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حميد بن 
راشد النعيمي 
بمناسبة زيارة 
جاللته إلمارة 

عجمان. 

عجمان - بنا

أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
األخويــة  بالعالقــات  اعتــزازه  خليفــة  آل  عيســى 
التاريخيــة الوثيقــة المتميــزة التــي تجمــع مملكــة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
والحــرص المتبادل على توثيقها ونمائها بما يخدم 

المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأشــاد جاللتــه بالمســتوى المتطــور الــذي وصــل 
إليــه التنســيق والتعــاون المشــترك بيــن البلديــن 
فــي  مطــردة  زيــادة  يشــهد  والــذي  الشــقيقين 

المجاالت كافة.

آسيا تتوحد مع سلمان بن إبراهيم“كفرناحوم” في البحرينتعديل وزاري بالسودانالثورة الصناعية الرابعةترخيص الباعة الجائلين
قالت المدير العام ألمانة  «

العاصمة شوقية حميدان إننا 
نعمل على الترخيص للباعة 

الجائلين البحرينيين من 
خالل مجموعة من الضوابط 
عبر إصدار قرار للوزير ينظم 

العملية.

أكد وزير النفط الشيخ محمد  «
بن خليفة آل خليفة أن جميع 

الشركات الوطنية العاملة 
في قطاع الطاقة تعمل على 

تطبيق آخر ما وصلت إليه الثورة 
الصناعية الرابعة في عملياتها 

التشغيلية.

أعلنت الحكومة السودانية عن  «
تشكيلتها الوزارية، أمس، تزامنا 

مع دعوات العصيان المدني، الذي 
دعا إليه تجمع المهنيين. وأعلن 

رئيس الوزراء السوداني محمد 
طاهر إيال، في مؤتمر صحافي في 

الخرطوم، عن تشكيل الحكومة.

قدمت السفارة اللبنانية  «
وبالتعاون مع هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار، أمس األول في 
سينما مجّمع األفينيوز، فيلم 

“كفرناحوم” للمخرجة نادين لبكي، 
الذي حاز على جائزة لجنة التحكيم 

في مهرجان “كان” السينمائي.

تتعالى أصوات االتحادات الوطنية المؤيدة  «
للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وهو ما يعكس 
قوته على الساحة اآلسيوية وثقة االتحادات 

به؛ ليكون على رأس االتحاد القاري لوالية 
جديدة في االنتخابات التي ستجرى 6 أبريل 
المقبل في العاصمة الماليزية كوااللمبور.
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خطــف فريــق المحــرق عصا الســبق وقطع 
زيــن  دوري  درع  نحــو  األولــى  الخطــوة 
الدرجــة األولــى لكــرة الســلة، حينما كســب 
نــزال الجولــة األولــى أمــام فريــق الرفــاع 
بتغلبــه عليــه بنتيجــة 93/  92 فــي الوقــت 
األصلــي  الوقــت  انتهــاء  بعــد  اإلضافــي 
بالتعــادل )82/  82(، فــي اللقــاء الــذي أقيــم 
مدينــة  علــى صالــة  أمــس،  مســاء  بينهمــا 
الرياضيــة بمدينــة عيســى، ضمــن  خليفــة 
النهائــي  الــدور  مــن  األولــى  الجولــة  إطــار 
لبطولــة الــدوري، وســط حضــور جماهيري 

كبير.

واشنطن ـ وكاالت

أكــد وزيــر الخارجيــة األميركــي مايك بومبيو في أســبوع “ســيرا” للطاقة، 
العزم على الوصول بصادرات نفط إيران إلى الصفر.

وقــال بومبيــو “نحــن عازمــون علــى 
الخــام  النفــط  صــادرات  خفــض 
اإليرانيــة إلــى الصفــر حالمــا تســمح 

الظروف في السوق بذلك”.
وأضــاف أن بــالده عملت بجد خالل 
إمــدادات  لتقليــل  الماضيــة  األشــهر 

النفط اإليراني حول العالم. 
أميركــي،  مســؤول  قــال  ذلــك  إلــى 
أمــس األربعــاء، إن العقوبــات علــى 
إيــران حرمتهــا مــن إيــرادات بقيمــة 
 ،2017 منــذ  دوالر  مليــارات   10
منعــت  العقوبــات  أن  إلــى  مشــيرا 
مليــون   1.5 تصديــر  مــن  طهــران 

برميل نفط يوميا.
وأعــادت واشــنطن فــرض عقوبــات 
نفطيــة علــى إيــران العــام الماضــي، 
فــي  حــاد  انخفــاض  إلــى  أدى  مــا 

حجــم صادراتهــا مــن الخــام خــالل 
مســعى  فــي  األخيــرة،  الشــهور 
للحــد مــن أنشــطة طهــران النوويــة 

والصاروخية واإلقليمية.

بومبيو: تصفير صادرات إيران النفطية أولوياتنا أن يعم السالم في العالم
سمو رئيس الوزراء: تحالفنا مع بريطانيا ركيزة لضمان أمن المنطقة

لــدى اســتقبال ســموه كبيــر مستشــاري الدفاع 
للشــرق األوســط بالمملكة المتحدة، أكد رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بن سلمان آل خليفة، أن أولوياتنا مشتركة مع 
العالم بأن يعم األمن واالستقرار والسالم، وأن 
يكون التفاهم اللغة السائدة، مشيرا سموه إلى 
أن العالقــات البحرينيــة البريطانية فريدة من 

حيث عمقها التاريخي وأمدها البعيد. 
وأكد ســموه أن الشــراكة والتحالف بين مملكة 
البحريــن والمملكة المتحدة تمثل إحدى ركائز 
ضمــان أمــن واســتقرار المنطقة، منوها ســموه 
بــدور المملكــة المتحدة وإســهاماتها في حفظ 
األمــن ومســاندة جهــود ترســيخ عالم يســوده 
مشــاركتها  خــالل  مــن  واالســتقرار،  الســالم 
الفاعلــة فــي التحالفــات العســكرية واألمنيــة؛ 
وفــي  األمنيــة  التحديــات  مختلــف  لمواجهــة 

مقدمتها اإلرهاب.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة

المنامة - البنك األهلي المتحد

دعمــه  المتحــد  األهلــي  البنــك  أعلــن 
لسباق نصف ماراثون البحرين الدولي 
الليلي الذي تســتضيفه مملكة البحرين 
15 مــارس الجــاري برعايــة كريمــة من 
لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة وبمشــاركة 
محلية ودولية واسعة في هذا السباق 
الــذي يمتــد علــى مســافة 21 كيلومترا 
وخصــص له مســار خــاص فــي منطقة 

الزالق جنوب البالد.

“األهلي المتحد” يدعم 
“نصف الماراثون” 

الدولي الليلي

المحرق يكسب الرفاع بالنزال األول لنهائي السلة

)03(

)14(

الحبس 3 سنوات لوزير سابق

أدانت المحكمة الصغرى الجنائية 
)موجــود  ســابقا  وزيــرا  األولــى 
موعــد  ُيعلــم  وال  البــالد  خــارج 
عودتــه( بتقديــم شــيك مــن دون 
رصيــد لرجــل أعمال كان اســتدان 
منــه مبلــغ 50 ألــف دينــار وقدم له 

الشيك كضمان في مايو الماضي، 
وقضــت المحكمة بحبســه لمدة 3 

سنوات عما نسب إليه من اتهام.
المتهــم  الســابق  الوزيــر  وكان 
قــد أنكــر إصــداره الشــيك واتهــم 

المجني عليه بتزويره

وأكد خبير التزوير والتزييف بإدارة األدلة المادية التابعة للنيابة  «
العامة أن المتهم هو الكاتب بخط يده لصلب الشيك محل 

)09(الدعوى.

)20( )18(

)02(

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

وزير الخارجية األميركي

سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ عيسى بن علي يشهدان مباراة المحرق والرفاع

عباس إبراهيم



جاللة الملك ملتقيا عضو المجلس األعلى حاكم عجمان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي
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المنامة - بنا

أشاد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة بمســتوى العالقــات المتميــزة بيــن 
مملكــة البحرين والمملكــة المتحدة، والتي 
صاحــب  البــالد  عاهــل  باهتمــام  تحظــى 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
الثنائــي  التعــاون  مــا يشــهده  إلــى  مشــيرا 
بيــن البلديــن الصديقيــن من تطور مســتمر 
فــي مختلف المجاالت خصوصــا ما يتعلق 

بالمجاالت العسكرية والدفاعية.
جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســموه بقصــر الرفاع 
األركان  هيئــة  رئيــس  بحضــور  أمــس 
النعيمــي  صقــر  بــن  ذيــاب  الركــن  الفريــق 
بكبيــر مستشــاري الدفاع للشــرق األوســط 
جــون  الســير  الفريــق  المتحــدة  بالمملكــة 
لوريمير والوفد المرافق. وقد رحب سموه 

بالســير لوريميــر والوفــد المرافــق، مشــيدا 
بالتعاون بين البلدين الصديقين في تعزيز 

االستقرار واألمن في المنطقة.
كما اســتعرض ســموه مــع كبير مستشــاري 

الدفاع للشــرق األوســط بالمملكة المتحدة 
المنطقــة،  فــي  واالســتقرار  األمــن  قضايــا 
الموضوعــات ذات  إلــى عــدد مــن  إضافــة 

االهتمام المشترك.

تـــنـــّفـــذ قــــــوة دفـــــــاع الـــبـــحـــريـــن 
الوطني  الحرس  مع  بالمشاركة 
تــمــريــن  ــة  ــ ــي ــ ــل ــداخــ ــ ال ووزارة 
ــبــحــريــن”  الـــقـــيـــادات “حـــصـــن ال
خــال هــذا األســبــوع الــقــادم في 
مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق مــحــافــظــات 
ــن، ســيــشــتــمــل  ــريـ ــحـ ــبـ ــكــة الـ مــمــل
الختبار  مختلفة  مــراحــل  عــلــى 
المعّدة  العمليات  خطط  فعالّية 
بجميع  األزمــــــات  مـــع  لــلــتــعــامــل 
التعامل  أطــر  وتحديد  أنواعها، 
األنسب معها وبما يعّزز التعاون 
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك بــيــن قــوة 
دفاع البحرين والحرس الوطني 

ووزارة الداخلية.

سمو نائب جاللة الملك مستقبال كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة

الرفاع - قوة الدفاع

ــي ــاعـ ــدفـ ــور الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري والـ ــطـ ــك: تـ ــلـ ــمـ ــة الـ ــالـ ــب جـ ــائـ ســـمـــو نـ

عـالقـات متميـزة بيـن البحـريـن وبـريطـانيـا

 تنفيذ تمرين 

02“حصن البحرين”

فــي إطــار االهتمــام الذي يوليه نائب جالة الملك، ولي العهد صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمد آل خليفة بالتواصل مــع أبناء البحرين كافة، 
اســتقبل ســموه فــي مجلســه األســبوعي بقصــر الرفــاع مســاء أمــس، أفــراد 
والنــواب  الشــورى  مجلســي  وأعضــاء  والــوزراء  الكريمــة  المالكــة  العائلــة 
والبلديــات وعــدٍد مــن رجــال الديــن والفعاليــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات األكاديمية والفكرية 

واإلعامية وعدٍد من أفراد المجتمع.

مجلســه  بــرواد  ســموه  رحــب  وقــد 
الــذي يجســد صــورا مــن  األســبوعي 
صــور التواصــل الــذي يحــرص عليــه 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة تكريًســا 
لنهج المجتمع وسنة اآلباء واألجداد، 
للمجتمــع  األصيلــة  للــروح  وترجمــًة 
البحريني ونسيجه وهويته الجامعة.
وقد أثنى الحضور على حرص سموه 

والتواصــل  بالمواطنيــن  بااللتقــاء 
مــن  المجلــس  يشــكله  ومــا  معهــم 
منصــة جامعــة ألبنــاء المجتمــع كافــة 
فــي صورة تجســد هويــة البحرينيين 
والخيــر،  المحبــة  علــى  جبلــت  التــي 
منوهيــن بجهود تعزيز أســس التنمية 
مــن  المزيــد  لتحقيــق  المســتدامة؛ 
الحيــاة  وتأميــن  والتقــدم  الرخــاء 

الكريمة للمواطن.

المنامة - بنا

سمو نائب جاللة الملك يرحب برواد مجلسه األسبوعي

سمو نائب جاللة الملك مستقبال رواد مجلسه األسبوعي
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عجمان - بنا

أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
األخويــة  بالعالقــات  اعتــزازه  خليفــة  آل  عيســى 
مملكــة  تجمــع  التــي  المتميــزة  الوثيقــة  التاريخيــة 
البحريــن ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة 
والحــرص المتبــادل على توثيقهــا ونمائها بما يخدم 

المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
بعضــو  جاللتــه  لقــاء  خــالل  الملــك،  جاللــة  وأشــاد 
الســمو  صاحــب  عجمــان  حاكــم  األعلــى  المجلــس 
الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي فــي قصــر الصفيا 
أمس، بحضور ولي عهد عجمان ســمو الشــيخ عمار 
بــن حميــد النعيمي، بالمســتوى المتطــور الذي وصل 
البلديــن  بيــن  المشــترك  والتعــاون  التنســيق  إليــه 
الشــقيقين والذي يشهد زيادة مطردة في المجاالت 

كافة.
ورحــب ســمو حاكــم عجمــان خــالل اللقــاء بزيــارة 
عاهــل البــالد والتــي رافقه فيهــا ممثل جاللــة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضة الرئيــس الفخري لالتحاد 
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، إذ تــم تبــادل األحاديــث 
الوديــة المعبــرة عــن متانــة العالقــات األخويــة بيــن 
مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

علــى  المشــترك  والحــرص  الشــقيقين،  وشــعبيهما 
تعزيزهــا وتنميتهــا بمــا يخــدم مصالحهمــا المتبادلــة 

ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.
وألقيــت خــالل اللقــاء قصيــدة شــعرية رحــب فيهــا 

الشــاعر ســعيد خلفــان الكعبي بجاللــة الملك والوفد 
المرافق لجاللته.

وأقــام صاحــب الســمو حاكــم عجمــان مأدبــة غــداء 
تكريما لعاهل البالد.

وفي ختام الزيارة، قدم صاحب السمو حاكم عجمان لجاللة الملك هدية تذكارية؛ بمناسبة زيارته إلمارة  «
عجمان عبارة عن سيف من الذهب.

ــات ــاقـ ــعـ ــيـــة الـ ــمـ ــنـ ــز وتـ ــزيـ ــعـ ــى تـ ــلـ ــرك عـ ــتـ ــشـ حــــــرص مـ

العاهل يلتقي حاكم عجمان ويشيد بالمستوى المتطور للتعاون

المنامة - بنا

بعــث عاهــل البــاد صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية شــكر إلى رئيس 
البرلمان العربي مشعل السلمي، بشأن القرار الصادر عن البرلمان العربي في جلسته بتاريخ 
12 فبرايــر 2019، باســتنكار مــا صــدر مــن بيانــات عــن بعــض المنظمــات والهيئــات الدوليــة 

بالتشكيك باألحكام القضائية الصادرة في مملكة البحرين.

وأشــاد جاللــة الملك فــي برقيته بموقــف البرلمان 
العربــي بالتصدي لهــذه التدخــالت المرفوضة في 
الشــؤون الداخلية لمملكة البحريــن، معربا جاللته 
الصــادر عــن  للقــرار  عــن عميــق شــكره وتقديــره 
البرلمــان العربي للرد على هــذه التقارير الممنهجة 
فــي  للتشــكيك  الدوليــة  المنظمــات  بعــض  مــن 
األحــكام القضائيــة في مملكــة البحرين من خالل 
االعتماد على معلومات مغلوطة دون الرجوع إلى 

المؤسسات الرسمية.
وأكد عاهل البالد في برقيته تقديره العالي للدور 
البــارز لرئيــس البرلمــان العربــي في تعزيز مســيرة 
العمل العربي المشترك وجهوده الكبيرة في الذود 
عــن مصالــح األمــة العربيــة ودعم كافــة قضاياها، 
مبديــا جاللته بالغ االعتزاز بدعــم البرلمان العربي 
البحريــن  مملكــة  واســتقرار  أمــن  فيــه  مــا  لــكل 
والوقــوف بــكل قــوة ضــد مــن يحــاول المســاس 

بمقدراتــه ووحدتــه، ومســاندة جهودهــا الهادفــة 
لتعزيز الرخاء والتقدم على األصعدة كافة.

اســتمرار جهــود  العربــي  البرلمــان  رئيــس  وجــدد 
البرلمــان العربي فــي التصدي والرد علــى التقارير 
المغلوطــة  المسيســة  والقــرارات  والبيانــات 
المنظمــات  بعــض  عــن  تصــدر  التــي  والممنهجــة 
اإلقليمية والدولية بحق الدول العربية، ومطالبتها 
القضائيــة  وأنظمتهــا  ســيادتها  احتــرام  بضــرورة 
وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، وااللتــزام 
فــي  الــدول  حــق  كفالــة  مبــادئ  باحتــرام  التــام 
اختيــار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية 
واســتقالل القضاء، مؤكًدا وقوف البرلمان العربي 
التــام مــع مملكة البحرين ملــًكا وحكومــًة وبرلماًنا 
وشعًبا ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات 
وتدابيــر للحفــاظ علــى ســيادتها وأمنهــا وســالمة 

مواطنيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

العاهل: دور بارز للسلمي في تعزيز مسيرة العمل العربي
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لدى استقبال سموه كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة، أكد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن أولوياتنا مشتركة مع 
العالم بأن يعم األمن واالستقرار والسالم، وأن يكون التفاهم اللغة السائدة، مشيرًا سموه 

إلى أن العالقات البحرينية البريطانية فريدة من حيث عمقها التاريخي وأمدها البعيد. 

وأكد سموه أن الشراكة والتحالف بين مملكة 
البحريــن والمملكة المتحدة تمثل أحد ركائز 
ضمان أمن واســتقرار المنطقة، منوها سموه 
بدور المملكة المتحدة وإسهاماتها في حفظ 
األمن ومســاندة جهود ترســيخ عالم يسوده 
مشــاركتها  خــال  مــن  واالســتقرار،  الســام 
الفاعلــة فــي التحالفــات العســكرية واألمنية 
لمواجهــة مختلــف التحديــات األمنيــة وفــي 

مقدمتها اإلرهاب.
وكان صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح امس 
األوســط  للشــرق  الدفــاع  مستشــاري  كبيــر 
الفريــق جــون لوريميــر،  المتحــدة  بالمملكــة 

والذي يزور مملكة البحرين حاليًا.
وأشــاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
بعمــق روابــط الصداقــة التاريخيــة الوطيدة 
التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين 
وما يجمعهما من رؤى وأفكار مشتركة تجاه 
ضــرورة العمــل فــي إطــار جماعــي لمواجهــة 

مختلف التحديات العالمية.
وأعــرب ســموه عــن ارتياحه لتنامــي وتطور 
مملكــة  بيــن  والتعــاون  الصداقــة  روابــط 

شــتى  فــي  المتحــدة  والمملكــة  البحريــن 
بيــن  العاقــات  بــه  تتميــز  ومــا  المجــاالت، 
البلديــن الصديقيــن مــن مســتوى رفيــع مــن 
التنســيق والتفاهــم والعمــل الجــاد لتحقيــق 
والشــعبين  للبلديــن  المشــتركة  المصالــح 

الصديقين.
واســتعرض صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء مــع كبير مستشــاري الدفاع للشــرق 
االوســط بالمملكــة المتحــدة اخــر التطورات 
حيــث  والدوليــة،  االقليميــة  والمســتجدات 
اكــد ســموه أن مواجهــة التحديــات األمنيــة 
فــي العالــم ومنطقــة الشــرق األوســط علــى 
وتعزيــز  لبنــاء  تحتــاج  الخصــوص  وجــه 
شــراكات أمنيــة قويــة لترســيخ دعائم األمن 

واالستقرار.
مــن جانبــه، عبــر الفريــق جــون لوريميــر، عن 
فــي  البحريــن  مملكــة  لــدور  بــاده  تقديــر 
مســاندة جهــود حفظ األمن واالســتقرار في 
المنطقة والعالم، مشــيدا بالجهود التي يقوم 
بــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
علــى صعيــد تطوير آفــاق التعــاون المتميزة 

بين البلدين الصديقين.

المنامة - بنا

أولوياتنا أن يعم السالم واالستقرار في العالم
ســمو رئيــس الــوزراء: تحالفنــا مــع بريطانيا إحــدى الركائــز لضمــان األمــن بالمنطقة

العالقات 
البحرينية 

البريطانية فريدة 
بعمقها التاريخي

لوريمير: جهود 
سموه ملحوظة 

في تطوير التعاون 
بين البلدين

الشراكات األمنية 
بالعالم والشرق 
األوسط مهمة 

لمواجهة التحديات

دور مهم 
للمملكة المتحدة 

في مساندة 
جهود السالم

سمو رئيس الوزراء مستقبال كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر السيسي

تلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
رقية شكر جوابية من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، 

هذا نصها: 

األميــر  األخ  الملكــي  الســمو  صاحــب 
رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 

وزراء مملكة البحرين الشقيقة
وبركاتــه  هللا  ورحمــة  عليكــم  الســام 

وبعد، 
واالمتنــان  الشــكر  ببالــغ  تلقيــت  فلقــد 
تعزيتكــم المقــدرة فــي ضحايــا حــادث 
القطار األليم الذي وقع بمحطة قطارات 
رمسيس بمدينة القاهرة يوم 27 فبراير 
2019، والتي تعكس مشــاعركم الغالية 

ومســاندتكم الصادقة، وهــو األمر الذي 
أقــّدره لســموكم، وأشــكركم كثيــًرا على 

هذه اللفتة اإلنسانية الكريمة.
 وإنــي إذ أثّمــن لكــم موقفكــم النبيــل، 
ألتمنــى مــن هللا عــّز وجــّل أن يرعاكــم 
وأن  وســوء،  مكــروه  كل  مــن  بعنايتــه 
والســعادة،  الصحــة  بموفــور  يمّتعكــم 
وأن يديــم على مملكة البحرين العزيزة 
والتقــدم  االســتقرار  الشــقيق  وشــعبها 
والرخاء، مع أسمى اعتباري وتقديري.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريــق  الداخليــة  وزيــر  اســتقبل 
ركن الشــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
أمــس، كبيــر مستشــاري الدفــاع للشــرق 
الفريــق  المتحــدة  بالمملكــة  األوســط 
المملكــة  الســير جــون لوريمــر، وســفير 
المتحــدة لدى مملكة البحرين ســايمون 

العــام  األمــن  رئيــس  بحضــور  مارتــن، 
اللواء طارق الحسن.

ورحــب الوزيــر، بزيارة كبير مستشــاري 
بالمملكــة  األوســط  للشــرق  الدفــاع 
العاقــات  بعمــق  مشــيًدا  المتحــدة، 
مملكــة  بيــن  والمتميــزة  التاريخيــة 
البحريــن والمملكة المتحــدة وحرصهما 

على مواصلة التعاون والتنسيق األمني 
والعمل المستمر على فتح آفاق جديدة 

من العمل المشترك.
 وتــم خال اللقاء، اســتعراض العاقات 
الثنائيــة القائمة بين البلدين الصديقين، 
ذات  الموضوعــات  مــن  عــدد  وبحــث 

االهتمام المشترك.

وزير الداخلية: فتح آفاق جديدة من العمل المشترك

مواصلة التعاون األمني مع بريطانيا

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفــة كبيــر مستشــاري الدفاع للشــرق 
األوســط بالمملكة المتحدة الفريق ســير 
المرافــق، وذلــك  جــون لوريمــر والوفــد 
الفريــق  الدفــاع  بحضــور وزيــر شــؤون 

الركن عبدهللا بن حسن النعيمي.
وفــي بدايــة اللقــاء، رحــب القائــد العــام 
لقــوة دفــاع البحريــن بكبيــر مستشــاري 
بالمملكــة  األوســط  للشــرق  الدفــاع 
مشــيًدا  المرافــق،  والوفــد  المتحــدة 
بعاقات الصداقــة التاريخية والمتميزة 
التــي تربــط مملكــة البحريــن والمملكــة 
المتحدة التي لها جذور تاريخية متينة، 
البلديــن  بيــن  القائــم  بالتعــاون  منّوًهــا 
الصديقيــن فــي شــتى المجــاالت ومنهــا 

مــا يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في 
المجال العسكري.

حضر اللقــاء مدير ديوان القيادة العامة 
اللواء الركن حسن محمد سعد، ومساعد 

رئيــس هيئــة األركان لإلمــداد والتموين 
اللــواء الركــن بحــري يوســف أحمــد مال 
اللــواء  العســكري  التعــاون  هللا، ومديــر 

الركن بحري محمد هاشم السادة.

ــادل الــخــبــرات  ــبـ ــتـ ــد بـ ــي ــش ــد الـــعـــام ي ــائـ ــقـ الـ

تعزيز التعاون العسكري مع بريطانيا
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تحــت رعايــة ملكيــة ســامية من عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة وبتنظيــم مــن وزارة العــدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف والمجلس األعلى للشــؤون اإلسالمية، اختتمت 
إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة مؤخرا التصفيات النهائية لجائزة 
البحريــن الكبــرى للقــرآن الكريــم في دورتهــا الرابعة والعشــرين، على 
أن يتــم تكريــم الفائزيــن فــي مختلــف مســابقات الجائــزة فــي الحفل 
الختامــي، والــذي ســيقام فــي شــهر رمضــان لتكريــم الفائزيــن، وفــي 
أبريل لتكريم الفائزات.وقال وكيل الوزارة للشــؤون اإلســالمية فريد 
المفتــاح شــهدت الجائــزة تطــورا ملحوظــا، مــن حيــث تحولهــا لمظلة 
كبيــرة تضــم تحتهــا 7 مســابقات، تضم كل مســابقة عددا مــن الفروع 
للذكــور واإلنــاث. ولفــت إلــى أن المســابقة ســجلت فــي هــذه الــدورة 
أعلى نســبة مشــاركة منــذ انطالقها مما يدل على اإلقبــال الكبير على 
المشــاركة فيهــا، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المشــاركين 3370 متســابقا 
ومتســابقة، بواقع 1886 من الذكور و1484 من اإلناث، موزعين على 
مختلــف مســابقات الجائــزة، حيــث بلــغ عدد المشــاركين في مســابقة 
حفظ القرآن الكريم لطلبة المراكز والحلقات القرآنية بفروعها الســتة 

2162 مشاركا ومشاركة.
 فيمــا بلــغ عــدد المشــاركين فــي مســابقة بيان لطلبــة المــدارس )209 
متســابقين ومتســابقة(، حيــث انعقــدت تصفياتهــا النهائيــة في معهد 

الشــيخ خليفــة للتكنولوجيــا، بينمــا شــارك فــي مســابقة أجــران )75 
والتــي  البســيطة،  الذهنيــة  اإلعاقــة  ذوي  مــن  ومتســابقة(  متســابقا 
انعقــدت تصفياتهــا بمركز شــيخان الفارســي للتخاطب الشــامل، فيما 
بلغ عدد المشــاركين في مســابقة غفران )36 متســابقا ومتســابقة( من 
نــزالء إدارة اإلصــالح والتأهيــل، وحظيت مســابقة رضوان بمشــاركة 
)251 متســابقا ومتســابقة( مــن عمــوم الجمهــور. أمــا مســابقة ســلمان 
الفارســي، فقــد شــارك فيهــا )142 متســابقا ومتســابقة( مــن الناطقين 
بغير اللغة العربية، كما شارك في مسابقة التالوة وحسن األداء )550 

متسابقا ومتسابقة(.

اســتقبل وزير اإلسكان باسم الحمر بمكتبه 
بديــوان الــوزارة النائــب أحمد الدمســتاني، 
الدائــرة  وأهالــي  المواطنيــن  مــن  وعــددا 
الســابعة بالمحافظــة الشــمالية، حيث جرى 
فــي اللقــاء اســتعراض عــدد مــن المواضيع 

المتعلقة بمستجدات الملف اإلسكاني.
وتطــرق اللقــاء إلــى ســبل تعزيــز التعــاون 
والمجلــس  اإلســكان  وزارة  بيــن  المشــترك 
لتلبيــة  الــوزارة  خطــط  ودعــم  النيابــي، 
االنتظــار،  قوائــم  علــى  المدرجــة  الطلبــات 
مــن خالل تســريع وتيــرة العمل بالمشــاريع 
اإلسكانية المدرجة على خطط الوزارة، كما 
جرى اســتعراض ســير المشــاريع اإلسكانية 

قيد التنفيذ في مدن البحرين الجديدة. 
وأكــد الحمــر أن جميــع طلبــات المواطنيــن 
فــي مختلــف محافظــات المملكــة تحظــى 
باهتمــام ورعايــة مــن قبل الوزارة، وســيتم 
مــن  المســتفيدين  قوائــم  علــى  إدراجهــا 
المشــاريع التي تنفذها الوزارة وفقًا للمعاير 

المشــاريع  تخصيــص  بتنظيــم  الخاصــة 
اإلسكانية.

مــن جانــب آخــر، اســتقبل وزيــر اإلســكان 
عبــدهللا  النائــب  الــوزارة  بديــوان  بمكتبــه 
الــذوادي، وتــم فــي اللقــاء اســتعراض عدد 
مــن المواضيع المتعلقة بمســتجدات الملف 

اإلسكاني.
وتطــرق اللقــاء إلــى ســبل تعزيــز التعــاون 
والمجلــس  اإلســكان  وزارة  بيــن  المشــترك 

لتلبيــة  الــوزارة  خطــط  ودعــم  النيابــي، 
االنتظــار،  قوائــم  علــى  المدرجــة  الطلبــات 
العمــل  وتيــرة  تســريع  خــالل  مــن  وذلــك 
بالمشــاريع اإلســكانية المدرجة على خطط 
الوزارة، كما جرى استعراض سير المشاريع 
االســكانية قيــد التنفيــذ في مــدن البحرين 
الجديــدة بشــكل عام والمحافظة الشــمالية 
لتلبيــة  الــوزارة  وخطــط  خــاص،  بشــكل 

الطلبات اإلسكانية

اختتام التصفيات النهائية للجائزة في دورتها الرابعة والعشرين وزير اإلسكان مستقبال النائب أحمد الدمستاني وعددا من المواطنين

المفتــاح: مظلــة كبيــرة تضــم 7 مســابقات للجنســين الحمــر: تســريع وتيرة عمــل المشــاريع المدرجة بخطــط الوزارة

اختتام جائزة البحرين للقرآن بأعلى مشاركة تلبية الطلبات اإلسكانية على قوائم االنتظار

فوزية زينل

حضر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، الندوة التعريفية التي نظمتها اليونسكو 
علــى هامــش تســليم جائــزة اليونســكو- الملــك حمد بن عيســى آل خليفة الســتخدام 
تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــال فــي مجــال التعليــم، وذلــك فــي مقــر المنظمــة 
بباريــس، تحدثــت فيهــا الفائزتــان بالجائــزة فــي دورتهــا العاشــرة عــن المشــروعين 
الفائزيــن، بحضــور لجنــة التحكيــم الدوليــة وعــدد من الدبلوماســيين وعــدد كبير من 

المختصين واإلعالميين.

 وقــّدم فــي البداية رئيس لجنــة التحكيم 
الدوليــة دانيــال برغوس، نبــذًة عن أهمية 
أصبحــت  الــذي  الهــام  والــدور  الجائــزة 
التكنولوجيــات  لتشــجيع  بــه  تضطلــع 
العالــم،  فــي  التعليــم  لخدمــة  المتطــورة 
مشــيًدا بالدعــم الكبيــر الــذي تلقــاه هــذه 
ا مــن عاهل البــالد موضًحا  الجائــزة ســنويًّ
أن المنافســة هــذه الســنة كانــت بيــن عدد 
هــذا  فــي  المتميــزة  المشــاريع  مــن  كبيــر 
المجــال، تأكيــًدا لمــا تحظى به مــن أهمية 

ا على  واهتمــام، في ضــوء انتشــارها دوليًّ
مساحة واسعة من العالم، من حيث تنوع 
المشاركات والسمعة الكبيرة التي تميزت 
مــن  الجوائــز  علــى صعيــد  لفرادتهــا  بهــا، 
جهــة موضوعهــا، وتخصصهــا فــي مجــال 
المعلومــات  تكنولوجيــات  اســتخدامات 
واالتصال في التعليم، وهو أحد األهداف 

االستراتيجية لمنظمة اليونسكو.
ومن جانبهما، أشــادت الفائزتــان بالجائزة 
ضوئهــا  علــى  والتــي  الطيبــة،  وســمعتها 

مثمنيــن  لنيلهــا،  المنافســة  فــي  شــاركتا 
لجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
المبــادرة  هــذه  البحريــن،  مملكــة  عاهــل 

التعليمية ذات البعد الدولي واإلنساني.
 ثــم قدمــت الفائزة من فنلندا عرًضا حول 
عــن  عبــارة  وهــو   ،ThingLink مشــروع 
المســتخدمين  تمّكــن  للبرمجيــات  حلــول 
بسهولة من إثراء الصور ومقاطع الفيديو 

والصوتيــات  والمالحظــات  بالمعلومــات 
باســتخدام  المســاندة،  والوصــالت 
تطبيقــات الهواتــف النقالة أو الحواســيب 
اللوحية وغيرها من الوســائل اإللكترونية 
المتاحــة بيــن يــدي المتعلميــن، للوصــول 
إلى المعارف واكتســاب المهــارات بطريق 

مشوقة وجذابة. 
عرًضــا  هولنــدا  مــن  الفائــزة  قدمــت  كمــا 
 CAN NOT WAIT TO مشــروع  حــول 
LEARN )أتــوق إلى التعلم(، والذي يهدف 
إلــى توفير فــرص التعلم لماليين األطفال 
والمتواجديــن  التعليــم  مــن  المحروميــن 

مــن  عــدد  فــي  اللجــوء  مخيمــات  فــي 
كنتيجــة  واألفريقيــة،  العربيــة  البلــدان 
مشــيرًة  والنزاعــات،  للصراعــات  مباشــرة 
علــى  أساًســا  يقــوم  المشــروع  أن  إلــى 
إنتــاج مناهج وتدريبات وأنشــطة رقمية، 
موجهــة  وبرمجيــات  أدوات  وتوفيــر 
التعليــم،  مــن  المحروميــن  األطفــال  إلــى 
بحيث يكتســبون المعارف األساســية في 
العربيــة  باللغتيــن  والرياضيــات  اللغــات 

واإلنجليزية.
بالمشــروعين  الحاضــرون  وأشــاد  هــذا، 
ودورهما الكبيرين في نشر التعليم للفئات 
المحتاجــة له، ضمن أهــداف الجائزة التي 
تتوافــق مع أهداف منظمة اليونســكو في 
توفيــر التعليــم للجميــع. والجديــر بالذكــر 
أنه قد تقّدم هذا العام للتنافس على هذه 
الجائزة المهمة 202 مشــروع ومبادرة من 

73 دولة من مختلف أنحاء العالم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

إشادة عالمية بالمبادرة الملكية في دعم التكنولوجيات في التعليم

الفائزة من فنلندا

المنامة - بنا

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، عبــدهللا 
المطــوع، الــذي أهــدى ســموه نســختين مــن كتابيــه “من تربيــة القرية إلــى تربيــة الدولة “ و 

“ماذا قالت النجمة األسبوعية؟”.

الكاتــب  بجهــود  المحافــظ  ســمو  وأشــاد 
المطــوع في إعداد هذيــن اإلصدارين اللذين 
المميــز  األدبــي  العطــاء  مشــاعر  يجســدان 
لشــخصية وطنية من شــخصيات المحافظة 
التعليمــي  المجــال  أثــرت  التــي  الجنوبيــة 
اإلصــدارات  أن  ســموه  مضيًفــا  والتربــوي، 
والتربــوي  االجتماعــي  الطابــع  ذات  األدبيــة 
تشــكل إضافة متميــزة للمؤلفــات البحرينية، 
التــي تتناول أبــرز المجاالت التي تســهم في 

تنمية المجتمع. 
علــى دور ســمو  المطــوع  أثنــى  مــن جهتــه، 
الشــيخ خليفــة بــن علــي ودعمــه المتواصــل، 
للشــخصيات الوطنية األدبيــة من المحافظة 
الجنوبيــة، التــي وضعــت بصمــة مشــرفة في 
هذا المجال، شــاكًرا ســمو محافــظ الجنوبية 
علــى تشــجيع األدبــاء والمبدعيــن فــي إثراء 
المكتبــات البحرينيــة بالمؤلفــات التــي توثــق 

تاريخ وثقافة المنطقة.

سمو محافظ الجنوبية يشيد بإصدارات المطوع
سمو محافظ الجنوبية مستقبال عبدالله المطوع

ميزانيات أكبر لـ“التربية” و“الصحة” و“الخارجية” و“الرياضة”
عملها برنامج  لتوافقات  عاكًسا  المشروع  يكون  أن  حريصة  الحكومة 

عقــدت لجنتــا الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بمجلســي الشــورى والنــواب برئاســة رئيــس 
مجلــس النــواب فوزيــة زينــل، اجتماعهمــا المشــترك األول مــع ممثلــي الحكومــة لمناقشــة 
مشــروع قانــون اعتمــاد الميزانيــة العامة للدولة للســنتين الماليتيــن 2019 و2020، المرافق 
للمرســوم رقم )19( لســنة 2019، بحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ونائب رئيس 
مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة الوزاريــة للشــؤون الماليــة واالقتصاديــة والتــوازن المالــي 

الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة.
وفــي االجتمــاع الــذي حضــره وزيــر الماليــة 
واالقتصــاد الوطني، ووزير شــؤون مجلســي 
مجلــس  رئيــس  أكــدت  والنــواب،  الشــورى 
النــواب أن التوجيهــات الســامية مــن عاهــل 
البــالد وخاصــة مــا جاء في الخطــاب الملكي 
السامي خالل افتتاح دور االنعقاد األول من 
الفصل التشــريعي الخامس، ســتكون نبراس 
علمنــا دائًمــا وأبًدا لخدمة الوطــن والمواطن.
وأشــادت رئيــس المجلــس بالتعــاون الفاعــل 
رئيــس  برئاســة  الحكومــة،  مــع  والمعهــود 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  وولــي  الــوزراء 

النائب األول لرئيس  مجلس الوزراء.
ضــرورة  الشــورى  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
مواصلــة التعاون بين الســلطتين التشــريعية 
الميزانيــة  مشــروع  إلنجــاز  والتنفيذيــة 
والوصــول لنتيجــة توافقيــة تحقــق تطلعات 
القيادة والمواطنين الكرام، بما يالئم التوجه 
نحــو تحقيــق التــوازن المالي، مشــيًرا إلى أن 
رأســها  وعلــى  الرشــيدة  القيــادة  توجيهــات 
البــالد، تؤكــد دائًمــا علــى المحافظــة  عاهــل 
علــى مكتســبات المواطنيــن وتوجيــه الدعم 
لمســتحقيه، رغــم كل التحديــات، معتبــًرا أن 
التوجــه موضــع إشــادة وتقديــر مــن الجميع، 
بالمواطنيــن  القيــادة  اهتمــام  ويعكــس 

ومستواهم المعيشي.
التــي  االســتثنائية  الظــروف  أن  إلــى  ولفــت 
تحيــط بإقــرار الميزانيــة تفــرض العمــل بجد 
إلنجازهــا فــي أســرع وقــت ممكــن، مبيًنــا أن 
مســؤولية تجاوز الظروف مشتركة والجميع 

يجب أن يعمل ضمن فريق واحد.
بــن عبــدهللا آل خليفــة  الشــيخ خالــد  وأكــد 
أن مــن شــأن الشــروع فــي مناقشــة مشــروع 
الميزانيــة أن تحقــق لمملكــة البحريــن مزيًدا 
مــن الخيــر والرفعــة فــي ظــل قيــادة صاحب 
الجاللة الملك، وأن تكفل االســتدامة لمسيرة 

التنمية والتطوير.
الملكــي  الســمو  صاحــب  تحيــات  نقــل  كمــا 
الملكــي  الســمو  وصاحــب  الــوزراء،  رئيــس 

ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، إلى رئيسي وأعضاء 
للــدور  تقديــًرا  والنــواب؛  الشــورى  مجلســي 

الذي تضطلع به السلطة التشريعية.
وأكــد فــي االجتمــاع حــرص الحكومــة علــى 
أن يكــون التعــاون والتوافــق الســمة الغالبــة 
علــى أجــواء االجتماعات التي ســيتم خاللها 
ــن  بحــث مشــروع الميزانيــة، علــى نحــو يمكِّ
اللجنتين المختصتين في كال المجلسين من 
إعداد تقريرها المتضّمن رأيها حول مشــروع 
الميزانيــة، وذلــك علــى ضــوء مــا هــو متــاح 
مــن بيانــات، ومــا ســيقدمه ممثلــو الحكومــة 
خالل االجتماعات من معلومات وإيضاحات 
لجميع االستفسارات بكل شفافية ووضوح.

