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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 ورعاه
 وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

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

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

 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

عموم عائلة الكوهجي

)١٩ - ٢٢(

المنامة - بنا

قّدم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة التعــازي إلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يرافقه ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، واألنجال 
الكــرام بوفــاة ســمو الشــيخة عائشــة بنت ســلمان بن حمد 
آل خليفة )رحمها هللا(، كما قّدم جاللته التعازي إلى ســمو 
الشــيخ إبراهيــم بــن حمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، وأنجال 
الفقيــدة، وأفراد العائلــة المالكة الكريمة، في زيارة جاللته 
إلــى مجلس ســمو الشــيخ إبراهيم بن حمد بــن عبدهللا آل 

خليفة.
كمــا تقبــل صاحــب الجاللــة الملــك التعــازي من كبــار أفراد 
العائلــة المالكــة الكريمــة بوفاة ســمو الشــيخة عائشــة بنت 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة رحمهــا هللا. وأشــاد جاللتــه 
بمناقب الفقيدة وإسهاماتها الطيبة في مختلف المجاالت 
اإلنســانية واألعمــال الخيريــة لخدمة المجتمــع البحريني، 
ســائالً المولــى عــّز وجــّل أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن 

جاللة الملك يقدم التعازي إلى سمو رئيس الوزراء، يرافقه سمو ولي العهديسكنها فسيح جناته.

ــخــيــريــة ــة وال ــي ــان ــس ــة اإلن ــش ــائ ــو الــشــيــخــة ع ــم ــات س ــام ــه ــإس ــه يــشــيــد ب ــت ــال ج

العاهل يقّدم التعازي إلى سمـو رئيـس الـوزراء

)٠٤ - ٠٦ - ٠٧(

لجنة التحقيق بمدرسة 
مدينة حمد بانتظار 

نتائج “النيابة”

18 نقابيا يتنافسون 
على 15 مقعدا بقيادة 

االتحاد الحر

)٠٩(

)١٧(
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البحرين تتجه لخفض 
العجز بأكبر من 

المستهدف
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بقـلــ�ب مـ�ؤمـنـة بـق�ضـــاء الـّلــه وقــدره

نـــرفــــــع

اإلــى مـقــام �ضـيــدي �ضــاحــب ال�ضـمـ� امللـكـي

�لأمـيـر خلـيـفـة بن �ســلمـان �آل خلـيـفـة
رئي�س ال�زراء امل�قر حفظه اهلل ورعاه

اأحــر الـتـعـــازي واملــ�ا�ضــاة

فـي وفـــــاة �ضـــقـيقــة �ضـــمــــ�ه

املــغـفـــ�ر لهـــا بــاإذن اهلل تـعـالــى

�سـمو �ل�سيخة عائ�سة بنت �سلمان بن حمد �آل خليفة
حـرم �سـمو �ل�سيـخ �إبر�هـيم بن حـمد �آل خليـفـة

داعني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة ب�ا�ضع

رحمته ور�ض�انه واأن ي�ضكنـها ف�ضـيح جنـاتـه

{ اإنا لله واإنا اإليه راجعون }

ب�سم الله الرحمن الرحيم
{  يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإلى ربك را�سية مر�سية  فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي }                           
)�سدق الله العظيم(

 

بقـلــ�ب مـ�ؤمـنـة بـق�ضـــاء الـّلــه وقــدره

نـــرفــــــع

اإلــى مـقــام �ضـيــدي �ضــاحــب ال�ضـمـ� امللـكـي

�لأمـيـر خلـيـفـة بن �ســلمـان �آل خلـيـفـة
رئي�س ال�زراء امل�قر حفظه اهلل ورعاه

اأحــر الـتـعـــازي واملــ�ا�ضــاة القـلبـيــة

فـي وفـــــاة �ضـــقـيقــة �ضـــمــــ�ه

املــغـفـــ�ر لهـــا بــاإذن اهلل تـعـالــى

�سـمو �ل�سيخة عائ�سة بنت �سلمان بن حمد �آل خليفة
حـرم �سـمو �ل�سيـخ �إبر�هـيم بن حـمد �آل خليـفـة

داعني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة ب�ا�ضع

رحمته ور�ض�انه واأن ي�ضكنـها ف�ضـيح جنـاتـه

{ اإنا لله واإنا اإليه راجعون }

وزير �ضـ�ؤون جمل�س ال�زراء
دي�ان �ضاحب ال�ضم� امللكي رئي�س ال�زراء

وجمـيـع منت�ضبي دي�ان �ضم�ه

ب�سم الله الرحمن الرحيم
{  يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإلى ربك را�سية مر�سية  فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي }                           
)�سدق الله العظيم(
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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 ورعاه

 وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

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

 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 تعالى

 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

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وكافة منتسبي االتحاد البحريني لكرة القدم 



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 ورعاه

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

 وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

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

 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 تعالى

 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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قّدم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التعازي إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يرافقه ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، واألنجال الكرام بوفاة ســمو الشــيخة عائشــة بنت ســلمان بن حمد آل خليفة 

)رحمها هللا(، كما قّدم جاللته التعازي إلى سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدهللا آل خليفة، وأنجال الفقيدة، وأفراد العائلة المالكة الكريمة.

 وذلك خالل الزيارة التي قام بها جاللته إلى مجلس ســمو 
الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدهللا آل خليفة.

كمــا تقبــل صاحــب الجاللــة الملــك التعــازي مــن كبــار أفراد 

العائلــة المالكــة الكريمــة بوفــاة ســمو الشــيخة عائشــة بنت 
سلمان بن حمد آل خليفة رحمها هللا.

وأشــاد جاللتــه بمناقــب الفقيــدة وإســهاماتها الطيبــة فــي 

مختلــف المجــاالت اإلنســانية واألعمــال الخيريــة لخدمــة 
المجتمــع البحرينــي، ســائالً المولــى عــّز وجــّل أن يتغمدهــا 

بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وقــد أعــرب صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء، وســمو 
الشــيخ إبراهيــم بــن حمــد بــن عبــد هللا آل خليفــة وأبنــاء 
الفقيــدة، عــن عميــق الشــكر والتقديــر إلى صاحــب الجاللة 
علــى مشــاعر جاللته الطيبــة النبيلة بتقديــم التعازي بوفاة 
فقيدتهــم رحمهــا هللا، ســائلين المولــى عّز وجــّل أن يحفظ 
ا  ا وذخرًّ جاللته ويمتعه بوافر الصحة والسعادة ويديمه عزًّ
وســنًدا لمملكة البحرين وشعبها العزيز، وأن يحقق للمملكة 

المزيد من الرخاء والرفعة والتقدم.

المنامة - بنا

العاهل يقّدم التعازي إلى سمو رئيس الوزراء بوفاة سمو الشيخة عائشة
سمو األمير خليفة بن سلمان وسمو الشيخ إبراهيم وأبناء الفقيدة يشكرون جاللته على المشاعر النبيلة

جاللة الملك يقدم التعازي إلى سمو رئيس الوزراء، 
يرافقه سمو ولي العهد

المنامة - بنا

تلقى عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة برقيــة تعزية 
ومواســاة من رئيس جمهورية الشيشــان 
الصديقــة رمضــان أحمــد قاديــروف، فــي 
وفاة ســمو الشــيخة عائشــة بنت ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة حــرم ســمو الشــيخ 

إبراهيم بن حمد بن عبدهللا آل خليفة.
وأعــرب الرئيــس الشيشــاني فــي برقيتــه 
لجاللــة  ومواســاته  تعازيــه  خالــص  عــن 
الملــك، ســائال المولى عز وجــل أن يتغمد 
ورضوانــه،  رحمتــه  بواســع  الفقيــدة 

ويسكنها فسيح جناته.

العاهل يتلقى تعزية 
رئيس الشيشان

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية 
ومواســاة مــن أخيــه أميــر دولــة الكويت الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ صباح 
األحمــد الجابــر الصبــاح، أعرب فيها ســموه عن خالص تعازيه وصادق مواســاته 
بوفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى ســمو الشــيخة عائشــة بنت ســلمان آل خليفة 
سائال سموه  المولى عز وجل  أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 

وأن يلهم جاللته جميل الصبر وحسن العزاء.
كمــا تلقــى صاحب الجاللة ملك البالد برقيتي تعزية ومواســاة مماثلتين من كل 
مــن أخيــه ولــي العهد بدولة الكويت ســمو الشــيخ نــواف األحمد الجابــر الصباح 
ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

العاهل يتلقى تعازي القيادة الكويتية
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إنا هلل وإنا إليه راجعون
خدمات مطار البحرين )باس(

يتقدم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي
شركة خدمات مطار البحرين )باس( 

بخالص العزاء وصادق المواساة 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

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 ورعاه 

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

 وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

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

وكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة 

بوفاة  المغفور لها بإذن اهلل تعالى

 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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الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  اســتقبل رئيــس 
مــن  عــددا  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
كبــار أفــراد العائلــة المالكــة الكريمــة والمســؤولين 
بالمملكــة مــن مدنييــن وعســكريين ورجال الســلك 
الدبلوماسي ورجال الدين وجموعا من المواطنين، 
الذيــن عبروا لســموه عــن صادق العزاء والمواســاة 
في وفاة شــقيقة سموه ســمو الشيخة عائشة بنت 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة )طيــب هللا ثراها( حرم 
ســمو الشــيخ إبراهيــم بــن حمــد آل خليفــة، صبــاح 
أمس بمجلس العزاء بمجلس سمو الشيخ إبراهيم 

بن حمد آل خليفة بالرفاع.
 واستذكر الجميع مناقب سمو الشيخة عائشة بنت 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وإســهاماتها الوطنيــة 
والخيرية واإلنســانية، داعيــن المولى جلت قدرته 
أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.
وأعــرب صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء عن 
شــكره وتقديــره للجميــع علــى مشــاعرهم الطيبــة 
بتقديــم التعــازي فــي وفــاة شــقيقة ســموه، وهــي 

مشاعر غير مستغربة على أبناء شعب البحرين.

سمو رئيس الوزراء يستقبل المعزين بوفاة شقيقته سمو الشيخة عائشة بنت سلمان

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يستقبل المــــعزين بوفاة سمو الشيخة عائشة
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سمو رئيس الوزراء يؤدي صالة الجنازة على جثمان الفقيدة
بحضــور عدد مــن أفــراد العائلــة المالكة وكبــار المســؤولين وجموع غفيــرة مــن المواطنين

الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  أدى 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
الجنــازة  أمــس صــاة  خليفــة صبــاح 
علــى جثمــان شــقيقة ســموه المغفــور 
لها ســمو الشــيخة عائشــة بنت سلمان 

آل خليفة طيب هللا ثراها، حرم ســمو 
الشــيخ إبراهيــم بــن حمــد آل خليفــة، 
وذلك بجامع الشيخ عيسى بن سلمان 
بحضــور  وذلــك  بالرفــاع  خليفــة  آل 
عدد من أفــراد العائلة المالكة الكريمة 

وكبــار المســؤولين وجموع غفيرة من 
المواطنين.

بعــد ذلك تقبل صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الوزراء التعازي بوفاة شــقيقة 
بنــت  عائشــة  الشــيخة  ســمو  ســموه، 

مــن  هللا  رحمهــا  خليفــة  آل  ســلمان 
الكريمــة  المالكــة  العائلــة  أفــراد  كبــار 
والمواطنيــن الذيــن أعربــوا عــن أحــر 
تعازيهــم وصادق مواســاتهم لصاحب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء في هذا 

المولــى عــز وجــل  المصــاب، ســائلين 
رحمتــه  بواســع  الفقيــدة  يتغمــد  أن 
ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، فيما 
أعــرب صاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الوزراء عن بالغ شــكر ســموه وتقديره 

للجميع على تعازيهم ومواساتهم وما 
أبدوه من مشــاعر طيبة ونبيلة، سائاً 
هللا عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
فســيح  ويســكنها  ومغفرتــه،  رحمتــه 

جناته.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة اتصــاال هاتفيا مســاء أمــس من رئيس 
مجلــس الــوزراء بدولة الكويت الشــقيقة أخيه ســمو الشــيخ 
جابــر المبــارك الحمــد الصبــاح، أعرب فيه عن خالــص تعازيه 
وصادق مواســاته في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى ســمو 
الشــيخة عائشــة بنــت ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، شــقيقة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، ســائا المولــى عــز 
وجل أن يتغمد سموها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها 

فسيح جناته.
وعبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره 
وتقديــره ألخيــه ســمو الشــيخ جابــر المبــارك الحمــد الصبــاح 
علــى تعازيه ومشــاعره الصادفة التي تجســد عمق العاقات 
المتميــزة بيــن البلديــن الشــقيقين، معربا ســموه عــن تمنياته 

لدولة الكويت الشقيقة باستمرار الرفعة والتقدم.

... وسموه  يتلقى اتصاال هاتفيا 
من رئيس وزراء الكويت

المنامة - بنا

تلقــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة مساء أمس اتصاال هاتفيا من أخيه ولي العهد بدولة 
الكويت الشــقيقة ســمو الشــيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
أعــرب لســموه فيــه عن خالص التعــازي والمواســاة في وفاة 
المغفور لها بإذن هللا تعالى سمو الشيخة عائشة بنت سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، شــقيقة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الوزراء، داعيا هللا عز وجل أن يتغمد ســموها بواســع رحمته 

ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.
مــن جانبــه، عبــر صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء عن 
جزيل شــكره وتقديره ألخيه ســمو ولي العهد بدولة الكويت 
الشقيقة على صادق تعازيه  ومشاعره النبيلة، متمنيا سموه 
لدولــة الكويــت وشــعبها الشــقيق مزيدا من النهضــة والتقدم 

في ظل قيادتها الحكيمة.

سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصاال 
هاتفيا من ولي عهد الكويت



 نال األمر الذي أصدره رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، بدفــع االلتزامــات المســتحقة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لدى عدد 
مــن الــوزارات، ورصــد 21 مليــون دينــار لتحقيق ذلك، ترحيًبا واســًعا مــن قبل أصحاب 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وكتــاب الــرأي، إذ أجمعــوا مــن خــال الصحــف 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي، علــى اآلثــار االقتصاديــة اإليجابية المهمة ألمر ســموه 
الكريم في جلســة مجلس الوزراء األخيرة، في النهوض بأوضاع المؤسســات وتســيير 

أعمالها وإنعاش السوق التجاري عموما.

وشــكل التفــاؤل االتجــاه األبــرز فــي تعليقــات 
ومواقف األســرة التجارية التي رأت في القرار 
الســمو  لمــدى حــرص صاحــب  تأكيــًدا جديــًدا 
الملكــي رئيس الــوزراء، على مســاندة أصحاب 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ودعمهــا، إذ 
إن ســموه يؤكد دائًما على أن هذه المؤسســات 
تعــد إحدى الركائــز والمقومات األساســية التي 
يقــوم عليهــا االقتصــاد الوطنــي وذات أثر كبير 

في تقدم الوطن وازدهاره.
وفي ذات الســياق جاءت تعليقات كتاب الرأي 
والصحافييــن، حيــث رأوا أن أمــر ســموه يعبــر 
عــن مــدى اهتمامــه بالمواطــن، ومــا يوليــه مــن 
حــرص علــى راحتــه واســتقراره فــي كل أوجه 
حياتــه ومعيشــته، وشــددوا علــى أن توجيهات 
الخــاص  للقطــاع  والمســاندة  الداعمــة  ســموه 
وصغار التجار البحرينيين من شــأنها أن تســهم 

في تحريك عجلة االقتصاد والسوق.
إن تحقيــق رؤى وتطلعات عاهل البالد صاحب 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
حركــة  فــي  الخــاص  القطــاع  إســهام  لتعزيــز 
االقتصــاد يأتي كمؤشــر نحو تنشــيط االقتصاد 
ورفــع القــدرة اإلنتاجيــة فــي القطــاع الخــاص 

وزيادة معدالت النمو االقتصادي.
ويعكــس أمــر ســموه مــدى االهتمــام بتحســين 
إطــار  فــي  التجاريــة  والحركــة  األعمــال  بيئــة 
مــن الشــراكة مــع ذوي الشــأن، وفــي مقدمتهــم 
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، التــي يحمــل 
ســموه لهــا تقديًرا عالًيا واعتــزاًزا كبيًرا، يتجلى 
بوضوح سواء في زيارات سموه إلى مقر “بيت 
التجار” أو عبر اســتقبال ســموه ألعضاء األسرة 
التجاريــة فــي لقــاءات مفتوحــة وصريحة يتم 
التــي  والتحديــات  أوضاعهــم  مناقشــة  فيهــا 
تواجههــم، حيــث تجــد مــن ســموه كل التفاعــل 
اإليجابــي بمــا يســاعدها علــى القيــام بدورهــا 
فــي خدمــة االقتصاد الوطني وتوفير مزيد من 

فرص العمل للمستثمرين.
ووفًقــا لتلــك الرؤيــة الحكيمة، وبنــاًء على ذلك 
االهتمــام الواضح من لدن ســموه، يمكن قراءة 
دالالت أمــر ســموه بدفع االلتزامات المســتحقة 
للمؤسســات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من 

الوزارات، في عدد من النقاط، ومن بينها:
أوالً: ســرعة تفاعل ســموه مع تطلعات الشــارع 
التجــاري، إذ بعــد يوم واحد فقط من اســتقبال 

ســموه لمجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة 
البحرين في مجلس العامر يوم األحد، وتســلم 
ســموه للدراســة المشــتركة التــي أعدهــا فريــق 
وغرفــة  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
تجــارة وصناعــة البحريــن، أصــدر ســموه فــي 
جلســة  خــالل  أمــره  “االثنيــن”  التالــي  اليــوم 
مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد اقتناع سموه بأن 
متطلبــات الشــارع التجــاري ال تتحمــل االنتظار 
والتحديــات  المخــاوف  تتفهــم  الحكومــة  وأن 
التــي يمــر بهــا التجــار وأصحــاب األعمــال وأنها 
ال تتأخــر فــي اتخــاذ أي قــرار يصب فــي صالح 
دعم ومســاندة األسرة التجارية والصناعية بما 
يمكنهــا مــن االنطالق في مشــروعاتها التنموية 

التي تخدم االقتصاد الوطني.
ثانًيا: إدراك سموه بأن تطور قطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوســطة ونموه يقــود نحو المزيد 
مــن االزدهــار لالقتصــاد الوطنــي ككل، إذ مــن 
دفعــة  ســموه  توجيهــات  تعطــي  أن  المؤمــل 
جديــدة لالقتصــاد الوطنــي فــي للمملكــة، بمــا 
تبعثــه مــن طمأنينــة فــي نفــوس صغــار التجار، 
وتحفيــز أنشــطتهم االســتثمارية، تأكيــًدا علــى 
التســهيالت  كل  لتقديــم  الحكومــة  مواصلــة 
أمامهــم  الفرصــة  إتاحــة  أجــل  مــن  للتجــار 
االقتصــادي  العمــل  تنشــيط  فــي  للمســاهمة 
وزيادة االســتثمارات، وتوفير المزيد من فرص 

العمل للمواطنين.
ثالًثا: جاء رصد 21 مليون دينار لســرعة ســداد 
الصغيــرة  والمؤسســات  الشــركات  مســتحقات 
والمتوســطة لــدى عــدد مــن الــوزارات كرســالة 
واضحــة وتوجــه عملــي يعكــس ســعي ســموه 
إلــى توفير المقومات والموارد التي تكفل لهذه 
الشركات والمؤسسات استمرارية إنجاز أعمالها 
دون معوقــات، قــد تؤدي إلــى التأخر في تنفيذ 
المشــروعات الخدميــة التــي تلبــي احتياجــات 
ــا  األهالــي والمواطنيــن، كمــا تبيــن ملمًحــا مهمًّ
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  عــن  معروًفــا 
الــوزراء وهــو متابعتــه الدقيقــة لكل ما تنشــره 
وســائل اإلعــالم مــن شــكاوى ومشــكالت، ومن 
بينها شــكاوى بعض المؤسســات والشركات من 
خطــورة التأخر في الحصول على مســتحقاتها 
ألن ذلك من شــأنه أن يؤخر إنجاز المشــروعات 
مــن جهة، وعــدم تمكنها من صرف مســتحقات 
العامليــن لديهــا مــن جهــة أخــرى، وهــو أمــر ال 

ترتضيه الحكومة.
رابًعــا: األمــر الكريــم من صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء يجّســد مــا يؤكــده ســموه فــي 
مختلــف المناســبات من أن المواطــن البحريني 
كان وســيظل العنصــر األهــم الــذي ترتكــز عليه 
كل خطــط التنمية التي تتبناهــا الحكومة، وأن 
أو  تطبقهــا  التــي  والقوانيــن  الضوابــط  جميــع 
تقترحها الحكومة غايتها تعزيز بيئة االستثمار 
بما ال يؤثر سلًبا على القطاع الخاص البحريني 

أو يضر المواطن في رزقه.
خامًســا: تكليــف صاحب الســمو الملكــي رئيس 
آل  خليفــة  بــن  علــى  الشــيخ  ســمو  الــوزراء، 
خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء بمتابعــة 
المعــدة  المشــتركة  التوصيــات  تنفيــذ  تطبيــق 
إنفــاًذا لتوجيهــات ســموه لدعــم صغــار التجــار 
والتــي رفعهــا الفريــق المشــترك، يؤكــد األهمية 
التوصيــات،  لتنفيــذ هــذه  التــي يوليهــا ســموه 
وحــرص ســموه علــى أن يكون ذلــك على أعلى 

تنفيذهــا  لنجــاح  الحكومــة  فــي  المســتويات 
بالسرعة والكفاءة الالزمتين.

سادًسا: أن هذا الموقف والتفاعل اإليجابي من 
ســموه يشــكل حلقة جديدة في مسيرة اهتمام 
ســموه والحكومــة بمطالــب األســرة التجاريــة 
والصناعية في المملكة، حيث سبقه العديد من 
القــرارات التــي أصدرها ســموه تلبيــة لتطلعات 
التجار بالشكل الذي يسهم في تحسين أوضاع 

صغار التجار ويخفف األعباء عنهم.
محفــًزا  الكريــم  ســموه  أمــر  يمثــل  ســابًعا: 
للقطــاع الخــاص، خاصــة المؤسســات الصغيرة 
التحديــات  مواجهــة  فــي  والمتوســطة 
االقتصادية المختلفة، ترسيًخا لنهج سموه في 
تقديــم كل التســهيالت أمام التاجر والمســتثمر 
بغيــة تنشــيط مختلــف القطاعــات االقتصادية، 
وهــو مــا يعكــس عمــق مــا يتمتــع به ســموه من 
توفيــر  ألهميــة  عميــق  وإدراك  واعيــه  رؤيــة 
البيئــة المناســبة التي تســاعد على نمــو وتطور 

قطــاع األعمال البحريني. إذ يأتي القرار بمثابة 
“متنفــس” للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، 
يســاعدها علــى مواجهة أي نقص في الســيولة 

المالية قد يعرقل نشاطها.
الملكــي رئيــس  الســمو  إن توجيهــات صاحــب 
الــوزراء جاءت لتظهر مدى حرص ســموه على 
متابعــة كل الشــؤون الوطنية، ســواء تلك التي 
تهــم المواطــن العــادي، أو التاجــر والمســتثمر، 
مــن خــالل ترابط وتواصل وثيــق يحرص عليه 
ســموه مع مختلــف الفعاليــات، والمبادرة بطرح 
الحازمــة  القــرارات  واتخــاذ  واألفــكار  الحلــول 
والعاجلــة، التي تكفل حل ما يعترض المســيرة 
التنمويــة من معوقات، فضــالً عن تعزيز أجواء 
االســتثمار، تحقيًقا لمبدأ الشراكة التي يحرص 
ســموه عليهــا لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات 
والمكتســبات الوطنيــة علــى مختلــف األصعدة 

التنموية.

المنامة - بنا

ترحيب واسع بأمر سمو رئيس الوزراء بشأن تسديد التزامات التجار
ــة حــــيــــال الــــقــــرار ــ ــاري ــ ــج ــ ــت ــ تـــــفـــــاؤل بــــــرز فـــــي مـــــواقـــــف األســـــــــرة ال
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تكليف سمو 
الشيخ على بن 

خليفة يؤكد حرص 
سموه على تنفيذ 

التوصيات

رصد 21 مليون 
دينار لسرعة 

سداد مستحقات 
الشركات 

والمؤسسات

تأكيد دعم 
ومساندة سمو 

رئيس الوزراء 
لـ “الصغيرة 

والمتوسطة”

كّتاب الرأي 
والصحافيون: أمر 

سموه يعّبر عن 
مدى اهتمامه 

بالمواطن

 تحقيق رؤى 
وتطلعات جاللة 

الملك لتعزيز 
إسهام “الخاص” 

باالقتصاد



تحقيق “إعدادية مدينة حمد” بانتظار نتائج “النيابة”
بـــأول أوال  ــة  ــع ــواق ال مــســتــجــدات  ــابــع  يــت الــــــوزراء  ــس  ــي رئ ســمــو 

تــرأس نائب رئيــس مجلس الوزراء ســمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة اجتماع 
لجنــة التحقيــق في واقعة مدرســة مدينة 
للبنــات، حيــث واصلــت  اإلعداديــة  حمــد 
التــي  الممارســات  فــي  بحثهــا  اللجنــة 
لجنــة  وتنتظــر  الواقعــة،  تلــك  تضمنتهــا 
التحقيقــات  عنــه  ستســفر  مــا  التحقيــق 

الجاريــة فــي النيابــة العامــة حــول الشــق 
الجنائي من الواقعة المذكورة؛ لكي تستند 
وتوصياتهــا  قراراتهــا  فــي  اللجنــة  إليهــا 
بنتائــج  النهائيــة، والتــي منهــا مــا يتعلــق 
تحقيــق النيابــة العامة حــول تداول بعض 
الواقعــة  فــي  الــواردة  المحظــورة  المــواد 
نشــر  بســبب  األمــور  أوليــاء  وشــكاوى 

الفيديو في وسائل التواصل االجتماعي.
وقد أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيــس اللجنــة أن رئيــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة يتابــع عن كثب ســير العمل في 
لجنــة التحقيــق ويطلع على المســتجدات 

أوالً بأول.

لجنــة  تدارســت  فقــد  آخــر،  جانــب  مــن 
التحقيــق بتوجيــه مــن ســمو نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة عــددا من 
نظرهــا  وجهــة  تعــزز  التــي  الموضوعــات 
حــول القضيــة أعاله ومن بينهــا إجراءات 
واإلشــراف  اإلداري  والتفتيــش  اإلبــالغ 

النفسي والتربوي في المدارس.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس اجتماع لجنة التحقيق في واقعة مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنات
المنامة - بنا

09 local@albiladpress.com

الجمعة
5 أبريل 2019 
29 رجب 1440

القضيبية - مجلس النواب

قــال رئيــس لجنة الشــؤون الماليــة واالقتصادية بمجلس 
النواب علي إســحاقي إن اللجنة تقدمت بما يزيد عن 30 
استفســارا للــوزارات والهيئات الحكومية بشــأن مشــروع 
قانــون اعتماد الميزانية العامة للدولة للســنتين الماليتين 
2019 و2020، المرافــق للمرســوم رقــم )19( لســنة 2019، 
الفتــا إلــى أن اللجنــة اقتربــت مــن االنتهــاء مــن تقريرهــا 

النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية.
وأفــاد إســحاقي خالل االجتماع المشــترك بيــن اللجنتين 
الماليتيــن فــي مجلســي النــواب والشــورى وكل من وزير 
والصناعــة  التجــارة  وزيــر  الوطنــي،  واالقتصــاد  الماليــة 
والســياحة، وزير شــؤون اإلعالم، ووزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة، بــأن هنــاك العديــد مــن القطاعــات التــي يجب 
أن تســتغل كروافد مهمة للميزانية، في إشــارة إلى قطاع 
الســياحة، حيــث أكــد ضــرورة تطويــر القطــاع ليس فقط 
مــن ناحية المشــاريع الحيوية الجاذبة للســياح، وإنما من 
خــالل العمــل على تفعيل الســياحة التعليمية، والرياضية 

وكذلك العالجية في مملكة البحرين. 
وحــول مــا ركــزت عليــه استفســارات أعضــاء اللجنــة في 
ن إسحاقي أن اللجنة  االجتماع المشترك مع الحكومة، بيَّ
والصناعــة  التجــارة  وزارة  إيــرادات  تفاصيــل  ناقشــت 
والســياحة مــع الوزيــر زايــد الزيانــي، كمــا تــم اســتعراض 
األرقــام التفصيليــة المتعلقــة بمســاهمة الــوزارة في النمو 
االقتصــادي للمملكــة وانعكاســات زيــادة رســوم القطــاع 
التجــاري علــى االقتصــاد، إلى جانب بحث مــدى جاهزية 
إيــرادات هيئــة  بمــا فــي ذلــك  لزيــادة إيراداتهــا  الــوزارة 
تفاصيــل  بيــان  بضــرورة  مطالبــا  والمعــارض،  الســياحة 

إيرادات الهيئة، وإدراج إيراداتها في ميزانية الدولة.

إسحاقي: 30 استفساًرا 
للحكومة بشأن الميزانية دعــوة

يسر رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الخليجية للمال دعوة المساهمين 
الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد بمشيئة هللا تعالى 
2019م   ابريل   28 الموافق  األحد  يوم  من  العاشرة صباحا  الساعة  تمام  في 
وذلك على العنوان التالي: مبنى نجمة السيف  رقم 680 ، شارع 2811  ، 

ضاحية السيف 428 - الدور الثالث. 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية 
لشركة المجموعة الخليجية للمال 

المنعقد بمشيئة هللا يوم  االثنين الموافق 28 ابريل 2019م
الساعة:  العاشرة صباحاً 

المكان: مكاتب الشركة ، الطابق الثالث - مملكة البحرين  

1- تعيين مجلس إدارة جديد للشركة.
2- تعيين مدقق حسابات إلعداد مركز مالي حديث للشركة.

مالحظة هامة للمساهمين:
مكاتب  من  االجتماع  هذا  بحضور  الخاصة  التوكيالت  على  الحصول  يمكن   -1

الشركة  بمبنى نجمة السيف- ضاحية السيف.
أو  اإلدارة  وأعضاء مجلس  لرئيس  االجتماع  هذا  لحضور  التوكيل  يجوز  ال   -2

لموظفي الشركة .
يكون   ، اعاله  المقرر  االجتماع  في  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حال  في   -3
االجتماع صحيحاً بالحاضرين بعد نصف ساعة من الموعد المحدد لالجتماع األول  .  

المساهمين  دعوة  للمال  الخليجية  المجموعة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  يسر 
بمشيئة هللا  سيعقد  الذي  عادية  الغير  العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  الكرام 
تعالى في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم األحد الموافق 28 ابريل 
2019م وذلك على العنوان التالي : مبنى نجمة السيف  رقم 680 ، شارع 2811  

، ضاحية السيف 428 - الدور الثالث.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
لشركة المجموعة الخليجية للمال 

المنعقد بمشيئة هللا يوم  االثنين الموافق 28 ابريل 2019م
الساعة:  العاشرة والنصف صباحاً 

المكان: مكاتب الشركة ، الطابق الثالث - مملكة البحرين  

1-   مناقشة استمرارية الشركة في ممارسة أعمالها ، وتفويض مجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات 
الالزمة لذلك . 

2 -  مناقشة تغيير وتعديل نشاط الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة قابضة وتفويض مجلس اإلدارة 
التخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك . 

3 -  مناقشة تغيير اسم الشركة من شركة المجموعة الخليجية للمال إلى شركة المجموعة الخليجية 
القابضة أو أي اسم آخر توافق عليه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتفويض مجلس اإلدارة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك . 
4 -  تخويل مجلس اإلدارة لتعيين من يراه مناسباً من مكاتب استشارية أو محاماة للقيام بما هو 

مذكور في البند الثاني والثالث .  

مالحظة هامة للمساهمين:
المعلومات  وجميع  االجتماع  هذا  بحضور  الخاصة  التوكيالت  على  الحصول  يمكن   -4

والمستندات المتعلقة بالمرشحين من مكاتب الشركة بمبنى نجمة السيف- ضاحية السيف.
5- ال يجوز التوكيل لحضور هذا االجتماع لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو لموظفي البنك.
6- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع المقرر أعاله ، فسيعقد اجتماع ثاني 
للجمعية العامة الغير عادية لذات جدول األعمال في 8 مايو 2019م  وكذلك في حال عدم 
نفس  2019م  في  18 مايو  ثالث في  اجتماع  الثاني، فسيعقد  النصاب في االجتماع  اكتمال 

الزمان والمكان .  

دعــوة

جانب من االجتماع 

الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  تفقــد 
البحريــن المشــير الركــن الشــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة صباح 
قــوة  وحــدات  مــن  عــددًا  أمــس 
دفــاع البحريــن، واســتمع خــالل 
الزيــارة إلــى إيجــاز عــن مراحــل 
علــى  اطلــع  كمــا  العمــل،  ســير 
واإلداريــة  القتاليــة  الجاهزيــة 
العســكرية  واالســتعدادات 
أحــدث  علــى  ووقــف  والفنيــة، 
التجهيزات العســكرية واإلدارية 
التدريــب  وبرامــج  وخطــط 
العلمية والعملية بتلك الوحدات.
وأكد القائد العام لقوة الدفاع أن 
قوة دفاع البحرين ستبقى بعون 
المنيــع  الحصــن  وجــل  عــز  هللا 
للوطــن، والســند المنيع لألشــقاء 
وذلــك فــي ظل القيــادة الحكيمة 

األعلــى  القائــد  البــالد  لعاهــل 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأوضــح أن قــوة دفــاع البحرين 
وثبــات  مقــدرة  بــكل  ماضيــة 
العســكري  الرقــي  مــدارج  نحــو 
والعلمــي  اإلداري  والتقــدم 
فــي  متقدمــة  بخطــى  وتســير 
تجهيز كافة أســلحتها ووحداتها 
القتاليــة  المنظومــات  بأحــدث 
والتجهيــزات  التقنيـــــات  ذات 
اإلداريــة والفنيــة المتطورة وفق 
أجــل  مــن  المســتويات،  أعلــى 
تمكيــن هــذه القــوة الوطنيــة من 
أداء واجباتهــا الوطنيــة ومهامها 
علــى  واإلداريــة  العســكرية 
األهــداف  لتحقيــق  وجــه  أكمــل 

المنشودة.

“الدفاع” ماضية نحو مدارج الرقي

الرفاع - قوة الدفاع

األركان  هيئــة  رئيــس  تــرأس 
النعيمــي  ذيــاب  الركــن  الفريــق 
فــي  البحريــن  مملكــة  وفــد 
االجتمــاع الســادس عشــر للجنة 
البحرينيــة  العســكري  التعــاون 
العليــا،  المشــتركة  األردنيــة 
والــذي عقد في المملكة األردنية 
الفتــرة  الشــقيقة فــي  الهاشــمية 
 .2019 أبريــل   4 إلــى   2 مــن 
تأكيــد  االجتمــاع  فــي  وجــرى 
بيــن  الثنائيــة  العالقــات  متانــة 

الســتمرارها  والســعي  البلديــن 
اســتعراض  تــم  كمــا  وتعزيزهــا. 
عددا مــن الموضوعات المدرجة 
فــي جــدول أعمــال اللجنــة، فــي 
مقدمتها أســس تدعيــم التعاون 
البلديــن   بيــن  القائــم  العســكري 
والســبل الكفيلة بتعزيز وتطوير 
هــذا التعــاون، إضافــة إلى بحث 
ومناقشــة عــدد من المشــروعات 
بيــن  المشــتركة  العســكرية 

الجانبين.

تدعيم التعاون العسكري مع األردن

كبار المسؤولين يناقشون تطوير ديوان سمو رئيس الوزراء
االجتماع تنفيذا لتوجيهات سموه لضمان االرتقاء بجودة الخدمات الحكومية

بحضور وزير شــؤون مجلس الوزراء محمد 
آل  عيســى  بــن  حســام  والشــيخ  المطــوع 
خليفــة، ُعِقــَد اجتمــاعٌ  بمقــر ديــوان صاحب 
كبــار  ضــم  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
مســؤولي وموظفــي الديــوان، حيــث جــرى 
إدارات  لعمــل  التنظيمــي  اإلطــار  مناقشــة 
الخاصــة  والمقترحــات  المختلفــة  الديــوان 
بتطويرهــا، بمــا يتماشــى مــع برنامــج عمــل 
الحكومــة وضمان االرتقاء بجودة الخدمات 

الحكومية.
وفــي بدايــة االجتمــاع، نقــل الشــيخ حســام 
بــن عيســى آل خليفــة شــكر وتقديــر رئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفة بن ســلمان آل خليفة  لجميع موظفي 
ومنتســبي ديوان ســموه علــى جهودهم في 
تحقيق األهداف التي تتبناها الحكومة على 

المستويات كافة.
وأكــد أن جميــع توجيهــات صاحــب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء لألجهزة والمؤسسات 
االهتمــام  ضــرورة  علــى  تركــز  الحكوميــة 
خــالل  مــن  أساســية  كأولويــة  بالمواطــن 
الخدمــات  وكفــاءة  جــودة  علــى  الحــرص 
علــى  يســهل  الــذي  بالشــكل  الحكوميــة 
المواطنيــن أمــور حياتهــم، مؤكــدا أن ديوان 
صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء يقوم 

بجهــود كبيــرة فــي تحقيــق تطلعــات ورؤية 
ســموه بشأن أهمية االرتقاء بمنظومة العمل 

الحكومي وتطويرها.
بــه  يقــوم  بمــا  المطــوع  أشــاد  ناحيتــه،  مــن 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  ديــوان 
مــن  المختلفــة  الــوزراء وإداراتــه وأقســامه 
عمــل وجهــود لتحقيق توجيهات ســموه في 
التواصل مــع المواطنين واالرتقاء بمنظومة 

العمل الحكومي.
وشــدد المطــوع علــى أهميــة التركيــز علــى 
أمريــن أساســيين خــالل تأديــة العمــل، وهما 

الحــرص علــى تــرك أثــر لــدى المواطنين عن 
طبيعــة ونوعية الخدمات المقدمة وتميزها، 
إضافــة إلــى الحفــاظ علــى الســمعة الجيــدة 
التي تتمتع بها الحكومة إقليميا ودوليا فيما 

يخص تميز الخدمات الحكومية وجودتها.
بعدهــا، قــام منتســبو ديــوان صاحب الســمو 
مهــام  باســتعراض  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
وخطــط التطويــر التــي يقــوم بهــا الديــوان 
حاليــا وفقا لتوجيهات ورؤية ســموه خاصة 
التقــدم  مــدى  علــى  اإلشــراف  ناحيــة  مــن 
واإلنجــاز فــي تنفيذ برنامج عمــل الحكومة، 

فــي  العمــل  هيكليــة  تطويــر  إلــى  إضافــة 
الديوان بما يتناسب مع البرنامج والمشاريع 

الحكومية.
الســمو  صاحــب  ديــوان  منتســبو  وأعــرب 
الملكــي رئيــس الــوزراء عن خالص شــكرهم 
وتقديرهــم لســمو رئيــس الــوزراء على دعم 
ســموه المتواصل لهم وهــو ما يحفزهم على 
مزيد من العمل على تنفيذ توجيهات ســموه 
علــى  حرصهــم  مؤكديــن  األمثــل،  بالشــكل 
االرتقاء بمنظومة العمل في الديوان بجميع 

إداراته وفقا لرؤية سموه.

