
أعلنــت النيابــة العامــة أمــس أنهــا أمرت بحبس المستشــار القانوني المســيء 7 أيام على ذمة 
التحقيق؛ تمهيدا الستكمال اإلجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية.

جمــال:  محمــد  العــام  النائــب  وكيــل  وقــال 
“تمكنــت الجهــات األمنيــة مــن ضبــط المتهــم 
بمطــار البحرين الدولي عنــد محاولته مغادرة 

البالد”.
وأضــاف جمــال: “فــور عرضــه علــى النيابة تم 
االســتماع إلــى أقــوال كل مــن المجنــي عليــه 
وشــهود الواقعــة، كمــا تــم اســتجواب المتهــم 
ومواجهته باالتهامات المنســوبة إليه بارتكاب 
جرائم الســب والقذف واالعتداء على ســالمة 
جســم الغيــر والتحريــض علــى بغــض إحــدى 

الطوائف”.
وأكدت وزارة الداخلية في وقت ســابق أمس 
أن إجراءات قانونية اتخذت بحق المستشــار 
القانوني الذي أساء إلى تّجار واشتبك معهم.

ومــن المعلــوم أن المستشــار القانونــي )عربــي 

الغرفــة ســمير  رئيــس  لــدى  يعمــل  الجنســية( 
ناس.

وقــال نــاس في تغريدة نشــرها في وقت 
مبكر من أمس إن المحافظة على النسيج 
ودينــي،  أخالقــي  واجــب  االجتماعــي 
مؤكــًدا أن مــن يتجــاوز حــدوده يســتحق 
المعاقبــة الصارمــة. وأضــاف “ال أقبــل من 
أي فــرد يعمــل معــي التعــدي علــى مكــون 

اجتماعــي أصيــل فــي وطني ألنهــم أهلي 
وناســي، ومــن انتقصهــم فقــد انتقصنــي 
ا وعليه فقد اتخــذت قراًرا بإقالة  شــخصيًّ

ــا  المستشــار القانونــي فــوًرا ردًعــا وتأديبًّ
نؤمــن  التــي  المبــادئ  حــدود  لتجــاوزه 

ونعمل بها في مؤسستنا”.

“التربية”: إنهاء عقود الوافدين بتوفر البحريني المؤهل
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وزارة التربية 
والتعليم 

تؤكد وضع 
الخطط الالزمة 

لسد النقص 
في السلك 
التعليمي 

محتجون سودانيون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم أمس )أ ف ب(

الخرطوم - وكاالت

قــال المجلــس االنتقالــي فــي الســودان 
الحريــة  قــوى  تســمية  ينتظــر  إنــه 
الحــوار.  الســتكمال  وفدهــا  والتغييــر 
فبعد اســتئناف التفــاوض بين المجلس 
إعــالن  وقــوى  االنتقالــي  العســكري 
المســرح  يكتســب  والتغييــر  الحريــة 

السياســي في الســودان ســمة االنفراج 
والتحــرك خطــوة نحــو إنجــاز االنتقــال 
المدني للسلطة، حيث بدأت شخصيات 
قوميــة بتقريــب مســافات الخالف بين 
وقــوى  االنتقالــي  العســكري  المجلــس 

الحرية والتغيير.

الحراك مستمر في السودان

دبي - العربية.نت

فــي  األميركيــة  الســفارة  كشــفت 
الفســاد  أن  بغــداد  العراقيــة  العاصمــة 
يستشــري فــي جميــع مفاصــل النظــام 

اإليراني، بدءًا من القمة.
وأضافــت أن ممتلــكات مرشــد النظــام 
اإليرانــي علــي خامنئــي الــذي يســّوق 
بمئتــي  تقــدر  فقيــر  أنــه  علــى  نفســه 
مليــار دوالر، بينمــا يعيــش الكثيــر مــن 
أبناء الشــعب تحت وطأة الفقر بســبب 
الوضــع االقتصادي المــزري بعد أربعين 
عامــًا مــن حكــم الماللــي، وفقــًا لبيــان 

السفارة األميركية.
وفي تحقيق أجرته وكالة رويترز، منذ 
سنوات عدة، كشف أن خامنئي يتحكم 
فــي إمبراطوريــة اقتصاديــة ضخمــة، 
ويملك منظمة باســم هيئة تنفيذ أوامر 
اإلمام أو المعروفة في إيران وخارجها 
باســم “ســتاد” التــي تســيطر علــى كل 

هذه المليارات.

كشــف وزير التربية والتعليــم ماجد النعيمي أن عدد 
التقاعــد االختيــاري  لبرنامــج  المقبوليــن  الموظفيــن 
لشاغلي الوظائف التعليمية واإلدارية بوزارة التربية 

والتعليم نحو 3634 موظًفا. 
وأكــد أن الــوزارة بــدأت بوضــع الخطط الالزمة لســد 
خــروج  ضــوء  فــي  التعليمــي  الســلك  فــي  النقــص 
عــدد مــن المعلميــن الذيــن ســيتم إحالتهــم للتقاعــد 
االختيــاري اعتبــاًرا مــن 30 يونيــو 2019، تتمثــل في 
إعادة النظر في جدول التدريس للمعلمين من حيث 
الحصص وتعديل الخطة الدراسية بإعادة النظر في 
عدد ساعات المقررات الدراسية والجدول الدراسي.

وبيــن أن الــوزارة تســعى إلــى إنهــاء عقــود الوافدين 
المؤقتة بمجرد توافر البحريني المؤهل المســتوفين 

لشروط التوظيف.

ثــروة خامنئــي 
تقـدر بمئتـــي 

األمين السابق للجمعية علي أحمد يفتح قلبه لـ “^”: مواقف أكثر النواب “ضعيفة”مليار دوالر

أتحّمل مسؤولية إخفاق مرشحي “المنبر”

 غــادر النائــب األســبق علــي أحمــد مقعد قيادة جمعيــة المنبر الوطني اإلســامي بعد 
إخفاق الجمعية بوصول أّي من مرشحي قائمتها بانتخابات برلمان 2014.

وقــال علــي أحمــد بحوار مــع مندوب 
المســؤولية  يتحّمــل  أنــه  “البــالد” 
األدبيــة عــن إخفــاق مرشــحي المنبــر 
باالنتخابــات النيابيــة األخيــرة، وبعد 
ا،  هــذا اإلخفــاق أصبــح التغييــر حتميًّ
متميــزة  لقيــادة  المجــال  إلفســاح 
فــي  دورهــا  ألداء  جديــدة  وكفــاءة 
تطويــر الجمعيــة. وانتقد مــا يتعّرض 

لــه المنبــر مــن هجــوم ممــن وصفهــم 
أنهــم  إلــى  ومشــيًرا  قليلــة”،  “ثلــة 
الجمعيــة  صــورة  لتشــويه  يكذبــون 
بسبب خصومة شخصية أو سياسية 
أو ربمــا مدفوعــة الثمن. وأقّر بتراجع 
تأثيــر الجمعيــة بالســاحة السياســية، 
ومســتدرًكا أنهــا حالــة تراجــع عامــة 

علي أحمدلدور الجمعيات. عليا.

“النيابة”: حبس المستشار “الطائفي” 7 أيام
ضبط أثناء محاولته السفر بالمطار ووجهت إليه تهمة التحريض على بغض طائفة

سمير ناس

زعيم السلة البحرينية إلى نهائي الخليجية“الجونة”... نجاح وتأثيرمطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة“بنايات”... نقلة نوعيةبراءة مواطن من سرقة المياه
برأت المحكمة الصغرى  «

الجنائية الثالثة مواطنا 
بحرينيا مما ادعت به هيئة 

الكهرباء والماء من اتهام بأنه 
يحصل على خدمات المياه 

بطريقة مخالفة للقانون مما 
يعتبر سرقة للمياه.

يبدو أن نظام “بنايات” إلصدار رخص  «
البناء في البحرين، سيحّول القطاع 
العقاري إلى قطاع تنموي تطويري 

يعّزز االقتصاد ويساهم بشكل كبير 
في التنمية. ومن المتوقع أن يشكل 
النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار 

الرخص العقارية.

احتشد آالف المتظاهرين  «
الجزائريين الذين يطالبون برحيل 

النخبة الحاكمة في العاصمة 
كما في باقي أنحاء البالد للجمعة 

العاشرة على التوالي. وتمسك 
المتظاهرون بالحراك حتى رحيل 

بقايا النظام.

صنع مهرجان الجونة السينمائي،  «
مكانته كحدث ثقافي رئيس، من 

خالل دورته االفتتاحية الناجحة 
بشكل استثنائي عام 2017، 

ومرورًا بدورة ثانية، عزز فيها 
مركزه، وفاقت سابقتها، من 

حيث النجاح والتأثير.

بلغ فريق المنامة المباراة  «
النهائية للبطولة الخليجية 39 

لألندية لكرة السلة بعد فوزه 
الكبير على نظيره شباب أهلي 

دبي بنتيجة )93/107( في المباراة 
الجماهيرية التي أقيمت يوم 

أمس للدور نصف النهائي.
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أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
بــالده  توقيــع  سيســحب  أنــه  أمــس، 
علــى معاهــدة تجــارة األســلحة، نــص 
 ،2013 العــام  المتحــدة  األمــم  تبنتــه 
ويهــدف إلى إضفــاء الطابــع األخالقي 
لألســلحة.   الدوليــة  التجــارة  علــى 
إنديانابوليــس  فــي  ترامــب  وقــال 
بواليــة إنديانــا أمــام “ناشــونال رايفــل 
اسوسييشــن” إن بــالده “ترفــض هــذه 

المعاهدة” . 

ترامب ينسحب من معاهدة تجارة األسلحة

)14(

ليلى مال اهلل

المنامة - وزارة العدل

انديانابوليس - أ ف ب

أعلن قســم شــؤون الحج والعمرة عن حمات الحج الرسمية المرخص لها 
للعــام الجــاري 1440هـــ مــن وزارة العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف، 

وتشكل 49 حملة للبحرينيين و7 للمقيمين.

وأكد مدير إدارة الشــؤون الدينية 
بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقــاف محمــد القطــان أهميــة 
الحــج  حمــالت  كافــة  التــزام 
واشــتراطات  بأنظمــة  المرخصــة 
العربيــة  بالمملكــة  الحــج  وزارة 
بعثــة  أن  إلــى  الفًتــا  الســعودية، 
ملتزمــة  للحــج  البحريــن  مملكــة 
بمواعيد بيانات تسجيل الحجاج 
في المســار اإللكتروني الســعودي 

في نهاية شعبان المقبل.
 وقــال القطــان إن قســم شــؤون 
تعليماتــه  أصــدر  والعمــرة  الحــج 
حمــالت  ألصحــاب  مؤخــًرا 
مــن  المرخصــة  والعمــرة  الحــج 
والشــؤون  العــدل  وزارة  قبــل 
بوجــوب  واألوقــاف  اإلســالمية 

التزام الجميع بالقــرارات اإلدارية 
والتنظيميــة الصــادرة من المملكة 
العربيــة الســعودية أو بعثــة الحج 
البحرينيــة، وحفظ حقــوق الحاج 
وتقديم أفضــل الخدمات لحجاج 

بيت هللا الحرام.
المواطنيــن  القطــان  ودعــا   
الدقــة  لتحــري  والمقيميــن 
الحمــالت  لــدى  والتســجيل 
المرخصــة، وقــراءة عقــد االتفــاق 
قبــل  جيــًدا  الحملــة  مكتــب  مــع 
التوقيع عليه، والتأكد من التأمين 
ضــد الحــوادث لدى شــركة تأمين 
مــن  التأكــد  عــن  فضــالً  معتمــدة، 
صحة جميــع البيانات الشــخصية 
لــدى الجهــاز المركــزي للمعلومــات 

قبل التسجيل للسفر.

“شؤون الحج”: 49 حملة للبحرينيين و7 للمقيمين

المحرر االقتصادي

)14(
)14(

المنبر من أكثر 
الجمعيات تباداًل 

بمواقعها القيادية

ضعف الميزانية وعدم 
دقة اختيار الدوائر من 

أسباب اإلخفاق

تراجع تأثير المنبر 
والجمعيات 

بالساحة السياسية

سمير ناس يعتذر 
ويقيله ويدعو 

لمحاسبته

راشد الغائب

)٠٤(

ا  3634 متقاعًدا اختيارّيً
من الوزارة وإعادة النظر 

ترامب يتحدث في والية انديانا األميركية أمس )رويترز(في جداول المعلمين
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العاهل يهنئ جنوب أفريقيا توغو وسراليون
بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ســيريل رامافوزا، 
لبــالده، أعــرب جاللتــه فيهــا عــن  بمناســبة ذكــرى اليــوم الوطنــي 
أطيب تهانيه وتمنياته له موفور الصحة والســعادة بهذه المناســبة 

الوطنية.

وبعــث جاللة الملك، برقية تهنئة 
إلــى رئيس جمهوريــة توغو فور 
أيســوزيما غناســينغبي، بمناسبة 
لبــالده،  الوطنــي  اليــوم  ذكــرى 
أعــرب جاللتــه فيهــا عــن أطيــب 
موفــور  لــه  وتمنياتــه  تهانيــه 
الصحة والســعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

كمــا بعــث جاللــة الملــك، برقيــة 
جمهوريــة  رئيــس  إلــى  تهنئــة 
بيــو،  مــادا  جوليــوس  ســراليون 
بمناســبة ذكــرى اســتقالل بــالده، 
أعــرب جاللتــه فيهــا عــن أطيــب 
موفــور  لــه  وتمنياتــه  تهانيــه 
الصحة والســعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
برقية تعزية ومواساة للدوق األكبر 
صاحب  الكبرى  لكسمبورغ  لدوقية 
الــســمــو الــمــلــكــي الـــــدوق هــنــري في 
الملكي  السمو  صاحب  والــده  وفــاة 
ــدوق األكــبــر لدوقية  ــدوق جــان الـ الـ

لكسمبورغ الكبرى السابق.
وأعرب جاللة الملك في برقيته عن 
ــادق مــواســاتــه  خــالــص تــعــازيــه وصــ
راجــيــا جاللته  هــنــري،  الـــدوق  لسمو 
الكريمة  وألســرتــه  الــرحــمــة  للفقيد 
الصبر  جميل  لكسمبورغ  ولــشــعــب 

وحسن العزاء.

 

جاللة الملك يعزي 

02دوق لكسمبورغ

شــاركت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة مي بنت محمــد آل خليفة 
الدولــي،  للتعــاون  والطريــق  الحــزام  لمنتــدى  الثانيــة  الــدورة  افتتــاح  فــي  أمــس 
بجمهوريــة الصين الشــعبية. بحضور 37 رئيــس دولة وحكومة، وعدد من القيادات 
والمسؤولين الدوليين من أكثر من 130 دولة حول العالم. وافتتح الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ فعاليات المنتدى الثاني، الذي يســلط الضوء على تشــكيل المســتقبل 

المشترك، وتطوير مستوى التنسيق والتعاون من أجل تحقيق تنمية المستدامة.

وعــن منتدى الحزام والطريق للتعاون 
بنــت  مــي  الشــيخة  الدولــي صرحــت 
هــذا  فــي  “نشــارك  خليفــة  آل  محمــد 
المحفــل الدولــي المهــم للمــرة الثانيــة؛ 
تأكيــًدا ألهميــة مــا يمــرره مــن رســائل 
تدعــو لتكثيــف الجهــود الدوليــة مــن 
أجل تحقيق المنجــزات الثقافية التي 
تساهم في إعطاء الثقافة الزخم الذي 
تســتحق”، وأضافت “نعمل مع الجانب 
الصينــي علــى عــدد مــن المشــروعات 

المتبادلــة ونعتــز بــأن تحظــى مملكــة 
إلقامــة  خاصــة  بمســاحة  البحريــن 
فعالياتها وبرامجها كأول موقع صيني 
يخصــص لدولــة عربيــة”، كمــا أشــارت 
الشيخة مي بنت محمد إلى أن وجود 
مملكــة البحرين في المحافل الثقافية 
الدولية يعكس إدراًكا دولًيا لما تمتلكه 
غنــي  حضــاري  إرث  مــن  البحريــن 
ومنجــزات ُمســَتحقة نجحــت المملكة 
لتضــع  الســنوات  عبــر  تحقيقهــا  فــي 

اســمها في مصــاف الــدول الرائدة في 
مجال الثقافة والتراث.

وعلــى هامش مشــاركتها في المنتدى، 
التقــت الشــيخة مــي بنــت محمــد آل 
خليفــة وزيــر الثقافة الصيني لو شــوه 

غانغ، إذ تم خالل اللقاء مناقشــة عدد 
مــن الموضوعــات المهمة، كمــا تباحث 
الطرفــان خطــط تعزيــز التعــاون فــي 

مجاالت الثقافة المتنوعة.
وكانت رئيســة هيئة البحريــن للثقافة 

واآلثــار قــد شــاركت فــي مايــو 2017 
الحــزام  لمنتــدى  األولــى  الــدورة  فــي 
والطريــق للتعــاون الدولــي فــي بكين، 
كمــا حضــرت فعاليــات الــدورة الرابعة 
لمهرجــان الفنــون العربيــة المقــام فــي 

إذ   ،2018 أكتوبــر  تشــنغدو   - بكيــن 
وقعــت الشــيخة مــي اتفاقيــة تعــاون 
مــع وزيــر الثقافــة والســياحة الصيني 
التبــادل  تفعيــل  أجــل  مــن  )آنــذاك(؛ 

الثقافي بين البلدين.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار 

مي بنت محمد: تكثيف الجهود الدولية لتحقيق المنجزات الثقافية

المنامة - وزارة الخارجية

قازان - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

لــدى  البحريــن  لمملكــة  الدائــم  المنــدوب  أكــد 
جمــال  الســفير  بنيويــورك  المتحــدة  األمــم 
الرويعــي، الــدور المهــم للبحريــن فــي الحفاظ 
علــى أمــن واســتقرار منطقة الشــرق األوســط 
انطالًقــا مــن إدراك المملكة بأهميــة التحالفات 
علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي لمواجهة 
والســلم  األمــن  تهــدد  التــي  التحديــات  كل 

الدوليين.
وأوضح أن المملكة بقيادة ملك البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،، 
تؤمن بشــكل راســخ بــأن صون الســلم واألمن 
الدولييــن وحمايــة حقــوق اإلنســان وتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة يســتوجب تعزيز 
متعــددة  والدبلوماســية  الدوليــة  الشــراكات 
لألمــم  الثــالث  بالركائــز  للنهــوض  األطــراف 
المتحــدة وهــي التنميــة المســتدامة والســالم 

واألمن وحقوق اإلنسان.
جــاء ذلك، خــالل الكلمة التي ألقاهــا المندوب 
الدائــم جمــال فــارس الرويعي أمــام االجتماع 

رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة 
األطــراف  لتعدديــة  الدولــي  اليــوم  إلحيــاء 

والدبلوماسية من أجل السالم.
معالجــة  أن  إلــى  الدائــم  المنــدوب  وأشــار 
تعزيــز  تتطلــب  الملحــة  العالميــة  التحديــات 
قــدرات األمم المتحدة لالســتجابة للتحديات 
الماثلــة أمــام الــدول، وإكمــال مســيرة إصــالح 
لبلــوغ  المخصصــة  تلــك  وبخاصــة  هياكلهــا 

أهــداف التنميــة المســتدامة كالتصــدي لتغيــر 
مؤكــًدا  والشــباب،  المــرأة  وتمكيــن  المنــاخ، 
االقتصاديــة  القضايــا  بيــن  الوثيــق  االرتبــاط 
واالجتماعيــة وقضايــا األمــن والســالم، وســد 
الفجــوة االقتصاديــة بيــن الــدول ممــا يحتــم 
تعــاون الــدول األعضــاء، تحــت مظلــة األمــم 
المتحــدة وكذلــك التجمعــات اإلقليمية وشــبه 

اإلقليمية لتحقيق تلك الغايات النبيلة.

وبحــث الجانبــان الموضوعــات المشــتركة وســبل تعزيــز 
البلديــن  يخــدم  بمــا  الروســية  البحرينيــة  العالقــات 

الصديقين وشعبيهما. 
وأهــدى قــام الشــيخ عبدالرحمــن بــن محمد بن راشــد آل 
خليفــة الرئيــس التتاري نســخة من كتــاب “الوفا بفضائل 
المصطفــى )ص(”، وهو أحدث إصدارات المجلس األعلى 
وأعــرب  أجــزاء.   5 مــن  ويتكــون  اإلســالمية،  للشــؤون 
الرئيــس التتــاري عــن شــكره العميــق للشــيخ عبدالرحمن 
بــن محمــد علــى اإلهــداء القيــم الــذي يوثق لســيرة النبي 
المصطفــى )صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم(، 
مثمًنا للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بالبحرين دوره 

المهم في تحقيق أمهات الكتب اإلسالمية.
روســيا  لــدى  البحريــن  مملكــة  ســفير  االجتمــاع  حضــر 

االتحادية أحمد الساعاتي.

جمال الرويعي يشارك في االجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة

الرويعي: المملكة تدرك أهمية التحالفات لمواجهة التحديات  إشــادة بــدور “األعلــى اإلســامي” فــي تحقيــق الكتــب

دور بارز للبحرين في الحفاظ على استقرار المنطقة تعزيز العالقات مع جمهورية تتارستان

الشيخ عبدالرحمن بن محمد يهدي الرئيس التتاري نسخة من الكتاب

التحديات المالية تتطلب توحيد الجهود المشتركة
التكامل تحقيق  نحو  المساعي  تستمر  أن  يجب  االقــتــصــاد:  وزيـــر 

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أهمية مواصلة 
الجهــود الســاعية نحــو تحقيــق التكامــل االقتصــادي؛ تنفيــًذا لرؤى وتطلعــات أصحاب 
الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويلبي 

التطلعات المشتركة.

جــاء ذلك لــدى مشــاركته في االجتماع التاســع 
بعــد المئــة للجنــة التعــاون المالــي واالقتصادي 
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
في سلطنة ُعمان الشقيقة اليوم الجمعة، حيث 

أشــار إلــى حرص مملكة البحريــن على مواصلة 
واالقتصــادي  المالــي  التعــاون  للجنــة  دعمهــا 
بمــا يســهم فــي تعزيــز التعــاون القائــم وتوحيد 
بالعمــل  للنهــوض  االقتصاديــة  السياســات 

فــي  ويصــب  المشــترك  الخليجــي  االقتصــادي 
صالح مواطني دول المجلس.

إلــى  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  ونــوه 
أن التحديــات الماليــة تتطلــب توحيــد الجهــود 
تحديــث  علــى  العمــل  ومواصلــة  المشــتركة 
وتطويــر البنيــة التحتيــة والرقميــة والتشــجيع 
االقتصاديــة  القطاعــات  فــي  االســتثمار  علــى 
مــن  المزيــد  توفيــر  فــي  يســهم  بمــا  الحديثــة 
ضــرورة  إلــى  معاليــه  الفتــا  النوعيــة.  الفــرص 

تنويــع االقتصــاد وأدواته بما يســهم فــي تعزيز 
قدرة االقتصاد الخليجي واستدامة النمو.

وضم وفد البحرين المشــارك في اجتماع لجنة 
مجلــس  بــدول  واالقتصــادي  المالــي  التعــاون 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة كال مــن ســفير 
جمعــة  عمــان  ســلطنة  لــدى  البحريــن  مملكــة 
الكعبــي، والقائم بأعمال وكيل الوزارة للشــؤون 
الماليــة يوســف حمــود وعــدد مــن المســؤولين 

بوزارة المالية واالقتصاد الوطني.

وزير المالية واالقتصاد الوطني يشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي واالقتصادي بسلطنة عمان الشقيقة

مسقط - بنا

المنامة - غولندن غيت

أعــرب رئيــس مجلــس إدارة غولــدن غيــت العقاريــة إســحاق 
الكوهجي عن سعادته الغامرة برعاية رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آلخليفــة لمعــرض 
الخليــج للعقــارات، وشــاكرا ســموه علــى تكرمــه بالثنــاء علــى 

المشروع. 

وقدم إســحاق بهذه المناســبة 
رئيــس  لســمو  هديــة  المهمــة 
مشــروع  إلــى  ترمــز  الــوزراء 
“البوابــة  غيــت  غولــدن 
أن  عــن  تعبيــرا  الذهبيــة”؛ 
يمثــل  الــوزراء  رئيــس  ســمو 
البوابة الذهبية لالســتثمارات 
البحريــن،  لمملكــة  العالميــة 
فــكان رد ســموه مشــجعا على 
مثــل هــذا المشــروع، إذ اعتبر 
مــن  لســموه  تقديمــه  تــم  مــا 
محــل  االســتثنائية  الهدايــا 
تقديــر واعتــزاز، وهــذا إن دل 
علــى شــيء فإنــه يــدل علــى 
دعم سموه الدائم والمتواصل 
فــي  الحيــوي  القطــاع  لهــذا 

مملكــة البحرين، داعيا هللا أن 
يطيل في عمر ســموه ويبقيه 
ذخرا وسندا للبحرين وأهلها.

الكوهجي: سمو رئيس الوزراء البوابة 
الذهبية لالستثمارات العالمية

عقد رئيس جمهورية تتارســتان الروســية رســتم مينيخانوف اجتماع عمل مع رئيس المجلس األعلى للشــئون اإلســالمية الشــيخ 
عبدالرحمــن بــن محمــد بــن راشــد آل خليفة على إثر مشــاركة رئيس المجلس في أعمال قمــة قازان االقتصاديــة الدولية الحادية 

عشرة بين روسيا والعالم اإلسالمي المنعقدة في جمهورية تتارستان الروسية في الفترة 24 - 26 أبريل الجاري.
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ا عن حمالت الحج المرخصة اإلعالن رسميًّ
49 للبحرينييـــن و7 للمقيميـــن... وآخـــر موعـــد للتســـجيل نهايـــة شـــعبان

أكــد مديــر إدارة الشــؤون الدينيــة بــوزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف محمــد 
القطــان أهميــة التــزام جميــع حمــات الحــج المرخصــة بأنظمــة واشــتراطات وزارة الحــج 
بالمملكة العربية السعودية، الفًتا إلى أن بعثة مملكة البحرين للحج ملتزمة بمواعيد بيانات 

تسجيل الحجاج في المسار اإللكتروني السعودي في نهاية شعبان المقبل.

الجهــود  الدينيــة  الشــؤون  مديــر  وثّمــن   
الكبيــرة لحكومــة خــادم الحرمين الشــريفين 
فــي تطويــر الحرميــن الشــريفين، وتحســين 
فــي  للحجيــج  المقدمــة  الخدمــات  مســتوى 
جميــع المشــاعر، وخصوًصا الجهــود المبذولة 
الســعودية  والعمــرة  الحــج  وزارة  قبــل  مــن 

والمؤسسات األهلية.
وقال القطان إن قســم شــؤون الحج والعمرة 
قــد أصــدر تعليماته مؤخــًرا ألصحاب حمالت 
الحج والعمرة المرخصة من قبل وزارة العدل 
بوجــوب  واألوقــاف  اإلســالمية  والشــؤون 
التزام الجميع بالقرارات اإلدارية والتنظيمية 
الصــادرة مــن المملكــة العربيــة الســعودية أو 
بعثــة الحج البحرينية، وحفــظ حقوق الحاج 
وتقديــم أفضــل الخدمــات لحجــاج بيــت هللا 

الحرام.

 ودعــا المواطنيــن والمقيميــن لتحــري الدقــة 
والتســجيل لدى الحمالت المرخصة، وقراءة 
عقــد االتفــاق مــع مكتــب الحملــة جيــًدا قبــل 
ضــد  التأميــن  مــن  والتأكــد  عليــه،  التوقيــع 
معتمــدة،  تأميــن  شــركة  لــدى  الحــوادث 
فضــالً عــن التأكــد مــن صحــة جميــع البيانات 
الشــخصية لــدى الجهــاز المركــزي للمعلومــات 
قبل التسجيل للسفر، وأال تقل صالحية وثائق 
الســفر عــن ســتة أشــهر مــن موعــد المغــادرة، 
محــّذًرا مــن التــورط بالتســجيل لــدى حمالت 
لمــا يترتــب علــى  أو غيــر مرخصــة،  وهميــة 
ذلــك مــن خســائر ماديــة ومطالبــات قضائية، 
منوًها أنه لن يتم النظر في شــكاوى الحجاج 
المرخصــة  غيــر  الحمــالت  فــي  المســجلين 
وكذلــك شــكاوى الحجــاج الذيــن لــم يوقعــوا 
عقــًدا مــع مكتب حملة الحــج، داعًيا الراغبين 

في أداء مناسك الحج لهذا العام إلى االطالع 
على أحكام الحج والعمرة ليسهل عليهم أداء 
المناســك وفًقــا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية 
الســمحة، عــالوًة علــى إبــالغ صاحــب الحملة 
باألمــراض المزمنــة التــي يعانــون منهــا ونوع 
إليهــا،  يحتاجــون  التــي  الصحيــة  الرعايــة 
وضــرورة أخــذ كل التطعيمــات الالزمــة قبــل 

السفر إلى الديار المقدسة.
 وفــي هــذا الصــدد، أعلن قســم شــؤون الحج 

والعمرة عن حمالت الحج الرسمية المرخص 
وزارة  قبــل  مــن  1440هـــ  الجــاري  للعــام  لهــا 
العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف، وهي 

على النحو التالي:

الحمالت المرخصة للمواطنين

الهجرة، المحفوظ، الجمري، العالي، المشــاعر، 
العــرادي،  الســتري،  الشــرف،  دكار،  يــا  تبــوك، 
الكاظــم، الديري، حميدان العيس، الشــوملي، 
المرتجــى،  الغــري،  الفاتــح،  الســاري،  الكوثــر، 
المصطفــى، الفــالح، طيبــة، البركــة، الموالــي، 
الســعيدي،  الســالم،  الــدرازي،  العريبــي، 
التوحيد، األرقم، المواسم، االتباع، الصيرفي، 
التآخــي،  القصــاص،  المجتبــى،  المرتضــى، 
الجنوســاني، أبوأنس، أجيــاد، التزكية، الندى، 
األنــوار  العمــار،  األخيــار،  األمــان،  النخبــة، 

المحمدية، المير.

الحمالت المرخصة للمقيمين

القرينيس، اإليمان، الرســالة، صهيب الرومي، 
األصالة، أبوفيصل، األحباب.

محمد القطان

المنامة - وزارة العدل

المنامة - وزارة اإلسكان

عمــل  ورشــة  اإلســكان  وزارة  نظمــت 
وإدارة  الخدمــات  إدارة  لموظفــي 
السياسات والتخطيط االستراتيجي، 
بالتعــاون مع شــركة “بيــرو إيريتيس”، 
التدقيــق  نظــام  علــى  لتدريبهــم 
أحــد  الورشــة  هــذه  وتعــد  الداخلــي، 
المتطلبــات الرئيســية للحصــول علــى 

شهادة اآليزو 9001:2015.
وقالت إن الحرص على تطبيق معايير 
نظــام الجودة يأتي تماشــيًا مع محور 
تحســين اإلجراءات الوارد في اإلطار 
الحكوميــة  للبرامــج  الموحــد  العــام 
فــي نســخته الثانيــة المحدثــة، حيــث 

يركــز ذلــك المحــور علــى بنــد تطويــر 
الخدمات الحكومية المقدمة للعمالء. 
وبينت أنه ومنذ الشــروف في تطبيق 
برنامج نشــر ثقافــة التميز عام 2012، 
ســعت الــوزارة إلى تتبع أحــدث وأبرز 
النظــم والبرامــج التــي تطبــق معاييــر 
الجــودة، ومنها الحصول على شــهادة 
الشــهادات  أبــرز  باعتبارهــا  اآليــزو، 
االحترافيــة في مجــال الجودة، حيث 
أولــت تطويــر العمــل اإلداري أولويــة 
كبيــرة فــي خططهــا وبرامجهــا، األمــر 
التــي  الخدمــات  ينعكــس علــى  الــذي 

تقدمها للمواطنين.

“اإلسكان” تنظم ورشة عن “اآليزو”

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميــة  العمــل  وزيــر  رعايــة  تحــت 
تنظــم  حميــدان،  جميــل  االجتماعيــة 
جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد 
البشــرية، واالتحاد الدولي للكوتشينج - 
فرع البحرين فعاليات الملتقى الختامي 
تحــت  للكوتشــينج  العالمــي  لألســبوع 
شــعار “أبعاد الكوتشينج”، وذلك بشراكة 
من شــركة زيــن البحرين ومعهــد اإلدارة 
العامة والجامعة الملكية للبنات وجمعية 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
عيســى  مدينــة  وجمعيــة  البحرينيــة 
الخيريــة ومايا كافيــه، وحضور الخبراء 
والمختصيــن في مجال الكوتشــينج من 
داخــل البحريــن وخارجهــا. وذكــر رئيــس 
للتدريــب  البحريــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
اهتماًمــا  تولــي  الجمعيــة  أن  عطيــة،  أحمــد 

كبيــًرا بنشــر ثقافة الكوتشــينج بيــن مختلف 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة لما أحدثه 
من نقلة نوعية في تطوير وتحسين إنتاجية 
العديد من المؤسســات وزيادة دافعية عطاء 
الموظفين، وحيث تتشــرف الجمعية برعاية 
حميدان المســتمرة لهذا الحدث منذ انطالقه 

مسيرته في العام 2015. 
الدولــي  االتحــاد  فــرع  رئيســة  ودعــت 
الجمهــور  أحمــد  ســميرة  للكوتشــينج 
والمهتميــن إلــى متابعــة مــا يتــم طرحــه مــن 
برامج في األســبوع والمشاركة في فعاليات 
زيــن  مقــر  فــي  اليــوم  الختامــي  الملتقــى 
المتوقــع  مــن  إذ  الســيف،  بمنطقــة  البحريــن 
حضور ما يزيد عن 200 شــخص لالســتفادة 
مــن أوراق العمــل واالطــالع علــى التجــارب 

الشخصية والمؤسسية للكوتشينج.

حميدان يرعى األسبوع العالمي للكوتشينج

“الصحة” تعيد تشكيل فريق لمتابعة شكاوى المراكز
الــحــلــول ــاد  وايـــجـ بــالــمــتــابــعــة  الــمــســاعــد  ــل  ــي ــوك ال يــكــلــف  تعميم 

أعادت وزارة الصحة تشكيل فريق عمل لمتابعة إجراءات التعامل مع شكاوى واقتراحات المترددين 
علــى المراكــز الصحيــة، وذلــك لمراجعــة مــا يتــم اتخاذه مــن إجــرءات وتدابيــر للتعامل مع الشــكاوى 

والمقترحات والتأكد من مدى انسجامها مع سياسيات وإجراءات حقوق وواجبات المريض.

وكلفت الوزارة الوكيل المساعد للصحة األولية 
فــي تعميــم حصلــت “البــالد” علــى نســخة منــه، 
بأن ُيعاد تشــكيل فريق عمــل لمتابعة إجراءات 
الشــكاوى واالقتراحات للمترددين على المراكز 
فائقــة  الصحــة  وزيــرة  مــن  بتوجيــه  الصحيــة 
وعبــدهللا  عبــدهللا،  خديجــة  برئاســة  الصالــح 
األســود نائبــًا للرئيــس، وعضوية كالً مــن: نائب 
رئيــس الخدمــات الطبيــة بالصحــة األولية منى 
التحــو، نائب رئيس خدمات التمريض بالصحة 
األوليــة مريم مصطفى، ممثل الخدمات الطبية 
ســونيا بــرزي، وممثــل الخدمــات اإلداريــة منال 

عبدالرزاق.
ويختــص الفريــق بمتابعة ومراجعــة والتدقيق 
علــى إجراءات جمع وتســجيل بيانات شــكاوى 
ومقترحــات المتردديــن علــى المراكــز الصحيــة 
بالصحة األولية والتأكد من مطابقتها لسياسات 
وإجراءات التعامل مع شــكاوي المترددين على 
ودراســة  األوليــة،  بالصحــة  الصحيــة  المراكــز 
وتحليل بيانات الشــكاوي وتقديــم المالحظات 
باألســباب  المتعلقــة  والنتائــج  والتوصيــات 

الجذرية لهذه الشكاوي.
ســير  بمتابعــة  الفريــق  الوزيــرة  وألزمــت 

اإلجــراءات والتدابيــر التصحيحيــة والوقائيــة 

لمعالجــة أســباب الشــكاوي والتأكــد مــن جديــة 

الجهــات  مــع  بشــأنها  والتواصــل  تنفيذهــا، 

المعنيــة ووضــع آلية موحدة لتوثيق وتســجيل 
الشــكاوى التــي تســتلمها جميــع مراكــز الصحــة 
المتخــذة  والتدابيــر  واإلجــراءات  األوليــة 
لمعالجتهــا، بمــا يســاعد على دراســتها وتحليلها 
علــى  والوقــوف  المتكــررة  الحــاالت  وتحديــد 
للحــد مــن تكــرا حدوثهــا،  أســبابها ومعالجتهــا 
والمتابعــة مــع المعنييــن لاللتــزام بهــا وتطبيقها 
باإلضافــة إلــى إعــداد تقاريــر دورية بالشــكاوي 
المتعلقــة  والتوصيــات  المالحظــات  وتقديــم 
بأســباب جذرية واقتــراح الحلــول والمعالجات 

التصحيحية المؤقتة والدائمة.
للوكيــل  الموكلــة  مهامــه  فــي  القــرار  واوجــب 
للمراكــز  الميدانيــة  الزيــارات  عمــل  المســاعد، 
األســتمارات  وتصميــم  األوليــة،  الصحــة 
مــع  بالتنســيق  معلومــات  أنظمــة  واســتحداث 

الجهات المختصة بالوزارة.

صورة ضوئية من التعميم

لقاء تعريفي بجائزة “اليونسكو” لتعليم الفتيات والنساء
ــة ــارك ــش ــم ــادرات إلــــى ال ــ ــب ــ ــم ــ ــاب ال ــ ــح ــ دعـــــوة الـــمـــؤســـســـات وأص

عقــد بمقــر المجلس األعلى للمــرأة لقاء مفتوحا 
للتعريــف بـــ “جائــزة اليونســكو لتعليــم الفتيــات 
الجهــات  مــن ممثلــي  عــدد  والنســاء” بحضــور 
الحكوميــة، وذلــك بعــد أن أعلنــت منظمة األمم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة “اليونســكو” 
فــي مــارس الماضــي وبمناســبة اليــوم الدولــي 
للمــرأة، عــن فتــح بــاب الترشــيح لهــذه الجائزة، 

وحتى موعد أقصاه 28 مايو 2019.
المــرأة  يــوم  مناســبة  عــن  شــرح  تقديــم  وتــم 
البحرينيــة للعــام 2019 الــذي جــرى تخصيصــه 
العالــي  التعليــم  فــي مجــال  البحرينيــة  للمــرأة 
وعلــوم المســتقبل، ويرمــي إلــى تحقيــق جملــة 
بيــان واقــع مشــاركة  مــن األهــداف مــن بينهــا 
وتنافســية المرأة البحرينية في المجال، وإبراز 
قصــص نجاح المرأة في مجــال التعليم العالي، 
وصــوال  المتاحــة  والفــرص  التحديــات  وبيــان 
إلــى علــوم المســتقبل. أمــا الفئــات المســتهدفة، 
العاملــة  األكاديميــة  البحرينيــة  المــرأة  فهــي 

والطالبــات  العالــي،  التعليــم  مؤسســات  فــي 
كمــا  التعليميــة.  المؤسســات  مــن  والخريجــات 
تحدثــت عــن البرنامــج الوطنــي للتــوازن بيــن 
والتحديــات  المســتقبل،  علــوم  فــي  الجنســين 

والفجوات في هذا المجال.
كمــا تــم تقديــم عــرض حــول جائــزة اليونســكو 
لتعليــم الفتيــات والنســاء، التي تــم تخصيصها 
لتكريــم اإلســهامات المميــزة واالبتكاريــة التــي 
يضطلع بها األفراد أو المؤسســات أو المنظمات 
للنهــوض بتعليــم الفتيــات والنســاء، وهــي أول 

جائــزة لليونســكو مــن هــذا النــوع وتنفــرد فــي 
أنها تعرض لمشــاريع ناجحة من شــأنها تحسين 
وتعزيز الطموحات التعليمية للفتيات والنساء، 

فضال عن نوعية حياتهن تبعًا لذلك.
كما تم خالل اللقاء التأكيد على أهمية مشاركة 
الجهات والمؤسســات وأصحــاب المبادرات في 
مملكــة البحرين بهــذه الجائزة، التي تســهم في 
تحقيــق خطــط التنمية المســتدامة لعام 2030، 
والســيما في بلوغ هدفي التنمية المســتدامة 4 
الخــاص بالتعليم والهدف 5 الخاص بالمســاواة 

بين الجنســين، كما أنها تدعم األولويات العامة 
لليونسكو الواردة في اإلستراتيجية المتوسطة 
األجل للفترة 2014ـ 2021 وخطة العمل الثانية 

لتحقيق المساواة بين الجنسين.
يذكر أن الجائزة التي تمولها حكومة جمهورية 
الصيــن الشــعبية تمنــح ســنويا لفائزْيــن وتتألف 
منهمــا  لــكل  دوالر   50000 مبلــغ  تقديــم  مــن 
للمســاعدة فــي تعزيــز عملهما في مجــال تعليم 
الفتيــات والنســاء، وقــد منحت المديــرة العامة 
لليونسكو الجائزة للمرة األولى في العام 2016.

من اللقاء التعريفي بجائزة “اليونسكو”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

مروة خميس

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميــة  العمــل  وزيــر  التقــى 
أمــس  االجتماعيــة جميــل حميــدان، 
األول، النائب عمار آل عباس والنائب 
فاضــل الســواد، وذلك لبحــث أوضاع 
عمــل،  عــن  والباحثيــن  الصياديــن 

وإيجاد الحلول الممكنة.
فــي  المســتجدات  اســتعراض  وتــم   
وبرامجهــا  وأنشــطتها  الــوزارة  عمــل 
الموجهة إلى المواطنين في مجاالت 
عــن  الباحثيــن  وتأهيــل  تدريــب 
عمــل، وســبل إدماجهــم فــي مختلــف 
المناســبة،  الوظيفيــة  القطاعــات 
لهــم،  االجتماعيــة  الحمايــة  وتوفيــر 
احتياجــات  اســتعراض  عــن  فضــالً 

الصياديــن وتطويــر واقــع العمــل في 
هذه المهنة الحيوية.

المثمــر  بالتعــاون  حميــدان  وأشــاد 
التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن  والبنــاء 
والتشريعية، لالرتقاء بمستوى األداء 
فــي األجهــزة الحكوميــة بمــا يحقــق 
مرحًبــا  للمملكــة،  والتقــدم  الرفعــة 
بالمقترحــات والمبــادرات التــي تعــزز 
الجوانب التنمويــة والعمالية، لألفراد 

وكافة شرائح المجتمع.
تبذلــه  الــذي  الجهــد  النائبــان  وثّمــن 
خدمــات  تقديــم  أجــل  مــن  الــوزارة 
تنموية في مجاالت العمل والخدمات 

االجتماعية لمختلف الفئات.

بحث أوضاع الصيادين والعاطلين

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مملكــة  لــدى  فلســطين  دولــة  ســفير  شــكر 
البحريــن  أمــس  عبدالقــادر  طــه  البحريــن 
علــى اختيار فلســطين ضيف شــرف لمؤتمر 
الخليجــي  األعمــال  ومســرعات  حاضنــات 

الثاني.
وأثنــى الســفير عبدالقــادر علــى دور جمعيــة 
الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة  البحريــن 
والمتوســطة ممثلــة برئيســها أحمــد الســلوم 
لجهودهــم  التحضيريــة  الفنيــة  والطواقــم 
المتواصلــة لنجاح عقد وتنظيم هذا المؤتمر 
المؤثــر فــي المنطقــة العربيــة فــي نســختيه 
األولــى والثانيــة، الــذي تواصــل علــى مــدار 
يوميــن ثــم لحقــه برنامــج زيــارة وورشــات 

عمل للوفد الفلسطيني المشارك.
 وأشــاد عبدالقــادر بخبــرات وكفــاءة الوفــد 
الفلســطيني الــذي مثــل الوطــن علــى أكمــل 
وجــه.  مــن جانبه، قــال الســلوم: إن المؤتمر 
في نسخته الثانية حقق نجاًحا كبيًرا وشهد 

المشــاركين  مســتوى  فــي  ملحوًظــا  تطــوًرا 
ومشــروعاتهم، مشــيًدا بالوفــد الفلســطيني، 

والوفود المشاركة بشكل عام.
 وشــارك فــي المؤتمــر أكثــر مــن 250 رائــد 
عمل من البحرين، السعودية، سلطنة ُعمان، 
دولــة  إلــى  باإلضافــة  واإلمــارات،  الكويــت، 
فلســطين كضيــف شــرف، ومّثلها وفــد مميز 
ضــم نخبة مــن رواد األعمــال الفلســطينيين 
أبوطيــر  أمانــي  المخترعــة  علــى  رأســهم 
المصنفــة عــام 2019 ضمن قائمــة “فوربس” 
ضمن أفضل 100  امرأة على مســتوى العالم 
تحــت ســن 30 عاًما، والحاصلــة على العديد 

من الجوائز الدولية.
وقدمــت أبوطيــر ورشــة عمــل لكبــار تجــار 
ورجــال أعمــال البحريــن في غرفــة التجارة 
بعنــوان “كيــف تســتثمر أموالــك في المســار 
الصحيــح”، أعقبهــا لقــاء مــع رئيســة االتحاد 
العالمــي لصاحبــات األعمال، رئيســة جمعية 
رعايــة الطفــل واألمومــة، الشــيخة هند بنت 
ســلمان آل خليفــة، وعقد اجتمــاع مع رئيس 
عبــدهللا  األهليــة  الجامعــة  إدارة  مجلــس 
الحــواج، وتــم عمــل شــراكات لنقــل التجربة 
الفلســطينية إلى البحرين في مجال الريادة 

وتكنولوجيا التعليم.