ممثلــو  يلتقــي  بــأن  ســروره  عــن  وأعــرب 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذية؛ تجســيًدا 
للتعــاون الســائد، بهــدف إنجاز مهمــة وطنية 
جديــدة علــى إثــر المهمــة المشــتركة األولــى 
خالل الفصل التشــريعي الحالي بين مجلس 
وإقــرار  التوافــق  فــي  والحكومــة  النــواب 

برنامج الحكومة 2019 - 2022.
وشــّدد علــى أن الحكومــة حرصــت علــى أن 
الميزانيــة  اعتمــاد  قانــون  مشــروع  يكــون 
 2019 الماليتيــن  للســنتين  للدولــة  العامــة 
مــن  عليــه  التوافــق  تــم  لمــا  عاكًســا  و2020 
توجهات وسياســات تشــكل مجمل برنامجها 
حتــى العــام 2022 والتــي أقرهــا فــي ينايــر 
فــي  ومحقًقــا  النــواب،  مجلــس  الماضــي 
الوقــت ذاتــه شــعار البرنامج الذي يســتهدف 
إرســاء وترســيخ مقومات األمــن االقتصادي 
واالجتماعــي المســتدام لمجتمعنــا فــي إطار 
مــن التــوازن المالي الذي يســير وفق برنامج 
مخطط ومدروس ويحظى بمتابعة مستمرة 

على أعلى المستويات.
تعزيــز  أبــرز مقتضيــات  مــن  أن  إلــى  ولفــت 
المنشــود  واالجتماعــي  االقتصــادي  األمــن 
الميزانيــة مــن ترجمــة  مــا يعكســه مشــروع 
الحكومــة لحرصهــا الذي تشــاطر به الســلطة 

مكتســبات  علــى  الحفــاظ  مــن  التشــريعية 
المواطنيــن الحاليــة، وعدم المســاس بنفقات 
عــالوة  العــام،  القطــاع  فــي  العاملــة  القــوى 
علــى مواصلــة تقديــم الخدمــات األساســية 
ذات األولويــة كالتعليــم والصحة والخدمات 
االجتماعية واإلســكان، واالســتمرار في دعم 
المواطنيــن المســتحقين فــي جميــع برامــج 

الدعم الحكومي.
وتابــع “لذلــك جاء مشــروع الميزانيــة ليكون 
ســتمكننا  التــي  الفاعلــة  األدوات  إحــدى 
بالتعاون مع السلطة التشريعية من تصحيح 
بيــن  التــوازن  نقطــة  ببلــوغ  المالــي  المســار 
العــام  بحلــول  واإليــرادات  المصروفــات 
2022، عبــر تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات مــن 
التشــغيلية،  المصروفــات  تقليــص  بينهــا 
وتعزيــز كفــاءة اإلنفــاق الحكومي، وتســهيل 
اإلجــراءات الحكومية وزيادة اإليرادات غير 

النفطية”.
ألهميــة  منهــا  وإدراًكا  الحكومــة  بــأن  ه  ونــوَّ
إعادة هيكلة الميزانية، بدأت في العام 2015 
بتنفيذ برنامج مالي هدفه األساســي تحقيق 
اســتقرار الدين العام والوصول إلى استدامة 
للدولــة،  العامــة  للميزانيــة  المالــي  الوضــع 
وواصلــت تلــك الجهــود - التــي حققت نتائج 
إيجابيــة - عبر طــرح برنامج التــوازن المالي 
فــي أكتوبــر 2018 والــذي ُطبقــت مبادراتــه 
بشــكل فوري مدعومة باالستمرار في عملية 
الهيكلــة وضبــط مســتويات الصــرف  إعــادة 
وتنويــع اإليــرادات غيــر النفطيــة واســتقرار 
أظهــر  مــا  وهــو  للنفــط،  العالميــة  األســعار 
انخفاًضــا ملحوًظا في مســتويات العجز في 
النتائــج األوليــة للســنة الماليــة 2018 مقارنة 

بالسنة المالية 2017.

الوطنــي،  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  وقــّدم 
عرضًا شــرح خالله القواعد المالية واألســس 
التــي ُبنيت عليهــا تقديــرات الميزانية العامة 
المســتندة فــي مجملها علــى ركيزتي برنامج 

عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي.
وأشــار في العرض إلــى أن الحكومة وضعت 
الحكوميــة  الخدمــات  واســتدامة  المواطــن 
إعــداد  مراحــل  جميــع  فــي  أعينهــا  نصــب 
الميزانيــة. كمــا ارتكــزت علــى أســس مهمــة 
النقــدي  الدعــم  برامــج  مبالــغ  حفــظ  منهــا 
المباشــر للمواطنيــن لكل ســنة ماليــة في بند 
الدعــم الحكومي، ورصد ميزانيات تشــغيلية 
تفــوق تلــك المرصــودة في ميزانيــة )2017 - 
2018( لــوزارات التربيــة والتعليــم، والصحة، 
والخارجية، وشؤون الشباب والرياضة، وأن 
الميزانية تســتهدف خفض العجز في الســنة 
أي  دينــار  مالييــن   708 إلــى   2019 الماليــة 

بنسبة  46 % مقارنة بالسنة المالية 2018.
تنفيــذ  الحكومــة  “ســتواصل  وأضــاف: 
اإلســكان  قطاعــات  فــي  المهمــة  المشــاريع 
والتعليــم والصحــة والخدمــات االجتماعيــة 
واألشــغال والطرق وتطوير شبكات الكهرباء 
للمواصــالت  األساســية  والبنيــة  والمــاء 
والمشــاريع ذات الصلــة بالشــباب والرياضــة 
األخــرى،  المتفرقــة  المشــاريع  مــن  وغيرهــا 
بتمويــل من الميزانيــة مدعومة كذلك بما تم 
تخصصيــه مــن مبالــغ ضمــن برنامــج التنمية 
الخليجــي، لتصــل جميعهــا إلــى 1.351 مليار 

دينار للسنتين”.
ومــن المقــّرر أن يتــم عقــد اجتمــاع مشــترك 
بيــن اللجنتيــن الماليتيــن في كال المجلســين 
مــن  الحــق  وقــت  فــي  الحكومــة  وممثلــي 

األسبوع المقبل.

صورة جماعية للجنتين الماليتين وممثلي الحكومة

القضيبية - مجلس النواب

ذكرت رئيس مجلس النواب فوزية زينل 
أنهــا تقدمت مع عدد من النواب باقتراح 
بإعــادة  الحكومــة  قيــام  بشــأن  برغبــة 
تخطيط سوق الرفاع المركزي وتطويره 
وفــق النظــم الحديثة وبما يحفظ الهوية 
البحرينيــة األصيلــة علــى غرار مــا تم مع 
ســوق المحــرق المركــزي وتمــت إحالتــه 
إلــى الحكومة. وأشــادت بتجــاوب وزارة 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 

العمراني مع المقترح.
الخامســة  الدائــرة  أن  وأوضحــت 
مــن  بــه  تزخــر  لمــا  ونظــرا  بالجنوبيــة، 
مواقــع تراثيــة تاريخية، فقد تم التوافق 

مشــروع  لتطويــر  المعنيــة  الجهــات  مــع 
“عيــن الحنينيــة” ومــا تمثلــه مــن تاريــخ 
بحريني عريق، ومشروع “حديقة محمد 
بــن فــارس” الــذي يحمــل اســم شــخصية 
مــن  العديــد  بجانــب  متميــزة،  بحرينيــة 

المشاريع الخاصة بخامسة الجنوبية.

تطوير “الرفاع المركزي” و“عين الحنينية”
محرر الشؤون المحلية

ندوة تعريفية 
على هامش 
تسليم جائزة 

اليونسكو - الملك 
حمد بن عيسى

الفائزة من هولندا
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

ترأســت رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة مي 
بنــت محمــد آل خليفــة، مســاء أمس وفــد الهيئة المشــارك 
فــي افتتــاح معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب، الــذي يقــام 
تحــت رعايــة خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود، إذ أناب وزير الثقافة صاحب الســمو 
الملكــي األميــر بدر بــن عبدهللا بن فرحان آل ســعود، نائب 
وزيــر الثقافــة حامــد بــن محمــد فايــز الفتتــاح المعــرض، 
بحضــور وزيــر اإلعالم الســعودي تركي الشــبانة، وعدد من 
الشــخصيات الدبلوماسية والثقافية واإلعالمية المرموقة 
من المملكة العربية الســعودية الشــقيقة ومملكة البحرين، 

وعدد من الدول العربية واألجنبية.
وعبــرت الشــيخة مــي بنــت محمــد عــن عظيــم اعتزازهــا 
وتقديرهــا الختيــار البحرين ضيف شــرف معرض الرياض 
الدولــي للكتــاب لهذا العام، مشــيدًة بــدور وزارَتــي الثقافة 
المحليــة  بالثقافــة  النهــوض  فــي  الســعوديتين  واإلعــالم 
واإلقليميــة. وأضافــت “مــن جديــد، تقــوم الثقافــة بدورها 
فــي تأســيس حــوار حضــاري مــع اآلخــر، وفــي هــذه المــرة 
تجمــع مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية فــي 
ســياق ثقافــي موحــد، وتبــادل مميــز للحضور في المشــهد 
الثقافــي بيــن المملكتيــن، فاليــوم البحريــن ضيــف شــرف 
معــرض الريــاض الدولي للكتاب، وفي العام الماضي كانت 
الســعودية ضيف شــرف معــرض البحرين الدولــي للكتاب، 

حيــن كانــت المحــرق عاصمــًة للثقافــة اإلســالمية 2018”.
المملكتــان مــن مقومــات تاريخيــة  مــا تتشــاركه  وأكــدت 
وثقافية أصيلة، وما تتمتعان به من عالقات أخوية عميقة 
وراســخة، مشــيرًة إلــى أهميــة اســتمرار التبــادل والتعاون 

الثقافي ما بين البلدين الشقيقين.
وعن أهمية معارض الكتاب في تعزيز الحراك الثقافي في 
المنطقة ذكرت “ما زال الكتاب الوســيلَة األفضل لنقول إن 
أوطاننــا تمتلك من الوعي الثقافي ما يؤهلها لتكون مراكز 
لإلشعاع الحضاري، ولدينا اليوم فرصة كبيرة لنأخذ بزمام 

المبــادرة ونعيــد لحركــة النشــر العربيــة الزخــم واالهتمــام 
الذي تستحقه”.

الهيئــة ســتعكس مــن خــالل برنامجهــا  إلــى أن  وأشــارت 
غنــى ثقافــة البحريــن عبر العديــد من األنشــطة التي تقدم 
جوانــب  يبــرزون  وفنانيــن  مرموقــة  ثقافيــة  شــخصيات 
زوار  أن  الراهــن، مضيفــة  البحريــن  مشــهد  مــن  مختلفــة 
المعــرض، وإضافــة إلــى البرنامج الثقافي، ســيتمكنون من 
االطــالع علــى آخر ما أصدرته البحرين من نتاجات فكرية 

وأدبية وعلمية.

البحرين ضيف شرف “الرياض الدولي للكتاب”

منتدى “حوارات السلطة الرابعة” أزاح “آلًما” وأضاء “آماًل”
الرميحــي: فوضــى الـ “سوشــال ميديــا” تديرها دول اســتخباراتية... المــردي: إنه “الثقب األســود”

فــي  والمداخــالت  النقــاش  مســارات  تعــددت 
منتــدى “حــوارات الســلطة الرابعــة” الــذي رعــاه 
وتحــدث فيــه صباح أمــس وزير شــؤون اإلعالم 
علــي الرميحــي فــي الشــأن اإلعالمــي المحلــي؛ 
ليكشف العديد من الجوانب التي أزاحت “آالًما” 
وأضاءت “آمااًل” من جهة أخرى.وخالف المعتاد، 
بــدأ المنتدى بما يجب أن يختتم به، وهو تكريم 
المشــاركين والداعمين قبل بدء الجلســة األولى 
التــي أدارها اإلعالمــي عبدالرحمن المدفع، وهي 
بمثابــة حوار مفتوح مع الوزير اســتهلها بالتعبير 
عن سعادته بالحضور بين طلبة جامعة البحرين؛ 
ليتجه مباشرة إلى “منتدى اإلعالم العربي” الذي 
حضــره أخيــرا بالقاهــرة، وعلــى هامشــه، التقــى 
عــددا مــن الطلبة فــي الجامعــات المصرية حيث 
ما يشغل الطالب البحريني هو ذاته الذي يشغل 

الطالب العربي.
ومن بين ما أزاحه اللقاء من “آالم” تلك الظاهرة 
ومنطلقــات  الطائفيــة  الصبغــة  ذات  اإلعالميــة 
الفتنــة وإثــارة الجماهير، وهو األمــر الذي رفضه 
الرميحــي مســتنًدا علــى تقديــم “عفــوي” طرحه 
“ديمقراطــي”  بأنــه  مقدمتــه  فــي  اللقــاء  مديــر 
مــع الضيــف وديكتاتــوري مــع الطلبــة، إذ أردف 
الوزيــر “ال أتفــق مــع كلمــة كلمــة الديكتاتوريــة، 
فنحــن نهــدف إلــى دعــم حريــة التعبيــر، وحريــة 
التعبيــر المســؤولة هي وســيلة للوصول إلى حل 
المشكلة”، الفًتا إلى أنه على مدى 25 سنة كانت 
إثــارة الجماهيــر هــي هــدف بعــض الفضائيــات، 
ومــا رســخ الخطــأ االعتمــاد على بعض دراســات 
مؤسســات قيــاس الــرأي العــام األجنبيــة، فإثارة 

الــرأي العام غير صحيح، ولــكل بلد خصوصيته، 
ولــو كانــت تلــك المؤسســات “متمكنــة” لحــذرت 
مــن األزمــة الماليــة في العــام 2008، وهــي التي 

توقعت أن “ترامب لن يفوز”.
قــد  لديكــم  ســؤال  هنــاك  “ليــس  الوزيــر  وأكــد 
لــي شــخصًيا أي إحــراج”،  أو  للحكومــة  يســبب 
فــي إشــارة إلــى تلقي كل األســئلة، وفــي حديثه 
عن “الفوضى اإلعالمية”؛ بســبب انتشــار اإلعالم 
اإللكترونــي ووســائل التواصــل االجتماعــي، بأن 
كل خبــر “غيــر صحيــح” البــد مــن “تصحيحــه”، 
حتــى لــو ورد مــن أكبــر المؤسســات اإلعالميــة، 
فــي  “تشــكيًكا”  ليســت  والتصحيــح  فالمتابعــة 
صدقيــة المؤسســة بــل للتأكــد مــن المعلومــات، 
أما عن وســائل التواصــل االجتماعي فهي “عالم 
افتراضــي” بإمــكان عــدد قليــل مــن األشــخاص 
إثــارة الــرأي العام، ما يوجب التعامل بمســؤولية 
بالمعلومــات  المتلقــي  يتأثــر  ال  لكــي  وحــذر؛ 

الخاطئة.
وتســاءل “هل وطننا العربــي يتعرض لمؤامرة؟” 
فأحــد  مؤشــرات.  هنــاك  “نعــم  اإلجابــة  وســاق 
التنظيمــات اإلرهابيــة يبــث رســائله مــن خــالل 
100 ألــف حســاب، أمــا علــى المســتوى الوطنــي، 
فهناك وســائل تعكس صورة ســيئة عن هذا البلد 
الجميــل، لكننا حينمــا نتكلم عن الهوية الوطنية، 
فالبحرينــي مثقــف ويعــي مــا يــدور حوله”.وعن 
قانــون الصحافــة والمطبوعــات أكد أنــه ال يوجد 
فراغ تشــريعي لكن هناك حاجة لتجديد القانون 
بعــد مضــي 17 عاًمــا تغيــر فيهــا العالــم، أمــا عــن 
مســتقبل تخصــص اإلعــالم قال إن هنــاك الكثير 

مــن المؤسســات اليــوم في حاجــة لهــذه الكوادر 
وأمامهم فرصة للتدريب لم يحصل عليها الجيل 

السابق.
هنــاك  أن  إلــى  أشــار  الخاصــة  القنــوات  وبشــأن 
أكثــر مــن 60 برنامجــا فضائيا “توك شــو”، متمنًيا 
مــن  وتخــرج  الملعــب  إلــى  الرياضــة  ترجــع  أن 

األستوديوهات.

فوضى “دول استخباراتية”

“الفوضــى  موضــوع  إلــى  ليعــود  واســتدرك 
اإلعالميــة” ليؤكد أنه “ليس هناك إعالم محايد”، 
فبعــض الــدول توجهــت لتدريــس منهــج لكيفية 
التعامــل مع هــذا العال االفتراضــي، والمهمة من 
وجهــة نظــري مســؤولية كل مؤسســات المجتمع 
المدنــي للتعامــل بحــذر مــع اإلعــالم اإللكتروني، 
فمــن يدير هــذه الفوضــى هي دول اســتخبارات 
مقومــات  نمتلــك  بلــد  نحــن  فيمــا  بوليســية، 

التسامح.

الثقب األسود والسوبرماركت

تحريــر  رئيــس  فيــه  تحــدث  الجانــب،  هــذا 
“مســتقبل  محــور  فــي  المــردي  مؤنــس  “البــالد” 
الصحافــة.. التكنولوجيا والتشــريع”، مســتخدًما 
وصــف “الثقــب األســود”؛ لإلشــارة إلــى ضخامــة 
منصــات  مــن  المعلومــات  اســتخراج  وصعوبــة 
أنــه  موضًحــا  وتطبيقاتــه،  اإللكترونــي  اإلعــالم 
مــع صــدور “البــالد” فــي العــام 2008 كان هنــاك 
جيــل تكنولوجــي يختلــف عــن جيــل الثمانينات 

والتسعينات، فكيف نتوجه إليه والرسالة بالطبع 
تختلــف ولكل جيل مرحلــة واهتمامات؟ لكن ما 
توصلنــا إليــه هــو أننــا أمام جيــل يتفاعل بشــكل 
مستمر مع المعلومات المتاحة، والبد من مواكبة 

وعي القارئ، فهو الذي يختار الخبر والمادة.
الصحيفــة  أن  وهــو  آخــر  وصًفــا  وقــدم 
األبــواب  علــى  فيــه  تحصــل  “ســوبرماركت” 
المتنوعــة، وقــد يختلف معه فيــه بعض الزمالء، 
إال أن الخبــر، ولــو أنــه فقــد قيمته فــي الصحافة 

المطبوعة، لكنه يبقى العنصر األساس.
وعــن دور الصحافــة في تطوير الــكادر الوطني، 
أكــد المــردي أن هذا الدور مهــم، لكن لكي يتطور 
الصحافــي البــد أن يمــارس المهنــة، لذلــك فــإن 
بدايــة تأســيس الصحــف في البحرين اســتعانت 
فــي خلــق كادر  ثــم مضــت  العربيــة،  بالخبــرات 
وطنــي وبــرزت أســماء مبتدئــة ثــم كان لهــا بعــد 

ذلك دور في الحراك الصحافي.
ورًدا علــى ســؤال يتعلــق بـــ “التشــابه الصحافي” 

قــال إن هــذا ينطبــق علــى األخبــار الرســمية في 
دولــة صغيرة كالبحرين، أما عن “البالد” فتميزت 
بوجــود “صفحــة أولى متعددة إلــى 4 صفحات”، 
وهــي تجربة رائــدة في طريقة النشــر واإلخراج 

وركزنا في المنافسة على العنصر الشبابي.

جلسة تحديات الصحافة

الجلسة الثانية كانت بعنوان “تحديات الصحافة 
السياســي  اإلعــالم  مســاعد  أدارهــا  المحليــة”، 
بجامعة البحرين عدنان بومطيع بمشــاركة مدير 
وعضــو  محمــد،  يوســف  اإلعــالم  وســائل  إدارة 
الحمــر،  راشــد  “األيــام”  صحيفــة  إدارة  مجلــس 
محمــد،  أنــس  البحريــن”  “بوابــة  موقــع  ومديــر 
وطرح فيها محمد جانًبا يتعلق بالملكية الفكرية 
التــي تنقســم إلــى “صناعيــة” و “حــق المؤلــف”، 
وكذلك إجراءات التقاضي في حال نشر األخبار 

غير الصحيحة أو نشرها دون ذكر المصدر.

محور مستقبل الصحافة

وأدارت عضــو هيئــة التدريــس بجامعة البحرين 
بثينــة قاســم المحــور الثالــث بعنــوان “مســتقبل 
الصحافــة.. التكنولوجيــا والتشــريع”، إذ وجهــت 
رئيــس جمعيــة الصحفيين عهدية أحمد تســاؤال 
عــن ســبب تســمية الصحافــة بالســلطة الرابعــة، 
لكنها عبرت عن تمنيها أن تظل سلطة رابعة في 

دورها الرقابي البناء.

مجلس أعلى للصحافة

وتنــاول عضــو مجلــس الشــورى علــي العــرادي 
الصحافــة  قانــون  إلصــدار  المجلســين  جهــود 
والنشــر والمطبوعــات، موضًحــا أن القانون يفرد 
نصوًصــا واضحــة تعطــي مســاحة مــن الحريــة 
الــرأي  حريــة  لممارســة  صحافــي  ألي  الكاملــة 
والتعبيــر، لكنــه عبــر عــن تمنيــه فــي أن تتحــول 
جمعية الصحفيين إلى مجلس أعلى للصحافة.

حضور كبير من جانب طلبة الجامعة في المنتدى

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد 
بــن أحمد بن محمــد آل خليفة، أمس، 
مــع وزيــر خارجيــة جمهوريــة قبرص 
الــذي  كريســتودوليديس،  نيكــوس 
يقــوم بزيارة رســمية للبحرين.وأشــاد 
الصداقــة  بعالقــات  الخارجيــة  وزيــر 
المتميزة بين البلدين، معرًبا عن تطلع 
البحريــن إلــى تنميــة وتطويــر أوجــه 
التعــاون الثنائي، منوًها ألهمية تبادل 

الزيارات بين مسؤولي البلدين. ووقع 
الجانبــان مذكــرة تفاهــم بيــن البلدين 
عــن التعــاون فــي مجــال الطاقــة. من 
جانــب آخر، اســتقبل وزير الخارجية، 
بمكتبــه بالديوان العام للوزارة، أمس، 
Vasilis Polemitis، إذ تســلم نســخة 
مــن أوراق اعتماده ســفيًرا لجمهورية 
قبــرص المعيــن لــدى مملكــة البحرين 

والمقيم في أبوظبي.

اتفاق مع قبرص بمجال الطاقة

البحرين نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لـ “األممي للبيئة”
العربي الــصــوت  إيــصــال  مــن  سيمكن  المنصب  حمد:  بــن  عــبــداهلل 

أكد الممثل الشخصي لجاللة الملك، رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين كانت وستبقى 
راســخة، ولهــا مكانــة دولية مرموقة، وتحقق كل المكاســب واإلنجازات في جميع المحافل والميادين المحليــة واإلقليمية والدولية، وذلك 
بفضل التوجيهات السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولتثبت المملكة انها تزخر بطاقات متميزة وعمل 

دؤوب يسهم في تقديم افضل الصور وفي كافة المجاالت وبما يواكب التطور وموضع اإلشادة من المجتمع الدولي.

وأكد ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمد، بمناسبة 
فــوز مملكــة البحريــن بمنصب نائــب الرئيس 
للمكتــب التنفيــذي لجمعيــة األمــم المتحــدة 
آســيا  لمجموعــة  والممثــل   UNEA للبيئــة 
والمحيــط الهــادي، أن هــذا اإلنجــاز ســيكون 
البيئيــة  الجهــود  تعزيــز  فــي  فعــال  دور  لــه 
الدوليــة، مشــيرا إلــى أن الفوز بهــذا المنصب 
يعكــس االهتمام الذي توليــه البحرين ممثلة 
بالمجلــس األعلــى للبيئة بالشــأن البيئي على 

الصعيد المحلي والدولي.
الرئيــس  نائــب  منصــب  ان  ســموه  وأوضــح 

للمكتــب التنفيــذي لجمعيــة األمــم المتحــدة 
للبيئــة UNEA يعتبــر انجــازا مشــرف يضــاف 
لإلنجــازات الدولية التي حققتها المملكة في 
مختلــف المجــاالت، حيــث ســيتيح الفرصــة 
للبحرين في تمثيل الدول الواقعة في اقليم 
مجموعــة آســيا والمحيــط الهادي، وســيمكن 
مــن إيصــال الصــوت العربــي لجمعيــة األمــم 
المتحدة للبيئة في كل ما من شأنه أن يخدم 
المصالح البيئية لهذه الدول ويصب في دعم 

برنامج األمم المتحدة للبيئة.
إن  حمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ســمو  وقــال 

مملكــة  ســيمثل  للبيئــة  األعلــى  المجلــس 
البحريــن بالصورة المشــرفة في االجتماعات 
التنفيــذي  المكتــب  يعقدهــا  التــي  الدوريــة 
مــن  للبيئــة وذلــك  المتحــدة  لجمعيــة األمــم 
أثنــاء  والمؤثــرة  الفعالــة  المشــاركة  خــالل 
مناقشــة القرارات البيئية الدولية والمشاريع 
والميزانيــات والبرامــج المدرجــة في جدول 
األعمــال وطــرح اآلراء واألفكار البناءة تجاه 
التقارير الوثائقية البيئية التي يشــرف عليها 

المكتب.
فــازت  البحريــن  مملكــة  ان  بالذكــر  الجديــر 

التنفيــذي  للمكتــب  الرئيــس  نائــب  بمنصــب 
لجمعيــة األمــم المتحــدة للبيئــة بعــد عمليــة 
االنتخابــات التي أجريت مؤخرا في نيروبي 

للفترة 2019-2021.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المنامة - بنا

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

إعــالن وظــائـف شــاغـــرة 
تماشـــيًا مع سياســـة الشـــركة العربية لبناء وإصالح الســـفن )أســـري( في توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة، فإن الشـــركة تعلن رغبتها في 

توظيـــف العمالة البحرينية في الشـــواغر التالية: 

مسؤول مشتريات
 على المتقدم ان يمتلك مهارات متقدمة في مجال المشتريات. 

 علـــى المتقـــدم ان يمتلـــك الكفـــاءة والقـــدرة علـــى إيجـــاد المصـــدر الصحيـــح إلقتنـــاء المـــواد بالكميـــات المطلوبـــة وفقـــًا لمعاييرالجـــودة 
للشـــركة وبأســـعار تنافسية. 

 اإللمام بالمواد الميكانيكية والكهربائية والمستودعات. 
 علـــى المتقـــدم أن يكـــون حاصـــاًل علـــى درجـــة البكالوريـــوس أو الدبلـــوم فـــي الهندســـة الميكانيكيـــة أو الكهربائيـــة ويفضـــل مـــن لديه خبرة 

عمليـــة في نفـــس المجال.    

رئيس قسم الصيانة الميكانيكية 
 على المتقدم أن يمتلك مهارات وخبرات عالية في مجال الصيانة الوقائية والتصحيحية.  

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على ضمان ســـير عمل اآلالت الثابته ، معدات الضخ، شـــبكات الهواء والســـوائل ، الضواغط المحمولة، 
المولدات الكهربائية، معدات النقل الصناعية ، الرافعات المتنقلة ، رافعات الســـكك الحديدية ، منصات رفع  األوزان والمركبات بشـــكل ســـلس. 
 علـــى المتقـــدم أن تكـــون لـــه القـــدرة علـــى  التخطيـــط والتصميـــم واإلقتـــراح وتقديم المشـــورة للمســـؤلين فيما يتعلق باألعمـــال بطريقة 
مجديـــة مـــن ناحيـــة التكلفـــة والجـــودة ومطابقـــة إلجـــراءات أنظمـــة الجـــودة والمعاييـــر الدوليـــة باإلضافة إلى نظـــام إدارة الجودة بالشـــركة 

والسياســـات المعمول بها. 
 أن يكـــون المتقـــدم حاصـــاًل علـــى درجـــة البكالوريـــوس أو الدبلـــوم فـــي الهندســـة الميكانيكية أو شـــهادة في هندســـة معدات البنـــاء الثقيلة 

ويفضـــل مـــن لديـــه خبـــرة عمليـــة في نفس هـــذا المجال.    

مجهز أعمال  خدمية )األنابيب(
 على المتقدم أن يكون ملما بأعمال األنابيب الصناعية. 

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على قراءة وتنفيذ التصاميم. 
AutoCAD  على المتقدم إجادة استخدام برنامج 

 على المتقدم أن يكون حاصاًل على درجة الدبلوم في الهندسة الميكانيكية ويفضل من لديه خبرة عمل في نفس المجال.     

مركب أنابيب 
 على المتقدم أن يمتلك القدرة على تركيب مختلف انواع األنابيب .

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على قراءة وتنفيذ التصاميم.
.)Pipe, Flange, Elbow, Valve etc( على المتقدم أن يمتلك المعرفة العامة بأجهزة األنابيب الصناعية 

CNC على المتقدم أن يمتلك القدرة على تشغيل آلة 
 يجب أن يكون المتقدم حاصاًل على الثانوية العامة )المسار صناعي( ويفضل من لديه خبرة عمل في نفس المجال.

لحام / شداد صفائح 
 على المتقدم أن يمتلك القدرة على جمع و تركيب  ولحام القطع الحديدية بإستخدام األدوات المناسبة.

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على قراءة تصاميم اللحام WPS مع اإللمام بطرق ترقيم وتعريف اللحام. 
 على المتقدم أن يمتلك القدرة على إستخدام آالت اللحام. 

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على تجهيز وتشغيل غاز اللحام )Oxy Fuel Gas( في جميع االوضاع ومعدات ما قبل الحرارة.
 أن يكون حاصاًل على الثانوية العامة )تخصص لحام/فبركة( أو التدريب المهني ويفضل من لديه خبرة عمل في نفس المجال. 

ُمعيد لف المحركات الكهربائية
والملفـــات  المحـــوالت  الفرامـــل،  لفائـــف   ،  )A/C-D/C( الكهربائيـــة  المحـــركات  لـــف  إعـــادة  علـــى  القـــدرة  يمتلـــك  أن  المتقـــدم  علـــى   

المغناطيســـية.
.AC/DC  على المتقدم أن يمتلك القدرة على صيانة وإصالح المولدات/ المحركات 

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على انتاج اللفائف الجديدة بحسب المعطيات المتوفرة. 
 على المتقدم أن يمتلك القدرة على إختبار المعدات الكهربائية  التي تصل سعتها لغاية 600 أمبير.

 على المتقدم أن يمتلك القدرة على إستخدام أجهزة القياس. 
 أن يكون حاصاًل على الثانوية العامة )المسار الصناعي( ويفضل من لديه خبرة عمل في نفس المجال. 

يمكن لمن تتوافر لديه االشـــتراطات المذكورة أعاله، التقدم بطلبه إلى قســـم التوظيف بإدارة الموارد البشـــرية والخدمات العامة مرفقًا 
الســـيرة الذاتية ونســـخ من المؤهالت )الشـــهادات( العلمية والعملية أن وجدت إلى العنوان التالي: 

قسم التوظيف - إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة
الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

ص.ب: 50110 - الحد - مملكة البحرين
jobs@asry.net :الفاكس: 17670236 - البريد االلكتروني

سعيد محمد من الصخير

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أكــد مديــر عــام التنظيــم وموازنــة الوظائف جمــال العلوي 
بأنه وتماشــًيا مع خطة إعادة هندســة الدراســات المتعلقة 
الخدمــات  جــودة  لتطويــر  وســعًيا  والبــدالت  بالعــالوات 
مظلــة  تحــت  المنضويــة  الحكوميــة  للجهــات  المقدمــة 
الخدمة المدنية، وسرعة إنجاز طلبات العالوات والبدالت 
حقــوق  بوصــول  التزاًمــا  وذلــك  بالوظيفــة،  المرتبطــة 
مســتحقيها  إلــى  المدنيــة  الخدمــة  موظفــي  ومكتســبات 
بالســرعة المطلوبــة، فقــد قــام المختصون بــإدارة تخطيط 
وموازنــة القــوى العاملة خــالل العــام 2018م باالنتهاء من 

دراســة ما يقــارب 8016 طلًبا متعلًقا بالعــالوات والبدالت. 
وبّيــن مديــر عام التنظيم وموازنة الوظائف أن بدل الندب 
جــاء فــي صــدارة الخدمــات المنجــزة للعــام 2018م حيث 
بلــغ عددهــا 1959 خدمة، تبعتها عــالوة االتصال حيث بلغ 
عددهــا 1474 خدمــة، ومــن ثم عالوة الســيارة بعدد 1328 
خدمــة والتحويــل للعمــل بنظــام النوبــات وســاعات العمل 
المطولــة بعــدد 1304 خدمــة، ومــن ثــم بــدل االســتدعاء 
وبدل طبيعة العمل، تلتها باقي العالوات والبدالت األخرى 

المرتبطة بالوظيفة.

وأشــار العلوي إلى أن العمل مســتمر على تطوير الخدمات 
المقدمة للجهات الحكومية وعلى رأسها خدمات العالوات 
والبــدالت التــي يتــم تمريرهــا للديــوان إثــر إعادة هندســة 
هــذه العــالوات والبــدالت عــن طريــق نظــام ســير العمــل 
اإللكتروني، وأكد أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماًما 
ــا بطلبات العالوات والبدالت والتي تصب في المقام  خاصًّ
األول نحــو تحقيــق أعلى مســتوى لرضا المســتفيد وصوالً 
لقيــام الجهــات الحكوميــة بواجباتهــا ومســؤولياتها علــى 

أكمل وجه.

رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار ترأست وفد الهيئة المشارك في افتتاح المعرض

إنجاز 8 آلف طلب عالوات للجهات الحكومية
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سيدعلي المحافظة

مصروفات مشاريع بوليتكنك البحرين

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

1,500,000 دينار800,000 دينارمشاريع بوليتكنك البحرين

مصروفات مشاريع مركز االتصال الوطني

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

300,000 دينار100,000 دينارإنشاء مركز االتصال الوطني

مصروفات مشاريع مجلس المناقصات والمزايدات

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

200,000 دينار200,000 دينارالنظام اآللي للمناقصات والمزايدات

مصروفات مشاريع جامعة البحرين

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

200,000 دينار250,000 دينارالمخطط االستراتيجي لجامعة البحرين

-10,000 دينارإنشاء وتطوير وتظليل ممرات المشاة

20,000 دينار30,000 دينارالشارع بين المدخل الشرقي ومواقف الطلبة

50,000 دينار30,000 دينارشبكة المجاري بجامعة البحرين

60,000 دينار40,000 دينارتوسعة مبنى الحقوق

20,000 دينار10,000 دينارتطوير شبكة المشاة

50,000 دينار40,000 دينارتظليل مواقف السيارات

200,000 دينار250,000 دينارنقل كلية الهندسة إلى الصخير

350,000 دينار350,000 دينارإنشاء وتأثيث المرافق الجامعية

50,000 دينار50,000 دينارمشاريع متفرقة

1,000,000 دينار1,000,000 دينارالمجموع

مصروفات مشاريع هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

600,000 دينار506,000 دينارالخطة األمنية االستراتيجية لتقنية المعلومات

-3,000 ديناربرنامج تطوير بطاقة الهوية

-6,000 ديناربرنامج المبادرات الوطنية

40,000 دينار50,000 ديناربرنامج التسويق والتوعية

300,000 دينار200,000 دينارإدارة الترددات

50,000 دينار50,000 ديناربرنامج بناء القدرات 

10,000 دينار-نظام المدفوعات الوطني 

60,000 دينار16,000 دينارمشاريع اإلحصاء 

10,000 دينار10,000 دينارنظام تخزين المعلومات اإلحصائية

600,000 دينار500,000 دينارتطوير البنية التقنية التشغيلية

70,000 دينار60,000 ديناراالنضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات

تطوير وتحسين نظم قاعدة 
1,000,000 دينار987,000 دينارالمعلومات الجغرافية

SOA  20,000 دينار15,000 دينار  تنفيذ بنية

-22,000 ديناربرامج إنشاء منظومة مؤشرات وطنية

برنامج تطوير البنية التحتية 
الحكومية لتكنولوجيا المعلومات 

40,000 دينار50,000 دينار

-3,000 ديناربرنامج حوكمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

-17,000 دينارصيانة ودعم ورقابة الترددات

-5,000 ديناربرنامج إدارة المعرفة وذكاء األعمال

2,800,000 دينار2,500,000 دينارالمجموع

مصروفات مشاريع ديوان الخدمة المدنية

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

167,000 دينار137,000 دينارإعادة هندسة العمليات بالخدمة المدنية

33,000 دينار63,000 دينار نظم المعلومات اإلدارية

200,000 دينار200,000 دينارالمجموع

مصروفات مشاريع )شؤون األشغال(

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

3,800,000 دينار3,800,000 دينارصيانة ممتلكات الدولة

20,000 دينار20,000 دينارالنظام اآللي إلدارة المشاريع

13,000 دينار50,000 دينارالخدمات االستشارية

18,000 دينار10,000 دينارالمشاريع الرأسمالية

3,851,000 دينار3,880,000 دينارالمجموع

مصروفات مشاريع المجلس األعلى للصحة

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

1,600,000 دينار800,000 دينارمشاريع متفرقة للمجلس األعلى للصحة

240 ألف
دينار لمشاريع 
محمية العرين

90 ألف
دينار لتظليل مواقف 
سيارات بجامعة البحرين

7.6 ماليين
دينار لصيانة 

ممتلكات الدولة

40 ألف
دينار لمحطات رصد التلوث 

اإلشعاعي النووي

1.98 مليون
دينار لتطوير نظم قاعدة 

المعلومات الجغرافية

مصروفات مشاريع وزارة اإلسكان

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

76,000,000 دينار78,000,000 دينارالوحدات السكنية والخدمات

مصروفات مشاريع المجلس األعلى للبيئة

اعتماد 2020اعتماد 2019المشروع

120,000 ألف دينار120,000 ألف دينارمشاريع متفرقة بمحمية العرين

20,000 دينار20,000 دينارمحطات رصد التلوث اإلشعاعي النووي

150,000 دينار-شراء 5 محطات لجودة الهواء

10,000 دينار60,000 دينارأعمال إنشائية متفرقة

300,000 دينار200,000 دينارالمجموع
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ــات ــف ــال ــخ ــم ــت مــفــتــش دائــــــم لـــرصـــد ال ــي ــب ــث حـــمـــيـــدان: ت
أشارت المدير العام ألمانة العاصمة شوقية حميدان 
تنظيــم  هيئــة  أن  إلــى  الجائلــة  العمالــة  بخصــوص 
ســوق العمــل ووزارة الداخليــة تتعــاون فــي عمليات 
الضبــط للباعــة الجائليــن األجانــب المخالفين، والتي 
انخفضــت تلــك العمالــة فــي اآلونــة األخيرة؛ بســبب 

تلك الحمالت.
وقالت “إن القانون ال يفرق بين الجنسيات، فالجهات 
المعنيــة تطبق ضبــط المخالفين الجميع ســواء كانوا 
الجائليــن  الباعــة  مــن  الوافديــن  مــن  أو  مواطنيــن 

المخالفين”.
وأضــاف “نعمــل اآلن على الترخيــص للباعة الجائلين 
الضوابــط  مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  البحرينييــن 
مــن خــالل إصــدار قــرار للوزيــر ينظــم عمليــة الباعــة 

الجائلين”.
ولفتــت إلــى أن حمــالت عمليــات ضبــط المخالفيــن 
مازالت مســتمرة من خالل رصد لبعض المواقع التي 
يكثر فيها الباعة الجائلون، كما تم تثبيت مفتش دائم 
للمناطق التي تكثر فيها المخالفات، حيث يتم ضبط 

عدد من المخالفات في موقع واحد على فترات. المدير العام ألمانة العاصمة شوقية حميدان

رصد 1311 سيارة للبيع و368 مخالفة بناء
الــمــركــزيــة ــمــنــامــة  ال ــوق  لــصــيــانــة سـ ديــنــار  ــف  ألـ مــلــيــون و78 
كشــفت أمانــة العاصمــة بــأن تكلفة صيانة وتطوير الســوق المركزية بلغت مليونا و78 ألف دينار، وتضمنت صيانتــه بالمرحلة األولى جميع األعمال 

الكهربائية والميكيانيكة للتكييف لسوق الخضار والفواكه، وذلك من خالل تكييف مجمع اللولو، وإعادة تأهيل دورات المياه فيه.

كمــا تضمنت أعمــال الصيانة تقوية 
لجميــع  الســوق  بداخــل  الكهربــاء 
وتزويــد  الموجــودة،  الفرشــاة 
وحــراري  مائــي  عــازل  وتركيــب 
وســوق  والســمك،  اللحــم  لســوقي 

الخضار والفواكه.
جــاء ذلــك خــالل تقرير اســتعرضه 
أمانــة  بجلســة  التنفيــذي  الجهــاز 
العاصمــة يــوم أمس، والــذي عرض 
البلديــة  الخدمــات  بانجــازات  فيــه 
علــى  شــمل  والــذي   ،2018 للعــام 
لســوق  التطويــر والصيانــة  أعمــال 

المنامة المركزية.
صيانــة  هنــاك  أن  األمانــة  وبينــت 
دورية للســوق المركزية بلغت 139 

ألــف دينــار، وذلــك بناء علــى عقود 
الصيانــة الدوريــة الســنوية، والتــي 
شــبكة  تنظيــف  الصيانــة  تتضمــن 
المجــاري وتصريــف ميــاه األمطــار 
البئــر  ميــاه  ومعالجــة  بالســوق، 
االرتوازي المغذي للسوق المركزية.

إضافــة إلــى صيانــة أجهــزة األمــن 
الحريــق،  طفايــات  والســالمة 
كاشــفات دخــان الحريــق، مضخات 
ومكافحــة  مرشــات،  الميــاه، 
الحشرات والقوارض للسوق بشكل 
أســبوعي، وصيانة أجهزة التكييف 
لســوق المنامــة المركزيــة وســوقي 
ميــاه  شــفط  وســترة،  جدحفــص 
للمجمعــات غيــر  الصحــي  الصــرف 

الموصلــة بشــبكة الصــرف الصحي، 
وتنظيف المباني اإلدارية.

أن  إلــى  التنفيــذي  الجهــاز  وأشــار 
قسم الرقابة والتفتيش سجل 368 
مخالفة بناء للعام 2018، وبالمقابل 
أصدر الجهاز التنفيذي 627 شهادة 
البنــاء  إتمــام  مــن  التأكــد  إصــدار 

حسب رخصة البناء.
وبيــن التقريــر بأن األمانة اســتلمت 
التأميــن  اســترجاع  طلبــات   1560
بعد التأكد من عدم وجود مخالفات 
بعــد مرحلة توصيل التيار الكهرباء 

لغرض استرجاع التأمين. 
وسجل تقرير األمانة إلى أنه سجل 
70 عقارا آيال للســقوط تم هدم 15 

عقــارا منهــا، حيــث تم إصــدار عدد 
6 أحــكام قضائيــة لهــدم العقــارات، 
إلــى  إحالتهــا  تــم  عقــارات   7 عــدد 
الجهــات القانونيــة، عــدد 42 عقــارا 
تحــت الدراســة بالتنســيق مع هيئة 

التراث.
وأوضح التقرير بأن األمانة رصدت 
مخالفــات إشــغاالت الطــرق العامــة 
منها األعمــدة الحديدية والمظالت 
ومخالفــات المقاهي، وغيرها بلغت 

106 مخالفات.
قســم  رصــد  أخــرى،  جهــة  ومــن 
ســيارة   1311 والرقابــة  التفتيــش 
 2486 ورصــدت  للبيــع،  معروضــة 

مخالفات اإلعالنات المنتهية.
عضو مجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب

14 مارس 2019 الخميس
7 رجب 1440

تعلن هيئة البحرين للسياحة واملعارض عن طرح املناقصة التالية:

فعىل الراغبني يف الدخول يف احدى املناقصة املذكورة أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة 
رشاء مستندات املناقصة من مكتب إدارة املوارد البرشية واملالية / قسم املشرتيات بالهيئة 
خالل الدوام الرسمي عىل هاتف رقم 17558833 أو 17558834 للحصول عىل وثائق املناقصة 

اعتبارا من يوم األحد 17 مارس 2019.