اجتماع بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء والشيخ حسام بن عيسى يضم كبار مسؤولي وموظفي الديوان

المنامة - بنا
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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 ورعاه

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

 وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

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

 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 تعالى

 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

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 ورعاه

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

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

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 تعالى

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

»يَا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة ارِْجِعي إِلَى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخلِي فِي ِعَباِدي 
َواْدُخلِي َجنَّتِي«

بسم اهلل الرحمن الرحيم

صدق اهلل العظيم
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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 ورعاه
 وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

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

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه 
وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
 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 تعالى

 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

عائلة المسّلم

شركة عبداهلل العواضي العقارية

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 ورعاه

 وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

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

 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 تعالى

 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

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزير التربيــة والتعليم ماجد النعيمي 
بمكتبــه بديــوان الــوزارة بمدينة عيســى عضو 
مجلــس النواب النائــب معصومــة عبدالرحيم، 
الخدمــات  بحــث  اللقــاء  خــال  تــم  حيــث 
التعليمية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي 

االحتياجات الخاصة.
وأكــد “أن الــوزارة تمكنــت بفضــل الدعــم الذي 
تجــده مــن قيــادة بلدنــا العزيز من دمــج جميع 
الطلبــة من ذوي االحتياجات الخاصة القابلين 
للتعلــم فــي البيئــة المدرســية، مع توفيــر كافة 
األجهــزة المســاندة والتجهيــزات التــي تعينهم 
على الدراسة مع أقرانهم من الطلبة العاديين”.

واشــار إلــى أن عــدد مدارس الدمــج قد بلغ 81 
مدرســة خــال العــام الدراســي الحالــي، حيث 
قامــت الــوزارة بتوفير بيئات مدرســية مزودة 
أنــواع  لمختلــف  المعينــة  بالمرافــق واألجهــزة 

والمواصــات  المنحــدرات  مثــل  اإلعاقــات، 
اإلعاقــة  لــذوي  اآلليــة  بالمصاعــد  المــزودة 
اإلرشــادية  العامــات  وتثبيــت  الحركيــة، 
مطبعــة  وتدشــين  للمكفوفيــن،  برايــل  بلغــة 
خاصــة لطباعــة الكتــب والمذكــرات الدراســية 
وغيرهــا  اإلرشــادية  والنشــرات  واالمتحانــات 
مــن المطبوعــات بلغــة برايل، وافتتاح ممشــى 
للمكفوفيــن فــي المعهــد الســعودي البحرينــي، 
لغــة  مــع  للتعامــل  مؤهليــن  معلميــن  وتوفيــر 

اإلعاقــة  لــذوي  الصفــوف  داخــل  اإلشــارة 
الســمعية، هذا فضا عن توفير صفوف خاصة 
لطلبــة التوحــد مجهزة ومقســمة إلى أركان مع 
توفيــر معلمــات مؤهــات للتعامــل مــع أولئــك 
مــن  المبذولــة  الجهــود  جانــب  إلــى  الطلبــة، 
وأوليــاء  الطلبــة  لتوعيــة  المدرســية  اإلدارات 
أمورهــم وحثهم علــى تقديم المســاعدة لذوي 
مديــرة  اللقــاء  حضــر  الخاصــة.  االحتياجــات 

إدارة المنظمات واللجان كفاية العنزور.

وزير التربية والتعليم مستقبال النائب معصومة عبدالرحيم

النعيمي: توفير جميع األجهزة المساندة لذوي االحتياجات

81 إجمالي مدارس الدمج في العام الجاري

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكــد وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي أن 
الجــاري  األســبوع  خــال  اســتكملت  الــوزارة 
تنفيــذ برنامج “تكويــن” للتدريب الميداني في 
نســخته للعــام الدراســي 2018 -  2019، والذي 
اســتفاد من فرصــه التدريبيــة المتنوعة 1812 
طالًبــا وطالبة بمدارس التعليم الفني والمهني، 
وذلــك في 200 مؤسســة؛ بهــدف ربط المناهج 

الدراسية بالواقع التطبيقي في سوق العمل.
وأوضح النعيمي أن هذا البرنامج يندرج ضمن 
الــوزارة  تنفذهــا  التــي  العديــدة  المشــروعات 
بالمرحلــة  والمهنــي  الفنــي  التعليــم  لتطويــر 
المســتوى  طلبــة  يســتهدف  وهــو  الثانويــة، 
الثالث الثانوي بالمسارين الصناعي والتجاري، 
ويعتبــر اجتيازه متطلبا رئيســا للتخّرج، حيث 
خصصــت له ســاعتان معتمدتان ضمن المعدل 
التراكمــي للطالــب، كما يســتغرق تنفيذه أربعة 
أســابيع، يندمج الطالب خالها كأحد منتســبي 
المؤسســة، وتتــاح لــه فرصــة تطويــر مهاراتــه 
ومعارفــه فــي مجــال تخصصــه الدراســي، من 

خــال العمــل ضمــن فريــق، وتطبيــق القوانين 
المتبعــة فــي مؤسســات العمل، والتعــرف على 
األجهــزة والتكنولوجيــا الحديثــة المســتخدمة 
في تلك المؤسسات، إضافًة إلى إتاحة الفرصة 
لمســؤولي المؤسســات لتقييم مســتوى الطلبة 
فــي مختلــف التخصصــات، بمــا يســاعد علــى 

توفير فرص عمل مناسبة لهم فور تخرجهم.
عمليــة  والمهنــي  الفنــي  التعليــم  إدارة  وتبــدأ 
المــدارس؛  مــع  بالتعــاون  البرنامــج  تنفيــذ 
لتحديــد الدفعــات التدريبيــة، ورصــد الفــرص 
الطلبــة،  لتخصصــات  المناســبة  التدريبيــة 
تليهــا عمليــة تهيئــة الطالــب وولــي األمــر لهذه 
التأكــد مــن جهوزيــة  النقلــة الميدانيــة، وبعــد 
المتاحــة  التدريــب  فــرص  وتناســب  الطالــب 
تنفيــذ  عمليــة  تبــدأ  وتخصصــه  ميولــه  مــع 
البرنامــج، مــع الحرص على المتابعــة والتقييم 
الدائَميــن؛ للوقــوف على التحديــات التي تطرأ 
وتصحيحهــا؛ مــن أجــل تطويــر الخطــة المعّدة 

مستقبا، بما يخدم الطالب وعملية التعليم. 
بالتدريــب  الخــاص  الــزي  الــوزارة  وتوفــر 

الميدانــي، والمواصات من وإلــى موقع تنفيذ 
البرنامج لجميع المتدربين، إلى جانب التأمين 
انعقــاد  فتــرة  طــوال  الحــوادث  ضــد  الشــامل 
وســجل  الماليــة،  والمخصصــات  البرنامــج، 
الطالــب  يؤهــل  الــذي  التدريبيــة  اإلنجــازات 

للحصول على شهادة اجتياز البرنامج.
يذكــر أن جهــود الــوزارة العديــدة فــي مجــال 
تشــمل  والمهنــي  الفنــي  التعليــم  تطويــر 
الموجهــة  النوعيــة  التخصصــات  اســتحداث 
للبنيــن والبنــات بصــورة متكافئــة، ومــن أهمها 
للبنــات  الطبيــة  األجهــزة  صيانــة  تخصــص 
األلــي،  الحاســب  أجهــزة  صيانــة  وتخصــص 
فضــًا عــن تطويــر المناهــج بصــورة مســتمرة 
لتواكب المستجدات، وتعزيز تدريب المعلمين 
مــن خــال إنشــاء مركــز التميــز بالتعــاون مــع 
مشــروع  تطبيــق  جانــب  إلــى  “اليونســكو”، 
الشــهادة  خريجــي  لتشــجيع  المهنــي  اإلرشــاد 
اإلعداديــة على االلتحــاق بالتخصصات الفنية 
والمهنيــة، ممــا أســهم فــي ارتفــاع عــدد الطلبة 

المسجلين بها.

النعيمي: لربط المناهج بالواقع التطبيقي في سوق العمل

1812 طالًبا يتدربون عبر “تكوين” في 200 مؤسسة



تحــت رعايــة رئيســة جمعيــة رعايــة الطفل واألمومة رئيســة مجلــس أمناء مركــز معلومات 
المــرأة والطفــل الشــيخة هنــد بنــت ســلمان آل خليفة، أقــام مركــز معلومات المــرأة والطفل 
التابع لـ ”رعاية الطفل واألمومة” صباح أمس حفل توزيع جائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن 
محمد آل خليفة العلمية الحادية عشرة لعام 2019، والندوة المصاحبة له بعنوان “إشكالية 
األطفــال مجهولــي الوالدين فــي الوطن العربي” ألقاها أكبر محســن المتخصص في أمراض 

الدم والسرطان لدى األطفال، المدير الطبي لدار الشفاء بالحد.

وقالت الشيخة هند، تّتجه الجهود في وقتنا 
الراهــن نحــو االهتمــام باألطفــال وبالطفولة 
والســعي الحثيــث نحو توفير أفضل الســبل 
ومســتقرة  آمنــة  طفولــة  لتحقيــق  الممكنــة 
خالية من العقد والتمييز والمشــاكل والعنف 
بــكل أشــكاله ولــم يعــد خافًيــا بــأن ظاهــرة 
األطفــال مجهولي الهويــة، تعد ظاهرة عامة 
تشــكل  معاصــر،  مجتمــع  أي  منهــا  يخلــو  ال 
آثاًرا مباشــرة على األمن والسلم االجتماعي 
المنشــود، وتبــرز قضيــة األطفــال مجهولــي 
الهوية في الوطن العربي كإشكالية مترابطة 
ومعقــدة، من الجوانب الحقوقية والنفســية 
والســلوكية  واألخالقيــة  واالجتماعيــة 
والتربويــة والدينيــة وغيرهــا مــن الجوانــب 
األطفــال  قضيــة  معالجــة  يمكــن  ال  بحيــث 
مجهولي الهوية في إطار حل مشكلة جزئية 
أو فرعيــة محــددة فيها، بل يجــب أن تتوفر 
حلول شــاملة لمشــاكل عديدة مترابطة، في 

إطار حل عام يشملها جميًعا.
الدراســات  علــى  يطلــع  ومــن  وأضافــت، 

الســابقة  الــدورات  فــي  الفائــزة  والبحــوث 
للجائــزة منــذ بدايتها عــام 1997م يرى مدى 
أهميــة وحيوية وفاعلية فكــرة هذه الجائزة 
في تعضيد إجراء ونشــر إنجازات المفكرين 
والباحثيــن والمختصيــن فــي مجالــي المرأة 
والطفل فــي الوطن العربي ومنطقة الخليج 
العربــي ومملكــة البحريــن، وقــد تــم اختيــار 
البحــوث الفائــزة مــن بيــن خمســة وثالثيــن 
وباحثــة،  باحًثــا   46 بمشــاركة  ــا  بحثيًّ عمــالً 
األردن،  مصــر،  وهــي:  عربيــة  دول   7 مــن 
الســودان،  الســعودية،  الجزائــر،  البحريــن، 
وســلطنة عمــان، وذلــك بعــد تحكيمهــا وفًقــا 
للمنهــج العلمــي الرصيــن مــن قبــل أســاتذة 
جامعيين من ذوي الخبرة في مجال تحكيم 

الدراسات والبحوث العلمية.
ثــم عــرض أكبــر محســن الخلفيــة التاريخية 
بمملكــة  األبويــن  مجهولــي  األيتــام  لرعايــة 
البحرين، مشيًرا إلى أن مستشفى اإلرسالية 
هــؤالء  برعايــة  منوطــة  كانــت  األميركيــة 
األطفــال فــي الخمســينات والســتينات مــن 

القــرن الماضــي، الفًتــا إلــى أن عــدد األطفال 
ا في دار  مجهولــي الوالدين والمقيميــن حاليًّ
وكلهــم   )30( الفتيــان  ودار  الطفولــة  رعايــة 
مــن الذكــور، موضًحــا أن عــدد األطفــال منذ 
عــام 1996م، وحتى اآلن لــم يتعرض لزيادة 
أو تغييــر يذكــر، مؤكــًدا أن الســبب فــي أن 
األطفــال جميعهم مــن الذكور يعود إلى عدم 

إقبال األسر على احتضانهم. 
مــن  كان  توصيــات  بعــدة  المؤتمــر  وخــرج 
أهمهــا، ضــرورة تبــادل الخبرات فــي المجال 
التشــريعي بيــن الــدول العربيــة، وذلــك مــن 
أجل تحديد اإلطار المفاهيمي لهذه الظاهرة 
تمهيــدًا لمعالجتها من خالل تدشــين تشــريع 
عربي موحد يراعي الظروف العربية ويعمل 

علــى تقديــم إطــار قانونــي لحمايــة األطفال 
بالكشــف  واالهتمــام  النســب،  مجهولــي 
المبكر للمشــكالت الســلوكية لهؤالء األطفال 
حتــى يمكــن الســيطرة على أعراضهــا مبكًرا، 
وتصميــم برامــج تدخــل إرشــادية وعالجية 
لمعالجة مختلف المشــكالت الســلوكية التي 
الوالديــن،  مجهولــي  األطفــال  منهــا  يعانــي 
لرعايتهــم،  مناســب  أســري  منــاخ  وتوفيــر 
تثقيفيــة  نشــرات  تصميــم  إلــى  باإلضافــة 
وتوعويــة ألفــراد المجتمــع من خــالل رجال 
المفاهيــم  لتصحيــح  واإلعالمييــن،  الديــن 
الخاطئة حول النبذ واإلهمال لهذه الفئة من 
األطفــال الذيــن ال ذنب لهــم كونهم مجهولي 
االختبــارات  اســتخدام  وتفعيــل  الوالديــن، 

لألطفــال  الدوريــة  المتابعــة  فــي  النفســية 
الرعايــة  مــن  المحروميــن  أو  المحتضنيــن 
الوالديــة لمــا لهــذه االختبــارات مــن دور فــي 

تقييم البناء النفسي للطفل.
وتــم اإلعالن عن الفائزيــن بالجوائز، وقامت 
الشــيخة هنــد بإعــالن أســماء الفائزيــن، وقد 
فاز بالمركز األول محمد أنور إبراهيم أستاذ 
علــم النفــس التربــوي وعميــد كليــة التربيــة 
بجامعــة اإلســكندرية عــن بحثه “المشــكالت 
الســلوكية لــدى األطفــال مجهولــي الوالديــن 

وحاجتهم النفسية واالجتماعية”.
وفــاز بالمركز الثاني علــى عبدالمنعم الزيات 
دكتــوراه فــي اآلداب تخصــص علــم اجتماع 
بجامعة المنوفية، عن بحث بعنوان “مشاكل 

وتطلعاتهــم  الوالديــن  مجهولــي  األطفــال 
واحتــل  العربــي”،  الوطــن  عبــر  المســتقبلية 
المركــز الثالــث، فاطمــة ناصر علي الشــعيلية 
اختصاصية طفولة مبكرة ماجســتير توجيه 
عمــان،  بســلطنة  نــزوة  بجامعــة  واإلرشــاد 
عــن دراســة بعنــوان “الفــروق فــي اســتجابة 
األطفــال لــدى األســر البديلــة واألطفــال فــي 
األســر الطبيعيــة”، فيمــا حصــل علــى المركــز 
الثالــث مكرر محمد صادق محمد إســماعيل 
دكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن جامعة 
للدراســات  العربــي  المركــز  مديــر  الزقازيــق 
دراســة  عــن  واالســتراتيجية،  السياســية 
بعنــوان “آليــات تعاطــي التشــريعات العربية 

مع قضايا األطفال مجهولي النسب”.

جانب من حفل توزيع الجائزة الشيخة هند بنت سلمان 

المنامة - بنا

المطالبة بتشريع عربي لحماية األطفال مجهولي الوالدين
االحتفـــال بتوزيـــع جائـــزة خليفـــة بـــن ســـلمان بـــن محمـــد العلميـــة الحاديـــة عشـــرة
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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 ورعاه

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

 وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

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

 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 تعالى

 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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قــال الرئيــس التنفيــذي لمعــرض البحريــن 
وكيــل   ،”5 “مراعــي  الحيوانــي  لإلنتــاج 
الزراعــة والثــروة البحرية بوزارة األشــغال 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
بــن أحمــد آل خليفــة: “إن  الشــيخ محمــد 
الحيوانــي )مراعــي( فــي  معــرض اإلنتــاج 
نســخته الخامســة لهــذا العام، والــذي يقام 
تحــت الرعايــة الســامية مــن عاهــل البــاد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى 
الماضيــة  النســخ  عــن  يتمّيــز  خليفــة،  آل 
باحتضانــه سلســلة متنوعــة مــن الفعاليات 
والعــروض، إلــى جانــب إقامــة المســابقات 
وتوزيع الجوائز على الفائزين”.ورفع جزيل 
الشــكر والعرفــان لرئيــس المجلــس األعلى 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية، الرئيس الفخري لاتحاد الملكي 
للفروســية وســباقات القــدرة ممثــل جالة 
الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على 

دعــم ســموه وتوجيهاتــه الكريمــة بتقديــم 
كل التســهيات إلقامــة المعــرض في قرية 
البحريــن الدوليــة لســباقات القــدرة، األمــر 
الــذي ســينعكس إيجابا في إظهــار معرض 

هذا العام بالصورة المشرفة. 
المعــرض  موقــع  تفقــده  لــدى  ذلــك  جــاء 
الدوليــة  البحريــن  بقريــة  ســيقام  الــذي 
لســباقات القــدرة بالصخيــر؛ للوقــوف على 
االســتعدادات اللوجستية للموقع والجهود 
المبذولــة للعمل على تهيئة المكان لمواقف 
الســيارات وحركــة ســير المــرور، واالطاع 

على ترتيبات حفل االفتتاح.
وأكد الشــيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن 
العمل يسير وفق الخطة والجدول الزمني 

المقرر للمعرض.
وذكــر أن الرعايــة الســامية لجالــة الملــك 
الرشــيدة  القيــادة  اهتمــام  لتعكــس  تأتــي 
الحيوانيــة  الثــروة  علــى  بالمحافظــة 
تشــكل  والتــي  البحريــن،  فــي  والنباتيــة 
عنصــرا مهمــا فــي تعزيــز األمــن الغذائــي، 
عــاوة علــى تشــجيع جهود االســتثمار في 

القطاعين الحيواني والنباتي.

المنامة - بنا

اســتقبل وزير شــؤون اإلعام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياســية 
علــي الرميحــي فــي مكتبه أمس الشــيخ حمد بن حمود بن عبــدهللا آل خليفة، والذي 
أهداه نســخة من رســالة الماجســتير في اإلعام الدولي، والتي حصل عليها من كلية 
الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة )SOAS( بجامعــة لنــدن. وأعــرب الوزيــر عــن فخــره 
واعتزازه بجهود الكوادر الوطنية الشــابة في رفع مؤهاتهم العلمية وتطوير البحث 

العلمي.

وزير اإلعالم: نفخر بكوادرنا الشابة
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكد وزير األشــغال وشــؤون البلديات 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
أن مملكــة البحريــن اتخــذت خطوات 
جــادة مــن خــال البرامج والمشــاريع 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الواعــدة 
ورفــع  الغذائــي  واألمــن  المســتدامة 
فــي  الزراعــة  قطــاع  نســبة مســاهمة 
الناتــج المحلــي، فــي ســبيل تحقيــق 
لتحتــل  النســبي  الذاتــي  االكتفــاء 
البحريــن موقعــا مميــزا علــى خريطة 

الدول المتطورة في هذا القطاع.
وشــارك الوزيــر فــي االجتمــاع األول 
ووزراء  الزراعــة  لــوزراء  المشــترك 
الميــاه العــرب علــى هامــش المؤتمــر 
الثانــي لألراضي والميــاه، والذي عقد 
فــي مقر األمانة العامة لجامعة الدول 
 4( الخميــس  القاهــرة  فــي  العربيــة 
أبريــل 2019(، وضم الوفد البحريني، 
الزراعــة  لشــؤون  المســاعد  الوكيــل 

عبدالعزيز عبدالكريم.

رفع مساهمة الزراعة بالناتج المحلي

أحمد جابر زويد

تعاون بين “العمل” و “الصحفيين” في التدريب
منـــح األولويـــة لتوظيـــف الكـــوادر الوطنيـــة بالمؤسســـات اإلعالميـــة

التقــى وزيــر العمل والتنميــة االجتماعية جميل حميدان، رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة الصحفييــن البحرينية عهدية أحمد، في مكتبه بمبنى الوزارة، بحضور 

النائبين أحمد الدمستاني وإبراهيم النفيعي.

الصحافييــن  أوضــاع  بحــث  وتــم 
البحرينييــن الوظيفيــة في مؤسســات 
القطاع الخاص، وســبل االســتفادة من 
خدمــات الــوزارة خصوصــا بالتدريــب 
واإلعــام. الصحافــة  فــي  المهنــي 
تلعبــه  الــذي  بالــدور  حميــدان  وأشــاد 
فــي  البحرينيــة  الصحفييــن  جمعيــة 
الوظيفيــة  المكتســبات  الحفــاظ علــى 
والمعيشــية للصحافييــن واإلعاميين 
واإلعــام  الصحافــة  بــدور  العامليــن 
والنشر الخاصة، مؤكدا أهمية تحسين 
كل  وتوفيــر  الصحافيــة  العمــل  بيئــة 

الدعــم الــازم لهــا مــن خــال التعــاون 
لارتقــاء  العاقــة  ذات  الجهــات  بيــن 
مهنيــا بالمؤسســات الصحفية، ودعمها 
ســواء  المؤهلــة  الوطنيــة  بالكــوادر 
الصحافــي  أو  اإلداري  الصعيــد  علــى 
الــكادر  وجــود  أن  معتبــرا  الفنــي،  أو 
يعــد  المؤسســات  هــذه  فــي  الوطنــي 
ســامة  علــى  المؤشــرات  أهــم  مــن 
المنشــآت  هــذه  أصحــاب  لــدى  النهــج 
فــي  والتطــور  االســتقرار  لتحقيــق 
األداء وضمــان الجودة.وأكــدت رئيســة 
جمعية الصحفيين البحرينية أهمية تعزيز 

التعــاون لارتقــاء بالمؤسســات اإلعاميــة 
فــي القطاع الخــاص، وهذا يتطلــب توفير 
البيئة المناســبة، خصوصا في ظل مساحة 
تنتهجهــا  التــي  واإلعــام  الــرأي  حريــة 
إلــى  الســياق  هــذا  فــي  داعيــة  الحكومــة، 
تعــاون مثمر في تأهيــل الكوادر البحرينية 
فــي المجــال اإلعامــي والصحافــي لتبــوؤ 

مختلــف المناصــب بمــا فيهــا القياديــة فــي 
المؤسســات، مؤكدة ضرورة منح األولوية 
الكــوادر الوطنيــة فــي مختلــف  لتوظيــف 
المؤسسات إعامية والصحافية البحرين، 
وتوفير ســبل الحماية االجتماعية وضمان 
والتشــريعات  القوانيــن  وفــق  حقوقهــم 

الوطنية.

حميدان ملتقيا رئيس جمعية الصحفيين البحرينية

مدينة عيسى  - وزارة العمل والتنمية االجتماعية نحُت الذاكرة

ali.almahafdha
@albiladpress.com

سيد علي المحافظة

Û  لــو أن  النــاس  مــن  الكثيــر  يحلــم 
باســتطاعتهم اقتحام قلعة الذاكرة، 
وكنــس فضــات الذكريــات الســيئة 
التــي مــا تنفــك تقــرع أجــراس األلم 

في كل لحظة شعور بالذات.
Û  الكاتبة واألديبة الســورية غادة الســمان أبدعت حين كشــفت عن رابطة الدم بين الذاكرة

واأللــم، وأنهمــا توأمــان ال تســتطيع قتــل األول دون ســحق اآلخــر، ليحضرهــا الــرد مــن 
الشــاعرة والكاتبــة الكويتيــة ســعدية مفــرح: تعذبنــي كل التفاصيــل التــي لم تغــادر مرفأ 

الذاكرة.
Û  ال يــكاد يمــر أســبوع إال ويحمــل لنــا في جعبتــه حفنة مــن الذكريات المؤلمــة التي تحجز

لنفسها موقًعا في إحدى غرف الذاكرة الفتية.
Û  األبنــاء أمانــة مــن هللا، ومســؤولية نحــت ذاكرة مســتقبلية لهم خالية مــن العقد تقع على

كاهل اآلباء والمجتمع بمختلف مستوياته ومكوناته.
Û  ــا بــه ت قانوًنــا خاصًّ انضمــت مملكــة البحريــن عــام 1989 التفاقيــة حقــوق الطفــل، وســنَّ

فــي العــام 2012، لتقــر بذلــك مســؤوليتها عــن حمايــة الطفولــة واألمومــة، وتهيئــة البيئة 
والظروف المائمة لتنشئتهم تنشئة صحية من كافة النواحي.

Û  وأتساءل عن السبب الذي ال يزال يدفع اآلباء والمجتمع لبث صور وفيديوهات األطفال
الذيــن يتعرضــون لاعتــداء علــى مختلــف وســائل التواصــل الحديثــة، في الوقــت الذي 
نظمــت فيــه التشــريعات ســبل التعامل مــع مثل هذه الحــاالت، بما يحفظ للطفل ســمعته 

وصحته النفسية ومستقبله االجتماعي والمهني؟.
Û  لمحــت تقريــًرا أعــّده مجموعــة مــن الباحثين حول تأثير نشــر صور األطفــال على مواقع

التواصــل االجتماعــي خلصــوا فيــه إلــى أنه يمكن لصــورة قديمة أن تكــون بمثابة وصمة 
عار في حياة الطفل إذا أصبح محط أنظار الناس في المستقبل.

Û  يقول اإلمام علي بن الحسين )ع( في حق الولد على أبيه: فاعمل في أمره عمل المتزين
بحســن أثــره عليــه فــي عاجل الدنيا، المعِذر إلى ربه فيما بينك وبينه بحســن القيام عليه 

واألخذ له منه.

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات المنامة - بنا

أمــس  للتظلمــات  العامــة  اســتقبلت األمانــة 
الخميــس بمقرهــا في ضاحية الســيف وفًدا 
مــن المشــاركين في الدفعة التاســعة عشــرة 
)بيبــا(،  العامــة  اإلدارة  معهــد  برنامــج  مــن 
)قيــادات(،  الحكوميــة  القيــادات  لتهيئــة 
قــرار  بموجــب  المعَينيــن  يســتهدف  والــذي 
مجلــس الــوزراء، ويســعى إلــى تطويــر قائد 
صنــع  علــى  القــدرة  يمتلــك  إســتراتيجي 
السياســات وتحقيق مؤشــرات أداء متميزة 

في مختلف المجاالت.
وأكــد األمين العام للتظلمات نواف المعاودة 
حــرص األمانــة العامــة للتظلمــات علــى مــد 
الــوزارات  مــع  والتعــاون  التواصــل  جســور 
والمؤسســات والهيئات الحكومية كافة، في 
مجــاالت العمــل المشــترك، وضمــن منظومة 
التطوير اإلداري والمهني ولتعزيز االستفادة 
من خال تبادل المهارات والخبرات، مشيرا 
إلــى الــدور الــذي يلعبــه معهــد اإلدارة العامة 

في هــذا المجال من خال االهتمام بتطوير 
الكوادر البشــرية في المســتويات الوظيفية 

كافة.
التظلمــات  شــؤون  إدارة  مديــر  قــدم  ثــم 
عبدالرحمــن فارس محاضرة تضمنت عرًضا 
عن األمانة العامة للتظلمات، شــمل التعريف 
بهيكلهــا اإلداري، واختصاصاتهــا الوظيفيــة، 
والتدريــب  التطويــر  برامــج  إلــى  إضافــة 
وتنمية الكوادر البشرية المقدمة لمنتسبيها، 
وتنــاول مدير إدارة شــؤون التظلمات كذلك 
في محاضرته أهم اإلحصاءات والمعلومات 

المتعلقــة بجهــود األمانــة العامــة بحســب ما 
ورد فــي تقاريرها الســنوية الدورية، وكذلك 
جهودهــا فــي تعزيــز احتــرام مبــادئ حقــوق 

اإلنسان.
ســبق  للتظلمــات  العامــة  األمانــة  أن  ُيذكــر 
المشــاركين  مــن  وفــًدا  اســتقبلت  وأن  لهــا 
الســابقة مــن برنامــج تهيئــة  الدفعــات  فــي 
فــي  )قيــادات( وذلــك  الحكوميــة  القيــادات 
معهــد  وبيــن  بينهــا  اإلداري  التعــاون  إطــار 
اإلدارة العامــة، ضمــن جهــوده فــي التطويــر 

والتنمية البشرية.

اإلعــام  شــؤون  وزارة  وكيــل  اســتقبل 
بالــوزارة  بمكتبــه  بحــر  عبدالرحمــن 
علــى  العــام  المشــرف  األربعــاء،  أمــس 
الوزيــر  الفلســطيني  الرســمي  اإلعــام 
ــا بزيارة  أحمــد عســاف الذي يقــوم حاليًّ
البحريــن لحضور مؤتمر البحرين األول 
لصناعة الرسوم المتحركة يرافقه مدير 
فلســطين  تلفزيــون  فــي  األخبــار  عــام 
محمــد البرغوثي، وبحضور ســفير دولة 
فلسطين لدى المملكة خالد عارف. وأكد 
وكيــل وزارة شــؤون اإلعام عمــق العاقات 
البلديــن  تربــط  التــي  األخويــة والتاريخيــة 
والشــعبين الشــقيقين في مختلف األصعدة، 
والتــي تحظى برعاية واهتمــام عاهل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
محمــود  فلســطين  دولــة  ورئيــس  خليفــة 
عبــاس، مقّدًرا الجهــود الثنائية بين البلدين؛ 
لتعزيــز وتوثيــق مجــاالت التعــاون األخــوي 

المشــترك، خصوصــا فيما يتعلــق بالمجاالت 
موقــف  عــن  معّبــًرا  والصحفيــة،  اإلعاميــة 
مملكة البحرين الثابت والداعم لنيل الشعب 
المشــروعة  حقوقــه  الشــقيق  الفلســطيني 
كاملــة وإقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 

القدس.
اإلعــام  علــى  العــام  المشــرف  قــام  بعدهــا، 
الرســمي الفلســطيني يرافقــه وكيــل الوزارة 
بجولــة إلى عدد مــن إدارات الوزارة شــملت 
اســتوديوهات اإلذاعــة والتلفزيون واألخبار 
ووكالــة أنبــاء البحريــن، حيــث اطلــع الوزير 

فــي  العمــل  ســير  آليــات  علــى  الفلســطيني 
مختلف األقسام.

وأشــاد الوزير عســاف فــي ختــام جولته بما 
اطلــع عليــه مــن تطور فــي مجــاالت اإلعام 
المرئــي والمســموع واإللكترونــي وتقنيــات 
واإلمكانــات  والخبــرات  اإلعامــي  البــث 
إدارات  مختلــف  فــي  المتميــزة  البشــرية 
الــوزارة، مبدًيــا إعجابــه بمــا تزخر بــه مملكة 
وإمكانــات  كفــاءات وطنيــة،  مــن  البحريــن 
تقنيــة وفنيــة وإداريــة متطــورة فــي قطــاع 

اإلعام واالتصال.

وفد “قيادات” يطلع على عمل “التظلمات” عساف يبدي إعجابه بالكفاءات البحرينية في اإلعالم

البحرين تحتضن 76 جمعية جاليات من 5 قارات
حميـــدان: هدفنـــا تعزيـــز المحبـــة والســـالم بيـــن مكونـــات المجتمـــع

العربيــة  الجاليــات  مهرجــان  أمــس  انطلــق 
واألجنبية )كرنفال الشــعوب( الذي ينظمه مركز 
تنميــة العمــل التطوعــي، التابــع لــوزارة العمــل 
الوزيــر  رعايــة  تحــت  االجتماعيــة،  والتنميــة 
جميــل حميــدان، بالتعــاون مــع أنديــة الروتاري 
وجمعيــة الهملة الخيرية الثقافيــة االجتماعية، 
وبمشــاركة  التعاونيــة،  حمــد  مدينــة  وجمعيــة 
)15( جمعيــة أهليــة للجاليــات األجنبيــة بمملكة 
الســلك  رجــال  مــن  عــدد  وبحضــور  البحريــن، 
الدبلوماسي والشــخصيات والفعاليات المهتمة 
وذات العاقة.ويتضمن المهرجان الذي يســتمر 
3 أيــام عروضا للمورثات الشــعبية والمنتوجات 
والحــرف اليدوية والمابــس التقليدية الممثلة 
للدول المشــاركة، فضا عن فقرات فنية تراثية 
أن  علمــا  األجنبيــة،  الجاليــات  أنديــة  تقدمهــا 
أكثــر مــن 60 متطوعا من المركز يشــاركون في 

مختلف فعاليات وبرامج المهرجان.
وأكــد حميــدان دور مثــل هــذه الفعاليــات فــي 
التأكيــد علــى قيــم التعايــش الفكــري والثقافــي 

والعقائــدي، وتعزيــز مفاهيــم المحبــة والســام 
تنفيــذا  البحرينــي،  المجتمــع  مكونــات  بيــن 
للرؤيــة الســامية لعاهــل البــاد صاحــب الجالة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة بتعزيز القيم 

اإلنسانية المشتركة.
مــن جانبها، ألقت مدير إدارة المنظمات األهلية 
نجــوى جناحي، كلمة أعربت فيها عن ســعادتها 
بمشــاركة مختلــف الــدول فــي الكرنفــال، حيث 
تعكس هذه المشــاركة تميز مملكة البحرين في 
احتضان مختلف الجاليات األجنبية من قارات 
العالــم أجمــع، والتــي التقــت علــى أرض المحبة 
والســام بوئام وتعايش، وهذه مناسبة لتعكس 

الجاليات ثقافة بلدانها العريقة.
وأكــدت نائــب محافــظ أنديــة الروتــاري أميــرة 
محمد، في كلمة نيابة عن الجمعيات المشــاركة 
علــى مشــاعر أفــراد الجاليــات الذيــن يعتبــرون 

البحرين وطنا لهم ولكل مقيم على أرضها.
وأكــد ممثــل الجمعيــة الصينيــة لــوان جيــن أن 
قانــون الجمعيــات األهليــة يعامــل المواطنيــن 

فــي  والمقيميــن علــى حــد ســواء، ســواء كان 
تأســيس  أو  العموميــة  الجمعيــات  عضويــات 
الجمعيــات األهليــة، أو الوصــول إلــى عضويــة 
االنتخابــات،  طريــق  عــن  اإلدارات  مجالــس 
مشــيرا إلى أن هذه المســاواة مفتقدة في كثير 
إدارة  أفــادت عضــو مجلــس  كمــا  الــدول.  مــن 
نــاس  فريــال  اآلســيان  دول  مجلــس  جمعيــة 

الســليمة؛  القنــاة  هــي  األهليــة  الجمعيــات  بــأن 
لتعزيــز قيم التعايــش واالنخراط فــي المجتمع 
البحرينــي، بالتعــاون مــع مركــز دعــم المنظمات 
يمــارس  الــذي  الجفيــر،  فــي  الكائــن  األهليــة 
هــذا الــدور بــكل مهنيــة وتميــز، مشــيرة إلى أن 
البحريــن تحتضــن أكثر مــن 76 جمعية جاليات 

أجنبية من 5 قارات على مستوى العالم.

وزير العمل والتنمية االجتماعية يرعى مهرجان الجاليات العربية واألجنبية )كرنفال الشعوب(

مدينة عيسى  - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - بنا

أبنائهــا  أحــد  اإلعــام  شــؤون  وزارة  فقــدت 
البررة، وهو المغفور له بإذن هللا تعالى القائم 
بأعمال مدير إدارة األخبار أحمد جابر زويد.

الفقيــد مــن مواليــد المحــرق 9 فبرايــر 1974 
وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 

اإلعام من جامعة البحرين.
بــدأ حياتــه العمليــة موظفا في قســم التبادل 
اإلخبــاري بمركــز األخبــار بــوزارة اإلعام في 
نوفمبــر مــن العــام 1997 وظــل فيــه متفانيــا 
في عمله، ومتميزا في عاقاته على مستوى 
ليتولــى  أهلــه  مــا  احترافــي،  بشــكل  العمــل 

اإلشراف على القسم.

