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العاهل وخادم الحرمين: تنمية العالقات وتطوير التنسيق
كان عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة في مقدمة مســتقبلي 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  عاهــل  أخيــه 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود لدى وصوله إلى الباد 
أمــس، فــي زيــارة أخويــة عبــر جســر الملــك 
فهــد، يجــري خالهــا مباحثــات مــع جالــة 
الملــك تتناول العاقــات األخوية التاريخية 
المتميــزة التي تجمع بين البلدين، باإلضافة 
المنطقــة  فــي  األحــداث  مجريــات  إلــى 
والتطورات اإلقليمية والدولية.كما كان في 
االســتقبال، رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 

الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  وولــي 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 

خليفة.
لــدى  الشــريفين  الحرميــن  لخــادم  وجــرت 
حيــث  رســمية،  اســتقبال  مراســم  وصولــه 
عــزف الســامان الملكي الســعودي والملكي 

البحريني.
واســتعرض جالــة الملــك مــع أخيــه خــادم 
العاقــات  مســار  الشــريفين  الحرميــن 
وســبل  الراســخة  التاريخيــة  األخويــة 

التعــاون  مــن  أرحــب  آفــاق  إلــى  تطويرهــا 
والعمل المشــترك في كافــة الميادين، وأكدا 
وتنميــة  تعميــق  علــى  المتواصــل  الحــرص 
العاقــات الثنائية، وتطوير آليات التنســيق 
بمــا يخدم مصالــح البلدين ويحقق تطلعات 

شعبيهما الشقيقين.
عــن  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  وأعــرب 
اعتــزاز المملكــة العربيــة الســعودية قيــادًة 
وحكومًة وشــعًبا بعاقاتها األخوية الوثيقة 
مــع شــقيقتها مملكــة البحريــن، وبالمواقــف 
األصيلــة للبحرين بقيادة جالة الملك تجاه 

المملكة.
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سمو الشيخة عائشة 
بنت سلمان في ذمة اهلل
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الشــيخة  ســمو  الملكــي  الديــوان  نعــى 
عائشــة بنــت ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
حــرم ســمو الشــيخ إبراهيــم بــن حمــد بن 
عبدهللا آل خليفة، التي انتقلت إلى جوار 
ربهــا أمــس. وجــاء فــي البيان: “بســم هللا 
الرحمن الرحيم،)يا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعــي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 

فــي عبــادي وادخلــي جنتــي( صــدق هللا 
العظيم.

بقلــوب مؤمنــة بقضاء هللا وقــدره، ينعى 
الشــيخة عائشــة  الملكــي ســمو  الديــوان 
بنت سلمان بن حمد آل خليفة حرم سمو 
الشــيخ إبراهيــم بــن حمــد بن عبــدهللا آل 
خليفة، التي انتقلت إلى جوار ربها أمس.
رحمتــه  بواســع  الفقيــدة  هللا  تغمــد 

ورضوانه وأسكنها فسيح جناته”.

جاللة الملك مستقبال خادم الحرمين الشريفين بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد)02 - 03(
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كان عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مستقبلي أخيه عاهل المملكة العربية السعودية خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدى وصوله إلى البالد أمس، في زيارة أخوية عبر جسر الملك فهد، يجري 
خاللهــا مباحثــات مــع جاللــة الملــك تتناول العالقــات األخويــة التاريخية المتميــزة التي تجمع بيــن البلدين، باإلضافــة إلى مجريات 
األحداث في المنطقة والتطورات اإلقليمية والدولية. كما كان في االســتقبال، رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 

حمد آل خليفة.

 وجــرت لخادم الحرمين الشــريفين رعاه 
هللا لدى وصوله مراسم استقبال رسمية، 
حيــث عــزف الســامان الملكي الســعودي 

والملكي البحريني.
الجالــة  صاحــب  حضــرة  وصــول  ولــدى 
الحرميــن  خــادم  الكبيــر  البــاد  وضيــف 
صافــح  الروضــة،  قصــر  إلــى  الشــريفين 
خادم الحرمين الشــريفين أصحاب الســمو 
المســؤولين  وكبــار  والســعادة  والمعالــي 
الملــك  جالــة  صافــح  كمــا  المملكــة،  فــي 
أصحــاب الســمو الملكــي األمــراء وأعضــاء 
الوفــد الرســمي المرافــق لخــادم الحرميــن 

الشريفين.
 ورحــب صاحــب الجالــة بأخيــه خــادم 
مملكــة  بلــده  فــي  الشــريفين  الحرميــن 
البحريــن  اعتــزاز  عــن  معرًبــا  البحريــن، 
وشعبها بهذه الزيارة الكريمة التي تجّسد 
الســعودية   - البحرينيــة  العاقــات  عمــق 
ومــا تقــوم عليــه مــن أســس راســخة مــن 
األخوة والتنسيق المشترك تجاه مختلف 
القضايــا، مؤكــًدا جالتــه تقديــر المملكــة 
للمملكــة  المشــرفة  التاريخيــة  للمواقــف 
العربية السعودية تجاه البحرين وشعبها.
بعدهــا، اســتعرض جالــة الملك مــع أخيه 
خادم الحرمين الشريفين مسار العاقات 
وســبل  الراســخة  التاريخيــة  األخويــة 
تطويرهــا إلــى آفــاق أرحــب مــن التعــاون 
المياديــن،  كافــة  فــي  المشــترك  والعمــل 
وأكــدا الحــرص المتواصــل علــى تعميــق 
وتنميــة العاقات الثنائية، وتطوير آليات 
البلديــن  مصالــح  يخــدم  بمــا  التنســيق 

ويحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.
وأعــرب خــادم الحرميــن الشــريفين عــن 

اعتــزاز المملكة العربية الســعودية قيادًة 
األخويــة  بعاقاتهــا  وشــعًبا  وحكومــًة 
الوثيقــة مــع شــقيقتها مملكــة البحريــن، 
بقيــادة  للبحريــن  األصيلــة  وبالمواقــف 
جالة الملك تجاه المملكة، ســائاً هللا أن 
يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها الكريم 

ويديم عليهم نعمة األمن واألمان.
مأدبــة  الجالــة  صاحــب  حضــرة  وأقــام 
غــداء تكريًمــا لضيــف الباد الكبيــر والوفد 

المرافق.هذا، وكان صاحب الجالة عاهل 
البــاد فــي مقدمــة مودعــي أخيــه خــادم 
الحرمين الشــريفين لــدى مغادرته قاعدة 
الصخيــر الجويــة أمــس، مختتًمــا زيارتــه 
األخويــة إلــى مملكــة البحريــن. كمــا كان 
فــي الوداع صاحب الســمو الملكي رئيس 
ولــي  الملكــي  الســمو  وصاحــب  الــوزراء 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.

ــل الــــبــــالد صــاحــب  ــاهــ ــعـــث عــ بـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
نائب  الــعــهــد  ــي  ــ وول خليفة  آل 
الــنــائــب األول  ــلـــى  الــقــائــد األعـ
الــوزراء صاحب  لرئيس مجلس 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
تهنئة  برقيتي  خليفة،  آل  حمد 
السنغال  جمهورية  رئــيــس  إلــى 
ــرى  ــال، بــمــنــاســبــة ذكـ ــ مـــاكـــي سـ
أعـــربـــا فيهما  ــالده،  ــ بـ اســتــقــالل 
وتمنياتهما  تهانيهما  أطيب  عن 
لـــرئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة الــســنــغــال 
بهذه  والسعادة  الصحة  موفور 

المناسبة الوطنية.
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والــدولــيــة اإلقليمية  ــورات  ــط ــت وال المنطقة  ــداث  ــ أح مــجــريــات  بــشــأن  مــبــاحــثــات 

العاهل وخادم الحرمين يستعرضان العالقات التاريخية

العاهل وسمو ولي العهد 

02يهنئان رئيس السنغال
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جاللة الملك مستقبال خادم الحرمين 
الشريفين بحضور سمو رئيس الوزراء 
وسمو ولي العهد

جاللة الملك: نقدر 
المواقف التاريخية 

المشرفة للسعودية 
تجاه البحرين

خادم الحرمين: السعودية 
تعتز بالمواقف األصيلة 

للبحرين بقيادة جاللة 
الملك

جاللته في مقدمة 
مستقبلي الضيف الكبير 

بحضور سمو رئيس الوزراء 
وسمو ولي العهد
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تكتســب الزيــارة األخويــة التــي يقوم بهــا عاهل المملكة العربية الســعودية الشــقيقة خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود إلــى مملكــة البحريــن ولقــاؤه 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة أهميــة خاصــة فــي ظــل 
الظروف اإلقليمية والدولية التي تمر بالمنطقة، التي تســتدعي التشــاور والتنســيق الدائم 
بيــن البلديــن، ولطبيعــة العالقــات األخويــة التاريخية الوثيقة والراســخة التــي تجمع قادة 

المملكتين والشعبين الشقيقين.

ونظــًرا لما يحمله أهل البحرين من حب وود 
لخــادم الحرمين الشــريفين ولمواقف جاللته 
والمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة دعًمــا 
ومســاندة لمملكــة البحريــن ولقضايا األمتين 

العربية واإلسالمية.
البحريــن قيــادة وشــعًبا ترحــب   إن مملكــة 
بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشــريفين 
التي تضيف إلى تاريخ العالقات بين البلدين 
فصــالً جديــًدا مــن التعــاون األخــوي المثمــر 
وتعــد دليــالً علــى مــدى حــرص البلديــن فــي 
ظل التوجهات السامية لعاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
وعاهــل المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود على تنمية العالقات 
السياســية  المجــاالت  جميــع  فــي  الثنائيــة 
واالســتثمارية  والتجاريــة  واالقتصاديــة 
وتعزيــز التعــاون الثنائــي والعمــل الخليجــي 
المشــترك واالنطــالق بــه إلــى آفــاق أرحــب، 
جانــب  مــن  دائمــا  حرًصــا  هنــاك  إن  حيــث 
قيادتــي وشــعبي البلديــن علــى توثيــق هــذه 
العالقات ودفعها باستمرار نحو آفاق جديدة 

من التطور والتكامل.
تتســم  الســعودية  البحرينيــة  العالقــات  إن   
بوحــدة الموقــف دائًمــا، وهــي عالقــات قوية 
متينــة عبــر التاريــخ، ترتكــز علــى مــا يجمــع 
بيــن قيادتــي وشــعبي المملكتين مــن ثوابت 
روابــط  وتعززهــا  تجمعهــا  مشــتركة  ورؤى 
اإلخــاء والمحبــة الممتدة إلى جــذور التاريخ 
والمســتندة على أساس راســخ من العالقات 
األخويــة التــي تــزداد صالبــة علــى مــر األيام 
وتســهم فــي بنــاء صــرح متكامــل ونموذجي 
مــن العالقــات المتميــزة بيــن البلديــن وبلورة 

آفاق واعدة وأرحب في المجاالت كافة.
 وكان مسار العالقات بين البلدين التي تعود 
إلى مئات الســنين وأرســى دعائمهــا األجداد، 
قــد شــهد زخًما كبيــًرا خالل األشــهر األخيرة، 
خاصــة بعــد عــدد مــن الزيــارات واللقــاءات 
الالفتــة التــي جمعــت مســؤولي المملكتيــن، 
وأبرزهــا: اللفتــة الكريمــة التي قــام بها عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة عندمــا قام بالســالم وتقبيل جبين 
خادم الحرمين الشريفين خالل القمة العربية 
األوروبيــة فــي مدينة شــرم الشــيخ المصرية 
مــن  التحيــة  لهــذه  ومــا   ،2019 فبرايــر  فــي 
معانــي األخــوة والحب والتي لقيــت اهتماًما 
واسًعا برزت من خالل الصورة التي انتشرت 
فــي كافــة وســائل اإلعــالم وتــم تداولهــا فــي 
وتــم  والمقــروءة  المرئيــة  اإلعــالم  وســائل 
إبرازهــا فــي عــدد مــن البرامــج الحوارية في 
قنــوات خليجيــة وعربيــة التــي تعطــي خيــر 
معنى للعالقات األخوية التي تجمع األشقاء، 
الســعودية  للشــقيقة  زيــارة جاللتــه  وكذلــك 
ولقــاءه خــادم الحرمين الشــريفين في شــهر 
أبريــل 2018، إثــر مشــاركة جاللتــه في حفل 
ختــام “تمريــن درع الخليــج المشــترك 1” في 

مدينة الجبيل السعودية.
هــذا فضــالً عــن لقــاء ولي العهــد نائــب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، مع ولي العهد نائب رئيس مجلس 
العربيــة  بالمملكــة  الدفــاع  وزيــر  الــوزراء 
الســعودية الشــقيقة صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود منتصف 
العــام 2018، وزيارة وزيــر الداخلية بالمملكة 
الســعودية الشــقيقة صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر عبــد العزيــز بــن ســعود بــن نايــف آل 

سعود، ولقاءاته ومباحثاته الواسعة مع قادة 
ومسؤولي المملكة مطلع يناير 2018، وزيارة 
وزير النقــل والمواصالت الســعودي منتصف 
ســبتمبر 2018، وغيرها من اللقاءات التي لم 

تنقطع أبدا وتتواصل بشكل دوري.
ويعــّول كثيــر من المراقبين على هذه الزيارة 
الســامية لخــادم الحرمين الشــريفين للمملكة 
ومباحثاتــه مــع أخيه صاحــب الجاللة الملك، 
التــي  الثوابــت  مــن  للعديــد  اســتناًدا  وذلــك 
البحرينيــة  الثنائيــة  العالقــات  عليهــا  ترتكــز 
الســعودية، والتــي تمتــد لتشــمل العديــد مــن 

المستويات الرسمية والشعبية.
االتصــاالت  الثوابــت:  هــذه  بيــن  ومــن 
والمشــاورات الدائمــة التــي تجــري بيــن قادة 
الحقيقــة  فــي  وتعبــر  البلديــن،  ومســؤولي 
عــن مــدى التناغــم والتنســيق فــي المواقــف 
التحديــات  العديــد مــن  إزاء  الدولتيــن  بيــن 
والتهديــدات التــي تواجــه المنطقــة والعالــم، 
الروابــط  الوقــت عمــق  نفــس  فــي  وتعكــس 
والشــعبين  البلديــن  تجمــع  التــي  والوشــائج 
علــى  المملكتيــن  قــادة  وحــرص  الشــقيقين، 

تذليل أية عقبات قد تعترض تطورها.
وبجانــب هــذه الزيــارات واللقــاءات المكثفة 
المواقــف الســعودية  إلــى  والمتبادلــة، يشــار 
المحافــل  جميــع  فــي  للبحريــن  الداعمــة 
اإلقليميــة منهــا والدوليــة، والتــي تعبــر عــن 
داللــة واحدة، وهي أن عالقات البلدين تمثل 
نموذًجــا للعالقــات بيــن الــدول، وأن مصــادر 
ثــم فإنــه  التهديــد والخطــر مشــتركة، ومــن 
يتعّيــن مواجهتهــا مًعــا، وأن مــا يجمعهما من 
التاريــخ والتــراث والمصالــح الحيوية، فضالً 
عــن عالقــات األخوة والنســب والمصاهرة، ال 
يمكــن ألحــد أن يفرقه أو العبث بــه، فالبلدان 
التوّحــد  أجــل  مــن  يعمــالن  واحــد  كيــان 
والتكامــل المشــترك، وبهــدف تحقيــق الخيــر 
والرفــاه ليس فقط لشــعبيهما، وإنما لشــعوب 

المنطقة ككل.
وتشــيد  تدعــم  دائًمــا  البحريــن  مملكــة  إن 
العربيــة  للمملكــة  المشــرفة  بالمواقــف 

الســعودية بقيادة خادم الحرمين الشــريفين، 
الشــقيقة  أن  وتؤمــن  للبحريــن،  والداعمــة 
الكبــرى تمثل العمق االســتراتيجي الخليجي 
حفــظ  فــي  األساســية  والركيــزة  والعربــي 
أمــن واســتقرار المنطقــة وصمــام أمانهــا بمــا 
بذلتــه وتبذلــه مــن جهــود مــن أجــل الدفــاع 
عــن المصالــح العربية وحرصها على تماســك 

ووحدة الصف واجتماع الكلمة.
 وســيظل التاريــخ يســتذكر بفخــر واعتــزاز 
المواقف التاريخية المشرفة لخادم الحرمين 
العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
وقراراتــه الحاســمة والحازمــة فــي مواجهــة 
التدخــل  ومحــاوالت  الخارجيــة  األطمــاع 
فــي شــؤون المنطقــة العربيــة، ومنهــا مملكــة 
البحريــن ودوره فــي خلــق موقــف خليجــي 
عربــي موحــد في التصــدي لهــذه التدخالت، 
وهو ما يتجّســد بوضوح في عملية استعادة 
الشــرعية فــي اليمــن الشــقيق التــي ســيقف 

كانــت  أنهــا  ليؤكــد  طويــالً  التاريــخ  أمامهــا 
محطــة فارقــة وفاصلــة فــي العمــل العربــي 
الشــجاع القائم على المبــادرة واالعتماد على 
الــذات فــي حمايــة المصالــح العربيــة العليــا 
وإجهــاض مخططــات التوســع والهيمنــة في 

المنطقة.
 وألن مملكــة البحريــن تــدرك هــذه الحقائــق 
ــا  صفًّ ووقوفهــا  الكامــل  دعمهــا  تعلــن  فإنهــا 
واحًدا مع شقيقتها المملكة العربية السعودية 
فــي وجــه أي مخططــات تســتهدفها، وتؤكــد 
المملكة دوًما أنها مع شقيقتها السعودية في 
خنــدق واحد وقــد كانت مملكة البحرين أول 
دولة تعلــن انضمامها للتحالف العربي إلعادة 
الشــرعية في اليمن الذي دعت له السعودية، 
ويقــف الجنــود البحرينيــون جنًبــا إلــى جنب 
مــع أشــقائهم مــن الجنــود الســعوديين علــى 
الحدود الجنوبية للذود عن حياض الشــقيقة 

الكبرى.

 وفــي المجــال العســكري، يقــف البلــدان على 
أمــن  يمــس  مــا  كل  تجــاه  واحــدة  مســافة 
الوقــوف  ذلــك  ويتعــّزز  والخليــج،  المنطقــة 
مــن خــالل اللقــاءات الدوريــة بيــن القيــادات 
العســكرية فــي البلديــن وكذلــك فــي تنفيــذ 
ومنهــا  بينهمــا،  مشــتركة  عســكرية  تماريــن 
مناورات التمرين العســكري المشــترك “جســر 
18” بيــن القــوات البحرية الملكيــة البحرينية 
فــي  الســعودية  الملكيــة  البحريــة  والقــوات 
ميــاه الخليــج العربي وكانت علــى مرحلتين، 
عمليــات  تنفيــذ  إلــى  المنــاورات  وتهــدف 
وحمايــة  اإلقليميــة  البحــار  علــى  الســيطرة 
المنشــآت الحيوية والمهمة والممرات المائية 
الرئيســة في منطقة عمليات التمرين، إضافة 
إلــى إجراء رماية بالذخيــرة الحية وعمليات 
واالســتطالع  والمســح  اإلرهــاب  مكافحــة 
وتدريبــات الغوص وعمليــات اإلنزال البحري 
على الســواحل والشــواطئ وتنفيذ فرضيات 

السيطرة على الموقع.
 ونفذت قوة دفاع البحرين التمرين التعبوي 
المشــترك “قوة العزم” بالذخيرة الحية، تحت 
رعايــة جاللــة الملــك وبمشــاركة قــوات مــن 
المملكــة العربية الســعودية، ودولــة اإلمارات 
الذكــرى  بمناســبة  وذلــك  المتحــدة،  العربيــة 

الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
البحرينيــة  العالقــات  تطويــر  إلــى  ويدفــع 
عبــر  دفعهــا  علــى  الحــرص  ذلــك  الســعودية 
المســارات التجاريــة، إذ يشــار إلــى الطمــوح 
المتزايــد لبنــاء عالقــات اقتصاديــة تكامليــة 
بيــن البلديــن، والتــي يدعمهــا عــدة عوامــل، 
تعــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  منهــا: 
الشريك التجاري األول للبحرين باستثمارات 
تتجاوز 13 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد 
الشــركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي 
فــي البحريــن أكثر مــن 315 شــركة، بينما بلغ 
عدد الشــركات الســعودية العاملة والمســجلة 

في البحرين ما يربو على 43 شركة.
والمعــروف أن وتيــرة التجــارة المتبادلــة بين 
البلديــن تنمــو بمعــدالت متزايــدة تتــراوح ما 
بيــن 15 ـ 20 %، حيــث بلغت قيمة التبادالت 
التجارية نحو 30 مليار ريال بحسب تصريح 
ســفير المملكة الســعودية لــدى المملكة، وبلغ 
حجــم التبــادل التجــاري للســلع غيــر النفطية 
بينهمــا فــي الربــع األول مــن عــام 2017 نحــو 

782 مليون دوالر.
االســتثمارات  نســبة  أن  إلــى  يشــار  كذلــك 
بالمملكــة  العقــاري  القطــاع  فــي  الســعودية 
)يعــد ثانــي أكبر قطــاع غير نفطي فــي البالد 
بعــد القطاع المصرفي بقيمة 5 % من الناتج 
 ،% 25 المحلــي اإلجمالــي( تمثــل أكثــر مــن 
ووصل عدد الشــركات الســعودية التي تملك 
 400 إلــى  البحريــن  فــي  اســتثمارات فعليــة 
شــركة بحســب إحصائيــات لــوزارة التجــارة 

السعودية.
هــذا فضالً بالطبع عن التســهيالت البحرينية 
المقدمة للمستثمرين السعوديين، خاصة بعد 
افتتــاح المكتــب التمثيلــي لمجلــس التنميــة 
االقتصادية الذي يســتهدف اطالع المستثمر 
الســعودي على الفرص االســتثمارية المتاحة 
بالبحريــن، وافتتــاح مكتــب وفريــق مختص 
الصناعــة  وزارة  لــدى  الســعودي  للمســتثمر 
والتجارة والســياحة بالبحرين بغرض تقديم 
مزيد من التســهيالت اإلجرائية للمســتثمرين 

السعوديين.

جاللة الملك في مقدمة مودعي أخيه خادم الحرمين الشريفين

المنامة - بنا

زيارة الملك سلمان تعزز مسار التعاون األخوي بين المملكتين والشعبين
ريــال التجــاري األول للبحريــن باســتثمارات تتجــاوز 13 مليــار  الشــريك  الســعودية 
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الصالــح  فائقــة  الصحــة  وزيــرة  اســتقبلت 
ــا مــن شــركة نيوفارمــا،  بمكتبهــا وفــًدا يابانيًّ
والــذي قــّدم نتائــج دراســة يابانيــة بحرينية 
أجريــت علــى عــدد مــن مرضــى الســكري من 
النــوع الثانــي باســتخدام نــوع مــن األدويــة 
نتائــج  وأظهــرت  والتــي خلصــت  الحديثــة، 

إيجابية تعود بالنفع على المرضى.
وخــال اللقــاء الــذي عقــد بحضــور الوكيــل 
العوضــي،  محمــد  للمستشــفيات  المســاعد 
ومديــر مشــروع الجينــوم البحرينــي أمانــي 
الزائــر،  بالوفــد  الوزيــرة  رحبــت  الهاجــري، 
وبهــدف الزيــارة، مؤكــدًة االهتمــام بتشــجيع 
وتوصيــات  البحــوث  هــذه  مثــل  ودعــم 
الدراســات القيمــة التــي تســاهم فــي عــاج 
بكافــة  العمــل  أســاليب  وتطويــر  المرضــى 

مرافــق الــوزارة عبــر اســتثمارها فــي تحقيق 
االرتقــاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة. 
كذلــك اســتعرض الوفــد مجــاالت الدراســة، 

والنتائج التي خلصت لها دراستهم.
عــن  الصالــح  أعربــت  اللقــاء،  ختــام  وفــي   
شــكرها وتقديرهــا للوفــد الزائــر، متمنيًة لهم 
دوام التوفيــق والنجــاح فــي مجــال عملهــم. 
ومــن جانبهــم، أعــرب الوفد اليابانــي من عن 
بالغ شــكرهم وتقديرهــم لوزيرة الصحة على 

حسن االستقبال والترحيب.
 وفــي اإلطــار ذاتــه، اجتمــع فريــق مشــروع 
الجينــوم البحرينــي مــع الوفــد الزائــر، حيــث 
الدراســة،  عــن  متكامــل  عــرض  تقديــم  تــم 
وطرق االســتفادة مــن مخرجاتهــا، وإمكانية 
الجينــوم  مشــروع  فــي  بهــا  االســتعانة 

البحريني.

الصالح تطلع على نتائج دراسة يابانية بحرينية لمرض السكري

إنجازات رائدة للقطاع الصحي بفضل الدعم الحكومي
الصالح ــن  م وتــقــديــر  شــكــر  بــرقــيــة  يتلقى  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  ســمــو 

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة 
برقية شكر وتقدير من وزيرة الصحة فائقة الصالح، هذا نصها:

حضــرة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
الموقــر  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 

رئيس الوزراء حفظكم هللا ورعاكم
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

ســموكم  مقــام  إلــى  أرفــع  أن  يشــرفني 
أســمى آيات الشكر والتقدير على الدعم 
القطــاع  بــه  يحظــى  الــذي  واالهتمــام 
وســعي  الكريــم  لدنكــم  مــن  الصحــي 
لتحســين  المســتمر  الرشــيدة  الحكومــة 
جــودة الخدمــات الصحية والتوســع في 
توفير المستشــفيات والمراكــز الصحية، 
واإلمكانــات  المــوارد  بــكل  ودعمهــا 
الازمــة؛ لضمــان حصــول المواطــن على 

أعلى مستويات الرعاية والعاج.
سيدي صاحب السمو..

إنــه لمــن دواعي ســرورنا وفخرنــا تقدير 
ســموكم حفظكــم هللا ورعاكــم علــى مــا 
تزخــر بــه المملكــة من كفــاءات وخبرات 
طبيــة متخصصــة فــي القطــاع الصحي، 
هــذا  فــي  العامليــن  بجهــود  واإلشــادة 
جهــود  مــن  بــه  يقومــون  ومــا  القطــاع 
متميــزة لتقديــم خدمــة صحيــة حديثــة 
المواطــن،  صحــة  مــن  تعــزز  ومتطــورة 
مؤكديــن علــى أن هــذه الكــوادر العاملــة 
الوطــن  جنــود  هــم  الصحــي  بالقطــاع 
أجــل  مــن  والنفيــس  الغالــي  ويبذلــون 

وطنهم وقادتهم.
سيدي صاحب السمو...

ودعمكــم  الســديدة  رؤاكــم  بفضــل  إن 
الامحــدود وعطــاء ومســاندة ســموكم 

المملكــة  فــي  الصحــي  القطــاع  حقــق 
وملموســة  رائــدة  عديــدة  إنجــازات 
بشــهادات واعتمادات عالمية تؤكد تبوؤ 
مملكــة البحريــن لمراكز متقدمة في هذا 
االهتمــام  مــدى  لتجســد  الهــام  القطــاع 
والدعــم والرعايــة المتواصلــة من جانب 

القيادة الحكيمة.
وفــي الختــام، نســأل المولــى عــز وجــل 
أن يحفظ ســموكم ويســدد على مســيرة 
الخيــر خطاكــم الكريمــة بقيــادة صاحب 
الجالــة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه 
والرفعــة  التقــدم  مــن  المزيــد  لتحقيــق 
ولشــعبها  الغاليــة  لمملكتنــا  والرخــاء 

الوفي.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
فائقة بنت سعيد الصالح
وزيرة الصحة

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا
المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، برقيــة تهنئة من 
سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ حمود بن عبدهللا آل خليفة، 
بمناســبة نجــاح مملكــة البحريــن فــي تنظيم واســتضافة ســباق جائــزة البحريــن الكبرى 

لطيران الخليج للفورموال 1 2019.

فــي  عبــدهللا  بــن  حمــود  الشــيخ  وعبــر 
وتبريكاتــه  تهانيــه  خالــص  عــن  برقيتــه 
لجالــة الملــك باإلنجــاز الــذي جــاء نتيجــة 
للجهــود الكبيــرة للوصول إلى هــذه النتائج 
المشــرفة والمتميــزة، والمتمثلــة في تقديم 
البحريــن كإحــدى أهــم المحطــات المنظمــة 

لهــذه البطولــة العالميــة فــي منطقة الشــرق 
األوســط، الــذي يســهم فــي تحقيــق أهداف 
مملكتنــا  فــي  الشــاملة  التنمويــة  المســيرة 
الغالية، سائاً المولى عّز وجّل أن يديم على 
جالته موفور الصحة والســعادة ولمملكتنا 

المزيد من اإلنجازات والنجاحات.

تلقــى عاهل الباد صاحــب الجالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، برقيــة تهنئة 
من مستشار جالة الملك لشؤون السلطة 
فيهــا  رفــع  الســتري،  محمــد  التشــريعية 
أســمى آيات التهانــي والتبريــكات لجالة 
الملك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته 
مملكة البحرين في تنظيم فعاليات سباق 

جائــزة البحريــن الكبــرى إحــدى جــوالت 
 ،2019 لعــام   1 للفورمــوال  العالــم  بطولــة 
مؤكًدا أن النجاح الكبير لســباق الفورموال 
1 يعد إضافة جديدة إلى إنجازات مملكة 
التنمويــة  المســيرة  ظــل  فــي  البحريــن 
الشــاملة لحضــرة صاحب الجالــة الملك، 
داعًيــا هللا تعالــى أن يديــم علــى جالتــه 

نعمة الصحة والعافية.

العاهل يتلقى تهنئة حمود بن عبداهلل

... وجاللته يتلقى تهنئة من الستري

أنابــت قرينــة عاهــل البــالد رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، ســمو الشــيخة نيلة بنت حمــد بن إبراهيــم آل خليفة نائبة 
رئيس مجلس أمناء المبرة الخليفية، ورئيسة المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسالمة البحرية، 
لحضــور المؤتمــر الدولــي الخامــس للتوحد، والــذي أقيم تحت رعاية قرينــة العاهل بتنظيم 

من جمعية البحرين لألطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل.

وأعربــت ســمو الشــيخة نيلــة بنــت حمــد بــن 
إبراهيــم آل خليفة عن شــكر ســموها لألميرة 
ســبيكة على رعايتها لهــذا المؤتمر الذي أقيم 
تزامًنــا مــع االحتفــال بيــوم التوعيــة بمــرض 
التوحــد الذي يصادف الثاني من شــهر أبريل 
مــن كل عــام، مؤكدة أهمية هــذه الرعاية في 
إنجــاح فعاليــات المؤتمــر وتحقيــق األهداف 

المنشودة منه.
 وأوضحت ســمو الشــيخة نيلة بنت حمد أن 
ل فرصة  المؤتمر الدولي الخامس للتوحد مثَّ
لكافــة المهنييــن والعامليــن وأوليــاء األمــور 
لالتقــاء مــع كوكبــة مــن الخبــراء المحلييــن 

والدولييــن والتعــرف علــى آخر المســتجدات 
والتطــورات العلميــة فــي مجــال الدراســات 
المتعلقــة بصعوبــات طيــف التوحــد، إضافــة 
إلــى مواكبــة التطــور العلمي في هــذا المجال 
لتقديــم خدمــات مميزة، إضافة إلــى التعرف 
ورفــع  الجديــدة،  البحثيــة  التطــورات  علــى 
طيــف  اضطرابــات  بشــأن  الوعــي  مســتوى 

التوحد.
 مــن جانبهــا، تحدثــت ســمية حســين عضــو 
مجلــس إدارة جمعية البحرين لألطفال ذوي 
الصعوبــة فــي الســلوك والتواصــل عــن نشــأة 
وأهــداف وبرامــج عمــل مركز عاليــة للتدخل 

المبكــر، وأوضحــت فــي كلمــة خــال افتتــاح 
المؤتمــر أن المركــز يعمــل علــى تقديم برامج 
مــع  تتماشــى  مختلفــة  وتأهيليــة  تدريبيــة 
قــدرات األبنــاء الطلبــة، وعلــى أيــدي فريــق 
عمــل تربــوي واختصاصييــن مدربيــن، مبينة 
أن المركــز يضم اآلن 130 طالًبا وطالبة، وقد 
تــم دمــج مــا يقــارب 100 طالب فــي مدارس 
نظاميــة مختلفــة مــن أجــل مواصلــة رحلــة 

تعليمهم.
وشــارك بالمؤتمــر الدولــي الخامــس للتوحــد 

10 متحدثيــن مــن البحريــن والعالــم، إضافة 
وزارة  مــن  وأســاتذة  اختصاصييــن  إلــى 
التربيــة والتعليــم، وجامعــة البحريــن وكليــة 
البوليتكنــك، إضافــة إلــى عــدد كبير من أســر 

أطفــال التوحــد، جنًبــا إلــى جنب مــع المربين 
والباحثيــن ومقدمــي الخدمات والممارســين 

ومقدمي الرعاية في هذا المجال.
 واســتهدف المؤتمر كافــة المهتمين بالتوحد 

مــن  التعلــم  وصعوبــات  الحركــة  وفــرط 
واختصاصــي  وأطبــاء  ومعلميــن  مختصيــن 
تخاطب وتعديل ســلوك وأســر وأولياء أمور 
الدولــي  المؤتمــر  وتخلــل  التوحــد،  أطفــال 
الخامــس للتوحــد جلســات قــّدم خالها عدد 
التوحــد  مجــال  فــي  االختصاصييــن  مــن 
استشارات مباشرة ألولياء األمور والمهتمين 

بالتوحد.
وعلــى هامش المؤتمر أقيــم معرض لمقدمي 
الخدمــات فــي مجال التوحــد، وذلك بتنظيم 
آل  علــي  بنــت  رانيــة  الشــيخة  ســعادة  مــن 
خليفة، نائب رئيس جمعية البحرين لألطفال 

ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل.
كمــا أقيــم أيًضــا “معــرض المواهب” لتســليط 
الضــوء علــى قــدرات األطفــال ذوي التوحد، 
الــذي  حاجــي  الطالــب حســين  بينهــم  ومــن 
وكذلــك  فنيــة،  لوحــة   30 مــن  أكثــر  عــرض 
الطالــب عبــد هللا نــور الريس الــذي عرض ما 

يقارب 40 لوحة من تصويره.

المنامة - بنا

مواكبة التطور العلمي بمجال صعوبات طيف التوحد

قرينة العاهل تنيب سمو الشيخة نيلة لحضور المؤتمر الدولي الخامس للتوحد

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة دعيج بن سلمان

القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  تلقــى 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
بــن حمــد  الملكــي األميــر ســلمان 
آل خليفــة، برقيــة تهنئة من أمين 
عام مجلس الدفاع األعلى الفريق 
الركن الشــيخ دعيج بن سلمان آل 
مملكــة  نجــاح  بمناســبة  خليفــة، 
البحريــن فــي تنظيم واســتضافة 
الكبــرى  البحريــن  جائــزة  ســباق 
 1 للفورمــوال  الخليــج  لطيــران 
خالــص  عــن  فيهــا  أعــرب   ،2019
لصاحــب  والتبريــكات  التهانــي 

الســمو الملكــي ولــي العهــد علــى 
مــا تحقق مــن نجاح كبيــر لمملكة 
وإقامــة  تنظيــم  فــي  البحريــن 
هــذا الســباق علــى أرض المملكــة، 
واهتمــام  بمتابعــة  حظــي  الــذي 
في مختلــف أنحاء العالــم، منوًها 
بالجهود المميزة للكوادر الوطنية 
التي قدمت كل ما من شأنه رفعة 
الوطن من خــال التنظيم الراقي 
هــذا العام بمــا يعزز مكانة المملكة 
ظــل  فــي  األصعــدة  كافــة  علــى 
المســيرة التنموية الشــاملة لعاهل 
البــاد صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

األميرة سبيكة 
تنيب سمو الشيخة 

نيلة لحضور المؤتمر 
الدولي للتوحد

أبواب “الجنوبية” مفتوحة للتواصل مع األهالي
سمـو الشـيـخ خلـيـفـة بـن علـي: خـدمـة المحـافـظـة وأهـالـيـهـا شـرف لـنـا

اســتقبل محافــظ المحافظة الجنوبية ســمو 
الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
بالمحافظــة،  األســبوعي  ســموه  بمجلــس 
عــدًدا مــن المســؤولين والوجهــاء واألعيــان 
واألهالــي، فــي إطــار االهتمــام الــذي ُيوليــه 

بالتواصل مع أبناء المحافظة.
 وأكــد ســموه، أنــه تنفيــًذا لتوجيهــات عاهــل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
ألبنائهــا  مفتوحــة  المحافظــة،  أبــواب  فــإن 
علــى  واالطــاع  معهــم  للتواصــل  وأهاليهــا 
ماحظاتهــم  إلــى  واالســتماع  احتياجاتهــم 
والعمــل على تلبيتها بالتعاون والتنســيق مع 

الجهات المعنية في المملكة.
 وأضــاف ســموه: وضعنــا علــى عاتقنا خدمة 
المحافظــة الجنوبية وأهاليهــا األوفياء وهو 
شــرف لنا، وســوف نعمل على بذل مزيد من 
العمــل والعطــاء فــي ســبيل تحقيــق النجــاح 
الجنوبيــة  للمحافظــة  واالزدهــار  والتقــدم 
العريقــة، األمــر الذي ال يتحقــق إال بالتواصل 

والتعاون مع األهالي.
وأعــرب ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن 
وتقديــره  اعتــزازه  عــن  خليفــة،  آل  خليفــة 
للجهــود النبيلــة التــي يقــوم بها رجــال األمن 

وصــون  الوطــن  أمــن  حفــظ  مجــال  فــي 
مكتسباته، في ظل توجيهات وزير الداخلية 
الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفــة، والهادفة إلى تعزيز مفهوم الشــراكة 
المجتمــع  تماســك  يحفــظ  بمــا  المجتمعيــة 

وأمنه واستقراره.
وتناول الحضور، الزيارة التاريخية الناجحة 
التي قام بها ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن 
خليفة آل خليفة لليابان، إذ أشــار ســموه إلى 
أن المحافظة الجنوبية تبوأت مكانة عالمية 
قبــل  مــن  كبيــر  باهتمــام  وحظيــت  رفيعــة، 
المســؤولين اليابانييــن الذيــن أكــدوا أهميــة 
التعــاون  أوجــه  تعزيــز  فــي  الزيــارة  وعمــق 
بيــن المحافظة الجنوبيــة وأكبر المحافظات 
االقتصــادي  المجــال  فــي  خاصــة  اليابانيــة 
واالســتثماري واألمنــي والثقافي، وهو األمر 

الــذي يؤكــد مدى حرص المحافــظ الجنوبية 
علــى دعــم عاقــات الصداقة مــع محافظات 
دول العالــم، واالســتفادة من آخــر التطورات 
لتقديــم  واســتخدامها  اليابانيــة  والتقنيــات 

أفضل الخدمات للمواطنين.
المحافظــة  أهالــي  أعــرب  جهتهــم،  مــن   
وتقديرهــم  شــكرهم  بالــغ  عــن  الجنوبيــة 

لســمو المحافــظ على حرص ســموه لالتقاء 
بالمواطنيــن وتكريــس قيم اآلبــاء واألجداد 
للمجتمــع  األصيلــة  الــروح  علــى  حفاًظــا 
البحريني، منوهين بجهود ســموه في تعزيز 
أسس التعاون والتنسيق وفتح آفاق واسعة 
في مختلف المجاالت لمستويات أفضل من 

التنمية والخدمات.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال عدًدا من المسؤولين والوجهاء واألعيان واألهالي

الرفاع - المحافظة الجنوبية

المحافظة الجنوبية 
حظيت باهتمام 

كبير من المسؤولين 
اليابانيين

نقّدر جهود رجال 
األمن لحفظ 

االستقرار وصون 
المكتسبات
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تبني سياسة تطبيق الحلول المبتكرة
ــات الــحــكــومــيــة” ــارس ــم ــم ــق “أفـــضـــل ال ــري ــوع يــجــتــمــع مـــع ف ــط ــم ال

اجتمــع وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء محمــد المطــوع بمكتبــه أمس مع فريــق “البحريــن ألفضل 
الممارســات”؛ الســتعراض آليــات العمــل فــي الفتــرة المقبلة في إطار أداء رســالته نحــو االرتقاء 
بجودة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات وتعزيز الثقة في منهجية األداء المؤسسي 

بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات.