 • عىل أن يرفق مع العطاء مبلغ الضامن االبتدايئ املشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء 
دينار   500.000 عن  االبتدايئ  الضامن  قيمة  تقل  أال  يجب  األحوال  جميع  )ويف  أقل  أيهام 
بحريني( وذلك يف شكل شيك مصدق أو خطاب ضامن مصدق أو بوليصة تأمني من إحدى 
املؤسسات املالية املحلية أو نقدا عىل أن يكون هذا الضامن ساري املفعول طوال مدة رسيان 

العطاء املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

واملعارض  للسياحة  البحرين  لذلك مبكاتب هيئة  املخصص  الصندوق  العطاءات يف  تودع    •
مبركز البحرين الدويل للمعارض مبنطقة السنابس – الطابق األول.

• تخضع هذه املناقصة ألحكام املرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2002 بشأن تنظيم املناقصات 
واملزايدات واملشرتيات واملبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة باملرسوم رقم )37( 

لسنة 2002.

•  كام يجب مراعاة الرشوط التالية:
نشاط  مشتملة عىل  تكون  أن  عىل  التجاري  السجل  شهادة  من  نسخة  ترفق  أن   .1

موضوع املناقصة.
أن تدون األسعار اإلجاملية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( عىل االستامرة رقم   .2

)م م 02(.
أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.  .3

العطاءات  ضمن  املقدمة  املصورة(  أو  )األصلية  املستندات  جميع  ختم  رضورة   .4
بخاتم الرشكة أو املؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

•  يعترب هذا اإلعالن مكمال لوثائق املناقصة

رقم املناقصةموضوع املناقصةالرقم
قيمة 

الضامن 
االبتدايئ

قيمة 
وثائق 
املناقصة

املوعد النهايئ لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

1

توريد مركبات 

ومعدات السالمة 

البحرية

BTEA112/2019

500.00

دينار 

بحريني

 15/-

دينار 

بحريني

27/03/2019األربعاء 
 1:30

ظهراً

أعاد مجلس أمانة العاصمة مقترح استثناء طلبات الترميم ضمن مشروع تنمية المدن والقرى من قرار رقم )224( لسنة 2018 الخاص بتعديل 
المــادة األولــى مكــرر مــن الالئحــة مــن الالئحــة التنفيذية لقانــون تنظيم المبانــي مع مراعاة االســتعانة بالمكتب الهندســي إذا ارتــأى المهندس 
المختص الحاجة لذلك إلى اللجنة المالية والقانونية للمزيد من الدراسة، والذي يقضي بتقليص مساحة البناء الذي يجب أن يحصل صاحبها 

على تصاميم هندسية إلى 50 مترا مربعا بدال من 140 مترا.

بــأن  والقانونيــة  الماليــة  اللجنــة  وبــررت 
التصاميــم الهندســية تتطلــب رســوما إضافية 
قــد يتم اســتقطاعها مــن الميزانيــة المخصصة 
للمشــروع وبما يقلل من عدد الطلبات المنجزة 
أو قــد يتــم تحميــل تلــك الرســوم لمقــدم طلب 
خدمــة الترميــم، وهــو مــا يتنافــى مــع أهــداف 
ذوي  مــن  للمواطنيــن  المخصــص  المشــروع 

الدخل المحدود.

الكفــاءات  وجــود  علــى  اللجنــة  وأكــدت 
الحضريــة  التنميــة  إدارة  فــي  المتخصصــة 
اإلشــراف  بإمكانهــا  والتــي  البلديــات  بشــؤون 
والقيــام  وتنفيذهــا  التصاميــم  إعــداد  علــى 
بالــدور المنــاط بــه المكتــب الهندســي، وبمــا ال 
يخــل بضمــان حمايــة وســالمة المواطنيــن من 
األضرار والمخاطر الناتجة عن غياب اإلشراف 

الهندسي.

وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من المقترح هو 
الحد من استنزاف ميزانية المشروع من جهة، 
وتجنيــب طلبــات الترميــم التأخيــر واالنتظــار 
حيــث إن دخــول المكاتــب الهندســية كطــرف 
في المشــروع ســيرفع من عدد األطراف إلى 5 
أطــراف وهــم مجلــس األمانة، أمانــة العاصمة، 
الهندســي،  المكتــب  الحضريــة،  التنميــة  إدارة 

وصاحب الطلب.

جانب من جلسة يوم أمس 

المحــدود الدخــل  ذوي  طلبــات  علــى  إضافيــة  رســوم  ال 

استثناء طلبات الترميم من قانون تنظيم المباني

السادســة  الجلســة  عــن  عضــوان  اعتــذر 
لمجلــس أمانــة العاصمــة فــي دور اإلنعقاد 

االول ضمن الدورة البلدية الخامسة:

عبدالواحد النكال  «

 لولوة المطلق «

تغطية: مروة خميس

معتذران



يعتبــر كثيــرون االحتفــال بأســبوع المرور في 
مــارس مــن كل عــام، مناســبة مهمــة لتوطيــد 
وتعزيز التعاون بين رجال المرور والمواطنين، 
ذلك أن ترجمة الشــعارات التــي يتم اعتمادها 
ســنوًيا فــي هــذا االحتفــال لهــا أبعــاد جوهرية 
ونشــر  المجتمعيــة  الشــراكة  تحقيــق  فــي 
الوعي، والعمل المشــترك للتصدي للممارســات 
والســلوكات  القانــون  ومخالفــة  الخاطئــة 
كالســرعة  لألنظمــة  المتجــاوزة  المروريــة 
والتجاوز وقطع اإلشارة الضوئية وغيرها مما 
ســبب الكثير من المآسي واآلالم.ويمثل شعار 
هــذا العــام “شــكًرا للملتزميــن” ألســبوع المرور 
الــذي انتظــم تنظيمه في الفتــرة من 7 إلى 16 
مــارس الجــاري، فكــرة عميقــة المعانــي، وعــن 
النقطة تحديًدا تعبر المواطنة سامية إبراهيم 
عــن إعجابهــا بمعاني شــعار هــذا العــام، فهناك 

حاجــة دائمــة إلــى تفاعــل وتعــاون بيــن رجال 
المــرور والمواطنيــن والمقيميــن، موضحــًة أن 
المجتمــع البحرينــي يتمتــع بدرجــة عاليــة من 
الوعــي، ورســالتي هــي النظــر إلى حــق الناس 
في أن يكونوا آمنين في شوارعنا فهذا التزام 
دينــي وأخالقي ووطني قبــل أن يكون التزام 

بالقوانين.
الميــاد  ميثــم  الخليجــي  المواطــن  ويتحــدث 
البحريــن  فــي  المــرور  أســبوع  مناســبة  عــن 
كنشــاط للتوعية وتنظيم االحتفاالت وبرامج 
كل  أن  يــرى  ذاتــه  الوقــت  وفــي  التثقيــف، 
مواطــن ومقيم يجب أن يلتزم بالقوانين وأن 
يكــون الجميــع “رجــال أمــن” من أجــل مجتمع 
مســتقر، فااللتــزام يؤكد الحرص على ســالمة 
اآلخريــن وكــم تؤلمنــا حــوادث المــرور التــي 
المعانــاة  وتســبب  النــاس  ضحيتهــا  يذهــب 

والمآسي، ولله الحمد، فإنه كلما بلغت الرسالة 
من االحتفال مداها وهدفها المنشود، أسهمت 
فــي رفع الوعــي وتغيير الممارســات المرورية 

الخطرة.
وينظــر المواطــن خميــس ســلمان إلــى جانــب 
آخــر يتعلــق بتذمــر البعــض مــن القوانين ومن 
رسوم المخالفات، فأنت حين تلتزم بالقوانين 
لــن تكــون فــي موضــع المســاءلة، لكــن البد أن 

عليــك حيــن  ويطبــق  مجــراه  القانــون  يأخــذ 
تخالــف وال يحــق لــك أن تعتــرض، متمنًيا من 
الســواق مــن كل األعمــار ومــن كل الجنســيات 
الســالمة  فــي  اآلخريــن  حقــوق  إلــى  النظــر 
الطرقــات  فــي  ينتقلــون  وهــم  والطمأنينــة 

ويمارسون حياتهم اليومية.
أن  إلــى  محمــد  شــاهد  المقيــم  ويتطــرق 
الجاليــات األجنبيــة فــي حاجــة إلــى التعــرف 

علــى الفعاليــات وأنشــطة المــرور خصوًصــا ما 
يتعلــق منهــا بالتوعيــة باســتخدام لغــات عدة، 
والحديث عن القوانين ال يختص بالمواطنين 
فقــط، ولهــذا فإن المقيميــن الملتزمين بأنظمة 
المــرور مــن المقتــرح أن يتــم تكريمهــم أيًضــا 

فكلنا نعيش في هذا البلد الطيب.
اإلدارة  أن  الحايكــي  المواطــن محمــد  ويــرى 
العامة للمرور تميزت ليس فقط في احتفالية 

أســبوع المــرور بــل طيلــة العــام، علــى تنفيــذ 
بالمــدارس  بــدًءا  المتنوعــة،  التوعيــة  برامــج 
وريــاض األطفال، مــروًرا بالجهــات الحكومية 
واألهليــة، إال أن هنــاك حاجــة دائمــة لتفعيــل 
ووســائل  اإلعــالم  مــن  االحتفــال  رســائل 
التواصــل االجتماعــي بشــكل مكثــف كمــا كان 
كانــت  التــي  النظــر”  “أعــد  حملــة  مــع  الحــال 

ناجحة بكل المقاييس.

“شكًرا للملتزمين” على سالمة مستخدمي الطريق

شاهد محمد

اإلخالص والتفاني وراء إنجازات “المرور”
عبدالرحمن بن عبدالوهاب: توفير البيئة الصالحة لمنسوبي اإلدارة

كــرم  المــرور،  أســبوع  فعاليــات  ضمــن 
المدير العام لإلدارة العامة للمرور العميد 
عبدالوهــاب  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ 
آل خليفــة، عــددا مــن منســوبي اإلدارة؛ 
تقديــرا لجهودهــم المتميــزة فــي مجــال 

العمل.
وأشــاد مديــر المــرور خــالل كلمــة وجهها 
التــي  المتميــزة  بالجهــود  للمكرميــن، 
يبذلهــا منتســبو اإلدارة من ضباط وأفراد 
ومدنييــن فــي مجــال عملهــم، مؤكــدا أن 
إخالصهــم وتفانيهم كان له األثر الواضح 
فــي تحقيق اإلدارة العامــة للمرور العديد 
من النجاحات واإلنجازات، وهو ما أكدته 
فــي  كان  ســواء  واإلحصــاءات  األرقــام 
عــدد المعامــالت المنجزة أو فــي االرتقاء 

بالخدمات التي يتم تقديمها للجمهور.

وأكد الشــيخ عبدالرحمــن بن عبدالوهاب 
بمنســوبيها  اإلدارة  “اهتمــام  خليفــة  آل 
وتوفيــر البيئة الصالحة لهم؛ حتى يؤدوا 
مهمــات عملهــم بــكل كفاءة واقتــدار، فها 
مكاتــب  بداخــل  يعملــون  نراهــم  نحــن 

لتنظيــم  الشــوارع  فــي  ويقفــون  اإلدارة 
الحركــة المروريــة وكذلك فــي الدوريات 
فــي  بدورهــم  يقومــون  كمــا  المروريــة، 
فــي  وانســيابها  المــرور  حركــة  تأميــن 

الشوارع على مدار الساعة”.

المنامة - وزارة الداخلية

المدير العام لإلدارة العامة للمرور كرم منسوبي اإلدارة المتميزين

المنامة - وزارة الداخلية

يناقــش برنامــج “األمــن” اإلذاعــي في حلقته التــي تذاع اليــوم )الخميس( الجهود 
التي تقوم بها إدارة العمليات والمراقبة المرورية باإلدارة العامة للمرور ودورها 
فــي تحقيــق الســامة المروريــة، إذ يســتضيف البرنامــج رئيــس وحــدة المراقبــة 
المرورية الرائد خليفة أحمد الماجد ورئيس فرع تأهيل الســواق النقيب شــريفة 

البلوشي.

برنامــج “األمن” اإلذاعــي، تعده وتقدمه 
اإلدارة العامــة لإلعــالم والثقافة األمنية 
البحريــن،  مملكــة  إذاعــة  مــع  بالتعــاون 
الســاعة  تمــام  فــي  كل خميــس  ويبــث 
 FM102.3 الموجــة  علــى  ظهــًرا   1.00

النقيــب  مــن  كل  تقديــم  مــن  والحلقــة 
جاســم عيــد آدم وشــيخة الزيانــي ومن 
إخــراج النقيب خالد الجميري ومســاعد 
المخرج مساعد مالزم ثاني عبدالرحمن 

البطي.

“األمن اإلذاعي” يناقش السالمة المرورية

08local@albiladpress.com

الخميس
14 مارس 2019 

مبادرات سمو نائب جاللة الملك ريادية7 رجب 1440
وزراء ومســـؤولون: تقديـــم أفضـــل الخدمـــات لألفـــراد والمؤسســـات

كــرم نائــب جاللــة الملــك ولي العهــد صاحب 
الســمو الملكــي ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
مــول  كنتــري  ومركــز  المحــرق،  مركــز 
لخدمات المشــتركين بهيئــة الكهرباء والماء 
لحصولهما علــى الفئة الذهبية ضمن برنامج 
“تقييم”.وبهذه المناســبة، ذكر وزير الكهرباء 
والمــاء عبدالحســين ميــرزا أن الجائــزة هــي 
والتوجيهــات  لالهتمــام  واضحــة  ترجمــة 
والمتابعة المســتمرة لنائب جاللة الملك ولي 
العهــد؛ لتقديــم أفضل الخدمات إلــى األفراد 
والمؤسســات والســعي إلى تطوير الخدمات 
عبــر مراكــز الخدمــة فــي مختلــف الــوزارات 
والجهــات الحكوميــة إلحــداث نقلــة نوعيــة 
المراكــز وتعزيــًزا  لهــذه  الشــامل  األداء  فــي 
التــي تســهل  للتميــز فــي الممارســات كافــة 

تقديم تلك الخدمات.
ووجــه ميــرزا شــكره وتقديــره إلــى الرئيــس 
لهيئــة  اإلداري  الجهــاز  وأعضــاء  التنفيــذي 
ومنتســبي  مديــر  والــى  والمــاء،  الكهربــاء 
إدارة خدمــات المشــتركين خصوصــا رئيس 
وموظفــي مراكــز الخدمــة الفائــزة علــى مــا 
حققــوه من إنجاز مشــرف، متمنًيــا لهم دوام 
هــذا  علــى  واالســتمرار  والســداد  التوفيــق 
دائًمــا،  األفضــل  لتقديــم  والســعي  المنــوال 
كمــا أعــرب ميــرزا عــن شــكره الخــاص لهيئة 
وأعضــاء  ورئيــس  اإللكترونيــة  الحكومــة 
لجنــة تقييــم مراكز الخدمــة الحكومية على 

جهودهم المميزة.
لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  مــن جانبــه، 
الكهربــاء والمــاء الشــيخ نــواف بــن إبراهيــم 
آل خليفــة إن هــذا التكريــم مــن قبــل نائــب 
جاللــة الملــك ولــي العهــد يعــد بمثابــة حافــز 
كبير لمنتســبي هيئة الكهرباء والماء للمضي 
قدًمــا نحو تطوير جــودة خدمات الهيئة إلى 
األفضــل للوصــول إلــى التميــز الــذي يرضــي 

المشتركين والعمالء.
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  أكــد 
والتخطيــط العمراني عصام خلف أن تكريم 
صاحــب  العهــد  ولــي  الملــك  جاللــة  نائــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
لحصولــه  الشــامل  البلــدي  للمركــز  خليفــة 
علــى الفئــة الذهبيــة ضمــن برنامــج “تقييــم” 
يشــكل أكبــر حافــز لتطوير خدمــات العمالء 
خصوصــا. البلديــة  والخدمــات  عمومــا 

بــدور جائــزة مراكــز الخدمــة  وأشــاد خلــف 
الحكوميــة فــي تحفيــز الجميــع نحــو التميز 
وســريعة  متطــورة  خدمــات  تقديــم  فــي 
أحــدث  باســتخدام  والمقيميــن  للمواطنيــن 
األنظمــة اإللكترونية. وعبر عن امتنانه لدور 
ســمو نائــب جاللــة ولــي العهــد فــي تطويــر 
نوعيــة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل القطاع 

الحكومي.
وأضــاف “تطبيــق هــذه المعاييــر يبيــن مــدى 
الحــرص الــذي أواله المركــز البلــدي الشــامل 
لتطوير العمل الحكومي واالرتقاء بمســتوى 

جودة الخدمة”.
وأشــار خلف إلى أن عملية التطوير مستمرة 
فــي جميــع هــذه المراكــز، مبينــا أن الجائــزة 
ســيكون لها انعكاس كبير على تطوير العمل 

في جميع مراكز الخدمات الحكومية.
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  أكــد 
زايــد الزيانــي أن تكريــم إدارتــي التســجيل 
واألحجــار  المعــادن  وفحــص  التجــاري، 
الكريمــة ضمــن الفئــة الذهبيــة فــي برنامــج 
مــن  المزيــد  نحــو  حافــزا  يمثــل  “تقييــم” 
البــذل والعطــاء لتحقيــق أعلــى مســتويات 
الخدمــة المقدمــة للجمهور، مؤكدا أن خدمة 
المواطنيــن والمقيمين وتســهيل اإلجراءات 
علــى رأس أولويــات الــوزارة، وتمثل بوصلة 
عمل يومية للقائمين على تلك المراكز كونها 

تحظــى بأولوية قصــوى لدى الحكومة، التي 
تؤكــد فــي كل مناســبة علــى سياســة البــاب 
المفتــوح والشــفافية فــي التعامل والســرعة 

في أداء وتقديم الخدمة.
وأشــار الزيانــي إلــى أن فــوز الــوزارة بهــذا 
لرفــع  أساســًيا  دافًعــا  يشــكل  التكريــم 
تطلعــات  يحقــق  بمــا  األداء  مســتويات 
الجمهــور، مؤكًدا اعتزاز الوزارة ومنتســبيها 
بهــذه الجائــزة فــي نســختها األولــى والتــي 
فــي  الحكومــي  الملتقــى  فــي  عنهــا  أعلــن 

سبتمبر الماضي.
رفــع رئيــس مجلــس أمنــاء مركز “دراســات” 
الخدمــة  نائــب رئيــس لجنــة تقييــم مراكــز 
آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  الحكوميــة 
والعرفــان  الشــكر  آيــات  أســمى  خليفــة، 
واالعتزاز، إلى ســمو نائــب جاللة الملك ولي 
العهــد، على تفضلــه بتكريم 10 مراكز خدمة 
حكومية حاصلة على تصنيف الفئة الذهبية، 
ضمــن برنامج “تقييم”.وأكد أن ســموه رســم 
رؤية واضحــة المعالم، وحدد خالل البرامج 
الملتقــى  وأهــداف  المتطــورة،  الحكوميــة 
ضــرورة  التنســيقية،  واللجنــة  الحكومــي، 
الحكوميــة،  الخدمــات  تطويــر  اســتدامة 
وتحقيق أعلى مستويات رضا العمالء، وفق 
مبــادئ التميــز والجــودة والتنافســية، ودعم 
ثقافــة اإلبــداع واالبتــكار، اســتناًدا إلى رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
هنــأ رئيس اللجنــة المعنية ببرنامــج “تقييم” 
المعلومــات  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس 
والحكومة اإللكترونية محمد القائد الجهات 
الحكوميــة التي حصلت علــى تصنيف الفئة 
البرنامــج، وقــال إن الدعــم  الذهبيــة ضمــن 
الــذي يوليــه ســمو نائــب جاللــة الملــك ولــي 
العهــد أســهم فــي تســريع تطبيــق المفاهيــم 
الحديثــة فــي العمــل الحكومــي، مؤكــًدا أن 
“تقييم” ساهم في إحداث تحول رئيس في 

الثقافة السائدة بالقطاع العام. 
جــل  “أرفــع  القائــد  قــال  المناســبة  وبهــذه 
الملــك  جاللــة  نائــب  إلــى  والشــكر  التقديــر 
ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلمان بن حمد آل خليفة على ثقته ودعمه 
وتوجيهاتــه التي أثمرت تحقيق هذا اإلنجاز 

الكبير خالل فترة زمنية قياسية”.
وأضاف أنه على مدار 7 أشهر، قامت اللجنة 
بإعــداد واعتماد دليل معايير للتقييم تضمن 
92 معيــاًرا، 61 منهــا شــكل معيــاًرا أساســًيا 
متقدمــة،  كمعاييــر  احتســابهم  تــم  والبقيــة 
كمــا تــم إعــداد خطــة العمــل والتواصــل مــع 
المعنييــن بالمراكز وتنظيم ورش العمل، إلى 
جانــب تشــكيل فريق مركــزي للتقييم مكون 
مــن 4 أعضاء، والفرق الميدانية التي شــارك 

فيها أكثر من 20 مقيم من 5 جهات.

تحضير كعكة 
الميزانية

ali.almahafdha
@albiladpress.com

سيد علي المحافظة

Û  أســدلت األيــام القليلــة الماضيــة الســتار عــن معالــم كعكــة الميزانية التــي تأجل
موعد تقديمها لما يربو على خمسة أشهر.

Û  ودور الحكومة في إعداد الموازنة كاألب الذي يحرص على أال يأتي اليوم الذي
يعيقــه عــن تلبيــة احتياجــات أهلــه، ويعمــل على التخلــص من االلتزامــات التي 

تثقل كاهل األسرة ويؤمن لهم بذلك الحياة الكريمة.
Û  ،وأما نواب الشــعب فكالزوجة التي تجتهد لتحقيق مزيد من الرفاهية لألســرة

وتتصّدر خط الدفاع األول عن استحقاقات ورغبات أبنائها لدى رب األسرة.
Û  وحســًنا فعــل المنتَخبــون حين ضمنــوا في برنامــج عمل الســنوات المقبلة عدم

أعبــاًء إضافيــة  للمواطنيــن، وعــدم تحميلهــم  الحاليــة  بالمكتســبات  المســاس 
مستقبلية، إضافة إلى العمل على تحسين ظروفهم المعيشية.

Û  واليوم يعلق األبناء آمالهم على ذكاء الزوجة في تفكيك أسرار طبخة الموازنة
المقبلــة - التــي أعــّدت علــى نــار هادئــة – وذلــك قبل أن يقــع الفأس فــي الرأس، 

وتعود حليمة لعادتها القديمة، في البكاء والعويل على اللبن المسكوب.
Û  وليــس خافًيــا على الجميع تقلبات الطقس الشــديدة التــي يمر بها دخل المملكة

ا حيــن نتحّدث عــن توفر الفرص الســانحة  فــي الوقــت الراهــن، كمــا ال نذيع ســرًّ
ومصــادر الدخــل الجديــدة التــي ينبغــي أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي مفاوضــات 

الموازنة المقبلة، كإيرادات القيمة المضافة وعوائد النفط الصخري.
Û  وطبيعــي أن تبالــغ الحكومــة فــي حرصها الشــديد على ترشــيد اإلنفاق، وحشــو

الموازنــة بالمكونــات المتعســرة علــى الهضــم، إال أن ذلــك ال يعنــي أبــًدا انعــدام 
بعــض  وإضافــة  التعديــالت  بعــض  إجــراء  عبــر  التنــازالت،  وتقديــم  المرونــة 

س المائدة. المنكهات؛ لتحقيق أعلى مستوى من الرضا لدى ُجالَّ
Û  وأمــام النــواب اليــوم الفرصــة الســانحة للمشــاركة فــي تزييــن كعكــة الميزانيــة

وتجهيزها لألكل بالشكل الذي يليق بها قبل أن يفوت الفوت، وبالهناء والعافية.

المكرمون: نشكر إدارة المرور على اللفتة الطيبة

أشــادت المازم أول العنود أحمد علي من إدارة تعليم الســياقة بمبادرة اإلدارة العامة للمرور، التي جاءت حافزا تشــجيعيا للعاملين 
في اإلدارة لزيادة اإلنتاجية وتشجيع بقية زمائهم على االمتثال بهم نحو تقديم األفضل، وأكدت أنها سوف تبذل مزيدا من العمل 

والجهد، لرفع كفاءة العمل واستمرار النجاح والعطاء وبالتالي تقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين والزوار.

وتقدم المالزم أول أحمد يوســف ســيار ضابط مشــروع األنظمة 
الذكية بالشكر إلى المدير العام لإلدارة العامة للمرور على تكريم 
الضبــاط واألفــراد والمدنييــن المتميزين، ما سيســهم في ارتقاء 
أداء موظفــي ورفــع شــأن اإلدارة العامــة للمــرور، مؤكــدا أن هذا 

التكريم ليس لفئة محددة بل لجميع منسوبي اإلدارة.
أمــا النائــب عريــف علــي عبــدهللا مــن إدارة العمليــات، فأعــرب 
عــن امتنانــه، ودعا بقيــة الموظفين إلى االجتهــاد وااللتزام ليتم 
اختيارهــم فــي المحافل القادمة، مؤكــًدا أن اإلخالص في العمل 

هو مفتاح التميز.

وقالــت العريــف هنــادي عبدالغنــي الســاعاتي مــن إدارة الثقافــة 
المرورية إن التكريم يدل على تقدير اإلدارة للجهود التي يبذلها 

منتسبوها وإن هذا التكريم يعتبر بادرة طيبة.
وأشــار الموظف نادر محمد علي من قســم المخالفات المرورية، 
إلــى أن حصولــه علــى جائــزة الموظف المثالي بعــد خدمته التي 

تصل 27 سنة هي لفرحة كبيرة.
وقالــت الموظفة شــريفة محمد الدوســري مــن إدارة التراخيص 
إنهــا ســعيدة جــدا لدعوتهــا في هــذا الحفــل لتكريمهــا وتقديرها 

لعطائها في العمل.

سعيد محمد من مدينة عيسى

سامية إبراهيم خميس سلمانميثم المياد

زايد الزياني

محمد القائد

عصام خلف

الشيخ نواف بن إبراهيم

عبدالحسين ميرزا

الشيخ عبدالله بن أحمد

محرر الشؤون المحلية



الحبس 3 سنوات لوزير سابق
ــزّور مـ الــشــيــك  أن  ــى  ــ ادع ثــم  الــبــاد  وغــــادر  ــا  ــف أل  50 تــســّلــف 

أدانــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة األولى وزيرا ســابقا - موجود خارج البالد وال يعلم موعد عودته - بتقديم شــيك 
مــن دون رصيــد لرجــل أعمــال كان اســتدان منــه مبلغ 50 ألف دينار وقدم له الشــيك كضمان في مايــو الماضي، إال أن 
الوزيــر الســابق المتهــم أنكــر بعــد ذلك إصداره للشــيك واتهم المجني عليــه بتزويره؛ وقضت المحكمة بحبســه لمدة 3 

سنوات عما نسب إليه من اتهام.

وتشــير وقائــع القضيــة إلــى أن رجــل 
األعمــال المجنــي عليــه كان قــد أبلــغ 
إدارة مكافحــة الجرائــم االقتصاديــة 
بــأن الوزير الســابق )المتهــم( أصدر له 
شــيكا بقيمــة 50 ألف دينــار؛ ألنه قدم 
لــه “ســلفة” بمبلــغ مشــابه فــي وقــت 
ســابق، وأن هــذا الشــيك كان ضمانــا 

لحقه في اســتعادة المبلغ، لكن المتهم 
لــم يعيــد المبلغ إليه، وعندما اســتحق 
موعــد صــرف الشــيك توجــه بــه إلــى 
البنــك المســحوب عليــه إال أنــه تفاجأ 
بــأن الحســاب مغلــق وليس بــه رصيد 

يذكر.
وأثنــاء محاكمــة الوزيــر المتهــم تقدم 

المجنــي  إن  وقــال  بدفاعــه،  وكيلــه 
عليــه قــد زور هــذا الشــيك، مدعيا أنه 
لم يحرر الشــيك محــل الدعوى أصال، 
فــي حين أكد خبير التزوير والتزييف 
بــإدارة األدلــة الماديــة التابعــة للنيابــة 
العامة أنه ونظرا لوجود المتهم خارج 
البــالد، وال يعلــم موعد حضــوره، فقد 

لــه  ســابق  باســتكتاب  االســتعانة  تــم 
صــدر عنــه ســابقا، إضافــة إلــى أوراق 
حصوله على جوازات الســفر الخاصة 
بــه، والتــي تبيــن منهــا أن المتهــم هــو 
الكاتب بخط يده لصلب الشيك محل 

الدعوى.
وكانــت النيابــة العامــة أحالــت المتهم 
أعطــى  أنــه  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة 
الدعــوى  محــل  الشــيك  نيــة  بســوء 
موعــد  حلــول  وعنــد  عليــه،  للمجنــي 
الصرف تبين أنه ال يوجد رصيد قائم 
وكاف وقابل للتصرف فيه بالحساب.

المنامة - بنا

ألغت محكمة االستئناف العليا الجنائية استئناف مدان مع آخر )25 و21 عاما( قبل محكمة أول درجة بالحرق الجنائي لحاوية قمامة ومخلفات 
على الشــارع العام بمنطقة الجفير، والمحكوم بســجن كل منهما لمدة 3 ســنوات عما أســند إليهما؛ وذلك تأسيســا على أن محكمة أول درجة لم 
تعلن المستأنف بإحالة الدعوى للمحكمة من قبل النيابة العامة، ما يشوب حكمها بالبطالن، وقررت إعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم 

المستأنف لتحكم في القضية من جديد.

إن محكمــة  أســباب حكمهــا  فــي  وقالــت 
 2014 ســبتمبر   21 بتاريــخ  درجــة  أول 
قضــت بحبــس المتهمين لمدة 3 ســنوات، 
وصدر هذا الحكم غيابيا على المســتأنف، 
لــذا فقــد طعن علــى الحكــم أمــام محكمة 
إعالنــه  عــدم  علــى  تأسيســا  االســتئناف، 

بالحضور أمام المحكمة.
وأوضحــت أن المقــرر قانونــا أنــه إذا كان 
لــم يعلــن ولــم يحضــر الجلســات  المتهــم 
المحددة لنظر القضية، فال يحق للمحكمة 
التعــرض للدعوى، وإن هــي فعلت فيكون 
حكمهــا باطال، وإذا كان المتهم لم يعارض 
فــي الحكم الذي شــابه البطالن فإنه يحق 
له التمســك به أمام المحكمة االستئنافية؛ 

لصحة اتصال المحكمة بالدعوى.
وأضافــت أن األوراق خلت من ثمة إعالن 
المحاكمــة  لجلســات  بالحضــور  للمتهــم 
أمــام محكمــة أول درجــة، كمــا لــم يمثــل 
وأقــام  الحكــم،  علــى  يعــارض  أو  أمامهــا 
اســتئنافه متمســكا ببطــالن الحكــم لعــدم 
إعالنــه بحضور جلســات المحكمــة، مبينة 
أن الحكــم يكــون قــد خالــف القانــون بمــا 
يعيبه ويســتوجب إلغائــه وإعادة الدعوى 
للمحكمــة التــي أصدتــه لتحكــم فيــه مــن 

جديد.
وتتحصــل وقائــع القضيــة حســبما وردت 
بأوراق التحقيق في أنه بتاريخ 24 فبراير 
2014 قــام المتهمــان وآخــرون مجهولــون 

30 و40 شــخصا  بيــن  مــا  يقــدر عددهــم 
بالتجمهــر فــي منطقــة الجفيــر وأحرقــوا 
اإلطــارات وحاويــة مخلفــات القمامة، كما 
أحدثوا حريقا آخر بأحد الممرات الضيقة، 
فتــم التعامــل مــع الحريــق األول، وعندما 
الثانــي  للحريــق  الشــرطة  رجــال  توجــه 
وقعــوا فــي كميــن أعــده المتجمهريــن، إذ 
رموهم بالزجاجات الحارقة “المولوتوف”.

وذكــر أحــد أفــراد الشــرطة أنــه علــى إثــر 
القبــض علــى المتهــم األول بواقعة ســرقة 
بإكــراه، تم ســؤاله عــن الواقعــة المذكورة، 
فأقــر  ارتكبهــا،  التــي  للجرائــم  إضافــة 
التحقيــق  الواقعــة محــل  فــي  بمشــاركته 

برفقة المتهم الثاني “المستأنف”.

عقد المجلس األعلى للقضاء اجتماعًا برئاسة رئيس اإلشراف القضائي محمد البوعينين مع مدير عام معهد اإلدارة العامة )بيبا( 
رائد شمس، امس بمبنى األمانة العامة، وبحضور القضاة من المحاكم المدنية والجنائية.

إلــى مناقشــة تطويــر  االجتمــاع  وهــدف 
العمــل أمام المحاكم، ومواكبة المتغيرات 
المتسارعة لالرتقاء باألداء العام للمحاكم 

واألجهزة المعاونة له.
وفــي االجتمــاع، تــم مناقشــة احتياجات 

المحاكــم لتطويــر العمل القضائي وعرض 
المحاكــم  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم 
والحاجة لتعزيز سبل تطوره في مختلف 
الجوانــب مــن خــالل التدريــب المســتمر 
التدريبيــة  الــدورات  أهــم  واســتعراض 

التي ســيقدمها المعهــد لرفع كفاءة األداء 
وجــودة الخدمات المقدمة فــي المحاكم، 
فــي إطار اهتمام المجلس األعلى للقضاء 
بمتابعة سير العمل القضائي بكفاءة عالية 

من خالل طرح األفكار والمقترحات.

ال يحــق للمحكمــة التعــرض للدعــوى بغيــاب المتهــم

األداء كفــاءة  لرفــع  تدريبيــة  دورات  يقــدم  “بيبــا” 

“االستئناف” تبطل حكما أدان شابا بحرق إطارات

مناقشة تطوير العمل أمام المحاكم
رئيس اإلشراف القضائي يترأس االجتماع

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 
بجلــب وافــدة آســيوية الجنســية )24 عاًما 
محبســها  مــن  الدعــارة(  بمجــال  تعمــل   -
لبــدء محاكمتهــا، عقــب ضبطهــا من ضباط 
الجمــارك فــي مطار البحريــن الدولي كونها 
تحمل في أمتعتها كمية من المؤثر العقلي 
“الشــبو” تقدر بأكثر مــن 160 جراًما وتصل 
قيمتهــا إلــى أكثر مــن 30 ألف دينــار، كانت 
األطفــال  بــودرة  علــب  فــي  خبأتهــا  قــد 
“فازليــن”،  وعلبــة  المرطبــة  والكريمــات 
والتــي قــررت أنهــا جلبتهــا لمصلحــة أخرى 
الدعــارة  شــبكة  تــرأس  جنســيتها  مــن 
التــي تعمــل فيهــا ببالدهــا وال علم لهــا بمن 
سيســتقبلها لتســلم المؤثرات في البحرين، 
وقــررت تأجيــل القضية لجلســة 26 مارس 
إدارة  أن  إلــى  التفاصيــل  الجاري.وتشــير 
مكافحــة المخــدرات كانت قــد تلقت بالغا 
مــن ضابط جمــارك بالمطــار، أفاد فيــه بأنه 
حــال وصــول المتهمــة للمملكــة قادمــة من 

بالدهــا شــك فــي أمتعتهــا، فتــم تحويلهــا 
للمسار األحمر للتدقيق بتفتيشها، وبالفعل 
تمكن من العثور بحوزتها على علب بودرة 
أطفــال و “الفازلين” وكريــم مرطب، والتي 
تبيــن أنهــا تحوي بداخلها كميــة من المؤثر 
العقلي )الشبو( مكونة من 5 أكياس، خبئت 
فيهــا بطريقة فنية، وأن الكمية المضبوطة 
قيمتهــا  تقــّدر  والتــي  غراًمــا،   162 وزنهــا 

السوقية بأكثر من 30 ألف دينار.
عــن  اآلســيوية  الشــابة  وبســؤال 
بأنهــا تتعــاط مــن  المضبوطــات، اعترفــت 
ذات المادة، وأن الكمية تسلمتها من سيدة 
في بالدها، تعمل تحت سيطرتها هناك في 
مجــال الدعــارة، وأن األخيــرة مــن طلبــت 
منهــا إدخــال هذه المــواد إلــى البحرين، إال 
أنهــا ال تعــرف الشــخص الــذي سيســتلمها 
منهــا، كــون أنهــا مــن المفتــرض أن تتلقــى 
التعليمــات مــن تلــك الســيدة بعــد وصولهــا 

إلى مملكة البحرين.

آسيوية تهرب “الشبو” بـ “الفازلين” الحكم بقضية محاولة تهريب مطلوب للكويت
ــت ــوازه بالكويـ ــتخدم جـ ــقيقه واسـ ــة شـ ــة ببطاقـ ــن المملكـ ــرج مـ خـ

حجــزت المحكمــة الكبرى الجنائيــة الرابعة 
النظــر بقضيــة شــاب مطلوب القبــض عليه 
بقضية إرهابية قبل 3 ســنوات، وتمكن من 
الهــرب عبــر البــر إلــى خــارج البــالد وصــوال 
هويــة  بطاقــة  باســتعمال  الكويــت  لدولــة 
تمكنــت  الكويــت  دخولــه  وعنــد  شــقيقه، 
للشــرطة الدوليــة )اإلنتربــول( مــن القبــض 
بمســاعدة  البحريــن،  إلــى  وتســليمه  عليــه 
مــن 2 مــن أشــقائه المتهميــن فــي الواقعــة، 
ومتهميــن آخريــن أحدهمــا هــارب ومقيــم 
فــي  عليهــم  بالحكــم  للنطــق  إيــران؛  فــي 
جلســة 27 مــارس الجاري.وتتحصل وقائع 
القبــض على المتهم واكتشــاف الواقعة في 
الكويــت  دولــة  فــي  األمنيــة  الســلطات  أن 

الشــقيقة أبلغــت الجهات األمنيــة في البالد 
أنــه تم القبض على بحريني حال محاولته 
مــن  مطلوبــا  كونــه  بــرا؛  الكويــت  دخــول 
“اإلنتربول”، وبعد البالغ أعيد إلى البحرين، 
ألنــه مطلــوب بقضيــة إرهابية.واتضح عند 
ســؤاله عــن كيفية وصوله إلــى الكويت أنه 
تمكــن مــن الخــروج عبــر منفذ جســر الملك 
فهد مستخدما بطاقة هوية شقيقه، والتي 
تمكن بواســطتها من عبــور منافذ الجمارك، 
لكنــه عندمــا وصــل إلــى الكويــت اســتخدم 
جواز ســفره وحاول الدخول بواسطته، إال 
أنــه قبض عليه عندما تبيــن أنه معمم على 

هويته ومطلوب لـ “اإلنتربول”.
وفــي التحقيق معــه بمعرفة النيابــة العامة 
فــي المملكــة اعترف المتهم أنه يعلم بكونه 

مطلوبــا على ذمــة قضية إرهابية، وأن أمرا 
بالقبض عليه قد صدر في 2015، وأنه منذ 
ذلــك الوقت، وهو يســكن فــي منزل والدته 
ولم يخرج، لكنه في بداية فبراير الماضي، 
تواصــل معــه المتهــم الخامــس المقيــم في 
إيران؛ ألنه مطلوب بقضايا إرهابية، والذي 
برنامــج  عبــر  ســطحية  بــه عالقــة  تربطــه 
فأشــار  )التيلغــرام(،  االجتماعــي  التواصــل 
إليــه بأنــه مطلــوب بقضيــة إرهابيــة، ولــم 
يتمكــن مــن الخروج مــن المنزل منــذ قرابة 

3 سنوات.
وجاء في اعترافات المتهم األول أنه عقب 
مــرور أيــام تواصــل معــه المتهــم الخامــس 
عبــر برنامــج تواصل ثــان، وقرر لــه بإمكان 
تهريبــه مــن البحرين بشــرط أن يتمكن من 

ليســتخدم  يشــبهه  شــخص  علــى  العثــور 
بطاقــة هويتــه، وأنــه ســيوفر إليــه المتهــم 
الثالــث، والــذي ســيقوم بالترتيــب لعمليــة 
الخــروج مــن البحريــن، وبالفعــل تقابــل مع 
المتهــم الثالــث واتفــق معــه علــى ضــرورة 
آخــر  لشــخص  هويــة  بطاقــة  عــن  البحــث 

يشبهه للترتيب لعملية الهروب.
أنــه بعــد عثــوره  الهــارب  وأوضــح المتهــم 
علــى بطاقــة المتهــم الثانــي )شــقيقه( قــرر 
عمليــة  فــي  اســتخدامها  بينهمــا  للشــبه 
الهــروب، وبعــد التواصل مــع المتهم المقيم 
فــي إيــران أشــار إليه بحصولــه على بطاقة 
هويــة لتنفيــذ العمليــة، ومــن ثــم اتصــل بــه 
الثالث ورتب معه زمان ومكان اللقاء لبدء 

العملية.

قضــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة األولــى بحبــس األمين العــام الســابق لجمعية 
“وعد” المنحلة بحكم قضائي، لمدة 6 أشهر؛ إلدانته بإهانة الرئيس السوداني عمر 

البشير عبر تغريدة نشرها في حسابه في موقع التواصل االجتماعي “تويتر”.

واعتــرف المتهــم أمــام المحكمــة بنشــره 
للتغريــدة فــي حســابه بموقــع التواصــل 
االجتماعــي “تويتــر” إال أنــه ادعــى بعدم 

خروجــه فيهــا عــن حــدود حريــة إبــداء 
الــرأي لمــا تمر بــه الجمهورية الســودانية 

من أحداث سياسية.

