إذ يهــدف إلــى زيادة فرق 
اإلحصــاء والتــي تتطلــب مجهودا 
كل  فــي  عاليــا  وتركيــزا  كبيــرا 

المباريات.

اليوم دورة اإلحصاء لمباريات السلة

حسن علي

اليــوم انطــالق منافســات الكالســيك والشــباب واألســاتذة والعمــوم لبنــاء األجســام

حفل افتتاح مبسط 
واالتحاد الدولي 

واآلسيوي يؤكدان 
دعمهما للبحرين

الجمهور مدعو 
لمساندة أبطال 
البحرين مع ختام 

البطولة اليوم 

معروف 
مولود

من لقاء النجمة واألهلي



قاد تألق السباح عبدهللا ُعمر لفوزه بالميدالية الفضية الخليجية في منافسات بطولة المياه 
المفتوحــة التــي أقيمــت يوم أمس في منطقــة الخيران بدولة الكويت الشــقيقة، في الوقت 

الذي حققه في سباح منتخبنا الوطني اآلخر أحمد عبدالنبي الميدالية البرونزية في فئته.

واســتطاع الســباح عبــدهللا ُعمــر مــن تقديم 
أداء مميــز خــال منافســات الناشــئين للفئة 
الُعمريــة مــن 15 ولغايــة 17 عامــا، ليخطــف 
على إثر ذلك الوصافة الخليجية بكل جدارة 
واســتحقاق، حيــث تمكــن مــن التفــوق على 
غالبيــة منافســيه مقدمــا عرضــا قويــا خال 

السباق الذي بلغت مسافته 5 كيلومترات.

فــي المقابــل وجــد الســباح أحمــد عبدالنبي 
طريقــه هــو اآلخــر نحو منصــة التتويج في 
البطولــة الخليجيــة، محققــا المركــز الثالــث 
فــي ســباق الفئــة الُعمريــة مــن 13 إلــى 14 
عامــا، والــذي بلغــت مســافته 3 كيلومــرات، 
وأداء  مميــزا  فنيــا  مســتوى  قــدم  بعدمــا 

يعكس اإلمكانات التي يتمتع بها.

منتخبنــا  وفــد  رئيــس  أشــاد  جانبــه،  مــن 
الوطنــي فــي الكويت وعضو مجلــس إدارة 
االتحــاد البحرينــي للســباحة عمار مصطفى 
حققهــا  التــي  اإليجابيــة  بالنتائــج  الســيد 
الســباحون فــي البطولة الخليجيــة، متابعا: 
وأحمــد  ُعمــر  عبــدهللا  الســباحين  “نهنــئ 
عبدالنبــي علــى األداء المتميــز والميداليات 
الخليجــي”،  الصعيــد  علــى  حققوهــا  التــي 
مؤكــدًا أن جميــع ســباحي منتخبنــا الوطني 
البطولــة،  فــي  كبيــرة  مســتويات  قدمــوا 
فــي  اآلخريــن  يحالــف  لــم  التوفيــق  وأن 
بلــوغ منصــات التتويــج، بالرغــم مــن بذلهم 

مجهودات مميزة.
الســيد  مصطفــى  عمــار  قــدم  حيــن  فــي 
جزيــل شــكره وامتنانه لإلخوة فــي االتحاد 
الكويتــي للســباحة علــى حســن االســتقبال 
الناحيــة  مــن  بالبطولــة  والضيافــة، مشــيدا 
دولــة  فــي  لألشــقاء  ومتمنيــا  التنظيميــة، 

الكويت كل التوفيق والتقدم.

ُعمر يخطف وصافة الخليج وعبدالنبي البرونزية

اكتملت بعثة منتخبنا الوطني أللعاب القوى في الوصول إلى الدوحة؛ اســتعدادا للمشــاركة في 
البطولة اآلسيوية الثالثة والعشرين أللعاب القوى التي تستضيفها قطر في الفترة من 21 حتى 

24 أبريل الجاري على ميدان ومضمار استاد خليفة. 

واســتقر منتخبنا الوطنــي بفندق هوليدي فيا، 
مقر إقامة الوفود المشاركة في البطولة. 

ويتــرأس بعثة مملكة البحرين في االســتحقاق 
اآلســيوي نائــب رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد 
البحرينــي أللعاب القوى محمــد عبداللطيف بن 
جال.  وتضم البعثة اإلدارية لمنتخبنا الوطني 
لجنــة  رئيــس  االدارة  مجلــس  عضــو  مــن  كا 
المنتخبــات محمــد عبدالعزيــز، عضــو مجلــس 
واإلدارييــن  عبدالرحيــم،  علــي  محمــد  اإلدارة 

سالم ناصر ومشعل الذوادي. 
ويضم الجهاز الفني للمنتخب كا من المدربين 
خوســيه روبيــو، أنــدري ميخنفيتــش، بارتولــوه 
يضــم  فيمــا  كيلينــزو،  وجيورجــي  اورالنــدو 

الطاقــم الطبــي بشــار ذيــاب خليفة 
وإبراهام فالديز. 

وسيشــارك منتخبنــا الذي 
 28 قائمتــه  فــي  يضــم 

العبــا والعبــة فــي 24 
مســابقة مــن أصــل 42 
ســتتضمنها  مســابقة 
البطولــة، وهي: 100م، 

800م،  400م  200م، 
10000م،  5000م،  1500م، 

400م حواجــز،  موانــع،  3000م 
قذف القرص، رمي المطرقة ودفع الجلة، 

تتابــع  و4X400م  تتابــع  و4X400م  4X100م 
مختلط. 

ويمثــل منتخبنا الوطني للرجال: أندريو فيشــر 
الــذي سيشــارك في مســابقة 100م، عبــده بركة 
عبــاس  200م،  ســالم  يعقــوب  و200م،  100م 
أبوبكر 400م، إبراهام روتيش 800م و1500م، 
كيبــت  جــون  و1500م،  800م  أيــوب  محمــد 
بيرهانــو  5000م،  ألبــرت روب  3000م موانــع، 
يماتاو 5000م، داويت فيكادو 10000م، حسن 
الكــرة  عبدالرحمــن  محمــود  10000م،  شــاني 
الحديديــة، مروان مدني رمي القرص ومحمود 
الجوهــري رمــي المطرقــة، وسيشــارك موســى 

عيسى في سباق التتابع المختلط. 
هاجــر  مــن  كا  للســيدات  منتخبنــا  ويمثــل 
100م، ســلوى  إيمــان عيســى  100م،  الخالــدي 
ناصر 200م و400م، اديدوينج افوانايم 200م، 
800م،  هيرباتــو  مارتــا  400م،  محمــد  زينــب 
تاجيست جاشاو 1500م، وينفرد يافي 3000م 
موانــع، 5000م و1500م، بونتيو ايداو 5000م، 
شــيتاي  موانــع،  3000م  ميكونيــن  تاجيســت 
اشيت 10000م، أمينات يوسف 400م حواجز، 

نورة جاسم قذف القرص ودفع الجلة. 
ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق مجموعة من 
الميداليــات الملونــة؛ كونه أحد أبــرز المنتخبات 
على الساحة اآلسيوية، إذ يتمتع العبو منتخبنا 
بمعنويــات عالية يأملون من خالها 
إلــى إضافة إنجــاز جديد إلى 
فــي  تحقــق  مــا  سلســلة 

المحافل السابقة. 

االجتماع الفني 

أمــس  يــوم  عقــد 
الوفــود  إقامــة  بمقــر 
فيــا  هوليــدي  بفنــدق 
الفنــي  االجتمــاع  الدوحــة، 
مســؤولي  بحضــور  للبطولــة 
االتحاد اآلســيوي وممثلي المنتخبات 
المشاركة والحكام ومندوبي لجنتي المنشطات 

والطبية. 
ومثــل منتخبنــا فــي االجتمــاع عضــو مجلــس 
محمــد  المنتخبــات  لجنــة  رئيــس  االدارة 

عبدالعزيز. 
وتمت مناقشــة كافة األمــور التنظيمية والفنية 
وتوزيــع  رســميا،  المنافســات  جــدول  واعتمــاد 
أرقــام الصــدر واعتمــاد اســماء العبــي والعبات 
الــدول المشــاركة في البطولة إلــى جانب تأكيد 
الجوانــب الفنية والتنظيميــة، وأيضا التأكد من 
أهليــة الاعبين طبقا للوائح االتحاد اآلســيوي، 
فيمــا اطلعــت اللجنــة الفنية ممثلــي المنتخبات 

علــى فقــرات مراســم حفــل االفتتــاح وضــرورة 
مشــاركة الوفــود، كما أوضحــت اللجنة ضوابط 
وتعليمــات أخــذ عينــات المنشــطات وضوابطها 

تماشيا مع القانون واللوائح الدولية. 

منتخبنا يختتم تحضيراته اليوم 

الوطنــي  منتخبنــا  أبطــال  اليــوم  يختتــم 
اســتعداداتهم للتحــدي اآلســيوي بــروح عاليــة 
منتخبنــا  العبــو  وســيخوض  كبيــر.  وتصميــم 
التدريبــات األخيــرة اليــوم فــي الدوحــة؛ تأهبــا 

النطاق المنافسات غدا األحد. 
ووصــل العبــو منتخبنــا إلــى مســتوى عالي من 
وســط  اآلســيوّي  للتحــّدي  الفنيــة  الجهوزيــة 
جديــدة  إنجــازات  لتحقيــق  وإصــرار  عزيمــة 
تليــق بســمعة ومســتوى أم األلعالــب البحرينية 
وتعكــس المكانــة الُممّيــزة التي تحتلهــا المملكة 

على المستويين القاري والدولي. 
تحضيراتــه  واصــل  قــد  منتخبنــا  وكان 
واســتعداداته للبطولــة اآلســيوية أللعاب القوى 
فــور انتهائه من المشــاركة فــي البطولة العربية 
التي اختتمت منافســاتها األسبوع الماضي في 
العاصمــة المصريــة القاهــرة، إذ خــاض منتخبنا 
تدريبــات يوميــة علــى مضمــار اســتاد البحرين 
المنتخــب  العبــي  كل  انتظــم  حيــث  الوطنــي، 
بشــكل يومي في تدريبات مســتمرة في الفترة 

المسائية وأحيانا في الفترة الصباحية. 

اتحاد القوى يشارك بالكونجرس 
اآلسيوي 

يشــارك االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى فــي 

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لاتحاد اآلســيوي 
أللعــاب القــوى وانتخابات مجلــس اإلدارة التي 
ستجري في الدوحة مساء اليوم السبت، حيث 
ســيمثل االتحــاد البحريني فــي االجتماع نائب 
رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني أللعاب 
القوى محمد عبداللطيف بن جال، وأمين السر 

العام لاتحاد راشد أحمد البوعينين. 
انطــاق  سيســبق  الــذي  االجتمــاع  وسيشــهد 
البطولــة بيــوم واحــد، وســيقام بفنــدق وينــدام 

جراند ريجنسي، حضور 44 دولة آسيوية. 
وستتضمن أعمال الجمعية العمومية انتخابات 
رئاســة االتحاد اآلســيوي للدورة الجديدة التي 
ســتمتد للعــام 2023، والتــي ســتنتخب رئيســا 
لاتحــاد ونائبــا أول لرئيــس االتحــاد وخمســة 
نــواب للرئيــس وثمانية أعضاء مجلــس اإلدارة 

من بينهم ثاث سيدات. 
ويتنافــس على مقعد رئاســة االتحاد اآلســيوي 
نائــب رئيــس االتحــاد اإلماراتــي عضــو مجلس 
ناصــر  اإلماراتــي  اآلســيوي  االتحــاد  إدارة 
ورئيــس  الحمــد،  دحــان  والقطــري  المعمــري 

االتحاد األردني سعد الحياصات. 

الغسرة مرشحة البحرين للعضوية 
اآلسيوية 

رشــح االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى عضــو 
مجلــس إدارتــه رقيــة الغســرة رســميا لعضويــة 
للــدورة  اآلســيوي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 

االنتخابية المقبلة 2019/2032. 
إدارة  مجلــس  عضويــة  الغســرة  وشــغلت 
االتحــاد اآلســيوي أللعــاب القــوى ألول مرة في 

االنتخابــات التي جرت فــي مدينة بونا الهندية 
العــام 2013 بعــد حصولهــا علــى 28 صوتــا مــن 

أصل 43 صوتا. 
اآلســيوية  البطلــة  الغســرة  ترشــيح  ويأتــي 
الســابقة؛ نظــرا لمــا تتمتــع به من خبــرة وكفاءة 
إضافــة  والفنــي،  اإلداري  العمــل  مجــال  فــي 
إلــى حــرص االتحــاد للــزج بأعضائه لتقلــد أرفع 

المناصب الخارجية. 
للفــوز  مرشــحات   5 الغســرة  مــع  وتتنافــس 
بثاثــة مقاعــد، وهــي العراقيــة أســماء حميــد، 
تركمانســتان،  مــن  تاتيانــا  وستيبانشــيفا 
وفيلومينــا بــاروس مــن تيمــور الشــرقية، مــاال 
ســاكون هينهــوم مــن الوس، وســيتي آديــا مــن 

سلطنة بروناي.
وتســعى الغســرة التــي تشــغل عضويــة اللجنــة 
القــوى  النســائية فــي االتحــاد الدولــي أللعــاب 
للمحافظــة علــى منصبهــا القــاري، والــذي يعتبر 
مكســبا كبيــرا لرياضــة ألعــاب القــوى البحرينية 
والرياضة النســائية عمومــا؛ للتواجد في مراكز 
صناعة القرار بالمنظمات الرياضية الخارجية. 