األفــكار  مــن  مجموعــة  االجتمــاع  وناقــش 
خاللهــا  مــن  العمــل  يتــم  التــي  والمبــادرات 
للوصول إلى نتائج مميزة في دعم المؤسسات 
الحكومية تفوق الطرق النمطية االعتيادية بما 
ينعكــس إيجاًبــا علــى مواصلــة التطويــر والنمو 
خــالل  مــن  كافــة  المســتهدفة  القطاعــات  فــي 
البرنامــج. وشــّدد المطــوع علــي ضــرورة تبنــي 
بوصفهــا  المبتكــرة؛  الحلــول  تطبيــق  سياســة 
مصــدًرا الســتمرارية تنميــة وتطويــر خدمــات 
القطاعــات الحكومية، الفًتا أن برنامج البحرين 
ألفضل الممارسات يهدف إلى تحسين وتطوير 
أداء األجهــزة والمؤسســات الحكومية يما يعّزز 
الثقــة فــي مخرجــات العمل الحكومي، ويســهم 

فــي تقديم أفضــل الحلول للمواطــن البحريني؛ 
كونه المستهدف األول من البرامج الحكومية.

وأكــد أنــه على ضــوء توجيهات رئيــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة لجميع القطاعات الحكومية باالرتقاء 
بخدماتهــا وتحســينها وفــق أفضل الممارســات 
وطبًقــا ألفضــل المعايير العالمية هــدف برنامج 
“البحرين ألفضل الممارســات” إلى تجسيد تلك 
التوجيهات والعمل في إطارها لما لذلك من أثر 
إيجابــي فــي تعزيــز البيئــة التنموية فــي مملكة 
للقطــاع  الخارجيــة  والســمعة  واألثــر  البحريــن 

ا. ا ودوليًّ الحكومي إقليميًّ
الحكومــة  عمــل  برنامــج  إن  المطــوع  وقــال 

تضمــن آليــات رفع وتطويــر كفاءة المؤسســات 
الحكوميــة بالشــكل الذي يتناســب مــع المرحلة 
النهــوض  نحــو  الحكومــي  والتوجــه  المقبلــة 
بالقطاعــات والمؤسســات الحكوميــة بالمملكــة 
البحريــن وحرصهــا  ســعى حكومــة  إطــار  فــي 
الدائــم علــى تنميــة قــدرات الجهــاز الحكومــي 

للبالد.
فيما أعرب المطوع عن شكره وتقديره للجهود 

الممارســات  “أفضــل  فريــق  بهــا  يقــوم  التــي 
الحكوميــة” ودوره فــي تحفيــز ودعــم أفضــل 
الممارســات مــن خــالل توثيــق قصــص النجــاح 
ونشرها في األجهزة الحكومية كافة لكي تكون 
بمثابة نموذج لالرتقاء بمستوى الخدمات التي 
للمواطنيــن،  الحكوميــة  المؤسســات  تقدمهــا 
ودافًعــا لمزيد من االبتــكارات الحديثة الداعمة 

للقطاعات الحكومية.

وزير شؤون مجلس الوزراء مجتمعا مع فريق “البحرين ألفضل الممارسات”

المنامة - بنا

حميدان: تحسن ملحوظ بالوضع المالي لبنك األسرة
أعمال ورواد  منتجة  عائلة   470 تمويل 

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك األسرة جميل حميدان 
اجتماع الجمعية العمومية الســنوية لبنك األســرة، بحضور كل من نائب رئيس مجلس 
إدارة البنــك مصطفــى الســيد، والرئيــس التنفيــذي للبنــك خالد عتيــق، وأعضاء مجلس 
اإلدارة، والمساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومصرف البحرين المركزي، وذلك 

في مكتبه بالوزارة.

التقريــر  اســتعراض  االجتمــاع  فــي  وتــم 
المالــي للبنــك عــن للســنة الماليــة المنتهيــة 
أوضاعــه  تطــور  أوضــح  والــذي   ،2018
الماليــة، فــي إطــار الحــرص علــى االلتــزام 
بمبــادئ الشــريعة اإلســالمية، كمــا تم بحث 
ســبل زيادة رأس المال الســتكمال مســيرة 
النمــو والتطويــر للخدمــات التمويلية التي 
يقدمهــا البنــك لرواد األعمال من الجنســين 
فــي  المتناهيــة  المشــروعات  وأصحــاب 
المنتجــة  لألســر  األخــص  وعلــى  الصغــر، 

التــي تــزاول عملهــا مــن المنــزل، بما يســهم 
فــي تعزيــز مشــاركتهم فــي عمليــة البنــاء 

والتنمية االقتصادية. 
عــن  حميــدان  أعــرب  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
تقديره لجهود مجلس إدارة البنك في دعم 
وتطويــر الخدمات التمويليــة على مختلف 
اســتمرار  علــى  انعكــس  ممــا  المســتويات، 
التحســن الملحوظ في النشــاط االقتصادي 
للبنك، من خالل تنفيذ واســتكمال منظومة 
تنميــة  بهــدف  الصغــر؛  متناهيــة  األعمــال 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة واألســر 
المنتجة بمملكة البحرين، مشيدا بما تحقق 
من نتائج إيجابية بتمويل ما يزيد عن 470 

أسرة منتجة من المنزل ورواد األعمال.
وتــم بحــث المســاعي الراميــة إلــى زيــادة 
العوائــد االجتماعيــة علــى المجتمــع؛ نظــرا 
ألهميــة الــدور الــذي يلعبــه قطــاع التمويل 
متناهــي الصغــر فــي هــذا الشــأن، خصوصا 
وأنــه يعــد أحد الركائز األساســية لتحســين 

الدخــل  ذات  لألســر  المعيشــي  المســتوى 
المحدود وزيادة معدالت النمو االقتصادي، 
كمــا تــم الموافقــة على إعــادة تعييــن هيئة 
الرقابــة الشــرعية للســنة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2019، وكذلك إعادة تعيين شركة 
الســنة  المعتمــدة عــن  الخارجــي  التدقيــق 
ذاتهــا، مــع إعــادة تعييــن أعضــاء مجلــس 
مصــرف  موافقــة  وفــق  الحالييــن  اإلدارة 

البحرين المركزي.

وزير العمل والتنمية االجتماعية يترأس اجتماع الجمعية العمومية لبنك األسرة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

إنا هلل وإنا إليه راجعون

 بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل

 وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل

 وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل

 وسمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبداهلل آل خليفة

ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة

ومعالي الشيخ خالد بن إبراهيم بن حمد آل خليفة

وكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة

بوفاة  المغفور لها بإذن اهلل

 سمو الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
داعين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

Û  أبحــرت بأشــرعتي فــي بحر الفالســفة والفنانين وأباطرة الفكــر؛ بحثا عن الصندوق
األســود بعــد ســقوط طائــرة ســعادتهم في محيــط االكتئــاب، وموج القلــق، وجنون 
اإلعصــار فــي عمليــات تنقيــب معرفيــة؛ لمعرفــة أســرار النفــس البشــرية، وفلســفة 
الوجــود، وكنــه وجــود اإلنســان، وحقيقة ما بهم، وهــم العباقرة بيــن  تأرجح الحياة 
كمثال لفيلســوف التشــاؤم شــوبنهاور بين المتعة واأللم أو تقديس اللذة للفيلسوف 
أبيقور على أمل بالخلود األبدي على طريقة الفراعنة، خصوصا لعظماء، عبقريتهم 
الفيلســوف فوكــو، وبتشــكيك  الــرب، متســائال بحفــر  بلمســة  ممهــورة ومختومــة 
ديــكارت، ووجوديــة ســارتر، مــا الذي ينقــص صاحب المجــد أن أمتلك بريــق المال، 
وإكســير المنصــب، وكثافــة ضــوء مصابيــح الشــهرة ودنيــا الحــب أيضــا؟ ولمــاذا 
عجــزوا عــن  تحويــل قطــع جواهــر امتيــازات الحيــاة إلــى قــالدة ســعادة ال مشــنقة 
وجــود؟ وهــل الحــب اللعنة األخرى لتعاســة بين دونجوانية ســارتر الوسواســّية، أو 
الغياب األســطوري للرغبة عند كانط، أو الفشــل الممزق للروح والمتكرر لنيتشــة مع 
الحســناوات؟!! ومع كل عتبة مجد صيدلية، ومع كل دفقة شــهرة عقاقير. فمن منا 
ال يعــرف كاتــب الرعب الشــهير إدغــار آالن بو الذي كان مولعا بتصوير الشــخصيات 
المضطربــة في كتاباته ومهووســا بعلم النفس، والســؤال: ما الــذي قاده للجنون هو 
أيضــا هــل هو نســيان ))كوكتيل الحيــاة((، والذي أعني بها التمتــع بكل أنواع الجمال 
المنثــور بيــد هللا علــى الكــرة األرضيــة جمــال روح، ونضــارة محيا، ورقصــة طبيعة، 
ومذاق زاد، وتوأم روح، وسياحة عمر، وزينة مال وبنون... إلخ. أقول ما الذي جعل 
الكاتب ادغار ترك النفس تلهو في هوس قاتل بالكتابة في الرعب؟ هل هو إسرافه 
فــي التعلــق بالخمــر أم هــو موت حبيبتــه التي مات هــو اآلخر بعد وفاتها بســنتين؟ 
فهــل الحــب يقتــل أم ينهي أحزانــا، ونزار قباني يقول: الحــب كان مخدرا جربته لم 
ينه أحزاني وال أزماتي.!! ما الذي جعل الكاتب األمريكي الشــهير هيمنغواي نســيان 
المجــد والمــال والشــهرة واألضــواء واالنتحــار ببندقيتــه؟ هــل هي جينــة انتحارية 
تنتقــل فــي العائلــة المكتئبــة، حيــث والــده وأخــوه وأختــه، ماتــوا جميعــا ُمنتحرين 
فــي خبــث جينــات متســللة؟ ولمــاذا تــرك االكتئــاب يفترســه، ولــم يبحث عــن الحل 
فــي ))كوكتيــل الحيــاة(( مــع البحــث، ولو عــن طبيب معالــج؟ ولماذا جائــزة نوبل لم 
تشــبع نرجســته المتقرحة؟ البد أن هناك أســبابا في عدم ســعادة العظماء، وصانعي 
التاريخ، وكان عليهم البحث عنها، والحصول على كوكتيل الحياة، وإنقاد أنفسهم، 
وعدم االستسالم، والبحث عن رئات تنفس في هذا الكون الجميل الذي صاغته يد 
اإلله كلوحة فنية زيتية، فهم أولى بالســعادة ومتع الحياة، فشــخصية عظيمة مثل 
بيتهوفــن ال ينبغــي أن تستســلم لفكرة الهــروب من ألم الواقع باحتســاء كؤوس من 
الخمــرة الســامة، فــي تحايــل وقتي قــد يخرج المدمــن من جحيم الزمــن إلى حيث 
بطن مقبرة الوجود. والسؤال: هل هي قسوة األب الذي كان يضربه، فأفقده حاسة 
الســمع فــى مراحــل متقدمة من حياته، ففقد طعم الحيــاة؟ أم هي العبقرية التي ال 
يشــعلها إال الجنــون، أم الطعنــات العاطفية لخناجر فتيات طبقــة النبالء فراح بجلد 
ذاتــه، وفــات بيتهوفــن أننا ال نختار مــن نحب، وأن عالقتنا بالحــب عبارة عن تقيح 
زمني غير معلن يقع مصادفة أم ترى هي خلطة كيميائية لكيمياء الحب، انسجمت 
لتنتــج عالقــة بين قلب وادع، وخنجر بشــري يســمى حبيبا؟!. نعم كمــا أننا ال نختار 
األم  ال نختار الحبيبة. ومسكين ذلك الذي يقوده القدر لحب، ورده وأزهاره ال تنبت 
إال على جدار مقبرة أو شرفة أطالل أو فوق ضريح مهشم مهمل كان يسمى قلبا.

المجد 
سيد ضياء الموسويواالكتئاب

s.dheyaalmosawi
@gmail.com



البحرين جسدت روح الوسطية اإلسالمية
والطائفية ــاب  ــ واإلره العنف  أشــكــال  كــل  يــرفــض  ــام  اإلسـ المفتاح: 

قال وكيل الشــؤون اإلســامية بوزارة العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف فريد المفتاح إن 
مملكــة البحريــن جســدت روح الوســطية اإلســامية، وجعلــت منها هويــة وطنية تعــزز االنتماء 
والــوالء للوطــن وقيادتــه، وكانــت البحرين وســتبقى واحة للتعدديــة وأنموذجا للتنــوع الثقافي 
والحضــاري، واتخــذ قادتهــا ووالة أمرهــا األوفيــاء ذلــك نهجــا راســخا يؤكــد الهويــة اإلســامية 

والعربية لمملكة البحرين.

جــاء ذلــك فــي االحتفال الســنوي بذكــرى ليلة 
اإلســراء والمعــراج، بتنظيــم مــن وزارة العــدل 
والمجلــس  واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون 
األعلى للشــؤون اإلسامية، وبحضور عدد من 
المشــايخ والقضاة، وعدد من الســفراء ورجال 
المواطنيــن  مــن  الدبلوماســي، وجمــع  الســلك 

والمقيمين.
عاهــل  إلــى  العطــرة  التهنئــة  المفتــاح  ورفــع 
البــاد صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى 
الــوزراء صاحــب الســمو  آل خليفــة، ورئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شــعب 
البحريــن الكريــم واألمــة العربيــة واإلســامية 

جمعاء.
وأضــاف: أن معجــزة اإلســراء والمعراج حدث 
عظيــم تتوقــف عنــده العقــول بإكبــار وإجــال 
اإليمــان  بمشــاعر  خفاقــة  لــه  األفئــدة  وتــرق 
المؤمنيــن  نفــوس  فــي  المتجــذر  واليقيــن 
اإلســراء  رحلــة  أن  إلــى  مشــيرا  الصادقيــن، 
والمعــراج كانــت عامــة فارقــة، تحولــت بهــا 
مجريات األحداث، وبدأ بها خط الزمان يتجه 
نحــو معلــم جديــد مــن معالــم الثبــات، ليرســخ 

اإليمــان الثابــت فــي نفــوس المؤمنيــن، بنبــوة 
النبــي  ذلكــم  والســام،  الصــاة  عليــه  محمــد 
الخاتم، الذي ابتعثه هللا تعالى رحمة للعالمين، 
فلقي في سبيل ذلك ما لقي، فثبت هللا فؤاده 
الرحلــة  بتلــك  الهمــوم واألحــزان،  عنــه  وأزال 
العلوية المباركة. ولفت إلى أن االحتفال بهذه 

المعجزة الخالدة، يأتي تأكيدا على أن اإلسام 
للتحضــر،  ورســالة  للســام  دعــوة  ســيبقى 
لــكل  مســتنكرا  رافضــا  بمقاصــده  وســيظل 
أشــكال التطرف والعنف واإلرهاب والطائفية. 
وســتبقى األمــة اإلســامية علــى عهدهــا الذي 

قطعته مع خالقها.

المفتاح يلقي كلمة في االحتفال السنوي بذكرى اإلسراء والمعراج

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكــد وزيــر شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي 
ملــًكا وحكومــة  البحريــن،  مملكــة  ترحيــب 
بهــا  قــام  التــي  األخويــة  بالزيــارة  وشــعًبا، 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، بوصفهــا بشــارة خيــر 
ولبنــة جديــدة في صرح العاقــات األخوية 
قيادتــي وشــعبي  بيــن  والوثيقــة  المتميــزة 
بجذورهــا  الضاربــة  الشــقيقين،  البلديــن 
راســخة  أســس  علــى  التاريــخ  أعمــاق  فــي 

القربــى  ووشــائج  واألخــوة  المحبــة  مــن 
ووحــدة الــدم والهــدف والمصيــر المشــترك.

لوكالــة  تصريــح  فــي  الرميحــي  وشــدد 
األنبــاء الســعودية علــى أن خــادم الحرميــن 
الشــريفين رمز للحكمــة واالعتدال والعطاء 
وزيارتــه  واإلســامي  العربــي  العالــم  فــي 
بحفــاوة  الــدوام  علــى  تحظــى  األخويــة 
األوســاط  مختلــف  فــي  بالغتيــن  وســعادة 
الرســمية والشــعبية واإلعاميــة البحرينية، 
فــي ســياق التقديــر الواســع لقيادتــه، بدعــم 
من سمو ولي عهده األمين األمير محمد بن 

ســلمان، فــي توطيــد أعمــدة حصــن العروبة 
الحصينــة،  والمســلمين  اإلســام  وقلعــة 
والحضــاري  التاريخــي  دورهــا  وتعزيــز 
حقوقها.وأشــار  ونصــرة  األمــة  رفعــة  فــي 
التعــاون  البلديــن علــى تعزيــز  إلــى حــرص 
والمعلومــات  األخبــار  وتبــادل  اإلعامــي، 
ونقــل الخبــرات الفنيــة والتقنيــة والبشــرية 
والمســموع  المرئــي  اإلعــام  مجــاالت  فــي 
المواقــف  واإللكترونــي، ومواصلــة توحيــد 
فــي المحافل اإلعامية  اإلقليمية والدولية، 
التســامح  نشــر  فــي  اإلعــام  دور  وتفعيــل 

المســتدامة،  التنميــة  والوســطية، وتدعيــم 
الكراهيــة والتطــرف واإلرهاب.وأكــد  ونبــذ 
الوزيــر اعتزاز البحرين كون الســعودية أكبر 
شــريك اقتصــادي وتجــاري وســياحي لهــا، 
متوقًعا أن يشــّكل جســر الملك حمد شــرياًنا 
جديــًدا لتقويــة هــذه الشــراكة األخويــة إلى 
جانــب جســر الملــك فهد الذي اســتقبل أكثر 
مــن 382 مليون مســافر خــال 32 عاًما منذ 
ــا،  افتتاحــه، وبمعــدل 74 ألــف مســافر يوميًّ
ا قارب 120 ألف مسافر  وحقق معدالً قياسيًّ

ا في مارس 2019. يوميًّ

العالقــات صــرح  فــي  جديــدة  ولبنــة  خيــر  بشــارة  الزيــارة  الرميحــي: 

خـادم الحرميـن رمـز للحكمـة والعـطـاء

القضيبية - مجلس النواب

قال رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس 
النــواب علــي اســحاقي إن اللجنــة دعــت إلــى 
تفعيــل دور شــركة ممتلــكات القابضــة كــذراع 
ضــرورة  إلــى  مشــيرًا  للحكومــة،  اســتثماري 
زيــادة إيــرادات الشــركة واســتثماراتها تحقيقــًا 
ألهدافها في إدارة األصول غير النفطية لمملكة 
البحريــن، والدفــع بعجلــة االقتصــاد البحرينــي، 
للعمالــة  الموظفــة  الشــركات  أكبــر  مــن  كونهــا 
البحرينيــة فــي القطاع الخاص.وأكد إســحاقي 
أن زيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة هــو ضــرورة 
ملحــة لتنويــع مصــادر الدخل وبالتالــي تحقيق 
التــوازن المالــي لمملكــة البحريــن دون أن يتأثر 

المواطن.
جاء ذلك في االجتماع المشــترك بين اللجنتين 
والشــورى  النــواب  مجلســي  فــي  الماليتيــن 
اعتمــاد  قانــون  مشــروع  لمناقشــة  والحكومــة 
الماليتيــن  للســنتين  للدولــة  العامــة  الميزانيــة 
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لســنة 2019 بحضور وزيــر المالية واالقتصادي 
الوطني ووزيــر المواصات واالتصاالت ووزير 
األشغال والبلديات والتخطيط العمراني ووزير 

شؤون الكهرباء والماء.
وذكــر رئيــس اللجنــة الماليــة واالقتصاديــة أن 
اللجنــة اطلعت على تفاصيل إيرادات الوزارات 
ومصروفاتهــا التشــغيلية، موضحا أن االجتماع 
الــوزراء  ردود  تضمــن  الحكومــي  البرلمانــي 
استفســارات  علــى  الحكومييــن  والمســؤولين 
النــواب عــن الميزانيــة، إلــى جانــب اســتيضاح 

البحريــن  ممتلــكات  شــركة  ميزانيــة  تفاصيــل 
القابضة، وإيراداتها في الميزانية.

وأضــاف أن اللجنــة ركــزت فــي االجتمــاع علــى 
معرفة الخطط التشــغيلية واللوجســتية لوزارة 
المواصــات واالتصــاالت فيمــا يخــص عدد من 
المشــاريع المهمــة وعلى رأســها توســعة المطار، 
وخدمــات  الجــوي،  الشــحن  إيــرادات  وزيــادة 

العابرين للمطار.
وفيمــا يتعلــق باالستفســارات الموجهــة لــوزارة 
األشــغال والبلديات والتخطيــط العمراني، أفاد 

بأن اللجنة ســعت لمعرفة أوجه صرف إيرادات 
الصندوق المخصص للبلديات وأمانة العاصمة، 
وآليــة االســتفادة مــن برنامــج الدعــم الخليجي 

في مشاريع الوزارة.
أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع الكهربــاء والمــاء فبين 
إســحاقي أن اللجنــة اطلعت على أســس تقدير 
والمصروفــات  للقطــاع،  المخصصــة  الموازنــة 
التشــغيلية لــكل وزارة وجهة حكوميــة، مضيفًا 
أن اللجنــة طلبــت تفاصيــل آليــة توظيــف مبالغ 

الدعم الخليجي للقطاع.

المالــي التــوازن  لتحقيــق  الدخــل  مصــادر  تنويــع  النــواب”:  “ماليــة 
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أول مــرة فــي حياتــي ال أجد كلمات مناســبة لوصف ما أمــر به اآلن، أول 
مــرة أشــعر أن عباراتــي تتقــازم أمام هــول الخبر، وأن حــروف األبجدية 

أصبحت عاجزة عن صياغة عبارات تليق برحيل شيخة العطاء..
ا  فرحيل ســمو الشــيخة عائشــة بنت ســلمان ال خليفة ليس رحياً عاديًّ
يمكــن وصفه بالكلمات.. ســتبقى ذكراِك خالــدة في النفوس، ألنِك عملت 
ك الصغيــُر قبل الكبير ..  بصمــت دون البحــث عن الشــهرة وبهرجها فأحبَّ
وداًعــا يــا شــيخة العطاء وشــقيقة المجد ... رحم هللا أمنــا التي فيها من 
الفضائــل مــا يجعلنا نقف لك تكريًمــا واحتراًما... في هذا المصاب الجلل 
ال ينفــع النعــي نثــًرا... فعاندت حزني في رحيلك كي أرثيك شــعًرا... من 
وســط غبــار المعــارك المقدســة فــي اليمن التــي أوصيتني بهــا خيًرا ذات 

يوم تشرفت فيه وأهل بيتي بالسام عليك.

فراقكــم والرفــاع  المنامــة  تبكــي 
وترتجــي المحرُق صوتكــم ونداكُم

فــــــاضت روحــك للســماء فأمطــرت
تراكــُم الفوائــد  علــى  حزًنــا، 

ميتــٌة أنــِت  مــا  المجــد  عائشــة  أيــا 
هــا هــو فعلــك بيــن األنــام يزاحـــــــُم

بيننــا كان  قلًبــا  هللا  رحــــــــــــم 
يتعاظــُم أخـــــــالُه  فينــا،  ومــازال 

بيننــا المجــد  شــقيقة  تمــت  لــم  ال 
نتقاســُم فكلنــا  نورهــا  إلــى  انظــر 

إننــا عزائــي  الــروح  ســمو  يــا 
مــن خــليفـــة عــــــــرفنا كيــف نقــاوم

َســعدنا تجلــد  العينيــن  اغـــــــماضة 
ناظــُم غيــري  الشــعر  يقــول  ومــا 

برحيلكــم تهمــس  الحيــاة  كأن  وي 
إن الشــموس لــن تحجُبهــا الماحــُم

اللهــم اربــط علــى القلــوب بمصابنــا
فأنــت بمــا فــي القلــوب حتًمــا عالــُم

ربنــا خيــًرا  البحريــن  وعــوض 
الخواتــُم هــي  األعمــال  خيــر  فــإن 

ختاًما أعّزي نفسي وأعّزي اإلنسانية برحيل شقيقة المجد
محمد العرب

عائشة شقيقة المجد

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات

وشــئون  األشــغال  وزيــر  اســتقبل 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
شــئون  فــي  بمكتبــه  خلــف  عصــام  
البلديــات النائــب محمــد عيســى ممثل 
الدائــرة الثالثــة فــي محافظــة المحرق 
وعضــو المجلــس بلــدي المحرق باســم 
المجدمي، حيث ناقش معهم عدًدا من 
المشــاريع الخدمية في الدائــرة الثالثة 
رّحــب  اللقــاء،  وفــي  المحــرق.   فــي 
الوزيــر خلــف بالنائــب عيســى مشــيًدا 
أعضــاء  يلعبــه  الــذي  الكبيــر  بالــدور 
الســلطة التشــريعية في خدمــة الوطن 

والمواطنيــن، مؤكــًدا فــي الوقــت ذاته 
أهمية التعاون المستمر بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية من أجل الصالح 
العــام. وتــم فــي المقابلــة بحــث عــدد 
باحتياجــات  المتعلقــة  المواضيــع  مــن 
الدائــرة الثالثــة فــي محافظــة المحرق 
فــي  باســتماكات عقــارات  والمتعلقــة 
الدائــرة وإنشــاء شــبكة صــرف صحــي 
االزدحــام  لمشــكلة  حلــول  ووضــع 
المــروري فــي بعــض الشــوارع وكذلــك 
والبلديــة  الخدميــة  المشــاريع  تطويــر 

التي تعنى بها الوزارة.

بحث االزدحامات بـ “ثالثة المحرق”

المنامة - بنا

تحــت رعايــة وزارة شــؤون اإلعــام، 
انطلقــت مســاء أمــس أعمــال مؤتمــر 
الرســوم  لصناعــة  األول  البحريــن 
المتحركــة، بتنظيــم مــن شــركة بيبــي 
بجــزر   - روتانــا  آرت  بقنــدق  كاي، 
أمواج. واستهل حفل افتتاح المؤتمر 
بكلمة رئيس المؤتمر المخرجة إيناس 
يعقــوب دعــت فيها إلــى “تفعيــل دور 
اإلعــام المســموع والمرئــي الحقيقي 
بإيجاد آليات تعمل على إنتاج برامج 
إذاعية مسموعة للطفل وبرامج تليق 

باإلنتاج المرئي الهادف”.
الشــريك  لممثــل  كلمــة  ذلــك  وتــا 
صنــدوق  للمؤتمــر،  االســتراتيجي 

العمل )تمكين( وألقاها أحمد جناحي، 
علــى  “تمكيــن”  حــرص  فيهــا  وأكــد 
الراميــة  الفعاليــات  هــذه  مثــل  دعــم 
الوطنــي خصوصــا،  االقتصــاد  لدعــم 
وشــدد  عمومــا.  المنطقــة  واقتصــاد 
ممثــل  اإلعــام  شــؤون  وزارة  وكيــل 
الجهــة الراعية عبدالرحمن بحر، على 
أداة  المتحركــة  الرســوم  صناعــة  أن 
إعامية وثقافية مؤثرة لترسيخ قيم 
التعايش والتســامح.  وتخلل المؤتمر 
جلســة حوارية أدارتها اإلعامية آالء 
البنــا، وتحــدث فيهــا المشــرف العــام 
الفلســطيني  الرســمي  اإلعــام  علــى 

الوزير أحمد عساف.

انطالق مؤتمر صناعة الرسوم المتحركة

الزيارة فصل جديد لتكريس العالقات المتجذرة
الحكيم والــرجــل  الكبير  العربي  القائد  بــزيــارة  نرحب  ــورى”:  ــش “ال

أعــرب مجلس الشــورى عــن اعتــزازه الكبير 
وتقديــره البالــغ بالزيــارة األخويــة الميمونة 
لعاهــل المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
بــن عبدالعزيز آل ســعود لبلده الثاني مملكة 
البحريــن ولقــاء عاهــل الباد أخيــه صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكــد المجلــس أن الزيارة األخويــة الكريمة 
تأتــي تتويًجــا للعاقات األخويــة التاريخية 
والمحبــة  القربــى  ووشــائج  الوثيقــة، 
المتأصلــة بيــن القيادتيــن الحكيمتيــن فــي 
معتبريــن  الشــقيقين،  وشــعبيهما  البلديــن 
العاقــات  لتكريــس  جديــًدا  فصــاً  الزيــارة 
اآلبــاء  قواعدهــا  أرســى  التــي  المتجــذرة 

واألجــداد عبر التاريخ، تدعمهــا دوًما الرؤى 
الواحــد،  والمصيــر  المشــتركة،  واألهــداف 
الجغرافــي  والجــوار  المشــترك،  والتاريــخ 
خــادم  بزيــارة  المجلــس  ورحــب  المتميــز. 
الحرميــن الشــريفين، القائــد العربــي الكبير، 
والرجــل الحكيم، مؤكــًدا أن الزيارة الكريمة 
تطويــر  علــى  إيجابــي  بشــكل  ســتنعكس 
العاقــات بيــن البلديــن في شــتى الميادين، 

وتعزيــز المســيرة المباركة لمجلــس التعاون 
لــدول الخليج العربية، وتعظيم دور ومكانة 
األمتيــن العربيــة واإلســامية، حيــث تلتقى 
جلســة  فــي  كبيريــن  قائديــن  بيــن  الــرؤى 
مباحثات أخوية ستعم نتائجها بالخير على 
مســيرة العمل الخليجي والعربي المشــترك، 
فــي  والترابــط  التاحــم  مــن  مزيــد  نحــو 

مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

القضيبية - مجلس الشورى

زيارة خادم الحرمين تعزز العالقات االستراتيجية
المقبلة المرحلة  أســس  بوضوح  رسمتا  والسعودية  البحرين  زينل: 

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينــل 
عمــق عاقــات األخوة التاريخيــة التي تربط 
العربيــة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
الســعودية الشــقيقة التــي ترتكــز على جذور 
راســخة مــن المحبــة المتبادلــة فــي ظــل مــا 
يجمــع بيــن البلدين الشــقيقين من وحدة في 

الهــدف والمصيــر واألهــداف االســتراتيجية 
المشتركة.وشــّددت على أن العاقات تشــهد 
ا علــى الصعد كافــة بفضل دعم  نمــاًء مســتمرًّ
ورعايــة عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، وعاهــل المملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 

سعود.

لخــادم  الميمونــة  بالزيــارة  زينــل  وأشــادت 
الحرميــن الشــريفين، ولقائه مــع أخيه جالة 
الزيــارة مــن مباحثــات  الملــك، ومــا شــهدته 
بالعاقــات  ترتقــي  أن  شــأنها  مــن  مثمــرة 
المتميــزة التــي تجمع بين البلدين والشــعبين 

الشقيقين.
وقالت إن مواقف المملكة العربية السعودية 
الشقيقة الداعمة والمساندة لمملكة البحرين 

فــي مختلــف المواقــف ســوف تظــل حاضرة 
فــي قلــوب ووجــدان جميــع أبنــاء البحريــن 
الذين يحملون للشــقيقة الســعودية وقيادتها 

الرشيدة كل المحبة والتقدير.
وأضافــت أن المملكتيــن الشــقيقتين رســمتا 
بوضوح أسس المرحلة القادمة برؤية مملكة 
العربيــة  المملكــة  ورؤيــة   2030 البحريــن 

السعودية 2030.

القضيبية - مجلس النواب
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ــم “ســــــفــــــاري الـــبـــحـــريـــن” ــ ــاسـ ــ ــي بـ ــ ــع ــ ــي ــ مــــهــــرجــــان رب
أفصــح وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلف عــن وجود 
توجــه لــدى الــوزارة لرفــع ســقف راتــب مــن يمكنهــم االســتفادة من مشــروع تنميــة المدن 

والقرى إلى 750 دينارا بدال من 600 دينار.  

وأشــار في رده على مجلــس بلدي الجنوبية 
إلــى أن الــوزارة أحالت التوصية إلى الوكالة 
المشــتركة؛  البلديــة  للخدمــات  المســاعدة 
لبحــث إمــكان تنفيذها في ضــوء الموازنات 

المخصصة للمشروع.
أهميــة  القــاف  إيمــان  البلديــة  وأكــدت 
اإلســراع فــي تنفيــذ هــذا المقتــرح الــذي من 
شــانه أن يكون له دور مهم في عاج إحدى 
أبرز المشــكات التي تعانيها الدائرة األولى، 
التي تضم عددا كبيرا من المنازل المتهالكة.
وفي سياق آخر، مرر مجلس بلدي الجنوبية 

نطــاق  فــي  موقــع  بتخصيــص  مقترحــا 
باســم  ربيعــي  مهرجــان  إلقامــة  المحافظــة 

سفاري البحرين.
وبين مقدم المقترح البلدي حازم الدوســري 
المحافظــة علــى  إلــى  يهــدف  المشــروع  أن 
إلــى  البحريــن،  لمملكــة  التاريخيــة  الهويــة 
توفيــر  عبــر  المنتجــة  لألســر  دعمــه  جانــب 

مواقع مخصصة لعرض منتجاتهم.
اســتماك  المجلــس علــى  ذلــك، وافــق  إلــى 
عقارين بمجمع 903 بمنطقة الرفاع الشرقي 

وتخصيصها لعمل مواقف للسيارات.
وقبــل التصويــت، قــال رئيــس المجلس بدر 
التميمــي إن المنطقــة تعانــي شــح المواقف، 

االزدحامــات  فــي خلــق  ذلــك  يتســبب  ممــا 
المرورية، وتعطيل المصالح العامة.

بدر التميم وعاصم عبداللطيف

موقع إلقامة “القرية الدولية” بالجنوبية
ــل الـــبـــلـــدي ــ ــم ــ ــع ــ ــال ــ ــيـــف ب ــقـ ــثـ ــتـ ــلـ ــل لـ ــقـ ــنـ ــتـ ــرح مـ ــ ــسـ ــ مـ
مرر مجلس بلدي الجنوبية مقترحا بتخصيص قطعة أرض بالمحافظة إلقامة ســوق باســم “القرية الدولية” على 

غرار القرية العالمية في دبي. 

وأفــاد رئيــس قســم األمــاك واألســواق بالجهــاز التنفيــذي أن 
األراضــي المتوفــرة لدى البلدية  يتم اســتغاها لعمل الحدائق 
والمتنزهات والمشاريع البلدية لخدمة المواطنين والمقيمين.
ولفــت إلــى وجــود موقعيــن صالحيــن إلقامــة المشــروع فــي 
الموقعيــن  العاشــرة، إال أن تغييــر تخصيــص هذيــن  الدائــرة 
يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة؛ نظرا لتخصيصهما لمشاريع 

تدوير النفايات.
مــن جهتــه، قــال مقــدم المقتــرح البلــدي حــازم الدوســري إن 
لعــرض  الــدول  لجميــع  أجنحــة  توفيــر  يتضمــن  المشــروع 
منتجاتهــم المحليــة، إلى جانب فســح المجال لألســر المنتجة 
لعــرض منتجاتهــم بالقريــة بمــا يعــود بالنفــع علــى االقتصــاد 

الوطني.
واقتــرح أنــه فــي حال عــدم تمكــن الــوزارة من توفيــر األرض 

المناسبة إلقامة المشروع، أن يتم االستعانة في ذلك بالقطاع 
المناســب واألجــواء  الوقــت  يتــم اختيــار  أن  الخــاص، علــى 
المائمة إلقامته بما يشجع المواطنين والسياح على ارتياده.

ومــن جهــة أخــرى، وافــق المجلــس علــى إقامة مســرح متنقل 
فــي األماكن العامة والمــدارس؛ بهدف تثقيف وتوعية األفراد 
والمجتمــع بعمــل ودور البلديات والمجالــس البلدية، وضرورة 
الحفــاظ على الممتلــكات العامة والبيئيــة، وتعريف الموطنين 

بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
المواطنيــن  مــن  الكثيــر  أن  الدوســري  حــازم  البلــدي  وعلــق 
يخلطــون بيــن مهــام العضو البلدي والنائــب، وعليه فإن تنفيذ 
هــذا المقتــرح مــن شــأنه أن يزيل هذا الخلــط، ويعزز من وعي 
المواطــن بــدور العضــو البلدي واالســتفادة مــن صاحياته بما 

يعود بالنفع على الجميع. إيمان القالف
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الجنوبيــة  بلــدي  مجلــس  اجتمــاع  ســجل 
فــي  األول  الــدور  مــن  الســابع  االعتيــادي 
الفصــل التشــريعي الخامــس اعتــذار نائب 

الرئيس عبداللطيف محمد.

تغطية الجلسة: 
المتدرب محمد زين الدين 

 اعتذار عبد اللطيف                

أكــد وزيــر شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي أن الــوزارة انتهــت من إعداد مســودة 
“مشروع قانون الصحافة واإلعام اإللكتروني”، وهو مشروع قانون جديد أكثر 
تطوًرا من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشــر الحالي والصادر بالمرســوم 
بقانــون رقــم )47( لســنة 2002، ويواكــب أحــدث المســتجدات في قطــاع اإلعام 
واالتصال وتقنية المعلومات واالتصاالت، وتمت صياغته بالتنسيق بين الوزارة 
والمؤسسات الصحفية والمهنية، بعد عرضه على رؤساء تحرير الصحف المحلية 
وجمعيــة الصحفييــن، بمــا فــي ذلــك إطــاع مجلــس اإلدارة الجديــد والمنتخــب 

للجمعية في يناير 2019، على هذا المشروع إلبداء الرأي.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد قيد 
الدراسة حالًيا في إطار اللجنة الوزارية 
واالتصــاالت  االجتماعيــة  للخدمــات 
واإلعــام برئاســة نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة 
اجتماعاتهــا  تعقــد  والتــي  خليفــة،  آل 
الدوريــة؛ بهــدف وضعــه فــي صياغتــه 
النهائيــة بالتنســيق مــع هيئــة التشــريع 
الوزاريــة  واللجنــة  القانونــي  واإلفتــاء 
للشؤون القانونية، والمشروع حاليا في 
مراحلــه األخيــرة، ومن المتوقــع إحالته 
إلــى الســلطة التشــريعية فــي األســبوع 
األخيــر مــن شــهر أبريــل 2019، تمهيــًدا 
األدوات  بحســب  وإقــراره  لمناقشــته 

الدستورية والقانونية المتبعة.
جــاء ذلــك فــي رده علــى ســؤال المقدم 
فوزيــة  النــواب  مجلــس  رئيــس  مــن 
زينــل بشــأن تنفيــذ التوجيهــات الملكية 
الســامية بإصدار قانون عصري مستنير 

لصحافة واإلعام.
وقــال: “حرصــت وزارة شــؤون اإلعــام 
لــدى إعدادهــا مســودة مشــروع قانــون 
الصحافــة واإلعــام اإللكترونــي، ومــن 
خــال التواصل مع المؤسســات المهنية 
التوجيهــات  تنفيــذ  علــى  واإلعاميــة، 
الملكيــة الســامية بشــأن إصــدار قانــون 
الحريــات  يعــزز  مســتنير  عصــري 
المســؤولة،  واإلعاميــة  الصحفيــة 
فــي  المتســارعة  التطــورات  ويواكــب 

ويتماشــى  واالتصــال،  اإلعــام  قطــاع 
مــع االنفتــاح الديمقراطــي واالقتصادي 
والتقــدم التقنــي، بمــا يدعــم اإلنجــازات 
المجــال،  هــذا  فــي  المحققــة  الوطنيــة 
ومــن أبــرز مؤشــراتها، نمو عدد وســائل 
اإلعــام خال العهــد اإلصاحي لجالة 
الملــك إلى )43( صحيفــة ومجلة يومية 
قنــوات  وأســبوعية وشــهرية، وخمــس 
إذاعيــة،  محطــات  وعشــر  تليفزيونيــة 
و528 شــركة لإلنتــاج اإلعامي والفني، 
إلــى جانب مواكبة أحدث المســتجدات 
في مجــال اإلعام اإللكتروني، في ظل 
تبــوؤ المملكــة المرتبة األولــى عربًيا والـ 
)31( عالمًيــا وفقا لتقرير االتحاد الدولي 
والمركــز   ،  2017 للعــام  لاتصــاالت 
الرابــع عالميا في مؤشــر البنية التحتية 
لاتصــاالت وفقا لتقريــر األمم المتحدة 
للعــام  لجاهزيــة الحكومــة اإللكترونيــة 
اســتخدامات  نمــو  ظــل  فــي   ،2018
اإلنترنــت إلــى 96 % وشــبكات اإلعــام 
واالتصــاالت   ،%  81 إلــى  االجتماعــي 
مــن  كنســبة   %  164 إلــى  المتنقلــة 

مجمــوع الســكان، وفقــا لتقريــر الرقمية 
العالمية للعام 2019”.

