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سمو رئيس الوزراء

تنطلق صباح اليوم فعاليات مؤتمر أيوفي 
السنوي السابع عشر للهيئات الشرعية، في 
فنــدق الخليــج، برعايــة مصــرف البحريــن 
نخبــة  فيــه  يتحــدث  والــذي  المركــزي، 
رفيعــة المســتوى تضــم 33 خبيــًرا مــن 16 
دولــة، ويتوقــع أن يخــرج بتوصيات مهمة 
تصــب فــي مصلحــة الصيرفة اإلســامية.

وسيشــهد المؤتمــر الــذي يقــام علــى مــدى 
يوميــن مناقشــة موضوعــات عــدة مهمــة 
من خال جلسات حوارية وتقديم بحوث 
وأوراق عمــل متميــزة ضمــن محــاور عــدة 

موزعة على 6 جلسات.

انطالق مؤتمر 
“أيوفي” اليوم

عمومية كوااللمبور تعلن ثقتها المطلقة برجل آسيا األول

سلمان بن ابراهيم على رأس الهرم القاري

كوااللمبور - الوفد اإلعالمي

بيعــة جديــدة حظــي بهــا الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم آل خليفــة لرئاســة االتحــاد 
نائــب  ومنصــب  القــدم  لكــرة  اآلســيوي 
رئيــس االتحاد الدولــي )الفيفــا( بالتزكية 
2019-( مقبلــة  ســنوات  ألربــع  رســميا 

اتحــادا وطنيــا   47 أجمــع  بعدمــا   )2023
علــى اختيار الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
آل خليفــة لقيــادة االتحــاد القــاري لدورة 
انتخابيــة جديــدة على التوالــي ليواصل 
رحلة اإلنجازات والمكتسبات التي بدأها 

منذ العام 2013.
الجمعيــة  اجتمــاع  خــال  ذلــك  جــاء 
العموميــة لاتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم 
الــذي عقــد يــوم أمــس الســبت 6 أبريــل 
الجاري في العاصمة الماليزية كوااللمبور 
النائــب  باتيــل  برافــول  الهنــدي  برئاســة 

ثقة آسيوية كبيرة بالشيخ سلماناألول لرئيس االتحاد اآلسيوي.

تواصل شعب البحرين نابع من محبة لها محلها الكبير
ســمو رئيــس الــوزراء يشــكر جاللــة العاهل وســمو ولــي العهــد والمواطنين
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حفظ الموارد السمكية
أكدت وزارة األشغال وشؤون البلديات  «

والتخطيط العمراني أنها مسؤولة عن 
حماية المصالح العليا لقطاع األسماك 

وحفظ الموارد السمكية، التي هي أساس 
األمن الغذائي البحري في مملكة البحرين 

والمصدر الرئيس للغذاء.

09

ميزانية المصارف اإلسالمية
ارتفعت الميزانية الموحدة للمصارف  «

اإلسالمية، التي تشمل مصارف قطاع 
التجزئة وقطاع الجملة، بنحو 2.1 مليار 

دوالر، ما نسبته 8 %، لتصل إلى 29 
مليار دوالر في شهر فبراير الماضي 

.2019
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السفير األميركي: إيران حاولت خلق انقسامات في البحرين

أكد سفير الواليات المتحدة األميركية لدى 
مملكــة البحريــن جاســتين ســيبيريل، فــي 
لقــاء صحافي أجرته معه “الباد”، أن إدارة 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب ملتزمــة 
بمعالجــة مجموعــة كاملــة مــن التهديــدات 
التي تشكلها إيران، مشيًرا إلى أن المبعوث 
األميركــي الخــاص إليران برايــن هوك قال، 
فــي زيــارة إلــى البحرين ينايــر الماضي، إن 
إيــران حاولت إضعــاف الهوية الوطنية في 

البحريــن وخلــق انقســامات طائفيــة. لكــن 
المحــاوالت  لهــذه  تصــدوا  البحريــن  قــادة 
الســلمي  بالتعايــش  التزامهــم  تعزيــز  عبــر 
والحريــة الدينيــة. وقــال الســفير األميركي 
إن هوك أوضح أن “البحرين شــريك رئيس 
في اســتراتيجيتنا تجاه إيــران”، وأن “دعم 
إيران لوكاء هنا في البحرين هو جزء من 
اســتراتيجية أكبــر بكثيــر لزعزعة اســتقرار 

)٠٥(المنطقة”.

ســمير الــوزان يمتلــك خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 
37 عامــا في مجال اإلدارة والتأمين، ويعتبر 
مــن أقــدم مؤسســي القطــاع والذيــن مازالــوا 
العديــد  شــغل  حيــث  المجــال  فــي  يعملــون 
مــن المناصــب القياديــة مما يؤهلــه أن يكون 
شــاهدا للعصــر علــى نهضــة وتطــور مراحــل 

التأمين بالمملكة.

سمير الوزان... شاهًدا على نهضة التأمين

 أيمن همام  |  تصوير: رسول الحجيري

السفير األميركي متحدثا لـ”البالد”

المحرر االقتصادي

سمير الوزان

زينب العكري | تصوير: رسول الحجيري

يعقوب باٍق على رأس هرم “الحر”

أغلــق المؤتمــر العــام األول لاتحــاد الحــر 
لنقابة عمال البحرين أبواب انتخاباته على 
تجديــد رئاســة الرئيــس التنفيــذي الســابق 

يعقــوب يوســف لاتحاد لـ 4 ســنوات مقبلة 
بالتزكيــة، وتعييــن باســم كويتــان وزبيــدة 

)07(البلوشي نابين للرئيس.

سيد علي المحافظة

أعــرب رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة عن خالص الشــكر والتقدير واالمتنان 
لعاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة على مشاعر جالته ومواساته في وفاة المغفور لها 
بإذن هللا تعالى شــقيقة ســموه ســمو الشــيخة عائشــة بنت 

سلمان بن حمد آل خليفة رحمها هللا.
الشــكر  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  ووجــه 
والتقديــر إلــى ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة على مشاعر سموه النبيلة والصادقة في 
وفاة شقيقة سموه وحرم سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل 
خليفة. كما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن 

بالغ الشكر وعميق التقدير للمواطنين والمقيمين كافة على 
مواســاتهم وتعازيهــم في وفاة المغفور لهــا بإذن هللا تعالى 
سمو الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة رحمها 
هللا، والتــي عكســت صــدق مشــاعرهم، مؤكــدا ســموه أن 
شــعب البحرين يعطي على الدوام أروع المثل في مواقفه 
المشــرفة مــع قيادتــه وتواصلــه النابع من محبــة صادقة لها 

محلها الكبير في النفس. 

وعبــر صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء عــن تقديــره 
البالــغ لألشــقاء في دول مجلس التعــاون الخليجي والدول 
العربية الشــقيقة على مواساتهم وتعازيهم الصادقة، سواء 
بالحضــور أو مــن خــال برقياتهم ورســائلهم، ســائا ســموه 
هللا العلــي القديــر أن يحفــظ الجميــع وأن يبعــد عنهــم كل 
مكــروه، وأن يتغمــد الفقيــدة بواســع رحمتــه ورضوانــه إنــه 

سميع الدعاء.
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تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر 
برقية  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
الرئيس  أخيه  من  ومــواســاة  تعزية 
محمود عباس رئيس دولة فلسطين 
التنفيذية  اللجنة  رئــيــس  الشقيقة 
عبر  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
ــادق  فــيــهــا عــن خــالــص تــعــازيــه وصـ
ــه بـــوفـــاة ســمــو الــشــيــخــة  ــاتـ ــواسـ مـ
عــائــشــة بــنــت ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
أن  القدير  العلي  هللا  سائال  خليفة، 
ورضوانه،  رحمته  بواسع  يتغمدها 
يلهم  وأن  جناته،  فسيح  ويسكنها 

سموه جميل الصبر وحسن العزاء.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يتلقى 
02تعزية الرئيس عباس

7 أبريل 2019 األحد
2 شعبان 1440
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اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
مــن  المعزيــن  جمــوع  أمــس،  خليفــة، 
بمجلــس  والمواطنيــن  المســؤولين 
العــزاء بمجلــس ســمو الشــيخ إبراهيــم 
بــن حمــد آل خليفة فــي منطقــة الرفاع، 
حيــث عّبــروا لســموه عن خالــص العزاء 
والمواساة في وفاة شقيقة سموه، سمو 
الشــيخة عائشــة بنت سلمان بن حمد آل 
خليفــة )رحمهــا هللا(، حرم ســمو الشــيخ 

داعيــن  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  إبراهيــم 
المولــى جلت قدرته أن يتغمدها بواســع 
رحمتــه ومغفرتــه، وأن يســكنها فســيح 
جناته، مستذكرين بكل تقدير ما قدمته 
)رحمهــا هللا( من عطــاء زاخر في خدمة 
اإلنســانية عبــر إســهاماتها المتعددة في 
مختلف أوجه العمــل الوطني والخيري، 
الشــكر  بخالــص  ســموه  توجــه  فيمــا 
والتقديــر للجميــع على ما عبروا عنه من 

مشاعر طيبة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال المعزين بوفاة شقيقة سموه

الــراحــلـــة أســهــمــــت بــمــخــتــلــــف أوجــــه الــعـــمــــل الــوطـــنــــي والــخـــيــــري

سمو رئيس الوزراء يستقبل المعزين بوفاة شقيقة سموه

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
أمــس،  صبــاح  خليفــة،  آل  ســلمان 
رئيــس مجلــس األمة بدولــة الكويت 
الشــقيقة مــرزوق علــي الغانــم، الــذي 
وفــاة  فــي  التعــازي  لســموه  قــدم 
بــإذن هللا تعالــى ســمو  المغفــور لهــا 
الشــيخة عائشة بنت سلمان بن حمد 
آل خليفة )رحمها هللا(، شــقيقة ســمو 
رئيــس الــوزراء وحــرم ســمو الشــيخ 
إبراهيــم بــن حمــد آل خليفــة، داعيــا 
الرحمــة  بواســع  يتغمدهــا  أن  هللا 
والمغفــرة، وأن يلهــم ســموه جميــل 

مســتذكرا  العــزاء،  وحســن  الصبــر 
ومــا  هللا(  )رحمهــا  الفقيــدة  مناقــب 
فــي  واضحــة  بصمــات  مــن  تركتــه 

ميادين العمل الخيري واإلنساني.
وعّبــر صاحب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء عــن خالص الشــكر والتقدير 
لرئيــس مجلــس األمــة الكويتي على 
األخويــة  والمشــاعر  المواقــف  هــذه 
النبيلة التي تعكس المحبة الراســخة 
البحريــن  مملكــة  بيــن  تجمــع  التــي 
متمنيــا  الشــقيقة،  الكويــت  ودولــة 
سموه للكويت وشعبها الشقيق دوام 

الرفعة واالزدهار.

المنامة - بنا

فــــــــــــــــــي وفــــــــــــــــــــــــــــــاة شـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة ســـــــــمـــــــــوه

رئيس مجلس األمة الكويتي يقدم التعازي لسمو رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء لدى استقباله رئيس مجلس األمة الكويتي



أكــد قائــد الحــرس الملكــي رئيس اللجنــة العليا 
الدولــي  البحريــن  ومؤتمــر  لمعــرض  المنظمــة 
للدفــاع ســمو اللــواء الركــن الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة دعمه معرض ومؤتمر البحرين 
نفخــر  “نحــن  قائــًا   2019 للدفــاع  الدولــي 
باســتضافة أحد أكثر المعارض الدفاعية شموًل 
فــي المنطقــة، ونعتــز بشــكل خــاص بأن شــركة 
لوكهيــد مارتــن تواصل شــراكتها وإظهار دعمها 
لمملكة البحرين كراعية رئيسة للمعرض، فليس 
مــن الســهل الجمــع بيــن حدثيــن عالمييــن بهذه 
المكانة بعد النجاح الذي حققته النسخة األولى 
في العام 2017، ونتطلع لتخاذ خطوات فاعلة 
عديدة أخرى؛ لجعله حدثا ل يمكن تجاهله في 
مجــال صناعــة المعــارض العســكرية، كما نصبو 
األفــكار  ونقــل  الشــراكات  مفهــوم  إرســاء  إلــى 
المجــال  هــذا  فــي  والتطــورات  والتكنولوجيــا 
الحيــوي وذلــك خال معــرض ومؤتمر البحرين 

الدولي للدفاع 2019”.
ويقــام معرض ومؤتمــر البحرين الدولي للدفاع 
عاهــل  لــدن  مــن  ســامية  رعايــة  تحــت   2019
الملــك  الجالــة  األعلــى صاحــب  القائــد  البــاد 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وبدعــم مــن قائــد 
الحــرس الملكــي رئيــس اللجنة العليــا المنظمة، 
وتمثــل جهود ســموه القــوة الدافعة وراء نجاح 

هــذا الحــدث الكبيــر. ويحظــى معــرض ومؤتمر 
البحريــن الدولــي للدفــاع 2019 بدعــم مــن قوة 
دفــاع البحريــن ممثلــة فــي عــدد مــن األســلحة 
والوحــدات والمديريــات ومــن ضمنهــا الحــرس 
الملكــي وســاح الجــو الملكــي وســاح البحرية 
الملكــي إضافــة إلــى الحــرس الوطنــي ووزارة 
للدراســات  البحريــن  ومركــز  اإلعــام  شــؤون 
)دراســات(  والطاقــة  والدوليــة  اإلســتراتيجية 
الحكوميــة  والهيئــات  الــوزارات  مــن  والعديــد 
األخــرى. وكــراٍع رئيــس توقــع شــركة لوكهيــد 
مارتن على عقد رعاية معرض ومؤتمر البحرين 
الدولــي للدفــاع 2019، وهــو المعــرض الثاثــي 
ومــن  البحريــن،  فــي  للدفــاع  الدولــي  الوحيــد 
جانبهــا، أكــدت شــركة لوكهيــد مارتــن، الشــركة 
العالميــة الرائــدة فــي مجــال الطيــران والدفــاع 
مشــاركتها  المتقدمــة،  والتكنولوجيــا  واألمــن 
راعيــا ذهبيــا فــي المعــرض؛ تأكيــًدا منهــا للدعم 

المستمر لمملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشــركة 
لوكهيد مارتن في الشــرق األوسط روبرت اس. 
بأكثــر  مارتــن  لوكهيــد  “تفخــر شــركة  هــاروارد 
مــن 40 عاًمــا مــن الشــراكة المثمــرة مــع مملكــة 
البحرين، والتي بدأت بتســليم طائرة الخطوط 

الجوية التجارية “إل 1011 تريستار”.
ومؤتمــر  معــرض  “يوفــر  هــاروارد  وأضــاف 

البحريــن الدولــي للدفــاع 2019 منصــة مثاليــة 
لنــا للتواصــل مــع شــركائنا فــي مملكــة البحرين 
وشركائنا اإلقليميين لمناقشة سبل تعزيز األمن 

اإلقليمي وبناء عاقة أقوى لعقود مقبلة”.
وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة األولى 
مــن معــرض ومؤتمــر البحريــن الدولــي للدفــاع 
بالنســخة  الشــديد  الهتمــام  بــدأ   ،2017 العــام 
الثانيــة المقــرر أن تقــام خــال الفتــرة 28 - 30 
الهيئــات  مــن  العديــد  بــدأت  إذ   ،2019 أكتوبــر 
والمنظمــات الدوليــة للدفــاع واألمــن فــي دعــم 
هــذا الحدث الذي ُيعد واحًدا من أهم المعارض 
والمؤتمرات في مجال الدفاع بصفته أحد أكثر 
األحداث اإلستراتيجية من نوعها في المنطقة.

ومؤتمــر  لمعــرض  الســتعدادات  وانطلقــت 
أهــم  أحــد   ،2019 للدفــاع  الدولــي  البحريــن 
المعــارض الدوليــة الرئيســة فــي المنطقــة مــع 

تأكيد شركاء رئيسين على المشاركة.
ُيذكــر أن “كاريــون ايفنتــس”، التــي ُتعــد أكبــر 
منظــم لفعاليــات الدفــاع واألمــن فــي العالــم، و 
التــي تتخصــص فــي إدارة  “شــركة فعاليــات”، 
الفعاليــات ويقع مقرها في البحرين، ســينظمان 

هذا الحدث المهم مرة أخرى. 
ويتيح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 
فرصــة  المشــاركة  للشــركات  الفرصــة   2019
لعــرض أجهزتهــا ومعداتها عبر منبــر دولي بارز، 

يقــام  الــذي  المســتوى،  رفيــع  المؤتمــر  وأثبــت 
علــى هامش معــرض البحريــن الدولــي للدفاع، 
أنــه منصــة قويــة لاســتماع إلى صانعــي القرار 
الرئيســين من القطاعات الحكومية والعسكرية 
مســبوقة  غيــر  فرًصــا  يتيــح  مــا  والدفاعيــة، 
لمناقشــة البتــكارات والحلــول وفتــح مجالت 

أكبر للتعاون.
ومــن جانبــه، قــال تومــاس جونــت مــن شــركة 
كاريــون للدفــاع واألمــن “نحــن ســعداء للغاية 
بتنظيم هذا المعرض المهم في مملكة البحرين 

مــرة أخــرى، لســيما أن تجربتنــا األخيــرة فــي 
رائعــة،  كانــت  المعــرض  مــن  الســابقة  النســخة 
أننــا ســنبني علــى تلــك  ونحــن علــى ثقــة مــن 
المــرة،  هــذه  أفضــل  عــرض  لتقديــم  التجربــة 
وبخاصة مع مشــاركة بعض الشــركاء المميزين 
الذيــن أظهــروا فهًمــا لمــا هــو مطلــوب، ويمكــن 
للزوار التطلع إلى العديد من الشركات العارضة 
الجديدة ومشــاهدة بعض العروض الشيقة عبر 
األنشــطة التــي تقام خــارج موقــع المعرض في 

جميع أنحاء البحرين”.

ومــن المتوقــع مشــاركة أكثــر مــن 200 شــركة 
عارضــة في نســخة المعــرض للعــام 2019، وأن 
يقــوم بزيارتــه أكثر من 10 آلف زائر خال هذا 
الحــدث الــذي يســتمر لمــدة 3 أيــام، كذلــك يتــم 
التخطيــط لألنشــطة الخارجيــة التــي تقــام في 
أرجــاء المملكــة، بمــا في ذلــك عــرض للمركبات 
العســكرية وتنفيــذ تماريــن للهبــوط بالمظــات 
للســفن  وعــروض  الحــرة  للرمايــة  وتماريــن 
الحربية، وسيكون كل ذلك متاًحا للحضور عبر 

حافات تنطلق من مركز المعارض.
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المنامة -بنا:بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة، إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ 
بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأعــرب جالــة الملك فــي برقيته عــن أطيب 
تهانيــه للشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة 
على هذا اإلنجاز الرياضي المشرف، الذي يعد 
إضافــة متميزة إلى اإلنجازات المتعددة التي 
يحققهــا أبنــاء مملكــة البحريــن فــي المحافل 
اإلقليميــة والدوليــة كافــة، كمــا يعكــس ثقــة 
كفــاءة  فــي  القــدم  لكــرة  اآلســيوي  التحــاد 
وقدرات الشــيخ سلمان على الصعيد الدولي، 
المجــالت  مختلــف  فــي  الواســعة  وخبرتــه 
إلعــادة  أهلتــه  والتــي  والرياضيــة،  الشــبابية 
انتخابــه لهذا المنصب الدولي الرفيع، وهو ما 
ســيعزز الجهــود الرامية إلى تطويــر لعبة كرة 

القدم على الصعيد اآلسيوي.
المتميــزة  باإلســهامات  الملــك  وأشــاد جالــة 
للشيخ سلمان على صعيد النهوض والرتقاء 
مملكــة  فــي  والرياضيــة  الشــبابية  بالحركــة 
البحريــن من خــال المناصــب التــي يتبوأها، 
بأبنــاء  واعتــزازه  فخــره  عــن  معربــا جالتــه 

لتشــريف  دائمــا  يســعون  الذيــن  البحريــن 
مختلــف  فــي  اإلنجــازات  وتحقيــق  بادهــم 
المحافل، ســائا جالتــه، المولى العلي القدير 
أن يحفظــه ويكلل جهوده بالتوفيق والنجاح 
لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجازات وإعاء شــأن 

الرياضة اآلسيوية. 
وبعــث رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
تهنئة إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
عبر فيها ســموه عن خالص تبريكاته وتهانيه؛ 
لاتحــاد  رئيســا  انتخابــه  إعــادة  بمناســبة 

اآلسيوي لكرة القدم لمدة 4 سنوات مقبلة.
وأكــد ســمو رئيــس الــوزراء فــي برقيتــه أن 
هذه الثقة بالشــيخ ســلمان تعد إنجاًزا يضاف 
حققتهــا  التــي  المتواصلــة  اإلنجــازات  إلــى 
ولزالت تحققها مملكة البحرين على الصعيد 
الرياضي كما أن انتخابه لهذا المنصب الرفيع 
ســيعزز الجهــود الرامية إلى تطويــر لعبة كرة 
القــدم علــى الصعيد اآلســيوي، ســائا المولى 
جهــوده  ويكلــل  يحفظــه  أن  القديــر  العلــي 
بالنجــاح لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات لمــا 
فيــه خيــر ورفعــة مملكــة البحريــن فــي ظــل 

قيادة جالة الملك. 