 700 رياضي يتنافسون على 186 
ميدالية 

القــوى فــي  تشــهد البطولــة اآلســيوية أللعــاب 
نســختها الثالثــة والعشــرين مشــاركة 700 مــن 
نخبــة الرياضيين اآلســيويين من نحو 43 دولة 

من قارة آسيا. 
وتحشــد دول القــارة اآلســيوية أبطالها لموقعة 
 700 نحــو  ســيتنافس  إذ  والصــدارة،  الريــادة 
 42 فــي  ميداليــة   186 تحقيــق  علــى  العــب 

منافســة مــن خــال 21 مســابقة للرجــال و21 
مســابقة للســيدات، إضافــة إلــى ســباق التتابــع 
بالبطولــة  األولــى  للمــرة  يقــام  الــذي  المختلــط 
اآلســيوية أللعــاب القــوى، في حين لــن يتضمن 
برنامــج البطولــة ســباق الماراثــون 20 كلــم، وال 

سباق المشي 50 كلم. 

أصداء آسيوية القوى

· أفاد االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى عن  «
عدم مشاركة االتحاد اإلماراتي أللعاب 
القوي في البطولة الثالثة والعشرين 

التي ستنطلق منافساتها يوم غٍد األحد 
في الدوحة، فيما سيشارك وفد االتحاد 

اإلماراتي في أعمال الكونجرس الذي 
سيقام اليوم. 

· أعلنت الوكالة الهندية لمكافحة  «
المنشطات أنها أوقفت مانبريت كور، 

التي فازت بذهبية دفع الجلة للسيدات 
في بطولة آسيا أللعاب القوى 2017، 

ألربع سنوات عقب سقوطها في اختبار 
للمنشطات بعد ثبوت تعاطيها لمواد 

منشطة، وأضافت الوكالة الهندية أن كور 
سقطت في اختبارات للمنشطات أربع 
مرات في 2017 بما في ذلك في بطولة 

آسيا التي أقيمت في بوهبنشور بالهند، 
حيث فازت بعد أن سجلت رمية بلغت 

18.28 متر وخالل الجولة األولى من بطولة 
الجائزة الكبرى اآلسيوية في الصين عندما 

فازت بعد أن سجلت رمية بلغت 18.86 
متر، وهو ما اعتبر رقما قياسيا وطنيا. 

· يكتمل اليوم وصول جميع المنتخبات  «
المشاركة في االستحقاق اآلسيوي التي 

يبلغ عددها 43 منتخبا آسيويا؛ استعدادا 
لتدشين مشاركتها في البطولة األكبر على 

مستوى القارة الصفراء.

بعثة منتخبنا تصل للمشاركة القارية بجهوزية عالية

محمد بن جالل رقية الغسرة

جانب من االجتماع الفنيجانب من تحضيرات منتخبنا
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عبدالله عمر وأحمد عبدالنبي بعد التألق الخليجي

السيد: جميع 
سباحي منتخبنا 

قدموا مستويات 
كبيرة في البطولة

محمد الدرازي

االنطــاق خــط  علــى  قطــر  بضيافــة  والعشــرون  الثالثــة  القــوى  آســيوية 

من مشاركة القوى البحرينية بإحدى البطوالت اآلسيويةجانب من االجتماع الفني

اتحاد السباحة - المركز اإلعالمي
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تنطلق اليوم “السبت” مباريات الجولة 17 من منافسات القسم الثاني لمسابقة دوري ناصر 
بن حمد الممتاز لكرة القدم، والتي تشهد إقامة 5 مواجهات موزعة على يومين، حيث تقام 
هذا المساء مباراتين عند الساعة 6.45 مساء على ملعبين مختلفين، حيث يحتضن ملعب 
اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة  المواجهة التــي تجمع بين فريق نادي الرفــاع وفريق نادي 
النجمــة، فيمــا يحتضــن ملعــب المغفــور له بإذن هللا تعالى الشــيخ علي بن محمد بن عيســى 
آل خليفــة بنــادي المحرق الرياضي والثقافــي المواجهة التي تجمع بين فريق نادي المحرق 

وفريق نادي المنامة. 

بينمــا يشــهد يــوم األحــد إقامــة 3 مواجهــات 
مالعــب   3 علــى  مســاء   6.45 الســاعة  عنــد 
مختلفــة، حيث يحتضن ملعب اســتاد مدينة 
خليفــة الرياضيــة المواجهــة التــي تجمع بين 
فريــق نــادي الحد وفريق نادي الشــباب، فيما 
يحتضــن ملعــب المغفــور لــه بــإذن هللا تعالى 
الشــيخ علــي بــن محمد بن عيســى آل خليفة 
بنــادي المحرق الرياضــي والثقافي المواجهة 
التــي تجمــع بين فريق نــادي المالكية وفريق 
نادي الحالة، ويحتضن ملعب استاد البحرين 
الوطنــي المواجهــة التــي تجمــع بيــن فريــق 

نادي الرفاع الشرقي وفريق نادي البديع.

موقف الفرق

وبالعودة لموقف فرق المســابقة قبل انطالق 
المباريات، نجد أن الرفاع والمنامة يتشاركان 
صــدارة الترتيــب برصيــد 31 نقطــة، يليهمــا 
فريــق النجمــة فــي المركز الثالــث برصيد 28 
الرابــع  المركــز  فــي  المحــرق  نقطــة، وفريــق 
برصيــد 27 نقطة. ويحتل فريق الحد المركز 
الخامــس برصيــد 25 نقطــة، ويحتــل  فريــق 
الرفــاع الشــرقي المركــز الســادس برصيد 19 
نقطــة، ويحتــل فريق الشــباب المركز الســابع 
الحالــة  فريــق  ويحتــل  نقطــة،   16 برصيــد 
المركز الثامن برصيد 15 نقطة متقدما بفارق 
األهــداف على فريق نادي البديع الذي يحتل 
المركــز التاســع برصيد 15 نقطــة، فيما يحتل 

المالكية المركز العاشر برصيد  13 نقطة.

 صراع الصدارة والرباعي

الجولــة، ستشــهد موقفيــن  هــذه  أن  ويبــدو 
مختلفيــن، األول صراع الصــدارة بين الرفاع 
والمنامــة اللذين يتشــاركان صــدارة الترتيب 
برصيــد 31 نقطــة، وكالهما يبحــث عن فارق 
النقــاط الــذي ينفرد مــن خالله بصــدارة فرق 
الــدوري. في المقابل، ســيكون الصراع اآلخر 
بيــن رباعــي المؤخــرة، وهــم: فريق الشــباب، 
الحالة، والبديع والمالكية الذين يبحثون عن 

االبتعاد عن شبح الهبوط!

 ممادو ال يزال الهداف

وال يــزال مهاجــم فريــق نــادي النجمــة ممادو 
هــذه  حتــى  المســابقة  لفــرق  هدفــا  درامــي 
الجولــة برصيــد 13 هدفــا، يليــه العــب فريق 
الرفاع كميل األسود الذي يمتلك في رصيده 
الالعــب  زميلــه  يليــه  أهــداف   9 التهديفــي 
ســليم  التونســي  الحــد  ومهاجــم  أوتشــي 
المزلينــي ومهاجــم المنامــة البرازيلــي تياغــو 

الذين  يمتلكون  8 أهداف.

 1941 متفرجا في الجولة 16

 شــهدت الجولة 16 من مســابقة دوري ناصر 
بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم حضــور 1941 
متفرجــا بفــارق 307 متفرجيــن عــن الجولــة 

15 التي شــهدت حضورا جماهيريا بلغ عدده 
2248 متفرجا.

 المنامة باقي له 234 دقيقة!

تبقــى للمنامــة 234 دقيقــة لالنضمــام للفــرق 
التــي نجحــت فــي إنهــاء متطلبــات االتحــاد 
البحريني لكرة القدم بشأن مشاركة الالعبين 
تحــت 21 ســنة  لـــ 1000 دقيقــة في الموســم 
الواحــد. وال يــزال المالكيــة الفريــق األعلــى 
على مســتوى دقائق مشــاركة الالعبين تحت 

21 ســنة، حيــث وصلــت عــدد الدقائــق التــي  
 15 فــي  دقيقــة   6893 اآلن  حتــى  ســجلها 

جوالت السابقة للمسابقة.

 بهرام وديسكفري يكرمان نجما 

الجولة 15 و16

ســيقوم نجما المنتخب الوطني سابقا محمد 
“ديســكفري”،  النصــف  محمــد  وحمــد  بهــرام 
بتكريم نجمي الجولتين 15 و16 بالمســابقة. 

وكان مهاجــم فريــق نــادي المنامــة البرازيلي 
 ،15 الجولــة  نجــم  علــى  حصــل  قــد  تياغــو 
فيمــا حصــل العب فريق نادي الحالة الشــاب 

محمود الحايكي على نجم الجولة 16.
يشــار إلــى أن نجــم منتخبنــا الوطنــي ســابقا 
ســيد محمود جالل ســلم جائزة نجم الجولة 

14 إلى العب الحد عبدالوهاب المالود.
األســبوع  لنجــم  المخصصــة  الجائــزة  وتبلــغ 

500 دينار بحريني.

ويشــرف على االختيار لجنة تضم بدر ســوار 
وحســين العنزي وصديق زويد وخالد جاسم 

النصف ومحمود المختار.

 ابتعدنا كثيرا!

قال العب فريق نادي الحد األول لكرة القدم 
لفريــق  نبــارك  “بدايــة،  عبدالوهــاب:  محمــد 
الرفــاع الشــرقي بالفــوز وحظــا أوفــر لفريقنا 
فيمــا تبقــى مــن مباريــات المســابقة. ففريقنا 
حــاول الظهــور بالمســتوى واألداء وتحصــل 
علــى العديــد مــن الفــرص، ولكــن لم نســتغلها 
بالشكل المطلوب، والرفاع الشرقي قاتل في 
الملعب واســتحق الفوز. فبعد هذه الخسارة، 
الحــد أصبــح اآلن مبتعــدا بشــكل كبيــر عــن 
المنافســة علــى لقــب المســابقة، ويتطلــع ألن 

يحصد مركزا متقدما في سلم الترتيب”.

 فوز ثمين

قــال العــب فريــق الرفــاع الشــرقي: “بدايــة، 
علــى  والالعبيــن  والجمهــور  اإلدارة  أهنــئ 
الفوز، فقد لعب الفريق مباراة كؤوسا ونجح 
فــي حصــد النقــاط الثــالث. الرفــاع الشــرقي 
يحتــاج التحضيــر النفســي والذهنــي للتركيز 
فــي الدخــول للمباريــات المتبقيــة بالصــورة 
نفســها التــي قدمها في مبــاراة الحد، ويقاتل 

من أجل إحراز نتيجة الفوز”.

من لقاء المحرق والشرقي من لقاء الحالة والرفاع  فرحة شرقاوية بالفوز المهم على الحد  من مباريات الجولة 16 

  عبدالله شالل    محمد عبدالوهاب  محمد بهرام  حمد محمد

الرفاع والمنامة يتشاركان الصدارة... “الرباعي” وشبح الهبوط!
16 الجولــة  فــي  متفرجــا  و1941  الهدافيــن  عــرش  علــى  يتربــع  ممــادو 

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

يترقب الوســط الكروي المحلي انطالق الجولة 17 من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، اليوم )الســبت(، وذلك بإقامة لقاءين 
عند 6.45 مســاء. يلعب الرفاع مع النجمة على اســتاد مدينة خليفة الرياضية، كما يلعب المحرق مع المنامة على اســتاد الشــيخ علي 

بن محمد آل خليفة.

وتســتكمل مباريــات الجولــة غــدا )األحــد( 
بإقامــة 3 لقــاءات فــي توقيت واحــد أيضا 
)6.45 مســاء(، إذ يلعــب الحــد مــع الشــباب، 
المالكيــة مــع الحالــة، والرفــاع الشــرقي مع 

البديع.
ويشــير ترتيــب الــدوري حاليــا إلــى صدارة 
الرفــاع برصيــد 31 نقطــة مــن 15 مبــاراة، 
المنامة 31 نقطة من 16 مباراة، النجمة 28 
مــن 16، المحــرق 27 مــن 15، الحــد 25 من 
16، الرفاع الشرقي 19 من 16، الشباب 16 
مــن 16، الحالــة 15 مــن 16، البديــع 15 مــن 
16، وأخيــرا المالكيــة برصيــد 13 نقطة من 

16 مباراة.

وتعتبــر الجولــة 17 مهمة وحاســمة بشــكل 
كبير سواء على مستوى المراكز المتقدمة، 
أو مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، 
مالمــح  تتحــدد  قــد  نتائجهــا  علــى  وبنــاء 
البطــل، أو حتــى اإلعــالن عــن هويــة أحــد 
الهابطيــن مــن الــدوري الممتــاز، وهــو األمر 
الــذي ينــذر بمباريات قوية وتنافســية على 

مستوى عال.