تنظيم اإلعالم اإللكتروني

قانــون  مشــروع  أن  الرميحــي  وبيــن 
الصحافــة واإلعــام اإللكتروني الجديد 
الصحفيــة  الحريــات  تعزيــز  يضمــن 
وســائل  عبــر  المســؤولة  واإلعاميــة 
أو  المكتوبــة  واالتصــال  اإلعــام 
المرئيــة  أو  اإللكترونيــة  أو  المطبوعــة 
أحــكام  إلــى  اســتنادا  المســموعة،  أو 
الدســتور، والمواثيق الحقوقية العربية 
اإلعــان  مقدمتهــا:  وفــي  والدوليــة، 
العالمــي لحقوق اإلنســان، العهد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية، 

والميثاق العربي لحقوق اإلنسان.
وأردف بــأن هــذا المشــروع يكفل حرية 
إصــدار الصحــف الورقيــة واإللكترونية 
الصحفييــن  وممارســة  والمطبوعــات، 
واإلعامييــن واجباتهــم المهنية بحرية 
وأمان واســتقالية وحياديــة، مع كفالة 
حقوقهم فــي الحصول على المعلومات 
حبســهم  أو  تعســفًيا  فصلهــم  وحظــر 

احتياطًيا
بنــوده  أبــرز  ومــن  النشــر،  جرائــم  فــي 
واإلعــام  الصحافــة  حريــة  كفالــة  هــو 
عــن  التعبيــر  فــي  والحــق  اإللكترونــي، 
أو  الكتابــة  أو  بالقــول  ونشــره  الــرأي 
الصورة أو الرســم أو غيرها من وســائل 
التعبيــر دون المســاس بأســس العقيــدة 
اإلسامية، ووحدة الشعب، وبما ال يثير 

الفرقة أو الطائفية.
الصحــف  إصــدار  حريــة  جانــب  إلــى 
بطلــب  اإللكترونيــة  اإلعــام  ووســائل 
مقــدم مــن أي شــركة يمتلــك رأس مالها 
بالكامــل خمســة مواطنيــن علــى األقل، 
وتأسيســها وفق أحكام قانون الشركات 
التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 
)21( لســنة 2001 وتعدياتــه، وبحســب 

الشروط والمعايير المطبقة.
ولفــت الوزيــر الــى أن المشــروع يهــدف 
إلى تقنين اإلعام اإللكتروني، ويشــمل 

كا من دور النشــر اإللكتروني، الصحف 
اإللكترونية التي ليس لها أصل مطبوع، 
مواقــع ومنصــات وحســابات الخدمــات 
البــث  ومنصــات  مواقــع  اإلخباريــة، 
المباشــر والصوتــي اإللكتروني، المواقع 

اإللكترونية
للصحــف الورقيــة، المصنفــات والمــواد 
المواقــع  والمســموعة،  المرئيــة 
المنصــات  أو  القنــوات  أو  اإللكترونيــة 
أو البرامــج اإللكترونيــة ضمان مباشــرة 
ومراســلي  واإلعامييــن  الصحفييــن 
ووســائل  األنبــاء  ووكاالت  الصحــف 
بحريــة  مهامهــم  األجنبيــة  اإلعــام 
الحصــول  بعــد  واســتقالية،  وحياديــة 
مــن  المهنــة  مزاولــة  ترخيــص  علــى 

الوزارة.

حماية الصحافي

حمايــة  يضمــن   القانــون  أن  وبيــن 

فــي  اإلعامــي  أو  الصحفــي  حــق 
التعبيــر عــن رأيــه أو نشــر المعلومات 
الصحيحة، دون مساس به أو إجباره 
علــى إنشــاء مصــادر معلوماتــه إال إذا 
كان إخفاؤهــا يشــكل تهديــًدا للنظــام 
العــام أو المصلحــة العامــة بأمــر مــن 
المحكمة، وحــق الصحفي واإلعامي 
المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي 
المبــاح  واألخبــار  واإلحصــاءات 
نشــرها طبقــًا للقانــون مــن مصادرهــا، 
ونشــر ما يتحصل منهــا، وفي حضور 
المؤتمرات والجلســات واالجتماعات 

العامة وفقا لألنظمة المتبعة.
كما يمنح المشروع حرية المؤسسات 
تنــاول  فــي  واإلعاميــة  الصحفيــة 
أو  التحقيــق  ســلطات  تتــواله  مــا 
المحاكمــة، بمــا ال يؤثــر في مســارهما 
أو المراكــز القانونيــة أو حرمة الحياة 
منــع  يكــون  وال  للمتهميــن،  الخاصــة 
النشــر إال بأمــر مــن النيابــة العامــة أو 
القضــاء، و التــزام الصحــف والمواقــع 
باحتــرام  اإلعاميــة  اإللكترونيــة 
الدســتور والقوانيــن في نشــر األخبار 
ونقــل المعلومــات وتغطيــة األحداث، 
وحظر الدعوة إلى العنف أو الكراهية 

الطائفية أو العنصرية.
مــن  يعاقــب كل  المشــروع  أن  وذكــر 
يهين صحفًيا أو إعامًيا أو مراساً أو 
يتعــدى عليه بســبب عملــه بالعقوبات 
الموظــف  علــى  للتعــدي  المقــررة 
العــام أو المكلــف بخدمــة عامــة وفقــا 
للمــواد المنصــوص عليهــا فــي قانــون 

العقوبات.
ونوه بأن المشــروع يمنع التحقيق مع 
الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير 
أو المحرر أو المدير المســؤول إال بعد 
إخطــار الــوزارة، وال يجــوز بــأي حــال 

حبس الصحفي احتياطا.

تقنين اإلعالم اإللكتروني بقانون الصحافة الجديد

فوزية زينل وزير اإلعالم 

مروة خميس

الرميحي ردا 
على زينل: إحالة 

التشريع الجديد 
نهاية أبريل

استخدامات 
اإلنترنت في 

مملكة البحرين 
يصل إلى 96 %

المشروع يعاقب كل 
من يهين صحافًيا 

أو إعالمًيا أو مراساًل 
أو يتعدى عليه

43 صحيفة ومجلة 
يومية وأسبوعية 

وشهرية في 
البحرين

ينظم اإلعالم 
اإللكتروني لمواقع 
ومنصات وحسابات 

الخدمات اإلخبارية



قــال رئيــس لجنــة تحقيــق “بحرنة الوظائف” النائب إبراهيم النفيعي لـ “البالد” إن رئاســة ديــوان الخدمة المدنية أبلغت أعضاء 
ا بنسبة 16 % من الموظفين بالقطاع العام.  اللجنة عن وجود 7582 موظًفا أجنبيًّ

وأضاف: “ذكرت لرئيس الديوان أحمد الزايد 
أن العــدد كبيــر، ولكنــه يــرى أنــه ليــس كبيــًرا 

بالنسبة لعدد العاملين في سوق العمل”.
ونقل عن رئاســة الديــوان أن تقديم الطلبات 
للتوظيف ســتكون إلكترونية بدًءا من الشهر 

المقبل.
وأردف: “قلــت للزايــد إنــه توجــد نــار إمــا أن 
علــى  تــرد  وبمــاذا  أوارهــا،  يزيــد  أو  يطفئهــا 
أن الديــوان هــو أس البلــوى، ورد الزايــد أن 

والــوزارات  التوظيــف،  يفــرض  ال  الديــوان 
تطلب اســتمرار التعاقد مع األجنبي وال يصر 
عليه الديوان، وال يرشح بحرينيين للوظائف 

وإنما الوزارات تختار من يشغل الوظائف”.
وأكــد أن الزايــد بّيــن أن التوظيــف مســتمر، 
الــوزارات  لمختلــف  الجديــدة  الهيــاكل  وأن 
والجهــات الرســمية ســتكون جاهــزة بعــد 3 
مغــادرة موظفيــن  بعــد  مــن  وذلــك  أســابيع، 

بسبب التقاعد االختياري”.

الموظفيــن  نســبة  أن  إلــى  النفيعــي  ولفــت 
األجانب ســترتفع بعد مغــادرة كل الموظفين 

المحالين للتقاعد االختياري.
عمــل  وفريــق  الزايــد  مــع  اللقــاء  إن  وقــال 
الديوان اســتمر 3 ساعات من الساعة 10:30 

صباًحا لغاية 1:30 ظهًرا.
وعــن اللقــاء المقبــل للجنــة، ذكــر أن الديــوان 
بصــدد زيارة شــركة مطار البحريــن ثم وزارة 

صورة جماعية للجنة التحقيق مع رئاسة وقيادات ديوان الخدمة المدنية التربية والتعليم بالمرحلة المقبلة.

ا بالحكومة بنسبة 16 % 7582 أجنبيًّ
شهر بــعــد  ــكــتــرونــي  إل ــة”  ــدم ــخ “ال ــوظــائــف  ل الــتــقــديــم   :”^“ ـــ  ل النفيعي 

إسحاقي: “تهويس” على مصروفات الوزارات
ــة ــي ــزان ــي ــم ــرة وال ــط ــي ــس جــــزء مـــن اإليـــــــــرادات حـــالـــًيـــا خـــــارج ال

وصلت المواجهة في بعض المداخالت “الساخنة” بمجلس محمد الكويتي إلى مناطق 
“حساسة”، ففي استضافته رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب 
علــي إســحاقي مســاء الثالثــاء الماضــي، تناولــت بعــض المداخــالت جوانــب تتعلــق 
بضــرورة مســاءلة الحكومــة وتقديم بيانات وأرقام واضحة عــن الموازنة، عالوًة على 

مطالبة النواب بأن يكون لهم دور “رقابي أقوى” في شأن الحفاظ على المال العام.

لو غرق المركب!

“عطني ما يثبت علشــان أبحث الموضوع 
وأتحــرك”، كانــت واحــدة من الــردود التي 
محاضرتــه  فــي  إســحاقي  النائــب  قالهــا 
بعنــوان:  كانــت  والتــي  بالمجلــس، 
ا  “الميزانيــة وبرنامــج عمــل الحكومــة” ردًّ
علــى مداخلــة أحــد الحضور بشــأن توزيع 
األراضــي والهبــات والمصاريــف الباهظــة 
لبعــض الــوزارات وغيــاب إيــرادات بعــض 
الشــركات، فيمــا عبــر أحــد الحضــور عــن 
مخاوفه بالقول: “شــي طيب أن الحكومة 
متعاونــة مــع النــواب والــكل فــي مركــب 
واحــد، لكــن أنا شــخصًيا أخاف مــن اتفاق 
الحكومــة معكم، وأخاف لو غًدا غرق هذا 
المركب وأنتم ال تجيدون السباحة، فماذا 

ستفعلون؟”.

جدية الحكومة

اللقــاء الذي بــدأ بكلمة ترحيبيــة للمضيف 
“ســيتحدث  فيهــا:  قــال  الكويتــي  محمــد 
إسحاقي حول موضوع الميزانية وكيفية 
تنفيــذ برنامــج عمــل الحكومــة للســنتين 
الماليتيــن، والــذي نتمنــى أن يتحقــق منه 

ولو 50 بالمئة”.

إن  بقولــه  إســحاقي  حديــث  أعقبــه   
الميزانية التي تقدمت بها الحكومة كانت 
واضحــة، وقــد حاولــت “الحكومــة تهوس 
كثــر مــا تقــدر علــى المصاريــف”، وشــكلت 
لجانا للسيطرة على المصروفات عددها 6 
لجان تحولت نحو “المركزية” للمشتريات 
والدفوعــات لدى وزارة المالية، فهي التي 
الخــروج  يتــم  ال  حتــى  “الصــرف”؛  تتابــع 
عــن المســار بغية تحقيق برنامــج التوازن 
المقبلــة،  األربــع  الســنوات  خــال  المالــي 
ونحن نرى جدية الحكومة في الموضوع.

وأشار إلى أن اللجنة المالية واالقتصادية 
المصروفــات  تراقــب  النــواب  بمجلــس 
وتضغط لرفع اإليرادات، وقد رفعنا بعض 
اإليــرادات إلــى نســبة 30 بالمئــة، ونتوقــع 
أن ترتفــع فــي وزارات أخــرى، ثــم نحتــاج 
تغييــر بعــض تشــريعات اإليــرادات، ومنها 
المملوكــة  الشــركات  إيــرادات  احتســاب 
للدولــة فــي الميزانيــة العامة، مشــيًرا إلى 
أن اللجنة المالية المشــتركة بين مجلســي 
النواب والشورى اتفقت على الخروج من 
الخــط التقليدي في متابعــة المصروفات، 
فالمشــكلة ليست في المصروفات، بل في 

اإليرادات التي نرى بعضها “مخجلة”.
وتطرق إلى أن بعض التشــريعات ستكون 

في صالــح الميزانية للصالح العام، وهناك 
شــبه توافــق مــع الحكومــة التــي تتحفــظ 
أن كل  نــرى  النقــاط، فنحــن  بعــض  علــى 
اإليــرادات يلــزم أن تدخــل فــي ميزانيــة 
بعــض  أن  تــرى  الحكومــة  فيمــا  الدولــة، 
الشــركات تحتاج السيولة لتوسع نشاطها 
الفــرص  “تتعطــل  ال  حتــى  ومشــاريعها 
االســتثمارية”، ونشــدد علــى أن ميزانيــة 
يكــون  أن  يجــب  العــام  والمــال  الدولــة 
واضًحــا تحــت قبــة البرلمــان، فجــزء مــن 

اإليرادات حالًيا خارج السيطرة.
وفيما يتعلق بالمشــاريع، قال إسحاقي إن 
هنــاك ميزانيتيــن للمشــاريع األولى قدرها 
الصغيــرة،  للمشــاريع  دينــار  مليــون   200
لكــن الميزانيــة األكبــر التــي تتــراوح بيــن 
475 إلــى 500 مليــون هــي مــن المارشــال 
الخليجــي، ونحــن نصــر علــى أن نحافــظ 
احتياجــات  لتلبيــة  الميزانيــة  هــذه  علــى 
المشــاريع  علــى  وركزنــا  المواطنيــن 
اإلسكانية، وبحثنا مع وزير اإلسكان مدى 
قدرتــه علــى االلتزام بتنفيذ خمســين ألف 

التنفيــذ  تســتطيع  :”هــل  وســألناه  وحــدة 
خــال أربــع ســنوات؟ فــكان جوابــه :”نعم 
أســتطيع”، وهــذا مــا نتطلــع إليــه كنــواب 
حاجــة  فــي  اإلســكان  وزارة  أن  ونــدرك 

لبعض التشريعات المساندة لها.

االجتماعات الفردية 

وقــدم نائب رئيــس لجنة الشــؤون المالية 
واالقتصاديــة أحمــد العامــر، قــال فيها إن 
هنــاك لقــاءات تتواصل مع بعــض الوزراء 
بعد اجتماع اللجنة، فلربما هناك معلومات 
ال يقولها الوزراء في االجتماع مع اللجنة، 
االجتماعــات  فــي  قولهــا  يمكــن  ولكــن 
تطويــر  فــي  نجحنــا  وفعــا  الفرديــة، 
إيــرادات بعــض الــوزارات، ونعــرف حتــى 
المصروفــات بحيــث يتــم تقديــم الخدمة 
الصحــة  كوازرتــي  للمواطنيــن،  المناســبة 
والتربيــة مثــًا والمشــكات التــي تعانيهــا 
مــن ناحيــة ســوء إدارة أو نقــص ميزانية، 
وتأكدنــا أن تكــون الميزانيــة تكــون كافية 

لهاتين الوزارتين.

جانب من الحضور بمجلس الكويتي

إسحاقي والعامر يتحدثان عن موضوع الميزانية بمجلس الكويتي
القضيبية - مجلس النواب

أكد مجلس النواب رفضه وشجبه واستنكاره الشديد إلعالن الرئيس 
األميركــي أن مرتفعــات الجــوالن الســورية العربيــة المحتلــة جزء من 
أراضــي الكيــان الصهيونــي الغاصب، ويعلن المجلــس أن هذا اإلعالن 
باطل وغير شرعي، وال يغّير أبًدا من حقائق الواقع والتاريخ، من أن 

الجوالن أرض عربية سورية ستعود ألهلها.

أن  علــى  المجلــس  وشــّدد 
األميركــي  الرئيــس  إعــان 
الدولــي  القانــون  يخالــف 
ومــن  الشــرعية،  وقــرارات 
بينهــا القــرار 497 الصادر عن 
عــام  الدولــي  األمــن  مجلــس 
1981، الذي دعا إسرائيل إلى 
إلغاء ضــم مرتفعات الجوالن 
قراراتهــا  واعتبــار  الســورية، 
فــي الجوالن الغية وليس لها 

أي أثر قانوني.
المجتمــع  المجلــس  ودعــا 
للتحــرك  الدولــي  البرلمانــي 
العاجــل والســريع، ومخاطبة 

المتحــدة  األمــم  منظمــة 
والــدول والحكومات، لرفض 
األميركــي،  الرئيــس  إعــان 
الجــوالن  أن  علــى  والتأكيــد 
أرض ســورية عربيــة محتلة، 
وأن إعــان اإلدارة األميركية 
ال يغّيــر فــي وضعية الجوالن 
بموقــف  مشــيًدا  القانونيــة، 
الثابــت  البحريــن  مملكــة 
والراسخ مع جمهورية سوريا 
الشــقيقة، واحتــرام ســيادتها 
وســامة  أراضيهــا  وحمايــة 

شعبها.

“النواب”: نرفض إعالن أميركا بشأن الجوالن
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أعلنــت النقابــة الوطنيــة لعمــال خدمــات مطــار البحريــن )بــاس( عــن 
انســحابها رســميا مــن االتحــاد الحــر لنقابــات عّمــال البحريــن، وجاري 
اســتكمال اإلجــراءات  القانونيــة والشــكلية، وتعتبــر النقابــة من أحد 

النقابات المؤسسة لالتحاد الحر.

مجلــس  عضــو  أكــد  جانبــه،  مــن 
عمــار  الســر  أميــن  النقابــة  إدارة 
جناحــي أن مجلــس اإلدارة اتخــذ 
قــرار االنســحاب بأغلبيــة أعضــاء 
وســيفتح  النقابــة،  إدارة  مجلــس 
صفحــة جديدة من العمل النقابي 
هــذا  أن  كمــا  والحرفــي،  المهنــي 
كافــة  إجــراء  بعــد  جــاء  القــرار 
المشــاورات الازمــة مــع الجهــات 
المعنيــة ، ومــدى تأثيــره الحاســم 
ومصلحــة  النقابــة  لمســتقبل 

أعضائها.
النقابــة  إدارة  بــأن مجلــس  وأكــد 
اقتنــاع  عــن  القــرار  هــذا  أخــذ 
ممــا تحملــه النقابــة مــن مشــروع 
يخــدم على المســتوى االقتصادي 
بهــدف  والعمــل؛  واالجتماعــي 
رفــع المســتوى المهنــي والنقابــي 

أســباب  وتعــود  والثقافــي. 
لعــدم تغييــر االتحــاد  االنســحاب 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
سياســاته في التعامل مع النقابة، 
حيــث واصل بالتدخات بشــؤون 
النقابــة الداخلية والشــركة خاف 
لقانون النقابات العمالية، والتي ال 
تصب في مصلحة العمل النقابي. 
وأكــد أمين الســر أن اتخــاذ القرار 
علــي  للحفــاظ  الوقــت  هــذا  فــي 

النقابة والطبقة العاملة.
ونقابــة )باس( الثالثة من النقابات 
التي تعلن مغادرتها مظلة االتحاد 
يصــل  أن  المتوقــع  ومــن  الحــر. 
العــدد ألكثر مــن 5 نقابات عمالية. 
ومــن المقــرر انعقــاد المؤتمر العام 
المقبــل  الســبت  يــوم  لاتحــاد 

النتخاب قيادة جديدة.

نقابة “باس” تنسحب من “الحر”

راشد الغائب

هل “الخدمة” أُسُّ البلوى؟... الزايد: الديوان جهة تنظيمية للتوظيف
محرر الشؤون المحلية

نصف مليون دينار إلحالل البحرينيين بالوظائف الحكومية

التحقيــق  لجنــة  رئيــس وأعضــاء  قــام 
الجهــات  قيــام  عــدم  بشــأن  البرلمانيــة 
فــي  الوظائــف  ببحرنــة  المختصــة 
بزيــارة  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
المدنيــة،  الخدمــة  لديــوان  ميدانيــة 
والتقــى أعضــاء اللجنة رئيــس الديوان 
الميدانيــة  الزيــارة  الزايــد. وعقــب  أحمــد 
رئيــس  قــال  بالديــوان،  المســؤولين  ولقــاء 
اللجنــة النائــب إبراهيــم النفيعــي إن الزيارة 
تأتــي مــن أجل كشــف المعوقــات التي أدت 
إلــى عــدم بحرنــة الوظائــف، باإلضافــة إلــى 

وضــع خطــة زمنية إلحــال البحرينيين في 
الوظائــف التي تتناســب ومؤهاتهم لشــغل 

تلك الوظائف بدالً من األجانب.
لديــه خطــة  الديــوان  أن  النفيعــي  وكشــف 
إلحــال البحرينيين مكان األجانب، بشــرط 
وجــود ميزانيــة تبلــغ نصــف مليــون دينــار 
اللجنــة  علــى  بعــد عرضهــا  الخطــة  لتنفيــذ 
جديــة  حــال  فــي  أنــه  مؤكــًدا  البرلمانيــة، 
الداعميــن،  أول  اللجنــة  ســتكون  الخطــة 
والســعي لرصد المبلــغ من الميزانية الحالية 

قبل إقرارها.
واســتدرك: إن ديــوان الخدمــة المدنيــة عزا 

إلــى  الــوزارات  فــي  األجانــب  بقــاء  ســبب 
تمســك الــوزراء أنفســهم باألجانــب وليــس 
ديــوان الخدمــة، إذ فــي حــال طلبــه إنهــاء 
عقــد الموظف األجنبي، يرفــض من الوزارة 

بحجة أنها بحاجة إليه.
خــال  اســتغرابها  أبــدت  اللجنــة  أن  بّيــن 
الزيــارة بشــأن عــدد األجانــب الــذي أفصــح 
عنــه الديــوان ممــن يشــغلون وظائــف فــي 
مهنــة   11 وهــم  اإلعــام،  شــؤون  وزارة 
هندســية و7 فنييــن أجانــب فقــط بحســب 
الديوان، وهو رقم متناقض بالنســبة للواقع 

الفعلي بالوزارة.

أشــار  البحرينييــن  توظيــف  آليــة  وعــن 
النفيعــي إلــى أن الديــوان يرشــح عــددا من 
البحرينييــن المســتوفين للشــروط، إذ يتــم 
االختيــار من ِقبل الوزارة المعنية، الفًتا إلى 
أن المســؤولين أفــادوا بــأن ديــوان الخدمــة 
ليــس “أس البلوى” كما تم وصفه في إحدى 
جلســات النــواب، بل جهــة تنظيميــة وليس 
لــه الحق في رفــض أو إجبار أي وزارة على 
الخدمــة، مؤكديــن أن  إنهــاء  أو  التوظيــف 

على اللجنة محاسبة الوزارات مباشرة.
وبّيــن أن اللجنــة شــّددت فــي الزيــارة علــى 
تثبيــت الموظفين البحرينيين ممن يعملون 

الوظائــف  فــي  مؤقتــة  بعقــود  بوظائــف 
لجنــة  تشــكيل  جانــب  إلــى  الحكوميــة، 
مشــتركة بين الوزارات لدراســة احتياجات 

سوق العمل لتوظيف البحرينيين.

فــي  التحقيــق  تتولــى  اللجنــة  أن  يذكــر 
المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف 
في البحرين، وســتقدم نتيجة التحقيق في 
مدة ال تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تشكيلها.

سعيد محمد من الرفاع

محرر الشؤون المحلية

رئيس ديوان الخدمة متحدًثا ألعضاء اللجنة



للســياحة  البحريــن  هيئــة  اســتضافت 
والمعارض أكثر من 45 ممثاًل لإلعالم، ومؤثًرا 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وممثليــن 
لوكاالت سفر وسياحة عالمية، ضمن فعاليات 

“الفورموال 1”.
وبهذه المناســبة، قال الرئيــس التنفيذي لهيئة 
البحرين للســياحة والمعارض الشيخ خالد بن 
حمــود آل خليفــة: “لقــد عملنــا جنًبــا إلى جنب 
التمثيليــة  مــع مكاتبنــا  الماضيــة  الفتــرة  فــي 
المنتشــرة فــي أهــم الوجهــات العالميــة ومــع 
منظمــي الرحــالت الســياحية مــن الســعودية، 

المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، الهند، روسيا 
للســياح  ســياحية  باقــات  لعمــل  والكويــت 
بقصــد زيــارة البحريــن لهذا الســباق، كمــا قمنا 
بدعــوة عدد من ممثلي اإلعــالم باإلضافة إلى 
مجموعة من الشخصيات المؤثرة على مواقع 
التواصــل االجتماعــي لحضــور “الفورمــوال 1”، 
التــي تعد أحد أهم وأبــرز الفعاليات الرياضية 
العــام  منــذ  البحريــن  فــي  المقامــة  العالميــة 

.”2004
وأضاف: “إن استضافتنا هؤالء الممثلين تأتي 
فــي إطار اإلســتراتيجية طويلــة األمد التابعة 

اســتهداف  بهــدف  وضعناهــا  والتــي  للهيئــة 
المزيد من األسواق الجديدة وتعريف شريحة 
والمقاصــد  العريــق،  البحريــن  بتاريــخ  أوســع 
الســياحية الجاذبــة التي تحويهــا، والمفاجآت 

التي تخبؤها لزوارها”.
وتأتــي إســتراتيجية هيئــة البحرين للســياحة 
القطــاع  لتطويــر  األمــد  طويلــة  والمعــارض 
السياحي على المستويين اإلقليمية والعالمية 
تحــت شــعار الهيئــة “بلدنــا بلدكم”؛ مما يســهم 
في النهوض باالقتصاد الوطني ونحو تحقيق 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

“السياحة” تروج لـ “بلدنا بلدكم” في “الفورموال 1”

مــددت المحكمــة الكبــرى الجنائية الرابعــة أجل النطق بالحكم في قضية تأســيس 
وانضمــام 169 متهمــا إلى الجماعة المســماة بـ “حــزب هللا البحريني”، والتي أحدث 
أفرادهــا تفجيــرات وارتكبــوا عمليــات الشــروع في قتل أفراد الشــرطة باســتعمال 
األســلحة الناريــة؛ وذلــك لجلســة 16 أبريــل الجــاري، مــع األمــر باســتمرار حبــس 

المتهمين الـ 111، والذين لم يمثل أي منهم أمام المحكمة بجلسة أمس.

اإلرهابيــة  الجرائــم  نيابــة  رئيــس  أن  يذكــر 
المستشــار أحمــد الحمــادي كان قد صرح في 
اإلرهابيــة  الجرائــم  نيابــة  بــأن  وقــت ســابق 
تأســيس  واقعــة  فــي  التحقيــق  مــن  انتهــت 
هللا  “حــزب  يســمى  بمــا  إرهابيــة  جماعــة 
البحرينــي”، وتمــت إحالــة )169( متهما، منهم 
إليهــم  وأســندت  الحبــس  فــي  ــوا  ُزجُّ  )111(
إرهابيــة  جماعــة  إلــى  واالنضمــام  تأســيس 
وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب 
على استعمال األسلحة والمتفجرات وحيازة 
وإحراز وصناعة واســتعمال المواد المفرقعة 
ترخيــص وتمويــل  بغيــر  الناريــة  واألســلحة 
وتســليم  واســتالم  ونقــل  إرهابيــة  جماعــة 

أمــوال خصصــت لجماعــة إرهابيــة وإخفــاء 
وإتــالف  والمتفجــرات  والذخائــر  األســلحة 

أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير )...(.
وكانــت النيابــة العامــة قــد تلقــت بالغــا مــن 
اإلدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشــكيل 
خليــة إرهابيــة داخــل مملكــة البحريــن وذلك 
بإصــدار  اإليرانــي  النظــام  قيــادات  بقيــام 
أوامرهــا لعناصر من الحرس الثوري اإليراني 
بضــرورة العمــل على توحيد صفــوف عناصر 
التنظيمــات والتيــارات البحرينيــة اإلرهابيــة 
المختلفــة، والتــي تتخــذ من مملكــة البحرين 
ساحة لمخططاتها وأعمالها اإلجرامية؛ وذلك 
عــن طريــق عقــد لقــاءات مكثفة مــع قيادات 

تلك التنظيمات والتيــارات المتواجدة داخل 
إيــران والتنســيق فيمــا بينهــا وبيــن العناصــر 
اإلرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، 
فضــال عــن تقديم كافة وســائل الدعــم الفني 
واللوجســتي والمالي لهــم؛ بغرض انخراطهم 
جميعــا في تنظيــم إرهابي موحــد يجتمعون 
تحــت رايتــه أطلقوا عليه مســمى )حزب هللا 

البحريني(.
وأشــار الحمــادي إلــى أن الغــرض مــن توحــد 
التابعــة  والعناصــر  القيــادات  تلــك  واندمــاج 
لهــا فــي الخــارج والداخل تحت رايــة تنظيم 
هــو  البحرينــي(  هللا  )حــزب  يســمى  موحــد 
تنشــيط كافــة الكــوادر اإلرهابيــة التابعــة لهــا 
العســكري  التدريــب  علــى  الســابق حصولهــا 
تمــت  والتــي  الماضيــة،  الســنوات  خــالل 
زراعتها داخل البالد كخاليا نائمة لالســتفادة 
من إمكاناتهــا وتعويض النقص في القيادات 
نتيجــة  البحريــن  داخــل  عســكريا  المدربــة 
القبــض علــى غالبيتهــم وفرار بعضهــم خارج 

البالد.
المدربــة  العناصــر  تكليــف  تــم  أنــه  وأضــاف 
داخــل  جديــدة  عناصــر  بتجنيــد  عســكريا 
وتدريبهــا  إليهــا  خبراتهــا  ونقــل  البحريــن، 
األســلحة  اســتخدام  كيفيــة  علــى  عســكريا 
وزراعتهــا  المتفجــرات  وصناعــة  الناريــة 
وتفجيرها عن ُبعد، إضافة إلى تدريبهم على 
إنشــاء المخازن السرية في المنازل والمزارع 
وإخفــاء  ونقــل  وتهريــب  أخــرى  وأماكــن 
األسلحة والذخائر والمواد واألدوات الالزمة 
لصناعــة المتفجرات محليــة الصنع، وتدريب 
كافــة العناصــر اإلرهابية داخــل المملكة على 
نقــل  فــي  الميتــة  النقــاط  اســتخدام  كيفيــة 
وتبادل وتســليم واستالم األموال واألسلحة 
جاهــزة  المتفجــرة  والعبــوات  والذخائــر 
وأجزائهــا  محليــا  المصنعــة  أو  االســتخدام 

وأجهزة التفجير عن ُبعد.
المدربــة عســكريا  العناصــر  تكليــف  تــم  كمــا 
الشــباب  مــن  المزيــد  تســفير  علــى  بالعمــل 

المعــروف لألجهــزة األمنيــة  البحرينــي غيــر 
إلــى إيران والعــراق ولبنان لتلقــي التدريبات 
العســكرية فــي معســكرات التدريــب ســالفة 
تســتهدف  عمليــات  عــدة  وتنفيــذ  الذكــر، 
األمنيــة  األجهــزة  منتســبي  واغتيــال  رصــد 
والشــخصيات العامــة واســتهداف الدوريات 
والمركبــات األمنية واالعتداء على المنشــآت 
النفطية والخدمية والمؤسسات االقتصادية 
زعزعــة  بقصــد  وذلــك  الحيويــة  واألماكــن 
االســتقرار فــي البــالد والنيــل مــن الثقــة فــي 
الــرأي العــام ضــد  األجهــزة األمنيــة وتأليــب 
النظــام الحاكــم وبــث الرعب بيــن المواطنين 
حياتهــم  وتعريــض  وترويعهــم  والمقيميــن 
وعرقلــة  ومنــع  للخطــر  وأمنهــم  وحرياتهــم 

ممارسة السلطات العامة أعمالها.
وبنــاء علــى طلب النيابــة أجريــت التحريات 
األمنيــة وتوصلــت إلى اشــتراك )169( متهما، 
والتعميــم  متهمــا   )111( علــى  القبــض  وتــم 
بتأســيس  المتهميــن  وأقــر  اآلخريــن،  علــى 

وإحــداث  إرهابيــة  جماعــة  إلــى  واالنضمــام 
تفجيــر والشــروع فــي القتــل والتــدرب علــى 
وحيــازة  والمتفجــرات  األســلحة  اســتعمال 
وإحراز وصناعة واســتعمال المواد المفرقعة 
ترخيــص وتمويــل  بغيــر  الناريــة  واألســلحة 
جماعة إرهابية وإتالف أموال مملوكة لجهة 

حكومية وللغير.
المتهميــن  ســكن  أماكــن  تفتيــش  تــم  وقــد 
ومــواد  أدوات  إلخفــاء  يتخذونهــا  وأماكــن 

تستخدم في ارتكاب جرائمهم.
وقــد ارتكنــت النيابــة العامــة فــي تحقيقاتهــا 
ومجــري  عليهــم  المجنــي  شــهادة  علــى 
التحريــات والقائميــن علــى القبــض وضبــط 
المضبوطــات واعترافــات المتهميــن وكذلــك 
نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الداللة 
التصويريــة مع عدد مــن المتهمين في كيفية 
ارتــكاب الوقائع المســندة إليهــم والتي تتفق 

مع اعترافاتهم.

تمديد أجل الحكم على 169 بقضية “حزب اهلل”

مهرجان “حرفنا” يختتم نسخته الرابعة
ــة” ــ ــدويـ ــ ــيـ ــ ــي الــــجــــديــــد لــــــ “الـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــق اإللـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ ــن الـ ــ ــي ــ ــدش ــ ت

اختتمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض النسخة الرابعة من مهرجان “حرفنا” 
الذي أقيم على مدى 5 أيام في باب البحرين، من تاريخ 28 مارس وحتى 1 أبريل 
الجاري، وتزامن المهرجان مع موسم سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورموال 1، 
أحد أبرز األحداث العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين، مما ُيساهم في تعزيز 

مكانة المملكة كوجهة بارزة على خريطة السياحة اإلقليمية والعالمية.

وشــهد المهرجان مشــاركة 10 حرفيين 
عمانييــن،  حرفييــن  و10  بحرينييــن 
فــي  منتجــات  اســتعرضوا  الذيــن 
مجــاالت عــدة مــن ضمنهــا: الصناعــات 
والنحاســية،  والخشــبية،  الفضيــة، 
إلــى  إضافــة  والنســيجية،  والســعفية، 

العطور والبخور.
المحليــة  المنتوجــات  عــرض  تــم  كمــا 
فــي مجــاالت صناعة الســالل، وتصنيع 
التقليديــة،  الموســيقية  اآلالت 
والصناديق الخشــبية، وصناعة الفخار، 

وبناء السفن النموذجية وغيرها.
أطلقــت  المهرجــان،  هامــش  وعلــى 
الهيئــة تطبيــق جديد للهواتــف الذكية، 
مــن شــأنه أن يوفــر منصــة إلكترونيــة 
موحدة تسمح لمســتخدميها باالطالع 
على جميع المنتجات الحرفية، وطلبها 
 ،Bahrain Handicrafts تطبيــق  عبــر 
اســتمتع  وقــد  إليهــم.  توصيلهــا  ليتــم 

الــزوار بالعديد من الفعاليات المتنوعة، 
حيــث تخلــل المهرجــان مجموعــة مــن 
مثــل  العائليــة  الترفيهيــة  األنشــطة 
عــروض الموســيقى التراثيــة وغيرهــا 

الكثير.
هيئــة  رئيــس  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
البحريــن للســياحة والمعــارض الشــيخ 
خالــد بــن حمــود آل خليفــة: “يســرنا أن 
نعلــن عن ختام  مهرجان “حرفنا” للعام 
الرابــع علــى التوالي، الــذي يوفر منصة 
والعمانييــن  البحرينييــن  للحرفييــن 
أن  ُيســعدنا  كمــا  منتجاتهــم.  لعــرض 
الجديــد  اإللكترونــي  التطبيــق  ُندشــن 
سُيســاعد  والــذي  اليدويــة،  للحــرف 
التراثيــة  الســلع  لهــذه  الترويــج  علــى 
علــى نطــاق أكبــر، إضافــة إلــى مواكبــة 

تطورات العصر في الوقت ذاته”.
وأضاف قائالً: “تعد النسخة الرابعة من 
مهرجــان “حرفنــا” شــاهًدا علــى التــزام 

والمعــارض  للســياحة  البحريــن  هيئــة 
بتنميــة الحــرف التقليديــة التــي تمتــاز 
بهــا مملكــة البحريــن، حيث يعــد جزًءا 
مــن مبادراتهــا المتواصلــة والمســتمرة؛ 
لتعزيــز قطاع الحــرف اليدوية وضمان 
اســتدامته. وعليــه، تم تدشــين تطبيق 
خــاص   Bahrain Handicrafts
للحرفيــن البحرينيــن، ويعتبــر كمتجــر 
إلكتروني ومنصة مثالية لعرض حرفنا 
للعالــم، وذلك من منطلــق الحفاظ على 
لألجيــال  والصناعــات  الحــرف  هــذه 
الحرفييــن  دعــم  عــن  فضــال  القادمــة، 
المحلييــن؛ لتحقيق المزيــد من التطور 
منصــة  منحهــم  خــالل  مــن  والنمــو 

الســتعراض منتجاتهم اليدوية وإقامة 
البرامــج التدريبية لهم على مدار العام 

وغيرها المبادرات”.
ضمــن  المهرجــان  هــذا  وجــاء 
المــدى  طويلــة  الهيئــة  إســتراتيجية 
لتطويــر القطــاع الســياحي، والتي تقع 
تحت مظلة تســويق الهوية الســياحية 
)بلدنــا بلدكم(، والتــي تركز على ترويج 
علــى  البحرينــي  الســياحي  المنتــج 
المســتويين اإلقليمــي والعالمي، وإبراز 
الجهــود  لدعــم  الســياحية  المقومــات 
التــي تعــزز مــن إســهام القطــاع بشــكل 
إيجابــي فــي الناتــج المحلــي بالتوافق 

مع رؤية المملكة االقتصادية 2030.
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عباس إبراهيم

ــم ــكـ ــحـ ــالـ ــق بـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــس ــ ــل ــ ــن ج ــ ــ ــوا عـ ــ ــب ــ ــي ــ ــغ ــ الــــمــــتــــهــــمــــون ت

استمعت المحكمة الكبرى الجنائية األولى إلى الطبيب النفسي، 
والــذي أكــد مســؤولية وافد عربي الجنســية )41 عاًمــا – يحمل 
شــهادة هندســة طبيــة وعاطل عن العمل( عــن تصرفاته وأنه ال 
يعانــي من أية أمراض نفســية وقــت ارتكابه لواقعة قتل عامل 
آسيوي الجنسية، مبيًنا أنه يعتقد أن طبيب السجن الذي عاين 
المتهــم وذكــر أن األخير يعاني من مرض ثنائية القطب حســب 
ادعائــه ليــس ســوى طبيــب أســنان وفق مــا ذكر أمــام المحكمة 

بجلسة أمس.
وارتكــب المتهــم جريمتــه بحــق الضحيــة رغم عدم وجــود أية 
عالقة بينهما، إذ قتل المجني عليه فقط ألنه شاهده وهو بحالة 
سكر، فقّرر قتله وإخفاء آثار جريمته بمواد كيميائية، وليتمكن 
مــن تظليــل المحققيــن كتب على جــدار مســكن الضحية عبارة 
)هللا أكبــر، يــا حســين، أحبــك، ال “لدولة المجني عليــه”(، ليوحي 
للمحققيــن فــي القضيــة بــأن دوافــع ارتــكاب الجريمــة دينيــة 

وطائفية وأن القاتل شيعي المذهب، على عكس الحقيقة.
 لكــن أفــراد الشــرطة تمّكنوا مــن القبض على الجانــي واعترف 

بمــا نســب إليه من اتهام بالقتل العمــد، فقّررت المحكمة تأجيل 
القضيــة لجلســة 23 أبريــل الجــاري؛ وذلك لالســتعالم من إدارة 
سجن الحوض الجاف عما إذا كان قد تم توقيع الكشف الطبي 
النفســي علــى المتهــم مــن عدمــه، وفــي الحالــة األولــى موافــاة 
المحكمة بنســخة من التقرير وتكليف النيابة بتنفيذ القرار، مع 

األمر باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة القادمة.