 كمــا بعــث ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
آل  بــن حمــد  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة برقيــة تهنئــة إلــى الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة؛ بمناســبة إعــادة انتخابــه 
رئيســا لاتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم لمدة 4 

سنوات مقبلة.
خالــص  برقيتــه  العهــد  ولــي  ســمو  وضمــن 
تبريكاته للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 

يضــاف  الــذي  المشــرف  اإلنجــاز  هــذا  علــى 
إلــى اإلنجــازات المتميــزة التي يحققهــا أبناء 
مملكتنا الغالية في مختلف المحافل في ظل 
العهــد الزاهــر لعاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
بــن عيســى آل خليفــة، مؤكــدا  الملــك حمــد 
ســموه أن إعــادة انتخــاب الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة يعكــس ثقــة التحــادات 
اآلســيوية فــي كفــاءة وقدرته فــي إدارة هذا 
التحــاد الرياضــي مشــيًرا ســموه إلــى أن هذا 

النتخــاب يعــزز مــن قــدرات أبنــاء البحريــن 
القياديــة فــي  المراكــز  وكفاءتهــم فــي إدارة 

مختلف المجالت.
وأشــاد ســمو ولي العهد باإلسهامات المتميزة 
للشــيخ ســلمان فــي تطويــر الحركة الشــبابية 
والرياضيــة فــي مملكــة البحريــن مــن خــال 
ســموه هللا  داعيــا  يتبوأهــا،  التــي  المناصــب 
عــز وجــل، أن يوفقــه لمزيــد مــن النجاحــات 
واإلنجازات وإعاء شأن الرياضة اآلسيوية.

 المنامة - بنا

الفوز برئاسة “اآلسيوي”يضاف النجازات البحرين
جاللــة العاهــل وســمو رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهــد يهنئــون ســلمان بــن ابراهيم

نيابــة عــن عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملك 
رئيــس  تــرأس  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
مجلس أمناء وقف عيســى بن ســلمان التعليمي 
الخيري ســمو الشــيخ عيسى بن سلمان بن حمد 
آل خليفــة وفــد مملكــة البحريــن المشــارك فــي 
المنتــدى القتصــادي العالمي المنعقــد في البحر 
الشــقيقة  الهاشــمية  األردنيــة  بالمملكــة  الميــت 
هــذا  يمثلــه  مــا  ســموه  وأكــد  األردن.  منتــدى 

المنتــدى العالمــي مــن أهميــة لمواصلــة تحقيــق 
النجاحــات التنمويــة، منوهــا ســموه بــأن مملكــة 
التعــاون  تعزيــز  علــى  دومــا  البحريــن حريصــة 
القتصادي، ودعم كافة جهود التطوير والتنمية 
علــى الصعيديــن اإلقليمي والدولي، مشــيرا إلى 
مــا تحقــق للمملكــة مــن منجــزات عديــدة خال 
المســيرة التنموية الشــاملة التي أرســى دعائمها 
الشــيخ  ســمو  وأشــار  الملــك.  الجالــة  صاحــب 
ركيــزة  هــو  األمــن  أن  إلــى  بــن ســلمان  عيســى 

أساســية لتحقيق التنمية التي ينشــدها الجميع، 
مؤكــدا أهميــة اســتمرار إيجــاد الســبل الكفيلــة 
لتحقيق األمن والستقرار في المنطقة لما له من 
انعكاســات كبيرة في تحقيق تطلعات الشــعوب 
المتمثلــة فــي مســتقبل أكثــر ازدهــارا وإشــراقا، 
منوها ســموه بالــدور المحوري الــذي يضطلع به 
الشــباب لتحقيق تطلعات األوطان عبر خبراتهم 
ومهاراتهــم المختلفة بما ينعكس على تنفيذ كل 

ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة.

المنامة- بنا

دور محـــوري للشبــاب فــي تحقيـــق التطلعــــات

سمو الشيخ عيسى بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر األردن

الشيخ سلمان بن إبراهيم

جاللة الملك 
ينيب الشيخ 

عيسى لترؤس 
وفد البحرين 

بمنتدى األردن

البوسترسمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد

الرفاع - قوة الدفاع

مارتــن” “لوكهيــد  برعايــة   2019 العــام  نســخة  فــي  عارضــة  شــركة   200 مشــاركة 

سمو قائد الحرس الملكي يؤكد دعمه معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل  بعــث 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة برقية 
تهنئــة لرئيــس جمهورية القمــر المتحدة 
الشــقيقة عثمان غزالي؛ وذلك بمناســبة 

إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
عــن  برقيتــه  فــي  جالتــه  أعــرب  وقــد 

خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته 
الصحــة  وموفــور  والســداد  بالتوفيــق 
القمــر  جمهوريــة  ولشــعب  والعافيــة، 
التقــدم  مــن  المزيــد  الشــقيق  المتحــدة 
بالعاقــات  جالتــه  مشــيدا  والزدهــار، 
البلديــن  بيــن  تربــط  التــي  الطيبــة 

والشعبين الشقيقين.
وبعــث رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
عثمــان  للرئيــس  تهنئــة  برقيــة  خليفــة 
غزالــي؛ وذلــك بمناســبة إعــادة انتخابــه 

لفترة رئاسية جديدة.

عــن  البرقيــة  فــي  ســموه  أعــرب  وقــد 
لــه  خالــص التهانــي وأطيــب التمنيــات 
الصحــة  وموفــور  والســداد  بالتوفيــق 
القمــر  جمهوريــة  ولشــعب  والعافيــة، 
التقــدم  مــن  المزيــد  الشــقيق  المتحــدة 

والزدهار.

إلــى ذلك، ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمد آل خليفة برقيــة تهنئة لرئيس 
جمهورية القمر المتحدة الشقيقة وذلك 
بمناســبة إعــادة انتخابــه لفترة رئاســية 

جديــدة. وقد أعرب ســموه فــي البرقية 
عــن خالــص التهانــي وأطيــب التمنيــات 
لــه بالتوفيق والســداد وموفــور الصحة 
القمــر  جمهوريــة  ولشــعب  والعافيــة، 
التقــدم  مــن  المزيــد  الشــقيق  المتحــدة 

والزدهار.

البحرين تهنئ رئيس جمهورية القمر بمناسبة إعادة انتخابه



البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  أكــد 
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف أن معرض 
نســخته  فــي   ”5 “مراعــي  الحيوانــي  اإلنتــاج 
الخامســة، والــذي يقام تحــت الرعاية الســامية 

من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، يتمّيــز عــن النســخ الماضية 
باحتضانــه سلســلة متنوعة مــن الفعاليات يعزز 

اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغدائي.
التفقديــة  الجولــة  خــالل  خلــف  وأشــار 

 ”5 “مراعــي  لمعــرض  الميدانيــة  لالســتعدادات 
للــزوار بــدءا  والــذي ســتكون أبوابــه مفتوحــة 
مــن يــوم األربعاء المقبــل من الســاعة 9 صباحا 
حتى 9 مساء، إلى أن االستعدادات تسير وفق 
مــا هو مرســوم لهــا، مؤكدا أهمية هــذا المعرض 

نظــرا لألعــداد الكبيرة التــي يســتقطبها لما فيه 
من فعاليات متنوعة.

وقــال “إلــى جانــب إقامــة المســابقات وتوزيــع 
الجوائــز علــى الفائزين، هناك مشــاركة عدد من 
العارضيــن والفنانيــن العالمييــن في مجال الفن 

الحيواني من داخل وخارج مملكة البحرين”.
لممثــل جاللــة  الشــكر والعرفــان  الوزيــر  ورفــع 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشيخ 
الفخــري  الرئيــس  آل خليفــة،  بــن حمــد  ناصــر 
لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة، 
علــى دعــم ســموه وتوجيهاتــه الكريمــة بتقديم 
كافــة التســهيالت إلقامــة “مراعــي 5” فــي قرية 
البحريــن الدوليــة لســباقات القــدرة، وهــو األمر 
الــذي ســينعكس إيجابــا في إظهــار معرض هذا 

العام بالصورة المشرفة.
وقــال خــالل تفقــده موقــع المعــرض بالصخيــر 
يرافقــه وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات نبيــل 
أبوالفتــح، ورئيــس اللجنة التنفيذيــة لـ “مراعي 
5” الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفــة وعــدد 
كبيــر من مســؤولي الوزارة ومســؤولي الجهات 
المشــاركة، إن “تنظيــم معرض دولي متخصص 
موقــع  يعــزز  الحيوانــي  اإلنتــاج  مجــال  فــي 
األمــن  تعزيــز  فــي  ودورهــا  الريــادي  البحريــن 

الغذائي”.

وأوضح خلف “عملنا أن يكون المعرض حســب 
تبــادل  خــالل  مــن  الملــك،  جاللــة  توجيهــات 
التجــارب والمعلومــات والتقنيــات الحديثة في 
اإلنتــاج الحيوانــي، وخلــق بيئــة تفاعليــة بيــن 
مــن  كبيــرة  بمشــاركة  والعارضيــن  المشــاركين 

الخاص”.
واســتمع الوزيــر خــالل جولتــه التفقديــة لموقع 
المعرض صباح أمس لالطالع على ســير العمل 
فــي الموقع، إلى شــرح مفصل من قبل الشــركة 
المنظمــة عن اإلجــراءات التــي اتخذتها إضافة 
إلــى ســير العمــل ومراحــل التنفيــذ، مطلًعا على 

محتويــات المعــرض كافــة وآخــر ما تــم إنجازه 
في الموقع.

وشــؤون  األشــغال  وزارة  أن  الوزيــر  وأكــد 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي حريصــة علــى 
وضــع توجيهــات جاللــة الملــك بتعزيــز اإلنتــاج 
الزراعــي والحيوانــي موضــع التنفيذ، من خالل 
المبــادرة الوطنيــة التي تهــدف إلى تحقيق أمن 
غذائــي واالرتقاء باإلنتــاج الحيواني والزراعي 
فــي البحريــن، إضافــة إلى تأكيد ريــادة المملكة 
فــي مجال تنظيــم المعارض المعــززة لالقتصاد 

والسياحة فيها.
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حرب على الجريمة واإلرهاب ال على حرية التعبير
Û  الزمــالء مــن  بعــض  مــع  لــي،  لســنوات عديــدة كانــت 

مجلــس  دول  مــن  المعنييــن  والمســؤولين  الــوزراء 
التعــاون، اتصــاالت ولقــاءات بمنظمــات دوليــة معنيــة 
بحقوق اإلنسان مثل منظمة العفو الدولية وغيرها من 
المنظمات الدولية المتواجدة في أوروبا وباألخص في 
لندن وباريس وجنيف، إلى جانب اتحادات ومنظمات 
النقابــات العمالية الدولية، بما في ذلك االتحاد الدولي 
لنقابــات العمــال العــرب، الــذي كان وال يــزال يتخذ من 
ا له، وكنا نلتقي في هذه المنظمات برجال  دمشــق مقرًّ
ونســاء من العرب واألجانب المخلصين والمتحمسين 
للمبــادئ واألهــداف التــي كانت تلك المنظمــات ترفعها 
وتنــادي بهــا، وقــد كنــا نؤكــد لهــم دائًمــا بأننــا نكــّن لهــم 
باألهــداف  اإليمــان  ونشــاركهم  والتقديــر  االحتــرام 
والمبــادئ التي يعلنونهــا، لكننا نختلف معهم في بعض 
أوجه التفسير ووسائل وأساليب التطبيق. لم نقل لهم 
قط إننا نملك الطهارة والعفة والكمال في هذا المضمار 
حســب معاييرهــم، لكننا كنــا نرفض االبتــزاز والتهديد 
واالنتقائية وازدواجية المعايير في التطبيق، وال نقبل 
َتوُجه بعض الدول والقوى الســتغالل األهداف النبيلة 
المعلنة والشــعارات المرفوعة لهذه المنظمات ألغراض 
خاصــة بهم ولخدمة مصالحهم وأهدافهم غير النبيلة، 
مجســدين بذلك حكمة اإلمام علي بن أبي طالب عليه 
السالم وكرم هللا وجهه عندما قال “كلمة حق يراد بها 

باطل”.
Û  كانــوا يحاولــون إســكاتنا وكبــت حريتنــا فــي التعبيــر

عندمــا كنــا نقــول بأننــا نريــد حريــات ملتزمــة تتحلــى 
بــروح المســؤولية، وال نريــد حريــات طائشــة منفلتــة 
والضوابــط  المبــادئ  مــن  متحــررة  العنــان  ُمطلقــة 
ومتناقضــة، فــي بعــض المواقــع والمواضــع، مــع قيمنا 
وعاداتنا ومعتقداتنا، وال نريد حريات لها أذرع طويلة 
تمتــد إلــى حريــات ورقــاب اآلخرين، ولها أنيــاب حادة 
تنهــش في أجســامهم وكرامتهم وســمعتهم وأرزاقهم، 
أو  الشــيوعية  األنظمــة  كحريــات  حريــات  نريــد  ال 

االشــتراكية، على ســبيل المثال، التي كان المسؤولون 
فيهــا، فــي ذلــك الوقــت، يضعــون فــي أيديهــم الحــق 
والحرية لالســتيالء على أمــوال اآلخرين وممتلكاتهم 
وانتزاعهــا وســرقتها لجيوبهــم تحــت ذريعــة توزيعهــا 
علــى المحتاجيــن تطبيًقــا لشــعارهم الرنــان الــذي ثبت 
فشــله وإخفاقــه والــذي يقــول: “من كل حســب طاقته 

إلى كل حسب حاجته”.
Û  قلنــا لهــم إننــا نحترم “حقوق اإلنســان” كمبــدأ وكقيمة 

إنســانية نبيلــة وليس فقط كشــعار بــراق، ونحن نؤمن 
بهــذا المبــدأ ونقدســه انطالًقــا مــن إنســانيتنا وقيمنــا 
ومعتقداتنــا، لكننــا لــم نكن على اســتعداد للمقايضة أو 
المتاجــرة بــه، وال نقبــل أن يســتغل النتهاك واســتباحة 
والتهــام حقــوق اآلخريــن وعلــى رأســها حــق اآلخريــن 
فــي الحيــاة والعيش في أمان واطمئنان وســالم وفي 
بنــاء مســتقبلهم وكســب  لهــم فرصــة  تتيــح  ظــروف 

أرزاقهم بشرف وكرامة دون مهاترات أو مزايدات.
Û  كنا نقول ال نريد حريات مفتوحة األبواب للتعبير عن 

الــرأي دون أطــر ومعايير ومقاييس أخالقية وقانونية 
حتــى ال يســاء اســتخدامها لمضــرة وإيــذاء اآلخريــن 
لنشــر  وإلــى وســيلة  إلــى مفســدة  تتحــّول  وحتــى ال 
العــداوة والبغضــاء واإلجــرام والرذيلــة، فقيــل لنــا أننا 
رجعيون متخلفون ال نفقه وال نعرف متطلبات وآليات 
العصــر الحديــث. وقلنــا الشــيء ذاتــه عندمــا تفجــرت 
“ثورة وسائل التواصل االجتماعي” عندما قيل لنا أنها 
ســتصبح مــن أهــم منابــر ومنصــات التعبيــر عــن الرأي 
ومن أبرز وســائل ممارســة الحريات، وهو قول صائب 
صحيح وال تجانبه الحقيقة، فهذه الوســائل لها الكثير 
مــن المنافــع والفوائــد واإليجابيــات والمزايــا، إال أنهــا، 
مثــل غيرهــا مــن االكتشــافات واالختراعات، لهــا أيًضا 
الجوانب السلبية والمضار التي يجب كبحها والتحكم 
فيهــا، لقــد اتضح بعد وقت وجيز أن الحريات المطلقة 
للتعبير عن الرأي مهما كانت طبيعته وأســلوبه، ونشــر 
وتبــادل المعلومــات بغــض النظــر عــن صحتهــا ودقتها 

عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي لهــا ســلبيات تفوق 
وتطغــى بكثيــر علــى إيجابياتها، وتبين أنهــا أصبحت، 
وللتباعــد  للعــداوة  وســائل  األحيــان  مــن  الكثيــر  فــي 

واالنشقاق االجتماعي، وليس التواصل االجتماعي.
Û  إال أن ســدنة هذه الوســائل والمســتفيدين منها أصروا 

على ضرورة منحها “الحرية الكاملة للتعبير والتداول”، 
وعــدم إخضاعهــا للرقابــة، وقالــوا إن هــذه الحريــة ال 
ُتقيــد وال ُتجــزأ، وأنه ال يجوز وضع العراقيل والعوائق 
فــي وجــه تدفق المعلومــات وتبادلها، قالــوا إن كل من 
يعارض ذلك هو جاهل فاسد متعسف رجعي متخلف، 
إلى أن وقعت في أيدينا وجثمت على صدورنا تجربة 
“داعش” التي تؤكد ارتباط اإلرهاب بوســائل التواصل 
االجتماعــي، فقــد كان الدواعش من أوائــل اإلرهابيين 
الذيــن اكتشــفوا أهميــة هــذه الوســائل كأدوات لتنفيــذ 
خططهم وبرامجهم واستراتيجياتهم، فأتقنوا وتفننوا 
وتفوقوا في أســاليب اســتخدامها واســتغاللها كسالح 
لتهديد المجتمعات وكوسيلة لنشر رسائلهم وأفكارهم 
تجنيــد  بغــرض  وللتواصــل  لهــم،  والدعايــة  وللدعــوة 
أعضاء جدد وضمهم إلى صفوفهم، عندها بدأت مضار 
وســلبيات إطالق العنان لوســائل التواصل االجتماعي 
تستشــري وتتكشــف بشــكل أوضح، وتأكــد الجميع أن 
هــذه الوســائل وتقنياتهــا صــارت فــي خدمــة الجريمة 
واإلرهاب ومن أخطر أدواتها، وأصبحت وســيلة لنشــر 
وتفشــي فكــر اإلرهــاب والتطــرف فــي العالــم، وقنــاة 
والكراهيــة  التفرقــة  علــى  التحريــض  خطابــات  لبــث 
والعنــف، ولديهــا قدرة فائقة على التأثير على الشــباب 
وتحويلهــم إلى متطرفيــن وإرهابيين وقتلة، وقد كان 
الغرب يتفّرج في صمت ويرى كيف أن االستعمال غير 
المسؤول لهذه الوسائل بدأ يفتت ويفتك بمجتمعاتنا، 