“اإلعالم” تفقد 
أحمد زويد أحد 

وكيــل “الزراعــة”: فعاليات ومســابقات مصاحبة لنســخة هــذا العامأبنائها البررة

التجهيزات لـ “مراعي 5” تسير وفق الجدول الزمني
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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 ورعاه

 وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

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

 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 تعالى

 شقيقة صاحب السمو الملكي رئيس الورزاء

 سمو الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة

 حرم سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة 

 داعين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان



اســتضاف معهد الدراســات القضائية والقانونية 
والتدابيــر  “العقوبــات  حــول  نقاشــية  جلســة 
البديلــة” بمشــاركة المحامين، وذلك تحت رعاية 
وحضــور النائــب العــام علــي البوعينيــن، ووكيل 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزارة 
لشــؤون العــدل المستشــار وائــل رشــيد بوعاي، 
ومديــر إدارة تنفيــذ األحــكام بــوزارة الداخليــة 

الشيخ خالد بن راشد آل خليفة.
االفتتاحيــة  كلمتــه  خــال  العــام  النائــب  ونــوه 
وتطويــر  اســتحداث  فــي  الحثيثــة  بالمســاعي 
المجتمــع،  حاجــات  مــع  يتفــق  بمــا  التشــريعات 
ومنها صدور القانون رقم 18 لســنة 2017 بشــأن 
العقوبــات والتدابيــر البديلــة، والــذي يعد خطوة 
تشــريعية مهمــة فــي السياســة العقابيــة، والتــي 
تنقــل إلــى مدارك أوســع فــي تنفيــذ العقوبة، من 
خال وضع خيارات إضافية تحت بصر القاضي 

فــي تقريــر عقوبة بديلة للعقوبة الســالبة للحرية 
علــى  وقــف  مــا  إذا  معينــة  وشــروط  بضوابــط 

ظروف شخصية أو صحية للمتهم.
هــذا  تطبيــق  فــي  المحامــي  دور  أهميــة  وأكــد 
القانون بشــكل خــاص انطاقا مــن موقعه كأحد 
الحقيقــة  بلــوغ  فــي  وســنده  القضــاء  أعــوان 

وهــي  الحريــات،  وحمايــة  الحقــوق  وإرســاء 
رســالة جليلة نتشارك فيها جميعا، ونبذل ألجلها 
أقصــى الطاقــات والجهــود. وأشــار النائــب العام 
إلــى أن تطبيــق القانون نشــأت فكرته من حاجة 
المجتمــع، مؤكــدا الحــرص علــى تطبيــق أحــكام 
هــذا القانــون على أوســع نطــاق دونمــا إخال أو 

مساس بمقتضيات العدالة.
وقــال إن مثــل هذه الجلســات تســهم فــي تبادل 
الفعــال  التطبيــق  حــول  النقــاش  وإثــراء  اآلراء 
للعقوبــات والتدابيــر البديلــة، وبما يحقــق الغاية 
مقبــول  تــوازن  إحــداث  فــي  المتمثلــة  األســمى 
ومبــرر بيــن الحــق العــام للمجتمع، وما تســتلزمه 

الــردع  لتحقيــق  العقوبــة  توقيــع  مــن  العدالــة 
العــام، وصــوال إلى تقويم ســلوك المحكوم عليه، 

وإعادته عضوا نافعا في المجتمع.
وقــدم رئيــس النيابــة الكلية بالنيابــة العامة علي 
الشويخ شرحا مفصا بشأن اإلجراءات القانونية 
الخاصة بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة. من 

جانبه اســتعرض المحامي الحقوقي فريد غازي 
ورقــة حــول قانــون العقوبــات والتدابيــر البديلة 
ومــا تضمنــه من منظومــة إجرائيــة تتكامل فيها 
األطــراف ذات العاقة، والــذي جاء نظرا لحاجة 
البديلــة  والتدابيــر  العقوبــات  لقانــون  المجتمــع 

وتطور حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

العليــا  االســتئناف  محكمــة  أّيــدت 
الجنائية األولى حكًما في قضية اتجار 
بالبشــر تضــم متهمــا واحــدا وعاقبتــه 
بالســجن لمــدة 10 ســنوات، وبإلزامــه 
 2000 وقدرهــا  ماليــة  غرامــة  بدفــع 
بمصاريــف  إلزامــه  عــن  فضــاً  دينــار، 
إعــادة المجنــي عليهــا لبادها.يذكر أن 
العاصمــة  بنيابــة  العــام  النائــب  وكيــل 
يــوم  قــد صــرح  كان  ســلطان،  محمــد 
صــدور الحكــم بــأن تفاصيــل القضيــة 
تعــود إلــى ما أبلغــت به المجنــي عليها 
مــن أنها حضرت للبــاد للعمل كمربية، 

وعنــد وصولهــا اســتقبلها المتهم وأخذ 
ألحــد  اصطحبهــا  ثــم  ســفرها  جــواز 
وأجبرهــا  احتجزهــا  وهنــاك  الفنــادق، 
طريــق  عــن  الدعــارة  ممارســة  علــى 
اإلكــراه والتهديــد؛ مقابــل مبالــغ مالية 

يتحصل عليها المتهم )...(.
أن  إلــى  العــام  النائــب  وكيــل  وأشــار 
التحقيــق  العامــة قــد باشــرت  النيابــة 
في الواقعة ســالفة البيــان فور إباغها 
بها، حيث استمعت إلى أقوال المجني 
عليهــا وتــم إيداعها مركز اإليــواء، كما 
اســتمعت لشــهود الواقعة واستجوبت 

المتهم.

تأييد السجن 10 سنوات لمتهم باالتجار بالبشر

16local@albiladpress.com
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ــمــهــنــي الــطــبــي ــج وطــنــي يــنــظــم الــتــعــلــيــم ال ــام ــرن ــاد ب ــجـ إليـ

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحا برغبة بإنشاء برنامج وطني للتخصصات 
الطبية )البورد البحريني( على غرار برامج التخصصات الطبية الموجودة في الدول األخرى.

وقدم االقتراح كل النواب إبراهيم النفيعي 
الــذوادي  وعبــدهللا  العباســي  ومحمــد 
عنــق،  بــو  وخالــد  عبدالرحيــم  ومعصومــة 
اســتنادا للمــادة 68 مــن الدســتور والمــادة 
128 مــن الائحــة الداخليــة للمجلــس التــي 
تجيــزان التقدم باقتراح من أجل المصلحة 

العامة.
برنامــج وطنــي  بأنشــاء  المقتــرح  ويتعلــق 
للتخصصــات الطبية، وهو مــا يعرف عالميا 
غــرار  علــى  وذلــك  البحريــن  البــورد  باســم 
األخــرى  الــدول  فــي  الموجــودة  البرامــج 
كالبــورد الســعودي ونظيــره األردني بحيث 
يختص هذا البرامج واالمتحانات الوطنية 

الختصاصــات الطبيــة فــي المملكــة وكذلك 
اختصــاص  شــهادة  منــح  خالــه  مــن  يتــم 
موحدة شــهادة البورد البحريني لمن يجتاز 
المؤسســات  فــي  والتدريــب  االمتحانــات 

الطبية المعتمدة ضمن البرنامج. 
وحســب المذكــرة اإليضاحيــة بــرر االقتراح 
للحاجــة إلــى إيجــاد برنامــج وطني يختص 
بتنظيم التعليم المهني في المجاالت الطبية 
مــن خــال وضــع الضوابــط الازمــة لتنفيــذ 
برامــج التدريــب واالمتحانــات الازمــة في 
هــذا الجانــب ورفــع كفــاءة القطــاع الصحي 
بكــوادر مؤهلــة ومدربــة  رفــده  مــن خــال 
علــى أعلــى المســتويات وإبــراز اســم مملكة 

البحريــن بيــن الــدول الرائــدة فــي المجــال 
الطبي على مستوى العالم.

العنــاء  توفيــر  الــى  االقتــراح  يهــدف  كمــا 
علــى الطلبة البحرينييــن المتخصصين في 
المجــاالت الطبيــة الراغبيــن فــي الحصــول 

علــى شــهادة البورد من الســفر إلى أي دولة 
كمــا  البرامــج  هــذه  مثــل  تمتلــك  خارجيــة 
ســيجعل من مملكة البحريــن محطة جذب 
الطلبة غير البحرينيين للدراســة في مملكة 

والحصول على البورد البحريني.

ابراهيم النفيعي محمد العباسي

جانب من الحضورعلي الشويخ وفريد غازي علي البوعينين

ضاحية السيف - معهد الدراسات القضائية والقانونية

ــوا نـــافـــعـــا بــالــمــجــتــمــع ــضـ ــه عـ ــ ــادتـ ــ ــه وإعـ ــي ــل ــوك الـــمـــحـــكـــوم ع ــلـ تـــقـــويـــم سـ

جلســـــة نقـــاشيـــة عــن العقوبـــــات البديلـــــة

تنظــر المحكمــة فــي واقعــة حيازة مواد مخدرة بقصد البيع وترويجها على المتعاطين، تضــم متهَمين، األول )24 عاما( والثاني )19 
عامــا(، قبــض عليهمــا بعــد ورود معلومــات عــن األول بتهريبــه للمخدرات عبر جســر الملك فهد، فــي حين اعترف الثانــي أنه يتعاطى 

أقراص الالريكا منذ كان عمره 15 عاما.

وقــررت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 
 15 يــوم  تأجيــل محاكمتهمــا حتــى جلســة 
شــاهد  الســتدعاء  وذلــك  الجــاري؛  أبريــل 
اإلثبــات ضابــط البحــث والتحــري، وأمــرت 
باســتمرار حبــس المتهميــن لحيــن الجلســة 

القادمة.
وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت في أوراق 
التحقيق أن إدارة مكافحة المخدرات كانت 
قــد تلقــت معلومات ســرية مفادها أن األحد 
األشــخاص يعمــل علــى اســتيراد كميات من 

المواد المخدرة؛ بقصد اإلتجار والترويج.
وتحــري  بحــث  فريــق  تشــكيل  تــم  وعليــه 

بقيــادة مــازم أول -الشــاهد األول- إلجــراء 
المتهــم  أن  إلــى  توصــل  حيــث  التحريــات، 
الكميــات  تلــك  اســتيراد  يعمــل علــى  األول 
وذلــك  المخــدرة؛  الحشــيش  مــادة  مــن 
شــخص خليجــي  مــع  االتفــاق  عــن طريــق 
الجنســية، إذ يقــوم المتهــم األول بتهريــب 
تلــك الكميــات إلــى داخــل مملكــة البحريــن 
مســتعينا بأشــخاص مجهولين يعملون على 
تهريبهــا عبــر جســر الملــك فهــد، وأن المتهم 
وبعــد اســتامه لتلــك المخــدرات يعمل على 

ترويجها بداخل المملكة.
وأضــاف الشــاهد أنــه بتاريــخ 8 ينايــر مــن 

العــام الجــاري، وردت معلومــات أكيدة تفيد 
قيــام المتهم ســالف الذكر بحيــازة كمية من 
مادة الحشــيش المخدرة، وعليه تم تشكيل 
وأفــراد  ضبــاط  مــن  مكــون  ضبــط  فريــق 
تابعيــن إلدارة مكافحــة المخــدرات، حيــث 
تم استصدار إذن بحق المتهم األول للقبض 
عليــه وتفتيش شــخصه ومســكنه ومن معه 
علــى عنوانــه؛ لضبــط مــا يحــوز ويحــرز من 
مــواد مخدرة في غير األحــوال المصرح بها 

قانونا.
وبمراقبــة مقر ســكن األول بعــد رصده تمت 
مشاهدة سيارة تقترب من المنزل وتوقفت 

غيــر  شــخص  يقودهــا  وكان  منــه،  بالقــرب 
معــروف بذلــك الحيــن، وبعد لحظــة وجيزة 
شــوهد المتهــم األول يخــرج من مقر ســكنه 
ويركــب فــي تلــك الســيارة، ومن ثــم تحركا 

من المنطقة.
وبمتابعة الســيارة حتى وصولها إلى شــارع 
الشــيخ خليفــة بــن ســلمان باتجــاه المنامــة 
عند الســاعة 7:00 مســاء، تم استيقافها من 
جانــب إحــدى دوريــات النجــدة، والتــي تــم 

الترتيب معها مسبقا لتوقيف من فيها.
وعنــد وصول الشــرطة تــم إعامهمــا بهوية 
مأمــوري الضبــط القضائــي، والتي اســتجابا 
لهــا وبالتأكــد مــن هوية الشــخص الــذي كان 
يقــود الســيارة المذكــورة تبيــن أنــه المتهــم 
الثانــي، والــذي لوحــظ أنــه كان بحالــة غيــر 
طبيعيــة، لكــن عنــد بتفتيشــه ذاتيــا لــم يتــم 
أي  علــى  ســيارته  فــي  أو  بحوزتــه  العثــور 

شــيء يذكــر، إال أنــه أقــر واعتــرف بتعاطيه 
للمخدرات.

وبالتأكد من هوية المتحرى عنه الذي برفقة 
المتهــم الثانــي، تبيــن أنــه هــو فعــا المتهــم 
األول، والــذي كان بحالــة غيــر طبيعيــة هــو 
اآلخــر، وبتفتيشــه ذاتيــا تم العثــور بحوزته 
علــى قطع صغيرة الحجــم داكنة اللون ثبت 
معمليا أنها مادة الحشيش، كما عثر بحوزته 
علــى قــرص طبــي ثبــت معمليــا أنــه قــرص 
الريــكا، فتــم القبض عليهما مــن قبل المازم 

والقوة المرافقة له.
وباالنتقــال إلى مقر ســكن األول تم تفتيش 
ســيارته، والتــي عثــر فيهــا علــى عــدة قطــع 
كبيــرة الحجــم مغلفة ومخبأة أســفل المقعد 
األمامــي الخــاص بالســائق، وبمعاينتها تبين 
أنهــا  ثبــت معمليــا  اللــون  داكنــة  أنهــا قطــع 
لمادة الحشــيش المخدرة، وبمتابعة تفتيش 

مسكنه لم يتم العثور على أي شيء فيه.
ورفــض المتهــم األول معاونــة شــرطة إدارة 
هويــة  كشــف  فــي  المخــدرات  مكافحــة 
علــى  برفقتــه  يعملــون  الذيــن  األشــخاص 
داخــل  إلــى  المخــدرة  المــواد  تلــك  تهريــب 
المملكــة، والتي أنكرها أساســا، فيما اعترف 
المتهــم الثانــي انــه يتعــاط أقــراص الاريــكا 
منــذ 4 ســنوات تقريبــا أن عندمــا كان عمــره 

15 عاما.
للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  أحالتهمــا  وقــد 
علــى اعتبــار أنهمــا بتاريــخ 8 ينايــر 2019، 
اإلتجــار  بقصــد  تســلم  األول:  المتهــم  أوال: 
مــادة الحشــيش المخدرة في غيــر األحوال 
المرخــص بهــا قانونا، ثانيــا: المتهمــان: حازا 
الحشــيش  مــادة  التعاطــي  بقصــد  وأحــرزا 
المخــدرة والمؤثــر العقلــي الميتامفيتاميــن 

في غير األحوال المرخص بها قانونا.

ــا ــهــم ــي ــاء الـــــمـــــازم الــــــــذي قـــبـــض عــل ــ ــدع ــ ــت ــ ــاس ــ الـــمـــحـــكـــمـــة أمــــــــرت ب

محاكمة شابين بتهمة تعاطي “الالريكا” والتهريب 15 الجاري 

المنامة - النيابة العامة

صــرح وكيــل النيابة بنيابة العاصمة أحمــد األنصاري بأن 
النيابــة العامــة أنجــزت تحقيقاتهــا فــي واقعــة االتجــار 
بفتاتيــن وحجــز حريتهمــا بغيــر وجــه قانونــي وأمــرت 
بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وحددت 
جلســة بتاريــخ 14 أبريــل 2019 لنظرها.وتعــود تفاصيل 
الواقعــة فيمــا أبلغــت بــه المجنــي عليهمــا من أنهمــا كانتا 
تبحثــان عــن عمل فــي بلدهما فشــاهدتا إعاًنــا عن عمل 
فــي أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتواصلتــا مــع 
صاحبــة اإلعــان، والتــي أوهمتهمــا بوجــود فــرص عمــل 
فــي مملكــة البحريــن واســتخرجت لهمــا تأشــيرات عمــل 
بمملكــة البحريــن وحجــزت لهمــا تذاكــر ســفر.  وأضــاف 
أنــه وبعــد حضورهمــا لمملكــة البحريــن تــم اســتقبالهما 
فــي المطــار ونقلهمــا إلــى أحــد الفنــادق بمنطقــة المنامة، 
حيــث تــم احتجازهمــا وإجبارهما على ممارســة الدعارة 
بواســطة اإلكراه مع أشــخاص مختلفين من قبل المتهمة 
األولــى؛ وذلــك مقابــل مبالــغ ماليــة تتحصــل عليهــا هــي 
والمتهمة الثانية. وتمكن الضحايا من االستنجاد بسفارة 
دولتيهمــا، التــي أبلغــت الشــرطة فخلصتهمــا، فضــاً عــن 
ضبــط 3 متهميــن، كان اثنــان منهما يعمــان بالفندق وقد 
قامــا بالتســهيل لألشــخاص طالبــي المتعة الجنســية من 

االلتقــاء بالمجنــي عليهمــا لممارســة الجنــس عــن طريــق 
تزويدهــم بأرقــام غرفهمــا، فيما قــام المتهــم الثالث بنقل 
ريــع الدعــارة من المتهمة األولى للمتهمة الثانية.  وأشــار 
األنصــاري إلــى أن النيابــة باشــرت التحقيــق فــور إباغها 
بالواقعــة، حيــث اســتمعت إلــى أقــوال المجنــي عليهمــا 
واســتجوبت المتهميــن، وأمــرت بحبســهم، كما اســتمعت 
لشــهود الواقعــة وطلبت تحريات الشــرطة، والتي أكدت 
تقومــان  والثانيــة  األولــى  المتهمتيــن  أن  مــن  الواقعــة 
باالتجار باألشخاص بطريق الحيلة بعد إيهام األشخاص 
بتوفيــر فــرص عمــل، وعليه أمــرت النيابة العامــة بإحالة 

المتهمين إلى المحاكمة الجنائية محبوسين.

ضبط رئيسة شبكة دعارة واثنين من معاونيها السجن 5 سنوات لخاطف آسيوي
سنتين لــمــدة  بحبسهم  ــن  ــري آخ  3 عــاقــبــت  المحكمة 

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئناف شــرطي ســابق )32 عامــا( مــدان مــع 3 
آســيويين باختطاف عامل كهربائي آســيوي الجنســية وضربه ليحصل منه على أموال بدعوى حمايته 

من القبض عليه، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه لالرتباط.

كمــا عاقبــت محكمــة أول درجــة المتهميــن الثاثة 
اآلســيويين، وهــم مــن ذات جنســية المجني عليه، 
وتتــراوح أعمارهم ما بيــن 26 و33 عاما، لتعاونهم 
مــع الشــرطي في تنفيــذ جريمته بحبــس كل منهم 
لــكل  دينــار   200 مبلــغ  وبتغريمهــم  ســنتين  لمــدة 
منهــم، وأمــرت بإبعادهم عن الباد لمدة 3 ســنوات 
عقــب تنفيــذ العقوبــة المقضــي بها بحقهــم. وقالت 
المحكمــة إن الواقعــة تتحصــل فيمــا جــاء ببــاغ 
النيابــة العســكرية الــواردة للنيابــة العامــة والمقدم 
مــن المجنــي عليــه )30 عامــا( ضــد المتهــم األول 
)المســتأنف(، والــذي يعمــل شــرطيا برتبــة رئيــس 

عرفــاء، يتهمه فيه باســتغال وظيفتــه بأخذ مبالغ 
ماليــة منــه علــى ســبيل الرشــوة كونــه يعمــل “فري 
فيــزا”. وأضــاف المجنــي عليه أن المســتأنف طلب 
منــه مبلــغ 200 دينــار مقابــل التســتر عليــه وعــدم 

القبض عليه في حال تورطه بأية قضية.
إن  قائــا  باغــه،  فــي  عليــه  المجنــي  واســتطرد 
المبلــغ ضــده كان قــد حضــر لمنزلــه مســبقا وقــام 
بســرقة مبلــغ من المال من غرفته ثــم اعتدى عليه 
بالضرب وقيده بمساعدة كل من المتهمين الثاثة 
اآلخريــن، وقــام المتهمــان الثانــي والثالــث بتقييــد 
كلتا يديه من الخلف بواســطة حبل وأجبروه على 

التوقيــع وإمضــاء البصمــة علــى أوراق خاليــة مــن 
ثمة بيانات.

بعــد  تمكــن  عليــه  المجنــي  أن  البــاغ  فــي  وجــاء 
االتفاق مع رجال األمن من القيام بكمين بالترتيب 
متلبســا  األول  المتهــم  ضبــط  وتــم  الشــرطة،  مــع 
بجرمــه، وهــو يســتلم األمــوال مــن المجنــي عليــه، 
والــذي أوضــح أنــه كان يطالبــه بمبلــغ 2000 دينار، 

ومن ثم قام بتخفيضها إلى 1400 دينار فقط.
من جهته، ادعى المستأنف أنه كان يطالب المجني 
عليــه باألمــوال؛ ألنــه تــورط بخســائر ماليــة حينما 
تــم ضبطــه يحــوز قطعــة خشــبية كانــت تحتــوي 
علــى ســبائك من الذهــب، والتي ينــوي تهريبها من 
البحرين إلى دولة آســيوية، وأن قصده من خطف 
المجني عليه ليس ســوى أخذه إلى مركز الشرطة، 
إال أنهــم اتفقــوا علــى حــل الموضوع وديــا بإمضاء 

الورقة كضمان مالي لصالحه. 

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

أحمد األنصاري



يعقــد االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن مؤتمــره العــام نهــار غــد )الســبت( 
النتخاب قيادة جديدة.

ويتنافــس 18 مترشــحا، 13 منهــم إداريــون 
بقيــادة االتحــاد.  15 مقعــدا  حاليــون، علــى 
ويســمي االتحــاد مجلــس إدارتــه بمصطلــح 

“المجلس التنفيذي”.
ترشــيحهما:  يجــددا  لــم  اللــذان  واإلداريــان 
إبراهيــم األنصــاري مــن نقابــة شــركة )بــاس( 
الوطنية، ونسرين العسومي من نقابة شركة 

بتلكو الحرة.
العامــة  للعالقــات  الرئيــس  نائــب  وقــال 
واإلعــالم باالتحــاد حمد الســبيعي لـــ “البالد” 
إن عــدد المندوبيــن بمؤتمر االتحــاد يبلغ 85 

شخصا يمثلون 20 نقابة.
وأضاف أن عدد النقابات ال يشــمل من أعلن 
االنسحاب من االتحاد خالل األيام الماضية.
وتراعــى النســبية الحتســاب عــدد مندوبــي 
الســبيعي  ولفــت  العــام،  بالمؤتمــر  النقابــات 
العــدد األكبــر مــن  النقابــات لديهــا  أثقــل  أن 
المندوبيــن، وهــم: نقابــة شــركة ألبــا ونقابــة 
والخدمــات،  اإلنشــاءات  ونقابــة  التربوييــن 
ويبلــغ عــدد المندوبيــن 15 شــخصا عــن كل 

نقابة.
وعما إذا توجد قوائم للتنافس على تشــكيل 
القيــادة الجديــدة، اســتبعد الســبيعي ذلــك، 
وقــال إن عــدد المترشــحين بســيط وليــس 

كبيرا ما يستدعي تشكيل قوائم.

“ألبا” و “جيبك”

ويهيمن على مشــهد الترشيحات دفع نقابة 
شــركة ألبا 4 مترشــحين، وهــو األكبر وفيما 

لــو حجــزت النقابة هــذه المقاعــد بالمجلس 
التنفيــذي )15 مقعــدا(، فســتغطي ربــع عدد 
شــركة  نقابــة  مترشــحو  ويليهــا  المقاعــد، 
بينهــم  مــن  3 مترشــحين  بدفعهــا  )جيبــك( 
الرئيــس الحالــي لالتحــاد يعقــوب يوســف 
ثــم يتســاوى عــدد المترشــحين مــن نقابات 
شــركة  عمــال  شــركة  نقابــة  مثــل  متعــددة 
تطويــر للبتــرول ونقابة شــركة بابكو الحرة 
ونقابة شركة بتلكو الحرة والنقابة الوطنية 

لعمال طيران الخليج.
وقطاعيــا، فــإن أغلــب النقابــات المترشــحة 
صناعيــة  شــركات  نقابــات  بأنهــا  تصنيــف 
مثل التنظيمات العمالية الموجودة بشــركة 
تطويــر للبترول وشــركة جيبك وشــركة ألبا 
وشــركة  جرامكــو  وشــركة  بابكــو  وشــركة 

صلب البحرين.
 3 فقــد ترشــحت  المــرأة،  أمــا عــن حضــور 
نقابيــات مــن شــركة بابكــو وشــركة طيــران 
الخليــج وشــركة ألبــا، وتبلغ نســبتهن 17 % 

من إجمالي عدد المترشحين.
بالســاعة  الحــر  االتحــاد  مؤتمــر  وســيلتئم 
التاســعة مــن صبــاح يــوم الســبت الموافــق 
6 أبريــل بقاعــة )بتيــل( بفنــدوق )ويندهــام 

جراند(.

صورة أرشيفية للمجلس المركزي لالتحاد الحر

18 نقابيا يتنافسون على 15 مقعدا بقيادة االتحاد الحر
اإلدارة ربــع  علــى  “ألبــا”  وعيــن  االتحــاد..  وجــه  علــى  تهيمــن  الصناعيــة  النقابــات 

7032 دعوى 
شرعية محسومة 

و871 جارية 
و16 موقوفة

2364 دعوى 
استئنافية منها 2048 
محسومة و309 جارية 

و7 موقوفة

۱۰۸ طعون 
بالتمييــــز في 

الدائـــــــرة 
الشرعيـــة

النص القانوني 
المستمد من 
الشريعة يعزز 
كفاءة األداء

السبيعي لـ “البالد”: 
85 مندوبا بالمؤتمر 

العـــــام يمثلـــون 
20 نقابة

أكثر عدد للمندوبين 
من نقابات “ألبا” 

و “التربويين” و 
“اإلنشاءات”

ال قوائم 
باالنتخابات 

و3 مترشحات 
بنسبـــة 15 %

أكبر عدد 
للمترشحين من 

نقابة “ألبا” و 
”جيبك”
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راشد الغائب
المترشحون بانتخابات االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

نبذة نقابية موجزةاسم النقابةاالسم

نائب الرئيس للشكاوى العمالية بالمجلس التنفيذينقابة عمال شركة تطوير للبترولأحمد عقيل فقيهي 

أمين السر العام بالمجلس التنفيذينقابة شركة )جيبك(أسامة سلمان حسن محمد

أمين السر العام المساعد بالمجلس التنفيذينقابة بتلكو الحرةباسم علي سيادي

نائب الرئيس للتنظيم الداخلي بالمجلس التنفيذينقابة بابكو الحرةنسيم جاسم محمد الذوادي

نائب الرئيس للعالقات العامة واالعالم بالمجلس التنفيذينقابة شركة )جيبك(حمد محمد السبيعي

النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ومسؤولة شؤون المرأة النقابة الوطنية لعمال طيران الخليجزبيدة غالم رسول البلوشي

أمينة سر بنقابة بابكو الحرةنقابة بابكو الحرةسارة محمد النعيمي

نائب الرئيس للشؤون المالية بالمجلس التنفيذيالنقابة الوطنية لعمال طيران الخليجعبدهللا يوسف حسن جناحي

نائب الرئيس للصحة والسالمة بالمجلس التنفيذينقابة جرامكو الوطنيةمحمد رسول بخش عبدهللا 

نائب رئيس بنقابة بتلكو الحرة ورئيس المجلس المركزي باالتحادنقابة بتلكو الحرةمحمد يحيى مراد

رئيس المجلس التنفيذي نقابة شركة )جيبك(يعقوب يوسف 

عضو بالمجلس المركزي باالتحاد، ورئيس نقابة العاملين باإلنشاءات نقابة اإلنشاءات والخدماتأيمن سلمان حسن محمد
والخدمــات )نقابــة جديــدة أنشــئت منذ قرابة 6 أشــهر تشــمل الشــحن 

والتوصيل والمقاوالت والخدمات اللوجستية(.

رئيس نقابة )تطوير(، ونائب الرئيس لشؤون الشباب العامل بالمجلس نقابة عمال شركة تطوير للبترولعلي محمد سالمين
التنفيذي

نائب الرئيس بالمجلس التنفيذينقابة شركة )ألبا(باسم قمبر كويتان

عضو مجلس إدارة نقابة ألبانقابة شركة )ألبا(ندى ناجي علي محمد

نائب الرئيس للعالقات العربية والدولية بالمجلس التنفيذينقابة شركة )ألبا(علي عبدهللا البنعلي

عضو بمجلس إدارة نقابة شركة صلب البحريننقابة شركة صلب البحرينخليل ابراهيم القالف

نائب الرئيس للمشروعات واألنشطة بالمجلس التنفيذينقابة شركة )ألبا(عبدهللا مهدي معراج

حسم 45 قضية من أصل 108 طعون تمييز جعفرية
ــرا ــه ش  19 ــي  ــ ف ــة  ــيـ ــرعـ شـ دعــــــوى   7919 ــدل:  ــ ــعـ ــ الـ وزيــــــر 

أشــار وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بن علــي بن عبدهللا آل خليفــة إلى أن عدد الدعــاوى المنظورة منذ 
تفعيل قانون األسرة رقم 19 لسنة 2017 بالشق الجعفري التي قيدت خال الفترة 1 أغسطس 2017، أول يوم لنفاذ القانون، ولغاية 
28 فبراير2019 بلغت عدد الدعاوى المنظورة أمام كل من المحاكم الصغرى والمحاكم الكبرى 7919 دعوى شرعية ابتدائية توزعت 

على 7032 دعوى محسومة و871 دعوى جارية و16 دعوى موقوفة.

وبلغــت عــدد الدعــاوى المنظــورة أمام 
المحاكــم الكبــرى بصفتها االســتئنافية 
ومحاكم االستئناف العليا 2364 دعوى 
اســتئنافا   2048 تضمهــا  اســتئنافية 
محســوما و309 اســتئنافات جارية و7 

استئنافات موقوفة.
وبخصوص عــدد الطعون المقيدة لدى 
محكمة التمييز، فقد بلغت ۱۰۸ طعون 
وذلــك  الشــرعية(،  )الدائــرة  بالتمييــز 
خالل الفترة من ۲۹ يونيو ۲۰۱۸ لغاية 
۲۸ فبرايــر ۲۰۱۹، والمــدة المبينــة فــي 
هذا البند أخذت بمراعاة التعديل الذي 
طــال مرســوم قانــون محكمــة التمييــز 
رقــم 8 لســنة 1989 الصــادر بالقانــون 
رقم ۲۷ لســنة ۲۰۱۸ بتعديل المرســوم 

المشار إليه. 
جــاء ذلــك خالل رد الوزير على ســؤال 

مقدم من عضو مجلس الشــورى أحمد 
الحــداد بشــأن قانــون األســرة الموحــد 
بشــأن  الجعفــري  الشــق  يخــص  فيمــا 
تفعيل قانون األســرة الصــادر بالقانون 
القضايــا  وعــدد   2017 لســنة   19 رقــم 
المنظــورة، إذ أوضــح وزيــر العــدل أن  
المصادقــة  وتمــت  صــدر  قــد  القانــون 
عليــه من قبل جاللــة الملك بتاريخ 19 
يوليو 2017 ونشــر بالجريدة الرســمية 
بتاريــخ ۲۰ يوليو ۲۰۱۷، وكانت المادة 
التاســعة من مواد اإلصــدار نصت على 
رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء، كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل 
به من أول الشــهر التالي لتاريخ نشــره 
فــي الجريــدة الرســمية، وبالتالــي كان 
األول مــن أغســطس ۲۰۱۷ هــو تاريــخ 
التاريــخ  ذلــك  ومنــذ  القانــون،  نفــاذ 

بــدأت فعليا المحاكم الشــرعية بإصدار 
ألحــكام  وفقــا  الشــرعية  األحــكام 
ونصــوص القانون الــذي جاءت نتيجة 
اســتمرت  متراكمــة  قضائيــة  لخبــرات 
لعقــود طويلــة، وكان الســريان قانــون 
نفــوس  فــي  الطيــب  األثــر  األســرة 
بيــان  مــن  يحققــه  لمــا  المواطنيــن 
بالحقــوق  متصلــة  وعدالــة  لألحــكام، 
فــي  ســاهم  كمــا  واألســرية  الشــرعية 
تحقيــق مملكــة البحريــن لنقلــة مهمــة 
على صعيد تطوير المنظومة القانونية 
الحجــر  باعتبارهــا  باألســرة  المعنيــة 

األساس البناء المجتمع وازدهاره.
وأضاف: أصبح وجــود النص القانوني 
اإلســالمية  الشــريعة  مــن  المســتمد 
فــي  األداء  لكفــاءة  معــززا  الغــراء 
المحاكــم إضافــة إلى ذلــك، وفي ضوء 

فقــد  الموحــد،  األســرة  أحــكام  قانــون 
صــدر تعديــل قانــون محكمــة التمييــز 
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ۲۸ 
يونيــو ۲۰۱۸ القانــون رقــم )۲۷( لســنة 
قانــون  أحــكام  بعــض  بتعديــل   ۲۰۱۸
بالمرســوم  الصــادر  التمييــز  محكمــة 
)8( لســنة ۱۹۸۹، والــذي  بقانــون رقــم 
يطعنــوا  أن  للخصــوم  بموجبــه  بــات 
األحــكام  فــي  التمييــز  محكمــة  أمــام 
الصــادرة من محكمة االســتئناف العليا 
المدنيــة أو الشــرعية، أو عــن المحكمــة 
الكبــرى المدنيــة أو الشــرعية بصفتهــا 
االســتئنافية، فــي األحــوال اآلتيــة “إذا 
كان الحكــم المطعــون فيــه مبنيــا علــى 
مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو 
تأويلــه. أو إذا وقــع بطــالن فــي الحكم 
فــي  أثــر  اإلجــراءات  فــي  بطــالن  أو 
الحكــم وذلــك فــي ظــل وجــود الدائرة 
الحاصلــة  الطعــون  بنظــر  المختصــة 
علــى األحــكام الصــادرة مــن المحاكــم 
الشــرعية والمشكلة بغالبية من القضاة 

الشرعيين”.

وزير العدل  أحمد الحداد

أصدرت نقابات تعمل في قطاع المعادن باالتحاد العام لنقابات 
عمال البحرين بياًنا بشــأن االنتقاص من المكاســب العمالية في 
بعــض شــركات القطاع محملة أصحــاب العمل هذا التراجع في 
الحقــوق والمكاســب، ومؤكدة أن العمــل ال يمضي إال بجناحيه 
إدارة متفهمــة متطــورة ومؤمنــة بالحــوار االجتماعــي وعمــال 

مخلصين لعملهم متمتعين بحقوقهم ومكاسبهم. 

 ودعت نقابــات قطاع المعادن 
وزارة العمــل بوصفهــا الضامن 
لتطبيــق قانــون العمــل والجهة 
المســؤولة عن االلتزام بمعايير 
حــث  إلــى  الدوليــة  العمــل 
أصحــاب العمــل علــى تطبيــق 
قانون العمــل وقانون النقابات 
الرابــع  البــاب  األخــص  وعلــى 
عشــر من قانون العمل المتعلق 
التــي  الجماعيــة  بالمفاوضــة 
وعقــود  البــاب  عليهــا  ينــص 

العمل الجماعي. 
 وبينت نقابــات قطاع المعادن 
مســتمر  بينهــا  التنســيق  أن 
الخبــرات  تبــادل  أجــل  مــن 
والمعلومات والممارسات التي 
العمــل  مــن  مزيــد  إلــى  تــؤدي 
زيــادة  ســبيل  فــي  المشــترك 
مفاهيــم  وتطويــر  اإلنتاجيــة 

وممارســات الصحة والســالمة 
المهنيــة والدفــاع عــن الحقوق 

والمكاسب العمالية.  
فــي  أنهــا  النقابــات  وبينــت 
ســعي إلــى مزيــد مــن عالقــات 
اإلنتــاج المتطــورة واإليجابيــة 
االحتــرام  علــى  القائمــة 
المتبــادل والحــوار االجتماعي 
والمفاوضة الجماعية ومعايير 
والقوانيــن  الدوليــة  العمــل 

المحلية ذات العالقة.

١- نقابة جرامكو )الدرفلة( 
٢- نقابة عمال أسري

٣- نقابة مجموعة فوالذ 
٤- نقابة بلكسكو

٥- نقابــة شــركة البحريــن الدولية 
لرذاذ المعادن

٦- النقابة العمالية لشركة ألبا 
٧- نقابة شركة ميدال كيبل

ال لالنتقاص من مكاسب عمال المعادن

الموقعــــــون علــــى البيـــــان

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

7 نقابات 
تنتقد تراجع 

الحقوق
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الرياضيــة المدينــة  مشــروع  وثائــق  لمراجعــة  استشــارات 

للشبكة الكهربائية بـ“تطوير”

طرحت شركة تطوير للبترول في مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لصيانة شبكة التوزيع الكهربائي عالي الجهد تقدم 
إليهــا 3 عطــاءات أقلهــا بنحــو 3.6 مليــون دوالر )مــا يعــادل 1.4 مليون دينار(، في حيــن أكبرها بقرابة 15 مليــون دوالر )ما يعادل 5.6 

مليون دينار(. 