الرفاع والنجمة

وبالعــودة إلى مباراة الرفــاع والنجمة، فإن 
متصــدر الترتيــب الفريق الســماوي يســعى 
لتجــاوز النتائــج الســلبية التــي تعــرض لهــا 

في آخر جولتين، حينما تعادل مع الشــباب 
الرفاعيــون  ويدخــل  الحالــة.  مــن  وخســر 
لكســب  الســاعي؛  النجمــة  أمــام  المواجهــة 
فــي  موقعــه  وتثبيــت  النقــاط  مــن  مزيــد 
النجمــة  أن  علمــا  األولــى،  الثالثــة  المراكــز 
مواجهتــه  فــي  لخســارة  حديثــا  تعــرض 

اآلسيوية أمام الكويت الكويتي.
بالشــك،  مختلفــة  بحســابات  اليــوم  لقــاء 
والفائــز ســيحقق نقــاط مهمة نحــو الصراع 
علــى المراكز األولــى، خصوصا الرفاع الذي 
يعلم جيدا أهمية النقاط الثالث في ســبيل 
الظفــر بــدرع الدوري. يقــود الرفاع المدرب 
الوطني علي عاشــور الذي قاد النجماويين 

بــكأس جاللــة  للتتويــج  الماضــي  الموســم 
الملــك والرفــاع في الموســم الحالــي أيضا، 
فتحــي  التونســي  المــدرب  النجمــة  فيمــا 

العبيدي.

المحرق والمنامة

أمــا المبــاراة الثانيــة، فإنهــا لــن تخلــو مــن 
اإلثــارة المنتظــرة والمرتقبــة على مســتوى 

الجوالت األخيرة للدوري.
الفريقان سبق لهما التواجه في 3 مناسبات 
خــالل هــذا الموســم، إذ التقيــا فــي ذهــاب 

الدوري وانتهت المباراة بالتعادل اإليجابي 
بهدفين لهدفين في مباراة مثيرة.

والتقــى الطرفــان أيضا في ربع نهائي كأس 
 ،)2-1( ذهابــا  المنامــة  فــاز  حيــث  الملــك، 
والمحــرق إيابــا )0-1(، فيمــا حســم المحرق 
تأهلــه لنصــف النهائــي عبر تخطــي المنامة 

في ركالت الترجيح. جميع هذه المؤشرات 
توحــي بــأن المواجهــة ســتكون قويــة على 

المستوى التنافسي والفني.
علــي  وطنيــان:  مدربــان  الطرفيــن  ويقــود 
عامــر مــع المحــرق، ومحمــد الشــمالن مــع 

المنامة.

ترقب في مواجهتين حاسمتين

من لقاء النجمة والرفاع ذهاًبا
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تنطلق اليوم )الســبت( منافســات البطولة الخليجية الـ 39 لكرة الســلة المؤهلة لنهائيات كأس آســيا لألندية، التي تســتضيفها مملكة 
البحرين حتى 27 أبريل الجاري. ويستهل فريق المنامة مشوراه بمالقاة فريق السيب العماني لحساب المجموعة الثانية وذلك في 

تمام الســاعة 7 مســاًء، وقبل ذلك يفتتح “حامل اللقب” فريق الشــارقة شــريط المباريات بمواجهة أحد الســعودي عند الســاعة 3 
عصرا، وبعدها ســيكون ممثل المملكة الثاني فريق األهلي على موعد بمالقاة العربي القطري في تمام الســاعة 5 مســاًء لحســاب 

المجموعة األولى.

المنامة والسيب

يســعى المنامــة بقيادته الوطنيــة المتمثلة 
في سلمان رمضان ومساعده عقيل ميالد؛ 
لتحقيق بداية قوية وتجاوز عقبة منافسه 
اليوم، خصوصا أن الفوز سيفتح له طريق 
المنافســة للتأهــل للدور نصــف النهائي عبر 

إحدى البطاقتين.
هــذه  مــن  تأكيــد  بــكل  المنامــة  ويهــدف 
النهائيــة  للمبــاراة  الوصــول  المشــاركة 
خزينتــه  عــن  الغائــب  اللقــب  وتحقيــق 
منــذ  البحرينيــة  الســلة  ولكــرة  خصوصــا 
ســنوات طويلــة، بعدمــا نافــس بقــوة فــي 
النســختين األخيرتيــن بمســقط والمنامــة، 
إذ جــاء فــي النســخة األخيرة ثانيــا، وقبل 
ذلــك ثالثــا. هذه النســخة تبــدو مغايرة عن 

خــرج  بعدمــا  للمنامــة  بالنســبة  الســابقات 
“خالــي الوفاض” مــن المســابقات المحلية، 
وبــات مطالــب بتحقيق البطولــة التي تقام 
وبيــن  المملكــة  أرض  علــى  الثانــي  للعــام 
جمهورهــا، وخصوصــا أنــه يمتلــك أفضــل 
وفــي مقدمتهــا  ذلــك  لتحقيــق  المقومــات 
عناصــر محليــة وأجنبيــة ذو قيمــة كبيــرة 

ومساندة إدارية وجماهيرية كبيرتان.
مــن  قويــة  كوكبــة  علــى  يعــول  المنامــة 
العناصر المؤثرة لتحقيق االنتصار بتواجد 
أحمــد عزيز، حســين شــاكر، حســن نــوروز، 
جميــل،  ميثــم  “كمــس”،  حســين  محمــد 
أحمــد نجــف، ومحمــد أميــر، عــالوة علــى 
والبولنــدي  تيركــو  األميركــي  المحترفيــن 
ماجيــك اللذيــن تــم االســتعانة بهمــا لهــذه 

البطولة تحديدا. 

األهلي والعربي

ال يختلف حال ممثل المملكة الثاني فريق 
األهلي عن المنامة؛ كونه خرج من الموسم 
الحالــي دون إحــراز أيــة بطولــة، ولم يتبق 
صورتــه  لتحســين  المشــاركة  هــذه  إال  لــه 
أمــام جماهيــره ومنتســبيه الذيــن يمنــون 
النفــس بالظهور المشــرف وتحقيق نتيجة 
إيجابيــة بالوصــول للمراكــز المتقدمة على 

أقل تقدير.
فــي  الفريــق طاقــم محلــي متمثــل  يقــود 
األخويــن حســين وأحمد قاهــري، ويعوالن 
علــى هشــام ســرحان، علــي عقيــل، ســيد 
حســن  ســلمان،  حســين  حبيــب،  هاشــم 
كراشــي، أحمد المطــوع، عمران عبدالرضا، 
أحمد علي حســين، جاســم أبل، ومحترفاه 

األميركييان وين ومارسيل.
 وســيكون األصفر مســاء اليوم في اختبار 
جــاد وقــوي إلثبــات قوتــه ومكانتــه علــى 
صعيــد اللعبــة رغم افتقاد عناصــره للخبرة 
بالفــرق  مقارنــة  األجــواء  هــذه  مثــل  فــي 
المنافســة األخــرى أمثــال العربــي القطــري 
أو “حامــل اللقــب” الشــارقة اإلماراتي الذي 

ســيالقيه يــوم اإلثنيــن وقبــل ذلــك فريــق 
أحــد الســعودي، ولكــن الفريــق يراهن على 
عنصرّي األرض والجمهور؛ لدعمه وتحقيق 

األهداف المرجوة من مشاركته هذه.

الشارقة وأحد

ســيكون فريــق الشــارقة “حامــل اللقــب” 
علــى موعــد بمالقــاة أحــد الســعودي في 
مســتهل حملــة الدفــاع عن لقبه، وبحســب 
القــراءة الفنيــة والمعطيــات، فإن الشــارقة 
المحطــة؛  هــذه  لتخطــي  وبقــوة  مرشــح 
نظــرا لمــا يمتلكه من إمكانــات فنية مميزة 
واألجنبــي، فضــال  المحلــي  الصعيــد  علــى 
عــن الخبــرة التدريبيــة فــي الجهــاز الفنــي 
المتمثلة في المدرب عبدالحميد إبراهيم.

22 مشاركة للمنامة و17 لألهلي

فــي  البحرينيــة  الســلة  أنديــة  تواجــدت 
البطــوالت الخليجيــة بقوة ممثلــة بفريقي 
المنامــة واألهلــي صاحبــي النصيــب األكبر 
من المشاركات الخليجية، إذ شارك المنامة 
المشــاركة  هــي  وهــذه  نســخة،   22 فــي 
السادســة علــى التوالــي للزعيــم والحاديــة 
والعشــرين فــي تاريخــه، وهــو عــدد مرات 

فوزه ببطولة الدوري.
المنامــة وخــالل مشــاركاته فــي البطولــة، 
مناســبتين  فــي  الخليجــي  باللقــب  ظفــر 
بعــد أن حقــق لقب نســختي 1995 و2001 

اللتين أقيمتا على أرض مملكة البحرين.
حيــث  مــن  الثانيــة  المرتبــة  فــي  ويأتــي 
المشــاركة فريــق األهلــي بـــ 17، وهــو عــدد 

مرات فوزه بالدوري.
ويمتلــك األهلــي الرصيد نفســه فــي مرات 
 1985 عامــي  حققــه  الــذي  باللقــب  الفــوز 

و1988.
فــي  الــذي شــارك  المحــرق  أن فريــق  كمــا 
النســخة الماضية، سجل ظهوره الخليجي 
الرابع، إذ شارك قبلها في 3 بطوالت سابقة 

كانت في أعوام 2009 و2012 و2013.
وتتقاســم فرق أحــد واالتحاد الســعوديين 
شــرف  ســجل  صــدارة  القطــري  والريــان 
فيمــا  منهــم،  لــكل  ألقــاب   5 بـــ  البطولــة 
يحــل فــي المرتبــة الثانيــة فريقــي األهلــي 
اإلماراتــي وكاظمــة الكويتــي بـــ 3 ألقــاب، 
يتبعهم الهالل الســعودي والمنامة واألهلي 
البحرينييــن بلقبيــن، والشــارقة اإلماراتــي 

بلقب واحد.

المنامة يستهل خليجية السلة بمالقاة السيب العماني
ــســعــودي ــب” يــلــتــقــي أحـــد ال ــق ــل ــل ال ــامـ ــري و“حـ ــط ــق ــي ال ــرب ــع األهـــلـــي يـــواجـــه ال

أعلن مجلس إدارة نادي المنامة الرياضي عن توقيع عقد الشــراكة مع شــركة انفوناس لالتصاالت للموســم المقبل ودعم فريق كرة الســلة 
للرجــال المشــارك فــي منافســات بطولــة األنديــة الخليجية لكرة الســلة في نســختها التاســعة والثالثين والمقــررة أن تقام فــي صالة مدينة 

خليفة الرياضية في مدينة عيسى خالل الفترة من 20 حتى 27 من شهر أبريل الجاري.

حمــد  بحضــور  الشــراكة  عقــد  توقيــع  وتــم   
عبدالعزيــز العامــر المديــر التنفيــذي وعضــو 
انفونــاس  شــركة  فــي  االدارة  مجلــس 
لالتصــاالت وأميــن الســر العام بنــادي المنامة 
عبدهللا عاشور وبحضور مرتضى قمبر مدير 
نــوروز مديــر  التجــاري وحســن  للقســم  أول 

التسويق بالشركة.
التنفيــذي وعضــو مجلــس  المديــر  وأعــرب   
اإلدارة في شــركة انفونــاس لالتصاالت حمد 
الشــركة وحســب  العامــر حــرص  عبدالعزيــز 
توجيهــات مجلس االدارة علــى دعم ورعاية 
مملكــة  فــي  والشــبابي  الرياضــي  القطــاع 
وتوجهــات  وذلــك ضمــن سياســة  البحريــن، 
الشــركة فــي الشــراكة والخدمــة المجتمعيــة، 

وتأتي إيمانا من مجلس االدارة في االهتمام 
والفعاليــات  االنشــطة  ورعايــة  بالرياضــة 
الشبابيية والرغبة في تشجيع هذه الفئة في 

المجتمع.
البحرينيــة  الســلة  كــرة  العامــر أن   وأوضــح 
المنافســات  مــن  واحــدة  اليــوم  أصبحــت 
االهتمــام  تســتقطب  والتــي  المميــزة، 
الجماهيــري واإلعالمــي بســبب المســتويات 
الفنية المميزة واإلثارة التي ترافقها، مشــيدا 
بجهــود القائميــن علــى منافســات كرة الســلة 
بقيادة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة، والذي 
كانــت بصماتــه واضحــة علــى تطويــر اللعبــة 

والمسابقات المحلية.