حكمــت محكمة االســتئناف العليــا الجنائية 
األولى بتعديل عقوبة مســتأنف من السجن 
15 عامــا بجعلهــا لمــدة 10 ســنوات فقــط؛ 
عقوبتهمــا  تخفيــف  -تــم  وآخريــن  إلدانتــه 
أيضا في وقت ســابق للمدة ذاتها- بإشــعال 
لــوزارة  تابعــة  أمنيــة  دوريــة  فــي  حريــق 
تأديــة  أثنــاء  إرهابــي  لغــرض  الداخليــة 
أفرادهــا لواجــب حراســة المصليــن بجانــب 
مســجد الغديــر فــي منطقــة ســند، وأيــدت 
تغريمــه واآلخريــن أكثــر مــن 17 ألــف دينار 
قيمــة الدوريــة المحروقة.ويذكــر أن رئيس 
العــام  المحامــي  اإلرهابيــة  الجرائــم  نيابــة 
أحمــد الحمــادي صــرح في وقت ســابق بأن 
المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة أصدرت 
حكمــا علــى 3 متهميــن فــي واقعــة إشــعال 
حريــق فــي مركبة مملوكة لــوزارة الداخلية 

وأمنهــم  النــاس  تعريــض حيــاة  شــأنه  مــن 
للخطــر تنفيــذا لغــرض إرهابــي؛ بمعاقبتهــم 
15 ســنة وإلزامهــم  لمــدة  بالســجن  جميعــا 
متضامنيــن بدفــع قيمة مبلــغ 17 ألفا و172 
دينارا و840 فلســا قيمــة التلفيات بالمركبة 

والمملوكة لوزارة الداخلية.
وتعــود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 14 
أغسطس 2015 أثناء ما كان أفراد الشرطة 
بالقــرب  عملهــم  واجــب  علــى  متواجديــن 
مــن مســجد الغديــر بمنطقــة ســند مــن أجل 
حراســة المصليــن المؤديــن لصــالة الجمعة، 
حضــر الجنــاة ملثميــن الوجــه، حيــث قــام 
إحداهما بسكب مادة على الدورية األمنية، 

وقام اآلخر برمي شعلة من النار عليها.
فــأدى ذلك إلى احتراقهــا بالكامل وعلى إثر 
تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية 

والمكثفــة  الجديــة  التحريــات  بإجــراء 
وتوصلــت إلــى المتهميــن المذكوريــن، وتــم 
القبــض عليهــم وفــق اإلجــراءات القانونيــة 

وعرضهم على النيابة العامة.
التدليــل  فــي  العامــة  النيابــة  واســتندت 
علــى ثبــوت الجريمة فــي حقهم إلــى األدلة 
القوليــة منهــا شــهود اإلثبات واألدلــة الفنية 
منهــا تقاريــر إدارة األدلــة الجنائيــة والصور 

الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة.
وأضــاف الحمــادي أنــه تــم إحالــة المتهمين 
إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد تداولت 
القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي 
وإبــداء  الدفــاع  مــن  ومكنتهــم  المتهميــن 
جميــع  لهــم  ووفــرت  القانونيــة،  الدفــوع 
الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف 

البيان.

التالفــةالطبيب النفســي المختص يدحض رواية طبيب السجن الســيارة  قيمــة  دينــار  ألــف   17 الغرامــة  تأييــد 

االكتفاء بسجن حارق دورية “الغدير” 10 سنواتالقاتل بشعار “يا حسين” كان مسؤواًل عن تصرفاته
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شــارك بمنتدى هيوستن بحضور 100 شركة في مجال النفط والغاز

وفد بحريني يستقطب استثمارات أميركية

 نّظمت غرفة التجارة األميركية في البحرين، بالتعاون مع الشــركة القابضة للنفط والغاز زيارة وفد بحريني رفيع المســتوى لمنتدى النفط والغاز في هيوســتن - 
تكســاس أمس 3 ابريل 2019 بهدف بحث الفرص الهائلة أمام كبريات شــركات النفط والغاز األميركية لالســتثمار في قطاع الطاقة البحريني الذي يشــهد توســًعا 

متزايًدا في الوقت الراهن، والذي أعلن مؤخًرا عن اكتشاف حديث للنفط الصخري بسواحل المملكة، بما يمثل أكبر اكتشاف في تاريخ البحرين. 

النفــط،  البحريــن وزيــر  يتــرأس وفــد   
الشــيخ محمــد بــن خليفــة بــن أحمد آل 
خليفة، حيث ويشــارك في زيارة الوفد 
كبــار  مــن  لفيــف  المنتــدى  وجلســات 
المســئولين البحرينييــن واألميركييــن، 
وأعضــاء غرفة التجــارة األميركية في 
البحرين، ورواد الصناعة وصناع القرار 
فــي قطاع الطاقــة البحريني. وتشــارك 
فــي  أميركيــة  شــركة   100 مــن  أكثــر 
جلســات المنتــدى التي تقــام على مدار 
يومين. واستعرض المشاركون الفرص 
التــي  واالســتثمار  للتطويــر  الهائلــة 
توفرهــا البحرين فــي المناطق البحرية 
والبريــة بالمملكــة. وضــم الوفــد رئيس 
غرفــة تجــارة وصناعة البحرين، ســمير 
الواليــات  لــدى  البحريــن  ســفير  نــاس، 
عبــدهللا  الشــيخ  األميركيــة،  المتحــدة 
بــن راشــد آل خليفــة، ســفير الواليــات 
البحريــن،  لــدى  األميركيــة  المتحــدة 
جاســتين ســيبريل، عضو مجلس إدارة 
شــركة )بابكــو( رئيــس اللجنة المشــرفة 
على مشــروع تحديــث المصفاة، داوود 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  نصيــف، 
)بابكــو(، بيتر بارتلت، الرئيس التنفيذي 
جيمــس  للبتــرول،  تطويــر  لشــركة 
االستكشــاف  عــام  مديــر  ايســتليك، 
للبتــرول،  تطويــر  لشــركة  والتطويــر 
المنتــدب  العضــو  األنصــاري،  يحيــي 
لمجلــس التنميــة االقتصادية، ســيمون 
جالبيــن، رئيــس الجانــب البحريني في 
مجلــس األعمــال البحرينــي األميركــي، 
خالــد الزيانــي، ورئيــس غرفــة التجارة 
األميركية في البحرين، قيس الزعبي.

 وتطــرق المنتدى على وجه الخصوص 
إلى فرص االستكشــاف التقليدي وغير 
الصخــري  النفــط  لمكامــن  التقليــدي 
 100 قرابــة  وحفــر  الجــودة،  العالــي 
المشــاريع  مــن  وغيرهــا  عــام،  كل  بئــر 
الجوهرية ذات الصلة ببرنامج تحديث 
تتجــاوز  والــذي  االســتثماري  المصفــاة 

تكلفتــه عــدة بالييــن الــدوالرات بهدف 
للمصفــاة،  التكريريــة  الســعة  تعزيــز 
إلــى جانــب فــرص التكريــر األخرى في 
صناعــة البتروكيماويــات والمدرجة مع 

استثمارات التكرير. 
وقــال وزير النفــط رئيس مجلس إدارة 
“إننــا  والغــاز  للنفــط  القابضــة  الشــركة 
ســعداء بالحضــور إلى والية هيوســتن 
األميركيــة - عاصمــة الطاقــة الرئيســية 
فــي العالم – مــن أجل االلتقاء بكبريات 
الشــركات األميركيــة فــي مجــال النفط 
والغــاز لبحث الفرص الهائلــة والمتاحة 
الطاقــة  قطــاع  فــي  لالســتثمار  ــا  حاليًّ

البحرينــي، الســيما مــع التقــدم المذهل 
تنفيــذ  فــي  البحريــن  تحققــه  الــذي 
إلــى  تهــدف  التــي  الحيويــة  المشــاريع 
ظــل  وفــي  الحاليــة،  المــوارد  تطويــر 
االكتشاف النفطي الحديث - األكبر في 
تاريــخ المملكــة والذي تــم اإلعالن عنه 
مؤخــًرا”.  وأضــاف “إن التعــاون القائــم 
والبحريــن  األميركيــة  الشــركات  بيــن 
في قطــاع النفط والغاز يعود ألكثر من 
100 عــام، ونحن اآلن نتطلع إلى تعزيز 
وإرســاء  العريــق  التاريــخ  هــذا  آفــاق 
أواصــر  لتعميــق  جديــدة  شــراكات 
التعــاون المشــترك بين الجانبيــن. وإننا 

علــى يقين تام بــأن التقنيات األميركية 
االستكشــاف  مجــال  فــي  الحديثــة 
وتزويــد الخدمــات والدعم اللوجســتي 
والصناعــات التكميلية تأتي في طليعة 
التقنيات في هذا المجال على مستوى 
العالــم. ومــن خــالل هــذه الزيــارة، فإننا 
التعــاون  هــذا  آفــاق  لتعزيــز  نســعى 
المشــترك مع رواد صناعة النفط والغاز 
في تكســاس وغيرها من مراكز الطاقة 

بالواليات المتحدة األميركية”. 
واســتطرد الوزيــر قائــالً: “أود أن أغتنم 
بجزيــل  أتوجــه  لكــي  المناســبة  هــذه 
الوفــد  أعضــاء  إلــى  واالمتنــان  الشــكر 
المشــارك فــي الزيــارة، الذيــن أســهموا 
بشكل كبير في إثراء الفعالية وتحقيق 
عمــق  يعكــس  بمــا  المنشــود  نجاحهــا 
ومتانة العالقات السياســية والتجارية 
التي تربط البحرين بالواليات المتحدة 
األميركيــة علــى مــدار الســنين. كما أود 
التجــارة  أثمــن عالًيــا جهــود غرفــة  أن 
األميركيــة بالبحريــن وتعاونهــا الوثيــق 
مــن أجل ترويــج فرص االســتثمار بين 
والغــاز  النفــط  وقطاعــات  الدولتيــن 

والطاقة بهما”. 
غرفــة  رئيــس  أوضــح  جانبــه،  مــن 
التجــارة األميركيــة فــي المملكة، قيس 
الــدؤوب  ســعينا  خــالل  “مــن  الزعبــي 
واالســتثمار  التجــارة  فــرص  لترويــج 
وحســن النوايا بيــن الواليــات المتحدة 
األميركيــة و البحريــن، فإننا نشــعر بكل 
الفخــر واالعتــزاز لتنظيم هــذه الفعالية 
المهمــة بيــن كبــار المســئولين فــي هــذا 
القطــاع الحيــوي لــدى الجانبيــن. وممــا 
ال شــك فيــه أن فــرص االســتثمار التــي 
ســيتم التطــرق إليهــا، وآفــاق التعــاون 
فــي  الشــركات  جانــب  مــن  والحمــاس 
واليــة هيوســتن وغيرهــا مــن الواليات 
األميركيــة األخــرى مــن شــأنه أن يثمــر 
منافــع  تحقيــق  عــن  جوهــري  بشــكل 

مشتركة لجميع األطراف.

عوالي - بابكو

قيس الزعبيوزير النفط

“جي أف أتش”: 
ارتفاع ملكية 

“الهالل” 5.3 %

أعلنــت مجموعــة “جــي أف أتــش” عــن ارتفــاع 
ملكيــة “مصــرف الهالل” في أســهمها من 4.998 
% إلــى 5.296 %. وأوضحــت المجموعــة فــي 
بيــان بســوق دبــي أن هــذا التغييــر فــي الملكية 
التــي  المنحــة  أســهم  توزيــع  لعمليــة  راجــع 
العموميــة  الجمعيــة  ووافقــت  مؤخــًرا.  تمــت 
للمجموعة مؤخًرا على توزيع أرباح نقدية على 
المســاهمين بواقع 3.34 % من القيمة االســمية 
الواحــد،  للســهم  بواقــع 0.0087 دوالر  للســهم، 
ومبلــغ إجمالي وصل إلــى 30 مليون دوالر. كما 
اعتمــدت توزيــع أســهم منحــة بمعــدل 5.97 % 
مــن القيمــة االســمية للســهم بواقــع ســهم واحد 

عن كل 16.74 سهم.

دبي- جي أف أتش

المنامة - الخدمات المالية العربية

 ”AFS“ قــام مصــرف الســالم - البحرين وشــركة الخدمــات الماليــة العربية
 Al - بطــرح أول تطبيــق رقمــي لدفــع األجــور فــي المملكــة باســم “الراتــب
Rateb” لتكون هذه أول بطاقة للرواتب الرقمية في المملكة للعمال، وهو 
نظــام مناســب وبســيط لحماية األجــور، والــذي يمّكن أصحــاب العمل من 

دفع األجور رقمًيا لموظفيهم الذين ليس لديهم أي حساب بنكي.

وتتيــح الخدمــة ألصحــاب العمــل 
واالســتحقاقات  األجــور  تحميــل 
مــن  البطاقــة  علــى  آمــن  بشــكل 
خالل بوابة إلكترونية تم تهيئتها 
باستخدام نظام الرواتب الخاص 
بهم، كمــا يمكن لحاملي البطاقات 
فــي  اســتخدام بطاقاتهــم مجانــا 
اآللــي  الصــراف  أجهــزة  جميــع 
التابعــة لمصــرف الســالم، إضافــة 
إلــى جميــع أجهزة الصــراف اآللي 
المنتشــرة فــي المملكــة من خالل 

شبكة البنفت.
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وقــال 
للبنك الســالم أنور مراد “يسعدني 
أن مجلس الشــورى قد اتخذ هذه 
المبــادرة المهمــة تماشــًيا مع طرح 
نظــام “الراتــب” مما يتيــح للعامل 
الــذي ال يتعامل مع البنوك وصول 

آمن إلى تحويالته المالية وأجره، 
ومنــذ  الراتــب  نظــام  جــذب  لقــد 
ويخــدم  كبيــرا  اهتمامــا  نشــأته 

حاليا أكثر من 3000 عميل”.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
“إن  شــيكر:  شــندرا  بــي.   ”AFS“
بيــن  اإلســتراتيجي  التعــاون 
“AFS” ومصرف الســالم  لتضمين 
التكنولوجيا المبتكرة في المجال 
انتقــال  يعــزز  للمملكــة  المالــي 
البحريــن إلــى اقتصــاد غيــر نقدي 
المالــي  اإلدمــاج  مــن  ويقربنــا 
بنســبة 100 ٪، حيــث يوجــد في 
العمــال  البحريــن عــدد كبيــر مــن 
ال يتعاملــون مــع البنــوك، وقــد تــم 
تصميــم نظــام الراتــب - خصيصــا 
ألصحــاب العمل لضــم العمالة إلى 

المجتمع المالي”.

“السالم” و“AFS” يطرحان تطبيق “الراتب”

قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة البحرين 
إن  عــادل حبيــل  التجاريــة  للتســهيالت 
نشــاط مبيعــات الســيارات شــهد تباطؤا 
فــي النمــو منذ ينايــر وحتــى نوفمبر من 
العــام 2018 بنســبة 4 % مقارنــة بالعــام 
2017، مبيًنــا أن الوضــع االقتصــادي في 
العــام 2018 أثــر على كثير من األنشــطة 

االقتصادية في المملكة.
انتعاشــا  شــهدت  الســوق  أن  وأوضــح 
فــي مبيعــات الســيارات خــالل ديســمبر 
2018 مــع اقتــراب بــدء تطبيــق “القيمــة 
مطلــع  فعــال  بــدأت  والتــي  المضافــة”، 
العــام الجــاري، مشــيًرا إلــى أن كثيرا من 
نهايــة  الســيارات  اشــتروا  المســتهلكين 
العــام الماضــي تفاديــا لتحمــل الضريبــة 

بنسبة 5 %.
وأشار إلى أن سوق السيارات استطاعت 
أن تســجل نموا بنســبة 4 % في األشــهر 
األخيــرة وذلك بفضل المبيعــات الكبيرة 
التي شهدتها السوق في ديسمبر 2018.
ولفــت إلــى أن شــهر ينايــر 2019 ســجل 
 ،%  40 بنســبة  المبيعــات  فــي  تراجعــا 

العــام 2019 عمومــا سيشــهد  أن  مبيًنــا 
نوعا من التباطؤ في مبيعات السيارات.

للســيارات  الوطنيــة  الشــركة  إن  وقــال 
بالتعــاون مــع عــدد مــن وكالء مبيعــات 
الســيارات فــي البحريــن نظمــت معرض 
الماضــي،  الشــهر  للســيارات  البحريــن 
حيث حقق نجاحا في تحفيز المبيعات.

وأكــد أن “المضافة” أصبحت واقعا، وأن 
بعضــا مــن معــارض مبيعــات الســيارات 
بــدأت فــي تحملهــا عــن الزبــون وطــرح 
عــروض ترويجيــة؛ لتحفيــز الزبائن على 

الشراء.

حبيل: 4 % نمو مبيعات السيارات

بحث الفرص 
الهائلة أمام 

كبريات شركات 
النفط والغاز 

األميركية

الزيارة جاءت 
بتنظيم من  

غرفة التجارة 
األميركية في 

البحرين
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“ديار المحرق” تستعرض مشاريعها بجـدة
ــى ــ األولـ لـــلـــمـــرة   ”2019 ــب  ــي ــك س “ســـيـــتـــي  ــي  ــ ف ــارك  ــ ــش ــ ت

تشــارك شــركة ديــار المحرق، للمــرة األولى علــى اإلطالق خالل مســيرتها الحافلة 
من اإلنجازات المتعلقة بالتطوير واالستثمار العقاري، لتكون أحد أبرز العارضين 
اإلقليمييــن في معرض “ســيتي ســكيب جدة” والذي ســيقام في الفتــرة من 5 إلى 

7 أبريل الجاري. 

وتســتعرض الشــركة خالل هــذا المعرض 
أحــدث وأفخم مشــاريع التطوير العقاري 
“النســيم”  إنجازهــا،  علــى  تعمــل  التــي 
و”البــارح”، وهمــا جــزء أساســي ال يتجزأ 

من المخطط المتكامل لديار المحرق.
 ويشكل المشروعان نموذًجا رائًعا لجمال 
السكن على اإلطاللة البحرية، فـ”النسيم” 
تضم مجتمًعا سكنًيا متكاماًل من 4 أنواع 
النســايم”،  “صبــاح  متميــزة،  الفلــل  مــن 
النســايم”  “أصيــل  النســايم”،  “ضحــى 

و”ليــل النســايم”، باإلضافــة إلــى المرافق 
الترفيهية وواجهة التسوق البحرية، في 

عالم يوفر كافة االحتياجات العصرية. 
أما مشــروع “البارح” الذي يقع في الجهة 
الغربيــة من ديــار المحــرق، فيوفر أفضل 
للســكن واالســتثمار  المالئمــة  الخيــارات 
العقــاري فــي الفلــل المصممــة والمجهــزة 
بالمنــازل  الخاصــة  التقنيــات  بأحــدث 

العصرية.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للشــركة ماهــر 

الشــاعر “نحــن فخــورون بمشــاركة ديــار 
المحــرق فــي هــذا المعرض الرائــد بهدف 
اســتعراض والترويــج لمشــاريع التطويــر 
عليهــا  نعمــل  التــي  المميــزة  العقــاري 
الســعودية  أســواق  فــي  رأينــا  ولطالمــا 

الضخمــة على المســتوى اإلقليمي فرصة 
ســانحة لنــا لنحقــق المزيــد مــن التطــور 
واالنتشار فنحن سعداء بكوننا جزًءا من 
هــذا الحــدث المهــم علــى صعيــد القطــاع 

العقاري”.

جانب من مشاريع “ديار المحرق” السكنية

المحرق - ديار المحرق

السنابس - الغرفة

نّظمــت غرفــة تجارة وصناعــة البحرين متمثلــة بلجنة الماليــة والتأمين 
والضرائــب ولجنــة التكنولوجيــا مؤخــًرا ببيــت التجار ورشــة عمل حول 
اســتخدام التكنولوجيــا فــي ضريبــة القيمة المضافة قدمهــا ممثلون عن 
شــركة كــي بــي أم جي البحرين. واســتعرضت ورشــة العمــل نظرة عامة 
حــول مســتجدات تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربــي وفــي البحريــن بشــكل خــاص، وتناولت 
عــدًدا مــن المحــاور ومنهــا اإلطــار القانونــي والتنظيمي للضريبــة، األدلة 
اإلرشــادية الخاصة بكل قطاع والصادرة عن الجهاز الوطني لإليرادات، 
وتحديــات تطبيــق القيمة المضافة. وركزت ورشــة العمل على متطلبات 
اســتخدام التكنولوجيــا فــي احتســاب “المضافة”، وأهميــة وجود قاعدة 
معلومات ونظام محاســبي دقيق قبل الشــروع باستخدام أي من أنظمة 
احتســاب القيمــة المضافــة. كمــا شــدد المتحدثــون على إمكانيــة تطوير 
أنظمة داخلية الحتساب الضريبة وعدم وجود أنظمة ال تتطلب التدخل 
الســليم  التطبيــق  أهميــة  علــى  بالتركيــز  الورشــة  واختتمــت  البشــري. 
للمضافة لتجنب الجزاءات والعقوبات وتمت اإلجابة على استفســارات 

الحضور.

“الغرفة” تناقش استخدام 
التكنولوجيا بـ“المضافة”

حجم االستثمار األجنبي في 2018
نتائـج مسـح لـ “الحكومـة اإللكترونـيـة” بالتـعـاون مـع “المركـزي” و“التنـميـة”

ارتفع حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في البحرين خالل 2018، بنسبة %5.5 مقارنة 
بعــام 2017، بقيمــة بلغــت 11 مليــار دينــار بنهايــة 2018، فــي داللــة واضحــة تعكــس جهــود 

المملكة في استقطاب مزيد من االستثمارات األجنبية وزيادة تدفقات رؤوس األموال. 

هيئــة  أجرتــه  مســح  فــي  ذلــك  جــاء 
اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات 
بالتعــاون مــع مصــرف البحريــن المركــزي، 
حيــث  االقتصاديــة،  التنميــة  ومجلــس 
شــمل المســح قيــاس حجم االســتثمارات 
األجنبيــة ألهــم المؤسســات فــي مختلــف 
توفيــر  بغيــة  االقتصاديــة،  القطاعــات 
حجــم  عــن  حديثــة  إحصائيــة  بيانــات 
وتدفقــات االســتثمارات األجنبيــة، بهدف 
السياســات  لوضــع  القــرار  صنــاع  خدمــة 
المناســبة لجــذب واســتقطاب مزيــد مــن 
االســتثمارات مســاهمًة فــي دفــع العجلــة 

التنموية التي تشهدها المملكة.
تدفــق  حجــم  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 

للبحريــن  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار 
للســنة الماليــة 2018 يقــارب 570 مليــون 
المصــارف  قطاعــا  فيــه  اســتحوذ  دينــار، 
معظــم  علــى  التحويليــة  والصناعــات 
تدفقات االســتثمار األجنبي المباشر، فيما 
استحوذت االستثمارات المباشرة الواردة 
مــن الكويــت علــى أعلــى نســبة بواقع 3.1 
الثانيــة  المرتبــة  فــي  تلتهــا  دينــار،  مليــار 
الســعودية بقيمــة بلغــت 2.8 مليــار دينــار، 
فيما حلــت الجمهورية اللبيبة في المرتبة 
خــالل  دينــار  مليــار   1.3 بواقــع  الثالثــة 
2018، ممــا رفــع حصــة اســتثمارات دول 
مجلــس التعــاون لتبلــغ %65 مــن مجمــل 

االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

زينب العكري

عادل حبيل

مليار دينار
11
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توّقــع رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الخليجيــة المتحــدة لالســتثمار “يوجيك”، راشــد بن عبدهللا الســويكت الهاجري، أن تباشــر 
الشــركة الخليجيــة المتحــدة للتجــارة التابعــة للمجموعــة أنشــطتها في العــام 2019 بالدخول فــي مجاالت جديــدة تكاملية مع 
توجه مجموعة الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار وأهمها قطاع المعادن والمواد الخام وتسويق المنتجات، مشيًرا إلى أن 

العمل جاٍر على تطويرها بالتدريج في ظل رؤية الشركة وديناميكية السوق.

وذكر الســويكت الهاجري - في كلمته بتقرير 
مجلس اإلدارة - نتوقع أن يشهد العام 2019 
للطلــب  نتيجــة  الخارجــي  بالطلــب  ازديــاًدا 
العالمــي المتوقــع علــى الســلع خصوًصــا فــي 
الســوق األميركــي نتيجــة لخفــض الضرائب، 
المحلــي  الطلــب  فــي  نســبي  بثبــات  مقارنــة 

والخليجي للعام 2019.
وأوضــح الســويكت الهاجــري أن المجموعــة 
تتوقــع أال يكــون النشــاط االقتصــادي للعــام 
ــا فــي دول الخليــج بســبب فــرض  2019 قويًّ
“القيمة المضافة” في العديد من الدول ألول 
مرة في تاريخها وبالتالي نتوقع تغيير سلبي 

في سلوك المستهلكين المحليين.

وتوقــع أن تكــون محصلــة النتائــج المجمعــة 
للعــام 2019 مقاربــة للعــام 2018 لمجموعــة 
الربــح  صافــي  أن  وذكــر  “يوجيــك”.  شــركة 
للمجموعة )شركة يوجيك والشركات التابعة 
لهــا( بلــغ نحــو 130.2 ألــف دينــار قبــل أخــذ 
ألــف   559.4 نحــو  والبالــغ  الــزكاة  مخصــص 
دينار، وبالتالي تحقيق خســارة بلغت 429.1 

ألف دينار تقريًبا لعام 2018.
وأشــار إلــى أن النتائــج الماليــة ال تــزال دون 
المتوقع للشــركة حيث تعاني شــركة الخليج 
تختــص  والتــي  التابعــة  المعدنيــة  للســبائك 
بقطاع السبائك المعدنية من وطأة الواردات 
الخارجيــة فــي الســوق الخليجــي وخصوًصا 

بأســعار  تأتــي  التــي  اإلماراتــي”  “الســوق 
رخيصــة في دول مجلــس التعاون الخليجي 
وقــد تأثــرت نتائــج مجموعــة “يوجيــك” تبًعا 
شــركة  علــى  المتواصلــة  الضغوطــات  لهــذه 
الخليــج للســبائك المعدنيــة. وبلغــت مبيعات 
شــركة ســبائك 406 مليــون ريــال فــي العــام 
2018 منخفضــة مــن 439 مليــون ريال للعام 

.2017
مــن  مســتقبالً  “نأمــل  إلــى  الهاجــري  وأشــار 
األمانــة العامــة الفنيــة فــي مجلــس التعــاون 
النظــر مجــدًدا فــي قضيــة الــواردات المغرقة 
الــدول  بعــض  مــن  ســبائك  شــركة  علــى 
لمســاندة وتطويــر هــذه الصناعــة الخليجيــة 

االستراتيجية الهامة والناشئة”.
لشــركة  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  وافقــت 
اجتماعهــا  عقــدت  التــي  أمــس  “يوجيــك” 
بنصــاب قانونــي بلــغ 37.17 %، علــى جميــع 
بنــود جدول األعمال بما فيها المصادقة على 

للشــركة، وتقريــر  المدققــة  الماليــة  البيانــات 
مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 ديسمبر 2018.
وفــاز بالتزكيــة أعضاء مجلــس اإلدارة لفترة 
الثالث ســنوات القادمة، وهم: راشــد عبدهللا 

الســويكت الهاجــري، عبــدهللا فهد الســبيعي، 
عبدهللا مبارك الســويكت، وليد فهد الذرمان، 

وقصي خليل يوسف الخليلي.
يذكر أن شركة “يوجيك” تعمل في االستثمار 

بالمشاريع الصناعية في منطقة الخليج.

“الخليجية المتحدة للتجارة” تباشر أنشطتها في 2019
المنطقة ــي  ف بــثــبــاتــه  ــة  مــقــارن الــســلــع  عــلــى  الــعــالــمــي  الــطــلــب  زيــــادة  ــع  ــوق ت

جانب من اجتماع الجمعية العمومية أمس

ا، في مؤشــر جودة الطرق الــذي يصدر عن المنتدى االقتصادي العالمي  ا، والرابعة عربيًّ حلــت البحريــن فــي الترتيب 25 عالميًّ
)دافوس(. وحصلت البحرين على تقدير 5.1 من 7، محققة بذلك مستوى متقدم قياًسا بدول العالم التي أتيح للمؤشر قراءة 

بياناتها وخططها الطرقية.

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  وجــاءت 
العالــم،  مســتوى  علــى  األول  بالترتيــب 
بواقــع 6.4/7، فيما ســجلت ســلطنة عمان 
عربيــا  والثانــي  عالميــا   41 الـــ  الترتيــب 
عالميــا   17( قطــر  تلتهــا   ،5.5/7 بدرجــة 
5.5/7( ثــم المملكة العربية الســعودية )34 
عالميــا 4.8/7(. وبهــذا التقريــر الذي درس 

وضــع شــبكات الطــرق بالعالــم فــي العــام 
2018، تحافــظ اإلمارات العربية المتحدة 
العــام  منــذ  األول  مركزهــا  علــى  العربيــة 

.2015
الترتيــب  فــي  المغــرب  جــاءت  وعربيــا، 
43 عالميــا، ثــم الكويــت 63، فــاألردن 68، 
ومصــر 75، وتونس 84، الجزائر 89، لبنان 

121، اليمــن 132، وأخيًرا في ذيل القائمة 
موريتانيــا فــي المركــز 137، األســوأ علــى 

المستوى العالمي.
الترتيــب  فــي  اإلمــارات،  تلــت  ــا،  وعالميًّ
علــى  حصلــت  التــي  ســنغافورة  الثانــي 
6.3/7، ثــم سويســرا ثالثــة 6.3/7، فهونــغ 
الخامســة  وهولنــدا   ،6.2/7 رابعــة  كونــغ 

.6.1/7
ومــن المســتغرب أن دوالً متقدمة كألمانيا 
مثــال، جــاءت متأخــرة فــي الترتيــب 15، 

والدنمارك 13، الصين 42.

 the road( ومؤشــر جودة الطرق العالمــي
quality indicator( هــو أحــد المؤشــرات 
االقتصــادي  المنتــدى  عــن  تصــدر  التــي 
العالمــي، ويأخــذ بنتائجــه البنــك الدولــي، 

وهــو يرصــد وضــع الطرق وشــبكات النقل 
العام سواء لألفراد أو البضائع، كما يدرس 

الخطط المستقبلية والتوسعية.
وصنــف مؤشــر 2018 وضــع الطــرق فــي 
140 دولــة حــول العالم، وهي الــدول )كما 
يقــول المنتــدى االقتصــادي( التــي وفــرت 

بياناتها وخططها المعلقة بشبكة الطرق.
ويقاس على المؤشر قوة االقتصاد ووضع 
والتجــارة،  الصناعــة  الســياحة  قطاعــات 
فــي  رئيســي  كمرتكــز  يدخــل  وبالتالــي 
معــدالت التنمية، انعكاســها على مســتوى 

المعيشة واالزدهار والرفاهية للشعوب.

ا في “جودة الطرق” البحرين الـ 25 عالميًّ

“B&B” تدشن مقرها الجديد بـ “البحرين اللوجستية”
بــالــمــنــطــقــة ــع  ــ ــربـ ــ مـ ــر  ــ ــت ــ م ألـــــــف   26 ــوق  ــ ــفـ ــ تـ ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ م ــرت  ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ اسـ

 B افتتــح وزيــر المواصــالت واالتصاالت، كمــال بن أحمد ورئيس مجلس إدارة شــركة
B & اللوجســتية، عبــدهللا بوهنــدي، حفل بدء نشــاط الشــركة التجــاري بمقرها الجديد 

بمنطقة البحرين اللوجستية بحضور ممثلين من مسؤولي جميع الجهات المعنية.

واالتصــاالت  المواصــالت  وزيــر  وأعــرب 
 B & B بتواجــد شــركة  مــدى فخــره  عــن 
اللوجســتية فــي المنطقــة، كونهــا أحد أهم 
الشركات اللوجستية المحلية المتخصصة 
فــي مجــال التخزيــن والتوزيــع، حيــث أن 
وجودها يعزز من األهداف االســتراتيجية 
للكــوادر  عمــل  فــرص  كتوفيــر  للمنطقــة 
البحرينيــة وتعزيــز مكانــة البحريــن كمركز 
لوجســتي على المســتوي اإلقليمي، مشيرًا 
الخدمــات  لقطــاع  المحــوري  الــدور  الــى 
اللوجستية في إنجاح التحول االقتصادي 
الــذي تشــهده المملكة والقــدرة على جذب 
االســتثمارات الدوليــة، منوهــًا فــي الوقــت 
نفســه بالموقــع االســتراتيجي الــذي تتمتع 

المتطــورة  التحتيــة  والبنيــة  المملكــة  بــه 
وشــبكات النقــل باإلضافــة إلى السياســات 

الداعمة لتعزيز بيئة األعمال.
لمــا  ارتياحــه  بوهنــدي  أبــدى  جهتــه،  مــن 
تحظــى بــه منطقــة البحريــن اللوجســتية 
من موقع اســتراتيجي وخدمــات متكاملة 
الــدور  لهــا  كان  جمركيــة  وتســهيالت 
كمقــر  المنطقــة  اختيــار  فــي  الرئيســي 
تعــد  كمــا  الشــركة  لمســتودعات  جديــد 
الســوق البحرينية إحدى أســواق التشغيل 
الرئيســية بالنســبة لنــا فــي منطقــة الشــرق 
األوســط، حيث تقــدم المملكة بنية تحتية 
مــن  متنوعــا  ومجتمعــا  الجــودة  عاليــة 

الشركات التجارية اإلقليمية. 
 B & B شــركة  أن  إلــى  اإلشــارة،  تجــدر 
اللوجســتية قــد اســتأجرت مســاحة تفوق 

البحريــن  بمنطقــة  مربــع  متــر  ألــف   26
اســتكمال  حالًيــا  تــم  وقــد  اللوجســتية، 

المرحلــة األولــى مــن المشــروع حيــث تــم 
للخدمــات  متكاملــة  مســتودعات  إنشــاء 

اللوجســتية، مبنيــة علــى الطــراز العالمــي 
الحديــث ومــزودة بأنظمــة تبريــد متطورة 
ذات قــدرة تخزينيــة عاليــة، وســيتم قريبًا 
توســعة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  فــي  البــدء 

المشروع.
البحريــن  منطقــة  أن  بالذكــر  والجديــر 
الجمركيــة  المنطقــة  تعــد  اللوجســتية 
الضريبــة  مــن  المعفــاة  الوحيــدة 
والمتخصصــة بتوفير مســاحات للخدمات 
ألحــدث  وفًقــا  إنشــائها  تــم  اللوجســتية، 
المعاييــر العالميــة إكمــاالً لخدمــات مينــاء 
الحتياجــات  وتلبيــًة  ســلمان  بــن  خليفــة 
الشــركات العاملــة في القطاع اللوجســتي، 
ناهيك عن موقعها االســتراتيجي في قلب 
مدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد الذي 
جعــل منهــا مركزا مثاليــا للتجــارة المحلية 

واإلقليمية والدولية.

المنامة - المواصالت واالتصاالت

”B&B“ أثناء افتتاح مقر

ــا فــي خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات  اختــار بنــك البحريــن الوطنــي شــركة “تاتــا” للخدمــات االستشــارية TCS الرائــدة عالميًّ
واالستشــارة وحلــول األعمــال لتوفيــر الحــل التقنــي “TCS BaNCS” لنظــام البنــك األساســي، وذلــك بما ينســجم مــع التحول 
الرقمــي لــدى البنــك وجهــوده المبذولــة لتنويــع قنــوات أعماله، وتقديــم تجربة أفضــل للعمالء، إضافــة إلى تدعيــم متانة بيئة 

األعمال لزيادة توسعتها وترابطها. 

 ”TCS BaNCS“ وســيعمل الحل التقنــي
الشــامل والعصري علــى توحيد عمليات 
البنك وســيضمن انســيابيتها فــي الدول 
التــي يــزاول أعمالــه فيهــا، بمــا فــي ذلك 
إلــى  البحريــن،  فــي  الرئيســية  الســوق 
حيــث  والســعودية،  اإلمــارات  جانــب 
يواصــل البنــك توســعة قاعــدة تواجــده 

وأنشطته. 
 TCS“ التقنــي  الحــل  تشــمل خصائــص 
العمــالء،  قاعــدة  إدارة   ”BaNCS
المدفوعــات،  الودائــع،  القــروض، 
استحداث البيانات، الصيرفة اإلسالمية 

والمؤسســات،  لألفــراد  الســيولة  وإدارة 
موحــدة  عمــالء  تجربــة  ســتوفر  كمــا 
فــي عدة قنــوات، مــع تدعيــم إمكانيات 
البنــك للعمل على مســتوى دول وجهات 
متعــددة. إضافــة إلــى ذلــك، يتطلــع بنك 
البحريــن الوطنــي ليكــون جــزًءا فاعــالً 
فــي البيئة الحاضنة للتكنولوجيا المالية 
برمجيــات  نظــام  إدمــاج  مــع  بالمنطقــة 
وتطبيقــات مفتــوح المتمثــل فــي الحــل 
التقنــي “TCS BaNCS”، وتنظيــم ســير 
العمــل بشــكل رقمــي، وتطويــر القدرات 

والمهارات للنهوض بهذا القطاع. 