ووفًقــا للمعلومات المنشــورة علــى الموقع، 
المقــاول  أداء  يشــمل  أن  يجــب  فإنــه 
والمعــدات  المــواد  توفيــر  للخدمــات 
تنفيذهــا  يتــم  التــي  والنقــل  والموظفيــن 
وفًقا ألعلى المعايير. وهناك ســتة مكونات 
المقــاوالت  هــي:  الخدمــة،  لهــذه  رئيســة 
الوقائيــة،  الصيانــة  خــط  علــى  المجدولــة 
مــن  العامــة  والصيانــة  الوقائيــة  الصيانــة 
الطلــب  الشــركة، خدمــة االســتدعاء عنــد 
العيــوب  قائمــة  للطــوارئ،  واالســتجابة 
الخاصــة بإيقــاف المكالمــة للخطــأ الرئيس 
أو الصيانــة التصحيحية، خدمات المقاول 
المتخصصــة المطلوبــة بنــاء علــى الطلــب، 

وخدمات أخرى.
كمــا طرحت الشــركة مناقصــة لتوقيع عقد 
زمنــي لمــدة خمــس ســنوات لتوريــد قطــع 
غيــار مضخــات ماركة “بيكو” الســتخدامها 
فــي وحــدات تجفيف الغاز رقــم )ك 1( و)ك 
فــي  البحريــن الســتخدامها  فــي حقــل   )2
أعمــال الصيانــة الدورية تقــدم إليها عطاء 

وحيد بنحو 644.1 ألف دينار.
لهيئــة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  وكذلــك 
الكهربــاء والمــاء؛ مــن أجل دعــوة التأهيل 
ألعمــال  المحلييــن  للمقاوليــن  المســبق 
وأعمــال  الكهربائيــة  القواطــع  صيانــة 
الحمايــة ألعمــال العقود الزمنيــة في إدارة 

نقل الكهرباء، تقدم إليها 21 عطاء فنيا.
لــوزارة  مناقصــة  فــي  المجلــس  ونظــر 
األشــغال وشــؤون البلديــات بتمويــل مــن 
لتقديــم  للتنميــة  الســعودي  الصنــدوق 
وثائــق  لمراجعــة  االستشــارية  الخدمــات 
واإلشــراف  الرياضيــة  المدينــة  مشــروع 
علــى تنفيذه، تقــدم إليها 6 عطاءات فنية. 
ويتكون المشــروع من المنشــآت الرياضية 
)استاد رياضي بسعة نحو 50 ألف متفرج، 
االســتخدامات  متعــددة  رياضيــة  صالــة 
مجمــع  متفــرج،  آالف   10 نحــو  بســعة 
الفرديــة،  لأللعــاب  والصــاالت  المســابح 
المالعب الخارجية ومضمار ألعاب القوى(، 

المرافق والخدمات والبنية التحتية.
وكانــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
مناقصــة   2018 فبرايــر   8 فــي  طرحــت 
لتصميــم  االستشــارية  الخدمــات  لتقديــم 
مشروع المدينة الرياضية بالصخير، تقدم 

إليها عطاء وحيد بقيمة 4 ماليين دينار. 
وبتاريــخ 7 ســبتمبر 2018، طرحــت وزارة 
مناقصــة  البلديــات   وشــؤون  األشــغال 
ألعمال بناء المجموعة الثانية من مشروع 
المدينة الرياضية، وهي المســرح المفتوح، 
تقدم إليها 5 عطاءات، أقلها بـ 14.5 مليون 

دينار وأكبرها بقرابة 19.7 مليون دينار. 
كمــا نظــر المجلــس فــي مناقصــة للــوزارة 

بتمويــل مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة 
االقتصادية العربية لمشروع تشييد وبناء 
مجمــع الرعايــة االجتماعيــة بمدينــة حمــد 

تقدم إليها 8 عطاءات فنية.
وأظهــرت أحدث بيانات نشــرت على موقع 
المجلــس أمس فتح 12 مناقصة تابعة إلى 
8 جهــات حكومية، بإجمالي 62 عطاء، في 
حيــن علق 3 عطــاءات تابعة لجهتين. وبلغ 
مجمــوع أقــل العطاءات المقدمــة نحو 2.5 

مليون دينار.
إلدارة  مناقصــات   4 المجلــس  وفتــح 
المخــازن المركزيــة بهيئة الكهربــاء والماء، 
مــن  متنوعــة  وحــدة   4500 لشــراء  أولهــا 
أمتــار الكهربــاء الذكية لغرض اســتخدامها 
مــن جانــب إدارة توزيــع الكهربــاء، تقــدم 
ألــف   174 3 عطــاءات أقلهــا بقيمــة  إليهــا 
دينــار، والثانيــة لشــراء 1400 وحــدة مــن 
أعمــدة اإلنــارة بطــول 8 أمتار لالســتخدام 
فــي شــبكة الكهربــاء والمــاء فــي البحريــن 
تقــدم إليهــا 4 عطــاءات علق أحدهــا وأقل 
عطاء بنحو 101.9 ألف دينار، فيما تعلقت 
الثالثة بشــراء 900 وحدة من مراوح طرد 
صناعيــة، تقدم إليها عطــاءان أقلهما بنحو 
غــاز  لتزويــد  دينــار، واألخيــرة  ألــف   40.3
ثاني أكســيد الكربون إلى محطة رأس أبو 
جرجــور إلنتــاج الميــاه تقــدم إليهــا عطــاء 

وحيد بنحو 67 ألف دينار.
كمــا فتح المجلــس مناقصة لوزارة شــؤون 
محليــة(؛  )عامــة  مناقصــة  لطــرح  اإلعــالم 
لبــث قنــوات  )GMPLS(؛  لتوفيــر وصلتــي 
البحريــن الفضائية علــى القمر االصطناعي 
Eutelsat 8 بين البحرين والكويت ووصلة 
البحريــن  بيــن   17Mbps بســرعة  أخــرى 
ولنــدن، تقــدم إليهــا 3 عطاءات علــق اثنان 
منها وأقل عطاء بنحو 46.9 ألف دينار، في 

حين أكبرها بقرابة 157.2 ألف دينار.
وكذلك فتح المجلس مناقصة لشركة مطار 
البحريــن لتوريــد معدات ومالبــس الحماية 
لرجال مكافحة الحريق بالمطار، تقدم إليها 
6 عطاءات أقلها بنحو 25.8 ألف دينار، في 

حين أكبرها بقرابة 76.9 ألف دينار.
وأيضــا فتــح المجلــس مناقصــة لبورصــة 
البحريــن للتأميــن الصحــي والتأميــن على 
الحيــاة لموظفــي البورصــة وعوائلهم بدًءا 
مــن تاريخ 1 يونيــو 2019 ولغاية 31 مايو 
2020، تقــدم إليهــا 4 عطــاءات أقلها بنحو 
33.8 ألــف دينــار، فــي حيــن أكبرهــا بقرابة 

93.1 ألف دينار.

“سوق السعودية” تخترق 
9 آالف نقطة ألول مرة

نجح مؤشــر ســوق األســهم السعودية 
عنــد  الخميــس  أمــس  اإلغــالق  فــي 
مســتوى قياسي ألول مرة منذ نحو 4 
سنوات، وتحديدا في يوليو من العام 

2015، فوق 9 آالف نقطة.
أوســاط  التفــاؤل  مــن  حالــة  وتســود 
المســتثمرين في الســوق بعــد الترقية 
وبــدء  الناشــئة،  األســواق  لمؤشــرات 

تدفق االستثمارات األجنبية.
الســوق عنــد مســتوى  وأنهــى مؤشــر 
 ،%  0.87 بارتفــاع  نقطــة،   9063
مدعومــا بصعــود عــدد من المؤشــرات 

القطاعية.
وبلغــت قيمــة التــداوالت 3.66 مليــار 

ريال، بأحجام 141.2 مليون سهم.

دبي -  العربية نت

المنامة - البحرين للتنمية

قــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة البحرين 
والعضــو  الناشــئة  الصناعــات  لتنميــة 
آل  محمــد  بــن  هشــام  الشــيخ  المنتــدب 
خليفة” شكَّل مهرجان الزهور أهمية كبيرة 
لهذا العام؛ كونه يعقد ألول مرة في ســوق 

المزارعين بهورة عالي. 
زراعيــة  شــركات  مشــاركة  جانــب  إلــى 
بعــرض  قامــت  متخّصصــة  بحرينيــة 
عــن  فضــال  متنوعــة.  محليــة  منتجــات 
اإلقبــال الكبيــر علــى المهرجــان ومــا يلعبه 
البحرينــي  للمــزارع  كبيــر  دعــم  مــن  ذلــك 
وترويــج المنتجــات المحليــة ذات الجودة 
دعــم  فــي  المســاهمة  وبالتالــي  العاليــة، 
وتنميــة القطــاع الزراعي المحلــي، وهو ما 
يهــدف إليه ســوق المزارعين بهــورة عالي، 
حيــث وصــل عــدد مرتــادي المهرجــان في 
فترة انعقاده أيام الســبت إلى ما يزيد عن 

27 ألف زائر”.
وكان ســوق المزارعيــن الدائم بهورة عالي 
اســتضاف مهرجــان الزهور الســنوي خالل 
أيام السبت في الفترة من 26 يناير وحتى 
مــن  بيــن كل  بالتعــاون   2019 مــارس   30
بــوزارة  البحريــة  الزراعــة والثــروة  وكالــة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 

العمراني ومجموعــة بنك البحرين للتنمية 
والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.  
وشــارك فــي المهرجــان عدد من الشــركات 
والمشــاتل الزراعيــة والهــواة، وتــم عــرض 
والــورود  الزهــور  مــن  مختلفــة  أنــواع 
الزينــة،  ونباتــات  والشــتالت  الطبيعيــة 
وغيرهــا مــن األنــواع النباتيــة التــي يكثــر 
فتــرة  فــي  محلًيــا  وإنتاجهــا  زراعتهــا 
المعــرض. كما شــهد المهرجــان إقباال كثيفا 

من جانب الزوار والمتّسوقين.
كمــا أكــد الشــيخ هشــام أهميــة تنظيم هذا 
تقديــم  عمليــة  صعيــد  علــى  المهرجــان 
وتكامــل  موســمية  بحرينيــة  منتجــات 
المنتجــات التــي تعرضها ســوق المزارعين 

للمستهلكين.

27 ألف زائر لمهرجان الزهور

المنامة - بورصة البحرين المنامة - الصناعة والتجارة

أقفــل مؤشــر البحريــن العام يـــوم أمس الخميس عند مســتوى 
1,419.30 بارتفــاع وقــدره 0.74 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم 
األربعاء، في حين أقفل مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى 

785.96 بارتفاع وقدره 4.59 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وتداول المستثمرون 5.71 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 
1.42 مليــون دينــار، تــم تنفيذهــا من خــالل 113 صفقة، حيث 
ركز المستثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية، 
والتــي بلغت قيمة أســهمه المتداولــة 938.42 ألف دينار، أي ما 
نســبته 66.29 % من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 

3.39 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 30 صفقة.
جــاء البنــك األهلــي المتحــد فــي المركــز األول، إذ بلغــت قيمــة 
أســهمه المتداولــة 872.42 ألــف دينــار، أي مــا نســبته 61.63 
% من إجمالـــي قيـــمة األســهم المتداولـــة وبكمية قدرها 2.81 
مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــالل 16 صفقــة. أمــا المركــز 
الـــثاني، فكان لشــركة )بتلكو( بقيمة قدرها  179.57 ألف دينار 
أي مــا نســبته 12.68 % مــن إجمالــي قيمة األســهم المتداولـــة 
وبكميــة قدرهــا 571.87 ألف ســهم، تم تنفيذها مـــن خـــالل 26 

صفقة.
ثم جاءت مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة قدرهـا 89.63 

ألــف دينــار، أي مــا نســبته 6.33 % مــن إجمالـــي قيمــة األســهم 
المتداولـــة وبكمية قدرها 909.40 ألف ســهم، تـــم تنفيذها من 

خالل 12 صفقة.
وتم تداول أســهم 16 شــركة، ارتفعت أســعار أســهم 3 شركات، 
فــي حيــن انخفضت أســعار أســهم 3 شــركات، وحافـــظت بقية 

الشركات على أسعار إقفاالتها السابقة.

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  اجتمــع 
والسياحة زايد الزياني بسفير جمهورية 
روســيا االتحاديــة لــدى البحريــن إيغور 
كريمنــوف وذلــك الســتعراض وتطويــر 
وتعزيــز العالقات البحرينية – الروســية 
المناســبة  األرضيــة  وخلــق  المشــتركة 

للمشاريع القطاع الخاص لكال البلدين.
علــى  الوزيــر  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي 
وحرصهــا  البحريــن  حكومــة  اهتمــام 
بكافــة  عالقاتهــا  تطويــر  علــى  الدائــم 
الــدول الشــقيقة والصديقــة، الفتــًا إلــى 
أهميــة الزيــارات المتبادلــة والفعاليــات 
تعزيــز  فــي  المشــتركة  االقتصاديــة 
إلــى  بهــا  واالرتقــاء  الثنائيــة  العالقــات 
هــذا  فــي  مشــيرًا  متقدمــة،  مســتويات 
الصدد إلى البيئة االستثمارية الصديقة 
والمميــزات  البحريــن  فــي  والمرحبــة 
الحكومــة  تمنحهــا  التــي  والتســهيالت 
الموقــرة للمســتثمرين من جميــع أنحاء 

العالــم، إضافة إلى االنفتــاح االقتصادي 
الذي تتميز به في ظل االســتراتيجيات 
والــرؤى الحكومية الهادفــة إلى توطين 
الخيــار  البحريــن  وجعــل  االســتثمارات 

األمثل للمستثمرين.
يذكــر أن الوزير الزياني يترأس الجانب 
الحكوميــة  اللجنــة  فــي  البحرينــي 

البحرينية - الروســية للتعــاون التجاري 
والتكنولوجــي  والعلمــي  واالقتصــادي 
التــي تــم تشــكيلها وفــق المرســوم رقــم 
علــى  بالتصديــق   2017 لســنة   )18(
الحكوميــة  اللجنــة  إنشــاء  اتفاقيــة 
البحرينية - الروســية للتعــاون التجاري 

واالقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
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وتنفيذ 113 صفقة البنوك  التعامالت على قطاع  تركيز  ــر يــجــتــمــع مـــع الــســفــيــر إيـــغـــور كــريــمــنــوف ــوزيـ الـ
تداول 5.7 مليون سهم بـ 1.4 مليون دينارالزياني يستعرض البيئة االستثمارية مع روسيا

5 أبريل 2019 الجمعة
29 رجب 1440

الشيخ هشام بن محمد 

نجــح الــدوالر األميركــي فــي تســجيل أفضــل أداء فصلي في نحو عام تقريبًا، لكن مع ذلك تركت شــهية المخاطرة لدى المســتثمرين 
بصمتها السلبية على العملة الخضراء. ورغم المكاسب التي حققتها العملة األميركية لكن الزخم المسجل في العام الماضي تقلص 
مع هدوء التوترات التجارية وسط مفاوضات تجري على قدم وساق بين أكبر اقتصادين حول العالم )الواليات المتحدة والصين( 

سعيًا للتوصل إلى حل مرضي.

واســتطاع الدوالر أن يسجل مكاسب أمام 
اليورو والين الياباني والفرنك السويســري 
فــي الفتــرة من ينايــر وحتى نهايــة مارس 
لكنه فشــل أمام الجنيه اإلســترليني وسط 
تطــورات البريكســت وكذلــك مقابــل عملتا 

كندا وأستراليا.
 2.2 بنســبة  الخضــراء  العملــة  وصعــدت 
المنتهــي  الربــع  خــالل  اليــورو  مقابــل   %
فــي مــارس الماضــي مــع بيانــات ســلبية، 
كمــا ســجلت زيــادة 0.8 % و1.3 % أمــام 
اليــن اليابانــي والفرنــك السويســري علــى 

الترتيب.

 %  2.8 بنحــو  الــدوالر  تهــاوى  حيــن  فــي 
أمــام العملــة البريطانيــة كمــا خســر 2.1 % 
و0.9 % علــى الترتيــب مقابل عملتي كندا 
وأســتراليا علــى الترتيــب بالفتــرة المقارنة 

نفسها.
لكــن بالنظــر إلــى الصــورة داخــل األســواق 
حصــد  مــن  تمكــن  الــدوالر  فــإن  الناشــئة، 
مكاســب قوية مقابل بعض العمالت وعلى 
رأسهم البيزو األرجنتيني والليرة التركية.

وكان البيزو األرجنتيني هو العملة األســوأ 
أداًء بيــن العمــالت الناشــئة األخــرى بالربع 
بانخفــاض  الماضــي  مــارس  فــي  المنتهــي 

13.16 %، بعــد أن عاودت العملة تســجيل 
مســتويات قياسية متدنية مرة أخرى هذا 

العام على خلفية مشاكل اقتصادية.
وتواصل الليرة التركية االحتفاظ بمكانتها 
الناشــئة  باألســواق  عملــة  أســوأ  كثانــي 
بخســائر بلغت 4.97 % خالل أول 3 أشــهر 
مــن العــام وســط تقلبــات قوية فــي أواخر 
الربــع فــي ظــل انتخابــات محلية تشــهدها 

البالد.
والليــرة  األرجنتينــي  البيــزو  بعــد  ويأتــي 
التركيــة، عملــة رومانيــا كثالث أســوأ عملة 
فــي األســواق الناشــئة هــذا الربــع المنتهــي 

فــي مارس، حيث انخفــض الليو الروماني 
أمام الدوالر األميركي بنحو 4.50 %.

وفقــد الريــال البرازيلــي 1 % مــن قيمتــه 
األول  بالربــع  الخضــراء  الورقــة  مقابــل 
األداء  حيــث  مــن  الرابعــة  العملــة  ليكــون 

األسوأ بين عمالت األسواق الناشئة.
افريقيــا  جنــوب  عملــة  كذلــك  وشــهدت 
خســائر بنحــو 0.86 % أمــام الدوالر خالل 

الربع األول من هذا العام.
فــي حيــن أن الورقة الخضراء فشــلت في 

روســيا  عملتــي  مقابــل  أرضيــة  اكتســاب 
العمــالت  أفضــل  كانتــا  واللتــان  وتايلنــد، 
أداًء في األســواق الناشئة بالربع األول من 

.2019
وحقق الروبل الروسي مكاسب بنحو 4.83 
% مقابــل الدوالر األمريكي رغم أنه قلص 
مكاسبه مؤخرًا عقب إعالن البنك المركزي 
في البالد أنه قد يتحول للسياســة النقدية 
التســيرية. بينمــا ارتفــع البــات التايالنــدي 
الخضــراء  الورقــة  أمــام   %  1.94 بنحــو 
خــالل فتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 
الصينــي  اليــوان  الماضــي. وشــهد  مــارس 
زيــادة بنحــو 2.47 % أمــام الدوالر، وســط 
مواصلــة المفاوضات التجاريــة إلى جانب 
اإلعــالن عن الخطــة االقتصاديــة الجديدة 
فــي حيــن أن الروبيــة الهنديــة لــم تشــهد 

تغييرًا يذكر مقابل العملة األميركية.

الرابحون والخاسرون في سوق العمالت العالمية

أمل الحامد

بناء مجمع 
الرعاية 

االجتماعية 
بمدينة حمد

أبرز العطاءات المطروحة

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة
3,638,772.530 دوالر Rukun Al Yaqeen International WLL 3 صيانة شبكة التوزيع الكهربائي عالي الجهد تطوير للبترول

644,120.68 THE FUTURE SHOP WLL 1 عقد زمني لمدة 5 سنوات لتوريد قطع غيار 
مضخات ماركه بيكو

0.00 - 6 مناقصة الخدمات االستشارية لمراجعة 
وثائق المشروع واإلشراف على تنفيذ مشروع 

المدينة الرياضية بالصخير - الحزمة األولى

األشغال )الصندوق 
السعودي للتنمية(

0.00 - 8 مشروع مجمع الرعاية االجتماعية بمدينة 
حمد رقم المشروع

األشغال )الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية(

1.4
مليون دينار

المحرر االقتصادي

الزياني مستقبال السفير الروسي 
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تشــير التوقعات إلى تفاؤل كبير نحو تحقيق فائض في الميزانية البحرينية المقررة لعامي 2019 و2020، ويبدو ذلك واضحا  مع ارتفاع ســعر النفط عالميًا، وكســره 
حاجــز الـــ60 دوالرًا للبرميــل بــل مالمســة الـ70 دوالرا للبرميل. فقد قدرت الحكومة البحرينية ســعر برميل النفط خالل الميزانيــة الجديدة للعامين المقبلين، بقيمة 60 

دوالرًا للبرميل الواحد.وبالنظر إلى أسعار النفط العالمية، فقد أنهى سوق النفط تعامالت شهر مارس 2019، وهو متزايد خالل الربع األول من العام الجاري.

مكاســب  أفضــل  العالميــة  النفــط  أســعار  وســجلت 
أسبوعية في نحو عقد من الزمن، منذ عام 2009.

و تتجــه التوقعــات إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي إيرادات 
النفــط للبحريــن بأعلى من المســتهدف خــال ميزانية 
المملكــة  2020.وقــدرت   -  2019 خــال  المملكــة 
اإليــرادات فــي الميزانيــة الجديــدة بقيمــة 2.7 مليــار 
دينار، منها 2.03 مليار دينار )5.4 مليار دوالر( إيرادات 

نفطية فقط في العام الجاري.
أمــا العــام المقبــل 2020، فتســتهدف البحريــن تحقيق 
إيرادات 2.8 مليار دينار، باستحواذ اإليرادات النفطية 
علــى إجمالــي اإليــرادات المحققــة بنحــو %75، بقيمة 

2.09 مليار دينار )5.5 مليار دوالر(.
ومــن المتوقــع مــع زيــادة أســعار النفــط أن تتزايد تلك 
اإليــرادات النفطيــة فــي ميزانيــة البحريــن مــع نهايــة 
2019 – 2020.وتسعى دول الخليج إلى أن توازن بين 

العرض والطلب ليبقى توازن سوق النفط.
ومع تلك األرقام المرتفعة، من المتوقع أن يصل السعر 
إلــى حــدود مــا بيــن 68 و70 دوالرًا للبرميــل، مع نهاية 

.2019
وأشــار المحلــل والخبيــر فــي أســواق النفــط العالميــة، 
عبدالســميع بهبهانــي، إلــى أن هنــاك عوامــل أساســية 
مؤثرة على أســعار النفط للمــدى القريب لنهاية 2019، 
والمتوسط 2020، وهما المخزون العالمي، الذي أصبح 
ُمتأرجحــًا وهــو مــا انعكــس بالتفــاؤل علــى تصريحات 

وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك(.
ومؤخــرًا، ســاهمت جهــود أوبــك فــي خفــض اإلنتــاج 
بالتعــاون مــع روســيا بمقــدار 1.2 مليــون برميــل منــذ 

بداية 2019 في إعادة توازن السوق.
كمــا أن العقوبات التي طبقتهــا الواليات المتحدة على 
كيانات ذات صلة بالطاقة في إيران منذ العام الماضي 

وفنزويا في العام الجاري أدت إلى خفض المعروض.
وبالرجــوع إلــى ميزانيــة البحريــن، نجــد أنهــا رصــدت 
إجمالــي العجــز المتوقــع في الســنتين الماليتين 2019 
و2020 نحــو 1.320 مليــار دينــار، حيــث ســيصل فــي 
2019 إلــى مــا قيمتــه 708 ماييــن دينار فيمــا يتراجع 

في 2020 إلى 613 مليون دينار.
وذكــرت البيانــات الماليــة أنــه لتحقيــق التــوازن بيــن 
اإليرادات والمصروفات فإن متوســط ســعر بيع النفط 
يجب أن يكون عند مســتوى 94 دوالرًا للبرميل خال 
السنة المالية 2019، وعند سعر 89 دوالرًا خال السنة 

المالية 2020.
ومن هنا نجد مع ارتفاع أســعار النفط العالمية، وســط 
توقعــات بمزيــد من الصعود في األســعار، مــن المتوقع 
تقليــص العجــز الكلي لــدى البحرين، لتقتــرب أكثر من 

تحقيق التوازن بين اإليرادات والمصروفات.

بيــن  التــوازن  المالــي،  التــوازن  برنامــج  ويســتهدف 
اإليرادات والمصروفات عبر جلب إيرادات غير نفطية 
لتقليــل  واالنتقائيــة،  المضافــة  القيمــة  مثــل ضرائــب 
االعتمــاد علــى اإليــرادات النفطيــة إلمكانيــة حــدوث 

تذبذبات بالسوق.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج التوازن  «
المالي الذي أقرته البحرين مؤخراً، يدعم 

برنامج اإلصالح المالي على المدى القريب، 
ويخفض العجز المالي وتحقيق االستدامة 

المالية على المدى المتوسط.

المنامة - مباشر

البحرين تتجه لخفض العجز بأكبر من المستهدف
للبرميــل دوالرا  الـــ70  حاجــز  ومالمســته  عالميــاً  النفــط  ســعر  ارتفــاع  مــع 

ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس 
مع اقتراب الدوالر من أدنى مستوياته 
الجلســة  ســجله  الــذي  أســبوع  فــي 
المســتثمرون  يتطلــع  بينمــا  الســابقة، 
إلحــراز تقدم فــي مفاوضــات التجارة 
الســاعة  وفــي  الصينيــة.  األميركيــة 
07:56 بتوقيت جرينتش، كان الســعر 
إلــى   % 0.2 الفــوري للذهــب مرتفعــا 
)األونصــة(.  لألوقيــة  دوالر   1292.16
األميركيــة  الذهــب  عقــود  وزادت 
1296.80 دوالر  إلــى   % 0.1 اآلجلــة 

لألوقية.
وقــال مايــكل مكارثــي كبيــر محللــي 
ماركتــس  اس.ام.ســي  فــي  الســوق 
ســتكون  الرئيســة  القضايــا  ”إحــدى 
الصينيــة  التجــارة  مفاوضــات 
األميركيــة. هنــاك تفــاؤل كبيــر يــدور 
أننــا ســنرى حــا ســلميا  حــول فكــرة 
واتفاقــا مــن نوع مــا في وقــت قريب 

حقا”.
أدنــى  قــرب  الــدوالر  مؤشــر  ويقبــع 
مســتوياته فــي أســبوع الــذي ســجله 

الجلســة الســابقة بعد بيانــات أظهرت 
الخدمــات  قطــاع  نشــاط  تدنــي 
األميركــي إلــى أدنــى مســتوياته فــي 

أكثر من 19 شهرا في مارس.
النفيســة  المعــادن  صعيــد  وعلــى 
األخــرى، صعــد الباتيــن 0.7 % فــي 
المعامات الفورية إلى 880.76 دوالر 

لألوقية.
إلــى   %  0.5 الباديــوم  وصعــد 
اســتقرت  بينمــا  دوالر،   1412.30

الفضة دون تغير عند 15.13 دوالر.

والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  قالــت 
التابعــة لألمــم المتحــدة )فــاو( أمــس 
العالميــة اســتقرت  الغــذاء  إن أســعار 
عوضــت  حيــث  مــارس،  فــي  عمومــا 
األلبــان  منتجــات  أســعار  فــي  قفــزة 
تراجعــا في أســعار الحبــوب والزيوت 
النباتية والســكر. وبلغ متوسط مؤشر 
المنظمة ألســعار الغذاء، والذي يقيس 
مــن  ســلة  علــى  الشــهرية  التغيــرات 
الحبــوب والزيــوت النباتية ومنتجات 
األلبان واللحوم والسكر، 167.0 نقطة 

الشــهر الماضــي انخفاضــا مــن 166.8 
نقطة في فبراير. ومازال المؤشر أقل 

بنسبة 3.6 % عن مستواه قبل عام.
األلبــان  ألســعار  الفــاو  مؤشــر  وقفــز 
6.2 % عــن مســتوى فبرايــر، مدعوما 
الزبــد  واردات  علــى  القــوي  بالطلــب 
واألجبــان.  الدســم  كامــل  والحليــب 
 0.4 اللحــوم  أســعار  مؤشــر  وارتفــع 
% عــن الشــهر الســابق. فــي المقابــل 
انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 
ويرجــع  الســابق.  الشــهر  عــن   % 4.4

ذلك ألســباب منهــا طلب محدود على 
زيت النخيل.

ألســعار  المنظمــة  مؤشــر  وانخفــض 
مؤشــرها  وتراجــع   %  2.1 الســكر 

ألسعار الحبوب 2.2 % في فبراير.
تقديراتهــا  أحــدث  المنظمــة  ورفعــت 
إلنتــاج الحبوب في 2018 إلى 2.655 
مليــار طن، مقارنة بـ 2.609 مليار طن 
فــي توقعتهــا قبل شــهر. ويظــل الرقم 
منخفضــا بنســبة 1.8 % علــى أســاس 

سنوي.

استقرار أسعار الغذاء العالميةالذهب يرتفع بفعل تراجع الدوالر

صناديق دول النفط تتطلع للموارد المتجددة
المنــاخ مدفوعــة بقواعــد تنظيميــة وتعهــدات بشــأن تغيــر 

تتحرك صناديق الثروة الســيادية من الدول الغنية بالنفط في الشــرق األوســط صوب تنويع اســتثماراتها لتشــمل الطاقة المتجددة، مدفوعة بقواعد تنظيمية وتعهدات بشــأن تغير 
المناخ، لكنها تحجم عن االقتداء بالنرويج في التخلي عن بعض استثمارات النفط والغاز. وإجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في قطاع النفط والغاز أضخم بكثير من 

استثماراتها في الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر األخيرة.

مــع  المباشــر  االســتثمار  بيانــات  لكــن 
مســاهمات صناديق الثروة الســيادية تشير 
إلى أن هذا التوازن ربما يشهد تحوال. ففي 
2018، ذهبت استثمارات بقيمة 6.36 مليار 
دوالر إلى النفط والغاز مقارنة بـ 5.81 مليار 
دوالر في الطاقة المتجددة، في أحد أضيق 
العشــر  للســنوات  القطاعيــن  بيــن  الفــروق 
األخيــرة وفقــا لشــركة البيانــات واألبحــاث 

بيتش بوك.
وقــال صنــدوق الثــروة الســيادي النرويجي 
البالغ حجمه تريليون دوالر، وهو األكبر في 
العالــم، الشــهر الماضــي إنــه ســيبيع حصصا 
النفــط  وإنتــاج  الستكشــاف  شــركات  فــي 

والغاز، لكن الصندوق قال أيضا إنه ســيظل 
يســتثمر فــي شــركات الطاقــة التــي تملــك 
المصــب  بقطــاع  أخــرى  وأنشــطة  مصافــي 

مثل رويال داتش شل وإكسون موبيل.
لكــن مصادر مقربة مــن الصناديق ومحللين 
تحــذو  أن  المتوقــع  غيــر  مــن  إن  يقولــون 
صناديق ثروة سيادية أخرى من دول غنية 

بالنفط حذوه.
الســيادية  الصناديــق  مــن  الكثيــر  وتلتــزم 
طوعــا بمبــادئ ســانتياجو، وهــي مجموعــة 
مــن المبــادئ التوجيهيــة التــي تــم االتفــاق 
عمــل  كيفيــة  وتحكــم   2008 فــي  عليهــا 
ذلــك  الســيادية. ويشــمل  الثــروة  صناديــق 

االســتثمار اســتنادا إلــى أســس المخاطــرة 
االقتصادية والمالية واعتبارات العائد ذات 

الصلة.
ويســتثمر جهــاز أبوظبــي لاســتثمار، ثانــي 
أكبــر صنــدوق نفطــي مــن حيــث األصــول 
بعــد النرويــج، فــي أســهم النفــط والغــاز بما 
مؤشــرات  فــي  وزنهــا  مــع  فقــط  يتماشــى 
األســهم. وقــال أحــد المصــادر إن الجهــاز ال 
يعتــزم تغييــر محفظتــه اقتــداء بمــا فعلتــه 

النرويج.
إســتراتيجية  علــى  مطلــع  مصــدر  وقــال 
اســتثمار  أداة  وهــي  لاســتثمار،  “مبادلــة” 
أخــرى ألبوظبــي، إنه على نحــو مماثل، فإن 

“مبادلة” غير ملتزمة بخفض انكشافها على 
قطــاع النفــط والغاز، الذي يشــكل قرابة 20 
% من محفظتها. وتشكل الطاقة المتجددة 
ما يقل عن خمسة بالمئة من إجمالي حجم 

محفظة “مبادلة”.
االســتثمارات  فــإن صنــدوق  المقابــل،  فــي 
العامة الســعودي ال يركز على النفط والغاز. 
وفي األسبوع الماضي، باع الصندوق أصله 
الشــركة  بالقطــاع، وهــي  المرتبــط  الوحيــد 
)ســابك(،  األساســية  للصناعــات  الســعودية 
مقابل 69.1 مليار دوالر في واحدة من أكبر 
الصفقــات فــي قطــاع الكيماويــات العالمي. 
إســتراتيجية  علــى  مطلــع  مصــدر  وقــال 

صنــدوق االســتثمارات العامــة “األمر يتعلق 
قطــاع  عــن  بعيــدا  االســتثمارات  بتنويــع 

وإيرادات النفط والغاز”.
وفــي 2018، كان جهــاز أبوظبي لاســتثمار 
وصنــدوق  لاســتثمار  قطــر  وجهــاز 
االســتثمارات العامــة الســعودي والصندوق 
النرويجــي مــن بيــن ســتة صناديــق اتفقــت 
الكوكــب  باســم  ُيعــرف  عمــل  إطــار  علــى 
الواحــد، متعهــدة بإضافــة اعتبــارات تغيــر 
المنــاخ فــي حســاب قرارتهــا االســتثمارية، 
فــي مؤشــر علــى أن الصناديــق ســتبدأ فــي 

تغيير نهجها.
وقالــت مصــادر مطلعــة علــى إســتراتيجية 

الجهــاز  إن  لاســتثمار  أبوظبــي  جهــاز 
علــى  ومتناميــا  كبيــرا  انكشــافا  يبنــي 
فــي  اســتثماراته  عبــر  المتجــددة  الطاقــة 
شــركات الطاقــة الخضــراء مثــل رينيو باور 
وجرينكو في الهند وبنك جرين انفســتمنت 

البريطاني.
العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  ويقــوم 
بــدور كبيــر فــي مجــال الطاقــة المتجــددة 
علــى  وافــق  إذ  النظيفــة،  والتكنولوجيــا 
استثمار ما يزيد عن مليار دوالر في لوسيد 
الســيارات  بتصنيــع  تقــوم  التــي  موتــورز، 
الكهربائية، ويعمل مع سوفت بنك وآخرين 

في مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية.

روما -رويترزلندن - رويترز

المحرر االقتصادي

بروكسل -أف ب بغداد - أف ب

وافق البرلمان األوروبي أمس على قانون 
يعفي البريطانيين من تأشــيرات الدخول 
إلــى دول التكتــل حتــى فــي حــال خروج 

بريطانيا من االتحاد من دون اتفاق.
وتطبيق هذا القانون رهن بمعاملة بالمثل 
من السلطات البريطانية، ويسري في كل 
دول االتحــاد األوروبــي مــا عــدا إيرلنــدا 
التــي لديهــا ترتيبات ثنائية مــع بريطانيا. 
ويطبــق القانــون أيًضــا فــي دول منطقــة 
النــروج،  ليختنشــتاين،  )إيســلندا،  شــنغن 

سويسرا(. 
ويعنــي القانــون أن بإمــكان البريطانييــن 
القيــام بزيــارات تســتمر أقل مــن 90 يوًما 
إلــى دول االتحــاد ومنطقــة شــنغن بــدون 
تأشــيرات دخــول، حتــى في حــال خروج 

بريطانيا بدون اتفاق.
بغالبيــة  النــص  علــى  الموافقــة  وتمــت 
500 وصوتيــن ورفــض 81 وامتنــاع 29. 
األوروبييــن  بيــن  المفاوضــات  وشــهدت 

بالنســبة  الحساســة  النقطــة  هــذه  بشــأن 
الذيــن  البريطانييــن  الســياح  لماييــن 
يتجــاوزون قنــاة المانــش بانتظــام جــدالً 
حــول نقطــة أساســية فــي النــص. وأثيــر 
األعضــاء  الــدول  إضافــة  حــول  الجــدل 
مــن  النــص، بطلــب  نهايــة  فــي  ماحظــة 
بأنــه  طــارق  جبــل  إلــى  تشــير  إســبانيا، 

وأعــادت  البريطانــي”.  للتــاج  “مســتعمرة 
بيــن  قديــم  خــاف  إحيــاء  العبــارة  تلــك 
طــارق،  جبــل  حــول  وبريطانيــا  إســبانيا 
هــذه األرض التي تبلغ مســاحتها 6,8 كلم 
مربــع، وتنازلــت عنهــا مدريــد عــام 1713 
للتاج البريطاني، لكن تطالب إسبانيا اآلن 

بالسيادة عليها.

واالســتثمار  التجــارة  وزيــر  أعلــن 
العــراق  منــح  القصبــي  ماجــد  الســعودي 
دوالر  مليــار  بقيمــة  مســاعدات  حزمــة 
خــال زيــارة وفــد ســعودي كبيــر لبغــداد 
أمــس، متعهــًدا عاقات ثنائيــة أقوى بين 
البلديــن. وافتتــح القصبــي أيضا قنصلية 
سعودية في بغداد، وهي واحدة من أربع 
قنصليات مقرر افتتاحها في المحافظات 
العراقية بعــد عقود من انقطاع العاقات 

الدبلوماسية بين الرياض وبغداد.
لــه  محادثــة  خــال  القصبــي  واعتبــر   
ولوزيــر النفــط الســعودي ثامــر الغضبــان 
مــع الصحافييــن أن هــذه “بدايــة لمرحلة 
جديدة من العاقات التي ســتعود بالنفع 

على الشعبين”. 
وقال “ال شك أن هذا التبادل وهذا الحوار 
هــو شــارع باتجاهيــن ســيعزز العاقات”. 
وأعلــن القصبــي منــح الســعودية للعــراق 
لمشــاريع  دوالر  مليــار  بقيمــة  قروضــا 

تنمويــة، إضافــة إلــى 500 مليــون دوالر 
لدعم الصادرات وإنشــاء ملعب كرة قدم 
بغــداد  ألــف مشــاهد خــارج  لمئــة  يتســع 

كهبة.
الســعودي  التنســيق  مجلــس  وعــرض 
العــراق  فــي  الفــرص  عشــرات  العراقــي 

علــى مســتثمرين ســعوديين مــن القطاع 
الخاص وإقامة منطقة تجارية حرة على 

الحدود بين البلدين. 
وقــال الغضبــان إن المجلــس أعّد “مذكرة 
تفاهم ســيتم توقيعها في الرياض خال 
الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء العراقي”.

اتفــاق دون  االتحــاد  مــن  لنــدن  خــروج  حــال  فــي  500 مليــون دوالر لدعــم الصــادرات وإنشــاء ملعــب كرة

“األوروبي”: إعفاء البريطانيين من “التأشيرات”السعودية تمنح العراق قروًضا بمليار دوالر

ماجد القصبي
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إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة جيكوبسون للمقاوالت ذ.م.م

سجل تجاري رقم 97764

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة التعلم للحياة لالستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 106389

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة جيكوبسون للمقاوالت ذ.م.م
 المس���جلة على القيد رقم 97764، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السيد/  خالد 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: خالد ابراهيم محمد ابراهيم الجالبي

رقم الموبايل: 32235532 )973+(

بناء على قرار الشركاء في شركة التعلم للحياة لالستشارات ذ.م.م  المسجلة على 
القي���د رق���م 106389، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  رائ���د عبدالحميد 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: رائد عبدالحميد محمد ابور مان

رقم الموبايل: 39601017 )973+(
info@cbc.bh :البريد االلكتروني

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���يدة/ اش���راق عبدالرزاق عب���ده علي المالك ل���� مزايا العالمية لألثاث )مؤسس���ة 
فردي���ة(  والمس���جلة بموجب القيد رق���م 106437  طالبا تحويل المؤسس���ة بكافة 
فروعها إلى  ش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة برأس���مال وقدره 500 دب )خمسمائة 

دينار بحريني(، لتصبح الشركة مملوكة من السادة  التالية اسمائهم:
1. السيد احمد بشير كاسب العنزي

2. السيد مشتاق عبدالرزاق عبده علي السقاف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )42269( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد: 106437 

 تاريخ: 31/3/2019

20/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 -38985( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 4-76010

اسم التاجر: سكينة خليل ابراهيم الخالص
االسم التجاري الحالي: ناريس لزينة السيارات

االسم التجاري المطلوب: ناريس للدعاية واالعالن
النشطة التجارية المطلوبة: مؤسسة ووكاالت الدعاية واإلعالن

القيد: 99681  -  تاريخ: 13/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تغيير اسم شركة الرستن التجارية ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم إليها  

اصح���اب ش���ركة الرس���تن التجاري���ة ذ.م.م ، المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 99681، 

طالب تغيير اس���م ش���ركة الرس���تن التجارية ذ.م.م إلى شركة الرستن للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

قطع عالقة
تعل���ن جارت���ر ه���اوس لخدم���ات المحاس���بة بقط���ع عالقة 

العمل بين

جارتر هاوس لخدمات المحاسبة وبين

Ali abbas rangالرقم الشخصي:821300636

من تاريخ: 3/4/2019

والشركة غير مسئولة عن أي معامالت بعد هذا التاريخ

الجمعة 5 أبريل 2019 - 29 رجب 1440 - العدد 3825 20



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

21 الجمعة 5 أبريل 2019 - 29 رجب 1440 - العدد 3825



international
@albiladpress.com

المقاومة تسقط طائرة مسيرة 
للحوثيين في الحديدة

أعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، 
أمس الخميس، إسقاط طائرة مسيرة 

لميليشيات الحوثي في محافظة 
الحديدة، غربي البالد.