وأكــد العامــر أن نــادي المنامــة معــروف فــي 
شــركة  وأن  والخليجيــة،  المحليــة  الســاحة 
تكــون  أن  يســعدها  لالتصــاالت  انفونــاس 
شــريكة فــي دعــم فريــق كــرة الســلة بنــادي 

المنامة.
مجلــس  وعضــو  التنفيــذي  المديــر  وتمنــى 
االدارة في شــركة انفونــاس لالتصاالت حمد 
عبدالعزيز العامر كل التوفيق والنجاح للسلة 
المناميــة فــي البطولة الخليجيــة، وأن تحقق 
الخليجيــة  الملتقــى  فــي  االيجابيــة  النتائــج 

وتحقق اللقب والمركز األول.
 ومن جهته، أعرب عبدهللا عاشور عن شكره 
وتقديره إلى شركة انفوناس لالتصاالت على 
شــراكتها ودعمهــا فريــق كــرة الســلة بالنادي، 

مشــيدا بجهــود الشــركة فــي دعمهــا للقطــاع 
الشــبابي والرياضــي، وقــال: “ليســت بغريبــة 
حرصهــا  لالتصــاالت  انفونــاس  شــركة  علــى 
البحريــن  فــي  الرياضــي  بالشــأن  واهتمامهــا 
والرياضــة”،  للشــباب  المتواصــل  ودعمهــا 
وتابــع: “نعتــز ونثمن هذه الشــراكة مع شــركة 

فــي  الرائــدة  الشــركة  لالتصــاالت  انفونــاس 
مجــال االتصاالت وحلول الشــبكات المحلية 
وهــذا  اإلنترنــت،  خدمــة  وتزويــد  والدوليــة 
الدعــم ســيكون له األثر اإليجابــي لفريق كرة 
الســلة المقبــل علــى المشــاركة في منافســات 
أرض  علــى  تقــام  التــي  الخليجيــة  البطولــة 

مملكــة البحريــن، والتــي يطمــح مــن خاللهــا 
البحرينيــة  الجماهيــر  اســعاد  المنامــة  نــادي 
باللقب”، وأضاف:” هذه الشــراكة محل تقدير 
وثناء كل منتســبي نادي المنامة، وأن شــركة 
انفونــاس ســتكون أحــد الشــركاء الرســميين 
لفريــق كــرة الســلة مــع وضــع شــعار الشــركة 
علــى الجهــة الخلفيــة لقمصــان الفريــق خالل 
منافســات البطولــة”، مؤكــدا أن الشــراكة بين 
المقبــل  الموســم  حتــى  ستســتمر  الجانبيــن 
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بيع تذاكر السلة “أونالين” على تطبيق “تمرن”
ــوى الـــــبـــــطـــــوالت الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ــ ــت ــ ــس ــ ــى م ــ ــل ــ ــد األولـــــــــــى ع ــ ــع ــ بـــــــــــادرة ت

اتفقــت إدارة نــادي المنامــة مــع شــركة “تمــرن” لبيــع تذاكر منافســات بطولــة األنديــة الخليجية لكرة الســلة األبطال في نســختها التاســعة 
والثالثين والمقررة أن تقام في ضيافة نادي المنامة في الفترة من 20 حتى 27 من شهر أبريل الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية 

في مدينة عيسى.

العــام  الســر  أميــن  بحضــور  االتفــاق  وتــم 
الخليجيــة  البطولــة  مديــر  المنامــة  بنــادي 
عبدهللا عاشــور، وعلي زايــر المدير التنفيذي 
والشــريك المؤســس لشــركة “تمــرن” في مقر 

نادي المنامة بالجفير.
وأكــد عبدهللا عاشــور أن إدارة نــادي المنامة 
الرياضي وضمن إســتراتيجيتها في التحول 
التطبيقــات  واســتخدام  التكنولوجــي 
توقيــع  علــى  حرصــت  الذكيــة  والبرامــج 
هــذه االتفاقيــة؛ لبيــع حقــوق تذاكــر مباريات 
البطولــة عبر األونالين وحصريا على تطبيق 
تمريــن، وســيكون ســعر التذكــرة اإللكترونية 
و200  )دينــار  دينــار   1.2 بقيمــة  ســتكون 

فلــس(، مشــيرا إلى أن االتفاقية تحدد نســبة 
البيــع مــن التذاكــر اإللكترونيــة ســتكون هــي 
األكبــر مقارنة بعدد التذاكــر العادية الورقية، 
موضحا أن عدد التذاكر اإللكترونية ستشمل 
النســبة األكبــر وقد تصــل إلى 80 % من عدد 
التذاكر العادية في بعض المباريات، وبالتالي 
سيكون عدد التذاكر الورقية العادية محدود 
التذاكــر عنــد  بيــع  لــدى منفــذ  أقــل  وبنســبة 

الصالة.
وأكــد عاشــور أن خدمــة التذاكــر اإللكترونية 
ستكون ميسرة وسهلة االستخدام من خالل 
تنزيــل التطبيــق علــى الهواتــف الجوالة ومن 
ثم اختيار المباريات وعدد التذاكر المطلوبة، 

ومــن ثم الدفع عــن طريق البطاقــات البنكية 
المعتمدة.

وأشــاد عاشور بشــراكة تمرن موضحا اعتزاز 
نادي المنامة بالشراكة مع تمرن، وهي شركة 
الكفــاءات  خيــرة  وتضــم  واعــدة  بحرينيــة 
البحرينيــة الواعــدة التــي نالــت عــدة جوائــز 
على المستوى العربي، وكلنا فخورون بشركة 
فــي  ومســاعيها  خــالل جهودهــا  مــن  تمــرن 
تســهيل عمليــات الحجــز لمختلــف الفعاليات 

الرياضية والمالعب واألنشطة الترفيهية.
نجــاح  إن  زايــر  علــي  قــال  جهتــه،  ومــن 
تجربــة بيــع التذاكــر اإللكترونيــة مــع االتحاد 
البحريني لكرة الســلة خالل الموســم الحالي 

أكــدت نجاحهــا المنقطع النظيــر، وتم االتفاق 
والتنسيق مع نادي المنامة؛ من أجل استمرار 
التجربــة التــي أبدى الكثيــرون ارتياحهم من 
ســهولة االســتخدام وضمــان حصولهــم علــى 

تذكرة المباراة.
والجماهيــر  المتابعيــن  أن  زايــر  وأشــار 
ومــن خــالل حصولهــم علــى تذكــرة المبــاراة 
“أوناليــن” ســيضمنون حصلوهــم علــى مقعد 
المباراة، واختصار الوقت وعدم الوقوف في 
طوابير شراء التذاكر يوم المباراة، وقد تنفد 
التذاكــر الورقية، وال يحصل على مقعده في 

الصالة.

الجفير - المركز اإلعالمي
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بحضــور ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفة رئيــس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية 
وســباق الخيل نظم النادي عصر أمس الســباق الخامس والعشــرين وقبل األخير لهذا الموســم، 
بهبهانــي  “برعايــة  البــورش  للمجوهــرات وكــؤوس  البحريــن  كــؤوس مركــز  أقيــم علــى  والــذي 
للسيارات” وكأس شركة شيفرون وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار 

سباق النادي بمنطقة رفة بالصخير.

 كما حضر الســباق ســمو الشيخ محمد بن راشد 
بن عيســى آل خليفة وســمو الشــيخ ســلمان بن 
محمد بن عيســى ال خليفة وسمو الشيخ خالد 
بن علي بن عيسى ال خليفة وسمو الشيخ نادر 
بن محمد بن ســلمان ال خليفة وممثلو الجهات 
ســباق  رياضــة  محبــي  مــن  وجمهــور  الراعيــة 
الخيــل. وشــهد الســباق منافســات متفاوتــة مــا 
بيــن تفــوق الجياد المرشــحة “الطارق – رياده – 
الصقالويــة 1733 – غود نيوز – تريك أوف ذي 
اليت – سان ديماس”، ومابين المفاجآت القوية 
التــي حققتهــا الفــرس “بونــت فــرت” والحصان 
“نبــراس باونتــي” بعدما قلبا التوقعــات وانتزعا 
الشــوطين  فــي  المرشــحة  الجيــاد  مــن  الفــوز 
الخامس والســابع، فيما سجل السباق االنتصار 
األول للفارس المخضرم أحمد أكبر في الشوط 
الرابــع، وكذلك الفــوز األول للمالك عباس أحمد 

أسد.
وكان الشوط األول أقيم لجياد جميع الدرجات 
والمبتدئــات “نتــاج محلــي” مســافة 2000 متــر 
الحصــان  فــوز  وشــهد  دينــار،   2000 والجائــزة 
المرشــح “الطــارق” ملــك عبــدهللا فــوزي نــاس 
وبقيادة حســين مكي والذي فرض تفوقه بفوز 
صريــح وبفــارق مريــح بلــغ 5 أطــوال ليســجل 

فوزه الثالث هذا الموسم.

“ريادة” تواصل الريادة

وأقيم الشــوط الثاني على كأس البورش لجياد 
محلــي(  )نتــاج  والمبتدئــات  الدرجــات  جميــع 
 3000 والجائــزة  متــر مســتقيم   1000 مســافة 
دينــار، وتمكنــت الفــرس المتألقة “ ريــاده “ ملك 
ســمو الشــيخ عيســى بن عبدهللا بن عيســى آل 
إيليــوت مــن مواصلــة  أنــدرو  خليفــة وبقيــادة 

الموســم  هــذا  المتتاليــة  وانتصاراتهــا  تألقهــا 
بتحقيقهــا الفــوز الخامــس علــى التوالــي لتؤكد 
تفوقهــا علــى أفــرس ســباقات النتــاج المحلــي 
علــى رغــم فــارق الــوزن العالــي الــذي خاضــت 
بــه الشــوط حيــث حققــت الفــوز بفــارق طولين 
لنفــس  اآلخــر  الحصــان  عــن  الطــول  ونصــف 

اإلسطبل “يعود”.
وأقيم الشوط الثالث على كأس شركة شيفرون 
لجيــاد الدرجتيــن الثالثــة والرابعــة والمبتدئات 
مــن خيــل البحريــن العربيــة األصيلــة “الواهــو” 
دينــار،   2000 والجائــزة  متــر   1400 مســافة 
الترشــيحات  مــع  متماشــية  النتائــج  وجــاءت 
الثالثــة  المراكــز  المرشــحة  الجيــاد  بتحقيــق 
األولــى حيث كــررت الفرس “الصقالوية 1733” 
بقيــادة عبــدهللا فيصــل تفوقهــا على منافســيها 
للمــرة الثانيــة بعــد ســباق بطولــة العالــم “ إفهرا 
“ الــذي أقيــم ضمــن كأس الملــك حيــث أكــدت 
تفوقهــا بجــدارة وبفارق 3 أطوال عن منافســها 
الحصان “كروشان 1710” محققة فوزها الثالث 

هذا الموسم. 

أكبر: أنا موجود!

وأقيــم الشــوط الرابع علــى كأس مركز البحرين 
للمجوهرات لجياد ســباق التوازن )نتاج محلي( 
مسافة 2400 متر والجائزة 3000 دينار، وشهد 
الشوط عودة الفارس المخضرم أحمد أكبر الى 
واجهــة االنتصــارات بعــد غيبــة طويلــة ويثبــت 
إنــه الزال موجودًا وقادرا على االنتصارات في 
المضمــار، وذلك بعدما قــاد الحصان “غود نيوز” 
إلســطبل إم إند أي الى الفوز بعدما وضع كامل 
خبرتــه فــي قيــادة الحصان نحــو المقدمــة منذ 
البدايــة وحافــظ على تقدمه حتــى النهاية بكل 

خبرة واقتدار حتى حســم الفوز لصالحه بفارق 
طولين ونصف عن الحصان الثاني “مشارف”.

مركــز  كأس  علــى  الســادس  الشــوط  وأقيــم 
التــوازن  ســباق  لجيــاد  للمجوهــرات  البحريــن 
)مســتورد( مســافة 1400 متــر والجائــزة 3000 
دينــار، وتمكــن الحصــان “تريــك أوف ذي اليت” 
إلســطبل أرادوس وبقيــادة ريتشــار مولــن مــن 
انتــزاع الفــوز بعــد دخولــه القــوي فــي آخر 400 
متــر، وخطف الفوز بفــارق طول ونصف الطول 

عن الحصان “سبرنغ أوفنسيف”.

“سان ديماس” يتفوق بالكأس

كأس  علــى  واألخيــر  الثامــن  الشــوط  وأقيــم 
البــورش والمخصــص لجيــاد الدرجتيــن الثالثة 
والرابعــة والمبتدئات “مســتورد” مســافة 1800 
متــر والجائزة 3000 دينار، وأســتطاع الحصان 
المرشح “ساند ديماس” ملك يوسف البوعينين 
تفوقــه  تأكيــد  مــن  فيصــل  عبــدهللا  وبقيــادة 
بتحقيــق فــوزه الرابع هــذا الموســم والذي جاء 
بعــد دخوله القوي في األمتــار األخيرة وخطف 
المقدمة من أمام الحصان “ ساكادا “ الذي تقدم 
السباق منذ البداية ثم تراجع الى المركز الثالث 
خلــف الحصــان “ غيــت واي “ الــذي دخــل بقــوة 

في النهاية وحل ثانيًا.
والســابع  الخامــس  الشــوطين  مفاجأتوشــهد 

الفــرس  أســتطاعت  حيــث  الســباق،  مفاجــآت 
“ بونــت فــرت “ ملــك جاســم محمــد أســد مــن 
قلــب التوقعــات والترشــيحات وخطفــت أولــى 
أنتصاراتهــا بفوزهــا فــي الشــوط الخامس الذي 
أقيم على كأس نادي راشــد للفروســية وســباق 
 “ التــوازن  ســباق  لجيــاد  والمخصــص  الخيــل 
مســتورد “ مســافة 1400 متــر والجائــزة 2000 
مــن  بكفــاءة  الفــرس  فــوز  جــاء  حيــث  دينــار، 
الفــارس أنــدرو إيليــوت الــذي أنطلــق بالفــرس 
فــي المركز الثالث وظل متأهبًا ليقوم بأنطالقة 
مباغتــة فــي آخــر 400 متــر ليشــق طريقــه نحو 
المقدمــة وســط منافســة قويــة وحســم الفــوز 

لصالحه بفارق نصف طول عن الحصان “ فايف 
أنجلز “ الذي جاء ثانيًا بفارق رقبة عن الحصان 

“ برنس إلزام “.
وكانــت المفاجــأة الثانية عبــر الحصان “ نبراس 
والتــي  يوســف  أحمــد  عبــاس  ملــك   “ باونتــي 
أعلنــت حضورهــا القــوي على مجريات الســباق 
بأنطالقتهــا فــي المقدمــة منــذ البدايــة وبقيادة 
موفقــة مــن الفــارس األيرلنــدي ريتشــارد مولن 
والذي أســتطاع المحافظة علــى تقدم الحصان 
حتى النهاية رغم المنافسة القوية التي واجهها 
الحصــان  مــن  األخيــرة  األمتــار  فــي  خصوصــًا 
“برنــس بونيــر “ بقيــادة عبــدهللا فيصــل والــذي 

أستعاد المراكز المتقدمة بعد تراجع نتائجه في 
مشاركاته السابقة. 