أو ربما كان يدفع في هذا االتجاه.
Û  ولقــد تأكــد اليوم أكثر من أي وقــت مضى أن الجريمة

ا على وسائل  واإلرهاب أصبحت تعتمد اعتماًدا أساسيًّ
االتصــال االجتماعــي بمــا فــي ذلــك فيســبوك وتويتــر 

بهــا،  والتصاًقــا  ارتباًطــا  أكثــر  وأصبحــت  ويوتيــوب، 
وأصبــح لهــذه الوســائل قابلية فعالة للتمدد واالنتشــار 
الســريع لتصــل إلــى دول نائيــة ومجتمعــات مســتقرة 
ومســالمة آمنــة كما حصــل في نيوزيلنــدا في منتصف 
الشــهر الماضــي عندمــا اهتز العالم علــى صدمة هجوم 
إرهابــي دمــوي، نّفــذه أســترالي عنصــري مــن اليميــن 
المتطــرف، خّلــف مجــزرة رهيبــة ذهــب ضحيتهــا 50 
قتيــاًل مــن المصليــن المســلمين داخل مســجدين، وقد 
وبثهــا  والصــورة،  بالصــوت  جريمتــه  اإلرهابــي  وثــق 
مباشــرة من خالل صفحته على فيســبوك، مســتخدما 

تقنية األلعاب اإللكترونية )Game( بشكل احترافي.
Û  الجريمــة منفــذ  يحمــل  التــي  أســتراليا،  طلبــت  وقــد 

ا مــن اليابــان طــرح موضوع تشــديد  جنســيتها، رســميًّ
الرقابــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي “قمــة 
العشــرين” التي ســتعقد في أوســاكا خالل شــهر يونيو 

المقبل.
Û  وكانــت لجنــة اإلعــالم في مجلــس العمــوم البريطاني 

قد أصدرت، في منتصف العام الماضي، تقريًرا أوصت 
فيــه حكومــة المملكــة المتحــدة بزيــادة الرقابــة علــى 
وســائل التواصل االجتماعي لحماية الديمقراطية في 

العصر الرقمي.
Û  فــي دول مجلــس التعــاون كنــا قــد اكتوينــا وأدركنــا 

خطــورة ودور وســائل التواصــل االجتماعــي في نشــر 
جرائم الســب والقذف وأعمال االبتزاز وبث الشــائعات 
وتضليل الرأي العام وصواًل لتدمير السالم االجتماعي، 
فقــررت قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الــدورة 
الثالثة والثالثين التي عقدت في المنامة في ديســمبر 
2012 تكثيــف التعــاون فيما يتعلق بتبــادل المعلومات 
بيــن األجهــزة األمنيــة فــي الــدول األعضــاء وتشــديد 
الرقابــة علــى اإلنترنت وشــبكات المعلومــات والمواقع 

اإللكترونية للوزارات.
Û .فتحية للرجعيين والمتخلفين

عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ــدرة ــق ــاقــات ال ــة لــســب ــي ــدول ــة ال ــري ــق ــرض فـــي ال ــع ــم ــع عــلــى اســـتـــعـــدادات ال ــل اط
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وأضــاف أن لهذه العقوبات المشــددة 
أن  مؤكــًدا  بالفعــل،  ــا  قويًّ تأثيــًرا 
الواليات المتحدة ستواصل ممارسة 
أقصــى قــدر من الضغط علــى النظام 
تغييــر  قادتــه  يقــّرر  حتــى  اإليرانــي 
ســلوكهم المدمــر، داعًيــا الحكومــات 
إلى االنضمام إلينا في فرض عقوبات 
صارمــة على إيــران تحرم النظام من 
المــوارد التــي يســتخدمها في ترويع 

المنطقة وزرع عدم االستقرار فيها.
 

بعد األدلة التي قدمها  «
المبعوث األميركي الخاص 
إليران براين هوك في 29 

نوفمبر 2018 بشأن التدخالت 
اإليرانية الخبيثة في البحرين 

والمنطقة، ما اإلجراءات 
التي تستعد أميركا التخاذها 

لمواجهة التهديدات اإليرانية؟

تظــل  ترامــب  إدارة  أن  التأكيــد  أود   
كاملــة  مجموعــة  بمعالجــة  ملتزمــة 
إيــران  تشــكلها  التــي  التهديــدات  مــن 
واالســتقرار  المتحــدة  للواليــات 
الممثــل  جــاء  الواقــع،  فــي  اإلقليمــي. 
مرتيــن  البحريــن  إلــى  هــوك  الخــاص 
فــي ينايــر، مــرة مــع وزيــر الخارجيــة 
األميركيــة مايــك بومبيو، ومــرة أخرى 
فــي 15 ينايــر. خــال زيارتــه الثانيــة، 
تحــدث عــن السياســة األميركيــة تجاه 
إيــران فــي مركــز البحريــن للدراســات 
والطاقــة  والدوليــة  االســتراتيجية 

)دراسات(.
فــي كلمتــه االفتتاحيــة، قــال المبعوث 
الخــاص هــوك “البحرين شــريك رئيس 
في اســتراتيجيتنا تجاه إيران”. وتابع: 
“دعــم إيــران لــوكاء هنــا فــي البحرين 
هــو جــزء من اســتراتيجية أكبــر بكثير 
لزعزعــة اســتقرار المنطقــة. يجــب أن 
تتوقــف إيــران عــن اختبــار الصواريــخ 
إطــاق  عــن  تكــف  وأن  ونشــرها، 
الصواريــخ ذات القــدرة النوويــة، وأن 
تتوقف عن دعم ميليشــياتها في لبنان 

وسوريا والعراق والبحرين واليمن”.
وأكد هوك أيًضا: “تعمل دولتانا مًعا عن 
كثب لتعزيز االستقرار وتقوية األمن. 

إيــران  حاولــت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
إضعــاف الهويــة الوطنية فــي البحرين 

وخلق انقسامات طائفية. 
لهــذه  تصــدوا  البحريــن  قــادة  لكــن 
التزامهــم  تعميــق  عبــر  المحــاوالت 

بالتعايش السلمي والحرية الدينية”.

* خططت اإلدارة األميركية  «
إلنشاء تحالف أمني وسياسي 
جديد مع 6 دول خليجية ومصر 
ا لمواجهة توسع  واألردن، جزئّيً
إيران في المنطقة، ما التقدم 

المحرز في هذه الجهود؟

مــا تقصده هو التحالف االســتراتيجي 
للشــرق األوســط )MESA(. المناقشات 

التقــدم.  فــي  MESA مســتمرة  بشــأن 
فــي  األخيــرة  المناقشــات  كانــت 
فــي  إيجابيــة  فبرايــر  فــي  واشــنطن 
دفــع المشــروع إلــى األمــام. يرتكز هذا 
التحالــف مــن خــال مجلــس التعــاون 
الخليجــي الموّحد، علــى تعزيز الرخاء 

واألمن واالستقرار في المنطقة.

* بعدما أعادت إدارة ترامب فرض  «
جميع العقوبات األميركية على 
إيران، ما الخطوة التالية إلجبار 

النظام اإليراني على تغيير 
سلوكه؟

عــادت  نوفمبــر،  مــن  الخامــس  فــي 
العقوبــات  مــن  الثانيــة  الجولــة 
بموجــب  رفعهــا  تــم  التــي  األميركيــة 
االتفاقيــة النوويــة مع إيــران إلى حّيز 
تســتهدف  وهــي  بالكامــل.  التنفيــذ 
االقتصــاد  فــي  الحاســمة  القطاعــات 
الطاقــة  قطاعــات  مثــل  اإليرانــي، 
عــن  فضــاً  الســفن،  وبنــاء  والشــحن 
توفيــر التأميــن والمعامــات المتعلقة 
بمصــرف إيران المركزي والمؤسســات 
الماليــة اإليرانية المعينة. هذه أصعب 
عقوبات فرضت على النظام اإليراني. 
مــن  النظــام  لحرمــان  مصممــة  وهــي 
اإليــرادات الحيويــة التي يســتخدمها 
الجماعــات  ودعــم  باإلرهــاب  للقيــام 
اإلرهابيــة في جميع أنحــاء العالم، بما 
فــي ذلك حــزب هللا اللبنانــي وحماس 
وكتائــب حــزب هللا وطالبــان. كما أنها 
تقلــل من قــدرة قادة إيران الفاســدين 

علــى إثراء أنفســهم بدالً من مســاعدة 
الــذي يعانــي أشــد  الشــعب اإليرانــي، 

المعاناة من النظام.
تأثيــر  لهــا  المشــددة  العقوبــات  هــذه 
الواليــات  ســتفرض  بالفعــل.  قــوي 
المتحــدة العقوبــات بقوة، وســتواصل 
ممارســة أقصى قدر مــن الضغط على 
قادتــه  يقــّرر  حتــى  اإليرانــي  النظــام 
واحتــرام  المدمــر،  ســلوكهم  تغييــر 
طاولــة  إلــى  والعــودة  شــعبه،  حقــوق 

المفاوضات.

* ما اإلجراء الذي ستتخذه  «
الواليات المتحدة لمنع الشركات 

األوروبية من التجارة مع إيران؟

لقــد كان الرئيــس واضًحــا أن االتفاقيــة 
وقــد  معيبــة.  صفقــة  كانــت  النوويــة 
أوضــح الوزيــر بومبيــو فــي وارســو أنه 
يأمــل فــي أن يكــون مــا يســمى بالقنــاة 
يقــول  كمــا   )SPV( األوروبيــة  الماليــة 
األوروبيــون وســيلة يمكــن مــن خالهــا 
اإلنســانية  والمســاعدات  البضائــع  نقــل 
غيــر الخاضعة للعقوبــات. إذا كان األمر 
كذلك، فينبغي أن يكون له تأثير ضئيل 
وهــو  عقوباتنــا،  وأهــداف  آثــار  علــى 
حرمان النظام اإليراني من الموارد التي 
يســتخدمها إلحداث اإلرهاب في جميع 
أنحــاء العالــم. لكننــا نحــث الحكومــات 
علــى االنضمام إلينــا في فرض عقوبات 
صارمــة علــى إيــران تحــرم النظــام مــن 
ترويــع  فــي  التــي يســتخدمها  المــوارد 

المنطقة وزرع عدم االستقرار فيها.

* ما رد الواليات المتحدة على  «
تهديد الرئيس اإليراني حسن 
روحاني بإغالق مضيق هرمز؟

تحــدث الممثل الخاص إليــران براين 
هــوك عــن تهديد مضيــق هرمز يوم 4 
ديســمبر، وقال “إيــران هّددت بإغاق 

مضيق هرمز مرة أخرى. 
ال تســيطر إيــران علــى مضيــق هرمز. 
دولــي.  مائــي  ممــر  هــو  المضيــق 
ســتواصل الواليــات المتحــدة العمــل 
مع شــركائنا لضمان الماحة المتكررة 
والتدفــق الحــر للتجارة فــي المجاري 

المائية الدولية”.

* تعهد وزير الخارجية مايك  «
بومبيو، في القاهرة مؤخًرا، بأن 

“الواليات المتحدة وحلفاءها” 
سوف يطردون جميع المقاتلين 

اإليرانيين من سوريا. كيف يمكن 
أن يحدث هذا بعد قرار الرئيس 
ترامب سحب القوات األميركية 

من هناك؟ 

 أوضــح الوزيــر بومبيــو فــي وارســو 
أننــا مصممــون على مواصلــة الضغط 
وســنتخذ قرارات بشــأن مــا إذا كانت 
الطريقــة األكثــر ماءمــة للقيام بذلك 

هي مع القوات األميركية. 
ســنعمل على بنــاء تحالفــات لمعالجة 
هذه المشــاكل، وهذا ما قمنا به أخيًرا 
للتحالــف  الــوزاري  االجتمــاع  فــي 
الدولــي ضــد داعــش الــذي عقــد فــي 
واشــنطن بمشــاركة نحو 80 دولة، ثم 

فــي قمة وارســو، حيث شــاركت نحو 
60 دولة.

ال  تتغيــر.  لــم  ســوريا  فــي  سياســتنا 
يوجد حل عســكري لســوريا وال بديل 
عــن الحــل السياســي. أكدنا فــي بيان 
مشــترك مع وزراء وممثلين من مصر 
والمملكــة  واألردن  وألمانيــا  وفرنســا 
العربية الســعودية والمملكة المتحدة 
في 6 فبراير أن أولئك الذين يســعون 
أو  المنطقــة  فــي  لزعزعــة االســتقرار 
يســعون إلى حل عسكري لن ينجحوا 

إال في زيادة خطر تصعيد خطير.
 نحــن مصممــون علــى تركيــز جهودنا 
سياســي  حــل  فــي  قدًمــا  والمضــي 
يتوافــق مــع قــرار مجلس األمــن رقم 
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* أين تقف الواليات المتحدة من  «
أزمة قطر المستمرة مع دول 

الرباعي العربي؟ 

إن وحدة الخليج ضرورية لمصالحنا 
المشــتركة فــي مواجهة تأثيــر إيران 
الخبيث، ومكافحة اإلرهاب، وضمان 
شــركائنا  لجميــع  مزدهــر  مســتقبل 

الخليجيين. 
حــل  أن  المتحــدة  الواليــات  تعتقــد 
جميــع  مصلحــة  فــي  هــو  األزمــة 
األطــراف فــي المنطقــة، وكذلــك في 
مصلحــة الواليــات المتحــدة. هدفنــا 
التعــاون  دول  منظومــة  تعزيــز  هــو 
الخليجــي، بحيــث يمكننــا االنطــاق 
والمضــي  الصلــب  الكيــان  هــذا  مــن 

قدًمــا فــي العديــد من المجــاالت، بما 
في ذلك األمن واالزدهار االقتصادي.

* ما هو الحل المقبول ألزمة  «
اليمن من وجهة نظر الواليات 

المتحدة؟

عقــد  تــم  وارســو،  قمــة  هامــش  علــى 
اجتمــاع “رباعــي” مــع وزراء خارجيــة 
الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحدة 
والمملكة العربية الســعودية واإلمارات 
عقــب  بيــان  صــدر  المتحــدة.  العربيــة 
ذلــك االجتمــاع تنــاول بعــض القضايــا 

المستمرة في اليمن. 
وأعــاد الــوزراء التأكيــد علــى التزامهم 
وتأييدهــم  شــامل  سياســي  بحــل 
لاتفاقيــات التي تــم التوصل إليها في 

السويد في ديسمبر 2018. 
أيًضــا باعتمــاد قــرار مجلــس  ورحبــوا 
األمــن  مجلــس  وقــرار   2451 األمــن 
السياســي  اإلطــار  علــى  بنــاًء   ،2452
مجلــس  قــرار  فــي  عليــه  المنصــوص 

األمن رقم 2216. 
هنــاك فرصة ســانحة إلنهــاء النزاع في 
اليمــن ومضاعفة جهودنــا للتوصل إلى 

حل سياسي.

* ما الجهود الحالية التي  «
تبذلها اإلدارة األميركية بشأن 

عملية السالم في الشرق 
األوسط؟

حضــر كبير مستشــاري البيــت األبيض 
جاريــد كوشــنر وجيســون جرينبــات 
الفرصــة  لهمــا  وأتيحــت  وارســو  قمــة 
لتبــادل بعض األفــكار المتعلقــة بخطة 
وبعــد  االجتمــاع،  ذلــك  فــي  الســام 
ذلــك خــال رحلة إلى المنطقة شــملت 

البحرين. 
نحن متفائلون بأن الخطة ستؤدي إلى 
مزيــد مــن الســام واالزدهار فــي هذه 
المنطقــة مــن خــال معالجــة القضايــا 

التي طال انتظارها لحلها.

* بعد تعليق واشنطن االلتزام  «
بمعاهدة األسلحة النووية 

متوسطة المدى مع روسيا، هل 
نحن على وشك أن نشهد سباق 
تسلح نووي جديًدا بين الواليات 

المتحدة وروسيا؟

وزيــر  أعلــن  فبرايــر،  مــن  األول  فــي 
الواليــات  أن  بومبيــو  الخارجيــة 
التزاماتهــا بموجــب  المتحــدة ســتعلق 

معاهدة الوقود النووي المشع. 
شــراكة  فــي  بالعمــل  ملتزميــن  نظــل 
تحقيــق  لضمــان  حلفائنــا  مــع  وثيقــة 

أهدافنا لألمن القومي. 
تبقــى الواليات المتحــدة منفتحة على 
إبرام اتفاقيات فعالة مع روســيا بشــأن 
الحد من األسلحة في المستقبل، حيث 

يحافظ الطرفان على التزاماتهما.

إيـران حاولـت إضعـاف الهويـة الوطنيـة في البحريـن
السفير األميركي: المملكة تصّدت لتدخالت طهران بتعزيز التعايش والحرية الدينية )2 - 2(

المبعوث األميركي إليران: البحرين شريك رئيس في استراتيجيتنا تجاه طهران

التزام أميركي 
بمعالجة مجموعة 

كاملة من 
التهديدات اإليرانية

سنواصل الضغط 
على النظام 

اإليراني ليغّير 
سلوكه المدّمر

وحدة الخليج ضرورية 
لمصالحنا المشتركة 

في مواجهة تأثير 
إيران الخبيث

الفرصة سانحة إلنهاء 
النزاع في اليمن 

ومضاعفة جهودنا 
للتوصل إلى حل سياسي

ا  ال حل عسكرّيً
لسوريا وال 

بديل عن الحل 
السياسي

منفتحون على إبرام 
اتفاقيات فّعالة مع 

روسيا بشأن الحد 
من األسلحة

 أكد سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين جاستين سيبيريل، 
في لقاء صحافي أجرته معه “البالد” بحضور رئيس مجلس اإلدارة عبدالنبي 
الشــعلة، والرئيــس التنفيذي أحمد البحــر، ورئيس التحرير مؤنس المردي، أن 
إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب ملتزمة بمعالجــة مجموعة كاملة من 
التهديــدات التــي تشــكلها إيــران، مشــيًرا إلــى أن المبعوث األميركــي الخاص 
إليــران برايــن هــوك قــال، خالل زيــارة إلى البحريــن يناير الماضــي، إن إيران 
حاولــت إضعــاف الهوية الوطنية في البحرين وخلق انقســامات طائفية. لكن 
قادة البحرين تصدوا لهذه المحاوالت عبر تعزيز التزامهم بالتعايش السلمي 

والحرية الدينية.
وقــال الســفير األميركــي إن هــوك أوضــح أن “البحريــن شــريك رئيــس فــي 
استراتيجيتنا تجاه إيران”، وأن “دعم إيران لوكالء هنا في البحرين هو جزء 

من استراتيجية أكبر بكثير لزعزعة استقرار المنطقة”.
وعــن العقوبــات األميركيــة المفروضــة على إيــران، قال الســفير األميركي إن 
الهدف منها هو حرمان النظام من اإليرادات الحيوية التي يستخدمها للقيام 
باإلرهاب ودعم الجماعات اإلرهابية في جميع أنحاء العالم، معتبًرا أنها تقلل 
من قدرة قادة إيران الفاســدين على إثراء أنفســهم بداًل من مساعدة الشعب 

اإليراني.