ونقل مراسل “سكاي نيوز عربية” في 
اليمن عن ألوية العمالقة أن قواتها 

أسقطت طائرة مسيرة للمتمردين تحمل 
مواد شديدة االنفجار.

وتم إسقاط الطائرة قبل وصولها إلى 
أهدافها في جبهة الفازة غرب مديرية 

التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، 
وذلك بالتزامن مع هجوم للمتمردين 

خالل ساعات الليل على مواقع القوات 
المشتركة في المنطقة. وذكرت ألوية 

العمالقة أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات 
إلى مناطق قريبة من مديرية التحيتا.

ــاون ــع ــت ــوى ال ــت ــس ــراق لــرفــع م ــعـ ــة مـــع الـ ــي ــاق ــف 3 ات

السعودية تفتتح قنصليتها ببغداد... و3 أخريات قريبا

افتتحت قنصلية المملكة العربية الســعودية في بغداد، أمس، بحضور رئيســي الجانبين الســعودي والعراقي في مجلس 
التنســيق المشــترك، وزير التجارة واالســتثمار الســعودي، ماجد بن عبدهللا القصبي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 

وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، ووزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم.

وتــم بهــذه المناســبة رفع علــم المملكة على 
مبنى القنصلية في مراســم احتفالية شارك 
فيهــا عــدد مــن كبــار المســؤولين العراقيين 
وأعضــاء الجانبين العراقي والســعودي في 

مجلس التنسيق.
وكان القصبي قد أعلن، في وقت سابق، أن 
العمــل جــاٍر على افتتــاح 3 قنصليات أخرى 
فــي 3 مــدن عراقيــة قريًبــا. جــاء ذلــك فــي 
المؤتمر الصحافي الذي عقده مع الغضبان.

األنبــاء  وكالــة  نشــرته  بيــان  فــي  وقــال، 
الســعودية )واس(، إنــه يوجــد 13 اتفاقيــة 
الســعودي  الجانبيــن  بيــن  تفاهــم  ومذكــرة 
المجــاالت هــي فــي  والعراقــي فــي جميــع 
مراحلهــا األخيرة وســيكون لها أثر كبير في 

رفع مستوى التعاون بين البلدين بما يحقق 
تطلعات قيادتيهما وشعبيهما.

كمــا أكــد حــرص حكومــة خــادم الحرميــن 
عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
وولــي عهــده األمير محمد بن ســلمان، على 
دعــم المشــاريع التنمويــة فــي العــراق، ومن 
ذلــك مــا خصصتــه المملكــة العــام الماضــي 
لدعــم  دوالر  مليــار  مقــداره  قــرض  مــن 
علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  المشــروعات  هــذه 
صالــح الشــعبين، إضافــة إلــى 500 مليــون 
دوالر لتمكيــن الصــادرات التــي أعلــن عنهــا 
عــادل  الخارجيــة،  للشــؤون  الدولــة  وزيــر 
الجبيــر، العــام الماضــي في الكويــت، ومنها 
مشــروع مدينة الملك ســلمان بن عبدالعزيز 

الحرميــن  خــادم  قدمــه  الــذي  الرياضيــة، 
مبيًنــا  العراقــي،  للشــعب  هديــة  الشــريفين 
أن المملكــة ســتقدم منحــا تعليميــة ســنوية 

للعراقيين للدراسة في جامعات المملكة.
وأشــار القصبــي إلى أن منفــذ جديدة عرعر 
اآلن  مــن  أشــهر   6 بعــد  افتتاحــه  ســيتم 
وسيشــكل خطــوة كبيــرة في طريــق تعزيز 
العالقــات التجاريــة ورفــع مســتوى التبادل 

التجاري بين البلدين.
يذكر أن مجلس التنسيق السعودي العراقي 
يهــدف إلــى تعزيــز التواصــل بيــن البلديــن 
واالرتقــاء  اإلســتراتيجي  المســتوى  علــى 
بالعالقــات الثنائيــة إلــى آفــاق جديــدة فــي 
االقتصاديــة  ومنهــا  المجــاالت  مختلــف 

واالســتثمارية  واألمنيــة،  والتنمويــة 
والســياحية والثقافيــة واإلعالميــة، فضــاًل 
عــن تعزيز التعاون المشــترك بيــن الجانبين 
المهمــة  واإلقليميــة  الدوليــة  الشــؤون  فــي 
وتنميــة  المشــتركة  المصالــح  وحمايــة 

الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
كذلــك يهــدف المجلــس إلى إتاحــة الفرصة 
الفــرص  علــى  للتعــرف  األعمــال  لرجــال 
الوســائل  وتبنــي  واالســتثمارية  التجاريــة 
الفاعلــة التــي تســاهم في مســاعدتهم على 
استثمارها، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية 
والتقنيــة بيــن الجهــات المعنيــة مــن خــالل 
العمل على نقل وتشــجيع التقنية والتعاون 
فــي مجال البحث العلمــي وتبادل الزيارات 
والمشــاركة في البرامــج التدريبية، وتنمية 

المناطق الحدودية بين البلدين.
وأعادت الســعودية فتح سفارتها في بغداد 

في 2015 بعد قطيعة استمرت 25 عاما.

بغداد ـ وكاالت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

القصبي: 186 فرصة للمستثمرين السعوديين في العراق

واشنطن ـ وكاالت طهران - وكاالتاسطنبول ـ وكاالت

التركيــة  المعارضــة  مرشــح  قــال 
أمــس  اســطنبول،  فــي  الرئيســية 
فــرز  إعــادة  مــن  جــزءا  إن  الخميــس، 
المحليــة  االنتخابــات  فــي  األصــوات 
اكتمــل وإن الفارق بينه ومرشــح حزب 
العدالــة والتنميــة الحاكــم ال يــزال نحو 
20 ألــف صــوت. وأظهــرت نتائج أولية 
أن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض 
انتزع السيطرة على أكبر مدينتين في 
تركيا، اسطنبول وأنقرة، في انتكاسة لـ 
“حــزب العدالة والتنميــة” الذي يتزعمه 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفــي اســطنبول، قــال كل مــن مرشــح 
“حــزب الشــعب الجمهــوري” أكــرم إمام 
العدالــة  “حــزب  مــن  ومنافســه  أوغلــو 
والتنميــة” رئيــس الــوزراء الســابق بــن 
علي يلدرم، يوم االثنين إن إمام أوغلو 
متقدم بفارق نحو 25 ألف وهو هامش 
ضئيــل للغاية فــي مدينة يســكنها نحو 

15 مليون نسمة.
قــدم  والتنميــة”  العدالــة  “حــزب  لكــن 
فــي  االنتخابــات  نتائــج  علــى  طعونــا 
كل ضواحــي اســطنبول وأنقــرة، قائــالً 
تأثــرت بســبب األصــوات  النتيجــة  إن 
الباطلــة ومخالفــات انتخابيــة. وقررت 
اللجنــة العليــا لالنتخابــات أمــس إعادة 
فرز األصوات في 18 من أصل 39 حيا 
من أحياء اســطنبول، بينما قال “حزب 
العدالة والتنمية” إن الفارق يتقلص مع 

استمرار فرز األصوات.

اإليرانــي  الخارجيــة  وزيــر  اعتبــر 
االتحــاد  أّن  ظريــف،  جــواد  محمــد 
األوروبــي عاجــز عــن االلتفــاف علــى 
الواليــات  فرضتهــا  التــي  العقوبــات 
المتحدة على بالده بعد قرار الرئيس 
دونالد ترامب االنسحاب من االتفاق 

النووي اإليراني.
العقوبــات  علــى  االلتفــاف  وبقصــد 
األميركيــة أطلقــت بريطانيا وفرنســا 
وألمانيــا فــي أواخــر يناير نظــام دفع 
أو  “انســتكس”  اســم  يحمــل  خاًصــا 
مــع  التجاريــة  التبــادالت  دعــم  “أداة 

إيران”.
وأنشــأت الــدول الثــالث هــذه اآلليــة 
على أمل أن تساعد في إنقاذ االتفاق 

النووي.
فــي  قــال ظريــف  الخميــس  وأمــس 
مقابلــة مــع الموقــع الرســمي للمرشــد 
خامنئــي  علــي  للجمهوريــة  األعلــى 

يعتبــرون  كانــوا  “األوروبييــن  إّن 
الشــاملة  العمــل  )خطــة  البدايــة  فــي 
لــم  رّبمــا  لكّنهــم  إنجــاًزا،  المشــتركة( 
لــم  هــم  وحتًمــا  مســتعّدين،  يكونــوا 
يكونــوا قادريــن، علــى الوقــوف فــي 
وجــه العقوبات األميركيــة”. وأضاف 
“ســنواصل الضغــط علــى األوروبيين 
لتنفيــذ التزاماتهم. يجب على أوروبا 
أن تدرك أنها ال تســتطيع التمّلص من 
مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط 

غير المكتملة”.

األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  حــّذر 
فــي  لقائــه  خــالل  بومبيــو،  مايــك 
مولــود  التركــي،  نظيــره  واشــنطن 
“التداعيــات  مــن  أوغلــو،  تشــاوش 
عملّيــة  ألي  المحتملــة”  المدّمــرة 
عســكرية تركيــة في شــمال شــرقي 

سوريا.
وقالــت وزارة الخارجيــة األميركيــة 
فــي بيــان إّن “الوزيــر بومبيــو أعرب 
الجاريــة  للمفاوضــات  دعمــه  عــن 
حول شــمال شــرقي ســوريا، محّذًرا 
فــي الوقــت نفســه مــن التداعيــات 
المدّمرة المحتملة ألّي عمل عسكري 
تركي أحادّي الجانب في المنطقة”.

هامــش  علــى  الوزيــران  والتقــى 
األطلســي  شــمال  حلــف  احتفــال 
الســبعين  الســنوية  بالذكــرى 

لتأسيسه.
التركيــة   - األميركيــة  والعالقــات 

متوترة؛ بســبب ملفــات عّدة، أبرزها 
الدعــم األميركــي للفصائــل الكرديــة 
فــي ســوريا، والتــي تعتبرهــا أنقــرة 
صلــة  علــى  إرهابيــة  مجموعــات 

بحزب العمال الكردستاني.
إلبعــاد  بشــّن هجــوم  تركيــا  وتهــّدد 

هذه الفصائل عن حدودها.
كمــا عّبــر وزيــر الخارجيــة األميركي 
مــن  “قلقــه  عــن  التركــي  لنظيــره 
احتمال امتالك تركيا” لنظام الدفاع 

الصاروخي الروسي إس 400.

بومبيو يحذر أنقرة من “تداعيات مدمرة” بسورياظريف: ال يمكن االلتفاف على العقوبات األميركيةبعد إعادة الفرز... المعارضة تتقدم بإسطنبول
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عمان ـ بترا

تونس ـ العربيبة نت

الحكومــة  مطالبتهــا  أمــس،  األردنيــة،  المغتربيــن  وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  أكــدت 
الســورية باإلفــراج الفــوري عــن كافــة المعتقليــن والمحتجزيــن لديهــا مــن المواطنين 
األردنييــن وإنفــاذ القوانيــن الدوليــة المرعيــة فــي مثــل هذه الحــاالت والتــي تلزم أي 
دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى باإلفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب 
االحتجاز ومكان وظروف احتجازه. جاء ذلك خالل اســتدعاء القائم بأعمال ســفارة 
الجمهوريــة العربيــة الســورية في عمان أيمن علوش حســبما أوضح الناطق الرســمي 
باســم وزارة الخارجيــة ســفيان القضــاة صبــاح أمس الخميس. وعبــر القضاة عن قلق 
واســتياء الحكومــة األردنية من تكرار عمليات اعتقــال مواطنين أردنيين دون إبداء 

األسباب.

أغلقت الطرقات وشــّلت حركة الســير في عدة محافظات في تونس، احتجاجًا على 
الزيادة األخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات، في حركة “مستّمرة إلى 

حين إلغاء هذا التعديل”، حسب المحتجين.
وتقــود منظمــات نقابيــة ومواطنون، منذ يــوم االثنين، تحــركات احتجاجية تتصاعد 
يومــًا بعــد يومــًا ضــّد هذه الزيــادة، حيث عمــد أصحاب الســيارات إلى غلــق الطرقات 
إلــى خلــق أزمــة  وتنظيــم وقفــات احتجاجيــة أمــام المقــرات الحكوميــة، ممــا أدى 
مرورية في البالد، مهددين بالتصعيد إذا لم تســتجب الســلطات لمطالب خفض ســعر 
المحروقات. وقال األمين العام لـ”االتحاد التونســي للتاكســي الفردي” فوزي خبوشي، 

إن “سائقي التاكسي هم أكثر الفئات تضّررا من هذا القرار”.

عّمان تطالب سوريا باإلفراج عن جميع األردنيين

تونس.. تصاعد االحتجاجات على أسعار المحروقات

طهران ـ وكاالت عواصم ـ رويترز

قتــل 70 شــخًصا في الفيضانات المســتمرة 
منــذ أكثــر مــن أســبوعين فــي إيــران، بينمــا 
تتحــدث وســائل اإلعــالم عــن نــزوح مئــات 
اآلالف مــن المواطنين وإخالء مئات القرى 

والبلدات.
ونقلــت وكالة “فارس” عن المتحدث باســم 
إدارة الطــوارئ اإليرانيــة، مجتبــى خالــدي، 
قتلــى  عــدد  إن  الخميــس،  أمــس  قولــه، 
70 شــخًصا فــي  بلــغ  الفيضانــات األخيــرة 
مناطــق مختلفــة مــن البــالد، بينمــا أصيــب 
768 شــخًصا. كمــا تحدثــت وســائل إعــالم 
مــن  اآلالف  عشــرات  تدميــر  عــن  إيرانيــة 
والبســاتين  والمــزارع  الســكنية  الوحــدات 
الخالفــات  تــزال  ال  كذلــك  والطــرق. 
واالتهامات المتبادلة مســتمرة بين حكومة 
الرئيــس اإليرانــي، حســن روحانــي، وقــادة 

الحرس الثوري حول تحمل المسؤولية.
وكانــت آخر جولــة التصريحــات الهجومية 
مــن قبــل قائــد قــوات المشــاة فــي الحــرس 

الثــوري، محمــد باكبــور، الــذي كان يتحدث 
علــى  باقــري،  األركان، محمــد  رئيــس  إلــى 

الهاتف، متهًما الحكومة بالتقصير.
وفــي المقطــع الــذي تداولتــه حســابات عبر 
مواقــع التواصــل، قــال باكبــور إن “النــاس 
المســؤولين  مــن  أًيــا  أن  لدرجــة  غاضبــون 

الحكوميين ال يجرؤ على زيارة المنطقة”.

وفي إقليم األحواز، اشتبك شبان عرب مع 
عناصر الحرس الثوري، في قرية الشــمرية 
جــاؤوا  عندمــا  األحــواز،  لمدينــة  التابعــة 
لتدميــر الســدات التي شــيدها األهالي لمنع 
تقــدم الفيضانــات وذلــك ألنهــم ال يريــدون 
التابعــة  النفــط  منشــآت  تطــال  أن  للميــاه 

للحرس.

أعلــن قائــد الجيــش الوطني الليبي، المشــير 
خليفة حفتر، أمس الخميس، انطالق عملية 
أن  إلــى  الفتــا  طرابلــس،  العاصمــة  تحريــر 
جميع من “يلقون سالحهم ويلزمون بيوتهم 

ويرفعون الراية البيضاء فهم آمنون”.
للوحــدات  حفتــر  وجههــا  كلمــة  وفــي 
العســكرية، قــال “إلــى جيشــنا المرابــط على 
تخــوم طرابلــس فــي كافــة المحــاور، اليــوم 
الظافــرة،  مســيرتنا  هللا  بعــون  نســتكمل 
مســيرة الكفــاح والنضال، ونســتجيب لنداء 
أهلنــا فــي عاصمتنــا الغاليــة، كمــا وعدناهــم، 

وقد بلغ بهم الصبر المنتهى”.
واستطرد المشير حديثه قائال “أيها األبطال 
األوان،  وآن  الســاعة  دقــت  لقــد  األشــاوس 
وحــان موعدنــا مــع الفتــح المبيــن، فتقدموا 
كمــا عهدناكــم بخطى واثقة باللــه وادخلوها 
بسالم على من أراد السالم، مناصرين للحق 

غير غازين”.
مــن جانبه، قــال األمين العام لألمم المتحدة 

عســكريا  حــل  ال  إنــه  غوتيريــس  أنطونيــو 
للصراع في ليبيا.

ودعــا األميــن العام لألمم المتحــدة أنطونيو 
مــن  صحافــي  مؤتمــر  فــي  غوتيريــس 
طرابلــس، جميع األطــراف الليبية إلى إنهاء 

الليبييــن  أن  مؤكــدا  العســكري،  التصعيــد 
المناســب  التوقيــت  يقــررون  مــن  وحدهــم 
لالنتخابــات. وأضاف غوتيريس “نعمل على 
وقف التصعيد بكل أشكاله؛ من أجل المضي 

في الحل”.

من مدينة بلدختر

أطلق الجيش الوطني عملية للقضاء على اإلرهاب في غرب البالد

اتهامات متبادلة بين الحكومة والثوري... واشتباكات في األهواز ليبيا فـــي  لـــلـــصـــراع  ــا  ــري ــك ــس ع حـــل  ال  غـــوتـــيـــريـــس: 
فيضانات إيران... 70 قتيال ومئات آالف النازحين حفتر يأمر قواته بتحرير طرابلس

مايك بومبيومحمد جواد ظريفأكرم إمام
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ُتشــكل وســائل التواصــل االجتماعــي اليــوم تحديا كبيــرا للحكومات 
علــى وجــه الخصــوص؛ فســرعة انتشــار الخبــر، وتوثيقــه بالصــوت 
والصــورة، أخــذ حيزًا كبيرًا من الوجود والتفاعل، إضافة إلى أن هذه 
الوســائل تكشــف حقائق قد ال تقبل التكهن أو التبرير في الكثير من 
األحايين. على مدى بضعة أيام، كشفت وسائل التواصل االجتماعي 
أكثر من قضية مهمة، أماطت اللثام عن حقائق مريعة، تشير بأصابع 
االتهــام نحــو مســؤوليات حماية المجتمــع البحريني مــن التقصير أو 

اإلهمال أو ما شابه من صنوف األذى.
إن هذه التقنية ذات حدين متساويين؛ فإما أن تجعلنا أمام سذاجة، 
وســطحية، وتفاهــة متناهيــة، ال تفيــد المجتمعــات، وتنحــدر بذوقهــا 
ومستواها، أو أنها تكشف جوانب القصور، وبالتالي تصحيح المسار 
إذا ما عوملت القضايا بشــيء من الجدية واإلحســاس بالمســؤولية، 
وينتــج عــن ذلــك بطبيعــة الحــال مجتمــع قوي، متماســك، قــادر على 
التصــدي للمخاطــر التي تهــدده، ويحقق النســبة المطلوبة من ضمان 

األمن واالستقرار له، ويحفظ بالتالي مستقبله.
إن االســتخدام اإليجابــي لهــذه الوســائل، يــكاد يكون في هــذا الزمن 
أكثر تأثيرًا بكثير من أية وسيلة أخرى، ولربما أكثر تأثيرًا من صوت 
نائب، يحاول جاهدًا إيصال صوته، لكن صوت الجماعة قد يعارضه، 
وهو الغالب في نهاية المطاف، وهي ضريبة الديمقراطية المعهودة.

حقيقًة، نرجو ونحن في هذا الحال من الفائدة، أال يحد إيصال  «
صوت المواطن البسيط إلى المسؤولين وصّناع القرار، بهذه 

الوسائل المتوفرة، والتي يسهل إيصال القضايا من خاللها، وأال 
يقف أحد يومًا عثرة في طريق إيصال صوت المواطن، فيبقى 

مسموعًا دون تكبيل، شاحذاً اهتمام وجهود المسؤولين، كما 
نتمنى يومًا أن نصل إلى مرحلة نكون فيها غير محتاجين إلى 

وقوع المشكلة حتى نفزع لحلها.

صوت التكنولوجيا!

وباء المخدرات
الظواهــر  أخطــر  مــن  المخــدرات،  تعاطــي  ظاهــرة  تعــد 
االجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــا دول 
العالــم فــي وقتنا الحاضر، لما لها من أضرار جســيمة، ليس 
على من يتعاطاها فحسب، بل على أسرته ومجتمعه، لذلك 
نالــت هــذه الظاهــرة، ومازالــت، اهتمــام وعنايــة كل الدول 
والهيئــات الدوليــة، ورغــم أن ظاهــرة تعاطــي المخــدرات 
ليســت جديــدة فــي المجتمعــات الخليجيــة، إذ إنهــا كانــت 
موجــودة ومعروفــة من قبــل، إال أنها أخذت أبعــادًا جديدة 
فــي المرحلــة الراهنــة، فمــن الشــائع أن المخــدرات كانــت 
تنتشر سابقًا بين فئات اجتماعية محددة، تتصف بأنها من 
العمالــة الوافــدة غالبــًا، أو بيــن العاطلين عن العمــل، أو أنها 
تنتشــر بين المشــردين والمنبوذين اجتماعيًا، أو بين الذين 
يعيشون في أسر تعاني من التفكك األسري وما شابه ذلك، 
بينمــا نجدهــا اآلن تنتشــر بين جميــع فئــات المجتمع، فهي 
موجــودة بين المواطنين، والمتعلمين واألميين، واألغنياء 
إلــى أســر مفككــة، أو  الذيــن ينتمــون  والفقــراء، واألبنــاء 

متماسكة.
وصلــت إلــى بعــض الحقائق وذلك من خالل الدراســة التي 
أجريتهــا علــى مرضــى اإلدمــان، وأظهرت تلك الدراســة أن 
أســرع وأســهل طريق للحصــول على المخــدرات كانت عن 
طريق األصدقاء بنســبة 61,5 %، مما يشــير إلى ما توفره 
“شــلة األصدقاء” من تسهيالت ألفرادها في مجال تعاطي 
المخــدرات، وهــذا يعنــي أن لــدى هــذه الـــ “شــلل” نوعــًا مــن 
التضامــن في توفير المخدرات ألفراد المجموعة، عندما ال 

تتوافــر المخــدرات فــي األســواق أو عند عدم توافــر المال 
لدى الفرد نفسه.

وعند سؤال عينة الدراسة حول أسباب تعاطي المخدرات، 
كانــت نســبة “نســيان الهمــوم والمشــكالت الخاصــة” تحتل 
التســلية  مباشــرة  تليهــا   % 53,8 بنســبة  األولــى  المرتبــة 
و”االنبساط” بنسبة 15,4 %، ثم التقليد ومجاراة األصدقاء 
بنسبة 15,4 %، والحظت من خالل الدراسة التي أجريتها 
لمرضى اإلدمان تقارب األسباب والعوامل المؤدية لظاهرة 
المخــدرات، ولمســت مــن خالل هذه الدراســة أن األســباب 
متقاربة والظروف والعوامل مشتركة في أسباب التعاطي.
وكشــفت الدراسة أن معظم المتعاطين من الفئات العمرية 
الشــابة، والتــي تكــون أكثــر عطــاء وإنتاجــًا حيــث تتــراوح 
أعمارهم من 17 سنة إلى 40 سنة، وهي مرحلة تعتبر قمة 

العطاء والطموح.

لقد أصبحت مشكلة تعاطي المخدرات وباء ينخر  «
في جسد جميع المجتمعات، حتى بدا وكأن ترويج 

المخدرات وتعويد الشباب على تعاطيها ال يتم 
مصادفة، كما أنه ال يتم نتيجة تفاعالت اجتماعية 

طبيعية، بقدر ما تتواله جهة أو جهات ليس 
جمع المال هدفها الوحيد، بقدر ما تضمر أهدافًا 
أخرى يلعب انتشار المخدرات الدور األساس في 

تحقيقها. وتشير كل الدالئل إلى أن الشباب الفئة 
المستهدفة، وذلك بغية إبعادهم عن الدور الذي 

يمكن أن يضطلعوا به في بناء الوطن وتنميته.
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“إن ترويج المخدرات وتعويد  «
الشباب على تعاطيها ال يتم 

مصادفة أو نتيجة تفاعالت 
اجتماعية طبيعية”.

23
العالقات البحرينية 

السعودية... صهوة ضوء 
تنير العالم

فــي يونيــو 1966 كتبــت مجلــة “هنــا البحريــن” في العــدد 137 )وصــل عن طريق 
البحــر الســاعة الحاديــة عشــرة من صبــاح يوم الخميــس 5 مايــو الماضي حضرة 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود أميــر الرياض، في 
زيارة خاصة ألخيه حضرة صاحب العظمة الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة 
حاكــم البحريــن وتوابعهــا، وقد غص مينــاء المنامة بالمســتقبلين وفي مقدمتهم 
حضــرة صاحــب العظمة حاكم البالد المفدى وكبــار أفراد العائلة الحاكمة وممثلو 

السلك السياسي األجنبي بالبحرين وأعيان البالد(.
وتنتهــي الفقــرة بعد اســتعراض برنامــج الزيــارة... )وبين العناق وأصدق مشــاعر 
اإلخــاء ودع حضــرة صاحــب العظمة الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة حاكم 
البحرين وتوابعها أخاه حضرة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود أمير الرياض متمنيا لسموه السالمة في الحل والترحال(.
إن الفرحة واالستقبال الرسمي والشعبي واإلعالمي الكبير للزيارة األخوية التي 
قام بها ســيدي خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود 
إلــى وطنــه الثانــي البحريــن تأكيــد علــى عمــق العالقــات التاريخيــة بيــن البلدين 
الشــقيقين والروابط األخوية الوثيقة والمصير المشــترك ووحدة الدم، والحرص 

علــى التواصــل الدائــم علــى كل المســتويات، فالشــعبان البحرينــي والســعودي 
يكمــالن بعضهمــا البعض منذ أزمان بعيدة، عالقة تســكب في مقلة العالم أســمى 
وأروع أنــواع المحبــة واألخــوة، وتقدم صورة كلحن الربيــع وخفقات القلوب من 

التالحم والهدف المشترك. 
إن الترابط الشعبي بين البحرين والسعودية له دالالت كثيرة، فالمملكتان  «

شريكتان على جميع األصعدة، االقتصادية والثقافية واالجتماعية واإلعالمية 
واألمنية والرياضية والكثير من المجاالت، والتنسيق بينهما حافل بالتميز 

وأسهم بصورة جلية واضحة في أن تكون العالقات البحرينية السعودية 
نموذجا فريدا يحتذى به وصهوة ضوء تنير العالم، وكما قال سيدي صاحب 

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه 
الله ورعاه )إن العالقات البحرينية السعودية ذات ماض تليد وحاضر زاخر 

ومستقبل باهر، وهي تزداد رسوخا وقوة ووثوقا على مر الزمان وأصبحت بارزة 
للعيان كعالمة فارقة في العالقات الدولية(، وفي مناسبة أخرى وصف سموه 

هذه العالقة بالقول: )اللسان يعجز أن يصف العالقة الطيبة الوثيقة التي تربط 
بين بلدينا وشعبينا الشقيقين وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ(.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

tariq@carinter.org

مؤامرة الربيع العربي... 
سقوط عباءة الديمقراطية

ســاعد بعض الســذج وبعض الخونة والعمالء من المستعربين، الكسرويين الفرس في 
تحقيــق أجندتهــم وأحالمهــم باحتــالل العالــم العربــي اإلســالمي. فعمالء الكســرويين 
بالعــراق مــن مالكــي وحشــد وعصائــب كســرى، وعمــالء الكســرويين بلبنــان مــن كاهن 
الجنوب حســن نصر هللا وأزالمه، وأتباع الكســرويين باليمن من ســفيه اليمن الحوثي، 
وعمالء الكسرويين بالخليج، عملوا كل ما في وسعهم لتمكين الكسرويين من احتالل 
بلدانهــم سياســيا ودينيا، تحت حجــة واحدة هي الديمقراطية، وهي الســتار والعباية 
التي استخدمها هؤالء الخونة قبل وأثناء وبعد مؤامرة القرن المسماة بالربيع العربي.

أيضــا ســاعد بعــض العــرب ممــن يســتهوي الــذل والعبودية، وممــن هو على اســتعداد 
لبيــع العالــم العربــي اإلســالمي، وممــن لديــه الرغبــة والهــوى بإدخــال الرمــوز العرقية 
والعنصريــة البيت العربي اإلســالمي، مقابل أن يوفــر الحماية والتمكين للوصول إلى 
السلطة بالدول العربية اإلسالمية، ساعد هؤالء بكل قوة الطورانيين العنصريين في 
تحقيــق أحــالم إعــادة احتالل الرجل الموبوء، والذي يســميه الغــرب الرجل المريض، 
وهؤالء هم اإلخوان المســلمون، الذين أخذوا على أنفســهم أن يكونوا ســالح هندسة، 
يمهدوا فيه الطريق ويزيلوا كل عقبة ويواجهوا كل عربي إسالمي شريف، يقف في 
وجــه المنافــق الطوراني، وكل ذلك يتم عن طريــق المطالبة بالديمقراطية،التي كانت 
مؤامــرة الربيــع العربــي الطريــق األمثل واألوحــد لتحقيق مبتغى كل من الكســرويين 

والطورانيين. 
ورأينــا كيــف أن هــؤالء الخونــة وعمــالء المنافــق الطورانــي، اســتغلوا مؤامــرة الربيع 
العربــي لكــي يحققــوا أهدافهــم الخبيثة، فعلــي الفور قــام المنافق الطورانــي وإدارته 
بالتنســيق مــع مرســي ومرشــد الخيانــة ومع أبنــاء عمومته الكســرويين، مــن أجل أن 
يقوم بإدارة مصر وسياستها بالخفاء، وأن يقوم مرسي وزمرة الخيانة بتحقيق هذه 
السياســة بغطــاء مصــري شــعبي تــارة وتــارة أخرى بغطــاء إســالمي، ورأينا اســتماتة 
المنافــق الطورانــي فــي دعــم الخونــة والعمــالء الذيــن اســتغلوا الديمقراطيــة بمصــر 

وأرادوا بيع 90 مليون مصري فداء ألحالمه.

رأينا أيضا كيف أن هذا المنافق الطوراني، بعد اإلطاحة بأحالمه والخونة بثورة  «
الثالثين من يوليو، ال يجد شاردة وال واردة إال ويكيل االتهامات لنظام الرئيس 

العربي السيسي، الذي أطاح بأحالمه. لهذا فإن الكسرويين والطورانيين وبعض 
السياسيين القطريين، سيظلون يكرهون كال من السعودية واإلمارات ومصر، 

وسيظلون يحاربونها ويستهدفونها إعالميا وسياسيا، ألن هذه الدول الثالث قالت 
للكسرويين والطورانيين: نحن عرب مسلمون، ولسنا مثل من باع شرفه العربي 

اإلسالمي لكم، وبهذا سقطت ديمقراطية الخيانة التي طبل لها أوباما والكسرويون 
والطورانيون وبعض السياسيين القطريين واإلخوان. وللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان

بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بمئوية التعليم نظم مجلس الدوي وبحضور الوجيه 
إبراهيم بن يوسف الدوي وجمهور من مختلف محافظات البحرين ندوة بعنوان “تعليم 

البنات في مملكة البحرين” تحدثت فيها د. غنية العليوي واألستاذة صفية شمسان.
وتعليــم البنــات ال يختلــف عــن تعليم البنيــن فكرة وهدفــا وتنظيما، بــل يندرجان ضمن 
مشــروع تربــوي واحد ودائــرة تعليمية واحدة، باعتبار أن التعليم حاجة إنســانية وحٌق 
للجميــع أقرتــه الصكــوك القانونيــة الدوليــة واإلقليميــة مــن اتفاقيات وعهــود ومواثيق 
ومنهــا، )المــادة 26 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان 1948م، اتفاقيــة اليونســكو 
لمكافحــة التمييــز فــي مجــال التعليــم 1960م، العهــد الدولــي الخــاص بالقضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 1965م، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادية 
واالجتماعيــة الثقافيــة 1966م، اتفاقيــة القضــاء على جميع أشــكال التمييــز ضد المرأة 

1979م( وغيرها من اتفاقيات.
وكما تعلم البنين قراءة وحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب - الُمطوع كذلك هناك بيوت 
خاصة للبنات لتعليمهن حفظ القرآن الكريم دون تدريس القراءة والحساب المخصصة 
للبنيــن، وفــي 1892م افتتحــت اإلرســالية األميركية أول مدرســة مختلطــة في الخليج 
العربــي لتدريــس اللغــة اإلنجليزيــة والحســاب وقواعــد اللغــة العربية، وفــي 1900م تم 
افتتاح مدرسة )جوزة البلوط( وهي مخصصة للفتيات من عشر سنوات فما فوق وكان 
أكثرهــن متزوجــات وال يحضــرن إال بــإذن أزواجهــن، وفــي 1902م تــم ضــم البنيــن إلى 
المدرســة فــي غرفــة خاصة بهم، بجانب تعليم القــراءة والكتابة تتعلم دروس الخياطة 
والتفصيل، وفي 1910م تم تعيين إحدى طالبات المدرســة ُمعلمة وســمحت لها اإلدارة 
بجلــب أطفالهــا معهــا، وتغيــر اســم المدرســة إلــى )الرجــاء( فــي 1922م. ومــن 1900م ــ 

1903م تم افتتاح عشر مدارس وبإدارات أجنبية.

بدأ التعليم النظامي للبنات في البحرين في 1928م بين مؤيٍد ورافض، إال أن إرادة  «
الِعلم انتصرت وأبصرت مدرسة )الهداية الخليفية للبنات( النور وسط مدينة 
الُمحرق في بيت المرحوم )عبدالرحمن محمد الزياني( بإدارة السيدة )فاطمة 

البياتي من سوريا( وُعينت معها األستاذة )لطيفة يوسف الزياني(، وتغير اسمها 
الحًقا إلى مدرسة )خديجة الكبرى( في 1933م. كذلك تم افتتاح مدرسة المنامة 

الخليفية للبنات 1929م ومدرستي الرفاع والحد االبتدائيتين للبنات في 1939م، 
ومدرسة جدحفص االبتدائية اإلعدادية للبنات 1952م. وشيدت شركة بابكو ثالث 

مدارس بقرى سند وتوبلي وكرزكان في 1952م/ 1953م مع تأثيثهما وسلمتها إلى 
الحكومة.  وفي 1930م أشرفت مديرية المعارف على جميع مدارس البحرين.

تعليم البنات في البحرين )1(

عبدعلي الغسرة

أحمد خليفة الحمادي
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

االتحــاد  رئيــس  مــن  كريمــة  بدعــوة 
األسيوي لكرة القدم نائب رئيس االتحاد 
الدولــي الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
مستشــار  أمــس  مســاء  توّجــه  خليفــة، 
رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
رئيــس المركــز اإلعالمــي عبــاس العالــي 
كوااللمبــور؛  الماليزيــة  العاصمــة  إلــى 
الجمعيــة  اجتمــاع  لحضــور  وذلــك 
العموميــة لالتحاد اآلســيوي لكرة القدم 
التي ســتنعقد يوم الســبت القــادم، الذي 

سيشــهد جــدول األعمال إعــادة انتخاب 
رئيًســا  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ 
بالتزكيــة لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم 

لألربع سنوات القادمة.
 وقــدم العالــي شــكره وتقديــره العميــق 
للشــيخ ســلمان علــى الدعــوة الكريمــة، 
لكــرة  الثميــن  المخلــص  عطــاءه  مثمًنــا 
القــدم القاريــة، والذي ســاهم في تقديم 
المزيــد مــن الدعــم لالتحــادات الوطنيــة 

في القارة مما ساهم في تطورها.

العالي يغادر إلى ماليزيا

تغطية - المكتب اإلعالمي

تنطلق عند الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة بطولة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة، الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة للقدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بإقامة سباق 

40 و80 كيلومترا محلي وتأهيلي بمشاركة واسعة من الفرسان والفارسات من مختلف اإلسطبالت المحلية.

ويولي الفرســان والفارســات أهميــة كبيرة لهذه 
غاليــا  اســما  تحمــل  أنهــا  أكــدوا  التــي  البطولــة 
وعزيــزا علــى الجميــع قائــد الشــباب والرياضــة 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة، وتعتبر 

ختام موسم سباقات وبطوالت القدرة. 
فــارس فريــق فيكتوريــوس الشــيخ محمــد بــن 
مبــارك آل خليفــة، أكــد الجهوزيــة التامة لبطولة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وقــال 
الموســم  بطــوالت  آخــر  “إنهــا  تصريحــه  فــي 
المثيــر وختامهــا، وتأتــي فــي توقيــت مناســب 
لالســتعداد لمهرجــان ويندســور، والوقوف على 
جاهزيتنــا للبطولة الخارجية القادمة، الشــك أن 
بطولــة ســموه مــن البطــوالت العزيــزة والغاليــة 
علــى جميــع الفرســان واإلســطبالت، حيــث إن 
اإلســطبالت تعد لها إعدادا خاصا وقويا، وتضع 
لها إســتراتيجيات خاصة لنيــل مراكزها األولى، 
فقبل موســمين كنت مشاركا ضمن فئة األهالي، 
وحققــت لقبهــا وجئــت رابعا في الترتيــب العام، 
وهــذا الموســم أســعى لتكــرار اإلنجــاز وصعــود 
منصــة التتويج، فشــرف كبير بأن يســجل اســم 
الفارس بطال لبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الشــباب والرياضيــة بمملكتنــا  آل خليفــة قائــد 

الحبيبة”.
وأشــار الفــارس محمــد بن مبارك أن ســباق 120 
كيلومترا ســيكون ســباقا مميزا وقويا خصوصا 
ســباق  فــي  شــاركوا  قــد  الفرســان  أغلــب  أن 
ســيدي جاللــة الملك، والــذي أقيم لمســافة 160 

كيلومترا ألول مرة، فالجميع على أتم الجاهزية 
ســباق  يشــهد  بــأن  ببعيــد  وليــس  واالســتعداد، 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة عنصــر 
المفاجآت، فال شــك أن المدربين وضعوا خططا 
وإســتراتيجيات خاصــة لهــذا الســباق الختامــي 

لموسم القدرة.
الفارســة المتألقة هيا جمال أعربت عن سعادتها 
بالمشاركة في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة التــي وصفتهــا بأهم وأقــوى بطوالت 
موســم القــدرة، وقالــت “عــادة مــا تشــهد بطولة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة منافسات 
قوية؛ كونها بطولة ختام الموسم وبطولة قوية 
بحــد ذاتهــا؛ ألنهــا تحمــل اســم قائدنــا الرياضــي 
العزيــز علــى قلــوب الجميــع، ولــو عدنــا للذاكــرة 
فحتــى  الماضــي  الموســم  فــي  ســموه  لبطولــة 
األمتــار األخيــرة كان التنافــس قويــا بيني وبين 
الفارســة المتميــزة دانة البنغدير الدوســري التي 
حققــت لقبهــا على مســتوى العموم، األمــر الرائع 
أن فارســات البحرين أصبحن ينافســن الفرسان 
حتــى علــى األلقاب، وهذا تأكيد على دعم ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بوجود العنصر 
النســائي فــي شــتى األلعــاب الرياضيــة عمومــا 
ورياضــة القــدرة خصوصا ومــا تحظى به المرأة 
البحرينيــة مــن دعــم ال محدود من لــدن القيادة 
الرشــيدة، ويبعث ذلك بالسعادة ويجعل العنصر 

النسائي متحفزا كي يشارك وينافس”.
وأضافــت جمــال “األجــواء هــذا العــام فــي هــذا 

التوقيــت مازالــت معتدلــة لحــد ما بعكــس العام 
الماضــي، حيــث وجــه ســموه بــأن يكــون ســباقا 
ليليــال؛ كون درجات الحرارة كانت مرتفعة، هذا 
العــام درجات الحرارة معتدلــة وباإلمكان إقامة 
الســباق نهــارا. أمــا واثقــة بــأن الجميــع اســتعد 
جيدا طوال الفترة الماضية خصوصا بعد نجاح 
أغلى الكؤوس كأس جاللة الملك للقدرة، والذي 
ســجل نجاحــا تاريخيــا نفتخــر بــه؛ لــذا الشــك 
أن اليوميــن المقبليــن سيشــتد فيهــا التنافــس، 

وسيكونان مليئين بالمفاجآت”.
وتعتبــر الفارســة هيــا جمــال مــن أبــرز فارســات 
تســجيل  مــن  جمــال  تمكنــت  حيــث  البحريــن، 
اســمها كأول فارســة بحرينيــة تنهــي ســباق الـــ 
160 كيلومترا ضمن مهرجان كأس جاللة الملك 

الدولي للقدرة.
أكــد الفــارس عثمــان العوضي أن االســتعدادات 
بــن حمــد  ممتــازة لبطولــة ســمو الشــيخ ناصــر 
آل خليفــة، حيــث إن الخيــل أدت كل تمارينهــا 
المطلوبــة، وقــال “التجهيــز فــي الفتــرة الماضية 
كان علــى قــدم وســاق؛ مــن أجــل دخــول ســباق 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة على أتم 
جاهزيــة واســتعداد، فالــكأس الغاليــة لن تذهب 
جميعهــم  الفريــق  فرســان  فيكتوريــوس،  مــن 
يتمتعون بمعنويات عالية ويتســلحون بالعزيمة 
واإلصرار، ونســتلهم قوتنا من قائد فريقنا ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وبعــد األداء 
المشرف في مهرجان كأس جاللة الملك الدولي 

للقدرة ومع مشاركة أقوى فرسان العالم فرسان 
وتحقيــق  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الفريــق  أن  الغالــي الشــك  للقــب  فيكتوريــوس 
يدخل وهو جاهز تماما، أتمنى التوفيق للجميع، 

وسيكون سباقا رائعا مع ختام الموسم”.