التتويج

وقد تســلم ســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل 
خليفة كأس البورش للشــوط الثاني من الســيد 
حسين شــيرازي المدير اإلداري لشركة بهبهاني 
 “ ريــاده   “ الفــرس  فــوز  بعــد  وذلــك  للســيارات 
قــام  كمــا  األول،  بالمركــز  ســموه  إلســطبالت 
حســين شــيرازي بتقديــم كأس مركــز البحريــن 
للمجوهــرات للشــوط الرابــع الــى ســمو الشــيخ 
ســلمان بــن محمد بن عيســى آل خليفة، وكأس 
مركــز البحريــن للمجوهــرات للشــوط الســادس 
قــام  كمــا  البــاش،  جميــل  الفائــز  المالــك  الــى 
بتقديــم هدايــا من مركــز البحريــن للمجوهرات 
الفائزيــن  والفرســان  والمضمريــن  المــالك  الــى 
بالشــوطين الرابــع والســادس، فيما قام الشــيخ 
ســلمان بــن راشــد بــن محمــد آل خليفــة المديــر 
التنفيذي لنادي راشــد للفروســية وسباق الخيل 
بتقديــم كأس النــادي الــى المالــك الفائز جاســم 
محمد أسد، ثم قدم السيد باسم بطيشة رئيس 
الشــركة  كأس  شــيفرون  شــركة  إدارة  مجلــس 
البوعينيــن، فيمــا  الفائــز يوســف  المضمــر  الــى 
قدم الســيد توفيق شرف العلوي كأس البورش 

للشوط الثامن الى رائد البوعينين.

جانب من التتويج  جانب من الحضور 

من السباق

انتصارات متفاوتة بكؤوس البورش ومجوهرات البحرين وشيفرون
الجيــاد المرشــحة تتفــوق بـــ 6 انتصــارات ومفاجأتــان قويتان وأكبــر يســتعيد الذكريات

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
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سلطان الحكم يتصدر البطولة في يومها األول
ــواة ــه ــل ــي بـــطـــولـــة الـــبـــحـــريـــن الــمــفــتــوحــة لــلــجــولــف ل ــ مـــنـــافـــســـات قـــويـــة ف

انطلقــت صبــاح أمــس الجمعــة بطولــة البحريــن المفتوحــة األولــى للهــواة والتــي 
تقــام علــى مالعــب النادي الملكي للجولف تحت إشــراف وتنظيم االتحاد البحريني 
للجولــف وبمشــاركة 99 العــب يمثلــون أنديــة الجولــف فــي البحريــن والعبيــن مــن 

مختلف الجنسيات من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبــر هــذه البطولــة األولــى مــن نوعها 
علــى مســتوى المملكــة تقام للهــواة على 
المالعــب العشــبية ويأتي تنظيم االتحاد 
البحرينــي لهذه البطولــة لتحقيق العديد 
مــن األهــداف والتي تتمثل في إكتســاب 
الالعبيــن  بيــن  واالحتــكاك  الخبــرات 
وذلــك  الخبــرة  وأصحــاب  الناشــئين 
االداء  بمســتويات  االرتقــاء  ســبيل  فــي 

وتطوير المستوى الفني.
هــذا وقــد بــدأت منافســات اليــوم األول 
تمــام  فــي  المجموعــات  أول  بانطــالق 
صباحــًا  والنصــف  السادســة  الســاعة 

وكانت نتائج الالعبين قد بدأت بالظهور 
فــي حوالــي الســاعة الواحدة بعــد الظهر 
حيث اتســمت بالندية واالثــارة ذلك بعد 
مشــاركة العديــد مــن الالعبيــن أصحــاب 
الخبــرة والبطوالت في المنطقة مما أدى 
إلــى ظهــور النتائــج المتميــزة خاصة بأن 
أجــواء البطولــة كانــت مشــجعة لتحقيق 

الكثير من األرقام.
وحقــق الالعــب ســلطان الحكــم المركــز 
االول وجمــع 70 نقطة وجــاء في المركز 
الثانــي الالعــب صالــح علــي مصبــاح من 
نــادي العوالــي للجولــف وجمــع 72 نقطة 

وفــي المركــز الثالث الالعــب حمد مبارك 
العفنان من نادي البحرين للجولف وجمع 
االول  منتخبنــا  العــب  وحــل  نقطــة   73
علــي الكــواري بالمركــز الرابــع وجمــع 75 
نقطــة وفي المركز الخامس جاء الالعب 

رونان ارمســترونغ وجمع 75 نقطة وفي 
المركــز الســادس جــاء الالعــب اندريــس 
بينمــا  نقطــة   75 وجمــع  ايكيفيســتس 
المركــز  ونــدروس  الالعــب كالرك  حقــق 
السابع وجمع 75 نقطة. وبعد طرح نقاط 

التكافــؤ، تصــدر العــب منتخبنــا الناشــئ 
محمــد العاثــم محققــًا المركــز االول بـ70 

نقطة.
هذا وســوف يكون يوم السبت 20 أبريل 

2019م اليوم الختامي للبطولة. 

اللجنة اإلعالمية

من منافسات اليوم األول

سلطان عبدالله سلطان



multaqa
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إعداد: هبة محسن

ما كانت دار شوبارد لتدع عام 2019 أن 
يمــر دون مواجهة التحدي المتمثل في 
االحتفال بمرور 100 عام على تأسيس 
شركة زاغاتو، وذلك من خالل إطالقها 
إلصــدار ســاعة تذكاريــة ال تنســى فــي 
كل مــا يتعلــق بها. وســرعان مــا ظهرت 
الخيــارات الرئيســية لهــذا القــرار، فكان 
الســاعة  هــذه  تكــون  أن  البديهــي  مــن 
Mille Mi� )التذكاريــة من خط ســاعات 
glia(، وتحديدًا ضمن مجموعة ساعات 
Clas� الكالســيكية  )الكرونوغــراف 
أطلقتهــا  التــي   )sic Chronograph
شــوبارد فــي عــام 2017 وتحمــل رموز 
هــذا الســباق الفريد، بحيث تســري في 
حناياهــا روح هــذا الســباق المخصــص 
تعتــز  والتــي  الكالســيكية  للســيارات 
بهــا كال الداريــن. فتمثلــت النتيجــة في 
ويبلــغ  كالســيكي  بطابــع  تشــع  ســاعة 
قيــاس علبتهــا المصنوعــة مــن الســتيل 
42 ملــم مع منحنيات بارعة مســتوحاة 
كمــا  القديمــة،  التوقيــت  ســاعات  مــن 
تتميز الســاعة بآليتها الميكانيكية التي 
ال تشــوبها شــائبة مــع دقــة وموثوقيــة 
الهيئــة  بشــهادة  عليهــا  مصــادق 
للكرونومتــر  الرســمية  السويســرية 

 .)COSC(
وعلى أســاس عيــار الكرونوغــراف هذا 
المصنــوع ليقــدم أفضــل أداء، صممــت 
شوبارد وزاغاتو ساعة انسيابية مثالية 
لعشاق سباقات التحمل التي تقام على 
الطرقات. أوليت تفاصيل هذه الســاعة 
عنايــة فائقــة وخاصــة تلــك التفاصيــل 
بــدءًا  الســاعة،  أســلوب  تشــّكل  التــي 
مــن المينــاء الــذي تزينه زخــارف تمثل 
حــرف )Z( الالتينــي الــذي يمثــل شــعار 
شــركة زاغاتــو باللــون األحمــر باعتباره 
زاغاتــو  لشــركة  المفّضــل  اللــون  أيضــًا 
 .)Mille Miglia( ســاعات  ومجموعــة 
وللتذكيــر بالتحالــف بيــن الدارين الذي 
نتجت عنه هذه الساعة، ظهر شعار كال 
الداريــن عنــد موضــع الســاعة 12 علــى 
المينــاء، وأحاطــت بالمينــاء مشــيرات 
الســاعات الممشــوقة والمعالجــة بمــادة 
 )Superluminova( الفائقــة  اإلضــاءة 
كمــا هــو الحــال أيضــًا بالنســبة للعقارب 

معرفــة  ســهولة  ضمــان  بغيــة  وذلــك 
ويتعــزز  الظــروف.  كافــة  فــي  الوقــت 
الطابــع الرياضي لســاعة الكرونوغراف 
بفضل الحافــة الداخلية المصنوعة من 
األلومنيوم األسود إلطار زجاج الساعة 
والتــي تظهــر عليهــا تدريجــات مقياس 
التاكيمتر، فتجلت النتيجة النهائية في 
تحفــة البــد مــن اقتناءهــا لتســاعد فــي 
حســاب متوسط السرعة خالل السباق 
والتــي اســتفادت منهــا شــركة زاغاتــو 
اســتفادة عمليــة في الماضــي، فحققت 
الفــوز ثماني مــرات بســباق ميلي ميليا 
 24 فــي  مشــاركتها  خــالل  التاريخــي 

دورة من دوراته.

إصــدار محــدود يحتفــي بالبراعــة فــي الحرفيــة والتصميم

Miglia شوبارد” تطلق ساعة كالسيكية من“

شــركة  البحريــن،  زيــن  اســتضافت 
االتصــاالت الرائدة في مملكــة البحرين، 
ستة عشر طالبا من المدرسة البريطانية 
تربــوي  لبرنامــج  وذلــك  البحريــن  فــي 

وتعليمي مدته اسبوع واحد. 
حصل طالب الصف التاسع والعاشر من 
المدرســة البريطانيــة علــى أول تجربــة 
عمل لهم من خالل االطالع على الثقافة 
الداخلية للعمل في شــركة زين البحرين 
االقســام  مختلــف  فــي  العمــل  وتجربــة 
بمــا فــي ذلك مركــز االتصــاالت، وتجارة 
والتكنولوجيــا  والتســويق،  التجزئــة، 
وغيرهــا. كمــا تلقــى الطالب فكــرة عامة 
الموبايــل،  اتصــاالت  تكنولوجيــا  عــن 
وعملــوا مــع موظفــي مركــز االتصــاالت 
وشــارك  هــذا  بالتجزئــة  البيــع  وعمــالء 
متفرقــة  تعليميــة  ورش  فــي  الطــالب 

لتنمية وتطوير المهارات الوظيفية. 
فــي حفــل الختــام، حصــل الطــالب على 
اســبوع  النهائهــم  تقديريــة  شــهادات 
التدريــب، قدمــت لهم من قســم الموارد 

البشرية في زين البحرين. 
تأتــي هــذه المبــادرة تحت إطــار برنامج 
“ زيــن الشــباب” وهــو برنامــج تدريبــي 
يمنــح الطــالب الجامعييــن البحرينييــن 
فرصــة فريــدة الكتســاب خبــرات عملية 
مــن  الجامعيــة،  دراســتهم  فتــرة  خــالل 
خالل تطوير مهاراتهم العملية والمهنية 
األمثــل  الخيــار  ليكونــوا  واألخالقيــة 

لسوق العمل بعد التخرج من الجامعة.
طــالب  البحريــن”  “زيــن  وتســتضيف 
المدرسة البريطانية في البحرين لتبادل 
بالعلــم  المهــارات  وتطويــر  الخبــرات 

واالبتكار واالبداع. 

“زين” تستضيف طالب المدرسة البريطانية

تجمعــوا مــع عائلتكــم وأصدقائكــم وزمائكــم خــال شــهر رمضــان المبــارك في خيمــة المها واســتمتعوا ببوفيــه اإلفطار الذي يتضمن أشــهى 
المأكــوالت المتنوعــة مــع العصائــر الرمضانيــة والحلويــات مقابل 15 دينــار بحريني فقط بينما تســتمعون أللحان عازف العــود الكفيلة بجعل 
أمسيتكم ال تنسى. ستضفي الزخارف الرمضانية الفريدة وتراس القاعة في الهواء الطلق مزيدا من الفخامة والجمال إلى تجربتكم المميزة. 

داون تــاون روتانــا هــو فنــدق ذو خمــس 
نجــوم يقــع فــي قلــب العاصمــة المنامــة 
ثالــث عقــار يفتتــح تحــت مظلــة  ويعــد 
مملكــة  فــي  روتانــا  فنــادق  مجموعــة 
إضافــة  الفنــدق  يشــكل  إذ  البحريــن. 
البحريــن  فــي  الضيافــة  لقطــاع  جديــدة 
فــي  مركزًيــا  موقًعــا  الفنــدق  ويحتــل 
المنامــة حيــث يبعــد أقــل مــن دقيقتيــن 
عــن مواقــع البحريــن التاريخية وســوقها 
الشعبي ومجرد خطوات عن أهم المراكز 
التجارية والماليــة. ويتألف مبنى الفندق 
مــن 26 طابًقــا تضــم 243 غرفــة وجناًحــا 
لالســتجمام  مرافــق  جانــب  إلــى  راقًيــا 
المتطلبــات  تلبــي  التــي  واالجتماعــات 
العمــل  ألغــراض  للمســافرين  المتناميــة 
أنفســهم  بإحاطــة  والراغبيــن  والراحــة 

ويوفــر  والتســلية.  العمــل  بالتســوق، 
فنــدق داون تــاون روتانــا فــي تصاميمــه 
المزيــج المثالــي بين الحداثــة والعصرية 

الراحــة  ليضمــن  والفخامــة  والبســاطة 
لجميــع زواره، وليعزز من جودة ومعايير 

الخدمات الفندقية في البحرين.