أمين “وعد” خلف القضبان 6 أشهر

Û  لــم يكــن القرار المؤســف والقاضــم لمكافآت مدرســي ومعلمي
مراكــز التحفيــظ والحلقــات القرآنيــة، أن يؤثــر علــى مــن وّكل 
نفســه بأعظــم وأجــّل المهــن، فالواقــع اليومــي -لمــا بعــد هــذا 
القــرار- يؤكــد بالجــزم أن هــذه األرض المباركــة، ســتظل كذلك 

بمن هم عليها.

Û  ،وكنــت قــد الحظت أثناء زيارتي ألحد مراكــز التحفيظ أخيًرا
أن الهّمــة والثبــات للمعلميــن والمحفظين هي ذاتهــا، لم تتغّير، 
بــل ازدادت حماًســا ومســؤولية ومصابــرة، بالرغــم مــن القــرار 
الذي طال الدنانير الخمســة التي كان يكافأ بها الطلبة الصغار، 

مقابل حفظ كل جزء من القرآن الكريم.

Û  وأجمــع لــي هؤالء األبطــال )معلمون وحفظة ومجــّودون(، بأن
الرسالة والهدف لهو أكبر من مكافأة مالية، أو كلمة إطراء، أو 
شــهادة )مبروزة( تعلق على الجدار، فهي مســئولية –كما قالوا- 

ال تحتمل التأخير في اإلنجاز قيد شعرة.

Û  هــذه البطولــة، وهــذا الثبــات علــى الموقــف، يوجــزان للداخــل
والخــارج، حجــم النجاحــات التــي ُحققت، بتوفيــق من هللا عّز 
وجــّل، ومــن ثــم دعــم القيــادة الرشــيدة، ألن تكــون البحريــن 
واحة قرآنية، ومناره مشــعة، بمراكز التحفيظ، وحلقات الذكر 
والتجويــد، والتي تقّدم للعالم قّراًء وحفظًة ومرتلين، يثبتون 

بهّمة أركان هذا الدين العظيم، وينشرون رسالته.

Û  هــذا الحضور المغاير، والمبتســم، يدفعنــا أن نذكر بأهمية دعم
وتشــجيع هذا القطاع الرباني العظيم، وتقديم التســهيالت له، 
وللقائميــن عليــه، فــرًدا فــرًدا، وألن نتائجــه ليســت كغيرها، بل 

هي أكبر، وأعظم، وأجل، وإلى فجر جديد.
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محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

تأييد المؤبد لمدانين بالشروع في قتل شرطة
ــعــراق ــال ــرات ب ــج ــف ــت ــم ــة وال ــح ــل تـــدربـــا وبـــاقـــي الــمــتــهــمــيــن عــلــى األس

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى معاقبة مســتأنفين من أصل 5 مدانين بالشــروع فــي قتل أفراد 
الشرطة وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات فضال عن التدرب عليها في العراق، إذ ارتكبا عملية ضد أحد معسكرات 

الشرطة؛ وذلك بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار عما أسند إليهما من اتهامات.

الجرائــم  نيابــة  رئيــس  أن  يذكــر 
اإلرهابيــة المحامــي العام المستشــار 
أحمــد الحمــادي، كان قــد صــرح فــي 
وقت ســابق من شــهر نوفمبــر 2018 
بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 
قد أصدرت حكما على 5 متهمين عن 
تهم الشروع في القتل تنفيذا لغرض 
أســلحة  وإحــراز  وحيــازة  إرهابــي، 
ومفرقعــات بغيــر ترخيص مــن وزير 
إرهابــي،  لغــرض  تنفيــذا  الداخليــة 
والتدريــب والتــدرب على اســتعمال 
األســلحة والمفرقعات تنفيذا لغرض 
إرهابــي، وإعطــاء أموال لفــرد خارج 
إرهابيــا،  نشــاطا  يمــارس  البــالد 
والثانــي  األول  المتهميــن  بمعاقبــة 
)المســتأنفان( والرابع بالسجن المؤبد 
وغرامة 500 دينار، وبمعاقبة المتهم 

الثالث بالســجن 5 ســنوات وبمعاقبة 
المتهم الخامس بالسجن 10 سنوات 
وبتغريمــه 100 ألــف دينــار بحرينــي 
وبمصــادرة المضبوطــات عــن جميــع 

التهم المسندة إليهم.
فــي  تخلــص  الواقعــة  أن  وأوضــح 
والثالــث  األول  المتهميــن  خضــوع 
لتدريبــات عســكرية علــى اســتخدام 
األســلحة الناريــة بأنواعهــا وصناعــة 
العبــوات الناســفة واســتخدامها فــي 
معســكرات فــي العــراق فــي غضــون 
المتهــم  مــن  بتنســيق   2017 العــام 

الرابع.
وثبــت كذلــك قيــام المتهميــن األول 
ناريــة  أســلحة  بحيــازة  والثانــي 
مختلفــة  مناطــق  فــي  ومتفجــرات 
بمملكة البحرين ونقلها إلى أشخاص 

المتهــم  قيــام  ثبــت  وكمــا  آخريــن، 
الرابع الهارب والموجود خارج البالد 
والثانــي  األول  المتهميــن  بتكليــف 
للهجــوم  إرهابيــة  عمليــة  بارتــكاب 
علــى معســكر الشــرطة التابــع لقوات 
حفــظ النظــام فــي العاصمــة المنامــة 

باستخدام األسلحة النارية.
وأفــاد أن المذكــوران قامــا باســتالم 
كالشــنكوف  نــوع  مــن  نــاري  ســالح 
عــن طريــق البريــد الميــت، وبتاريــخ 
بإطــالق  قامــا   2017 يونيــو   19
األمــن  رجــال  علــى  ناريــة  أعيــرة 
المتمركزيــن بالقرب المعســكر بقصد 
إزهــاق أرواحهم، وثبــت قيام المتهم 
والهــارب  أمنيــا  المطلــوب  الخامــس 
خــارج البــالد بتمويــل تلــك األعمــال 

اإلرهابية.

واســتندت النيابة العامة في التدليل 
إلــى  علــى ثبــوت التهــم فــي حقهــم 
إثبــات  شــهود  منهــا  القوليــة  األدلــة 
واعتــراف المتهميــن واألدلــة الفنيــة، 
فتــم إحالــة المتهميــن إلــى المحكمــة 
الكبــرى الجنائيــة الرابعــة، وتداولــت 
القضيــة بجلســات المحكمــة بحضور 
مــن  ومكنتهــم  المتهميــن  محامــي 
القانونيــة  الدفــوع  وإبــداء  الدفــاع 
الضمانــات  جميــع  لهــم  ووفــرت 
ســالف  بحكمهــا  وقضــت  القانونيــة 

البيان.
وللمتهميــن حــق الطعــن علــى الحكم 
الصــادر أمام محكمة االســتئناف في 
المواعيــد المقــررة قانونــا إذا قامــت 
أســباب قانونيــة تحملــه لذلــك، كمــا 
يسمح النظام القضائي البحريني من 
بعــد مرحلــة الطعــن أمام االســتئناف 
الطعــن أمــام محكمــة التمييــز وهــي 
المكفولــة  القانونيــة  الضمانــات  مــن 

ألي متهم.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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انطالق منتدى “جيبكا” لألبحاث واالبتكار بحضور 300 شخصية

وزير النفط: القطاع يطبق الثورة الصناعية الرابعة

أكــد وزيــر النفط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن جميع الشــركات الوطنية العاملة 
فــي قطــاع الطاقــة تعمــل على تطبيق آخر مــا وصلت إليه الثــورة الصناعيــة الرابعة في 

عملياتها التشغيلية.

هامــش  علــى  للصحافييــن  وأوضــح 
لألبحــاث  جيبــكا  منتــدى  فعاليــات 
واالبتكار أمس أن شركة نفط البحرين 
“بابكو” مثال، تطبق في مشروع توسعة 
المصفــاة أحــدث تقنيــات رفــع الكفاءة، 
وشــركات النفطية األخرى تطبق كذلك 
آخــر المواصفــات والمعاييــر، إذ طبقــت 
شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة “بناغــاز” 
فــي  الحداثــة  فــي  غايــة  مواصفــات 

مصنعها الجديد.
الخليــج  شــركة  “تعمــل  الوزيــر  وتابــع 
لصناعــة البتروكيماويــات “جيبك” على 
كميــة  رفعــت  إذ  المســتمر،  التطويــر 
علــى  ينطبــق  األمــر  وذات  إنتاجهــا، 
شــركة “ألبا” التي تطبق معايير جديده 
واألداء،  اإلنتــاج  تحســين  إلــى  تــؤدي 
وفــي قطــاع اإلنتاج فإن شــركة تطوير 

للبترول تمتلك هذه التقنيات”.
وتطــرق الوزيــر إلى أن تطبيــق تقنيات 
شــهدت  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة 
تحســًنا كبيــًرا فــي جميــع المصانع التي 
الشــركات  رفعــت  كمــا  اســتخدمتها، 

كفاءتهــا  التقنيــات  لهــذه  المــزودة 
وأصبحــت المعلومات المتوفرة تشــمل 
العمليات التفصيلية بعمليات التشغيل، 
المشــغل  معرفــة  إلــى ضــرورة  مشــيًرا 
لجميــع مــا يجــري بالمصنــع ســواء كان 

مصنع تكرير أو خالفه.
صبــاح  افتتــح  محمــد  الشــيخ  وكان 
“جيبــكا”  منتــدى  فعاليــات  أمــس 
بمشــاركة أكثــر مــن 300 شــخصية مــن 
قطــاع  فــي  عالمييــن  وخبــراء  قــادة 
الصناعات الكيماوية وكبار المســؤولين 
اإلقليميــة  الحكوميــة  الجهــات  مــن 
دولــة   81 مــن  األكاديميــة  واألوســاط 
األفــكار  تبــادل  بهــدف   العالــم؛  حــول 
حــول تعزيز الشــراكات اإلســتراتيجية، 
فــي  والنمــو  التنويــع  وإســتراتيجيات 

حقبة الثورة الصناعية الرابعة. 
وأشــار الوزيــر إلــى أهمية هــذا المنتدى 
الــذي يعتبــر منصــة عالميــة تســتقطب 
القيــادات التنفيذية فــي قطاع الطاقة؛ 
ووجهــات  اآلراء  وتبــادل  لمناقشــة 
النظــر إزاء الموضوعــات الملحــة التــي 

تؤثــر في نمــو القطاع وكيفيــة تطويره 
مستقبال. 

لالتحــاد  العــام  األميــن  أشــار  بــدوره، 
للبتروكيماويــات  الخليجــي 
عبدالوهــاب  )جيبــكا(  والكيماويــات 
االبتــكار  دور  أهميــة  إلــى  الســعدون 
التقنيــات  تطويــر  فــي  واإلبــداع 
المتخصصــة في الصناعــات الكيميائية 
التــي تســاعد فــي تمكين الحلــول ذات 

القيمة التنافسية.
ومن جانبه، أوضح رئيس شركة “جيبك” 
عبدالرحمــن جواهــري بــأن المنتدى طرح 

العديــد مــن األوراق الفنّيــة التــي تحمــل 
ٔافكارا جيدة لتطوير األعمال المتخصصة 
في هذه الصناعات اإلستراتيجية، منوًها 
إلــى أن طبيعــة هــذه الصناعــة مرتبطــة 
إلــى حــد كبيــر مــع الكثيــر مــن التحديات 
التي تحتاج البحث المســتمر عن الحلول 

المبتكرة لمواجهة مثل هذه التحديات. 
المنتــدى الضــوء علــى مواضيــع  وســلط 
تدويــر  إعــادة  منهــا  مهمــة  متخصصــة 
البحــث  فــي  االســتثمار  البالســتيك، 
واالبتــكار، والرقمنــة، وتكنولوجيا النفط، 

والذكاء االصطناعي.

وزير النفط يلقى كلمته في المنتدى

المشاركون في المنتدى خالل االفتتاح 

“الخليج للطيران” 
في معرض سعودي

فــي  للطيــران  الخليــج  أكاديميــة  تشــارك 
فــي  للطيــران  الدولــي  الســعودي  المعــرض 
نسخته األولى والذي يقام في مطار الثمامة 
بالرياض بالفترة من 12 وحتى 14 الجاري. 
وقالــت مديــر تطويــر األعمــال باألكاديميــة 
فرصــة  المعــرض  “يقــدم  العوضــي  مريــم 
الســتعراض قدرات المملكــة وإظهار التطور 

السريع لقطاع صناعة الطيران”.
المعــرض  فــي  مشــاركتنا  “تأتــي  وأضافــت 
إســهاما فــي تعزيــز شــراكتنا مــع العديــد من 
العمــالء البارزين في مجال صناعة الطيران 
بالمملكــة العربيــة الســعودية. وستســنح لنــا 
الفرصــة لاللتقــاء بعمالئنــا الحالييــن إضافة 
فــي  المتاحــة  الفــرص  علــى  التعــرف  إلــى 

القطاع”.

المحرق

إحصاءات قديمة للترويج لمؤتمر خليجي دولي
والـــتـــقـــيـــيـــس ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االعـ ــث  ــ ــح ــ ــب ــ وي مــــــــارس   19 بـــالـــمـــنـــامـــة  ــد  ــقـ ــعـ يـ

عــرض مؤتمــر صحافــي عقــد فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة أمــس لإلعالن 
عــن تنظيــم مؤتمر خليجي دولي لالعتمــاد والتقييس، أرقاًما وإحصاءات قديمة يعود 

بعضها إلى العام 2017.

واعتمــد المؤتمــرون فــي الترويــج للحدث على 
بيانــات وإحصــاءات أصدرهــا مركــز اإلحصــاء 
الخليجــي، فــي وقــت تســاءل الصحافيــون: أال 
يوجــد إحصاءات للعام الماضي مثال، خصوًصا 
أننا على مشارف انتهاء الربع األول من 2019.

كمــا دلــل المســؤولون بأرقــام تشــير إلــى أهمية 
موضــوع المؤتمــر، حــول اقتصــاد هونــغ كونــغ، 
خدمــات  تقديــم  مــن  اســتفادت  أنهــا  وكيــف 
ذات  الشــركات  مــن  للعديــد  وضمهــا  االعتمــاد 
العالقــة ما أســهم فــي نمو ناتجهــا المحلي، لكن 

األرقام تحدثت عن العام 2015.
“اقتصــاد  ســيبحث  المؤتمــر  أن  إلــى  وأشــاروا 
ــا،  ــا وحيويًّ الحــالل”، والــذي عــّدوه قطاًعــا مهمًّ

لكنهم لم يذكروا أرقاًما أو إحصاءات حوله.

وأعلنــت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة 
عــن انعقاد المؤتمــر الخليجي الدولــي لالعتماد 
خــالل الفتــرة مــن 19 إلــى 20 مــارس الجــاري، 

بالتعاون مع مركز االعتماد الخليجي.
المطيــري،  أحمــد  للمركــز،  العــام  المديــر  وقــال 
خــالل المؤتمــر الصحفــي إنــه ســيكون هنــاك 4 

دورات تخصصية قبل المؤتمر.
وتابــع، ســيكون هنــاك إضافــة لجلســة االفتتاح 
5 جلســات تضــم 15 ورقــة عمل تناقــش الرؤى 
كأحــد  االعتمــاد  نشــاط  وأهميــة  االقتصاديــة 

الممكنات لتحقيقها.
 كمــا يتضمــن المؤتمــر ورشــتي عمــل تتطــرق 
والممارســات  الحــالل  اقتصــاد  لواقــع  إحداهــا 
التــي تمّكــن دول مجلــس التعــاون مــن تحقيق 

المتطلبــات  الثانيــة  تبحــث  فيمــا  أكبــر،  فوائــد 
الفنية العتماد المختبرات الطبية.

وأضــاف أن تنظيــم المؤتمــر يأتــي مــن أهميــة 
الحكومــي  للقطاعيــن  األداء  كفــاءة  إثبــات 
لتعزيــز  بينهمــا  التكامــل  يخــدم  بمــا  والخــاص 
وكفــاءة  األعمــال  وتيســير  األســواق  عدالــة 
اإلجراءات وشــفافيتها وضمــان الحيادية دعمًا 
واثبــات  األجنبيــة  االســتثمارات  الســتقطاب 
ســالمة المنتجــات وتطويــر الصناعــة ونفاذهــا 

لألسواق العالمية وتسهيل التبادل التجاري.
وأوضــح المطيــري أن المؤتمر يهدف كذلك إلى 
توضيــح عالقة نشــاط االعتماد بخطــة التنمية 
المســتدامة الصادرة عن األمم المتحدة والرؤى 

االقتصادية لدول مجلس التعاون.
بأرقــام  المؤتمــر  علــى  القائمــون  واستشــهد 
نشــاط  أهميــة  لتأكيــد  قديمــة  وإحصائيــات 
للتقاريــر  التقييــس واالعتمــاد. ووفًقــا  وســوق 
الصــادرة عــن مركــز اإلحصــاء الخليجــي فــإن 

حجــم الواردات لــدول مجلس التعاون بلغ أكثر 
2017، فيمــا  العــام  فــي  445 مليــار دوالر  مــن 
والمعايــرة ومنــح  الفحــص  يبلــغ حجــم ســوق 
الشــهادات المعتمــدة أكثــر مــن 172 مليار دوالر 
ونســبة نمو ســنوية قرابة 5 % في هذا السوق. 
كما تشــير اإلحصائيات أن 3 شــركات في العالم 
فقــط تســيطر علــى مــا نســبته 25 % من حجم 
هــذا الســوق. ودلل العــرض الذي قــدم بالمؤتمر 
الصحفــي أنــه فــي 2015 بلــغ عــدد المؤسســات 
التــي تقدم خدمــات الفحــص والتفتيش ومنح 
 745 كونــغ   هونــغ  فــي  المعتمــدة  الشــهادات 
مؤسسة منها 640 مؤسسة مستقلة تقدم فقط 
هذه الخدمات و50 جهة ضمن شركات صناعية 
وصحيــة  حكوميــة  جهــات  ضمــن  جهــة  و55 
مليــار   14 إيراداتهــا  مجمــوع  بلــغ  وأكاديميــة، 
اقتصاديــًا  المؤسســات  هــذه  وســاهمت  دوالر 
بشــكل مباشــر في الناتج المحلي اإلجمالي في 

هونغ كونغ بحوالي 7 مليارات دوالر.
وبلــغ حجــم تجــارة الحــالل فــي العــام 2012، 
حوالــي 3.2 تريليــون دوالر ومــن المتوقــع أن 
العــام  بنهايــة  دوالر  تريليــون   6.4 إلــى  يصــل 
2018، فيمــا بلــغ  حجــم واردات دول الخليــج 
من الغذاء  50 مليار دوال، وبلغ حجم اســتهالك 
المســلمين من األغذية والمشروبات فقط 1.12 
مليــار دوالر فــي العــام 2014 وهــذا يمثل 16.7 
مــن اســتهالك العالــم، ويوجــد )300( جهــة منح 

شهادات حالل حول العالم.
وبلغــت نســبة األربــاح الســنوية المســجلة فــي 
قطاع جهات منح الشــهادات الحالل 415 مليار 

دوالر.
مليــون   25 اســتثمرت  الخليــج  دول  أن  يذكــر 
ريال ســعودي لتأسيس وتشغيل مركز االعتماد 
الخليجــي الــذي أنشــئ بموافقــة دول مجلــس 

التعاون والجمهورية اليمنية في مايو 2013.

الجفير - المهندسين البحرينية

تعكــف جمعيــة المهندســين البحرينية على 
متخصصــة؛  جديــدة  جهــات  اســتقطاب 
الهندســية  المهــن  “معــرض  فــي  للمشــاركة 
علــى  الثامنــة  للســنة  تنظمــه  الــذي   ”2019
البحريــن  جامعــة  مــع  بالتعــاون  التوالــي 
وبالتنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليم في 

الفترة من 17 – 18 مارس الجاري.
مجلــس  العــام  هــذا  نســخة  فــي  ويشــارك 
طيــران  وشــركة  االقتصاديــة،  التنميــة 
الخليــج عبــر مشــاركة القطــاع التقنــي فــي 
جــودة  وهيئــة  الطيــران،  هندســة  تســويق 

التعليم والتدريب.
التنميــة القطاعــات  وسيســتعرض مجلــس 
التــي يركــز عليهــا في اســتقطاب وتشــجيع 
االســتثمارات؛ بهــدف المســاهمة فــي خلــق 
فــرص وظيفيــة، حيث نجح العــام الماضي 
بجذب استثمارات بلغت 314 مليون دينار، 
ستســاهم فــي خلق أكثــر مــن 4700 فرصة 

وظيفية خالل السنوات الثالث المقبلة.

والعالقــات  اإلعــالم  لجنــة  مديــرة  وقالــت 
العامة بالجمعية هدى ســلطان إن “الجمعية 
الماضيــة  الســنوات  مــدار  علــى  حرصــت 
المحافظــة علــى اســتمرارية تنظيم معرض 
المهن الهندســية، وعليه فقد عملت على أن 
تطور المعرض ســنويا من خالل زيادة عدد 
المــدارس المشــاركة، إضافــة إلــى الحــرص 
الهندســية  البرامــج  وتنــوع  زيــادة  علــى 

المعروضة من جانب جامعة البحرين”.

“مجلس التنمية” و”طيران الخليج” في “المهن الهندسية”
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زينب العكري من المرفأ المالي

هدى سلطان

البحريــن  لشــركة  العــام  المديــر  قــال 
إن  عبــدو  إبراهيــم  العائلــي  للترفيــه 
أنشــطة  لدخــول  لديهــا خطــط  الشــركة 
جديدة في مجال المطاعم، لكنها تفضل 

التريث قليال لحين تحسن األوضاع.
مطاعــم  افتتحــت  الشــركة  أن  وأكــد 
جديــدة، وأنهــا تواصــل تقديــم خدماتها 

من خالل مطاعمها الحالية.
للشــركة  العموميــة  الجمعيــة  وعقــدت 
توزيعــات  إقــرار  دون  أمــس  مســاء 
الماضــي  العــام  منيــت  كونهــا  لألربــاح؛ 
دينــار،  مليــون   1.38 بلغــت  بخســائر 
إال   .2017 فــي  مليــون   1.017 ونحــو 
بشــكل  نمــت  التشــغيلية  اإليــرادات  أن 
ملحــوظ فــي العــام الماضي لتبلــغ 1.42 

مليون دينار.
وســئل أحد المســاهمين عن ســبب عدم 
الترفيهــة  للمشــروعات  الشــركة  توجــه 

مجلــس  رئيــس  ليوضــح  واأللعــاب، 
اإلدارة عبداللطيف العوجان أن الشــركة 
حيــن تأسســت برأس مال يقــدر بنحو 4 
ماليين دينار كان هدفها أن تستثمر في 
أرض متنــزه عذاري، وأنهــا تلقت وعودا 
بذلــك، لكــن ذلــك لــم يحــدث، ثــم قامت 
الشركة باالستثمار في مجاالت األلعاب، 
إال أن هــذا القطــاع يحتــاج تجديــدات، 
وحين كانت وزارة اإلعالم مساهمة في 
الشركة كان هناك توجه نحو مشروعات 

المطاعم.
محضــر  علــى  المســاهمون  وصــادق 
المنعقــدة  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
بتاريــخ 15 مــارس 2018، وعلــى تقريــر 
الشــركة  أعمــال  عــن  اإلدارة  مجلــس 
للســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 
2018، وعلــى تقريــر مدققي الحســابات 

الخارجين والبيانات المالية.

“الترفيه العائلي”: خطط ألنشطة جديدة

المحرر االقتصادي  من المحرق

“أسري”: خطة لبحرنة الوظائف
الـــجـــديـــدة ــة  ــي ــك ــل ــم ال نـــســـب  ــد  ــم ــت ــع ي اإلدارة  مــجــلــس 

اإلدارة  “أســري”  الســفن  وإصــالح  لبنــاء  العربيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  كلــف 
التنفيذية وضع خطة واضحة المعالم لبحرنة الوظائف في الشــركة على مختلف 

مستوياتها.

وكان مجلــس اإلدارة عقــد اجتماعــه رقــم 
)155( اإلثنيــن الماضــي، بحضــور األعضــاء 

الجدد.
الشــيخ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
دعيــج بــن ســلمان بــن دعيــج آل خليفة إن 
“االجتمــاع اســتعرض أهــم المواضيــع التي 
تخــص الشــركة وســبل دعمهــا وتطويرهــا 
والنهــوض بهــا لتقديم خدماتهــا على أعلى 
والكفــاءة  والمهنيــة  الجــودة  مســتويات 

لجميع عمالئها.
وبيــن أن االجتماع بحــث موضوع البحرنة 
مجلــس  لتوجيهــات  تنفيــذا  الشــركة  فــي 

الوزراء وتوصية اللجنة التنسيقية، ليجري 
العمــل علــى بحرنــة الوظائــف فــي الشــركة 
ســواًء فــي المســتويات اإلداريــة العليــا أو 

المتوسطة أو الفنية.
بحــث  تــم  “كمــا  دعيــج  الشــيخ  وأضــاف 
واســتعراض أهم التطورات والمســتجدات 
الشــركة  وأنشــطة  بأعمــال  الخاصــة 
التجاريــة والماليــة فــي إطار تنفيــذ الخطة 

اإلستراتيجية الحالية.
ووافق مجلس اإلدارة على انتخاب كل من 
فاضــل ســيد عبــاس العضــو األصيــل لدولة 
الكويــت نائبــا أول لرئيــس مجلــس اإلدارة، 

األصيــل  العضــو  عبــدهللا  أحمــد  وعبــدهللا 
لدولــة اإلمــارات نائبــا ثانيا، كما تم تشــكيل 

اللجان المعنية التابعة للمجلس.
وكلــف المجلــس اإلدارة التنفيذيــة لوضــع 
وبرنامــج  المعالــم  واضحــة  عمــل  خطــة 
تنفيــذي للعمــل علــى بحرنــة الوظائــف في 
الشــركة، على أن تعرض الخطة وبرنامجها 
التنفيــذي علــى االجتمــاع المقبــل لمجلــس 

اإلدارة؛ لمناقشــتها وإقرارهــا والعمــل علــى 
تنفيذها في أقرب فرصة ممكنة.

واعتمــد نســب الملكيــة الجديــدة للشــركة 
فــي إطــار الخطــة اإلســتراتيجية الجديدة 
إلعــادة الهيكلــة وإعــادة هيكلــة رأس المال 
والتوصيــة للجمعيــة العمومية غير العادية 
النظــام  لتعديــل  المقبــل  اجتماعهــا  فــي 

األساسي وعقد التأسيس.

الحد - أسري

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

علي الفردان  من الجفير | تصوير: خليل إبراهيم



الخميس 14 مارس 2019 
7 رجب 1440 11

كشــف الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري ســطام القصيبي أن المصرف 
ينظر في إمكان االســتعانة بصانع ســوق رســمي ألســهم المصرف، مشــيًرا إلى أنه 

يدرس حاليا العديد من العروض.

والبنــوك  المصــارف  أن  ومعلــوم 
المدرجة أسهمها في البورصات تسعى 
إلــى تعيين صانع ســوق، بهــدف تعزيز 

السيولة ألسهمها.
وعــن توقعاتــه ألداء المصــرف بالعــام 
بحديثــه  القصيبــي  رأى   ،2019
الجمعيــة  هامــش  علــى  للصحافييــن 
العامة العاديــة أمس، أن المركز المالي 
للمصــرف إيجابــي مــع وفرة الســيولة، 
التمويليــة  بالمحفظــة  النمــو  وكذلــك 
يبشــر بالخيــر. ولفــت إلى توفــر فرص 
اغتنامهــا  باإلمــكان  بالســوق  كثيــرة 

واالستثمار فيها.
وبخصــوص المشــاريع الجديــدة، أكــد 
أن التحــول الرقمــي هــو الهاجس الذي 
خيــم علــى جميــع البنــوك هــذه الفترة، 
ولدينــا خطــط في هــذا المجال ســيتم 
إلــى أن  اإلعــان عنهــا الحقــا، مشــيًرا 
فــي  للتــداول  المصــرف طــرح منصــة 
ســوق األســهم، ولديــه مبــادرات أخرى 

سيتم اإلعان عنها خال شهر.
لــدى  المبــادرات  مــن  أن  وأضــاف 
تجربــة  خــوض  التجــاري”  “الخليجــي 
الرقابيــة  البيئــة  مــع مخرجــات  حالًيــا 
مصــرف  أطلقهــا  التــي  التجريبيــة 
عــام  نحــو  قبــل  المركــزي  البحريــن 

ونصــف العام؛ ألن “الخليجي التجاري” 
يأتــي ضمن البيئة العامــة للتكنولوجيا 
المالية “فنتك”، ويسعى لاستفادة من 
العقــول فــي البيئة الرقابــة التجريبية، 
الخبــرات  مــن  االســتفادة  وكذلــك 
المتوفــرة فــي مبــادرة مجلــس التنمية 
االقتصاديــة أال وهــي حاضنــة خليــج 
البحريــن للتكنولوجيــا المالية “بحرين 

بي فنتك”،.
وأشــار إلــى كثــرة الفــرص والخدمــات 
نطمــح   )...( البنــوك،  علــى  المعروضــة 
لنصبــح مــن أوائــل البنــوك المتوافقــة 
مع شروط تقديم الخدمات المصرفية 

المفتوحة.
المســتقبلية،  المشــاريع  وبخصــوص 
أكد أن التركيز على النشــاط األساســي 
للمصــرف الــذي يتمحــور فــي التعامــل 

مــع األفــراد والشــركات ســواء كان من 
ناحية اإليداعات أو التمويات.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمصرف عن 
رضــاه بالنتائــج التــي حققهــا المصرف 

خال العام 2018.
العــام  خــال  المصــرف  “عمــل  وتابــع 
العموميــة  نمــو ميزانيتــه  علــى   2018
وتعزيــز مركــزه المالــي مــن خــال نمو 
األصول والســيولة إلى جانــب التركيز 
المقدمــة  الخدمــات  تطويــر  علــى 
للعماء. كما تبنى إســتراتيجية لتعزيز 
إيراداته على المدى القصير والطويل. 

وعليــه، فقــد تــم تركيــز االهتمــام مــن 
جانــب اإلدارة علــى توجيه التمويات 
والميزانيــة العموميــة نحــو المشــاريع 
والتــي  القائمــة،  واإلقليميــة  المحليــة 
تمتــاز بمتانة وجودة األصول الضامنة 

لها”.
العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وشــهد 
العاديــة للمصــرف أمس برئاســة، نائب 
رئيــس مجلــس اإلدارة، الشــيخ أحمــد 
بــن عيســى آل خليفــة، الموافقــة علــى 
جميــع البنــود بمــا فيها اعتمــاد توصية 
مجلــس اإلدارة باســتقطاع 10 % مــن 

األربــاح الصافيــة لحســاب االحتياطي 
ألــف   65.9 بنحــو  وذلــك  القانونــي 
مــن   224 المــادة   بنــص  عمــا  دينــار 
قانــون الشــركات التجاريــة البحريني، 
وترحيــل نحــو 405.6 ألــف دينــار إلــى 

األرباح المستبقاة. 
البيانــات  علــى  المصادقــة  تمــت  كمــا 
الماليــة، وعلــى تقاريــر مجلــس اإلدارة 
ومدققــي  الشــرعية  الرقابــة  وهيئــة 
الحســابات عن الســنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2018.
وتم اعتماد تقرير الحوكمة بشأن مدى 

التــزام المصــرف بالمتطلبــات الصادرة 
عــن مصرف البحريــن المركزي، إضافة 
إلــى إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة 
من أية مسؤولية عن تصرفاتهم خال 

السنة المالية المنتهية.
 وشــهد االجتمــاع  إعــادة تعييــن مدققي 
الحســابات لســنة 2019 وتخويل مجلس 
بعــد  وذلــك  أتعابهــم  بتحديــد  اإلدارة 
الحصــول علــى موافقة مصــرف البحرين 
المركــزي، وصادقــت ورخصــت الجمعيــة 
العمومية العادية للمصرف على العمليات 
التــي تمــت خال الســنة الماليــة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018 مع أي أطراف ذات 

عاقة أو مع مساهمين رئيسيين.  
وفــي تقريره أمام الجمعيــة العمومية، 
جاســم  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  أكــد 
الصديقــي اطمئنــان المجلــس للنتائــج 
المصــرف،  حققهــا  التــي  الماليــة 
علــى  المحافظــة  مــن  تمّكــن  حيــث 
الربحيــة، بالرغــم من تحديــات الوضع 
نتيجــة  جــاءت  والتــي  االقتصــادي، 
الســتمرار  حالــة عــدم االســتقرار  فــي 
 2018 العــام  أن  إال  الماليــة،  األســواق 
كان بالنســبة للمصــرف خطــوة أخــرى 
مــن النجــاح، حيــث تمكــّن مــن تحقيق 
مختلــف  فــي  ملحوظــة  إنجــازات 
تقويــة  أبرزهــا  مــن  كان  المجــاالت، 

المركز المالي وجودة موجوداته.

“الخليجي التجاري” يستعين بصانع سوق
المفتوحــة” “المصرفيــة  مــع  المتوافقــة  البنــوك  أوائــل  مــن  ســنكون  القصيبــي: 

أعلنــت “دبــي لصناعــات الطيران” أنها اســتكملت تســليم 6 طائــرات من طراز 
بوينــغ 9-787 دريمالينــر لشــركة طيــران الخليــج، بنــاًء علــى اتفاقيــة تأجيــر 
الطائــرات الموقعــة فــي نوفمبر 2017، وقد جرى تســليم الطائرات في الفترة 

بين أبريل 2018 وفبراير 2019.

دبــي  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
لصناعات الطيران فيروز تارابور “نتشارك 
هــذه  تقديــم  عبــر  الخليــج  طيــران  مــع 
الطائــرات المجهــزة بتكنولوجيــا متطــورة 
لمساعدة شركة الطيران في إستراتيجية 
تحديث أسطولها. إن هذه الصفقة تعكس 

كبيــرة  بالتزامــات  الوفــاء  علــى  قدرتنــا 
الحلــول،  مــن  كاملــة  مجموعــة  وتوفيــر 
بمــا فــي ذلــك تمويــل مدفوعــات مــا قبــل 

التسليم”.
مــن جهته، قال الرئيــس التنفيذي لطيران 
الخليج كريشــيمير كوتشــكو “كان لشــركة 

فــي  كبيــر  دور  الطيــران  لصناعــات  دبــي 
تحديــث  نحــو  اإلســتراتيجي  توجهنــا 
أســطولنا وإثــراء راحــة الــركاب وتوســيع 
تعزيــز  إلــى  مســاعينا  ضمــن  شــبكتنا 
حضورنــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد 
شــهدنا بالفعل زيادة فــي رضا العماء عن 
طائــرات بوينغ 9-787 دريماينر الحديثة 
ذات الكفاءة العالية في اســتهاك الوقود، 
حيــث يجــري تســيير هــذه الطائــرات إلــى 
وجهات شهيرة، مثل لندن والدار البيضاء 

وبانكوك ومانيا.

 تنظــم  جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة النســخة الثانيــة 
 مــن “مؤتمــر حاضنات  ومســرعات األعمــال الخليجي” في الفترة مــن 16 إلى 18 أبريل 
المقبل، بمشاركة 5 دول خليجية، إضافة إلى دولة كضيف شرف يجري الترتيب لذلك.

وقــال رئيــس الجمعيــة أحمــد الســلوم إن 
بعــد  مؤتمرهــا  تنظيــم  تواصــل  الجمعيــة 
نجــاح النســخة األولــى التــي شــارك فيهــا 
150 مــن رواد األعمــال والشــركات  نحــو 
من البحرين والخليج، فيما نتج عنه عدة 
مخرجــات منهــا التســويق  المشــترك، بنــك 
معلومــات خليجي للحاضنات ومســرعات 
ونمــاذج  الفرانشــايز  دعــم  األعمــال، 

 المشــروعات الناجحــة وتعميمهــا، وتبنــي 
التجارة الناجحة، وإنشاء دراسة تأسيس 
ومســرعات  خليجــي  للحاضنــات  اتحــاد 
األعمــال، وتوقــع أن يشــارك فــي المؤتمــر 

نحو 200 رائد عمل.
وتأكــد مشــاركة كل مــن مؤسســة محمــد 
الصغيــرة  المشــاريع  لتنميــة  راشــد  بــن 
والمتوســطة مــن  دولــة اإلمــارات العربيــة 

عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة   المتحــدة، 
للعلــوم والتقنيــة مــن خال برنامــج   ”بادر” 
العربيــة  بالمملكــة  لحاضنــات  التقنيــة 
للمؤسســات  الزبيــر  مركــز  الســعودية، 
الصغيرة  بســلطنة ُعمان، شــركة كيوبيكال 
بدولــة    cubical services  سيرفيســز
الكويــت..  وجــاري التواصــل مــع عــدد من 
خليجيــا  المميــزة  الحاضنــات  مــن  آخــر 
للمشــاركة فــي المؤتمــر،  بخــاف مشــاركة 
عــدد كبيــر مــن الحاضنــات ورواد األعمال 

البحرينيين. 

مؤتمر لحاضنات ومسرعات األعمال 16 أبريل“طيران الخليج” تستكمل تسّلم 6 ناقالت “بوينغ 787”

تشــارك هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض فــي النســخة 26 من معرض موســكو 
الدولي للســياحة والســفر )MITT( كشريك رسمي للمعرض، والذي يعقد في الفترة 
مــن 12 إلــى 14 الجــاري، ضمــن جهودهــا فــي تعزيــز مكانــة المملكــة كوجهــة علــى 

خريطة السياحة اإلقليمية والعالمية.

ويــرأس الرئيــس التنفيــذي للهيئــة 
الشــيخ خالــد بــن حمــود آل خليفة 
وفد المملكة للمعرض، والذي يضم 
مســؤولين وممثليــن عــن عــدد من 
الفنادق، ووكاء السفر المعتمدين، 
إضافة إلى شركة طيران الخليج.

ويستضيف جناح البحرين، البالغة 
مســاحته 150 متــرا مربعــا، نقــش 

الحناء وفنون الخط العربي.
ضمــن  المشــاركة  وتأتــي 
للهيئــة  الشــاملة  اإلســتراتيجية 
لتسويق وترويج الهوية السياحية 

)بلدنــا بلدكــم(، والتــي تركــز علــى 
ترويج المنتج السياحي البحريني 
على المســتوى اإلقليمي والعالمي؛ 
بهــدف إبــراز المقومات الســياحية 
في المملكة ودعم الجهود الحثيثة 
التــي تركــز علــى تعزيــز إســهامات 
القطاع بشــكل إيجابي فــي الناتج 
المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة 

االقتصادية 2030.
يذكــر أن معــرض “MITT” مــن أهم 
الدوليــة،  الســياحية  المعــارض 
والــذي يقــام ســنويا فــي العاصمــة 

الروســية موسكو، شــارك فيه نحو 
1800 شركة سياحية وفندقية من 
أكثــر مــن 192 دولــة حــول العالــم، 
ونخبــة مــن صناع قطاع الســياحة 
والسفر، إلى جانب وجهات عالمية 
وفنــادق  ســياحية  ومؤسســات 

ومنتجعات دولية.

البحرين تشارك في معرض موسكو للسياحة

الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض متحدثا في المعرض

الشيخ خالد بن حمود

المنامة - “الصغيرة والمتوسطة”دبي - دبي لصناعات الطيران

أمل الحامد من المنامة | تصوير: رسول الحجيري

تحويل 10 % من 
األرباح لحساب 

االحتياطي 
القانوني

القصيبي في تصريحه للصحافيين أمس

المنامة - هيئة السياحة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 - 34849( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: صديقة ابل عبدهللا شاه مراد

االسم التجاري الحالي: كيوت سويت جيرل سنتر بوتيك
االسم التجاري الجديد: كيوت سويت جيرل سنتر الخياطة

قيد رقم: 6-63692

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الرياض لإلنشاء ش.ش.و لمالكها احمد علي جاسم الحيكي

سجل تجاري رقم 103319-1

بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء في ش���ركة الري���اض لإلنش���اء ش.ش.و لمالكه���ا احمد 
علي جاس���م الحيكي المس���جلة بموجب القيد رقم 1-103319، بتصفية الش���ركة 

اختياريا وتعيين السيد/ احمد علي جاسم الحايكي مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من 
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي 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: احمد علي جاسم الحايكي

)+973( 39900020

القيد: 90370  -  تاريخ: 12/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مطعم تاالشيري المباشر إنترناشونال ذ.ذ.م

القيد: 103383  -  تاريخ: 11/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )32915( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة هاكسيت تيك

تعلن إدارة التس����جيل ب����وزارة الصناعة والتجارة والس����ياحة بأنه قد تقدم إليها  
الس����ادة اصحاب شركة مطعم تاالش����يري المباشر إنترناشونال ذ.ذ.م ، المسجلة 
بموجب القيد رقم 90370، طالبين تغيير االس����م التجاري من مطعم تاالش����يري 

المباشر إنترناشونال ذ.ذ.م إلى مطعم جولدين روشي ذ.ذ.م
فعل����ى كل م����ن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التس����جيل ب����وزارة الصناعة والتجارة والس����ياحة بأنه قد تقدم إليها  

الس����ادة اصحاب شركة هاكسيت تيك ، المس����جلة بموجب القيد رقم 103383، 

طالبين تغيير االسم التجاري من  هاكسيت تيك إلى جولفار لإلعالن ذ.ذ.م

فعل����ى كل م����ن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 35266( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة المعلنة:بدرية مهدي احمد المحروس بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد: عبدالهادي علي فضل محمد 

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
1-88069

االسم التجاري
مطعم زمن الطيبين

12/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 32597( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 124911-1

اسم التاجر: زهراء ابراهيم يوسف علي يوسف
االسم التجاري الحالي: المنزل الخالب للتجارة

االسم التجاري المطلوب: مركز الطفل المبدع للتجارة
األنشطة التجارية المطلوبة: تجارة عامة
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11/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 33525( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه بطلب اس���م تج���اري، فعلى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: كلشن نساء امت رسول فتح محمد نور محمد

االسم التجاري الحالي: باراجون سيتي للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: مؤسسة كلشن نساء امت رسول

قيد رقم: 115950-5

القيد: 86625  -  تاريخ: 7/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )32657( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مطعم الفلفل األخضر ذ.م.م

القيد: 8-28577  -  تاريخ: 12/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تغيير اسم فرع شركة كي سي لتثمين العقارات ذ.م.م

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

اصحاب شركة مطعم الفلفل األخضر ذ.ذ.م، المسجلة بموجب القيد رقم 86625، 

طالبين تغيير االس���م التجاري من  ش���ركة مطعم الفلفل األخضر ذ.م.م إلى ش���ركة 

مطعم المسرات الهندية ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

اصحاب ش���ركة المذكورة المس���جلة بموجب القيد رق���م 28577-8، طالبين تغيير 

اسم كي سي لتثمين العقارات إلى كي سي للعقارات ش.ش.و

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 81280-1 -  تاريخ: 12/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 - 34053( لسنة 2019
بشأن تحويل  شركة ذات مسئولية محدودة إلى فرع من شركة ذات مسئولية قائمة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
قد تقدم  إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة آربرو ذ.م.م  والمس���جلة 
بموجب القيد رقم 81280-1 طالبين تحويل الشركة المذكورة كفرع 
من فروع ش���ركة سهى غاليريا ذ.م.م برأس���مال وقدره 25٫000 دينار 

بحريني، والمسجلة بين كل من:
HASHMI SYED NAUSHAD .1

NAJEEBUDDIN SYED .2
3. ياسين محمد رفيع شفيع

13/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 32521( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 2-55907

اسم التاجر: احمد حسن عيسى حسن 
االسم التجاري الحالي: مؤسسة احمد حسن التجارية

االسم التجاري المطلوب: ادون الدولية للمقاوالت
األنش���طة التجارية المطلوبة: تش���ييد المباني، إكمال المباني وتشطيبها، واعمال 

الديكور
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إنهاء خدمات مئات 
المصريين في الكويت

كشفت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية 
الرسمية، أن وزارة التربية الكويتية قررت 

إنهاء خدمات 365 عامال، أغلبيتهم العظمى من 
المصريين. ونقلت الوكالة عن مصادر بالوزارة، 

قولها إن القرار يأتي في ظل “سياسة اإلحالل”، 
ويشمل معلمين في 7 تخصصات وأخصائيين 

اجتماعيين. وقالت المصادر إن 95 % من 
المشمولين في القرار مصريون. وأضافت أنه 

“سيتم إبالغ العاملين الذين شملهم القرار خالل 
اليومين المقبلين لترتيب أوضاعهم وإنهاء 

متعلقاتهم، تمهيدا لمغادرة الكويت خالل شهر 
يوليو المقبل”. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل 
إعالم كويتية أن ديوان الخدمة المدنية طلب 

من وزارة التربية الكويتية تطبيق “سياسة 
اإلحالل”، بتعيين المواطنين بدال من الوافدين.