والتنميــة  العمــل  وزيــر  رعايــة  تحــت 
االجتماعيــة جميل حميــدان، نّظمت جمعية 
لألفــراد،  االجتماعيــة  للمســؤولية  عطــاء 
االجتماعيــة  للمســؤولية  الثانــي  منتداهــا 
لألفــراد بعنــوان “مســؤوليتنا المجتمعية من 
المســاعد  الوكيــل  أنــاب  حيــث  أولوياتنــا”، 
بفنــدق  الكوهجــي،  خالــد  المجتمــع  لتنميــة 
الريجنســي، وبحضــور عدد من المؤسســات 
ومؤسســات  والخاصــة،  الحكوميــة 
ويهــدف  االجتماعيــة.  المدنــي  المجتمــع 
المنتــدى إلــى التعريــف بأهميــة المســؤولية 
االجتماعيــة لألفــراد، وأثرهــا الواضــح فــي 
االرتقــاء بمســتوى أداء األفــراد والشــركات 
والمؤسســات للعمــل يــًدا بيــد نحــو تطويــر 
وتحســين نمــط حيــاة المجتمع بشــكل عام، 
برامــج  لتطويــر  الفــرص والحلــول  وإيجــاد 
وأيًضــا  لألفــراد،  االجتماعيــة  المســؤولية 
لتحفيــز  فعالــة  تدريبيــة  عمــل  آليــة  إيجــاد 
االجتماعيــة  المؤسســات  عمــل  وتشــجيع 

لألفــراد. أكــد الكوهجي أهمية غــرس ثقافة 
المسؤولية االجتماعية بالمؤسسات األهلية 
لتحســين الخدمــات التنمويــة التــي تقدمهــا 
لمختلــف فئــات وشــرائح المجتمــع، مشــيًرا 
واإلنســانية  االجتماعيــة  المبــادرات  إلــى 
العمــل  مفهــوم  تعزيــز  فــي  تســاهم  التــي 
التطوعــي، إلــى جانــب دور القطــاع الخاص 
فــي دعــم المبــادرات الوطنيــة، بما يتماشــى 
مــع أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تهتــم 
مملكة البحرين بتنفيذها ســعيًا إلى االرتقاء 
مشــيًدا  المجــاالت،  كافــة  فــي  بالمواطــن 
فــي هــذا الســياق، بأهــداف المنتــدى الثانــي 
للمســؤولية االجتماعيــة، التــي تتماشــى مع 

أهــداف الــوزارة والراميــة إلــى تعزيز الوعي 
بالمســؤولية االجتماعيــة لألفراد، واإلســهام 
في تبادل الخبرات وإيجاد الفرص والحلول 
المناســبة لتطويــر العمــل االجتماعي الفردي 

بمملكة البحرين.
علــى  الحــواري  المنتــدى  اشــتمل  كمــا   
جلستين، اتخذت األولى عنوان “المسؤولية 
المجتمــع  فــي  االجتماعيــة لألفــراد وأثرهــا 
والتنميــة”، وترأســتها نائب رئيــس الجمعية 
فكانــت  الثانيــة  الجلســة  أمــا  جمــال،  هالــة 
والبرامــج  الفــرص  إيجــاد  “كيفيــة  بعنــوان 
لتفعيــل المســؤولية االجتماعيــة”، وترأســها 

رئيس الجمعية عبدهللا الصبياني.

 

 

المخترعة أبوطير تقّدم ورشة للتجار إيجاد الفرص لتطوير برامج المسؤولية االجتماعية
محرر الشؤون المحلية



األميــن الســابق للجمعية علي أحمــد يفتح قلبه لـــ “^”: مواقف أكثر النــواب “ضعيفة”

نعترف بأننا لم نوفق في الوصول إلى قبة البرلمان في االنتخابات النيابية األخيرة

التغيير حتمي

لماذا لم تترشح مجدًدا لمنصب  «
األمين العام؟

أتحّمل المسؤولية األدبية عن إخفاق 
االنتخابــات  فــي  المنبــر  مرشــحي 
النيابيــة األخيرة، وبعــد هذا اإلخفاق 
إلفســاح  ــا،  حتميًّ التغييــر  أصبــح 
وكفــاءة  متميــزة  لقيــادة  المجــال 
تطويــر  فــي  دورهــا  ألداء  جديــدة 
اإلســامي،  الوطنــي  المنبــر  جمعيــة 
والجمعيــة تزخر بالكفــاءات المبدعة 
المخلصــة القــادرة على قيــادة العمل 

خال الفترة المقبلة. 
العــام  المؤتمــر  أن  تعلمــون  وكمــا   
النائــب  مؤخــًرا  انتخــب  للجمعيــة 
الســابق المهنــدس محمــد إســماعيل 
ا للمنبر؛ وهو قيادة  العمادي أميًنا عامًّ
السياســية  الخبــرة  تمتلــك  شــبابية 
والبرلمانيــة والمجتمعيــة، وهــو قادر 
بمشــيئة هللا تعالــي وبتعــاون إخوانه 
والهيئــة  العامــة  األمانــة  أعضــاء 
االستشارية وجميع أعضاء الجمعية؛ 
علــى مواصلــة المســيرة والدفــع نحو 
المزيد من التطوير في أداء الجمعية 
بمــا يســاهم فــي تفاعلهــا الجيــد مــع 
جميــع القضايــا الوطنية والسياســية 

وخدمة الوطن والمواطن.
ومــا أود التأكيــد عليــه هنــا، أننــا فــي 
جمعية المنبر الوطني اإلســامي من 
أكثــر الجمعيــات فــي البحريــن التــي 
تــم تبادل المواقــع القيادية بها حيث 
تولى أربع شــخصيات منصب األمين 
العام بالجمعية منذ نشــأتها في العام 

2002 وحتى اآلن.  

أسباب اإلخفاق

لنعد ألساس القصة.. ما سبب  «
إخفاق المنبر في توصيل أّي 

من مرشحيه لقبة البرلمان؟

نعترف أننا لم نوفق في الوصول الى 

قبة البرلمان في االنتخابات النيابية 
األخيــرة، وهــي المــرة األولــى التــي 
يخلــو البرلمــان منذ تأسيســه الثاني 
مــن أي نائب للمنبر، وهذا األمر مّثل 
صدمــة كبيرة لنــا ولقواعدنا، خاصة 
وأن المنبــر صاحــب شــعبية وتأثيــر 
في الشارع البحريني والجميع يعلم 

ذلك. 
المرشــحين  بعــض  أن  نعتــرف  كمــا 
ودعمناهــم  دعمنــا،  طلبــوا  الذيــن 

بالتصويت وصلوا للبرلمان.
االنتخابــات  نتائــج  إعــان  وبعــد 
األمانــة  شــكلت  والبلديــة  النيابيــة 
العامة السابقة لجنة مستقلة هدفها 
اإلخفــاق  هــذا  أســباب  فــي  النظــر 

وقــد أرجعــت اللجنــة هــذا اإلخفــاق 
إلــى أســباب داخليــة متعلقة بضعف 
وقلــة  المرصــودة،  الميزانيــات 
وعــدم  المرشــحين،  مــع  العامليــن 
الدقــة في اختيــار الدوائــر، والتأخر 

في اختيار المرشحين.
أســباب  إلــى  اللجنــة  وأشــارت   
خارجية لعّل أبرزها ضعف التواصل 
التحالفــات  وضعــف  الجمهــور  مــع 
االنتخابيــة، وعــدم دراســة الســاحة 
كمــا  دقيقــة؛  بصــورة  البحرينيــة 
وضعــت بعــض التوصيــات التــي ال 
أشــك فــي أن قيادة المنبــر الجديدة 
الجــد،  محمــل  علــى  ســتأخذها 

وتتعامل معها بما ينبغي.

عدم المشاركة

ما دقة ما تردد قبيل إجراء  «
االنتخابات بوجود أصوات 
داخلية تضغط نحو عدم 
المشاركة بأّي مترشح 

باالنتخابات واالكتفاء بالذهاب 
لصندوق االقتراع والتصويت 

فقط؟

كانت وجهة نظر بعض األعضاء بأن 
نشــارك فــي االنتخابــات بالتصويــت 
فقــط دون الدفــع بمرشــحين، ولكــن 
أي قرار داخل الجمعية يتخذ بشكل 
شــوري ومؤسســي، فا انفــراد بقرار 

ألحد.
الجمعيــة  قامــت  فقــد  وبالفعــل   

بعمــل اســتبيان وّزع علــى األعضــاء 
المشــاركة  رأيهــم حــول  الســتطاع 
من عدمها، وطبيعة هذه المشــاركة. 
المشــاركة  مــع  أغلبيــة  هنــاك  وكان 
ببعــض  والدفــع  بالتصويــت 
العامــة  األمانــة  فنزلــت  المرشــحين 
على رأي األغلبية وقررت المشاركة.

أما عن اختيار المرشــحين فتم فتح 
بــاب الترشــح داخــل الجمعيــة لمــن 
يرغب في ترشيح نفسه لانتخابات 
النيابيــة وذلــك عــن طريــق رســائل 
فــي  يجــد  بمــن  لألعضــاء  أرســلت 
نفســه القدرة والكفــاءة على خوض 
االنتخابــات، ولألســف الشــديد كان 
هناك عزوف شــبه كامل عن الترشح 
اإلعــان  تأخــر  إلــى  أدى  مــا  وهــذا 
عــن المرشــحين الذيــن وافقــوا على 
مضــض وهذا قــد يكون من أســباب 

اإلخفاق.

 برلمان ضعيف

من نظارة الخبير بدهاليز  «
العمل البرلماني، فما تقييمك 

ألداء المجلس المنتخب 
الحالي؟

ألداء  شــامًا  تقييًمــا  إن  أعتقــد 
لكــن  ألوانــه،  ســابق  هــو  المجلــس 
أداء  علــى  األوليــة  المؤشــرات 
أن  خالهــا  مــن  يّتضــح  المجلــس 
عــدًدا قليــاً مــن النــواب كان علــى 
فيمــا  المســئولية،  مــن  كبيــر  قــدر 
مــن  الكثيــر  مواقــف  ضعــف  تبيــن 
ا فيما يتعلق  النواب وتبين ذلك جليًّ
بقضيــة تحويــل 230 مليــون دينــار 
مــن صنــدوق التأميــن ضــد التعطــل 
لتمويل التقاعد االختياري، وغيرها 

من القضايا. 
وأشــّد علــى أيــدي اإلخــوة النــواب 
الذيــن وقفــوا ودافعــوا عــن حقــوق 
ومكتســبات المواطنين، ومن خال 
هــذا الحــوار أدعــو اإلخــوة النــواب 

أن  وعودهــم  عــن  تراجعــوا  الذيــن 
ينحــازوا دائًمــا إلــى الحــق ويكونــوا 

على قدر المسئولية.

تراجع المنبر 

يوجد تراجع ملموس  «  •
لتأثير الجمعية بالساحة 

السياسية، ويتعرض المنبر 
لضربات مختلفة بوسائل 

التواصل االجتماعي ومنصات 
أخرى، فما تعليقك؟

فــي البدايــة أود التأكيــد على تقبلنا 
للنقــد بكل رحابة صــدر إذا كان هذا 
ا ويســتند إلى أسس  النقد موضوعيًّ
وحقائــق ويبتغــي المصلحــة العامة 
وليــس شــخصنة األمــور أو تصفيــة 
حســابات سياســية، وبالعكــس نحن 
فــي أمــّس الحاجــة للنقد البنــاء من 
أجــل تطوير العمل داخــل الجمعية، 
لكــن ما يحــدث اليوم مــن ثلة قليلة 
ولــم  نقــًدا  ليــس  الشــديد  ولألســف 
يكن في يوم من األيام بناًء، فالنقد 
البنــاء يســتهدف التطوير وتاشــي 
األخطــاء أمام مــا يحدث اليوم فهو 

يستهدف الهدم واإلقصاء.
 وفــي حالتنــا هــذه هــو هجــوم غير 
تشــويه  تســتهدف  وأكاذيــب  مبــرر 
الجمعيــة وهــو ال يخــرج عــن كونــه 
سياســية  أو  شــخصية  خصومــه 
مدفــوع  يكــون  ربمــا  وبعضهــا 
الثمــن، وهــؤالء ســواء المدفوعيــن 
أم  وسياســية  شــخصية  بخصومــة 
المأجوريــن يمثلــون خطــورة كبيرة 
يوظفــون  ألنهــم  المجتمــع  علــى 
مصالحهــم  أجــل  مــن  شــيء  كل 
الشــخصية حتــى ولــو كانــت علــى 
المجتمــع  ووحــدة  تكاتــف  حســاب 

ومصالحه العليا.    
الجمعيــة  تأثيــر  تراجــع  عــن  أمــا   
بالساحة السياســية فأقول بالتأكيد 
التراجــع  هــذا  ولكــن  تراجــع،  هنــاك 
المنبــر  بجمعيــة  متعلًقــا  ليــس 
عامــة  حالــة  هــي  وإنمــا  وحدهــا، 
الجمعيــات  دور  بتراجــع  تتعلــق 
ولهــذا  البحريــن،  فــي  السياســية 
التراجع أسباب كثيرة بعضها خاص 
بالجمعيــات، وبعضهــا خــاص بعــدم 
دعــم المؤسســات الحكوميــة لعمــل 
الجمعيات السياسية، مما يستدعي 
مــن الجهــات المختصة دراســة هذه 
الظاهــرة، إذ ال يقــوم عمــل سياســي 
معتبــر إال علــى كيانات ومؤسســات 
متفرغــة للعمــل السياســي وأبرزهــا 

الجمعيات السياسية.
والجديــر بالذكــر أن أقــوى الفصــول 
التشريعية بحســب رأي المختصين 
إنتاًجــا وإنجــاًزا للوطــن والمواطــن 
كانــت عندما كانت كتلــة الجمعيات 
السياســية تشــكل مجلــس النــواب، 
كمــا أن الجمعيــات السياســية هــي 
التي قادت حشد الجمهور البحريني 
والشــرعية  الدولــة  عــن  دفاًعــا 
الدســتورية، كمــا كان لهــا دور كبيــر 
في مواجهــة محاولة االنقاب على 
الشــرعية الدســتورية، والتصــدي له 

ا. ا وخارجيًّ داخليًّ
ومــا أود التأكيد عليــه هو أن تقوية 
ومنظمــات  السياســية  الجمعيــات 
المجتمــع المدني هو األفضل للدولة 

ومصالحها العليا.

أحمد للزميل الغائب: صدمة كبيرة بعد عدم وصول مرشحينا للبرلمان

حوار

أقوى فصول 
البرلمان عندما كانت 

كتلة الجمعيات 
تشّكل المجلس

“المنبـــــر” مـــن 
أكثر الجمعيـــــــات 
تبـــاداًل بمواقعها 

القياديـــــــــة

ضعف الميزانية 
وعدم دقة اختيار 

الدوائر من أسباب 
اإلخفاق

غــادر النائــب األســبق علــي أحمــد مقعــد قيــادة جمعيــة المنبر الوطنــي اإلســامي بعد إخفــاق الجمعية 
بوصول أّي من مرشحي قائمتها بانتخابات برلمان 2014.

وقــال علــي أحمــد بحوار مــع مندوب “الباد” أنه يتحّمل المســؤولية األدبية عن إخفاق مرشــحي المنبر 
ا، إلفساح المجال لقيادة متميزة  باالنتخابات النيابية األخيرة، وبعد هذا اإلخفاق أصبح التغيير حتميًّ

وكفاءة جديدة ألداء دورها في تطوير الجمعية.
وانتقــد مــا يتعــّرض لــه المنبــر من هجوم ممــن وصفهم “ثلــة قليلة”، ومشــيًرا إلى أنهم يكذبون لتشــويه 

صورة الجمعية بسبب خصومة شخصية أو سياسية أو ربما مدفوعة الثمن.
وأقّر بتراجع تأثير الجمعية بالساحة السياسية، ومستدرًكا أنها حالة تراجع عامة لدور الجمعيات. 

وفيما يأتي نص الحلقة األولى من الحوار: 

راشد الغائب

أتحّمل مسؤولية إخفاق مرشحي “المنبر” وخصومنا “مأجورون”
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ثلــــة قليلـــــة 
تهاجــــــم 

المنبــــر لتشويه 
صورتـــــــــه

تراجع تأثير المنبر 
والجمعيات 

بالساحة 
السياسية

العمادي قيادة 
شبابية وخبرة 

سياسية وبرلمانية 
ومجتمعية
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خالًفــا لقــرار مجلس الشــورى، أصّرت لجنة الشــؤون الماليــة واالقتصادية بمجلس 
النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة )10( من المرسوم بقانون رقم 
)39( لســنة 2002 بشــأن الميزانيــة العامــة. وانتهــى قــرار مجلــس الشــورى إلى عدم 
الموافقة على مشــروع القانون من حيث المبدأ، في حين كان قرار مجلس النواب 

الموافقة عليه بعد تعديله.

نصــت المــادة األولى منه علــى إضافة فقرة  يتألــف المشــروع بقانــون مــن 3 مواد حيث 

جديدة إلى المادة )10( من المرسوم بقانون 
الميزانيــة  بشــأن   2002 لســنة   )39( رقــم 
إلــى  تــؤول  “ج-  المــادة  وتنــص  العامــة، 
الحســاب العمومي إيــرادات جميــع الهيئات 
والهيئــات والمؤسســات العامــة، كمــا تــؤول 
المتحققــة  الصافيــة  األربــاح  جميــع  إليــه 
للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو 
من نســبة مســاهمتها في رأســمال الشركات 

األخــرى بعد تجنيــب االحتياطــي القانوني، 
وال يســتثنى مــن ذلــك أي هيئة أو مؤسســة 
عامــة أو شــركة مهمــا كانت نســبة مســاهمة 

الحكومة فيها”.
 وحســب األســس والمبادئ العامة لمشــروع 
جميــع  إدراج  إلــى  يهــدف  فإنــه  القانــون 
العامــة،  والمؤسســات  الهيئــات  إيــرادات 
وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها 

البحريــن  ممتلــكات  شــركة  واســتثمارها 
القابضــة وغيرهــا من الشــركات األخرى في 
الميزانية العامة للدولة، حتى يســهل معرفة 
المركــز المالــي لتلــك الهيئــات والمؤسســات، 
وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة 
لألهــداف  ومطابقتهــا  الماليــة،  تصرفاتهــا 
المحددة واالعتمادات الواردة في الميزانية 

كما وافقت عليها السلطة التشريعية.

 كمــا يقــوم علــى زيــادة حصيلــة الميزانيــة 
إيــرادات  ضــخ  طريــق  عــن  للدولــة  العامــة 
الهيئــات والمؤسســات العامــة في الحســاب 
العمومــي للدولــة، وكذلــك األربــاح الصافيــة 
التــي تحققهــا الشــركات المملوكــة بالكامــل 
للدولــة بعــد تجنيــب االحتياطــي القانونــي، 
فضــاً عــن حصتها من األربــاح الصافية في 

الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها.

إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الميزانية
ــرار “الــــشــــورى” ــ ــق ــ ــا ل ــافـ ــواب” تـــصـــر عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل خـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــيـ ــالـ “مـ

محرر الشؤون المحلية  محرر الشؤون المحلية

وافقت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس النواب على مشــروع قانون باســتبدال المادة األولى من المرسوم 
بقانــون رقــم )2( لســنة 2001 بشــأن تملــك غير البحرينيين للعقــارات المبنية واألراضي، ويتضمن مشــروع القانون حصر 
تملك األجانب للعقارات المبنية واألراضي في المناطق الســياحية واالســتثمارية فقط، وفًقا للضوابط والشــروط التي 

يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

 يتألــف مشــروع القانــون -فضــاً عــن 
ديباجتــه- مــن مادتيــن، حيــث نصــت 
اســتبدال  علــى  منــه  األولــى  المــادة 
نــص جديــد بنــص المــادة األولــى مــن 
المرســوم بقانــون رقم )2( لســنة 2001 
بشــأن تملك غيــر البحرينيين للعقارات 
المبنيــة واألراضي، فيمــا جاءت المادة 

الثانية تنفيذية.
 ويهــدف المشــروع للمســاهمة في حل 
األزمــة اإلســكانية في المملكــة، والحد 
من ارتفاع أســعار العقــارات، من خال 
إعــادة تنظيــم تملــك غيــر البحرينييــن 
وحصــر  واألراضــي  المبنيــة  للعقــارات 
المناطــق  علــى  للعقــارات  تملكهــم 

السياحية واالستثمارية.
مــن جهتهــا، رأت الحكومــة أن الغايــة 
المرجــو تحقيقهــا من مشــروع القانون 
ــا، وعــدم وجــود ضرورة  متحققــة فعليًّ
فــي  المقتــرح  التعديــل  تبــرر  ملحــة 

مشروع القانون.
 ولفتــت إلــى تعــارض مشــروع القانون 
مــع نــص المــادة الثانيــة مــن المرســوم 
بشــأن   2001 لســنة   )2( رقــم  بقانــون 
للعقــارات  البحرينييــن  غيــر  تملــك 
أن  عــن  فضــاً  واألراضــي،  المبنيــة 
مشــروع القانــون يتنافى مع سياســات 
الحكومــة ويؤدي إلى زعزعة الثقة في 
أوجــه االســتثمار المختلفة فــي مملكة 

البحرين.
 كمــا رأت مؤسســة التنظيــم العقــاري 
ــا  فعليًّ متحقــق  القانــون  مشــروع  أن 
القوانيــن  الواقــع بموجــب  علــى أرض 
والقــرارات الصــادرة فــي هــذا الشــأن، 
مــع  يتعــارض  أنــه  إلــى  اإلشــارة  مــع 
السياســات التي تتبعهــا الدولة تحفيزا 
للنمــو االقتصــادي، ويؤدي إلــى زعزعة 
الثقة في أوجه االستثمارات المختلفة 
في مملكة البحرين، في حين اقترحت 
إضافــة  العقاريــة  البحريــن  جمعيــة 
مناطــق االســتثمار الصناعــي الخاصــة 
فــي نــص المــادة األولــى مــن مشــروع 

القانون.

لة” بشــأن قيام وزارة  يناقــش مجلــس النــواب تقريــر لجنة المرافــق العامة والبيئة بخصــوص االقتراحين برغبــة “بصيغتهما المعدَّ
الكهرباء والماء بالنَظر في زيادة الَحد األقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية الُمسقطة عن فواتير األسر ذات الدخل المحدود 
ن االقتراح برغبة األول عدم تحويل المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهالك الكهرباء والماء الُمستحّقة  التي يتوفى عائلها. ويتضمَّ
ــن االقتــراح برغبة الثاني إســقاط فواتير اســتهالك الكهربــاء والماء المتراكمة في حســاب  علــى المتوفــى إلــى أبنائــه، فيمــا يتضمَّ

المتوفى الذي يعيل أسرة ذات دخل محدود. 

 مــن جهتهــا، أكــدت هيئة الكهربــاء والماء 
أنهــا ال ُتحيــل المتأخرات الماليــة المتعلِّقة 
باستهاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية 
قة على المتوفى إلى أبنائه، حيث  الُمستحَّ
لــون الديــون التــي فــي  إن الورثــة ال يتحمَّ
ذمــة مورثهــم، وإنمــا يتــّم تســديد الديون 
التــي فــي ذمته قبل توزيــع التركة كما هو 

معلوم شرًعا وقانوًنا.
 وأشــارت إلــى أنهــا ال تفــرض كفالة نقدية 
قبــل  مــن  المســتخدمة  العقــارات  علــى 
مالكيهــا؛ ألن العقــار هــو الكافل للحســاب، 
علــى  فقــط  تكــون  النقديــة  والكفالــة 

العقارات المؤجرة.

  وأشــارت الهيئة أنها تســتلم قوائم األسر 
الدخــل  ذات  )الفئــات  ضمــن  الُمصنَّفــة 
المحــدود( بشــكل فــوري مــن قبــل وزارة 
بواســطة  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
نظام الربط اإللكتروني، وتطبق بالتنسيق 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  مــع 
الخاصــة  الســامية  الملكيــة  المكرمــة 
بتخفيــف مصاريــف الكهربــاء والمــاء عــن 

األسر المحتاجة.
 وبينــت أنهــا تقــوم بإســقاط المتأخــرات 
المالية المتعلِّقة باستهاك الكهرباء والماء 
قة على المتوفين  ورســوم البلدية الُمستحَّ
فقــط، وذلــك  أقصــى ســنة واحــدة  بَحــد 

دهــا  حدَّ التــي  والشــروط  للحــاالت  وفقــًا 
القرار رقم )30( لســنة 2014 بشأن إسقاط 
متأخرات رسوم استهاك الكهرباء والماء 

ورسوم البلدية عن بعض المتوفين.
 وذكرت أن التوّجه هو نحو عدم إســقاط 
كامل مبالغ الفواتير الُمســتحقة من شــأنه 
اســتهاك  فــي  اإلســراف  علــى  التشــجيع 
فــي  الترشــيد  وعــدم  والمــاء  الكهربــاء 
تســعى  الــذي  المبــدأ  وهــو  اســتهاكهما، 
الحكومــة جاهدة إلى تشــجيع المواطنين 
عليــه؛ لمــا فيه من حفاظ على هذه الثروة 

لألجيال القادمة.

للمساهمة في حل األزمة اإلسكانية والحد من ارتفاع األسعار قة على المتوفى إلى أبنائه ال نحيل المتأخرات المالية الُمستحَّ

النواب يوصي بتقنين تملك األجانب للعقارات “الكهرباء”: عدم إعفاء الفواتير يشجع الترشيد

مخالفــة   4299 العاصمــة  أمانــة  أزالــت 
متنوعــة فــي الربــع الســنوي األول منــذ شــهر 
ينايــر الماضــي وحتــى مــارس للعــام الجاري، 
الملصقــات  بيــن  اإلزاالت  هــذه  وتنوعــت 
الجائليــن،  الباعــة  المخالفــة،  اإلعانــات 
الســيارات الســكراب، البيوت اآليلة للسقوط، 
إشــغاالت الطرق، مخالفات البناء، الســيارات 
النافقــة  الحيوانــات  للبيــع،  المعروضــة 

وشحنات تجمعات مياه األمطار.
وأكــدت األمانــة أنهــا تقــوم بحمــات دوريــة 
بيــن  تراوحــت  المخالفــات،  وإزالــة  لرصــد 
الفترتيــن الفتــرة الصباحيــة والمســائية فــي 
وذلــك  العاصمــة  محافظــة  جوانــب  جميــع 
حســب خطــة مدروســة للحد مــن المخالفات 

البلدية وجعل العاصمة مكاًنا أجمل.
وحســب النتائــج تبيــن أن إزالــة الملصقــات 
اإلعانية المخالفة جاءت في الطليعة بواقع 

1944 ملصقــا مــزاال، وأتــت إزالــة إشــغاالت 
الطريــق بالمركــز الثانــي بواقــع 1356 إزالــة، 
منهــا األعمدة الحديدة، ومظــات “الجينكو”، 
وبعــض مــن المزروعــات التــي تــؤذي المــارة 
وتعيــق الحركــة المروريــة. ثــم تاهــا الباعــة 
الجائلــون الذيــن بلغ عددهم 396 فرشــة، أما 
بمــا يتعلــق بمخلفــات البنــاء فبلغــت إزاالتهــا 
الســيارات  مخالفــات  بعدهــا  إزالــة،   289
المعروضــة للبيع بلغت 238 ســيارة معروضة 

للبيع تمت إزالتها في حين بلغ عدد السيارات 
الســكراب المزالة 55 سيارة، وأخيًرا أزيل 47 

حيوان نافق خال الثاثة أشهر الماضية.
المخالفــات  العاصمــة أن هــذه  أمانــة  وتنــوه 
يجــرم عليهــا القانــون، وتعــد انتهــاك صريــح 
لقانــون رقــم )2( لســنة 1996 بشــأن إشــغال 
الطــرق العامــة، الــذي اعتبرها القانــون تدعًيا 
علــى األمــاك العامــة. وتشــدد األمانــة علــى 
إشــغال  قانــون  تطبيــق  علــى  العمــل  أهميــة 

النظــام  ســير  يحفــظ  بمــا  العامــة  الطــرق 
ويحافــظ علــى الصحة العامــة والبيئة ويمنع 
فيــه  لمــا  العامــة  األمــاك  علــى  التعديــات 

مصلحة الفرد والمجتمع.
هــذا  بموجــب  أنــه  العاصمــة  أمانــة  وتهيــب 
القانون يتم إخطار المخالف بضرورة االلتزام 
باالشتراطات والقوانين والمبادرة؛ لتصحيح 
فإنــه ســيتم  بإزالتهــا وإال  المخالفــات  وضــع 
اتخــاذ اإلجــراءات الازمة بإزالتهــا من قبلها، 

ومصــادرة ممتلكاتهم المتعلقــة بالمخالفة مع 
تحميلهــم مصاريــف اإلزالــة. وقالــت األمانــة 
إنهــا مســتمرة فــي حماتهــا التفتيشــية علــى 
فــي  الموجــودة  البلديــة  المخالفــات  جميــع 
الحديديــة  األعمــدة  إزالــة  منهــا  العاصمــة، 
وإزالــة المظــات والمنشــآت غيــر المرخصــة، 

بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص.
المواطنيــن  جميــع  العاصمــة  أمانــة  وتدعــو 
والمقيميــن بضــرورة مراجعتهــا قبــل القيــام 

الطريــق  إشــغال  أو  إنشــائية  أعمــال  بــأي 
الــازم؛  الترخيــص  علــى  للحصــول  العــام 
تجنًبــا لإلزالــة بالطــرق اإلداريــة والقانونيــة، 
عــن  اإلبــاغ  والمقيميــن  المواطنيــن  داعيــة 
العــام مــن  أماكــن وجــود إشــغاالت الطريــق 
للشــكاوى  الموحــد  الوطنــي  النظــام  خــال 
خــال  مــن  أو  “تواصــل”،  والمقترحــات 
حسابات أمانة العاصمة في وسائل التواصل 
االجتماعي أو عن طريق الحضور الشــخصي 
بقســم  الشــكاوى  بأخصائــي  االتصــال  أو 
العاقــات العامــة واإلعــام علــى هاتــف رقــم 

17983031، أو على البدالة 17983000.

المنامة - أمانة العاصمة

أمانـــــــة العاصمـــــــة تزيــــــــل 4299 مخالفـــــــــة

“الـوحـــــــدوي” ُيجـــــدد تزكيــــــة المــــرزوق لقيـادتــــــه
الـــمـــركـــزيـــة ــة  ــنـ ــجـ ــلـ لـ ــوا  ــ ــضـ ــ عـ  20 انــــتــــخــــاب 

عقد التجمع الوطني الديمقراطي »الوحدوي« مؤتمره العام الســابع في قاعة القدس بمقر 
الوحدوي بالعدلية. وقد بدأ المؤتمر بكلمة ألمين عام التجمع األستاذ حسن محمد المرزوق، 

متطرًقا فيها للوضع التنظيمي وما تم إنجازه خالل الدورة التنظيمية المنصرمة.

للتجمــع  العــام  األميــن  كلمــة  وتناولــت  هــذا   
المحلــي،  الشــأن  فــي  السياســية  المســتجدات 
مثمًنــا األمــر الملكي بتثبيت جنســيات أكثر من 
خمــس مائــة محكوم، معتبــرًا ذلك خطوة مهمة 
فــي طريق مراجعة اإلجــراءات المتخذة خال 
الســنوات الماضية، متمنًيا ان تســتمر مثل هذه 
مئــات  معانــاة  لتخفيــف  اإلنســانية  المبــادرات 
العائــات. وفيمــا بعــد تــم الشــروع بالبــدء فــي 
جدول األعمال حيث تم التصديق على محضر 
المؤتمــر العام الســادس وإقــرار التقارير المالية 

للسنوات األربع الماضية.
بعدها تم تشــكيل هيئة المكتــب إلدارة المؤتمر 
والمكونــة مــن ثاثــة أعضــاء من الحضــور غير 
المرشــحين للمناصب القيادية، وفي الختام تم 
انتخــاب أمين عام الــدورة التنظيمية الجديدة، 
المــرزوق،  محمــد  حســن  بالتزكيــة  فــاز  حيــث 

فــي  عضــًوا  عشــرين  انتخــاب  جــرى  وبعدهــا 
اللجنة المركزية للدورة التنظيمية السابعة.

وعقدت اللجنة المركزية اجتماعها االســتثنائي 
األول النتخاب قيادة جديدة للتجمع الوحدوي 
فــي الســنوات األربــع القادمــة، وقــد تــم تزكيــة 
حســين عبــد هللا بوزيــد نائبــًا أول لألميــن العام 
لألميــن  ثانيــًا  نائبــًا  العريبــي  ميــرزا  وحســن 
للجنــة  العــام ومهــدي عمــار يعقــوب ســكرتيرًا 
المركزيــة.  كمــا تــم تزكيــة كل مــن عــادل أحمد 
مــرزوق المرزوق، ســلمان علي ســلمان الدرازي، 
رياض فضل عباس المبارك، علي يوسف حسن 
العريبــي ومحمد علي ناصر علي لعضوية لجنة 

االنضباط التنظيمي.
وتمت تزكية كل من حســن حميد، لينا القصير، 
عبد المنعم األسود، جاسم الدرازي، علي محمد 
جانب من عملية التصويتسعيد علي جاسم، لعضوية المكتب السياسي. حسن المرزوق
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في غضون 3 شهور 
وتنوعت بين الملصقات 

وإشغاالت طريق

ليلى مال اهلل



“خارجية النواب” تمرر مكافحة غسل األموال

مقترح لدراسة الحكومة وضع خريجي الصين

ــة ــيـ ــدولـ ــل الـ ــمـ ــعـ ــات مـــجـــمـــوعـــة الـ ــ ــي ــ ــوص ــ ــا مــــع ت ــًيـ ــاشـ ــمـ تـ

الطب امتحان  اجتياز  فــي  الــطــاب  مــن  كبيرة  نسبة  إخــفــاق  مشكلة  نــواجــه  “الــتــربــيــة”: 

أوصــت لجنــة الشــؤون الخارجية والدفــاع واألمن الوطنــي بالموافقة على 
المرســوم بقانــون رقــم )57( لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم 
بقانــون رقــم )4( لســنة 2001 بشــأن حظر ومكافحة غســل األموال وتمويل 

اإلرهاب.

إلــى تعديــل  بقانــون  المرســوم  يهــدف 
 )1( بالمــادة  الــوارد  اإلرهــاب  تعريــف 
جــاء  مــا  مــع  ليتماشــى  القانــون  مــن 
مجموعــة  مــن  الصــادرة  بالتوصيــات 
العمــل الدوليــة، كمــا يهــدف المرســوم 
الصالحيــات  بعــض  نقــل  إلــى  بقانــون 
مــن  القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص 
وزيــر الماليــة إلى وزيــر الداخليــة نظًرا 

لطبيعتها الفنية واألمنية. 
عــن  فضــالً  بقانــون  المرســوم  يتألــف   
ديباجتــه من ثــالث مــواد, حيث نصت 
المادة األولى منه على اســتبدال عبارة 
الجمــارك”  بشــؤون  المعنــي  “للوزيــر 

بعبــارة “ لوزيــر المالية” وعبــارة “الوزير 
المعني بشــئون الجمارك” بعبــارة “وزير 
الماليــة” الواردتان في المادة )5( مكرًرا 
لســنة   )4( رقــم  بقانــون  المرســوم  مــن 
غســل  ومكافحــة  حظــر  بشــأن   2001
األموال وتمويل اإلرهاب، كما ُتستبدل 
عبــارة “وزيــر الداخليــة” بعبــارة “وزيــر 
الماليــة” الواردة في المادتين )4( و)12( 
مــن ذات المرســوم بقانــون، كمــا نصــت 
المادة الثانية من المرسوم بقانون على 
اســتبدال تعريف “اإلرهــاب” الوارد في 
المــادة )1( مــن المرســوم بقانــون رقــم 
)4( لســنة 2001 بشــأن حظــر ومكافحة 

غســل األمــوال وتمويل اإلرهــاب، فيما 
جاءت المادة الثالثة تنفيذية. 

فــإن  اإليضاحيــة  المذكــرة  وحســب 
بقانــون  المرســوم  إصــدار  مبــررات 
الصــادرة  للتوصيــات  تنفيــذًا  جــاءت 
 ،)FATF( مــن مجموعــة العمــل الدولــي
مــن  البحريــن  مملكــة  خــروج  بهــدف 
مرحلــة )المتابعــة المعــززة( إلــى مرحلة 
)المتابعــة العادية( وذلك وفًقا لتصنيف 
المجموعــة للــدول، مــن خــالل مواكبــة 
للتوصيــات  واإلجــراءات  التشــريعات 
المعتمــدة فــي هــذا المجــال . فضالً عن 
أثــر تقرير مجموعــة العمل الدولي على 
مكانة وسمعة مملكة البحرين ومركزها 
ا.    المالي واالستثماري والمصرفي عالميًّ
مــن جهتهــا، أكــدت وزارة الداخليــة أنه 
بعــد خضــوع مملكــة البحريــن للتقييــم 
من قبل مجموعة العمل المالي المعنية 

بوضع سياســات حظر ومكافحة غســل 
األمــوال وتمويل اإلرهــاب بباريس في 
يونيــو 2018. حيث انتهي التقييم إلى 
التوصية بتعديل القانون رقم )4( لسنة 
وتمويــل  األمــوال  بشــأن غســل   2001
تعريــف  تعديــل  وباألخــص  اإلرهــاب 
اإلرهــاب وذلــك بغيــة أن يتماشــى مــع 

ا. التعريف المعمول به دوليًّ
الماليــة واالقتصــاد  أيــدت وزارة   كمــا 
بالمــادة  الــواردة  التعديــالت  الوطنــي: 
األولــى من المرســوم بقانــون رقم )57( 
لســنة 2018 وذلــك لمــا تســتهدفه تلــك 
التعديالت من رسم تخوم اختصاصات 
الــوزارات والجهــات الحكوميــة القائمة 
وبمــا  بقانــون  المرســوم  تطبيــق  علــى 
مــن شــأنه أن ينعكــس باإليجــاب علــى 
المرســوم  ألحــكام  العملــي  التطبيــق 

بقانون.

يناقش مجلس النواب الثالثاء المقبل تقرير لجنة الخدمات عن االقتراح برغبة بشأن 
دراســة الحكومــة موضــوع الطلبــة البحرينيين الحاصليــن على شــهادات جامعية من 

جمهورية الصين ولم يتم معادلتها في البحرين وإيجاد الحلول الالزمة.

وأفــاد ممثلــو وزارة التربيــة والتعليــم بأن 
الوزارة تعمل وفق أحكام المرسوم بقانون 
رقــم )19( لســنة 1995 فــي شــأن تقويــم 
المــادة  نصــت  الــذي  العلميــة،  المؤهــالت 
األولــى منــه علــى أن “المؤهــالت العلميــة 
بالمؤهــالت  بمعادلتهــا  يصــدر  األجنبيــة 
ــا، إذا لــم يكــن  الوطنيــة أو بتقويمهــا علميًّ
لهــا نظائر من المؤهالت الوطنية، قرار من 
وزيــر التربيــة والتعليــم بنــاًء علــى اقتراح 
لتقويــم  الوطنيــة  “اللجنــة  تســمى  لجنــة 

المؤهالت العلمية”.
وأضافوا: بخصوص مشكلة بعض الطالب 
الذين درســوا الطب في جمهورية الصين، 
بيــّن ممثلــو الــوزارة أنها تتمثــل في وجود 

نظــام دولــي والنظــام  للدراســة؛  نظاميــن 
الوطنــي )باللغة الصينية(، وهــؤالء الطلبة 
درســوا الطــب بالنظــام الدولــي، فــي حين 
معتــرف  غيــر  النظــام  هــذا  أن مخرجــات 
بهــا حتــى في ســوق العمل الصينــي، لذلك 
دراســة  البحريــن  طــالب  علــى  يتوّجــب 
الطــب بالنظــام الصينــي مــن أجــل توافــق 
لــدى  المعتمــدة  المعاييــر  مــع  شــهاداتهم 
اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية.

 وتابعــوا: تواجــه الوزارة عنــد عودة طلبة 
نســبة  إخفــاق  مشــكلة  للبحريــن  الصيــن 
اجتيــاز  فــي  الطــالب  هــؤالء  مــن  كبيــرة 
امتحــان رخصــة مزاولة مهنــة الطب الذي 
لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  مــن  لهــم  م  يقــدَّ

المهــن والخدمــات الصحية، ونتيجًة لذلك 
أصدرت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت 
العلميــة، فــي ســنة 2015، توصيــة بعــدم 
الموافقــة على معادلة الشــهادات الصادرة 
من الصين بســبب ضعف المحتوى العلمي 

للبرامج وعدم كفاءة الخريجين.
 كمــا بين ممثلــو وزارة الصحــة أن الوزارة 
تقّيــم المخرجــات وال تقّيم الشــهادة، ففي 
الوطنيــة  اللجنــة  اعترفــت   )2009( ســنة 
لمعادلــة المؤهــالت بخمــس جامعــات مــن 
الصيــن، ولكــن في ســنة )2015( تم إيقاف 
االعتــراف بتلــك الجامعــات بســبب ضعف 
مخرجــات الطالب، وقد اســتقبلت الوزارة 
فــي هــذه الســنة 298 طبيًبــا للتدريــب، تم 
الموافقــة علــى 75 طبيًبــا، منهــم اثنان من 
جامعــات صينيــة، وتــم قبــول هــؤالء بناًء 

على امتحان تم تقديمه.
الجامعــات  فــي  للقبــول  بالنســبة  أمــا   

الصينيــة فإنهــا تقبــل طالًبــا تخرجــوا مــن 
 90( معــدل  مــن  بأقــل  العامــة  الثانويــة 
%(، وعنــد مراجعــة محتــوى برامــج تلــك 
الجامعــات تبّيــن أن المحتــوى األكاديمــي 
ال  الصينيــة  الجامعــات  أن  كمــا  ضعيــف، 
تعطي للطالب شــهادة سنة االمتياز، لذلك 
طلبت الوزارة من اللجنة الوطنية لمعادلة 
المؤهــالت إعادة النظــر في معادلة العديد 
الجامعــات  مــن  الصــادرة  الشــهادات  مــن 

الصينية.
 وبّيــن ممثلــو الوزارة أن مجمع الســلمانية 
الطبي يستقبل عدًدا من األطباء للتدريب 
وعندمــا  العالــم،  جامعــات  مختلــف  مــن 
ينضــم األطباء لســنة االمتيــاز، يتم تقييم 
أدائهــم وفــق معاييــر محــددة، وقد لوحظ 
وجود ضعف لدى الطالب المتخرجين من 
الجامعات الصينية عبر تلك الســنوات من 

خالل نتائج تقييمهم في البرامج.

 كمــا أوضح ممثلو الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهــن والخدمــات الصحيــة أن الهيئة تعّد 
ا للطب البشــري، ال يدخل من  امتحاًنــا عامًّ
ضمنــه أية أســئلة تخّصصيــة، وإنما يكون 
أنــه عنــد  العــام، وقــد لوحــظ  فــي الطــب 
تقديــم طــالب الجامعــات الصينيــة لذلــك 
االمتحــان فــإن قدراتهــم ال تؤهــل أغلبهــم 
فــي تجــاوز االمتحان، وهناك عدد بســيط 
المــرة  بعــد  االمتحــان  تجــاوز  قــد  منهــم 
الخامســة أو السادسة من التقديم، ولذلك 
لتلــك  األكاديمــي  المحتــوى  مراجعــة  تــم 
الجامعات، ولوحظ وجود ضعف أكاديمي 
فيمــا يتــم تقديمــه، وتعاونــت الهيئــة مــع 
وزارة التربية والتعليم لكي ال يتم السماح 
اعتمــاد  امتحــان  بتقديــم  شــخص  ألي 
التراخيص قبل اعتماد شهادته من اللجنة 

الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية . 
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الخطــة اإلنشــائية  النعيمــي أن  التربيــة والتعليــم ماجــد  أكــد وزيــر 
فــي  الخامســة  الدائــرة  فــي  قاللــي  منطقــة  فــي  للــوزارة  المقترحــة 
محافظة المحرق تتضمن إنشــاء مشــروع مدرســة ابتدائية إعدادية 
للبنــات بمجمــع 255 بمنطقــة قاللــي، حيــث يشــمل هــذا المشــروع 40 
ا بطاقة استيعابية تقدر بنحو 1400 طالبة كحد أقصى. فصالً دراسيًّ

 كمــا تتضمــن الخطة مشــروع إنشــاء 
بمدرســة  إضافــي  أكاديمــي  مبنــى 
قاللــي االبتدائيــة للبنيــن، إذ يحتــوي 
ا  هذا المشــروع على 20 فصالً دراســيًّ
 700 بنحــو  تقــدر  اســتيعابية  بطاقــة 
تقــوم  وســوف  أقصــى  كحــد  طالــب 
الــوزارة بتنفيــذ ذلــك وفــق اإلمكانات 
المتاحــة، مؤكــًدا الــوزارة تســعى إلــى 
لهــذه  الماليــة  االعتمــادات  توفيــر 
وزارة  مــع  والتنســيق  المشــاريع 
األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمراني إلعداد الرسومات الهندسية 
المشــروعين  هذيــن  لتنفيــذ  النهائيــة 

حال توافر االعتماد المالي.
ا على السؤال البرلماني   جاء ذلك، ردًّ

عنــق  بــو  خالــد  النائــب  مــن  المقــدم 
حول خطــط الوزارة إلنشــاء مدارس 
الدائــرة  قاللــي  منطقــة  فــي  جديــدة 

الخامسة في محافظة المحرق.
 قال النعيمي إن من أولويات الوزارة 
المناســبة  التعليميــة  البيئــة  توفيــر 
المملكــة  بمــدارس  الطلبــة  لجميــع 
تماشــًيا مع النمو الســكاني والمشاريع 
اإلســكانية الجديدة، مبيًنا أن الوزارة 
تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة 
الخدمــات  مــن  المزيــد  توفيــر  علــى 
التعليميــة لجميــع المراحل الدراســية 
مــع  يتواكــب  بمــا  والبنــات  للبنيــن 
المتزايــدة  الســكانية  االحتياجــات 
والنمو العمراني الحالي والمستقبلي.