وقــال رئيــس تنفيــذي للعمليــات بالبنك، 
إيان بالكلو “كجزء من رحلتنا المستمرة 
نحــو التحــول الرقمــي، يســرنا اإلعــالن 
عــن عزمنــا بالتعــاون مــع شــركة “تاتــا” 
للخدمــات االستشــارية واختيارنا للحل 
التقنــي “TCS BaNCS”. ستســاهم هذه 
الخطــوة فــي تحديــث بنيــة تكنولوجيــا 
أرضيــة  وإرســاء  لدينــا،  المعلومــات 
للتحــول الرقمــي وتقديــم تجربة مميزة 

وموحدة لعمالئنا الكرام”. 
 مــن جانبــه، قــال مديــر الحلــول الماليــة 
فينكاتشــواران  “تاتــا”،  شــركة  لــدى 

التطــورات  “مــع  سرينيفاســان 
تفــرض  التــي  الســريعة  التكنولوجيــة 
تعمــل  األعمــال،  بيئــة  علــى  التغييــرات 
المســتقبلية  الرؤيــة  ذات  المؤسســات 
علــى  الوطنــي  البحريــن  بنــك  مثــل 
والعمــالء  المســتهلكين  قــدرات  تعزيــز 

العمــل  بيئــة  تقويــة  عبــر  والشــركاء 
للحــل  البنــك  اختيــار  ومــع  والترابــط. 
البنــك  لنظــام   ”TCS BaNCS“ التقنــي 
األساســي ولتوســعة قاعــدة عمالئــه من 
األفــراد والمؤسســات، ســيكون بمقــدور 
البنــك التركيــز بشــكل أكبر علــى العميل 

باالعتمــاد علــى الخبــرة الراســخة ومــع 
ابتــكار نماذج أعمــال جديدة تقدم قيمة 
حــد  علــى  والشــركاء  للعمــالء  أفضــل 
ســواء. ونحن سعداء بشــراكتنا مع بنك 
البحريــن الوطنــي في هــذه الرحلة نحو 

التحول الرقمي”.

المنامة - البحرين الوطني

“الوطني” يعتمد “TCS BaNCS” لتعزيز نظامه المصرفي

أثناء إبرام الشراكة بين الجانبين

المحرر االقتصادي

أمل الحامد من ضاحية السيف | تصوير: رسول الحجيري
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عرض وطلب

Broker's license No. 3 | Property Manager's license No. 23

39442411 
36799711 

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية,مشاريع خاصة ..

بجانب ديار المحـرق  , جزر أمواج 
قاللي , سماهيج , الدير 

الوثائق جاهزة
جميع شوارع  المخطط مرصوفة

سهولة  استخراج  إجازة البناء
كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
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التفوت الفرصة  ســـارع بالحجــز 
درة 2

درة 1

تم البيعمحجوز

COM                 RHA     B3*              SP 

هام جًدا
أرض تـم استخراج إجازات بناء وبعضها تم البدء بالبناء 35

فيلتين قيد اªنشــاء( تم الحجز)
فلل قيد اªنشاء6

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
السادة اصحاب مركز التربية الهندية الممتازة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 

98304-1، طالبين  تغيير االسم التجاري 
من: مركز التربية الهندية الممتازة ذ.م.م

Indian Exeellent Educational Center W.L.L
إلى: مركز يوني جلوبال التعليمي ذ.م.م

Uni Global Educational Center W.l.l
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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري 

لـ مركز التربية الهندية الممتازة ذ.م.م

careers.bahrain18@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -45695( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى 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.

اسم التاجر: سالمة عبدالعزيز علي مرهون

االسم التجاري الحالي: فدك كمبيوتر

االسم التجاري الجديد: ماجك كاندي للتجارة

قيد رقم: 1-65265

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها جاسم 
محم���د يوس���ف اس���د باعتباره المصف���ي القانوني ل���� عبداللطيف ابراهيم الدوس���ري 
وش���ريكه تريدينغ أند إندس���تريال س���ياليز ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مسؤلية 
مح���دودة بموج���ب القيد رق���م 79122، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة 
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية عبداللطيف ابراهيم 
الدوسري وشريكه تريدينغ أند إندستريال سباليز ذ.م.م

القيد: 79122 

 تاريخ: 18/3/2019

بناء على قرار الشركاء في شركة كينادي للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 1-121645، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السادة/ عبدهللا صالح عبدهللا 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبدهللا صالح عبدهللا محمد الحميدي 

رقم الموبايل: 35644756 )973+(
realdcbahrain@gmail.com

إعالن بحل وتصفية  شركة
شركة كينادي للمقاوالت ذ.م.م

سجل تجاري رقم 121645-1 الخميس 4 أبريل 2019 - 28 رجب 1440 - العدد 123824
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international
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استشهاد فلسطيني 
برصاص مستوطنين بالضفة

قتل مستوطنون إسرائيليون أمس 
األربعاء شابا فلسطينيا جنوبي نابلس 
بالضفة الغربية، في حين أصيب آخر 

بجروح متوسطة، وفق ما أفاد مراسل 
“سكاي نيوز عربية” في رام هللا. 

وأطلق مستوطنان النار على الشابين 
الفلسطينيين بزعم محاولة أحدهما تنفيذ 

عملية طعن عند حاجز بيتا في بلدة 
حوارة جنوبي نابلس. وأغلق الجيش 

اإلسرائيلي منطقة الحادث والطرق 
المؤدية لها، وعزز من وجوده في المكان، 

ونصب عددا من الحواجز العسكرية.  
بعدها قام أحد المستوطنين اإلسرائيليين 

بإطالق النار على الشاب، فيما أصيب 
آخر يعمل في “كراج” للسيارات.

بوتفليقــة يوّجه “رســالة وداع” للشــعب.. ويطلــب “الصفح”

الدستوري الجزائري يثبت “الشغور الرئاسي”

الجزائري، أمس  الدستوري  المجلس  أعلن 
النهائي  الــشــغــور  ــة  حــال ثــبــوت  األربـــعـــاء، 
عبد  استقالة  بعد  وذلــك  الرئاسة،  لمنصب 

العزيز بوتفليقة من منصبه.
الثالثاء،  مساء  أبــلــغ،  قــد  بوتفليقة  وكــان 
أن  بعد  باستقالته،  الــدســتــوري  المجلس 

أمضى نحو عشرين عاًما في الحكم.
عارمة  احتجاجات  بعد  استقالته،  وتأتي 
في مختلف أنحاء البالد، شارك فيها مئات 
اآلالف من الجزائريين، ودعوة الجيش إلى 
الذي  الدستوري”  للحل  الفوري  “التطبيق 

يتيح عزل الرئيس بوتفليقة.
 وكان يشير رئيس أركان الجيش الجزائري، 
الدستوري  المخرج  إلى  قايد صالح  أحمد 
ويتمثل  الماضي،  األسبوع  اقترحه  الــذي 
التي  الدستور  102 من  المادة  في تطبيق 
الجمهورية  رئيس  إعــالن عجز  إلى  تــؤدي 

عن ممارسة مهامه بسبب المرض.
المستقيل، أمس  الجزائري  الرئيس  ووّجه 
فيها  ذكرهم  الشعب،  إلى  رسالة  األربعاء، 
امتدت  التي  فترة حكمه  بإنجازاته خالل 
نفسه،  الوقت  في  إياهم  داعًيا  عاًما،  لـ20 
إلى “الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل 

تقصير” ارتكبه في حقهم.
أغادر  “وأنــا  الرسالة:  في  بوتفليقة  وقــال   
الـــــمــســؤولــيــة، وجـــب عــلــي أال أنهي  ســـدة 
أوافــيــكــم  الــرئــاســي مــن دون أن  مــســاري 

أبرح  أال  منه  وغايتي  هذا،  األخير  بكتابي 
بيننا  الوطني على تناء  السياسي  الـمشهد 
يحرمني من التماس الصفح ممن َقصرت 
فــي حقهم مــن أبــنــاء وطــنــي وبــنــاتــه، من 
أن  على  بالغ حرصي  رغــم  أدري،  ال  حيث 
أكون خادًما لكل الجزائريين والجزائريات 

بال تمييز أو استثناء”.
وتابع: “عما قريب، سيكون للجزائر رئيس 
مواصلة  على  هللا  يعينه  أن  أرجــو  جديد 
وأبنائها  بناتها  وطموحات  آمــال  تحقيق 
األباة، اعتماًدا على صدق إخالصهم وأكيد 
الحسية  الــجــادة  الـمشاركة  على  عزمهم 
الملموسة، من اآلن فصاعًدا، في مواصلة 
ســواعــدهــم  عــلــى  بالتشمير  بــالدهــم  بــنــاء 
المواطنية”،  ويقظتهم  أفكارهم  وبــســداد 

وفق ما ذكرت وكالة األنباء الجزائرية.

“اهتموا بالشباب والنساء”

بالشباب  االهــتــمــام  إلـــى  بوتفليقة  ودعـــا 
الــجــزائــر، قــائــالً: “أجـــل، رغم  والنساء فــي 

الظروف المحتقنة، منذ 22 فبراير الماضي، 
أحمد هللا على أنــي مــا زلــت كلي أمــل أن 
وسيأتي  تــتــوقــف،  لــن  الوطنية  المسيرة 
التقدم  آفــاق  نحو  قيادتها  سيواصل  مــن 
واالزدهــــــار مــولــيــا، وهـــذا رجـــائـــي، رعــايــة 
والــنــســاء  الــشــبــاب  فئتي  لتمكين  خــاصــة 
السياسية  ــوظــائــف  ال ــى  إلـ الـــوصـــول  مـــن 
والبرلمانية واإلدارية، ذلك أن ثقتي كبيرة 
مغالبة  فــي  الـمساهمة  على  قدرتهما  فــي 
بناء  وفي  تحديات  من  الوطن  يواجه  ما 

مستقبله”.
واستطرد مشيًرا في رسالته: “لما كان لكل 
وليس من  مــودًعــا  أخاطبكم  كــتــاب،  أجــل 
مشاعري  حقيقة  عن  التعبير  علي  السهل 
ذلك  تجاهكم،  إحساسي  وصــدق  نحوكم 
أن فــي جــوانــحــي مــشــاعــر وأحــاســيــس ال 
قاصرة  كلماتي  و  عنها  اإلفصاح  أستطيع 
العظمى  الغالبية  من  لقيته  ما  مكافأة  عن 
المحبة  بيضاء ومن دالئل  أياد  منكم، من 

والتكريم”.

“أعمال غير معصومة”

“مــرت  المستقيل:  الــرئــيــس  ولــفــت 
أيـــام وســنــوات كــانــت تـــارة عجاف 
وتارة سنوات رغد، سنوات مضت 
وخــلــفــت مـــا خــلــفــت مــمــا أرضــاكــم 
غير  أعمالي  مــن  يرضكم  لــم  ومما 

المعصومة من الخطأ والزلل”.
ــن: “أعــــــرب ولـــمـــا كــــان دوام  ــ ــّي ــ وب
الحال من المحال، وهذه هي سنة 
تبديال  لسنة هللا  تجد  ولن  الحياة، 
أغــادر  وتحويالً،  ا  مــردًّ لقضائه  وال 
حزين  غير  وأنا  السياسية  الساحة 
وال خائف على مستقبل بالدنا، بل 
مع  بأنكم ستواصلون  ثقة  على  أنا 
قيادتكم الجديدة مسيرة اإلصالح 
الذي  الوجه  على  والعطاء  والبذل 
الــرفــاه  مــن  الـمزيد  لــبــالدنــا  يجلب 
ــدى  ــا لــمــســتــه ل واألمـــــــن، بــفــضــل مـ
ــنــابــض، من  شــبــابــنــا، قــلــب أمــتــنــا ال

توثب وإقدام وطموح وتفاؤل”.

الجزائر ـ وكاالت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

عبد العزيز بوتفليقة

القدس المحتلة ـ وكاالتبغداد ـ وكاالتأبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

كشف نجل الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس، عن صدمته البالغة لسماعه 
أن العديــد مــن محللــي األمــن القومــي لشــبكة “ســي إن إن” األميركيــة لديهــم 

عالقات غير معلنة بالنظام القمعي في قطر.

تغريدة على  االبــن، في  ترامب  وقــال 
على  يكن  لم  إنه  “تويتر”،  في  حسابه 
التقارب  درايــة وإلــى وقت قريب في 

القائم بين قطر وقناة “سي إن إن”.
أصبح  ــر  األمــ أن  تعليقه  فــي  ــاف  أضــ
مكشوفا اآلن وأن هناك مصالح كبرى.

وفـــي فــبــرايــر الــمــاضــي، كــشــف تقرير 
ــيــســت”  فــيــديــرال “ذا  ــة  مــجــل نـــشـــرتـــه 
يسعى  القطري  النظام  أن  األميركية، 
جاهدا لشراء ذمم صحافيين ووسائل 
مشبوهة  حــمــالت  لشن  سعيا  إعـــالم، 
الدوحة  لسياسات  المعارضين  بحق 

التخريبية في المنطقة.
وأوضــــح الــبــاحــث فــي شــــؤون األمــن 
ديفيد  األميركية،  والسياسة  القومي 

من  الكثير  تسخر  الدوحة  أن  ريبوي، 
ــراد ووســائــل  األمــــوال الســتــقــطــاب أفــ
شن  فــي  الستغاللهم  أميركية،  إعــالم 
قرصنة،  وعمليات  مشبوهة  حــمــالت 
لسياسات  مــعــارضــة  شخصيات  ضــد 

قطر، بغرض إسكات أصواتهم.
وبحسب ريبوي، فقد انساقت وسائل 
األميركي  للرئيس  المناهضة  اإلعــالم 

دونالد ترامب مع أجندة قطر.
طائلة  لمبالغ  قطر  إنــفــاق  أن  وأوضـــح 
نابع  ممارساتها،  على  إعالميا  للتعتيم 
تنظيم  أمــام  أبوابها  الدوحة  فتح  من 
“اإلخــــوان” اإلرهــابــي، ومــحــاولــة قلب 
النظام  لصالح  األميركي  الــعــام  الـــرأي 

القطري.

ألقــت طائــرات تابعــة للجيــش العراقــي، أمــس األربعــاء، منشــورات فوق ســماء مدينة 
الرمــادي يعلــن فيهــا عــن مكافــأة تصــل إلــى 25 مليــون دوالر لمــن يدلــي بمعلومات عن 

مكان تواجد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

التحالف  عــن  الـــصـــادر  الــمــنــشــور،  ــّث  وحــ
للجيش  تابعة  طائرات  وأسقطته  الدولي 
ــادي عــلــى اإلبـــالغ  ــرمـ الــعــراقــي، أهــالــي الـ
ــاء فيه “قــائــد داعــش  ــبــغــدادي، وجـ عــن ال
أهلكم..  وقتلوا  أرضكم  سرقوا  ومقاتلوه 
وهو اآلن مختبئ بأمان بعيًدا عن الموت 

ــه. بــمــعــلــومــاتــك  ــ ــذي زرعــ ــ ــار الـ ــدمــ ــ وال
تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره”.

يــشــار إلــى أنــه ال تــتــوافــر حتى اآلن 
أي مــعــلــومــات عـــن مــكــان تــواجــد 
اإلعالن  من  الرغم  على  البغدادي، 

ــة تــنــظــيــم داعــــش  ــايـ ــهـ عــــن نـ
العراق  من  كل  في  المتشدد 

وسوريا.
غير أن شائعات ذكرت في 
البغدادي  أن  سابق  وقــت 

في  وليس  السورية  البادية  في  موجود 
ــعـــراق. وتــفــيــد تــقــاريــر أجــنــبــيــة إلـــى أن  الـ
البغدادي يعتمد على “استراتيجية تقنية” 
حذرة، لتفادي الوقوع في قبضة الجهات 
يتفادى  أنــه  منها  تنظيمه،  تــحــارب  الــتــي 
حد  أقصى  إلــى  اإللكترونية  األجــهــزة 
رسائله  نقل  ويفضل  ممكن، 
عن طريق أشخاص يتولون 

المهام بكل دقة.
وأشــــارت تــقــاريــر أخـــرى إلى 
أنه يتحرك في سيارة واحدة 
فــقــط حــتــى ال يــســتــرعــي 
كما  ــبـــاه،  ــتـ انـ أي  تــنــقــلــه 
يــثــق ســــوى في  أنــــه ال 
دائـــــــرة مــــحــــدودة مــن 

المساعدين.

تعرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لموقف محرج خالل جولة في سوق 
للخضار في تل أبيب، وذلك قبل أيام من االنتخابات التشريعية.

ونشر الموقع اإللكتروني لصحيفة هآراتس 
زوجته  ترافقه  نتنياهو  فيه  يظهر  فيديو 
هاتيكفا  سوق  في  الثالثاء،  يوم  يتجول، 

محاًطا بمجموعة من الحراس.
وخالل سيره بين حشد من الناس، أقدمت 
امرأة على رمي رئيس الوزراء بالطماطم، 
إال أن الــلــقــطــات الــمــصــورة لــم تــوضــح إن 

كانت الثمرة أصابت نتنياهو.
حـــزب  ــس  ــيــ ــ رئ ــتــــس،  ــ ــان غــ بـــيـــنـــي  ودان 

يــخــوض  الــــذي  ــيـــض”  وأبـ “أزرق 
نتنياهو،  بوجه  االنتخابات 
“إسرائيل  إن  قائال  الحادثة، 
بحاجة اليوم للوحدة وليس 

العنف”.
متحدث  تجاهل  المقابل،  في 

نقلت،  ما  الليكود، حسب  باسم 
صــحــيــفــة هــــامــــوديــــا، بــيــان 

اإلدانة الذي أصدره غانتس، محمال األخير 
وحليفه يائير البيد المسؤولية.

لنتنياهو،  األقــوى  المنافس  غانتس  ويعد 
الذي يترأس حزب الليكود، في االنتخابات 
أبــريــل  مــن  الــتــاســع  فــي  تنظيمها  الــمــقــرر 
ــامـــات بين  ــهـ ــادل االتـ ــبـ ــط تـ ــاري، وســ ــجــ ــ ال

األطراف المتنافسة.
وقال  بالفساد،  غانتس  اتهم  الليكود  وكان 
حزبه  إن  أكونيس،  عوفير  العلوم،  وزيــر 
إلــى فتح  الــعــام  المدعي  “يــدعــو 
تحقيق جنائي فوري في حق 

بيني غانتس“.
وأضــــاف أكــونــيــس، نــقــال عن 
ــن مـــراقـــب  تـــقـــريـــر صــــــادر عــ
ــــة يـــوســـف شـــابـــيـــرا، أن  ــــدول ال
مباشر  بشكل  مــتــورط  غانتس 

في ”قضية فساد خطيرة“.

رشق نتانياهو بـ “رأس بندورة”“مكافأة فلكية” للقبض على البغداديقطر على عالقة مع محللي “سي إن إن”
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بيروت ـ وكاالت

بنغازي ـ رويترز

المساعدات  مــن  جــديــدة  دفــعــة  تسلمه  عــن  األربــعــاء  أمــس  اللبناني  الجيش  أعــلــن 
وأفاد  دوالر.  مليون   11 نحو  قيمتها  تبلغ  ودعمه،  لتسليحه  المخصصة  األميركية 
الجيش اللبناني بأنه تم تسلم بمطار رفيق الحريري الدولي 6 طائرات من دون طيار 
لصالح القوات الجوية، بلغت قيمتها 11 مليون دوالر.  وكانت الواليات المتحدة قد 
سلمت الجيش اللبناني في فبراير الماضي صواريخ ذكية موجهة بالليزر تزيد قيمتها 
عن 16 مليون دوالر. من جانبها، أكدت السفارة األميركية في بيروت “التزامها القوي 

والراسخ تجاه المؤسسة العسكرية اللبنانية”.
العام  منذ  دوالر  مليار   2.3 من  بأكثر  بمساعدات  اللبناني  الجيش  واشنطن  وأمدت 

2005 ضمن برنامج يهدف لدعمه.

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس األربعاء، إطالق عملية للقضاء على اإلرهاب في 
غرب البالد، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت الوحدة اإلعالمية للجيش، إن أوامر صدرت للقوات بالتحرك إلى غرب ليبيا 
وشاحنات  مدرعة  مركبات  تضم  قافلة  فيديو  تسجيل  وأظهر  المتشددين.  لقتال 

عليها أسلحة ثقيلة، وفق ما نقلت “رويترز”.
وكانت أطراف دولية تحدثت، السبت، عن انفراجة قد تمهد إلى الوصول إلى حل 

للخالف السياسي المستمر منذ 8 سنوات، في الدولة الغنية بالنفط.
وقال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن ثمة مؤشرات على التوصل 

ألول مرة إلى حل الخالف بشأن السيطرة على المؤسسة العسكرية.

الجيش اللبناني يتسلم مساعدات عسكرية أميركية

الجيش الليبي يتحرك غربا “للقضاء على اإلرهاب”

واختتم بوتفليقة رسالته بـ”طلب السماح” من الشعب، قائال: “أطلب منكم وأنا بشر غير منزه عن الخطأ،  «
الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل”. وتابع: “أطلب منكم أن 

تظلوا مَوفين االحتفاء والتبجيل لـمن قضوا نحبهم، ولـمن ينتظرون، من صناع معجزة تحريرينا الوطني، وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا، وأن تكونوا في مستوى مسؤولية صون أمانة شهدائنا األبرار”.

“طلب السماح”

عواصم ـ وكاالت دبي ـ العربية نت

أفــــادت شــبــكــة “ســكــاي نـــيـــوز”، بــوجــود 
معلومات تشير إلى أن إيران ضالعة في 
هجمات منسقة عبر اإلنترنت، استهدفت 
البريطانية،  التحتية  البنى  مــن  عـــدًدا 

قبيل أعياد ميالد عام 2018.
الهجمات  أن  نيوز”  “سكاي  وأوضــحــت   
الــمــاضــي،  ــر  23 ديــســمــب يــــوم  حـــدثـــت 
واستهدفت عددا من المنشآت، من بينها 

مؤسسة البريد وعدد من البنوك.
وانطوى الهجوم اإللكتروني على سرقة 
بيانات وأرقام هواتف آالف األشخاص، 
منهم المديرة التنفيذية لمؤسسة البريد.
وخــلــص فــريــق مــن الــخــبــراء فــي مجال 
كاليفورنيا  والية  في  المعلوماتي  األمن 
مرتبطة  مجموعة  أن  إلــى  األمــيــركــيــة، 
عن  مسؤولة  اإليراني،  الثوري  بالحرس 
شبكة  استهدف  آخر  وعن  الهجوم  هذا 
معلومات البرلمان البريطاني عام 2017.
من جانب آخر، اتهمت بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا إيران بتطوير تقنيات صاروخية 
المجال،  هــذا  فــي  أخــيــرة  نشاطات  بعد 
أنها تتعارض مع  الثالث  الدول  اعتبرت 
قرار لألمم المتحدة بهذا الشأن، وطالبت 
بتقرير كامل لألمم المتحدة، وفق رسالة 

نشرت يوم الثالثاء.
بـــرس، أشـــار الثالثي  وحــســب فــرانــس 

ــــى إطــــالق إيـــــران مــركــبــة  األوروبـــــــي إل
ــيـــن  ــاروخـ فـــضـــائـــيـــة وكـــشـــفـــهـــا عــــن صـ
كـ”جزء  فبراير  في  جديدين  بالستيين 
تتعارض”  متزايدة  لنشاطات  توجه  من 
مع القرار، وفق الرسالة التي تم إرسالها 
إلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش.

ــادت مـــصـــادر طــبــيــة يــمــنــيــة، أن عــدد  ــ أفـ
العاصمة  فــي  الكوليرا  بــوبــاء  اإلصــابــات 
إلى آالف اإلصابات، وسط  ارتفع  صنعاء 
على  االنقالبية  الحوثي  ميليشيا  تكتم 
نهبها  واســتــمــرار  الكارثية  الحقيقة  هــذه 

للمساعدات الدوائية الدولية.
وبحسب الــمــصــادر، فــإن عــدد اإلصــابــات 
فقط،  الثالثاء  أمــس  تسجيلها،  تم  التي 
صنعاء  بالعاصمة  إيــواء  مراكز  عــدة  في 

بلغت أكثر من )1950 إصابة(.
الـــكـــولـــيـــرا أصــبــح  ــاء  ــ ــ وأضــــافــــت أن وب
ــود خــطــة لــدى  مــســتــوطــنــًا مـــع عـــدم وجــ
بها-  المعترف  غير   - الحوثيين  حكومة 
عامها  تدخل  وهــي  الــوبــاء  على  للقضاء 

الثالث بشكل أخطر وأسرع.
الكوليرا  لــوبــاء  مــفــزع  انتشار  ظــل  وفــي 
مكافحة  في  العاملين  من  عــدد  استنكر 
ميليشيات  إجـــــــراءات  ــيــرا  ــكــول ال وبــــاء 
بالحقيقة  اإلفـــصـــاح  عـــدم  فــي  الــحــوثــي 

في  مستوطًنا  أصبح  الوباء  أن  الصادمة 
المناطق التي تخضع لسيطرتها.

صنعاء،  العاصمة  فــي  مــســؤولــون  وكـــان 
كشفوا أن عودة وباء الكوليرا في مناطق 
سيطرة ميليشيات الحوثي، يأتي بسبب 
سرقة ماليين الدوالرات قدمتها منظمات 

دولـــيـــة كــانــت مــخــصــصــة لــمــواجــهــة بــؤر 
اآلالف  أصيب  العام  بداية  ومنذ  الوباء. 
من اليمنيين في صنعاء وحدها بالوباء. 
ــوام الــثــالثــة الــســابــقــة أصــيــب 1.2  ــ واألعـ
 2500 منهم  توفي  بالوباء  يمني  مليون 

حسب منظمة الصحة العالمية.

بعض قادة معهد مبنا اإليراني المتهم بالهجمات السيبرانية

طفلة يمنية يشتبه بأنها مصابة بمرض الكوليرا في أحد المستشفيات بصنعاء

القوى األوروبية تطلب بكشف “نشاطات طهران” الصاروخية الحوثي يتكّتم على الكارثة ويواصل نهب المساعدات الدوائية
هجمات إيرانية إلكترونية على بريطانيا ارتفاع أعداد المصابين بالكوليرا في صنعاء
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نجاحات المرأة العربية اقتصاديا واجتماعيا... هل من مزيد؟ )2(
 في البحرين على ســبيل المثال ســجلت المرأة حضورا 
فــاق  الســجالت  التجاريــة  ملكيــة  صعيــد  علــى  قويــا 
الرجــل فــي بعــض الفئــات، وتلعــب المرأة بشــكل ظاهر 
للجميــع دورا مؤثــرا في  القطاع االقتصادي، وســاهمت 
القيــادة الرشــيدة فــي تعزيــز حضــور المــرأة البحرينية 
فــي مختلــف األنشــطة  االقتصاديــة، ورفــع مســاهمة 
المــرأة البحرينيــة  كرائــدة وســيدة أعمــال فــي الناتــج 
وصلــت  حيــث  البحريــن،  اإلجمالــي  لمملكــة  الوطنــي 
نســبة  الســجالت الفرديــة المملوكــة للمــرأة البحرينيــة 
خــالل 2018  إلــى 47 %، كمــا أن 31 %  مــن الشــركات 
لنســاء  مملوكــة  الصغيــرة  البحرينيــة  والمؤسســات 
 بحرينيات، فيما بلغت  نسبة ملكيتهم للشركات الكبيرة 
37 %، وهــي نســب جــدا متميــزة، ولعلنــا نســجل نفس 
النســب تقريبــا للمــرأة الكويتية واللبنانية وبشــكل أقل 

نسبيا في مصر  واإلمارات. 
وعلــى الصعيــد المجتمعــي والقانونــي، طــورت العديد 
مــن البلــدان العربيــة قوانينهــا بمــا يســاهم فــي  نشــر 
الواقعيــة  مطالبهــا  وتحقيــق  المــرأة  بحقــوق  الوعــي 
وأحالمهــا المشــروعة، مــن خالل القوانين  التي تســاند 
وتدعــم المــرأة  العاملــة وتوفــر لهــا امتيــازات  عديــدة 
فيمــا يتناســب مــع ظروفهــا وأمومتهــا،  وهنــا يجب أن 
نشــير إلــى اإلجــراءات المتميــزة التــي تتخذهــا دول 
عربيــة مثــل تونــس والبحرين  ومصر ولبنــان أو  بصدد 
اســتكمالها فــي مجــال مكافحــة التمييــز،  وتعزيــز  بيئة 

العمــل الســليمة،  ونقــول إن هذه التعديــالت أمر يدعو 
للفخر. 

وشــهدت العقــود األخيــرة بشــكل عــام زيــادة واضحــة 
فــي وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفســاح  المجال أمام 
مشــاركتها فــي الحيــاة  العامــة كالعــب مهــم وأساســي 
فــي أغلــب الــدول العربيــة،  وتقــول  األمــم المتحــدة إن 
“المســاواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقا أساسيا 
مــن حقوق اإلنســان، أمر  ضــروري لتحقيق الســالم في 

المجتمعات وإطالق إمكانيات المجتمع الكاملة” . 
ومــن بيــن مقاصــد األمــم المتحــدة المعلنــة فــي المــادة 
1 مــن ميثاقهــا: “احتــرام حقــوق اإلنســان  والحريــات 
األساســية للنــاس جميعــا والتشــجيع على ذلــك إطالقا 
بــال تمييــز بســبب الجنــس أو اللغة أو  الديــن وال تفريق 

بين الرجال والنساء “ .
وُتعد تونس مثاال رائدا لمشاركة المرأة العربية في صنع 
القــرار، وطبقــا إلحصائيات المركــز  الديمقراطي العربي 
والسياســية،  واالقتصاديــة  للدراســات  االســتراتيجية 
انتخابــات  أول  وهــي  عــام   2014،  انتخابــات  حــول 
برلمانية تعقد بعد الثورة،  كان “عدد النساء المشاركات 
فــي  االنتخابــات البرلمانيــة 76 امرأة بنســبة 35 % من 
أعضــاء المجلــس وهــذه أعلى نســبة تم  الوصــول  إليها 
في تاريخ تونس وكذلك في المنطقة العربية بأكملها”.  
وفــي مصــر، نجحت 75 امرأة في الوصول إلى مجلس 

النواب عن طريق االنتخاب الحر  المباشر. 
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د. هالة جمال

لكن تبقى مشكلة إبراز المرأة  «
كنموذج اقتصادي وسياسي 
ناجح في المجتمعات العربية 
من  الناحية اإلعالمية، وهي 

قضية ربما نتطرق لها بشكل 
مفصل في مقال قادم. 

15
أصحاب “العقود 

المؤقتة” بوزارة الشباب 
والرياضة

يوجــه دائمــا ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء الموقــر حفظه هللا ورعــاه، بمواصلة العمل علــى تثبيت العاطلين 
الموظفيــن  الحكومــي والخــاص، ودراســة أوضــاع  القطاعيــن  فــي  الجامعييــن 
الجامعييــن المؤقتيــن الذيــن تم توظيفهم في الجهــات الحكومية بعقود مؤقتة، 
وتســكينهم علــى وظائــف دائمة بما يتناســب وتخصصاتهم واالعتمــادات المالية 
المرصودة، وفي كل مناســبة يؤكد ســموه حفظه هللا أن المواطن محور التنمية 
والبنــاء والخيــار األول فــي التوظيف ويوجه بصورة مســتمرة بثبيت الموظفين 
المؤقتيــن، فهــو والد الجميــع ويتابع أوضاع أبنائه المواطنيــن أوال بأول، ولفتاته 
األبويــة تجــاه أبنائــه الموظفين أصحاب العقــود المؤقتة في الجهــات الحكومية 

والخاصة كثيرة وال تحصى.
بيــن يــدي ملف مواطنــة بحرينية تعمل موظفة بنظام جزئي في إدارة األنشــطة 
الشــبابية بــوزارة الشــباب والرياضــة منــذ فبراير 2017 ولغاية اآلن – أي لســنتين 
-، وتــم طلــب تثبيتهــا مــن قبــل اإلدارة نظــرا للحاجــة إليهــا وقامــت باإلجــراءات 
الالزمــة للتثبيــت )مــن الفحــص الطبــي والبصمــات وموافقــة الخدمــة المدنيــة( 
وذلــك نظــرا لكفاءتهــا وإخالصهــا فــي العمل وبشــهادة مســؤوليها، لكــن ال تعرف 

المواطنة ســبب تأخير تثبيتها في الوظيفة وهي مســتوفية كل الشــروط، وكلما 
تراجــع مكتــب الوزير ال تحصل على جواب واضح بخصوص إجراءات التثبيت، 
هــل هنــاك توقيــع أخيــر من وزيــر الشــباب والرياضة أم إجــراءات إداريــة أخرى، 
فالمواطنــة تبحــث عــن حالــة االرتيــاح واالطمئنان فقــط ال غيــر، وجميعنا يعرف 
معنى االســتقرار الوظيفي والرزق الثابت الذي يســاعد اإلنســان بكل تأكيد على 

مضاعفة اإلنجاز واإلبداع والعمل بروح وهمة عالية.

لذلك نتمنى من وزارة الشباب والرياضة ومن منطلق توجيهات سيدي  «
سمو رئيس الوزراء أيده الله الرامية إلى التفاعل اإليجابي مع الصحافة، 

والتواصل معها والمبادرة بالرد على أية أمور تتعلق بها، إطالعنا على 
سبب تأخير تثبيت المواطنة في وظيفتها، وكم عدد الموظفين بعقود 

مؤقتة في الوزارة وما اإلجراءات المتبعة، ونحن على يقين بأن الوزارة 
بقيادة الوزير الشاب أيمن المؤيد حريصة على الموظف البحريني الذي 

هو هدف التنمية وصانعها، بما يسرع من اتخاذ التوصيات والقرارات 
المناسبة، علما أن المواطنة خريجة جامعة البحرين قسم العالقات 

العامة واإلعالم وبتقدير ممتاز.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

مــا قــام بــه أميــر قطــر خــالل القمــة العربيــة فــي تونــس يجــب تدوينــه فــي ســجل 
الغرائــب والعجائــب لمــا فيــه مــن غرابة في التصــرف، فقد قرر مغــادرة القمة قبل أن 
تنتهــي الجلســة االفتتاحيــة وإكمال الكلمة في مشــهد لم يســبق له مثيــل، وال يعرف 

البروتوكول له نظيرا في تاريخ الدبلوماسية العالمية.
وقــد اجتهــد الكثيرون في تفســير انســحاب أمير قطر دون أن يلقــي كلمته ودون أن 
يمــارس وفــده أي نشــاط داخــل القمــة، لكن لم نعرف حتــى ما هو التفســير الصحيح 

لسلوك الرجل العجيب.
فقد قال البعض إن األمير تضايق ألن األمين العامة للجامعة العربية أحمد أبوالغيط 
وجه خالل كلمته انتقادات إليران وتركيا واتهمهما بالتسبب في اضطراب المنطقة، 
حيث تغير وجه األمير عندما ســمع هذا النقد لســلوك الدولتين التي يتحالف معهما، 
وقــال تفســير آخــر إنــه شــعر بالعزلة بســبب تجاهل غالبيــة الحكام العــرب له وأحس 
بأنــه غريــب بين الملوك والرؤســاء، فقرر ترك القمة بهــذه الطريقة المضحكة دون أن 

توجه إليه إهانة.
بيــد أن األشــد غرابــة ممــا فعلــه األميــر هو البيــان الذي أصــدره الديــوان األميري في 
قطر وطالب فيه وســائل اإلعالم بضرورة تحري الدقة في النشــر حيث إن األمير لم 
ينسحب من القمة كما ذكرت هذه الوسائل، فما هو الوصف الدقيق ألمير أتى لتمثيل 
بلــده والمشــاركة فــي مؤتمر قمــة وجلس في المؤتمر لبعــض الوقت ثم انصرف دون 
ســابق إنــذار وتوجــه إلى طائرتــه في المطار وعاد إلى بلده؟ لمــاذا جاء ولماذا رحل؟ 
أليــس هــذا هــو الســؤال المنطقي؟ وهــل طلبت منه تركيــا، أو إيــران، أو الدولتين أن 

يغادر القمة احتجاجا على ما قاله األمين العام للجامعة بحقهما؟
العجيب أنه بعث برقية إلى الرئيس التونسي عقب مغادرته قائال: أعرب عن خالص 
شــكري وتقديــري علــى مــا قوبلــت به من حفــاوة وتكريم خــالل وجودي فــي تونس 
للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الثالثين وأعرب عن تطلعه إلى أن 
تسهم نتائج القمة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مصلحة الشعوب 

العربية، بحسب وكالة أنباء تنظيم الحمدين.

العزلة هي النتيجة الطبيعية لمن يعبث بمقدرات األمة وينفق  «
المليارات على الجماعات اإلرهابية ويتحالف مع كل من يحدث الفتنة 
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ال إفراط في المواطنة 
وال تفريط

بعــد قــراءة وقائــع إطــالق وزيــر الداخلية الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفة 
“الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطني وترســيخ قيــم المواطنة” األســبوع 

الماضي، قررت الذهاب إلى عين الخطة من خالل كتيبها التعريفي.
حمــل الكتيــب التعريفي الخطوط العريضة والعناويــن فقط، وربما من الصعب 
مناقشــة العناوين من دون معرفة المبادرات والمرامي وغيرها، وذلك من أجل 
المشاركة الواسعة في مشروع وطني مهم كهذا، وحتى يقول أهل االختصاص 
قولتهــم فيــه. وأثنــاء القراءة ذهب بــي الفكر إلى موقفيــن متناقضين ال أعتقد 
أن أّيًا منهما صحيح، وأرجو أال يجري االنزالق إلى أحدهما. األمر األول هو ما 
درجت عليه بعض الدول الخليجية، مستمدة هذا أيضًا من دول عربية أخرى، 
وهــو االعتــزاز العالــي جدًا بالهويــة الُقطرية، واعتبار المواطن نفســه منّزها عن 
ٌأ من النقص، كونه مواطنًا فهذا يكفيه شرفًا، ويكفيه مؤونة العمل  األخطاء، مبرَّ

والجهد والكّد والمنافسة، وألنه مواطن فال يساويه أحد على وجه األرض.
ــع هــذه التربية “االعتــزاز” لتضعها في موضع “االســتفزاز” لمواطني الدول  تضيِّ
األخــرى، فإمــا أن ينتهجوا النهج نفســه ليتســاووا، وإما أن يتخــذوا موقفًا إزاء 
هذا الِكَبر المبالغ فيه، ومن دون أي مدلول، فكّلنا في كلِّ شيٍء “شرُق”، ينطبق 

علينــا مــا ينطبق على الشــرق كله مــن إيجابيات وســلبيات، وجميعنا في ركاب 
كثيــرة متأخــرون عــن العالم المتقدم بمــا ال ُيقاس ونحتاج إلــى مركبات نووية 

تنقلنا إلى مراتبهم... فلَم هذا التفاخر الزائد؟!
وفــي المقابــل، وهــذه مالحظــة بحرينيــة صرفــة، تشــير إلــى أن هنــاك نوعًا من 
بـــ: الفقــر، المســكنة،  “التظــارف” الممقــوت، والــذي يرمــي لتصويــر البحرينــي 
المتهالــك، منتــوف الريــش، الــذي يــرى غيــره بحســرة، الــذي ال ينــال معشــار مــا 
ف ألن يكون أقرب ما يكون  ينالــه إخوتــه فــي الجوار، المنتظر فتاتهم، المتشــوِّ
لظاللهــم... صــورة متكــررة علــى شــكل طرائف ونكات ســوداوية )مــع تحفظي 
على التعبير( تفّت في أســس الشــخصية البحرينية التي انبنت منذ األزل على 
البذل والعطاء والتضحية والعمل والجد والكدح والعزة والمروءة، وكانت نبعًا 

يتعلم منه اآلخرون.