الماللــي مــن 10 مليــارات دوالر العقوبــات حرمــت نظــام 

بومبيو: سنصل بصادرات إيران النفطية إلى الصفر

قال مســؤول أميركي، أمس األربعاء، إن العقوبات على إيران حرمتها من إيرادات بقيمة 10 مليارات دوالر منذ 2017، مشــيرًا إلى أن العقوبات منعت طهران من 
تصدير 1.5 مليون برميل نفط يوميا. وأضاف أن واشنطن توازن بين هدف وقف صادرات إيران النفطية وضمان استقرار سوق الخام، معتبرًا أن وفرة المعروض 

في سوق النفط تسرع خطتنا في وقف صادرات إيران بالكامل.

وفي وقت ســابق، أكد وزيــر الخارجية 
األميركــي مايــك بومبيو خالل أســبوع 
“ســيرا” للطاقــة، العــزم علــى الوصــول 

بصادرات نفط إيران إلى الصفر.
علــى  عازمــون  “نحــن  بومبيــو:  وقــال 
خفــض صادرات النفــط الخام اإليرانية 
إلــى الصفــر حالما تســمح الظــروف في 

السوق بذلك”.
وأضــاف إن بــالده عملــت “بجــد خــالل 
األشهر الماضية لتقليل إمدادات النفط 

اإليراني حول العالم. 
عقوبــات  فــرض  واشــنطن  وأعــادت 
نفطية على إيران العام الماضي، ما أدى 
إلــى انخفاض حاد فــي حجم صادراتها 
األخيــرة،  الشــهور  خــالل  الخــام  مــن 
فــي مســعى للحــد مــن أنشــطة طهــران 

النووية والصاروخية واإلقليمية. 

أكبر اختالس في تاريخ إيران

يتواصــل الكشــف عن الفضائــح المالية 
ســجلت  والتــي  إيــران  فــي  الضخمــة 
العالــم،  فــي  فســاد  معــدالت  أعلــى 
الدوليــة،  الشــفافية  منظمــات  بحســب 
وآخــر فضيحــة تقدر بـــ 38 مليار دوالر، 
وتــورط فيهــا 14 شــخصا بينهــم قــادة 

بالحرس الثوري.
وبحسب وسائل إعالم إيرانية، كشفت 
التحقيقــات لدى المحكمــة االقتصادية 
بــأن المديــر الســابق لمصــرف ســرماية 
وســيدة مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي 
همــا المتهمــان األساســيان فــي قضيــة 

غسيل األموال.
المحكمــة  اتهمــت  رســمي  بيــان  وفــي 
قــادة  بينهــم  شــخصًا   14 االقتصاديــة 
الثــوري باختــالس مــا يزيــد  بالحــرس 

عن 7 مليارات دوالر، في أكبر فضيحة 
اختالس شــهدها العالم بحســب خبراء 

اقتصاد.
شــيخ  مرجــان  تدعــى  امــرأة  وكانــت 
اإلســالمي قــد زورت هويــات مختلفــة 
ألكثــر من عشــرين دولــة والذت بالفرار 
إلى خارج إيران قبل ستة أشهر بعد أن 
أصبحــت من أشــهر تجــار العقارات في 
كنــدا وبريطانيــا، حيــث أكــدت تقاريــر 
أن تلــك الســيدة اســتطاعت مــن خالل 
عالقاتهــا بشــخصيات سياســية عاليــة 
أمــوال  تبييــض  فــي  العمــل  المســتوى 

النفط اإليراني في األسواق الدولية.
أمــا المديــر الســابق لمصرف “ســرماية، 
فــي  الحســابات  عشــرات  فتــح  فقــد 
مصارف ودول مختلفة بأسماء مغايرة 
بإشــراف الحــرس الثــوري، وكان يقــوم 
هــذه  عبــر  إيــران  إلــى  األمــوال  بنقــل 

إن  إيرانــي  مصــدر  وقــال  الحســابات. 
األجهــزة األمنيــة والســلطات القضائية 
بنك”ســرمايه”،  رئيــس  مراقبــة  بــدأت 
وجــرى اعتقالــه خالل محاولتــه الهرب 
من البالد، موضحًا أن تحقيقات النيابة 
العامــة وأجهــزة االســتخبارات كشــفت 
أن هنــاك، إضافــة إلــى  7 مليــارت يورو 
التي جرى اختالســها، ما يزيد على 38 
لــدى أشــخاص  مليــارًا، مازالــت عالقــة 
اعتمدتهــم الحكومــة اإليرانيــة ووزارة 
وتبييــض  المنتجــات  لبيــع  البتــرول 

األموال وإعادتها إلى البالد.

وتعد إيران حسب التصنيف  «
السنوي االخير لمنظمة “الشفافية 

الدولية” في المرتبة 146 بين 178 
دولة قيد المراقبة، وقد وجهت 

المنظمة تحذيرا إليران بهذا 
الخصوص.

واشنطن ـ وكاالت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو

 أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية دبي ـ العربية نتأنقرة  - أ ف ب

الــوزراء  رئيــس  األربعــاء  أمــس   إردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  اتهــم 
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو بأنــه “طاغية يقتل أطفاال” بعدمــا وصفه األخير بأنه 

“دكتاتور” مع تصاعد حدة التوتر بين المسؤولين.

وقــال إردوغــان خــالل تجمــع فــي أنقــرة “ال 
نحتاج إلى دروس من نتنياهو. وليعلم جيدا 
أنه طاغية” متهما رئيس الوزراء االســرائيلي 

بـ”قتل أطفال فلسطينيين”.
وأضــاف “هــذا اللــص الــذي يحكــم إســرائيل 
نتنياهــو  يحاكــم  لمــاذا  بلــده.  فــي  يحاكــم 
وزوجته؟ بتهمة الســرقة” مشــيرا إلى توجيه 
التهمــة إلــى رئيس الــوزراء في ثــالث قضايا 
هــذا  التوتــر  حــدة  وزادت  مفترضــة.  فســاد 

وإســرائيل  تركيــا  بيــن  األســبوع 
األحــد  نتنياهــو  أعلــن  أن  بعــد 
أن  االنتخابيــة  الحملــة  خــالل 
“لجميــع  دولــة  ليســت  إســرائيل 

مواطنيهــا” بــل “فقــط للشــعب 
غــرد  والثالثــاء  اليهــودي”. 
المتحــدث  كاليــن  ابراهيــم 

هــذه  “أديــن  قائــال  التركــي  الرئيــس  باســم 
ورّد  التمييــز”.  وهــذا  الصارخــة  العنصريــة 
مكتــب نتنياهو ليل الثالثــاء األربعاء بالقول 
يســتهدف  التركــي  الدكتاتــور  “إردوغــان  إن 
تمتلــىء  بينمــا  اإلســرائيلية،  الديموقراطيــة 
ســجونه بالصحافييــن والقضــاة األتــراك. مــا 

هذه المزحة!”.

ورد كالين مجددا امس على نتنياهو  «
قائال “دولة الفصل العنصري التي يحكمها 

تحتل األراضي الفلسطينية وتقتل 
نساء وأطفاال وتعتقل الفلسطينيين 
على أراضيهم. األكاذيب والضغوط 
لن تتستر على جرائمكم”. كما أشار 
إردوغان إلى مواجهات بين عناصر 

الشرطة اإلسرائيلية وفلسطينيين في 
المسجد األقصى في القدس الشرقية.

قال الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أمس األربعاء، إنه يقدر بيان رئيسة مجلس 
النواب األميركي، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، حول طلب إقالته.

وكتب في تغريدة نشــرها على تويتر “إنني 
أقدر تقديرًا عاليًا بيان نانســي بيلوسي ضد 
طلــب اإلقالــة، لكــن يجــب علــى الجميــع أن 
يتذكــروا الحقيقــة البســيطة وهــي أننــي لم 
أفعــل أي شــيء خطــأ، حيــث إن االقتصــاد 
اإلطــالق،  علــى  األفضــل  همــا  والبطالــة 
والعســكريون واألطباء البيطريــون رائعون 
كيــف  األخــرى!  النجاحــات  مــن  والعديــد   -
يمكنــك عــزل رجــل يعتبــره الكثيــرون أنــه 

الرئيس األكثر نجاًحا خالل الســنتين 
خاصــًة  التاريــخ،  فــي  األولييــن 

عندما لم يرتكب أي خطأ”.
مجلــس  رئيســة  وكانــت  هــذا 
النواب األميركي، الديمقراطية، 
نانســي بيلوســي، قالــت االثنين 

إلقالــة  “ال حاجــة”  إنــه  الماضــي، 
دونالــد  األميركــي،  الرئيــس 

هنــاك  كانــت  إذا  إال  منصبــه،  مــن  ترامــب، 
وقالــت  بذلــك.  القيــام  تســتوجب  أســباب 
بيلوســي فــي مقابلة مع صحيفة “واشــنطن 
بوســت” األميركيــة، إن “اإلقالــة هــي فعــل 
يدفــع إلى تفرقة البــالد، إال إذا برز أمر مقنع 
ونابــع من الحزبين” يســتدعي إقالة ترامب، 
هــذا  كل  يســتحق  “ال  الرئيــس  أن  مؤكــدة 

العناء”.

وهذه المرة األولى التي تعلن فيها  «
بيلوسي موقفها تجاه المطالب 

بإقالة ترامب. ويأتي طرح 
فكرة إقالة ترامب، في 

إطار التحقيق الذي يقوم 
به المحقق الخاص، روبرت 

مولر، حول التدخل الروسي 
في الحملة الرئاسية 

األميركية لعام 2016.

اتهم وزير اإلعالم اليمني ميليشيات الحوثي معمر األرياني، أمس األربعاء، بارتكاب 
جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في مناطق قبائل حجور بمحافظة حجة.

الحوثــي  ميليشــيات  إن  األريانــي  وقــال 
اإليرانيــة اســتخدمت كافة أنواع األســلحة 
الثقيلــة، مــن بينهــا الصواريــخ الباليســتية 
مستهدفة القرى ومنازل السكان، مما أسفر 
عــن ســقوط مــا اليقــل عــن 100 قتيــل مــن 

المدنيين من بينهم نساء وأطفال.
أمــا عــدد المصابيــن فبلــغ المئــات، حســب 
اإلريانــي، فيمــا تــم تشــريد أكثــر مــن 400 
أســرة مــن منازلهــم، مع فرض حصــار خانق 
مــن  يقــارب  مــا  منــذ  حجــور  قبائــل  علــى 

شــهرين، فضــال عــن منــع مــاء الشــرب 
والدواء عن المنطقة مما تســبب في 

كارثة إنسانية حقيقية.
ووجه األرياني الشكر إلى اإلمارات 
والســعودية فــي ســعيهما لتخفيــف 

األزمة اإلنسانية عبر عمليات 
الغذائيــة  المســاعدات  إنــزال 

جويا.
وقــال إن “ما تقــوم بها ميليشــيات الحوثي 
اإليرانية مــن جرائم ممنهجة ضد المدنيين 
سواء عبر القصف أو فرض الحصار بغرض 
التجويع والحرمان وإرهاب المواطنين من 
خــالل تفجيــر منازلهم، يعد تحديــا للقانون 
مجلــس  وقــرارات  واإلنســاني  الدولــي 
األمــن ذات الصلــة باليمــن وفــي مقدمتهــا 
الميليشــيات  طالــب  الــذي   2216 القــرار 
باالنســحاب مــن المدن وتســليم مؤسســات 
الدولــة والســالح والعودة إىــل العملية 

السياسية من حيث وقفت”.

 وأشار الوزير إلى أن جرائم  «
الحوثيين في حجور “لن 

تسقط بالتقادم”، مطالبا المجتمع 
الدولي بإتخاذ موقفا قويا 

إزاء “هذه االنتهاكات”.

اإلرياني: الحوثيون يرتكبون “إبادة جماعيةترامب: كيف يمكنكم عزل رئيس ناجح؟إردوغان: نتنياهو “طاغية” و”يقتل أطفاال”
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مســاء  التحالــف،  قــوات  أســقطت 
األربعــاء، طائــرة حوثيــة مســيرة فــوق 
بالحديــدة  التحالــف  معســكر  ســماء 
والــذي يتواجــد فيــه الفريــق الحكومــي 
فــي لجنــة إعــادة االنتشــار. فــي غضون 
ذلــك، أبلــغ رئيــس بعثــة الرقابــة األممية 
ولجنــة إعادة االنتشــار، الجنــرال مايكل 
اليمنيــة  الحكومــة  فريــق  لوليســغارد، 
موافقــة  عــدم  اللجنــة،  فــي  الشــرعية 
علــى  االنقالبيــة  الحوثــي  ميليشــيات 

تنفيــذ المرحلة األولى من خطة إعادة 
االنتشــار فــي الحديــدة بموجب اتفاق 
الســويد. وكشف عضو فريق الحكومة 
محادثــات  فــي  الشــرعية  اليمنيــة 
الفريــق  أن  زعيــل،  عســكر  الســويد، 
الحكومي بعث رســالة إلى لوليســغارد 
بالموافقــة على تنفيــذ المرحلة األولى 
قبــل يوميــن، غيــر أن األخيــر رد بــأن 
لــم يوافقــوا علــى التنفيــذ  الحوثييــن 

رغم اللقاءات المتواصلة معهم.

األميركيــة  الخارجيــة  وزارة  غيــرت 
الجــوالن،  لمرتفعــات  المعتــاد  وصفهــا 
مــن “التــي تحتلهــا إســرائيل” إلــى “التي 
تســيطر عليهــا إســرائيل”، فــي تقريرهــا 

السنوي العالمي لحقوق اإلنسان.
كمــا لــم يشــر قســم منفصــل مــن التقرير 
غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  بالضفــة  خــاص 
وهمــا منطقتــان احتلتهمــا إســرائيل إلى 
جانــب مرتفعات الجوالن في حرب عام 

1967، إلى أن تلك األراضي “محتلة” أو 
“تحت االحتالل”. وبرر مسؤول بالوزارة 
تصريــح  فــي  قائــال  الجديــد،  التغييــر 
لـ”رويتــرز” إن “كلمة محتلة لم تســتخدم 
ألن تقريــر الخارجيــة ركــز علــى حقــوق 

اإلنسان وليس القضايا القانونية”.
وتابــع المســؤول بــوزارة الخارجيــة: “ال 
السياســة األميركيــة بشــأن  فــي  تغييــر 

وضع األراضي الفلسطينية”.

التحالف يسقط درون حوثية فوق الحديدة

واشنطن تسقط صفة “االحتالل” عن الجوالن

الخرطوم ـ وكاالت الجزائر ـ وكاالت

أعلنــت الحكومــة الســودانية عــن تشــكيلتها الوزاريــة، امــس األربعــاء، تزامنــًا مــع دعــوات العصيان المدنــي، الذي دعــا إليه تجمع 
المهنييــن الســودانيين. وأعلــن رئيــس الــوزراء الســوداني محمــد طاهــر إيــال، خالل مؤتمــر صحافي، فــي العاصمــة الخرطوم علن 

تشكيل الحكومة الجديدة.

تضــم  قائمــة  األربعــاء،  أمــس  إيــال،  وكشــف 
21 وزيــرا اتحاديــا، علــى رأســهم الدرديــري 
محمــد أحمد وزيــرا للخارجية، ومحمد أحمد 
وزيــرا  أرور  وبشــارة  للعــدل،  وزيــرا  ســالم 
للداخلية، وفضل عبدهللا فضل وزيرا لشئون 
الرئاســة، ومجدي حسن ياســين وزير للمالية 
التشــكلية  وأبقــت  االقتصــادي.  والتخطيــط 
الجديــدة  علــى عــوض بــن عــوف نائبــا أول 

لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.
فــي غضــون ذلــك، شــهدت الخرطــوم إغالقــا 
خلــت  فيمــا  التجاريــة  والمحــال  لألســواق 
الشــوارع التــي اعتــادت أن تكــون مزدحمــة 
من المــارة، تنفيذا لدعوات بالعصيان المدني 
ضمــن احتجاجــات شــعبية مطالبــة برحيــل 

الرئيس السوداني عمر البشير.
والمخابــرات  األمــن  جهــاز  اتهــم  ذلــك،  إلــى 

يســمها،  لــم  سياســية  أحزابــا  الســوداني 
بالســعي لخلق الفوضى وإراقة الدماء وسط 

المتظاهرين.
األحــزاب  تلــك  أن  أمــس،  الجهــاز،  وأوضــح 
“تتواطأ مع الخاليا التي ضبطت وهى تهرب 

الخرطــوم”،  العاصمــة  داخــل  إلــى  األســلحة 
صــورة  “تشــويه  هدفهــم  أن  إلــى  مشــيرا 
األجهــزة األمنية بعد أن وصلت األحزاب إلى 
قناعــة بــأن االحتجاجــات لن تســتطيع تغيير 

نظام الحكم القائم بالبالد”.

خرج نحو ألف أستاذ وطالب للتظاهر وسط العاصمة الجزائرية، أمس األربعاء، ضد ما اعتبروه “تمديدا” لحكم الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، حســبما ذكرت وكالة “فرانس برس”. وتأتي المظاهرة الجديدة بعد إعالن بوتفليقة عدوله عن الترشــح لوالية خامســة، 

وإرجاء االنتخابات الى أجل غير محدد في الوقت نفسه.

المدرســين  أن  بــرس”  “فرانــس  وقالــت 
وســط  فــي  الظهــر  قبــل  التجمــع  بــدأوا 
الجزائــر العاصمــة، قبــل أن تنضــم إليهــم 
تدريجيــا أعــداد كبيرة مــن الطالب. وكان 
آالف الجزائرييــن قــد تجمعــوا فــي مــدن 
عــدة، رافضين إعــالن الرئيــس عبدالعزيز 
بوتفليقــة العــدول عــن الترشــح، معتبرين 
ذلــك “تمديدا” لحكمــه، ومطالبين بـ”تغيير 

سياسي فوري”.
 وظهــر رئيــس أركان الجيــش الجزائــري، 
الفريــق أحمد قايد صالــح، في كلمة عصر 
األربعاء، أشاد بها بوعي الشعب الجزائري 
الــذي “ال يخشــى األزمــات”. وقــال صالح: 
وســيادتها  واســتقرارها  الجزائــر  أمــن   “
الوطنيــة ووحدتهــا الشــعبية، هــي أمانــة 
غاليــة فــي أعنــاق أفــراد الجيــش الوطني 

الشعبي”.
االفتخــار  مــن  إطالقــا  أمــّل  “ال  وأضــاف: 
بعظمة العالقة والثقة التي تربط الشــعب 

العالقــة  هــذه  مــن  وانطالقــا  بجيشــه، 
الطيبة، فالشــعب صادق ومخلص ومدرك 

لدالالت ما أقوله”.

االحتجاجات بدأت في السودان أواخر العام الماضي

يتظاهر المعلمون والطالب في وسط الجزائر العاصمة )أ ف ب(

األمن يتهم أحزابا بالســعى لخلق الفوضــى وإراقة الدماء الجيــش يتعهــد بالحفــاظ علــى أمــن البالد وســيادتها

تعديل وزاري وعصيان مدني في السودان االحتجاجات مستمرة وسط الجزائر
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نحــن نعيــش فــي عصــر ال يقــل فيــه تمثيــل النســاء فــي العديــد مــن القطاعــات 
االقتصاديــة فحســب، بــل قــد تتســبب التكنولوجيــا أيضًا فــي جعل األمــور أكثر 
ســوءًا فــي هــذا الشــأن، حيــث تســتحوذ النســاء على مــا نســبته 19 % فقط من 
عضوية مجالس اإلدارة على مســتوى الواليات المتحدة األميركية وأوروبا. وال 
تــزال هــذه الفجــوة الجندرية في مجالــس اإلدارة موجودة وذلك على الرغم من 
حقيقة نيل النســاء مؤهالت تعليمية أعلى من أقرانهم الرجال ألكثر من عقدين 
 ،OECD مــن الزمــن فــي العديــد مــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
والســبب الرئيســي يكمــن فــي المحابــاة االجتماعيــة. ومــع التوجــه إلــى الــذكاء 
االصطناعــي، فــإن هــذه الفجــوة الجندريــة مرشــحة لمزيد من االتســاع، الســيما 
أن البيانــات الحاليــة التــي يتــم اســتخدامها لتدريــب اآلالت علــى التعلم هي في 

غالبيتها منحازة للرجل على حساب المرأة.
وفــي ظــل التســخير الســريع للــذكاء االصطناعــي، فــإن هــذه البيانــات المنحــازة 
للرجــل ســتؤثر علــى التنبــؤات أو التقديــرات التي تقــوم بهــا اآلالت، فكلما كانت 
لديــك قاعــدة بيانــات عــن القــرارات البشــرية فإنهــا ســتتضمن انحيــازا بشــكل 
طبيعــي، وهذا قد يتضمن قــرارات التوظيف، وضع العالمات المتحانات الطلبة، 
التشخيص الطبي، وموافقات القروض. ففي الواقع، إن أي شيء مشروح بنص 
أو صــورة أو صــوت يتطلــب معالجــة للمعلومــات، وهــذا األمــر ســيتأثر بالتحيــز 

الثقافي والجندري والعرقي. 
وتتضمــن طريقــة تعلم اآلالت كحقل فرعي للذكاء االصطناعي تغذية الكمبيوتر 
بمجموعات من البيانات، ســواء أكانت بصيغة نصية أو صور أو صوت، وإضافة 
تصنيفــات لهــذه البيانــات، وكمثال على ذلك عرض صورة امرأة تعمل في مكتب 

وتسميتها بعاملة مكتب نسائية.

مع مرور الوقت واستعراض الكثير من الصور، فإن الكمبيوتر سيتعلم  «
التمييز بين صور مشابهة وسيكون قادراً على ربط هذه الصور بالنساء 

العامالت في مكتب، ومع مرور الوقت وإضافة الحلول الحسابية، 
سيكون بإمكان الكمبيوتر القيام بتنبؤات وتقديرات لألشياء مثل 

مراجعة المترشحين للوظيفة )عبر تحليل السير الذاتية لألشخاص(، 
إصدار بوالص التأمين أو إصدار الموافقات لإلقراض.           

الذكاء االصطناعي ودور المرأة
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 لماذا ال نكرم األديب 
أو الفنان إال بعد وفاته!

إذا كان مــن المفــروض بنــا أن نكــرم األدبــاء والفنانيــن الراحليــن الذيــن بذلوا 
كل مــا فــي وســعهم إلغنــاء تراثنا األدبــي والفنــي، اعترافا بفضلهــم وتخليدا 
لذكراهــم، أليــس مــن الضروري أيضــا أن نكرم األحياء الذيــن مازال عطاؤهم 
يمــأ دنيــا األدب والفن ويبوؤهم مكانهم الرفيــع في تاريخنا األدبي والفني؟ 
ســتكون بــادرة كريمــة أن تتحقق تلك الفكــرة ونبادر بتكريم شــخصية أدبية 
أو فنية قضت حياتها وال تزال للقلم والفكر واإلبداع، وهذا التكريم المعنوي 
“مــن أيــة جهة كانت” ســيكون أكبر تعويــض يمكن أن يحس به أديب أو فنان 
يجعل كل همه في الحياة أن يخلد عبر آثار ال تزول، وال سعادة تعادل شعور 
األديب أو الفنان “الحي” بمثل تلك المبادرات التي يتجلى فيها قبس الخلود.

فــي البحريــن هنــاك عــدد مــن األدبــاء األحيــاء الذيــن بــرزوا في عالــم األدب، 
فأغنــوه بمــا أدخلــوا عليــه من أصالــة وتطعيــم اســتقوه مــن اآلداب العالمية، 
وســكبوه فــي طابــع شــخصي مميــز، ومعظم هــؤالء األدباء من الــرواد الذين 
اســتطاعوا أن يفرضــوا أنفســهم عالميــا في دنيــا األدب، وهناك ايضــا فنانون 
مخضرمــون قدمــوا خــالل مشــوارهم أعمــاال خالــدة ســواء فــي المســرح أو 
التلفزيــون وأيضــا هناك موســيقيون عظمــاء كان ومازال لهم مفعول الســحر 

فــي أذن المســتمع، فلمــاذا ال يتــم تكريمهــم وهــم أحيــاء قبــل أن يزحف غبار 
الموت ويغطيهم؟

ظاهــرة غريبــة فــي مجتمعاتنا أصبحت حكاية على فــم التاريخ وهي تكريم 
األدبــاء والفنانيــن بعد موتهم، فما ان يغيــب األديب أو الفنان حتى تخصص 
معظم الصحف مساحة له، وتقام المهرجانات والبعض ينادي بتنظيم متحف 
مخصــص لــه “كمــا طلبــوا مني عــن والدنا األديــب والصحافــي الراحل محمد 
الماجــد” تعــرض فيه مؤلفاتــه ومقتنياته وحاجاته الشــخصية وأثاث مكتبه، 
وكان األجــدر بهــم توجيه الطلب له شــخصيا في حياتــه وعلى أيام إخالصه 
وتفانيه في الساحة األدبية والصحافية ومساهمته في إثراء الفكر اإلنساني 
)الماجــد أول مــن قــرأ الفلســفة الوجوديــة التــي نــادى بها ســارتر فــي الخليج 

قاطبة( وليس اآلن بعد مرور 34 سنة على وفاته.

حقيقة... تتعثر اللغة على لساننا ونشعر أننا محاصرون بالصمت  «
أمام هذه الظاهرة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

غاندي وقضايا العرب 
والمسلمين

اســتضافت اللجنة الثقافية بنادي العروبة في ُملتقى العروبة الفكري الثاني األســتاذ 
عبدالنبــي الشــعلة الــذي اســتعرض كتابه “غانــدي وقضايــا العرب والمســلمين”، حيث 
تنــاول الكاتــب محطــات فاصلــة مــن حيــاة المهاتمــا غانــدي ومواقفــه مــن التســامح 
اإلنساني والظلم والعنف واإلرهاب، وتقديره اإلسالم والنبي محمد بن عبدهللا صلى 
هللا عليه وآله وســلم، وموقفه من الصهيونية ومناصرته القضايا العربية وفلســطين، 

ونضاله لوحدة األراضي الهندية ورفضه االنفصال.
حصل غاندي على شهادة القانون ال ليتوظف بها بل لتكون سالًحا للدفاع عن الحقوق 
المدنيــة للهنــود فــي الهند ابــان االحتالل البريطانــي، وفي جنوب أفريقيــا وبريطانيا، 
دافــع عــن بــالده الهنديــة بالطرق الســلمية، رافًضا العنــف إلخراج الُمحتــل البريطاني، 
واســتطاع أن ينتزعهــا منه بســالح الحكمــة والعقل وقوة الحق وعزيمة اإليمان. نشــأ 
غانــدي عابــًدا لإللــه الهندوســي )فيشــنو(، ديانته تتبنى الِســلم وترفــض العنف وتنهج 
الصيــام والتأمــل، وقــرأ التــوراة واإلنجيــل والقــرآن الكريــم، وقــرأ ســيرة النبــي صلى 
هللا عليــه وآلــه وســلم، واســتفاد مما قرأ في االنفتــاح والتقارب بيــن الديانات اإللهية 
واألرضية، فآمن باإلله الواحد وتجليه في هذه الديانات وقدرة الشعوب على التحرر 

من ُمحتل أرضها. 
اســتطاع غانــدي بصفاتــه الُخلقيــة واإليمانيــة والِعلميــة والثقافيــة أن يمتلك )صفات 

القيادة وتوجيه الجماهير( لنيل حقها في الحرية وتحقيق االستقالل، لم يكن )يؤمن 
بتســييس الديــن ألنــه يؤثــر ســلًبا على الديــن والسياســة والحريــات واألفــكار(، داعًيا 
)للجمع بين القيم الدينية والمبادئ السياسية واألخالقية وتطعيمها بالقيم الروحية(، 
رافًضــا العنــف )كونــه نتاج تعفن البيئــة الفكرية وتلوث العقول بالبغضــاء والكراهية(، 
جعــل مــن جميع الديانات مصدًرا لإليمان وجعلها في مســافة واحدة من الســمو، رأى 
بأن سيادة السلطة ال تكون )بالتحكم برقاب الناس، بل ان السيادة طريقها من القلب 
إلــى القلــب(. كان مناضــاًل صلًبــا وشرًســا ضــد الُمحتــل البريطانــي إال أنــه تــأدب بأدب 
الخصومة، فلم يقل شــيًئا عنه، ولم يغضب أبًدا منه، بل غضب لغضب أرضه وعذاب 
شــعبه. اتحد نضالًيا وإيمانًيا مع المســلمين وســاروا مًعا في صفوف العمل السياســي 

ونادوا مًعا بحرية اإلنسان.

وبعد أن نالت الهند استقاللها عن بريطانيا رفض فكرة االنفصال بين الهندوس  «
والمسلمين، فلم يكن نضاله من أجل االنفصال وال ألجل دين ومذهب وفكر 

ُمعين، بل ألجل الهند وشعبها، لم يعنه من سيحكمها بل من سيعمل على 
توحيدها، فجاءته رصاصات الغدر من أهل االنفصال والتي مازالت توابعها 

ليومنا هذا. كتاٌب يستحق القراءة وجاء ليضيف شيًئا للمكتبة العربية.

عبدعلي الغسرة
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 العبث بالوعي 
واللعب على األرقام

قبــل حوالــي عشــرين عامــًا، حــدث ما يشــبه المســاجالت بيــن الكاتــب الصحافي 
الصديــق عقيــل ســوار، وأحــد المســؤولين الســابقين فــي وزارة العمــل والشــؤون 
االجتماعيــة )آنــذاك( بســبب مــا يعرضــه عــن أرقــام البطالــة ونســبها فــي أشــكال 
وألوان ورســوم بيانية. منذ ذلك الحين وأنا أســتعيد هذه العبارة وأشــكك في من 
يســتخدمون أســاليب “الحــواة” فــي إخــراج األرنب مــن القبعة، وتطييــر الحمامة 
مــن كّم القميص، واســتبدال الشــرائح بالشــرائح فــي العروض، وحشــوها بالكثير 

من األرقام.
منذ ســنوات، ُأتخمنا بالحديث عن المشــاريع التي نستقطبها، واالفتخار بتسجيل 
كــذا شــركة بــرأس مــال كــذا مليــون دينــار، واالنبهــار بأنــه صــارت لدينــا سلســلة 
مــن الســوبرماركت العمالقــة، واالســتثمارات األجنبيــة التــي – لــو جمعنــا هــذه 
التصريحات لرأينا أنها - توفر عشــرات اآلالف من فرص العمل، والســؤال: فرص 
العمل لمن؟ سأزيد األرقام أرقامًا، واإلحصاءات غموضًا وإبهامًا. ففي مساجالت 
وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية مع مجلس النواب يقول إن 6 شــركات أحيلت 
للقضــاء، ألنهــا لــم تدفع رواتــب موظفيها وهــم 620 موظفًا منهــم 34 بحرينيًا أي 

يمثلون 5.48 % فقط!
وترينا األرقام أن من جرى تســجيلهم في ســجالت التأمين االجتماعي في الربع 

الرابــع مــن العــام الماضــي بلــغ 7895 مواطنــًا ومواطنــة، فــي مقابــل 68 ألفــا “غير 
بحرينــي”، هــذا مــن غير الحديث عــن “الفري فيزا” ومن لّف لّفهــم. وأن 79 % من 
البحرينييــن المؤّمــن عليهم في القطاعين العام والخاص، رواتبهم تقل عن 1000 
دينار شهريًا، أي أنه ال يمكن اعتبارهم حتى من أصحاب الدخول المتوسطة في 
ظــل تصاعــد األســعار والضرائب متعــددة األوجه، خصوصــًا إذا علمنا أن أكثر من 
نصــف البحرينييــن المؤّمــن عليهم )54 %( في القطاعيــن العام والخاص رواتبهم 

أقل من 600 دينار شهريًا.

أعيد طرح السؤال: أين هي الماليين التي تنصّب في البالد صّبًا؟ وكم  «
وظفت من المواطنين؟ وأي الوظائف التي نالوها في هذه المشاريع 

الضخمة؟ وكم أسهمت في حّل مشكلة البطالة، وفي المقابل كم أنهكت 
الحكومة في استقبال العمالة الوافدة وإسكانها واستهالكها الموارد 

والخدمات والبنى التحتية وكم ستنظف وراءها؟ وما جدوى الماليين 
اآلخرين الذين يفدون إلى البالد، وما انعكاس المراتب المتقدمة عالميًا التي 

نحصدها عالميًا في شتى المجاالت حتى بتنا ال ندري إن كان الحديث عنا أم 
عن مكان آخر ال نعرفه.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

قانــون بــدل التعطــل الــذي يقتطــع 1 % مــن رواتــب الموظفيــن شــهريًا، قانون أعــور يرى 
الموظفيــن الصغــار، ويتعامــى عــن كبارهم من وزراء وشــوريين ونــواب، أليس العدل في 
الظلــم عــدال؟ إذا لمــاذا يعفى أصحاب الرواتب العالية من هــذا االقتطاع الذي في ظاهره 

رحمة، وفي باطنه عذاب شديد.
ألــم يقســم النــواب علــى الدفــاع عن حقــوق المواطنيــن؟ إذا أين هــم عن هــذا االقتطاع؟ 
أليــس األحــرى بهــم المطالبــة بإيقاف اســتقطاع بدل التعّطــل، وإثبات حســن نواياهم من 
منصــب حاربــوا من أجله، وأن يعرضوا علــى الحكومة اقتطاع جزء من رواتبهم ورواتب 
كبار المســؤولين الدســمة لتمويل صندوق التعّطل؟ أو كأقل اإليمان أن يقولوا قول حق، 
ويطالبــوا بمســاواتهم بباقــي المواطنيــن، ال أن يطالبــوا بامتيــازات تزيــد مــن أرصدتهــم 

البنكية؟
أغلــب الموظفيــن يعتبــرون هــذا االقتطــاع كبيــرًا، ومؤثــرًا علــى ميزانياتهــم الشــهرية، 
خصوصــًا مــع ارتفــاع األســعار والضرائب التي بدأت ولــن تنتهي، وجل هــؤالء الموظفين 
يعولون أصالً عاطلين عن العمل من أسرهم، فال يوجد اليوم بيت إال ووجدت فيه عاطالً 

أو أكثر، وهم بطبيعة الحال أولى بهذه الدنانير التي ستذهب إلى حيث ال يعلمون.
اعتــراف الحكومــة بأن هناك فائضا في صندوق التأمين ضد التعّطل، يدينها خصوصًا مع 
وجــود طوابيــر مــن العاطليــن ممن ال تصرف لهــم إعانة التعّطل، أو أوقفت عنهم ألســباب 
عــدة تجدهــا الجهــات الحكومية مبــررة، لكنها في واقــع الحال المعاش ال يمكــن تبريرها. 
فتلــك فتــاة مــن أســرة متعففــة تعانــي مــن ويــالت الفقــر، قبلــت بوظيفــة عرضتهــا وزارة 
العمل عليها تشــترط توافر المواصالت، وألنها ال تملك المواصالت الخاصة بحكم حالتها 
االقتصادية المتدنية، طلبت توفير المواصالت لتقبل الوظيفة، فاعتبر األمر رفضًا لعرض 
العمل، فأوقف عنها بدل التعطل! قد ترجع وزارة العمل السبب إلى استنفاد عدد الوظائف 
المعروضة عليها، أو حتى اســتالمها لإلعانة لمدة 6 أشــهر، ونقول: “وإذا كانت الوظيفة ال 
تليق بها؟”، كما هو حاصل مع أنواع الوظائف المعروضة على العاطلين، كيف لها أن تقبل 
بها؟ وهل دفع إعانة ألشــهر معدودات يعني أنه تم ســد حاجة العاطلين عن العمل؟ ماذا 

سيأكلون؟ وماذا سيلبسون؟ وكيف يدفعون التزاماتهم في األشهر التالية؟ 

ياسمينة: بدل التعطل يظلم الموظفين الصغار، وال يعين العاطلين إال  «
قليال.

بدل التعطل... ظالم

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com
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جاللة الملك وحرص مستمر على رعاية سباق 
الخيل الكبير 

اشـتـعــال الـتـرشـيــحـات واالســتــعــدادات قــبــل 24 ســاعــة مــن الــســبــاق الكـبــيــر

 يترقــب الجمهــور مهرجــان ســباق الخيــل الكبيــر علــى كأس صاحــب الجاللــة الملــك 
الذي سيشــتمل على ســباق بطولة العالم لســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك للفرســان 

المتمرنين “إفهرا” الذي ينظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم غٍد الجمعة.

ومع اقتراب ساعة الصفر للسباق تتواصل 
االســتعدادات التنظيمية والفنية في نادي 
وذلــك  الخيــل،  وســباق  للفروســية  راشــد 
العليــا  الهيئــة  ومتابعــة  توجيهــات  وفــق 
للنــادي برئاســة ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن 
الشــيخ  ســمو  ونائبــه  خليفــة  آل  عيســى 
عيســى بــن ســلمان بن حمــد آل خليفة من 
أجــل تكثيــف الجهــود والعمــل علــى تهيئة 
المناســبة  واإلمكانيــات  الظــروف  أفضــل 
إلنجــاح الحدث الكبير الذي يمثل مناســبة 

وطنية غالية. 
األول  أمــس  مســاء  راشــد  نــادي  وشــهد 
إجراء قرعة الجياد المشــاركة في السباق 
الكبيــر التــي أجريــت على الهواء مباشــرة 
عبــر قنــاة البحرين الرياضيــة وذلك بقاعة 
المناســبات في النــادي وبحضور مجموعة 
والفرســان  والمضمريــن  المــاك  مــن 
والمتابعين يتقدمهم ســمو الشيخ سلطان 
بــن ســلمان آل خليفــة  بــن محمــد  الديــن 
حيــث تمــت الترتيبات التنظيميــة بصورة 
القرعــة  إجــراءات  وأدار  جيــدة ومميــزة، 
موظــف مكتــب الســباق منصــور تورانــي 

والمذيع التلفزيوني ناصر فيصل. 
وتمــت عملية القرعة علــى تحديد بوابات 
االنطــاق للجيــاد المشــاركة في األشــواط 
الســتة حيــث أجريت قرعة الســحب على 
لوحــة  وضــع  ثــم  ومــن  البوابــات  أرقــام 
تحمــل قميــص الحصــان وأســم الحصــان 
علــى اللوحــة التــي أعــدت خصيًصــا لهــذه 
توزيــع  قرعــة  الــى  باإلضافــة  المناســبة، 
مــن  المتمرنيــن  والفارســات  الفرســان 
الفارســين  بجانــب  العالــم  دول  مختلــف 
البحرينييــن المتمرنين عبدالرحيم جاســم 
وعدنــان جعفــر على الجياد المشــاركة في 

سباق بطولة العالم “إفهرا”.