“ابتدائية إعدادية للبنات” بقاللي

بقــرار  التمســك  الخدمــات  لجنــة  أوصــت 
مجلــس النواب بخصوص مشــروع قانون 
بتعديــل المادة الخامســة مــن القانون رقم 
والــذي  التعليــم،  بشــأن   2005 لســنة   )27(
يتضمــن دعــم االهتمــام بالطلبــة مــن ذوي 
صعوبات التعلم وتقديم الرعاية واإلرشاد 
لهــم، وذلــك بإضافة عبــارة )ذوي صعوبات 
مــن  الخامســة  المــادة  نــص  إلــى  التعلــم( 

قانون التعليم.
 من جهتها، رأت الحكومة إعادة النظر في 
المشــروع بقانون على ضــوء توافر الغاية 
المقتــرح  التعديــل  مــن  المرجــّو تحقيقهــا 
مــن خــالل مــا تؤديه الــوزارة مــن خدمات 
تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم.

 فيما بيت وزارة التربية والتعليم أن النص 
المقتــرح لــم ُيِضْف جديًدا إلــى نّص المادة 
الخامســة؛ إذ تنــدرج فئــة )ذوي صعوبــات 
التعلــم( ضمــن مفهــوم )ذوي االحتياجــات 

الخاصة( الوارد في النص الحالي. 

النواب يتمسك 
بدعم طلبة 

صعوبات التعلم

قــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد إن هنــاك مشــروًعا 
الســتبدال أرضيــة العشــب الصناعــي لملعــب كــرة القــدم التابــع لمركــز 
دمســتان الثقافــي والرياضــي، وذلــك ضمــن مشــروع أكبــر الســتبدال 
أرضيــات عــدة مالعــب تابعــة لعــدد مــن األنديــة والمراكــز الشــبابية، 
وسوف يتم البدء في التنفيذ فور اعتماد الموزانات الالزمة للمشروع.
أحمــد  النائــب  مــن  المقــدم  البرلمانــي  الســؤال  علــى  ا  ردًّ ذلــك،  جــاء   
الثقافــي  لتطويــر مركــز دمســتان  الدمســتاني حــول وجــود مشــاريع 
والرياضي. ولفت المؤيد أن عدد األندية الرياضية في المملكة يبلغ 53 
ا موزعين  ــا، كما بلغ عدد المراكز الشــبابية 36 مركًزا شــبابيًّ نادًيــا رياضيًّ
علــى كافــة مناطــق المملكــة، مبيًنا أن وزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
قامــت بإنشــاء المبنى اإلداري للمركــز باإلضافة للمالعب الخارجية في 

2011، كما قام المركز بتجديد المبنى في 2015.

استبدال أرضية ملعب مركز 
دمستان فور اعتماد الموازنات

06local@albiladpress.com
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“التربية”: إنهاء عقود الوافدين بتوفر البحريني المؤهل22 شعبان 1440
المعلمين ــداول  ــج ب الــنــظــر  ــادة  ــ وإع اخــتــيــاريــا  مــتــقــاعــًدا   3634

كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن عدد 
الموظفيــن المقبوليــن لبرنامــج التقاعــد االختيــاري 
بــوزارة  واإلداريــة  التعليميــة  الوظائــف  لشــاغلي 

التربية والتعليم نحو 3634 موظًفا. 
الالزمــة  الخطــط  بوضــع  بــدأت  الــوزارة  أن  وأكــد   
لســد النقص في الســلك التعليمي فــي ضوء خروج 
عــدد مــن المعلميــن الذيــن ســيتم إحالتهــم للتقاعــد 
تتمثــل   ،2019 يونيــو   30 مــن  اعتبــاًرا  االختيــاري 
فــي إعــادة النظــر فــي جــدول التدريــس للمعلميــن 
الدراســية  الخطــة  وتعديــل  الحصــص  حيــث  مــن 
بإعــادة النظــر في عدد ســاعات المقررات الدراســية 

والجدول الدراسي.
جــاء ذلــك، فــي رّده علــى ســؤال برلمانــي المقــدم 
مــن النائــب كلثــم الحايكي حول خطة الوزارة لســد 

النقص بعد التقاعد االختياري.
ليســت  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أن  الوزيــر  وبيــن 
الجهــة المســئولة عــن التوظيــف فــي المملكــة إال أن 

خطــة الوزارة تتمثل فــي إعطاء البحريني األولوية 
المطلقة في التوظيف، كما تسعى الوزارة إلى إنهاء 
عقــود الوافديــن المؤقتــة بمجــرد توافــر البحرينــي 

المؤهل المستوفين لشروط التوظيف.
وأكــد أن وزارتــه ملتزمــة بتوظيــف جميــع خريجي 
كلية البحرين للمعلمين الذين تم إعدادهم خصيًصا 

ليكونوا معلمين مؤهلين ومدربين لهذا الغرض.
ولفــت الوزيــر أن هنــاك بعًضــا مــن المعوقــات بشــأن 
توظيــف البحرينييــن لســد النقص، منهــا عدم توافر 
ــا  العــدد الكافــي مــن الخريجيــن المؤهليــن أكاديميًّ
فــي بعــض التخصصات التــي تحتاجها الــوزارة في 
الطلبــة  عــزوف  إلــى  باإلضافــة  متعــددة،  مجــاالت 
وزارة  مــن  والمبتعثيــن  المتفوقيــن  البحرينييــن 
فــي  معلــم  بوظيفــة  العمــل  عــن  والتعليــم  التربيــة 

مجاالت تحتاجها الوزارة.
البحرينييــن  المتقدميــن  مــن  العديــد  أن  وأضــاف 
التقييــم  مســابقة  مراحــل  يجتــازون  ال  للتوظيــف 

التحريــري،  االختبــار  مثــل  بنجــاح،  الوظيفــي 
واالختبــار العملــي إن وجد، والمقابالت الشــخصية، 
ا للتوظيــف  والتــي يعتبــر اجتيازهــا متطلًبــا أساســيًّ

في الوزارة.
علــى  العمــل  ــا  حاليًّ يجــري  أنــه  النعيمــي  وأوضــح 

إعــادة هيكلــة الــوزارة مــن خــالل إحــدى الشــركات 
ذلــك  المجــال، وفــي ضــوء  فــي هــذا  المتخصصــة 
ســوف تقــوم الــوزارة بالتنســيق مع ديــوان الخدمة 
المدنيــة باعتبــاره الجهــة المختصــة باإلعــالن عــن 

الوظائف الشاغرة في إطار اإلمكانات المتاحة.

ليلى مال اهلل

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم محرر الشؤون المحلية

شكت مواطنة عبر”البالد” عن إيقاف وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية 
راتبهــا وذلــك بعــد عــدم اعتماد إلغاء طلب انســحابها من برنامج التقاعــد االختياري؛ 
بســبب خطــأ فــي وزارة التربيــة والتعليــم، والــذي ترتــب عليــه مواصلــة عملهــا دون 
تحصيــل راتبهــا لشــهر مــارس الماضــي بالرغم من عــدم توقيعها على حســاب تصفية 

التقاعد، علمًا بأنها قدمت على االنسحاب في الفترة المحددة من التقديم.

وقالــت: “لقــد تقدمــت برســالة بدايــة شــهر ينايــر 
لقســم المــوارد البشــرية بــوزارة التربيــة والتعليم 
لالنســحاب مــن التقاعــد االختيــاري وقمــت بذكر 
أســباب االنســحاب، وهــي ظهــور التزامــات مالية 
تقدمــت  وبعدهــا  للطلــب  تقديمــي  بعــد  جديــدة 
إللغاء الطلب وكتبت رســالة بالموضوع وســلمتها 

لوزارة التربية والتعليم”. 
وأضافــت:  وبمــا أنه من المقــرر خروجي للتقاعد 
بتاريــخ 1 مــارس 2019 فــي حــال موافقتي على 
األوراق  علــى  التوقيــع  رفضــت  فقــد  العــرض، 
باالنســحاب  أرغــب  ألننــي  بالتقاعــد؛  الخاصــة 
مــن  الــرد  بخصــوص  الــوزارة  مراجعتــي  وعنــد 
جانــب ديــوان الخدمــة المدنية علــى طلبي ، فقد 
اتضح لي بأن رســالتي مع مجموعة من الرســائل 

لمجموعة من المنسحبين لم يتم إرسالها للديوان 
بطلب منهم؛ وذلك للنظر في الرســائل على شكل 
دفعــات، وعنــد مراجعتي ديــوان الخدمة المدنية 
بفبرايــر الماضــي، لــم يســمح لــي أحــد بالديــوان 
بمقابلــة أي موظــف بخصــوص الموضــوع، علمــا 
مــن حقوقــي كموظف أن أعــرف إن كنت أواصل 
عملــي أم ال، وقــد ســمح لــي موظــف االســتقبال 
بعمــل مكالمــة هاتفية مــع أحد موظفــي الديوان، 
مــن جانــب  هنــاك خطــأ  بــأن  لــي  والــذي وضــح 
الديــوان فــي عــدم اســتالمهم الرســائل المتبقيــة 
من وزارة التربية والتعليم، وجاري تصحيح هذا 
الخطــأ في أســرع وقت من خالل طلب الرســائل 

من الوزارة قبل األول من مارس 2019.
وأشارت إلى أنها ذهبت إلى كل الجهات المعنية، 

ولكــن لــم تتلــقَّ أي رد مــن قســم الموارد البشــرية 
وال ديــوان الخدمــة المدنيــة بخصــوص موضــوع 

انسحابها، بالرغم من تواصلها معهم باستمرار.
وذكــرت أنهــا تلقت اتصاال هاتفيا في بداية شــهر 
لحضورهــا  االجتماعيــة  التأمينــات  مــن  فبرايــر 
وتوقيعهــا علــى أوراق التقاعــد، ولكنهــا رفضــت 
للســبب المذكور وهو االنســحاب وقد تم إخبارها 
أنــه فــي هــذه الحالــة ســيتم إيقــاف راتبهــا لحين 
وصــول رد مــن ديــوان الخدمــة المدنيــة بقبــول 

انسحابها.
ولفتــت إلــى أن توقيف راتبها أدى إلى ضرر مالي 
كبير بســبب التزامات بنكية شهرية مما ستترتب 

عليها أعباء مالية بتوقيف راتبها.
وناشدت المواطنة رئيس ديوان الخدمة المدنية 
أحمــد الزايــد بــأن يكــون طلب انســحابها رســميا، 
الفتــة  الجوانــب،  جميــع  فــي  النظــر  يتــم  وأن 
إلــى أنهــا لــم تقــم بالتوقيــع علــى أوراق تصفيــة 
حســاب التقاعــد مــع الموظفيــن، وعليــه يصبــح 
طلــب التقاعــد ملغيــا عند انتهاء الفتــرة المحددة 

لالنسحاب.

بالمرحلــة  بحرينيتــان  طالبــان  حققــت 
مســابقة  فــي  الثالــث  المركــز  اإلعداديــة 
البحــث العلمي التي نظمها برنامج العلوم 
األدنــى  الشــرق  لــدول  )جلــوب(  والبيئــة 
دول   10 بمشــاركة  إفريقيــا،  وشــمال 
منضمــة للبرنامــج، في العاصمــة األردنية 

عمان، في الفترة 21 - 24 أبريل 2019.
مــن  والمشــارك  الفائــز  الفريــق  وتكــون 
قبــل برنامــج العلــوم والبيئة التابــع لمركز 
رعايــة الطلبــة الموهوبين بــوزارة التربية 
ريــاض  أمــل  الطالبتيــن  مــن  والتعليــم 
إبراهيم وزينب حبيب عطية من مدرسة 
للبنــات،  اإلعداديــة  االبتدائيــة  المالكيــة 
بالمدرســة  المعلمــة  قبــل  مــن  وبإشــراف 

حنان مرهون.
وتمحور البحث الفائز حول رصد الطيور 
الخواضــة بمنطقــة دوحــة عــراد بمملكــة 
البحرين، ودراســة تأثيــر الظروف البيئية 
المحيطــة بســلوك وأعــداد تلــك الطيــور. 

ويتطلــع الفريق الطالبــي الفائز للمواصلة 
فــي موضــوع البحــث الــذي يهــدف إلــى 
إلــى  أدت  التــي  الظــروف  علــى  التعــرف 
الخواضــة  الطيــور  إعــداد  انخفــاض 
بمنطقــة دوحة عراد وعدد من المحميات 

الطبيعية بمملكة البحرين.

التربيــة والتعليــم تبــذل  يذكــر أن وزارة 
جهــودا كبيــرة فــي تشــجيع الطلبــة علــى 
اإلبــداع واالبتــكار والبحــث العلمــي، مــن 
واألنشــطة  الدراســية،  المناهــج  خــالل 
التربوية، وغيرها من الفعاليات والبرامج 

التدريبية والتطويرية.

المحدد ــت  ــوق ال ــي  ف الــطــلــب  رفـــع  ــن  م ــم  ــرغ ال ــجعــلــى  ــام ــرن ــب ــل ل ــة  ــم ــض ــن م دول   10 ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ بـ

البحرين ثالثا في مسابقة “جلوب” للبحث العلميمواطنة: “التربية” لم تعتمد رسائل للمنسحبين من “االختياري”

النائب كلثم الحايكيوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي

 محرر الشؤون المحلية



إلنزال أقصى العقوبات بحق “المعتوه”
الطائفيين معاقبة  في  الفيصل  القضاء  نزاهة  الحسينية”:  “المواكب 

أعربت الهيئة العامة للمواكب الحسينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتعدي الخطير الذي جاء من أحد المعتوهين، وبصفته مسؤوال رفيعا بغرفة تجارة وصناعة 
البحريــن، وتهجمــه علــى الطائفــة الشــيعية ووصفها بأقبح األوصاف التي لم تنه عنها تعاليم اإلســام فقط بل وترفضها القوانيــن الوضعية، مؤكدة الهيئة ضرورة قيام 
النيابــة العامــة بدورهــا وأهميــة إدانتــه بأقصــى عقوبــة؛ استشــعارا لخطــورة تلــك الممارســات الخارجة عــن القانون ومــا يترتب عليها من تداعيات تشــق صــف الوحدة 

الوطنية.

أكــدت ضــرورة  الــذي  الوقــت  وفــي 
محاســبة هــذا الوافد المســيء ألهل 
هــذا البلــد وفــق القانــون ومعاقبتــه 
وثــم ترحيلــه ووضعــه ضمــن القائمة 
دخــول  مــن  للممنوعيــن  الســوداء 
لغيــره،  عبــرة  ليكــون  البحريــن 
شــددت الهيئــة علــى أن المســؤولية 
ال يتحملهــا المســيء األرعــن لوحده، 
بــل تمتــد المســؤولية لرئيــس غرفــة 
أيضــا  البحريــن  وصناعــة  تجــارة 
بصفتــه االعتبارية بدءا من توظيفه 
للغرفــة  ورئاســته  الشــخص،  هــذا 
وحضــوره للجلســة التــي وقــع فيهــا 
التعــدي والقــذف العلنــي واســتماعه 
ومشاهدته لتلك الواقعة من دون أن 
تصــدر منه كلمة حــق توقف المعتوه 

عــن تعديه فــي ذات الوقت، وركونه 
االلتــزام  وعــدم  حينهــا  للســكوت 
بتطبيــق القانــون والنظــام فــي تلــك 
األثنــاء، ما شــّكل رضا واضحا حينها 
وهــو  القبيحــة،  األلفــاظ  تلــك  عــن 
موقــف صــادم لجمــوع الشــيعة فــي 

البحرين.
للمواكــب  العامــة  الهيئــة  وأبــدت 
الحســينية أريحيتها وتقديرها لقيام 
السلطات بدورها واتخاذ اإلجراءات 
القانونيــة، مؤكــدة أن نزاهــة القضاء 
مــن  كل  معاقبــة  فــي  الفيصــل  هــي 
وتــر  علــى  اللعــب  نفســه  لــه  تســول 
الطائفية وشــق لحمة الصف الوطني 
والحريــات  التســامح  مملكــة  ألرض 
الدينيــة التــي تفخر جميــع الطوائف 

بحماية معتقداتها وشــعائرها بشكل 
البــاد، وهــو  عاهــل  مــن  مباشــر 

الــذي كان ومــا زال أول 
الداعميــن للمواكب 

ومــن  الحســينية 
مــا  كل  خــال 
من شــأنه ضمان 

ينيــة ممارســة الحريــات  لد ا
وكذلــك  البحريــن،  مملكــة  فــي 
الحال مع ســمو رئيس الوزراء 
الذي لم يذخر جهدا باإلشراف 
والمتابعة لكل ما يسهل القيام 
بالشــعائر الحســينية، بمساندة 

من سمو ولي العهد نائب القائد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 

الوزراء.

المنامة - الهيئة العامة للمواكب الحسينية

أشــاد النائــب محمــد خليفــة بوحمــود 
التــي  القانونيــة  اإلجــراءات  بســرعة 
أخذتها الجهات المختصة في حق من 
يعكر صفو الوحدة الوطنية والتاحم 

بين أطياف الشعب البحريني.
تجــاوز  يحــاول  مــن  كل  أن  وأكــد 
الخطــوط الحمــراء وكل مــن يحــاول 
فتنــة طائفيــة ســتتحطم  أي  إشــعال 
التماســك  صخــرة  علــى  أحامــه 

الوطني.
الوطنيــة  الوحــدة  أن  علــى  وشــدد 
ال  أحمــر  خــط  هــي  األهلــي  والســلم 
يمكــن تجاوزه ومحاوالت اللعب على 
الوتر الطائفي هي محاوالت بائســة و 

مرفوضة.
اجتمــاع  فــي  حــدث  مــا  واســتنكر 
التجــارة  لغرفــة  العموميــة  الجمعيــة 

مــن ماســنات أدت فــي النهايــة إلــى 
الدعــوات  أن  باأليــدي، مؤكــدا  عــراك 
الطائفية والعبارات المشــينة يرفضها 
أبنــاء الشــعب البحرينــي رفضا قاطعا 
وال يمكــن الســماح ألي أحــد بتشــطير 

المجتمع البحريني.

اســتنكر النائــب خالــد بوعنق عضو 
مجلــس النــواب ما ذكر على لســان 
اجتمــاع  فــي  القانونــي  المستشــار 
الجمعيــة العموميــة لغرفــة تجــارة 
وصناعــة البحريــن ومــا أورده مــن 
غيــر  طائفيــة  وتلميحــات  أقــوال 

مقبولة.
ال  هــذا  “أن  إلــى  بوعنــق  وأشــار   
يجــوز أن يتفــوه بــه مســؤول بهــذا 
المنصب في غرفة تجارة وصناعة 
البحريــن الــذي يفترض بــه الدعوة 
إلــى التكاتــف والتآلــف بيــن جميــع 
مقبــول  الوطــن، وغيــر  هــذا  أبنــاء 

ا”. ومرفوض رفًضا تامًّ
الغرفــة  رئيــس  بوعنــق  وطالــب 
مــن  التصريحــات  “هــذه  بتوضيــح 
الغرفــة  فــي  المعنييــن  أحــد  قبــل 
والكلمــات التــي ال نقبلهــا ونرفضها 
ا، وعلى الموظف أن يعي  رفًضا تامًّ
ما يقوله من ألفاظ والبد من اتخاذ 
قبــل  مــن  القانونيــة  اإلجــراءات 

مجلس إدارة الغرفة حيال ذلك”.
وِفي الســياق ذاته، اســتذكر النائب 
خالــد بوعنــق مــا أكده عاهــل الباد 
بــن  الملــك حمــد  الجالــة  صاحــب 
البحريــن  أن  خليفــة  آل  عيســى 
األديــان  مــن  العديــد  تحتضــن 
والمذاهــب تربطهــا جميًعــا الوحدة 

الوطنية التي هي صمام األمان.

طالــب النائــب عبــدهللا الدوســري بإبعــاد 
الطائفــة  علــى  تعــدى  الــذي  “المستشــار” 
غرفــة  اجتمــاع  فــي  الكريمــة  الشــيعية 
تجارة البحرين، مستنكرا تطاوله وتعديه 

على مكون أساس من مكونات المملكة.
وبين الدوســري أن أرض البحرين ترفض 
يهيــن  طائفــي  شــخص  أي  يطأهــا  أن 
ويســيء إلــى الطائفــة الشــيعية الكريمــة 
النســيج  الطائفيــة  بإســفين  ويضــرب 

البحريني.
ولفــت إلــى أن الطائفــة الشــيعية لهــا كل 
ينــال  أن  يمكــن  وال  واالحتــرام  الكرامــة 
منهــا طــارئ ينفــث ســموم الطائفيــة فــي 
“نديــن  الدوســري  وقــال  الوطــن.  جســم 
ونســتنكر بأشــد عبارات االستنكار ما ورد 
فــي اجتمــاع الغرفــة، مؤكــدا أن مــا تفــوه 
بــه المستشــار أمــر غريــب علــى المجتمــع 

البحريني وأهله الطيبين”.
قبــل  مــن  دار  الــذي  “الحديــث  وتابــع 
المستشــار لــن يجــد له بيئة فــي البحرين؛ 
ألننــا فــي البحريــن قيــادة وشــعبا نرفــض 
وملــة”،  وطائفــة  مواطــن  ألي  اإلســاءة 

منوهــا إلــى أنــه يجب علــى الجميع ضبط 
وأشــار  العقــل.  إلــى  واالحتــكام  النفــس 
الدوســري إلى أن “الشعب متماسك تحت 
الوحــدة  وأن  وقيادتــه،  البحريــن  رايــة 
الوطنيــة ضاربــة بجذورها منــذ أزل وأمد 
بعيد وال يمكن ألي من كان أن يضرب في 

قوة هذه الوحدة العصية على الفتن”.
الوطنيــة  الوحــدة  الدوســري علــى  وأكــد 
يزعــزع  أن  يحــاول  مــن  لــكل  والتصــدي 

وينال منها.

بوحمود: محاوالت إشعال الفتنة الطائفية 
ستتحطم على صخرة التماسك الوطني

بوعنق: يجب اتخاذ اإلجراءات القانونية الدوسري: أبعدوه عن البحرين

محرر الشؤون المحلية

المنامة - األوقاف الجعفرية

أدانــت إدارة األوقــاف الجعفريــة بشــدة 
واأللفــاظ  المشــين  البغيــض  التطــاول 
البذيئة التي صدرت من شــخص أجنبي 
فــي  البحرينــي  والمجتمــع  الوطــن  عــن 
اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة 

وصناعة البحرين.
ا   وقالــت اإلدارة إنــه مــن المؤســف جــدًّ
المشــين  الموقــف  ذلــك  مثــل  صــدور 
مؤسســة  مقــر  فــي  الســافر  والتعــدي 
كل  الجميــع  لهــا  يكــّن  عريقــة  وطنيــة 

االحترام والتقدير.
أن  الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  وأكــدت   
هــذا االســتهداف الوقــح البــذيء لمكون 
مــع  يتنافــى  كبيــرة  وطائفــة  أساســي 
الرشــيدة المســتمرة  القيــادة  توجيهــات 
وقيم وأخاق وعادات وتقاليد المجتمع 
مــدان  أمــر  وهــو  المتماســك  البحرينــي 
جميــع  مــن  قاطًعــا  رفًضــا  ومرفــوض 

مكونات شعب البحرين وفئاته.
الصادقــة  الوطنيــة  بالوقفــة  ونشــيد 
أبداهــا  التــي  الفعــل  وردود  والغيــورة 
والــوزراء  النيابــي  المجلــس  أعضــاء 

واإلعاميــون وعمــوم المواطنيــن التــي 
تســطر  تاريخيــة  وطنيــة  وقفــة  مثلــت 
بمــاء من ذهب في ذاكــرة ووجدان أهل 

البحرين جميعا.
وإذ طالبــت اإلدارة باتخــاذ اإلجــراءات 
المعتــوه  الشــخص  هــذا  مــع  الصارمــة 
وطــرده مــن المملكــة ليكون عبــرة لغيره 
وردع كل مــن تســّول لــه نفســه الجــرأة 
علــى إثــارة النعرات الطائفية والمســاس 
وتماســكه  وتاحمــه  الشــعب  بوحــدة 

وانسجامه.

“الجعفرية”: اطردوا ليكون عبرة

الــذوادي مــا  اســتنكر النائــب يوســف 
قام به مستشار قانوني خاص لرئيس 
طائفيــة  بكلمــات  تلفــظ  مــن  الغرفــة 
والخــروج عــن كل األعــراف والتقاليد 

من أسلوب الحوار الراقي.
وانتقــد وجــوده مــن األســاس داخــل 
غيــر  مداخلتــه  وكذلــك  القاعــة 
صفــه  أي  يحمــل  ال  وهــو  المحترمــة 
تســتدعي وجــوده وتدخله في أعمال 

الغرفة.
الجهــات  الــذوادي  النائــب  وطالــب 
المختصــة باتخــاذ اإلجــراءات كافــة؛ 
لحمايــة المجتمــع مــن هــذا التصــرف 

الطائفي الشاذ.

الذوادي : تصرف 
المستشار “شاذ”

قــال رئيــس اللجنــة البرلمانيــة لبحرنــة الوظائــف النائــب إبراهيــم النفيعــي بــأن بحرنة 
وظائــف المستشــارين فــي القطاعين العام والخاص، مســئولية كبــرى يتحملها أعضاء 

اللجنة والنواب ككل على كاهلهم.

تســكين  أولويــة  أن  النفيعــي  وأوضــح 
الوظائــف  فــي  الوطنيــة  الكفــاءات 
االستشــارية وبما هو بحكمها، أمر ال نقاش 
فيه، وحق مكتســب ألبناء البلد، وســيأخذ 
االســتخدام  عبــر  قريًبــا  الطبيعــي  حيــزه 
والرقابيــة  الدســتورية  لــأدوات  الفعــال 

للنواب.
وبّيــن أن اللجنــة حريصة بشــكل بالغ، على 
رصــد، وتحليــل، وتوثيــق كل المشــاهدات 
أثنــاء  الناقــدة  بالعيــن  اليهــا  تنظــر  التــي 
الحكوميــة  للجهــات  المتكــررة  زياراتهــا 
والخاصــة المختلفــة، وأثنــاء اطاعها على 
هنالــك  أن  مبيًنــا  اليهــا،  الــواردة  التقاريــر 
بــوادر تغييــر واضحــة لعدد مــن القطاعات 
التــي أضحــت ُتعلن عن الوظائف الشــاغرة 

خاًفا للسابق.
لوظائــف  بالــغ،  باهتمــام  “ننظــر  وقــال 
الضبابيــة  يســودها  والتــي  )المستشــارين( 
مــن حيــث الرواتــب والعــاوات الضخمــة 
المزايــا  حيــث  ومــن  يتلقونهــا،  التــي 
لبعضهــم، والتي قد تناطــح الوزراء ببعض 
الحــاالت، فــي الوقــت الذي ُيركــن به بعض 
الكفــاءات الوطنية على وظائفهم الحالية، 
وظائــف  لشــغل  الكبــرى  أهليتهــم  رغــم 
المستشارين، بكفاءة أكبر، وكلفة أقل على 

الدولة”.
ورؤســاء  مــدراء  “هنالــك  النفيعــي  وتابــع 
أقسام في الحكومة أقدر وأكفأ من العديد 
مــن المستشــارين العــرب واألجانــب الــذي 
تغــرق بهــم الــوزارات والجهــات الحكومية 

وحتــى القطــاع الخــاص، نحــن نعــي ذلــك، 
ونتتبعــه، وســنعمل علــى تصحيحــه فــوًرا، 
بغيــاب  إال  أجنبــي  ألي  تســكين  ال  وبأنــه 
خــاف  هــو  ومــا  الوطنيــة،  الكفــاءات 
ذلــك، فهــو أمــر غيــر دســتوري، ومرفوض، 

واستفزاز للناس”.

رؤســاء أقســام في الحكومــة أكفأ مــن العديد مــن المستشــارين األجانب

النفيعي: بحرنة وظائف “المستشارين” أولوية
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Û  ،تتبعــُت بمضــض األحــداث المؤســفة التــي حصلــت يــوم أمــس األول
باجتماع عمومية غرفة التجار، وما تخللها من إســاءات مرفوضة من 
المستشــار المصــري، بحــق مــن ننُظــر لهــم باحترام بالــغ، كشــركاء بهذا 
الوطن، وكمكون رئيس، له ماله وعليه وما عليه من واجبات وحقوق.

Û  هذه اإلساءات والتطاوالت، تمثل حالة دخيلة في المجتمع البحريني
المتســامح، ألســباب ال ترتبــط بالجنســية، أو اللــون، أو العقيــدة، بقــدر 
االختيــار نفســه، والــذي تجــاوز مراحــل خصبــة للبحريــن في الســابق، 
كان فيها أســاس اختيار المستشــارين وغيرهم، هو الكفاءة، والخبرة، 
والســمعة الحســنة، وليــس الراتــب األقــل، والكلفــة األقــل، والتزكيــة 

المقيتة، وهو أمر يتطلب الوقفة الجادة، والمتفحصة.
Û  وعــودة علــى ما حدث، فإن مفتعل هذه اإلســاءات، يجب أن ُيحاســب

بشــكل حــازم وعلنــي، ُتكاشــف بــه حيثياتــه للــرأي العــام، الرتباطهــا 
بمحــاوالت حــرف مفاهيــم وقيم المجتمع الســائدة، واســتهداف األمن 
والســلم األهليين فيه، والتشــجيع على تشــطيره، وإذكائه بالخافات، 

والنعرات، والقذع في اآلخرين.
Û  ،ُيضــاف إلــى ذلــك، فتــح هــذه الٌممارســات األبــواب علــى مصراعيهــا

لثعابيــن الليــل الزاحفــة، لتصــب الزيــت علــى النــار، وتشــعلل الحــدث 
ليخــرج عــن ســياقه المحــدود، ليطــال أبناء الجاليــة التي ينتمــي إليها 
هــذا المســيء مشــككة، ومتهمة، ومتلفظة عليهم، بمــا ال نقبله على أي 

مصري يقيم على األرض.
Û  ،ان المصريــون لهــم منــا كل الحشــيمة، والكرامــة، والمكانــة المقــدرة

عرفانــًا لدورهــم البــارز في بنــاء الوطن، فــي مجاالت كثيــرة وعديدة، 
منهــا قطاعــات التعليــم، القانــون، الطب، التجارة، وهو أمــر ال ينكره اال 

جاحد، أو مزيف للحقائق.
Û  ولــن ننســى المرحــوم حافــظ وهبــه، والذي ُعيــن كأول مدير لمدرســة 

الهدايــة الخليفيــة العــام 1919، كمثــال رائع ُيشــرف مصــر وأهلها، قبل 
أن يســتعين بــه الملــك عبدالعزيــز )رحمــه هللا(، وينعم عليه بالجنســية 

السعودية، ويعينه من بعد كأول سفير سعودي في لندن.
Û  إن اإلشــكالية األخرى هنا، بأن هنالك من يتربص الفرصة لكي يتغلغل

بخبث إلى الناس، ويثيرهم، ويقلب األمور رأســًا على عقب، ويضيف، 
ويغير، بهدف يتخطى الســبب الرئيس للحدث نفســه، وليصل كما هي 
العــادة، لمحــاوالت النيــل مــن ســمعة البحريــن، ومــن مكانتهــا بالداخل 

والخارج.
Û  ،إن المستشــار المســيء هذا، ال يمثل بإســاءاته إال نفســه، وليس مصر

والتــي هــي أكبــر منــه ومن شــاكلته، مصــر التي ُذكــرت بالقــرآن الكريم 
خمــس مــرات، والتــي لهــا رجاالتهــا ممن نتشــرف بهــم هنا، ونقــدر لهم 
تضحياتهــم للبحريــن وأهلها، مــن عمل صادق، ودؤوب، أساســه األول 

دماثة الُخلق، والكلمة الطيبة.

هذا “الُمتطاول” 
ال ُيمثل مصر

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

“اإلساءة” الطائفية السلم األهلي
الطائفتين بين  الــعــاقــة  متانة  أثــبــت  البحريني  المجتمع 

أكدت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد أن اإلساءة الطائفية 
وإهانــة واحــدة مــن مكونــات الشــعب البحرينــي أمر مرفــوض، وتعتبــر زعزعة 

للسلم األهلي واالستقرار المجتمعي.

 وقالت رئيسة الجمعية إن الموقف 
الــذي اتخــذه رئيــس مجلــس إدارة 
البحريــن  وصناعــة  تجــارة  غرفــة 
ســمير ناس بإنهــاء عقد المستشــار 
لمــا  التــام  واســتنكاره  القانونــي 
حصــل، يعتبــر موقًفــا صريًحــا منــه 
ويشــكر عليه، خصوصا أن الحادث 
الــذي وقــع فــي اجتمــاع الجمعيــة 

لقضيــة  تحــول  للغرفــة  العموميــة 
مجتمعية.

النيابــي   كمــا اعتبــرت أن الحــراك 
الذي سارع باتخاذه عدد من النواب 
يصب في إطار الحفاظ على السلم 
األهلي والنسيج االجتماعي، وفيه 
وأن  بالمجتمــع،  لدورهــم  تفعيــل 
تحريــك الدعــوى الجنائيــة بشــكل 

رســمي وسريع يساهم في ردع كل 
مــن تســّول لــه نفســه اإلســاءة ألي 

طائفة في البحرين.
وأضافت: “رغم األحداث المؤسفة، 
إال أن المجتمع البحريني أثبت كما 
هي عادته دائًما متانة العاقة بين 
مــا  وهــو  الكريمتيــن،  الطائفتيــن 
أثبتتــه ردود األفعــال علــى جميــع 
واألهليــة،  الرســمية  المســتويات 
التــي أعربت عن رفضهــا التام ألي 

نوع من أنواع اإلساءة”.



براءة مواطن من “سرقة المياه”

9 جلسات بانتظار التقرير الطبي لحارق سيارة صديقه

ــه بــالــخــدمــات ــزل ــداد مــن ــ بــعــد 31 ســنــة مـــن تــقــدمــه بــالــطــلــب إلمـ

مـــايـــو  12 ــة  ــ ــس ــ ــل ــ ج حــــتــــى  ــة  ــ ــم ــ ــاك ــ ــح ــ ــم ــ ال تــــأجــــيــــل 

الثالثــة  بــرأت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة 
مواطنا بحرينيا مما ادعت به هيئة الكهرباء 
والمــاء مــن اتهام بأنه يحصــل على خدمات 
الميــاه بطريقــة مخالفــة للقانــون ممــا يعتبر 
ســرقة للمياه؛ لثبوت أنه تقدم بطلب للهيئة 
بالمــاء  31 عامــا بطلــب إمــداد منزلــه  قبــل 
والكهربــاء، بعدمــا أزالت الهيئة عــداد المياه 
الخــاص به مدعيــا موظفيها أنه تم توصيله 
لــه بطريــق الخطــأ وأعادوه فــي وقت الحق 

وعندها بدأت القضية.
وأشــارت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إلى 
أنه يكفي أن تشــك في صحة إســناد التهمة 
إن  إذ  ببراءتــه،  تقضــي  لكــي  المتهــم  إلــى 
الشك يفسر دائما في مصلحة المتهم، وأنها 
بعدمــا محصــت الدعوى وأحاطــت بوقائعها 
وظروفهــا ومالبســاتها وأدلــة اإلثبــات التــي 
قام االتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت 
إليهــا ووازنــت بينهــا، فإنهــا تجــد أن األدلــة 
الشــك  أحاطهــا  قــد  الدعــوى  فــي  القائمــة 

لهــا أن  والريبــة، علــى نحــو ال يمكــن معهــا 
تطمئــن إلى القضاء بإدانته وتوقيع العقوبة 

عليه.
وتتمثــل التفاصيــل حســبما وردت بمرافعــة 
وكيــل المواطن أن موكلــه كان قد تقدم في 
العــام 1988 بطلــب لهيئــة الكهربــاء والمــاء 
إلمداد منزله بالكهرباء والماء بشكل مؤقت 

قدرهــا  والبالــغ  المســتحقة  الرســوم  ودفــع 
40 دينــارا علــى هــذه الخدمــة وتــم توصيل 

الخدمات التي طلبها إليه.
إال انــه تفاجــأ فــي العــام 2014 عندمــا تقدم 
آخــر  عــداد  لتوصيــل  للهيئــة  ثــان  بطلــب 
لمنزلــه ودفــع رســما مســتحقا لهــذه الخدمة 
وقــدره 25 دينــارا، وتقــدم مــرة ثالثــة فــي 

العــام الماضــي 2018 بمعاملــة جديدة طلب 
فيهــا تقديــم )خدمــة مــاء( لمنزلــه، بحضــور 
مأمــور ضبــط قضائــي تابــع للهيئــة ويحــرر 
ضــده مخالفــة توصيل غيــر قانونــي للمياه، 
متهما إياه بالســرقة من شبكة المياه العامة، 
وأحيــل البــالغ للنيابــة العامــة التــي وجهت 
لــه تهمــة اختــالس الميــاه المملوكــة لهيئــة 

الكهرباء والمياه من شبكة المياه العامة.
وأمــام المحكمــة أوضــح المواطن أنــه تقدم 
بعــدة طلبــات للهيئــة وهي الجهــة المختصة 
بمثل هذه الخدمة، وأثبت ما ذكره من خالل 
المســتندات التي تقدم بهــا وبطاقة مراجعة 
حول معاملة خدمة مياه جديدة، وأفاد بأن 
العمال التابعين لهيئة الكهرباء والماء ســبق 
وحضــروا لمنزله، وأنهم مــن قاموا بتوصيل 
أنابيب المياه بشكل مباشر من شبكة المياه 
العامــة إلــى منزله، وذلك بعدمــا قاموا بإزالة 
العــداد الذي تم تركيبه من قبلهم بداعي أنه 

تم تركيبه عن طريق الخطأ.

علــى الرغــم مــن مــرور 9 جلســات على صــدور قرار المحكمــة بإحالة شــاب )27 عاما( متهم 
بحرق سيارة والد صديقه بمنطقة سلماباد انتقاما من صديقه الذي يدعي أنه اختلس منه 
مبلغ 50 دينارا أثناء استضافته له في منزله واستفزه بعدم إعادتها واالعتراف بسرقتها، 
إلى الطبيب النفسي لبيان قدراته العقلية، إال أن التقرير لم تستلمه المحكمة حتى اليوم، 
فقــررت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى تأجيــل محاكمته حتى جلســة 12 مايــو المقبل 

انتظارا لورود التقرير المذكور، كما أمرت باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة المقبلة.

عليــه  المجنــي  أن  القضيــة  أوراق  فــي  وجــاء 
صاحــب الســيارة )57 عامــا - متقاعد( وهو والد 
صديــق المتهــم، قــال إنــه ورد إليــه اتصــال مــن 
أهلــه الموجوديــن فــي المنــزل الكائــن بمنطقــة 
المملوكــة  الســيارة  أن  وأبلغــوه  زايــد،  مدينــة 
لــه والمتوقفــة أمــام المنــزل غيــر موجــودة في 
مكانهــا، وبعــد ذلــك االتصــال بدقائــق ورد إليــه 
يبلغونــه  المدنــي  الدفــاع  إدارة  مــن  اتصــال 
ســلماباد،  منطقــة  فــي  موجــودة  ســيارته  بــأن 
وأنهــا احترقــت بالكامــل، وعليــه توجــه للموقع 
لمشــاهدتها، وتقــدم ببــالغ لــدى مركــز الشــرطة 
أن  إبالغــه  تــم  المركــز  وفــي  الواقعــة،  بشــان 

الجانــي قــام بتســليم نفســه واعتــرف بقيامــه 
بحرق السيارة.

وثبــت بتقريــر إدارة الدفاع المدنــي أن الحريق 
في السيارة ناتج عن فعل فاعل متعمد.

ويتبيــن مــن األوراق أيضا أنه كان قد ورد بالغ 
أنــه حســب  لمركــز شــرطة الخميــس، يتضمــن 
رســالة من مديرية الشمالية في الساعة 10:38 
مســاء، يفيــد بوجــود ســيارة مــن نــوع نيســان 
علــى  ســلماباد  منطقــة  فــي  تحتــرق  ماكســيما 
الشــارع المــؤدي إلى جامعــة AMA، وفي اليوم 
التالــي حضــر المتهم إلى المركز وأفــاد بأنه قام 
بحرق ســيارة صديقه ابن المجني عليه بســبب 

خالف بينه وبين ابن األخير على 50 دينارا.
وأثنــاء التحقيق مع الشــاب، الــذي يعمل طباخا 
في أحد المطاعم، قرر أن ما نسب إليه صحيح، 
والحاصــل أنــه في يوم الجمعــة 11 مايو 2018 
حدثــت مشــكلة بينــه وبيــن أهله فقــام بالتوجه 
ابــن المجنــي عليــه، ونــام  إلــى منــزل صديقــه 
لديــه فــي المنزل، لكنــه في صباح اليــوم التالي 
فــي  البحــث  خــالل  اســتفقد   11:30 بحوالــي 
مبلغــا  لديــه  كانــت  التــي  الشــخصية  أغراضــه 
وقــدره 50 دينــارا، فســأل صديقــه عنهــا، إال أنه 
قــرر إليــه بأنــه لــم يكــن يملك المــال حينهــا، فما 

كان منه إال أن سكت عنه.
وأضــاف أنــه بعــد خروجهمــا مــن المنــزل فتــح 
الموضــوع مــرة أخرى مع صديقــه، فقرر له بأنه 
ليــس لصــا بطريقــة مســتفزة، حســب ادعائــه، 
مــا أثــار الغضــب بداخلــه فتركــه وتوجــه إلــى 
محطــة الوقــود، وهناك قــام بتعبئــة الوقود في 
قنينــة وعــاد إلى جوار منــزل صديقه، حيث إن 
ســيارة األخير متوقفة بالخارج ولكونها قديمة 

ويســتطيع أي أحد فتحها فقد تمكن من فتحها 
وقام بقيادتها حتى وصل إلى منطقة سلماباد.

ولفــت إلــى انــه أوقفهــا فــي إحــدى “البراحــات” 
القريبــة مــن الكراجــات، وقــام بســكب البنزيــن 
عليهــا، وأشــعل ســيجارة ورماهــا على الســيارة 
وانصــرف، وفــي اليــوم التالــي توجه إلــى مركز 
الشــرطة وقام بتســليم نفســه، واعترف لهم أنه 

قام بحرق السيارة.
وبتفحــص كشــف االســتعالم الجنائــي الخــاص 
رصيــده  فــي  يحمــل  أنــه  مــن  ثبــت  بالمتهــم، 

أسبقيات لقضايا سرقة وتعاطي المخدرات.
هــذا وأحالــت النيابــة العامــة المتهــم للمحاكمــة 
علــى اعتبــار أنــه بتاريــخ 12 مايــو 2018، أوال: 
الوصــف  المبينــة  الســيارة  فــي  حريقــا  أشــعل 
والنــوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليه، كان 
من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، 
ثانيا: اســتعمل الســيارة المبينة الوصف والنوع 
بالمحضــر والمملوكــة للمجني عليه بغير إذن أو 
موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.
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آسيوي يتسبب في قتل مواطن سبعيني22 شعبان 1440
شهرا غيبوبة  ودخوله  بسقوطه  وانتهى  البصل  بأكياس  بدأ  الخالف 

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معاقبة عامل )28 عاما - آسيوي الجنسية( بالسجن لمدة 3 سنوات وبإبعاده 
نهائيــا عــن البــاد بعــد تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ إلدانته باالعتداء على ســامة جســم مواطن ســبعيني وإســقاطه أرضا، ما 
تسبب بدخوله في غيبوبة لمدة شهر وحدوث عاهة له تقدر بنسبة 100 %. وعلمت “الباد” أن المجني عليه انتقل إلى رحمة 

هللا قبل 3 أيام من صدور حكم محكمة أول درجة - قبل حوالي 4 أشهر - على المعتدي.