قاعــة  فــي  الرمضانيــة  الخيمــة  تجديــد  تــم 
البحريــن لتعكــس األجــواء الرمضانيــة المميزة 
فــي المملكــة، مــع إضافــة ألــوان جديــدة داخل 
معلقــة،  تقليديــة  عربيــة  ومصابيــح  الخيمــة، 
وأرضيات خشــبية تعكس األجــواء الرمضانية 
فنــدق  وألن  البحرينيــة.  للعاصمــة  المميــزة 
أن  علــى  اعتــاد  البحريــن  خليــج  فورســيزونز 
يقــدم لضيوفه ما يلبي جميع متطلباتهم، توفر 
للضيــوف  أوســع  مســاحات  الفاخــرة  الخيمــة 
الذين يفضلون تناول الطعام وســط أجواء من 
الخصوصية مع عائالتهم ضمن مســاحات شبه 
خاصــة، أو مأدبــة اإلفطــار والســحور الخاصــة 
وســتكون  الكبيــرة.  والمجموعــات  بالشــركات 
األجــواء الترفيهيــة حاضــرة كذلــك مــع فرقــة 
عربية مكونة من 4 أفراد مع مطربة مخضرمة 
ضيــوف  ليعيــش  بالقاهــرة،  األوبــرا  دار  مــن 
الخيمــة أوقــات ال ُتنســى أثنــاء تنــاول اإلفطار 
ســيقوم  التــي  األطبــاق  أشــهى  مــع  الغبقــة  أو 
بإعدادهــا الشــيف التنفيــذي هيونــغ غيــو كيــم 

والشيف التنفيذي للحلويات عماد بوكلي.
استكشــاف  الذواقــة  مــن  للضيــوف  يمكــن 

أو  البــاردة  المقبــالت  مــن  مختــارة  مجموعــة 
المختلفــة  الشــوربات  جانــب  إلــى  الســاخنة، 
والمأكــوالت  العالــم  حــول  مــن  والســلطات 
البحرية. وسيضم البوفيه المأكوالت البحرينية 
اللبنانيــة،  المأكــوالت  وكذلــك  التقليديــة، 
واإليطاليــة،  والتركيــة،  والهنديــة،  والمغربيــة، 
والعالمية، عالوة على محطات الطهي المباشــر 
التي ســتقدم مجموعة مــن المأكوالت المحلية 

المفضلــة مثــل الشــاورما، والفالفــل، والصــاج، 
والكشري، والفول المدمس، واللحوم الطازجة، 
والبــاو،  المغربــي،  الطاجــن  إلــى  باإلضافــة 
والسوشي، والمعكرونة المحضرة في الفندق. 
وللضيوف الصغار خيمتهم الخاصة كذلك التي 
تقــدم حزمــة كبيــرة مــن األنشــطة الترفيهيــة، 
وتفتح يوميًا من وقت المغرب وحتى الســاعة 

10 مساًء.

فنـــدق ذو 5 نجـــوم يقـــع فـــي قلـــب العاصمـــة المنامـــة الغبقة أو  اإلفـــطـــار  ــى  ــل ع ُتـــعـــّوض  ال  ــات  ــظ ــح ل

تجربة رمضانية فريدة في داون تاون روتانا “فورسيزونز”.. الوجهة األمثل في رمضان
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“قصر العاصمة”: خصومات تصل إلى 50 %
ً ــا ــ ــام ــ ع  38 ــذ  ــ ــن ــ م ــزاً  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تـ ــر  ــ ــ ــث ــ ــ األك ــات  ــ ــروشـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ

تعد مجموعة )مفروشــات العاصمة( االسم 
األكثر تميزًا منذ 38 عامًا للنوعية والجودة 
والوكيــل  واألثــاث  المفروشــات  علــم  فــي 
الحصري ألكبر وأعرق الشركات األميركية 
والعالمية للمفروشــات، ولذلك استطاع أن 

يكــون المعرض المميز للنخبة في المجتمع 
بمملكة البحريــن ودول الخليج وخصوصًا 
ســكان المنطقــة الشــرقية للمملكــة العربية 
قصــر  معــرض  اشــتهر  حيــث  الســعودية، 
مــا  أحــدث  بعــرض  وتميــز  العاصمــة 

توصــل إليــه صناعــة المفروشــات وأحدث 
الموديــالت والتميــز فــي األلــوان، وجــودة 

الصناعة والمواصفات لألثاث. 
واشتهر قصر العاصمة للمفروشات بأسعار 
تنافســية  أســعار  وهــي  وثابتــة  محــددة 

مقارنة بدول الجوار.
مذهــالً  عرًضــا  العاصمــة  قصــر  ويقــدم 
لألســعار، حيــث يعــرض الكثير مــن األثاث 
والمفروشــات بخصومات هائلــة تصل إلى 

.50%
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شــارك بيــت التمويل الكويتــي “بيتك”، 
للمعلميــن  االمتيــازات  معــرض  فــي 
الــذي   ،Teacher’s Expo والمعلمــات 
الدوليــة  المعــارض  ارض  علــى  أقيــم 
فــي مشــرف، ضمــن اطــار المســؤولية 
االجتماعيــة للبنــك وحرصــا علــى دعم 
لمكانــة  تقديــرا  تمثــل  التــي  األنشــطة 
المعلم وتدعــم الجهود التي يبذلها في 
خدمــة العمليــة التعليميــة، بمــا يعكــس 
الــدور المجتمعــي الرائــد ل”بيتــك” في 

مختلف المجاالت.
علــى  اســتمر  الــذي  المعــرض  وافتتــح 

مــدار 3 أيــام الوكيــل المســاعد للتنمية 
التربوية واالنشــطة فــي وزارة التربية 
علــى  أثنــى  الــذي  المقصيــد،  فيصــل 

أهمية دور “بيتك”.
وتواجــد فريــق متخصــص مــن “بيتك” 
لتقديــم خصومــات  للبنــك  فــي جنــاح 
مميــزة علــى خدماته ومنتجاته ســواء 
كانت تمويلية أو مصرفية أو ســيارات 
أو تأمين تكافلي وغيرها من الخدمات 
التــي يقدمهــا “بيتك” وشــركاته التابعة 
عبــر أجنحــة خاصة فــي المعرض الذي 

ضم نحو 58 شركة ومؤسسة.

“بيتك”: مشاركة واسعة في معرض االمتيازات
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مدعو الى التفكير الجيد قبل التصرف.

الحظ يدعمك ويجعلك تطل على مشاريع 
مناسبة.

قد تسمع بخبر يخّص وضعًا صحيًا أو مهنيًا.

ها أنت تحصل على ما كنت تتمناه لتحقيق 
مستقبل.

تتمتع بصحة جيدة يندر أن يطرأ عليها مشاكل.

رغبة صادقة من قبلك تجاه بعض المتضّررين.

حاول أن تدرس أي موضوع بعناية كبيرة.

ُتتاح لك فرص مهّمة لكي تحقق أرباحًا.

نشاطات تحّبها كالسفر والنشر والتربية.

آالم الظهر والكتفين حلها الوحيد هو المشي.

تبذل قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب.

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض 
األعمال.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

20 ابريل

 1972
المكوك الفضائي أبولو 

16 يهبط على 
سطح القمر... 

يتكون من 3 
رواد يهبط 

منهم اثنان بينما 
يبقى ثالثهم في المركبة 

الرئيسة.

بدأت نادين خوري تصوير 
أولى مشاهدها في مسلسل 

“حرملك” في لبنان من 
تأليف سليمان عبد العزيز 

وإخراج تامر اسحق. 
وتؤدي في “حرملك” 

شخصية “نظلي” وهي 
سيدة تضعها الحياة أمام 

ظروف خاصة جدًا.

tariq.albahar
@albiladpress.com

عقد الملتقى النسائي لفريق الفاضل

أعلنت شــركة ديزني لإلنتاج الســينمائي أنها ســتطلق خدمتها الجديدة 
“+Disney” بشكل رسمي في 12 نوفمبر المقبل.

االشــتراك  أن  ســعر  اإلعــان  وتــم 
 6.99 ســيكون  للخدمــة  الســنوي 
دوالرا  و69.99  شــهريا،  دوالرات 
“ديزنــي”  أن  إلــى  ســنويا،  إضافــة 
ســتضيف أكثــر مــن 5 آالف حلقــة 
مــن إنتاج شــركة ديزني فــي اليوم 

األول إلطاق الخدمة.
 250 مــن  هنــاك  أكثــر  وســيكون 

 National“ محتويــات  مــن  ســاعة 
Geographic”، متوافــرة فــي أول 
ديزنــي،  خدمــة  إطــاق  مــن  يــوم 
أصلــي  مسلســل  أيضــا  وســيتوافر 
يــوم مــن إطــاق  فــي أول  جديــد 
الخدمة، إضافة إلى توافر مسلسل 
حصــري  بشــكل   ”The Simpson“

على الخدمة.

إطالق “+Disney” في نوفمبر
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1901
افتتاح أول جامعة نسائية في اليابان.

 1905
إعان هدنة إنجرامز بين القبائل الحضرمية في اليمن.

 1925
بداية البريد الجوي بين طوكيو وأوساكا وفوكوكا.

1792
فرنسا تعلن الحرب على النمسا.

 1854
قيام تحالف دفاعي بين النمسا وبروسيا ضد روسيا.
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أعلنت الفنانة إليســا طرح فيديو كليب جديد بعنوان “كرهني”، 
وهــي إحــدى أغنيات ألبومهــا “إلى كل اللــي بحبوني”، وذلك 
خــال يومين. ونشــرت إليســا صــورة جديدة مــن كواليس 
التصويــر عبر حســابها على “إنســتغرام”، وحــازت الصورة 
إعجــاب العشــرات مــن متابعيهــا. وطرحت خــال الصيف 

الماضــي، ألبومها “إلى كل اللــي بيحبوني” الذي ضم 16 أغنية 
هــي: “إلــى كل اللــي بيحبوني”، و”كرهنــي”، و”مفيش أســباب”، 

و”نفسي أقوله”، و”أنا وحيدة”، و”لسه فيها كام”.

يواصل المخرج الشــاب عيســى ذياب العمــل على تصوير ما 
تبقى من مشــاهد مسلســل “إفــراج مشــروط”، المتوقع 
عرضــه خال رمضــان المقبل، والذي كتبه عبدالمحســن 
الروضــان. ويعتمــد المسلســل على أســلوب تشــويقي 
اجتماعــي عن حكاية 4 فتيات يحاولن البحث عن أســرهن 

في ظروف قاهــرة مقرونة بالغموض، تتقاطــع أحداثها مع 
أحد األثرياء الباحث عن فك شفرة كتاب مفقود به اسرار واجوبة 

ألسئلة يطرحها العمل على مدار 30 حلقة مليئة بالترقب.

ال تــزال الفنانــة الكويتية القديرة حياة الفهد، تصور مشــاهدها 
فــي مسلســل “حدود الشــر” المقــرر عرضه خال موســم 
دراما رمضان المقبل على القنوات الخليجية. وتدور أحداث 
المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، عندما كان الكويتيون 
لهــم مصالــح وأراض وبســاتين فــي مدينة أبــو الخصيب 

بالبصرة العراقية، حيث يسافرون إلى هناك ويجلبون معهم 
كل الخير من تمور وحصران. كما يطرح المسلسل، قضية رغبة 

األبناء في السفر للخارج الستكمال دراستهم وارتباط اآلباء بمصالح تجارية.

الفهد وحدود الشرإفراج مشروطكرهني ألليسا



“سينما يتيم” تعرض حكاية إعادة بناء موقع أحداث 11 سبتمبر

تتابع كيم كارداشيان تدريبا في مكتب محاماة، وتنوي أن تصبح  «
محامية في كاليفورنيا عام 2022. وأوضحت أنها تشجعت على دراسة 
الحقوق، بعدما تدخلت لدى الرئيس دونالد ترامب للحصول على عفو 

عن األميركية آليس ماري جونسون. وكانت هذه المرأة البالغة 63 عاما 
مسجونة منذ أكثر من 20 عاما، بعد الحكم عليها عام 1996 بالسجن 

مدى الحياة، إثر إدانتها بتهمة المشاركة في عملية اتجار واسعة 
بالمخدرات.

تستمر هيئة البحرين للثقافة واآلثار في تنظيم سلسلة عروض سينما الهواء الطلق في “سينما يتيم” )مبنى 
رقــم: 70 – شــارع الّتّجــار – المنامــة 304(، إذ ستشــهد الليلــة الرابعة من هذه السلســة والتــي توافق يوم 20 

أبريل 2019م عرض فيلم “16 فّدان” في تمام الساعة 7:00 مساًء، والدعوة مفتوحة للجمهور. 