أيمــــن همـــام  | تصوير: رسول الحجيري



توقيـــع عقـــود 50 بحرينيـــا بــــ “لولـــو هايبـــر ماركـــت”
ــي لــلــتــوظــيــف ــنـ ــوطـ ــج الـ ــامـ ــرنـ ــبـ ــاب عـــلـــى الـ ــبـ ــشـ ــال الـ ــبـ ــإقـ ــد بـ ــي ــش ــدان ي ــيـ ــمـ حـ

حميدان: األهلي المتحد نموذجا في الشراكة المجتمعية
االجتماعي ــي  ــل األه الــعــمــل  ــدوق  ــن ص لــصــالــح  مــالــيــا  دعــمــا  متسلما 

التقــى وزير العمل والتنميــة االجتماعية جميل 
حميدان، برئيس مجموعة الخدمات المصرفية 
للشركات في البنك األهلي المتحد رضا محمد، 
إذ تســلم تبرًعــا مالًيا من البنــك لصالح صندوق 

العمل األهلي االجتماعي.
وخــال اللقــاء، تــم بحــث ســبل تعزيــز التعاون 
اإليجابــي بيــن الــوزارة والبنك األهلــي المتحد، 
بيــن  المجتمعيــة  الشــراكة  أســس  مــن منطلــق 
الجانبين، كما تم استعراض إنجازات الصندوق 
األهلي االجتماعي المعني بتمويل برنامج المنح 
الماليــة للمنظمــات األهليــة، الــذي حقــق نجاًحــا 
ملموًســا، منذ إطاقه في العام 2006، في دعم 

وتمويــل المشــروعات والبرامــج التنمويــة التي 
تطلقهــا منظمــات المجتمــع المدنــي وتســتهدف 
فئــات المجتمــع كافــة، إذ تمكــن صنــدوق العمل 
االجتماعــي األهلــي مــن تنفيــذ مبادئ الشــراكة 

المجتمعيــة بيــن القطاع الحكومــي والقطاعين 
الخاص واألهلي، باســتقطاب عــدد من الجهات 
المانحــة مــن مؤسســات القطــاع الخــاص التــي 
تدعــم الصنــدوق بمبالــغ ماليــة ســنوية، ومنهــا 

الجهــات  أوائــل  أحــد  المتحــد،  األهلــي  البنــك 
الداعمة للصندوق.

بالجهــات  حميــدان  أشــاد  المناســبة،  وبهــذه 
األهلــي  العمــل  لصنــدوق  األخــرى  الداعمــة 
االجتماعــي، الذي تمكن خال األعوام الماضية 
مــن تقديــم دعم مالي ألكثر من )558( مشــروًعا 
تنموًيــا أطلقتــه الجمعيــات األهليــة، اســتفادت 
منهــا  والكثيــر  المجتمــع،  فئــات  مختلــف  منهــا 
تمكــن مــن الفــوز بالمنحــة لســنوات متتاليــة أو 
غير متتالية، ما مكنها من االستمرارية والثبات 
وتحقيــق أهدافهــا طويلــة األجــل، واســتفادت 
منهــا أكثــر من 161 منظمة أهلية، ما ســاهم في 

رفع وتعزيز قدرات هذه المنظمات.

حميدان متسلما التبرع المالي من البنك األهلي المتحد

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

06local@albiladpress.com
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رئاسة مجلس النواب ليس نهاية المطاف أمام البحرينية2 شعبان 1440
المناصب أرفع  المرأة  تولي  دعمت  سبيكة  األميرة  “سبوتنيك”:  لـ  زينل 

أكــدت رئيس مجلــس النواب فوزيــة زينل أن 
رئاســة مجلــس النــواب ليــس نهايــة المطــاف 

أمام المرأة البحرينية.
وأضافت في حوار مع وكالة األنباء الروســية 
“ســبوتنيك” أن طمــوح المــرأة مســتمر لتتبــوأ 
المزيــد مــن المناصــب والمهــام والمســؤوليات 
فــي الخارج قبــل الداخــل، وأن إيمان صاحب 
الجالــة الملــك بحقــوق المــرأة وبقدرتها على 
العمــل واإلبــداع إســوة بأخيها الرجــل، كان له 
دورا كبيــرا فــي تبنــي المشــروع اإلصاحــي، 
للعديــد مــن المبــادرات علــى جميــع األصعــدة 
والتــي  والثقافيــة،  واالجتماعيــة  السياســية 
أتاحــت الفرصــة تلــو الفرصــة؛ من أجــل تقدم 

المرأة البحرينية.
عمومــا  االقتصــادي  الملــف  إن  زينــل  وقالــت 
اهتمــام مجلــس  فــي  أساســا  يشــكل محــورا 
النــواب؛ لمــا لذلــك الملــف مــن أثر مباشــر على 
احتياجــات المواطنيــن وفــي االرتقاء بمجمل 
األوضــاع المعيشــية، والفتــرة الحاليــة تشــهد 
تزايــد  ظــل  فــي  وماليــا،  اقتصاديــا  تحديــا 
نســبة الديــن العــام، وهــو األمــر الــذي يدركــه 
المجلــس، ويعمــل مــع الحكومة للوصــول إلى 
أفضــل الحلــول، التــي تســهم فــي تقليــل هذه 
النســبة، وبما ال يؤثر على األوضاع المعيشــية 

للمواطنين.

يحظــى  فإنــه  البطالــة،  لموضــوع  وبالنســبة 
باهتمــام وافر من قبل النواب، وتناقش جميع 
أبعــاده بحريــة تحــت قبــة البرلمــان، وأشــارت 
فــي هــذا الصــدد إلى موافقــة مجلــس النواب 
أخيــرا علــى مشــروع قانون لتحســين أوضاع 
العاطليــن عــن العمــل، وزيــادة الدعــم المقــدم 
للشباب الباحث عن فرصة عمل، ولم يحصلها 
مــن خــال التعديــات علــى صنــدوق تمويــل 

التعطل.
وذكــرت أن برنامــج بحرنــة الوظائــف والمهــن 
يســير بوتيــرة ســريعة، وهنــاك مــن الوظائــف 
التي أصبحت مقصورة فقط على المواطنين، 
ولكــن فــي الواقع األمر يحتــاج إلى المزيد من 
الوقــت والجهــد، وال يمكــن إنجــاز هــذا العمــل 
يجــب  وإنمــا  وضحاهــا،  ليلــة  بيــن  الضخــم 
وضــع خطــط للتأهيــل والتدريــب والتعــاون، 
بيــن الجهــات المعنيــة للربــط بيــن احتياجات 
ســوق العمــل، ومــا يحتاجــه الخريجيــن مــن 

تخصصات ومؤهات.
لألجــور  األدنــى  الحــد  تحديــد  قضيــة  أمــا 
فمجلس النواب يعمل مع الحكومة لمعالجتها 
قضيــة  أن  خصوصــا  العمــل،  ســوق  ودعــم 
التأهيل والتدريب للمواطن هي األهم، والتي 
تجعلــه قــادرا علــى منافســة اآلخريــن، ومــن 
المؤمــن أن تقــدم لجنــة التحقيــق البرلمانيــة 
التــي شــكلها المجلس بشــأن بحرنــة الوظائف 

هــذا  معالجــة  فــي  تســاهم  مهمــة،  توصيــات 
الموضوع. 

الســلطة  بيــن  العاقــة  أن  أوضحــت  كمــا 
كبيــرة  درجــة  علــى  والحكومــة  التشــريعية 
مــن التفاهــم والتنســيق والتعــاون، والجميــع 
يعمــل مــن أجــل خدمــة الشــعب الطيــب، وتم 
عــرض بعــض األمــور الخاصة ببرنامــج الدعم 
الخليجــي على مجلس النواب، ونحن ســاندنا 
الحكومــة فيهــا، وهنــاك بعــض القــرارات التي 
االقتصــادي،  اإلصــاح  أجــل  مــن  اتخــذت 
وســتعود بالخيــر علــى اقتصــاد البحريــن فــي 
ظل تدني أســعار النفط، وزيادة النفقات وقلة 
اإليــرادات، ومنها مثا الموافقة على مشــروع 
قانون ضريبة القيمة المضافة، وإعادة توجيه 
الدعم وغيرها، وكان لمجلس النواب دورا في 

التعاون والتوافق مع الحكومة.
المجلــس  رئيســة  دور  أهميــة  زينــل  وأكــدت 
األعلــى للمرأة صاحبة الســمو الملكــي األميرة 
دعــم  فــي  خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
المســتوى  المــرأة علــى  الثقافــة ومشــروعات 
تعديــل  فــي  ومســاهمتها  والعربــي،  المحلــي 
أو  بالمــرأة،  المتعلقــة  والتشــريعات  القوانيــن 
العمــل  وورش  والمؤتمــرات  النــدوات  عقــد 
وبرامــج التدريب وغيرها، مــا أدى إلى تأهيل 
كــوادر نســائية، تولــت العديــد مــن المناصــب 
العــام  العمــل  فــي  والمســؤوليات  والمهــام 
السياســية  التنميــة  مجــاالت  مختلــف  وفــي 

واالجتماعية واالقتصادية في البحرين. 
مــن  كانــت  البحرينيــة  المــرأة  أن  وأضافــت 
الرائــدات خليجيا فــي كل المجاالت التنموية، 
فــي  والعالــم  منطقتهــا  فــي  رائــدة  تــزال  وال 
عديــدة  مناصــب  وتبــوأت  كافــة،  المجــاالت 
البحريــن وخارجهــا، وموقــع  داخــل  ورفيعــة 
رئاســة مجلــس النــواب ليــس نهايــة المطــاف 
مســتمر  وطموحنــا  البحرينيــة،  المــرأة  أمــام 
ونريــد أن نــرى المزيــد مــن الكــوادر النســائية 
البحرينيــة، التــي تتبــوأ المزيــد مــن المناصب 
قبــل  الخــارج  فــي  والمســؤوليات  والمهــام 
الداخــل، والمرأة البحرينية تمتلك من المهارة 
والعلــم والثقافــة مــا يجعلهــا جديــرة بتولــي 

مختلف المناصب.

فوزية زينل

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

تحــت رعايــة محافــظ الشــمالية علــي 
البحريــن  جمعيــة  أقامــت  العصفــور، 
الســنوي  معرضهــا  الطوابــع  لهــواة 
متميــزة  وعربيــة  خليجيــة  بمشــاركة 
واشــتملت علــى عــرض وثائــق بريديــة 
وكان  وطوابــع.  وعمــات  تاريخيــة 
فــي  المعــرض  افتتــح  قــد  المحافــظ 
مجمــع الرملــي بمنطقــة عالــي، مشــيدا 
بمســتوى المعــرض، شــاكرًا المشــاركين 
علــى تقديــم مقتنياتهــم األثريــة التــي 
تعكــس حرصهــم فــي المحافظــة عليها 
وإســهامهم لتشجيع األجيال في تناول 

مثــل هذه الهوايات التــي تحفظ اإلرث 
جهتهــم،  ومــن  والثقافــي.  الحضــاري 
عبــر المشــاركون عــن تقديرهــم رعايــة 
يعكــس  والــذي  للمعــرض  المحافــظ 
حــرص المملكة على إقامة واســتضافة 
مثل هذه الفعاليات التي تؤكد الروابط 
علــى  وأقيمــت  والعربيــة.  الخليجيــة 
تتضمــن  مســابقة  المعــرض  هامــش 
عــرض دراســات عــدة، واشــتملت لجنة 
التحكيــم فــي عضويتها علــى جمعيات 
مجلــس  لــدول  الطوابــع  وجمــع  هــواة 
التعــاون الخليجــي، وضمت مشــاركات 
في المعرض من 6 دول واستمر 3 أيام.

“البحرين لهواة الطوابع” تقيم معرضها مطر: ألف حالة بحرينية مصابة بالتصلب العصبي المتعدد
ــن مـــيـــزانـــيـــة “الـــصـــحـــة” ــ ــار م ــ ــن ــ ــف عـــاجـــه مـــلـــيـــون دي ــل ــك ي

كشــفت اختصاصيــة العــاج الطبيعــي والناشــطة في أمــور التصلب العصبــي المتعدد 
أيمــان مطــر عــن أن اإلحصــاءات الرســمية األخيــرة فــي البحريــن ســجلت ارتفاعا في 

نسبة المصابين بمرض التصلب المتعدد إلى حوالي 700 حالة تقريبا.

وأضافــت أن عــدد الحــاالت فعليــا قد يفوق 
تتعالــج  حــاالت  هنــاك  إن  إذ  حالــة،  األلــف 
بالخــارج وأخــرى تفضــل عــدم اإلعــان عــن 

إصابتها.
ازداد  قــد  المصابيــن  عــدد  أن  وأوضحــت 
50 مــرة عمــا كان عليــه العــدد قبــل نحو 25 
عامــا، مردفًة أنه وحســب تصريحات وزارة 
الصحــة أخيرا فإن مرضى التصلب العصبي 
المتعــدد يمثلــون 5 لــكل 100 ألــف مريــض، 
وهو ما يشكل نسبة كبيرة إذا ما قورن العدد 

بحجــم الضغط علــى الخدمات الصحية في 
توفيــر العاج الدوائــي باهظ الثمن والعاج 
التأهيلــي طويــل األمــد للوصــول إلــى أعلى 

مستوى االستقالية لدى المريض.
 وأشــادت مطــر فــي تصريحــات لـــ “البــاد” 
باالقتــراح برغبــة الــذي تقدمــت بــه رئيســة 
هــذا  بضــم  زينــل  فوزيــة  النــواب  مجلــس 
المزمنــة،  األمــراض  قائمــة  إلــى  المــرض 
مؤكــدة أن القــرار يصب في خدمة المجتمع 
البحريني ويخــدم مرضى التصلب العصبي 

طموحاتهــم  ويلبــي  البحرينييــن  المتعــدد 
واحتياجاتهم.

الصحــة وضعــت خطــة  وزارة  أن  وتابعــت 
عملت من خالها على محاور عدة، كان أولها 

الــوزارة إنشــاء المركــز المتخصــص  إعــان 
لمرضــى التصلــب المتعدد والــذي، ثم توفير 

أحدث األدوية الموجودة بالمرض.
تكلــف  المرضــى  أدويــة  أن  إلــى  وأشــارت 
مليــون دينــار مــن الميزانيــة العامــة لألدوية 
والتــي تقدر بـ 40 مليون دينار ســنويا؛ نظرا 
لغــاء أدوية وعاجــات هذا المرض، إذ يبلغ 
ســعر “حقنــة” إبــرة واحــدة تســتخدم لمــرة 
واحــدة لعاج بعــض المرضى 30 ألف دينار، 
بينمــا يتجــاوز أحيانــا ســعر علبــة دواء فيها 
28 حبــة مبلــغ 1000 دينار، وتكــون مطلوبة 

االستخدام لسنوات للمريض.
وأردفت اختصاصية العاج الطبيعي أيمان 
التصلــب هــي  أدويــة مرضــى  مطــر أن كل 
أدوية أصلية وليست جنيسة توفرها وزارة 

الصحة مجانا للمرضى البحرينيين.

أيمان مطر

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للتوظيــف، الــذي 
تــم إطاقــه تنفيــًذا لتوجيهــات رئيــس الــوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  وولــي  خليفــة،  آل 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

تــم بحضــور وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
جميــل حميــدان، ومدير مجموعــة “اللولو هايبر 
ماركــت” جوزيــر روباواال، توقيــع عقود توظيف 
اإلداريــة  األقســام  مختلــف  فــي  بحرينًيــا   50
والفنيــة لــدى المجموعــة، إلى جانــب تكريم 25 
مواطًنا ممن أمضوا 10 سنوات خدمة متواصلة 

بالمجموعة.

وفــي كلمــة ألقاهــا خــال هــذه المناســبة، أشــاد 
حميــدان بإقبال الشــباب علــى البرنامج الوطني 
للتوظيــف وما أبداه مــن اهتمام بالوظائف التي 
البرنامــج  يوفرهــا القطــاع الخــاص، مؤكــًدا أن 
ســيولي كافــة المتقدميــن األولويــة واالهتمــام 
فــي التدريــب والتمكين والتوظيــف، منوًها بأن 
الكــوادر الوطنية أثبتت عبــر مختلف المحطات 

مختلــف  جعــل  مــا  وهــذا  بالثقــة،  أنهــا جديــرة 
اســتقطاب  علــى  تعمــل  اإلنتاجيــة  القطاعــات 
المواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل، الفًتــا فــي هذا 
الســياق إلــى أن مجموعــة لولــو هايبــر ماركــت 
ســتقوم بتوظيــف 200 بحرينــي خــال األشــهر 
القادمــة، مؤكًدا ترحيبه بكل مســتثمر وصاحب 
الذيــن  الوطــن  أبنــاء  فــي  ثقتــه  يضــع  عمــل 

أثبتــوا فــي مختلــف مواقــع اإلنتــاج جدارتهــم 
وانضباطهم الوظيفي وإخاصهم وتفانيهم في 

العمل.
كمــا أثنــى الوزيــر علــى حــرص مجموعــة لولــو 
البحرينييــن  هايبرماركــت واهتمامهــم بتكريــم 
العامليــن لديهــم ممــن أمضــوا 10 ســنوات علــى 
رأس العمــل، مؤكــًدا أن هذه النماذج تعيد تكرار 

تجربة العمالة البحرينية في السابق التي كانت 
اإلنتــاج  مياديــن  فــي  االســتمرار  فــي  نموذًجــا 
والصبر واإلصرار على تحمل الصعاب؛ من أجل 
مســتقبل مهنــي واعــد، األمر الذي يحتــاج مزيد 
مــن الصبــر والتعاون مع صاحــب العمل لتحقيق 
اإلنجــازات المطلوبــة مهنًيا، متمنًيا لهم التوفيق 

والنجاح في مهام عملهم.

Û  لــم تكــن تلــك هــي المــرة األولــى التــي ينحــاز فيهــا خليفة بــن ســلمان لصغار
التجــار، فســموه دائــم التشــجيع والدعــم للقطــاع التجــاري حتــى ينهض من 

سباته العميق.
Û  فــي الماضــي، أتذكــر كيــف وقــف حفظــه هللا وقفتــه الجســورة خلــف غرفــة

تجارة وصناعة البحرين عندما كانت تعاني عجًزا مالًيا كبيًرا، وفي الماضي 
يتذكــر كل شــاهد علــى العصــر كيــف كان رئيــس الــوزراء متقدًمــا الصفــوف 
المؤمنــة بأهميــة القطــاع الخــاص، ولعل ســموه من أول المناشــدين بضرورة 
أن يقف هذا القطاع ثابًتا قوًيا على قدميه حتى يستطيع المساهمة بفاعلية 

في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في الباد.
Û  وهــا نحن اليوم نشــهد ســموه وهو يأمر في جلســة مجلس الــوزراء األخيرة

برصد 21 مليون دينار بحريني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 
تعاني، وتلك التي تحاول الخروج من نفق التراجع الضيق.

Û  أمورنــا طيبــة “هكــذا يقولــون، لكــن األكيــد أن طيــب األمــور ال تتأتــى إال إذا
كان هنــاك تعاوًنــا مثمــًرا بين الحكومة والقطاع الخــاص، ليس في المجاالت 
التجاريــة والصناعيــة فحســب - إنمــا فــي قطاعــات التعليــم وبنــاء المعرفــة 

وتحديث التكنولوجيا المتطورة أيًضا.
Û  إن بادنا تحتاج دائما لمراجعة نماذج النهضة التي بلغتها بلدان أكثر حداثة

منا، تماًما مثلما نتمنى أن يكون التفاهم العميق بين “الجناحين” على أشــده 
بحيــث يحقــق لاقتصاد الوطني أعلى درجات الرفعــة وأثمن مراتب التقدم 

والرخاء.
Û  إن دعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يأتــي من األهمية بمــكان بحيث

يصــب فــي االتجــاه الرأســي الــذي تنمــو مــن خالــه االقتصاديــات المتحركة 
حتى لو أصابها السكون النسبي برهة من الوقت.