وكان قد حدث خالف بين المجني عليه 
)72 عاما( وعامل آســيوي الجنسية يبيع 
الخضــروات والفواكه بالســوق المركزية 
بمنطقــة المنامــة، تبــادل فيهــا الطرفــان 
الســب فــي مشــادة كالميــة بينهمــا، دفع 
اآلسيوي على إثرها المواطن من صدره، 
مــا تســبب بســقوطه أرضــا، والذ الجاني 
بالفرار، إذ دخول الســبعيني في غيبوبة 
لــم يســتيقظ منهــا إال بعــد مــرور حوالي 
شــهر كامــل، وفقد بســبب تلــك “الدفعة” 
اآلخريــن  مــع  التواصــل  علــى  قدرتــه 
والتعبيــر والنطــق أيضا، والســبب وجود 

أكياس بصل في ممر السوق.
الشــهود  أحــد  قــرر  الواقعــة  وعــن 
اآلســيويين والــذي كان برفقــة الجانــي 
أنــه وأثنــاء وجــوده فــي منطقة الســوق 
المركزيــة بمنطقــة المنامــة حضــر إليهــم 
بتوجيــه  قــام  والــذي  عليــه،  المجنــي 
إليــه، فتدخــل  والشــتم  الســب  عبــارات 
زميله المســتأنف بينهما، ما دفع المجني 

عليه إلى أن يمسك بقميص المستأنف.
وأضــاف أنــه ورغبــة مــن المســتأنف في 
إبعــاد المجنــي عليه عنه، قــام بدفعه، ما 
أدى إلــى ســقوطه علــى األرض، وعندمــا 
مــن  بالفــرار  الذ  عليــه  مغمــى  شــاهده 

الموقع؛ خشية من المساءلة القانونية.
وبعد نقل المجني عليه بواســطة ســيارة 
اإلســعاف إلــى مجمــع الســلمانية الطبي، 
تــم فحصــه مــن قبــل الطبيــب الشــرعي، 
والــذي أثبــت بمذكرته أنه باالطالع على 
الملــف الطبــي الخــاص بالمجنــي عليــه، 
تبيــن له وجود إصابــة دماغية صوحبت 
بكسر شــرخي وتكدمات وأنزفة إصابية 
الوصــف  هــذا  وأن  المــخ،  ســطح  علــى 
الوارد باألوراق الطبية يشير إلى تعرض 
بالــرأس  رضيــة  عليــه إلصابــة  المجنــي 
صلــب  بجســم  المصادمــة  مــن  حدثــت 
جائــز  ذلــك  وأن  نوعــه،  كان  أيــا  راض 
الحدوث نتيجة ســقوطه وارتطام رأسه 

بمذكــرة  الــوارد  التصــور  وفــق  بــاألرض 
النيابة العامة.

الكشــف  توقيــع  إعــادة  تــم  مــدة  وبعــد 
بالتقريــر  وثبــت  عليــه،  المجنــي  علــى 
الطبــي أن إصابتــه بالــرأس هــي إصابــة 
جســيمة تســببت فــي وجــوده فــي حالة 
شــبه غيبوبــة مــع فقــدان تــام للتعبير أو 
االتصــال مع اآلخريــن، وكذا عدم القدرة 
علــى تحريك األطــراف، وهو ما يعد في 
حالته الراهنة عاهة تصل نســبتها الكلية 

المقدرة بحوالي 100 %.
وجــاء فــي أوراق القضيــة التــي تنظرها 
المحكمــة المختصة فــي أنه كان قد ورد 
بــالغ للنيابــة العامــة مــن مركــز شــرطة 
غرفــة  مــن  بــالغ  ورود  مفــاده  النعيــم، 
وجــود  مضمونــه  الرئيســة  العمليــات 
بالســوق  األرض  علــى  ملقــى  شــخص 
المركزيــة، تبين أنه شــخص بحريني من 
1946، وحضــرت ســيارة  العــام  مواليــد 
اإلســعاف وتــم نقلــه إلــى طــوارئ مجمع 
الســلمانية الطبــي، وقــرر الطبيــب حينها 
بشــكل عاجل إجــراء عمليــة جراحية له 

لوجود نزيف بالرأس.
علــى  باالطــالع  أنــه  بالبــالغ  وأضيــف 
الكاميــرات األمنيــة تبيــن قيــام شــخص 
عــن  وبالتحــري  عليــه  المجنــي  بدفــع 
لبياناتــه،  التوصــل  تــم  الجانــي  هويــة 
وأنــه المســتأنف، كمــا تــم التعــرف علــى 
الشــخص الــذي كان برفقته، والذي تبين 
أنــه الشــاهد اآلســيوي الــذي كان برفقــة 

المستأنف.
وبعــد القبــض علــى المتهــم من مســكنه، 
اعترف أن ما نسب له من اتهام صحيح، 
وبيــن أن الحاصل أنه في يوم 14 أبريل 
2018 بحوالــي الســاعة 9 صباحا، وحال 
وجــوده بالســوق المركــزي كونــه يعمــل 
علــى حمل األغراض وتوصيلهــا للزبائن، 
فقد حضر له شخص بحريني طلب منه 
إزالــة أكياس البصل مــن الطريق، فأبلغه 

أنه سيحركها من مكانها.
وتابع بأن المجني عليه تجاذب بمشــادة 
كالميــة مــع صديقــه اآلســيوي )الشــاهد( 
فطلب منه الكف عن ذلك، إال أن المجني 
عليــه أمســكه من قميصه، فحــاول إبعاد 
بقــوة  ممســكا  كان  ولكنــه  عنــه،  يــده 

بقميصه حتى تمكن من إزالة يده.
وبيــن أنه بعــد إزالة يد المجني عليه عن 
قميصــه قــام بدفعــه ما تســبب بســقوط 
األخيــر علــى األرض وغــاب عــن الوعي، 
وفــي تلــك اللحظــة خــاف من المســاءلة 
القانونيــة فغــادرت المــكان وتوجــه إلــى 

مقر سكنه.
ولفــت المــدان إلــى أنــه فــي نفــس اليوم 
أفــراد  بعدمــا حضــر  عليــه،  القبــض  تــم 
الشــرطة إلــى مقــر ســكنه، وتــم إحالتــه 
للنيابــة العامــة، والتــي قــرر أمامهــا بأنــه 
دفع المجني عليه بقوة ولكن ليســت كل 

قوته إذ دفعه بيد واحدة فقط.
وبمتابعــة النيابة العامــة للحالة الصحية 
أنــه منــوم بقســم  المجنــي عليــه، تبيــن 
إحــدى  أفــادت  كمــا  المركــزة،  العنايــة 
الممرضــات بأنــه فــي حالة غيبوبــة تامة 
منــذ دخولــه للمستشــفى وحتــى تاريــخ 
المحضــر المختص بهذه المتابعة، والذي 

كان بعد مرور 10 أيام من الواقعة.
وثبــت من خــالل التقرير المعــد من قبل 
الطبيــب الشــرعي أن المواطــن المجنــي 
رضيــة  إصابــة  إلــى  تعــرض  قــد  عليــه 
صوحبــت  اإلصابيــة  والحالــة  بالــرأس 
بكســر في الجمجمة ونزيف على ســطح 
المــخ، األمــر الــذي يســتلزم فتــرة عــالج 
تزيــد علــى 20 يومــا، ومــن المتعــذر فنيا 
الحالــة مســتقبال،  بمــدى تطــور  التكهــن 
ولكــن مــن المرجــح أنــه إن لــم يحدث له 
مضاعفــات مميتة أن يتخلف لديه عاهة 
مســتديمة يتم تحديدهــا وتقديرها عند 
عرضــه علــى الطبيــب بعــد 3 أشــهر مــن 
تاريخــه، علــى أن يــرد الطبيب الشــرعي 

جميع ما يستجد من أوراق طبية وصور 
أشعة.

وورد للنيابــة العامــة بعــد مــرور حوالــي 
مــن  محضــر  الواقعــة  مــن  واحــد  شــهر 
اإلدارة األمنية بشأن االستعالم عن حالة 
المجنــي عليــه الصحيــة، إذ أفــاد قســم 
العنايــة بأنه تــم نقله إلى أحــد األجنحة، 
والذي أفادت إحدى الممرضات فيه بأنه 
ال يوجــد أي تحســن فــي حالــة المجنــي 
للوضــع  فاقــدا  زال  وال  الصحيــة،  عليــه 
وغيــر مــدرك لما حوله، كمــا أنه ال يتكلم، 

لذا تعذر تدوين محاضر له.
أوضــح  بشــكل  الحالــة  ولمتابعــة  لكــن 
بالنســبة للنيابة العامة فقــد توجه وكيل 
النيابة المحقق بالقضية بنفسه بعد مرور 
أكثر من شهرين على الواقعة إلى مجمع 
الســلمانية الطبــي؛ وذلك لالســتعالم عن 
حالة المجني عليه الصحية وما اســتجد 
بهــا، فتــم إعالمــه بــأن المجنــي عليــه تم 

نقله لجناح ثالث.
الســبعيني  إلــى  النيابــة  وكيــل  فتوجــه 
فــي غرفــة العالج، وهناك شــاهده فاتحا 
لــم  األخيــر  أن  إال  عينيــه، فتكلــم معــه، 
يســتجب إلى حديثــه ولم يرد عليه بأية 
الحاضــرة  الممرضــة  مــن  فطلــب  كلمــة، 
والتــي  الصحــي،  ملفــه  جلــب  برفقتــه 
عليــه  المجنــي  حالــة  بــأن  لــه  قــررت 
وعليــه  الســابق  مــن  أفضــل  أصبحــت 
الجنــاح، كمــا قالــت  إلــى هــذا  نقلــه  تــم 
للمحقــق إن المجنــي عليــه يعــي حاليــا 
القليــل ممــا يدور حوله لكنه ال يســتطيع 
التكلم بســبب إصابته، فطلب من القسم 
التواصــل معــه في حال اســتجدت حالة 

المجني عليه الصحية.
إلى ذلك أحالت النيابة العامة المستأنف 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنــه بتاريــخ 14 
أبريل 2018، اعتدى على ســالمة جســم 
المجنــي عليــه البحرينــي وأفضــى فعــل 
االعتــداء إلــى حــدوث عاهــة مســتديمة 
مــن دون أن يقصــد إحداثهــا؛ وذلــك بأن 
قــام بدفعــه مــا أدى إلــى ســقوطه علــى 
المجنــي  بإصابــة  ذلــك  وتســبب  األرض 
عليه بعاهة مســتديمة تقدر بنســبة 100 

.%

عباس إبراهيم

أصبــح باإلمــكان تجنــب حرائــق المنــازل والتخفيــف مــن آثارهــا وذلك 
بإتبــاع متطلبــات االمــن والســامة التــي تنصــح بهــا االدارة العامــة 
للدفــاع المدنــي بتوفيرها في المنزل، حيث تعمــل االدارة جاهدة على 
أن ال تمنــح التصريــح بتوصيــل التيــار الكهربائــي ألي مبنــى أو منشــأة 
قبــل اســتيفاء كافة متطلبات الحماية والســامة التــي يتم توضيحها 
للقائمين على هذه المشاريع منذ بداية تقديم الخرائط الهندسية، فيما 
تكمن الخطورة في الفلل والمنازل بصفة خاصة التي ال يوجد إشراف 
عليهــا، ممــا يتوجب توفير أجهزة اإلنذار عن الحريق ككاشــف الدخان 

الذي يتوفر في األسواق بأسعار زهيدة وهو في متناول الجميع.
وتســهم هــذه األجهــزة في اشــاعة مناخا من األمان ألنهــا تعمل كجهاز 
إنذار أول في حال حدوث الحريق في المنزل السيما خال فترة الليل 
وخلــود األســرة للنــوم، حيث أنه مــن البديهي ان أصــوات اإلنذار الذي 
تطلقــه أجهــزة كاشــف الدخــان ســتكون كفيلة بــأن تكون خــط اإلنذار 
األول إلشعار من في المنزل بحدوث الحريق سواء كان ذلك في فترة 
الصبــاح أو القيلولــة أو خــال فتــرة الليل، وعليه فأن الجميع ســيكون 
محتاطــاً  للتعامــل مــع الحريق في حال وقوعه، األمر ســيكون له األثر 
اإليجابــي فــي التقليــل مــن التلفيــات واألضــرار الناجمــة مــن الحريــق 
وســيحول ذلــك دون حدوث وفيــات أو إصابات في األرواح أو أضرار 
بالممتلــكات، ومــن مميــزات توفيــر أجهــزة كاشــف الدخــان أنهــا تعمــل 
ببطاريات عادية متوافرة في جميع األسواق وأن هذه األجهزة تطلق 
أصــوات فــي حــال قرب نفــاذ البطارية الســتبدالها بأخــرى جديدة كما 

انها تعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
النصائــح  إتبــاع  بضــرورة  والمقيميــن،  المواطنيــن  الســادة  وينصــح 

التالية:
- توفير أجهزة كاشف الدخان التي تعمل بالبطارية.

·- عدم وضع قضبان حديدية على النوافذ ال تفتح من الداخل، وكذلك 
عــدم وضــع أي عوائق أمام المخارج ألن ذلك من شــانه إعاقة الخروج 

من المنزل أثناء حدوث األمور الطارئة.
- توفير طفايات حريق مناسبة وتوزيعها في األماكن المناسبة خاصة 
ً فــي المطبــخ والتدرب على اســتخدامها واالهتمــام بصيانتها والتأكد 

من صاحيتها للعمل.
-· التأكــد مــن ســامة توصيــات األســاك واألجهــزة الكهربائية وعمل 

الصيانة الدورية لها.
·- اســتعمال قاطــع التيــار الكهربائــي األوتوماتيكــي لتفــادي خطــورة 

أخطاء الكهرباء.
·- ضرورة غلق أسطوانات الغاز فور االنتهاء من استعمالها.

· توخــي الحــذر وماحظــة إطفــاء الســجائر الملقيــة وكذلــك األمــر مع 
الشيشة.

والحــرارة  النــار  مصــادر  عــن  لاشــتعال  القابلــة  الســوائل  إبعــاد   ·-
والكهرباء.

- توفيــر التهويــة الجيــدة للمخــازن، خاصــةً  المخــازن التــي تخــزن بها 
المواد القابلة لاشتعال الذاتي والمواد الكيميائية التي تتأثر بارتفاع 

درجات حرارة الجو.
-· عدم إشعال كبريت أو تقريب لهب أو التدخين إذا كان الجو مشبعا 

ً برائحة الغاز أو بخار المواد القابلة لاشتعال.
-  فــي حالــة نشــوب حريــق يحظــر فتــح نوافذ المنــزل لتجنــب امتداد 

الحريق.

اتبع متطلبات األمن لتجنب الحريق بالمنزل

الثقافة األمنيـة

أشــاد مســؤولون ومختصــون بأهميــة المضــي قدمــا فــي تطبيــق قانــون 
الجيــدة  المجتمعيــة  انعكاســاته  فــي ضــوء  البديلــة  العقوبــات والتدابيــر 
وإعاء شأن حقوق اإلنسان. جاء ذلك أثناء مشاركتهم في برنامج )األمن( 

اإلذاعي الذي تعده وتقدمه اإلدارة العامة لإلعام والثقافة األمنية.

وأوضح رئيس شــعبة العقوبات البديلة 
بــإدارة تنفيذ األحكام بــوزارة الداخلية 
أن  الدوســري  جاســم  أول  المــالزم 
القانون ذكر 7 أحكام بديلة وهي العمل 
فــي خدمــة المجتمع واإلقامــة الجبرية 
والتدريــب  التأهيــل  برامــج  وحضــور 

وإصالح الضرر الناشئ عن الجريمة.
وأكــد أن توجيهات وزيــر الداخلية كان 
المســتوى  رفــع  فــي  الكبيــر  الــدور  لهــا 
التعليمــي والمهنــي لمنتســبي الــوزارة، 
حيــث تــم المشــاركة فــي عــدة دورات 
مــن أهمهــا زيــارات للواليــات المتحــدة 
األميركيــة والمملكــة المتحــدة، لمعرفة 
تجربتهــم فــي تنفيذ العقوبــات البديلة، 
األحــكام  تنفيــذ  إدارة  أن  إلــى  منّوًهــا 
 80008009 ســاخًنا  ــا  خطًّ خصصــت 
وبالتنفيــذ  البديلــة  بالعقوبــات  ــا  خاصًّ

القضائي والجنائي.
وأكــد رئيس مفوضية حقوق الســجناء 
والمحتجزيــن نــواف المعــاودة أن دور 
مؤسســات  علــى  رقابــي  المفوضيــة، 
قامــت  حيــث  والتأهيــل،  اإلصــالح 
بعــدة زيــارات للمؤسســات ومــن ضمــن 
التوصيــات التي أصدرتها أهمية وجود 
برامج إعادة تأهيل ودمج المحكومين 

في المجتمع.
 مــن جهتهــا، أشــارت رئيــس المؤسســة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ماريا خوري 
الــدول  أوائــل  مــن  البحريــن  أن  إلــى 
القانــون.  هــذا  تطبيــق  فــي  العربيــة 
وأضافــت أن العقوبــات البديلــة، آثارها 
إيجابيــة كثيــرة إذ تســاعد على إصالح 
وتأهيــل المحكــوم وســرعة دمجــه في 

المجتمع.

العقوبات البديلة تعّزز حقوق اإلنسان

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  عاقبــت 
وإخفــاء  بإيــواء  متهميــن   3 األولــى 
أحدهم عن الشــرطة بمنزل في عالي؛ 
كونــه محكومــا عليــه بالســجن لمــدة 
7 ســنوات فــي قضيــة أمنيــة؛ وذلــك 
بســجن كل منهــم لمــدة 3 ســنين عمــا 

أسند إليهم من اتهام.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين 
الثالثــة للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــم 
فــي غضــون شــهر أكتوبــر مــن العــام 

2018، ارتكبوا اآلتي:
بنفســه  أخفــى  األول:  المتهــم  أوال: 
المتهــم الثاني وهــو محكوم عليه في 
جناية يعاقب عليها بالســجن المؤقت 
مــع علمــه بذلــك بــأن وفــر له المســكن 

والمأكل.
مــع  اشــترك  الثانــي:  المتهــم  ثانيــا: 
االتفــاق  طريــق  عــن  األول  المتهــم 
متهمــا  كونــه  حــال  نفســه  بإخفــاء 
محكوم عليه في جناية يعاقب عليها 
بالسجن المؤقت فتمت الجريمة بناء 

على ذلك االتفاق.
مــع  اشــترك  الثالــث:  المتهــم  ثالثــا: 
المتهميــن األول والثانــي عــن طريــق 
االتفــاق بإخفــاء المتهــم الثانــي حــال 
كونه متهمــا محكوما عليه في جناية 
يعاقب عليها بالســجن المؤقت فتمت 

الجريمة بناء على ذلك االتفاق.
تفاصيــل  أن  المحكمــة  وأوضحــت 
الواقعــة تتمثــل فــي أن المتهم الثاني 
)24 عامــا( وبعــد القبــض عليه مختبئا 
فــي مســكن المتهــم األول )20 عامــا( 
اعتــرف بتحقيقــات النيابــة العامة أن 
المتهــم الثالــث )21 عاما( ســاعده في 
بمحادثــة  األخيــر  قــام  بــأن  التخفــي 
المتهــم األول وطلــب منــه أن يقــوم 
بإخفائــه فــي مســكنه، فوافــق األول 
مســكنه  فــي  وأخفــاه  طلبــه  علــى 
لــه المــأكل  فــي منطقــة عالــي ووفــر 
الثالــث  المتهــم  أقــر  كمــا  والمشــرب، 
بتحقيقــات النيابة العامة بمضمون ما 

اعترف به المتهم الثاني.

3 سنوات لـ 3 مدانين بإخفاء أحدهم

المنامة - وزارة الداخلية



تحــت عنوان دور المكتبات في دعــم رؤية مملكة البحرين 2030

“عيسى الثقافي” يطلق أول مؤتمر للمكتبيين 

افتتح الدكتور الشــيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس أمناء مركز عيســى 
الثقافــي، مؤتمــر المكتبييــن األول بعنــوان “دور المكتبــات في دعم رؤيــة مملكة البحرين 
بالمركــز، حيــث يعــد أول وأكبــر تجمــع  المكتبــة الوطنيــة  2030” والــذي نظمتــه إدارة 
للمتخصصيــن فــي مجــال المكتبــات ومصادر المعلومــات في المملكة، بمشــاركة أكثر من 

140 مشارك وعارض من داخل البحرين وخارجها.

وألقــى ضيف شــرف المؤتمر صالح المســند 
الموحــد  العربــي  الفهــرس  مركــز  مديــر 
األساســية  المبــادئ  ان  فيهــا  أكــد  كلمــة 
التــي تعتمــد عليهــا البحريــن لرؤيــة 2030 
والتنافســية،  االســتدامة  العدالــة،  وهــي 
مشــير الــى اهميــة االســتراتيجية الوطنيــة 
علــى  تعتمــد  التــي  اإللكترونيــة  للحكومــة 
بطريقــة  الجــودة  عاليــة  خدمــات  تقديــم 
فعالــة، تحقيــق التميــز فــي الجيــل القــادم 
من الخدمات اإللكترونية، تشــجيع االبتكار 
وتقديــر الكفــاءات، باإلضافــة الــى تشــجيع 
المشــاركة الفاعلــة من العمــاء وتنمية روح 

المبادرة والتعاون
وذكــر المســند ان جــودة الخدمــات المكتبة 
البحرينيــة  المكتبــات  يقدمهــا  التــي 
للمســتفيدين تعتبــر مــن مقومــات فــي أداء 
دورها في مجتمع المعرفة، وذلك بتوظيف 
التقنية في تقديم الخدمات واالعتماد على 
أفضل المعايير والممارسات الدولية، مؤكدا 
دورهــم فــي المجتمــع البحريني فــي تعزيز 
ونشــر الثقافــة الرقميــة، وتمكيــن الوصــول 
إلــى المعلومات لتقليص الفجــوة المعرفية، 

باإلضافــة الى دعم التعليــم وتعزيز الوحدة 
االجتماعية.

د.  المؤتمــر  رئيــس  اشــار  جانبــه،  مــن 
الوطنيــة  المكتبــة  مديــر  ســرحان  منصــور 
بمركــز عيســى الثقافــي الــى دراســة وثقــت 
المكتبــات  عــدد  عــن  دقيقــة  إحصائيــات 
وانواعهــا فــي البحريــن حتــى نهايــة القــرن 
المكتبــات  عــدد  ان  توضــح  العشــرين، 
بلغــت 661 مكتبــة يعمــل بهــا 827 موظفــا 
عامــة، و193  مكتبــات   9 وهــي:  وموظفــة 
التعلــم  مصــادر  )مراكــز  مدرســية  مكتبــة 
حاليــا(، و5 مكتبــات أكاديمية، و200 مكتبة 
واالق  تجاريــة  مكتبــة  و80  متخصصــة، 
المكتبــة  ان  واضــاف  الخاصــة.  المكتبــات 
تبنــت  الثقافــي  عيســى  بمركــز  الوطنيــة 
تنظيــم المؤتمــر األول للمكتبييــن لتســاهم 
فــي تقديــم دراســات ترفــع أداء العامليــن 
المعلومــات  المكتبــات ومراكــز  فــي قطــاع 
لرؤيــة  المســتدامة وفقــا  التنميــة  بأهــداف 
مملكــة البحريــن 2030، مؤكــدا ان المؤتمــر 
ســيحقق الكثيــر مــن األهــداف التي تســعى 
المكتبة بمركز عيسي الثقافي إلى تحقيقها 

والتــي من بين أهمها تطوير الخدمات التي 
تقدمهــا المكتبــات ومراكــز المعلومات وفق 
أحدث ما توصلت إليه المكتبات المتطورة، 
والعمل على تبادل الخبرات بين المكتبيين، 
وتوفيــر قنــوات التطويــر المهنــي للعامليــن 
المعلومــات  ومراكــز  المكتبــات  بقطــاع 
بالمملكــة. وقد اســتعرض المؤتمر 12 ورقة 
علمية تمحورت حول صياغة اســتراتيجية 
تحقــق االســتدامة للمكتبات فــي ظل رؤية 
البحريــن 2030، دور المكتبــات فــي ارســاء 
البيانــات  قواعــد  اهميــة  المعرفــة،  دعائــم 
المحتــوى  تطويــر  فــي  الشــركات  ودور 
الرقمــي العربــي، ودور المكتبات المدرســية 
بخطــط  المعلوماتــي  الوعــي  تعزيــز  فــي 
المؤتمــر،  ختــام  وفــي  الوطنيــة.  التنميــة 
أكــدوا فيــه علــى  المشــاركون بيانــا  أصــدر 
المعلومــات  مصــادر  ومراكــز  المكتبــات  أن 
تلعــب دورا مهمــا فــي توفيــر المعرفة ورفع 

ممــا  واإلنتاجيــة،  األداء  وتطويــر  الوعــي 
التنميــة  مســتوى  علــى  إيجابــا  ينعكــس 
العــام. كمــا توصــل المتحدثــون إلــى وجــود 
شــراكة بيــن رؤيــة مملكــة البحريــن 2030 
إطــار  فــي  خصوصــا  المكتبــات  وبيــن 
واالبــداع  االلكترونــي  والتطــور  الرقمنــة 
واالبتــكار فــي تقديــم الخدمــات المكتبيــة 
للمســتفيدين لضمان اســتدامة البرامج، مع 
الحاجــة إلــى رفــع وعــي الموظفيــن بســبل 
الوطنيــة وتســهيل  الــرؤى والخطــط  دعــم 
مهمــة الربط بين أهــداف المكتبات بأهداف 
المشــاركون  وأطلــق  المســتدامة.  التنميــة 
بالمؤتمــر،  الخاصــة  التوصيــات  مــن  عــددا 
أهمهــا إقامــة المؤتمــر ســنويا مــع تضمينــه 
تدريبيــة مصاحبــة،  لــورش عمــل ودورات 
باإلضافــة إلــى ضــرورة فتــح آفــاق للتعاون 
مــع المتخصصيــن والمســؤولين عــن رؤيــة 
لتقديــم  الحكومــة  عمــل  وبرنامــج   2030
عــدد من الجلســات الحوارية والمحاضرات 
الموجهــة لمتخصصي المكتبــات بالبحرين. 
حملــة  بإطــاق  المشــاركون  أوصــى  كمــا 
علــى  ونشــرها   ”2030 “مكتبــات  وشــعارها 
البحريــن  مملكــة  فــي  المكتبــات  مســتوى 
للتأكيــد علــى الــدور الداعــم والمتكامل بين 
2030 ومراكــز مصــادر التعلــم علــى  رؤيــة 

المستوى الوطني.
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مصائــب قــوم عنــد قوم فوائــد” مثل عربي قديــم يبدو أنه ينطبــق على ما 
حــدث بعــد حريــق كاتدرائيــة “نوتــردام” التاريخية الشــهيرة فــي العاصمة 

الفرنسية باريس

فيكتــور  روايــة  تصــّدرت  فقــد 
هوغــو “أحــدب نوتــردام” المبيعــات 
علــى اإلنترنــت ونفــدت مــن بعــض 
المكتبــات منــذ الحريق الكبيــر الذي 

دّمر جزءًا من الكاتدرائية
علــى  المتزايــد  الطلــب  ولتلبيــة 
إصــدار  نشــر  دور  قــررت  الروايــة، 
طبعــات جديــدة مــن هــذه الروايــة 
وتحويــل عائــدات هــذه المصّنفــات 

إلــى الصنــدوق الــذي أنشــئ لترميــم 
الكاتدرائية

الكبيــر  الفرنســي  األديــب  وكتــب 
فيكتور هوغو روايته الشــهيرة هذه 
ســنة  أحداثهــا  وتقــع   .1831 ســنة 
1482 في عهد الملك لويس الحادي 
عشــر. وتتمحــور القصــة حــول هــذا 
الصرح الذي كان وقتها مهترئًا وأراد 

هوغو أن يعيد له مجدها.

أحدب نوتردام يتفوق

مــن المنشــورات الجديــدة للمركــز الثقافــي 
للكتــاب فــي الدار البيضــاء، أصــدر الباحث 
واألكاديمــي المغربــي ســعيد بنكــراد مؤلفه 
ســميائيات  الصــورة،  “تجليــات  الجديــد 
إلــى  فيــه  ويتطــرق  البصريــة”،  األنســاق 
ظاهــرة تنتشــر بشــكل كبيــر فــي المجتمــع 
الحديــث، وهي “الصــورة” وعاقتها بالفرد، 
المجتمــع  تكتســح  الصــورة  أصبحــت  إذ 
بشــكل لــم يســبق أن عرفتــه البشــرية مــن 

قبــل، فهــي ُتَهيمــن علــى الفضــاءات العامة 
والخاصة.

ويــرى الدكتــور بنكراد أن هناك قســما كبيرا 
مــن ســاكنة هــذه البــاد ال يعــرف إال القليل 
وطــرق  ولغتهــا  طبيعتهــا  الصــورة،  عــن 
التدليــل فيهــا فالصــورة عنــد العامــة، وعند 
جــزء كبيــر مــن الخاصــة أيضــا هــي تمثيــل 
بــريء لعالــم بغايــة استنســاخه فــي نمــاذج 

تحل محله.

أطلقــت مكتبــات الشــارقة العامــة التابعــة 
مــن   21 الــدورة  للكتــاب،  الشــارقة  لهيئــة 
تحــت  المكتبــي  لــأدب  الشــارقة  جائــزة 
عنــوان “مكتبــات المســتقب استشــراف مــا 
بعــد الرقمية” وذلك خال ندوة “سياســات 
التــي  المســتقبلية”  الثقافــي  التخطيــط 
ضمــن  الشــارقة  مكتبــات  إدارة  نظمتهــا 
فعاليــات الــدورة 11 من مهرجان الشــارقة 
القرائي للطفل الذي يقام في مركز إكســبو 

الشــارقة. تزامــن إطــاق الــدورة الجديــدة 
الشــارقة  احتفــاالت  مــع  الجائــزة  مــن 
كعاصمــة عالمية للكتاب لعام 2019، لتؤكد 
علــى اســتدامة وتميــز المشــروع النهضوي 
اإلمــارة  انتهجتــه  الــذي  األمــد  طويــل 
المؤسســات  أربعيــن عامــًا، بمشــاركة  منــذ 
والدوائــر الحكومية في التحوالت الرقمية 
والذكية لكل أنشــطتها وخدماتها، وبإدماج 

ومشاركة مجتمعية مؤثرة.

قــال رئيــس مؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطين الثقافيــة إن المنتــدى العالمي 
لثقافة الســام الذي تعتزم المؤسســة إقامته يوم الثالث عشــر من يونيو المقبل 
فــي محكمــة العــدل الدولية باهاي في مملكة هولندا ســوف يتم بالشــراكة مع: 

معهد السام الدولي وجامعة ليدن ومنظمة الصليب األحمر الدولية.

البابطيــن  ســعود  عبدالعزيــز  وذكــر 
فــي  والمتمثلــة  المنتــدى  أهــداف  أن 
تعليــم الســام لحماية التــراث الثقافي 
ســوف تطــرح فــي برنامــج عمــل يقدم 
خــال المنتــدى الــذي يقــام فــي قاعــة 

قصــر الســام بمحكمــة العــدل الدولية. 
وســوف يحاضر فــي البرنامــج الوزراء 
تســتضيفهم  الذيــن  والمتخصصــون 

المؤسسة من مختلف
أنحاء العالم.

هيمنة الصورة على حياتنا

جائزة الشارقة لألدب

شراكة دولية

فعالياتــه  للتــراث  الشــارقة  معهــد  نظــم 
الثقافيــة  الشــارقة  ايــام  فــي  الســنوية 
الشــارقة  قلــب  فــي  ال17  نســخته  فــي 
تحت شــعار “حرفــة وحرفــة” حيث القت 
جمهــور  مــن  الفتــا  حضــور  الفعاليــات 
وعشــاق التــراث اذ تزامــن ذاك مــع العديد 
مــن الفعاليــات واألنشــطة التراثيــة التــي 
ومــدن  مناطــق  مختلــف  فــي  اســتمرت 

اإلمارة على مدار19 يوما 
وفــي اولــى أولــى الحلقــات النقاشــية في 
أيــام  فعاليــات  ضمــن  الثقافــي  المقهــى 
معهــد  ينظمــه  التــي  التراثيــة  الشــارقة 
ال17،  نســخته  فــي  للتــراث  الشــارقة 
كتابهــا  عــن  فخــرو  وانيســة  تحدثــت 
بنســخته الجديــدة الثانيــة “حــزاوي أمــي 
يحتــوي  اذ  الطفولــة”،  أحــام  شــيخة.. 
الكتاب على قصص وحكايات من التراث 
الشــعبي تســتفيد منها كل أســرة خليجية 

وعربية
وعبــرت فخــرو ان العمــل اســتنزف منهــا 

الوقــت الطويل )قرابة 9 ســنوات(للخروج 
كتابهــا  ان  مؤكــدة  االن  عليــه  هــو  بمــا 
فنيــة  لوحــة   130 علــى  احتــوى  االول 
تحاكــي التــراث الشــعبي، واكــدت إلــى أن 
الكتــاب الثاني الجديــد جمعت فيه جميع 
الحكايــات التراثيــة والشــعبية فــي كتــاب 

للحكايــات  كتابتهــا  فــي  واتبعــت  واحــد، 
المبسطة.

 واكــدت فخرو الى أن الكتاب الثاني جاء 
لتوثيــق التــراث والحفــاظ عليــه، اذ انهــا 
تقدمت بهــذا العمل لجيل الجديد والزمن 

القادم.

انيسة فخرو

يحتــوي علــى قصــص وحكايــات مــن التراث الشــعبي

أنيسة فخرو تعرض كتابها في أيام الشارقة

بمشــاركة 29 فنانــًا وفنانــة، وبالتعاون مع 
و”بحريــن  للفنــون”  ورلــد  “كاد  مجموعــة 
البحريــن  جمعيــة  تقيــم  غاليــري”،  آرت 
للتصويــر الفوتوغرافي معرضها الســنوي 
األول “ثقافات..حكايا في صور” الســابعة 
الفــن  مدينــة  فــي  أبريــل،   25 الخميــس 
بمجمع ستي سنتر بحضور الفوتوغرافي 

عبدهللا الخان.
وفي هذا السياق، أوضح شفيق الشارقي 
للتصويــر  البحريــن  جمعيــة  رئيــس 
“ثقافــات..  معــرض  بــأن  الفوتوغرافــي 
حكايــا فــي صــور” يمثــل خاصــة تجربــة 
وســفر  وترحــال  المملكــة  داخــل  محليــة 
المصوريــن  مــن  لنخبــة  وثقافيــة  فنيــة 
الفوتوغرافيين لمختلف البلدان بثقافاتها 
المتعــددة، مبينــًا أن المعــرض ينــدرج في 
إطــار تشــجيع الجمعية لإلبداعــات الفنية 
الثقافــة  حضــور  وتعزيــز  الفوتوغرافيــة 
المجتمعيــة  األوســاط  فــي  البصريــة 
بيــن  الصــورة  ثقافــة  ايصــال  ومحاولــة 

الناس.
وأشــار الشــارقي إلــى أن الجمعيــة تعتمد 
بالدرجــة األولــى علــى طاقاتهــا الشــبابية 
إيمانــًا  أعمالهــا،  بطباعــة  تكفلــت  التــي 
بدورهــا فــي بنــاء المجتمع ونشــر الثقافة 
الفوتوغــراف،  فــن  فــي  ممثلــة  البصريــة 
فــي  الطاقــات  تلــك  حضــور  وتعزيــز 

كســبيل  الخارجيــة،  الفنيــة  المجتمعــات 
لتشــريف مملكــة البحريــن فــي المحافــل 

الدولية.
وأكــد أن الجمعيــة تســعى دائمــا ان تكون 
حاضنــة للمصوريــن الفوتوغرافيين، وأن 
أبوابها مفتوحة لتجــارب الفوتوغرافيين 

الشباب من المبدعين والهواة.

بمشاركة 29 فناناً وفنانة وبالتعاون مع “كاد ورلد للفنون”

جمعية البحرين للتصوير تفتح معرضًا في مدينة الفن

ُه  أميُل بقلبي عنك ُثّم أُرُدّ
وأعِذُر نفسي فيك ُثّم 

أُلوُمها.
البحتري
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ــص ــي ــراخ ــت ــدار ال ــ ــ ــة إصـ ــرعـ ــي سـ ــ ــة نـــوعـــيـــة ف ــل ــق ن

“بنايات”.. دعم القطاع العقاري في البحرين

يبدو أن نظام بنايات إلصدار رخص البناء في البحرين، سيحّول القطاع العقاري إلى قطاع تنموي تطويري يعّزز االقتصاد ويساهم بشكل كبير في التنمية. ووفق 
ا في الدفع بعجلة التنمية والتطوير ودعم االقتصاد الوطني. الرؤية االقتصادية للبحرين 2030، تستهدف المملكة جعل القطاع الخاص شريًكا أساسيًّ

النظــام  يصبــح  أن  المتوقــع  ومــن 
ســرعة  فــي  نوعيــة  نقلــة  الجديــد 
إصدار الرخص العقارية، وســيفتح 
المشــاريع  الســتقطاب  المجــال 
االســتثمارية في عقــارات البحرين 
تســهيل  ســبيل  فــي  بســهولة، 

إجراءات إصدار التراخيص.

ما هو “بنايات”؟

هو النظام المعني بإصدار تراخيص 
البناء لجميع المشاريع في المملكة 
ســواء أكانت استثمارية أم سكنية 

أم صناعية أم تجارية أم خالفه.
ويســمح النظام للمكاتب الهندسية 
تقديــم  البحريــن  فــي  المرخصــة 
طلبــات رخــص البناء، واالســتعالم 
علــى  والحصــول  حالتهــا،  عــن 
قبــل  مــن  استشــارية  خدمــات 
المعنيــة،  الحكوميــة  الجهــات 
عــن  واالســتعالم  الرســوم،  ودفــع 
التشــريعات أو أي خدمــات أخــرى 

متعلقة بالبناء.
ويقــوم النظــام على ثــالث مراحل، 
األولــى تتمثل في نظــام إلكتروني 
البنــاء  تراخيــص  إلصــدار  مطــور 
والثانيــة  منهــا،  االنتهــاء  تــم 
تتمحــور حول إصــدار دليل موحد 
الشــتراطات تراخيــص البناء ألول 
مرة في مملكة البحرين وهو ما تم 

تطبيقه في مارس الماضي.
اشــتراطات  الدليــل  ويتضمــن   
العمرانــي،  والتطويــر  التخطيــط 
شــئون البلديات، الطــرق، الكهرباء، 
الميــاه،  ترشــيد  الصحــي،  الصــرف 
العــزل الحــراري، الطيــران المدنــي، 
الدفاع المدني، المناطق الصناعية.
فــي إصــدار  الثالثــة فتتمثــل  أمــا   
تشــريعات تتيــح للقطــاع الخــاص 
االستشــارية  بالمكاتــب  ممثــالً 
المرخصــة القيــام بأعمــال مراجعــة 
والبيانــات  والخرائــط  الرســومات 

إصــدار  يتــم  ضوئهــا  علــى  التــي 
رخصة البناء.

مزايا ومحفزات

يشــرك نظام “بنايــات” القطاع الخاص 
ا فــي عمليــة  باعتبــاره شــريًكا أساســيًّ
إصــدار تراخيــص البنــاء، عبــر نظــام 
إلكتروني يســهل من إجــراءات كانت 

سابقة.
البنــاء  رخصــة  إصــدار  يتيــح  كذلــك 
خــالل فتــرة ال تتجــاوز 5 أيــام عمــل 
للعقــارات، مقارنة بفتــرة أطول خالل 

النظام القديم.
 ومنــذ انطالق العمــل بالنظام الجديد 
فــي أكتوبــر 2018، تــم إصــدار رخص 
بنــاء لنحــو 173 وحــدة ســكنية، عبــر 

موقع الحكومة اإللكتروني.
وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة 

سنة من تاريخ إصدارها.

رؤية عقارية استثمارية

وعلق فائق المنديل، الرئيس التنفيذي 
العمرانيــة:  لالستشــارات  الرؤيــا  لشــركة 
“نظــام بنايــات يعتبــر ترجمــة إلمكانيــات 
لتحقيــق  المعلومــات  تكنولوجيــا 

والعمرانيــة  االقتصاديــة  الطموحــات 
واالستثمارية”.

وأكد عصام خلف، وزير األشغال وشؤون 
يحقــق  الجديــد  النظــام  أن  البلديــات، 
مســتوى أعلــى مــن الكفــاءة واإلنتاجيــة 
أنشــطة  وتيــرة  تعزيــز  فــي  ويســهم 
االستثمار وقطاع العقارات واإلنشاء، بما 

يدعم الرؤية االقتصادية للمملكة.
بنــاء  فــي  يســهم  المشــروع  بــأن  ونــوه   
لكافــة  المنظــم  اإللكترونــي  النظــام 
العمليــات الحكوميــة مســتقبالً، بطريقــة 

ا ومرًنا. تجعل منه ذكيًّ
متضمنــة  العمليــات  تلــك  الوزيــر  وفّســر 
الالزمــة  والمعلومــات  األدوات  مختلــف 
للتراخيــص، مــن اشــتراطات البنــاء لــكل 
أهــم  واحتســاب  وتحليــل  أرض،  قطعــة 
المعلومــات الالزمــة للترخيص، إلى إدارة 
ورقابــة عمليــة تراخيص البنــاء وتدريب 
كافــة الجهــات ذات العالقــة علــى النظــام 
الهندســية،  بالمكاتــب  بــدًءا  الجديــد، 
وانتهــاء  البلديــات  بمهندســي  ومــروًرا 

بالجهات الخدمية األخرى”.

قرارات داعمة

بنايــات،  نظــام  إصــدار  مــع  تزامًنــا 

تدعــم  قــرارات  البحريــن  أصــدرت 
أصــدر  حيــث  الجديــد،  النظــام 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر 
كان  قراريــن  العمرانــي  والتخطيــط 
أولهمــا القيــام بــكل أو بعــض أعمــال 
والبيانــات  الرســومات  مراجعــة 
والمســتندات والخرائــط التي تكون 

الزمة الستصدار التراخيص.
ويتضمن القرار الثاني وضع ضوابط 
الهندســية  المكاتــب  وصالحيــات 
الالزمــة  المراجعــة  بأعمــال  للقيــام 
ومــا  البنــاء  تراخيــص  الســتصدار 
مــن  المراجعــة  أعمــال  تســتلزمه 

متطلبات واشتراطات.
وخالل الفترة الحالية، يتم استقبال 
لجميــع  البنــاء  رخــص  طلبــات 
التصانيــف للبناء الجديــد التي تزيد 

مساحتها عن 50 متًرا مربًعا.
ومــع حلول النصف الثاني من 2019 
ســيتم استقبال األنواع األخرى مثل 
اإلضافة، الهــدم، الترميم، التحويط، 
الحفريــات والدفان فضالً عن صدور 
القطــاع  لمشــاركة  قانونيــة  أدوات 
الثالثــة  المرحلــة  وهــي  الخــاص، 

للنظام.

المنامة - مباشر

“مبادلة”: صندوق 
استثمار بمليار دوالر

قالت شــركة مبادلة لالســتثمار، والمملوكة 
للدولة، إنها أطلقت صندوًقا جديًدا حجمه 
كاتاليســت  ”أبوظبــي  باســم  دوالر  مليــار 
بارتنــرز“ الســتطالع الفــرص داخــل دولــة 

اإلمارات العربية المتحدة وخارجها.
الصنــدوق  إن  بيــان  فــي  مبادلــة   وقالــت 
أبوظبــي  ســوق  مــن  ســيتخذ  الجديــد 
المركــز  هــي  والســوق  لــه،  ا  مقــرًّ العالمــي 
شــبكات  وسيســتغل  ألبوظبــي،  المالــي 
مبادلة لخلق فرص استثمار في المنطقة. 
الصناديــق  أكبــر  ثانــي  أبوظبــي  وتمتلــك 
الســيادية فــي العالــم، بحجــم 900 مليــار 
فــي  الصنــدوق  ويســتثمر  تقريًبــا.  دوالر 
مختلــف أنحاء العالــم مركًزا على األصول 

المدرة لألرباح.

أبوظبي - رويترز

لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس، في الوقت الذي أذكت فيه مجدًدا مؤشرات 
علــى ضعــف النمــو العالمي اهتمام المســتثمرين بالمعدن الــذي ُيعتبر مالًذا 
آمًنــا، لتظــل األســعار متجهــة صــوب تحقيــق أول مكســب أســبوعي في 5 
أسابيع قبل صدور بيانات الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة.

وصعــد الذهــب فــي المعامــالت الفوريــة 
لألوقيــة  دوالر   1279.91 إلــى   %  0.2
بدايــة  منــذ   %  0.4 وزاد  )األونصــة(. 
األســبوع الجــاري ويتجه صــوب تحقيق 
األســبوع  منــذ  أســبوعي  مكســب  أول 
المنتهــي فــي 22 مارس. وارتفــع الذهب 
 %  0.2 اآلجلــة  األميركيــة  العقــود  فــي 
إلــى 1282 دوالًرا لألوقيــة. وانخفضــت 
األســهم اآلســيوية بعد أن تأثرت األسهم 
مــن  ببيانــات  ســلًبا  العالــم  أنحــاء  فــي 
إلــى أن االقتصــاد  ألمانيــا وآســيا تشــير 
العالمــي مــا زال يتعرض لقيــود التباطؤ. 

وقالــت هيلين الو المحللة لدى أرجونات 
لألوراق المالية ”البيانات الضعيفة تشــير 
إلــى أنــه ربمــا يتعيــن علــى الــدول اتخاذ 
يقــدم  وذلــك  نقــدي،  تيســير  إجــراءات 
دعًما ألســعار الذهب“. وبالنســبة للمعادن 
النفيســة األخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % 
إلــى 14.99 دوالر لألوقيــة وربحــت 0.4 
وزاد  الحالــي.  األســبوع  بدايــة  منــذ   %
دوالر   890.11 إلــى   %  0.9 البالتيــن 
لألوقيــة. وانخفــض المعــدن 1.2 % منذ 
بداية األسبوع الجاري. وصعد البالديوم 

0.1 % إلى 1416.52 دوالر لألوقية.

الذهب يرتفع مدفوعا بضعف النمو

القاهرة - مباشر نيويورك - بلومبرغ

قال رئيس اتحاد البورصات العربية، إن الفترة الراهنة تتطلب عدًدا من اإلجراءات لتنمية دور األسواق العربية، أبرزها مواجهة 
تدني أحجام السيولة.