ويلقــي الفيلــم “16 فــّدان” الضــوء علــى إعــادة بنــاء 
 11 أحــداث  )Ground Zero( موقــع  زيــرو”  “جراونــد 
سبتمبر بمدينة نيويورك بالواليات المتحدة األميركية، 
حيث يعد هذا المشروع من أكثر المشاريع تعقيدًا من 
الناحية السياســية والعاطفية والمعمارية في التاريخ 
األميركــي المعاصــر. وســيروي الفيلــم حكايــة تطويــر 
هــذه األراضــي البالغــة مــن المســاحة 16 فّدانــًا، والتي 
اســتمرت ل 12 عامــًا وبمشــاركة 19 وكالــة حكوميــة 
وبتكلفــة زادت عــن 20 مليار دوالر. وسيكشــف الفيلم 
عــن التحديات الهندســية واختالف وجهــات النظر ما 
بين السياسيين والمطورين وشركات التأمين وأقارب 

الضحايا حول كيفية بناء الموقع. 
وتأتــي هــذه الفعاليــة فــي إطــار تعــاوٍن بيــن هيئــة 

البحريــن للثقافــة واآلثــار و “موانــئ”، وبالتنســيق 
مــع عائلــة يتيــم، حيــث تــم تدشــين “ســينما يتيــم” 
الضــوء  تلقــي  ألفــالم  عــروض  سلســلة  لتحتضــن 
علــى موضوعات متعلقة بالعمارة، اإلنســان، الهوية 
والصلة ما بين الذاكرة والمكان. وتم اختيار عنوان 
“120 كــغ” للعــروض الســينمائية الحالية في ســينما 
يتيــم، إشــارة إلــى إلــى الفتــرة التــي منحــت فيهــا 
الخطــوط الجوّيــة البريطانّيــة لمــا وراء البحــار في 
العــام 1945م لبابكــو شــهادة الســتيراد 120 كغ من 
األفــالم عــن طريــق الّشــحن الجــّوّي فــي األســبوع 
من كراتشــي، وذلك لمعالجة مشــكلة تأّخر ُشحنات 
توريــد األفــالم، وهــو ما ســاهم في تطوير الســينما 

في مملكة البحرين. 

ومن الجدير بالذكر، أن مشروع “سينما يتيم” جاء تلبيًة لمبادرة نداء المنامة التي أطلقتها هيئة البحرين للّثقافة  «
واآلثار خالل شهر يناير الماضي التي تهدف إلى إعادة إحياء المدينة من أجل إدراجها على قائمة الّتراث اإلنسانّي 

العالمّي لليونيسكو كأحد مدن اإلبداع في العالم. وتشمل المبادرة العديد من الشراكات والتفاعالت المجتمعية، 
التي تتضمن بدورها فعاليات متنوعة ما بين الجوالت المفتوحة للجمهور للتعرف على مالمح مدينة المنامة 

التاريخية، العمرانية والثقافية، باإلضافة إلى اللقاءات التي يلتقي فيها المهتّمون بالثقافة وجماليات المدينة مع 
أهاليها في استعادة لهويتها وروح المكان.
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دور  وفــي  محمــد  حســن  الفنــان  يشــارك 
بطولــة فــي المسلســل التراثــي الفانتازي” 
حكايــات ابــن الحــداد” مــن تأليــف أحمــد 
الكوهجــي  يوســف  وإخــراج  الكوهجــي 
ومن إنتاج مؤسســة حــوار لإلنتاج الفني، 
ويشــارك إلــى جانب محمد عــدد كبير من 
الفنانيــن منهم علــي الغرير، الفنانة فاطمة 
عبدالرحيــم، الفنانــة أبــرار ســبت، الفنــان 
نجــم مســاعد،  الفنــان  الرويعــي،  جمعــان 
محمــد  الفنــان  الرميثــي،  خليــل  الفنــان 
ياســين، الفنانــة ابتســام عبــدهللا، الفنــان 
ابراهيــم البنكــي، الفنانــة نــورة البلوشــي، 
الفنان أمير دســمال، الفنان احمد عيســى، 
الفنــان يحي عبد الرســول، الفنانة ماجدة 
سلطان، الفنان احمد مجلي، الفنان مبارك 
خميس، وآخرون. وتدور قصة المسلســل 
مــع  محمــد”  “حســن  الحــداد  ابــن  حــول 
ابنــة الوالــي الفنانــة أبرار ســبت فــي إطار 

مشوق.
يجــدر بالذكــر أن الفنان حســن محمد كان 

قــد حصــل علــى جائــزة أفضــل ممثــل في 
عــدد مــن المهرجانــات المســرحية ويتميز 
ويمتلــك  الكاميــرا  أمــام  قــوي  بحضــور 
حسيا فنيا راقيا ما جعله بحق من أفضل 
المحليــة  الســاحة  فــي  الشــباب  الفنانيــن 

والخليجية أيضا. 

وعن مشاركته في هذا العمل قال محمد “يسعدني أن اشارك في عمل تراثي كبير  «
يضم مجموعة كبيرة من نجوم البحرين، أساتذة أتعلم منهم واستفيد، وال شك أن 

المشاهد البحريني متعطش لهذه النوعية من األعمال التي تميزت بها البحرين 
دون غيرها من دول الخليج، وكلنا أمل في أن نقدم عمال يرضي الناس”.

هنــأ رئيس اتحاد جمعيات المســرحيين 
عقيــل  الفنــان  يوســف  يعقــوب  الفنــان 
افضــل  جائــزة  علــى  لحصولــة  الماجــد 
ممثل في مهرجان شــرم الشــيخ الدولي 
للمسرح الشبابي عن دورة في مسرحية 
)x.o( مــن اخراج الفنــان حمزة العصفور 
وانتــاج مركــز الشــاخورة الشــبابي. كمــا 
اكد يعقوب يوســف ان هــذا الفوز يعتبر 
فــوز لجميع الفنانيين فــي البحرين وان 

الطاقــات الشــبابية فــي مجــال المســرح 
اثبتــت من خــالل التجارب انهــا طاقات 
خالقــة ومبدعة يبــرز نتاجها اذا توفرت 

لها الرعاية والدعم المتواصل. 
و الجديــر بالذكــر ان هــذا العــرض كان 
قــد فــاز بالجائــزة االولــى ألفضل عرض 
مســرحي فــي مهرجــان الشــيخ خالد بن 
حمــد فــي دورتــه الرابعة والتــي أقيمت 

في اكتوبر 2018.

حسن محمد في دور “ابن الحداد” رئيس اتحاد المسرحيين يهنئ الماجد

حسن محمد

عقيل الماجد يعقوب يوسف

ينتهــي قريبــا الفنــان الكوميــدي علــي الغريــر 
المسلســل  فــي  مشــاهده  كامــل  تصويــر  مــن 
الجديــد “جديــدك نديمــك” مــن تأليــف جمــال 
الصقر، وإخراج مصطفى رشــيد وإنتاج شركة 
أبوظبــي لإلعــالم ومنتــج منفــذ فريــم بوكــس 
فنانــي  مــن  نخبــة  وبمشــاركة  الفنــي  لالنتــاج 
البحريــن واإلمــارات منهــم الفنانة ســعاد علي، 
الجــراش والفنــان اإلماراتــي  والفنانــة ســلوى 
القديــر جابــر نغمــوش، والفنــان موســى بقيش 

والفنان جمعة علي وآخرون. 
لـــ “البــالد”.. الغريــر قــال فــي تصريــح خــاص 

متصلــة،  منفصلــة  حلقــات  المسلســل  حلقــات 
وهــذه النوعيــة مــن الحلقــات تتطلــب اجتهادا 
مغايــرا ومختلفــا عنــد الفنان، بحيث يســتطيع 
أن يتأقلــم مــع عدد كبير من الشــخصيات التي 
ســيقدمها طــوال المسلســل، عكــس المسلســل 

ذو القصــة الواحــدة ، فهنا تعيــش 30 حلقة مع 
شــخصية واحدة فقــط، لها أبعادهــا وظروفها، 
إنمــا فــي الحلقــات المنفصلــة المتصلــة يحتــم 
عليــك أن تعيــش فــي كل حلقــة مــع شــخصية 
التحدى..وأضــاف.. يكمــن  وهنــا  مختلفــة، 

العمــل يحمل بصمــات كوميدية خاصة بوجود 
شــخصيات لهــا بــاع طويــل فــي الكوميديا من 

أمثــال الفنــان اإلماراتــي الكبيــر جابــر نغموش 
الذي يعتبر مدرسة وصاحب خبرة طويلة في 
ميــدان الكوميديــا، إضافــة إلــى بقيــة الزمــالء 

الفنانين.
المسلســل  فــي  أيضــا  الغريــر شــارك  أن  يذكــر 
التراثــي الفانتــازي “حكايــات ابــن الحــداد” مــع 

المخرج يوسف الكوهجي.

انتهــى الفنــان أحمــد إيــراج من تصويــر 3 أعمال دراميــة متنوعة 
النهــج  فــي مهرجــان  أخيــرا  الشــاب  النجــم  ُكــرم  كمــا  القوالــب، 

السينمائي الدولي بالعراق
أعــرب الفنــان أحمــد إيراج عــن ســعادته بتكريمه ضمــن فعاليات 
مهرجــان النهــج الســينمائي الدولــي فــي العــراق، مــع نخبــة مــن 

الفنانين العرب المكرمين في حفل االفتتاح بمحافظة كربالء
وعلى المستوى الدرامي، يسجل إيراج هذا العام حضورا مميزا، 
حيــث يشــارك فــي ثالثــة أعمــال دراميــة آخرهــا مسلســل “إفراج 
مشــروط”، مــن تأليــف عبدالمحســن الروضــان، وإخــراج عيســى 
ذيــاب، ويشــارك في بطولتــه نخبة من الفنانيــن المتميزين، منهم 
سعد الفرج، وخالد أمين، وفيصل العميري، ومحمد العلوي، وهبة 
الدري، وهدى الخطيب، وجاســم النبهان، إضافة إلى ممثلين من 

خارج الكويت، مثل الفنانة المصرية منة فضالي.
وحول العمل، قال: “لعل ما يميز هذا العمل المخرج عيسى ذياب 
الــذي يعتبــر مــن المخرجيــن أصحاب الرؤيــة المميــزة، فضال عن 
النجوم المشاركين في العمل من مختلف األجيال، تلك التركيبة 

المميزة التي يراهن عليها ذياب، وسعيد بوجودي بينهم.

ـــراقبمشـــــاركــــة نخبــــة مـــــن نجـــــوم الكـــوميــــديــــا ـــينمائي بالع ـــج الس ـــان النه ـــي مهرج ـــه ف تكريم

إيراج ينتهي من تصوير 3 أعمالعلي الغرير في جديدك نديمك

محرر مسافات

محرر مسافات

تســجيل  الكويــت  دولــة  إذاعــة  أطلقــت 
مسلســل »عســاكم مــن عــواده« رابــع أعمالهــا 
الدارميــة اإلذاعيــة التي ســتبث خــالل دورة 
فــي  القادمــة، وذلــك  المبــارك  شــهر رمضــان 
الرشــود.  صقــر  الراحــل  الفنــان  اســتوديو 
المسلســل ذو طابــع اجتماعــي ويطــرح عــدة 
فــي  مهمــة  وأهــداف  ورســائل  مشــكالت 
المجتمــع، وســتتواصل عملية تســجيله على 
مــدى ثالثــة أيــام متتاليــة، وهــو مــن تأليــف 
عواطــف البــدر، إخــراح عبدالمحســن العمــر، 
المحليــة،  الدرامــا  نجــوم  مــن  نخبــة  بطولــة 
بينهــم: هيفاء عادل، جاســم النبهان، إبراهيم 
الحربــي، خالــد البريكــي، عبدالكريــم خليــل 
وفــي  الممثليــن.  مــن  ومجموعــة  إســماعيل 

هذا الجانب ثمن الوكيل الشــيخ فهد المبارك 
الصبــاح الدعم مــن القيادة اإلعالميــة الوزير 
محمــد الجبــري، والوكيلــة منيــرة الهويــدي، 
الفنانيــن  باســتقطاب  االعتــزاز  عــن  معبــرا 
الرواد في الدورة اإلذاعية الرمضانية، الذين 
يشــكلون أعمــدة الفــن الكويتــي، وســيثرون 
بمشــاركاتهم وعطاءاتهــم عبــر أثيــر اإلذاعة. 
وأضــاف المبــارك أن عملية تســجيل األعمال 
مــن  االنتهــاء  حتــى  ســتتواصل  الدراميــة 
الــدورة تمامــا، حيــث قطعنــا شــوطا متقدمــا 
وكبيــرا بهذا الجانب، مشــيرا إلــى أن اإلذاعة 
قامت بإعطاء الفرصة للممثلين والمخرجين 
والمؤلفيــن الشــباب الذيــن يشــكلون امتدادا 

لمسيرة األسماء الرائدة.