Û  العمالة الكثيفة لم تعد مدرجة على جداول أعمال الصناعة العماقة، بقدر ما
أصبحت مرتبطة بالمؤسســات الصغيرة والمتوســطة كثيرة العدد ومحدودة 
الحجــم، لذلــك كان البــد من النظر الممنهج إلى هذا القطاع الذي يســيطر في 

الدول المتقدمة على نحو 80 % من الحجم اإلجمالي لعناصر االقتصاد.
Û  ســمو رئيــس الوزراء تحدث مــراًرا وتكراًرا وفي مجالســه الخاصة والعتيدة

عــن التاجــر الصغيــر قبــل الكبيــر، عــن المؤسســة المحــدودة قبــل الشــركة 
العماقة، وعن الصناعات الخفيفة قبل مثيلتها الثقيلة، لم يفرق ســموه بين 
هــذا أو ذاك، فالدولــة تضــع نصــب أعينهــا مصلحــة الجميــع فــوق أي اعتبــار، 
والحكومــة تأخــذ دائًما في االعتبار معيار شــمولي لقياس معدل أداء أدوات 
اإلنتاج حتى تبلغ الدقة مداها عند اإلعان عن القيمة العادلة للناتج المحلي 

اإلجمالي للدولة.
Û  مــن هنــا جــاء االهتمــام بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، ومــن قبلها كان

االهتمام باألســواق القديمة وإعادة الحياة لها، ومن بعدها ســيكون االهتمام 
ممتًدا على استقامته ليبلغ آفاًقا أبعد، وأبعاًدا أوسع، وآمااًل ال ُتحد.

دعم الرئيس

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

بدور المالكي



تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

مــدى  أثارهــا  التــي  الجــدل  كــرة  اســتقرت 
خالــد  النقابــي  وحضــور  دعــوة  قانونيــة 
مراقبــا  بتعيينــه  للمؤتمــر  الســبيعي 
أحــد  رفــع  أن  بعــد  وذلــك  لالنتخابــات، 
المندوبيــن مذكرة إلى لجنة العضوية تفيد 
ببطــالن حضور النقابي؛ لكونه مفصوال عن 
العمــل، بينمــا اعتبر أنصاره مــن نقابة عمال 
“ألبا” أن فصله يعد فصال تعسفيا، وأن ذلك 

ال يسقط عضويته.

“مفصول”... مراِقب
local
@albiladpress.com 07 الخالفات تهيمن على مشهد مؤتمر االتحاد الحر

انســـحاب عضـــو مجلـــس تنفيـــذي ومنـــع النقابـــات المنســـحبة مـــن الدخـــول
هيمنــت الخالفــات علــى مشــهد المؤتمــر 
العــام األول لالتحــاد الحــر لنقابــات عمال 

البحرين.
وأشــعل طلب انسحاب نقابة عمال شركة 
بــاس ورئيســها إبراهيــم األنصــاري الــذي 
شــفعت لــه عضويتــه بالمجلــس التنفيذي 
فــي  المؤتمــر،  مناقشــات  القاعــة  دخــول 
الوقــت الــذي منعــت فيــه رئاســة االتحاد 
مــن  المنســحبة  النقابــات  عــن  ممثليــن 

دخول القاعة.
وانطلقــت شــرارة الخالفــات حيــن طلــب 
رئاســة  مــن  “بــاس”  عمــال  نقابــة  رئيــس 
نقابتــه  انســحاب  طلــب  عــرض  المؤتمــر 
وبقية النقابات التي لم يسمح لها بدخول 
القاعــة على المؤتمر العام للتصويت على 
قبولهــا أو رفضهــا، وهو األمر الذي اعتبره 

رئيس المؤتمر العام غير قانوني.
ولم تهدأ المشادات بين رئيس نقابة باس 
ورئيــس المؤتمر العام ســلطان بالل حتى 

قــرر األنصــاري االنســحاب والخــروج من 
قاعة المؤتمر.

ودافع رئيــس نقابة عمال تطوير للبترول 
علــي ســالمين عــن زميلــه األنصــاري فــي 
مداخلتــه التــي وجهها إلى رئيس المؤتمر 

قائــال “أتمنــى عليــك يا رئيــس المؤتمر أن 
تنتقي األلفــاظ في ردك على المتحدثين، 
وأال تقــول عــن عضو نقابــي حالتك حالة، 

هذا نقابي ناضل ومن المؤسسين”.
يخســر  اليــوم  “االتحــاد  أن  وأضــاف 

النقابييــن المؤسســين لــه ســواء إبراهيــم 
ينهــض  لــم  النقابــات  ولــوال  غيــره،  أو 
االتحــاد، واليــوم االتحــاد هــو المســؤول 
عن انسحاب هذه النقابات، إذ إن االتحاد 
كان ينبغــي لــه احتضانهــم بدال عــن اتباع 
سياســات هدفها استقطاب نقابات أخرى 

من أجل الكراسي”.
لدينــا  يكــون  أن  البــد  “اليــوم  وواصــل 
شــفافية وضميــر، فالبحريــن بحاجــة إلى 
النهــوض  علــى  قادريــن  وطنييــن  نــاس 
بالعمل النقابي، وليس من أجل الكراسي، 
لم نحصل على زيادة ســنوية مادمنا على 
الكرسي النقابي من أجل أن نكون شرفاء 

أمام العمال”.
وأشار إلى أن “النقابيين ضحوا بصحتهم 
باالتحــاد،  الرقــي  أجــل  مــن  ووقتهــم 
واالتحــاد ال يملكــه رئيــس واحــد، هنــاك 
جمعيات عمومية وأعضاء، وأن الكرســي 

ال يدوم إال لله سبحانه وتعالى”.

األنصاري وسالمين

108 آالف دينار تبرعات “الحر” بتقريره المالي
ـــات ـــى النقاب ـــاب عل ـــد واالنق ـــاء والتهدي ـــارس اإلقص ـــاد م ـــادي: االتح العم

المنســحبة  النقابــات  مندوبــو  أصــر 
المؤتمــر  قاعــة  خــارج  البقــاء  علــى 
بعــد  وذلــك  انعقــاده،  فتــرة  طيلــة 
دخــول  مــن  بمنعهــم  أوامــر  صــدور 
القاعة، ورفض االستماع إلى أسباب 

انسحابهم.
وعلــى هامــش المؤتمــر أشــار رئيس 
إل” محمــد  إتــش  “دي  نقابــة عمــال 
العمادي في حديثه إلى الصحافيين 
لوجــود مؤشــرات لتجــاوزات ماليــة 
مــن  عالًيــا  قــدرا  تتطلــب  خطيــرة 

الشفافية.
الماليــة  البيانــات  أن  إلــى  ولفــت 
أن  أظهــرت  2016 و2017  للعاميــن 
و178  آالف   108 صرفــت  النقابــة 
دينــاًرا تحت بند التبرعات، مما يثير 
عالمــات اســتفهام عــن الوجــه الــذي 

صرفت من أجله هذه المبالغ.
متمثــال  الحــر  االتحــاد  أن  وأضــاف 

وهيئــة  التنفيــذي  المجلــس  فــي 
انتهجــا  المركــزي  المجلــس  مكتــب 
تــارة أســلوب التهديد ضــد القيادات 

بالــرأي؛  يخالفهــم  ممــن  النقابيــة 
انطالقا من ادعائهم بوجود عالقات 
فــي  بقيــادات ومســؤولين  تربطهــم 

الدولة.
سياســة  مــارس  االتحــاد  أن  وتابــع 
لنقاباتهــم  والتهميــش  اإلقصــاء 
واالنقــالب  شــؤونها  فــي  والتدخــل 
علــى بعضهــا خصوصــا ما حــدث مع 

نقابة طيران الخليج.
مندوبــا   76 العــام  المؤتمــر  وحضــر 
لهــم  84 عضــًوا يحــق  إجمالــي  مــن 
العماليــة  النقابــات  عــن  التصويــت 
جــاءت  إذ  الحــر،  لالتحــاد  التابعــة 
نصيــب  مــن  العــام  المؤتمــر  رئاســة 
النقابي ســلطان بــالل بالتزكية، وفاز 
النقابي غسان عبدهللا بمنصب نائب 
الرئيــس األول بعــدد 52 صوتا، فيما 
اختيــر النقابــي محمــد الرميثي نائبا 
ثانيا لرئيس المؤتمر بعدد 62 صوًتا، 
العضويــة  لجــان  ثــم جــرى تشــكيل 
المجلــس  وانتخــاب  والصياغــة 

التنفيذي.

المنسحبون لدى تواجدهم خارج قاعة المؤتمر

أحد النقابيين متصفحا هاتفه المحمول أثناء حضوره جلسة
المؤتمر العام األول لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

أغلــق المؤتمــر العــام األول لالتحــاد الحر لنقابــة عمال البحرين أبــواب انتخاباته على تجديد رئاســة الرئيس التنفيذي 
السابق يعقوب يوسف لالتحاد لـ 4 سنوات مقبلة بالتزكية، وتعيين باسم كويتان وزبيدة البلوشي نابين للرئيس.

وقــال يعقوب في كلمته االفتتاحية 
العــام  المؤتمــر  انعقــاد  إن  للمؤتمــر 
حافلــة  مســيرة  بعــد  يأتــي  األول 
الداخليــة  واإلنجــازات  بالعطــاء 
ســنوات   7 مــدار  علــى  والخارجيــة 
وإعــالن  االتحــاد،  تأســيس  منــذ 
إشهاره في المؤتمر التأسيسي الذي 
عقــد فــي شــهر يوليــو 2012 والتــي 
جعلــت مــن االتحاد الحــر رقم صعًبا 
عربًيا وإقليمًيا وعالمًيا وأصبح اسم 
االتحاد محل فخــر لجميع المنتمين 

إليه.
االتحــاد  تأســيس  أن  إلــى  وأشــار 
اإلصالحــي  بالمشــروع  ارتبــط 
لجاللــة الملك الذي أطلق المزيد من 
الحريــات النقابيــة وأعطى قوة أكبر 

للمنظمات العمالية.
االتحــاد  تأســّيس  أن  إلــى  ولفــت 
وطنيــة  مطالــب  علــى  بنــاء  جــاء 
وعمالية بعد األحداث التي شــهدتها 
التــي   ،2011 العــام  خــالل  المملكــة 
سيســت العمل النقابي وأدخلته في 
صراعات حزبية ضيقة، وهو ما أدى 
األوســاط  فــي  شــديد  انقســام  إلــى 
العماليــة هــددت العمليــة اإلنتاجيــة 
وأثــرت على ســير العمل فــي الكثير 

من أماكن اإلنتاج.
وبيــن أن ذلك األمــر أدى إلى تداعي 
عــدد من القيــادات العمالية الوطنية 
الخطــر  هــذا  لمواجهــة  المخلصــة 
الداهم على مســتقبل العمل النقابي 
بأكملــه،  الوطــن  بــل علــى مســتقبل 
إلحــداث  االتحــاد  والدة  فكانــت 

الســاحة  فــي  المطلــوب  التــوازن 
العماليــة وإعــادة األمور إلــى نصابها 
والتأكيــد علــى عدم تســييس العمل 

النقابي.
وتابــع بأن االتحاد أصبح رقما صعًبا 
وصوًتا مســموًعا فــي كل المنتديات 
العربيــة  العماليــة  والمحافــل 
والدوليــة التي يحمــل إليها تطلعات 
وطموحــات العمــال البحرينييــن بل 

وجميع العمال األجانب.
وأضاف “نجحنا ومن خالل عالقتنا 
المشــرفة  االتحــاد  وســمعة  الطيبــة 
االتفاقــات  مــن  العديــد  عقــد  فــي 
االتحــادات  مــع  والبروتوكــوالت 
العماليــة األخــرى لتبــادل الخبــرات، 
مــن  الكثيــر  تنظيــم  بالفعــل  وتــم 

الفعاليات والمبادرات”. 
أنشــطة  دعــم  أجــل  “ومــن  وتابــع 
أجــل  ومــن  االتحــاد  وفعاليــات 
االعتمــاد علــى أنفســنا واســتقاللية 
القــرار نجــح االتحــاد فــي تأســيس 
مــع  بالشــراكة  اســتثمارية  شــركة 
عمــال  لنقابــات  العــام  االتحــاد 

السودان”.
ولفــت إلــى أن االتحــاد اســتطاع أن 
يكون صورة مشرفة لعمال البحرين 
حيــث  والخــارج،  الداخــل  فــي 
إلــى  العمــال  ثقــة  إعــادة  اســتطاع 
النقابــات العمالية، األمر الذي ســاهم 
فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجازات 
واإلقليميــة  والعربيــة  المحليــة 

والعالمية.

تأسيس شركة استثمارية بالتعاون مع اتحاد نقابات السودان

للرئيــس نائبــان  البلوشــي  وزبيــدة  كويتــان  باســم 

يعقـــوب باٍق علـــى رأس هــــرم “الحــر”
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ما للصعاب إال خليفة
هذه المقولة ما للصعاب إال خليفة، تحتاج إلى وقفة تأمل، فصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه. هو فعال صمام األمان لهذا الوطن والشعب، فعند حدوث أي مشكلة أو حدث نرى صاحب 
السمو هو من يسارع إلى حل كل معضلة ويتصدر المواقف اإليجابية ويتدخل شخصيا وبكل ثقله ويبذل الجهود لحلها.

فمن خالل الصحف اليومية والبرامج 
اإلذاعية نرى إنجازات صاحب السمو، 
خالل  ورد  لما  بسيطة  نــمــاذج  وهـــذه 
هـــذا األســـبـــوع ســمــو رئــيــس الــــوزراء 
واقعة  في  شامل  تحقيق  بفتح  يأمر 
مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنات.

المشاريع  على  ميدانيا  يطلع  سموه 

السنابس  في  والتطويرية  الخدمية 
ــوه يـــطـــالـــب بــوضــع  ــمـ ومــــــــــروزان، سـ
الجامعات  من  الطب  لخريجي  حلول 
ــمـــوه يــطــلــق بــرنــامــجــا  ــيــة، سـ ــن ــصــي ال
حديث  بحرينيا  طبيبا   240 لتوظيف 

التخرج. 
فــعــال الـــرجـــل الــمــنــاســب فـــي الــمــكــان 

ــو بـــرحـــابـــة صــــدره  ــ الـــمـــنـــاســـب، وهــ
وعز  وفخر  ذخــر  وحكمته  وتواضعه 
أطــال هللا عمره وحفظه  الوطن  هــذا 
إلى  من كل شر وســدد خطاه ووفقه 
والــمــواطــن،  الــوطــن  لــهــذا  الخير  عمل 
عرفتم  هل  الــجــزاء.  خير  هللا  فجزاه 

سمو رئيس الوزراءمن هو خليفة هو المجد والعز؟

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قالــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي، رًدا على الموضوع الذي نشــرته صحيفة “البــالد” بتاريخ 31 مارس 
2019 بعنوان “مواطن يشكو )محاصرة( مبنى تجاري لبيته” أن مجلس أمانة العاصمة سبق وأن تقدم بطلب تجميد للعقار المحاذي 

لصاحب الشكوى لحين البت في موضوع إمكان االستمالك لتوسعة الممر المؤدي إلى عقار الشاكي.

العاصمة  أمــانــة  أن  الـــــوزارة  وأوضـــحـــت 
استجابت في وقتها لهذا الطلب بناء على 
توصية مجلس أمانة العاصمة لحين أخذ 
جزء  استمالك  طلب  في  القانوني  الــرأي 
من العقار المجمد )مؤقتا(، والذي تقدمت 
الــذي  الممر  ــوزارة مــن أجــل توسعة  ــ ال بــه 
يؤدي إلى منزل صاحب العقار )المشتكي( 
إليه  المشار  الممر  وأن  غيره،  دون  وحــده 
الطرق  مفهوم  عن  ويخرج  نافذ  غير  ممر 

الرئيسة والفرعية وشوارع الخدمات.

الغاية من  إلى أن  القانوني  الــرأي  وخلص 
اســتــمــالك الــجــزء مــحــل طــلــب الــــرأي هو 
عامة،  وليست  خــاصــة  مصلحة  لتحقيق 
خالفا لما أقره المبدأ الدستوري القانوني، 
التجميد  عملية  رفـــع  يــعــنــي  ــــذي  ال ــر  األمــ
بالبناء حسب تصنيف  له  والسماح  للعقار 

المنطقة وحسبما يقتضيه القانون.
كما نفيدكم علما أنه تم عقد اجتماع الحق 
وإدارة  والتعويض  االســتــمــالك  إدارة  مــع 
ومجلس  البلدية  والــمــجــالــس  التخطيط 

التشريع  هيئة  وبحضور  العاصمة  أمــانــة 
واإلفتاء القانوني بتاريخ 3 أكتوبر 2018، 
ــذا االجــتــمــاع تــأكــيــد أن  وتــمــخــض عــن هـ
لتوسعة  العقار  من  جــزء  استمالك  عملية 
عليها  ينطبق  ال  أنه  إذ  قانونية  غير  الممر 
مفهوم “المصلحة العامة” بل هي مصلحة 

خاصة.
أما فيما يتعلق برخصة البناء نود اإلفادة 
قبل  من  الموضوع  دراســة  سابقا  تم  بأنه 
أن  وتبين  العاصمة،  أمــانــة  فــي  المعنيين 

رخــصــة الــبــنــاء الـــصـــادرة صــحــيــحــة، وأن 
بالبناء حسب حدود  بااللتزام  قام  المالك 
لـــه، وحــيــث إن تصنيف  الــمــمــلــوك  الــعــقــار 
يسمح  فــإنــه  )ب(  متصل  سكن  المنطقة 
ــه تــبــيــن وجــود  بــالــبــنــاء عــلــى الــحــد إال انـ
فــتــح نــوافــذ وفــتــحــات عــلــى أرض الــجــار 
قانون  بــذلــك  مخالفا  المشتكي  قبل  مــن 
 1977 لــســنــة   )13( ــم  رقـ الــمــبــانــي  تنظيم 
في  للتعمير  التنظيمية  واالشـــتـــراطـــات 
لسنة   )28( رقــم  المملكة  مناطق  مختلف 

 .2009
لتصحيح  بالمخالفة  إشــعــاره  تــم  وعليه 
الوضع حسب األنظمة والقوانين المعمول 

بها.

فقدت وزارة شؤون اإلعالم أحد أبنائها البررة وهو المغفور له بإذن هللا تعالى أحمد جابر زويد .. القائم بأعمال مدير إدارة األخبار.

الفقيد من مواليد المحرق 9 فبراير 1974، 
البكالوريوس في  وهو حاصل على درجة 

اإلعالم من جامعة البحرين.
بدأ حياته العملية موظفا في قسم التبادل 
ــوزارة اإلعــالم  ــ ب اإلخــبــاري بمركز األخــبــار 
فيه  وظـــل   ،1997 الــعــام  مــن  نوفمبر  فــي 
متفانيا في عمله ومتميزا في عالقاته على 

أهله  ما  احترافي...  بشكل  العمل  مستوى 
ذلك  وبعد  القسم،  على  اإلشـــراف  ليتولى 
العام  في  القسم  رئيس  إلــى  ترقيته  تمت 

.2014
في العام 2017 صدر قرار من وزير شؤون 
اإلعالم  بتوليه منصب القائم باعمال مدير 
إدارة األخبار واستمر في منصبه إلى يوم 

وفاته.
تميز الفقيد بدماثة الخلق وعالقاته الطيبة 
مع الجميع، كما تميز بتفانيه وإخالصه في 
طــارئ  أي  أمــام  ينكسر  وال  دائــمــا...  العمل 

يطرأ في حياته.
انتقل إلى جوار ربه في عصر يوم الخميس 

4 ابريل من العام 2019.

رخصــة البنــاء صحيحة و “األمانة” أشــعرت المالــك بمخالفة النوافــذ للتصحيح
“األشغال” ترد على شكوى “المحاصر بيته بمبنى تجاري”

الفقيد أحمد زويد

المرأة المناسبة في المكان المناسبمقترحات لحماية سالمة طالب المدارس
سلطان بن  بندر  بنت  ريما  األميرة  سمو  بالكلمة  التميز  صاحبة  يســعدني أن أكتب هذا الرســالة شــاكرًا ومقدرًا لوزارة الداخلية واإلدارة العامة للمرور وعلى رأســهم وزير الداخلية الفريق الركن الشــيخ راشــد بن 

عبدهللا آل خليفة على كل ما تم تقدميه من قبلهم من أجل سالمة المواطنين وحرصهم العالي في حماية الوطن من كل سوء.