ين الحاّدين، تنبري الصورة الواقعية والمأمولة للشخصية  « بين الحدَّ
التي نوّد أن نكونها، ولن ننالها بالشعارات والفعاليات الجوفاء الباردة، 

ما لم تكن لها على أرض الواقع تجليات... ولنا عودة.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

يقع الكثير من اآلباء في سني أعمارهم األخيرة في عوز وقلة حيلة، فال قوتهم 
تعينهم على العمل، بعد أن أفنوها بالكد والسهر ليال ونهارا، وال صحتهم تمكنهم 
ربمــا مــن االعتمــاد علــى أنفســهم فــي تصريف أمــور حياتهــم اليومية، فــال يملك 
البعــض منهــم مــا يكفيهم من مدخول شــهري يحفظ ماء أوجههم من ذل ســؤال 
عــالن وفلتــان ممن حولهــم، فبعضهم ال يملكــون أصالً راتبًا تقاعديــًا كونهم ممن 
امتهنــوا فــي شــبابهم أعمــاالً حرة، فيما البعــض اآلخر رواتبهم التقاعدية ال تســد 
مصروفاتهم، والتي وإن اعتقد البعض أنها تقل مع التقدم في السن، إال أنها غير 
ذلك واقعيًا إذا ما التفتنا إلى حاجتهم إلى زيارة األطباء، وشراء األدوية، وتوفير 
مــن يخدمهــم في المنزل، وتأمين توصيلهــم هنا وهناك بعدما فقدوا القدرة على 
السياقة، وغيرها الكثير من االحتياجات، التي قد تتجاوز ما يحصلون عليه من 

راتب هزيل، هذا إذا ما أضفنا على كل ذلك ارتفاع األسعار. 
وأمــام هــذا الســيناريو الــذي تعاني منه فئــة كبيرة من كبار الســن، دائمًا ما يتردد 
على مســامعنا تســاؤل البعض، “أليس لديه أوالد؟” وكأن الســؤال ينتظر منك أن 
تجيــب بنعــم، كــي يخلــي طرفــه من مد يــد العون والمســاعدة، فإن أجبتــه بنعم، 
رد عليــك وقــال: فليتكفلــوا بــه!، ليســد عليــك بابًا كان مــن المفتــرض أن يتعامل 
معــه برحمــة أو واقعيــة، ألســنا من هذا المجتمــع ونعلم ونــرى أن العاقين آلبائهم 
كثــر؟ أال نعلــم ونــرى أن بعض األبنــاء انصرفوا لحياتهم الشــخصية، ووجدوا أن 
مســؤولياتهم تنحصر في الزوجة واألبناء، وأن الوالدين ســقطا من حســاباتهم؟ 
أال نعلم ونرى أن بعض األبناء ال يتذكرون أن الحياة سلف ودين، وأن مسألة أن 

“الدنيا دوارة” لم تعد ترهبهم! 
علينــا أن نكــون أكثــر واقعيــة، نعــم أوالدهم من المفتــرض أن يكونوا مســؤولين 
عــن آبائهــم، لكــن ما حيلة من كان قــدره عقوق وجحود ونكــران األبناء، أنتركهم 
يصارعون الحياة في أرذل أعمارهم هكذا فقط ألنهم وبحسب األوراق الرسمية 
أم أو أب لديــه ذريــة؟ ليكــن لنــا ميــزان آخــر فــي الحكم علــى أحقيــة البعض في 

مساعداتنا، ولنؤمن بأن كل شيء في عين هللا. 
 

ياسمينة: ارفقوا بمن لديه أوالد، ولم يكونوا له في كبره سندا  «
وعونا.

عنده أوالد

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com



تواصل اإلسطبالت استعداداتها المكثفة النطالق ختام بطوالت موسم القدرة بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة للقدرة التي يوليها الفرسان أهمية كبيرة ويسعى فيها 
الجميع لتحقيق المراتب المتقدمة والمراكز األولى، فهذه البطولة التي تقام يومي الجمعة والسبت تعتبر ختام بطوالت الموسم الجاري، 

وقد حرصت اإلسطبالت على االستعداد المبكر والمكثف لهذه البطولة الهامة.

د. خالد: توجيهات ناصر بن حمد 
تنصب في مصلحة الجميع

 أكــد مديــر الفريــق الملكــي للقــدرة الدكتور 
خالــد احمــد حســن أن ســباق ســمو الشــيخ 
أبــرز  مــن  تعــد  آل خليفــة  بــن حمــد  ناصــر 
المســابقات  علــى جــدول  القــدرة  بطــوالت 
اإلســطبالت  وتوليهــا  وبطوالتــه  الســنوي 
والفرســان أهميــة بالغــة وتعــد لهــا إعــداًدا 
ا، وأشار بأن الدعم الكبير الذي يقدمه  خاصًّ
ســموه للرياضــة البحرينية عموًمــا ورياضة 
وبشــكل  فــي  ســاهم  خصوًصــا  القــدرة 
مباشــر في تطــور رياضة القــدرة البحرينية 
ووصولها ألعلى المراتب والمراكز، ومشيًدا 
التــي  الطيبــة  بالجهــود  الوقــت  ذات  فــي 
يبذلها االتحاد برئاســة ســمو الشــيخ فيصل 
بن راشــد آل خليفــة الرامية إلى إنجاح هذا 
الســباق مــن كافــة النواحــي وخصوًصــا أنه 

يأتي في ختام الموسم.
وأوضح الدكتور خالد احمد أن هذا السباق 
التــي  الكبيــرة  النجاحــات  ظــل  فــي  يأتــي 
تحققت في ســباقات موســم القــدرة والتي 
قامــت من خاللهــا جمع اإلســطبالت بإعداد 
وتهيئــة جيادهــا بالطريقــة المناســبة حيــث 
ســرعات  وشــهدنا  رائعــة  نتائــج  تحققــت 
البطــوالت  فــي  وتشــويق  وإثــارة  عاليــة 
الماضية وكانت آخرها بطولة سدي حضرة 
الدوليــة  المفــدى  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
للقدرة التي شــهدت تميًزا واضًحا وسجلت 
نجاًحــا جديــًدا بإقامــة أول ســباق لمســافة 
لإلســطبالت  بطولــة  وأول  كيلومتــًرا   160
المشــاركة  وســط  الخاصــة  الخليجيــة 
الرمــق  القويــة حتــى  والمنافســة  الواســعة 
األخير من المرحلة الخامســة، وكان موسًما 
ا، مشيًرا إلى أن اللجان المنظمة  صعًبا وقويًّ
وكل أعضــاء االتحــاد بذلــوا جهــوًدا كبيــًرا 
فــي التنظيــم واإلعــداد للبطوالت الســابقة، 
التألــق  مواصلــة  علــى  قدرتهــم  وأكــدوا 
والتنظيــم المميز والرائع كما كان في جميع 

المواسم الماضية.
وتوقــع الدكتــور خالــد احمد منافســة قوية 
كونــه  الســباق  هــذا  فــي  وصعبــة  ومميــزة 
بالســباق  ووصفــه  الموســم  ختــام  ســباق 
القــوي والســريع وخصوًصــا مــع المشــاركة 
اإلســطبالت  مــن  الفرســان  ألبــرز  الواســعة 

أفضــل  لتحقيــق  الجميــع  المحليــة وســعي 
النتائــج وتعويــض نتائجــه الســابقة، مؤكًدا 
أن فرسان البحرين حريصين على التواجد 
القويــة  البطــوالت  جميــع  فــي  والمشــاركة 
المراكــز  أفضــل  تحقيــق  علــى  والحــرص 

والنتائج كما عودونا دائًما.

رائد محمود: ستكون بطولة مميزة

مدرب اســطبل الخالدية رائد محمود أعرب 
عن ســعادته لقرب انطالق منافســات بطولة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة التي 
تشــهد عادة منافســة قوية، وفريق اســطبل 
الخالديــة حريص بالتواجــد في بطولة قائد 
الرياضــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفة، وقال “لقد حرصنا بالتدرب 
بشــكل جيــد في األيــام القليلــة الماضية من 
أجــل دخول البطولــة الغالية بجاهزية عالية 
خصوًصا أنها تأتي في ختام موسم القدرة، 
كمــا يســتغلها عدد من الفرســان والفارســات 

لإلعداد لموسم السباقات األوروبية”.
وأضاف سيشــارك الفارس يوســف فؤاد في 
كيلومتــًرا،   120 لمســافة  الرئيــس  الســباق 
كيلومتــًرا   80 مســافة  ســباق  فــي  وكذلــك 
وحمــد  محمــود  رائــد  مــن  كل  سيشــارك 

وعيسى ويعقوب الحمادي.
وأشار محمود أن سباق ختام الموسم تقدم 
فيــه اإلســطبالت أفضــل مــا لديهــا مــن خيل 
وفرســان مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج 
والوصــول لمنصة التتويج، لذا فإن الســباق 
والــكل  الموســم  مــع ختــام  مثيــًرا  ســيكون 

ينتظره بشغف.

الدوسري: بطولة قوية 
وسنشارك للمنافسة

أما المدرب جمال الدوســري مدرب اســطبل 
أكــد أن جميــع اإلســطبالت  الشــوامخ فقــد 
بــال شــك أعــدت إعــداًدا صحيًحــا للبطولــة 
الختامية بطولة ســمو الشيخ ناصر بن حمد 
وتحمــل  الموســم  ختــام  كونهــا  خليفــة  آل 
اســما عزيــزا وغالًيــا علــى الجميــع، والجميع 
سيشارك بأفضل ما لديه من خيل، وأنا على 

ثقة بأن السباق سيشهد سرعات عالية.
وأضاف الدوسري أن الموسم الحالي موسم 
فــي مســتويات  كبيــًرا  تطــوًرا  رائــع وشــهد 
فــي  مفاجــآت  وشــهدنا  والجيــاد  الفرســان 

الماضيــة منــذ انطالقــه ببطولــة  البطــوالت 
الشــيخ  االفتتاحيــة، والفضــل يعــود لســمو 
الشــيخ  آل خليفــة وســمو  بــن حمــد  ناصــر 
فيصل بن راشد آل خليفة واللجنة المنظمة 
وكل من يســاهم بتطوير هذه الرياضة التي 
حققــت للمملكــة العديد، كما أن اإلســطبالت 
لهــا دور كبيــر بمشــاركتها الفعالــة والدائمــة، 
باتــت  البحرينيــة  القــدرة  رياضــة  فاليــوم 
تنافــس على مســتويات دولية وعالية وهذا 

نظير االهتمام بالمسابقات المحلية.
وكشــف الدوســري أنهــم سيشــاركون بأربعة 
فرســان فــي ســباق مســافة 120 كيلومتــًرا 
الدوســري،  جمــال  فيصــل  الفرســان  وهــم 
ســعود الدوســري، ســيف اإلســالم وعبــاس 
الحايكــي، إلــى جانب فارســين سيشــاركون 
فرســان،   6 كيلومتــًرا   40 التأهيلــي  فــي 
ومتوقًعــا أن تشــهد المراحل ســرعات عالية 
التوفيــق  ــا  ومتمنيًّ الفرســان  جميــع  مــن 

للجميع.
واســتذكر الدوســري العام بطولة سموه في 
العــام 2011 حيــث حجــزوا لهــم موقًعا على 
منصــة التتويــج عندمــا جــاؤوا فــي المركــز 
ــا أن يكــرروا صعودهــم علــى  الثالــث، متمنيًّ

المنصة في هذه النسخة.

مدرسة المحرق ومشاركة     
مميزة هذا الموسم

أحمــد  للفروســية  المحــرق  مــدرب مدرســة 
محمــد أكــد مشــاركة مدرســتهم فــي بطولــة 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
للمــرة األولــى، حيــث تميــز فريــق المدرســة 
وفارســاته،  بفرســانه  الماضيــة  بمشــاركاته 
وقال “نحرص بالمشاركة في جميع سباقات 
الموســم، وهــذا أمــر إيجابي بالنســبة لنا من 
لذلــك  وفارســاتنا،  فرســاننا  تأهيــل  أجــل 
وضعنــا خطــة مــن أجــل تأهيــل عــدد آخــر 
مــن الفرســان والفارســات والجيــاد للموســم 
القادم، ولله الحمد شــكلنا فريق نســائي منذ 
الموسم الماضي يشارك في سباقات القدرة 

وحقق الفريق نتائج طيبة”.
وأضــاف محمــد “نحــن فخورين بالمشــاركة 
المميــزة لمدرســة المحــرق في هذا الموســم 
ومــا قدمــه فرســاننا وفارســاتنا، إن رياضــة 
وصلــت  الحبيبــة  المملكــة  فــي  القــدرة 
لمســتويات راقية اليوم بسبب الدعم الكبير 

الــذي تحظــى بــه مــن قبــل القيادة الرشــيدة 
وهــذا يجعلنا فخورين ونســعى لبذل المزيد 
مــن الجهود، وبطولة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة تهمنــا كثيــًرا كونهــا ختــام 
الموســم ونســعى للظهــور المشــرف وختــام 

المسك وتحقيق أفضل النتائج”.
وكشــف مــدرب مدرســة المحرق للفروســية 
عن الفرســان والفارســات الذين سيشاركون 
وهــم  كيلومتــًرا   80 لمســافة  الســباق  فــي 

يوســف أحمد، صادق محمد حبيب، إســراء 
أحمــد اســكندر، شــريفة عبدالغنــي، شــيرين 
40 كيلومتــرًا  محمــد، وفــي مســافة ســباق 
يشــارك كل من رحاب عيســى، لبنى األحمد، 
محمــد  األنصــاري،  روان  األنصــاري،  ســارة 

يوسف وخالد رائد.

أبطال النسخة الماضية

شــهدت بطولــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد 
آل خليفــة لســباق القدرة في العــام الماضي 

شــهدت مشــاركة واســعة ومنافســات قوية، 
حيــث تمكنــت الفارســة البحرينيــة المتألقــة 
دانه البنغدير الدوســري من فريق اإلســطبل 
الملكي فيكتوريوس مع الجواد واتريال لقب 
البطولة لفئة العموم، بينما جاءت في المركز 
الثانــي الفارســة البحرينيــة التألقــة األخــرى 
هيــا جمــال مــن فريــق اســطبل الخالدية مع 
الجواد شــيباني بينما حل في المركز الثالث 
الفارس الصاعد معيوف الرميحي من فريق 
الزعيم، أما على مســتوى األهالي فقد حقق 
اللقــب الفارس محمد الخاطري من اســطبل 
األصايل وكذلك من نفس االسطبل الفارس 
عبــدهللا الجناحــي بينمــا جــاء ثالثــًا الفارس 
راشد الرويعي من اسطبل الشيخ محمد بن 

مبارك آل خليفة.

برنامج البطولة

غــٍد  يــوم  صبــاح  يشــهد  أن  المقــرر  ومــن 
الجمعــة إقامــة الفحــص البيطري للســباقات 
التأهيليــة لمســافة 40 و80 كيلومتًرا محلي 
 5.30 وحتــى   4.30 الســاعة  مــن  وتأهيلــي 
وانطالقة جميع السباقات التأهيلية الساعة 
6 صباًحــا، وموعــد الفحص البيطري لســباق 
120 كيلومتــًرا دولي من الســاعة 10 وحتى 
11.30 صباًحا وانطالقة السباق يوم السبت 
 4 الســباق  وسيشــمل  صباًحــا،   6 الســاعة 
مراحل، المرحلة األولى 40 كيلومتًرا باللون 
األحمــر، المرحلة الثانية 30 كيلومتًرا باللون 
األزرق، المرحلــة الثالثــة باللــون األخضر 30 
كيلومتــًرا والمرحلــة الرابعــة باللــون األصفر 

20 كيلومتًرا.

سمو الشيخ ناصر بن حمد من منافسات القدرة

ــع الـــمـــراحـــل ــيـ ــمـ ــي جـ ــ ــة فـ ــسـ ــافـ ــنـ ــمـ ــد أهـــمـــيـــة وقـــــــوة الـ ــ ــؤك ــ ــع ي ــيـ ــمـ ــجـ الـ

استعدادات مكثفة لسباق ناصر بن حمد للقدرة

تحــت رعايــة رئيــس االتحــاد البحرينــي للســيارات الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى أقــام نــادي منظمــي رياضــة الســيارات 
)المارشــالز( حفلــه الســنوي بمناســبة نجــاح اســتضافة مملكة البحريــن متمثلة بحلبــة البحرين الدوليــة موطن رياضة 
السيارات في الشرق األوسط لجائزة طيران الخليج لسباق الفورموال واحد في نسختها الخامسة عشرة مساء يوم 

اإلثنين الماضي بفندق كراون بالزا بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد.

 ورئيــس مجلــس ادارة حلبة البحرين 
والرئيــس  رحيمــي،  عــارف  الدوليــة 
الدوليــة  البحريــن  بحلبــة  التنفيــذي 
الشــيخ ســلمان بــن عيســى آل خليفــة 
وعضو مجلس الشورى رضا منفردي، 
وعــدد كبيــر ممن ســاهموا فــي تنظيم 
الشــخصيات  مــن  وعــدد  الســباق 
نقــل  حيــث  والمدعويــن،  والضيــوف 
الشــيخ عبدهللا بــن عيســى آل خليفة 
شــكر وعرفــان ولي العهد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة؛ لدورهــم 
النجــاح  عالمــة  تحقيــق  فــي  البــارز 
الكاملة لســباق الفورموال واحد، وأكد 
عبــدهللا بــن عيســى لجميــع المنظمين 
فخــر واعتــزاز ســمو ولــي العهــد بدور 
والــذي  المتميــز،  البحرينــي  الشــباب 
والرائــدة  المشــرفة  الصــورة  عكــس 
لمملكة البحرين في مختلف المحافل.
شــكره  عيســى  بــن  عبــدهللا  ووجــه 
التــي  للجهــود  الجزيليــن  وامتنانــه 
بذلهــا فريــق البحرين وأبنــاء البحرين 
الســابقة  الفتــرات  المخلصيــن طــوال 

ســباقات  مختلــف  تنظيــم  فــي 
جهــود  علــى  أثنــى  كمــا  الســيارات، 
المنظميــن البحرينييــن، متمنيــا منهــم 
بــذل أقصى درجات العطاء لتشــريف 
المحفــل  هــذا  فــي  البحريــن  مملكــة 
أكثــر  تابعــه  الــذي  العالمــي  الرياضــي 
مــن 500 مليــون مشــاهد حــول الكرة 

األرضية.
ووجه وزير شؤون الشباب والرياضة 
أيمــن المؤيــد كلمــة وجــه فيها الشــكر 
واالمتنــان العميقيــن للمارشــالز الذين 
والالئقــة  المشــرفة  الصــورة  عكســوا 

لمملكــة البحريــن فــي تنظيــم مختلف 
ســباقات الســيارات حتــى باتــوا مثــال 
التطوعــي  العمــل  فــي  بــه  يحتــذى 

والعمل االحترافي.

االتحــاد  مجلــس  عضــو  وألقــى 
البحرينــي رئيس نادي المارشــالز فايز 
بالحضــور،  فيهــا  رحــب  كلمــة  رمــزي 
وكل  المنظميــن  دور  علــى  وأثنــى 

مــا قدمــوه، ثــم تــم عــرض عــدد مــن 
التنظيــم  لفــرق  المصــورة  المقاطــع 
خالل أيام السباق، كما تم تكريم عدد 
الرائــدة  البحرينيــة  الشــخصيات  مــن 
فــي مجــال رياضــة الســيارات ســواء 
علــى المســتوى االداري أو التنظيمــي 
لمــا قدمتــه ومازالــت تقدمــه فــي هذا 

المجال.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

عبداهلل بن عيسى يرعى حفل مارشالز البحرين

الشيخ عبدالله بن عيسى خالل رعايته حفل المارشالز

Sports
@albiladpress.com 16

4 أبريل 2019 الخميس
28 رجب 1440

سباق البحرين 
للفورموال 1 

تابعه أكثر من 
500 مليون 

مشاهد

المكتب اإلعالمي

رائد محمود

أحمد محمد

جمال الدوسري

خالد أحمد



يشــارك عضــو مجلــس إدارة االتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم ورئيــس لجنــة 
التدريــب والتطويــر، ياســر الرميثــي، 
للجمعيــة  العــادي  االجتمــاع  فــي 
لكــرة  آســيا  غــرب  التحــاد  العموميــة 
القدم، والذي ســيعقد اليــوم الخميس 
العاصمــة  فــي  الجــاري  أبريــل   4

األردنية- عمان.
ويعتبــر االجتمــاع هــو التاســع التحاد 
جميــع  فيــه  وستشــارك  آســيا،  غــرب 
جانــب  إلــى  وهــي  األعضــاء،  الــدول 

لبنــان،  فلســطين،  األردن،  البحريــن: 
اإلمارات، الســعودية، ســوريا، العراق، 

ُعمان، قطر، الكويت واليمن.
االتحــاد  الرميثــي  ياســر  وســيمثل 
البحريني في االجتماع الذي سيشــهد 
أبرزهــا  األمــور  مــن  العديــد  مناقشــة 
المصادقــة علــى محاضــر اجتماعــات 
الجمعيــة العمومية الســابقة وتوصية 
رســوم  بتعديــل  التنفيذيــة  اللجنــة 

االشتراكات السنوية.
كما سيشــهد االجتماع انتخاب رئيس 

للجنة التنفيذية ونائبيه، ولهذه الغاية 
ســيختار أعضــاء الجمعيــة العموميــة 
ثالثــة مدققيــن لمتابعــة ســير العملية 

االنتخابية وفرز األصوات.

كّلــف االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم، عضو 
لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد  الحــكام  لجنــة 
خالــد  اآلســيوي  الحــكام  ومقيــم  القــدم 
تحكيــم  طاقــم  علــى  باإلشــراف  العــالن؛ 
مبــاراة فريقي النصــر الســعودي والزوراء 
دور  منافســات  إطــار  ضمــن  العراقــي، 
لكــرة  آســيا  أبطــال  لــدوري  المجموعــات 

القدم.
أبريــل   8 يــوم  المهمــة  المبــاراة   وســتقام 
بالمملكــة  الريــاض  مدينــة  فــي  الجــاري 

العربية السعودية.
 وسيشــرف خالد العالن على تقييم طاقم 

تحكيــم دولــي يابانــي للمبــاراة، مكون من 
 yagiيســاعده ،ilda jumpei حكم الســاحة
والحكــم   ،karakami satoshi و   akane
ســيكون  فيمــا   ،araki yusuke الرابــع 
md abu nayeem مــن  المبــاراة  مراقــب 

بنغالديش.
االتحــاد  مــن  الصــادر  التكليــف  ويأتــي   
علــى  تأكيــًدا  القــدم  لكــرة  اآلســيوي 
المكانــة المتميــزة التي تتســم بهــا الكوادر 
عبــر  خصوًصــا  البحرينيــة،  التحكيميــة 
حصولهــا علــى الثقة على جميــع األصعدة 

المحلية واإلقليمية والقارية والدولية.

 ويعــد خالــد العــالن مــن مقيمــي الحــكام 
اآلســيويين المعتمدين في العــام )2018(، 
وســبق لــه اإلشــراف على مهمات مشــابهة 

في عدد من البطوالت اآلسيوية.

العالن يقّيم حكاًما بدوري أبطال آسياالرميثي يشارك في “عمومية غرب آسيا”

لألنديــة  المســتمرة  زياراتــه  إطــار  فــي 
الســالوية، قــام رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي 
آل خليفــة بزيــارة لنــادي الحالة التقى فيها 
وأعضــاء  رشــدان  جاســم  النــادي  رئيــس 
أعضــاء  بعــض  وبتواجــد  اإلدارة  مجلــس 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
الســلة، وكذلك بعض منتســبي نادي الحالة 

ومنطقة الحالة.
ولدى زيارته، أثنى ســمو الشيخ عيسى بن 
علي على جهود مجلس إدارة نادي الحالة 
في العمل على تطوير النادي وبالخصوص 
فيمــا يتعلــق بكــرة الســلة، مؤكــدا أن نــادي 
الحالــة ُيعد أحــد األركان الرئيســة في كرة 
إنجــازات  المحليــة؛ كونــه صاحــب  الســلة 
عديــدة ومعروفــة، ولديه تاريــخ مميز في 
اللعبــة، وأشــار إلى أن الحالــة وعلى صعيد 
الفريــق األول مــن الُممكــن أن يكــون فــي 
القادمــة،  المواســم  فــي  أفضــل  وضعيــة 
وهــذا ما يتمناه الجميــع، بالذات كونه أحد 

عمالقة اللعبة في البحرين.
واســتمع ســموه لبعض األمــور والمتطلبات 
ســموه  واعــدا  الحالــة،  بنــادي  الخاصــة 

بمواصلة الوقوف مع النادي كما هو الحال 
مع جميع األندية البحرينية.

نــادي الحالــة  أثنــى رئيــس  مــن جانبــه، 

جاســم رشــدان علــى العمل الكبيــر الذي 
يقــوم بــه االتحــاد البحريني لكرة الســلة 
برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 

فــي  الســلة  كــرة  أن  آل خليفــة، مؤكــدًا 
البحريــن وصلــت مراحــل متطــورة على 
جميــع األصعــدة فــي ظــل قيــادة ســموه 

المميــزة ورغبته الجــادة والطموحة في 
التطويــر وإيصــال كرة الســلة البحرينية 

ألعلى المراتب.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ــة ــديـ ــأنـ لـ زيــــــاراتــــــه  إطــــــــار  ــي  ــ فـ اإلدارة  ــس  ــلـ ــجـ مـ الـــتـــقـــى  ســــمــــوه 

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور نادي الحالة

من الزيارة سمو الشيخ عيسى بن علي مع جاسم رشدان
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لقب “سلة الطالبات” يتأرجح بين حسم البحرين وتأجيل الطبية
ــى بـــن علي ــس ــي الــنــهــائــي الــجــامــعــي الـــثـــانـــي تــحــت رعـــايـــة ســمــو الــشــيــخ ع

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، تقام في تمام 
الســاعة السادســة والربــع مــن مســاء اليوم وعلى صالــة اتحاد كرة الســلة بأم الحصم المبــاراة الختامية 
الثانيــة لبطولــة الــدوري الوطنــي للجامعــات لكــرة الســلة لفئــة الطالبــات التــي يتنافــس على لقبهــا فريقا 

جامعة البحرين وجامعة البحرين الطبية.

 المبــاراة النهائيــة هــي الثانية بين الفريقين المتنافســين 
علــى لقــب بطولة الدوري الوطني للجامعات لكرة الســلة 
لفئة الطالبات، حيث حســم المرشــح األبــرز للفوز باللقب 
فريــق جامعة البحرين المواجهة النهائية األولى لصالحه 
علــى حســاب منافســه فريــق جامعــة البحريــن الطبيــة 
بذلــك ترشــحه منــذ انطالقــة  ليؤكــد  وبنتيجــة 70-34، 

البطولة.
 وتحظــى بطولــة الدوري الوطني للجامعات لكرة الســلة 
لفئــة الطالبــات متابعــة كبيــرة واهتمام ملحــوظ من قبل 
مســئولي الجامعــات والطلبــة، وبــات ذلــك واضًحــا مــن 
النهائيــة األولــى بيــن فريقــي جامعــة  خــالل المواجهــة 
البحرين وجامعة البحرين الطبية، حيث شهدت المباراة 

ــا هــو األكبــر مــن منتســبي الجامعتين،  حضــوًرا جماهيريًّ
التي أقيمت على صالة جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

  كيف وصل الفريقان للنهائي؟

  وجــاء وصــول الفريقــان إلــى المبــاراة النهائيــة عن 
جــدارة واســتحقاق من خالل العــروض القوية التي 
قدمهــا الفريقــان طوال مشــوارهما منذ الــدور األول 
للبطولــة ومــروًرا إلى الدور قبــل النهائي ووصال إلى 

المباراة النهائية.
  ففريــق جامعــة البحريــن تصــدر منافســات الــدور 
األول مــن البطولــة عــن جــدارة بعدمــا حقــق أربعــة 
انتصــارات متتاليــة دون أن يتعــرض أليــة هزيمــة، 

فريــق  لمالقــاة  النهائــي  قبــل  الــدور  إلــى  ليتأهــل 
الجامعــة العربيــة المفتوحــة الــذي جــاء فــي المركــز 
الرابــع فــي الترتيــب العــام، ليحقق جامعــة البحرين 
ا علــى حســاب منافســه الجامعــة  انتصــاًرا مســتحقًّ
العربيــة المفتوحــة بمواجهتين دون مقابــل، ليتأهل 

إلى المباراة النهائية.
 وال يقل منافســه فريق جامعة البحرين الطبية قوة 
عن منافسه، فالفريق أنهى مشواره في الدور األول 
بالمركــز الثانــي فــي الترتيــب العــام للفريــق بثالثــة 
انتصــارات وهزيمة واحــدة كانت أمام فريق جامعة 
البحريــن التــي اعتبــرت من أجمل مباريــات البطولة 
اإلضافــي.  الوقــت  فــي  لحســمها  نظــًرا  اآلن  حتــى 
وتأهــل بالتالــي فريــق جامعــة البحريــن الطبيــة إلى 
الــدور قبــل النهائي لمالقاة فريــق جامعة بوليتكنك، 
مقابــل،  دون  بمواجهتيــن  ا  مســتحقًّ فــوًزا  ليحقــق 

ليتأهل هو اآلخر للمواجهة النهائية.

تعرفوا على نجوم الفريقين

  وإذا مــا اســتعرضنا نجــوم الفريقين، فــإن فريق جامعة 
البحرين يمتلك األفضلية في هذا الجانب نظًرا لممارسة 
غالبيــة العبــات الفريــق لكرة الســلة مع األنديــة المحلية، 
فــي حيــن أن العبــات فريــق جامعــة البحريــن الطبيــة 

يمارسونها كهواية ليس أكثر.
  وبــرز مــن فريــق جامعــة البحريــن العديد مــن الالعبات 

فــي هذه البطولة، أمثال ندى عبدهللا ومريان 
ســمير وكنزى قاســم ومريم حســن، في حين 

يبرز من فريــق جامعة البحرين 
الطبيــة كل مــن ليونــي كاميــل 

ونــور قمبر التــي تعد من أبرز 
وقــد  البطولــة  هــذه  العبــات 
غابــت عن المواجهــة النهائية 
بداعي اإلصابة، ومن المنتظر 

مــع  المشــاركة  مــن  تتمكــن  أن 
الفريق في هذه المواجهة.

اللجنة اإلعالمية

  خالد العالنياسر الرميثي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمياتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تواصــل العــد التنازلــي النطاق أول بطولة ســاوية رســمية للبنــوك “3X3” وبتنظيم من االتحاد البحريني لكرة الســلة، 
إذ عقــدت اللجنــة المنبثقــة مــن البنوك اجتماًعا هو األخير لهــا يوم أمس األربعاء بمقر االتحاد لمناقشــة األمور النهائية 
إلقامة هذا الحدث الساوي المهم، إذ ستقام البطولة بداية من الساعة الثانية من ظهر يوم بعد غد الجمعة الخامس 
مــن أبريــل، وسيشــارك في البطولة 17 فريًقا يمثلون ثمانية بنوك وهي: بنــك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، 
المؤسسة العربية المصرفية، بيت التمويل الكويتي، المصرف الخليجي التجاري، كريدي ماكس، بنك البحرين للتنمية، 
والبنك األهلي المتحد، وستتنافس هذه الفرق فيما بينها على مدار أربع ساعات تقريًبا قبل إعان بطل النسخة األولى 

لدوري البنوك.

وهــذه اللجنــة علــى تواصــل تام مع 
لجنة المسابقات باالتحاد البحريني 
أنــور  يترأســها  والتــي  الســلة  لكــرة 
 ”3X3“ لجنــة  مــع  وكذلــك  شــرف، 
باالتحــاد التــي تمتلــك خبــرة كبيرة 
فــي إقامــة مثــل هــذه البطولــة بعــد 
البطــوالت الكثيرة التي تم تنظيمها 

هذا الموسم.

وأقــرت اللجنــة فــي اجتماع األمس 
النظــام النهائــي الخــاص بالبطولــة، 
وتــم اعتمــاد الجــدول الخــاص بهــا 
بالمباريــات  والــذي ســيكون حافــالً 
المشــاركة،  الفــرق  بيــن  والتنافــس 
وأيًضــا تــم االطــالع علــى البرنامــج 
النهائــي للفعاليــة التي يضــم الكثير 
األلعــاب  ومنهــا  األنشــطة  مــن 

الســالوية الخاصــة بالجماهير التي 
ستكون مدعوة لالستمتاع بالحدث 

وفرصة الفوز بالجوائز القيمة.
الحــدث  يشــهد  أن  المتوقــع  ومــن 
حضــوًرا كبيًرا من الجماهير وأهالي 
الالعبيــن خصوًصا في يوم اإلجازة 
ألول،  ُتقــام  البطولــة  هــذه  وألن 
الســلة  لكــرة  البحرينــي  واالتحــاد 

صــورة  بأفضــل  لتنظيمهــا  يســعى 
حتى تكون بوابة إلقامة العديد من 

البطوالت المشابهة مستقبالً.

قيمة بجوائز  للفوز  للجماهير  وفــرصــة  األخــيــرة  اللمسات  ــع  وض
غًدا انطالق دوري البنوك السالوي

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

غــادر مســاء أمــس األول البطــل العالمــي 
المحترف ســامي الحــداد متوجها أليرلندا؛ 
للمشــاركة فــي بطولــة أيرلنــدا للمحترفين، 
والتــي ســتقام منافســاتها بمدينــة ليميــرك 
أقــوى  أولمبيــا  مســتر  لبطولــة  والمؤهلــة 
بطوالت بناء األجســام، حيــث يقام ميزان 
الالعبيــن يــوم الجمعــة المقبــل الموافــق 5 
أبريل الجــاري والنهائيات في اليوم التالي 

السبت 6 أبريل الجاري.
وفــي بدايــة حديثــه، أثنى العالمــي الحداد 
لقائــد  والمتواصــل  الكبيــر  الدعــم  علــى 
مســيرة الشــباب والرياضــة ممثــل جاللــة 
الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
ودعم اللجنة األولمبية البحرينية واالتحاد 

البحريني لرفع األثقال.
وحــول اســتعداداته لهــذه البطولة، أوضح 
البطــل العالمــي المحتــرف ســامي الحــداد 

بجاهزيــة  المنافســات  أجــواء  يدخــل  أنــه 
عينيــه  نصــب  وضــع  إنــه  حيــث  عاليــة، 
تحقيــق المركــز األول والعــودة مــع اللقــب، 
وكان الحــداد قــد شــارك فــي البطولة العام 
الثانــي،  المركــز  وحقــق  نفســها،  الماضــي 
وكان الالعــب األميركــي ديفيــد هنــري قــد 
حقق المركز األول، بينما حل ثالثا العراقي 
أحمد، وشــهدت المنافســة نديــة عالية بين 
الالعبيــن الذيــن جاءوا مــن مختلف بلدان 

العالم.

الحداد يشارك في بطولة أيرلندا للمحترفين

سامي الحداد
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المالود نجم الجولة 14 لدوري ناصر
اآلن حــتــى  ــا  ــ ــداًف ــ ه ــادو  ــ ــم ــ وم ــا...  ــرجـ ــفـ ــتـ مـ  2886 ــور  ــضـ حـ

تعود الحياة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم اليوم “األربعاء” بعد توقف دام 
قرابة شهر كامل، وذلك عبر انطالق مباريات الجولة 15 من المسابقة.

ممادو الهداف

وفيمــا يخــص قائمــة هدافي المســابقة، ال 
يــزال مهاجــم فريق النجمة ممــادو درامي 
متربعــا على صــدارة الهدافيــن برصيد 11 
هدافــا، يليــه العــب الرفــاع كميــل األســود 
الذي برصيد 9 أهداف، فيما يشــهد المركز 
الثالــث فــي قائمــة الهدافيــن صراعــا بيــن 
3 العبيــن، وهــم: مهاجــم المالكيــة أحمــد 
ســليم  التونســي  الحــد  مهاجــم  يوســف، 
المزلينــي ومهاجــم الرفــاع أوتشــي الذيــن 
 7 التهديفــي  رصيدهــم  فــي  يمتلكــون 

أهداف.

 2886 متفرجا

شــهدت الجولــة 14 مــن المســابقة حضــور 
 1269 بلغــت  وبزيــادة  متفرجــا   2886
متفرجــا مقارنــة بالجولــة 13 التي شــهدت 
حضــور 1617 متفرجــا. وتعتبــر الجولــة 8 
أعلــى على مســتوى الحضــور الجماهيري، 
 4959 الجماهيــر  حضــور  بلــغ  والــذي 

متفرجا.

7 أندية PASS و3 تنتظر!

اســتطاعت 7 أنديــة مــن تســجيل نجاحها 
البحرينــي  االتحــاد  متطلبــات  عبــور  فــي 
لكــرة القدم وبالتحديد في مســابقة دوري 

ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكرة القدم، بشــأن 
إشراك الالعبين تحت 21 سنة لمدة ال تقل 
عــن 1000 دقيقة فــي عدد مباريات الفرق 
أنديــة   3 هنــاك  تــزال  وال  المســابقة.  فــي 
تنتظــر االنتهــاء من هذه المرحلــة. ويعتبر 
نــادي المالكية األبرز على مســتوى إشــراك 
الالعبيــن تحت 21 ســنة، حيث بلغت عدد 
الدقائق الالعبين المشــاركين في مباريات 
الفريــق 14 الماضيــة 6467 دقيقــة، يليــه 
فريــق الرفــاع بـــ 3055 دقيقة، يليــه فريق 
الشــباب 2772 دقيقــة، يليه فريــق النجمة 
بـــ 2376 دقيقــة، يليــه فريق الحــد بـ 2233 
 ،1729 بـــ  المحــرق  فريــق  يليــه  دقيقــة، 
يليــه فريق الرفاع الشــرقي بـــ 1618. فيما 
يقتــرب الحالــة من الوصول لعــدد الدقائق 
 891 المطلوبــة، حيــث ســجل حتــى اآلن 
دقيقة لالعبين المشــاركين تحت 21 ســنة 
فــي مباريــات الفريــق، يليــه فريــق البديــع 
الــذي ســجل حتــى اآلن 840 دقيقــة، بينما  
ســجل المنامــة حتــى اآلن 553 دقيقة في 

عدد مشاركة الالعبين تحت 21 سنة.

المالود نجم الجولة 14 

تــم اختيار العــب فريق الحــد عبدالوهاب 
المالــود نجمــا للجولــة 14 مــن دوري ناصر 

بن حمد الممتاز.
وتفــوق عبدالوهــاب المالود في التصويت 

على العب الرفاع أوتشــي والعب الشباب 
أرنست.

وتتكون لجنة اختيار أفضل العب في كل 
جولــة مــن: بدر ســوار، صديــق زويد، خالد 
جاســم النصــف، حســين العنــزي ومحمــود 

المــال  يتســلم  أن  المقــرر  ومــن  المختــار. 
جائــزة أفضل العب في منافســات الجولة 
مبــاراة  هامــش  علــى  المســابقة،  مــن   15
فريقــه مــع المحرق، علمــا أن الجائــزة تبلغ 

قيمتها 500 دينار  بحريني.

جانب من الحضور الجماهيري

جدول ترتيب الدوري قبل مباريات اليوم

لقطة لالعب الحد عبدالوهاب المالود

اتحاد الكرة- اللجنة اإلعالمية

اتحاد الكرة يحتضن ورشة تراخيص األندية
ــام “اآلســـيـــوي” ــظ ــن ــول ل ــ ــدخ ــ ــتــســجــيــل وال تــســلــيــم عــضــويــات ال

احتضــن االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم يومــي 31 مــارس الماضــي و1 أبريــل الجــاري 
ورشة عمل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم لتراخيص األندية.