وأضــاف فــادي خلــف علــى هامــش 
العربيــة،  البورصــات  اتحــاد  مؤتمــر 
أن بعض األسواق العربية بدأت في 
مواجهة تدني السيولة عبر عدد من 
األدوات في مقدمتها آلية “الشورت 
الحاليــة  الفتــرة  فــإن  ســيلينج”، 
اإلجــراءات  مــن  مزيــًدا  تتطلــب 
واألدوات الداعمــة لخلــق ومضاعفة 

معدالت السيولة بصورة أكبر.
 وأكد أن المضي قدًما نحو مضاعفة 
الســيولة باألســواق يعــّزز مــن فرص 
تدفقــات  وزيــادة  األســواق  نمــو 
باإلضافــة  إليهــا،  المســتثمرين 
صناديــق  جــذب  فــرص  دعــم  إلــى 
االستثمار الخارجية نحو االستثمار 

في األسواق العربية.
مصــر  رئاســة  تســهم  أن  وتوقــع   

لالتحاد اإلفريقي في خلق مزيد من 
التعــاون والتنســيق بيــن البورصات 

وأسواق المال العربية، ال سيما فيما 
يخص أهمية العمل على وضع نظام 
البورصــات  بيــن  إلكترونــي  تــداول 
العربيــة، وتوحيد األنظمــة واللوائح 
المتعلقــة بالبورصــات، وكــذا آليــات 

تسوية المنازعات.
البورصــات  أن  إلــى  خلــف  وأشــار   
العربيــة بحاجــة إلــى أدوات تحــوط 
فتــرات  فــي  إليهــا  اللجــوء  يمكــن 
بتراجــع  تتميــز  والتــي  االنخفــاض 
فــي  يحــدث  مــا  بعكــس  الســيولة 

فترات الصعود.
األجنبيــة  االســتثمارات  أن  وأكــد   
االســتقرار  عــن  دائًمــا  تبحــث 
ومعــدل  األســهم  وأداء  السياســي 

كفاية السيولة.

تســعى “أوبــر تكنولوجيــز” لتقييــم عنــد حوالــي مــا يتــراوح مــن 80 مليــار إلى 90 مليــار دوالر فــي الطرح العــام األولي 
ألسهمها، وفًقا لما ذكرته مصادر على دراية باألمر لـ “بلومبرغ”.

كمــا أشــارت المصــادر إلــى أن “أوبــر” 
أســهمها  تســويق  لبــدء  تخطــط 
للمستثمرين المحتملين بمدى سعري 
يتــراوح بيــن 44 دوالًرا و50 دوالًرا 

للسهم الواحد.
خدمــات  شــركة  تســتهدف  وقــد   
 8 حوالــي  جمــع  الركــوب  مشــاركة 
دوالر  مليــارات   10 إلــى  مليــارات 
التفاصيــل  أن  رغــم  االكتتــاب،  فــي 
النهائيــة ربمــا ال تزال عرضــة للتغير، 
“أوبــر”  أن  إلــى  المصــادر  وألمحــت 
تتخــذ نهًجــا متحفًظــا فــي تقييمهــا 
وقــد ترفــع الســعر الحًقــا بنــاًء علــى 

طلب المستثمرين.
الســعري  المــدى  ذلــك  وســيقيم 
المحتمــل “أوبــر” أعلــى مــن الجولــة 
التــي  األخيــرة  الخاصــة  التمويليــة 

شــاركت فيهــا “تويوتــا موتــور” التي 
قيمتها عند حوالي 76 مليار دوالر.

هــذا، ومــن المتوقــع أن تحــّدد “أوبر” 

أن  قبــل  الجمعــة  االكتتــاب  بنــود 
تتجه لتســويق األســهم للمستثمرين 

المحتملين.

 فادي خلف 

ــتثمرين ــات المسـ ــادة تدفقـ ــو وزيـ ــرص النمـ ــز فـ لتعزيـ فـــــي الـــــطـــــرح الـــــعـــــام األولـــــــــي ألســهــمــهــا 
البورصات العربية: يجب مواجهة تدني السيولة“أوبر” تستهدف 90 مليار دوالر
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تعيش العملة األميركية في الفترة الحالية أفضل حاالتها منذ بداية 2019، فمؤشر الدوالر 
الرئيســي ُيســجل أعلى مســتوى منذ 22 شــهًرا، لتتفوق الورقة الخضراء على باقي أقرانها 

من العمالت الرئيسية.

 وعلــى الرغم من أن الــدوالر أظهر ضعًفا في 
األداء فــي مطلــع العــام الجــاري، إال أنه شــهد 
مؤخًرا تحســًنا ملموًســا بدعم عوامل عديدة 
السياســة  تجــاه  المخــاوف  هــدوء  أبرزهــا 
النقديــة، وتحســن البيانــات االقتصادية، إلى 

جانب ضعف أداء باقي العمالت.
وفي األســبوع الماضي ســجل مؤشر الدوالر 

الرئيســي والذي يقيس األداء أمام 6 عمالت 
رئيســية أعلــى مســتوى فــي 22 شــهًرا حيــت 

تجاوز مستوى 98.32.

تحسن البيانات االقتصادية
أداء  تدهــور  فــي  الرئيســي  الســبب  كان 
الــدوالر فــي نهاية العام الماضــي هو اإلغالق 
الحكومي بســبب أزمة بناء الجدار الحدودي 
وما ترتب على ذلك من توقعات بتباطؤ حاد 

لالقتصاد قد يصل للركود.
 وتأكــد ذلــك مــع بدايــة العــام عبــر البيانــات 
الدولــي  النقــد  الســلبية وتخفيــض صنــدوق 

لتقديرات نمو االقتصاد العالمي.
والبيانــات  الماضــي  الشــهر  منــذ  ولكــن 

االقتصاديــة تتحســن علــى الرغــم من خفض 
الصندوق مجدًدا تقديرات النمو.

وأظهــرت البيانــات االقتصاديــة أن االقتصاد 
ألــف وظيفــة خــالل   196 األميركــي أضــاف 
شــهر مــارس مقارنة مــع 33 ألــف وظيفة في 
فبراير التي كانت أقل مستوى في 17 شهًرا.
تعافيهــا،  االقتصاديــة  البيانــات  وواصلــت   
حيــث ارتفعــت مبيعــات التجزئــة األميركيــة 
عــام  فــي  وتيــرة  بأعلــى  أيًضــا  مــارس  فــي 

ونصف وذلك بنحو 1.6 %.
أظهــر  األميركــي  العقــارات  قطــاع  أن  كمــا 
تحســًنا ملحوًظــا، حيــث ارتفعــت المبيعــات 
الجديــدة للمنــازل في مــارس كذلك إلى 692 
ألــف وحــدة، وهو أعلى مســتوى منــذ نوفمبر 

.2017
اقتصــاد  فــإن  المتحــدة،  الواليــات  وخــارج 
الصين الذي أثار مخاوف كثيرة مؤخًرا حول 
تباطــؤه أظهــر تحســًنا فــي األداء حيــث نمــا 

عند مستوى 6.4 % في الربع األول من العام 
الجاري متجاوًزا التقديرات عند 6.3 %.

انحسار الذعر من سياسة الفيدرالي

في الشهر الماضي نمت مخاوف المستثمرين 
عقــب  الفيدرالــي  االحتياطــي  بنــك  تجــاه 
اجتماعــه األخير والــذي أعلن تراجعه عن أي 
قــرار يخــص زيــادة معــدل الفائــدة فــي العام 

الجاري.
وقــال البنك عقــب اجتماعه في شــهر مارس 
الــذي قــّرر خاللــه تثبيــت معــدل الفائــدة إنــه 
يتوقــع عــدم رفــع معــدل الفائــدة فــي العــام 
الجــاري مقابــل التوقعــات الســابقة لزيادتهــا 
مرتيــن، كمــا أنه خفض تقديراتها زيادتها في 

2020 من مرتين إلى مرة واحدة.

تدهور أوضاع االقتصاديات األخرى

داخــل  تتحســن  األوضــاع  كانــت  وإن 

الواليات المتحدة فإن عدم اليقين ال يزال 
يســيطر على األجواء داخــل أوروبا، األمر 
الــذي يضغــط علــى اليــورو واالســترليني 

ويدعم مركز الدوالر.
 ويتضــح ذلــك التراجع على عــدة أصعدة، 
المركــب  المشــتريات  مديــري  فمؤشــر 
فــي منطقــة اليــورو ســجل مســتوى 51.3 
نقطــة فــي أبريل الجاري، وهــو ثالث أدنى 
مســتوى منــذ نوفمبــر 2014، مــع اســتمرار 
منطقــة  فــي  الصناعــي  النشــاط  انكمــاش 

اليورو.
اليــورو  منطقــة  داخــل  التضخــم  أن  كمــا 

يعاني من التباطؤ حيث وصل في الوقت 
الحالي عند مستوى 1.4 %.

وصــرح العديــد مــن صانعي السياســة في 
البنك المركزي األوروبي أن توقعات البنك 
االقتصاديــة ورديــة للغايــة مقارنة بالواقع 
ألن النمــو الضعيف فــي الصين والتوترات 

التجارية ال تزال قائمة.
ووّجهــت مذكرة لبنك “جولدمان ســاكس” 
فــي مطلــع الشــهر الجــاري بشــراء الــدوالر 
والســندات بســبب االضطرابات في األفق 

بالنسبة لالقتصاديات األخرى.
وترى المذكرة أن الدوالر هو أفضل رهان.

دبي - وكاالت

لماذا يتفوق الدوالر األميركي؟

أسباب صعوده 
إلى أعلى 

مستوى في 22 
شهًرا
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أعلنــت النيابــة العامــة أمس أنها أمرت بحبس المستشــار القانوني المســيء 7 أيام 
علــى ذمــة التحقيــق؛ تمهيــدا الســتكمال اإلجــراءات القانونيــة وإحالتــه للمحاكمــة 

الجنائية.

وأعلــن وكيــل النائــب العــام محمد 
جمــال أنــه فــي بيــاٍن أنه عــن تلقي 
بــاغ من أحد أعضاء غرفة تجارة 
وصناعــة البحريــن عن إســناد أحد 
إلحــدى  القانونييــن  المستشــارين 
الشــركات وأثنــاء انعقــاد الجمعيــة 
ســب  عبــارات  للغرفــة  العموميــة 
وقذف في حقه زاعما حصوله على 
تمويــل مــن جهــات أجنبيــة، فضاً 
عــن قيامــه بالتحريــض على بغض 
طائفــة واالزدراء بها باإلضافة إلى 

تعديه عليه بالضرب. 
وأضــاف جمــال: علــى إثــر ذلك تم 
إخطــار النيابــة التــي بــادرت فــورا 
التحقيــق  إجــراءات  فــي  بالبــدء 
وأصــدرت أمرهــا بضبــط وإحضــار 
المتهــم ومنعــه مــن الســفر وضبــط 
كل التســجيات المتداولة للواقعة 
بشــأن  الشــرطة  تحريــات  وطلــب 

الواقعــة، وعليــه تمكنــت الجهــات 
األمنيــة مــن ضبــط المتهــم بمطــار 
محاولتــه  عنــد  الدولــي  البحريــن 
مغــادرة البــاد وفــور عرضــه علــى 
النيابــة وتــم االســتماع إلــى أقوال 
وشــهود  عليــه  المجنــي  مــن  كل 
الواقعة، كما تم اســتجواب المتهم 
المنســوبة  باالتهامــات  ومواجهتــه 
الســب  جرائــم  بارتــكاب  إليــه 
والقــذف واالعتــداء علــى ســامة 
جسم الغير والتحريض على بغض 

إحدى الطوائف.
وفــي هــذا الصــدد، شــددت النيابة 
العامــة مــن منطلــق كونهــا النائبــة 
الدعــوى  فــي شــأن  المجتمــع  عــن 
هــذا  فــي  والمعنيــة  الجنائيــة 
وحمايــة  حقوقــه  بصــون  النطــاق 
مصالحــه العامــة والخاصــة أنها لن 
تتوانــى مــن خــال تحقيقاتهــا عن 

اتخــاذ كافة مــا خولهــا القانون من 
مــن  كل  قبــل  قانونيــة  إجــراءات 
تســول لــه نفســه أن يشــق الصــف 
األمــن  و  الســلم  مــن  ينــال  ان  أو 
المجتمــع  يعيشــه  الــذي  األهلــي 
البحريني عبر المســاس بأي مكون 
مــن مكونات الشــعب أو غيره ممن 

يعيشون على أرض المملكة.
وكانــت وزارة الداخليــة قــد أكدت 
في وقت سابق أمس أن إجراءات 
قانونيــة اتخــذت بحــق المستشــار 
تّجــار  إلــى  أســاء  الــذي  القانونــي 

واشتبك معهم. 
علــى  تعــدى  قــد  المستشــار  وكان 
تجــار بألفــاظ طائفية فــي اجتماع 
الجمعيــة العموميــة لغرفــة صناعة 
وتجارة البحرين أمس األول، األمر 
إلــى عــراك واشــتباك  الــذي تطــّور 
باأليدي مما استدعى تدخل رجال 

األمن.
وبينــت الــوزارة علــى موقعهــا فــي 
“تويتــر” أن شــرطة العاصمة تتخذ 
اإلجــراءات القانونيــة حيــال بــاغ 

بوقوع مشادة كامية تحولت إلى 
مشــاجرة باأليــدي وإحالة شــخص 
مــن جنســية عربية للنيابــة العامة، 
دون أن تقدم مزيًدا من التفاصيل.

المستشــار  أن  المعلــوم  ومــن 
القانونــي )عربــي الجنســية( يعمــل 

لدى رئيس الغرفة سمير ناس.
نشــرها  تغريــدة  فــي  نــاس  وقــال 
فــي وقــت مبكــر من يــوم أمس إن 
المحافظة على النسيج االجتماعي 
مؤكــًدا  ودينــي،  أخاقــي  واجــب 
أن مــن يتجــاوز حــدوده يســتحق 

المعاقبة الصارمة.
فــرد  أي  مــن  أقبــل  “ال  وأضــاف 
التعــدي علــى مكــون  يعمــل معــي 
اجتماعــي أصيل فــي وطني ألنهم 
أهلي وناســي، ومــن انتقصهم فقد 
فقــد  وعليــه  ا  شــخصيًّ انتقصنــي 
المستشــار  بإقالــة  قــراًرا  اتخــذت 
ــا  وتأديبًّ ردًعــا  فــوًرا  القانونــي 
لتجاوزه حدود المبادئ التي نؤمن 

ونعمل بها في مؤسستنا”.
التواصــل  جمهــور  وتفاعــل 

)بوســت(  بتغريــدة  االجتماعــي 
نــاس، حيــث أشــاد معظمهــم بهــذه 
الخطــوة، فيمــا أكــد كثيــرون منهم 
علــى وطنيــة ســمير نــاس، وأنه لم 
يعــرف عنــه يوًمــا إال حبــه لوطنــه 
وألبنــاء البحريــن دون تمييز، فميا 
مناقــب  اآلخــر  البعــض  اســتذكر 
الراحــل  األعمــال  رجــل  والــده 
عبــدهللا نــاس، وكيــف أن عائلتهــم 
ومواقــف  مشــرف  تاريــخ  لهــا 
ودعــم  الوطنيــة  فــي  مذكــورة 

التاحم االجتماعي.
ا عقب  وكان ناس أصدر بياًنا رسميًّ
الحادثــة أعــرب فيــه عن أســفه لما 
شــهده اجتماع الغرفــة من أحداث 

فردية غير محمودة.
وأكــد أن مــا حدث ال يمثــل الغرفة 
بــأي حــال مــن األحــوال وال يمثلــه 
مــن  أن  علــى  مشــدًدا  ا،  شــخصيًّ
يمــت  ال  األحــداث  تلــك  افتعــل 
رفضــه  مبدًيــا  صلــة،  بــأي  للغرفــة 
القاطــع لهذه التصرفــات واعتذاره 

عنها.

إلــى ذلك، قالــت المحاميــة فاطمة 
الحــواج عبــر تغريــدة على وســائل 
إن  أمــس،  االجتماعــي  التواصــل 
النيابــة العامة أّجلــت التحقيق في 
قضايــا ازدراء طائفــة فيمــا تحقق 

فقط في باغات االعتداءات.
أجلــت  “النيابــة  الحــواج  وكتبــت 
ضــد  شــكوانا  فــي  التحقيــق 
المستشــار القانوني”. وأشارت أنها 
قدمت شكوى ضده بتهمة االزدراء 

بالطائفة الشيعية واالعتداء.
وكانــت “البــاد” رصــدت الحادثــة، 
ونشــرت مقاطــع فيديــو توثيقيــة 
لما حدث شــهدت انتشــاًرا وتفاعاً 
التواصــل  وســائل  علــى  كبيريــن 
االجتماعــي. مــن جهتهــم اســتنكر 
التصريحــات  النــواب  مــن  العديــد 
أدلــى  التــي  والطائفيــة  المشــينة 
الوافــد  القانونــي  المستشــار  بهــا 
واعتبروهــا تشــكل تهديًدا مباشــًرا 
لألمن والســلم األهلي في المملكة، 
لدعــاة  مــكان  ال  أنــه  مؤكديــن 

الطائفية في البحرين.

“النيابة” تأمر بحبس “المستشار الطائفي” 7 أيام
ــه ــتـ ــبـ ــاسـ ــحـ ــمـ ــو لـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــه ويـ ــ ــل ــ ــي ــ ــق ــ ــذر وي ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــر نـــــــــاس يـ ــ ــي ــ ــم ــ س

دبي - سي إن بي سي

الرياض - أرقام

قال المدير التنفيذي لشــركة الســوق المالية الســعودية “تداول” خالد بن سنابس - بيت التجار
عبــدهللا الحصــان، إنــه تــم التوقيــع مع بورصــة البحرين وســوق أبوظبي 

تمهيًدا لإلدراج المزدوج مع السوق السعودية. 

 ومــن المعلوم أن “تداول” تأسســت 
فــي شــهر مــارس مــن العــام 2007 
كشــركة مســاهمة. وذكــر فــي قــرار 
الجهــة  هــي  الشــركة  أن  التأســيس 
بالعمــل  لهــا  المصــرح  الوحيــدة 
“الســوق”  الماليــة  لــألوراق  كســوق 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 
حيــث تقوم بــإدراج األوراق المالية 

وتداولها.
الماليــة  الســوق  نظــام  ويوضــح   
ملكــي  مرســوم  بموجــب  الصــادر 
اصطاًحــا  عليــه  يطلــق  والــذي 
“النظام” الوضع القانوني واألهداف 
بالســوق  المنوطــة  والمســؤوليات 
الماليــة.  األوراق  إيــداع  ومركــز 
المصــدر  الماليــة  الســوق  وتعتبــر 
الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة 

بالسوق.
 ويبلغ رأس مال “تداول” 1.2 مليار 
 120 إلــى  مقســم  ســعودي  ريــال 
متســاوية  جميعهــا  ســهم،  مليــون 
االســمية  القيمــة  وتبلــغ  القيمــة 
ســعودية،  ريــاالت   10 منهــا  لــكل 
وجميعها أســهم نقديــة اكتتب فيها 
كلها صنــدوق االســتثمارات العامة. 
باإلضافة إلى ذلك، انضمت “تداول” 
كعضو منتسب في المنظمة الدولية 
لهيئــات األوراق المالية وكعضو في 

االتحاد الدولي للبورصات.

“تــداول” السعوديــة وبورصـــــة 
البحريــن: إدراج مزدوج

تســتضيف قاعــة المجلــس ببيــت التجــار 
صبــاح يــوم غٍد األحد، ورشــة عمل خاصة 
بالمتطلبــات الجديــدة لتصديــر المنتجــات 
الغذائيــة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 
الفعاليــة  هــذه  تنظيــم  ويأتــي  الشــقيقة. 
للغــذاء  العامــة  الهيئــة  قيــام  مــع  تزامنــًا 
بتحديــث  مؤخــًرا  بالســعودية  والــدواء 

متطلبات التسجيل اإللكتروني المسبق.
التــي ستســتمر  الورشــة  يحضــر  وســوف 
أعمالها 4 ساعات عدًدا من المسئولين من 
وزارة الصحــة ووزارة الصناعــة والتجــارة 
الجانــب  مــن  والمعنييــن  والســياحة 

السعودي وجسر الملك فهد.
واطــاع  تعريــف  إلــى  الفعاليــة  وتهــدف   
التجــار والُمصّنعيــن فــي مملكــة البحريــن 
تصديــر  قبــل  اإللزاميــة  المتطلبــات  علــى 
المنتجــات الغذائيــة إلــى المملكــة العربيــة 
لتفــادي أي عوائــق أو خســائر  الســعودية 
مادية جراء رفض الشحنات على المنافذ.

“متطلبات التصدير 
للسعودية”.. ورشة 

بالغرفة

تنتشــر الســيارات اليابانيــة مثــل “تويوتــا” و”نيســان” و”هونــدا” فــي شــوارع الواليــات 
المتحــدة األميركيــة، ولكــن علــى النقيــض نادًرا ما ُتشــاهد ســيارة أميركيــة الصنع في 
طــرق اليابــان التــي تعد ثالث أكبر ســوق للســيارات فــي العالم، وهو مــا وصفه الرئيس 

األميركي دونالد ترامب بأنه غير عادل، بناًء على تقرير نشرته “سي إن بي سي”.

الشــركات  نجــاح  إلــى  ذلــك  يعــود  وقــد 
فــي  المســتهكلين  خدمــة  فــي  المحليــة 
اليابان، إذ إن حوالي 95 % من الســيارات 
ا،  على الطرق في هذه الدولة منتجة محليًّ
وتعــوض الــواردات - التــي أغلبهــا مركبات 
تبيــع  إذ  رياضيــة  أو  فاخــرة  أوروبيــة 
شــركات “مرســيدس-بنز” و”بــي إم دبليــو” 
و”فولكس فاجن” مجتمعة عشرات اآلالف 
مــن الســيارات فــي اليابان ســنوًيا - الجزء 

المتبقي أي نحو 5 %.
كما أن حوالي 40 % من السيارات المباعة 
فــي اليابــان مــن فئــة الســيارات الصغيــرة 
للغاية التي يطلق عليها اسم “Kei”، وأغلبها 
ُتبــاع مــن قبل عامات تجاريــة يابانية من 

بينها “سوزوكي” و”دايهاتسو”.
إلــى  اليابــان  فــي  المســتهلكون  ويميــل 
كمــا  لكفاءتهــا  نظــًرا  الصغيــرة  الســيارات 
أنهــا مناســبة فــي البلــد المزدحــم لســهولة 
التنقــل بها في الشــوارع أو أماكن الوقوف 

الضيقة.
هــذا، ويرجــع مراقبــو الصناعــة هــذا النمط 
إلــى الخصائــص المميزة لســوق الســيارات 
الياباني، وأن الشــركات األميركية ال تصنع 
اليابانيــة،  األذواق  تناســب  ســيارات  ــا  حقًّ
كمــا أن أغلــب المصنعيــن األميركييــن لــم 
فــي  لهــم  وكاء  وجــود  فــي  يســتثمروا 
اليابــان، إضافة إلــى أن العديد من العماء 
فــي اليابــان لديهــم فكرة ثابتــة – حتى إذا 

عفــى عليهــا الزمــن – وهــي أن الســيارات 
األميركية ليست موثوقة وغير كفؤة.

 ويرى محلل لدى الشــركة التي يقع مقرها 
فــي طوكيــو “ســي إل إي إيه” “كريســتوفر 
ريتشتر” في تصريحات لـ “سي إن بي سي” 
أن شــركات صناعــة الســيارات األميركيــة 
ــا، إذ غادرت “فــورد” اليابان  لــم تحــاول حقًّ
تماًمــا في 2017، وباعــت “جنرال موتورز” 
حوالــي 700 ســيارة فقــط هنــاك فــي العام 

الماضي.

نـــــــــــــــــــادًرا مـــــــــا نــــــشــــــاهــــــد الــــعــــكــــس

لماذا تنتشر السيارات اليابانية في أميركا؟

 انخفضــت أســعار النفــط أمــس بفعــل توقعــات بــأن أوبــك ســتعّزز اإلنتــاج قريًبا لتعويــض انخفاض صــادرات إيــران بعد تشــديد عقوبات 
أميركية على طهران.

أطــول  تحقيــق  مســار  علــى  األســعار  لكــن 
مكاســب أســبوعية في ســنوات، فــي الوقت 
ا في ظل  الذي تشــهد فيه أســواق النفط شحًّ
اضطرابات في اإلمدادات وتنامي المخاوف 
التوتــرات  بشــأن  خصوًصــا  الجيوسياســية، 

بين الواليات المتحدة وإيران.
 وبلغــت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي 

 17 للبرميــل منخفضــة  74.18 دوالر  برنــت 
ســنًتا أو 0.2 % مقارنــة مــع ســعر اإلغــاق 

السابق.
بإيقــاف  أيضــا  التراجــع  األســواق  وربطــت 
ألمانيــا وبولنــدا وارداتهــا مــن روســيا بســبب 

التلوث في خط أنابيب دروزبا.
كمــا انخفضــت عقود الخام األميركي بنســبة 

1.5 % عنــد 64.22 دوالر، لكنهــا في طريقها 
لتســجيل مكاســب أســبوعية للمــرة الثامنــة 

على التوالي.
إنهــاء  أن  ســاكس”  “جولدمــان  بنــك  وذكــر 
الممنوحــة  لإلعفــاءات  المتحــدة  الواليــات 
النفــط  مــن  لمشــترياتهم  الــدول  لبعــض 
اإليراني، ســيعوضها ارتفاع اإلنتاج من دول 

ال  نحــن  لذلــك  وروســيا،  الرئيســية  “أوبــك” 
نتوقع المزيد من االرتفاع في األسعار، حتى 
مــع احتماليــة ارتفــاع التذبــذب فــي األشــهر 

المقبلة”.
 مــن جهتــه، قــال إيجــور سيتشــن الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة النفــط الروســية العماقــة 
روسنفت أمس إن الشركة ال ترى أن تشديد 
العقوبات األميركية على إيران ســيؤدي إلى 
حــدوث عجز فــي النفط العالمي في الربعين 

الثاني والثالث من 2019.
ا على ســؤال بشــأن ما إذا كانت روســيا   وردًّ

ستنســحب علــى نحــو تدريجــي مــن اتفــاق 
خفــض اإلمــدادات مــع أوبك، أشــار سيتشــن 
األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  تصريــح  إلــى 
مايــك بومبيــو الــذي قــال فيــه إن صــادرات 
الســعودية واإلمارات ســتعوض أي انخفاض 

في إمدادات اإليرانية.
 إلى ذلك، قال حامي أقصوي المتحدث باسم 
الخارجيــة التركيــة أمــس الجمعــة إن بــاده 
تســعى إلقنــاع الواليــات المتحــدة بالســماح 
لشــركة توبراش للتكرير، أكبر مســتورد نفط 
فــي الباد، بمواصلة شــراء النفــط الخام من 

إيران بدون التعرض لعقوبات.
 وقالــت واشــنطن يوم االثنيــن إنها لن تجدد 
اســتثناءات منحتهــا العام الماضي لمشــتري 
النفــط اإليراني، بما فــي ذلك تركيا، وطالبت 
بوقف المشتريات بحلول أول مايو وإال فإن 

المشترين سيواجهون عقوبات.
والقرار أكثر تشــدًدا ممــا كان متوقًعا، ويؤثر 
على عدد من المســتوردين الرئيسيين الذين 
ناشــدوا واشــنطن الســماح بمواصلــة شــراء 
النفــط اإليرانــي دون الوقــوع تحــت طائلــة 

العقوبات.

النفـــــط يتراجــــع مدعوًمــــــا بتعزيـــــز إنتــــــاج “أوبـــــك”
عواصم - وكاالت

 المحرر االقتصادي

اشتباك بين بعض التجار والمستشار القانوني خالل عمومية الغرفة سمير ناس
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عرض وطلب

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليه���ا الس���يد محمد عيس���ى محم���د الكويتي المال���ك ل� نكزس 
لالستش���ارت )مؤسسة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 66040 
طالب���ا تحوي���ل ف���رع 66040-3 و 66040-4 المؤسس���ة الفردي���ة إل���ى 
ش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة ولتك���ون من كيكس ان���د بيكس إلى 
كيك���س ان���د بيكس ذ.م.م برأس���مال وقدره 5000 خمس���ة االف دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. محمد عيسى محمد الكويتي

2. لمياء محمد عيسى محمد كويتي
3. فواز محمد عيسى محمد كويتي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 66040 

 تاريخ: 14/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 - 56706( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: كلشن نساء امت رسول فتح محمد نور محمد

االسم التجاري الحالي: باراجون سيتي للمقاوالت

االسم التجاري: مؤسسة كلشن نساء امت رسول

قيد رقم: 2-115950

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة أيه أند كيه ديناميك للتسويق واالعالن ذ.م.م
سجل تجاري رقم 103587

بن���اء عل���ى ق���رار المال���ك لش���ركة أيه أن���د كي���ه ديناميك للتس���ويق واالع���الن ذ.م.م  
بموجب القيد رقم 103587، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
MOHAMMAD KHALID SAEED:عنوان المصفي

رقم الموبايل: 39404928 )973+(
support@dtconsultancy.net :البريد االلكتروني

25/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 -57118( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 122363-1

اسم التاجر: حسين غلوم عباس علي
االسم التجاري الحالي: اي اوشنز لحلول التسويق والتداول عبر االنترنت

االسم التجاري المطلوب: بي بايكرز للتجارة العامة والخدمات
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ترف القابضة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 01-116154
بناء على قرار الشركاء في شركة ترف القابضة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
116154-01، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/  هيثم عبدالرحمن هاشم 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الهاتف: 39022886 )973+(
faris@pactlawfirm.com

23/4/2019
)CR2019-56427( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلين���ا المعل���ن أدن���اه: عل���ي محمد محم���ود القائ���د بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ حسين احمد حسن عبدالكريم االنصاري 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

1971-10
االسم التجاري

الرحاب للشقق السياحية
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international
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قتيالن في تحطم 
مروحية عسكرية مغربية

لقي عسكريان مغربيان مصرعهما، أمس 
الجمعة، في حادث تحطم مروحية تابعة 

للقوات المسلحة الملكية بمنطقة تيشال 
في الصحراء الغربية، بحسب وكالة 

األنباء الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن 
الضحيتين من طاقم المروحية، هما 
ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي 

لقيا مصرعهما في الحادث، فيما أصيب 
عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة.

وأشار المصدر إلى أن إجراء تحقيق 
تقني لتحديد أسباب الحادث.

وتضم القوات المسلحة الملكية 
حوالي 200 ألف فرد و175 ألف جندي 

احتياطي بميزانية 3.5 مليار دوالر.

استمرار الحراك بالسودان... واالنتقالي بانتظار أسماء وفد الحوار

التوصل إلى نقاط التقاء

قال المجلس االنتقالي في الســودان إنه ينتظر تســمية قوى الحرية والتغيير وفدها الســتكمال الحوار. فبعد اســتئناف التفاوض بين المجلس العســكري االنتقالي 
وقوى إعالن الحرية والتغيير يكتســب المســرح السياســي في الســودان ســمة االنفراج والتحرك خطوة نحو إنجاز االنتقال المدني للسلطة، حيث بدأت شخصيات 

قومية بتقريب مسافات الخالف بين المجلس العسكري االنتقالي وقوى الحرية والتغيير.

المجلــس  بيــن  المشــتركة  اللجنــة 
الحريــة  وقــوى  االنتقالــي  العســكري 
والتغييــر شــرعت فــي تأســيس آليــات 
لعملهــا بغيــة التوصل إلى نقــاط التقاء، 
فيما تنشط شخصيات قومية معروفة 
بتأييدهــا للحــراك الشــعبي، تنشــط في 
تقريــب مســافات الخــالف بيــن رؤيتي 
وقــوى  االنتقالــي  العســكري  المجلــس 

الحرية والتغيير.
وستعرض الشخصيات القومية مبادرة 
بقــاء  ضــرورة  علــى  تقــوم  لالنتقــال 
المجلس العســكري لــدوره الحيوي في 
االســتقرار واألمــن مع تشــكيل حكومة 
مدنية يرأســها شخص مستقل ترشحه 
قــوى الحريــة والتغييــر يقوم بتشــكيل 
حكومــة تكنوقــراط وأن تكــون الفتــرة 

االنتقالية ألربع سنوات.
السياســية  المفاوضــات  دائــرة  خــارج 
مــا زال مئــات اآلالف يتجمعــون أمــام 
مقــر وزارة الدفــاع الســودانية بدعــوة 
من قــوى الحرية والتغييــر لمواصلة ما 
اعتبرته استمرار الضغط على المجلس 
أهــداف  لتحقيــق  االنتقالــي  العســكري 

الثورة.
الفتــرة  أن  العســكري  المجلــس  وأكــد 
االنتقاليــة هــي عامــان فقــط ومرتبطــة 
بتحقيــق الكثيــر من التطــورات، كما أن 

المجلس ســيحتفظ بالســلطة السيادية 
فقــط، وأن المدنييــن ســيتولون رئاســة 

الوزراء وكل الوزارات الحكومية.
أن  إال  متكــرر،  الشــارع  فــي  المشــهد 
الجديد فيه كان دخول نحو مئة قاض 
ســوداني علــى خــط االحتجاجــات عبر 
تنظيمهــم مســيرة بــدأت مــن المحكمــة 

العليا إلى وزارة الدفاع.

وفــي خضــّم ضغــط الشــارع القلــق مــن 
الناطــق  خــرج  مختلفــة  ســيناريوهات 
العســكري  المجلــس  باســم  الرســمي 

محاوالً تخفيف حدة التوتر.
وحذر الصادق المهدي، رجل المعارضة 
أجراهــا  مقابلــة  وعبــر  الســودان،  فــي 
مــع وكالــة رويتــرز، المجلــس االنتقالــي 
مــن مغبــة عــدم التوصــل إلــى حــل مــن 

شــأنه التوصــل إلى اتفاق حول تســليم 
السلطة لحكومة مدنية.

أعضــاء  مــن   3 اســتقالة  وقــع  وعلــى 
المهنييــن”  “تجمــع  طالــب  المجلــس، 
الســودانيين بمحاكمتهــم، علــى خلفيــة 
التــي  الحملــة  فــي  المزعــوم  دورهــم 
أســفرت عن مقتل عشرات المحتجين، 

وفق ما تقول رويترز.

الخرطوم - وكاالت

الرباط - أ ف ب

جنود سودانيون يتحركون في موكب مركبات وسط حشود معتصمة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم أمس )رويترز(

انديانابوليس - أ ف بدبي - العربية.نتدبي - العربية.نت

كشفت السفارة األميركية في العاصمة العراقية بغداد أن الفساد يستشري في 
جميع مفاصل النظام اإليراني، بدءًا من القمة.

وأضافــت أن ممتلــكات مرشــد النظــام 
الــذي يســّوق  اإليرانــي علــي خامنئــي 
بمئتــي  تقــدر  فقيــر  أنــه  علــى  نفســه 
مليــار دوالر، بينمــا يعيــش الكثيــر مــن 
أبناء الشــعب تحت وطأة الفقر بســبب 
الوضــع االقتصادي المــزري بعد أربعين 
عامــًا مــن حكــم الماللــي، وفقــًا لبيــان 

السفارة األميركية.
وفي تحقيق أجرته وكالة رويترز، منذ 
سنوات عدة، كشف أن خامنئي يتحكم 
اقتصاديــة ضخمــة،  إمبراطوريــة  فــي 
ويملك منظمة باســم هيئة تنفيذ أوامر 
اإلمام أو المعروفة في إيران وخارجها 
باســم “ســتاد” التــي تســيطر علــى كل 
هــذه المليــارات، وفــي األعــوام الســتة 
إلــى  المنظمــة  هــذه  تحولــت  األخيــرة 

كيــان تجــاري عمــالق ويملــك حصصــًا 
في جميع قطاعات االقتصاد.

أن  رويتــرز  أجرتــه  اســتقصاء  ووجــد 
أقامــت  لخامنئــي  التابعــة  المنظمــة 
االســتيالء  خــالل  مــن  إمبراطوريتهــا 
التــي  العقــارات  آالف  علــى  الممنهــج 
تخــص مواطنيــن إيرانييــن مــن أبنــاء 

األقليات الدينية وأصحاب أعمال.

ولعل نبع اإليرادات المتدفق من  «
“ستاد” يفسر سر تمكن خامنئي 

من البقاء على رأس النظام، فستاد 
وملياراتها توفر له الوسائل للعمل 

باستقالل عن البرلمان وعن ميزانية 
الدولة وال يحق ألي جهة إيرانية 

مساءلته عن سر غناه بعد فقره أو 
تطبيق مبدأ: من أين لك هذا.

تقــول مجلــة “هيــل” األميركيــة، إن مجلــس الشــيوخ ســيطرح فيتــو الرئيــس 
األميركــي دونالــد ترامــب، الــذي اســتخدمه ضــد حظــر التعــاون األميركــي مع 

قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، للمناقشة األسبوع المقبل.

ميتــش  األغلبيــة  زعيــم  مكتــب  وقــال 
ماكونيــل )جمهوري عــن والية كنتاكي(، 
الخميــس، إن “المجلس ســيتناول فيتو 
الرئيــس بشــأن قــرار اليمــن فــي نهايــة 
األســبوع”. يذكــر أن ترامــب اســتخدم 
الفيتــو ضد قــرار الكونغــرس، في وقت 
مبكــر مــن هــذا الشــهر، وهــو مــا ُيعتبــر 
وكان  رئاســته.  فــي  لــه  الثانــي  الفيتــو 
القرار ُيطالبه بسحب أي قوات أميركية 
مشاركة أو مؤثرة في اليمن في غضون 
30 يومًا باســتثناء القوات التي ُتحارب 

تنظيم القاعدة.
أول  هــو  الشــيوخ  مجلــس  ألن  ونظــرًا 
مــن صّوت علــى القرار المتعلــق باليمن، 
فســتكون أولــى محاوالت التجــاوز في 

هذا المجلس، ولكن ال ُيتوقع أن يحشــد 
أصواتــًا  النــواب  أو  الشــيوخ  مجلــس 

تخولهم لتجاوز فيتو ترمب.
وقــد مــرر مجلــس الشــيوخ قــرار اليمن 
بتصويت 54 صوتًا مقابل 46 صوتًا في 
الشــهر الماضــي. وألن المؤيديــن كانــوا 
الحــرب،  ســلطة  قانــون  يســتخدمون 
تمّكنوا من تمرير القرار بأغلبية بسيطة 

وتجنبوا فترة تأجيل القرار.

ُيذكر أن ماكونيل لم يدعم القرار،  «
ولم ُيحدد مكتبه، الخميس، اإلجراء 

الذي سيتخذه مجلس الشيوخ في 
معالجة “الفيتو”. وسيتطلب تجاوز 

فيتو ترمب 67 صوتًا على األقل في 
مجلس الشيوخ، أي ثلث األصوات.

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه سيسحب توقيع بالده 
على معاهدة تجارة األسلحة، نص تبنته األمم المتحدة عام 2013، ويهدف إلى 

إضفاء الطابع األخالقي على التجارة الدولية لألسلحة.

إنديانابوليــس  فــي  ترامــب  وقــال 
بواليــة إنديانــا أمــام “ناشــونال رايفــل 
اسوسييشــن” إن بــالده “ترفــض هــذه 
المعاهــدة”. وأضــاف “لــن نصــادق علــى 
هــذه المعاهــدة” مبديا مــرة أخرى عدم 
ثقته في المعاهدات الدولية والمنظمة 

المتعددة األطراف، ومقرها نيويورك.
وتابــع “أعلن رســميا اليــوم أن الواليات 
توقيــع  تأثيــر  ســتلغي  المتحــدة 
أميــركا علــى هــذه المعاهــدة. لــن نــدع 

يدوســون  األجانــب  البيروقراطييــن 
على الحريات المكفولة في التعديل 

الثاني للدستور”.
وزيــر  حينهــا  النــص  وّقــع 

كيــري  جــون  الخارجيــة 

فــي عهــد الرئيــس بــاراك أوبامــا، لكــن 
الكونغرس لم يصادق عليه مطلقا.

وتنص المعاهدة على ضرورة أن تجري 
كل دولــة موقعــة تقييما قبل أي صفقة 
لمعرفــة مــا اذا كانــت األســلحة المباعة 
يمكــن اســتخدامها للتحايــل على حظر 
اإلنســان  حقــوق  النتهــاك  أو  دولــي 
تتــراوح  مجرميــن.  إلــى  تحويلهــا  أو 
األســلحة المشــمولة في المعاهــدة بين 
والســفن  والمقاتــالت  المسدســات 
بالصواريــخ.  مــرورا  الحربيــة 
جميــع  النــص  ويغطــي 
الدوليــة  المعامــالت 
مــن اســتيراد وتصدير 

ونقل.

ترامب ينسحب من معاهدة تجارة األسلحة“الشيوخ” سيحاول تجاوز فيتو ترامب بشأن اليمنثروة خامنئي تقدر بمئتي مليار دوالر
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أعلــن الجيــش اليمنــي، اليــوم الجمعــة، مصــرع 30 مــن عناصــر ميليشــيات الحوثــي 
االنقالبية المدعومة من إيران، في مواجهات بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

وأفــاد الموقع الرســمي للجيــش اليمني، 
أن المواجهــات اندلعــت أثنــاء محاولــة 
عناصر مــن الميليشــيات، التقدم باتجاه 

منطقة القهرة شمالي جبهة مريس.
وأكد أن قوات الجيش الوطني أفشــلت 
علــى  وأجبرتهــا  الميليشــيات،  محاولــة 
فــي  قتيــال   30 تكبيدهــا  بعــد  التراجــع، 

صفوفها بينهم القيادي الميداني المكنى 
“أبو حمزة”، وجرح آخرين.

اليمنــي  الجيــش  قــوات  واســتهدفت 
بعــدد مــن الصواريــخ الحراريــة، أمــس، 
تجمعات لميليشيات الحوثي االنقالبية، 
فــي منطقــة يعيــس بالجبهــة ذاتهــا، مما 

أسفر عن مصرع 40 عنصرا.

أصيب عشــرات الفلســطينيين بنيران الجيش اإلســرائيلي في مواجهات اندلعت 
السادســة  الجمعــة  فــي  وإســرائيل  غــزة  قطــاع  بيــن  الحــدودي  الســياج  قــرب 
والخمسين الحتجاجات “مسيرات العودة” على ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وقــال أشــرف القــدرة الناطق باســم 
وزارة الصحــة في بيــان “أصيب 60 
مواطنــا بجــروح مختلفــة مــن قبــل 
طفــال   15 بينهــم  االحتــالل،  قــوات 
ومســعف ومصور صحافــي )محلي( 
خالل قمع قوات االحتالل مسيرات 

العودة الكبرى في الجمعة الـ56”.
العليــا  الوطنيــة  الهيئــة  ودعــت 
“لالســتعداد  العــودة  لمســيرات 
والتحضير إلحياء الذكرى الســنوية 
ومــرور 71 عامــا علــى يــوم النكبــة” 

الذي يوافق 15 مايو المقبل.

مصرع 70 حوثيًا بينهم قيادي شمالي الضالع

إصابة عشرات الفلسطينيين بنيران االحتالل

نفى الناطق الرسمي باسم  «
المجلس العسكري االنتقالي 
في السودان، الفريق شمس 

الدين كباشي، الجمعة، األنباء 
التي ترددت بشأن إطالق سراح 

عدد من رموز النظام السابق.

 وفي تصريحات صحفية، أكد  «
الفريق كباشي وجود نائبي 

الرئيس المعزول، عثمان محمد 
يوسف كبر، وحسبو محمد عبد 

الرحمن في السجن.  وأضاف 
أن الزبير أحمد الحسن، الذي 

كان يتولى زعامة ما يعرف 
ب”الحركة اإلسالمية” التي 

شكلت غطاًء لنظام البشير، 
يخضع حاليا لإلقامة الجبرية.

وقال إن السلطات المختصة  «
تباشر تجاههم مهامها في 

التحريات واإلجراءات القانونية. 
ويقبع الرئيس السوداني 

المعزول، عمر البشير، في 
سجن “كوبر” بمدينة الخرطوم 

بحري، الذي يعتبر األكثر 
تحصينا في البالد، ويضم 14 

قسما من بينها قسم المدانين 
بأحكام إعدام، وآخر للمعتقلين 

السياسيين. وذكرت تقارير 
صحافية أن صحة الرئيس 

المعزول “في تدهور”، خاصة 
أنه يعاني من “عدة أمراض” 

مما يتطلب وجوده خارج 
السجن.

المجلس العسكري ينفي اإلفراج عن رموز النظام السابق

عواصم - وكاالت الجزائر - وكاالت

قال مبعوث روســيا الخاص إلى ســوريا ألكســندر الفرنتييف، أمس الجمعة، إن الحكومة الســورية وجماعات المعارضة المســلحة 
والجهات الداعمة للطرفين يمكن أن يتفقوا على تشكيل لجنة دستورية في الشهور المقبلة.