بعض  ــرض  أعــ ان  أود  بــمــدرســة  طــالــبــا  كــونــي 
االقتراحات لألفاضل في اإلدارة العامة للمرور. 
رأيت تعاونا كبيرا ما بين اإلدارة العامة للمرور 
تسهيل  في  والخاصة  العامة  المدارس  وبعض 
الطلبة من الطرق إلى بوابة  حركة السير ونقل 
المدرسة. اقتراحي هو أن تتم نفس هذه العملية 
الطلبة من  ــروج  فــتــرة خـ أو  الــظــهــريــة  بــالــفــتــرة 
الفترة شريحة  نرى في هذه  الــمــدارس،  حيث 
للعودة  ابناءهم  ألخــذ  مسرعين  السائقين  مــن 
تطبيق  خالل  فمن  الشاق.  التعب  بعد  لمنازلهم 
نفس هذا التسهيل عند المدارس، سنساهم في 
الثاني،  االقتراح  الطلبة.  زمالئي  حماية سالمة 
التركيز على إعداد ورش عمل ودورات تدريبية 
لسواق الحافالت الخاصة بالمدارس، حيث يتم 
تدريبهم على كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة 
بمثل الحريق أو وقف المحرك و غيره، من أجل 

من  التأكيد  يفضل  وباإلضافة،  الطلبة.  سالمة 
وجود حزام األمان بجميع الحافالت التي تنقل 
تنقل  التي  الحافالت  وباألخص  الطلبة  زمالئي 

طالب الروضات واألطفال. 
ــثــًا، وجــــود الــمــركــبــات األمــنــيــة والـــدوريـــات  ثــال
والظهرية  الصباحية  الفترتين  فــي  الــمــروريــة 
بالقرب من بوابات المدارس، احتياطًا من أجل 
سير  حركة  بــان  والتأكد  الطلبة  سالمة  حماية 

العمل صحية.
في  التسهيل  يــتــم  ــو  وهـ أال  ــر  األخــي ــتـــراح  االقـ
ــارات الــمــروريــة وبــاألخــص  ــ فتح الــطــرق واالشـ
بالفترة الصباحية ألن تلك الفترة يصادف وقت 
للعمل،  للمدارس وأولياء أمورهم  الطلبة  ذهاب 
الحوادث  عن  الجميع  سيجنب  التسهيل  وذلــك 

والتأخير الصباحي.
اإلدارة  لــألفــاضــل  الــرســالــة  تلك  اخــتــم  أن  قبل 

السيد  بمجهودات  أشيد  ان  أود  للمرور،  العامة 
بـــوزارة  مـــالزم  مــســاعــد  شــعــبــان  جمعة  حسين 
ــيــة عــلــى بــصــمــتــه فـــي تــنــظــيــم الــحــركــة  الــداخــل
حيث  وسيعة.  بابتسامة  واستقباله  المرورية 
يــتــواجــد الــســيــد حــســيــن جــمــعــة عــنــد بــوابــات 
كانو  عــبــدالــرحــمــن  مــدرســة  الحبيبة  مــدرســتــي 

الدولية في الفترة الصباحية.
أرفــع كــل الشكر واالحــتــرام مــرة أخــرى  ختامُا، 
طــارق  ــواء  ــل ال ولــحــضــرة  جمعة  حسين  للسيد 
المعالي  ولصاحب  الــعــام  األمــن  رئيس  الحسن 
ــيــة  ــداخــل ــبـــدهللا وزيـــــر ال الــشــيــخ راشـــــد بـــن عـ
يحرصون  للذين  الداخلية  بــوزارة  وللمنتسبين 
لهم  متمنيًا  الطلبة.  زمالئي  سالمة  حماية  في 
كل التوفيق والنجاح وأن تصل رسالتي للجهة 

المسؤولة.

نعــم هــي صاحبــة التميــز بالكلمة. يتقلب كل شــيء إال بمعنى واحد هي امــرأة معاصرة هذا 
الجيل. 

ــُد ســمــو األمـــيـــرة ريـــمـــا بــكــلــمــات منمقة  ــ أعـ
البسمة  الــخــلــق، صــاحــبــة  جــمــيــلــة... طــيــبــة 

الهادئة.
مكانة  لها  تكون  بأن  المرأة  شجع  من  كانت 

خاصة في المجتمع.
تـــولـــت عـــــدة مـــنـــاصـــب إداريــــــــة وقـــيـــاديـــة 
ــي الــعــهــد،  كــمــســتــشــارة فــي مــكــتــب ســمــو ولـ
المؤسسين  األعــضــاء  إحـــدى  أيــضــا  وكــانــت 

لجمعية زهرة “السرطان الثدي”.
كما  نفسها  عــلــى  الخفيف  بــالــعــطــاء  أعــطــت 
الذي ُأعطي  الشيق  كانت الفتة في حديثها 

للنساء القوة في أنفسهن..
وأصبحت اآلن السفيرة األولى لدى الواليات 
المتحدة األميركية كأول امرأة سعودية تنال 

هذا المنصب.
وبال شك كون األميرة ريما تنال هذا المنصب 
وهي ستكون قدوة لدولتها الحبيبة “المملكة 

العربية السعودية”.
ــِت  وفــقــك هللا وأعــانــك على كــل شـــيء، وأن

صاحبة التميز بالكلمة بالحرف.
“المرأة المناسبة في المكان المناسب”...

الملك  وحفظ هللا خادم الحرمين الشريفين 
وولــي عهد  آل سعود  العزيز  عبد  بن  سلمان 
األمين األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود.

القاتل بشعار 
“ياحسين”...

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  ،ُتظهــر الجريمــة التــي ارتكبهــا وافــد عربــي بقتل عامل آســيوي الجنســية

مالمــح وحشــية لوجهيــن بشــعين: الوجــه األول هــو الســلوك اإلجرامــي 

الخطيــر لفئــة متوحشــة مــن البشــر، والوجه الثاني هو اســتغالل “أســلوب 

التأجيج والفتنة الطائفية” الذي هو أصاًل جريمة مهددة للسلم االجتماعي، 

وكال الوجهين مدمر ألي مجتمع.

Û  لنلقــي نظــرة علــى حجم التأجيــج الطائفي العــارم خالل الســنوات الثمان

الماضيــة، بــدًءا مــن العــام 2011 وموجــة مــا ُســمي ب”الربيــع العربي” في 

العديــد مــن بلــدان العالــم العربــي واإلســالمي، لتشــعل قنــوات فضائيــة 

ومنظومــات إعالميــة من صحف وإذاعــات ومواقع إلكترونية وحســابات 

التواصــل االجتماعــي نــار الصــدام الطائفــي بشــكل غير مســبوق، وأصبح 

العمل الرئيســي لتلك األبواق هو صب مزيد من الزيت على نار الخالفات 

المذهبية، والهدف من ذلك كله هو تسهيل تفتيت أي مجتمع من الداخل! 

فالتعايش الســلمي واالحترام الديني في أي مجتمع هو صمام أمان، لكن 

متــى مــا اشــتعل الصــدام بين المســلمين “ســنة وشــيعة” وبين “المســلمين 

والمســيحيين”، وبيــن أتباع هــذه الديانة من أتباع تلك الديانة، يصبح من 

السهل تنفيذ أجندة التدمير.

Û  عــوًدا إلــى جريمــة القتــل، وفــق ما نشــرته صحيفــة “البالد” يــوم الخميس

الماضي الرابع من أبريل الجاري، والتي يمكن اعتبارها نموذًجا الستغالل 

المؤثــر الطائفــي، فقــد اســتمعت المحكمة  الكبــرى  الجنائية  األولــى – وفًقا 

للخبــر نًصــا -  إلــى  الطبيــب  النفســي،  والــذي  أكــد  مســؤولية  وافــد  عربــي 

 الجنسية يبلغ من العمر 41 عاًما، و يحمل  شهادة  هندسة  طبية  وعاطل  عن 

 العمــل  ”عــن  تصرفاتــه  وأنه  ال  يعاني  مــن  أية  أمراض  نفســية  وقت  ارتكابه 

 لواقعــة  قتــل  عامــل  آســيوي  الجنســية،  مبيًنا  أنــه  يعتقد  أن  طبيب  الســجن 

 الذي  عاين  المتهم  وذكر  أن  األخير  يعاني  من  مرض  ثنائية  القطب  حســب 

 ادعائه  ليس  سوى  طبيب  أسنان  وفق  ما  ذكر  أمام  المحكمة.

Û  مــاذا فعــل القاتــل؟ وفــق تفاصيــل المحكمــة، فــإن المتهم ارتكــب جريمته

 بحــق  الضحيــة  رغــم  عــدم  وجود  أيــة  عالقة  بينهمــا،  إذ  قتــل  المجني  عليه 

 فقــط  ألنــه  شــاهده  وهــو  بحالــة  ســكر،  فقــّرر  قتلــه  وإخفــاء  آثــار  جريمتــه 

 بمــواد  كيميائيــة،  وليتمكــن  مــن  تظليــل  المحققين  كتب  على  جدار  مســكن 

 الضحيــة  عبــارة “هللا  أكبــر،  يــا  حســين،  أحبــك،  ال  “لدولــة  المجنــي  عليــه”، 

 ليوحي  للمحققين  في  القضية  بأن  دوافع  ارتكاب  الجريمة  دينية  وطائفية 

 وأن  القاتــل  شــيعي  المذهــب،  علــى  عكــس  الحقيقــة.  إذن، الجريمة بشــعة، 

والقاتــل “متعلــم”، لنــدرك مدى “خطــورة المجرم والطائفي فــي آن واحد”، 

لنقرع المزيد من أجراس التحذير من الســلوك اإلجرامي والفعل الطائفي 

والتصدي بحزم لحماية المجتمع.
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هياء عبد العزيز الحوطي
كاتبة سعودية الطالب عبدالرحمن جليل الشيخ



“البلديات”: تنظيم المصائد لتجنب انهيار المخزون السمكي
“الثروة البحرية” تؤكد التأثير السلبي لـ “الكراف” على المصائد السمكية الزعنفية

أكدت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها مسؤولة عن حماية 
المصالــح العليــا لقطــاع األســماك وحفــظ المــوارد الســمكية، التــي هــي أســاس األمــن 
الغذائــي البحــري فــي مملكة البحرين والمصــدر الذي أثبتت الدراســات العلمية جدوى 

تنظيمه إدارًيا كي يبقى مصدرا متجددا ومستداما للجيل الحالي وأجيالنا القادمة.

وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان حقائــق مهمــة 
تتعلق بتأثير الكراف على األسماك الزعنفية، 
تدهــور  مؤشــرات  أهــم  أن  إلــى  مشــيرة 
نصيــب  انخفــاض  هــو  الســمكي  المخــزون 
الفرد من األســماك مــن 18.5 كيلوجرام للفرد 
بالسنة في مطلع الثمانينيات ووصلت إلى 4 
كيلوجرامــات للفرد بالســنة فــي 2014، وهذا 
مؤشــر خطيــر جــدا وينــذر بانهيــار المخزون 
الســمكي فــي البحريــن، ودور الحكومــة هــو 
حماية ما تبقى من موارد قبل حلول الكارثة 
المحتومــة إن لــم تتخــذ إجــراءات شــجاعة 

بحماية الموارد.
التــي  العلميــة  الدراســة  “أثبتــت  وأضافــت 
أعدهــا خبير الموارد الســمكية ورئيس قســم 
الثــروة  الســمكية فــي إدارة  المــوارد  تقييــم 
الســمكية ســابقا باألرقــام تدهــور المخــزون 
الســمكي بنســبة 90 % مــع بقــاء نوعيــن مــن 
األســماك الزعنفيــة وهــي الشــعري والصافــي 
الصافــي  مخــزون  أن  كمــا  ســنوات،   5 قبــل 
خــال  التدهــور  فــي  بــدأ  أيضــا  والشــعري 
الســنتين الماضيتيــن، ولعــل المواطــن شــعر 
بارتفاع ســعر الصافي والشــعري، وعليه فإن 

الكتلة الحيوية قد بدأت فعليا باالنهيار”.
وأوضحــت أن جميــع دول العالــم المنضويــة 
والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  مظلــة  تحــت 
)الفــاو( تعتمد في إجراءات تنظيم مصايدها 
عبــر مدونــة الســلوك بشــأن الصيــد الرشــيد، 
وأفــردت فصــوال فــي حــث الــدول خصوصــا 
الصيــد  بوقــف  الصغيــرة  الجزريــة  الــدول 
الجائــر ووقــف اســتنزاف المصائد وتخفيض 
جهــد الصيــد لبقــاء مواردهــا الســمكية آمنــة 
العالــم  دول  غالبيــة  وحــذت  ومســتدامة، 
أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  التوجيهــات  بهــذه 
توجيهــات طوعيــة وليســت ملزمــة، وحتــى 
عملــت  أفضــل  مصائدهــا  التــي  العالــم  دول 
بتلــك التوجيهــات، لذلــك ركــزت دول العالــم 
علــى االســتزراع الســمكي ســواء فــي الدول 
الاتينيــة  وأميــركا  اآلســيوية  أو  األوروبيــة 
وأميــركا وغيرهــا من الــدول وأصبــح مصدر 
االســتهاك البشــري مــن األســماك بنســبة 50 
% مــن األســماك المســتزرعة وهــذه الحلــول 
الســمكية  المصائــد  علــى  الضغــط  لخفــض 
مــن  للتعافــي  فرصــة  وإعطائهــا  الطبيعيــة 
ممارســات الصيــد الجائــرة، هــذا إضافــة إلى 
ربمــا  العالــم،  دول  حــول  المناخــي  التغيــر 
ميــاه  حــرارة  درجــات  ارتفــاع  بــأن  للتذكيــر 
البحــر ووصولهــا إلــى 37 درجــة مئويــة أدت 

إلــى القضــاء علــى غالبية المرجــان خصوصا 
فــي الميــاه الضحلة والمتوســطة، بمــا يعرف 
 )coral bleaching( المرجــان  بابيضــاض 
وخسارة األسماك ألهم مأوى ومصدر للغذاء 
والتكاثــر وغيرها )انهيار اإليكوسيســتم( في 

سنة 1996 وفي سنة 1998.
وأشــارت إلــى أن 3 دول خليجيــة والبحريــن 
الروبيــان  صيــد  منعــت  التــي  الرابعــة  هــي 
الــدول  هــذه  تتخــذ  ولــم  الكــراف،  بواســطة 
إال اســتنادا لمؤشــرات علميــة أساســية وهي 

االعتماد على إحصاءات الصيد.
الخليــج  فــي  الروبيــان  مخــزون  أن  وبينــت 
العربي متكون من 3 مخازين وهي: مخزون 
والمملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  مشــترك 
بمخــزون  والمعــروف  الســعودية  العربيــة 
منيفــة، مخــزون المملكــة العربية الســعودية، 
ومخــزون الكويت، منوهــة إلى أن كل الدول 
تتخــذ إجــراءات الحمايــة وفقــا لمؤشــراتها 
إحصــاءات  علــى  تعتمــد  والتــي  الســمكية 
اإلنــزال بمــا يضمن االســتدامة، وعلى ســبيل 
المثــال أحد الــدول الخليجية وهي اإلمارات 
تحظــر صيــد الشــعري والصافي شــهرين في 
الســنة وهــو موســم التكاثــر وإنــزال البيــض 
وبــدأ التطبيــق منــذ ســنتين وبعــد التواصــل 
معهــم تبيــن تعافــي مخــزون هــذان النوعــان 

بنسبة 70 % أو أكثر.
اتخذتهــا  التــي  باإلجــراءات  يتعلــق  وفيمــا 
البحريــن، قالــت إنه تــم حظر صيــد الروبيان 
حظــر  وتــم   ،2015 فــي  القــوارب  بواســطة 
الكــراف فــي أكتوبــر 2018، ولــم تكــن هــذه 
اإلجــراءات هــي الوحيــدة التي تــم تطبيقها، 
إذ تــم تطبيــق خفــض جهــد الصيــد بالنســبة 
مــن  العمالــة  وتخفيــض  األســماك  لبوانيــش 
أيضــا  عمــال،   6 إلــى  بانــوش  لــكل  عمــال   8
تخفيــض العمالة للقوارب من 3 عمال إلى 2، 
وفــي هذا اإلجراء تم خــروج أكثر من 2000 

عامل لتخفيض جهد الصيد.
صيــد  يحظــر  أنــه  إلــى  الدراســة  وأشــارت 

أســماك الكنعد بواســطة الشــباك من منتصف 
أغســطس وحتى منتصف أكتوبر وهي فترة 
للتكاثــر وإنــزال البيــض فــي كل دول مجلس 
التعــاون الخليجي، كما تحظر البحرين صيد 
القبقــب مــن منتصف مــارس وحتى منتصف 

مايو لنفس األسباب.
الصياديــن  تجــاوزات  أبــرز  عــن  وتحدثــت 
المخالفين والتي تتركز في خرق حظر صيد 
الروبيــان مــن بدايتــه وحتــى النهايــة، حيــث 
يســتهدف المخالفــون الروبيــان الصغيــر مــا 
يؤدي الســتنزاف كمياته ومنعه من الوصول 
لمرحلــة النضــج وإنــزال البيــض، وهــذا يؤثر 
علــى المخــزون، فضــًا عــن اســتخدام شــباك 
صغيــرة  وجعلهــا  العيــون  لفتحــات  مخالفــة 
الســتهداف صغــار الروبيــان، ومضاعفة وزن 
باب شــبكة الكراف للضعف تقريبا للمســموح 
بشــأن مواصفــات شــبكة  لقــرار  بــه مخالــف 
الشــبكة  )مرفــق(، وتحويــر فتحــة  الروبيــان 
مــن جهة البــاب وطريقة رفع الشــبكة بحيث 
تســتهدف شــريحة كبيرة وأنواع عديدة من 
األســماك وليســت القاعيــة فقــط، إضافة إلى 
تجرف شــبكة الكوفــة كل ما في طريقها في 
مــن حشــائش وطحالب وصخور وقشــريات 
الصيــد  طــرق  أحــد  وهــي  قاعيــة  وأســماك 
الفتاكــة للبيئــة البحريــة. وأفــادت أنــه ضمــن 
إجــراءات الــوزارة لتنظيــم المصائــد، ســتلزم 
ضــرورة وجود النوخــذة البحريني على ظهر 
المركــب وفــق المــادة 3 من المرســوم بقانون 
صيــد  تنظيــم  بشــأن   2002 لســنة   20 رقــم 
واســتغال وحمايــة الثــروة البحريــة )جميــع 
دول الخليج العربي تشترط وجود المواطن 
ســواء نوخذة أو صاحــب الرخصة على ظهر 
المركــب( وتنســق الــوزارة حاليا مــع “تمكين” 
وخلــق  البحرينــي  النوخــذة  تدريــب  بشــأن 

فرص عمل جديدة للشــباب، ووقف االعتماد 
الكلي على العمالة الوافدة فقط.