ترقب واشتعال الترشيحات

اشــتغلت  المشــاركة  الجيــاد  إعــان  ومــع 
فــي  والترشــيحات  التوقعــات  أجــواء 
رياضــة  ومتابعــي  المشــاركين  أوســاط 
سباق الخيل بشأن الجياد المرشحة للفوز 
مشــاركة  سيشــهد  الســباق  أن  خصوًصــا 
نخبــة الجياد ســواء المســتوردة أو النتاج 
والخيــل العربيــة فــي المضمــار البحرينــي 
وهــو االنطبــاع الــذي ســاد أجــواء القرعــة 
المــاك والمضمريــن يترقبــون  التــي ظــل 
بمــا  الجيــاد  انطاقــة  بوابــات  معرفــة 
يتناســب مــع إمكانيــات وطبيعــة الجيــاد 

والخطط المناسبة لكل شوط.
وأكــد المضمــر فوزي نــاس أهميــة ومكانة 
مهرجــان ســباق كأس جالــة الملــك الــذي 
يجّسد الرعاية الملكية التي تشكل مصدر 
اعتزاز وتشــريف ألســرة رياضة الفروسية 
وسباق الخيل خصوًصا في ظل ما تحظى 
بــه هــذه الرياضــة األصيلــة مــن االهتمــام 
فــارس  لــدن  مــن  المتواصــل  والدعــم 
المملكــة، مشــيًرا إلــى أن الجميــع يتشــّرف 
الجميع بالتواجد والحرص على المشاركة 
فــي هــذه المناســبة الكبيرة والســعي لنيل 

االنتصارات بالكؤوس الغالية.

فــوزي  عبــدهللا  إســطبل  مشــاركة  وعــن 
نــاس فــي كأس الملــك قــال المضمر فوزي 
نــاس “باشــك أننــا حرصنــا علــى األعــداد 
الجيــد لهــذا الســباق بالمشــاركة فــي عــدة 
أشــواط بمجموعة من أبرز جياد اإلسطبل 
للمســتورد والنتــاج المحلي وفــي مختلف 
المسافات، حيث يجتذب الشوط السادس 
االهتمــام األكبــر بمشــاركة نخبــة من أقوى 
الجياد المستوردة ذات التصنيفات العالية 
وهــو ما ينذر بصــراع قوي ومثير وصعب، 
ــا  وأتوقــع أن يشــهد الشــوط صراًعــا ثاثيًّ
بيــن الجيــاد “دوفيل – شــوغن – يوجينيو 
ــا لكــون  “ وكذلــك ســيكون شــوًطا تكتيكيًّ
أغلــب الجيــاد المرشــحة تابعــة إلســطبلنا 
وكذلــك للمضمــر الــن ســميث وكل مضمــر 
المناســبة  الخطــة  وضــع  علــى  ســيعمل 
لجيــاده، وبالنســبة لنــا تــم تجهيــز جميــع 
المرشــحين  خصوًصــا  المشــاركة  الجيــاد 
“دوفيــل – يوجينيــو” اللذيــن تأقلمــا علــى 
الفتــرة  وصولهمــا  بعــد  البحريــن  طبيعــة 
األخيــرة وتم اختبار جاهزيتهما من خال 
إشــراكهما في السباق السابع عشر وأظهرا 
بالفــوز  العاليــة  وإمكانياتهمــا  جيــًدا  أداًء 
بالتأكيــد  لكــن  والثانــي  األول  بالمركزيــن 
أقــوى  المــرة  هــذه  المنافســة ســتكون  أن 
المرشــح  الحصــان  جانــب  مــن  وأصعــب 
اآلخــر “شــوغن” الفائــز بــكأس الملــك العام 

الماضي وبطل كأس ولي العهد.
وأضــاف “ســتكون لنا مشــاركات أخرى مع 
الفرس “النمره” في الشوط الخامس وهي 
تتمتع بمســتوى جيد وحققت االنتصارات 
في جميع مشــاركاتها هذا الموســم بفوزها 
ســتواجه  لكنهــا  البحريــن  أوكــس  بــكأس 
تحدًيــا جديــًدا غــًدا أمــام نخبــة وأبطــال 
جياد النتاج المحلي وأبرزها “مليار – نيوز 
بريكــر”، ونأمــل أن تظهــر الفــرس بالصورة 

المطلوبــة، فيمــا ســتكون لنــا مشــاركة في 
شــوط كأس الميثاق بالحصانين “ بالســترا 
– بنك “ وســتكون فيه مهمة الجياد صعبة 
فــي المنافســة أمــام الحصــان البطــل “ثور 

كهيل ستار” المرشح األقوى للفوز.

طاهر وتكرار اإلنجاز

يطمــح المضمــر يوســف طاهــر إلــى تكــرار 
الفوز بكأس الملك للجياد العربية للموســم 
الثانــي علــى التوالــي بعدمــا حقــق الفــوز 
“الجابــي  الحصــان  مــع  الماضــي  العــام 
1544” وتحقيــق الثنائيــة الغاليــة فــي هذا 
الموســم بعــد فوزه مــع الحصــان “كحيان 
عافــص 1708” بــكأس ولــي العهــد للجيــاد 

العربية.
وأكد طاهر جاهزية جياده للمنافســة على 
كأس الملــك خصوًصــا الحصــان “الجابــي 
جيــدة  فرصتــه  ســتكون  الــذي   ”1544
بعــد تكافــؤ الــوزن مــع بقيــة جياد الشــوط 
المنافســة، كما أن الفرصة متاحة للحصان 
اآلخــر “كحيان عافص 1708” الذي ســبق 
له التفوق على نفس الجياد في كأس ولي 
العهــد مع نفس الفارس حســين مكي على 
أقــوى  بمشــاركة  المنافســة  رغــم صعوبــة 

الجياد العربية.
وقــال المضمــر يوســف طاهــر إنــه يحرص 
مــن  البحرينييــن  الفرســان  دعــم  علــى 
للجيــاد  قيادتهــم  فرصــة  منحهــم  خــال 
الشــوط  فــي  بهــا  التــي سيشــارك  الثاثــة 
انطاًقــا مــن ثقته فــي قــدرات وإمكانيات 
ومــن  وتطورهــم،  البحرينييــن  الفرســان 
بينهــم الفــارس المتمــرن الواعــد إبراهيــم 
نــادر الذي أظهر إمكانياتــه الجيدة وتطور 
مســتواه خال هذا الموســم وإنه ســيكون 

له مستقبل واعد في سباق الخيل. 

فرسان عالميون

وكشــفت قائمــة التداخيــل النهائية للجياد 
كأس  ســباق  فــي  المشــاركين  والفرســان 
الملــك عن حضور ومشــاركة مجموعة من 
الفرســان المحترفين العالميين المعروفين 
الذيــن اســتعان بهــم بعــض المــاك لقيــادة 
جيادهــم في منافســات الســباق، وأبرزهم 
الفارس اإليطالي الشــهير فرانكي ديتوري 
الســباقات  فــي  حضــوره  يســجل  الــذي 
علــى  الرابــع  للموســم  الكبيــرة  البحرينيــة 
التوالــي حيــث ســيقود الجياد “ثــور كهيل 
ســتار – رتــورت – راســتنغ” فــي األشــواط 
وكذلــك  والســادس،  والخامــس  الرابــع 
الــذي  ديفريــس  أدري  الهولنــدي  الفــارس 
ســيقود الجواديــن “ بنــك – يوجينيو “ في 
والفــارس  والســادس،  الرابــع  الشــوطين 
 “ الجواديــن  ســيقود  الــذي  بنتلــي  هــاري 
إكســيوز تــو لينغــر – فيــل دو ســول “ فــي 
والفــارس  والســادس،  الرابــع  الشــوطين 
البريطانــي جون آيجن الــذي يحضر للمرة 
الثانية وســيقود الحصان “ برشــر بوينت “ 

في الشوط السادس. 

مؤسسة “الحصان العربي” 
تساهم في كأس الملك

أعلنت مؤسســة الحصان العربي لخدمات 
الفروســية والبيطريــة عــن مســاهمتها في 
مهرجــان كأس الملــك لســباق الخيــل مــن 
خــال تقديمهــا جوائــز ألفضــل جــواد في 
األشواط األربعة التي ستقام على كؤوس 
واإلنتــاج  العربيــة  للجيــاد  الملــك  جالــة 

المحلي والمستوردة وكأس الميثاق.
مــن  اســتمراًرا  المســاهمة  هــذه  وتأتــي 
مؤسســة الحصان العربي برئاسة صاحبها 
المتواصــل  المدحــوب فــي دعمهــا  حســن 
لرياضــة ســباق الخيــل عبــر حرصهــا علــى 
تقديــم جائــزة ألفضــل جــواد فــي الشــوط 
األســبوعية  الســباقات  خــال  الرئيســي 
طيلــة الموســم في مبــادرة لقيــت ترحيب 
وإشــادة وتحفيــًزا للمشــاركين مــن جميــع 

اإلسطبات.

برنامج تلفزيوني خاص اليوم

وفــي إطــار االهتمــام اإلعامــي بمهرجــان 
ســباق كأس الملــك ســتقوم قنــاة البحرين 
الرياضيــة بتقديم برنامج خاص بالســباق، 
وذلــك فــي التاســعة والنصــف مــن مســاء 
مباشــرة،  الهــواء  علــى  “الخميــس”  اليــوم 
حيــث ســيتم خالها تغطية االســتعدادات 
المذيــع  وســيديره  الكبيــر،  للســباق 
التلفزيوني فيصل ناصر الذي سيستضيف 

خاله عدًدا من المدربين والفرسان.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد مع فوزي ناس خالل حضور القرعة 

طاهر يطمح 
لالحتفاظ بالكأس

مشاركة فرسان 
عالميين

صراع قوي ينتظره الجمهور في سباق الغد

حسن المدحوبيوسف طاهر



تمكن فريق النجمة من اجتياز محطة الدير  بنتيجة )22/25( في المباراة التي جمعتهما امس األربعاء لحســاب الجولة الثانية من 
الدور الرباعي لدوري أندية الدرجة األولى.

وكان الشوط االول قد انتهى بتقدم النجمة ايضا )9/12(، 
وبذلــك عــاد النجمــة للطريــق الصحيــح بعدمــا أخفــق في 

الجولــة االولــى ليصبــح رصيده 4 نقــاط والدير نال 
الخسارة األولى ليصبح رصيده 4 نقاط ايضا.

ولحساب الجولة نفسها، يلعب اليوم )الخميس( 
األهلي مع باربار في تمام الساعة 7 مساء على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
باربار “حامل اللقب” يدخل هذه الموقعة بنشوة 

الفــوز علــى النجمــة، ويمني النفــس بتحقيق الفــوز الثاني 
الذي يجعله في مركز متقدم ومعنويات عالية قبل توجه 
بالكويــت.  لألنديــة  البطولــة اآلســيوية  لخــوض 
لتعويــض  يســعى  األهلــي،  المقابــل  وفــي 
والعــودة  الديــر،  امــام  الكاســحة  خســارته 
للطريــق الصحيح ومصالحــة جماهيره قبل 
خوضــه لقــاء الديربي مع الغريــم النحماوي 

االسبوع المقبل.

يخــوض منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم الشــاطئية عنــد 12 ظهــرا 
بتوقيــت البحريــن، اليــوم )الخميــس(، لقــاء ربع نهائي كأس آســيا 
2019 للكرة الشاطئية المقامة حاليا في تايلند، وذلك أمام نظيره 

العماني، وذلك في مدينة بتايا بتايلند.
وكان منتخب الشواطئ تأهل إلى ربع النهائي بحلوله وصيفا في 
المجموعــة الثالثــة إثر فوزيــن على قطر والكويت بــذات النتيجة 
)2-5(، قبــل أن يخســر مــن اليابان فــي الجولة الثالثــة بنتيجة )-6

2(، ليضــرب موعــدا فــي ربع النهائي أمــام عمان نحو بلــوغ المربع 
الذهبي والمنافسة على البطاقات الثالث المؤهلة إلى كأس العالم 
2019 فــي الباراغــواي.  ويقــود منتخبنا المــدرب الوطني محمود 
الغــاوي، كمــا يضــم وفــد منتخبنــا مدير المنتخب ياســر الــذوادي، 
اإلداري باســم محمــد، اختصاصــي العــالج عبــدهللا عرفــة، عــالوة 

على 14 العبا هم:ســيد محمد حميد، خليفة صالح، محمد الســبر، 
جمــال راشــد، محمد عاشــور، أيــوب نصيب، عبــدهللا عبداللطيف، 
ســلمان ســليم، عيســى الدوســري، محمد درويش، يوســف صالح، 

عباس فاضل، إبراهيم محمد وهشام يوسف.

منتخب الشواطئ يواجه عمانالنجمة يجتاز الدير في الرباعي
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 منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

الشــهير  للعطــر  دعايــة  ليــس  أعــاله  العنــوان 
“212”، وإنمــا يعّبــر عــن عــدد التوصيــات التي 
ُرفعــت إلــى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 

خليفة من جانب وزارة شؤون الشباب والرياضة بعد انتهاء “قمة الرياضة”!
هــذه التوصيــات التــي تســلم نســخة منها رئيــس المجلس األعلــى للشــباب والرياضة، هي البــذرة التي 
ســتفوح منها رائحة النجاحات الرياضية في المســتقبل في حال تطبيقها، وســوف تجعل من البحرين 

عاصمة للرياضة كما هي باريس عاصمة للعطور!
لذلك، كانت توجيهات ســمو الشــيخ ناصر بن حمد واضحة إلى الجهات المعنية، بأهمية تنفيذ ما جاء 
فــي التوصيــات “قــول وفعــل”، ألن الــكالم وحــده لــن يغّير حالنــا، كما أنه لــن يكون مقبوالً فــي المرحلة 

“العهد الرياضي الجديد”.
لقــد أصبــح ناصــر بن حمد يدير المنظومــة الرياضية بطريقة “اإلدارة باألهــداف” من خالل وضع هدف 
وتحديــد فتــرة تنفيــذه وقياس نجاحه، وبهذه االســتراتيجية اإلدارية المرموقة ســوف يصبح القطاع 

الرياضي أكثر تنظيًما ونجاعة.
واألكثــر مــن ذلك، ســموه فتح المجال أمام الوســط الرياضي ليعبر عن همومــه ومطالبه، ليضع الجميع 
أمــام مســؤولياته، حتــى ال يكتفــي الرياضيون باتهام الجهات الرســمية بالتقصير في كل مرة وبطريقة 

تصبح في بعض األحيان دون طعم أو رائحة!
إن العمل القائم على التنظيم اإلداري والنقاش المفتوح من شــأنه أن يحدث ثورة إيجابية على نتائج 
الرياضــة البحرينيــة، ذلــك أن العشــوائية وغيــاب المعرفــة الكاملــة بالمســؤوليات والمهــام واألهــداف، 

يشّتت الجهود ويهدر األموال في غير موقعها.
وحتــى ذلــك الحيــن، ال ننســى أنــه في األيــام المقبلة ســيتم إقــرار الميزانيــة الحكومية، وكلنــا أمل في 
أن يوضــع مــا جــاء فــي التوصيــات الـــ 212 من مطالــب بمضاعفــة الميزانيــة الرياضية ضمــن القرارات 
العاجلــة للتطبيــق، كمــا نتمنــى أن يتم اإلعالن عن التوصيات في اإلعالم حتى نعرف ماذا حصل وماذا 

سيحصل!

توصيات 
برائحة الـ 212!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تنطلق منافسات بطولة 
ســموه الدولية لجمال الخيل بتنظيم من االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة والتي تقام منافســاتها على 

مدار 3 أيام بقرية القدرة.

 وبهذه المناســبة، أكد ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن البطولــة الدوليــة الثالثــة تأتــي ضمــن توجيهــات حضرة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل 
البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه للمحافظــة واالســتمرار 
فــي دعــم هذه الرياضــات التي لها ارتبــاط تاريخي بالتراث 
األصيــل وبمــا يتوافق مع رؤية جاللتــه والرامية إلى رعاية 
ا من تاريخ  الخيــل واالهتمام بهــا باعتبارها تمثل جانًبا مهمًّ

البحرين.
وأعــرب ســموه عــن اعتــزازه باســتمرار تنظيــم البطولة في 
نســختها الثالثة، مشــيًرا ســموه إلى أن وصول البطولة إلى 
النســخة الثالثــة يعــّزز من مكانتها ويؤكــد نجاحها عاًما بعد 
عــام فــي ظــل الجهود الكبيــرة التــي يبذلها االتحــاد الملكي 
للفروســية وســباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة.
وأوضــح ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفــة أن البطولة 
اســتطاعت أن تحافــظ علــى أســمها منــذ انطــالق النســخة 
األولــى ووصــوالً إلــى هــذه النســخة، حيــث شــهدت تطــور 
المــالك  قبــل  مــن  الخيــول  إنتاجيــة  عمليــة  فــي  ملحــوظ 
واإلســطبالت، حيــث تؤكــد مملكــة البحريــن علــى مكانتهــا 
العاليــة فــي جميــع األصعــدة وخصوًصــا في رياضــة جمال 

الخيل التي تحظى بشعبية واسعة.
وأشــاد ســموه بالمشــاركة الواســعة من المالك واإلسطبالت 
والمشــاركين من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة 
الكويت الشقيقة، مشيًرا سموه إلى أن التوقعات تشير إلى 
ا للجميع  أن المنافســة ســتكون قوية بين المشاركين، متمنيًّ

التوفيق والنجاح.

تشكيل اللجنة المنظمة

اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تشكيل اللجنة 
المنظمــة العليــا للبطولــة برئاســة ســمو الشــيخ فيصــل بــن 
راشد آل خليفة رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القــدرة نائــب رئيس المجلــس األعلى للبيئــة، وتضم اللجنة 
الشــيخ أحمد بن عيســى آل خليفة األمين المالي والدكتور 
خالــد أحمد حســن مدير البطولة وغالب العلوي أمين الســر 
وتوفيــق الصالحي رئيــس اللجنة اإلعالمية وحيدر الزعبي 
الرئيس التنفيذي باالتحاد وحســين الســكران مدير ضيافة 

أصحاب السمو، وحسن الصددي.

جاهزية القرية

 أكملــت اللجنــة المنظمــة العليــا للبطولــة جاهزيتهــا التامــة 
النطــالق بطولــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 

الدولية الثالثة لجمال الخيل.
وحرصــت اللجنة المنظمة علــى زيارة القرية واطلعت على 
كافة االســتعدادات النطالق البطولة، حيث شــهدت الزيارة 
تواجد العديد من مســئولي اللجنة المنظمة وقناة البحرين 
الرياضية التي ستواكب الحدث بنقله على الهواء مباشرة.

د. خالد أحمد: نتوّقع بطولة مميزة

 قــّدم مديــر البطولــة رئيــس لجنــة جمــال الخيــل باالتحــاد 
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة الدكتــور خالــد أحمــد 
حســن شــكره وتقديــره إلى ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة على رعايتــه ودعمه الالمحدود لالتحاد والبطوالت 
التــي ينظمهــا االتحــاد وباألخــص البطولــة الدوليــة لجمــال 
الخيــل وأوضــح الدكتــور خالــد أحمــد أن البطولــة ستشــهد 
مشــاركة أكثر من 250 مشارًكا يمثلون اإلسطبالت والمالك 
البحرينييــن وعــدد مــن اإلســطبالت والمــالك مــن المملكــة 
العربية الســعودية ودولة الكويت الشــقيقة، مشــيًرا إلى أن 
البطولة ستشهد مشاركة العديد من الجنسيات العارضين.

وأشــار إلــى أن لجنــة جمــال الخيــل تحــرص علــى اســتمرار 
التأكيد البحريني في رياضة جمال الخيل من خالل تنفيذ 
توجيهــات ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، حيــث 
ــا فــي رياضة  شــكلت البطولــة الدوليــة الثالثــة منعطًفــا مهمًّ
جمال الخيل بعد أن كانت النسختان األوليان ذات منافسة 
قويــة واإلثارة كانت حاضرة بقوة، حيث ســتكون النســخة 
الثالثة مغايرة من دون شــك الســيما أنها تحمل اسم سموه 

الداعم األكبر لرياضة جمال الخيل.
وقــال د. خالــد “لقــد القــت البطولــة الدوليــة فــي الســنوات 
ــا غفيــًرا مــن قبــل  الماضيــة نجاًحــا كبيــًرا وإقبــاالً جماهيريًّ
محبي الخيل الذين حرصوا على حضور منافسات البطولة 
ومشــاهدة أجمل الجياد ونأمل في هذا النســخة أن تحظى 
بمنافســة كبيــرة مــن قبل المــالك اللذين يحرصــون على أن 
المشــاركة فــي البطولــة والذيــن يعتبرون الســبب الرئيســي 
وراء نجــاح كافــة البطــوالت والمنافســات المحليــة، وهــي 
والملحــوظ  الكبيــر  التطــور  فــي  الرئيســية  األســباب  أحــد 
الــذي وصلــت إليه رياضة الفروســية في الســنوات األخيرة 

وتحقيقها للعديد من اإلنجازات”.
وأوضــح د. خالــد أحمد أن لجنة جمــال الخيل وبتوجيهات 
مباشرة من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة ستسعى 
إلخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية، وسنســعى لتوفير 
للجميــع  ونتمنــى  المشــاركين،  لكافــة  االحتياجــات  كافــة 

التوفيق والنجاح.

برنامج اليوم األول

ستقام اليوم الخميس منافسات اليوم األول حيث ستشهد 
إقامــة منافســات فئــة المهرات عمر الســنة )أ(، فئــة المهرات 
عمــر الســنة )ب(، فئــة المهــرات عمر الســنتين، فئــة المهرات 
فئــة  ســنوات،   4-6 األفــراس  فئــة  ســنوات،  الثــالث  عمــر 
األفراس 9-7 سنوات، وفئة األفراس 10 سنوات فما فوق.

حكام البطولة

تــم اعتمــاد حكــم البطولــة وهــم: محمــد عبــدهللا ومســعود 
شــوقي وحســين جميــل ومحمد الجابــر ويونــس الكواجي 

ومحمــد حافــظ )البحريــن(، والقضــاة هم: كريســتيان جمار 
)بلجيكا(، كالوديا )ألمانيا(، كريســتيان موسجيني )إيطاليا(، 
تومــاس وســتيفانيوك )بولنــدا(، جانيــت كــورت )الواليــات 

المتحدة(، ونشأة )مصر(.
كمــا تــم اعتمــاد البيطريــون وهمــا كونابــو ميلــو )الدنمارك(، 
وأحمــد ضيــف )البحريــن(، والمدير الصحي حســين المهدي 
)البحريــن(، والبيطــري ســتيبن )فرنســا(، ولجنــة االنضبــاط 
م محمــد محســن )مصــر(، وبربــرا باســو )إيطاليــا( ومحمــد 
العبــد )مصر(، ومســئول العينــات أبو عبيــدة أدم )البحرين(، 
ومديــر القريــة محمــد أبــو ســيريا )مصــر( ومســاعد مديــر 
القرية سيدحميد مرزوق )البحرين(، والمعلقين: نبيل العلي 

)الكويت( وسامي غزوان وكاظم الفرساني )البحرين(.

عروض محمد المعباد

ســوف تشــهد البطولــة عــروض خاصــة مــع الفــارس محمــد 
المعبــاد علــى هامــش فعاليــات البطولــة، و ســيقدم عروض 

فنية في أوقات االستراحة.

جوائز للجماهير

هــذا وأعــدت اللجنة المنظمة العديد مــن البرامج المتنوعة، 
كمــا أن البطولــة ســوف تشــهد جوائــز للجماهيــر عبــارة عن 
هواتف ذكية وجوائز نقدية وكوبونات مجانية وغيرها من 

الجوائز.

نقل مباشر واستوديو تحليلي

هــذا وســتقوم قنــاة البحريــن الرياضيــة بنقــل مباشــر علــى 
القنــاة الثانيــة، وســيرافق النقل اســتوديو تحليلــي بتواجد 

صدام ناصر وناصر العمري وعايض ناصر.

أبطال من الكويت والسعودية

ستشــهد البطولــة مشــاركة العديــد مــن الجيــاد األبطال من 
خــارج مملكــة البحرين مــن دولة الكويــت والمملكة العربية 
السعودية وستعطي البطولة تنافًسا كبيًرا في كافة الفئات.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصــر بــن حمــد يرّحــب بالمشــاركين ويؤكــد قــوة المنافســة

انطالق البطولة الثالثة لجمال الخيل

تغطية - اللجنة اإلعالمية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أبدعت طالبات مدرسة الخليج العربي وحققن لقب كرة القدم للصاالت في بطولة مدارس 
البنات اإلعدادية، وذلك ضمن النشاط الخارجي الذي يقيمه قسم التربية الرياضية بإدارة 
التربيــة الرياضيــة والكشــفية والمرشــدات، وجــاء تحقيــق اللقب الغالي بعــد االنتصار في 

المباراة النهائية على فريق مدرسة زينب صاحبة المركز الثاني بهدفين دون مقابل.
وقــام الوكيــل المســاعد للخدمــات التربويــة واألنشــطة الطالبية بــوزارة التربيــة والتعليم 
اإلدارة شــيخة الجيــب بتتويــج المــدارس الفائــزة، بحضــور عصــام عبــدهللا مديــر إدارة 

التربية الرياضية والكشفية والمرشدات.
ومثل فريق الخليج العربي: مروة أبكر، وديان حسين، سارة سلمان، دانة سليمان، أسماء 

شهاب، والء حرب، أمينة أحمد وعذاري مسلم.

بطل الكرة لبنات اإلعدادي

اتحاد اليداتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يســدل االتحاد البحريني لكرة القدم، يوم 
الخميــس الموافق 14 مارس الجاري على 
مهرجــان دوري البراعم للموســم الرياضي 
منافســات  بإقامــة  وذلــك   ،2018-2019
الجولــة التاســعة واألخيرة علــى المالعب 

الخارجية التابعة لالتحاد.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
لجنــة  ورئيــس  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
المســابقات عبدالرضا حقيقــي إن االتحاد 
كمهرجــان  الختامــي  اليــوم  ســيخصص 

لتكريم جميع الفرق التي شاركت. 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أن  وأوضــح 
العمريــة،  بالفئــات  كبيــرًا  اهتمامــًا  يولــي 
األساســية  اللبنــة  تعتبــر  أنهــا  خصوصــًا 
لرفــد المنتخبــات واألنديــة الوطنيــة على 
مستوى الكبار، وذلك توافقًا مع توجيهات 

رئيــس مجلس إدارة االتحاد الشــيخ علي 
بن خليفة بن أحمد آل خليفة. 

وأثنــى حقيقــي علــى الــدور الكبيــر الــذي 
يقــوم به مهرجــان دوري البراعم في دعم 
المواهــب الصغيرة في لعبة كرة القدم بما 

ينعكــس إيجابًا على مســتوى عمل الفئات 
في المملكة. 

وبحسب جدول مباريات الجولة التاسعة 
البراعــم،  دوري  مهرجــان  مــن  واألخيــرة 
فــإن المباريــات ســتقام كاآلتــي: لحســاب 
مــع  المنامــة  يلعــب  األولــى:  المجموعــة 
الشــباب، الرفــاع مــع االتحــاد، المالكية مع 
األهلــي، وللمجموعــة الثانية يلتقي قاللي 
مــع الحالــة، البســيتين مع المحــرق، وذلك 

عند 5 عصرا.
وعند 6 مســاء لحســاب المجموعة األولى 
مــع  االتفــاق  البديــع،  مــع  النجمــة  يلتقــي 
مدينــة عيســى، وفــي المجموعــة الثانيــة 
الحــد،  مــع  األكاديميــة  منتخــب  يلعــب 
التضامــن مــع الرفــاع الشــرقي، والبحرين 

مع سترة.

اليــد  اتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  أعلــن 
إســماعيل باقــر تشــكيل لجنــة المنتخبــات 
باالتحــاد وضمت كل مــن المدرب الوطني 
فهــد  واإلداري  عبــدهللا  عصــام  الدكتــور 
الخثــالن والالعــب الدولــي الســابق ســعيد 
باالســتعانة  التوجــه  إلــى  مشــيًرا  جوهــر، 
بوجــه نســائي وأحــد الفنييــن المختصيــن 

الستكمال عدد أعضائها.
األول  اجتماعهــا  اللجنــة  إن  باقــر  وقــال 
يــوم اإلثنين الماضــي وتم خالل االجتماع 
مناقشــة برنامــج المنتخبــات ومشــاركاتها 
الشــباب  بمنتخبــي  تبــدأ  التــي  القادمــة 
العالــم  كأس  بطولتــي  فــي  والناشــئين 
فــي  ومقدونيــا  أســبانيا  فــي  القادمتيــن 
صيف العام الحالي باإلضافة إلى مشــاركة 
المنتخــب األول فــي التصفيــات المؤهلــة 
الثلــث  التــي تقــام فــي  اليابــان  ألولمبيــاد 

األخير من هذا العام.
وأشــار إلى أن اللجنة اســتعرضت الســيرة 
الناشــئين  منتخبــي  لمــدرب  الذاتيــة 
جوهــان  اآليســلندي  المــدرب  والشــباب 
الصربــي  الحــراس  ومــدرب  سيفاســون 
نينــاد كمــا تمــت مناقشــة تعييــن المدربين 

المســاعدين في المنتخبات، حيث يســعى 
االتحاد إلى التركيز على مدربين وطنيين 
في هذه المناصب مبيًنا إلى أن اللجنة في 
صدد تقديم عدد من األســماء إلى مجلس 
اإلدارة من أجل اختيار األنسب واعتمادها 

بصورة رسمية خالل األيام القادمة.
وقــال رئيــس لجنة المنتخبــات إن المدرب 
اآليسلندي جوهان ســيتواجد في المملكة 
الشــهر المقبــل لبــدء مهمتــه الجديــدة مــع 
منتخبي الناشــئين والشباب، ومن المؤمل 
الســتعراض  لألنديــة  بزيــارات  يقــوم  أن 
المنتخبــات  خطــة عملــه وبرنامــج إعــداد 
لالســتحقاقين العالمييــن القادميــن، علــى 
أن يستمر في عمله إلى ما بعد المشاركات 
العالميــة وفًقــا للعقــد المبــرم والــذي يمتــد 
لعاميــن قادميــن بحســب االتفاق الرســمي 

مع االتحاد.

 عبدالرضا حقيقي
إسماعيل باقر

المشــاركة الفــرق  لجميــع  تكريــم  األولحقيقــي:  االجتمــاع  فــي  اإلعــداد  برامــج  ناقشــت 
تشكيل لجنة المنتخبات باتحاد اليدختام مهرجان دوري البراعم الكروي

علي مجيد
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تبــدأ اليــوم الخميــس سلســلة مباريــات المربع الذهبي لــدوري الدرجة األولى للكــرة الطائرة 
والتــي ستكشــف عــن هويــة الفريقــان الصاعــدان للمبــاراة النهائيــة عندمــا يلتقــي داركليب 

واألهلي الساعة 7 مساء على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

ووفقــا لنظــام المربــع الذهبــي فــإن داركليــب 
“وصيف الدور التمهيدي” مع األهلي “الثالث” 
يلعبــان ثالث مواجهات مــن يفوز في اثنتين 
منهما يتأهل للنهائي مباشــرة، ومن ســيحقق 
االنتصار األول اليوم ســيقطع نصف المشوار 
نحــو التأهــل. والتقــى الفريقان هذا الموســم 

مرتيــن، كان الفــوز فــي المواجهــة األولى في 
القســم األول لصالــح داركليــب بنتيجــة 3/ 1، 
وكــرر الفــوز فــي المواجهــة الثانيــة 3/ 2، قبل 
أن يفــوز األهلــي فــي المواجهــة الثالــث بدور 
المجموعــات فــي كأس ولــي العهــد بنتيجــة 
3/ 2. األهلــي بقيــادة المــدرب الوطنــي رضــا 
رغــم  اللقــب  علــى  للمحافظــة  يســعى  علــي 
افتقــاده الثنيــن من ابرز العبيه هذا الموســم 
وهمــا ناصر عنان المحترف بالنصر اإلماراتي 
والمحتــرف الدومنيكــي الفيــس الــذي انتقــل 

للعب مع ناد ليبي.
ويأمــل رضا علــي أن يتمكن كل من الالعبين 
عبــاس الخبــاز ومحمــد عنــان المشــاركة فــي 

المبــاراة وأن يتماثال للشــفاء مــن اإلصابة لما 
يمثالنه االثنان من قوة ضاربة حيث يشــكل 
األول صمــام أمــان في تشــكيل حوائط الصد 
مــع زميلــه علــي الصيرفــي فــي االرتــكاز، أما 
الثانــي فإنه ســالح هجومي بــارز من مركز 2 
ودائمــا مــا يكــون خيارا بــارزا لصانــع األلعاب 

علــي حبيب، كمــا يعتمد الفريق على خدمات 
ايمــن  والليبــرو  بيــزا  الكولومبــي  المحتــرف 

هرونة لتأمين الكرة األولى.
فــي  متميــزون  بــدالء  األهلــي  يمتلــك  كمــا 
 ،4 مركــز  ضــارب  مرهــون  علــي  مقدمتهــم 
وأميــن محمــد ضــارب مركــز 2 ومــن الممكــن 

أن يزج المدرب باألخير منذ البداية في حال 
عدم قدرة عنان على المشاركة.

وعلــى الطــرف اآلخــر، فــإن داركليــب بقيادة 
المدرب البرازيلي لوشيانو يأمل في مواصلة 
مشواره الرائع خصوصا وأنه يمتلك األسلحة 
التــي يمكــن أن ينــازل بهــا منافســه بقــوة في 

إبراهيــم  وعلــي  يعقــوب  محمــد  مقدمتهــم 
األساســية  الركائــز  وأحــد  األطــراف  ضاربــا 
للفريق مع وجود ايمن عيسى وحسن عباس 
فــي االرتــكاز وصانــع األلعاب الخبيــر محمود 
وجــود  مــع  خيــر هللا  علــي  والليبــرو  حســن 

البرازيلي المحترف ويليان.

مربع الطائرة يبدأ بنزال األهلي وداركليب

فريق داركليبفريق األهلي

مجبل يترشح لتكميلية إدارة “األولمبية”
ــن حـــمـــد لـــلـــرئـــاســـة ــ ــد بـ ــ ــال ــ ــي خ ــ ــزك ــ ــاد الـــســـبـــاحـــة ي ــ ــحـ ــ اتـ

أعلن رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني للسباحة محمد مجبل عن ترشحه لمجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية، 
وذلــك كعضــو مكمــل لغايــة عــام 2020، خلفًا لرئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني للســباحة األســبق الشــيخ محمد بن 

إبراهيم آل خليفة.

ومــن جانــب آخــر أكــد محمــد مجبــل 
االتحــاد  دعــم وتزكيــة  علــى  مجــددًا 
البحريني للسباحة لسمو الشيخ خالد 
اللجنــة  لرئاســة  بــن حمــد آل خليفــة 
علــى  مشــددًا  البحرينيــة،  األولمبيــة 
أن ســموه ســيكون خيــر خلــف لخيــر 
الشــيخ  ســمو  “يملــك  متابعــًا:  ســلف، 
خالــد بن حمد كل المؤهــالت اإلدارية 
دفــة  لقيــادة  والخبــرة  والرياضيــة 
الرياضــة البحرينيــة من خالل رئاســة 
اللجنة األولمبية البحرينية، ولكنا ثقة 
علــى أنــه قــادر علــى مواصلة مشــوار 
النجــاح وقيــادة دفــة تطويــر القطــاع 
الشــيخ  ســمو  بدأهــا  الــذي  الرياضــي 

ناصــر بــن حمــد علــى مــدى الســنوات 
العشر الماضية”.

وعبــر محمــد مجبــل عــن رغبتــه فــي 
مواصلــة لوجــود ممثــل عــن االتحــاد 
مجلــس  ضمــن  للســباحة  البحرينــي 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  إدارة 
فــي الفتــرة التكميلية، مشــيرًا إلى أنه 
لــن يدخــر جهــدًا فــي خدمــة الرياضة 
البحرينيــة مــن خــالل التواجــد ضمن 
األولمبيــة  اللجنــة  إدارة  مجلــس 

البحرينية.
ويملــك محمــد مجبــل ســيرة رياضية 
مميــزة مــن خــالل عملــه ضمــن عــدد 
مــن االتحــادات الرياضيــة وعضويته 

الرياضيــة  اللجــان  مــن  الكثيــر  فــي 
علــى مــدى أكثــر مــن 15 عامــًا، حيــث 
عمــل مستشــارًا التحــادي كــرة القــدم 
لجنــة  لرئيــس  ونائبــًا  الســلة  وكــرة 
لكــرة  التنظيميــة  باللجنــة  االنضبــاط 
القــدم بمجلس التعــاون لدول الخليج 
اللجنــة  ضمــن  تواجــد  كمــا  العربيــة، 
التنفيذيــة العليا لبطولة كأس الخليج 
الحادية والعشــرون، إلــى جانب كونه 
إدارة  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
نــادي الحــد وعضــو لجنــة االنضبــاط 
فــي االتحاد البحريني أللعــاب القوى، 
عــالوة عــن مشــاركته فــي العديد من 
والرياضيــة  التخصصيــة  الــدورات 

مــن  الكثيــر  فــي  المملكــة  وتمثيلــه 
المحافل واألحداث الرياضية العالمية 
الــدورات  أبرزهــا  مــن  واإلقليميــة، 
المنازعــات  فــض  فــي  التخصصيــة 

الرياضية أمام المحاكم.

 محمد مجبل
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“المناعي للسيارات” يشارك في بطولتين للدراغ ريس
ــج فــــي الـــكـــويـــت واإلمـــــــــارات ــويـ ــتـ ــتـ ــات الـ ــصـ ــنـ ــى مـ ــ ــ يـــطـــمـــح لـــلـــصـــعـــود إل

يســتعد فريق المناعي لســباقات الســيارات للمغــادرة إلى دولة الكويت ودولــة اإلمارات العربية 
المتحدة؛ للمشاركة في سباقات السرعه )الدراغ ريس(.

وتقــام بطولة الكويت في الفترة 19 وحتى 24 
مارس الجاري، فيما بطولة اإلمارات في الفترة 

14 وحتى 21 أبريل المقبل.
وأكد المتحدث الرســمي باســم الفريق، عيســى 
بوحدود، أن مشــاركة الفريق في دولة الكويت 
إلــى  اللقــب، مشــيرا  ســتكون؛ بغــرض تحقيــق 
منصــات  علــى  للتواجــد  بشراســة  المنافســة 

التتويج.
توقع بوحدود أن تكون المنافسة قوية في ظل 
مشــاركة أبطال الخليج، إضافة إلى متســابقين 

آخرين من خارج المنطقة الخليجية.
وأعــرب بوحــدود عــن اســتغرابه من عــدم دعم 
الفريق من جانب االتحاد البحريني للســيارات، 
مملكــة  يمثلــون  المتســابقين  أن  إلــى  مشــيرا 

البحريــن فــي الخــارج، مؤكــدا أن المتســابقين 
سيشــاركون علــى نفقتهــم الخاصــة، الفتــا إلــى 
التكلفة الباهظة للمشــاركة، موجها مناشدة إلى 
ممثــل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ 

لدعم الفريق في رياضة السيارات.
 ويتكــون الفريــق مــن: الســائق نــواف المناعي، 
الفنييــن خالــد المناعــي، محمــد بدر، عمــر نبيل، 
عبدالرحمــن الســادة ومحمــد حســين ، محمــد 

شمس.

دعم مهم

ولفت المتحدث الرســمي باســم الفريق عيســى 

يعــزز  المهــم  الدعــم  وجــود  أن  إلــى  بوحــدود 

مشــوار الفريــق نحــو تحقيق النتائــج اإليجابية 

والمضي قدما للصعود على منصات التتويج.

 شكر وتقدير

 وأعــرب عيســى بوحــدود عــن شــكره وتقديره 
لجميــع أفــراد الفريــق بنــاء علــى ما قدمــوه من 

دعم ومساند في الفترة الماضية.
 وأوضــح أن أفــراد الفريــق ســاندوه في أصعب 
هــذه  يســتحقون  وهــم  وأحلكهــا،  الظــروف 

اإلشادة قياسا بالمواقف التي قدموها.

إنجازات متعددة

 واســتعرض عيسى بوحدود مشوار اإلنجازات 
الحافــل لفريقــه، وقال:”حصــد فريــق )المناعــي 
ريســنق تيــم( علــى لقبيــن، وهمــا: المركــز األول 
هــذه العــام في بطولة البحرين لســباق الســرعة 
للســيارات في فئة 6 ســلندرات ســوبر ستريت، 
وتمكــن مــن إحــراز رقــم 7.0 فــي مســافة 400 

متر، إذ يعد هذا الزمن أفضل زمن في الفئة”.
وجــود  دون  مــن  اإلنجــاز  هــذا  وتابع:”تحقــق   
الجهــات  مــن  نتمنــى  أي داعــم رســمي، حيــث 
المختلفــة االلتفــات إلــى هــذا الفريــق المنجــز؛ 
لنســتطيع مواصلة اإلنجازات ورفع اسم مملكه 

البحرين فــي المحافل المحلية والخارجية عبر 
حصد األلقاب المختلفة”.

بطوالت مختلفة

 وأشــار عيســى بوحدود إلى أن فريــق المناعي 
ســبق لــه المشــاركة فــي العديــد مــن البطــوالت 
المحليــة والخارجيــة كالبطولــة العربية لســباق 
اإلمــارات  دولــة  فــي  يــاس  وبطولــة  الســرعة، 
العربيــة المتحــدة، وبطولــة البحريــن المحليــة 

لسباق السرعة.

 السعي للتطوير

 وأكــد عيســى بوحــدود وجود الســعي الحثيث 
لدى الفريق؛ من أجل مواصلة النتائج اإليجابية 
وتحقيــق اإلنجــازات المختلفة، خصوصا بعدما 

اعتاد الفريق الصعود إلى منصات التتويج.

الفائز في 
مواجهتين من 

أصل 3 يبلغ 
النهائي

أحمد مهدي

اللجنة اإلعالمية

للتنــس  البحريــن  نــادي  أعــرب مجلــس إدارة 
عــن ترحيبــه بالتعــاون المشــترك بيــن النــادي 
وشــركة إبراهيــم خليــل كانــو، الــذي كان مــن 
ثمــاره موافقــة الشــركة علــى مواصلــة رعايــة 
بطولة البحرين الدولية ITF لمحترفي التنس، 
كــراٍع ذهبي لهــذه البطولة التي ينظمها النادي 
فــي الفتــرة مــن 18 - 23 مــارس الجاري تحت 
رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
للشــباب والرياضــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيــة 
بــن حمــد آل  ناصــر  الشــيخ  البحرينيــة ســمو 

خليفــة، وتعــد هــذه البطولــة أهــم وأكبــر أنشــطة التنــس، التــي تقــام فــي مملكة 
البحريــن ومنطقــة الخليــج العربــي، وبهذه المناســبة تقدم رئيس النادي بالشــكر 
إلى نائب رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو، فؤاد كانو، وإلى عضو 
مجلــس اإلدارة المنتدب للشــؤون اإلداريــة طالل فؤاد كانو، لتفضلهما بالموافقة 
على رعاية البطوالت الدولية التي يقيمها النادي سنويا، فضال عن رعاية بطولة 
شركة إبراهيم خليل كانو المفتوحة للناشئين التي ينظمها النادي أيضا في شهر 

يناير من كل عام.
وينظــم نــادي البحرين للتنس بطولة البحريــن الدولية ITF لمحترفي التنس في 
شهر مارس من كل عام منذ العام 2012 وللعام الثامن على التوالي، ويشارك في 

البطولة العبون من مختلف دول العالم.