“عساكم من عواده” في رمضان

نجوم المسلسل
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تلوث الهواء قد يجعلنا أكثر ميال الرتكاب الجرائم
تخيــل أن تبــدأ الشــرطة ووحــدات مكافحــة الجريمــة فــي مراقبــة 
مســتويات التلــوث فــي المــدن وتكثــف انتشــار قواتهــا فــي المناطق 

التي تتوقع أن يصل فيها تلوث الهواء إلى أعلى مستوياته.
قد يبدو هذا المشهد كأنه مقتبس من أحد أفالم الخيال العلمي، لكن 
نتائــج أبحــاث حديثــة تشــير إلــى أن هذا اإلجــراء قد يصبــح جديرا 

بالدراسة مستقبال.
إذ ربطــت دراســات أجريــت مؤخــرا بيــن تلــوث الهواء وبيــن تدهور 
القــدرات المعرفيــة وعدم القدرة على اتخــاذ القرار الصحيح وزيادة 
مخاطر اإلصابة باالضطرابات النفســية وتدني التحصيل الدراســي، 

واألخطر من ذلك، ارتفاع معدالت الجرائم.
ال شــك أن هــذه النتائــج تــدق ناقــوس الخطــر، إذ يعيــش اآلن أكثــر 
مــن نصــف ســكان العالم فــي المدن، ويتنقــل أكثرنا يوميــا عبر طرق 
مزدحمــة. وذكــرت منظمــة الصحــة العالميــة أن تســعة مــن بيــن كل 
10 أشــخاص يتنفســون هــواء يحتــوي علــى مســتويات عاليــة مــن 
الملوثات. في العام 2018، أجرى فريق روث البحثي تحليال لســجل 
الجرائــم والجنايــات فــي 600 دائــرة انتخابيــة بلنــدن، والحظــوا أن 
ارتفاع مستويات التلوث اقترن بزيادة في عدد الجنح والمخالفات، 
فــي المناطــق الغنيــة والفقيــرة علــى الســواء. وفــي نفــس الدراســة، 
راقــب الفريق ســحابة من الهواء الملوث لرصــد تأثيرها على مناطق 
معينــة علــى مدار أيام. ومن المعروف أن الســحب تنتقل من منطقة 
ألخــرى بحســب اتجــاه الريــح. ويقــول روث: “تعقبنــا هــذه الســحابة 
يوميــا وتابعنــا مســتويات الجرائــم فــي كل منطقــة تصــل إليهــا هذه 

الســحابة مــن الهواء الملــوث، والحظنــا بالفعل أن معــدالت الجريمة 
كانت ترتفع في المناطق التي تغطيها هذه السحابة”.

واألهــم من ذلك، أن مســتويات التلوث المعتدلــة أيضا، التي تصنفها 
وكالــة حمايــة البيئة األميركية بأنها معقولة، أدت إلى زيادة معدالت 

الجرائم.

وخلصت دراسة أخرى أجراها فريق بحثي بقيادة جاكسون لو  «
من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حلل فيها بيانات 
من سجالت جميع مدن الواليات المتحدة تقريبا على مدى 

9 سنوات، إلى أن تلوث الهواء كان مؤشرا على ارتفاع معدل 
ارتكاب الجنايات والجرائم الخطيرة، مثل القتل الخطأ 

واالغتصاب وحوادث السطو وسرقة السيارات واالعتداءات. 
وسجلت أعلى معدالت الجريمة في المدن األكثر تلوثا.

ســنوات،   7 عمرهــا  طفلــة  توفيــت 
بعــد تعرضهــا لحساســية قاتلــة جــراء 
اســتخدام معجون أســنان، في واقعة 
كاليفورنيــا  واليــة  شــهدتها  مروعــة 
“فوكــس  شــبكة  وحســب  األميركيــة. 
مونيــك  فــإن  األميركيــة،  نيــوز” 
ألتاميرانو، لم تنتبه أن أحدث معجون 
دينيــس  الطفلــة  اســتخدمته  أســنان 
مــن  مكونــا  يحتــوي  كان  ســالدات 
منتجــات األلبان، علمــا أن ابنتها كانت 

تعاني حساسية من هذه المنتجات.
واعترفــت األم بأنهــا تشــعر بالتقصيــر 
فــي حــق ابنتهــا ألنهــا لــم تتحقــق مــن 
الجديــد،  األســنان  معجــون  مكونــات 
وذلــك بعــد ســنوات مــن حرصهــا على 
قراءة الملصقات وتأكد خلوها من أي 

مكونات تتعلق باأللبان.

وكانت دينيس تعالج لدى  «
أخصائي في تشخيص حاالت 
الحساسية منذ عامها األول، 

واعتادت أسرتها على قراءة 
ملصقات المنتجات للتأكد 

من أنها آمنة.

معجون أسنان 
يقتل طفلة نظم فتية وفتيات وقفة مؤثرة قرب مطار هيثرو في لندن يوم الجمعة احتجاجا 

علــى عــدم التحــرك السياســي لوقــف التغيــر المناخــي، فــي يــوم جديــد مــن أيــام 
احتجاجات تسببت في اختناق حركة النقل في العاصمة البريطانية.

لجماعــة  المنتمــون  المحتجــون  ووقــف 
)إكستينكشــن ريبيليون( المعنية بالمناخ 
وهــم يبكــون ويغنــون في وقفة ســلمية 
علــى جانــب الطريــق على بعــد أقل نحو 
كيلومتــر من صالتي مطار هيثرو رقم 2 
و3. وحمــل حوالــي 12 محتجــا بعضهــم 

لــم يتجــاوز الثالثــة عشــرة الفتــة كتــب 
عليها ”هل نحن الجيل األخير؟“

وقالت الشرطة يوم الخميس إنها  «
ألقت القبض على أكثر من 500 

شخص هذا األسبوع وتم توجيه 
اتهامات لعشرة حتى اآلن.

قدمــت قنــاة األخبار التابعة للحكومة الروســية “روســيا 24” إنســانا آليا في مقعد 
مذيع األخبار في عدد من نشراتها.

وتســبب  أليكــس،  اآللــي  المذيــع  وُيدعــى 
المشــاهدين  بعــض  اشــتكى  إذ  جــدل،  فــي 
مــن مظهــره علــى الشاشــة واتهمــوه بترويج 
شــركة  وطــورت  السياســية.  األكاذيــب 
“بروموبــوت”، ومقرهــا مدينــة بيــرم، المذيــع 
اآللي. وُصمم رأسه المصنوع من السيليكون 
ليحاكي وجه أحد مؤسسي الشركة، وُيدعى 

أليكســي يوزاكوف. وتقتصر حركات المذيع 
الوجــه  تعبيــرات  علــى  اآلن  حتــى  اآللــي 
وتحريــك الرقبــة. لكــن الخطــة تهــدف إلــى 

تطويره بحيث يحرك أطرافه بشكل كامل.

وبدأ إنتاج المذيع اآللي العام  «
2017، ومن المقرر استكمال 

تطويره بنهاية هذا العام.

وقفة قرب مطار هيثرو احتجاجا على تغير المناخ

روبوت يحتل مقعد المذيع في قناة روسية

أطفال يقفون عند حنية كنيسة أثرية بقرية قلب لوزة شمال 
غرب سوريا. ويقول باحثون إن الكنيسة، التي يعود تاريخها 

للقرن الخامس الميالدي، كانت مصدر إلهام لبناء كاتدرائية 
نوتردام باريس التي تعرضت قبل أيام لحريق ضخم )أ ف ب(

دعــا نجــم منتخب مصــر ونادي ليفربــول اإلنجليزي لكــرة القدم محمد 
صالح إلى تغيير معاملة المرأة في المجتمعات العربية.

وقــال صــالح فــي مقابلــة مــع مجلــة “تايــم” األميركيــة إن مواقفــه تجــاه 
مفهــوم الجنــدر والمســاواة بيــن الجنســين تطــورت علــى مر الســنين، إال 
أنــه يريــد رؤيــة المزيد مــن التغيير، مضيفا “أعتقد أننــا بحاجة الى تغيير 
الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا. هذا ليس باألمر االختياري”.

وأعلنــت “تايــم” أمــس عــن قائمتها ألكثر 100 شــخصية تأثيــرا في العالم 
لعام 2019. وتضم القائمة شخصيات من أصول عربية من بينهم صالح، 

والناشطة اليمنية في مجال حقوق اإلنسان راضية المتوكل.
ورأى أفضل العب وهداف في الدوري الممتاز الموسم الماضي أنه يؤيد 
المرأة “أكثر من الســابق ألني أشــعر أنها تســتحق أكثر مما تناله اآلن، في 

الوقت الحالي”.

ولم يغير صالح من أسلوب حياته بعد أن أصبح نجما، ويقول إن  «
طريقته المفضلة لالسترخاء والراحة بعد المباريات هي قضاء 

بعض الوقت مع ابنته البالغة من العمر 5 سنوات.

محمد صالح يدعو لتغيير معاملة المرأة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مرة ثانية

ناخــب  قيــام  عــن  منشــور  حــاز 
أن  بعــد  إصبعــه  بقطــع  هنــدي 
صّوت خطأ لحزب منافس أعلى 
إنســتغرام  علــى  تفاعــل  معــدل 
“البــالد” أمــس مــن حيــث عــدد 
التعليقات. وأبدى مدير حســاب 
اســتغرابه   aviationbahrain@
مما فعله الناخــب الهندي، وقال 
صبعــه  قــص  لــو  أســاس  “علــى 

يجعلونه يصوت مرة ثانية”.

فــي  الفيدراليــون  المنظمــون  يناقــش 
الرئيــس  كان  إذا  مــا  المتحــدة  الواليــات 
التنفيذي لشــركة فيسبوك مارك زوكربيرغ 
مسؤواًل شــخصًيا عن سوء إدارة البيانات 
الخاصة بالمستخدمين، وكيفية مساءلته.

ويأتي ذلك وفًقا لتقرير نشــرته شــبكة “إن 
بــي ســي نيــوز”، نقــاًل عــن مصــادر مطلعــة 
الكشــف  عــدم  طلبــت  المناقشــات،  علــى 
التجــارة  لجنــة  تحقيــق  عــن هويتهــا ألن 
لكــن  القانــون،  الفيدراليــة ســري بموجــب 
المصــادر لــم توضــح التدابيــر التــي يجري 

بحثها على وجه التحديد.

وذكر تقرير لصحيفة “واشنطن  «
بوست” أن المنظمين كانوا 

يستكشفون إمكانية فرض المزيد 
من الرقابة على زوكربيرغ. ويمكن 

لمثل هذه الخطوة أن تخلق 
مشاكل جديدة ألحد أشهر قادة 
الشركات في وادي السيليكون، 

وهو زوكربيرغ، المؤسس المشارك 
لشركة فيسبوك.

ثــارت احتجاجــات، الجمعــة، فــي بنغــالدش 
أحرقــت  عامــا   19 تبلــغ  فتــاة  وفــاة  عقــب 
حيــة بناء علــى أوامر مدير مدرســتها، الذي 
وفــاة  وأدت  الجنســي.  بالتحــرش  اتهمتــه 
نصــرت جهــان رافــي األســبوع الماضــي إلى 
احتجاجات في بنغالدش. وتعهدت رئيســة 
الوزراء، الشــيخة حســينة، بمحاســبة جميع 
المتورطيــن فــي جريمــة القتــل. وقــد ُجّرت 
الشــابة إلــى ســقف المدرســة الدينيــة حيث 
كانــت تدرس. وهناك طلــب منها مهاجموها 
قدمتهــا.  التــي  التحــرش  شــكوى  ســحب 
وبعدمــا رفضــت، صبــوا عليهــا الكيروســين 
وأحرقوها. وقالت الشرطة، الجمعة إن أحد 
األشــخاص الـــ 17 الذين أوقفــوا على خلفية 
هــذه الجريمــة، اتهم مدير المدرســة بإصدار 

األوامر.

وأضاف الشرطي، محمد إقبال،  «
المسؤول عن التحقيق: “طلب منهم 

الضغط على نصرت جهان رافي لسحب 
شكواها وقتلها إذا رفضت ذلك”.

تسريبات عن 
مساءلة رئيس 

“فيسبوك”

احتجاجات في 
بنغالدش بعد إحراق 

تلميذة حية
قالــت متحدثــة باســم شــركة كهربــاء طوكيــو )تيبكــو( يــوم الجمعــة إن الشــركة تعتزم 
الســماح لعمــال وافديــن بالقدوم إلــى اليابان في إطار برنامج جديد للتأشــيرات للعمل 

في تنظيف محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتوقفة عن العمل شمالي طوكيو.

أجــرت  الشــركة  أن  المتحدثــة  وذكــرت 
الشــركات  مــن  العديــد  مــع  محادثــات 
المتعاقــدة العاملــة فــي الموقــع للتأكــد من 
أن أي أجنبــي ســيعمل بموجــب الترتيبــات 
الجديدة يســتوعب بشكل كامل إجراءات 
الســالمة من اإلشعاع ويملك مهارات اللغة 
الضروريــة. وقالــت إن نحــو 4 آالف عامــل 

يعملون في الموقع يوميا.

وانتقدت األمم المتحدة شركة  «
كهرباء طوكيو بسبب االستغالل 
المحتمل للعاملين في محطة 

فوكوشيما النووية التي خرجت من 
الخدمة بعدما زلزال وأمواج مد بحري 

)تسونامي( في العام 2011.

السماح لوافدين بتنظيف موقع فوكوشيما النووي

أثارت شركة “فيكتوريا سيكريت” الجدل بإعالنها عن ضم عارضة األزياء المجرية باربرا 
بالفين للعمل معها، كأول عارضة في فئة األجسام الممتلئة، أو ما يعرف بالمقاسات 

الكبيرة. لكن فعليا، ترتدي بالفين مقاس 8 في نظام المقاسات البريطاني، وهو ما يوازي 
مقاس “صغير” في نظام المقاسات العالمي. ويتكرر الجدل من آن آلخر حول ما تروجه 

صناعة الموضة لشكل الجسم المثالي، والضغوط على النساء تحديدا لتطويع أجسادهن 
لتناسب هذه المقاييس.

عمال يقومون بأعمال تنظيف في محطة فوكوشيما المنكوبة باليابان )رويترز( 

تلوث الهواء مؤشرا على ارتفاع معدل الجنايات والجرائم الخطيرة
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