بوانيــش  رخــص  عــدد  أن  إلــى  وأشــارت 
197 شــخصا،  271 ويمتلكهــا  هــو  الروبيــان 
واثنتــان  رخــص   3 يمتلــك  بعضهــم  إن  إذ 
ورخصــة واحدة )جــدول مرفق(، وليس 300 
رخصــة كمــا تــم تداولهــا في بعــض الصحف، 
أمــا إحصاءات جمعية الصياديــن فتبين إنها 
ناهزت 450 رخصة حســب ما يتم نشــره في 

حسابهم الرسمي )االنستغرام(.
الروبيــان  إلــى أن مســاحة مصائــد  ونوهــت 
شاسعة في المملكة حسب الخارطة المرفقة 
)اللون الوردي يبين مصائد الروبيان(، مشيرة 
إلى أن شــباك الروبيــان وتأثيرها الضار ليس 
فقط على الصيد الجانبي لألســماك الزعنفية 
علــى  الفتــاك  تأثيرهــا  إلــى  ويتعداهــا  بــل 
الســاحف البحرية، والمعــروف في البحرين 
)نســبة  المدراســية  الشــبكة  اســتخدام  يتــم 
إلــى مــدراس - الهنــد( والتــي تقــع ضحيتهــا 
الســاحف الخضراء والمحمية دوليا، وعليه 
تشــترط الدول األوروبية اســتخدام الشــبكة 
فــي  جهــاز  تســتخدم  والتــي  المكســيكية 
الســتبعاد الســاحف الخضــراء مــن الوقــوع 
T.E.D – TURTLE EX-  فيهــا والمعروفــة بـــ

CLUDING DEVICE إذ لــم يتــم نجــاح هذه 
الشــبكة فــي مملكــة البحريــن؛ نظــرا لضحالة 
البحــر نســبيا وعليــه ال تســتورد هــذه الــدول 
الروبيان من الدول غير الملتزمة بمواصفات 
يفســر  مــا  وهــذا  للبيئــة،  الصديقــة  الشــبكة 
االنخفــاض الحــاد للســاحف الخضــراء فــي 
البحرين بعدما كانت موجودة بكثرة ويرجع 

السبب للصيد الجائر بواسطة الكراف.
دور  أن  البيــان  ختــام  فــي  الــوزارة  وأكــدت 
جهــة االختصــاص هــو حمايــة الصالــح العام 
قبــل المصالح لفئة محدودة وقرارات تنظيم 
المصائــد حــق أصيــل لتعــدي مرحلــة انهيــار 
نــوع  صيــد  يكــون  وأال  الســمكي  المخــزون 
واحد وهو الروبيان يحرم وطن من األسماك 
وســيحافظ  والمتنوعــة  العديــدة  الزعنفيــة 
علــى األســعار ويرفــع نصيــب الفــرد مــن هذا 
المــورد البروتينــي الصحي، ونأمــل أن يكون 
نصيــب الفــرد 18 كيلوجرامــا للفــرد بالســنة 

حسب توصية منظمة األغذية والزراعة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بدء المرحلة األولى من تطوير ممشى االستقالل
تفقــد مديــر عــام بلديــة المنطقــة الجنوبيــة عاصــم عبداللطيف، والنائــب أحمد 
األنصــاري، وعضــو المجلــس البلدي عبــدهللا عبداللطيف، ومديــر إدارة الموارد 
البشرية والمالية حسن المناعي، المرحلة األولى من تطوير ممشى االستقالل.

وتشــمل المرحلــة اســتبدال الطــوب األحمــر 
بأرضيــة من المطــاط والتي تتميــز بالمرونة 
وتوفيــر الراحــة لممارســي رياضــة المشــي، 
وذلــك على امتداد مســاحة 4200 متر مربع 

وبكلفة 100 ألف دينار.
وأوضــح المديــر العــام أن هــذه المرحلــة من 
المرحلــة  وأن  الممشــى،  تطويــر  مشــروع 
الثانيــة منــه ســتبدأ قريبــًا بــإذن هللا، مؤكدًا 
أن البلديــة تحــرص وبنــاًء علــى توجيهــات 
الوزير ووكيل شــؤون البلديــات، على انجاز 

المشروع وفق الفترة الزمنية المحددة.
وفــي هــذا الصــدد، أشــاد األنصــاري بجهــود 
البلدية وسعيها المستمر لارتقاء بالخدمات 

المقدمــة للجمهــور فــي المرافــق التابعــة لها، 
كمــا شــكر األهالــي على تعاونهــم إلنجاز هذا 

المشروع على أكمل وجه.
وأكد أن هذا المشروع هو أحد ثمار التعاون 
والجهــاز  البلــدي  المجلــس  بيــن  الوثيــق 
التنفيــذي، واللذان يعمــان بصورة متناغمة 
مــن أجل خدمة الوطن والمواطنين، وإنجاز 
المشــاريع الترفيهيــة والخدميــة التــي تلبــي 

احتياجات الناس وتحقق رضاهم.
ولفــت األنصاري إلــى أن األرضية المطاطية 
التي ســيتم تركيبها في ممشــى االســتقال، 
ُتعد من أفضل األرضيات المســتخدمة وفق 
سيشــعر  حيــث  العالميــة،  المعاييــر  أحــدث 

المشــروع  إنجــاز  بعــد  الرياضــة  ممارســي 
بالراحة وهم يستخدمون أرضية الممشى.

مــن جانبــه، أثنــى عبداللطيــف، علــى جهــود 
البلديــة وبدأهــا بتنفيــذ هــذا المشــروع الذي 

يرتبــط بموقــع مهــم يخــدم قطــاع عريــض 
مــن المجتمــع، وأفاد بأن ممشــى االســتقال 
سيشهد تنفيذ مقترحات أخرى نوعية تمثل 

خدمة مميزة لمرتادي الممشى مستقباً.
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المنامة - وزارة الداخلية

والخدمــات  للتخليــص  العــام  المديــر  صــرح 
الصبــاغ  وليــد  الجمــارك  بشــؤون  الجمركيــة 
بــأن العام 2018 ســجل ارتفاًعــا ملحوًظا في 
عدد الضبطيــات والمخالفات الجمركية التي 
ضبطــت مــن قبــل منتســبي إدارات جمــارك 
المنافذ، إذ بلغ إجمالي ذلك حوالي )12.600( 
ضبطيــة ومخالفــة، أي بارتفاع 55 % عما تم 
ضبطه في العام 2017. وأضاف أن ضبطيات 
الحبــوب والمــواد المخــدرة بلغــت 1086 أي 
بنســبة ارتفــاع 26 % عــن 2017، وضبطيات 
المقلــدات والحماية الفكريــة 307 ضبطيات، 
 ،2017 عــن   %  160 ارتفــاع  بنســبة  أي 
وضبطيــات تهريــب األمــوال 41 ضبطيــة أي 
بنســبة ارتفــاع 15 % عــن 2017، ومخالفات 
والمســتندات  الجمركــي  البيــان  إجــراءات 
الواجــب إرفاقهــا بلغ 274 مخالفة أي بنســبة 

ارتفاع 3 % عن 2017.

وأوضــح أن مــا تحقــق مــن ارتفــاع ملحــوظ 
يأتــي  والمخالفــات  الضبطيــات  عــدد  فــي 
انعكاًســا وتأكيــًدا لفعاليــة مبــادرات وأهداف 
خطة شــؤون الجمارك اإلســتراتيجية )2017 
- 2020( وتكاملهــا مــع خطــط التدريــب التي 
تــم إيجادهــا للبنــاء الذاتي للقــدرات والدعم 
الامحــدود مــن قيــادة جالــة الملــك؛ بهدف 
ضمــان حصــول شــؤون الجمارك علــى جميع 
والتقنيــات  والتكنولوجيــة  الماديــة  المــوارد 
واألجهزة المناسبة لحماية المنافذ الجمركية 
إضافــة إلــى اإلدارة الفعالــة لنظــام المخاطــر 
الخــاص بالبضائع والمســافرين، والزيادة في 

مراحل التدقيق األولي والنهائي والاحق.
وأردف الصباغ بأن شؤون الجمارك أصبحت 
أكثــر وأفضــل قــدرة علــى ضبــط المخالفــات 
المعلومــات  نظــام  خــال  مــن  والضبطيــات 
المعتمــد مع االســتمرار فــي عمليتي التحليل 

والتحديث في رصد وضبط تلك المواد.

المخالفات الجمركية ترتفع بنسبة 55 %

Û  أكد رد وزيرة الصحة فائقة الصالح على ســؤال برلماني عن مدة االنتظار
فــي مستشــفى الســلمانية، بأنهــا تصل بالمتوســط إلى 75 دقيقــة للمريض 
الواحــد، وأن أجنحة المستشــفى الكهل تســتقبل يومًيــا 900 مريض، وهو 

رقم قابل لازدياد.
Û  وأوضحت الصالح أيًضا أن 40 % من المرضى المرتادين لقســم الطوارئ

أو خروجهــم  األجنحــة  لدخــول  انتظارهــم  فتــرة  تتعــدى  ال  والحــوادث 
مــن المستشــفى بعــد إكمــال العــاج 4 ســاعات، موضحــة أنه يتماشــى مع 
مؤشــر نظــام التصنيــف البريطاني، والذي لو طبق على أوضاع مستشــفى 

السلمانية بشكل كامل - وليس جزئيا - لكان الوضع مكارثًيا.
Û  وأشــير هاهنــا، إلــى أن اإلشــكالية التــي تخص تطــور القطــاع الصحي في

البحريــن، ومــا يشــوبه مــن تعثــر، وتذمر من النــاس، ال يرتبــط بوزير يأتي 
أو آخر يذهب، بقدر إســتراتيجية الدولة نفســها ورؤيتها المســتقبلية لهذا 

القطاع الحيوي.
Û  والميزانيــة المخصصــة لبنــاء المستشــفيات الجديــدة، وعليــه فــإن وزيــر

األســرة  ووفــرة  العــاج،  بســرعة  المرتبطــة  باألمــور  خصوًصــا  الصحــة، 
للمرضى، هو مضيعة للوقت، وبا طائل.

Û  في المقابل، فإن جهود النواب يجب أن يدور بفلك تطوير اإلستراتيجية
الحكوميــة والتوســعة الطبيــة مًعا؛ ألنها مربط الفــرس والتحدي الحقيقي 

التي يواجه الجميع.
Û  كما أن الدولة لمدعوة ألن توجد حًا ألهالي المحافظة الجنوبية، خصوًصا

مع صرف النظر عن بناء المستشفى الجديد، إذ إن ليس للمواطنين هنالك 
مستشــفى عــام يحتضنهــم ويوفــر لهــم الرعايــة الطبيــة والصحيــة أســوة 
ببقيــة المحافظــات كالمنامــة والمحــرق، باســتثناء المستشــفى العســكري، 

والذي تصنف خدماته العاجيه لـ “المدنيين” بغير المجانية.

75 دقيقة 
انتظار 

بالسلمانية
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليــم  التربيــة  وزيــر  اســتقبل 
بديــوان  بمكتبــه  النعيمــي  ماجــد 
والــذي  الحمــدان،  يوســف  الــوزارة 
كتابــه  مــن  نســخة  الوزيــر  أهــدى 
ذاكــرة شــعب  ســلمان:  بــن  “خليفــة 
المواقــف  يتنــاول  والــذي  ووطــن”، 
الوطنيــة والدوليــة المضيئة لرئيس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
منذ العام 2011 وحتى العام 2018، 

نشــرها  ودراســات  مقــاالت  عبــر 
المؤلف في الصحافة المحلية وعبر 
المواقــع اإللكترونية، إذ أثنى الوزير 
علــى الجهــد الــذي بذلــه الكاتب في 
إعــداد هــذا الكتــاب الوطنــي القّيــم، 
والــذي يشــكل إضافــة متميــزة إلــى 
لــه  متمنيــًا  البحرينيــة،  المكتبــة 

النجاح والتوفيق. 
حضــر اللقاء مديرة إدارة المنظمات 

واللجان كفاية العنزور.

النعيمي يتسلم “خليفة بن سلمان: ذاكرة شعب ووطن” تعزيز وحماية الحق في الصحة وممارسته دون تمييز
المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان بمناســـبة يـــوم الصحـــة العالمـــي

 7 فــي  العالمــي  بيــوم الصحــة  العالــم  يحتفــل 
تأســيس  بذكــرى  إحيــاء  عــام  كل  مــن  أبريــل 
منظمة الصحة العالمية في العام 1948، وتأتي 
العــام بعنــوان “التغطيــة الصحيــة  حملــة هــذا 
الشــاملة”، إذ تعتبــر علــى رأس قائمــة أهــداف 
منظمــة الصحــة العالميــة؛ باعتبــار أن تحقيــق 
التغطية الصحية الشاملة هو الضمان لحصول 
الجميــع على الرعاية التــي يحتاجون إليها في 
أماكــن معيشــتهم، حيث تبيــن أن هناك مايين 
مــن البشــر ال يزالــون محروميــن مــن أي فرصة 
للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، إلــى جانــب 
بيــن  إلــى االختيــار  آخــرون  اضطــرار ماييــن 
اإلنفــاق علــى الرعاية الصحيــة أو احتياجاتهم 

اليومية: كالغذاء والكساء والمأوى.

وكفــل دســتور مملكة البحرين فــي المادة رقم 
)8( منــه الحــق فــي الصحــة، إذ نصــت الفقــرة 
)أ( علــى أن “لــكل مواطــن الحــق فــي الرعايــة 
العامــة،  بالصحــة  الدولــة  وتعنــى  الصحيــة، 
وتكفل وسائل الوقاية والعاج بإنشاء مختلف 
كمــا  الصحيــة”،  والمؤسســات  المستشــفيات 
أكــدت الفقرة )ب( أنــه “يجوز لألفراد والهيئات 
دور  أو  مســتوصفات  أو  مستشــفيات  إنشــاء 
عــاج بإشــراف مــن الدولــة، ووفقــا للقانــون”، 
كما أولى المشــرع فــي البحرين اهتماًما خاًصا 
بالحــق فــي الصحة مــن خال ســّن العديد من 
التشــريعات ذات العاقــة بتعزيــز وحماية هذا 
الحــق، وعلــى رأســها المرســوم رقــم )5( لســنة 
2013 بإنشــاء المجلس األعلــى للصحة، فضا 
القانــون رقــم  المملكــة بموجــب  عــن انضمــام 
)10( لســنة 2007 إلــى العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
إضافــة إلــى إصــدار قانــون الضمــان الصحــي 
 ،2018 لســنة   )23( رقــم  القانــون  بموجــب 
وكفــاءة  جــودة  إلــى تحســين  يهــدف  والــذي 
الخدمات الصحية، وتوفير مظلة عاج شاملة 
والمقيميــن،  المواطنيــن  مــن  المرضــى  لــكل 
وسيساهم هذا النظام في تمتع الجميع بأعلى 
مســتوى من الرعاية الصحية على النحو الذي 
يتــواءم مــع موضــوع منظمة الصحــة العالمية 

لهذا العام.
وانطاقــا من اختصاصات المؤسســة الوطنية 
لحقــوق اإلنســان الــواردة فــي قانــون إنشــائها 
والراميــة إلى تعزيز وحماية الحق في الصحة 
في البحرين، فإن المؤسسة وفي سبيل تعزيز 
الحــق فــي الصحــة تقــوم بالتعــاون مــع جميــع 
الجهــات ذات الصلــة مــن خــال تقديــم اآلراء 

والموازيــة،  الدوريــة  والتقاريــر  االستشــارية، 
كما تقوم بدراسة التشريعات والنظم المعمول 
بهــا والتأكــد مــن مــدى مواءمتهــا مــع المعايير 
الدولية لحقوق اإلنسان، والتعاون مع الهيئات 
والدوليــة  اإلقليميــة  والمنظمــات  الوطنيــة 
تلقــي  عــن  فضــا  المعنيــة،  والمؤسســات 
الشــكاوى وتقديم المســاعدة القانونية، والتي 
وحمايــة  تعزيــز  مجــال  فــي  بمجملهــا  تصــب 
جميع الحقوق ومن ضمنها الحق في الصحة. 
وتؤكد المؤسســة الوطنية أنها تعمل بما لديها 
مــن واليــة واســعة أكدها قانــون إنشــائها وفقا 
لمبــادئ باريــس علــى بــذل المزيــد مــن الجهود 
ــا  مــع جميــع الشــركاء والجهــات المعنيــة محليًّ
ــا؛ مــن أجــل تعزيــز وحمايــة الحق في  وإقليميًّ
الصحــة، واإلســهام فــي ضمان ممارســته دون 

أي تمييز.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

قاعدة بيانات صيادي الروبيان
عدد األفراد الصيادينعدد الرخص

139 يحمل رخصة واحدة139

42 يحمل رخصتان84

 16 يحمل 3 رخص48 

197 إجمالي271

خالل الجولة التفقدية للمرحلة األولى من تطوير ممشى االستقالل.
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29 مليــار دوالر موجوداتهــا حتــى شــهر فبرايــر الماضــي

المصارف اإلسالمية في عام

التــي  اإلســامية،  للمصــارف  الموحــدة  الميزانيــة  ارتفعــت 
تشــمل مصــارف قطــاع التجزئة وقطــاع الجملــة، بنحو 2.1 
مليــار دوالر، ما نســبته 8 %؛ لتصل إلــى 29 مليار دوالر في 
شهر فبراير الماضي 2019، قياًسا بالفترة المماثلة من العام 
2018 إذ بلغت نحو 26.9 مليار دوالر. كما ارتفعت الميزانية 
1.7 %، التــي تمثــل 475.1 مليون دوالر، قياًســا بنحو 28.6 

مليار دوالر في شهر يناير الماضي.
وشــكلت الميزانيــة الموحــدة للمصارف اإلســامية 78.8 % 
مــن الناتــج المجلــي اإلجمالــي فــي الربــع األخيــر مــن العــام 
2018، إذ بلغت نحو 27.9 مليار دوالر، في حين بلغت 27.6 
مليــار دوالر تقريًبــا مــا يمثــل 77.8 % مــن الناتــج المجلــي 

اإلجمالي في الربع الثالث من العام 2018.
وتوزعــت الموجــودات بالمصارف اإلســامية في فبراير، ما 
بيــن موجــودات محلية بنحــو 21.1 مليار دوالر )20.7 مليار 
دوالر في شهر يناير(، وقرابة 7.93 مليار دوالر للموجودات 

األجنبية )7.87 مليار دوالر تقريًبا في شهر يناير(.
واتضح من أحدث بيانات لشهر فبراير الماضي، نشرت على 
موقــع مصــرف البحريــن المركــزي، أن الموجــودات المحلية 
للمصارف اإلســامية اشتملت على 10.8 مليار دوالر تقريًبا 
الستثمار مع غير المصارف، ونحو 5.2 مليار دوالر الستثمار 
مع المصارف، ونحو 3.1 مليار دوالر الستثمار مع الحكومة، 
و151.3 مليــون دوالر نقــًدا، ونحــو 1.8 مليــار دوالر مدرجة 

تحت بند موجودات أخرى.
دوالر  مليــاري  علــى  فتشــتمل  األجنبيــة  الموجــودات  أمــا 
تقريًبــا للســندات، ونحــو 1.8 مليــار دوالر للمكاتب الرئيســة 
والشركات الزميلة، ونحو 1.6 مليار دوالر الستثمار مع غير 
المصــارف، ونحــو 1.8 مليــار دوالر الســتثمار مــع المصارف، 

و747.5 مليون دوالر مدرجة تحت بند موجودات أخرى.
وتوزعــت المطلوبــات على المصارف اإلســامية في فبراير 
الماضــي، مــا بيــن مطلوبات محليــة بنحــو 20.3 مليار دوالر 
)19.96 مليــار دوالر تقريًبــا فــي ينايــر(، وقرابــة 8.7 مليــار 
دوالر للموجــودات األجنبيــة )8.6 مليــار دوالر تقريًبــا فــي 

يناير(.
وتتضمــن المطلوبــات المحليــة علــى المصــارف اإلســامية 
نحــو 11.4 مليــار دوالر للقطــاع الخــاص )غيــر المصــارف(، 
ونحو 3.2 مليار دوالر لرأس المال واالحتياطي، ونحو 3.2 
مليــار دوالر للمصــارف، وقرابة 1.49 مليــار دوالر للحكومة، 

و934.8 مليون دوالر مدرجة تحت بند أخرى.
أمــا المطلوبــات األجنبيــة علــى المصــارف فاشــتملت علــى 
نحــو 3.2 مليــار دوالر لــرأس المــال واالحتياطي، ونحو 2.5 
مليــار دوالر للمصــارف، وقرابــة 2.1 مليــار دوالر الســتثمار 
مــع غير المصــارف، و537.7 مليون دوالر للمكاتب الرئيســة 
والشــركات الزميلة، و344.6 مليون دوالر مدرجة تحت بند 

موجودات أخرى.
اســتحوذت البحريــن علــى 72.7 % من إجمالــي موجودات 
المصــارف اإلســامية العاملــة فــي المملكــة التــي تمثل نحو 
21.1 مليــار دوالر، تليهــا دول الخليــج بنســبة 10.6 % أي 
نحــو 3.1 مليــار دوالر، وثالًثــا الــدول العربية األخرى بنســبة 
5.8 % التــي تمثــل نحــو 1.7 مليــار دوالر، ورابًعــا أوروبــا 
الغربيــة بنســبة 5.1 % أي نحــو 1.5 مليــار دوالر، وخامًســا 
الــدول األميركيــة بنســبة 3.3 % تمثــل 950 مليــون دوالر، 
وسادًســا دول آســيا بنسبة 2.1 % التي تمثل 595.6 مليون 
دوالر، وأخيــًرا الــدول األخــرى بنســبة 0.5 % التــي تمثــل 

134.2 مليون دوالر.