”ITF“ كانو” راعيا ذهبيا لـ“

فؤاد كانو

أعلن البنك األهلي المتحد عن دعمه لسباق نصف ماراثون البحرين الدولي الليلي الذي تستضيفه 
مملكــة البحريــن فــي الخامــس عشــر من شــهر مارس الجــاري برعايــة كريمة من لــدن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبمشاركة محلية ودولية واسعة في هذا السباق 

الذي يمتد على مسافة 21 كيلومترا وخصص له مسار خاص في منطقة الزالق جنوب البالد. 

التنفيــذي  المديــر  اســتقبل  قــد  البنــك  وكان 
لالتحاد البحريني أللعاب القوى يوسف أحمد، 
إذ قدم مدير أول العالقات المصرفية الخاصة 

بســام التتان شــيكا باســم البنك بمبلــغ 50 ألف 
دوالر؛ دعمــا لتنظيــم هــذا الســباق الــذي يقــام 

ألول مرة ليال. 

ونقــل المديــر التنفيــذي لالتحاد يوســف أحمد 
تحيــات النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد البحرينــي 
بــن حمــد  الشــيخ خالــد  القــوى ســمو  أللعــاب 
المتحــد  األهلــي  للبنــك  وشــكره  خليفــة  آل 
إلســهاماته المقــّدرة لرفعــة وازدهــار البحريــن 
فــي  الشــبابية والرياضيــة  للمبــادرات  وتبنيــه 
البــالد ومنهــا مســاهمته فــي دعم هذا الســباق 
وتنظيمــه  الســتضافته  المبذولــة  والجهــود 

بصورة مشّرفة. 

وبــدوره أعرب مدير أول العالقــات المصرفية 
الخاصــة بالبنــك بســام التتان عن ســرور البنك 
الــذي  المميــز  الرياضــي  الحــدث  هــذا  بدعــم 
يســتقطب مشــاركة عدائيــن دولييــن وأصداء 
إقليميــة وعالميــة واســعة، ومــن المأمــول أن 
يكــون لــه أثره اإليجابــي في تشــجيع مختلف 
فئــات المجتمــع علــى تبنــي الرياضة كأســلوب 
باعتبارهــا  الجــري خصوصــا؛  ورياضــة  حيــاة 
مــن أمتع رياضــات الهواء الطلــق ومن أفضلها 

من تقديم الرعايةمردودا على الصحة جسديا ونفسيا وذهنيا.

“األهلي المتحد” يدعم سباق نصف الماراثون الدولي الليلي
التتان يعرب عن سرور البنك لدعم الحدث الرياضي المميز

المنامة - البنك األهلي المتحد

حسن علي



تتعالى أصوات االتحادات الوطنية المؤيدة للشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاســة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وهو 
مــا يعكــس قوته على الســاحة اآلســيوية وثقة االتحــادات به ليكون على رأس االتحاد القــاري لوالية جديدة في االنتخابات 

التي ستجرى 6 أبريل المقبل في العاصمة الماليزية كوااللمبور.

علــى  توالــت  والتأييــد  الدعــم  بيانــات 
مترشــح الوطــن بعدمــا أعلــن 12 اتحاًدا 
ا للشيخ سلمان بن  عن منح صوته رسميًّ
إبراهيــم بصفتــه الرجــل األنســب لقيادة 
االتحاد اآلسيوي خالل المرحلة المقبلة، 
وبنــاء على ما قدمه من عمل ومنجزات 
شملت جميع أركان لعبة كرة القدم وهو 
مــا يزيد من نســبة حظوظه فــي التفوق 
علــى منافســيه اإلماراتي محمــد خلفان 

الرميثي والقطري سعود المهندي.
وحتــى كتابــة هــذه الســطور أعلنــت كل 
مــن اتحــادات العــراق، مينامــار، فيتنام، 
الهند، عمان، اليابان، فلسطين، البحرين، 
تايلنــد، بوتان، قيرغســتان، الفلبين دعم 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم عبــر بيانات 
بانتظــار  علنيــة  رســمية  وتصريحــات 
فــي  القادمــة  االتحــادات  مــن  المزيــد 
قــادم األيــام من بين الـــ 40 اتحاًدا الذين 
أكــدوا دعمهــم لــه فــي اجتمــاع الجمعية 
لالتحــاد  والعشــرين  الثامــن  العموميــة 
كوااللمبــور  فــي  اقيــم  الــذي  اآلســيوي 
بشــهر أكتوبــر الماضــي بحضــور جيانــي 
إنفانتنيــو رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة 
االتحــادات  رؤســاء  مــن  وعــدد  القــدم 

القارية والمسؤولين في “الفيفا”.
وفــي الوقــت الــذي تعلــو فيــه األصوات 
الداعمة للشــيخ سلمان بن إبراهيم، فإن 
المنافــس األبــرز محمــد خلفــان الرميثي 
لــم يحظ إال بدعم اتحــاد بالده وهو أمر 
ا بجولة تشــمل  طبيعــي، وهو يقوم حاليًّ
للترويــج  مــن خاللهــا  27 دولــة يســعى 
التــي  االنتخابيــة  بحملتــه  والتعريــف 

أعلــن عنهــا قبــل أســبوع لكســب تأييــد 
االتحادات الوطنية.

انســحاب  احتمــال  أن  مراقبــون  ويــرى 
الرميثــي مــن الســباق االنتخابــي قبــل 6 
ابريل ال يزال وارًدا في حال تبين له عدم 
الحصــول علــى األصوات التي تتناســب 
مــع تطلعاته لعدم تكرار الســيناريو الذي 
تعرض له مواطنه يوسف السركال الذي 
كبيــر  وبفــارق  فقــط  أصــوات   6 حصــد 
أمام منافســه الشــيخ سلمان بن إبراهيم 

انتخابــات  فــي  33 صوًتــا  كســب  الــذي 
التكميليــة،  االنتخابيــة  للــدورة   2013
فيمــا حصل المترشــح التايلندي واراوي 

ماكودي على 7 أصوات.
لــم  الرميثــي  أن  األمــر  فــي  والغريــب 
يترشــح ألي منصب آخر في االنتخابات 
أو  التنفيــذي  المكتــب  لعضويــة  ســواء 
منصــب نائب الرئيس أو عضوية اللجنة 
التنفيذية للفيفا وهو ما ســيجعله خارج 
والدولــي  اآلســيوي  الكــروي  المشــهد 

خالل الســنوات األربــع القادمة في حال 
علــى  الحاليــة  باالنتخابــات  خســارته 
منصب رئاسة اآلسيوي وهو ما سيضائل 
حظوظه فــي الفوز في انتخابات 2023 
ا علــى  لــو فكــر فــي الترشــح، وذلــك ردًّ
فرضيــة دخولــه االنتخابــات الحالية من 
أجــل كســب الخبــرات وتعزيــز العالقات 
والتعــرف على قواعد اللعبــة االنتخابية 
الســاحة  علــى  تأثيــره  مــدى  ومعرفــة 
اآلسيوية للتهيؤ لالنتخابات المقبلة بعد 

4 سنوات.

وبعيًدا عن ذلك ال يزال الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم يتربــع على عرش المشــهد 
انتخابيــة  بواليــة  للفــوز  االنتخابــي 
جديــدة، حيث إنه يعمل بحكمة واتزان 
وبمعــزل عــن تدخــل أيــة أطــراف أو أي 
دعــم خارجــي، خصوًصا وأنه اســتطاع 
أن يواصل مســيرة التطوير والتحديث 
المؤسســي  العمــل  قواعــد  وإرســاء 
مــن  االتحــاد  فــي  الســليم  والتخطيــط 
للكــرة  إشــراقا  أكثــر  مســتقبل  أجــل 

اآلسيوية.

وإلــى جانــب ذلــك، فــإن الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم فإنــه ال يــزال ينتهــج مبــدأ 
والنظــم  القواعــد  واحتــرام  النزاهــة 
االنتخابية وقد جســد ذلــك خالل كأس 
آســيا المقامة في اإلمارات قبل شــهرين 
عندمــا نأى بنفســه عــن الترويج لحملته 
قــاري  كــروي  حــدث  أكبــر  واســتغالل 
لتحقيق مكاسب انتخابية رغم محاولة 
صفــو  تعكيــر  اإلعــالم  وســائل  بعــض 
عالقــة  ذات  مواضيــع  بإثــارة  البطولــة 

باالنتخابات.

فيتنام أحد الداعمين لمترشح الوطن

تعالي األصوات المؤيدة لسلمان بن إبراهيم لرئاسة اآلسيوي
االنتخابية بــالــجــولــة  ــون  ــره م ومــصــيــره  فــقــط  بـــاده  بــدعــم  يحظى  الــرمــيــثــي 

24 ســاعة تفصلنــا عــن انطــالق ســباق البحرين لنصف الماراثــون الدولي الليلي، والذي سيتســابق خالله مئــات العدائين من مختلف 
أنحــاء العالــم؛ مــن أجــل الفوز بلقب أول نســخة من الســباق الذي ســيقام بمنطقة الــزالق يوم الجمعة المقبل 15 مــارس تحت رعاية 
كريمــة مــن عاهــل البــالد جاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، وبتنظيم مــن االتحاد البحرينــي أللعاب القوى بالتعاون مع شــركة 

طموح.

وتعمل اللجنة المنظمة للسباق على تجهيز 
األول  للســباق  الالزمــة  المتطلبــات  كافــة 
مــن نوعــه علــى مســتوى مملكــة البحريــن 
جهــودا  كافــة  اللجــان  وتبــذل  والمنطقــة، 
كبيــرة فــي ســبيل إخــراج الحــدث الدولــي 

اللجــان  وضعــت  حيــث  صــورة،  بأبهــى 
لمساتها األخيرة وتفقدت موقع السباق.

وقــال أمين ســر االتحاد البحرينــي أللعاب 
القوى راشــد البوعينين بأن سباق البحرين 
لنصــف الماراثــون الدولــي الليلي ســيحقق 

العديد من المكاسب للمملكة، فهو سيسهم 
فــي تعزيــز موقــع البحريــن رياضيــا ودعم 
مــن  الكبيــر  العــدد  خــالل  مــن  اقتصادهــا 
مــن  لهــم  المرافقيــن  والوفــود  العدائيــن 
ويعــزز  وإعالميــة  وإداريــة  فنيــة  طواقــم 
الجانــب الســياحي والتعريــف بمــا تمتلكــه 
البحريــن مــن إرث حضــاري كبيــر ومعالــم 
جذب سياحية وسيسلط الضوء عليها من 

الناحية اإلعالمية.
وأشار البوعينين أن الهدف من السباق هو 
جعــل البحرين محط أنظار وعشــاق ألعاب 
القوى وتحديدا ســباقات نصــف الماراثون 

التــي تحظــى باهتمام ومتابعــة جماهيرية 
الخبــرة  اكتســاب  إلــى  إضافــة  كبيــرة، 
والتجربــة التــي تؤهــل االتحــاد وكــوادره 
الســتضافة بطوالت عالميــة من هذا النوع 
إضافــة إلــى خلق ثقافــة أم األلعاب بداخل 
المجتمــع البحرينــي وتوجيــه األنظــار إلــى 

هذه الرياضة.
وذكــر البوعينيــن أن مــا يدعــو إلــى الفخــر 
هــذا  الملــك  رعايــة جاللــة  هــو  واالعتــزاز 
بالغــة  أهميــة  يكســبه  مــا  وهــو  الســباق، 
علــى المســتويات كافــة، حيــث إن الرعاية 
الملكيــة ســتمنح الســباق أهميــة مضاعفة، 

وستسهم في منحه صك النجاح.
فــي  العاملــة  بالكــوادر  البوعينيــن  وأشــاد 
تنظيــم الســباق، والتــي تضــم كوكبــة مــن 
خيرة الكفاءات الوطنية كال في تخصصه، 
واالطمئنــان  الثقــة  علــى  يبعــث  مــا  وهــو 
متمنيــا  بأفضــل صــورة،  الحــدث  بخــروج 
التوفيــق  البحرينييــن  العدائيــن  لجميــع 
والنجاح وتحقيــق أفضل النتائج واألرقام 
التــي تعكــس المســتوى المتطــور لرياضــة 

ألعاب القوى البحرينية.

60 حكما محليا يديرون السباق 

أكد رئيس لجنة الحكام باالتحاد البحريني 

أللعــاب القــوى محمــد علــي أحمــد أن 60 
البحريــن  حكمــا محليــا ســيديرون ســباق 

لنصف الماراثون الدولي الليلي.
وأضــاف بــأن تخصصــات الحــكام تتــوزع 
بــدء،  آذن  ومســاعد  بــدء،  آذن  بيــن  مــا 
وحــكام  ترتيــب،  وحــكام  وميقاتييــن، 
طريــق  لمراقبــة  وحــكام  للســكرتارية، 
الســباق، إضافــة إلــى حكــم عــام، هــم مــن 
خيــرة الحــكام المحلييــن الذيــن يتمتعــون 
لهــم إدارة العديــد  بخبــرة واســعة وســبق 
مــن الســباقات. وذكــر أحمــد بأنــه تــم عقــد 
وبحضــور  بحضــوره  تنســيقي  اجتمــاع 
الحكم القاري وخبير التحكيم الدولي علي 
ياســين تم خالله شــرح العديــد من النقاط 
الفنيــة المتعلقــة بالســباق، كمــا تــم توزيــع 
المهام واالختصاصات، وحث الحكام على 
التركيــز والظهــور األمثل مــع الحرص على 

تطبيق القانون.

اللجنة اإلعالمية - االتحاد البحريني أللعاب القوى

24 ساعة النطالق سباق البحرين لنصف الماراثون الدولي
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“تحدي الموروث” تستكمل تجهيز موقع الحدث
الـعـد الـتـنـازلي يـبـدأ ألكـبــر مـسـابـقــة للـمـهــن الـبـحـريـنـيــة القـديـمــة

تعكف اللجنة المنظمة لمســابقة تحدي الموروث على تجهيز موقع المســابقة التي ســتقام يوم 23 مارس المقبل في ســاحل أبو 
صبح بالمحافظة الشمالية من خالل العمل على تجهيز المنطقة الخاصة بالمسابقة التي تتكون من 11 تحدًيا مختلًفا، إضافة 

إلى موقع مدرجات الجماهير والمنطقة الترفيهية التي ستشهد أحداًثا مصاحبة لهذه المسابقة.

  وتقام مســابقة تحــدي الموروث برعاية 
كريمة مــن النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد 
الشــيخ  ســمو  القــوى  أللعــاب  البحرينــي 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، وذلــك بهــدف 
التــي  القديمــة  الشــعبية  المهــن  إحيــاء 
مارســها اإلنســان البحرينــي فــي الزراعــة 

والبحر.
  وعكفــت اللجنــة المنظمــة علــى تجهيــز 
مــن  للمســابقة  المخصــص  الموقــع 
لكبــار  المخصصــة  الخيــام  خــالل نصــب 
الشــخصيات والمتســابقين واإلعالمييــن 
واللجنة المنظمة ولجنة التحكيم، إضافة 

إلــى حفر المناطــق المخصصة للتحديات 
التــي تشــملها هــذه المســابقة، وذلــك في 

سبيل إخراج هذا الحدث بأفضل حلة.
التنظيــم    وأكــد أحمــد جمشــير رئيــس 
والحــكام والتســويق أن اللجنــة شــارفت 
الموقــع  تجهيــز  مــن  االنتهــاء  علــى 
المخصــص للمســابقة، حيــث ستســتقبل 
مــارس   21 يــوم  المشــاركين  اللجنــة 
المقبل لتأكيد عملية التســجيل بالحضور 

الشخصي.
  وقال جمشير إن اللجنة استقبلت عدًدا 
 250 فــاق  المشــاركة  مــن طلبــات  كبيــًرا 
مشــارًكا مــن مختلــف األعمــار للمشــاركة 

فــي هذه المســابقة، مشــيًرا إلى أن حجم 
طلبــات المشــاركة يعكــس نجــاح اللجنــة 
في التسويق لهذه المسابقة بشكل جيد.

  وأوضــح جمشــير أن اللجنــة المنظمــة 
هــذه  إخــراج  مســتمرة  بصفــة  تعمــل 
المســابقة بأفضل صورة تنظيمية، منّوًها 
بأن اللجنة تعمل على تحويل هذا الحدث 
لفعالية ترفيهية عائلية بامتياز من خالل 
تخصيــص منطقة خاصــة للفعاليات منها 
ألعاب مخصصة لألطفال ومعرض لألسر 
إلــى تواجــد المطاعــم  المنتجــة، إضافــة 
المتنقلــة، ومعروضــات رياضيــة تختــص 

برياضات الموروث الشعبي.

  وأشــاد جمشــير بعمــل اللجنــة المنظمــة 
للمسابقة برئاسة سلطان صالح وعضوية 
كل مــن إبراهيــم أحمــد وأحمــد المالكــي 

وتركي راشد.
  وكان خليفــة بــن عبــدهللا القعود رئيس 

المــوروث  رياضــات  لجنــة 
الشــعبي قــد اعتمــد جوائــز 
المسابقة، حيث وسيحصل 
مبلــغ  علــى  المســابقة  بطــل 

بينمــا  دينــار،   2000 مقــداره 
يحصــل صاحــب المركــز الثاني 
فيمــا  دينــار،   1500 مبلــغ  علــى 
يحصــل صاحــب المركــز الثالث 

علــى مبلــغ 1000 دينــار، والرابــع 
 500 الخامــس  ثــم  دينــار،   700
دينــار، والســادس 400 دينــار، ثــم 

الســابع 300 دينــار والثامــن 200 دينــار، 
ثم التاســع 100 دينار، وأخيًرا العاشر 50 

ديناًرا.
  وتعتمــد مســابقة تحدي المــوروث على 
القــوة والســرعة والخفــة، بحيــث يدخــل 
فيهــا المتســابق 11 تحدًيــا مختلًفــا هــي 

الحطــاب،  الســقاي،  ســحب العيــن، 
القرقور، الزاجرة، الجذع، الدقل، النخلة، 
البنــاي، الصندوق المبيت والوادي، حيث 
يجــب علــى المتســابق أن يكمــل جميــع 
التحديــات في أســرع وقــت ممكن للفوز 

بهذه المسابقة.
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خطــف فريــق المحــرق عصــا الســبق وقطع الخطوة األولى نحو درع دوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة، حينما كســب نــزال الجولة األولى 
أمام فريق الرفاع بتغلبه عليه بنتيجة )93/92( في الوقت اإلضافي بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل )82/82(، في اللقاء الذي أقيم بينهما 
مساء أمس )األربعاء(، على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، ضمن إطار الجولة األولى من الدور النهائي لبطولة الدوري، وسط 

حضور جماهيري كبير.

وشــهدت المبــاراة حضــور نائب رئيــس الهيئة 
العليــا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل، 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، إلى 
جانــب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة 
سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وسمو 

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة.
وبفــوزه أمس، حقق المحرق بداية جيدة في 
النهائــي منحــه جرعــة معنويــة كبيــرة وتقــدم 
خطوة واحدة نحو اللقب، حيث إّن فوزه في 
المباراة القادمة ســيقربه أكثر من الظفر بدرع 
الــدوري، إذ ينــص نظــام النهائــي علــى الفــوز 
فــي 3 مواجهــات مــن أصل 5 للتويــج باللقب، 
حيــث ال تــزال أبواب المنافســة مفتوحة على 
مصراعيهــا كون المرحلــة النهائية في جولتها 
4 جــوالت  األولــى، إذ تبقــت أمــام الفريقيــن 
قادمــة، وبذلــك ســيكون أمام الرفــاع الفرصة 
الكاملــة للعــودة ومعادلة النتيجــة في الجولة 
المقبلة التي ستقام بينهما يوم األحد المقبل.

الشوط األول
وبــدأ المحــرق بتشــكيلة ضمــت أحمد حســن، 
بدر جاسم، محمد ناصر واألميركيين مورفي 
ومايــك هاريــس، فيمــا بــدأ الرفــاع بتشــكيلة 
ضمــت محمــد بوعــاي، يونــس كويــد، محمد 

كويد واألميركيين شون ويليامز وأونواكو.
وجــاءت بدايــة المبــاراة ســريعة مــن جانــب 
الفريقين اللذين تبادال شن الهجمات السريعة 
مــن  والتســجيل  االختراقــات  علــى  معوليــن 

تحت السلة.
األول  النصــف  خــال  النتيجــة  وتعادلــت 
الربــع األول فــي عــدة مناســبات وســط  مــن 
تركيــز كبيــر مــن العبــي الفريقيــن فــي القيام 

بالواجبــات الهجوميــة، قبــل أن تمنــح ثاثيــة 
أحمد حسن أول تقدم للمحرق بفارق 3 نقاط 

.11/8
وتدخل مدرب الرفاع في مناســبتين للحفاظ 
األخطــاء  مــن  والتقليــل  تركيــز فريقــه  علــى 
الدفاعيــة، إذ طلــب الوقــت الفنــي أوال، قبــل 
أن يقــوم بســحب األميركــي أونواكــو ومحمد 

كويد لحصولهم على خطأين شخصيين.
ونــّوع المحرق من طلعات الهجومية المنّوعة 
عبر كســب األخطاء والتســجيل مــن الرميات 
الحــرة تــارة والتصويــب الثاثي تــارة أخرى، 
مــن  مّكنــه  الــذي  القــوي  دفاعــه  جانــب  إلــى 
توســيع الفــارق إلــى 10 نقــاط 22/12، قبل أن 

يحسم هذا الربع متقدما بـ22/16.
واســتغل الرفــاع تراخــي منافســه مــع بدايــة 
الربــع الثاني لتقليص الفارق بـ5 نقاط متتالية 
مــن محمــد بوعــاي ووليامــز 22/21، عّجلــت 
بمــدرب المحــرق جيرميــك التدخــل بالوقــت 

الفني.
وعمــد الرفــاع علــى اســتغال أخطــاء العبــي 
المحــرق للمحافظــة علــى فارق النقــاط قريبا، 
غيــر أن وابــل الرميــات الثاثية أعــادت فارق 
الـ10 نقاط لمصلحة المحرق بقيادة الشقيقين 

أحمد ومحمد حسن 36/26.
واحتفــظ المحــرق باألفضليــة وســط إضاعــة 
مــن  الســانحة  التســجيل  لفــرص  الفريقيــن 
داخل وخارج المنطقة، ليحسم الشوط األول 

متقدما بـ44/39.

الشوط الثاني
وبــدأ الرفــاع الشــوط الثانــي بشــكل جيــد 
متمكنــا مــن تعيــل النتيجة والتقــدم بفارق 

تأخــر  مســتغا   ،45/44 واحــدة  نقطــة 
منافســه عــن افتتــاح تســجيل نقاطــه فــي 

هذا الشوط.
ولــم يهنــأ الرفــاع بتقدمــه، إذ ســرعان مــا 
فاعليــة  بفضــل  التقــدم  المحــرق  اســتعاد 
هاريــس الهجوميــة وتصويباتــه الناجحــة 

.54/49
وســاد التكافــؤ مجريــات الفتــرة الثالثة، إذ 
الربــع  المحــرق بتقدمــه منتصــف  احتفــظ 
معتمــدا علــى إيصــال الكــرة لهاريس تحت 
الســلة، فيمــا الرفــاع واصــل االعتمــاد على 
االختراقــات والتســجيل مــن تحــت الحلق 

لإلبقاء فارق النتيجة قريب.
التصويبــات  اســتخدام  الفريقــان  وحــاول 
الثاثيــة، غير أن غياب التوفيق عن جميع 
إلــى  للعــودة  الطرفيــن  دفــع  التصويبــات 
اإلســلوب الســهل في االختراق والتسجيل 

من تحت السلة.
وعاد الرفــاع ليصر على التصويب الثاثي 
الــذي نجــح مــن خاله في تعديــل النتيجة 
مــع نهايــة الربع الثالــث بثاثيتي األميركي 

ويليامز وعبدالرحمن غالي 63/63.
وجاء الربع األخير ســجاال وأكثر إثارة بين 
الفريقين، إذ استعاد المحرق التقدم 68/63 
مطلع الفترة، قبل أن تعطي ثاثيتي كويد 

التقدم للرفاع 68/69.
وتبــادل الجانبين تســجيل النقاط والتقدم 
فــي النتيجة، كما تعادلــت األرقام في أكثر 

من مناسبة خال منتصف الربع.
ومنحــت أخطــاء العبي الرفاع الشــخصية 
فريــق  الدفاعــي  الجانــب  فــي  المتكــررة 
المحــرق فرصــة ســانحة للتقــدم من خال 

الرميات الحرة 80/75.
األخطاء نفســها من جانب المحرق أعطت 
الرفاع تعديل النتيجة في الثواني األخيرة 
82/82، ليجــّر الســماوي المبــاراة إلــى الربع 
اإلضافــي الــذي خســر فيه جهــود محترفه 

أونواكو لخروجه باألخطاء الخمسة.
تكافؤ األداء تواصل في الشــوط اإلضافي 
وســط تقاســم نقاط التســجيل والتقدم، إذ 
بلغــت اإلثــارة قمتهــا فــي الثوانــي االخيرة 
التــي ســّجل فيهــا علي جاســم ثاثية منح 

بهــا التقــدم للرفــاع رد عليهــا بــدر المحــرق 
بثاثية 91/89، قبل أن يضيف أحمد حسن 
نقطتين ثمينتين من رميتين حرتين أّمنت 
الرفــاع  تســجيل  رغــم  للمحــرق  النتيجــة 

لثاثية مع صافرة النهاية.

المحرق يكسب الرفاع في النزال األول لنهائي دوري السلة
ــلـــقـــب ــالـ خــــطــــف الــــســــبــــق وتــــــقــــــدم خـــــطـــــوة نــــحــــو الــــظــــفــــر بـ

أقر مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الســلة في االجتماع الثالث عشــر لمجلس اإلدارة، والذي ترأســه رئيس االتحاد ســموه الشــيخ عيســى بن 
علي آل خليفة بعض القرارات المهمة، ومنها اإلعالن بشكل رسمي عن العقوبات على عدد من المتسببين بأحداث مباراة المنامة والرفاع الثالثة 
فــي المربــع الذهبــي لــدوري زيــن الســالوي وذلــك بعــد نهايتها، إذ حصلــت تصرفات وأحــداث غير الئقــة تجاه حكام المبــاراة مع محــاول االعتداء 
عليهم، وهو ما يسيء لسمعة كرة السلة البحرينية والرياضة في البحرين، وهذه القرارات وفقا لالئحة وبعد االطالع على التقارير الُمقدمة كافة 
وتوصيــات لجنــة المســابقات باالتحــاد، إذ تــم إقــرار إيقاف العبي نــادي المنامة محمد حســين وميثم جميل وصادق شــكرهللا كٍل منهم 6 مباريات 

وغرامة مالية 50 دينارا على كل العب؛ لمحاولة االعتداء على حكام المباراة واالتجاه نحوهم بطريقة عدوانية ومالحقة الحكام بعد نهايتها.

وتقــرر إيقاف مســاعد مدرب نــادي المنامة 
هانــي علم 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 
50 دينــارا؛ لمحاولــة االعتــداء علــى حــكام 
المباراة واالتجاه نحوهم بطريقة عدوانية 
وإيقــاف  نهايتهــا،  بعــد  الحــكام  وماحقــة 

اإلداري محمد كازروني 6 مباريات للســبب 
المذكــور نفســه وغرامــة ماليــة قدرهــا 50 
دينــارا، وللســبب نفســه، فقــد تقــرر إيقــاف 
مســاعد مدرب فئة األشــبال بنــادي المنامة 
جاســم بهمــن 6 مباريــات مــع غرامــة ماليــة 

50 دينارا.
وأقــر مجلــس اإلدارة كذلــك فــرض غرامــة 
نــادي  علــى  دينــار   1500 قدرهــا  ماليــة 
النــادي  جماهيــر  بعــض  لقيــام  المنامــة 
بالنزول ألرضيــة الملعب بعد نهاية المباراة 
وماحقــة الحكام؛ بهدف االعتــداء عليهم، 
وتوجيــه إنــذار نهائي بمنع دخــول جماهير 

نــادي المنامــة للمباريــات القادمــة في حال 
تكرار ذلك.

وتــم كذلك فرض غرامــة مالية قدرها 200 
لتخلــف  نظــرا  المنامــة؛  نــادي  علــى  دينــار 
مــدرب الفريــق وكذلــك العــب مــن الفريــق 
عــن حضور المؤتمــر الصحفي الــذي أعقب 
مبــاراة المنامــة والرفــاع الثالثة فــي المربع 

الذهبي لدوري زين الساوي.
ووبنــاًء علــى أحــداث المبــاراة نفســها، فقد 
قــرر االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة فرض 
غرامــة ماليــة قدرهــا 500 دينــار على نادي 
النــادي  مشــجعي  رابطــة  لقيــام  الرفــاع؛ 

بتوجيــه ألفــاظ غيــر رياضيــة تجــاه العبي 
الفريــق اآلخــر عبــر مكبر الصــوت، علما بأن 
االتحاد كان قد أرســل لنــادي الرفاع خطابا 
ســابقا بتاريــخ 3 مــارس 2019 يطلــب فيه 
توجيــه رابطــة المشــجعين بعــدم التعــرض 

لآلخرين، والتركيز على تشجيع الفريق.

استخدام تقنية الفيديو

وقــرر االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة كذلك 

استخدام تقنية الفيديو للنظر في األحداث 
بعدهــا،  أو  المبــاراة  أثنــاء  تحصــل  التــي 
وتكليف اللجان المتخصصة بمراجعة ذلك، 
واتخاذ القرارات المناســبة، وتمت مخاطبة 
األندية بهذا الشــأن مع العمل به منذ تاريخ 
12 مــارس الجــاري، ويأتــي هــذا األمــر بعــد 
المباريــات  أثنــاء  الحــاالت  بعــض  تزايــد 
لهــذه  اللجــوء  تســتدعي  والتــي  وبعدهــا، 

التقنية؛ من أجل اتخاذ القرارات.

ورشة عمل إعالمية

إقامــة  الســلة كذلــك  اتحــاد  إدارة  أقــر مجلــس 
ورشــة عمل إعاميــة آســيوية للمصورين الذين 
يقومــون بتغطيــة مســابقات االتحــاد المختلفــة 
في الفترة من 25 لغاية 27 أبريل؛ بهدف إصدار 
رخص خاصة بالمصورين وتكون معتمدة دوليا.

ورشة عمل للميني باسكت

وافــق مجلــس إدارة اتحــاد الســلة علــى تنظيــم 
ورشــة عمل لتطوير “الميني باســكت” وبإشراف 
االتحــاد الدولــي لكــرة الســلة فــي الفتــرة من 22 
الجــاري، وســيتم  العــام  مــن  نوفمبــر   24 لغايــة 
اإلعان عن التفاصيل كافة عن هذا األمر الحقا.

اإلنعاش القلبي

علــى  الســلة  اتحــاد  إدارة  مجلــس  وافــق 
التــي  القلبــي  المشــاركة فــي دورة اإلنعــاش 
تنظمهــا األكاديمية األولمبية ألربعة دارســين 

من األندية المحلية المختلفة.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اعتماد قرارات أحداث لقاء المنامة والرفاع

سمو الشيخ عيسى بن علي مترئسا اجتماع اتحاد السلة

في اجتماع اتحاد 
السلة برئاسة 

سمو الشيخ 
عيسى بن علي

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يشهد المباراة إلى جانب سمو الشيخ عيسى بن علي

أشاد رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان  «
التعليمي الخيري سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد 

آل خليفة بالجهود الكبيرة التي يبذلها االتحاد البحريني 
لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

ونوه سموه بالمستوى البارز الذي تشهده لعبة كرة  «
السلة واالهتمام المتواصل بها في مختلف األندية 

الوطنية، والذي ينعكس في مستوى المنافسات بينها 
وهو ما ينعكس بدوره أيًضا في تطوير هذه اللعبة على 

المستوى المحلي والخارجي، معربا سموه عن سروره 

بحضور المباراة التي جمعت نادي المحرق و نادي الرفاع 
اليوم.

وأعرب سموه عن إعجابه بما شهده من مستوى ومهارات  «
اتسم بها العبو الفريقين، شاكًرا سموه جمهور الفريقين 

الذي حرص على حضور اللقاء والتفاعل بإيجابية مع 
مجريات المباراة، ما يعكس مكانة هذه الرياضة وما 

تحظى به من متابعة جماهيرية متميزة، متمنيا سموه 
لهذه اللعبة المزيد من التطور واالتحاد البحريني لكرة 

السلة كل التوفيق والنجاح.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يشيد بجهود سمو الشيخ عيسى بن علي

المنامة - بنا
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إعداد: طارق البحار

اســتعرض موقــع “ســكرين رانــت” األميركي 
أهم وأبرز أفالم الرعب المنتظرة لعام 2019

 Us

الفيلــم مــن إخــراج جــوردان بيــل، ويحكــي 
عــن عائلــة تذهــب فــي رحلــة صيفيــة إلــى 
منزلهــم بالقــرب مــن الشــاطئ، إال أن الرحلة 
تأخــذ منحنيــات مخيفة، ويجدون أنفســهم 

مهددين من أشخاص يشبهونهم تماما!
مــن  الفيلــم  كان  إن  بعــد  الجــزم  يمكــن  وال 
نوعية الرعب الخيالي، أو ما وراء الطبيعة، 
 Get Out أو ربما حتى هالوس، إال أن فيلم
“جيــت أوت” الــذي ســبق وأخرجه جوردون 
بيــل يزيــد مــن حماســة الجمهــور لرؤية هذا 

الفيلم.

 It: Chapter Two

روايــة لكاتــب الرعب الشــهير ســتيفن كينج 
تم تحويلها إلى عمل ســينمائي القى نجاحا 
فــي جزئــه األول منــذ عاميــن، األمــر الــذي 

حمس صناعه لتقديم جزء ثاٍن هذا العام.
مكفــوي،  جيمــس  بطولــة  مــن  والفيلــم 
ساســجارد،  وبيــل  تشاســتاين،  وجيســيكا 
الجــزء  مــن  عامــا   27 بعــد  أحداثــه  وتــدور 
األصدقــاء  مجموعــة  يعــود  حينمــا  األول، 
إلــى بلدتهــم األم للتأكــد مــن حقيقــة المهرج 

السفاح بيني وايز.

 Midsommar

مــن إخــراج أري أســتر، ويحكــي عــن ثنائــي 
يســافر إلى الســويد للمشــاركة فــي مهرجان 
خيالــي يقــام مــرة في العــام، لكنهمــا يجدان 
نفسيهما تحت رحمة جماعة دينية متطرفة 

تمتلك مخططا شريرا.
He�  وقدمت المخرجة “أستر” من قبل فيلم

reditary “هريديتــاري” الــذي اعتبــره النقــاد 
مــن أكثــر أفالم الرعــب تأثيرا في الســنوات 
األخيــرة، وبالتالي يرغــب كثيرون في رؤية 
ما ســتقدمه في هذا الفيلم، وهل ســتحافظ 

على سلسلة نجاحاتها أم ال؟

 The New Mutants

إخراج جوش بون، وبطولة ميسي ويليامز، 
تشارلي هيتون، وآنيا تايلور جوي، ويحكي 
ذوي  مــن  المتحوليــن  مــن  مجموعــة  عــن 
مــكان  فــي  يعيشــون  الخارقــة،  القــدرات 

معزول يحاولون التعرف على قدراتهم.
البعــد عــن أجــواء  الفيلــم بعيــدا كل  ويعــد 
“إكس مين”، كما أنه ال يتضمن أيا من أبطاله 
المعروفيــن، إذ تــدور أحداثه في إطار رعب 
مشــاهدة  بمجــرد  القشــعريرة  يثيــر  خــارق 

إعالنه.

 Pet Sematary

إخــراج كيفــن كولســج، وبطولــة جايســون 

إلــى  تنتقــل  عائلــة  عــن  ويحكــي  وكالرك، 
قطــة  تتوفــى  فتــرة  وبعــد  ريفيــة  منطقــة 
قريبــة  مقبــرة  فــي  دفتهــا  ويتــم  األســرة 
تتطــور  األمــور  أن  إال  األليفــة  للحيوانــات 
بشــكل ســحري خارق للطبيعة وتعود القطة 

في هيئة شيطانية.
الرعــب  لكاتــب  روايــة  عــن  مأخــوذ  الفيلــم 
ســتيفن كينــج، وتــم عرضها في مسلســالت 
كوميديــة كثيرة مثل “ذا سيمبســونز”، األمر 
الــذي أفقدهــا تأثيرهــا، لــذا ينتظــر الجمهور 
رؤيــة فيلــم رعــب يعامــل القصــة بالجديــة 

التي تستحقها.

 The Curse of Llorona

إخــراج مايــكل شــافيز، وإنتــاج جيمس وان 
 ،The Conjuring أفــالم  سلســلة  مخــرج 
ويحكــي عــن موظفة شــؤون اجتماعية في 
فترة الســبعينيات تالحظ تشابها غريبا بين 
الملــف األخير الذي تعمل عليه وملف خارق 
قديم، وبشكل ما تتواصل مع عالم األشباح 

إال أن النتيجة تكون قاتلة.
للفيلــم  التشــويقي  اإلعــالن  صــدور  ومنــذ 
فيلــم  لرؤيــة  شــوق  حالــة  فــي  والجمهــور 

الرعب الجديد الذي ينتجه “وان”.

 Corporate Animals

إخــراج باتريك برايــس، وبطولة ديمي مور، 
ويتنــاول قصــة الرئيســة التنفيذيــة لشــركة 
علــى  موظفيهــا  تجبــر  مشــبوهة  أطعمــة 
تنفيــذ معســكر داخــل المبنــى، فــي الوقــت 
الــذي تحــدث فيــه عاصفــة بالخــارج، وعلى 
هــذه  فــي  للبقــاء  يصارعــوا  أن  الموظفيــن 
الظــروف القاســية حتــى لــو كان ذلــك يعني 

أكل لحوم البشر.

 Brightburn

إخــراج جيمــس جــان، ويتناول قصــة طفل 
يدعــى برانــدون برايــر يمتلــك قــوى خارقة، 
يهبط من الفضاء وتربيه عائلة على أمل أن 
يصبــح ســبايدرمان القــادم، إال أن “برايــر” ال 
يعرف ســوى الشــر، ويوشك أن يدمر كوكب 

األرض بأكمله.
يناســب الفيلــم مــن يبحثــون عــن المغامــرة 
والرعــب معــا، وقــد حقق التريلر مشــاهدات 

كبيرة على موقع يوتيوب منذ صدوره.

عــودة It: Chapter Two فــي أحــداث جديــدة أكثــر رعبــا

أبرز أفالم الرعب المنتظرة في 2019

قطــع مورغــان فريمــان مســافة تزيــد علــى 120 ألــف كيلومتــر وزار 30 
مدينــة محــاوالً اإلضــاءة علــى أســرار الروحانيــة فــي العالــم مــن خــال 

.”Story of God“ برنامجه الجديد

“فرانــس  لوكالــة  فريمــان  ويقــول 
بــرس”، إنــه خــالل رحلــه الطويلــة 
هــذه أدرك أن اإليمــان باللــه يضمن 
“اللحمة في المجتمع”. ويوضح أنه 
“في كل مجتمع تقريبًا ومهما كانت 
الهــدف  يكــون  المنتشــرة  الديانــة 
هــو جعــل النــاس يعملــون كوحــدة 
الموســم  عــرض  وبــدأ  متراصــة”. 
الثالث من “قصة الرب” المؤلف من 
ست حلقات عبر محطة “ناشيونال 

جيوغرافيك”.
ويعــرج فريمان خالل هذا الموســم 
علــى نيبــال ويلقي نظــرة عن كثب 
علــى إكليــل الشــوك الــذي يفتــرض 
المســيح  جبيــن  زنــر  يكــون  أن 
والموجود في كاتدرائية نوترودام 
“وســيطًا”  ويلتقــي  باريــس  فــي 
فــي فيتنــام ويــزور كنيســة المهــد 
فــي بيــت لحم فــي الضفــة الغربية 

المحتلة.

Story of God مورغان فريمان في
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 ،”Holidate“ تشــارك إيمــا روبرتــس فــي الفيلــم الكوميــدي الرومانســي الجديــد
.Wonderland الذي تنتجه نيتفلكس بالتعاون مع

ســلون  حــول  العمــل  قصــة  وتــدور 
يكرهــان  شــخصان  وهمــا  وجاكســون، 
األعيــاد، ألنهمــا يفتقران باســتمرار إلى 
أمــور أخــرى مهمــة، مثــل: الحكــم على 
أفراد أســرتيهما، أو تذكرهما بالتواريخ 
الصعبــة، لكنهمــا يتعهــدان بــأن يقضيــا 
األعيــاد معًا خالل العام، بعد أن يلتقيا. 
ويعتبر هذا العمل هو التعاون الخامس 

بين Netflix وWonderland، وشاركت 
American Hor� “روبرتــس أخيرا فــي 
ror Story: Apocalypse”، إضافة إلى 
“Paradise Hills”، كما تشارك في فيلم 

.”UglyDolls“ الرسوم المتحركة
جــون  إخــراج  مــن  ســيكون  الفيلــم 
موستانســيل، وتأليــف تيفاني بولســن، 
ولم يكشف بعد عن باقي فريق العمل.

تشترك كل من New Line Cinema و Sanrio و FlynnPictureCo في إنتاج 
فيلــم  Hello Kitty والــذي يتنــاول شــخصية هالــو كيتــي التــي يحمــل اســمها 
الفيلم، وذلك ألول مرة منذ الكشــف عن الشــخصية منذ 45 عاما عندما قدمت 

الشخصية كدمية.