المقداد جناحي: مشاركة تهمنا

إســطبل  أن  أكــد  الجناحــي  المقــداد  الفــارس 
األجيال يســعى للظهور المتميز دائما ومنافســة 
بقيــة الفرســان، وقــال “إن بطولــة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة بطولة عزيــزة وغالية 
عنــده،  مــا  أفضــل  ســيقدم  فالــكل  لــذا  علينــا؛ 
وســيحقق أفضــل النتائــج خصوصــا أنهــا ختــام 
الموســم وســباق قــوي وهــذا بحــد ذاتــه يشــعل 

اإلثارة والمنافسة”.
وأضاف نحن في إســطبل األجيال نحرص على 
المشــاركة في جميع ســباقات الموسم خصوصا 
بطولــة جاللة الملك وســباق ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة، وبطولة ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة، لقــد شــهد الموســم الجاري 
جميــع  فــي  تابعهــا  الجميــع  رائعــة  منافســات 
الســباقات، التطــور الذي تشــهده رياضــة القدرة 
الملكــي  الدعــم  بفضــل  البحرينيــة  البحرينيــة 
المســتمر والالمحــدود، نتمنــى كل التوفيــق في 
ســباقات بطولة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 

خليفة وفي جميع مراحلها.
فــارس إســطبل الخالدية يعقــوب الحمادي، أكد 
مشــاركتهم القوية في بطولة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة التي تنطلــق يوم غٍد، وقال: 
“بطولــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
مــن البطــوالت المهمــة علــى روزنامة مســابقات 
اإلســبطالت  توليهــا  حيــث  القــدرة،  وبطــوالت 

اهتمامــا كبيــرا وتجهيــزا وإعــدادا خاصــا، ففــي 
المقــام األول تحمــل اســما عزيــزا وغاليــا علــى 
القــدرة  أنهــا تأتــي ختــام موســم  الجميــع، كمــا 
والجميــع يســعى للتعويــض وختام المســك؛ لذا 
من الطبيعي أنها ستكون بطولة قوية ومراحلها 
شــيقة، وعــادة ال تخلــو مــن عنصــر المفاجــآت، 
نحــن فــي إســطبل الخالدية جاهزون، وســنقدم 

كل ما لدينا لختام رائع”.
الدولــي  والحكــم  الســير  خــط  لجنــة  رئيــس 
ومصمم المســالك فهد الرميحــي، أكد أن بطولة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقدرة ال 
تخلو من اإلثارة والتنافس القوي، وكونها ختام 
بطوالت الموســم الشــك أن اإلسطبالت تحرص 
بالمشــاركة فيها بقوة، وقــال “نتمنى للجميع كل 
الخيــر والتوفيــق فــي ســباق غــاٍل وعزيــز علــى 
الجميــع، كما نتمنــى منهم الحفــاظ على خيلهم، 
خــالل  مرتفعــة  تكــون  قــد  الحــرارة  فدرجــات 
السباق خصوصا أنه سيقام في الفترة النهارية، 
التقيــد باإلشــارات الموضوعــة، وعــدم الخــروج 
أي  تحتســب  ال  حتــى  الســباق  مســارات  مــن 
مخالفــات، حيث إن االلتــزام بالقوانين المعمول 
القــدرة يخــدم نجــاح  فــي ســباقات  بهــا دوليــا 
البطولــة ويحقــق للجميــع األهــداف المنشــودة، 
المختلفــة  المراحــل  فــي  الجميــع  مــع  التعــاون 
كل  بعــد  الفحوصــات  أثنــاء  البيطــرة  ومنطقــة 
مرحلة، التقيد بتعليمات البيطرة والوزن ولجنة 
الحــكام والتعــاون معهــم؛ من أجل ســير برنامج 
البطولــة بــكل سالســة، فجميعنا نعمــل من أجل 

إنجاح السباق الغالي من شتى الجوانب”.
ســباقات  إليــه  مــا وصلــت  أن  الرميحــي  وأكــد 
القــدرة اليــوم مــن مســتوى متطــور إنمــا تعكس 

مكانتها محليا بين جميع الرياضات، ودوليا من 
خــالل مــا تحققت من نتائج مشــرفة ومرموقة، 
تقــدم  التــي  الحكيمــة  للقيــادة  يعــود  والفضــل 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  وســمو  الكبيــر  الدعــم 
آل خليفــة وســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل 
خليفــة ودعمهمــا المســتمر، ونحــن فــي اللجــان 
نعد الجميع بإخراج الســباق بأفضل صورة تليق 

باسمها الغالي علينا جميعا.

 مراحل سباق اليوم

وتتضمــن مراحــل ســباق اليــوم التأهيلــي الدولي 
األولــى  المرحلــة  مراحــل،   3 علــى  كيلومتــرا   80
الثانيــة  المرحلــة  كيلومتــرا،   40 األحمــر  اللــون 
الثالثــة  والمرحلــة  كيلومتــرا   20 األبيــش  اللــون 
اللــون األبيض 20 كيلومترا. أما الســباق التأهيلي 
المحلي لمســافة 40 كيلومترا، فســيكون ســتكون 
المرحلة األولى فقط لمســافة 40 كيلومترا باللون 

األحمر.

برنامج البطولة 

ومــن المقرر أن يشــهد صباح اليــوم الجمعة إقامة 
الفحص البيطري للســباقات التأهيلية لمسافة 40 
و80 كيلومتــرا محلــي وتأهيلي من الســاعة 4.30 
وحتى 5.30 وانطالقة جميع الســباقات التأهيلية 
الساعة 6 صباحا، وموعد الفحص البيطري لسباق 
120 كيلومترا دولي من الساعة 10 وحتى 11.30 
صباحــا وانطالقــة الســباق يوم الســبت الســاعة 6 
المرحلــة  4 مراحــل،  الســباق  صباحــا، وسيشــمل 
المرحلــة  األحمــر،  باللــون  كيلومتــرا   40 األولــى 
المرحلــة  األزرق،  باللــون  كيلومتــرا   30 الثانيــة 
الثالثــة باللــون األخضــر 30 كيلومتــرا، والمرحلــة 

الرابعة باللون األصفر 20 كيلومترا.

اليوم انطالق بطولة ناصر بن حمد للقدرة
سمو الشيخ ناصر بن حمد

من منافسات القدرة

بســبــــــاق 40 و80 كيلـــومتـــــرا محــلـــــــي وتـأهيـلـــــــي

علي بن خليفة يرأس وفد البحرين في الكونغرس اآلسيوي

انطـــالق دوري البنـــوك “3×3”

يشــهد تزكيــة ســلمان بــن إبراهيم رئيســا لالتحاد اآلســيوي لواليــة جديدة

الســـلة اتحـــاد  وبتنظيـــم  األول  اللقـــب  علـــى  تتنافـــس  فريًقـــا   17

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  يتــرأس 
بــن  علــي  الشــيخ  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
بــن أحمــد آل خليفــة وفــد االتحــاد  خليفــة 
الذي سيشــارك في االجتمــاع الـ 19 للجمعية 
العموميــة )كونغــرس االتحاد اآلســيوي لكرة 
القدم(، والذي سيعقد في العاصمة الماليزية 
يوم السبت المقبل الموافق 6 أبريل الجاري. 
إدارة  مجلــس  عضــو  أيضــا  الوفــد  ويضــم 
االتحاد البحريني لكرة القدم عارف المناعي 
واألميــن العام لالتحــاد البحريني لكرة القدم 

إبراهيم البوعينين.
وسيشــهد االجتماع تزكية الشيخ سلمان بن 
إبراهيــم آل خليفة رئيســا لالتحاد اآلســيوي 
فــي  انتخابيــة جديــدة  لواليــة  القــدم  لكــرة 

الفترة 2019 وحتى 2023.

واســتعراض  مناقشــة  االجتمــاع  وسيشــهد 
محظــر  اعتمــاد  منهــا  المحــاور  مــن  العديــد 
االجتمــاع الـــ 28 الــذي عقــد فــي ماليزيا يوم 
31 أكتوبــر 2018، إضافــة إلــى تقرير األمين 

العــام لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم حــول 
الفتــرة الماضيــة، إضافــة إلى تقاريــر اللجان 
واعتمــال التقاريــر الماليــة المدققــة  للســنة 
المنتهية في 31 ديســمبر 2018، ومقترحات 

االتحــادات، والتصويــت الختيــار 6 أعضــاء 
 5 للرئيــس،  نــواب   5 الفيفــا،  مجلــس  فــي 
عضــوات في المكتب التنفيذي النســائي، و9 

أعضاء في المكتب التنفيذي.

تقــام اليــوم الجمعــة النســخة األولــى لبطولــة دوري البنــوك لكــرة 
السلة الثالثية “3×3”، التي ينظمها االتحاد البحريني لكرة السلة، 

على صالة زين بأم الحصم.
 وســتنطلق منافســات البطولة الســاعة الثانية ظهًرا بمشاركة 17 
فريًقــا يمثلــون ثمانيــة بنــوك وهي: بنــك البحريــن والكويت، بنك 
البحريــن الوطنــي، المؤسســة العربيــة المصرفيــة، بيــت التمويــل 
بنــك  التجــاري، كريــدي ماكــس،  الخليجــي  المصــرف  الكويتــي، 

البحرين للتنمية، والبنك األهلي المتحد.
 وســتتنافس هــذه الفــرق فيمــا بينهــا، وســط توقعات بــأن تكون 
المنافســة شــديدة للغايــة فــي ظــل اســتعدادات الفرق المشــاركة 
والرغبــة فــي تســجيل مشــاركة أولــى إيجابية؛ من أجــل تحقيق 

المراكز المتقدمة والظفر بالنسخة األولى من البطولة.
 وقامــت اللجنــة المنظمــة للبطولــة باالنتهــاء من كافــة الترتيبات 
الخاصــة بهــا، حيث يســعى اتحاد كرة الســلة إلى دعم منافســات 
3×3 وزيــادة شــعبيتها، حيث يتم تنظيــم البطوالت من أجل رفع 

المستوى الفني عند جميع الفرق.
 وقد عقدت اللجنة المنظمة سلســلة من االجتماعات المتواصلة؛ 
لبحــث ترتيبــات هــذه الفعالية ووضع التصــورات الالزمة لها؛ من 

أجــل تحقيــق نجــاح آخــر يضــاف إلــى اللعبــة، وبحــث العديد من 
األمــور المتعلقــة فــي تطويرهــا؛ لتحقيــق األهــداف الموضوعــة 

ألجلها.
 ومــن المتوقــع أن يشــهد الحــدث حضــوًرا كبيــًرا مــن الجماهيــر 
وأهالــي الالعبيــن خصوًصــا في يــوم اإلجازة وألن هــذه البطولة 
ُتقام ألول مرة، واالتحاد البحريني لكرة الســلة يســعى لتنظيمها 
بأفضــل صــورة حتــى تكــون بوابــة إلقامــة العديد مــن البطوالت 

المشابهة مستقبالً.
القيمــة  بالجوائــز  للظفــر  للجماهيــر  مناســبة  الفرصــة  وســتكون 
التــي تــم تجهيزهــا لهــذا الحــدث من خــالل المســابقات واأللعاب 

السالوية المثيرة التي ستقام في فترة الراحة أثناء البطولة.
 وتجّســد بطولــة دوري البنــوك بشــكل كبيــر أهداف اتحاد الســلة 
فــي تحقيــق التطلعــات العالية لتعزيــز مواهب وطاقات الشــباب 
من أجل المشاركة في مسابقات كرة السلة، األمر الذي يعّزز قيم 
كرة الســلة ورســالتها النبيلة باإلضافة إلى تكريس ثقافة متابعة 
وممارســة كــرة الســلة مــن قبــل مختلــف محبيهــا، ما يســاهم في 
اكتشــاف المواهب وزيادة قاعد ممارســي اللعبة وهذا ما يســاعد 

على تطوير كرة السلة في البحرين.

علي بن خليفة إبراهيم البوعينين عارف المناعي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

حسم المحرق أم تأجيل االتحاد؟

تقام عند 7.30 من مساء اليوم )الجمعة(، المباراة النهائية الثانية من سلسلة 
المباريات الثالث لنصف النهائي األول لكأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة، 

بين فريقي االتحاد والمحرق، وذلك على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وكانــت المبــاراة األولــى انتهــت بفوز 
المحرق بنتيجة )98-77(.

ويحتاج المحــرق للفوز اليوم للتأهل 
للمــرة الثالثــة علــى التوالــي إلــى 

الكــؤوس،  أغلــى  نهائــي 
في حين يطمح االتحاد 
الحســم  تأجيــل  نحــو 
وفاصلــة  ثالثــة  لمبــاراة 
عبــر تحقيقــه الفوز اليوم 
الوحيــد  الخيــار  وهــو 
لإلبقاء علــى حظوظه في 

التأهل للنهائي.
مدربــان  الفريقيــن  يقــود 
أجنبيــان: الصربــي توميك 

في االتحاد، ومواطنه إيفان 
جيرميك في المحرق.

بهــدف  االتحــاد  يدخــل 

تعويض الخسارة في المباراة األولى 
وكلــه إدراك لصعوبــة المواجهــة أمام 
المحرق المنتشي بفوزه بلقب الدوري 
هــذا الموســم.. فلمــن تكــون الغلبة؟ 
الطــرف  ليكــون  للمحــرق 
أم  النهائــي؟  فــي  األول 
لالتحــاد كلمة عبــر تأجيل 

الحسم للمباراة الفاصلة؟

أحمد مهدي

عباس العالي



ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة السباق الثالث والعشرين لهذا الموسم، والذي 
سيقام على كؤوس شركة فيفا البحرين وكأس البحرين الذهبي وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

جــوادا   45 مشــاركة  الســباق  وسيشــهد 
وســط توقعات بمنافسات قوية ومثيرة 
بيــن مجموعة من الجيــاد القوية البارزة 
الماليــة  والجوائــز  بالكــؤوس  للفــوز 
المرصودة في األشــواط الســبعة للسباق 
التــي  الجيــاد  أغلــب  مشــاركة  وســط 
فازت بكؤوس الســباق الموســم الماضي 

وتسعى لتكرار فوزها.

 وستنطلق األثارة مبكرا في سباق اليوم 
بدءا من الشوط األول الذي سيقام على 
فيفــا”  “برعايــة  الذهبــي  البحريــن  كأس 
لجياد الدرجة األولى “مســتورد” مســافة 

2000 متر والجائزة 10000 دينار.
ســباق  لجيــاد  الثانــي  الشــوط  وســيقام 
 1400 مســافة  محلــي”  “نتــاج  التــوازن 
متــر والجائــزة 2000 دينار وبمشــاركة 6 

جياد. 
ويقــام الشــوط الثالــث علــى كأس فيفــا 
واهــو لجياد جميع الدرجات والمبتدئات 
األصيلــة  العربيــة  البحريــن  خيــل  مــن 
1800 متــر والجائــزة  “الواهــو” لمســافة 
الجيــاد  مــن   4 وبمشــاركة  دينــار   2000
الخيــل  ســباقات  فــي  البــارزة  القويــة 

العربية. 

الرابــع علــى كأس فيفــا  ويقــام الشــوط 
لجياد جميع الدرجات والمبتدئات “نتاج 
والجائــزة  متــر   1800 مســافة  محلــي” 

2000 دينار وبمشاركة 6 جياد.
ويقام الشــوط الخامــس على كأس فيفا 
اليــت لجياد جميع الدرجات والمبتدئات 

“مســتورد” مســافة 1200 متــر والجائــزة 
جيــاد  مــن   4 وبمشــاركة  دينــار   2000

السرعة.
ويقام الشــوط الســادس على كأس فيفا 
والمبتدئــات  الدرجــات  جميــع  لجيــاد 
لألفــراس “مســتورد “ مســافة 1600 متر 
 9 وبمشــاركة  دينــار   2000 والجائــزة 

أفراس.
ويقام الشوط السابع واألخير على كأس 
“نتــاج  المبتدئــات  للجيــاد  فيفــا جســور 
مســتقيم  متــر   1000 مســافة  محلــي” 
والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 9 جياد.

45 جواًدا في السباق الـ 23 للخيل

 أكــد النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة الرئيــس الفخــري لالتحــاد البحرينــي لفنــون القتال 
المختلطة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة أن بطولة القتال الشــجاع )بريف( مســتمرة حتى تحقق هدفها في 

أن تكون األفضل على المستوى العالمي.

جــاء ذلــك، فــي التصريح الــذي أدلى 
بــه ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
“الرياضيــة   ESPN5“ لقنــاة  خليفــة 
أثناء وجود سموه بجمهورية الفلبين 
الرئيــس  لدعــوة  تلبيــة  الصديقــة؛ 
رودريغــو دوتيرتي رئيــس جمهورية 

الفلبين.
البحريــن  مملكــة  “إن  ســموه:  وقــال 
الصديقــة  الفلبيــن  وجمهوريــة 
مشــتركة  ثنائيــة  عالقــات  تربطهمــا 
فــي مختلف المجاالت، والذي ســاهم 
في تحقيق النمو المتســارع  في تلك 
العالقــات، والــذي انعكــس ذلــك على 
تطــور البلديــن وفتــح آفــاق جديــدة 
مجــاالت جديــدة  فــي  التعــاون  مــن 
الســيما علــى الصعيــد الرياضــي، بمــا 
يخلــق فرص خصبة في هذا المجال، 

يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى نمــوه 
وازدهاره”.

وأضــاف ســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
فــي  نجحــت  “الفلبيــن  خليفــة:  آل 
احتضانها منافســات النســخة 22 من 
بطولــة القتال الشــجاع-بريف، وذلك 
من خالل التسهيالت والمساهمة في 
تنظيــم هذا الحدث، الــذي انطلق من 
العاصمــة البحرينيــة المنامــة ليجوب 
مــدن وعواصــم بلــدان العالــم، ليؤكد 
مســتمرة  البحرينيــة  التجربــة  أن 
فــي رياضــة فنــون القتــال المختلطة 
المحترفيــن،  علــى صعيــد  خصوصــا 
مما يعزز الجهود البحرينية في نشــر 
وتعزيز ثقافة هذه الرياضة ويســاهم 
فــي احتضان الرياضيين الممارســين 
لها، والذي يكون له المردود اإليجابي 

على التطور وتقدم هذه الرياضة”.
وأشــار ســموه إلــى أن الفلبيــن تزخــر 
بوجــود عناصــر رياضيــة مميــزة فــي 
المختلطــة،  القتــال  فنــون  رياضــة 
قــدرات  مــن  بــه  تتمتــع  مــا  وأثبــت 
وإمكانــات عاليــة فــي بطولــة بريــف، 
واســتطاعت أن تحقق نتائج مشرفة 
حضورهــا  علــى  خاللهــا  مــن  أكــدت 

القوي في هذه الرياضة.
وختــم ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة حديثــه، قائــال: “إن بطولة 
وســتحلق  تقدمهــا  تواصــل  بريــف 
لتؤكــد وجودهــا بيــن مــدن وعواصم 
العالــم. فالبطولة ســتبقى وستســتمر 
حتــى تحقــق هدفهــا فــي أن تكــون 
هــي البطولــة األبــرز واألفضــل علــى 

مستوى العالم”.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

عالمًيا ــل  ــض األف تــكــون  أن  هــدفــنــا  بالفلبين:  الــريــاضــيــة  للقناة  حــمــد  ــن  ب خــالــد 

بطولة “بريف” تواصل التقدم

سمو الشيخ خالد بن حمد متحدثا للقناة

الجمعة 5 أبريل 2019 
29 رجب 1440

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي:

كلــف االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، رئيــس قســم شــؤون الحــكام 
باالتحــاد البحرينــي لكرة القدم ومقيم ومكتشــف الحكام اآلســيوي 
جاسم محمود؛ باإلشراف على طاقم تحكيم مباراة فريقي بوريرام 
يونايتد التايلندي وبكين غوان الصيني، ضمن إطار منافســات دور 

المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة  القدم. 

أبريــل   9 يــوم  المبــاراة  وســتقام 
الجاري في تايلند. 

وسيشــرف جاســم محمــود علــى 
دولــي  تحكيــم  طاقــم  تقييــم 
مكــون  للمبــاراة،  ســيريالنكي 
hettikank- الســاحة حكــم   مــن 
anamge crishantha، يســاعده 
deniye ge-و  palliya guruge

dara، والحكــم الرابع علي صباح 
من العراق، فيما ســيكون مراقب 
مــن   sanjay kumar المبــاراة 

الهند. 
مــن  الصــادر  التكليــف  ويأتــي 

القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد 
تأكيدا على المكانة المتميزة التي 
التحكيميــة  الكــوادر  بهــا  تتســم 
عبــر  خصوصــا  البحرينيــة، 
حصولهــا علــى الثقــة علــى جميع 
واإلقليميــة  المحليــة  األصعــدة 

والقارية والدولية. 
ويعد جاســم محمــود من مقيمي 
اآلســيويين  الحــكام  ومكتشــفي 
 ،2010 العــام  منــذ  المعتمديــن 
وســبق له اإلشــراف علــى العديد 
فــي  التحكيميــة  األطقــم  مــن 

بطوالت مختلفة.

يشــارك فريــق البحريــن للتحمــل 13، ممثــاًل فــي هولي لورانــس، وبين 
كانوتيــه ودانييــال رايــف فــي بطولــة أوشــن ســادي للرجــل الحديــدي 
70.3. واعتــادت لورانــس علــى المنافســة فــي هــذا الســباق المشــهور 
بصــورة ســنوية، واســتطاعت أن تحصــد الميدالية الذهبيــة، والفضية 
والبرونزيــة. وعلــى الرغم من كســر قدمهــا العام الماضي في الســباق، 
حصــدت لورانــس المركــز الثانــي. وفــي هــذا العــام، ولكونهــا فــي قمة 
حالتهــا البدنيــة، فهــي أحــد المرشــحات للفــوز العتــالء قمــة منصــة 

التتويج. 
وفي هذا الصدد، قالت لورانس “ســيكون من الوقاحة عدم المشــاركة 
في هذه المسابقة الكبرى وأنا أبعد بمسافة ساعتين عن هنا من حيث 
أعيــش فــي لــوس أنجلــس. ولذلــك فهــذا كأنه ســباق فــي عقــر داري.” 
وتعيــش لورانــس أفضــل حاالتهــا، وذلــك بعــد فوزهــا ببطولــة الشــرق 
األوســط للرجــل الحديدي في البحرين وبطولــة دبي للرجل الحديدي 

في فبراير. 
وأضافت “في هذا العام طموحي بكل تأكيد أن أكون في قمة مستواي 
فــي بطولــة العالــم للرجل الحديدي 70.3 والتي ســتقام في ســبتمبر”. 
من جهته، يشــارك كانوتيه للمرة األولى في هذه البطولة، وهو يطمح 
ألن يحجــز مقعــد لــه فــي بطولــة العالــم للرجــل الحديــدي 70.3. وأكد 

كانوتيه تطلعه للمشاركة في هذا السباق، واصًفا اياه بالمثالي إلظهار 
مواطــن القــوة لديــه. وبدورها، أعلنت رايف عزمها المشــاركة في هذه 
البطولــة فــي أوائــل مــارس العــام الجاري. وهــي جاهــزة لتخوض هذا 

التحدي وذلك بعد معسكراتها التدريبية في غران كناريا.
جاسم محمود

من المنافسات

الصيني وبــكــيــن  الــتــايــلــنــدي  بـــوريـــرام  مــبــاراة  ــي  ــديف ــدي ــح ــل ال ــرج ــل ــد ل ــايـ ــة أوشـــــن سـ ــول ــط فـــي ب
مشاركة جديدة لفريق “البحرين للتحمل 13”محمود يقّيم حكاًما بدوري أبطال آسيا

25

الشباب يخطف تعاداًل ثميًنا أمام الرفاع
الممتــاز حمــد  بــن  ناصــر  لــدوري   15 الجولــة  افتتــاح 

خطــف الشــباب تعــادال ثمينا ومهمــا أمام الرفاع بهــدف لكليهما، فــي اللقاء الذي 
جمعهمــا، أمــس، علــى اســتاد مدينة خليفــة الرياضيــة، ضمن افتتــاح الجولة 15 

للمسابقة.

وســجل هــدف الرفــاع الوحيــد الالعب 
أوتشــي، قبل أن يســجل الشباب هدف 
التعــادل في الدقيقة األخيــرة من ركلة 
جزاء نفذها بنجاح الالعب علي حســن 

سعيد.
ووصــل رصيد الرفاع إلى 31 نقطة من 
14 مبــاراة، فيمــا الشــباب 16 نقطــة من 

16 مباراة.

مجريات المباراة

تشــكيال  األكثــر  الطــرف  الرفــاع  كان 
إذ  منافســه،  مرمــى  علــى  للخطــورة 
ســنحت لــه فرصــة مبكرة حينمــا توغل 

المدافع األيمن ســيد رضا عيسى داخل 
أبعدهــا  أرضيــة  كــرة  وســدد  المنطقــة 
بقدمــه  عيســى  علــي  الشــباب  حــارس 

.)15(
عبــر  األســود  كميــل  الرفاعــي  وحــاول 
المنطقــة،  خــارج  مــن  التســديد  خيــار 
إبعادهــا  فــي  تألــق  قويــة  كــرة  فســدد 
الحــارس الشــبابي، قبــل أن تعــود إلــى 
علي حرم الذي سدد كرة جاورت القائم 

األيسر لمرمى الماروني )41(.
وحيــدة  فرصــة  مــدن  حســن  وأضــاع 
داخــل  وحيــدا  وجــوده  رغــم  للشــباب 
المنطقــة، إال أن كرته جاءت ســهلة في 

أحضــان الحــارس الرفاعــي عبدالكريــم 
فردان )44(.

أوتشــي  ســدد  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
كــرة مــرت جــوار القائــم األيمــن لمرمى 

الشباب )60(.
وكاد الشــباب أن يســجل هدف التقدم، 
ركلــة  علــي عيســى  لعــب ســيد  بعدمــا 
الحارثــي  فيصــل  كرتهــا  تابــع  ركنيــة 
أنقــذ  الرفــاع  حــارس  أن  إال  برأســه، 

الموقف )63(.
بعدمــا  األول  الهــدف  الرفــاع  وســجل 
ســدد دايــو كــرة ارتــدت مــن الحــارس 
الشــبابي وتابعهــا أوتشــي مباشــرة فــي 

المرمى )69(.
وحصــل الشــباب علــى ركلــة جــزاء في 
الدقيقــة )6+90( بعــد حالــة مســك مــن 
علــي حرم على حســن مدن وطرد على 

إنذاريــن  علــى  لحصولــه  حــرم  إثرهــا 
هــدف  الشــباب  وســجل  صفراويــن، 
التعــادل مــن الجزائيــة عبر علي حســن 

سعيد )90+7(.
أدار المبــاراة الحكــم إســماعيل حبيــب، 
جعفــر،  ومحمــد  تلفــت  ياســر  وعاونــه 

والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمير.

مباريات اليوم

مباريــات  )الجمعــة(  اليــوم  تتواصــل 
الجولــة 15. يلعــب الحــد )19 نقطــة من 
13 مبــاراة( مــع المحــرق )24 نقطــة من 
13 مبــاراة( عنــد 5.20 عصرا، تليها عند 
8 مســاء مباراة تجمع الحالة )12 نقطة 
مــن 14 مبــاراة( مــع المنامــة )28 نقطــة 
االســتاد  علــى  مبــاراة(، وذلــك   15 مــن 

الوطني. من لقاء الشباب والرفاع

منافسات قوية سيشهدها سباق اليوم

سموه: البحرين والفلبين تربطهما عالقات ثنائية في مختلف 
المجاالت

أحمد مهدي

سبورت
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بــدأت وفــود االتحــادات اآلســيوية الوطنية لكرة القــدم بالتوافد إلــى العاصمة الماليزيــة كوااللمبور لحضور 
اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم )الكونغرس الـ 29( الذي سيعقد غدا )السبت( بفندق 

شانغريال في قلب العاصمة كوااللمبور.

 ووصلت معظم البعثات اآلســيوية إلى ماليزيا، حيث 
يقيم ممثلو االتحادات الوطنية بفندق شــانغريال الذي 
بــدأ يكتــظ بممثلي االتحادات المشــاركة باإلضافة إلى 
طاقــم متكامــل مــن االتحــاد اآلســيوي إلدارة وتنظيم 
اجتماع الجمعية العمومية واالنتخابات التي ستجرى 
على منصب نائب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي 
لالتحــاد اآلســيوي وعضويــة مجلــس االتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم )الفيفــا(، بعدمــا حســم الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة منصــب الرئاســة لواليــة جديــدة 
بالتزكيــة للمــرة الثانيــة علــى التوالي بإجمــاع وتوافق 
مــن كافــة االتحــادات الوطنيــة الـــ 46 بعــد انســحاب 
المرشــح اإلماراتــي محمــد خلفــان الرميثي والمرشــح 
ا من الســباق االنتخابي  القطري ســعود المهندي رســميًّ

على الرئاسة.
إلــى  وصــل  قــد  البحرينــي  اإلعالمــي  الوفــد  وكان   
كوااللمبور مســاء أمــس األول األربعــاء لتغطية وقائع 
حيــث  واالنتخابــات  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
يقيــم الوفــد الــذي يمثــل الصحــف المحليــة الرســمية 
وقنــاة البحريــن الرياضيــة وبعــض حســابات التواصل 
االجتماعــي الرياضيــة بفنــدق شــانغريال والــذي يضــم 
لتســلم  خــاص  مركــز  إلــى  باإلضافــة  ــا  إعالميًّ مركــًزا 
بطاقــات االعتمــاد الرســمية لإلعالمييــن مــن مختلــف 

الدول اآلسيوية.

تعزية لسلمان بن إبراهيم

تلّقت أسرة كرة القدم اآلسيوية نبأ وفاة سمو الشيخة 
عائشــة بنــت ســلمان بن حمــد آل خليفة والدة الشــيخ 
ســلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلســيوي 
لكرة القدم ببالغ الحزن واألســى، حيث أعربت األســرة 
اآلســيوية عــن خالص التعازي والمواســاة إلى الشــيخ 

سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
وقــد غادر الشــيخ ســلمان بن إبراهيم مــن ماليزيا يوم 
أمــس األربعــاء عائــًدا إلــى مملكــة البحريــن لحضــور 

مراسم العزاء.
ويتقــّدم الوفــد اإلعالمي بأحّر التعازي والمواســاة إلى 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل خليفــة، متضرعين إلى 
المولــى العلــي القدير أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته 

وأن يسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المركز اإلعالمي يفتتح أبوابه اليوم

 يفتتح اليوم الجمعة المركز اإلعالمي الخاص بفعالية 
كونغــرس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم فــي نســخته 
التاســعة والعشــرين، وتم اعتماد مقر المركز اإلعالمي 
في فندق شــانغريال وهو الفندق الذي يحتضن غالبية 

وفود االتحادات اآلسيوية المشاركة في االجتماع.
الســبت  وغــًدا  اليــوم  اإلعالمــي  المركــز  وســيعكف   
علــى االنتهــاء مــن تســليم التصاريح اإلعالميــة لكافة 
اإلعالمييــن الذيــن بادروا بالتســجيل لحضــور اجتماع 
الكونغــرس، حيــث ســبق لالتحــاد اآلســيوي فتــح باب 

التسجيل لإلعالميين قبل أكثر من شهر.
 وحــّدد االتحــاد اآلســيوي شــروط التغطيــة اإلعالمية 
عبــر الموقع الرســمي لالتحاد، كمــا أعلن عن تخصيص 
الحيــة  الصــور  كافــة  علــى  للحصــول  خــاص  موقــع 
االتحــاد  مــن  كخدمــة  وذلــك  لالجتمــاع  والحصريــة 
لإلعالمييــن الــذي يملكــون عضويــة فــي قنــاة االتحاد 

اآلسيوي اإلعالمي على الموقع اإللكتروني.

 وبــدأ مقــر إقامــة الوفــود في قلــب كوااللمبــور )فندق 
شــانغريال( يشــهد ارتفــاع فــي وتيــرة الحركــة بوصول 
الوفــود تباًعــا باإلضافــة إلــى توافــد اإلعالمييــن مــن 
الكــروي  القــاري  الحــدث  لتغطيــة  اآلســيوية  الــدول 
المهم والذي من خالله سيشــهد االتحاد فترة استقرار 
متجددة بتزكية الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 

رئيًسا لدورة جديدة تمتد من 2019 لغاية 2023.
 ومن المتوقع أن يكشــف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
اليــوم الجمعــة عــن عــدد اإلعالميين ســواًء مــن رجال 
الصحافــة أو المصوريــن المســجلين لحضور كونغرس 
االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، وذلك مع افتتاح المركز 

اإلعالمي للحدث.

ماريانو: سعداء بإجماع القارة على تزكية 

الرئيس

 أكد رئيس االتحاد الفلبيني لكرة القدم ماريانو ارانيتا 
أن اجتمــاع الكونغــرس اآلســيوي التاســع والعشــرين 
أهميته تكمن في اتحاد القارة اآلسيوية مجدًدا وذلك 
عبر إجماعها على تجديد الثقة برئيس االتحاد الشيخ 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة لقيــادة االتحــاد لــدورة 
جديدة من أربع سنوات تمتد حتى 2023، وأضاف أننا 
فــي االتحــاد الفلبيني ســعداء بإجماع القــارة الصفراء 
على اختيار الشــيخ ســلمان بن إبراهيم رئيًسا لالتحاد 
اآلســيوي ألنــه اســتطاع أن يثبــت جدارتــه فــي هــذا 
المنصــب منــذ توليــه قبل ســت ســنوات، وبالتالي فإن 
اســتمراره هــو تحقيق لالســتقرار على صعيــد االتحاد 

الكروي والذي يصب في صالح كرة القدم اآلسيوية.
 واعتبــر رئيــس االتحــاد الفلبينــي لكــرة القــدم ماريانو 
التــي  المضيئــة  والمحطــات  اإلصالحــات  أن  ارانيتــا 
الشــيخ  رئاســة  عهــد  فــي  اآلســيوي  االتحــاد  شــهدها 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة كثيــرة وكبيــرة، ولكنــه 
شــّدد علــى النزاهــة التــي تحققــت فــي عهــد الشــيخ 
ســلمان بــن إبراهيــم معتبــًرا أنهــا ســاهمت فــي الرقــي 
باالتحــاد بشــكل عــام واالتحــادات الوطنيــة التابعة له 
بشــكل خاص، مشــيًرا إلــى أن هذا األمــر يمنح االتحاد 
القاري الثقة ويســاهم في تعزيز العالقات مع الجهات 
الرياضيــة المختلفــة والرعــاة ويحقــق مكاســب كثيرة 

لالتحاد.
يشــار إلــى أن االتحــاد الفلبينــي لكــرة القــدم أعلــن في 
ا دعمه للشيخ ســلمان بن إبراهيم  فترة ســابقة ورســميًّ
آل خليفــة لالســتمرار رئيًســا لالتحــاد اآلســيوي لكــرة 

القدم في الدورة القادمة الممتدة ألربع سنوات.

الجنيبي: سلمان بن إبراهيم عمل 

لمصلحة اللعبة

أكــد عبــدهللا الجنيبــي نائب رئيــس االتحــاد اإلماراتي 
لكــرة القــدم، عــن خالــص التعــازي والمواســاة لمعالــي 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم لوفــاة المغفور لهــا والدته 

سمو الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.
وقــال الجنيبي إن االتحــادات األعضاء تنتظر قرارات 
عديــدة عبــر هــذا الكونغــرس، ودائمــا مــا يكــون هنــاك 
المناصــب  علــى  االنتخابــات  لنتائــج  مرتقــب  انتظــار 
الرئيســية في االتحــاد، مضيًفا: ســتكون هناك قرارات 
مهمــة فيمــا يخص العديد من المواضيع المدرجة على 
جــدول االجتمــاع لكــن التركيــز ســيكون بشــكل كبيــر 

على االنتخابات بشــكل مركز، وهذا ماهو مالحظ في 
أجــواء “بهــو الفندق”مضيفــا: إذا ما تحدثنــا عن أهمية 
لواليــة جديــدة،  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  تزكيــة 
قــال: الرئيــس الحالــي دائًما مــا عمل لمصلحــة االتحاد 
اآلســيوي وتميــز فــي عطاءاته وتحدث هــو كثيًرا عن 
لتطويــر  المالــي  الدخــل  وزيــادة  التســويقي  الجانــب 
اللعبــة ذاتهــا، وهو يمتلــك الخبرة الكبيــرة التي جعلت 

األمر في نهاية المطاف يتوافق مع محمد الرميثي.