وتعــد الورشــة ضمــن إطــار الزيــارات التقييميــة 
االتحــاد  وأقامهــا  األنديــة،  لتراخيــص  الدوريــة 
البحرينــي لكــرة القــدم تنفيــذا لتوجيهات رئيس 
مجلــس إدارة االتحــاد الشــيخ علــي بــن خليفــة 
بــن أحمــد آل خليفــة، لتفعيــل نظــام تراخيــص 
األنديــة لجميــع األنديــة األعضاء الـــ 19 باالتحاد 
اختصاصــي  الورشــة  فــي  البحريني.وحاضــر 
ومديــر  اآلســيوي  باالتحــاد  األنديــة  تراخيــص 
تراخيص األندية ومسؤول نظام TMS باالتحاد 
وســيم،  أحمــد  األردنــي  القــدم،  لكــرة  األردنــي 
والتســجيل  المســابقات  قســم  رئيــس  بحضــور 
وتراخيــص األنديــة باالتحــاد البحرينــي حســن 

إسماعيل.
وتناول المحاضر في الورشة العديد من المعايير 
المشــاركة  رخصــة  علــى  بالحصــول  المتعلقــة 
فــي كأس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، والتي 

تتضمــن العديــد مــن المتطلبــات، إذ إن المعيــار 
البنــى  معيــار  متطلبــات،   6 يتضمــن  الرياضــي 
التحتيــة 3 متطلبــات، معيــار شــؤون الموظفيــن 
4 متطلبــات، معيــار الشــؤون  القانونية متطلبان 

اثنان، معيار الشؤون المالية 3 متطلبات.
عضويــات  األنديــة  تســليم  الورشــة  وشــهدت 
اآلســيوي  االتحــاد  لنظــام  والدخــول  التســجيل 

لتنفيذ المتطلبات.
المحــرق،  أنديــة:  عــن  ممثلــون  الورشــة  حضــر 
الرفــاع، الحــد، المنامة، النجمة، الرفاع الشــرقي، 

الشباب، المالكية، األهلي وسترة.
وأرســل االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم تعميمــا 
لجميع األندية األعضاء الـ 19 إلرسال التأكيدات 
حــول الرغبــة فــي إصــدار الرخصــة اآلســيوية، 
الخــاص  الزمنــي  الجــدول  االتحــاد  اعتمــد  كمــا 
باســتيفاء وتقديــم المعاييــر المتعلقــة بالرخصــة 

اآلسيوية، وهي كاآلتي: رفع المتطلبات الخاصة 
رفــع   ،2019 أبريــل   30 يــوم  التحتيــة  بالبنــى 
المتطلبــات الخاصــة بمعيــار شــؤون الموظفيــن 
معيــار  متطلبــات  رفــع   ،2019 مايــو   15 يــوم 
رفــع   ،2019 مايــو   30 يــوم  القانونيــة  الشــؤون 
متطلبات المعيار الرياضي يوم 16 يونيو 2019، 
رفــع متطلبــات معيار الشــؤون الماليــة 31 يوليو 
التقريــر   ورفــع  األنديــة  وثائــق  مراجعــة   ،2019
النهائي من جانب مدير التراخيص باالتحاد يوم 
8 أغســطس 2019، إصــدار القــرار النهائــي لمنــح 

الرخــص مــن عدمها من جانب لجنــة التراخيص 
يــوم 22 أغســطس 2019، اســتئناف األنديــة في 
تعديــل المتطلبــات في حال عــدم الموافقة على 
إصــدار   ،2019 ســبتمبر   1 يــوم  الرخصــة  منــح 
علــى خطابــات  االطــالع  بعــد  االســتئناف  قــرار 
االســتئناف الصــادرة عــن األندية، ويكــون القرار 
االتحــاد  إبــالغ   ،2019 ســبتمبر   8 يــوم  نهائيــا 
علــى  رســميا  الحاصلــة  األنديــة  عــن  اآلســيوي 
الرخصــة اآلســيوية وغيــر الحاصلــة عليهــا مــن 

جانب مدير التراخيص يوم 31 أكتوبر 2019.

  من ورشة العمل

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

18

صدارة الرفاع أمام ماروني الشباب
الـــمـــمـــتـــاز حــــمــــد  بــــــن  نـــــاصـــــر  لــــــــــــدوري   15 الـــــجـــــولـــــة  انــــــطــــــاق 

تنطلق اليوم )الخميس( منافســات الجولة 15 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم 
للموســم الرياضي 2019-2018، وذلك بإقامة مباراة وحيدة على اســتاد مدينة خليفة 

الرياضية وتجمع الرفاع بالشباب عند 7 مساء.

يومــي  الجولــة  مباريــات  وتســتكمل 
الجــاري،  أبريــل  5 و6  الجمعــة والســبت 
إذ يلعــب يوم الجمعــة: الحد مع المحرق، 
يــوم  يلعــب  المنامــة، فيمــا  مــع  والحالــة 
الشــرقي،  الرفــاع  مــع  المالكيــة  الســبت: 

والنجمة مع البديع.
وبالعــودة إلــى مبــاراة اليــوم، فإنها تجمع 
وبطــل  الرفــاع  نــادي  الصــدارة  صاحــب 
نــادي  الحالــي مــع  للموســم  الملــك  كأس 
الشباب الســاعي لكسب مزيد من النقاط 
واالبتعــاد عــن شــبح الهبــوط إلــى دوري 

الدرجة الثانية.
ســماوي الرفــاع يأمــل بمواصلــة نتائجــه 

فــوز  وتحقيــق  الموســم  هــذا  اإليجابيــة 
جديد يقترب من خالله من لقب الدوري.

علــي  الوطنــي  المــدرب  الرفــاع  يقــود 
المــدرب  الشــباب  يقــود  فيمــا  عاشــور، 

السوري هيثم جطل.
ويعــول عاشــور علــى مجموعــة محليــة 
الحــارس  تواجــد  فــي  تتمثــل  بــارزة 
عبدالكريــم فــردان، حمــد شمســان، ســيد 
رضا عيســى، راشــد الحوطــي، علي حرم 
وكميل األسود، باإلضافة إلى المحترفين 

جهاد الباعور وأوتشي.
تواجــد  علــى  يعتمــد  فإنــه  جطــل  أمــا 
والالعبيــن  عيســى،  علــي  الحــارس 

أمثال:محمــود مختــار، أيمــن عبداألميــر، 
وقاســم  مــدن  حســن  العصفــور،  عبــاس 

ســعيد، باإلضافة إلى المحترفين أرنست 
وبرنس.

اإلثــارة،  مــن  لــن تخلــو  بالتأكيــد  مبــاراة 
نظــرا ألهميــة النقــاط الثــالث فيهــا، علما 

أن مبــاراة الذهــاب انتهت لصالــح الرفاع 
بأربعة أهداف دون رد.

فريق الشباب فريق الرفاع

الجميــع شــهد العــودة المفاجأة للمــدرب الفرنســي زين الدين 
زيدان إلى اإلدارة الفنية لنادي ريال مدريد بعد شــهور قليلة 
من ابتعاده في قرار مفاجئ ولم يكن متوقًعا على اإلطالق.. 
بيــد أن هــذا القــرار أثــار العديــد مــن ردود األفعــال اإليجابية 
بيــن جماهيــر الفريق الملكي التــي طالما حلمت بعودة زيدان 

لقيادة المرينغي إلعادة مسلسل النجاح مجدًدا.
 مما ال شــك فيه أن اقتناع زيدان بالعودة لتدريب الملوك لم 
ا على العاطفة فحســب.. إنما من المؤكد أن “زيزو”  يكن مبنيًّ
قــد وضــع العديد من الشــروط أمــام رئيس النــادي فلورنتينو 
بيريــز الــذي ســيكون مجبًرا علــى الموافقة عليهــا والعمل من 
اجــل الوفــاء بها الحًقــا.. علًما أنه من الصعــب اإلتيان بماهية 
هذه الشــروط نظًرا إلى أن مثل هذه النوعية من االتفاقيات 

تتم بسّرية تامة وال يتم البوح بتفاصيلها للعلن.
الفرنســية  فوتبــول”  “فرانــس  صحيفــة  كشــفت  أيــام  قبــل   
الشــهيرة فــي تقريــر مفّصــل عــن حجــم المبلــغ الكبيــر الــذي 
ســيرصده رئيــس النــادي بيريــز ليكــون تحت تصــرف زيدان 
فــي ســوق االنتقــاالت القادمــة من أجــل إحداث ثــورة كبيرة 

عبر إجراء العديد من االنتدابات الجديدة.
 الصحيفــة أشــارت إلــى أن المبلــغ المرصــود يبلــغ نحــو 500 
مليــون يــورو تقريًبا.. وهــو مبلغ قد يكون كافًيا إلى حدٍّ كبير 
مــن أجــل إعــادة عصــر “الغالكتيكوس”الشــهير الــذي تــم فيــه 
التعاقــد مــع مجموعــة مــن نجــوم اللعبــة فــي آٍن واحــد مثــل 

الظاهرة رونالدو وزيدان وفيغو وغيرهم.
 بحسب التوقعات التقديرية فإن أبرز األسماء التي سيسعى 
الريــال للتعاقــد معهــا ســتكون محصــورة أكثــر بيــن هــازارد 
)تشيلســي(.. مبابــي )باريــس(.. بوغبــا )مانشســتر يونايتــد(.. 
مانــي  وســاديو  )توتنهــام(..  اريكســن  )يوفنتــوس(..  ديبــاال 
)ليفربــول(.. فمــن المتوقــع أن يتــم التعاقــد بنجــاح مــع 3 أو 
4 العبيــن مــن هــذه القائمــة.. في الوقــت الذي قد يشــهد بيع 

غاريث بيل..كروس ومودريتش!!
مختلًفــا..  ســيكون  المســتقبل  مدريــد  ريــال  أن  الخالصــة 
وســيبقى الجميع متعطًشــا لما سيســفر عنه الميركاتو القادم 

الذي بكل تأكيد سيكون ملتهًبا للغاية!!.

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي 

زيدان ووعد 
“الغالكتيكوس” 

الجديد!!

ختــام  نتائــج  أســفرت 
الجولــة 14 لــدوري الدرجة 
الثانيــة عــن فــوز البحريــن 
4-( بنتيجــة  قاللــي  علــى 

علــى  االتحــاد  وفــوز   )2
االتفــاق بنتيجة )1-5(، في 
أقيمتــا  اللتيــن  المباراتيــن 

مساء أمس.
فــي المبــاراة األولــى علــى 
حقــق  األهلــي،  اســتاد 
البحريــن فوزا هو الرابع له 

في المسابقة، في حين تعرض قاللي للخسارة العاشرة.
وســجل للبحرين:عبــدهللا الجزيــري، جعفــر صبــاح، عبدالرحمن ســعد والعب قاللي زياد ســعد 

بالخطأ في مرماه، فيما سجل لقاللي:إبراهيم مبارك وناصر محمد.
وفي المباراة الثانية على ملعب مدينة حمد، تمكن االتحاد من تسجيل فوز جديد هو السادس 
لــه علــى حســاب االتفــاق الذي تعرض للخســارة للمرة الـــ 12، دون أن يحقــق أي فوز حتى اآلن 

وباقيا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.
وســجل لالتحــاد أحمــد عابــد )4 أهداف( ومحمد جواد، فيما ســجل كاظم حميــد هدف االتفاق 
الوحيــد. وبنــاء علــى نتائج أمس، فإن ترتيب الدوري مع ختام الجولة 14 صار كاآلتي: األهلي 
35 نقطة من 13 مباراة، البسيتين 26 نقطة من 12 مباراة، سترة 25 من 12، مدينة عيسى 22 
مــن 13، االتحــاد 21 مــن 13، البحريــن 15 مــن 12، التضامن 7 مــن 12، قاللي 6 من 12، وأخيرا 

االتفاق بنقطة واحدة من 13 مباراة.

ختام الجولة 14 لدوري الثانية

من مباراة االتحاد واالتفاق

أحمد مهدي  | تصوير: خليل إبراهيم

أحمد مهدي



  تركزت جهود رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على دعم االتحادات 
الوطنيــة األعضــاء والوقــوف بجانبهــا والعمل على تعزيز حضور الكرة اآلســيوية في المشــهد الدولي من خالل عدة قــرارات ومواقف ودعم ال محدود اتخذ 

مختلف األشكال والصور المتنوعة؛ حفاظا على العائلة اآلسيوية، والعمل على االرتقاء بقدراتها وتوحيد كيانها.

فقد أطلق الشيخ سلمان بن إبراهيم عدة مبادرات؛ 
بهــدف مســاعدة االتحــادات األهليــة األعضــاء فــي 
االتحــاد اآلســيوي علــى مواصلــة أدوارهــا الحيوية 
فــي تطويــر مخرجــات لعبة كــرة القدم فــي بلدانها، 
مســتوى  علــى  إيجابيــة  بصــورة  ينعكــس  وبمــا 
اللعبــة فــي القــارة اآلســيوية، حيــث كشــف خــال 
أعمــال االجتمــاع  غيــر العــادي للجمعيــة العموميــة 
فــي  عقــد   الــذي  اآلســيوي  لاتحــاد  )الكونغــرس( 
مدينة ســاوباولو البرازيلية عــن تفاصيل المبادرات 

الجديدة التي تتضمن:
- تقديم المســاعدة من أجل بناء الماعب المصغرة 

في مختلف الدول اآلسيوية.
األهليــة؛  لاتحــادات  الماليــة  المســاعدة  تقديــم   -
مــن أجــل اســتضافة تصفيــات البطــوالت الكرويــة 
الوطنيــة  المنتخبــات  صعيــد  علــى  اآلســيوية 

ومنتخبات كرة القدم داخل الصاالت )الفوتسال(.
- تشــكيل فريــق مــن الخبــراء لمســاعدة االتحادات 

اإلدارة  مجالــي  فــي  التحديــات  مواجهــة  علــى 
وتسويق البطوالت المحلية.

دعم الكرة الفلسطينية 

الكــرة الفلســطينية كانــت حاضــرة بقــوة فــي ذهــن 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم فــي مواجهة االنتهاكات 
دومــا  وقــد حــرص  المتكــررة ضدهــا،  اإلســرائيلية 
على تأكيد أن فلســطين هي عضو مهم في االتحاد 
اآلســيوي، وأنــه لــن يتوانــى عــن بــذل أي جهــد مــن 
شأنه دعم مسيرة االتحاد الفلسطيني، والعمل على 
فضــح المخططــات اإلســرائيلية الراميــة إلــى وقف 

انطاقة كرة القدم الفلسطينية.
 وجاءت زيارة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
إلــى فلســطين خــال شــهر أبريــل 2018 لتصب في 
خانــة مســاندة الكــرة الفلســطينية، علمــا أن رئيــس 
المهــام  لجنــة  عضويــة  يتقلــد  اآلســيوي  االتحــاد 
الخاصــة فــي االتحــاد الدولــي لكرة القــدم؛ من أجل 

الفلســطينية، والتــي  القــدم  كــرة  تحســين أوضــاع 
أوصــت بتنفيــذ العديــد مــن اآلليات لتســهيل حركة 
الرياضييــن مــن وإلــى فلســطين، وتهيئــة الظــروف 

المثالية إلقامة المباريات الدولية في فلسطين.

رفع الحظر الجزئي عن المالعب العراقية 

وبــذل الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة جهدا 
كبيرا في رفع الحظر المفروض عن إقامة المباريات 
الدوليــة فــي الماعب العراقيــة، وكان له دور فاعل 
فــي إصــدار قــرار برفــع الحظــر الجزئــي عــن إقامــة 

المباريات في مدن البصرة وأربيل وكرباء.
كمــا قــام رئيــس االتحــاد اآلســيوي بزيــارة تاريخية 
إلــى مدينــة البصرة العراقية وشــهد المبــاراة الودية 
بين منتخبي العراق والسعودية مطلع العام 2018.

مكاسب دولية للكرة اآلسيوية  

ومــن خــال تواجد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم في 

االتحــاد الدولــي نائبــا أول للرئيــس ورئيســا للجنــة 
التطويــر إحــدى أهــم اللجــان الرئيســة فــي )الفيفا(، 
فقــد لعــب دورا كبيــرا فــي دعــم االتحــادات األهلية 
واالســتحقاقات  البطــوالت  مختلــف  الســتضافة 
المنتخبــات  حضــور  وتعزيــز  العالميــة،  الكرويــة 
اآلســيوية علــى المســتوى العالمــي، ومنهــا: زيــادة 
حصــة آســيا إلــى 8 مقاعد مباشــرة فــي كأس العالم 
العالــم  كأس  بطولــة  بتنظيــم  األردن  فــوز   ،2026
2016، فــوز الهنــد بتنظيــم كأس العالــم  للناشــئات 
للناشــئين 2017، فوز كوريا الجنوبية بتنظيم كأس 
العالــم للشــباب 2017، اختيــار البحرين الســتضافة 
كونغرس الفيفا 2017، تنظيم اإلمارات كأس العالم 

لألندية 2017 و2018.

ثقة دولية رفيعة بالشيخ سلمان 

يشــغل الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة منصب 
النائــب األول لرئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم، 
كما يرأس لجنة التطوير المنبقة عن )الفيفا(، والتي 
تعتبر إحدى أهم اللجان العاملة في االتحاد الدولي؛ 
كونهــا تتولــى إدارة مختلف أشــكال الدعم المقدمة 

لاتحادات الوطنية في مختلف قارات العالم.
الشــيخ  كلــف  القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  وكان 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة برئاســة مجموعــة 
العمــل الخاصــة بتحديــد مواعيــد أجنــدة المباريات 
الدولية خال الفترة )2022-2018(، وتحديد موعد 
إقامــة نهائيــات كأس العالــم المقررة فــي دولة قطر 

العام 2022.
وقــاد رئيس االتحاد اآلســيوي دفــة مجموعة العمل 
على مدى خمسة أشهر رفعت في نهايتها توصيتها 
للجنــة التنفيذيــة لاتحــاد الدولــي بتحديــد شــهري 
نوفمبــر وديســمبر من العــام 2022 إلقامــة البطولة، 
فــي  المقتــرح  التنفيذيــة  اللجنــة  اعتمــدت  وقــد 
اجتماعهــا المنعقد بمقر االتحاد الدولي في زيوريخ 

يوم 19 مارس 2015.

حضور فاعل لسلمان بن إبراهيم
ــا ــًيـ ــددة لـــلـــكـــرة اآلســـيـــويـــة دولـ ــعـ ــتـ حـــقـــق مـــكـــاســـب مـ
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 كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

دافع عن الكرة 
الفلسطينية وساهم 

في رفع الحظر عن 
العراق

احتلــت عمليــة تطويــر المســابقات الكرويــة أولوية في عهد رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم آل خليفــة؛ كونهــا واجهــة اللعبة في القــارة وأداة قياس مــدى تطورها، ومنصة إظهــار المواهب الكروية 

في آسيا. 

فقــد اتخذ االتحــاد القاري قرارا بزيادة عــدد المنتخبات 
المشــاركة فــي نهائيــات كأس آســيا لتصبــح 24 منتخبــا 
اعتبــارا مــن نســخة العــام 2019 التــي أقيمــت مؤخــرا 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو ما يعطي الفرصة 
للمشــاركة، ويضفــي  اآلســيوية  المنتخبــات  مــن  لمزيــد 
المزيــد من اإلثــارة لهذه المســابقة ومواصلة تطوير كرة 
القــدم أهميــة فــي جميــع أنحــاء القــارة وزيــادة المتابعة 
الجماهيريــة وتعزيــز المزايــا التســويقية للبطولة.ونظم 
لــكأس  النســخة األكبــر  القــدم  لكــرة  االتحــاد اآلســيوي 
آســيا وســط نجــاح تنظيمــي وفنــي منقطع النظيــر، وتم 
تخصيــص جوائــز ماليــة بقيمــة 15 مليــون دوالر للمــرة 

األولى في تاريخ البطولة. 
كمــا تم دمــج التصفيــات األولية لكأس العالــم 2018 مع 
تصفيات كأس آســيا 2019؛ األمر الذي يســاهم في منح 
التصفيــات المزيــد من االنســيابية، والعمل على توســيع 
لكافــة  يســمح  بمــا  التصفيــات،  فــي  المشــاركة  قاعــدة 
منتخبــات القــارة بخوض المنافســات القوية، وتم فصل 
أنديــة الشــرق والغــرب عــن المواجهــات المباشــرة فــي 
دوري االبطــال مــا يضمــن وجــود فريــق من الشــرق ضد 

آخر من الغرب في المباراة النهائية. 

للمرة األولى.. تنظيم بطولة منتخبات تحت 23 عاما

مســابقاته  تطويــر  علــى  القــاري  االتحــاد  مــن  وحرصــا 
الكرويــة، فقــد تــم تدشــين بطولــة آســيا تحــت 23 عامــا 
البطــوالت  أجنــدة  إلــى  لتضــاف  األولمبيــة  للمنتخبــات 
المعتمــدة لــدى االتحــاد اآلســيوي بمــا يســهم فــي رفــع 

المستوى الفني العام للكرة اآلسيوية. 
وقــد أقيمــت النســخة األولــى من المســابقة في ســلطنة 
عمــان العــام 2014، واســتضافت قطــر النســخة الثانيــة 
العــام 2016، والصين النســخة الثالثــة العام 2018، فيما 
ســتحتضن تايلنــد النســخة الرابعــة العــام 2020، والتــي 

ســتكون بمثابــة التصفيــات المؤهلة لمســابقة كرة القدم 
فــي دورة األلعــاب األولمبيــة المقــررة فــي طوكيــو العام 

 .2020

توسيع قاعدة المشاركة في دوري األبطال 

وحرص االتحاد اآلســيوي على توسيع قاعدة المشاركة 
في مســابقة دوري أبطال آسيا من خال توحيد معايير 
المشــاركة بالبطولــة مع معايير ترخيــص األندية؛ بهدف 
تفــادي التعــارض بينهمــا، حيــث تــم نقــل بعــض معاييــر 
المشاركة بدوري أبطال آسيا إلى نظام ترخيص األندية 
ودمــج بعض المعاييــر األخرى لتعكس واقــع االتحادات 
الوطنيــة وروابــط الــدوري، فــي حين تــم تصنيف بعض 
المعايير على أنها غير إلزامية؛ األمر الذي سمح في رفع 

عدد الدول التي تتواجد أنديتها في المسابقة. 

نظام تصنيف جديد لالتحادات اآلسيوية 

وتــم اعتمــاد نظام تصنيف جديد لاتحادات اآلســيوية، 
ويعمــل النظــام علی ترســيخ مبــادئ العدالة والشــفافية 
مــن خــال االســتناد إلــى نتائــج منتخبــات وأنديــة كل 
بلــد فــي البطــوالت اآلســيوية خــال الســنوات األربعــة 
االخيــرة )30 % للمنتخبات و70 % لألندية( بعد اعتماد 
التصنيــف، فــإن االتحــادات الوطنيــة التــي تحصل على 
المراكز من 24-1 تحصل على مقاعد مباشرة في دوري 
أبطــال آســيا، حيــث يتوجــب علــى االتحــادات الوطنية 
أيضــا بعــد الحصــول علــى التصنيــف المطلــوب أن تلبي 
معاييــر ترخيــص األنديــة ووجــود برامــج للنزاهــة فــي 
واإلدارة،  للمحترفيــن  دوري  بطولــة  وتنظيــم  االتحــاد 
وتواجد المرافق بحســب التعليمــات، وتوافر نظام جيد 

للدعم اللوجستي. 
التــي تحصــل  الوطنيــة  فــإن االتحــادات  المقابــل،  فــي 
فــي  للمشــاركة  مؤهلــة  تكــون   25-32 التصنيــف  علــى 
الــدور األول مــن كأس االتحاد اآلســيوي. أما االتحادات 

المصنفة بين 47-33، فســتحصل على فرصة المشــاركة 
في الدور التمهيدي لكأس االتحاد اآلسيوي. 

ارتفاع هائل في الجوائز المالية 

كما شــهدت الجوائز المالية المخصصة لبطوالت األندية 
ارتفاعا ملحوظا في عهد الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل 
خليفــة، حيث ارتفعت الجائــزة المالية المخصصة لبطل 
دوري األبطال من 1.5 مليون دوالر إلى 4 مايين دوالر، 
فيمــا أصبحــت الجائــزة الماليــة المخصصــة لبطــل كأس 

االتحــاد اآلســيوي  1.5 مليــون دوالر بعــد أن كانت 350 
ألف دوالر قبل تسلم الشيخ سلمان مهامه. 

حملة )60 دقيقة( 

وأطلق االتحاد اآلســيوي لكرة القدم حملة )60 دقيقة - 
ال تؤخر اللعب(، والتي تسعى إلى الحد من إهدار الوقت 
فــي المباريات وزيــادة الوقت الفعلي للعب في مباريات 

المسابقات اآلسيوية.  
وقبــل بدايــة الحملــة فــي العــام 2014 كان معــدل زمــن 

اللعب الفعلي في مسابقات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
52 دقيقــة وثانيتيــن، ولكن في ختام بطولة كأس آســيا 
ارتفــع زمــن اللعــب الفعلــي إلــى 54 دقيقــة و51 ثانيــة، 

بزيادة بلغت دقيقتين و49 ثانية.

تطور كبير للمسابقات اآلسيوية في عهد سلمان بن إبراهيم
األولــى للمرة  مالية  جوائز  ويخصص  آسيا  لكأس  األكبر  النسخة  ينظم  القاري  االتحاد 

 كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

تدشين البطولة 
األولمبية

 توسيع قاعدة 
المشاركة بدوري 

أبطال آسيا

رفع الجوائز المالية 
وإطالق حملة “ال تؤخر 

اللعب” 



انسوا الرباعية
ابلــغ بيــب جوارديــوال مدرب مانشســتر ســيتي 
العبيــه بــان ينحــوا جانبــا التفكيــر فــي األربعــة 
القاب التي يمكن للفريق حصدها هذا الموســم 
الــدوري  فــي  المقبــل”  “اللقــاء  علــى  ليركــزوا 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ومــع حســم الفريــق بالفعــل لقــب كأس رابطــة 
األنديــة اإلنجليزيــة، يحتل الفريــق الذي يدربه 
بشــكل  متراجعــا  الثانــي  المركــز  جوارديــوال 
مؤقــت بنقطتيــن خلــف ليفربــول لكنــه يملــك 
مبــاراة مؤجلة وبلغ دور الثمانية بدوري أبطال 
االتحــاد  لــكأس  النهائــي  قبــل  والــدور  أوروبــا 

اإلنجليزي.
وفــي ظــل وجــود فرصــة للفريــق لنيــل االلقاب 
الثالثة المتبقية، قال جوارديوال إنه من السهل 

خروج الفريق خالي الوفاض.
أســبوع  صحافي”خــالل  مؤتمــر  خــالل  وقــال 
واحــد أو فــي غضــون 3 أيــام يمكــن أن نخســر 

األلقاب الثالثة كافة.
”لماذا الحديث عن الرباعية بينما في هذا البلد.. 

وهو بلد أسطوري، لم يحدث هذا من قبل.
ليفربول...والفتــرة  مثــل  أســطورية  ”أنديــة 
مانشســتر  )مــع  فيرجســون  باليكــس  الخاصــة 
تشيلســي  فــي  مورينيــو  وجوزيــه  يونايتــد( 
وارسين فينجر مع أرسنال..لم يفعل أحد ذلك. 

لذا فلماذا يجب علينا أن نفعلها؟“.
وأضاف جوارديوال ”لست داخل ذهن الالعبين 
والجماهيــر ألخبرهــم بما يجب عليهــم التفكير 

فيه.

وستبروك يدخل التاريخ

وكاالت

بات صانع العاب أوكالهوما ســيتي ثاندر ونجمه راســل وســتبروك ثاني العب 
في تاريخ دوري كرة السلة األميركي للمحترفين يحقق “تريبل دابل” مزدوجة 
فــي مبــاراة واحــدة عندمــا فاز فريقه علــى ضيفه لوس أنجليــس ليكرز ونجمه 

ليبرون جيمس 119-103.

 20 20 نقطــة مــع  وســجل وســتبروك 
متابعــة و21 تمريــرة حاســمة ليصيــح 
ثانــي العب يحقــق 20-20-20 أو أكثر 
ايقونــة  بعــد  األميركيــة  البطولــة  فــي 
ســتينات القــرن الماضــي النجــم ويلت 
مبــاراة  فــي   )22-25-21( تشــامبرلين 
فريقه فيالدلفيا ســفنتي سيكســرز مع 
مــن  الثانــي  فــي  بيســتونز  ديترويــت 

فبراير 1968.
وأهدى وســتبروك إنجــازه لروح مغني 
الراب نيســبي هاســل الذي قتل األحد، 
وصرح لشــبك “تي إن تي” التلفزيونية 
بعــد المبــاراة “لــم يكن ذلك )مــا تحقق( 
مــن أجلي.. إنه مــن أجل أخي. إنه من 
أجل نيسبي. 20 + 20 + 20... إنها من 

أجل أخي. أرقد بسالم نيسبي”.

واغتيــل مغنــي الــراب نيســبي هاســل 
)33 عامــا( األحــد أمام متجره لأللبســة 
الرجاليــة فــي لــوس أنجليــس بإطالق 
قريبــة  مســافة  مــن  عليــه  الرصــاص 
مــن قبــل رجــل الذ بالفــرار علــى متــن 
ســيارة، وتــم الثالثــاء توقيف مشــتبه 

به بالحادث.
الــى ذلــك، فرضــت على نجــوم غولدن 
الموســمين  بطــل  ووريــرز  ســتايت 
الماضيين غرامات مالية على خلفيات 
انتقــادات  تضمنــت  التــي  تعليقاتهــم 
طالــت نزاهــة المســؤولين عــن الدوري 
أمــام  الجمعــة  فريقهــم  خســارة  بعــد 
130- تمبروولفــز  مينيســوتا  مضيفــه 

131 بعد التمديد.
وتفاوتــت الغرامــات التــي تــم اإلعالن 

عنهــا قبيــل فــوز ووريــرز علــى ضيفــه 
ومطــارده فــي المنطقــة الغربيــة دنفــر 
ناغتس 102-116، بين النجوم الثالثة 
درايموند غرين وستيفن كوري وكيفن 
دورانــت، فعوقب غريــن بمبلغ 35 الف 

دوالر( بســبب تصريحاته على وســائل 
 25 مقابــل  االجتماعــي،  التواصــل 
ألفــا لكــوري، أمــا دورانــت الــذي أطلــق 
انتقادات علنية ضد المســؤولين فغرم 

بمبلغ 15 الف دوالر.

راسل وستبروك 

وكاالت

وكاالت

يدخــل كيليــان مبابي، الفائز مع فرنســا بكأس العالم 
2018، في مقارنات في بعض األحيان مع بيليه، لكن 
مهاجــم باريــس ســان جيرمــان ال يعتقد أنه ســيصل 
خــالل مســيرته إلــى نفــس عــدد أهــداف أســطورة 
فــي مســيرته  )20 عاًمــا(  البرازيــل. وســجل مبابــي 
103 أهــداف حتــى اآلن، وبــات ثانــي العــب مراهــق 
يهــز الشــباك في نهائــي كأس العالم بعدمــا فعلها في 
فوز فرنسا 2-4 على كرواتيا العام الماضي. ويدعي 
بيليه أنه سجل 1025 هدفا خالل مسيرته الحافلة.
والتقــى مبابــي مــع بيليــه، يــوم الثالثــاء، فــي حفــل 
لشــركة راعيــة مشــتركة بينهمــا، فــي باريــس، وقال: 
“حتى باألهداف التي ســجلتها مع األصدقاء، وبالي 

ستيشن، لن أعادل أهدافه”.
يــزال الطريــق طويــاًل جــًدا. ســأحاول  وأضــاف “ال 
االقتــراب بأكبــر شــكل ممكن لكن أعتقد أني ســأبقى 

بعيًدا عن هذا الرقم في نهاية مسيرتي”.
الــذي قضــى مســيرته فــي ســانتوس  بيليــه،  وأكــد 
قبــل أن يلعــب لمــدة عامين في نيويــورك كوزموس 
بالــدوري األمريكــي فــي منتصــف ســبعينات القــرن 

الماضي، أنه يتمنى التوفيق لمبابي.
وقــال بيليــه الفائز ثالث مرات بــكأس العالم: “أتمنى 
أن يتمكن من تســجيل ألف هدف. أنا ســجلت 1025 
هدفــا! لــذا إذا وصــل إلــى ألــف هــدف ســيكون األمر 

جيدا”.

بالي ستيشن

sports@albiladpress.com
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أنهــت اللجنــة المنظمــة للــدورة اإلقليميــة الثانية عشــرة لشــبكة مدارس ســابس الدوليــة اســتعداداتها الفنية واإلداريــة النطالق المنافســات، والتي 
تحتضنها مدرســة الشــويفات الدولية في البحرين في الفترة من 4 وحتى7 من أبريل الجاري، وتحظى برعاية كريمة من جانب ممثل جاللة الملك 

لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 

عقــدت  قــد  للــدورة  المنظمــة  اللجنــة  وكانــت 
الرياضيــة  االتحــادات  كافــة  مــع  اجتماعــات 
الســباحة  اتحــادات  وهــي:  باأللعــاب،  المعنيــة 
وألعــاب القــوى وكــرة القــدم وكرة الســلة، حيث 
تــم اختيــار الحــكام والمراقبيــن والفّنييــن لــكل 
كمــا  البطولــة،  التــي ســتقام خــالل  المســابقات 
قامت اللجنة المنظمة للدورة برفع أعالم الدول 
المشــاركة في سماء مدرســة الشويفات الدولية 
الخدمــات  بتجهيــز كل  البحريــن، وقامــت  فــي 
المميزة الستقبال الضيوف المشاركين استقباال 
مميــزا يليــق بكــرم أبنــاء البحريــن، إضافــة إلــى 
اإلشــراف على التدريبات النهائية للفقرات التي 

ستقدم خالل حفل االفتتاح وخالل البطولة.
علــى  والمشــرفة  المختصــة  الّلجــان  وتواصــل 
البطولــة إنهــاء اإلجــراءات والتجهيــزات كافــة؛ 

والمنافســات  البطولــة  مراحــل  ســير  لضمــان 
علــى أكمــل وجه، كمــا تم تجهيز المســبح وكافة 
المالعب الداخلية والخارجية التي ستقام عليها 
منافســات البطولة، كما ســبق ذلك إقامة مراسم 
قرعة منافســات األلعــاب الجماعيــة للعبتي كرة 
الســلة وكــرة القــدم وتقســيمها الــى مجموعات، 
حيــث تــّم توزيــع المشــاركين فــي لعبتــي كــرة 
السلة وكرة القدم إلى ثالث مجموعات للفتيات 

والذكور، وتضم كل مجموعة 4 فرق.
وتعتبــر الــدورة اإلقليمية الثانية عشــرة لشــبكة 
مــدارس ســابس الدوليــة حدثــا رياضيــا مميــزا 
ألعــاب رياضيــة،   4 المملكــة ويضــم  تســتضيفه 
وهــي: كــرة القــدم وألعــاب القــوى وكــرة الســلة 

والسباحة.
ويتنافــس علــى جوائزه ما يقــارب 1000 طالب 

وطالبة يمثلون 25 مدرسة من المدارس التابعة 
لشــبكة ســابس الدولية من 13 دولة حول العالم 
هــي )مملكــة البحريــن المســتضيفة، أذربيجــان، 
كردســتان،  األردن،  ألمانيــا،  مصــر،  جمهوريــة 
لبنان، عمان، باكســتان، رومانيا، المملكة العربية 
الســعودية، كينيــا، اإلمــارات العربيــة المتحــدة(، 
إضافــة إلــى المشــاركين من مــدارس خاصة من 
تــم دعوتهــم خصيصــا إيمانــا  البحريــن  مملكــة 
بروح التعاون والتنســيق بين المدارس الخاصة 
فــي مملكــة البحرين في ظاهــرة رياضية فريدة 
تتزامــن مع الذكرى المئوية النطالق التعليم في 

مملكة البحرين. 
مــن  األول  هــو  الرياضــي  الحــدث  هــذا  ويعــد 
فــي  الدوليــة  ســابس  مــدارس  لشــبكة  نوعــه 
المملكة، وســيكون له بالغ األثر في دعم الحركة 

الرياضيــة المدرســية والترويــج للرياضة؛ كونها 
من أهم العوامل األساســية في بناء شــخصيات 
الطلبــة، وفــي تعزيــز القيــم االجتماعيــة لديهــم 
مثــل التعــاون والــروح الرياضيــة وكذلــك غرس 
الصفــات والخصائــص النفســية مثــل الثقــة فــي 
النفس وتقدير الذات وتحمل المسؤولية، فضال 
عن إسهامها في ترسيخ قيم المواطنة الصالحة 

في نفوس الطلبة.
انطالقــا  الدوليــة  الشــويفات  مــدارس  ودأبــت 
مــن تشــجيع الطاقــات الطالبية والشــبابية على 
تنظيــم هــذه الــدورة الرياضيــة كل عامين، وقد 

الثانيــة  للبطولــة  البحريــن  مملكــة  اختيــار  تــم 
مــن  البحريــن  مملكــة  بــه  تتمتــع  لمــا  عشــرة؛ 
مظاهــر التســامح والتعايــش الســلمي والحريــة 
واالســتقرار األمنــي مــن جهــة، ولمــا تحظــى بــه 
مدرســة الشــويفات الدولية في مملكة البحرين 
ورياضيــة  وإداريــة  لوجســتية  إمكانــات  مــن 
الرياضــي  الحــدث  هــذا  الحتضــان  مخّصصــة 

اإلقليمي الكبير.
علــى  الرياضيــة  المســابقات  جميــع  وســتقام 
مالعــب وصــاالت ومســابح مدرســة الشــويفات 
الّدوليــة )جــزر أمواج( فــي مملكــة البحرين، كما 

ســيصاحب البطولــة برامــج متنوعــة تهدف إلى 
تعريــف الضيــوف المشــاركين علــى مــا تتميز به 
المملكــة مــن مقومــات حضاريــة وتاريخيــة مــن 
خــالل تنظيــم زيــارات إلــى األماكــن الســياحية 
إلــى  إضافــة  البحريــن.  مملكــة  فــي  والتراثيــة 
عرض التراث والمورث البحريني األصيل خالل 
أيام البطولة في مدرسة الشويفات الدولية في 
مملكــة البحريــن؛ لتعريــف زوار المملكة بالتراث 
لمملكــة  التاريخــي  الحضــاري  واإلرث  الشــعبي 

البحرين.

اليوم افتتاح الدورة اإلقليمية 12 لأللعاب الرياضية

وكاالت

تعــرض مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفــارو موراتا، لإلصابة في الكاحل 
األيمــن، ممــا تســبب فــي خروجــه قبــل 5 دقائــق مــن نهايــة الوقــت 
األصلي لمباراة فريقه أمام جيرونا، مساء الثالثاء، ضمن منافسات 

الجولة الـ30 من منافسات الدوري اإلسباني.

للفريــق،  الفنــي  المديــر  وعّلــق 
األرجنتينــي دييجــو ســيميوني، 
عقــب  صحفــي  مؤتمــر  فــي 
المبــاراة التي أقيمت على ملعب 
واندا ميتروبوليتانو على إصابة 
تكــون  أن  “آمــل  فقــال:  موراتــا، 
مجــرد كدمــة، وأن يكــون علــى 
لقــاء  فــي  للمشــاركة  اســتعداد 

السبت، أمام برشلونة”.
وأوضح ال”تشــولو”:”موراتا عاد 
إلــى الفريــق مصاًبا فــي الكاحل، 
منتخــب  مــع  المشــاركة  بعــد 
إســبانيا، ولــم أتحــدث معــه )في 
نهايــة مبــاراة جيرونا(. أتمنى أن 
يتعافى بشــكل جيد، في غضون 

3، أو 4 أيام”.
يترقــب  موراتــا،  جانــب  وإلــى 
سيميوني تعافي كال من دييجو 
كوســتا وتومــاس ليمــار، اللذيــن 
جيرونــا  مواجهــة  عــن  تغيبــا 
ويتمنــى  اإلصابــة،  بداعــي 
لحاقهمــا أيضــا بمواجهــة الفريق 

الكتالوني.
بيــن  المرتقبــة  المبــاراة  وتقــام 
ب  الترتيــب  متصــدر  برشــلونة، 
الوصيــف  وأتلتيكــو  نقطــة،   70
صاحب ال62 نقطة، يوم السبت 
المقبــل، علــى ملعــب “كامب نو”، 
ضمــن منافســات الجولــة 31 من 

منافسات الليجا.