New Line Cin� وقالــت   
الشــراكة  هــذه  إن   ema
تمنــح  التــي  األولــى  هــي 

فيهــا Sanrio، الشــركة 
المســؤولة  اليابانية 
عــن اللعبــة، حقــوق 

الملكيــة إلنتــاج فيلم 
 Hello عــن شــخصية 
منــذ  الصامتــة،   Kitty
طرحها في األســواق. 
ومــن المقــرر أن تظهــر 

 ”Hello Kitty “ شــخصية
بصحبة أصدقائها وهم البيضة 
المكسورة جودتاما، وشخصية 
ميلــودي،  مــاي  األرانــب 
.Little Twin Stars وشخصية

 Sherlock“ مــن  الثالــث  الجــزء  طــرح  تأجيلهــا   ،”v”Warner Bros أعلنــت 
Holmes” من 2020 إلى 21 ديسمبر 2021، وفقا لتقارير إعامية.

مايــو  فــي  أعلــن  االســتديو  وكان 
Sher� “الماضــي، أن الجزء الثالث من 
lock Holmes” ســيتم افتتاحــه فــي 
أحــداث  وكانــت   ،2020 ديســمبر   25
الجــزء الماضــي دارت حــول المحقــق 
الذكــي “شــارلوك هولمــز” وصديقــه د. 
جــون واطســون اللذين يعــودان لحل 
األلغاز المحيرة في لندن، مع رايتشــل 

ادامز.
واتســم الفيلــم بالطابع المظلم بشــكل 
مختلف عن كل أفالم هولمز الســابقة، 
حيــث يواجه هذه المرة مجرما عنيدا 
خطيــرة،  إجراميــة  عقليــة  صاحــب 
وهــو البروفيســور “موريارتــي”، الــذي 
الشــر  لكــن  وبراعتــه،  ذكاءه  يســاوي 

بداخله يفوق أي شرير آخر.

Holidate إيما روبرتس في

Hello Kitty فيلم

Sherlock Holmes 3 تأجيل

أعلنــت أخيــرًا ديزنــي عــن موعــد إصــدار الفيلم المرتقــب Maleficent: Mistress of Evil، إذ ســيكون جاهًزا  للعرض في الســينما بتاريخ 18 
أكتوبر 2019، وتحديًدا قبل سبعة أشهر من تاريخ إصداره القديم، الذي كان مقرًرا بتاريح 29 مايو عام 2020.

Maleficent: Mis�  وهــذا التاريــخ يضع فيلــم
tress of Evil فــي مواجهــة مع فيلم لم يحدد 
 ،Blumhouse عنوانــه بعــد مــن إنتــاج شــركة
كذلك، ســيالقي الفيلم تنافًســا حــاًدا من عدد 
مــن االفــالم التــي ســتدخل أســبوع عرضهــا 
The Adams Fam�  الثانــي آنذاك، مثل أفالم

روايــة  عــن  المقتبــس   The Goldfinchو ،ily
باالســم ذاته للمؤلفــة األمريكية دونا تارت، و

Zombieland 2 وGemini Man، وهــو فيلــم 
إثارة تدور أحداثه في المستقبل ويجمع بين 
الممثــل ويل ســميث والمخــرج إنج لي. أما لو 

عــرض الفيلــم وفًقــا لميعــاده األصلــي، فــكان 
ليواجه منافســة شرســة نظًرا لوجود عدد من 
األفــالم القوية التي ســتدخل أســبوع عرضها 
الثانــي آنــذاك مثــلFast & Furious 9 وفيلــم 
يرتقبــه  الــذي   ،The Spongebob Movie

جمهور كثيف.
أنجلينــا جولــي  تســتعيد  الفيلــم،  هــذا  وفــي 
دورهــا وتــؤدي شــخصية الســاحرة الشــريرة 
مــن  كل  العمــل  فريــق  ويضــم   ،Maleficent
وإيملــدا  ريلــي  وســام  فانينــغ،  إيــال  النجــوم 
مانفيــل،  وليزلــي  تيمبــل  وجانــو  ســتاتون 

بــال اســتثناء ظهــروا فــي الجــزء  وجميعهــم 
الجــدد  الممثلــون  أمــا  الفيلــم.  مــن  األأول 
فــي الجــزء الثانــي فهــم ميشــيل فايفــر وإيــد 
يكريــن وهاريس ديكنســون ويواكيم رونين. 
وســيكون ســيناريو الفيلــم مــن تأليــف لينــدا 
ونــواه  فيتزمان�بلــو  وميتشــا  وولفرتــون 
هاربستر. ومن الجدير بالذكر أن الجزء األول 
مــن فيلــم Maleficent كان قــد حقــق نجاًحــا 
كبيــًرا فــي شــباك التذاكــر عنــد افتتاحــه عــام 
2014، إذ بلــغ إجمالــي أرباحــه 758,5 مليــون 

دوالر أمريكي حول العالم.

عودة 
Maleficent

تواصل النجمة تايلور سويفت العمل على ألبومها الغنائي الجديد، المتوقع أن يرى النور قريبا، 
في ظل زياراتها المكثفة الســتديو التســجيل في كاليفورنيا، حيث وثقت عدســات الباباراتزي 
تحركات سويفت األخيرة، وتعود النجمة من جديد لخوض تجربة التمثيل، عبر مشاركتها في 
بطولة فيلم موســيقي بعنوان “cats”، من إخراج توم هوبر، إلى جانب ســويفت جودي دينش 

وجينفر هدسون وإدريس إلبا وجيمس جوردان.

التقطــت عدســات مصــوري “الباباراتــزي” عدة 
صــور للنجمــة العالميــة تايلــور ســويفت أثنــاء 
خروجهــا من االســتوديو الموجود في بيفرلي 
هيلــز بكاليفورنيــا، حيث ظهــرت بصحبة عدد 

من حراسها الشخصيين.
ونظــرا ألن النجمــة الشــهيرة، البالغــة 29 عاما، 
تتردد باستمرار على االستوديو، تكهن عشاق 
ومحبو ســويفت بأنها ستطلق ألبومها الغنائي 

قريبا، لذلك تكثف من العمل في االستوديو.
مالبــس  مرتديــة  بالصــور  ســويفت  وظهــرت 
“كاجــوال”، مكونــة مــن “بلوفــر” جمــع اللونيــن 
األزرق واألبيض مع بنطلون جينز، إضافة إلى 

.”Gucci“ حقيبة من مجموعة تصميمات
وتأتــي زيــارات ســويفت المتكررة لالســتديو، 

ألبومهــا  علــى طــي صفحــة  أقدمــت  أن  بعــد 
المتتاليــة،  ونجاحاتــه  “ريبوتشــين”  الســابق 
التطبيــق  إغــالق  ســويفت  قــررت  حيــث 
 The Swift“ اإللكترونــي الخــاص بهــا بعنــوان
مــع  تزامنــا  عــام  قبــل  أطلقتــه  والــذي   ،”life
ألبومها، ويأتي ذلك استعدادا لمرحلة جديدة، 

حسبما كشفت.
ونشــرت ســويفت، عبر حســابها علــى “تويتر”، 
ألبــوم  فتــرة  أن  “بمــا  فيهــا:  جــاء  تغريــدة 
ريبوتيشــن شــارفت على االنتهــاء، نعلن أيضا 
ســويفت  ذا  اإللكترونــي  التطبيــق  إغــالق 
اليــف”، وهــي منصــة إلكترونيــة أطلقتهــا قبل 
عــام للتواصــل مــع معجبيهــا، حيث تشــبه في 

خصائصها موقع فيسبوك.

”The Swift life“ إغــاق التطبيق اإللكتروني الخاص بها

جديد الحسناء تايلور سويفت

14 مارس 2019 الخميس
7 رجب 1440



15 أكتوبر 2017 
15 ذو الحجة 1438

تجد نفسك منهمكًا في إتمام الواجبات الكثيفة.

نظم وقتك كي ال تهمل بعض المسؤوليات.

ثق بنفسك وخياراتك، من دون التطلع الى اآلخرين.

تشعر باالرتياح إزاء تطور األوضاع.

 تنعكس األجواء إيجابيًا على صحتك.

عليك بممارسة بعض التمارين الرياضية.

ال داعي إلى اثارة الجدال، تكلم بوضوح.

الحوار الهادئ يضمن لك نجاحًا وتألقًا.

ال تسمح لنفسك بالتصّرف بشكل طائش.

تترك انطباعًا جيدًا في أثناء حفل أو اجتماع.

 تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية.

تكثر االتصاالت بك للحصول على خدماتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

مارس 14

1991
 أمير دولة الكويت الشيخ 

جابر األحمد الصباح 
يعود إلى الكويت 

بعد غياب استمر 
حوالي 7 أشهر 

بسبب الغزو العراقي 
للكويت، وقد غصت 

الشوارع بالمستقبلين.

تشارك الممثلة الشابة آية 
سماحة في عملين دراميين 

في رمضان المقبل، 
العمل األزل مسلسل 
“قمر هادي” مع هاني 

سالمة والثاني 
“الزوجة 18” 

مع حسن 
الرداد.

tariq.albahar
@albiladpress.com

المملكــة  لــدى  اللبنانيــة  الســفارة  قدمــت 
وبالتعاون مع هيئــة البحرين للثقافة واآلثار 
لبكــي،  ناديــن  للمخرجــة  “كفرناحــوم”  فيلــم 
وذلك يوم الثالثاء الماضي في سينما مجّمع 
األفينيوز بحضور كبير لمشاهدة الفيلم الذي 
حاز علــى جائزة لجنة التحكيم في مهرجان 
)كان« الســينمائي الدولــي. كمــا ُرّشــح لجائزة 
الغولــدن  حفــل  فــي  أجنبــي«  فيلــم  )أفضــل 
غلوب. كما ُرّشــح الفيلــم لجائزة أفضل فيلم 
أجنبــي فــي حفــل البافتــا 2019، إضافة إلى 
ترشــيحه عــن الفئــة نفســها في حفــل جوائز 
واقعــي  أنــه  هــو  فيــه  والجميــل  األوســكار، 
لدرجــة أنــه اعتمد على شــخصيات من واقع 
الحيــاة وليــس علــى ممثليــن، حيــث الكثيــر 
من حبكة الفيلم تســتند على أحداث تعرض 

أعضاء الطاقم لها في حياتهم الخاصة.
يتحــدث الفيلــم عــن حيــاة طفــل )زيــن( مــن 
ضاحيــة  فــي  لبنــان  فــي  الفقيــرة  الطبقــة 
فقيــرة تدعــى )كفــر ناحــوم(، يعيــش الطفــل 
ضمــن أســرة مكونــة مــن عــدة بنــات وأوالد 
فــي منــزل ضيــق مهدديــن بالطــرد منــه، مــا 
يضطرهــم لتزويــج ابنتهم القاصر ســحر إلى 
ابــن صاحــب العمــارة، وعلــى إثر ذلــك يغادر 
زيــن البيــت ويهيم في عشــوائيات ليصادف 
نماذج بشــرية مختلفة من الجئين ســوريين 
وثائــق  ومزوريــن  ومخــدرات  بغــاء  وتجــار 
مــع  حكايتــه  تتقاطــع  أجنبيــات  وخادمــات 
إحداهــن وهــي أثيوبيــة تدعــى راحيل تقيم 
في لبنان بهوية مزورة وتنجب طفالً تسميه 
يونــس حيــث تجهد فــي إخفائه عــن األعين 

وعن ســلطة اإلقامة فــي لبنان، وتوكل مهمة 
االعتناء به خالل عملها إلى زين الذي يبيعه 
بدوره إلى أحــد المزورين ومهربي الالجئين 
الــى اوروبا مقابــل 400 دوالر ووعد بتهريبه 

إلى السويد.
تتوالــى االحــداث ويعــود زيــن الــى المنــزل 
للبحث عن أية ورقة رسمية تثبت شخصيته 
إال أنه يتألم كثيرا حين يعلم بموت شــقيقته 
مــا  الثالــث  الشــهر  فــي  ســحر وهــي حامــل 
يضاعــف نقمتــه علــى عائلته ويدفعــه لطعن 

زوجها بالسكين.
وفــي اجمــل مشــاهد الفيلــم يقــف زيــن فــي 

المحكمــة أمــام القاضي وبحضــور المحامية 
التــي تدافــع عنه )المخرجة نفســها( يعلن أنه 
يرغــب برفــع قضيــة على والديه، فيستفســر 
ليجيــب: ألنهــم  الســبب،  عــن  منــه  القاضــي 

أنجبوني!
الطفــل زيــن مــن اجمــل ما تشــاهده فــي هذا 
ســينمات  فــي  حاليــا  يعــرض  الــذي  الفيلــم 
ســينكو وفوكــس ســينكو وأدى دوره الطفــل 
الحقيقــي  الســوري  الالجــئ  يوســف  فــادي 

والذي يتوقع له مستقبل كبير.
ناديــن فــي “كفرناحــوم” لــم تقدم المســتهلك 
عن لبنان ومشــاكله المعروفة، لكنها تحدثت 

عــن مشــاكل البنية االجتماعيــة اللبنانية بعد 
الحــرب، وعــن آفــات اجتماعيــة واقتصادية 
يرفــض  إنمــا  بلبنــان،  بالضــرورة  تنحصــر  ال 
اللبنانــي كشــفها والحديث عنهــا ربما، وايضا 
الفيلم يســلط الضوء على مشــاكل العامالت 
بلــد  المنزليــة ومعاناتهــن فــي  فــي الخدمــة 
معانــاة  المدنيــة.  حقوقهــم  بأدنــى  يقــر  ال 
العامــالت تلخصهــا حيــاة “راحيــل” العاملــة 
اإلثيوبيــة والتــي تلعــب دورهــا يوردانــوس 
الحرمــان  مشــاكل  مواجهــة  فــي  شــيفراو، 
مــن األمومــة، المتاجــرة باألطفــال، الســجن 

واإلساءة في العمل.
لبنــان  فــي  الســجون  مشــاكل  ويســتعرض 
والفوضى واإلهمال في سجن رومية وواقع 

الالجئين السوريين.
الفيلــم نــال أيضــا جائــزة الجمهــور الذهبيــة 
الواليــات  فــي   Mill Valley مهرجــان  فــي 
 Gigi المتحــدة األميركيــة وجائــزة الجمهــور
Guermont في مهرجان ميامي السينمائي، 
مهرجــان  فــي  مشــاركات  إلــى  باإلضافــة 
تورونتو – كندا وسان سيباستيان – إسبانيا 

ومهرجان لندن إلى مهرجانات عدة أخرى.

لمسات واقعية للمخرجة مع األحداث

احتــل الفيلــم الجديــد ”كابتــن مارفــل“ صــدارة إيــرادات الســينما بأمريــكا 
الشمالية مسجال 153 مليون دوالر.

 يقــوم ببطولــة الفيلــم بــري الرســون 
آنــا  وتخرجــه  جاكســون  وصمويــل 

بودين ورايان فليك.
المتحركــة  الرســوم  فيلــم  وتراجــع   
”كيــف تروض تنينــك: العالم الخفي“ 
)هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن 
المركــز  إلــى  الصــدارة  عــن  وورلــد( 

الثاني محققا 14.7 مليون دوالر.
كمــا هبــط فيلم ”جنــازة عائلــة ماديا“ 
مــن  فيونيــرال(  فاميلــي  )ماديــا 

الترتيــب الثاني إلى الثالث بإيرادات 
والفيلــم  دوالر.  مليــون   12 بلغــت 
بطولــة وإخــراج وتأليــف تايلــر بيري 
ويشــاركه فــي البطولة كاســي ديفيز 

وباتريس الفلي.
المتحركــة  الرســوم  فيلــم  وحافــظ   
)ليجــو موفــي 2: الجــزء الثاني( على 
المركــز الرابــع لألســبوع الثانــي علــى 
التوالــي مســجالت إيــرادات قدرهــا 

3.8 مليون دوالر.

إيرادات السينما هذا األسبوع

 2003
 رجب طيب أردوغان يتولى رئاسة وزراء تركيا.

 2004
 إعادة انتخاب فالديمير بوتين رئيًسا لروسيا االتحادية.

 2005
 مظاهرة كبيرة في بيروت وفاًء لرئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري 

والمطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان.

 2016
ة. ة الُمشاركة في الحرب السوريَّ ات الروسيَّ فالديمير بوتين ُيعلن االنسحاب الُجزئي للُقوَّ

 1958
 الحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا تحظر حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي.

22

قررت الفنانة حورية فرغلي خوض السباق الرمضاني المقبل 
من خالل مشــاركتها في مسلسل “ياســمينا”، الذي تقوم 
فيه بــدور جديد عن حياة الغجــر، والمواقف التي يمرون 
بها بشــكل يومي، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها خالل 

أيام.
ويعتبر “ياسمينا” عودة حورية للدراما الرمضانية من جديد، 

بعد آخر مشــاركة لها من خالل مسلسل “الحالة “ الذي عرض 
في رمضان 2017 وشاركها البطولة فيه الفنان أحمد زاهر.

أصدرت أسرة الفنان المصري الراحل شكري سرحان بيانًا عاجاًل لنفي 
صحة ما ادعته فتاتان ظهرتا في برنامج “صاحبة السعادة”، وقالتا 
إنهمــا حفيدتا الفنان الكبير، وهددت العائلــة بمقاضاة الفتاتين 
ومقدمة البرنامج الفنانة إســعاد يونس والقناة الفضائية، ما لم 

يتقدموا جميعًا باعتذار سريع وتوضيح الحقيقة للمشاهدين.
وأضــاف البيان: في إحــدى حلقــات البرنامج الذي تقدمــه الفنانة 

إسعاد يونس اســتضافت فتاتين ادعيتا بأنهما حفيدتا الفنان الراحل 
شكري سرحان.

كشف الفنان زياد برجي عن الكثير من كواليس حياته الخاصة، 
حيث اشار الى أن لديه 8 اشقاء، وكانوا يعيشون كأسرة في 

منزل متواضع
وعن حياته المهنية اشــار برجي الــى أنه عمل بالعديد من 
المهن، حيث عمل في ســن الـ12 بمهنة صيد السمك، من 

ثم عمل في مكب للنفايات
وعند دخوله الجامعة عمل برجي كمحاســب في أحد المطاعم، 

كما بتحضير السندويشات وذلك كي يساعد عائلته.

كواليس برجيشكري سرحان“ياسمينا”

طارق البحار
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فيلم األوسكار
“كفرناحوم” في البحرين

نادين لبكي تقدم الواقعية في كل شيء من ممثلين وأحداث

نماذج بشرية مختلفة



نجوم يجتمعون بـ “حفالت السعودية في الشرقية”

بعد الحديث عن انفصالها عن زوجها النجم التركي كينان دوغلو في  «
وقت لم تؤكد أو تنفي المعلومة، اثارت النجمة التركية بيرين سات 
الموضوع مجدداً في أحدث ظهور لها حيث ظهرت في أحد شوارع 
إسطنبول، دون أن تضع خاتم الزواج في يدها. سات ظهرت إحدى 

الصور دون أن تضع خاتم الزواج بيدها.

يجتمع النجوم محمد عبده، وراشد الماجد، وأصيل أبو بكر، والمطربة أصالة، ومطرف المطرف، ونبيل شعيل، وحاتم العراقي، وماجد المهندس، والمطربة نجوى كرم، والموسيقار 
رابح صقر، وقيثارة الخليج نوال الكويتية، في حفالت السعودية في الشرقية، بتنظيم شركة “روتانا” ورعاية هيئة الترفيه.

تجمــع  مــارس،   14 الخميــس  يــوم  األولــى  الليلــة  وتشــهد 
المطربيــن راشــد الماجــد وأصيــل أبــو بكــر، بمســرح الصالــة 
الخضــراء بالخبــر، وفــي الليلــة الثانيــة الجمعــة 15 مــارس، 
يطــل فنــان العرب محمد عبده على جمهــوره، ليقدم أغانيه 
الجديدة والقديمة على مسرح المدينة الرياضية باألحساء.

ويحيــي الفنــان نبيــل شــعيل والفنــان حاتم العراقــي، الليلة 
الثالثــة الخميــس 21 مــارس، بمدينــة القطيــف، وفــي الليلة 
الرابعــة الجمعــة 22 مــارس، تحيي الفنانــة أصالة والمطرب 

مطرف المطرف حفالً غنائيا بمدينة القطيف.
ويشــارك فــي الليلــة الخامســة الخميس 28 مــارس، كل من 

المطــرب ماجــد المهنــدس والفنانة نجوى كرم، على مســرح 
الصالة الخضراء بمدينة الخبر.

ومــن المقــرر أن تقــام الليلــة الختاميــة الجمعــة 29 مــارس، 
ويحييهــا الموســيقار رابــح صقــر والمطربة نــوال الكويتية، 

على مسرح الصالة الرياضية، بمدينة األحساء.
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نجوى كرمحاتم العراقي

tariq_albahhar

ترى الفنانة زهرة الحمادي مصممة االزياء واالكسسوارات ان الفن البحريني له طعم خاص 
وثيمــة جميلــة ال تجــد لهــا مثيال فــي اي مكان، وان عالم االكسســورات والســينوغرافيا عالم 
واسع كبير مليء باإلبداع واالبتكار والبحث وعلى الشاطر النفاذ الى اسراره، كما ان طريق 
الفــن ملــيء بالمنعطفــات والتحديــات مزروعــة فــي ذلــك الطريــق.  “البــالد” القــت بالحمــادي 

وسجلت معها هذا الحوار الذي يعكس ضوء ابداعها.

متى كانت البداية؟ «

بدايتــي مــع تصميــم األزيــاء واالكسســوارات 
الحمــد  وللــه  تقريبــا،  ســنوات   8 قبــل  كانــت 
مشــيت علــى الطريق الصحيــح وتفانيت في 

عملي واخلصت له. 

كم عمل شاركت به لغاية اآلن؟  «

األعمال التي شــاركت بها لغاية اآلن 3 أعمال 
وهنــاك عمليــن جديديــن قريبا ســأعلن عنهما 

في وقت المتعة في العمل؟ 
العمــل فــي تصميــم األزيــاء واإلكسســوارات 
بحــد ذاته متعــة من خالل االختيــار والبحث 
عــن الخــام والمكمــالت لعمــل اإلكسســوارات، 
انه عالم واســع كبير مليء باإلبداع واالبتكار 
والبحــث ولعل هذه الميــزة الجميلة في الفن، 
واالســتمرارية،  والتجديــد  المســتمر  البحــث 
ثــم  إلــى تجربــة جديــدة،  يــوم تدخــل  فــكل 
تخرج منها وتدخل إلى أخرى وهكذا دواليك 

وهذه ميزة الفن. 
ال شــك أن هنــاك شــخصيات تتطلــب أزيــاء 
صعبــا  معهــا  التعامــل  يكــون  ودائمــا  خاصــة 

حدثينا عن أصعب الشخصيات؟ 

ليــس الصعوبة في الشــخصية ولكــن تتطلب 
تلك المرحلة البحث عن نوعية المالبس لهذه 
الشــخصية حتى نبرزها إلى المشاهد بالشكل 
الالئــق والمقبول، فالمالبس تلعب دورا كبيرا 
ومهمــا فــي نوعيــة الشــخصيات وتركيبتهــا، 
ولكــن بفضــل هللا دائمــا تتيســر االمــور عندي 
وأســتطيع اإلنجــاز وتحقيــق النجــاح. وعلــى 
فكــرة قــد تكون الصعوبــة تحديا يفتــح آفاقا 
واســعة ورحبــة أمــام الفنــان وتجعلــه ينطلــق 
بعيدا بحثا عن دانة اإلبداع والتميز، فكم من 
فنــان حول الصعوبة التي واجهته إلى طريق 

للنجاح والتفوق. 

 إلى أي مدى تلعب اإلكسسوارات  «
في نجاح العمل الفني؟ 

مكملــة  وهــي  جــدا  مهمــة  اإلكسســوارات 
بنســبة 50 بالمئــة ألي عمل فنــي، وقد احتلت 
فــي  األكسســوارات واألزيــاء مكانــا متقدمــا 
فكــر كبــار المخرجيــن ســواء فــي المســرح أو 
المشــاهد  نظــر  يلفــت  مــا  وأول  التلفزيــون، 
والمالبــس  األكسســوارات  هــي  والمتلقــي 
خاصة في األعمال التراثية التي تتطلب دقة 

وحســن اختيــار. لقــد أصبحت الســينوغرافيا 
اليوم فنا وعلما مســتقال يــوازي علم اإلخراج 

والتمثيل والتأليف وسائر الفنون 

- ما الصعوبات التي واجهتيها؟ «

مما ال شك فيه ال يخلو أي عمل من المصاعب 
والمشــاكل، ولكــن الفنــان هو مــن يتغلب على 
تلك المشاكل ويجعلها السهل الممتنع. طريق 
الفن ملــيء بالمنعطفات والتحديات مزروعة 
في ذلك الطريق، والشخص الواثق من نفسه 
تأثيــره،  ومــدى  وإبداعــه  وعملــه  فنــه  ومــن 

سينجح وسيعبر الطريق بكل يسر وسهولة.

هل هناك عمل تحلمين به؟  «

أنــا  اآلن  ولغايــة  ومتعــددة،  كثيــرة  األحــالم 
راضية عن مشــواري واي جديد قادم سأقول 
لــه: أنــا موجــودة وأهال بــك، مهمــا كان نوعية 

العمل. 

 في العادة كم تستغرق عملية  «
صناعة المالبس خاصة لألعمال 

التراثية؟ 

يعتمــد  فبعضهــم  التصميــم،  نوعيــة  بحســب 
علــى التطريــز ويكــون التطريــز ذات جــودة 
عاليــة، وهذا يأخذ منا وقتا طويال ال يقل عن 

يوم او يومين. 

ما طموحك؟  «

إرضــاء النــاس غايــة ال تــدرك، ولكــن أطمــح 
فــي  أكــون  وأن  األذواق  إرضــاء جميــع  فــي 
المستوى الذي يساهم في نجاح العمل الفني 
“مســرح أو تلفزيــون” وأن تكون لــي بصماتي 
الخاصــة التي يشــار إليهــا بالبنــان. فالفن فيه 
االتجاهــات والمواضيــع المختلفــة واللوحات 

والتجــارب وعلى المشــتغلين فيه البحث عن 
التميز واالطار الجديد. 

كيف ترين الساحة الفنية في  «
البحرين من خالل اشتغالك باألزياء 

واإلكسسوارات؟

ســاحة نشــطة وال حاجة الــى التأكيد ان الفن 
البحرينــي لــه طعــم خــاص وثيمــة جميلــة ال 
تجد لها مثيال في اي مكان، فإن كان مسرحا 
فهــو ابــداع وتأثيــر واســع على المتلقــي، وان 
كانــت درامــا فهــي ايضــا قواعــد منتظمــة من 
التميــز والنــدرة والنجــاح. ويكفــي ان الفنــان 
البحرينــي مطلــوب بقــوة في معظــم االعمال 
الدرامية الخليجية وهذا كله بسبب عبقريته 
واصالتــه ونبوغــه.. تشــعر احيانــا ان الممثــل 
البحرينــي يمتلــك خاصيــة ونشــاط ابداعــي 

حقيقــي  بمفهــوم  يبــدع  فهــو  مســبوق،  غيــر 
مخرجــون  هنــاك  التجديــد.  لمعانــي  وادراك 
وممثلــون ومؤلفــون وفنيــون اســتطاعوا ان 
يخلقــوا رؤيــة خاصــة بهــم اصبحــت مدرســة 
لألخريــن، وهــذه ليســت مبالغة وإنمــا حقيقة 

ويعرفها القاصي والداني. 

 كلمة أخيرة.  «

نعتبرهــا  التــي  البــالد  لجريــدة  الشــكر  كل 
الداعــم األول واألكبــر للفنــان البحرينــي فــي 
شــتى المجاالت، ولــكل من أعطاني وأتاح لي 

الفرصة لكي أظهر وأعمل وابدع.
حــوار  مركــز  إدارة  إلــى  موصــول  والشــكر 
لإلنتــاج الفنــي وعلــى رأســهم المنتــج أحمــد 
الكوهجــي الــذي أعطانــي الفرصــة للمشــاركة 

في مسلسل “حكايات ابن الحداد”.

طريق الفن مليء بالمنعطفات والتحديات عالم واسع كبير مليء باإلبداع

الحمادي: اإلكسسوارات تحتل مكانا متقدما في فكر المخرجين
مثيال ــا  ــه ل ــد  ــج ت ال  جــمــيــلــة  ــة  ــم ــي وث ــاص  ــ خ ــم  ــع ط ــه  لـ ــي  ــن ــري ــح ــب ال الـــفـــن 

أسامة الماجد

زهرة: راضية عن مشواريالمالبس تلعب دورا كبيرا ومهما في نوعية الشخصيات
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تطوير االستزراع المائي بالتعاون مع اليابان

من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية 
وخصوصا األســماك البحرينية المحلية 
والروبيــان  والصافــي  الهامــور  مــن 
إلنتــاج  االســتزراع  مــزارع  ولزيــادة 
األســماك، تتواصــل أنشــطة وكالــة الزراعــة 
البيئــة،  علــى  للحفــاظ  الحيوانيــة  والثــروة 
إذ عقــدت ورشــة عمــل بالتنســيق مــع وكالة 
اليابــان للتعــاون الدولــي )جايــكا( فــي مقــر 
بالبديــع،  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة 
استمرت ليومين، وحضرها السفير الياباني 
وممثلــو  الوكالــة  وموظفــو  إيتــو،  هاديكــي 

المجلس األعلى للبيئة وجامعة البحرين. 
وأكــد كيل الــوزارة للزراعة والثروة البحرية 
الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفــة أهميــة 
تعزيــز التعاون والشــراكة المثمــرة مع وكالة 
“جايــكا”، مشــيرا إلى أن التعاون مــع اليابان 
 3 بــدأ منــذ  المائــي  فــي مجــال االســتزراع 
وتربيــة  التفريــخ  إدارة  وتضمــن  عقــود، 
واســتزراع األســماك، مشــيرا إلى بناء مفرخ 

جديد في العام 1993. 
وذكــر الشــيخ محمــد بــن أحمــد أن الورشــة 
التقنيــات  مــن  االســتفادة  إلــى  تهــدف 
والخبرات لصيانة وإدارة الموارد الســمكية، 
ومنها تقنيات االستزراع المائي في اليابان، 
التحديــات  مــع  للتعامــل  الســبل  وإيجــاد 
الفعليــة التــي تواجــه مصائــد األســماك فــي 
بيــن  والتعــاون  العالقــة  وتعزيــز  البحريــن، 

البلدين. 
الســفير إيتــو، أشــار أن الورشــة تأتي كجزء 
من مشــروع لالطــالع على أنشــطة الحفاظ 
علــى البيئــة البحريــة المختلفــة فــي منطقة 
مذكــرة  إلــى  واســتنادا  العربــي،  الخليــج 

والمنظمــة  “جايــكا”  بيــن  المبرمــة  التفاهــم 
  ”ROPME” اإلقليمية لحماية البيئة البحرية
البحريــن  أن  مشــيرا   ،2014 العــام  فــي 
محاطــة بالبحــر ومزدهــرة مثــل اليابــان في 
صيــد األســماك، خصوصا الهامــور والصافي 
والروبيان، وهي تعمل جاهدة للحفاظ على 
المــوارد البحريــة وإدارتهــا والحفــاظ علــى 

البيئة الساحلية. 
للمناقشــة  فرصــة  هــي  الورشــة  أن  وأكــد 
والتفاهــم المتبادل فيما يتعلق بالمشــكالت، 
وقــد اقتربنــا مــن حلها فــي بلداننــا، وفرصة 
لتبادل التكنولوجيا والخبرة وإيجاد طريقة 

للتعاون والصداقة الجديدة بين البلدين.

تمتــاز نبتــة صحراويــة معروفة باســم “وردة 
أريحا” بخاصية فريدة، إذ بإمكانها أن تتفتح 
مجددا وتعود إلى الحياة بسرعة، حتى وإن 
ذُبلت تماما وعانت الجفاف ألسابيع أو أشهر 

طويلة.
وحســبما نقلــت “ديلي ميــل” البريطانية، فإن 
النبتــة التــي يطلــق عليهــا البعــض اســم “كف 
مريم”، تعود إلى الحياة وتتمدد أجزاؤها في 

غضون ساعات بعد سقيها بالماء.
وأظهر مقطع فيديو تم تسريع إيقاعه، النبتة 
المنتشــرة فــي صحاري المكســيك والواليات 
المتحــدة، وهي تتفتح علــى نحو مذهل بعد 

وضعها في مكان مغمور بالماء.

وتقاوم بعض النباتات الصحراوية  «
ظروف الطقس الشديدة وتستطيع 

العيش حتى وإن ظل فيها 5 % 
فقط من الماء. وتذبل هذه النبتة 

الصحراوية حين يتراجع الماء وتتخذ 
شكال شبيها بالكرة، لكن كل شيء 

يتغير حين ترتوي بالماء، فتعود إلى 
الحياة في غضون ساعات.

النبتة “المعجزة” 
تعود إلى الحياة 

بعد موتها
تصــدرت فيينــا للســنة العاشــرة علــى التوالــي تصنيــف المــدن التــي تتمتــع بأفضــل جــودة 
معيشة، في حين ذّيلته بغداد بفارق مرتبتين عن صنعاء، بحسب تقرير نشر أمس األربعاء.

بيــن ثمانــي  النمســوية هــي مــن  والعاصمــة 
مــدن أوروبيــة احتلت أول عشــرة مراكز في 
هــذا الترتيــب من إعــداد مجموعة “ميرســر” 

االستشارية في مجال الموارد البشرية.
وكانــت المرتبــة الثانيــة مــن نصيــب زوريــخ 
الثالثــة كّل  المرتبــة  فــي  يليهــا  السويســرية 
الكنديــة  وفانكوفــر  األلمانيــة  ميونــخ  مــن 

المرتبــة  واحتلــت  النيوزيلنديــة.  وأوكلنــد 
متقدمــة  األلمانيــة،  دوســلدورف  السادســة 
على فرانكفورت فكوبنهاغن وجنيف وبازل.
وفــي آســيا، كانــت ســنغافورة األعلــى مرتبة 
فــي تصنيــف نوعيــة الحيــاة، وهــي احتلــت 
المركز الخامس والعشرين تليها طوكيو )49( 

وهونغ كونغ )71( وسيول )77(.

لم ُيعِجب تصرف امرأة من الهند زوجها، إذ لم تتبع تعليمات “الطبيب” المنجم، فقرر الزوج 
أن يبين لها خطأها على طريقته الخاصة.

وذكرت صحيفة ديلي ستار، أن الحادث وقع 
فــي قريــة مانابــورا الهنديــة وصــوره شــاهد 
عيــان مــن القرية. واقترح الســاحر المشــعوذ 
“مطــاردة  مــن  تعانــي  التــي  الزوجــة  علــى 
األرواح الشــريرة” لهــا، أن تقــوم بجولة حول 
القريــة كجــزء من طقــوس التخلص من تلك 
الفقيــرة  الهنديــة  المــرأة  وتوقفــت  األرواح. 

المتعبــة، عن متابعة الجولة “العالجية” حول 
القريــة فــي منتصــف الطريــق. فانهــال عليها 
زوجهــا بالضــرب المبرح بحزام جلــدي؛ لعدم 

اتباعها لتعليمات المنجم. 
وســقطت المــرأة على األرض من شــدة األلم 
والتعب، وبدأت ترجو زوجها أن يرحمها من 

العذاب.

فيينا أفضل المدن للعيش وبغداد األسوأ

يضرب زوجته لطرد “األرواح الشريرة”

امرأة تمشي في حديقة زاريادي 
في وسط مدينة موسكو )أ ف ب(

حققــت صــورة الكلــب الذئــب العمــالق الــذي يدعــى “يوكــي”، ويعيــش فــي ملجأ 
للحيوانات في والية فلوريدا األميركية، انتشــارا واســعا على تطبيق إنســتغرام، 

حيث عبر العديد من المستخدمين عن إعجابهم بهذا الحيوان المحبوب.
يوكــي الــذي يقيــم فــي ملجأ Shy Wolf، ليس نوعا عاديا مــن الكالب الذئبة. فقد 
ذكرت محطة تلفزيون فوكس 35 أورالندو أنه تم إحضار يوكي في البداية إلى 
ملجأ لقتله، بعد تشخيص صاحبه بورم، األمر الذي يعني أن الكلب الذئب يعاني 
مرضــا، وهــو مــا تــم تأكيده بالفعل. لكــن الملجأ تفاجــئ أيضا عندما تســلم يوكي 
العام 2008، أنه حيوان هجين من ذئب رمادي بنســبة 87.5 في المئة، وهســكي 

سيبيري بنسبة 8.6 في المئة، وشيبرد ألماني بنسبة 3.9 في المئة.

وبعد 11 عاًما، انتشرت صورة يوكي على إنستغرام، بفضل بريتاني  «
ألن، إحدى المتطوعات في الملجأ. وأظهرت ألن التي شاركت 

صورتها مع يوكي على حسابها، الكلب الذئب الضخم بجانبها، 
ويبدو أن حجمه يبلغ ضعف حجمها مرتين.

كلب هجين عمالق يثير الذهول

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

السعادة الحقيقية

دوستويفســكي  حكمــة  حــازت 
“أليس مدهًشا أن األذكياء ليسوا 
الحيــاة  هــذه  فــي  غالًبــا  ســعداء 
الغافليــن والمغفليــن  بينمــا تجــد 
راضين عن أنفسهم تماًما؟” أعلى 
إنســتغرام  علــى  تفاعــل  معــدل 
“البــالد” أمــس. وقــال المســتخدم 
محمــد العالي “ربما ألنهم يعلمون 
مرحلــة  هــي  الزائلــة  الدنيــا  أن 
إلــى  للوصــول  وشــقاء  اختبــار 

السعادة الحقيقية في اآلخرة”.

في حادث غريب قلما يحصل، استطاعت 
مجموعــة مــن طيــور الدجــاج في فرنســا، 
مواجهــة حيوان مفترس حــاول أن يهجم 
عليهــا داخل إحدى المزارع وقتلته، خالل 

نهاية األسبوع الماضي.
“غارديــان”  صحيفــة  نقلــت  مــا  وبحســب 
يكــون  الــذي  الدجــاج  فــإن  البريطانيــة، 
فريســة ســهلة فــي العــادة، تصــدى بشــكل 
عنيــف لثعلــب، فــي مزرعــة تابعــة إلحــدى 
المدارس تقع بالمنطقة الشــمالية من البلد 
األوروبــي. ودخل الثعلــب إلى قّن الدجاج 
بعــد غروب الشــمس، ثم وجد نفســه عالقا 
في المكان؛ بسبب النظام اآللي الذي يغلق 

األبواب بمجرد حلول الظالم.

وقال طلبة في المدرسة إنهم  «
اكتشفوا جثة الثعلب في الصباح 

الموالي أثناء قيامهم بجولة في 
المكان ألجل تفقد الحيوانات 

بمنطقة بريتاني. وأضاف مسؤول 
قسم الزراعة في المدرسة، إن 

الثعلب كان جثة هامدة، وبدا جليا أنه 
تعرض لهجوم كاسح من الدجاج عن 

طريق المناقير.

أقدمت فتاة سلوفينية على عمل جنوني 
وتعمــدت قطــع يدهــا أمــال فــي الحصول 
على مبلغ مالي كبير من شركات التأمين.

الســلوفينية،  العاصمــة  وأشــارت شــرطة 
ليوبليانــا، حيــث وقعــت الحادثــة، إلى أن 
الفتــاة البالغــة مــن العمــر 21 عاما أقدمت 
علــى هذه الخطوة الجنونية بالتعاون مع 
أفــراد من عائلتها، وقاموا بقطع يد الفتاة 
بمنشــار كهربائــي ثــم ســارعوا بإســعافها 
الحــادث وقــع  المشــفى مدعيــن أن  إلــى 
صدفــة أثنــاء محاولــة الفتــاة قطــع أحــد 
أغصــان الشــجر فــي حديقة المنــزل. لكن 
المشــفى،  إلــى  المصابــة  وصــول  وبعــد 
إلــى  بالتوجــه  اإلســعاف  عناصــر  ســارع 
منزلها وجلبوا اليد، واستطاع الجراحون 

إعادتها إلى مكانها بعمل جراحي ناجح.

وتشير التحقيقات إلى أن الفتاة  «
وأسرتها افتعلوا الحادثة آملين 
أن يحصلوا من شركات التأمين 
على مبلغ 400 ألف يورو تقريبا.

“ثورة دجاج” تفتك 
بحيوان مفترس

قطعت يدها 
لتحصل على   
أموال التأمين

قــدم اثنــان مــن العبــي القفــز الحــر، عرضا 
مذهــال فــوق أهرامــات الجيــزة فــي مصــر، 
إذ قــام أحدهمــا بالوقوف علــى ظهر اآلخر 
كمــا لــو كان لوحــة مخصصــة للتزلــج فوق 

األمواج.
وبحســب مــا نقلــت صحيفــة “ديلــي ميل”، 
اســتطاع المصور الفرنسي إيوان كاوي أن 
يلتقــط صورة للحظة المذهلة وســط الجو 
بعدمــا قفــز االثنــان فــوق المنطقــة األثرية 

الشهيرة.
واعتبــر كاوي اللحظة التــي نجح بتوثيقها 
فــي مصر بمثابة تجربة العمر التي تحصل 
مرة واحدة، وأعرب عن أمله في أن يتكرر 

األمر مرة أخرى في المستقبل.
وقالــت عاشــقة القفــز الحر، كاريــن جولي، 
إنها وجدت متعة في تحويل نفسها إلى ما 
يشــبه لوحــة التزلج، وأضافت أنها إنســانة 

عاشقة للحرية والسرعة.

استعراض جريء فوق أهرامات مصر

الممثلة األميركية أنجلينا جولي تصل العرض العالمي األول لفيلم ديزني 
“دامبو” في مسرح إل كابيتان في هوليوود )أ ف ب(

تم التقاط صورة المغامرين على علو 4572 مترا، خالل فعاليات بطولة دولية
للقفز الحر أقيمت بمصر، في فبراير الماضي.
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