عبدالخالق مسعود: يستحق االستمرار 

في منصب الرئاسة

  أكــد رئيــس االتحــاد العراقــي لكــرة القــدم عبدالخالق 
مسعود أحقية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في 

االســتمرار في منصبه كرئيس لالتحاد اآلســيوي لكرة 
القــدم للــدورة االنتخابيــة الجديدة لمدة أربع ســنوات 
قادمة، وقال مســعود “الشيخ سلمان الرجال المناسب 
لقيادة الكرة اآلسيوية واالستمرار في منصبه كرئيس 
لالتحاد لــدورة انتخابية جديدة، فالنجاح الكبير الذي 
حققه خالل الفترة الماضية وتوحيد الرؤى في جميع 
دول القــارة بنجــاح تــام دليــل علــى حنكتــه وقيادتــه 

الناجحة لالتحاد”.
االتحــاد  فــي  واضحيــن  كنــا  البدايــة  “منــذ  وأضــاف 
العراقي لكرة القدم بدعمنا للشــيخ ســلمان بن إبراهيم 
فــي اســتمراره في منصب الرئاســة، وهــذا الدعم عائد 
لثقتنا الكبيرة في قيادة الشيخ سلمان لالتحاد القاري 
والنجــاح الــذي حققه خالل الســنوات الســت الماضية 

التي ترأس فيها االتحاد”.
وعــن أهــم المكتســبات التــي خرجــت بهــا القــارة فــي 
الــدورة الســابقة لرئاســة الشــيخ ســلمان قــال “خــالل 
الــدورة الســابقة حققــت القارة العديد من المكتســبات 
والنجاحــات فــي عهــد الشــيخ ســلمان، ولعــّل أبرزهــا 
االهتمام الكبير من االتحاد القاري بالمنتخبات وتقديم 
الدعم المادي الكبير لالتحادات وزيادة الجوائز المالية 
المحترفيــن،  دوري  واعتمــاد  اآلســيوية،  للبطــوالت 
ويضــاف إلــى هذا كله ما اســتفادة منه الكــرة العراقية 
ا عــن المالعب العراقية، والذي جاء  برفــع الحظر جزئيًّ
بدعم ومتابعة مباشــرة من الشيخ سلمان بن إبراهيم، 
وكلنــا أمــل في أن يرفع الحظر عن جميع المالعب في 

العراق في الفترة القادمة”.
عضــو  منصــب  علــى  مســعود  عبدالخالــق  وينافــس 
المكتب التنفيذي باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، حيث 
يأمــل فــي أن يحظــى بثقــة الجمعيــة العموميــة للفــوز 

بمقعد العضوية.
وقــال رئيــس االتحــاد العراقــي إن القــارة اآلســيوية 
مقبلــة على مرحلة جديدة من التطور والنجاح خالل 
السنوات األربع القادمة بقيادة الشيخ سلمان، وأوضح 
“اجتمــاع الجمعيــة العموميــة يــوم غد سيشــهد تزكية 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم لواليــة جديــدة وانتخاب 
أعضــاء المكتب التنفيــذي والمصادقة على التقريرين 
المالــي واإلداري للــدورة الســابقة، والمؤشــرات تشــير 
إلــى أن الــدورة الجديــدة مــن رئاســة الشــيخ ســلمان 
ــا للنجاحــات الســابقة  ستشــهد تطــوًرا كبيــًرا وإضافيًّ
التي تحققت في الســنوات الســت الماضية، وأن كرة 
القــدم اآلســيوي ســتزدهر فــي عهدها الجديــد بتوحد 
ــا واحــًدا لمصلحــة  جميــع االتحــادات والوقــوف صفًّ

القارة”.

عبدالله الجنيبي رئيس االتحاد الفلبيني لكرة القدم عبدالخالق مسعود

الوفد اإلعالمي البحريني

موظفو االتحاد اآلسيوي في خدمة الضيوف
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  حرص االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في عهد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على 
تهيئــة كافــة الظــروف المثاليــة لتطوير قطــاع التحكيم فــي القارة اآلســيوية باعتباره 
ا من نجاح أي حدث كــروي لما يمثله  أهــم مرتكــزات المنظومــة الكروية وجزًءا رئيســيًّ
قضــاة المالعــب مــن أهمية فــي تحقيق عوامل النجــاح لمختلف البطــوالت، حيث عمد 
االتحــاد مــن خــالل إدارة التحكيــم إلــى وضــع العديــد مــن الخطــط واالســتراتيجيات 
الراميــة إلــى مســاعدة االتحــادات الوطنيــة لتخريــج أفضــل الحــكام وصقــل قدراتهم 

إلدارة أكبر البطوالت القارية والعالمية. 

 ولعــّل الســنوات الســت الماضيــة مــن عمر 
االتحاد شــاهد علــى العديد مــن المبادرات 
وأوجــه الدعــم التي قدمها الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم للحكام اآلســيويين، حيث تم 
فــي شــهر نوفمبــر 2017 إطــاق أكاديميــة 
الحــكام فــي العاصمة الماليزيــة كوااللمبور 
الصعيــد  علــى  نوعهــا  مــن  األولــى  وهــي 
فيهــا  الدارســون  يخضــع  حيــث  العالمــي، 
لبرنامــج علمــي علــى مــدى أربــع ســنوات 
يشــمل ثاثــة مســتويات ويتضمــن دورات 
الفنيــة  الجوانــب  علــى  تركــز  متعــددة 

والبدنية والذهنية. 
 وتتضمــن األكاديميــة مقــر إقامــة خــاص 
التســهيات  مــن  الكثيــر  مــع  للحــكام، 
المتعــددة التــي وفرتهــا دائــرة الحــكام في 
االتحــاد اآلســيوي مــن أجل إعــداد الحكام 
مريحــة  أجــواء  فــي  المباريــات  إلدارة 

ومثالية. 
 هذا المشروع النوعي يتماشى مع الرعاية 

القــاري  االتحــاد  يوليهــا  التــي  المتواصلــة 
مهمــة  واجهــة  باعتبــاره  التحكيــم  لقطــاع 
أركان  مــن  فعــاالً  وركًنــا  اآلســيوية  للكــرة 
إلــى  اللعبــة، حيــث إن األكاديميــة تهــدف 
بناء أجيال جديدة من الحكام اآلسيويين 
بالمعرفــة والتدريــب  المتســلحين  الشــبان 
عــدد  زيــادة  إلــى  تهــدف  كمــا  المثالييــن، 
الحكام اآلسيويين على المستوى العالمي، 
معاييــر  رفــع  علــى  العمــل  إلــى  باإلضافــة 
االتحــادات  فــي  الجــدد  الحــكام  انتقــاء 

الوطنية اآلسيوية. 
 وشــهد التحكيــم اآلســيوي طفــرة كبيــرة 
وتطــوًرا هائــاً في عهد الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيم وتجلى في رفع عدد حكام النخبة 
فــي القــارة اآلســيوية إلى 110 حــكام، إلى 
إلدارة  ا  آســيويًّ حكًمــا   16 اختيــار  جانــب 
مباريات كأس العالم 2018 في روسيا وهو 
أكبــر عــدد فــي تاريــخ التحكيــم اآلســيوي 
فــي كأس العالــم بعد كســر الرقم القياســي 

ا في نهائيات  السابق البالغ 14 حكًما آسيويًّ

حيــث  البرازيــل،  فــي   2014 العالــم  كأس 

إن اختيــار هــذا العــدد غيــر المســبوق فــي 

تاريــخ نهائيــات كأس العالــم يؤكــد التطور 

الملموس في مســتوى الحكام اآلســيويين 

علــى  اآلســيوي  التحكيــم  مكانــة  ويعــّزز 

الساحة الدولية. 

 وقام الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 

للحــكام  الخاصــة  التميــز  جائــزة  بتســليم 
2018 إلــى طاقــم الحــكام اإليراني المكون 
مــن علــي رضــا فغانــي والمســاعدين رضــا 
بعــد  ســوخاندان ومحمــد رضــا منصــوري 
تعيينــه إلدارة مباراة تحديد المركز الثالث 
فــي كأس العالــم 2018 في روســيا، والتي 
بمدينــة  وإنجلتــرا  بلجيــكا  بيــن  جمعــت 

سانت بطرسبورغ. 
 وباإلضافــة إلــى ذلــك فقــد تولــى العديــد 
المباريــات  إدارة  الحــكام اآلســيويين  مــن 
وكأس  للشــباب  العالــم  لــكأس  النهائيــة 
ودورة  لألنديــة  العالــم  وكأس  القــارات 
األلعــاب األولمبيــة، ومــن أبــرز النجاحــات 

التحكيميــة كذلك رفــع عدد الحكام النخبة 
في االتحادات الوطنية. 

مســيرة  فــي  المنجــزات  تلــك  وتعكــس   
التحكيم اآلســيوي حرص االتحاد برئاســة 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم علــى تطويــر 
قطــاع التحكيــم فــي القــارة باعتبــاره أحد 
أهــم العوامــل لارتقــاء بالكــرة اآلســيوية 
كافــة  بالحــكام وتقديــم  واهتمــام معاليــه 
أوجــه الدعــم والمســاندة لهــا بمــا يعــزز من 
يحفــل  الــذي  اآلســيوي  التحكيــم  مكانــة 
بالعديــد مــن األســماء الامعــة التــي كتبت 
اســمها بأحــرف مــن ذهــب فــي الكثيــر مــن 

االستحقاقات القارية والعالمية.

مبنى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم من اجتماعات آسيوية سابقة

محطات مضيئة للتحكيم اآلسيوي في عهد سلمان بن إبراهيم
ــاد ــحـ ــاتـ ــط الـــــمـــــدروســـــة لـ ــ ــط ــ ــخ ــ ــم ال ــ ــرج ــ ــت ــ نــــجــــاحــــات مــــشــــهــــودة ت

2017 في  مليون   11.1 فائض  إلــى   2013 في  مليوًنا   47 عجز  من  الميزانية 

 شــهدت كــرة القــدم اآلســيوية فــي عهد 
بــن إبراهيــم آل خليفــة  الشــيخ ســلمان 
القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس 
الســنوات  خــال  مســبوقة  غيــر  نهضــة 
أركان  جميــع  شــملت  الماضيــة  الســت 
المبــادرات  مــن  سلســلة  عبــر  اللعبــة 
االرتقــاء  اســتهدفت  التــي  والمشــاريع 
بمنظومة الكرة اآلسيوية وهو ما يعكس 
القيــادة الواعيــة والرؤيــة الثاقبــة التــي 
يتمتــع بهــا الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم 
االتحــاد  نجــح  أن  وبعــد  خليفــة.  آل 
اآلســيوي فــي القفــز بميزانيتــه من عجز 
مالــي مقداره 47 مليــون دوالر في العام 
11.1 مليــون  إلــى فائــض بقيمــة   2013
االتحــاد  دّشــن  فقــد   ،2011 عــام  دوالر 
القاري برنامج “االســتثمار في كرة القدم 
ورؤيــة  شــعار  مــن  انطاًقــا  اآلســيوية” 
واحــد”  هــدف  واحــدة..  “آســيا  االتحــاد 
تحــت قيادة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
مجموعــة  اللعبــة  تنتظــر  خليفــة  آل 
التطويريــة  والبرامــج  المبــادرات  مــن 
والتنمويــة بعامــي 2019 و2020 بعدمــا 
تــم اعتمــاد 125 مليــون دوالر ســتوجه 
تطويــر  وبرامــج  بالمســابقات  لارتقــاء 
البنــى التحتيــة وتنمية الكــوادر وبرامج 
كافــة  مــن  وإجمــاع  بموافقــة  التضامــن 

أعضاء الجمعيــة العمومية )الكونجرس( 
فــي   2018 أكتوبــر  بشــهر  عقــد  الــذي 
العاصمــة الماليزيــة كوااللمبــور ليباركــوا 
تلــك الخطــوة المتميــزة والتــي تعكــس 
حــرص الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم على 
توجيه موارد االتحاد المالية لاتحادات 

الوطنية األعضاء للنهوض باللعبة. 
 ووفقا لإلحصاءات الصادرة عن االتحاد 
المســاعدات  برنامــج  فــإن  اآلســيوي 
مــن  قفــز  األعضــاء  لاتحــادات  الماليــة 
250 ألــف دوالر إلــى نصــف مليون دوالر 
بزيــادة  2019 و2020 أي  خــال عامــي 
100 %، بهــدف دعم االتحــادات النامية 
علــى  ومســاعدتها  قدراتهــا  وتطويــر 
النهوض بأنشطتها وبرامجها، فيما بلغت 
قيمة مبــادرات رئيس االتحاد اآلســيوي 
لتطويــر البنيــة التحتية 16 مليون دوالر 
االتحــادات  جميــع  تجــاه  منــه  التزاًمــا 
الماعــب  لبنــاء  ودعمهــم  األعضــاء 
المرافــق  وجميــع  اإلداريــة  والمقــرات 

األخرى ذات الصلة.
 وبلغت قيمة برامج التطوير المخصصة 
القــدم  كــرة  ومــدراء  الفنييــن  للمــدراء 
ماييــن   8 النخبــة  ومــدراء  النســائية 
دوالر، وذلــك فــي إطــار سياســة االتحاد 
الفنيــة  الكــوادر  تطويــر  إلــى  الراميــة 

واإلداريــة باعتبارهــا حجــر الزاويــة فــي 
عملية البناء الرياضي وتعزيز مخرجات 
كــرة القــدم اآلســيوية، أما قيمــة الكرات 
االتحــادات  علــى  توزيعهــا  ســيتم  التــي 

الوطنية األعضاء فبلغت مليون دوالر.
 وخصــص االتحــاد اآلســيوي 60 مليــون 
المســابقات  منظومــة  لتطويــر  دوالر 
مســبوق  غيــر  دعــم  تخصيــص  تشــمل 
فــي  المشــاركة  للمنتخبــات  موجهــة 
مســابقات الشباب القارية، باإلضافة إلى 
زيادة بنســبة %100 علــى الدعم المقدم 
لألندية المشــاركة في دوري أبطال آسيا 
وكأس االتحــاد اآلســيوي، باإلضافة إلى 
تغطيــة نفقات المنتخبات المشــاركة في 
آســيا  وكأس  اآلســيوي  التضامــن  كأس 

للسيدات.
المســتضيفة  اآلســيوية  الــدول  ونالــت   
االتحــاد  مــن  دعًمــا  االتحــاد  لمســابقات 
اآلســيوي زاد بمقــدار 75 % لــكل دولــة 
تحتضــن إحدى البطــوالت التالية: كأس 
تحــت  آســيا  بطولــة  للســيدات،  آســيا 
23 عاًمــا، بطولــة آســيا تحــت 19 عاًمــا، 
بطولــة  عاًمــا،   16 تحــت  آســيا  بطولــة 
آســيا للســيدات تحــت 19 عاًمــا، بطولــة 
آســيا للســيدات تحــت 16 عاًمــا، وكأس 

التضامن اآلسيوي.

تســتضيف  دولــة  كل  ســتحظى  كمــا    
إحــدى البطــوالت التاليــة: بطولــة آســيا 
آســيا  وبطولــة  الشــاطئية،  القــدم  لكــرة 
لكــرة القــدم داخــل الصاالت )الفوتســال( 
تحــت 20 عاًما، وبطولة آســيا للســيدات 
لكــرة القــدم داخل الصاالت )الفوتســال(، 
وبطولــة آســيا لألندية لكــرة القدم داخل 
الصاالت، وبطولة آسيا لكرة القدم داخل 
الصاالت )الفوتسال( زيادة بمقدار 50 % 
وذلــك في إطار حرص االتحاد المتنامي 
علــى دعــم الــدول المســتضيفة وإعانتها 
علــى تحقيــق أعلــى معايير الجــودة في 

تنظيم البطوالت اآلسيوية.
مليونيــن  اآلســيوي  االتحــاد   وخصــص 
فــي  التضامــن  لبرامــج  دوالر  ونصــف 
يهــدف  والــذي  الوطنيــة  االتحــادات 
لارتقاء بالكوادر العاملة في االتحادات 
وبرامــج  الدراســية  المنــح  خــال  مــن 

اآلســيوي  باالتحــاد  األخــرى  التدريــب 
انطاًقا من الحرص على االرتقاء بجودة 
العمــل اإلداري وتطوير قــدرات العاملين 

في االتحادات الوطنية األعضاء.
 وبموجــب تلــك الميزانيــة البالغــة 125 
وطنــي  اتحــاد  كل  فــإن  دوالر  مليــون 
و2020   2019 عامــي  خــال  ســيحصل 
األقــل  علــى  دوالر  مليــون   1.2 علــى 
المســاعدات  )برنامــج  علــى  مقســمة 
دوالر،  مليــون  نصــف  بقيمــة  الماليــة( 
وبرامج )دعم البنى التحتية( بقيمة 400 
الكــوادر  ألــف دوالر، و)مســاهمات دعــم 
الفنيــة واإلدارية( بقيمة 200 ألف دوالر، 
بمســابقات  الســفر  دعــم  و)مســاهمات 

الشباب( بقيمة 100 ألف دوالر.
الميزانيــة هــي األضخــم  تلــك   وتعتبــر 
فــي تاريخ االتحاد اآلســيوي وهي تعبر 
بوضوح عن مدى حرص والتزام الشيخ 

ســلمان بن إبراهيم فــي توجيه المصادر 
الوطنيــة  االتحــادات  لكافــة  الماليــة 
األعضــاء لتامــس كافة مكونــات اللعبة 
بمــا يضمــن تطوير كرة القــدم في القارة 
اآلســيوي  االتحــاد  ليحقــق  اآلســيوية، 
إبراهيــم  بــن  الشــيخ ســلمان  عهــد  فــي 
نقلــة نوعيــة غيــر مســبوقة علــى صعيد 
الدعــم المالــي المقــدم لبرامــج التنميــة 
والتطويــر بما يجســد رؤيته باالســتثمار 
في كــرة القدم اآلســيوية بكافة أركانها، 
األمر الذي يبشــر بمســتقبل أكثر إشــراًقا 
للكــرة اآلســيوية، ويؤكــد أهمية تمســك 
االتحادات األعضاء بالشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم لرئاســة االتحــاد لوالية جديدة 
فــي االنتخابــات القادمــة التي ســتجرى 
6 أبريــل المقبــل فــي كوااللمبــور ليقــود 
التطــور  مــن  أرحــب  آفــاق  إلــى  اللعبــة 

والنماء.

نهضة مالية لالتحاد القاري ترسم مستقباًل مشرًقا للكرة اآلسيوية
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سبورت

أكاديمية الحكام

سلمان بن إبراهيم يتوسط عددا من الحكام

رقم قياسي.. 
اختيار 16 حكما 

آسيويا بمونديال 
روسيا 2018

زيادة عدد النخبة 
إلى 110 حكام 

وإنشاء أول أكاديمية 
من نوعها عالميا

تخصيص 125 مليون 
دوالر لبرامج التنمية 

والتطوير بالعامين 
2019 و2020

 دعم مالي 
بقيمة 1.2 

مليون دوالر لكل 
اتحاد وطني

 16 مليون دوالر 
قيمة مبادرات 
الرئيس لدعم 
البنية التحتية



تنطلــق اليــوم منافســات البطولة العربيــة الحادية والعشــرين أللعاب القوى للرجال والســيدات 
التــي يســتضيفها االتحــاد المصــري أللعــاب القــوى للمرة الثالثة، فــي الفترة من 5 حتــى 8 أبريل 

الجاري، على ميدان ومضمار أستاد ملعب خلف أحمد الحبتور بالجامعه األمريكية.

  وتشــهد البطولــة التــي تقــام منافســاتها علــى 
فترتيــن صباحيــة ومســائية مشــاركة 19 دولــة 
عربيــة، هــم: صاحــب األرض والضيافــة مصــر، 
قطــر،  الكويــت،  اإلمــارات،  الســعودية،  عمــان، 
العــراق، لبنــان، اليمــن، ليبيــا، تونــس، الجزائــر، 
فلســطين،  القمــر،  جــزر  جيبوتــي،  الســودان، 
المغرب، الصومال، إلى جانب منتخبنا الوطني.

  ويترأس بعثة مملكة البحرين في االستحقاق 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  العربــي 
البحرينــي أللعــاب القوى محمــد عبداللطيف بن 
جالل.   وتضم البعثة اإلدارية لمنتخبنا الوطني 
كال من أمين الســر العام راشد أحمد البوعينين، 
عضــو مجلــس االدارة رئيــس لجنــة المنتخبــات 
لالتحــاد  التنفيــذي  المديــر  عبدالعزيــز،  محمــد 
يوسف أحمد، المدير الفني طاهر ريغي، اإلداري 
ســالم ناصــر واإلداريــة فاطمــة المــدوب، فيمــا 
يضــم الجهاز الفنــي للمنتخب كال مــن المدربين 
جون أوبيا، خوســيه روبيو، أندري ميخنفيتش، 
جوفينــال،  وماركيــوس  اورالنــدو  بارتولــوه 
والطاقــم الطبــي بشــار ذيــاب خليفــة وإبراهــام 
اليــوم  الوطنــي  منتخبنــا  وســيفتتح  فالديــز. 
مشــاركته فــي البطولــة عبــر عدد من منافســات 
الجــري، إذ تشــارك العــداءة مارتــا هيرباتــو فــي 

ســباق 800م ســيدات نصــف نهائــي، والعــداءة، 
100م عدو إيمان عيسى وهاجر الخالدي نصف 
وعبــدو  فيتشــر  أنــدرو  100م  ســيدات،  نهائــي 
بركة عدو نصف نهائي رجال،  5000م ســيدات 
العالميــة  البطلــة  عــدو  400م  نهائــي،  وينفــرد 
مبــارك  فاطمــة  الشــابة  والعــداءة  عيــد  ســلوى 
ســيدات نصف نهائي، 400م عدو العداء عباس 
أبوبكر نصف نهائي رجال، 1500م رجال محمد 
أيــوب وإبراهام روتجي نصــف نهائي، 10000م 
رجال داويت وألبرت روب نهائي، كما سيشارك 
منتخبنا في سباقي التتابع 4x100 نصف نهائي 

رجال و4X100 سيدات.
الوطنــي  منتخبنــا  والعبــات  العبــو  ويطمــح    
لتحقيق انطالقة إيجابية في مستهل المشاركة 
العربية، حيث وصل منتخبنا إلى مســتوى كبير 
من الجاهزية اســتعدادا لتدشــين المشاركة بعد 
أن أجــرى المنتخــب يــوم أمــس تدريبــات جادة 

على مضمار ملعب البطولة. 
  ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية 
بيــن الــدول المشــاركة التي تســعى إلــى تحقيق 
مراكــز متقدمــة والتــي حرصــت علــى االعــداد 
بعــض  اســتعدت  إذ  لالعبيهــا،  والجّيــد  القــوي 
المنتخبات في الدول االوروبية واالفريقية إلى 

جانــب البعــض اآلخر مــن الفرق التي اســتعدت 
محليا.

محطة إعداد قوية لآلسيوية

  أكــد نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب 
القــوى رئيــس وفــد منتخبنا محمــد عبداللطيف 
البطولــة  فــي  أن مشــاركة منتخبنــا  بــن جــالل 
العربيــة هــي للفــوز بالبطولــة ولرفع علــم مملكة 
البحريــن بيــن الــدول العربيــة، معربا عن شــكره 
وتقديره لســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى، علــى 
الدعــم الــال محــدود الــذي يتلقــاه االتحــاد مــن 
لتحقيــق  األكبــر  الدافــع  ســيكون  ممــا  ســموه 
الفــوز فــي البطولة بإذن هللا.   وأشــار محمد بن 
جــالل علــى جاهزيــة العبي والعبــات المنتخب 
الوطنــي لخوض جميع فئات المســابقات، وقال 
ان منتخــب العــاب القــوى البحرينــي علــى أتــم 
جاهزيــة مــن خالل البرامــج التدريبيــة المكثفة 
والمتنوعة لجميع الفرق والمعسكرات التدريبية 
التــي خاضهــا الالعبــون والالعبــات  الخارجيــة 
خــالل الفتــرة القليلــة الماضيــة، حيــث حــرص 
مجلس إدارة االتحاد من خالل الجهازين الفني 
واإلداري علــى توفيــر برامــج تدريبيــة مختلفــة 
ومتنوعــة لترتقي بمســتوى الالعبيــن وتجعلهم 
جاهزيــن للبطولــة وتحقيق النتائــج التي نطمح 
أللعــاب  العربيــة  البطولــة  فــي مســابقات  إليهــا 
القــوى، مشــيرا الــى أن منافســات هــذه البطولة 
ســتكون قوية، وأن العبينــا والعباتنا على أهبة 
االســتعداد للمنافســة والنجاح في هــذا البطولة 

العربية المهمة.
  وأوضــح محمــد بــن جــالل أن 21 يــوم فقــط 
يفصــل البطولة اآلســيوية عن البطولــة العربية، 
ولذا برغبة من المدربين في إقامة معسكر قوي 
يتضمــن المنافســة القويــة وصبغــة البطــوالت، 
جــاء االختيار األنســب بالمشــاركة في النســخة 
منافســات  أن  وذكــر  البطولــة.  مــن  الجديــدة 
البطولــة العربية وتحديدا في المســافات تعتبر 
أقــوى مــن البطولــة اآلســيوية التي تتفــوق في 
الســرعات، مشــيرا إلــى أن االتحــاد عمــد علــى 
دمــج اللعبتيــن أثنــاء المشــاركة العربيــة؛ وذلــك 
بهــدف الوقوف علــى الجهوزية التامــة لالعبين 
لخــوض غمــار اآلســيوية.   وأبدى رئيــس الوفد 
ونائــب رئيــس االتحاد البحرينــي أللعاب القوى، 
تفاؤلــه الشــديد مــن المشــاركة البحرينيــة فــي 
البطولــة العربيــة، مؤكــًدا أن منتخبنــا الوطنــي 
لــم يــأِت للقاهــرة مــن أجــل المشــاركة فقــط، بل 

النتزاع اللقب. 
  وبين أن منتخبنا سيواجه منافسة شديدة من 
جانــب المنتخــب المغربــي على وجــه التحديد، 
مضيفــا بأن صاحب الضيافة المنتخب المصري 
فريق ال يستهان به منذ قت طويل، لكنه يمتلك 
نقطة ضعف شــديدة في المسافات والسرعات، 
إذ تكمــن قــوة الفريق الضاربة في الرمي، ورغم 
ذلك إال منتخبنا سينافس بقوة على الذهب في 

هذه اللعبة في فئة السيدات تحديدا.
بــن جــالل العبــو    وحــث محمــد عبداللطيــف 
والعبــات منتخبنــا الوطني علــى أهمية التمثيل 
المشــرف فــي منافســات البطولــة وتقديــم أرفع 

درجات العطاء بما يكفل تحقيق غلة وافرة من 
الميداليــات والمراكــز المتقدمــة لتتبــوأ مملكتنــا 
مكانــة مرموقــة في هــذا المحفــل العربي الكبير 
اإلقليمــي  المســتويين  علــى  تألقهــا  وتواصــل 
والدولي، خصوصا وأن المنتخب يتمتع بســجل 
حافل من اإلنجازات في منافسات “أم األلعاب”.

النســخة  فــي  منتخبنــا  مشــاركة  عــدم  وعــن    
األخيرة من البطولة التي أقيمت منافساتها في 
تونــس، قــال إن منتخبنــا توقــف عــن المشــاركة 
فــي البطولة العربية منــذ إحرازنا للقب البطولة 
التاســعة عشر التي اســتضافتها مملكة البحرين 
منتخبنــا  اكتفــاء  بســبب  وذلــك   ،2015 عــام 
اكتفــى مــن المشــاركات العربيــة، مشــيرا إلى أن 
نظــرة المنتخــب للبطوالت العالميــة واألولمبياد 

واألسياد والبطولة اآلسيوية.
أن  منــذ  العربيــة  البطولــة  بــأن  وأضــاف    
تأسســت فهــي تقتصر علــى المنتخبين المغربي 
والجزائــري؛ ألنهمــا أكبــر قــوة ضاربــة فــي لعبــة 
ألعــاب القــوى بالوطــن العربي، غيــر أن منتخبنا 
ظفــر باللقــب ألول مــرة بعــد أن اكتمــل الفريــق 

خالل منافسات النسخة التاسعة عشر.

 االجتماع الفني

  عقــد يــوم أمس بمقــر االتحاد المصــري أللعاب 
بحضــور  للبطولــة  الفنــي  االجتمــاع   ، القــوى 
مســؤولي االتحــاد العربــي وممثلــي المنتخبــات 
المشــاركة.   ومثل منتخبنــا في االجتماع عضو 
مجلــس االدارة رئيــس لجنــة المنتخبــات محمد 

عبدالعزيز، واإلداري سالم ناصر.

  وتــم خــالل االجتماع اعتمــاد البرنامج الزمني 
واعتمــاد  الصــدر  أرقــام  وتوزيــع  للمنافســات، 
اســماء العبــي والعبــات الــدول المشــاركة فــي 
الفنيــة  الجوانــب  تأكيــد  جانــب  إلــى  البطولــة 

والتنظيمية.
الــدول  مشــاركات  تأكيــد  تنــاول  االجتمــاع    
العربيــة وإعــداد الالعبيــن والالعبــات فــي كل 
لعبة على حده، وتحديد المستويات، ومسارات 
ســباقات المشــي للرجــال والســيدات، وتشــكيل 
لجنة االحتكام ولجنة أهلية الالعبين.   وقامت 
الــدول  اللجنــة المنظمــة للبطولــة بحصــر عــدد 
المشاركة في كل مسابقة، وكذلك عدد الالعبين 
والالعبات المشاركين في كل مسابقة وإذاعتها 

على مندوبي الدول المشاركة في االجتماع. 
  وأقفلــت اللجنــة االســتمارة النهائيــة لألســماء 
المشاركة في البطولة، فيما سمحت لالتحادات 
العربيــة المشــاركة بإلغــاء اشــتراك أي العب من 
المســابقات،  تــم تأكيــد مشــاركتهم فــي  الذيــن 

أثناء االجتماع الفني فقط. 
  وطالبت اللجنة الفنية أثناء االجتماع بوجوب 
ارتداء القميص الخاص بالمنتخب لالعب أثناء 
المســابقات، وعدم جواز تبديله، وكذلك األرقام 
الصدريــة الممنوحة من قبــل اللجنة المنظمة أو 
تعديــل شــكلها أو حجمهــا الشــيء الــذي يجــب 
مراعاتــه أيضــا مــن الحــكام. كما شــددت اللجنة 
علــى أهميــة حضــور الالعبيــن أنفســهم لعمليــة 
تتويــج الفائزيــن إال بعــذر مشــروع تقبله اللجنة 

المنظمة.

الجمعة 5 إبريل

الدوري االنجليزي
الجولة 33

ليفربولساوثامبتون 22:00

الدوري الفرنسي
الجولة 31

مرسيليابوردو 21:45

بــات نــادي ريــال مدريــد، قريبــا مــن التعاقــد 
مــع أدريــان رابيو، العب وســط باريس ســان 
جيرمــان، خــالل فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة 
المقبلــة، فــي صفقة انتقــال حــر. وقالت قناة 
مدريــد  ريــال  إن  الفرنســية،  بلــس”  “كنــال 
توصــل التفــاق مع رابيــو، بشــأن التعاقد معه 
زيــدان،  الديــن  زيــن  مواطنــه  موافقــة  بعــد 
مــدرب الملكي، على الصفقة. وربطت العديد 
مــن التقاريــر الصحفية، رابيــو، باالنتقال إلى 
برشــلونة، بعــد أن رفــض تجديــد عقــده مــع 
النــادي الباريســي، لكــن يبــدو أن الالعــب في 
طريقــه للغريــم ريــال مدريــد. ونــال أدريــان 
رابيــو أكثــر مــن عقوبــة فــي األشــهر الماضية 
بــدأت بتجميــد مشــاركته فــي المباريــات ثــم 
المكافــآت  مــن  جــزء  بخصــم  ماليــا  تغريمــه 
المنصــوص عليهــا فــي التعاقد. كمــا تم منعه 
مــن الحضور إلى مقــر تدريبات الفريق األول 
بعد ظهوره في فيديو صاخب بأحد المالهي 
الليلــة رفقــة صديقــه بعــد ســاعات قليلــة من 
خروج سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا 

بالخسارة أمام مانشستر يونايتد.

وكاالتوكاالت

 رابيو يقترب 
من الملكي

قــال زيــن الدين زيــدان إن العبيه ال يلعبون من 
أجل مستقبلهم في ريال مدريد وانبرى للدفاع 
بعــد خســارة فريقــه  المخضــرم مارســيلو  عــن 
1-2 أمــام فالنســيا فــي دوري الدرجــة األولــى 

اإلسباني لكرة القدم يوم األربعاء.
ويتأخــر ريــال بفــارق 13 نقطــة عــن برشــلونة 
الــدوري  فــي  التاســعة  الهزيمــة  بعــد  المتصــدر 
هــذا الموســم واألولــى منــذ عــودة زيــدان ومــن 
المتوقــع إدخال تغييرات كبيرة على التشــكيلة 

بعد الموسم الكارثي.
ويتقــدم بطــل الدوري 33 مرة بعشــر نقاط على 
خيتافــي صاحــب المركز الرابــع وقال زيدان إن 
األداء فــي آخــر ثمانــي مباريــات لــن يحــدد من 

سيستمر ومن سيرحل.
وأبلــغ زيــدان مؤتمــرا صحفيــا ”الجــزء األخيــر 
مــن الــدوري ليــس اختبــارا وعلينــا التعامــل مع 
اللحظات السيئة مثل هذه لكنها لن تغير شيئا.

”لعبنا ضد فريق جيد أمامه الكثير على المحك 
وربما كان هذا هو الفارق“.

وتعــرض البرازيلي مارســيلو النتقــادات عديدة 
التشــكيلة  فــي  مكانــه  وفقــد  الموســم  هــذا 

األساســية لصالح ســيرجيو ريجويلــون قبل أن 
يعيــده زيــدان عندمــا بــدأ فترتــه الثانية الشــهر 
الماضــي. وقــدم المدافــع البالــغ عمــره 30 عامــا 
أداء متواضعا ضد فالنسيا لكن زيدان دافع عن 
الالعب الذي لعب دورا كبيرا في الفترة األولى 

المليئة باأللقاب للمدرب الفرنسي.
وقــال ”مارســيلو هــو مارســيلو وأحــب طريقــة 
أنــه يقــوم بعمــل جيــد ويتــدرب  لعبــه. أعتقــد 
باجتهاد وملتزم. إنه ليس الالعب الوحيد الذي 

يعاني من موسم صعب“.
وتحطمــت آمــال ريــال في الخــروج بلقــب هذا 
الموســم عندمــا ودع دوري أبطــال أوروبــا امام 
أياكــس أمســتردام الشــهر الماضــي وخســارته 

كأس  فــي  برشــلونة  أمــام  متتاليتيــن  مرتيــن 
ملــك إســبانيا ثــم في الــدوري. واعتــرف زيدان 
أن العبيــه يعانــون للحفاظ علــى تركيزهم فيما 
باالنتفــاض  طالبهــم  لكنــه  الموســم  مــن  تبقــى 

عندما يستضيفون إيبار يوم السبت.
وأضــاف زيــدان ”نمــر بفتــرة صعبــة جــدا فــي 
صعــب  وهــذا  تركيزنــا  نفقــد  صعــب.  موســم 

بالنسبة للجميع“.
وتابــع ”اآلن كل ما أســتطيع قوله هو إنني أقف 
بجانــب الالعبيــن وســيكافحون حتــى النهايــة. 
الشــهران المقبالن سيشــهدان الكثير من األمور 
ونتطلــع  جيــد  بشــكل  الموســم  ســننهي  لكننــا 

للموسم الجديد“.

زين الدين زيدان

موقف معقد

الخطأ ممنوع
يدخل ليفربول الى مباراة اليوم الجمعة مع مضيفه ساوثامبتون في المرحلة 33 من الدوري 
اإلنكليــزي الممتــاز لكــرة القدم، مدركا أن أي تعثر يهــدده بابتعاد حلم لقب طال انتظاره منذ 

1990، السيما في ظل األداء المذهل الذي يقدمه حامل اللقب مانشستر سيتي.

يورغــن  األلمانــي  المــدرب  فريــق  ويســعى 
كلــوب الســتعادة الصدارة مجددا من ســيتي 
الــذي عــاد الى المركز األول األربعاء، بتحقيق 
فــوزه الثامــن تواليــا فــي الــدوري بتغلبه على 
كارديف سيتي -2صفر. وبات فريق اإلسباني 
جوســيب غوارديــوال متصــدرا بفــارق نقطــة 
عــن “الحمــر” مــع مبــاراة مؤجلــة فــي جعبتــه 
جــاره  أرض  علــى  أبريــل   16 فــي  يخوضهــا 

اللدود مانشستر يونايتد.
النشــغاله  األربعــاء  مباراتــه  ســيتي  وخــاض 
الســبت بلقــاء الــدور نصــف النهائــي لمســابقة 
الكأس ضد برايتون، حيث يأمل في مواصلة 
المشــوار نحــو إحــراز الثالثيــة المحليــة )توج 
حتــى اآلن بطــال لكأس الرابطة( وربما رباعية 
تاريخيــة فــي حــال تتويجــه بطــال لمســابقة 

دوري أبطال أوروبا للمرة األولى.
اليــوم  مباراتــه  ليفربــول  يلعــب  وبــدوره، 

تحضيــرا للقــاء ضيفــه بورتــو البرتغالــي فــي 
دوري  لمســابقة  النهائــي  ربــع  الــدور  ذهــاب 
األبطــال الثالثــاء، أي فــي اليــوم ذاتــه لحلول 
سيتي ضيفا على مواطنه توتنهام في ذهاب 

الدور القاري.
وبعد استضافتهم بورتو في “أنفيلد”، سيكون 
على العبي كلوب االســتعداد آلخر مواجهاته 
فــي الــدوري المحلي ضد “الكبار” بلقاء ضيفه 
تشلســي األحــد المقبــل، إذ أن مبارياته األربع 
المتبقيــة بعدهــا ســتكون فــي متناولــه علــى 
الورق، ضد كارديف وهادرســفيلد ونيوكاسل 

وولفرهامبتون.
لكــن حتــى إن نجح فريق كلــوب في الخروج 
لــن  األخيــرة،  الســت  المراحــل  مــن  منتصــرا 
يكون حسم اللقب مرتبطا به وحده، في ظل 
المبــاراة المؤجلة لســيتي ضد جــاره يونايتد، 
غوارديــوال  العبــي  تعثــر  فــي  يأمــل  لكنــه 

فــي إحــدى مباراتيــن صعبتيــن  علــى األقــل 
الشــمالي،  الغريــم  ضــد  األولــى  تنتظرهمــا، 
والثانيــة ضــد ضيفهــم توتنهــام هوتســبر في 

المرحلة الخامسة والثالثين.
وعلى ليفربول تفادي تكرار ســيناريو مباراته 
األخيــرة األحد على أرضــه ضد توتنهام حين 
كان فــي طريقه الى تعــادل مكلف لو لم يقف 
الحظ الى جانبه في الدقيقة األخيرة، عندما 
لوريــس  هوغــو  الفرنســي  الحــارس  أخطــأ 

فــي التقــاط كــرة رأســية مــن المصــري محمد 
صالح، فأفلتت منه وارتدت من قدم مدافعه 
البلجيكي توبي ألديرفيلد بالخطأ الى مرماه.
وأكــد كلــوب عــدم اكتراثــه بكيفيــة حصــول 
فريقــه علــى النقــاط الثــالث، بــل األهــم “أنــه 
)الفــوز( أمــر ايجابي. قلت ســابقا إن ثمة 500 
طريقــة لتحقيــق الفوز في مبــاراة لكرة القدم 
مــن  لكــن  بشــعا.  الفــوز  كان  )األحــد(  واليــوم 

يكترث؟”.