قلق سيميوني

سبورت

بــكل  الفــوز  فــي  كانــوا يحلمــون ويفكــرون  ”إذا 
يمكنــه  الــذي  الشــخص  لســت  فإننــي  شــيء، 

التحدث وقتها.
”بالطبــع، فإننــا فــي الصورة لكنني أقــول لالعبين 
  ‘  انســوا ذلك، وال تفكروا كثيرا. يمكن في غضون 

اســبوع واحــد أو 3 أيــام أن نخســر كافــة األلقاب 
الثالثة. هذه حقيقة.

”أعــرف أن ما يســيطر علــى أفكاركــم أن بإمكاننا 
الفــوز بكافة هــذه االلقاب، لكن األمــر يتعلق اآلن 

بمواجهة كارديف“.

ال مجال للخطأ
يتطلــع أولــي جونار سولســكاير، المدير الفني لفريق مانشســتر يونايتــد إلى التعويض في دوري 
أبطــال أوروبــا بعــد هزيمتيــن خــارج األرض أمــام ولفرهامبتــون وانــدرارز فــي كأس االتحــاد 

اإلنجليزي والدوري اإلنجليزي الممتاز.

وخســر يونايتد 1-2 فــي ضيافة ولفرهامبتون، 
بريميرليــج،  منافســات  ضمــن  الثالثــاء،  يــوم 
فــي نتيجــة محبطة بعــد بداية مذهلة لمســيرة 
يرغــب  بينمــا  ترافــورد،  أولــد  فــي  سولســكاير 
المدرب النرويجي في الفوز على برشــلونة في 
ذهــاب دور الثمانيــة لــدوري األبطــال األســبوع 

المقبل، ليعود سريًعا إلى الطريق الصحيح.
شــهيًرا  هدًفــا  ســجل  الــذي  سولســكاير  وقــال 
فــي الوقــت بــدل الضائــع ليقــود يونايتــد للفــوز 
بلقــب دوري األبطال 1999 “سنســتغل يوًما، أو 
يومين، للتحليل والتعافي ثم سنســتعد لمباراة 
برشــلونة التــي ســتمثل تحدًيــا كبيــًرا بالنســبة 

للنادي”.
وسيفكر سولسكاير أيًضا في كيفية التأهل إلى 
دوري األبطال الموسم المقبل بعدما تركته هذه 
الهزيمــة فــي المركز الخامــس برصيد 61 نقطة، 
إذ يتأخر بفارق األهداف عن توتنهام هوتسبير 

الــذي خــاض مباراة أقــل. وقال سولســكاير في 
بالمربــع  الوجــود  فــي  يونايتــد  لفــرص  تقييــم 
الذهبي قبل أن يســتضيف وســت هــام يونايتد 
فــي 13 أبريــل الجــاري: “نحتــاج إلــى 15 نقطــة 
فــي آخــر ســت مباريــات، لــذا ال توجــد فرصــة 
ألي تعثــر جديــد”. وأضــاف “هــذه فتــرة صعبــة 
لكــن نحــن أيًضــا فريق جيد جًدا، وســيكون من 

الصعب على اآلخرين مواجهتنا أيضا”.
وكان سولســكاير انتقــد فريقــه رغــم الفــوز 2-1 
علــى واتفورد مطلع األســبوع الجــاري، لكن بعد 
الهزيمــة أمــام ولفرهامبتــون للمــرة الثانية، بعد 
التعثر في الدور الســادس لكأس االتحاد الشهر 
الماضي، قال المدرب إن فريقه صنع الكثير من 

الفرص للفوز.
أن  يجــب  وكان  رائــع  بشــكل  “بدأنــا  وأضــاف 
نتقــدم بثالثــة أهداف، أو كان بوســعنا أن نفعل 
ذلــك. لقد تســببنا في هــذا التعثر بأنفســنا...لوال 

حارس المنافس )روي باتريسيو( لكان يجب أن 
نفــوز بهــذه المبــاراة”. وكان مــن المؤلم بالنســبة 
لسولســكاير، الذي تولى منصبــه بعقد دائم يوم 
الخميــس الماضــي، بعدمــا شــغله لفتــرة بشــكل 
أثنــاء  للفــرص  إهــدار العبيــه  متابعــة  مؤقــت، 

التقــدم 0-1، وقبــل أن يتعــادل دييجــو جوتــا، 
ثــم يســجل كريــس ســمولينج بطريــق الخطــأ 
فــي مرماه. وقال المــدرب النرويجي “هذه كرة 
القــدم، ولهذا الســبب نحــب جميًعا هــذه اللعبة. 

إنها ليست مثل الرياضيات”.

أولي جونار سولسكاير

وكاالت

مدرسة الشويفات جاهزة الحتضان البطولة

تنظمها شبكة 
مدارس سابس 

الدولية بمشاركة 
أكثر من 1000 طالب
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إعداد: طارق البحار

تعد أفالم السرقة واحدة من أكثر وأفضل األفالم انتشارا بين الناس وبين المشاهدين، وهي األكثر تشويقا في أفالم الجريمة األجنبية، والسبب في انتشارها بهذا الشكل هو بعدها التام عن 
اختطاف األرواح، ويكون الهم الشاغل فقط للبطل هو العمل على خطف األموال، وعلى الرغم من ذلك فيجب أن نعلم أن ما يفعله األبطال ليس بأمر جيد أو ناجح، بل هو فقط مثير للجدل، 

وعلى الرغم من وجود ماليين األفالم، إال أن هناك بعض منهم مازال يخطف قلوبنا عندما نراه.

 Ronion

يمثل هذا الفيلم واحد من أفضل أفالم األكشــن والســرعة، 
حيــث أنــه يتحــدث عــن بعض المحــاوالت التي مــن خاللها 
كان يتــم التخطيــط إلــى ســرقة طــرد مجهــول، وكان هــذا 
الطرد مطلوب من العديد من الجهات الكبرى، وبالتالي فهو 
فيلــم مشــوق، يجعل لديك رغبة مســتمرة وملحة من أجل 
معرفة مضمون الطرد، ويجب العلم أيضا أن المعلومة التي 
ســوف تصدمك بشــكل فعلي سوف تظهر في نهاية الفيلم، 

والفيلم من بطولة روبيرت دي نيرو وناتاشا مكيلهون.

 The Talking Of Pelham 123 
يعــد هــذا الفيلــم هــو فيلــم معــاد بنفــس العنــوان فــي عــام 
1074، حيــث يتحــدث الفيلــم عــن خطــف مجموعــة كبيرة 
مــن األفــراد لقطــار أنفاق، مــن أجل الخروج بربــح كبير في 
البورصة، وبالتالي فالفيلم به العديد من اللقطات الواقعية 

واألكشن.

 Snatch
العصابــات  مــن  كبيــرة  مجموعــة  عــن  يتحــدث  فيلــم 
والمجرمين، وذلك من خالل بحثهم عن جوهرة مســروقة، 
وكان هــذا الفيلــم من كتابة وإخراج غاي ريتشــي، وبالفيلم 

قصتين مثيرتين.

 Entrapment
فيلم خاص بعميلة لشركة تأمين، يتم إرسالها من قبل المدير 

من أجل مساعدته في القبض على سارق للوحات فنية.

 Heat
يظهــر هــذا الفيلم مجموعة من الســارقين المحترفين، يبدأ 
كل منهمــا فــي الشــعور باقتــراب الشــرطة، ممــا يــؤدي إلــى 

القبــض عليهــم بعدما قاموا بترك الدليــل عن طريق الخطأ، 
وذلــك أثنــاء مــا قاموا بــه من عملية ســطو مســلح، والفيلم 
يتكــون مــن نجمــان مــن الطــراز األول، وهمــا آل باتشــينو 

وروبيرت دي نيرو، كما يشارك به أيضا فال كليمر.

 Tower Heist
فيلــم كوميــدي يتميــز بأنــه مختلــف عــن باقي األفــالم في 
نفس القائمة، حيث يتحدث الفيلم عن مجموعة كبيرة من 
العاملين، يقوموا باالكتشــاف أنهــم بالفعل أصبحوا ضحية 
لرجــل أعمــال غنــي، فيقومــوا بالتجمــع مــن أجــل ســرقته، 
وكانت البطولة قد شارك بها كل من نجوم الكوميديا ايدي 
مورفــي وبيــن ســتيلير، باإلضافــة إلــى ماثيــو برودوريــك 
وكيسي أفيلك، وكان مخرج الفيلم هو الرائع بريت راتنير.

 Inside Man

وهذا الفيلم الذي قام بتصوير واحدة من أفضل األفكار 

المبتكــرة، ويتمحــور الفيلــم حــول محــاوالت مختلفــة 
للســرقة، وذلــك مــن خــالل مفاوضــات بيــن الســارقين 
والشرطة، حيث قام السارقين بعملية احتجاز مختلف 
الرهائن، وهذا األمر قد أتى بقوة السالح الفكري وليس 
الســالح النــاري، وكان مــن بطولــة دينزيل واشــينغتون، 

باإلضافة إلى كاليف أوين وجودي فوستر.

 The Score

هــذا الفيلــم الــذي يتمثل في لص كان يريــد التقاعد من 
أجــل العيــش بشــكل حــر برفاهيــة، وذلــك بعدمــا أنهــى 
مشــواره مــن خــالل ثــروة كبيــرة، وبالفعــل دخــل فــي 
العمليــة األخيــرة، بعدمــا قــام بعمليــة إقناع شــاب دخل 
بشــكل جديد في مفهوم الســرقة، وكان الفيلم يتضمن 
العديد من األمور الشــيقة، كما مثل مشــاركة كبيرة من 
الفنان روبيرت دي نيرو، وكان الفيلم من إخراج فرانك 

أوز.

مــا بين خطــف األمــوال والبنوك والبيــوت واإلخــراج المتقن
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يبدو أن أديل ربما تستعد لمفاجأة الجمهور بعدة أغنيات جديدة، حيث ستهدي 
معجبيها الذين يقدرون بالماليين حول العالم عمال موسيقيا جديدا.

شــوهدت صاحبــة أغنيــة “Hello”، وهي تتجه إلى اســتوديو تســجيل في مدينة 
نيويــورك يــوم األربعــاء، وفــي محاولــة منها للتخفــي عن األعين ارتــدت نظارة 

.Big Apple سوداء مع معطف طويل لمواجهة الطقس البارد في
ذات الصوت الذهبي الفائزة بالجرامي 15 مرة، آخر ظهور لها كان مع جينيفر 
لورانس حيث كانتا تتناوالن العشــاء في أحد المطاعم وقالت وقتها إنها اآلن 

مجرد “أم في المنزل”. أديل أصدرت ألبومها األخير “ 25 “ في عام 2015.

المبعوثــة  جولــي،  أنجلينــا  النجمــة  حثــت 
العليــا  المتحــدة  األمــم  لمفوضيــة  الخاصــة 

فــي  النســاء  إشــراك  علــى  الالجئيــن،  لشــؤون 
محادثــات الســالم، الراميــة إلنهــاء الصــراع في 

أفغانســتان، خــالل كلمــة ألقتها أمام 
األمــم  فــي  ودبلوماســيين  وزراء 

المتحدة.

أفغانســتان،  فــي  جولــي  وقالــت 
“خاطرت آالف النساء بحياتهن حين 
ظهرن على الســاحة مؤخــرًا، وطالبن 
بضمــان حقوقهن وحقوق أبنائهن في 
مفاوضات ســالم لم يســمح لهن حتى 

اآلن بالمشاركة فيها”.
وأضافــت جولــي “صمــت المجتمــع 

الدولــي يثيــر االنزعــاج، وهــذا أقل 
أن  يمكــن  ال  قولــه...  يمكــن  مــا 
يكــون هنــاك ســالم أو اســتقرار 
فــي أفغانســتان أو فــي أي مكان 
فــي العالــم يتخلــى عــن حقوق 

المرأة”.

أصدر الممثل ليام نيســون، اعتذارًا عما ســّماه “رواية متســرعة” في الشــهر الماضي 
لحادث وقع قبل 40 عامًا، عندما أراد قتل رجل أسود بسبب اغتصاب صديقة له.

“أفــكاره  واعتــذر نيســون بشــدة عــن 
عقــود،  قبــل  المقبولــة”  غيــر  وأفعالــه 
مضيفــًا أنــه بينمــا “كنت أحاول شــرح 
مشــاعري جانبنــي الصواب، وتســببت 

في ضرر لكثيرين من الناس”.
خــالل  غضــب  فــي  النجــم  وتســّبب 
يــرّوج  كان  بينمــا  الماضــي،  فبرايــر 
لفيلم “كولد بيرســوت” عندما استذكر 

حادثــًا يتعلق بصديقة له أخبرته بأنها 
تعّرضــت لالغتصــاب مــن قبــل رجــل 

أسود.
وقال نيسون في مقابلة إنه كان يسير 
بالقــرب من المقاهي بعصا غليظة في 
أن يخــرج )وغــد  “أمــالً  ذلــك الوقــت، 
أسود( ويتجه نحوي بشأن أي شيء.. 

لذا سأتمكن من قتله”.

أديل تطرح قريبا أغنية جديدة

من أجل النساء

اعتذار النجم ليام نيسون

 Dora and the“ إعالنا تشويقيا ألحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام، فيلم المغامرات والتشويق ”Paramount“ طرحت شركة
Lost City of Gold”، المأخوذ عن المسلسل التلفزيوني الشهير Dora the Explorer 2000”، الذي تخطت نسبة مشاهدته حاجز 

مليوني مشاهدة خالل ساعات من طرحه.

والفيلــم يشــارك فــي بطولتــه نخبــة مــن 
نجــوم “هوليــوود”، إلــى جانــب عــدد مــن 
إيزابيــال مونيــر،  منهــم  الشــباب،  النجــوم 
بينيــا،  ومايــكل  باركــر،  لونجوريــا  وإيفــا 
ودانــي تريجو، والنجم الحائز على جائزة 

األوسكار، بينسيو ديل تورو.
الطفلــة  مغامــرات  عــن  الفيلــم  ويحكــي 
“دورا” وصديقهــا القــرد “مــوزو” لكل حلقة 
القيــام  عليهــم  يجــب  مختلفــة  مغامــرة 
بهــا فــي بدايــة األمــر يطلبــان الخريطــة، 
وينادوها “خريطة” فتظهر وتغني أغنيتها، 
ثــم تقــول لهمــا 3 أمكنة يجــب أن يعبراها 
وتخبرهمــا عــن الطريــق لتقــود دورا عددا 
من أصدقائها في رحلة مليئة بالمغامرات 
للكشــف عــن لغز ما وإيجــاد مدينة الذهب 
تجاريــا  طرحــه  المقــرر  ومــن  المفقــودة. 

مطلع شهر أغسطس المقبل.
وكانــت شــركة “Paramount” أعلنــت في 
مايو مــن العام الماضــي اختيارها الممثلة 

النســخة  لبطولــة  إيزابيــال مونيــر  الشــابة 
الواقعية من المسلســل الكارتوني الشهير، 
كمــا كان لبرايــن روبنــز أحــد المتحدثيــن 
الرســميين للشــركة تصريحــا أكــد خاللــه 
المسلســالت  أحــد  بتحويــل  ســعادتهم 
مــن  العديــد  بهــا  تعلــق  التــي  الكارتونيــة 
األجيــال فــي طفولتهــم إلــى فيلــم أكشــن 

تشويقي.
مونيــر  إيزابيــال  الشــابة  للنجمــة  وعــرض 
Instant Fam� “خالل العام الماضي فيلم 

ily” مأخــوذ عــن أحــداث حقيقيــة، حــول 
زوجيــن تنقلــب الدنيا فوق رأســيهما، بعد 
تبنيهما ل3 أطفال، الفيلم من تأليف جون 
موريــس، وإخــراج شــين أندريــز، وبطولة 
وأوكتافيــا  بيــرن،  وروز  والبــرج،  “مــارك 
سبنســر، وإيزابيــال مونيــر، وتيــج نوتــارو، 

وتوم سيجورا”.

محبوبــة األطفــال والكبار في الشاشــة الكبيرة بالســينما

Dora and the Lost City of Gold

مــع اقتــراب طــرح الموســم الجديد من مسلســل الخيال العلمــي والغموض Stranger Things بدأت الشــركة المنتجة في تســريب بعض الصور 
الحصرية لعشاق هذه النوعية من الدراما، بالتزامن مع طرح التريلر التشويقي للعمل، والمتوقع عرض الموسم الثالث منه 4 يوليو المقبل، ومع 
انتشار الصور ارتفعت وتيرة التوقع لدى جمهور العمل، الذي عرض الموسم األول منه عام 2016، حول ما تحمله الحلقات الجديدة من أحداث.

كشــفت شــبكة نيتفلكــس عــن مجموعــة مــن 
الصور الرســمية للموســم الثالث من مسلســل 
“Stranger Things”، إضافــة إلــى أول تريلــر 
يوليــو   4 طرحــه  المقــرر  للعمــل،  تشــويقي 
نتفليكــس  قنــوات  شــبكة  وكانــت  المقبــل. 
التلفزيونية كشفت عن بعض مالمح الموسم 
الثالث من مسلسل الخيال العلمي والغموض 
الصفحــة  ونشــرت   ،Stranger Things
الرســمية للمسلســل أســماء حلقــات الموســم 

الجديد.
 SUZIE، DO YOU وجاءت أول حلقة بعنوان
 THE بينما جاء عنوان الحلقة الثانية ،COPY
 THE CASE والثالثــة بعنوان ،MALL RATS
OF THE MISSING LIFEGUARD، والرابعة 
 THE والخامســة   ”THE SAUNA TEST
 .THE BIRTHDAY والسادســة   ،SOURCE
بينمــا جــاءت الحلقــة الســابعة مــن الموســم 

 THE والثامنــة ،THE BITE الجديــد بعنــوان
 In والتاســعة ،BATTLE OF STARCOURT
the ad� والعاشــرة   the summer of 19855

.venture continues
رئيســيتان  شــخصيتان  مؤخــرا  وانضمــت 

جديدتــان إلــى فريــق عمــل المسلســل، وهمــا 
جيــك بوســي وكاري إلويــز، إلــى جانب بطلة 
العمــل وينونــا رايــدر، ومــن المقــرر أن يلعــب 
كاري دور العمــدة كاليــن، بينمــا يلعــب جيــك 

دور “بروس”.

والســرد الشــخصيات  عــن  النقــاد  مــن  إيجابيــة  مراجعــات 

”Stranger Things“ مسلسل
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 كشــف مصــدر من فريق عمل فيلم مارفل القــادم، أن مدة فيلم اإلثارة 
واألكشــن والتشــويق المنتظــر “Avengers: Endgame” ســوف تصــل 

إلى 3 ساعات ودقيقتين تحديدا.

ومــن المعــروف أنه ســيتم اإلفراج 
فــي  األولــى  للمــرة  الفيلــم  عــن 
صــاالت الســينما العالميــة فــي 26 
أبريــل القــادم 2019. يعــد الفيلــم 
متمًمــا للجــزء الثالــث الــذي يحمل 
اســم “Infinity War”، ويشــارك في 
روبــرت  النجــوم  مــن  بطولتــه كل 
داونــي جونيور، وجونيــث بالترو، 
وكاريــن جيــالن، وجيريمــي رينــر، 

وجــان  جوهانســون،  وســكارليت 
هيمســورث،  وكريــس  فافريــو، 
وشــادويك  ليلــي،  وإيفانجليــن 
بروليــن  وجــوش  بوســيمان 
وسيباستيان ستان وبري الرسون 

وكريس إيفانز وغيرهم.
وفيلم “Avengers” الثالث والرابع 
 The“ مقتبسان من سلسلة قصص

.”Infinity Gauntlet

Avengers: Endgame ثالث ساعات
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عندما يطيــر الفيل تصبح القصة مشــوقة جدا في الســيرك

DUMBO شاهدت لكم: الفيلم الباهر

بدأ عرض فيلم الحركة والمغامرات المبهر الجديد” دمبو” في فوكس سينكو مؤخرا وفي صالة البحرين للسينما المخصصة 
لالطفال في مجمع الجفير بنجاح كبير من الحضور العائلي، وهو من تقديم ديزني والمخرج صاحب الرؤية تيم برتون.

يتميز الفيلم  بعنصر اإلبهار، وهو مأخوذ عن 
القصة الكالســيكية المحبوبــة التي تحتفي 
باالختــالف بيــن األفــراد واالعتــزاز العائلــة 
وتحقيق األحالم. وفي إطار أحداث الفيلم 
مديتشــي”  ”ماكــس  الســيرك  مالــك  يكلــف 
دانــي ديفيتــو نجم الســيرك الســابق ”هولت 
فاريــر” كوليــن فاريــل وابنتــه ”ميلــي” نيكــو 
باركــر وابنــه ”جــو” فينلــي هوبينــز برعايــة 
فيــل حديث الوالدة تجعلــه أذناه الكبيرتان 
مثــار ســخرية الســيرك المتعثــر،  لكن عندما 
يكتشفون قدرة ”دمبو” على الطيران،  يعود 
الســيرك للتألُّــق مــن جديــد،  ما يجــذب رائد 
األعمــال المقنــع  ”ف. أ. فانديفيــر” مايــكل 
كيتــون الــذي يوظــف هذا الفيــل المميز في 
أحدث مشاريعه الترفيهية العمالقة،  ”دريم 
النــد” . يحلق ”دمبــو” إلى آفاق جديدة جنًبا 
المذهلــة  إلــى جنــب مــع فنانــة األكروبــات 
والســاحرة ”كوليــت مارشــانت” إيفــا غريــن 
حتــى يــدرك ”هولــت” أن وراء مظهــر ”دريم 

الند” الالمع الكثير من األسرار المظلمة.
أخــذ المخرج األميركــي، تيم برتون، القصة 
بتوظيــف  وحدثهــا  ل”دمبــو”  األساســية 
خاصــة.  ومؤثــرات  حقيقييــن  ممثليــن 
وبعكــس ما فعله بيل كوندون في “الجميلة 
والوحــش” فــإن برتــون ال يستنســخ قصــة 
“دمبــو” بجميــع عناصرهــا، لكنه توســع فيها 

بتفاصيل زائدة أكثر مما تحتمل.
يبــدأ “دمبــو” فــي ســيرك األخــوان ميديكي 

المتجول، في حقبة ما بعد الحرب العالمية 
األولى، وتحديدا عام 1919، بكل ما يحويه 
مــن حيوانــات، ومجموعــة مــن المهمشــين 
فــي  ترفيهيــة  عــروض  لتقديــم  مجتمعيــًا، 
شــمل  الســيرك  يجمــع  الريفيــة.  المناطــق 
الطفليــن ميلــي وجــو )نيكــو باركــر وفينلــي 
بســبب  والدتهمــا  توفيــت  اللذيــن  هوبنــز(، 
مــع   ،1918 عــام  األنفلونــزا  وبــاء  انتشــار 
والدهمــا هولــت )كوليــن فاريــل( العائــد مــن 
مالــك  يرحــب  يــده.  فقــد  أن  بعــد  الحــرب 
الســيرك ماكــس ميديكــي )المخضــرم دانــي 
ديفيتــو فــي رابع تعاون مــع برتون( بهولت، 
ويعــرض عليــه وظيفة دنيا هــي راعي فيلة 

السيرك.
فيلــة ماكــس الجديــدة “جمبــو” على وشــك 

أن تلــد، وهو بحاجة إلــى من يعتني بطفلها 
الــذي يولد غريب الشــكل بأذنيــن طويلتين 
وكبيرتيــن. يخيــب منظــر “دمبــو” الغريــب 
آمــال ماكــس الــذي يعانــي مصاعــب ماليــة 
إلــى  “جمبــو”  بيــع  فيقــرر  اإلقبــال،  لضعــف 
مالكها األصلي، لكنه يبقي على الطفل الذي 

يصبح اسمه “دمبو”.
بينمــا يرعــى ميلــي وجــو الطفــل، يالحظان 
أنــه يطير بمجرد تحريكه أذنيه الطويلتين، 
وعندمــا يكتشــف ماكــس ذلــك يقــرر تقديم 
الفيــل الطفــل كنجــم الســتعراضه الجديــد. 
البــالد،  فــي  هــوس  حالــة  “دمبــو”  يخلــق 
ويجــذب اهتمام منظــم األحداث الترفيهية 
فانديفير )المخضرم مايكل كيتون في رابع 
تعــاون مع برتون وثاني تعاون مع ديفيتو(، 

الــذي يأتــي بصحبــة راقصتــه األوكروباتية 
كوليــت )إيفــا غريــن فــي ثانــي تعــاون مــع 
برتــون(، ليفاوض علــى إمكانية أخذ “دمبو” 

إلى مدينة المالهي التي يمتلكها.
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النوع:   حركة   ومغامرات    «

فريق   العمل    كولين   فاريل،   مايكل   كيتون،   داني   ديفيتو،   «
 إيفا   غرين،   آالن   أركين،   فينلي   هوبينز،  نيكو   باركر   

المخرج :  تيم   برتون «

سيناريو:  إرين   كروغر «

المنتجون:   جاستن   سبرينغر،   إرين   كروغر،  كاتيرلي   «
 فراونفيلدر،   ديريك   فراي

المنتجون   التنفيذيون : نايجل   غوستيلو «

مؤلف   الموسيقى : داني   إلفمان «

بروفايل

تعيــش الفنانــة عبير أحمــد حالة من النشــاط الفنــي، رافعة 
شــعار “التنوع فــي االختيــار واألدوار”. ورغــم أن عبير تطل 
على الجمهور خالل رمضــان المقبل من خالل ثالثة أعمال 
دراميــة، فإنهــا تراهن علــى تبايــن القوالــب الدرامية لكل 
شــخصية تجســدها، فضال عن طبيعة األعمــال المختلفة 

التــي تشــارك بهــا. عبير بــدأت قبل أيــام تصويــر دورها في 
مسلســل “أمي دالل والعيــال”، للكاتب عبدالعزيز الحشــاش، 

وإخراج سلطان خسروه.

طرحت الفنانة السورية نسرين طافش أغنيتها الجديدة »أريد 
أرتاح«، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب
وتفاعل الكثير من المتابعين مع األغنية، التي تعتبر رسالة 
انســانية قوية للحد من المخدرات، وحرصت طافش على 
تخصيص رســالة قوية خالل الكليب وهي »ال للمخدرات«، 

حيــث ظهرت في الكليب كزوجة لرجل مدمن، عاشــت معه 
حياة بائســة فــي محاولة منهــا لإلصالح والتعديــل منه، حتى 

انتهى به األمر إلى دخول أحد المستشفيات.

يبدو أن العالقة القوية بين الفنانة مي عز الدين والفنان أحمد 
السعدني بدأت تزهر من جديد، وتثير جدال كبيرا عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، وجاء ذلك بسبب الرسالة التي نشرتها 
مي عبر حسابها الشخصي على »انستغرام«، والتي تضم 

كلمات من االشتياق لصديقها المقرب السعدني.
وقد نشــرت عز الدين صــورة جمعت فيها أبــرز الصور التي 

تجمعها بالســعدني، وكان أبرزها صورة وهو يحتضنها، وصورة 
ويده تلتف حول خصرها.

مي مشتاقة للسعدنيأريد أرتاحنشاط عبير أحمد

طارق البحار

4 أبريل 2019 الخميس
28 رجب 1440

بدأت الممثلة شيماء سبت تصوير مسلسلها الرمضاني الذي يحمل عنوان 
“منــي وفينــي”، ونشــرت عبــر صفحتها الخاصــة على أحد مواقــع التواصل 

االجتماعي صورة لها من كواليس العمل وأرفقتها بتعليق.

وقالت:”الحمــد للــه حبيــت أخبركــم 
تصويــر  بديــت  الغالييــن  متابعيــن 
االجتماعــي  الكويتــي  المسلســل 
)منــي وفينــي( الــذي ســوف يعــرض 
إن شــاء هللا برمضان القــادم، العمل 
مــن تأليف الهنــوف، معالجة درامية 
محمد الكندري، إخراج عبد الرحمن 

السلمان”.
وكانت انتهت شــيماء سبت مؤخًرا، 
مــن تصويــر مسلســل “أيام العســل”، 
من تأليف فاروق الشعيبي، وإخراج 
بطولتــه  فــي  ويشــارك  نــور،  أحمــد 
المصرييــن  الفنانيــن  مــن  مجموعــة 

والسعوديين.

شيماء سبت في “مني وفيني”



“صوت كوريا”... أمسية موسيقية

خرجت الممثلة التركية بيرين سات عن صمتها وتحدثت بشكل واضح  «
وصريح عن الموضوع.

وقالت بيرن سات: “ال يوجد طالق” حيث نفت بشكل صريح كل االخبار  «
التي تناقلتها وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي وتحدثت 

عن طالقها. يذكر ان العديد من التقارير األجنبية تحدثت خالل الفترة 
الماضية عن طالق بيرين سات من كينان دوغلو.

 ،2019 الثقافــة  ربيــع  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن 
أقيمــت األمســية الموســيقية )صوت كوريا(، مســاء 
الثالثــاء 2 أبريــل 2019 بالصالــة الثقافيــة. بحضور 
رئيســة هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار الشــيخة مي 
بنــت محمــد آل خليفة، وســفير الجمهورية الكورية 
الجنوبيــة لــدى مملكة البحرين كــو هيون، باإلضافة 
إلــى عــدٍد من الدبلوماســيين والمثقفيــن والمهتمين 

بالموسيقى والفنون.
وانطلقــت الفرقــة بعزف مقطوعــات مميزة، فاجأت 
األغنيــة  لحــن  خــالل  مــن  الجمهــور  مســتهلها  فــي 
البحرينية الوطنية الشهيرة “في العالي”، ثم انتقلت 

لتقدم أغنيات كالســيكية كورية، وأمتعت الجمهور 
بالغناء وسط مؤثرات سمعية وبصرية رائعة.

الحاضــر بفرصــة لالســتماع  الجمهــور  وقــد حظــي 
لألنغــام األصيلــة الصــادرة عــن اآلالت الموســيقية 
والدايغيــوم  غاياغويــم  مثــل  الكوريــة  التقليديــة 
برفقــة  المعاصــرة  األنغــام  اندمــاج  مــع  والجانغــو، 
مــن  الفرقــة  تمكنــت  حيــث  اإللكترونــي،  الكمــان 
تقديــم مزيــٍج مــن األغنيــات واأللحان الكالســيكية 

واإليقاعية الحديثة. 
يذكــر أن مهرجــان ربيــع الثقافة يســتمر حتى نهاية 

أبريل الجاري.

الخميس
4 أبريل 2019 
28 رجب 1440
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بــدأ المخــرج جمــال الغيــان بروفــات مســرحية “نعال النوخذة” من تأليف الفنان يعقوب يوســف وذلك اســتعدادا لمشــاركة مســرح أوال في 
مهرجــان البحريــن المســرحي فــي دورتــه األولــى والتــي ســتقام في الفتــرة مــن 9 - 14 أبريل الجــاري على صالــة البحرين الثقافية، ويشــارك 
فــي المســرحية التــي ســتعرض بتاريــخ 14 ابريــل نخبــة مــن الفنانين منهم، عادل شــمس، حســن العصفور، أميــن الصايغ، حمــد عتيق، محمد 
صقر، عبير مفتاح، راشــد العازمي، محمد شــاهين، خالد جناحي، على الفردان، خلود البلوشــي، والمكياج لصديقة األنصاري، واألزياء زهرة 

الحمادي، والموسيقي يوسف النجدي، وسينوغرافيا على حسين، ومساعد مخرج خليل المطوع، ومشرف اإلنتاج احمد جاسم. 

“ نعــال النخــوذة” مســرحية تراثيــة تــدور في 
الثالثينــات وتتحــدث عــن فقــد أحــد  حقبــة 
النواخذة “نعاله” أمام أحد المســاجد وتتوالى 

األحداث في إطار مشوق.
“البالد” زارت بروفات المسرحية بنادي مدينة 
عيسى وسجلت هذه الوقفة مع مخرج العمل 

الفنان جمال الغيالن. 

ماذا تمثل لك المشاركة في مهرجان  «
البحرين المسرحي األول؟

المخرجيــن  احــد  أكــون  ان  لشــرف  انــه 
المشــاركين فــي الــدورة األولــى مــن مهرجان 
البحريــن المســرحي ممثــال عــن فرقة مســرح 

أوال العريقة وذات التاريخ الطويل، وجميعنا 
ســعداء  وإدارة  كفنانيــن  أوال  مســرح  فــي 
الوســائل  بشــتى  وندعمــه  المهرجــان  بهــذا 
واإلمكانات من اجل االســتمرار ورفد الساحة 
المسرحية، وأتمنى من جميع الفنانين حضور 
فعاليات المهرجان واالستمتاع بعروضه التي 

ستقدمها الفرق األهلية.

وماذا عن طاقم المسرحية؟ «

معي نخبة من الفنانين المتميزين والملتزمين 
والمعروفيــن، وبالرغــم من نجوميتهم إال أنهم 
يتقبلــون المالحظات بصدر رحب ومتعاونون 
الــى ابعــد الحدود وهــذا هو المعنــى الحقيقي 

للنجومية.

هل دخلتم للمنافسة؟ «

بــكل تأكيــد، دخلنــا للمنافســة وكلــي أمــل ان 
أكــون عنــد حســن ظــن األخــوة فــي مســرح 
أوال واشــكرهم علــى الثقة وســأبذل قصارى 
جهدي من اجل رفعة اسم المسرح، ولي كلمة 
أخيــرة وهــي ان نجاح المهرجــان مرتبط أوال 
وأخيــرا بالحضور الجماهيــري ومن هنا ندعو 
كل جمهــور المســرح فــي البحريــن الحضــور 

والمساندة.
كمــا التقينــا بالفنــان الكوميــدي أميــن الصايغ 
والعائد إلى المهرجانات بعد سنوات طويلة...

فــي مســرحية  تشــارك  لــم  وأنــت  زمــن  منــذ 
خــالل  مــن  الجمهــور  عرفــك  حيــث  تراثيــة 
المســرحيات االســتعراضية الكوميديــة التــي 

تقدمها في األعياد.. ما شعورك؟
فــي  لــي  مشــاركة  آخــر  كانــت  لقــد  نعــم، 

 1999 العــام  فــي  المســرحية  المهرجانــات 
فــي مســقط، وبصــورة عامــة وحقيقــة أجــد 
نفســي ســواء فــي المســرح او التلفزيــون في 
األعمال التراثية، ومســرحية “ نعال النوخذة” 
اعتبرهــا مــن األعمــال الصعبــة وتختلــف كليا 
عــن المســرحيات التــي أقدمهــا فــي األعيــاد، 
ألنهــا وفــي المقــام األول تبرز طاقــات الممثل 
وتنعــش  لالنطــالق  أوســع  وتعطيــه مســاحة 
طاقتــه. باإلضافــة إلــى تحفيــزه علــى قــراءة 
أدق  ومعرفــة  عنهــا  والبحــث  الشــخصية 

تفاصيلهــا، وأيضــا االلتــزام باللهجــة الشــعبية 
القديمة. 

وال اخفي عليك انا مسرور جدا بلقاء جمهور 
علــى  تحــرص  التــي  والنخبــة  المهرجانــات 

الحضور.

هل تسعى لنيل جائزة أفضل ممثل؟ «

وتتويــج  بالفــوز  يطمــح  ال  ممثــل  يوجــد  ال 
مســيرته بجائــزة ولكــن األهم عنــدي هو رضا 

الجمهور.
مــن جانب آخــر أكد الفنان عادل شــمس على 
المســرحي  البحريــن  أهميــة إقامــة مهرجــان 
ودوره فــي خدمة الحراك الفني والمســرحي، 
“نعــال  مســرحية  فــي  المتعــة  أن  وأضــاف 
وقراءتــه  التــراث  اســترجاع  هــي  النوخــذة” 
قــراءة صحيحــة والعودة إلى الوراء ســنوات 
طويلة والعيش مع شــخصيات لم تراها أبدا، 
تعود ســنوات وتتعــرف على طريقــة حياتهم 
وطريقــة تعاملهم مع بعضهم البعض وطريقة 

حركاتهم.

“ نعال النوخذة”... ملحمة تراثية ألوال في “البحرين المسرحي”
ــى الــمــنــافــســة ــل ــات مــكــثــفــة لـــلـــغـــيـــان... والـــعـــيـــن ع ــ ــروف ــ ب

المخرج جمال الغيالن

أسامة الماجد
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امرأة تقف تحت أزهار الكرز في حدائق تايدل باسن 
بالعاصمة األميركية واشنطن وقت الشروق أمس )أ ف ب(

يحظــى الصينــي آك يزينــغ، البالغ مــن العمر 77 عاما، بدعم وتشــجيع من 
رواد مواقــع التواصــل االجتماعي؛ للمشــاركة بالمنافســة على لقب أطول 

شعر في العالم بسجل “غينيس” لألرقام القياسية.
وتداول مســتخدمون صورا لشــعر يزينغ البالغ طوله 5.5 أمتار، والذي لم 
يقصه ألكثر من 54 عاما، فضال عن فيديو له في صالون لتصفيف الشعر 

بمقاطعة سيشوان.
الغريبــة  باألخبــار  المتخصــص   ،odditycentral موقــع  ذكــر  مــا  ووفــق 
والطرائف، فإن عملية غسل شعر يزينغ وتجفيفه تستغرق ثالث ساعات.

وأشــارت وســائل إعــالم صينيــة أن يزينــغ لــم يقــص شــعره منــذ كان في 
سنة الـ 23، وقد عرض عليه أحدهم شراء شعره مقابل مبلغ وقدره 570 
دوالرا ســنة 1970، إال أنــه رفــض العــرض رغــم الصعوبات التــي يواجهها 

في الحفاظ على شعره الطويل وخصوصا عندما يغادر منزله.
وأثارت الصور ومقطع الفيديو الذي أظهر شعر يزينغ الطويل ردود فعل 
متباينة بين من شــاهدوها، فمنهم من شــجعه على االســتمرار في إطالة 

شعره، بينما أبدى آخرون تقززهم من المظهر الذي وصفوه بالمقرف.

صيني لم يقص شعره 
ألكثر من نصف قرن

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اكتفاء السوق

جاء خبر بعنوان “خريجات اإلعالم 
وســندان  التعطــل  مطرقــة  بيــن 
اإلهمــال” ضمن المنشــورات األعلى 
“البــالد”  إنســتغرام  علــى  تفاعــال 
lail_@ أمــس. ودعــت المســتخدمة
layla إلــى وقــف برنامــج تخصــص 
اإلعــالم لعــدة ســنوات أســوة ببقية 
التخصصــات”، مشــيرة إلــى أن دوال 
برنامــج  أوقفــت  شــقيقة  عربيــة 
هــذا  مــن  الســوق  اإلعــالم الكتفــاء 

التخصص.

السنة الحادية عشرة - العدد 3824

الخميس
4 أبريل 2019 
28 رجب 1440

إنا هلل وإنا إليه راجعون

 بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل

 وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل

 وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل

 وسمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبداهلل آل خليفة

ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة

ومعالي الشيخ خالد بن إبراهيم بن حمد آل خليفة

وكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة

بوفاة  المغفور لها بإذن اهلل

 سمو الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
داعين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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