وفشــل الجانبــان حتــى اآلن فــي االتفــاق 
على تشكيل اللجنة الدستورية ولم تسفر 
أجريــت  المحادثــات  مــن  جولــة  أحــدث 
فــي نور ســلطان عاصمة قازاخســتان عن 
تحقيــق تقــدم ملحــوظ يــوم أمــس. لكــن 

الفرنتييف قال إنهم على وشك ذلك.
وقال إن دبلوماســيين من روســيا وإيران 
وتركيــا ســيجتمعون مــع مفاوضيــن مــن 
األمــم المتحــدة في جنيف لمناقشــة األمر 
مجــددا مضيفــا أن المســألة ”فــي طورهــا 

النهائي“.
وقــال الفرنتييــف للصحافييــن ”لــم نتفــق 
علــى التوقيــت بعــد ونأخــذ فــي االعتبــار 
شــهر رمضــان المقبــل، مــن المرجــح جــدا 
أن يحــدث ذلــك بعــده، لكننــي أعتقــد أنــه 
بحلــول هــذا الوقــت ســيكون باســتطاعة 
الســيد بيدرســن )مبعــوث األمــم المتحدة( 

إعالن“ تشكيل اللجنة.

روســية  غــارات  فــي  مدنييــن   10 مقتــل 
علــى إدلــب قتــل 10 مدنييــن فــي غــارات 
خاضعــة  مناطــق  علــى  روســية  جويــة 
لســيطرة فصائــل جهاديــة فــي محافظــة 
إدلب بشــمال غرب ســوريا، أمس الجمعة، 

بحسب المرصد السوري لحقوق االنسان.
وقــال المرصد ومقره بريطانيا إن 3 قتلى 
بلــدة  أطــراف  فــي  ســقطوا  بينهــم طفــل 
كفرنبــل وســبعة بينهم طفلة فــي بلدة تل 

هواش.

احتشــد آالف المتظاهرين الجزائرييــن الذين يطالبون 
برحيــل النخبــة الحاكمــة فــي العاصمــة كمــا فــي باقــي 
البــالد للجمعــة العاشــرة علــى التوالــي. ورفــع  أنحــاء 
المتظاهــرون شــعارات تقــول إنــه طفــح الكيــل، وإنهم 
متمســكون بالحراك حتى رحيل بقايا النظام، رافضين 
أي مناورات بشأن مطالبهم. وتجمع آالف المتظاهرين 
فــي ســاحة البريــد المركــزي وســاحة موريــس أودان 
للمطالبة برحيل جميع رموز النظام، فيما أغلقت قوات 
المتظاهريــن  أمــام  المركزيــة  الجامعــة  نفــق  الشــرطة 
للجمعة الثانية تفاديًا لحدوث انزالقات. وكان نشــطاء 
دعــوا إلــى االســتمرار فــي التظاهــر حتى رحيــل جميع 
رمــوز نظــام بوتفليقــة. كمــا دعــا رئيــس أركان الجيش 
المحتجين إلى التحلي بالحيطة والحذر من محاوالت 

وفد المعارضة السورية خالل مشاركته في محادثات نور سلطان أمساختراق المسيرات السلمية. محتجون ضد الحكومة في الجزائر العاصمة أمس )أ ف ب(

قريبا السوري  الدستور  لصياغة  لجنة  على  االتفاق  روسيا:  المتظاهــرون يرفضون “المناورات” متمســكين بمطالبهم
محادثات نور سلطان لم تحقق تقدما مطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة

سیمثل الوزير األول الجزائري السابق،  «
أحمد أويحیى، أمام قاضي التحقیق 

لدى محكمة سیدي أمحمد يوم الثالثاء 
المقبل بتھمة تبديد المال العام 

وقضايا متعلقة بالفساد، وذلك بناء 
على االستدعاء الذي وجه له، وفق ما 

أوردته صحيفة “ البالد” الجزائرية. يذكر 
أن محكمة سیدي أمحمد بالجزائر 

العاصمة كانت قد استدعت كاًل من 
الوزير األول السابق أحمد أويحىي، 

ومحمد لوكال وزير المالیة ومحافظ 
بنك الجزائر سابقا في قضايا فساد.

صحيفة جزائرية.. أويحيى أمام قاضي التحقيق الثالثاء المقبل
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معظــم األنظمــة السياســية الحاكمــة فــي العالــم، تســعى دائمــا لجعــل هدفها األســاس 
إســعاد وتقــدم شــعوبها، لذلــك فإنها تضع الخطــط والبرامج المختلفة من أجل كســب 
رضــى شــعوبها مــن خــال نجاحها في تقديم أفضل ما في وســعها، وهنــاك الكثير من 
التجــارب بهــذا الخصــوص بشــأن قــادة وأنظمــة قدمــت لشــعوبها الكثيــر مــن أســباب 
الرفاهية والتقدم، لذلك فإن الشعوب تمسكت بها ورضت بقيادتها األمينة المخلصة، 
لكــن الحالــة فــي إيــران فــي ظــل حكم الفاشــية الدينيــة الحاكمــة في طهــران تختلف 
تمامــا، إذ إن هــذا النظــام يضــع كل الخطــط والبرامــج المختلفة ليس من أجل إســعاد 
الشــعب اإليرانــي ورفاهيتــه وتقدمــه، بــل مــن أجل ضمــان بقائــه واســتمراره وكيفية 

المحافظة على نفسه من األخطار والتهديدات المحدقة به!
بإلقــاء نظــرة علــى األوضاع المختلفة فــي إيران يتضح لنا أن هــذا النظام قام بتبديد 
ثروات وأموال الشــعب اإليراني في أمور وقضايا لم تخدم الشــعب اإليراني بشــيء، 
بــل كانــت كلها من أجل النظــام وكيفية ضمان بقائه واســتمراره، وتدخاته في بلدان 
المنطقــة ليســت مــن أجــل مصالــح الشــعب اإليرانــي وال مــن أجــل مصالــح شــعوب 
المنطقــة، بــل من أجل إيجاد جيــوش من العماء والمرتزقة التابعين له يكون هدفهم 
األول واألخيــر الدفــاع عنه حتى ضد الشــعب اإليراني، وصرح بذلك المالي أنفســهم 
وتفاخروا وهددوا به الشعب اإليراني في حال فكر بالثورة واالنتفاضة ضدهم، فهل 

يوجد نظام أحط وأكثر حقارة من هذا النظام؟
الكــوارث والمآســي التــي حدثــت وتحدث للشــعب اإليرانــي لم ولن تعني شــيئا لنظام 
المالي ألن استراتيجيتهم مبنية على أساس إفقار وتجويع الشعب وحرمانه وجعله 
في حالة من الحزن والكآبة المستمرة، لذلك فإن الذي لفت أنظار العالم وأثار دهشته 
أن تبــادر منظمــة مجاهــدي خلــق بإمكانياتهــا المتواضعــة بتقديم ما بوســعها للشــعب 
اإليراني في محنة كارثة السيول، لكن النظام ومع كل تلك األموال واإلمكانيات التي 
لديــه وقــف موقفــا مشــينا مــن هذه الكارثــة، فهو ال يريد لهذا الشــعب أبــدا أن يتعافى 

ويقف على قدميه ألنه يعلم أنه “أي الشعب” سينقض عليه ويلحقه بسلفه.

البقاء واالستمرار في الحكم هدف نظام الماللي الوحيد، هذه هي البديهية  «
التي طالما أكدت عليها منظمة مجاهدي خلق خصوصا أن األحداث 

والتطورات كلها أكدت ذلك وأثبتته، لذلك فإن بقاءه سيكون بمثابة حكم 
باإلعدام على مستقبل األجيال القادمة للشعب اإليراني. “الحوار”.

معادلة العمل غير المأجور...
إذا كنــا قادريــن علــى تقليــل أســبوع العمــل، وذلــك بفضــل التقدم 
فــي التشــغيل اآللــي، فيمكننــا عندئــٍذ دعــم المزيــد من األســاليب 
المبتكــرة تجــاه ترتيبــات الرعايــة المنزليــة والمحليــة. ويمكن أن 
تســاعد األشــكال الجديــدة من العمــل المرن التي لــم تعد خاضعة 
ألهواء أصحاب العمل ولكنها تمنح العمال السيطرة على ساعات 
العمــل، والعمــل عــن ُبعــد، واإلجازات، علــى تحقيق المســاواة بين 
أدوار األسر المعيشية بحيث يمكن للنساء والرجال المشاركة في 

الكسب والرعاية.
األدوار  فــي  متســاوين  مشــاركين  والنســاء  الرجــال  أصبــح  إذا 
المنزليــة والعمليــة، فإن هذا من شــأنه أن يتحدى التوقعات حول 
مــن المســؤول عــن العمــل بأجــر وبــدون أجــر. إذا أدت األتمتــة 
إلــى زيــادة اإلنتاجيــة وخلــق المزيــد مــن الثــروة، مــع تقليــل عدد 
الوظائف، فســنحتاج إلى إيجاد طريقة إلعادة توزيع هذه الثروة 
بطريقة تفيد المجتمع، ويتمثل أحد األساليب البناءة في مكافأة 
هذه األعمال المنخفضة القيمة، مثل أعمال الرعاية، والتي تعتبر 

ضرورية لمجتمعنا.

في الوقت الحالي إن الوظائف المربحة لرأس المال، مثل العمل  «
في مجال التمويل، تكتسب مكانة عالية في حين تظل أعمال 

الرعاية على جنب. طوال الوقت تواجه العديد من الدول الغربية 
قنابل زمنية ديموغرافية. نحن بحاجة إلى المزيد من العاملين 

في مجال الرعاية لرعاية العدد المتزايد من المسنين، لكن نظامنا 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي منظم بطريقة ال يتم فيها تقدير 

عمل مقدمي الرعاية بشكل صحيح.

البقاء واالستمرار في الحكم هدف نظام الماللي

األتمتة لديها القدرة على تحسين 
المساواة بين الجنسين في العمل )2(

مؤامرة الربيع العربي... 
مذهبية الشعوبيين الجدد

عندمــا بــدأت مؤامرة الربيع العربي، حاول الكســرويون الفرس احتال العالم 
العربي المســلم، عبر أســلوبين قذريــن كانا الوقود الدائم لهــذه الثورة العرقية 
الطائفية... هذان األسلوبان أو الطريقتان هما العرقية والمذهبية، فالمذهبية 
هــي أن صنــم فــارس شــخص يمثــل الرجل الثانــي بالمذهــب الخمينــي. وهو، 
حســب آيديولوجيتــه، ليس فقــط ولي الخمينيين بل كل من يعتنق اإلســام، 
وطاعتــه واجبــة وواليته مفروضة على عموم المســلمين، هذا النهج المذهبي 
الدينــي لصنــم فــارس، يســتهوي بعــض المســتعربين الذيــن يتوقون للســادية 
الدينيــة لــكل مــن ينجــح برســم صــورة دينيــة قدســية لــه بينهم، فنرى حســن 
نصــرهللا، وســفيه اليمــن الحوثــي، والمالكــي، خيــر مثــال علــى والئهــم لصنــم 

فارس.
هذا األســلوب إن نجح بنســبة قليلة بين مســتعربي األمة العربية اإلســامية، 
إال أنــه لــم ينجح مع الطورانيين ومحاولتهم احتال األمة العربية اإلســامية 
مذهبيــا، بمعاونــة طبعا النســخة الســنية لحســن نصــرهللا والحوثــي والمالكي 
والحشــد الشــعبي، أال وهــي تنظيــم اإلخوان الخونــة، الذين اعتقــدوا بغبائهم 
وخيانتهــم أنهــم قــادرون أن يدخلــوا المنافــق الطورانــي وزمرتــه إلــى البيــت 
العربي المســلم، من خال تطبيلهم وتســويقهم لبطوالته الزائفة التي كشفتها 

األيــام لنــا، وهنــا يجــب أن نكــون منصفيــن، فكما نوجــه اتهامنا لعمــاء أدانوا 
بالطاعــة صنمهــم فــي فــارس، فإنــه مــن الواجــب أن نوجــه اتهامنــا لمــن أدان 
بالوالء للمنافق الطوراني، فنحن نتهم خونة وعماء ال نتهم منتسبي مذهب. 

والسبب في أن المذهبية لم تنجح مع الطورانيين، هو أنهم لم يقدموا  «
منذ بداية االحتالل الطوراني القذر والنتن لألمة العربية اإلسالمية، أي 

رمز ديني أو فقيه أو عالم متمرس بالدين يشار له بالبنان، ويقود األمة 
اإلسالمية باجتهاداته وفتاويه وأفكاره اإلسالمية حتى هذه اللحظة، 

وسط استهزاء عربي إسالمي بهذه الدولة التي تدعي الخالفة، ولم يخرج 
من أصالبها عالم أو فقيه إسالمي معروف، متعللين بأن ال وقت لديهم 

للفقه بسبب انشغالهم بالحروب، أقصد بتحطيم كل تقدم وإبداع 
يقوم به العرب المسلمون. لهذا، ففاقد الشيء ال يعطيه، فال يمكن 

للطورانيين أن يسوقوا أنفسهم على أنهم قادة متفقهون ويحملون 
نهجا إسالميا، أسوة بما يدعيه صنمهم وأتباعه، بالرغم من استماتة 

قادة اإلخوان في تسويق صورة المنافق الطوراني على أنه الزعيم والقائد 
الجديد لألمة اإلسالمية بين أوساط الشعب العربي المسلم، متناسين 

بغباء أن هذا الشعب العربي المسلم كما كشف كهنوتية وشعوذة صنم 
فارس، يعرف تماما نفاق وكذب وصبيانية زعيمهم هذا. وللحديث بقية.
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فالح هادي الجنابي

د. جاسم حاجي
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“ال تخلون البحريني 
يتحرمص”

بين فترة وأخرى تطرح بعض األسواق الكبيرة التي تبيع المواد الغذائية واالستهاكية 
والمحــات التجاريــة عروضا ترويجية مغرية وبأســعار مناســبة جدا للجميع، خصوصا 
في مثل هذه األيام التي تســبق دخول شــهر رمضان المبارك “عساكم جميعا من عواده 

ال فاقدين وال مفقودين”.
بشــكل عــام هــذا توجه طيــب ومطلوب ونشــجعه كغيرنا من المواطنيــن وال غبار عليه 
ويحسب ألصحاب تلك المحات، لكن لشديد األسف يحتاج لضوابط واشتراطات في 
تنفيــذه كــي يســتفيد منه المواطن البســيط أوال الــذي ينتظر مثل تلــك العروض بفارغ 
الصبر، إذ نرصد عبر الفيديوهات ومن خال حديث الناس، عندما تقوم تلك المحات 
باإلعان عن المنتوجات التي تنوي تخفيض أسعارها يتسابق عليها أصحاب المطاعم 
والبرادات بمختلف مستوياتها والمحات التجارية وبشكل محموم “مثل اليرايير اللي 
شامين دم، ويخمون اللي هست”، وبكميات كبيرة من تلك المنتوجات الغذائية وبذلك 
يتركون المستهلك البحريني “يتحرمص” لعدم استفادته من تلك العروض الموسمية.

وعليه المطلوب من أصحاب تلك الشــركات والمؤسســات والمحات التجارية الكبيرة 
وأيضــا مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ممثلــة فــي إدارة حمايــة المســتهلك 
وكذلــك غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين أن يكون لهم دور فعــال وذلك من خال وضع 

آلية لعملية البيع المنصف بحيث يمنع أصحاب المطاعم والبرادات والمحات التجارية 
وال يسمح لهم بشراء أو حجز تلك الكميات الكبيرة من تلك المنتوجات في األيام التي 

يخصص فيها طرح تلك العروض.

الصورة الثانية
غالبية المواطنين أصبحوا يعانون كثيرا من صعوبة االتصال بشركات تعبئة  «

 اسطوانات الغاز وتوزيعها على المستهلكين.
لذا على أصحاب تلك الشركات استحداث طرق جديدة تتماشى مع وقتنا الحاضر 

بتفعيل خدمة الطلب عبر قنوات التواصل وفي مقدمتها قناة “الواتساب” 
األكثر انتشارا بين الناس بدال من الطريقة التقليدية الحالية التي تتم عبر الهاتف 

التي تجعل المستهلك يشعر بالعصبية والتعب وهو يحاول عشرات المرات 
كي يصل إلى موظفي البدالة، وفوق ذلك يمل من “كثر ما يسمع عبارة سنقوم 

بخدمتكم بعد أن تطلع روحكم بعد قليل، جميع المخابرين مشغولين حاليا 
يرجى االنتظار”، وتستمر العملية لوقت طويل، ويضيع وقت المتصل”وينشفط 
لكردت ماله” دون جدوى. نأمل تحقيق هذا المطلب في أسرع وقت ممكن قبل 

أن يشرفنا الشهر الفضيل. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

دمج ذوي االحتياجات 
الخاصة بالمدارس

يحتــل دمــج الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمــدارس الحكوميــة أهميــة خاصة 
باعتبار ذلك ضرورة تربوية وتعليمية وإنسانية، فالِعلم والتعلم حٌق للجميع لألسوياء 
وغيرهــم فــي المجتمــع، وحققــت تجربة دمج الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصة في 
المدارس الحكومية البحرينية منُذ بدايتها في )2010م ـ 2011م( نجاًحا كبيًرا بفضل 
توجيهــات القيــادة السياســية وجهــود وزارة التربيــة والتعليــم وقيادتهــا فــي توفيــر 
عناصــر البيئــة المدرســية المائمة لهــؤالء الطلبة، ووصلت أعداد مــدارس الدمج إلى 

)81( مدرسة للعام الحالي بمختلف محافظات المملكة.
وســيتم تنفيــذ هــذه التجربــة فــي المــدارس اإلعدادية مــن أجل حصــول الطلبة ذوي 
تعليمهــم،  الســتكمال  والتعليميــة  التربويــة  الخدمــات  علــى  الخاصــة  االحتياجــات 
ومــن جميــع الفئــات )التوحــد، الذهنيــة، متازمــة داون، الصــم والبصريــة والســمعية 
والجسدية، وذوي صعوبات التعلم وبطء التعلم، بجانب مرضى السكلر والسرطان(. 
وقــد شــيدت الــوزارة صفوفا خاصة لهــم وبكادر تعليمي مؤهل وأجهزة ومســتلزمات 
تربويــة تقنيــة كالســبورة الذكيــة والحواســيب، مــع توفيــر برنامــج لتطويــر التواصل 
االجتماعــي واللغــوي باســتخدام الصــور، وبرنامــج تعزيــز الســلوكيات االجتماعيــة 

اإليجابية، وبرنامج تنظيم الوقت، وبرنامج التخاطب الهادف.
وتكفــل المملكــة التعليــم للجميــع بــدون اســتثناء وفًقــا للمــادة )7/ أ( مــن الدســتور، 

وبالمجــان وفًقــا للمــادة )2( و)5/ البنــد 1( مــن قانــون التعليــم رقم )27( لســنة 2005م، 
والتعليــم إلزامــي فــي مراحلــه األولــى كما جاء فــي المــادة )1( من القانــون، وهي من 
التشــريعات التــي ســنتها المملكة لرعايــة المواطن البحريني واالهتمــام بتعليمه كونه 

ثروة وطنية غالية.

ويأتي اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم بالطلبة ذوي االحتياجات  «
لتحقيق عدد من األهداف، من بينها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للتعليم 
لجميع طلبة البحرين بدون استثناء، وعدم التفريق بينهم وبين الطلبة 

األسوياء مع توفير الدعم التربوي والتعليمي الخاص بهم، وتنمية شعورهم 
بالتفاعل المتواصل مع أقرانهم الطلبة العاديين في الصف والمدرسة 

مما ُيساهم في انخراطهم في الحياة العادية، والتقليل من الفوارق 
االجتماعية والنفسية بينهم وبين األسوياء في بيئة تربوية وتعليمية ينمو 
فيها أكاديمًيا واجتماعًيا ونفسًيا، وتنمية زيادة الدافعية لذوي االحتياجات 
الخاصة نحو التعليم بتكوين عالقات اجتماعية مع الطلبة واألسرة وأفراد 

المجتمع. واألهم من ذلك نشر الوعي الثقافي واالجتماعي والتربوي 
للهيئات اإلدارية والتعليمية واألسرة والمجتمع باالهتمام بذوي االحتياجات 

الخاصة تربوًيا واجتماعًيا وإنسانًيا ألنهم جزء ال يتجزأ من المجتمع 
البحريني.

عبدعلي الغسرة
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رحب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة بإعالن المملكة العربية الســعودية الشــقيقة اســتضافة ســباق داكار العالمــي للمرة األولى 
على مســتوى قارة آســيا، مشــيرًا ســموه إلى أن هذه االستضافة تفتح آفاق واسعة في الجانب الرياضي وخصوصًا 

في السيارات. 

 وأكد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن االســتضافة تؤكد االهتمام 
الكبيــر الذي توليه القيادة الســعودية 
متمثلــة بخــادم الحرميــن الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
قائــد األمــة اإلســامية وولــي العهــد 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الدفــاع األميــر محمــد بــن ســلمان بن 
ســموه  مبينــًا  ســعود،  آل  عبدالعزيــز 
أن الرعايــة التي تحظــى بها الرياضة 
الســعودية تعطي الدافع الكبير لكافة 
ببــذل الجهــود لمواصلــة  الرياضييــن 
واالســتضافات  الناجحــة  المســيرة 
المتميزة التي دائمًا ما تبرزها الكوادر 

السعودية. 
 وأوضح ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
المملكــة  اســتضافة  أن  خليفــة  آل 
داكار  لســباق  الســعودية  العربيــة 
العالمــي يؤكــد المكانــة المتميزة التي 
تمتلكهــا المملكــة الشــقيقة وســيكون 
االنطاقــة  نحــو  بوابــة  الســباق  هــذا 
الســباقات  أكبــر  باحتضــان  الرائــدة 

العالمية. 
 وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
البحريــن  مملكــة  “إن  خليفــة:  آل 
اســتضافة  فــي  كبيــر  نجــاح  حققــت 
أكبر السباقات العالمية في السيارات 
وهــو ســباق “الفورمــوال 1” علــى مدار 
ســتكون  واليــوم  طويلــة،  ســنوات 
المملكة العربية السعودية أمام تاريخ 
جديد باستضافة سباق داكار العالمي 
للمرة األولى على مستوى قارة آسيا، 
حيــث نشــعر بالفخــر واالعتــزاز فــي 
ظــل العاقــة المتينة التــي تربط بين 
العربيــة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة 

السعودية”. 
 وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
التــي  الكبيــرة  بالجهــود  خليفــة  آل 

يبذلهــا صاحب الســمو الملكــي األمير 
عبدالعزيــز بــن تركــي الفيصــل رئيس 
مجلــس إدارة الهيئة العامــة للرياضة 
وحرصــه على جعــل المملكــة العربية 
الســعودية محط أنظار العالم، مشيدًا 
بجهــود  الوقــت  ذات  فــي  ســموه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد 
بــن ســلطان الفيصــل رئيــس االتحــاد 
والدراجــات  للســيارات  الســعودي 
للمملكــة  ســموه  ومتمنيــًا  الناريــة، 
التوفيــق  كل  الســعودية  العربيــة 
والنجــاح وأبدى ســموه ثقتــه الكبيرة 
بالقدرات الســعودية وإخراج الســباق 

بأفضل صورة تنظيمية. 
 وكانــت الهيئــة العامــة للرياضــة فــي 
المملكة العربية الســعودية قد أعلنت 

فــي مؤتمــر صحفــي عــن اســتضافة 
فــي  العالمــي  داكار  لســباق  المملكــة 
الفتــرة من 5 حتى 17 يناير من العام 
القــادم 2020 وبشــراكة تمتــد إلى 10 
ســنوات وذلــك بالتعــاون مــع االتحاد 
والدراجــات  للســيارات  الســعودي 
النارية وحضر المؤتمر صاحب السمو 
الملكــي األميــر عبــد العزيــز بــن تركي 
الملكــي  الســمو  وصاحــب  الفيصــل 
الفيصــل  ســلطان  بــن  خالــد  األميــر 
مايــكل  للقديــة  التنفيــذي  والرئيــس 
رالــي داكار  راينيجــر، ومديــر ســباق 
التنفيــذي  والمديــر  ديفيــد كاســتيرا، 
لســباق داكار ويــان  المالكــة  للشــركة 

المونير. 
 الجديــر بالذكــر أن رالــي داكار 2020 

9000كلــم،  مســافة  علــى  ينطلــق 
بمشاركة ما يقارب 330 عربة يمثلون 
مختلفــة،  فئــات   4 فــي  جنســية   60
الناريــة،  الدراجــات  فئــة  وهــي: 
الصحراويــة  الرباعيــة  والســيارات 
وســتكون  والســيارات،  والشــاحنات 
البحــر  نقطــة االنطــاق مــن عــروس 
األحمــر، مدينة جدة، ومن ثم يســتمر 
إلــى مشــروع البحــر األحمــر،  الرالــي 
ألــف   28 مســاحة  علــى  يمتــد  الــذي 
كــم، ثــم بعــد ذلك يصــل المتســابقون 
إلــى مدينــة المســتقبل “نيــوم”، وهــو 
المشــروع األكثــر طموًحــا فــي العالــم 
ويقع على البحر األحمر على مساحة 
يدخــل  وبعدهــا  كلــم،   450 تتجــاوز 
المتســابقون مدينــة حائل المشــهورة 
بســباق حائــل الدولــي، ويكمل ســباق 
داكار الطريــق نحــو عاصمــة المملكــة 
العربيــة الســعودية الريــاض، وبعدهــا 
يدخل المتسابقون في يوم راحة، ثم 
يعــود المتســابقون ليدخلــوا المنطقة 
تنتظرهــم  ذلــك  وبعــد  الشــرقية، 
صحــراء الربــع الخالــي، ليعــود بعدها 
المشــاركون مــرة أخــرى إلــى مدينــة 
الريــاض وإنهــاء الســباق فــي منطقــة 

القدية.

ناصر بن حمد يرحب باستضافة السعودية لسباق داكار للمرة األولى

اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بوابة نجاح
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قــّرر مجلس إدارة نــادي المحرق 
البرازيلــي  المــدرب  مــع  التعاقــد 
الشــهير ماركــوس باكيتــا لقيــادة 
الفريق االول لكرة القدم للموسم 

القادم 2019/ 2020. 
أن درب  باكيتــا  للمــدرب  وســبق 
منتخــب البرازيل تحت 17 ســنة 
 20 تحــت  البرازيــل  ومنتخــب 
فــي  الســعودية  ومنتخــب  ســنة 
ومنتخــب   2006 العالــم  كأس 
ليبيــا وعــدد مــن األنديــة العربية 
أبرزها الهال السعودي والزمالك 
اإلماراتــي  والشــباب  المصــري 

والغرافة والريان.

نادي المحرق

البرازيلي باكيتا 
مدرًبا للمحرق

اتحاد السباحة

حصــد منتخبنــا الوطنــي للســباحة علــى ذهبيــة و4 ميداليــات برونزيــة فــي 
بطولة الكويت لسباحة المجرى القصير خالل مشاركته في منافسات الفترة 
الصباحية التي جرت صباح أمس الجمعة، تأتي هذه المشاركة للبطولة التي 
تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خالل الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري.

وكانت حصيلة يوم أمس للميداليات 
عــن الفتــرة الصباحية كاآلتــي: حقق 
الســباح عبــدهللا عيســى ذهبيــة 100 
عمــر  الســباح  حقــق  فراشــه،  متــر 
الرويله برونزية 100 متر ظهر، حقق 

برونزيــة  عبدالنبــي  أحمــد  الســباح 
100 متر ظهر، حقق الســباح عبدهللا 
عيســى برونزيــة 50 متر حــرة، حقق 
الســباح محمــد عبــدهللا برونزيــة 50 

متر حرة.

5 ميداليات للسباحة في بطولة الكويت

منتخب السباحة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

خالد بن حمد يستقبل أبطال ألعاب القوى
الــــ23 نســـختها  فـــي  آســـيا  بطولـــة  للقـــب  تحقيقهـــم  بمناســـبة 

للشــباب  االعلــى  المجلــس  لرئيــس  االول  النائــب  اســتقبل 
والرياضــة رئيــس اللجنــة االولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، بقاعة التشــريفات بمطــار البحرين 
القــوى، بمناســبة  الوطنــي أللعــاب  المنتخــب  أفــراد  الدولــي، 
تحقيق المنتخب للقب النســخة الثالثة والعشــرين من بطولة 
آســيا، التــي احتضنتهــا العاصمــة القطرية الدوحة فــي الفترة 
-21 24 إبريــل، بعــد أن تصــدر المنتخــب الترتيــب العام بعدد 
الميداليــات التــي أحرزهــا خــال المنافســات والتــي بلغت 22 
ميدالية ملونة، منها 11 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية 

و4 ميدالية برونزية.
وحضــر االســتقبال أميــن عــام اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
ســعادة الســيد محمــد النصــف، وعــدد مــن أعضاء ومنتســبي 

االتحاد البحريني أللعاب القوى.
وبهــذه المناســبة نقــل ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة 
تحيــات وتقديــر حضــرة صاحــب الجالــة الملــك لكافــة أفراد 
منتخــب ألعــاب القــوى وذلــك بعــد النتائــج المشــرفة والتــي 

ساهمت في تحقيق هذا اإلنجاز التاريخي.
وقــد أشــاد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة بمــا حققه 
المنتخــب فــي هذا المحفــل الرياضي اآلســيوي الكبير، والذي 
يضــاف لسلســلة اإلنجازات التي حققتهــا رياضة ألعاب القوى 
الرياضيــة  والمحافــل  المشــاركات  مختلــف  فــي  البحرينيــة 
القاريــة والدوليــة، والتــي عــززت مــن المكانة المرموقــة التي 

تحتلها مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية.
وقــال ســموه: “نعرب عن فخرنا واعتزازنــا بهذا اإلنجاز الباهر 
الــذي حققــه أفــراد منتخبنــا الوطنــي أللعــاب القــوى فــي هذه 
المشــاركة القاريــة الهامــة، والــذي وضــع مملكــة البحرين على 
عرش آسيا على مستوى هذه الرياضة، ليكسر بذلك االحتكار 
الصينــي ويفتــح بذلــك صفحــة جديــدة عنوانهــا #البحريــن_

األولى_على_آســيا. إن هــذه النتيجــة المتميــزة لــم تــأت مــن 
فــراغ، بــل جــاءت بفضــل رعايــة ودعم ســيدي الوالــد حضرة 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل 
الباد لقطاع الشــباب والرياضة وأبناءه الرياضيين، والجهود 

الكبيــرة والمتابعــة الحثيثــة من قبل أخي ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة. 
ومــن خــال الرؤيــة التــي رســمناها للنهــوض بهــذه الرياضــة 
لنصــل إلــى مــا وصلنا إليــه اليوم مــن إنجاز جديــد وتاريخي، 
يعــزز مــن مكانتنا آســيويا ودوليا، ويبرهن للعالــم أن البحرين 
رغم صغر حجمها، إال أنها قادرة على تحويل المســتحيل إلى 

حقيقة وإحراز اإلنجازات تلو اإلنجازات”.
وقــد أشــاد ســمو الشــيخ خالد بــن حمــد آل خليفة بالمســتوى 
الفنــي المميــز الــذي قدمــه أفــراد المنتخــب الوطنــي أللعــاب 
القوى في هذه المشــاركة اآلســيوية، والتي برهنوا من خالها 
على قدراتهم وإمكاناتهم العالية والرفيعة، وأنهم دائما الرقم 

الصعب في جميع المشــاركات، متمنيا سموه ألفراد المنتخب 
دوام التوفيــق والنجــاح الحــراز المزيــد مــن النتائج المشــرفة 
التي تضاف للسجل الحافل الذي تمتلكه مملكة البحرين على 

الصعيد الرياضي.
مــن جانبهــم عبــر أفــراد المنتخــب الوطنــي وكافــة منتســبي 
االتحاد البحريني أللعاب القوى عن شكرهم وتقديرهم للدعم 
الامحــدود الــذي يقدمــه ســمو الشــيخ خالــد أللعــاب القــوى، 
منوهيــن فــي الوقت ذاتــه إلى أن متابعة ســموه الحثيثة كان 
لهــا الــدور البــارز في تحقيق هذا االنجــاز الملفت، معربين عن 
اعتزازهــم بتحقيقهــم للقــب النســخة الثالثــة والعشــرين مــن 
بطولــة آســيا، ورفــع علــم مملكــة البحريــن فــي هــذا المحفــل 

اآلسيوي الكبير.

سمو الشيخ خالد بن حمد يصافح الزميل محمد الدرازي

سمو الشيخ خالد بن حمد مستقبال أبطال ألعاب القوى

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

رفــع األمين العام للجنــة األولمبية البحرينية 
التهانــي  أطيــب  النصــف  حســن  محمــد 
والتبريــكات إلــى مقــام عاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ، 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
الــوزراء  رئيــس مجلــس  آل خليفــة  ســلمان 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  وولــي  الموقــر، 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
لألعمــال  الملــك  جالــة  وممثــل   ، خليفــة 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
الشــيخ  وســمو  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية، رئيــس االتحاد 
البحرينــي أللعــاب القوى ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة ، بمناســبة فــوز منتخبنــا 
الوطنــي للرجــال والســيدات بلقــب البطولــة 
22 ميداليــة  اثــر تحقيقــه   23 الـــ  اآلســيوية 
ملونــة بينها 11 ميدالية ذهبية و7 ميداليات 

فضية و4 ميداليات برونزية.

وأكد النصف أن اإلنجاز اآلسيوي الذي حققه 
منتخب ألعاب القوى للرجال والسيدات يعد 
مصــدرا للفخــر واالعتــزاز، أكــدت مــن خالــه 
ألعاب القوى البحرينية بأنها مدرســة لإلبداع 
والتميز بفضل عطاء أبطالها وبطاتها تحت 
قيــادة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
والــذي نجــح فــي قيــادة االتحاد إلــى العديد 
من اإلنجازات اإلقليمية والقارية والعالمية.

مــن  الوافــرة  بالحصيلــة  النصــف  وأشــاد 
األبطــال  كســبها  التــي  الملونــة  الميداليــات 
والمستويات والنتائج الباهرة التي أظهروها 
خال المعترك اآلسيوي ليكونوا خير سفراء 
ن  هــو  اإلنجــاز  ذلــك  بــأن  مؤكــدا  لوطنهــم، 
للدعــم والرعايــة الكبيرة التــي تحظى بها أم 
األلعــاب من قبل ســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
آل خليفــة والنهــج المتميــز الــذي يتبعــه فــي 
إدارة االتحاد وتســخير كافة اإلمكانات أمام 
العدائيــن والعداءات لتحقيق افضل النتائج، 
منوهــا بجهــود باقــي اعضاء مجلــس اإلدارة 
والطبيــة  واإلداريــة  الفنيــة  األطقــم  وباقــي 

واإلعامية.

“القوى” مدرسة اإلبداع والتميز

سبورت

والرياضــة  الشــباب  لجنــة  رئيــس  قــدم 
بمجلس النواب النائب عبد هللا الدوســري، 
ممثــل  إلــى  والتبريــكات  التهانــي  خالــص 
الخيريــة وشــئون  الملــك لألعمــال  جالــة 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة 
لرئيــس  االول  النائــب  وإلــى  خليفــة  آل 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى ســمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفة بمناســبة فــوز منتخبنا 
الوطني أللعاب القوى ببطولة آسيا أللعاب 
القــوى بعد إحــرازه 22 ميدالية ملونة منها 

11 ذهبية و7 فضيات و4 برونزيات. 
المنتخــب  إنجــاز  ان  الدوســري  واعتبــر 
الترجمــة  القــوى يســجد  الوطنــي أللعــاب 
الحقيقية التي تعيشها الرياضة البحرينية 
الزاهــر لحضــرة صاحــب  العهــد  فــي ظــل 
الجالــة الملــك واهتمــام ورعايــة صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء وصاحــب 
الســمو الملكي ولي العهد األمين والحرص 
أجــل  مــن  الســبل  كافــة  لتوفيــر  المســتمر 

تســجيل النتائــج فــي المحافــل اإلقليميــة 
والدولية. 

كما أشاد بالنظر الثاقبة لسمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد ال خليفــة والــدور المتميــز الــذي 
لعبــه في جعــل الرياضــة البحرينية األولى 
علــى مســتوى المنطقــة ومــا تحقــق خال 
الفتــرة الماضيــة يؤكــد التوجــه الصحيــح 
الرياضــة فــي ســبيل مواصلــة اإلنجــاز بعد 
نجــاح عــام الذهــب، كمــا ثمن الــدور الكبير 
لســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
وجهــود مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
أنجــح  مــن  يعتبــر  الــذي  القــوى  أللعــاب 
االتحــادات بعــد سلســلة النجاحــات التــي 

حققها منذ رئاسة سموه لهذا االتحاد.

الدوسري يهنئ بإنجاز ألعاب القوى

عبدالله الدوسري



بعــث القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير 
الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة برقيــة 
تهنئــة إلــى النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية ســمو 
المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، عبر 
فيها عن خالص التهاني وأطيب األمنيات لسموه؛ 
بمناســبة اإلنجاز التاريخي بفــوز منتخبنا الوطني 
للرجال والســيدات بلقب البطولة اآلســيوية الـ23.
وأكــد القائد العام لقــوة دفاع البحرين أن هذا 
اإلنجــاز مــا كان ليتحقــق لــوال دعــم ومباركــة 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  وتوجيهــات 

بــن عيســى آل خليفــة، إضافــة  الملــك حمــد 
إلــى مــا يبذلــوه ســموه لتحقيــق هــذا اإلنجــاز 

المشرف.
األول  النائــب  لســمو  تمنياتــه  عــن  وأعــرب 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
دائًمــا  بالتوفيــق  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجازات المشــرفة في 
مختلــف المحافــل اإلقليميــة والدوليــة لرفــع 
اسم مملكة البحرين عالًيا في جميع المحافل 

الدولية.

القائد العام يهّنئ خالد بن حمد

بحضــور ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفة رئيــس الهيئــة العليا لنادي راشــد للفروســية 
وســباق الخيل وســمو الشــيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل، اختتم النادي عصر أمس موسم السباقات 2018 -  2019 بتنظيم 
الســباق الســادس والعشــرين واألخير لهذا الموســم والذي أقيم على كأس ســمو الشــيخ عبدهللا 
بــن عيســى آل خليفــة وكؤوس أنجال ســموه ســمو الشــيخ حمد بــن عبدهللا بن عيســى آل خليفة 
وســمو الشــيخ عيســى بن عبدهللا بن عيسى آل خليفة وســمو الشيخ محمد بن عبدهللا بن عيسى 
آل خليفة، وكأس مجموعة زيد بن ذيب الكبرا للصناعة والتجارة وكأس المالك وكأس أســطبل 

الروضة، على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

كما حضر الســباق سمو الشــيخ حمد بن عبدهللا 
بن عيســى آل خليفة وســمو الشــيخ ســلمان بن 
محمد بن عيســى آل خليفة وســمو الشيخ خالد 
بــن علــي بــن عيســى آل خليفــة وســمو الشــيخ 
عيســى بن عبدهللا بن عيســى آل خليفة وســمو 
الشــيخ محمــد بــن عبدهللا بن عيســى آل خليفة 

وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.
وشهد السباق الختامي منافسات قوية ومثيرة 
شــكلت مســك الختــام للموســم الحافــل باألثارة 
والمســتويات القويــة في مختلف الســباقات، إذ 
جــاءت نتائــج معظــم أشــواط الســباق الختامي 
لصالح الجياد المرشــحة فيما اســتطاعت بعض 
الجيــاد تحقيــق أولــى انتصاراتهــا هــذا الموســم 
الفــارس  تــوج  فيمــا  الختــام،  مســك  ليكــون 
البحريني المتألق حسين مكي موسمه بتسجيل 

3 انتصارات )هاتريك(.
وكانت األنظار قد اتجهت صوب الشوط الثامن 
واألخيــر الــذي أقيــم علــى كأس رئيــس الهيئــة 
للفروســية وســباق الخيــل  لنــادي راشــد  العليــا 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ســمو 
لجيــاد الدرجة األولى “مســتورد“ مســافة 2400 
3000 دينــار، إذ شــهد مشــاركة  متــر والجائــزة 
مجموعة من الجيــاد القوية والمعروفة، وتمكن 
الحصان “فيل دو ســول“ إلســطبل فيكتوريوس 
مــن اســتعادة انتصاراته في المضمــار البحريني 
ظهــر  بعدمــا  الموســم  كــؤوس  آخــر  بانتزاعــه 
وقيــادة  وبكفــاءة  عاليــة  “فورمــة”  بـــ  الحصــان 
موفقــة مــن الفــارس البحرينــي المتألــق حســين 
التوقيــت  فــي  بالحصــان  انطلــق  الــذي  مكــي، 
المناســب فــي آخــر 400 متــر وكســب الصــراع 

الذي دار بينه ومنافسه الحصان البطل “شوغن“ 
إلســطبل العاديات في األمتار األخيرة وحســمه 

لصالحه بفارق طول ونصف الطول.

“مليار“ مسك الختام

وأقيــم الشــوط الســابع على كاس المــالك لجياد 
الدرجة األولى “نتاج محلي“ مســافة 2000 متر 
والجائزة 6200 دينار، واستطاع الحصان البطل 
“مليار“ ملك ســمو الشــيخ محمد بــن عبدهللا بن 
عيســى آل خليفة وبقيادة أندرو أيليوت تتويج 
انتصاراتــه بكــؤوس الســباقات الكبيــرة في هذا 
العهــد  وولــي  الملــك  كأســي  وأبرزهــا  الموســم 
وذلك بتســجيل الفــوز بكأس المــالك؛ ليثبت أنه 
بطــل اإلنتــاج الــذي ال يقهــر، إذ أظهــر إمكاناتــه 
العالية التي جعلته يفرض تفوقه على مجريات 
الشــوط مــن البداية حتــى النهايــة خصوًصا في 
آخــر 600 متــر عندمــا حلق وحيًدا فــي المقدمة 
دون آي منافــس وحقــق الفــوز بفــارق كبيــر عــن 

بقية الجياد.
وأقيم الشــوط الســادس على كاس سمو الشيخ 
عيســى بــن عبدهللا بــن عيســى آل خليفة لجياد 
الدرجــة األولــى “مســتورد“ مســافة 1600 متــر 
الحصــان  واســتطاع  دينــار،   2000 والجائــزة 
إلســطبل  رياكشــن“  “الرجيــك  الثانــي  المرشــح 
اســتعادة  مــووس  المحمديــة وبقيــادة جيرالــد 
نغمــة االنتصــارات بعــد حســم المنافســة القوية 
الثانــي  المرشــح  والحصــان  بينــه  دارت  التــي 
“مســار زيــن“ ملــك الشــيخ ســلمان بــن راشــد بن 
محمــد آل خليفــة وبقيــادة عبــدهللا فيصــل فــي 
آخر 400 متر وحسم الفوز لصالحه بفارق طول 

ونصف الطول.

أول االنتصارات

وأقيم الشــوط الخامس على كأس ســمو الشيخ 
محمــد بــن عبــدهللا بن عيســى آل خليفــة لجياد 
متــر   2000 “مســتورد“ مســافة  التــوازن  ســباق 
والجائــزة 2000 دينــار، وتمكــن الحصان “مكاك“ 
إلسطبل فيكتوريوس وبقيادة حسين مكي من 
تسجيل أولى انتصاراته في المضمار البحريني 
بعدما ســيطر على مجريات الشــوط بتقدمه من 

البداية حتى النهاية.
وأقيــم الشــوط الرابــع علــى كأس مجموعة زيد 
بــن ذيب الكبــرا للصناعة والتجارة لجياد ســباق 
التوازن “مســتورد“ مســافة 1000 متر مســتقيم 
والجائزة 3000 دينار، واستطاع الحصان “ريتاز 
بــوي“ إلســطبل األخضــر وبقيادة أنــدرو أيليوت 
تســجيل فــوزه األول هــذا الموســم بعدمــا ظهــر 
بصورة قوية خصوًصا عبر انطالقته القوية في 
آخر 400 متر وحســم المنافســة التي دارت بينه 

والحصان “سير فكيتور“ .
وأقيم الشوط الثالث على كاس اسطبل الروضة 
لجيــاد الدرجة األولى من خيل البحرين العربية 
األصيلــة “الواهــو“ مســافة 1600 متــر والجائــزة 
2500 دينــار، وتمكــن الحصــان المرشــح الثالــث 
“كحيــالن عافص 1708“ إلســطبل فيكتوريوس 
الســيابي مــن  أنــس  العمانــي  الفــارس  وبقيــادة 
حســم الفــوز بجــدارة وبفارق كبيــر متفوًقا على 
نخبــة مــن الجيــاد العربيــة، حيــث حلــق وحيــًدا 

دون منافس ليضيفه إلى فوزه بكأس سمو ولي 
العهد.

صراع مثير

وأقيــم الشــوط الثانــي علــى كاس ســمو الشــيخ 
حمــد بــن عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة لســباق 
متــر   1200 مســافة  محلــي“  “نتــاج  التــوازن 
مســتقيم والجائزة 2000 دينار، وشــهد منافسة 
قويــة ومثيرة خصوًصا في األمتار األخيرة بين 
الجياد المرشحة والتي دخلت على خط النهاية 
دفعــة واحدة ليتم االحتكام إلــى “الفوتو فنش” 
وقــرار لجنــة المعتمديــن، الــذي اعتبــر الحصــان 
وبقيــادة  هاشــم  ســامي  فــراس  ملــك  “نرديــن“ 

صــالح عيســى والفــرس “بلــوز غيتــار“ ملــك إم 
أنــد إي ريســنغ بقيــادة حســن الموالــي فائزيــن 
بالمركز األول واألول مكرر، فيما جاءت الفرس 
وبقيــادة  فيكتوريــوس  إلســطبل  “محايــده“ 

إبراهيم نادر ثالثة بفارق رقبة.
المبتدئــات  للجيــاد  أقيــم  األول  الشــوط  وكان 
“نتاج محلي” مسافة 1600 متر والجائزة 2000 
دينــار، وجاءت النتائج متماشــية مــع التوقعات 
الثالثــة  المراكــز  المرشــحة  الجيــاد  بتحقيــق 
األولى، حيث استطاعت الفرس “فالنتاين“ ملك 
عبدهللا فوزي ناس وبقيادة حسين مكي فوزها 
األول فــي مشــاركتها الثانيــة بفــارق طولين عن 

الحصان “نبراس“.