ليفربول يسعى الستعادة الصدارة من بوابة ساوثامبتون

وكاالت

وكاالت

جارســيا  مارســيلينو  فالنســيا،  مــدرب  قــال 
تــورال، عقــب فــوز فريقــه على ريــال مدريد 
إن  بالليجــا،   2-1 ميســتايا  ملعــب  فــي 
“الخفافيش” كانوا أفضل “بفارق واضح” عن 
المنافــس، مبديــا رضائــه عــن األداء والعمــل 

وطموح العبيه.
األفضــل  كان  “فريقــي  مارســيلينو:  وصــرح 
بشــكل واضــح عــن ريــال مدريــد، هــذا أمــر 

روحــا  أظهــروا  الالعبــون  كثيــرا،  يرضينــي 
وطموحا”. وأضاف: “ريال مدريد سيطر على 
الكــرة فــي الدقائق األولــى، كان ينقصنا فيها 
الدقــة فــي التمريــر إلنهــاء الضغــط المتقــدم 
للمنافس. آسف لزيدان لكننا كنا أفضل بكثير 
من الملكي، أعتقد أننا نستحق انتصارا أكبر، 
الميرنجي خلق فرصا للتســجيل لكننا دافعنا 

بشكل جيد للغاية”.

مارسيلينو يحلق

sports@albiladpress.com
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وكاالت

قــال ليوناردو بونوتشــي مدافــع يوفنتوس إن تعليقاته بشــأن زميله مويزي كين 
وتحميله بعض المســؤولية للهتافات العنصرية التي تعرض لها أمام كالياري في 
دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم يوم الثالثاء الماضي قد أسيء فهمها.
وتعــرض بونوتشــي لالنتقــاد من العديد من الالعبين عقــب قوله، إن كين يتحمل 

50 في المئة من هذه الواقعة وجماهير كالياري 50 في المئة.
وقــال الدولــي اإليطالي عبر تطبيق انســتغرام يوم الخميــس ”أدليت بتصريحات 
عقــب انتهــاء المباراة مباشــرة وكلماتي أســيء فهمها تماما ربما بســبب أني كنت 
متعجال للغاية في الطريقة التي عبرت بها عن أفكاري. ”ساعات وسنوات ليست 
كافية للحديث عن هذا الموضوع. أدين بشــدة كافة أشــكال العنصرية والتمييز. 
هــذه االنتهــاكات غيــر مقبولــة علــى االطــالق وهذا أمر مفــروغ منــه وال يجب أن 
يســاء فهمــه“. ووقــف كيــن، الذي تعــرض لهتافات عنصريــة طوال المبــاراة، أمام 
جماهيــر كاليــاري خلــف المرمى عقبت تســجيله الهــدف الثاني فــي الفوز -2صفر 
وفتــح ذراعيــه. وردت جماهيــر كالياري علــى ذلك بإطالق إهانــات عنصرية منها 
أصوات تشبه أصوات القردة ضد كين. واعتبر مشجعون هذا الرد بمثابة طريقة 

إلزعاج العب منافس بغض النظر عن عرقه.
وقال بونوتشي حينها إن كين كان ينبغي عليه االحتفال مع زمالئه بالهدف وهي 
تصريحــات اثــارت رحيــم ســترلينج مهاجــم منتخــب إنجلترا ومانشســتر ســيتي 

وعلق قائال ”كل ما يمكن أن تفعله االن هو أن تضحك“.
وقال يايا توري العب الوســط الســابق لبرشــلونة ومانشســتر ســيتي إنه ال يمكن 

تصديق حدوث مثل هذه األفعال في 2019.

بونوتشي يدافع عن تصريحاته

القاهرة - محمد الدرازي

وفد منتخبنا لدى وصوله األراضي المصرية محمد عبداللطيف بن جاللجانب من االجتماع الفني 

القاهرة تشهد افتتاح البطولة العربية 21 أللعاب القوى
ــة قــويــة ــس ــاف ــن ــة لــمــنــتــخــبــنــا وســــط م ــي ــال ــات وآمــــــال ع ــع ــل ــط ت
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تكون األسابيع الثالثة المقبلة متطلبة.

قد تجد نفسك مرهقًا، فحاول أن تستريح.

مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك.

 يهددك خطران غير مباشرين.

تواجه بعض المستجدات الصعبة.

تسوء العالقات مع المسؤولين أو في العمل.

يمكن أن تواجه المتاعب التي ال حصر لها.

ال تتالعب بأعصاب اآلخرين.

ركز على ما هو أكثر أهمية اليوم.

اعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج.

تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك المقنعة.

تشعر بتوتر أعصاب يهد من عافيتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

5 ابريل

1988
اختطاف طائرة الخطوط 

الجوية الكويتية 
“الجابرية” أثناء 

رحلتها من تايلند 
إلى الكويت، ودامت 

عملية االختطاف 16 يوًما 
قتل خاللها مواطنان كويتيان 

وألقيت جثتيهما من الطائرة.

سافرت نهى عابدين الى 
بيروت، من اجل تصوير 

مشاهدها في مسلسل 
“الحرملك” حيث تعاقدت 
على المشاركة في بطولة 

العمل لتكون واحدة 
من الممثلين المصريين 

المشاركين في المسلسل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

حفلة كاملة العدد لعشاقه في البحرين مع أجمل أغاني الهيب هوب

جيسون ديرولو الليلة في “ربيع الثقافة”

وصل النجم األميركي جيســون ديرولو للملكة اســتعداًدا لحفله في خليج البحرين الليلة عند الســاعة 8:30 الخامس من أبريل ضمن مهرجان ربيع الثقافة والذي نفذت تذاكره نظرا 
لشعبية نجم الهيب هوب العالمي في البحرين. ويعد هذا الحفل هو األول للمطرب جيسون ديرولو، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

والراقــص  األغانــي  وكاتــب  المغنــي  بــدأ 
جيســون ديرولــو مشــوراره فــي عالــم الفن 
مــن  لفنانيــن  األغانــي  كتابــة  خــالل  مــن 
أمثــال ليل ويــن، وبيتبول، وديدي، وشــون 
متألقــًا  نجمــًا  أن يصبــح  قبــل  كينغســتون، 
فــي عالــم الغنــاء. ومنــذ ذلــك الحيــن، بــاع 
جيســون أكثــر مــن 50 مليــون أغنيــة فــي 
جميــع أنحاء العالــم وحقق أكثر من ملياري 
مشــاهدة علــى YouTube، ومليار اســتماع 
علــى Spotify، ولديــه جمهــور إذاعــي هائل 
يزيــد عــن 17 مليــار متابــع. وتشــمل أغانيه 
 ،”Want to Want Me“ الفرديــة البالتينيــة
 It”و  ،”In My Head”و  ،”Watcha Say”و
Girl”، و”Ridin Solo”. تضمــن ألبوم ديرولو 
فــي عــام 2014 المســمى “تــووك ديرتــي” 5 
أغانــي شــهيرة بمبيعــات مليونيــة من أصل 
 The“ 11 أغنية طوال تاريخه المهني وهي
 ”Wiggle”و  ،”Marry Me”و  ،”Other Side
 ”Trumpets”و دوغ(،  ســنوب  بمشــاركة 
“)بمشــاركة   ”Talk Dirtyالمنفــردة واألغنيــة 
تو تشينز( التي باعت أكثر من ستة ماليين 
نســخة وتصــدرت التصنيفــات الموســيقية 
نجــاح  العالــم. وبفضــل  أنحــاء  فــي جميــع 
أغنيــةTalk Dirty، انضــم ديرولــو إلى نخبة 
ســجلوا  الذيــن  الموســيقيين  الفنانيــن  مــن 

خمس أغنيات فردية من ألبوم واحد.
ويخــوض النجــم تجربة التمثيــل ألول مرة 
تصويــره  ســيبدأ  الــذي   ،”cats“ فيلــم  فــي 

قريبــا، وكشــف جيســون عــن دوره بالفيلــم 
فــي لقــاء مــع برنامــج االنســايدر بالعربــي، 
Rum Tum Tug�  وقــال: “أجســد شــخصية
كان  إذا  أعــرف  ال  متمــرد،  قــط  وهــو   ger
قــط  هــو  ســيكرهه،  أو  ســيحبه  الجمهــور 
متمــرد جــدا، كثيــر الحركة وال يســتطيع أن 
يبقــى ثابتــا”. وأضــاف: “فريــق العمــل رائــع 
االول،  الصــف  نجــوم  مــن  جميعهــم  جــدا، 
مــن األشــخاص  عــن مجموعــة  هــو عبــارة 
الموهوبيــن يجتمعــون مــع بعضهم من أجل 
ويشــارك  لهــم”.  بالنســبة  مختلــف  شــيء 
تايلــور  مــع  الفيلــم  بطولــة  فــي  جيســون 
البــا، ريبيــل ويلســون،  ســويفت، وادريــس 
جيمــس كــوردن، وجينيفــر هدســون، ومــن 

المتوقع عرضه في شهر ديسمبر 2019.
ومنذ انطالقته قبل 14 عامًا، أصبح مهرجان 
ربيــع الثقافة اليوم عالمة بــارزة في رزنامة 

الفعاليات التي تزخر بها مملكة البحرين، 
حيــث يســاهم المهرجــان ســنويًا فــي 
تنميــة قطــاع الســياحة الحيــوي فــي 
ركائــز  أهــم  مــن  يعــد  الــذي  المملكــة 
االقتصــادي  التنويــع  اســتراتيجية 
وقــد  االقتصاديــة.  التنميــة  لمجلــس 
ارتفعــت أعــداد الــزوار الوافديــن إلى 

أســاس ســنوي،  علــى  المملكــة 
الســياح  عــدد  بلــغ  حيــث 

مليــون   12 الوافديــن 
العــام  فــي  ســائح 
وُيتوقــع  الماضــي، 
هــذا  يرتفــع  أن 
 14.6 إلــى  الرقــم 
ســائح  مليــون 
عــام  بحلــول 

.2022

أصــدر الباحــث المصــري محمــد صــادق، كتابــه “أســمهان ورحلــة العمــر... 
حكايــات وشــهادات” عــن وكالــة الصحافــة العربيــة “ناشــرون”. ويحــاول 
الكاتب فك األلغاز التي أحاطت بحياة المطربة، ومنها لغز رحيلها، ويربط 

بين مسيرتها ومسيرة الفنانة العالمية مارلين مونرو.

الغــالف  علــى  المؤلــف  وكتــب 
“تشــابهت  للكتــاب:  األخيــر 
الظــروف التــي عاشــتها اســمهان، 
مــع الظروف التي عاشــتها مارلين 
مونرو، حيث كانت حياتهما مليئة 
باإلثــارة وكثــرة الشــائعات والقيل 
والقــال”. وأضــاف: “ُفتحت أبواب 
أســمهان،  أمــام  الواســعة  الشــهرة 
جميلــة  مطربــة  كانــت  حيــث 

جعلهــا  ممــا  والصــورة،  الصــوت 
تدخل بســهولة إلى عالم الســينما، 
وعالــم الغنــاء، ودهاليــز السياســة 
أيضــًا، وعبر حيــاة قصيرة حققت 
أي  تحققهــا  لــم  كبيــرة،  نجوميــة 
أو غربيــة رحلــت  مطربــة عربيــة 
تســاؤالت  عمرهــا...  مثــل  فــي 
كثيــرة حــول شــخصيتها وحياتها 
وكواليس سيرتها ولغز مصرعها”.

أسمهان... ورحلة العمر حكايات وشهادات
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2007
اإلفراج عن 15 جندًيا بريطانًيا كانوا محتجزين في إيران.

2014
العلماء يكتشفون أنَّ أحد أقمار ُزحل، وهو إنسيالدوس.

 2016
استقالة رئيس الوزراء اآليسلندي سيغموندور غونالوغسون.

 1955
رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه.

1973
إطالق المسبار الفضائي بيونير 11.

29

أثــارت الفنانة اإلماراتية بدرية أحمــد ضجة على مواقع التواصل 
االجتماعــي بعد تصريحاتها الجريئة في آخر إطاللة تلفزيونية 
لهــا. وقالت بدرية في لقاء تلفزيوني إنها ممثلة إغراء، ودراما 

وتراجيدي وكوميدي أيضا.
وأنكــرت بدريــة أن يكون مقطــع فيديو تناولهــا اآليس كريم 

يحمل أي إيحاءات، موضحة أن الفيديو تم تصويره عبر “سناب 
شات” ببطء، ما أعطى انطباًعا بأنها حركة مقصودة لإليحاء.

وكشفت الفنانة بدرية أن عليها 6 تعاميم أمنية “ضبط وإحضار”.

قــدم المحامي المصري أيمن محفوظ، بالغا إلى النائب العام 
المستشار نبيل أحمد صادق، ضد الفنانة هالة صدقي بعد 
انتشــار فيديو لها تسب فيه العاملين معها وهم يمثلون 
نســبة ال يســتهان بها من شــعب مصر واعتبرتهم “رعاع 
وحثالــة المجتمــع”، وذلك أن صــح الفيديــو المأخوذ من 

صفحتها الرسمية.
واختتــم محفوظ، بالغه بضرورة اتخــاذ اإلجراءات القانونية ضد 

المشكو في حقها بعد إحالة الفيديو لخبير أصوات للتأكد.

تخوض الممثلة ســارة التونسي السباق الرمضاني بمسلسل 
»حكايتي« مع ياســمين صبري، وهي أول مشــاركة لها في 
الدراما المصرية، وتجســد شــخصية والــدة بطلة العمل، 
وهــو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد ســمير 
فــرج. جديــر بالذكر أن ســارة التونســي خريجــه إعالم في 

تونس، وســبق لها أن شاركت في فيلم »كارما« مع المخرج 
خالد يوســف، وهو من اكتشــف موهبتها مــن خالل دور جيالن 

في الفيلم.

سارة في الحكواتيبالغ ضد هالةبدرية تثير ضجة

طارق البحار

اسمه الحقيقي جيسون جويل ديسرولو. «
ولد في 21 سبتمبر 1989، بوالية فلوريدا األميركية. «
هو مغني وكاتب أغاني وراقص، وبدأ مسيرته الفردية عام 2009. «
أول أغنية له هي “Whatcha Say” وصدرت في مايو 2009. «
أحدث ألبوماته هي “2Sides” وصدر هذا العام. «
» .”In My Head”و ”Talk Dirty”و ”Wiggle“ أشهر أغنياته هي أغنية
ألف أغاني لفنانين كثيرين، مثل ديدي، دانيتي كين، دوني كالنج،  «

شون كينجستون، كاسي، ليل وين.
مثل في عروض مسرحية متعددة. «

بروفايل



شاهدت لكم: “The Highwaymen” على “نتفلكس”

كشفت النجمة جنيفر لوبيز عن رأيها الصريح في الرجال بعد خطبتها  «
من حبيبها العب كرة البيسبول إليكس رودريغرز، إذ أشارت في تصريح 

لموقع “the insider” إلى أنها ترى الرجل قبل سن الـ33 ال فائدة له. 
وعللت لوبيز كالمها بأن الرجل قبل الـ33 عامًا يكون متخبطًا وغير 

مستقر ماديًا ونفسيًا، وال يحب االلتزام.

 The“ يقــدم كوســتنر فــي فيلم الدرامــا والجريمــة والغموض
فرانــك  هــو  تكســاس  مــن  شــرطي  بــدور   ”Highwaymen
هامــر، الــذي كان ضمــن مجموعــة ضباط قتلــوا بوني وكاليد 
بالرصــاص فــي كميــن نصبــوه لهمــا فجــرا فــي لويزيانــا عــام 

1934، بينما يلعب هارلسون دور زميله ماني غولت.
وكاليد تشيستنت بارو وبوني إليزابيث باركر زوجان اشتهرا 
خــالل فتــرة الثالثينيات مــن القرن الماضــي بجرائمهما التي 
روعــت جنــوب الغــرب األميركي خــالل فترة الكســاد الكبير، 
وســقطا علــى يــد المحققيــن األســطوريين اللذين اســتخدما 

أساليبهما البوليسية القديمة للقبض على اللصين.
وودي  كوســتنر  كيفــن  بطولــة  مــن  جديــد  فيلــم  يتنــاول 
هارلســون زاويــة جديدة لقصة الثنائي الخــارج على القانون 
بونــي وكاليــد، فبــدال مــن أن يركــز على هاتين الشــخصيتين 
ينصــب علــى الشــرطيين اللذيــن أنهيــا سلســلة جرائمهما في 

أنحاء الواليات المتحدة.
الفيلــم مــن إخراج جون لــي هانكوك، وتأليف جون فوســكو، 
ويتولــى البطولــة بجانب كوســتنر وهارلســون كل من دبليو. 
إيــرل بــراون، جــون كارول لينــش، توماس مان، كيــم ديكنز، 

كاثي بيتس.
وقــال كوســتنر: “اخترنــا هــذه القصــة بالتحديــد عــن بونــي 
مــن  قصــة  روينــا  قصتهمــا  نحكــي  أن  مــن  وبــدال  وكاليــد، 
أوقعوهما وخاطروا بحياتهم إلنهاء موجة قتل في أميركا”.

وكان فيلــم “Bonnie and Clyde” مــن إنتــاج عــام 1967 قــد 

روى قصــة الثنائــي، ولعــب وارن بيتــي وفــاي دونــاواي دور 
االثنيــن الخارجيــن عــن القانــون اللذين يعتقد أنهمــا قتال 13 
شــخصا ونهبــا بنــوكا وســرقا ســيارات ونفــذا جرائــم خطــف. 
لكن كوســتنر قال في مدريد، في جولة ترويجية للفيلم، إن 

فيلمــه الجديــد يتخــذ منحى مختلفــا تماما، وأضــاف الممثل 
األميركــي المخضــرم: “أصبحــا بطلين في الفيلــم المنتج عام 
1967 وهــذا أمــر بالــغ الســوء.. وكان مــن طاردوهمــا مجــرد 

أشخاص عاديين يقومون بعملهم”.
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يشــارك فريــق مركــز الشــاخورة بمســرحية “إكــس أو” فــي مهرجــان شــرم الشــيخ الدولــي 
للمســرح الشــبابي في دورته الرابعة والتي ســتقام في الفترة من 7-1 ابريل الجاري، وسبق 

للمسرحية وأن شاركت في مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي.

ويتكــون طاقــم العمــل مــن صديقــة االنصاري 
ناديــة  وديكــور،  مالبــس  ومصممــة  ماكيــرة 
المــالح مدققــة لغويــة، حســن المحــاري فنــي 
موســيقى، عبدللــه البكــري فني إضــاءة، غالب 
البنــاي مديــر إنتــاج، علــي بــدر ممثــل، عقيــل 
يعقــوب مســاعد مخــرج  بــدر  الماجــد ممثــل، 
العصفــور  ويقــول  مخــرج.  العصفــور  وحمــزة 
عــن هــذا العمــل: “تــدور أحــداث العمــل حــول 
شخصيتين تشكالن نقيضين، فكالهما يعكس 
صورة اآلخر في أبشع نسخة، وذلك بعيدًا عن 

الســطحية، كونهمــا عشــيقين )رجــل وامــرأة(، 
فجنــس كل منهمــا يصبح عديــم الجدوى أمام 
الطابــع اإلنســاني لحالــة االختــالف أو نســبية 
وأبــدًا  دائمــًا  البشــر  والتفــات  والشــر  الخيــر 
لنقــاط الخــالف عوضــًا عن التركيــز على نقاط 
خــالل  مــن  العمــل  واضاف:”يعبــر  التقــارب”. 
مقاربــة غير واقعية فــي كثير من األحيان عن 
الســوء والشــر الموجــود فــي ذواتنــا البشــرية 
والكامن في نفوسنا، وعن ضرورة التعامل مع 

ذلك كأمر واقع ال إنكار وجوده”.

“إكس أو” للشاخورة بمهرجان شرم الشيخ

الســبت  يــوم  الصــواري  مســرح  يقــدم 
فعاليــات  وضمــن  ابريــل   13 الموافــق 
مســرحية  المســرحي  البحريــن  مهرجــان 
”حيــدر” مــن تأليــف اميــن صالــح واخــراج 
الفنــان  مــن  محمــد شــاهين، وتمثيــل كل 
القديــر عبــدهللا الســعداوي، وايمــان قمبر، 
وصالح الخير، وســينوغرافيا علي حسين 
وحســين ميــرزا، وتأليــف موســيقى حامد 

سيف، والقاء شعر جمانة القصاب. 
فعاليــات  تشــهد  أن  المؤمــل  ومــن  هــذا 
مهرجان البحرين المسرحي منافسة قوية 

بين الفرق األهلية المحلية المشاركة.

الصواري يقدم 
“حيدر” ألمين صالح

تتصدر “بروتيك” لالنتاج الفني قائمة العروض المسرحية لعيد الفطر المقبل بمملكة البحرين وتعلن عن إنتاجها األول وهي 
مسرحية “السحر االسود” رعب وحب وكوميديا وغناء واستعراض للكاتب حمد الشهابي.

المســرحية ســتكون فريــدة مــن نوعهــا وجديــدة علــى الجمهور 
البحريني والخليجي هي حيث تتضمن الرعب والحب والغناء 
والكوميديــا وألول مــرة فــي مملكــة البحرين يعــرض هذا النوع 
من المســرحيات كانتاج بحريني والتي غالبا ما يصعب انتاجها 
وإدارتهــا وهــي مــن تمثيــل وإخــراج العــب الخــدع والســاحر 
البحرينــي علــى الثامــر يشــاركه البطولــة الفنــان حســن الماجــد 
الــذي توقــع لــه المؤلــف حمــد الشــهابي االنطالقــة والنجوميــة 
فــي عالــم التمثيــل والكوميديا باالضافة الــى الفنانة وفاء مكي 
حيــث تقــدم فــي هــذا العمل دورا جديــدا عليها ظاهريــا وما هو 
خافي داخل عمق النفس أما الفنان عقيل ماجد فسوف يشارك 
فيــه المجموعــة باالضافــة الــى الفنانة نــورة الصايــغ التي تقوم 
بــدور البطولــة وهــو دور جديــد عليهــا باالضافــة الــى الممثلتين 

الصاعدتين الواعدتين نسرين شريف وفاطمه كازروني.

و قد توقعت الشركة المنتجة أن تمثل مسرحية “ السحر  «
األسود” المراتب األولى في العروض المسرحية التي ستقدم 

في عيد الفطر المبارك نادي النصر الذهبي “طيران الخليج 
سابقا”.

ــف الــشــهــابــي ــؤل ــم ــل ــر ل ــط ــف ــد ال ــي ــي ع تـــعـــرض فـ

“بروتيك” تقدم مسرحية “السحر األسود”

أعلــن رئيــس اتحــاد جمعيــات المســرحيين البحرينية الفنــان يعقوب يوســف ان الدورة 
األولى من مهرجان البحرين المســرحي ستشــهد مشــاركة نخبة مســرحية من عدة دول 
عربيــة بينهــا جمهوريــة مصــر العربيــة، الكويــت، والعــرق، فــي لجنــة تحكيــم المســابقة 

الرسمية للمهرجان 

وقــال إن اختيــار هــذه النخبــة جــاء حرصًا 
علــى اظهــار الــدورة األولــى مــن المهرجــان 
بأفضــل حلــة لتتناســب مع مبــادرة صاحب 
الســمو الشيخ ســلطان بن محمد القاسمي، 
عضــو المجلــس األعلــى التحــاد اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، حاكم الشــارقة، الرئيس 
بدعــم  للمســرح،  العربيــة  للهيئــة  األعلــى 
الهيئــة العربية للمســرح تنظيــم مهرجانات 
مســرحية وطنيــة تعنــى بالمســرح المحلي 

في الدول العربية.
إلــى ذلك يشــارك فــي لجنة تحكيــم الدورة 
فــي  يقــام  الــذي  المهرجــان  مــن  األولــى 
الفتــرة مــن 9 ولغايــة 15 أبريــل 2019 كل 
مــن عبدالغنــي داود وهــو مؤلــف ومترجــم 

رخصــة  علــى  حاصــل  مســرحي  وباحــث 
اآلداب بقســم اللغــة االنجليزيــة من جامعة 
عين شمس في عام 1962. من أبرز أعماله 
المســرحية “شــجر الصفصاف” عــام 1981، 
“الســفيرة عزيزة” التي عرضت على مسرح 
الثقافة الجماهيرية في عام 1996، و”اللعن 
مــن فوق المنبر” حيــث حصلت على جائزة 

أبو القاسم الشابي في تونس عام 1994.
وعلــى صعيــد النقــد المســرحي لــه أعمــال 
مســرح  فــي  السياســي  “األداء  مثــل  عــدة 
”المســرح  و   ،1996 عــام  الســتينيات” 
عــام  فــي  المســتقبل”  مســرح  اإلقليمــي. 
2008، ودراســات في المســرح الغربي، إلى 
جانــب أعمالــه فــي النقــد الســينمائي كعمل 

عــام  التســجيلية”  الســينما  فــي  “القاهــرة 
.2001

ولعبدالغني داود إســهامات فــي الترجمات 
الفنيــة  مســيرته  خــالل  المســرحيات 
العصــا  “والعبــة  الكرنفاليــة  كالمســرحية 
روح  متــن  التراجيديــا  ”ميــالد  و  الــدوارة 
مســاهمات  لــه  كمــا  لنيتشــه”.  الموســيقى 

والنقــد  القصيــرة  القصــص  مجــال  فــي 
اإلذاعيــة  والبرامــج  والقصصــي  الروائــي 
كمــا  واألدب.  والســينما  المســرح  فــي 
يشــارك في لجنة تحكيــم المهرجان نرمين 
الحوطــي، وهــي أكاديمية كويتيــة حاصلة 
علــى شــهادة الدكتــوراه فــي فلســفة النقــد 
األدبــي، وتعمل أســتاذًا مشــاركًا في المعهد 

العالــي للفنــون المســرحية بدولــة الكويت. 
للحوطي مجموعة من المؤلفات واالبحاث 
التوظيــف  كتــاب  أبرزهــا  مــن  المســرحية 
الصــادر  الكويتــي  المســرح  فــي  اإلعالمــي 
“حكايــات  األطفــال  قصــص   ،2005 عــام 
جدتــي” الصــادر عام 2006، كتاب “ســقوط 
المــرأة فــي أدب نجيــب محفــوظ” الصــادر 

عــام 2007، وأبحــاث أدبية فــي مجلة عالم 
المعرفــة، وأعمــال دراميــة تلفزيونيــة مثــل 
“شــبابيك”، وبرامج إذاعية كـ ”عين تشــوف 
ولعــب  ”جــد  و  ”قــدوع”  و  تحكــي”  وعيــن 

وحب”
إلى جانبهم يشارك من العراق محمد سيف 
وهــو مخــرج وممثــل وناقــد ودراماتــورج 
وباحــث مســرحي، حاصــل علــى الدكتوراه 
مــن  االجتماعيــة  والعلــوم  المســرح  فــي 

جامعة السوبورن.

نخبة عربية في تحكيم “البحرين المسرحي”

عبدالغني داود نرمين الحوطي محمد سيف

تحمل الدورة 
األولى اسم 

الفنان إبراهيم 
بحر
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مسك يرثي غوريال بـ “ارقد في سالم”“الحمية القاتلة” تحصد أرواحا أكثر من التدخين
حــذر خبــراء فــي التغذيــة مــن بعــض أنــواع 
الحميــة التــي تعــد أخطــر علــى اإلنســان من 
التدخيــن أو ارتفــاع ضغــط الــدم، وقالــوا إن 
هــذه الحميــات القاتلــة تحصــد أرواح مئــات 
اآلالف مــن البشــر ســنويا. وأشــارت بيانــات 
دراســة أميركية إلى أن الحمية التي تســتند 
والســكر،  والدهــون  الحمــراء  اللحــوم  إلــى 
الخضــراوات  نفســه  الوقــت  فــي  وتســتبعد 
مليــون  نصــف  بمقتــل  تتســبب  والفواكــه، 
أميركــي و90 ألــف بريطانــي ســنويا. وبذلك 
يطلــق  التــي  الحميــات،  هــذه  مثــل  تتفــوق 
علــى  القاتلــة”،  “الحميــات  الخبــراء  عليهــا 
التدخين وارتفاع ضغط الدم باعتبارهما من 
أبــرز أســبابا الوفــاة المبكــرة، وفق مــا ذكرت 
صحيفــة “ديلي ميل” البريطانيــة، الخميس. 
ويحذر الخبراء مما يسمى “الحمية الغربية”، 
وهي حمية غنية باللحوم الحمراء والدهون 
والســكر، مــع قليــل مــن الفاكهــة والخضــار، 
وقالــوا إنهــا كانــت وراء وفــاة واحــدة مــن 
كل خمســة أشــخاص فــي 2017. وأظهــرت 
أحــدث البيانــات أن نحــو 11 مليون شــخص 
فــي جميــع أنحاء العالم، لقوا حتفهم بســبب 

أمــراض ناجمــة عــن “الحمية القاتلــة”، وذلك 
خالل العام 2017.

وشــهدت الصيــن والهنــد تســجيل أكبــر عدد 
الغذائــي  بالنظــام  المرتبطــة  الوفيــات  مــن 
ســنويا، ووصــل عدد الوفيات فيهــا إلى أكثر 
من 3 ماليين ومليون شــخص على التوالي، 
تليهمــا روســيا بـــ 550 ألف شــخص. وجاءت 
الواليــات المتحــدة فــي المرتبــة الرابعــة في 
معدل الوفيات الناجمة عن األنظمة الغذائية 
القاتلــة، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة 

الثامنــة عشــرة علــى مســتوى العالــم. وقــال 
المؤلــف المشــارك فــي الدراســة، كريســتوفر 
موراي: “تؤكد الدراســة ما اعتقده الكثيرون 
منذ سنوات عدة، بأن سوء التغذية مسؤول 
عن العدد األكبر من الوفيات مقارنة بمخاطر 
أخــرى”. وأضــاف مــوراي، وهــو مديــر معهــد 
المقاييــس الصحيــة فــي جامعــة واشــنطن، 
إلــى أن عوامــل الخطــر  أن “تقييمنــا يشــير 
الغذائيــة الرئيســة تكمــن فــي تنــاول كميات 

كبيرة من األطعمة غير الصحية”.

في 28 مايو 2016، تســلق صبي يبلغ من العمر 
3 سنوات قفص الغوريال “هارامبي” في حديقة 
حيــوان سينســيناتي، ليذهــب الغوريــال ضحية 
ذلك عندما أطلق عامل حديقة للحيوانات النار 

على هارامبي وقتله خوفا على حياة الصبي.
ليعــود القرد لصفحات اإلنترنــت مجددا بعد أن 

أطلــق مغنــي الــراب إيلــون مســك أغنيــة ترثــي 
الغوريال بكلمات “ارقد في سالم” و”نحن نحبك 
يــا “هارامبي” و”نحن في طريقنا للجنة”. ليقوم 
المغني بمشاركة رابط األغنية في تغريدة على 
حسابه في تويتر مستغال كذبة أبريل بطريقته، 
تســجيلي  لفشــل  أمــل  بخيبــة  “أشــعر  قائــال 
حصــدت  الوقــت  مــن  قليــل  وبعــد  أغنيتــي”. 
األغنيــة بالفعــل أكثــر نصف مليون مشــاهد كما 

وكانــت كثير من التغريــدات والتعليقات ذهبت 
إلى كون األغنية مجرد إحدى دعابات أبريل.

فنانون روس من مسارح الشوارع خالل العرض 
في ساحة تياترالنايا في سوتشي

قام رجل بتعذيب زوجته وتعريتها وضربها بالســوط قبل أن يحلق شــعر رأســها 
ويحرقه، بعدما نشرت فيديو سيلفي لها وهي تبكي على اإلنترنت.

نشــرت صحيفــة “ديلي ميــل” البريطانية، قصة الزوجة التي تدعى أســماء عزيز، 
البالغــة مــن العمــر 22 عاًمــا، وقالت إنها تعرضت للضــرب واإلذالل على يد زوجها 

وأصدقائه ألنها رفضت أن ترقص لهم.
 ويحاكــم الــزوج وأحــد موظفيه فــي محكمة “مودل تاون” فــي مدينة الهور في 

باكستان، بعد إيقافهما 4 أيام في الحبس االحترازي.
وظهــرت الزوجــة وهــي أم لثالثــة أطفــال، فــي مقطع فيديــو، األســبوع الماضي، 
وتبدو آثار الضرب على وجهها، كما كانت صلعاء، واستجدت في شريط الفيديو 
مســاعدة النــاس لهــا. وبعــد انتشــار مقطــع الفيديــو تطــورت القضيــة، ووصلــت 
إلــى وزارة حقــوق اإلنســان الباكســتانية، التــي أمــرت باعتقــال الــزوج وأصدقائه 
وتقديمهــم للمحاكمــة. وأشــارت الزوجــة أمام المحكمــة إلى أن زوجهــا “اعتاد أن 
يجبرهــا علــى الرقــص أمــام أصدقائــه، لكنهــا رفضت هــذه المرة”، بحســب “ديلي 
ميــل”. وقالــت فــي الفيديــو إن زوجهــا قــام وأصدقــاؤه بتمزيق مالبســها قبل أن 
يجبروها على الجلوس وحلق شعر رأسها وإحراقه، وتابعت “لقد قاموا بتعريتي 

وضربي بالسوط” مشيرة إلى أنه هددها بشنقها وهي عارية.

ينّكل بزوجته ألنها رفضت الرقص ألصدقائه

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

في كل الشهور

حاز منشــور بعنوان “هيفاء حســين 
المكيــاج  بتقليــل  الفتيــات  تنصــح 
قبــل رمضــان” أعلــى معــدل تفاعــل 
على إنســتغرام “البالد” في اليومين 
أكثــر  قلــل  وفيمــا  الماضييــن. 
تعليقاتهــم،  خــالل  مــن  المتابعيــن، 
مــن أهميــة الخبــر، قــال المســتخدم 
شــهر  فــي  “االلتــزام   @alooy4630
ويشــمل  الشــهور،  وكل  رمضــان 
التبــرج  وعــدم  والســتر  الحجــاب 

والسفور”.

يواجــه طائــر البطريــق، الــذي يصــل عمره 
إلى 60 مليون عام، خطر االنقراض، بعدما 
ذوبــان  فــي  المناخيــة  التغيــرات  تســببت 
نسبي لثلوج بعض المناطق القطبية، التي 
يعيش فيها. ويعيش البطريق في المناطق 
القطبيــة، وهــو أحــد فصائل الطيــور، التي 
يغطيهــا الريــش األبيض واألســود، لكنه ال 
يســتطيع أن يطيــر فــي الهــواء. وذكــرت 
شــبكة “بــي بــي إس” األميركيــة أن أبحاثا 
جديدة كشــفت أن مســاحات شاســعة من 
ثلــوج القطــب الجنوبــي تتعــرض للذوبان، 
بصــورة تهــدد حياة طائــرة البطريق، الذي 
يعيــش فيهــا. ويواجــه العالــم أزمــة كبيرة 
بســبب التغيــرات المناخيــة، التي تتســبب 
فــي ذوبان الثلوج وتغير منســوبات المياه 
في البحار والمحيطات وتآكل الشواطئ.

ورغم هذا الخطر، الذي تحاول الكثير من 
الــدول التعــاون لمواجهتــه، إال أن الرئيس 
هــذا  يرفــض  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
الجهــود العالمية، وتجســد ذلك في إعالن 
انســحابه من اتفاقية باريــس للمناخ العام 

.2017

طائر عمره 60 مليون 
في خطوة قد تفضي إلى تصعيد التوتر داخل األســرة المالكة في بريطانيا، أفادت تقارير إعالمية عام يواجه االنقراض

بريطانيــة بــأن الملكــة إليزابيــث منعــت ميغــان مــاركل، زوجــة األمير هاري مــن ارتــداء المجوهرات 
الشهيرة لألميرة الراحلة ديانا. وأوردت صحيفة “صن” البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية، أبلغت 
األميــر وليــام بقرارهــا حرمــان ميغان مــن ارتداء مجوهرات مــن المجموعة الملكية، األمــر الذي أثار 
التوتر بين الشــقيقين وليام وهاري. ووفقا الصحيفة، فإن الوضع المتوتر اســتمر وقتا طويال خلف 
الكواليــس، الســيما بالنســبة لألميــر هــاري )زوج ميغان(. ونقلت “صــن” عن مصدر مقــرب من العائلة 
قوله: “الملكة تحب ميغان، لكن األمر يتعلق بالتسلسل الهرمي. إنها تظهر أن الحفاظ على الترتيب 
الصحيــح واألســبقية داخــل العائلــة، أمر مهم. حتى لــو كانت ميغان المرأة األكثر شــعبية في العالم، 

فهي أقل رتبة من كيت”.

مجوهرات الراحلة ديانا تثير أزمة في العائلة الملكية

يشار إلى أن ميغان ماركل سبق لها أن ارتدت بعض مجوهرات األميرة ديانا التي خصصتها 
لزوجات أبنائها قبل وفاتها.

الخبراء يحذرون من الحمية التي تستبعد الخضراوات والفواكه.

ترجمة سيد محمد المحافظة
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áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S âæH á°ûFÉY áî«°ûdG ƒª°S
.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG É¡jhPh É¡∏gCG º¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa É¡æµ°ùj ¿CGh ¬àªMQ ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒŸG Ú∏FÉ°S

(¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ˆ ÉfEG)
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