التتويج

وقــام ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة 
بتقديم كأس ســموه إلى عبــدهللا فوزي ناس، فيما 
قــام ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة بتقديم كأس المالك إلى سمو الشيخ محمد 
بــن عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة، كمــا قــام ســمو 
الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل خليفة وسمو الشيخ 
بتقديــم  بــن حمــد آل خليفــة  بــن ســلمان  عيســى 
جائزتين إلى المضمر الن ســميث والفارس جيرالد 
مووس لصدارتهما قائمة المضمرين والفرسان لهذا 
الموســم، فيما قام ســمو الشــيخ عيسى بن عبدهللا 
بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس سموه إلى سمو 
الشــيخ خالــد بــن علــي بن عيســى آل خليفــة، فيما 
قام ســمو الشــيخ محمــد بن عبدهللا بن عيســى آل 
الفائــز  المضمــر  إلــى  خليفــة بتقديــم كأس ســموه 
فــوزي نــاس، فيمــا قــدم الشــيخ ســلمان بــن راشــد 
بــن محمــد آل خليفــة المدير التنفيذي لنادي راشــد 
للفروســية وســباق الخيل كأس الروضة إلى ســمو 
الشــيخ خالــد بــن علــي بن عيســى آل خليفــة، فيما 
قــام رئيــس مجموعــة زيد بن ذيب الكبــرا للصناعة 
والتجــارة، زيــد بــن ذيــب الكبــرا الدوســري بتقديم 
كأس المجموعــة إلى المضمر الفائز أســامة هاشــم، 
فيمــا تســلم ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل 
خليفة هدية تذكارية من زيد الكبرا؛ بمناســبة فوز 
مهر سموه “سكاردو” بأحد سباقات الخيل بمضمار 

نيوماركت البريطاني.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

انتصارات مثيرة بآخر الكؤوس... و“مليار” يتوج مسك الختام
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قدم رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس 
إدارة نــادي الرفــاع الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل خليفة؛ بمناســبة حصول الفريق األول لكــرة القدم بالنادي على لقــب دوري ناصر بن حمد 

الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018 - 2019.

وقــدم الشــيخ علــي بن خليفة بــن أحمد آل 
خليفــة آيــات الشــكر والعرفــان إلــى ممثــل 
الخيريــة وشــؤون  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
للشــباب  األعلــى  مجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
والمتواصــل  الكبيــر  دعمــه  علــى  خليفــة، 
القــدم،  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ألنشــطة 
الممتــاز  للــدوري  أن رعايــة ســموه  مؤكــدا 
أثــرت المســابقة بشــكل كبيــر وقادتهــا إلــى 
تحقيــق العديــد مــن المكتســبات التي تعبر 
عــن الــرؤى التطويريــة واألفــكار الســديدة 

البحرينيــة  الرياضــة  جعــل  فــي  لســموه 
بمصــاف الــدول المتقدمــة علــى المســتوى 

الرياضة في جميع األصعدة.
وقال إن رعاية ســمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة منافســات الــدوري مثلــت حدثــا 
تاريخيــا لكــرة القــدم البحرينيــة، إذ حققت 
المســابقة طفــرة نوعيــة علــى المســتويات 
الفنيــة والتنافســية والتنظيميــة واإلدارية، 
معربــا عــن شــكره وتقديــره للجهــود التــي 
يبذلها سموه في تطوير الرياضة البحرينية 

وقيادتها إلى مزيد من الرقي واالزدهار.

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وبــارك 
البحرينــي لكــرة القدم التهانــي والتبريكات 
فــي  واإلداري  الفنــي  الجهازيــن  ألعضــاء 
نــادي الرفاع بقيــادة المــدرب الوطني علي 
عاشور، مقدما التهنئة لجميع العبي الفريق 
على مجهوداتهم الكبيرة التي بذلت طوال 

الموسم وتوجت بإحراز درع الدوري.
وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفة بــن أحمد آل 
خليفــة أن حصــول الرفاع علــى لقب دوري 
ناصــر بــن حمد الممتاز جاء بعــد عمل جبار 
مــن مجلــس إدارة النــادي برئاســة الشــيخ 

وإخوانــه  خليفــة  آل  خالــد  بــن  عبــدهللا 
أعضــاء مجلــس اإلدارة والجهازيــن الفنــي 
الذيــن  الالعبيــن  إلــى  إضافــة  واإلداري، 
قدموا مســتويات فنية بارزة أكدت جدارة 
الفريــق باللقــب وعودتــه لمنصــات التتويج 

في الدوري.

وأشــاد رئيــس اتحــاد الكــرة بالعمــل المميز 
جميــع  تقديمهــا  فــي  الرفــاع  نــادي  إلدارة 
الســبل الكفيلــة بإعــادة الفريــق إلــى منصــة 
التتويــج، مؤكــدا أن حصــول الفريــق علــى 
لقــب  إلــى  إضافــة  الموســم  هــذا  اللقــب 
كأس جاللــة الملــك )أغلــى الكــؤوس( يأتــي 
استكماال للمسيرة الناجحة للرفاع في ضم 
بطــوالت مختلفــة إلــى خزينتــه، خصوصــا 
مــع العمــل المميز الذي قامت به إدارة نادي 
الرفــاع هــذا الموســم وتوجــت مــن خاللــه 
بــكل  لقبيــن  علــى  بالحصــول  مجهوداتهــا 

جدارة واستحقاق.
الفنــي  الجهازيــن  أفــراد  قدمــه  بمــا  ونــوه 
طــوال  الرفــاع  فريــق  والعبــي  واإلداري 
الموســم، مشــيرا إلــى أن الفريــق قــدم أداء 

مميزا تمكن من خالله حصد اللقبين.
وأعرب الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
خليفــة عن فخــره بوجود المــدرب الوطني 
الفنيــة  اإلدارة  رأس  علــى  عاشــور  علــي 
للرفــاع، مبينــا أن تتويــج الرفاع هو تتويج 
للمــدرب الوطنــي الذي بــات رقما صعبا في 
الكــرة المحلية عبــر إثبات كفاءتــه وقدرته 

على إيصال الفرق لمنصات التتويج.

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

رئيس اتحاد الكرة يهنئ عبداهلل بن خالد

عبدالله بن خالد

سمو الشيخ خالد بن حمد الشيخ خليفة بن أحمد  

ــل ــ ــيـ ــ ــخـ ــ خـــــــــتـــــــــام مــــــمــــــيــــــز لـــــــمـــــــوســـــــم ســــــــبــــــــاقــــــــات الـ

بإنجاز منتخب ألعاب 
القوى في البطولة 

اآلسيوية

بمناسبة فوز 
الرفاع بلقب 

دوري ناصر بن 
حمد الممتاز
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بلغ فريق المنامة المباراة النهائية للبطولة الخليجية 39 لألندية لكرة السلة بعد فوزه الكبير على 
نظيره شــباب أهلي دبي بنتيجة )93/107( في المباراة الجماهيرية التي أقيمت يوم أمس للدور 

نصف النهائي.

كاآلتــي:  األربعــة  األشــواط  نتائــج  وجــاءت 
)األول للمنامــة 24/28، الثانــي للمنامــة 16/21، 
الثالــث للمنامة 15/32، الرابع لشــباب أهلي دبي 
26/38(، وبذلــك ســيلتقي المنامــة مســاء اليــوم 
الســبت نظيــره الشــارقة اإلماراتــي علــى كأس 
البطولــة فــي تمــام الســاعة 7 مســاًء علــى صالة 
مدينة خليفة الرياضية وقبل ذلك يلتقي شباب 
أهلي دبي مع الشمال القطري في مباراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع.
وكان أبــرز مســجلي المنامــة تيركــو بـــ 30 نقطة 
وتــاه المبي 24 نقطــة، فيما كان ميرفي أفضل 
مســجلي العبــي شــباب أهلــي دبــي بـــ 43 نقطــة 

وتاه جونسون 24 نقطة.
وقدم العبي المنامة مباراة بطولية منذ الدقيقة 
الدفــاع  الدفــاع  عبــر  نهايتهــا  وحتــى  األولــى 
المستميت والمحكم أمام العبي الخصم، وأيضًا 

تعملــق في الجانب الهجومي وســط تركيز عاٍل 
للغايــة، األمــر الذي جعله يأخذ فارق النقاط منذ 
الربــع الثالث والذي أعطاه األفضلية في تســييّر 
المجريات لصالحه رغم قوة وعناد شــباب أهلي 

دبي.

الشوط األول

بدايــة قويــة مــن العبــي المنامــة عبــر ثاثيتــّي 
شــباب  أن  إال  نــوروز  وحســن  شــاكر  حســين 
أهلــي دبــي عاد بهــدوء والتقــدم عبــر الثاثيات 
والنقطتيــن ليأخــذ بالنتيجة 6/13 وســط غياب 
التســجيل تحــت الحلق لاعبــي المنامــة، ليعود 
تيركــو  وثاثيــات  الجيــد  الدفــاع  عبــر  األخيــر 
والمبــي واختراقــات المبــي تحــت الحلــق مــع 
نقطتــّي حســين شــاكر بتقليــص الفــارق وأخــذ 
األســبقية عنــد النتيجــة 17/18، لتــزداد اإلثــارة 
والنديــة بين العبــي الفريقين ويواصــل المنامة 
أفضليته عبر نقطتي محمد أمير وثاثية نوروز 
ولكن كان يشوف الجانب الدفاعي بعض الخلل 
وخصوصــًا أن العبــي شــباب أهلي دبي ســجلوا 
نقاطهــم مــن داخــل الحلق في الدقائــق األخيرة 

لينهي الربع لصالحه 24/28.

الربع الثاني

واصــل العبــي المنامــة علــى تألقهــم الفنــي فــي 
الجانب الهجومي وسط ارتباك في أداء الفريق 

اإلماراتــي، وأخذت النتيجــة بالتقدم عبر تعملق 
تيركــو بالثاثيــات ومحمــد أميــر تحــت الحلــق 
31/37 ليتدخــل مــدرب اإلمــارات بطلــب وقــت 
مســتقطع لمعالجة األمور في فريقه مع تبقي 6 
دقائق ونصف تقريبًا. اشتدت األعصاب بأرضية 

الميــدان بيــن العبي الفريقين لاحتــكاك البدني 
وخصوصــًا مــن جانــب الفريق اإلماراتــي والذي 
تأثــر بضغــط الجماهيــر وتألــق العبــي المنامــة، 
فيمــا النتيجــة كانــت تتوســع لألخيــر عبــر نقاط 
ميثم جميل وتيركو  37/45. ســارت الدقيقتين 
األخيرتيــن حظيــت بالكثيــر مــن األخطــاء فــي 
تســجيل  مــن  جميــل  ميثــم  ليتمكــن  الفريقيــن 
ثاثيــة وقبلهــا نقطتيــن مقابــل ثاثيــة واحــدة 

لميرفي وينتهي الربع لصالح المنامة 40/49.

الربع الثالث

بدايــة مثيــرة وناريــة لاعبــي المنامــة بالدفــاع 
المحكــم والجــاد أمــام العبي شــباب أهلي دبي، 
وفــي المقابل “الفاســت بريــك” والهجوم المنظم 
ونــوروز  تيركــو  عبــر  التســجيل  فــي  والمنــوع 
والمبــي الذين وســعوا الفارق وســط ارتباك تام 
بــأداء الفريــق اإلماراتــي والنتيجــة 44/59 بعــد 
أهلــي  شــباب  بمــدرب  لتعجــل  دقائــق   4 مــرور 
المنامــة  واصــل  مســتقطع.  وقــت  بطلــب  دبــي 
أفضليتــه وأخــذ بالتســجيل علــى النهــج نفســه 
مــن داخــل وخــارج القــوس عبــر المــي وتيركــو 

ونــوروز والمبــي 51/77.  لم يتغيــر الحال كثيرًا 
الفريــق  حــال  فــي  األخيرتيــن  الدقيقتيــن  فــي 
اإلماراتــي الــذي تــاه أمــام عنفــوان المنامة الذي 
الربــع  األخيــر  لينهــي  أراد  كيفمــا  بــه  تاعــب 

لصالحه 55/81.

الربع األخير

ارتفــع رتــم اللقــاء فــي ظــل صحــوة محترفــي 
شــباب أهلــي دبــي أمــام تعملــق العبــي المنامــة 
والمبــي  الثاثيــات  مصــوب  نــوروز  كحســن 
ومحمــد أمير تحت الحلــق والنتيجة 69/90 مع 
تبقــي 6 دقائــق تقريبــًا ليتدخــل ســلمان رمضان 
بطلــب وقــت مســتقطع لمعالجــة وضــع فريقــه 
مــن  تمكــن  اإلماراتــي  الفريــق  أن  وخصوصــًا 

تسجيل نقاط عديدة دون تغطية دفاعية.
المنامــة واصل في تســجيل بعــض النقاط ولكن 
لألخطــاء  المبــي  محترفــه  فقــد  المقابــل  فــي 
دبــي  أهلــي  شــباب  العبــي  ونجــح  الشــخصية 
أن  إال   101/90 الفــارق  تقليــص  فــي  تدريجيــًا 
لضيــق الوقــت وفــارق وخبــرة العبــي المنامــة 

حسمت األمور لصالحه. 

سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء متابعته اللقاء

زعيم السلة البحرينية إلى نهائي الخليجية
ــة ــول ــط ــب ــى كـــــأس ال ــلـ ــة اإلمــــــاراتــــــي مـــســـاء الــــيــــوم عـ ــ ــارق ــ ــش ــ يــــواجــــه ال
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جانب من اللقاء

فرحة عارمة لجمهور المنامة بالفوز والتأهل للنهائي

... وسموه يهنئ العبي المنامة بالفوز



تأهــل “حامــل اللقــب” فريــق الشــارقة اإلماراتــي إلى المبــاراة النهائــي للبطولــة الخليجية 39 
لألندية لكرة الســلة إثر فوز الكاســح على نظيره الشــمال القطري بنتيجة )69/96( في اللقاء 
الذي جمعهما أمس لحساب الدور نصف النهائي. وسيلعب بذلك فريق الشارقة اليوم السبت 
مباراته النهائية الثانية على التوالي بعدما ظفر باللقب في نســختها األخيرة بمســقط ُعمان، 
وســيواجه نظيــره المنامــة البحرينــي، أما فريق الشــمال ســيخوض مباراة تحديــد المركزين 

الثالث والرابع اليوم أيضًا بمواجهة شباب أهلي دبي اإلماراتي.

كاآلتــي:  األربعــة  األشــواط  نتائــج  وجــاءت 
للشــارقة  الثانــي   ،15/30 للشــارقة  )األول 
الرابــع   ،19/25 للشــارقة  الثالــث   ،17/18
مســجلي  أفضــل  وكان   .)18/23 للشــارقة 
الفريــق اإلماراتــي تايلــور ب 33 نقطــة وتــاه 
هاريــس 28 نقطــة، فيمــا كان محمــد حــارت 
أفضل مســجلي الشــمال القطري ب 29 نقطة 

وتاه جيفري 12نقطة.

وضربــت كتيبــة المــدرب عبدالحميــد إبراهيم 
الثاثيــة  التصويبــات  عبــر  األول  الربــع  منــذ 
الحلــق  تحــت  الشــمال  دفاعــات  واختــراق 
وتســجيل النقــاط بــدون عنــاء وخصوصــًا أن 
العبــي األخير وضــح عليهم االرهــاق والتعب 
ولم يســتطيعوا مجاراة العبي الشــارقة بتاتًا. 
الربــع  فــي  الشــرقاوية  األفضليــة  اســتمرت 
أن  إال  الشــمال،  رغــم صحــوة العبــي  الثانــي 

قــوة األداء والنوايــا البطولة ظهــرت جليًا في 
العبي الشارقة الذين كانوا في قمة الجاهزية 
المبــاراة،  هــذه  لخــوض  والفنيــة  الذهنيــة 

واســتمر تألقهــم مــع الربــع الثالث والذي شــهد 
توســيع الفــارق لصالحهــم وتســييّر المجريات 

في الربع األخير من دون عناء وكلل.  من لقاء الشارقة اإلماراتي والشمال القطري

فرحة العبي الشارقة بالفوز والتأهل للنهائي

“حامل اللقب” يهزم الشمال ويتأهل إلى النهائي
والرابع الثالث  المركزين  على  دبي  أهلي  شباب  يواجه  القطري 

19 sports@albiladpress.com

السبت
27 أبريل 2019 
22 شعبان 1440

سبورت

علي مجيد

ميالد: األهلي افتقد الخبرة واإلعداد النفسي والذهني
بــالــلــقــب ــة ســيــظــفــر  ــام ــن ــم ال ــرة ولـــكـــن  ــط ــي ــس ــرة اإلمـــاراتـــيـــة م ــكـ الـ أن  أكــــد 

أشار شيخ المدربين لكرة السلة نجاح ميالد إلى أن فريق األهلي والذي ودع منافسات البطولة 
الخليجية كان يفتقد لعنصر الخبرة واإلعداد النفسي والذهني لمثل هذه األجواء.

وقــال ميــاد في تصريــح لـ “الباد ســبورت” إن 
األهلــي ال يقل شــأنًا عن باقي الفرق المشــاركة، 
الــدور  مــن  خروجــه  بعــد  عليــه  وضــح  ولكــن 
التعامــل  لخبــرة  يفتقــد  كان  أنــه  النهائــي  ربــع 
والجاهزية النفسية والذهنية في مثل مباريات 
المتقدمــة.  البطولــة واالســتمرار فــي مراحلهــا 
مضيفــًا “ظهر علــى أداء الفريــق االرتباك وعدم 
المواجهــات  تكــون  وقــد  الفــرص،  اقتنــاص 
التــي خاضهــا منــذ البدايــة لــم تخدمــه وتحقق 
هــذه  أجــل  مــن  وضعهــا  التــي  االســتراتيجية 

المشاركة.
وبيــن ميــاد أن الجهــاز الفنــي لفريــق األهلــي 
لــم يــدرس المباريــات الثاث التي لعبهــا بالدور 
التمهيــدي والتــي كانــت بســيناريو واحــد وهي 
أن الفريــق يكــون متأخــرًا فــي البدايــة ثم يعود 
إرهــاق  حالــة  فــي  يجعلــه  مــا  وهــذا  تدريجيــًا 
وســرعة ال تســعفه فــي تحقيــق مــا يريــده، ولو 

كان قــد درســها جيــدًا لــكان الفريــق قــد وصــل 
لمرحلة الدور قبل النهائي ولم يخرج من الدور 

ربع النهائي.
وأكــد ميــاد أن خــروج األهلــي مــن الــدور ربــع 
كمــا  متوقعــًا  أو  طبيعيــًا  أمــرًا  ليــس  النهائــي 
يشــاع، ألن الفرصــة التــي أتيحــت لــه بمواجهة 
المنامــة  نظيــره  مــن  أســهل  القطــري  الشــمال 
الــذي واجه شــباب أهلي دبي، ولكــن األصفر لم 
يســتغل الفرصة كما يجب. ووضح مياد أنه ال 
ينقــص من شــأن مــدرب الفريق حســين قاهري 
والاعبيــن، وإنمــا يتحــدث مــن حبــه وعشــقه 
لكيــان النادي كونه أهــاوي، وكم تمنى أن يراه 
في المباراة النهائية واعتاء منصات التتويج.

األهلــي  النــادي  إدارة  مجلــس  ميــاد  وطالــب 
أن تــدرس وتقيــم أســباب إخفــاق الفريــق على 
الصعيــد المســابقات المحلية وأيضــًا الخليجية 
الضعــف  مكامــن  لمعالجــة  والعمــل  اآلن  منــذ 

للموســم  األمثــل  بالشــكل  وتهيئتــه  والخلــل 
المقبل.

نظرة ميالد للبطولة

الســيب  لفريــق  القبعــة  يرفــع  إنــه  ميــاد  قــال 

العمانــي الذي كســب احتــرام واعجــاب الجميع 
للمســتويات الرائعــة التي قدمها في منافســات 
الفنيــة.  إمكاناتــه  محدوديــة  رغــم  البطولــة 
مضيفــًا في الســابق كانــت الكــرة العمانية ليس 
لهــا صيت، وإنمــا اآلن اختلف الوضع وأصبحت 

تجاري وتقارع أقوى الفرق.
مــن جهــة أخرى، يرى ميــاد أن الســلة القطرية 
قد تراجع مستواها عما كانت عليه في السابق، 
وهمــا  حاليــًا  المشــاركين  الفريقيــن  أن  بدليــل 
الشــمال والعربــي يمتلكــون العبيــن محدوديــن 
العــدد فــي دكة البــدالء، وهذا قــد يكون لوجود 
نقــص فــي االهتمام والرعايــة لهــذه اللعبة رغم 

قوة المنافسات في دوريهم الوطني.
كما تطرق مياد في تصريحه للكرة اإلماراتية، 
قائــاً إنهــا مســيطرة فــي هــذه اآلونــة فــي ظل 
ووجــود  اللعبــة  تلقــاه  الــذي  الكبيــر  االهتمــام 
الخامــات المحليــة األكثــر مــن رائعــة وهــذا مــا 

يعطيهــا األفضلية في االســتمرار رغم منافســة 
الفــرق البحرينيــة لهــا فــي الســنوات األخيــرة، 
ولكــن قد تتغير خارطة المنافســة مســتقباً مع 
عــودة الكــرة الســعودية والكويتيــة أيضــًا فــي 

السنوات المقبلة.
أن  مؤكــدًا،  المدربيــن  شــيخ  تصريحــه  وختــم 
المنامة سيكون  هو المتوج مساء اليوم بكأس 
البطولــة إذا مــا قدم نفســه بنفس مــا ظهر عليه 
البدايــة وحتــى  منــذ  دبــي  أهلــي  أمــام شــباب 
النهايــة مــن حيــث التركيز العالــي والجدية في 
الرمــق  حتــى  الهجــوم  فــي  والتعملــق  الدفــاع 

األخير باإلضافة لمساندة ودعم الجمهور.

عدسة البالد

تحديد المركزين الثالث والرابع

17:00الشمال القطري - شباب أهلي دبي اإلماراتي

تحديد المركزين األول والثاني

  19:00الشارقة اإلماراتي - المنامة البحريني

نجاح ميالد يتحدث لـ “البالد سبورت”
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 أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
أن دورة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة الرمضانيــة لأللعــاب الرياضيــة )ناصــر 12( تعــد 
مناســبة وطنيــة مهمة تعود بالعديد من المكتســبات على الرياضــة البحرينية عموما، وكرة القدم 

خصوصا.

 وأعرب رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لممثل  البالغ  تقديره  القدم عن  لكرة 

جاللة الملك لألعمال الخيرية 
ــاب رئــيــس  ــبـ ــشـ وشـــــــؤون الـ

للشباب  األعلى  المجلس 
الشيخ  سمو  والرياضة 
ــن حـــمـــد آل  ــ ــر بـ ــاصــ ــ ن
خــلــيــفــة عــلــى الــجــهــود 
الكبيرة والمضنية التي 
يبذلها سموه في سبيل 

والرياضة  الشباب  دعــم 
فـــــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 

وعــلــى الــخــصــوص فــي لعبة 
دورة  أن  مـــؤكـــدا  ــدم،  ــقـ الـ كـــرة 

أصبحت  الرمضانية  حمد  بن  ناصر 
ــمــواهــب  أرضـــيـــة خــصــبــة الحـــتـــضـــان ال

عــالوة  ــقــدم،  ال كــرة  مستوى  على  البحرينية 
على المكتسبات األخرى المتمثلة في اكتشاف 
والمنتخبات  لــألنــديــة  وضــمــهــم  ــددا  جـ العــبــيــن 
التنظيمية  الــعــوائــد  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــوطــنــيــة، 

واإلدارية.
 وقال سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
مناسبة تجمع  تعد   ”12 “ناصر  إن دورة  خليفة 
الشباب البحريني في منافسة رياضية كروية، 
مشيرا إلى أن الدورة تواصل تحقيق نجاحاتها 
في النسخ ال 11 الماضية عبر أهداف رياضية 
التنافس  تــعــزيــز  مقدمتها  فــي  يــأتــي  ونــبــيــلــة 
باإلضافة  العالية،  الرياضية  والـــروح  الشريف 
إلى كونها فرصة لبروز المواهب الشبابية، مبينا 
الــدورة من مواهب مختلفة في  ما قدمته  أن 
قبل  من  المقدم  العمل  يبرز  الماضية  السنوات 
على  أهــدافــهــا  ويحقق  ــــدورة  ال على  القائمين 

النحو األمثل.
 وأوضح سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
الرمضانية  حمد  بن  ناصر  دورة  أن  خليفة  آل 
أصبحت حدثا سنويا مهما في مملكة البحرين، 
ــدى  ــن أهــمــيــة كـــبـــرى ل ــمــا تــشــكــلــه الـــــــدورة مـ ل
التي  المتعددة  المكتسبات  نظير  الرياضيين 

مشيرا  الــمــاضــيــة،  الــنــســخ  طـــوال  حققتها 
التي  المختلفة  النجاحات  أن  إلــى 
بعد  عاما  ذلــك  تؤكد  حققتها 
ــع الــتــطــور  ــام خـــاصـــة مـ عــ
إلى  مــن نسخة  الــالفــت 

أخرى. 
رئــــيــــس  وأشــــــــــــــــاد   
مجلس إدارة االتحاد 
ــي لـــكـــرة  ــ ــن ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
ــقـــدم بــالــمــســتــويــات  الـ
والتنافسية  التنظيمية 
ــا فــي  ــيـ ــنـ ــثـ لـــــــلـــــــدورة، مـ
ــذا الــصــدد عــلــى الــجــهــود  هـ
الـــمـــبـــذولـــة مـــن قــبــل أعــضــاء 
للدورة، وحرصهم  المنظمة  اللجنة 

على إخراجها بالشكل المطلوب.
لــكــرة  الــبــحــريــنــي  االتــــحــــاد  أن   وأوضـــــــح 
كافة  وتسخير  الـــدورة  دعــم  في  شريك  القدم 
بيت  اعــتــزاز  إلــى  مشيرا  لنجاحها،  اإلمــكــانــات 
التي  النجاحات  في  بالشراكة  البحرينية  الكرة 
الكبير  الــدعــم  تعكس  والــتــي  ــدورة،  ــ ال حققتها 
المقدم من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة للرياضة البحرينية.
 اهتمام ناصر بن حمد بالشباب وكرة القدم

  أكد مدير المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر 
الرئيس  المعلومات  ومركز  خليفة  آل  حمد  بن 
 “  12 “ناصر  لبطولة  المنظمة  للجنة  التنفيذي 
منافسات  إقامة  استمرار  أن  الصالحي  توفيق 
الرمضانية  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  بطولة 
اهتمام  يعكس  التوالي  على  الثاني عشر  للعام 
آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ  وحرص سمو 
للعبة  الــمــمــارس  البحريني  الشباب  دعــم  على 
كرة القدم، بما يسهم في دعم الحراك الرياضي 
السيما على صعيد هذه اللعبة التي تعتبر اللعبة 
بأكمله،  والعالم  البحرين  في  ــى  األول الشعبية 
أن  استطاعت  قــد  البطولة  هــذه  أن  موضحا 
أن  استطاعت  والتي  واسعة،  نجاحات  تحقق 
المستوى  على  فقط  ليس  إلــى  بصداها  تصل 

المستوى  على  ليصل  ذلك  تعدى  بل  اإلقليمي، 
الـــقـــاري والـــدولـــي، لــمــا لــهــا مــن أهــــداف نبيلة 
موضحا  والــريــاضــة،  الشباب  تخدم  ورياضية 
في الوقت ذاته أنها باتت إحدى البطوالت التي 
للمشاركة  الشباب  قبل  من  واسع  اهتمام  تلقى 
بمنافساتها، التي تشهد اإلثارة والقوة والتحدي 
بــصــورة واضحة  مــا ينعكس  الــفــرق وهــذا  بين 
لمحبي  الــدعــوة  موجها  المسابقة،  نجاح  على 
وعشاق اللعبة والجماهير للحضور واالستمتاع 
ستقدمها  الــتــي  الكبيرة  الفنية  بالمستويات 
والنجاح  التوفيق  كل  متمنيا  المشاركة،  الفرق 

لجميع الفرق بمنافسات هذه البطولة.
الكبير  بــالــتــعــاون  الــصــالــحــي  تــوفــيــق  ــاد  ــ  وأشـ
ــهـــات والـــمـــؤســـســـات  والـــمـــمـــيـــز مــــن قـــبـــل الـــجـ
بما  والمساهمة  الراعية  والشركات  الحكومية 
يسهم في تحقيق توجيهات سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
المجلس  رئــيــس  الــشــبــاب  الــخــيــريــة وشــــؤون 
االعلى للشباب والرياضة، وقال: “أود أن أشيد 
الشباب  المثمر من قبل وزارة شؤون  بالتعاون 
والرياضة واللجنة الولمبية البحرينية واالتحاد 
اإلعــالم،  شــؤون  ووزارة  القدم  لكرة  البحريني 
أعلى  تحقيق  سبيل  فــي  المنظمة  اللجنة  مــع 

ما  الثانية عشرة،  ناصر  لبطولة  النجاح  معايير 
أثمر تجهيز استاد ملعب مدينة خليفة الرياضة، 
على الشكل الذي يساهم في إبراز وإنجاح هذه 
الرياضي  الطب  بخدمات  واالستعانة  البطولة، 
حكام  مــن  لــلــبــطــولــة  الــنــجــاح  أدوات  وتــوفــيــر 
ــن، بــاإلضــافــة إلـــى نــقــل الــبــطــولــة على  ــيـ وإداريـ

الهواء مباشرة عبر قناة البحرين الرياضية.
الشكر  بجزيل  أتــقــدم  أن  أود  “كــمــا  ــاف:  وأضــ  
والتقدير لجميع الشركات والمؤسسات الراعية 
تعد  والتي  البطولة،  هــذه  لدعمها  والمساهمة 
شريكا رئيسيا لتحقيق تطلعات اللجنة المنظمة 
الشيخ  سمو  رسمها  التي  األهـــداف  تنفيذ  في 
البطولة،  هذه  إلقامة  آل خليفة  بن حمد  ناصر 
القطاع  قطاع  تطوير  تخدم  التي  الشكل  على 
ودعمه  البحريني  الشباب  واحتضان  الرياضي 
الكبيرة  بالفائدة  يعود  بما  القدم،  كرة  لممارسة 

على تطوير وارتقاء هذه الرياضة”.

  6 فرق عانقت اللقب

نيل شــرف معانقة كأس  فــرق من   6   نجحت 
خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  بطولة 
الرمضانية لكرة القدم، وهي فرق: فكتورويوس 
خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  بقيادة 

والزلزال، الفخار، النوايف، بتلكو جنرز يونايتد 
ــزال  ــزل وطــمــوح. ويــعــد فريقا فــكــتــورويــس وال
األبرز بين هذه الفرق، حيث نجح كال الفريقان 
من نيل اللقب في 3 مناسبات سابقة، فيما نال 
فريق الفخار اللقب في مناسبتين، بينما نال كل 
من: فريق بتلكو جنرز يونايتد، وفريق النوايف 
ــدة خــالل  ــ ــقــب لـــمـــرة واحــ ــل ــق طـــمـــوح ال ــريـ وفـ
مشاركاتهم في هذ البطولة، وكان فريق طموح 
النسخة  فــي  باللقب  المتوجة  الــفــرق  آخــر  هــو 
لن يشرك في نسخة  بأنه  الفائتة علمًا  األخيرة 

العام الحالي الثانية عشر.

 بطولة ناصر.. منبع للمواهب 

وأبــرز  أهــم  من  القدم  لكرة  ناصر  بطولة  تعد    
البطوالت التي تحظى بمتابعة األندية والفرق 
المميزين  لالعبين  مصدرا  العتبارها  المحلية، 
الذين  الالعبين  وكــذلــك  الــكــرويــة  والــمــواهــب 
اكــتــشــاف  إلعــــادة  الــفــرصــة  الــبــطــولــة  منحتهم 
انفسهم، للعودة مجددا لألندية في المسابقات 

الكروية الرسمية.
أيــقــونــة من  الحسيني  الــالعــب ســامــي   ويــعــد 
منافسات  أفرتها  التي  البطولة،  هذه  أيقونات 
التي  الكبيرة  المستويات  فبعد  البطولة،  هــذه 

قدمها هذا الالعب في بطولة ناصر 3، استطاع 
فتحت  التي  األنــديــة  اهتمام  محط  يصبح  أن 
معه خط المفاوضات، لينجح في إثبات قدراته 
الرسمية، خصوصا مع  المسابقات  الكروية في 
الفريق  قيادة  في  الذي ساهم  البسيتين  فريق 
نحو تحقيقه للقب دوري ناصر بن حمد الممتاز 
مسماه  في  األولــى  الدرجة  “دوري  القدم  لكرة 

السابق” موسم 2013/ 2014.
 ولم تكتفي بطولة ناصر في تصديرها لالعبين 
هناك  كــان  بــل  الحسيني،  سامي  الــالعــب  على 
فــالمــرزي  محمد  منهم  األســـمـــاء،  مــن  الــعــديــد 
وأحمد راشد، وكذلك العبا فريق طموح حبيب 
هارون وإيمانويل الذين ساهما في قيادة فريق 
نادي الرفاع في تحقيقه لقبه 12 بمسابقة دوري 
نــاصــر بــن حــمــد الــمــمــتــاز فــي الــمــوســم الــكــروي 

الحالي 2018/ 2019. 
الدولي  لالعب  الفرصة  البطولة  منحت  وقــد   
حيث  نفسه،  اكتشاف  العــادة  حميدان  مهدي 
ناديه  فريقه  لصفوف  العودة مجددا  في  نجح 
األم فريق النادي األهلي والعودة مجددا لتمثيل 
المنتخب الوطني، وساهم في هذا الموسم مع 
الثانية  الدرجة  دوري  لقب  تحقيق  في  فريقه 

وإعادة األهلي لمصاف دوري الكبار.

 إطالق الحساب الرسمي للدورة على 
“انستغرام” 

 ”12 “نــاصــر  لـــدورة  اإلعــالمــيــة  اللجنة  أطلقت   
الحساب الرسمي الجديد الخاص بالدورة على 
وذلك  )انستجرام(،  االجتماعي  التواصل  موقع 

 nasser12.bh تحت اسم
على  لــلــدورة  خــاص  ويأتي تخصيص حساب   
األمـــور  بــكــافــة  مرتبطا  لــيــكــون  ــغــرام(،  ــســت )االن
وفــوريــة،  يومية  أخــبــار  مــن  بــالــدورة  المتعلقة 
باإلضافة إلى انطباعات المشاركين، عالوة على 
الصفحة  على  ستكون  التي  المباريات  نتائج 
بصور  مدعمة  فــوري،  بشكل  بــالــدورة  الخاصة 

وفيديوهات متعلقة بجميع مباريات الدورة.
مع  أيــام  قبل  الرسمي  الحساب  تدشين  وتــم   
 ،12 ال  نسختها  فـــي  الـــــدورة  شــعــار  اعــتــمــاد 
كل  يومي في  بشكل  مفعال ومحدثا  وسيكون 
والذي  الختامي،  اليوم  إلى  بالدورة  يتعلق  ما 
تحدد له أن يكون 22 مايو 2019 حيث موعد 

المباراة النهائية.

اللجنة اإلعالمية

مكتسبات عديدة لـ “ناصر 12” والدورة تواصل النجاح

أســفرت نتائج ختام منافســات الجولة 18 واألخيرة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة 
القــدم عــن فوز الرفاع الشــرقي على الشــباب بنتيجــة )0-2(، وفوز المنامــة على البديع 

بنتيجة )1-4(، في المباريات التي أقيمت أمس.

ــاد الـــوطـــنـــي، حــقــق الــرفــاع  ــتـ فــعــلــى االسـ
بهدفين  الشباب  على  ثمينا  فوزا  الشرقي 
الحسيني  ســامــي  سجلهما  مــقــابــل  دون 

وفيصل بودهوم.
وأدار المباراة الحكم محمد خالد، وعاونه 
الرابع  ياسر تلفت ومحمد جعفر، والحكم 

عبدالشهيد عبداألمير.
وعلى استاد مدينة خليفة الرياضية، حقق 
المنامة فوزا سهال على البديع بـ 4 أهداف 

مقابل واحد.
 3( تياغو  من  كل  المنامة  أهــداف  وسجل 

أهداف( وحسين عبدالصمد.
حبيب،  إسماعيل  الحكم  الــمــبــاراة  وأدار 
ــد جـــالل  ــيـ ــواف شـــاهـــيـــن وسـ ــ ــ ــه ن ــ ــاون وعــ

محفوظ، والحكم الرابع عمار محفوظ.
وبـــنـــاء عــلــى نــتــائــج أمــــس، فــــإن تــرتــيــب 
ــــدوري صــار كــاآلتــي: الــرفــاع 37 نقطة،  ال
المنامة 34 نقطة، المحرق 31، النجمة 28، 
الحد 28، الرفاع الشرقي 25، الشباب 19، 
الحالة 19، البديع 16 وأخيرا المالكية 15، 
وتبقت مباراة واحدة في الدوري ستجمع 

من لقاء الرفاع الشرقي والشبابالرفاع بالمحرق يوم 4 مايو المقبل.

ــمــمــتــاز ال ــد  ــم نـــاصـــر بـــن ح لــــــدوري  الـــجـــولـــة 18  فـــي خـــتـــام 
فــوز منـامـي وآخـر شـرقـاوي

أحمد مهدي

تختتم اليوم )السبت( منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم 
الرياضي 2018 - 2019، بإقامة 3 مباريات عند 5.35 مساء.

ــن مــع  ــامــ ــضــ ــ ــت ــ ــب ال ــعــ ــ ــل ــ وي
ملعب  على  البحرين 
االتفاق  مدينة حمد، 
مع قاللي على ملعب 
ــلـــي  الـــنـــجـــمـــة، واألهـ
على  البسيتين  مــع 
استاد النادي األهلي.

ومباريات اليوم غير 
عــلــى صعيد  مــؤثــرة 

ــلـــذيـــن  ــن الـ ــيـ ــقـ ــريـ ــفـ الـ
إلى  مــبــاشــرة  سيتأهالن 

األهلي  كون  الممتاز؛  الــدوري 
ــوصــيــف(  )الــبــطــل( والــبــســيــتــيــن )ال
حــســمــا ذلـــك مــســبــقــا، فــي حــيــن أن 
سترة حسم المركز الثالث وسيلعب 
ثامن  الــحــالــة  أمـــام  الملحق  مــبــاراة 

ناصر  دوري  فــي  الــتــرتــيــب 
بن حمد الممتاز.

ــاح  ــ ــ ــت ــ ــ ــت ــ ــ وفـــــــــــــي اف
ــاريــــات الــجــولــة  ــ ــب مــ
ــس، حــقــق ســتــرة  أمــ
ــوزا عــلــى حــســاب  ــ فـ
االتــحــاد بـ 3 أهــداف 
مــقــابــل اثــنــيــن، في 
ــذي جــمــع  ــ ــ ــاء ال ــقـ ــلـ الـ
ملعب  على  الطرفين 

مدينة حمد.
وسجل لسترة الالعب صادق 
ــغـــو، فيما  ــيـ )هــــدفــــان( وديـ جــعــفــر 
سجل العب سترة أحمد عبدالعزيز 
االتحاد  والعــب  مرماه  في  بالخطأ 

محمد جواد.

اليوم ختام دوري الدرجة الثانية
أحمد مهدي

تتويج فريق طموح بلقب النسخة الفائتة الحادية عشرة

سمو الشيخ ناصر بن حمدالشيخ علي بن خليفة آل خليفة

ــد لــدعــم الـــريـــاضـــة الــبــحــريــنــيــة ــم ــي بـــن خــلــيــفــة يــنــوه بــــدور نــاصــر بـــن ح ــل ع

طموح آخر 
المتوجين باللقب 

ويغيب عن 
النسخة الحالية

الصالحي يشيد 
بتعاون جهات 
مختلفة إلنجاح 

الحدث

6 فرق عانقت 
اللقب وفيكتوريوس 

والزلزال األكثر 
تتويجًا 

إطالق حساب 
رسمي خاص 

للبطولة بتطبيق 
االنستغرام 

لحسيني 
وحميدان قصتي 

نجاح لبطولة 
ناصر بن حمد

سامي الحسينيمهدي حميدانتوفيق الصالحي



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

انطالًقا من التزامها تجاه النشــاطات المجتمعية في المملكة، وتماشــًيا مع اســتراتيجيتها الداعمة لشــّتى المناســبات واألنشــطة الخيرية، أعلنت مدينة التنين، أكبر مركز 
تســوق صيني للبيع بالجملة والتجزئة بمملكة البحرين، عن اســتضافتها لمعرض األســر المنتجة للعام الثاني على التوالي، وذلك بالتنســيق مع المؤسســة الخيرية الملكية، 

حيث تقام الفعالّية الخيرية السنوّية في قلب المجّمع وتستمر حتى تاريخ الحادي عشر من شهر مايو القادم، وتختتم خالل األسبوع األول من شهر رمضان المبارك.

وافتتــح المديــر العــام التنفيذي في شــركة 
لمدينــة  المشــغلة  الشــركة   ،Chinamex
التنيــن البحريــن زيــد جيــه كونــغ المعــرض 
بتاريــخ  أقيمــت  خاصــة  احتفالّيــة  خــال 
الحادي والعشــرين من شــهر أبريل الجاري، 
المســاعد  العــام  األميــن  بحضــور  وذلــك 
الخيريــة  المــوارد  وتنميــة  للتخطيــط 
يوســف  الملكيــة  الخيريــة  بالمؤسســة 
اليعقوب باإلضافة إلى عدد من المسؤولين 
الخيريــة  والمؤسســة  التنيــن  مدينــة  مــن 

الملكية وديار المحرق. 
ويدعــم معــرض األســر المنتجــة المنتجــات 
الشــعبية والتقليديــة التــي تقــوم العائــات 
البحرينيــة بصناعتها فــي منازلها، مما يوّفر 
المختلفــة،  منتجاتهــا  لتســويق  منصــة  لهــا 
وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم من 

خال زيادة دخلهم وتشجيع إنتاجيتهم.
China�   وعّلــق رئيس مجلس إدارة شــركة
التنيــن  لمدينــة  المشــغلة  الشــركة   ،mex
البحرين باتريك جينج شوا، قائًا: “يسعدنا 

اســتضافة هــذه الفعاليــة في مدينــة التنين 
خــال  فمــن  التوالــي.  علــى  الثانــي  للعــام 
معرض األسر المنتجة، والذي يخدم أهداًفا 
نبيلة، ستتمكن األرامل واأليتام المشمولين 

تحــت رعايــة المؤسســة الخيريــة الملكيــة، 
مــن عــرض حرفهــم ومنتجاتهم فــي مدينة 
التنين كل يوم من الســاعة 4 مســاًء وحتى 

الساعة 10 مساًء وذلك لمدة 3 أسابيع”.

الفعاليــة تهــدف لزيــادة دخلهــم وتشــجيع إنتاجيتهــم

مدينة التنين تستضيف معرض األسر المنتجة

نّظمت دائرة العالقات العامة بالشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( 
حملة تشــجير بحديقة أســري بفندق منتجع شــاطئ حواربجزر حوار، وذلك 
تزامًنا مع يوم بمشاركة 30 متطوًعا ومتطوعة من موظفي الشركة، وبدعم 

كبير من شركة الجنوب للسياحة متمثلة بفندق منتجع شاطئ حوار.

وأعــرب المشــاركون فــي هــذه الفعاليــة 
عــن شــكرهم وتقديرهم إلدارتي شــركة 
للســياحة  الجنــوب  وشــركة  أســري 
متمثلــة فــي فندق منتجع شــاطئ حوار 
إلتاحتهــم هــذه الفرصــة للمشــاركة فــي 
حملة التشجير هذه. وقد صرح الرئيس 
للســياحة  الجنــوب  لشــركة  التنفيــذي 
الكابتــن/ عبــدهللا عبدالــرزاق المرباطــي 
نســتقبل  أن  ســرورنا  دواعــي  مــن  “إنــه 

وندعــم مثل هذه المبادرات التي تهدف 
إلــى الحفــاظ على البيئــة وتنمية الرقعة 
الزراعيــة”. ومن جانبه، أكد رئيس دائرة 
وائــل  أســري  لشــركة  العامــة  العاقــات 
ميــرزا مــن موقــع الفعاليــة علــى حــرص 
االجتماعيــة  الشــراكة  أهميــة  الشــركة 
أواصــر  تقويــة  فــي  الفعــال  ودورهــا 
بغيــة  باألفــراد  المؤسســاتية  العاقــات 
تحقيق أهداف سامية لخدمة المجتمع.

كما قّدم وائل جزيل الشكر إلدارة شركة الجنوب للسياحة وفندق  «
منتجع شاطئ حوار على دعمهم الملموس ومشاركتهم الفعالة 

إلنجاح هذه الحملة.

حملة تشجير بحديقة أسري

عقــد مؤخــرا مركز كانو لألصباغ التابع لشــركة 
إبراهيــم خليــل كانــو برنامجــا تدريبيــا حــول 
 DeVilbiss شــركة  وأدوات  معــدات  أحــدث 
لطــاء المركبات في مركــز إبراهيم خليل كانو 
للتدريب. شهد البرنامج مشاركة مجموعة من 
الفنييــن العامليــن فــي ورشــات التصليح وفي 

مجال صباغة المركبات.
وقــدم المــدرب التقنــي فينيــس كوتــن تدريبــا 
عمليــا لـــ 52 فنيــا ومديــرا عامــا فــي تصليــح 
فــي  عــدة  شــركات  مــن  الســيارات  وصباغــة 
التدريــب  تنــاول  الخليــج.  ودول  البحريــن 
الطــاء،  رش  ألجهــزة  الصحيحــة  الوضعيــة 
لهــذه  األمثــل  األداء  علــى  الحصــول  وكيفيــة 

األجهزة. 
تعــد أداة رش الطــاء DeVilbiss DV1 التــي 
تــم التعريــف عنهــا خــال الفعاليــة، أداة فاعلة 
للفنييــن العاملين في قطاع األصباغ الباحثين 
عــن األدوات التــي تمكنهــم مــن تأديــة مهامهم 

بسرعة وبأعلى جودة.  
وتحــدث مديــر مركــز كانــو لألصبــاغ كونــراد 

بتزويدنــا  للغايــة  “فخــورون  قائــا:  جينســن 
 DV1 الطــاء  رش  بــأداة  البحرينيــة  الســوق 
الشهيرة بأدائها وكفاءتها العاليتين. يعمل هذا 
التدريــب الشــامل علــى رفــع المعاييــر الخاصة 
المنطقــة  فــي  الســيارات  فــي عمليــات طــاء 
وذلــك مــن خــال اســتخدام أصباغنــا وأدوات 

الصباغة الحديثة المتوفرة لدينا”.
وتعتمــد أداة الــرش DV1 علــى تصميم متطور 
يّمكنهــا مــن تدويــر الهــواء والســوائل بطريقــة 
سلســلة ينتج عنها رش الطاء بشــكل متوازن 
فــي  والكفــاءة  األداء  دقــة  وتعــد  ومتناســق. 
اســتهاك الطاقــة وغيرهــا مــن المــواد الداخلة 

فــي عملية طاء الســيارات من أهــم الخواص 
التــي يتميــز بهــا هــذا الجيــل مــن أدوات رش 

الطاء. 
Carlisle Flu� شــركة مــن  التدريــب   حضــر 
مديــر  مــروه،  ســانجاي   id Technologies
المبيعــات في منطقة الهند والشــرق األوســط، 
وســونيل نايــر مديــر األعمــال لمنطقــة الشــرق 

األوسط. 
فــي  اســتثمارها   DeVilbiss عامــة  بــدأت 
 1888 العــام  المتطــورة منــذ  تقنيــات األتمتــة 
مسجلة بذلك سابقة هي األولى من نوعها في 

مجاالت األداء والدقة في الصباغة.

وّقعــت الجامعة الملكية للبنــات مذكرة تفاهم 
مع جمعية المهندسين البحرينية بهدف تعزيز 
توقيــع  ويأتــي  والشــراكة.  التعــاون  مجــاالت 
الجامعــة  إطــار حــرص  فــي  التفاهــم  مذكــرة 
الملكيــة للبنــات على تعزيز مجــاالت التدريب 
القطــاع  فــي  الخبــرات  وتبــادل  وتنويعهــا 
التعليميــة  المخرجــات  وتعزيــز  الهندســي 

وكفاءتها في سوق العمل.
 ووقــع المذكــرة كاً مــن عميدة كلية الهندســة 
بالجامعــة الملكيــة للبنــات جنــان عبدالوهــاب، 
ورئيــس جمعية المهندســين البحرينية ضياء 
توفيقــي، وذلك بحضور القائــم بأعمال رئيس 
ســتيوارت  ديفيــد  للبنــات  الملكيــة  الجامعــة 
المهندســين  جمعيــة  أعضــاء  مــن  وعــدد 
البحرينيــة، وذلــك فــي مقــر الجامعــة الكائــن 

بمنطقة الرفاع. 
ســيعمل  التفاهــم،  مذكــرة  بنــود  وبموجــب   
التعــاون  مجــاالت  تعزيــز  علــى  الطرفــان 
والشــراكة فــي البحــوث وتطويــر المخرجــات 
مجــال  فــي  التعــاون  خــال  مــن  التعليميــة 

والبحثيــة  والثقافيــة  التدريبيــة  النشــاطات 
بتوفيــر  للجامعــة  الدعــم  وتوفيــر  المشــتركة 
فــرص التدريب للطلبة وغيرهــا من الفعاليات 
مذكــرة  تضمنــت  كمــا  المحليــة.  الهندســية 

التفاهم آلية التنفيذ وتفعيلها.
ومــن جانبه، صرح ديفيد ســتيوارت في إطار 
هذه المناسبة أن الجامعة الملكية للبنات تولي 
اهتماًمــا كبيــًرا لتعزيز القطاع الهندســي ورفد 
ســوق العمــل بالكفــاءات الواعــدة، وتحــرص 
الجامعــة مــن خــال هــذه الشــراكة إلــى إثراء 
الجانــب المعرفــي والمهنــي للطلبــة والطالبات 

وتأهيلهم لسوق العمل في قطاع الهندسة. 

ومــن جهتهــا، قالــت جنــان عبدالوهــاب إن 
توقيــع مذكرة التفاهــم يأتي في إطار رؤية 
الجامعــة ورغبتهــا في بناء جســور التعاون 
حيــث  المتخصصــة.  المهنيــة  الجهــات  مــع 
توفر االتفاقية فرص مميزة للطلبة للتفاعل 
مــن  عــدد  مــن  واالســتفادة  الجمعيــة  مــع 
الخدمــات كفــرص التدريــب وورش العمــل 
والمشــاركة الفعالــة فــي النشــاطات المهنية 
المحلية المختلفة، إضافة إلى توفير فرصة 
واالستشــارية  البحثيــة  الخبــرات  تبــادل 
مــن  المتخصصيــن  بيــن  المتخصصــة 

الطرفين.

مشاركة مجموعة من الفنيين العاملين في ورشات التصليح وصباغة المركبات ــدة ــ ــواع ــ ــمـــل بـــالـــكـــفـــاءات ال ــعـ رفـــــد ســـــوق الـ

DeVilbiss كانو لألصباغ” تتدرب على معدات“ مذكرة تفاهم بين الجامعة الملكية والمهندسين
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شــركات  كبريــات  مــن  واحــدة  البحريــن،  ســوليدرتي 
التأميــن فــي مملكــة البحرين وإحــدى الشــركات التابعة 
سلســلة  أول  أطلقــت  القابضــة،  ســوليدرتي  لمجموعــة 
مــع جامعــة  بالتعــاون  البحريــن  فــي  للتأميــن  هاكثــون 
البحرين تحت مسمى Insurathon. وقد شارك في هذه 
الفعاليــة أكثــر مــن 150 طالًبــا من مختلــف التخصصات 

العلمية.
الرئيــس  مــن  ترحيبيــة  بكلمــة  الفعاليــة  وافتتحــت   
التنفيــذي لســوليدرتي البحريــن جواد محمــد وتضمنت 
شــرحا لبرنامــج الـــ Insurathon متناوالً أهــم التحديات 
التــي يواجههــا قطــاع التأمين في مملكــة البحرين وفي 

العالم ككل.
 وشــملت الفعاليــة العديــد مــن ورش العمــل والجلســات 
الطلبــة  قــام  وقــد  المشــاركين،  للطلبــة  التوجيهيــة 
المشــاركون بطــرح أفكارهــم وحلولهــم المبتكــرة للجنــة 
التحكيــم، التــي تتضمــن عــدًدا مــن كبار المســؤولين من 

سوليدرتي وجامعة البحرين.
 وصــرح الرئيــس التنفيــذي لســوليدرتي البحريــن جواد 
محمــد “نحــن ســعداء وفخــورون بنجــاح أول هاكثــون 
للتأميــن فــي البحريــن وبعدد وجــودة الحلــول المبتكرة 

والمطروحة من قبل طلبة الجامعة. 

 كمــا أضــاف: “إن الهدف الرئيســي لهاكاثون ســوليدرتي 
هــو األخــذ بزمــام الريــادة فــي التحــول الرقمــي بقطــاع 
الطــاب نحــو  البحريــن وتوجيــه  فــي مملكــة  التأميــن 
استكشاف و تنمية مهاراتهم وطرق توظيفها من خال 

الوسائل الرقمية الحديثة”.

مشــاركـــة 150 طــالبـــا مـــن مختلــــف التخصصـــــات العلميــــة

“سوليدرتي” تطلق أول “هاكثون للتأمين”

احتفــل برمضــان وأجوائــه الســاحرة مــع فنــدق آرت روتانــا الفخــم، 
حيــث يمكنك االســتمتاع باإلعــدادات الفاخرة والمليئــة باالحتفاالت 
من أجل خلق أجمل اللحظات لتشاركها مع عائلتك وأصدقائك. بينما 
سيعد كبير الطهاة وليمة زاخرة بمجموعة رائعة من األطباق العربية 
والمأكوالت العالمية، إلى جانب محطات الطهي الحية والمشــروبات 

العربية المنعشة وقسم الحلويات المغري. 
وســيقدم المطعم عرًضا شــيًقا سيمكن جميع الحضور من االستمتاع 
بــأداء رائــع لراقــص “التنــورة” التقليــدي مــن مصــر على ألحــان العود 
والطبلــة الشــرقية الهادئــة، يبــدأ اإلفطــار مــن غروب الشــمس وحتى 
الرمضانيــة،  المشــروبات  مــع  دينــاًرا   25 الســعر  مســاًء.   9 الســاعة 
واألطفال من ســن 6 إلى 12 يحصلون على خصم 50 % من الســعر 
المذكــور ودخــول مجانــي لألطفــال دون ســن 6. خــال رمضــان لهذا 
العــام، يمكنــك التمتــع بالغبقة المثالية مع أجــواء نابضة بالحياة على 
أنغام العود والطبلة الشــرقية وأداء شــيق لراقص “التنورة” التقليدي 
مــن مصــر.   اســتمتع بالعــرض مــع أفضــل نكهــات الشيشــة المتوفــرة 
لاختيــار. إلــى جانــب الترفيــه الرائــع، ســيتم تقديم بوفيــه فاخر مع 
مجموعة واســعة من األطبــاق العربية والعالمية والحلويات الشــهية 

والمشروبات الرمضانية المنعشة. تبدأ الغبقة من الساعة 9:30 مساًء 
إلى 12:30 صباًحا بسعر 18 ديناًرا بحريني للبوفيه فقط أو 20 ديناًرا 
ا للبوفيه مع الشيشة. ويوفر المنتجع الصحي في فندق آرت  بحرينيًّ
روتانــا عرًضــا رائًعــا في شــهر رمضان الســتعادة حيويتــك وطاقتك، 
حيــث ُيَمكــن جميــع األفــراد الذين يقومــون بحجز ســاعة تدليك، من 
الحصــول علــى خدمة الحمام المغربي مقدمــة مجاًنا من الفندق إلى 
جانــب قضــاء بقية اليوم على الشــاطئ الخاص بالفندق. انغمس في 

حالة من االسترخاء التام مع يوم مليء بالراحة والرفاهية.

مع اقتراب الشهر الفضيل، افتتح فندق 
البحريــن،   - ريجســني  انتركونتيننتــال 
بهيــج،  حفــل  فــي  الرمضانيــة  الخيمــة 
بحضور مديري الفندق وحشد كبير من 
العماء الذين اســتمتعوا بتذوق أشــهى 
األطباق والمأكــوالت الرمضانية المعدة 

من قبل طهاة الفندق.

وليمة زاخرة بمجموعة رائعة من األطباق العربية والمأكوالت العالمية العمالء مــن  كبير  وحشد  الفندق  مــديــري  بحضور 

تجربة رمضانية مثالية مع فندق آرت روتانا تدشين خيمة “انتركونتيننتال ريجنسي” الرمضانية
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ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى 
قراراتك.

من األفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم.

كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء.

يتعين عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك.

 حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

تشعر بالتوتر والقلق على مدار األيام الماضية.

عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة 
سيئة.

 حاول أن تحل مشاكلك وال تخاف من الفشل.

 ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما.

ربما تغير تفكيرك بسبب إطالعك على 
المعلومات.

تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك.

تبذل قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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سكان جزيرة ماكتان 

الفلبينية بقيادة 
البو البو يقتلون 

المستكشف 
البرتغالي 

فرناندو 
ماجالن في معركة 

ماكتان.

حت الفنانة نادية  صرَّ
الجندي بأنها ُتجري اآلن 

مجموعة جلسات عمل 
مكّثفة مع المنتج محمد 

مختار للوقوف على 
اللمسات النهائية لفيلمها 

الجديد، موّضحة أن 
العمل سيكون عن مصر.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــل الـــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة لـــلـــمـــهـــرجـــان ــيـ ــاصـ ــفـ تـ

دعوة المخرجين البحرينيين للمشاركة في “الجونة السينمائي”

صنع مهرجان الجونة الســينمائي، مكانته كحدث ثقافي رئيســي، من خالل دورته االفتتاحية الناجحة بشــكل استثنائي عام 
2017، ومــروًرا بــدورة ثانيــة، عــزز فيهــا مركــزه، وفاقت ســابقتها، من حيــث النجاح والتأثيــر. وفي هذا العام، يســر مهرجان 
الجونة السينمائي اإلعالن عن فتح باب تسجيل األفالم لدورته الثالثة والتي سُتقام في الفترة ما بين 27-19 سبتمبر 2019 

جميــع  مــن  األفــالم  المهرجــان،  يدعــو 
األشــكال، واألنــواع الســينمائية روائية 
قصيــرة،  وروائيــة  ووثائقيــة  طويلــة 
التقديــم  بــاب  فتــح  ســيتم  للتقديــم. 
أبريــل    24 بتاريــخ  للمشــاركة  لألفــالم 
2019 ، وســُيغلق بــاب التقديــم بتاريخ 
22 يوليــو 2019. كمــا يمكنكــم العثــور 
والمعلومــات  التقديــم،  نمــوذج  علــى 
الكاملــة حــول أهليــة التقديــم للــدورة 
الثالثة من مهرجان الجونة الســينمائي 
مــن خــالل الرابــط : مهرجــان الجونــة 

السينمائي - الدورة الثالثة 
عــرض مهرجان الجونة الســينمائي في 
 42 مثلــت  فيلًمــا،   74 الثانيــة،  دورتــه 
دولــة. وحــازت األفــالم الفائــزة جوائــز 
تقــدر قيمتهــا بأكثر مــن 220 ألف دوالر 
المهرجــان  مســابقات  فــي  أمريكــي، 
أيًضــا  المهرجــان  منــح  كمــا  المتعــددة. 
مــن  لعــدد  اإلبداعــي،  اإلنجــاز  جائــزة 
الذيــن  البــارزة،  الســينمائية  األســماء 
ترك عملهم الســينمائي عالمة ال ُتمحى 
فــي المجال الســينمائي، وهــم المنتجة 
بوشوشــة،  درة  الرائــدة  التونســية 
والمخــرج المصــري القديــر داوود عبــد 
األيقونــي  األمريكــي  والممثــل  الســيد، 

سيلفستر ستالوني
الفائتــة  دورتــه  فــي  المهرجــان،  كــرم 
مــن  راحليــن،  مخرجيــن  ثالثــة  أيًضــا، 
هــم  خــاص،  اســتعادي  برنامــج  خــالل 
 10 مــرور  بمناســبة  شــاهين،  يوســف 
سنوات على رحيله، وانجمار بيرجمان، 
وفيدريكــو  ميــالده،  مئويــة  بمناســبة 
ذكــرى  حلــول  بمناســبة  فيللينــي، 
رحيلــه ال25 فــي أكتوبــر 2018. شــمل 
البرنامج عروًضا ألهم أفالم الُمكرمين، 
ومعــارض لملصقــات أفالمهــم الدعائية 
حــول  نقــاش  وحلقــات  )األفيشــات(، 

مجمل أعمالهم
يقول انتشال التميمي، مدير المهرجان: 
“ إن الهــدف األســمى لعمليــة البرمجــة، 

واختيار األفالم، هو خلق تجربة خاصة 
ومميــزة لمهرجان الجونــة، والتي تمتع 
وتثــري صنــاع األفــالم والجمهــور على 
حــد ســواء. نحــن محظوظيــن بخبــرة 
ومعرفــة فريقنا بمشــهد صناعة األفالم 
وصانعيهــا عالميًا ومحليــًا مما يتيح لنا 
مجااًل واسًعا من االختيارات المتعددة”

 “تشــير زيــادة أعــداد األفــالم المقدمــة 
عــن  المهرجــان،  مــن  الثانيــة  للــدورة 
مثيالتها في الدورة األولى، على نجاح 
فريــق البرمجــة، فــي جــذب أهــم أفالم 
العــام، التــي شــكلت طيًفــا متنوًعــا مــن 
االختيارات -بداية باألفالم التي حازت 
جوائــز عالميــة وشــهرة نقديــة واســعة، 

الســينمائية  االكتشــافات  إلــى  وصــواًل 
الجديــدة- لتحظــى بعرضهــا األول فــي 
خــالل  مــن  األوســط،  الشــرق  منطقــة 
مهرجــان الجونــة الســينمائي. وُيشــكل 
هــذا النجــاح، بحد ذاتــه، قــدًرا أكبر من 
المســؤولية الُملقاة على عاتقنا للحفاظ 

على جودة اختيارنا لألفالم.

تســجل النجمــة الســورية ريــم زينو عــودة قوية إلــى الدراما الســورية من 
خــالل أربعــة مسلســالت تتوزع بيــن إنتاجات المؤسســة العامــة واإلنتاج 

الخاص إضافة إلى عمل مسرحي يبدأ عرضه مطلع الشهر المقبل.

كشــفت  خاصــة  تصريحــات  وفــي 
زينو عن مشاركاتها الجديدة فقالت 
إنها ستؤدي دور بطولة في مسلسل 
غفوة القلــوب والذي تؤدي فيه دور 

سوسن.
وعن تفاصيل سوسن أكدت ريم أن 
جريمــة قتــل تقع فُتتهم بها سوســن 

ظلمــا وبهتانــا إلــى أن يظهر شــخص 
تســاعد  تســجيالت  فجــأة ويمتلــك 
علــى تبرئتها.  وفــي عمل آخر تؤدي 
ريــم دور هناء في مسلســل مقامات 
العشــق والــذي يروي ســيرة الشــيخ 
الصوفي محي الدين بن عربي الذي 

سيعرض على قناة أبو ظبي.

ريم زينو في “مقامات العشق”
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1565
الكونكيستادور “ميغيل لوبيز دي ليغازبي” يصل الفلبين على رأس 500 جندي إسباني.

 1810
.)Fur Elise :لودفيج فان بيتهوفن يضع معزوفة البيانو الشهيرة )باأللمانية

1812
القوات األميركية تستولي على يورك عاصمة مقاطعة أونتاريو الكندية.

1876
إعالن الملكة فيكتوريا إمبراطورة على الهند.

 1897
 افتتاح مكتبة البرلمان الياباني الوطنية.
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دارت كاميــرا المخــرج الســعودي حيدر ســمير الناصر لتصوير 
الفيلم السينمائي “بعد الخميس” الذي تنتجه شركة العنود 
برودكشــن، ويضــم ألول مرة عربيــًا نخبة من نجــوم الدراما 
والســينما مــن خمس جنســيات هــي مصر والســعودية 
واالمارات ولبنان وســورية، فيما ستكون شارة الفيلم مغناة 

بصوت الفنان العراقي محمود تركي.
ويشــارك في بطولة الفيلم نخبــة نجوم الكوميديــا العرب، وهم 

فمن مصر طلعت زكريا ومن السعودية عبد الله الجميري.

ــد الفنانة والراقصة المصرية ايمي ســلطان شــخصية  ُتجّسِ
السيدة اعتماد خورشيد في عمٍل سينمائي يجري تحضيره 
عــن حياتهــا الفنية حيــث حصلــت علــى الموافقات من 
الجهــات المعنية حــول العمل الذي يتنــاول فترة عملها 
بالفــن في الســتينات والســبيعنات من القــرن الماضي. 

علمًا أن الفيلم لم تتم اجازته رقابيًا حتى اآلن وهو من إخراج 
عاطف شــكري الذي كتب الســيناريو والحوار أيضًا وُيعتبر هذا 

الفيلم ثاني تجارب “سلطان” في التمثيل.

تعود الفنانة يسرا إلى السينما بعد غياٍب طويل ذلك من خالل 
فيلم “صاحب المقــام” المقرر انطالق تصويره قريبًا حيث 
سُتشارك مع المخرج الشاب ماندو العدل والكاتب ابراهيم 

عيسى الذي قام بكتابة الفيلم ومعالجته السينمائية.
هذا ويشــاركها بطولة الفيلم الذي ينتجه أحمد الســبكي، 

الفنــان آســر ياســين  فيما ســيتم اإلعالن عن باقــي فريق 
العمــل قريبًا ومن المتوقع أن يشــارك الفيلم بعدة مهرجانات 
قبل طرحه تجاريًا بالصاالت السينمائية مع بداية العام المقبل.

فيلم “صاحب المقام”السيدة اعتماد خورشيدبعد الخميس

خاص

مهرجان الجونة السينمائي هو  «
مهرجان سنوي يعقد سنويًا  

في منتجع الجونة الرائع على 
شاطئ البحر األحمر كي يشكل 
موعداً ثابتًا للقاء السينمائيين 

المصريين والعرب والدوليين في 
 نهاية سبتمبر من كل عام 

يسعى المهرجان إلى تقديم 
برنامج سينمائي حافل بأهم 

وأحدث األفالم العربية والدولية، 
ويشمل البرنامج أفالمًا داخل 

المسابقات الرسمية الثالث 
)مسابقة األفالم الروائية الطويلة 

ومسابقة األفالم الوثائقية 
الطويلة ومسابقة األفالم 

القصيرة(، وبرنامجًا رسميًا 
لألفالم خارج المسابقة إضافة 

 إلى برامج خاصة 
كما تنظم وبشكل مواز للعروض 
“منصة الجونة السينمائية” وهي 

ملتقى إبداعي واحترافي مصمم 
من أجل تنمية ودعم المواهب 

الواعدة من مصر والدول 
العربية، والتي تخلق فضاًء 

للقاء المخرجين والمنتجين 
والموزعين العرب والدوليين، 
وهدفها الرئيسي تعزيز فرص 

الشراكة اإلنتاجية لتطوير 
السينما العربية، باإلضافة لذلك، 

تنظم مجموعة فعاليات تضم 
حلقات نقاش وورش عمل 

ومحاضرات ودروس أساتذة 
السينما.

بروفايل المهرجان



الفنون الشعبية.. في ختام “الخامسة بتوقيت الباب”

دفعت الممثلة األميركية لوري الفلين، المتهمة بتقديم رشوة قدرها  «
500 ألف دوالر، لتأمين دخول ابنتيها إلى جامعة أميركية عريقة، 

ببراءتها من تهمة غسل األموال. وتنازلت الفلين عن حقها في المثول 
أمام قاض مقدمة دفوعها خطيا، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها 

وكالة فرانس برس. وتحمل تهم غسل األموال واالحتيال المصرفي 
عقوبة السجن 40 عاما.

ا  ختتمــت فعاليــات )الخامســة بتوقيــت البــاب( موســمها الحالــي، بعــد 21 نشــاًطا ثقافيًّ
متنوًعا، أقيمت منذ انطالقتها في ديسمبر الماضي. حيث أحيت فرقة دار قاللي مساء 

الخميس الموافق 25 أبريل 2019 أمسيًة للفنون الشعبية في منطقة باب البحرين.

 وقدمــت فرقــة قاللــي لــزوار منطقــة بــاب 
أجــواء  وســط  إبداعاتهــا  أجمــل  البحريــن 
معتدلة تشــهدها المملكة، وعّرفت الحضور 
علــى أنماط مختلفة من الفنون، من ضمنها 
ُتشــكل  فنــون  وهــي  والفجــري،  الّســامري 
جــزًءا مــن ذاكــرة البحريــن ومــن المــوروث 

الشعبي األصيل. 
عبــر سلســلة  الثقافــة  هيئــة  واســتطاعت   
إعــادة  البــاب  بتوقيــت  الخامســة  فعاليــة 
ُتعــد  التــي  البحريــن  بــاب  منطقــة  إحيــاء 
أحــد المعالم الثقافية العريقــة في المملكة، 
الثقافــي  الحــراك  تعزيــز  إلــى  إضافــة 

البحريني. 
 جدير بالذكر أن سلسلة فعاليات “الخامسة 
مجــدًدا  تســتأنف  ســوف  البــاب”  بتوقيــت 
هــذه  الهيئــة  وتنظــم   .2019 أكتوبــر  فــي 
الخامســة  تمــام  مــن  الفعاليــة كل خميــس 
مســاًء. وتتنــوع الفعاليــات المقامة لتشــمل 
مختلــف المجاالت الثقافية من الموســيقى 

والفنــون  واآلثــار  اليدويــة  الحــرف  إلــى 
والمأكوالت وغيرها.

السبت
27 أبريل 2019 
22 شعبان 1440
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وصلــت مصممــة األزيــاء البحرينيــة الشــابة ابتســام ســلمان التــي تمتلــك محــال لتصميــم 
األزيــاء “العبــاءات” إلــى الــدور النهائــي فــي برنامج عالمــي يحتضن المصمميــن المبدعين، 
ويشــرف عليــه مصمميــن عالميــن مثــل ريــم عكرا، وحققــت وخــالل 8 دورات نجاحــا تاما، 
وكادت تصــل إلــى العالميــة، وتقول ابتســام لقد تم كان لي الشــرف باختياري لتمثيل بلدي 
الغالي البحرين في برنامج األزياء العالمي “فاشن ستار”، في موسمه الرابع، والذي عرض 
على قناة دبي ودبي تي في، وبمشــاركة 12 مصمما من الخليج والشــرق األوسط والعالم، 
مؤكــدة أن اختيارهــا كمصممــة بحرينية في البرنامج ووصولها إلــى النهائي بين مجموعة 
مــن المصمميــن مــن العالم العربي والعالم يعد إنجاز في حــد ذاته. “البالد” التقت المصممة 

ابتسام سلمان وكان هذا الحوار:

ابتســام  البحرينيــة  المصممــة  أنــا  “ببســاطة 
عمــري،  مــن  الثالثيــن  فــي  شــابة  ســلمان، 
تخرجــت مــن جامعــة البحريــن فــي تخصص 
نظــم المعلومــات، والموظفة الفخــورة بعملي 
فــي وزارة المواصالت منذ العام 2010 ولحد 
اآلن، والممتمنــة والشــاكرة لدعم المســؤولين 
لــم أقــف طويــال بعــد  والزمــالء فــي العمــل، 
التخــرج طويــال فــي تقريــر مصيــري، فولعــي 
للتنــازل  دفعنــي  األزيــاء  بتصميــم  الكبيــر 
إلــى  والســفر  الكثيريــن  لهــا  يطمــح  بشــهادة 
المملكة المتحدة لدراســة تصميم االزياء في 
جامعــة “لنــدن للموضــة”؛ ألعيــش قريبــا مــن 

تحقيق حلمي وطموحي”. 
وأضافت: “إن هواية تصميم األزياء تلبستني 
منذ كنت طفلة، وكان ميلي وولعي بالتصميم 
العاديــة،  األزيــاء  وليــس  “للعبــاءات”،  يتجــه 
وبعــد إنهاء دراســتي بدأت التصميــم بالبيت، 

حتــى عودتــي من لنــدن شــاركت بالعديد من 
المعــارض الخاصــة باألزيــاء بالبحريــن بدعــم 

من صديقتي فاطمة جناحي”.
“بعدها فتحت محال صغيرا في مدينة عيسى 
بجدعلــي، لعــرض مجموعاتــي مــن العباءات، 
ثــم شــاركت فــي معــارض على مســتوى دول 
الخليــج، وكانــت تصميماتــي بالعبــاءة دائمــا 
لها تميز وانفراد وإقبال واســع من الســيدات، 
وهــذا شــجعني إلطــالق “البرانــد” الخاص بي 
فــي العــام 2013، ودفعنــي إلعــالن وجــودي 
من خالل العديد من المشــاركات العالمية في 

مهرجانات الموضة واألزياء”.
منذ بدأت العمل في مشروعي الخاص، كان 
لي نشــاط على وسائل التواصل االجتماعي، 
وكنت من الناشــطين في هــذا الجانب، ومن 
خاللــه، تلقيــت الدعــوة مــن البرنامــج، وتــم 
البرنامــج  بهــذه  البحريــن  ألمثــل  اختيــاري 

بنســخة 2019، وقــد أضافــت لــي مشــاركتي 
بالبرنامــج الكثيــر؛ ألنــي التقيــت مــن خاللــه 
العالــم،  أنحــاء  مختلــف  مــن  بمصمميــن 
منحوني أفاقا واسعة وثقافات مختلفة، لقد 
كنــا نعمل على األزياء تحت إشــراف ورقابة 
تمتــد من “األلــف إلى الياء”، وخالل شــهرين 
قضيتهــا مع عــرض البرنامج في بيروت، كنا 
نقــص ونصمــم ونخيــط ونطرز، ونقــوم بكل 
مــا يتعلــق بتجهيــز األزيــاء المشــاركة، وكان 
تصميمــي مســتوحى مــن التــراث البحريني، 
أن  أحــب  ألنــي  “مــودرن”  بتصاميــم  ولكنــه 
أربــط التراث، وهــو هويتنا بتصاميمي حتى 
يشــكلوا جــزءا مــن هويتنــا البحرينيــة، وقد 
ومراحــل  تحديــات   8 ألجتــاز  هللا  وفقنــي 
مــن أصــل عشــرة، ومــازال طموحــي كبيــرا 

بالنجــاح، ويكفــي التحدي والدخــول لثماني 
جوالت بنجاح تام.

أوال البــد مــن كلمــة لصاحبــة الســمو الملكــي، 
بنــت  ســبيكة  األميــرة  البــالد،  عاهــل  قرينــة 
إبراهيــم آل خليفــة، نشــكرك صاحبــة الســمو 
فمــا  الشــابات،  العمــل  لرائــدات  علــى دعمــك 
لوقوفــك  هــو  وريــادة  تميــز  مــن  لــه  نصــل 
المســتمر والمتواصــل، ولمــا يقدمــه المجلــس 
األعلى تحت قيادتكم، من برامج وتمكين لنا 
كرائدات أعمال مقبالت على مشــاريع نشارك 
فيها بنهضة بلدنا الغالي، ولحكومتنا الرشيدة 
التــي فتحــت البــاب أمــام اإلبــداع واالبتــكار 

أمام كل المواطنين.
ولوالــدي  لزوجــي  خاصــة  شــكر  وكلمــة 
العزيزيــن، والبنتــي مــرام ومريــم، ولــكل مــن 

دعمنــي وســاعدني ألرفع اســم البحرين عاليا 
فــي برنامــج عالمــي، وأقــدم للنــاس الصــورة 
الحاليــة للمــرأة البحرينيــة الفاعلــة فــي عملها 

ومجتمعها وفي مختلف المجاالت. 
وعمــا ينقصنــا فــي البحريــن ألن نكــون مقــرا 
لصناعــة الموضــة واألزيــاء، قالــت: “البــد مــن 
وجود دعم حكومي للتأسيس كليات ومعاهد 
لتدريــس تصميم األزيــاء، ويتزامن معه دعم 
والمســتثمرين،  األعمــال  رجــال  مــن  خــاص 
بافتتاح مصانع إلنتاج األزياء، ودعم عروض 
األزيــاء التــي تقــدم المصمميــن والمصممــات 
البنيــة  نملــك  نحــن  المبتكريــن والمبتدعيــن، 
التحتيــة لكل هــذا، ولكن يجب أن يبدأ رجال 
األعمــال باالســتثمار فيــه، وكذلــك البــد مــن 
وجــود كليات للتصميم والموضة تقدم ورش 

تدريبيــة متخصصــة، لدينــا بالبحريــن الكثيــر 
الدعــم  يفتقــدون  ولكنهــم  المصمميــن،  مــن 
الحقيقــي الــذي يصــب فــي تطويــر أعمالهــم، 
وســط األســواق التي تمتال بأزيــاء بعيدة عن 

تراثنا وأصالتنا”.
وأكــدت: “البرنامــج يعــد إضافــة كبيــرة لــي 
مصممــة  إشــراف  تحــت  العمــل  خــالل  مــن 
عربيــة عالميــة ارتــدت الكثيــر مــن النجمات 
من أزيائها مثل تايلور ســويفت، هالي بيري، 
مارشا، كروس، سيلينا غوميز، إيفا النغوريا، 
أوليفيــا وايلــد، كاثريــن زيتــا جونــز، أنجلينــا 
وغيرهــن،  هــالل،  أنابيــال  ومادونــا،  جولــي 
نديــم  التحكيــم  لجنــة  وعضــو  ومشــاركة 
شــماس، وعارضة األزياء ريم السعيدي، إلى 

جانب المذيعة ليلى بن خليفة”.

المصممة ابتسام سلمان من “جدعلي” إلى العالمية
الدعـــم وتنتظـــر  دبـــي  شاشـــة  علـــى  ســـتار”  “فاشـــن  نهائيـــات  إلـــى  وصلـــت 

بدور المالكي
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لغط بين الغرب والصين بشأن تقنية الجيل الخامس
تقول تقارير إن الحكومة البريطانية ســمحت لشــركة هواوي الصينية 
بلعب “دور محدود” في تأســيس الجيل القادم لالتصاالت االلكترونية 
وســط لغــط دولــي أو باألخــص فــي الغــرب حــول المخاطــر األمنيــة 

المحيطة بهذه التقنية الجديدة.
يذكــر أن الجزء األساســي من الشــبكة هو الذي يحتــوي على مفاصلها 
الحيويــة والــذي تخزن فيه المعلومات الحساســة، بينما يشــمل الجزء 
غيــر األساســي معــدات مثل األبــراج والهوائيات وغيرها مــن المعدات 
الواليــات  الخطــوة رغــم دعــوات مــن  الحيويــة. وجــاءت هــذه  غيــر 
المتحــدة، حليفــة بريطانيــا الوثيقــة، لحظــر التعامل مع شــركة هواوي 
بشــكل تام من المشــاركة في تأسيس البنى التحتية لجيل 5G بدعوى 
أن ذلــك قــد يســتخدم للتنصــت أو التجســس أو التخريــب مــن جانــب 
بكيــن.  يقــول خبــراء التكنولوجيــا إن تقنيــة الجيل الخامــس قد تغير 
حياتنــا تغييــرا جوهريــا، إذ ستســتمح ســرعته الفائقة بالســيطرة على 

سيارات التي تقود نفسها إلى اجراء عمليات جراحية عن بعد.

المخــاوف  ذلــك ســيضاعف  ولكــن مســؤولين أمريكييــن يقولــون إن 
األمنيــة نتيجــة الــدور المحــوري واألساســي الــذي ســتلعبه االتصاالت 
الموصولــة  اليوميــة وزيــادة عــدد األجهــزة  فــي حياتنــا  اإللكترونيــة 

بالنظام الجديد.

نيســان  أبريــل  شــهر  أوائــل  فــي 
كانــت األجــواء فــي صربيــا مشمســة 
والبســاتين مزهــرة وكان نحل العســل 
مــن أكثــر مــن 1.2 مليــون خليــة نحــل 
رحيــق  بجمــع  مشــغوال  البــالد  فــي 

األزهار وحبوب اللقاح.
لكــن فــي غضــون أســبوع بــدأ النحــل 
ينفق فجأة في عدة مواقع في أنحاء 
التــي  اللقــاح  حبــوب  كانــت  البــالد. 
المزارعيــن  ســامة ألن  عليهــا  يتغــذى 
أفرطــوا فــي رش األشــجار بالمبيدات 

الحشرية.

وقد يعاني القطاع الزراعي في  «
صربيا من خسائر تزيد على 

200 مليون دوالر سنويا بسبب 
تسمم النحل. ومنذ العام 2006 

شهد نحل العسل في جميع 
أنحاء العالم انخفاضا سريعا 

في أعداده جراء عدة عوامل من 
بينها االستخدام المفرط للمواد 

الكيماوية.

المبيدات تهدد 
النحل النحل في 

صربيا
قالت الســلطات، أمس الجمعة، إن اإلعصار كينيث تســبب في مقتل امرأة وخلف دمارا 
في شمال موزامبيق حيث دمر المنازل واقتلع األشجار وأدى النقطاع التيار الكهربائي.

وجلب اإلعصار رياحا تصل سرعتها إلى 
280 كيلومتــرا فــي الســاعة عند وصوله 
إلــى البر مســاء أمــس األول بعدما أودى 

بحياة 3 أشخاص في جزر القمر.
وهــذا هــو أقــوى إعصــار علــى اإلطــالق 
يضرب سواحل شمال موزامبيق ويأتي 
بعــد 6 أســابيع مــن اإلعصار إيــداي الذي 

سبب دمارا هائال للبلد الفقير.

وحذر برنامج األغذية العالمي من  «
أن اإلعصار كينيث قد يؤدي لسقوط 

أمطار يصل ارتفاعها إلى 600 
مليمتر في المنطقة خالل األيام 

العشرة المقبلة أي ضعف ما أحدثه 
اإلعصار إيداي.

قضــت محكمــة صينيــة بتغريــم رجــل آالف الــدوالرات، بعــد أن ارتكــب “مجــزرة” بحق 
آالف األرانب في مقاطعة جيانغسو شرقي البالد، وذلك خالل احتفاله بتجديد منزله.

وأصــدرت محكمــة صينيــة أوامر بأن 
يدفــع الرجــل تعويضا بقيمــة 65 ألف 
دوالر أميركــي، إلــى صاحــب مزرعــة 
أرانــب، بعــد أن تســبب احتفاله مطلع 
العــام 2018، من خــالل إطالق ألعاب 

نارية، بنفوق 10 آالف أرنب.
 وبــدأت “المأســاة غيــر العاديــة”، كمــا 
وصفتها وسائل إعالم صينية، عندما 

قرر رجل يدعى تســاي نان االحتفال 
بتجديــد منزله في ســوزهو بمقاطعة 
كبيــرة  ضجــة  أثــار  ممــا  جيانغســو، 

أزعجت السكان والحيوانات.

وأطلق الرجل ألعابا نارية من  «
على سطح المنزل، واستمر 

إطالقها 4 دقائق.

كينيث يقتل امرأة ويخلف دمارا في موزامبيق

جدد منزله فقتل 10 آالف أرنب في 4 دقائق

منحوتة في إطار مسابقة موازنة الحجارة في دنبار 
على شاطئ اسكتلندا الجنوبي الشرقي يوم األحد 

الماضي )أ ف ب(

بعــد عــام علــى زواجهــا، وهــي فــي الثانيــة عشــر مــن عمرهــا، أنجبــت 
األوغندية مريم ناباتانزي توأمين، وتبعهما 5 مجموعات من التوائم، ثم 
4 مجموعــات مــن التوائــم الثالثيــة، و5 مجموعات من التوائــم الرباعية، 

ليصبح عدد أبنائها 38 ولدا وبنتا كلهم من التوائم.
ليس هذا فحســب، بل ذات مرة أنجبت مجموعة توائم سداســية، لكنهم 

ماتوا عقب الوالدة وفقا لتقرير أعدته وكالة رويترز.
وقبل 3 سنوات، عندما أصبحت في التاسعة والثالثين من العمر، هجرها 

زوجها، وتركها لتقوم على رعاية هؤالء التوائم لوحدها.
وتعيــش مريــم وأوالدهــا حاليــا في 4 منازل ضيقة أســقفها مــن الصفيح 
في إحدى القرى وسط حقول القهوة على بعد 50 كيلومترا من العاصمة 

األوغندية كمباال.

ووفقا لما تقوله مريم، وبعد أول حالة والدة للتوائم، توجهت إلى  «
الطبيب الذي أبلغها أن حجم مبيضيها كبيران بصورة غير عادية، 

ونصحها بعدم اللجوء إلى وسائل تحديد النسل عن طريق األقراص 
بحجة أن ذلك سيتسبب لها بمشكالت صحية. وقالت إنه لهذا 

السبب استمرت حاالت الوالدة.

أوغندية تنجب 38 ابنا وبنتا... كلهم توائم

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جهود اآلخرين

جــاء منشــور بعنــوان “مســتثمر 
تراخيــص  يســحب  عــراد  أرض 
البناء” ضمن المنشورات األعلى 
تفاعــال علــى إنســتغرام “البــالد” 
المســتخدم  وقــال  أمــس.  يــوم 
@ khed6060 “أشــكرك ســعادة 
ذكــر  علــى  قمبــر  عمــار  النائــب 
تمنينــا  ولكــن  اآلخريــن.  جهــود 
)مــع  الوقــوف  فــي  أكثــر  منــك 
مــرة  فقــط  ليــس  األهالــي( 

واحدة”.

تســببت بضعــة أفخــاذ دجــاج بمقتــل 
رجل صيني ببشــاعة في شــقته عقب 
عودتــه مــن اجتمــاع عمل، بحســب ما 
نقــل موقــع ميــل أوناليــن عن وســائل 
إعــالم صينيــة. إذ عقــب عــودة الزوج 
وو شوتشــون دخــل فــي جــدل عنيف 
بيديــن  دخــل  عندمــا  زوجتــه  مــع 
فارغتيــن، حيــث كانت طلبت منه في 
وقت ســابق أن يشــتري “بضعة أفخاذ 

دجاج” أثناء عودته.

ويبدو أن الزوج نسي ذلك، فاندلع  «
الجدل بينهما، فما كان من 

الزوجة إال أن توجهت إلى المطبخ 
وعادت تحمل سكينا مخصص 

لتقطيع الفاكهة، لكنها قامت 
بطعن الرجل حتى الموت. وقال 

أقارب الضحية إن زوجته أصبحت 
مدللة كثيرا وحادة المزاج بعد 

الزواج، وأنها كانت تضربه بينما 
لم يكن يبادرها بالمثل على 

اإلطالق.

شــنقت فتــاة بريطانيــة مراهقــة، تبلــغ 
بســبب  نفســها  عامــا،   16 العمــر  مــن 
معاناتهــا مــن التوتــر بشــأن امتحانات 
التعليــم الثانــوي، وفقا لوســائل إعالم 
“ديلــي  صحيفــة  وذكــرت  محليــة. 
ميــل” البريطانيــة أن آريــن بوند كانت 
القلــق والضغــط وضعــف  مــن  تعانــي 
الثقــة في النفس قبــل أيام قليلة على 
االمتحانات النهائية، األمر الذي جعلها 

تقرر إنهاء حياتها بشكل مؤلم.
وأوضحــت الصحيفة أن آرين شــنقت 
نفســها في غرفة نومهــا بمنزل عائلتها 
الصغيــرة فــي جزيــرة وايــت الواقعــة 

شمالي بحر المانش.

واستمتع قاضي التحقيق، المكلف  «
بهذه الحادثة، لطبيب المراهقة 

النفسي، الذي صرح أن بوند كانت 
“تناضل” من أجل التغلب على 

ضغط االمتحانات ومشاكل القلق 
التي ترافقها، دون جدوى.

أفخـاذ دجـاج 
تقتـل زوجـا 

ببشاعـة

مراهقة تنتحر 
بسبب ضغط 

االمتحانات
تســبب ارتفــاع منســوب الميــاه فــي مزيد مــن عمليات اإلجالء في وســط كنــدا، وأعلن 
رئيس بلدية العاصمة أوتاوا حالة الطوارئ وحذرت الســلطات في كيبيك من أن ســدا 

لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية عرضة لخطر التصدع.

وأعلــن جيم واتســون رئيس بلديــة أوتاوا 
حالة الطوارئ إثر ارتفاع مســتويات المياه 
بطول نهر أوتاوا وطلب واتسون في بيان 
اإلدارة  مــن  المســاعدة  تويتــر  عبــر  نشــره 

المحلية في أونتاريو ومن جيش البالد.
وحــذر مــن أن التوقعــات تشــير حاليــا إلى 
أن ”مســتويات ميــاه الفيضــان ســتتخطى 

المســتويات التــي ألحقــت أضــرارا كبيــرة 
بالعديــد مــن الممتلكات بمدينــة أوتاوا في 

.“2017

وبحسب موقع إلكتروني حكومي،  «
أودت الفيضانات بحياة شخص 
وأرغمت ما يزيد على 900 على 

مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك.

أوتاوا تعلن الطوارئ مع ارتفاع مستويات المياه

المغنية األميركية مايلي سايروس لدى وصولها إلى مركز مؤتمرات  «
لوس أنجلوس اإلثنين الماضي لمشاهدة العرض العالمي األول 

لفيلم “Avengers: Endgame” )المنتقمون: لعبة النهاية( من إنتاج 
استوديوهات مارفل التابعة لديزني )أ ف ب(

رجل وامرأة يسيران في منطقة تغمرها مياه الفيضانات بكيبيك في كندا أمس األول )رويترز(

شبكة 5G ستغطي مليارات األجهزة اإللكترونية لالتصال باإلنترنت

@albiladpress

بتمدد تقنية 5G في كل أوجه  «
الحياة من المستشفيات إلى 

شبكات المواصالت إلى منشآت 
توليد الطاقة، ستصبح جزءا ال 
يتجزأ من البنية التحتية لكل 

الدول. وهذا سيجعل نتائج عطب 
هذه الشبكات أو استخدامها 
عمدا للتخريب أكثر خطورة. 
وكلما تكبر الشبكة وتتوسع، 

ستتيح المزيد من الفرص 

للمتسللين والمخربين بأن 
يهاجموا الشبكة ألغراضهم 

الخاصة. بعبارة أخرى، ستوجد 
شبكة كبيرة وأكثر تعقيدا بحاجة 

إلى الحماية.

بنية تحتية حيوية
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