أما المطلوبات على المصارف اإلســامية بحســب التصنيف 
الجغرافــي فتوزعــت، كالتالــي: اســتحوذت البحريــن علــى 
70.1 % مــن إجمالــي المطلوبات على المصارف اإلســامية 
العاملة في المملكة التي تمثل نحو 20.3 مليار دوالر، تليها 
دول الخليج بنسبة 16.3 % أي نحو 4.7 مليار دوالر، وثالًثا 
1.4 مليــار دوالر،  4.9 % أي نحــو  بنســبة  الغربيــة  أوروبــا 
ورابًعا الدول العربية األخرى بنسبة 4.6 % التي تمثل نحو 
1.3 مليــار دوالر، وخامًســا دول آســيا بنســبة 2.1 % تمثــل 
598.3 مليــون دوالر، وسادًســا الدول األميركية بنســبة 2.1 
% التــي تمثــل 593.7 مليــون دوالر، وأخيــًرا الدول األخرى 

بنسبة 0.1 % التي تمثل 28.1 مليون دوالر.

توزیع موجودات ومطلوبات 
المصارف اإلسالمیۀ بالدوالر  
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16 مليار دوالر عروض 
“أرامكو” لـ “للمؤسسات”

ذكــر موقــع قناة العربية يوم أمس الســبت أن 
)أرامكــو(  العماقــة  الســعودية  النفــط  شــركة 
ســتقدم عروضــا بقيمــة 60 مليــار ريــال )16 
مليــار دوالر( للشــركات الصغيرة والمتوســطة 
فــي المملكــة. ونقل الموقع عــن نائب الرئيس 
للمشــتريات وإدارة سلســلة التوريد محمد بن 
عايــض الشــمري قولــه إن “أرامكــو” تعمــل مع 
الحكومــة علــى تعزيــز التعــاون مــع المنشــآت 
نحــو  تخصــص  إذ  والمتوســطة،  الصغيــرة 
170 مليــار ريــال ســنويا لإلنفــاق علــى الســلع 
فــي مجــاالت  “أرامكــو”  والخدمــات. وتعمــل 
والبتروكيماويــات  الطبيعــي  والغــاز  النفــط 
واألعمــال المتعلقــة بهــا مــن تنقيــب وإنتــاج 
ويقــع  وتســويق،  وشــحن  وتوزيــع  وتكريــر 

مقرها الرئيس في الظهران.

دبي - رويترز

نيويورك - رويترز

صعدت أســعار النفط 1.5 % بدعم من 
بيانــات قويــة للوظائــف فــي الواليــات 
المتحــدة هــدأت المخــاوف مــن ضعف 
الطلــب العالمــي على الخــام، وتوقعات 
قــد  ليبيــا  فــي  للصــراع  تصعيــدا  بــأن 
يقلص إمدادات النفط. ولقيت األسعار 
بــأن  التفــاؤل  تزايــد  مــن  أيضــا  دعمــا 
واشــنطن وبكيــن تقتربــان مــن اتفــاق 

للتجارة.
العالمــي  القيــاس  خــام  عقــود  وأنهــت 
مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 94 
ســنتا، أو 1.35 %، لتبلــغ عند التســوية 
وقــت  وفــي  للبرميــل.  دوالر   70.34
ســابق من الجلسة ســجل برنت 70.46 
دوالر وهــو أعلــى مســتوى منــذ الثاني 

عشر من نوفمبر.
وصعــدت عقود خام القياس األميركي 
ســنتا،   98 الوســيط  تكســاس  غــرب 
التســوية  عنــد  لتســجل   ،%  1.58 أو 
63.08 دوالر للبرميــل. وأثناء الجلســة 
63.24 دوالر  الخــام األميركــي  ســجل 
وهــو أعلــى مســتوى منذ الســادس من 
نوفمبــر. وســجل برنــت ثانــي أســبوع 
علــى التوالــي مــن المكاســب، في حين 

ســجل الخــام األميركــي خامــس زيادة 
أسبوعية على التوالي.

وكانــت أســعار النفــط قــد لقيــت دعمــا 
الصيــن،  فــي  إيجابيــة  بيانــات  بعــد 
التــي أوضحــت نمــو قطــاع الصناعــات 
التحويلية في الباد خال شهر مارس 
الماضــي بأفضل من توقعــات الخبراء، 
األمــر الــذي يــدل على قوة مســار النمو 

بعد تراجعه لـ 3 أشهر على التوالي.
الصناعــات  بيانــات  جــاءت  كمــا 
المتحــدة  الواليــات  فــي  التحويليــة 
التوقعــات  مــن  بأفضــل  األخــرى  هــي 
المســتثمرين  ســاعد  مــا  مــارس،  فــي 
علــى تجــاوز بيانــات مبيعــات التجزئة 

الضعيفة لشهر فبراير الماضي.

أسعار النفط تصعد 1.5 %

مؤتمــر  فعاليــات  اليــوم  صبــاح  تنطلــق 
للهيئــات  الســابع عشــر  الســنوي  أيوفــي 
الخليــج، برعايــة  فــي فنــدق  الشــرعية، 
ويتحــدث  المركــزي،  البحريــن  مصــرف 
 33 المســتوى تضــم  فيــه نخبــة رفيعــة 
خبيــًرا مــن 16 دولــة، ويتوقــع أن يخرج 
صالــح  فــي  تصــب  مهمــة  بتوصيــات 

الصناعة المالية اإلسامية.
وسيشــهد المؤتمــر الذي يقــام على مدى 
يوميــن مناقشــة موضوعات عــدة مهمة 
وتقديــم  حواريــة  جلســات  خــال  مــن 
ضمــن  متميــزة  عمــل  وأوراق  بحــوث 
جلســات   6 علــى  موزعــة  عــدة  محــاور 
كالتالي: الجلســة األولى: جلسة حوارية 
بعنــوان “أهميــة إلــزام البنــوك المركزيــة 
للمؤسســات الماليــة اإلســامية بتطبيــق 
فيهــا  ســيتحدث  الشــرعية”  المعاييــر 
المصرفيــة  للرقابــة  التنفيــذي  المديــر 
عضــو  المركــزي  البحريــن  بمصــرف 
حمــد،  خالــد  “أيوفــي”  أمنــاء  مجلــس 
ووكيــل محافــظ مؤسســة النقــد العربي 
الســعودي للرقابــة فهــد الشــثري، ومدير 

اإلدارة  فــي  الماليــة  المؤسســات  إدارة 
العامــة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي 
بمصرف السودان المركزي حسن عثمان 

علي.
الجهــات  إلــزام  الثانيــة:  والجلســة 
الرقابيــة للبنــوك اإلســامية بالحــطِّ مــن 
والجلســة  ــر،  المبكِّ ــداد  السَّ عنــد  يــن  الدَّ
الثالثــة: تصحيح العقود الفاســدة وأثره 
وتطبيقاتــه  عامــات  التَّ اســتقرار  فــي 
جلســة  الرابعــة:  والجلســة  المعاصــرة. 
حواريــة بعنــوان “أهميــة التنســيق بيــن 
الهيئــات الشــرعية العليــا”. أمــا الجلســة 
الخامســة فبعنــوان: إدراج الصكــوك في 
األســواق الماليــة العالمية ومــدى توافق 
متطلباته مع هياكلها الشرعية، والجلسة 
السادســة: طــرق توقي مخاطــر الملكية 
مويل باإلجارة المنتهية بالتمليك. في التَّ

انطالق فعاليات مؤتمر “أيوفي” اليوم

% 8
ميزانية ارتفاع 

الهملة - بتلكو

دشــنت شــركة بتلكــو، جهــاز “Microsoft Surface Pro 6” فــي فنــدق ويندهام 
جراند بالمنامة بحضور عدد من مسؤولي الشركة إضافة إلى زبائن “بتلكو”.

Mi� “وتعتزم الشــركة إطاق مجموعة أجهزة 
crosoft Surface” كجزء من باقات الموبايل 
واالنترنت المنزلي التي توفرها لزبائنها والتي 
تأتــي من منطلــق حرصها على تزويــد الزبائن 
المتقدمــة.  العالميــة  والخدمــات  بالتقنيــات 
وتشــمل مجموعــة منتجــات “مايكروســوفت” 
التــي توفرهــا بتلكــو كًا مــن األجهــزة التالية: 
 Surface Go، Surface Pro LTE Surface

 .Surface وجهاز البتوب Pro 6

لــدى  التجــاري  للقطــاع  العــام  المديــر  وقــال 
”نســعى  منيــر  البحريــن عبدالرحمــن  “بتلكــو” 
دائًمــا إلــى جانــب شــركائنا لتوفيــر أحــدث مــا 
تقدمــه التكنولوجيــا علــى المســتوى العالمــي 
لجميــع المشــتركين. ومــن خــال تعاوننــا مــع 
فنحــن  منتجاتهــا،  لتقديــم  مايكروســوفت 
نحــرص علــى توفيــر آخــر ما توصل لــه قطاع 
تقنية المعلومات واالتصال تجسيًدا اللتزامنا 

بمواكبة التطور”.

”Surface Pro 6“ بتلكو” تدشن“

7 أبريل 2019 األحد
2 شعبان 1440

أمل الحامد

انطالق “ديتاك 2019” 26 أبريل
الــبــشــريــة فـــي مـــجـــاالت شتى الــــكــــوادر  ــة  ــي ــم ــن ت ــدف  ــه ــت ــس ي

تســتضيف البحريــن المؤتمــر الســنوي لتوستماســترز القطــاع 20 “ديتاك 
2019”، تحــت رعايــة وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة 
فــي الفتــرة 26 - 27 أبريــل 2019 بفندق راديســون بلــو الدبلومات تحت 
شعار ”اصنع مجدك“، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات والمتخصصين 
والفنييــن واألكاديمييــن مــن مختلــف دول العالــم، إذ ينظم هــذا الحدث 
منظمــة التوستماســترز العالميــة وبدعــم ومســاندة مــن الهيئــة الوطنية 

للنفط والغاز. 

ورحــب وزيــر النفــط باختيــار البحرين 
النعقــاد المؤتمر الســنوي؛ لمــا تتمتع به 
المملكــة من ســمعة طيبة في احتضان 
ســبل  وتقديــم  الفعاليــات،  مختلــف 
األهــداف  لتحقيــق  الدعــم والمســاندة 
المنشــودة، مشــيدا بالجهــود المبذولــة 
تنظيــم  فــي  المنظمــة  اللجنــة  مــن 
وترتيــب وتجهيــز هــذا الحــدث المهم، 

متمنيا للمؤتمر كل التوفيق والنجاح.
الفعاليــات  هــذه  أهميــة  الوزيــر  وأكــد 

الشــبابية الراميــة إلــى تنميــة الكــوادر 
أهمهــا  عــدة  مجــاالت  فــي  البشــرية 
التواصــل والقيــادة، مشــيرا الوزير إلى 
أن برنامــج التوستماســترز يوفــر بيئــة 
لتطويــر  محفــزة  إيجابيــة  تعليميــة 
التحــدث  مثــل  المهــارات  مختلــف 
مــن  وغيرهــا  والتفكيــر،  واإلنصــات 
المهارات التي تســاهم في تعزيز الثقة 
فــي النفس وتحقيق الذات. إن منظمة 
مــن  تعتبــر  العالميــة  التوستماســترز 

المنظمــات الرائدة  في مجال الخطابة 
إلــى  تهــدف  والتــي  والقيــادة،  العامــة 
“تمكيــن األفــراد ليصبحــوا متحدثيــن 

وقــادة فاعليــن فــي المجتمــع”. إضافة 
إلــى تنظيم مختلف البرامــج المتنوعة 
والتواصــل  القيــادة  فــي  المتخصصــة 
لجميــع فئــات المجتمــع؛ بهــدف تطوير 
شــتى  فــي  ومهاراتهــم  قدراتهــم 

المجاالت”.
 ويتوقــع حضور أكثر من 400 مشــارك 
للفعاليــة  العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن 
التــي ستشــهد إقامــة مســابقات باللغــة 
العربيــة واإلنجليزيــة بين أبطال جميع 
البلــدان المشــاركة فــي 4 فئات: خطب 
التقييــم والخطــب الفكاهيــة والخطب 
االرتجاليــة والخطب العالميــة. إضافة 
العمــل  مــن ورش  العديــد  إقامــة  إلــى 
فــي  المختصيــن  الخبــراء  مــن جانــب 

مجاالتهم.

وزير النفط

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

“إي دي إكس البز” تدعم االبتكار بـ “تقنية المعلومات”
بالبحرين األعــمــال  لتطوير  تـــي”  ــي  س آي  “مــيــت  ــي  ف ــت  ــارك ش

شاركت “إي دي إكس البز”، وهي شركة تعمل في مجال االبتكار بتقنية المعلومات 
مقرها األســاس البحرين، في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت “ميت آي 
ســي تــي” ومعرض البحريــن الدولي للتكنولوجيــا “بيتكس”، كشــريك االبتكار لهذا 

الحدث التقني الذي يقام للعام التاسع على التوالي.

وكشــف الرئيــس التنفيــذي لـــ “إي دي إكــس 
توجهــات  أحــدث  عــن  أســرار،  ميــرزا  البــز” 
لابتــكار،  العالمــي  المنظــور  فــي  الشــركة 
خصوصــا مــع توجه البحريــن والمنطقة نحو 
مــا يســمى بـ “الثــورة الصناعيــة الرابعة”، وما 
يتطلبــه ذلــك مــن مقومــات، وفــي مقدمتهــا 
ضــرورة زيــادة اإلنفــاق على البحــث العلمي، 
مشــيرا إلــى أن الــدول ذات الدخــل المرتفــع 
نجحــت في خلق نظم بيئيــة لابتكار داعمة 
لــرأس المــال البشــري، وأنشــأت بنــى تحتيــة 

مســتقرة لابتــكار، “الفتــا إلــى أهميــة تبنــي 
وتشــجيع االبتكار واقتراح اآلليات المناسبة 
لتوظيفهــا بشــكل صحيح بما يخــدم مجتمع 
األعمــال”. وأكــد أســرار خال إدارته لجلســة 
بعنوان “الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على 
االقتصاد البحريني” أن االبتكار أصبح عاما 
رئيســا فــي تنمية االقتصــاد الناجــح؛ لقدرته 
على تحســين االقتصــاد في الســوق العالمي 
المنافــس، فيمــا تســاعد القدرة علــى االبتكار 
أن  علــى  اإلقليميــة  والمجموعــات  البلــدان 

تحتل مكانــة جيدة في القطاعات الصناعية 
وقطاعات الخدمات األساسية.

وتحــدث خــال مشــاركته فــي المؤتمــر عــن 
أهميــة االبتــكار في مجال تقنيــة المعلومات 

واالتصــاالت تحديــدا، جنبــا إلــى جنــب مــع 
تســليط الضوء على احتياجات هذه الســوق 
المزدهــرة مــن مخرجــات مؤسســات البحــث 

والتطوير.

تكريم ميرزا أسرار خالل مؤتمر “ميت آي سي تي”

المنامة - ويرك سمارت

المحرر االقتصادي
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بدأت أعمال المنتدى االقتصادي العالمي عن الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا رســميا أمس الســبت في الســويمة على شــاطئ 
البحر الميت )50 كيلومترا غرب عّمان( تحت شعار “نحو نظم تعاون جديدة”، بمشاركة أكثر من ألف شخصية.

وفي كلمة في افتتاح المنتدى، دعا العاهل 
األردني الملك عبدهللا الثاني إلى “شــراكة 
واســعة من أجل تحفيز النمو االقتصادي” 
فــي المنطقة. وقــال الملك عبــدهللا الثاني 
“أبنــاء منطقتنــا الذيــن يزيــد عددهــم  إن 
مجموعــة  يمثلــون  مليــون،   300 علــى 
للمنافســة علــى  المتحفــزة  المواهــب  مــن 
مســتوى العالــم، كمــا يوفرون ســوقا كبيرا 

من المستهلكين ومؤسسات األعمال”.
وتابــع “إننا نحتاج إلى شــراكة واســعة من 
شــراكة  االقتصــادي،  النمــو  تحفيــز  أجــل 
تتضمــن اســتثمارات مــن القطــاع الخاص 

وقدرة إنتاجية على جميع المستويات”.
وأشــار إلــى أنــه “البــد أن ينبــع هــذا الجهد 
مــن المنطقــة وفيهــا، مــن خــال مبــادرات 
االزدهــار  هدفهــا  اإلقليــم  دول  تقودهــا 

والنمو. واألردن ملتزم بهذا النهج”.
ألــف  مــن  أكثــر  المنتــدى  فــي  ويشــارك 
شــخصية بينهــم رؤســاء دول وحكومــات 
ومســؤولين في قطاع األعمــال والمجتمع 

المدني من أكثر من 50 دولة.
وقــال المنظمــون إن المنتدى الذي يســتمر 
يوميــن سيســلط الضــوء علــى 4 محــاور 
اقتصــادي  نمــوذج  “بنــاء  هــي  رئيســة 
واجتماعــي جديــد للمنطقــة” و ”مســتقبل 
و  العربــي”  العالــم  فــي  البيئيــة  اإلدارة 
”الوصــول إلــى أرضية مشــتركة فــي عالم 
الصناعيــة  ”الثــورة  و  المفاهيــم”  متعــدد 

الرابعة في العالم العربي”. 
لألمــم  العــام  األميــن  قــال  جهتــه،  مــن 
المتحــدة انطونيــو غوتيريــش فــي كلمتــه 
“أنــا مقتنــع بأنــه مــن األهمية بمــكان النظر 

إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  إلــى 
ليــس فقــط كمنطقــة للصــراع بــل كمنطقة 
للفــرص”. وأضاف “هذه حًقا لحظة حرجة 
للمنطقــة حيث تعمل األمم المتحدة بعمق 
في خدمة الدبلوماســية من أجل الســام، 
أن  يجــب  دائًمــا،  ناجحــة  ليســت  وهــي 

اعترف بذلك”.
ورأى أن “حــل نزاعات المنطقة أمر حتمي 
بمــا فــي ذلــك حــل الدولتيــن مع إســرائيل 
وفلســطين تعيشــان جنًبــا إلــى جنــب فــي 
بهــا،  ومعتــرف  آمنــة  حــدود  مــع  ســام 

والقدس عاصمة للبلدين”.
تســتضيف  التــي  العاشــرة  المــرة  وهــي 
فيهــا منطقــة البحر الميت أعمــال المنتدى 
االقتصــادي العالمي مــن أصل 17 اجتماعا 

على مستوى منطقة الشرق األوسط.

المنتدى االقتصادي العالمي يدعو للشراكات المحفزة للنمو
واألعمــال المحفــزة  للمواهــب  ســوقا  يوفــرون  بالمنطقــة  نســمة  مليــون   300

العاهل األردني متحدثا في افتتاح المنتدى

“التجارية” تكشف عن برج سكني راق
للعقار الخليج  معرض  في  مشاركتها  خالل 

مــن المقــرر أن تكشــف التجاريــة، الشــركة التجاريــة للتطويــر العقاري، عن أحدث مشــاريعها الســكنية في 
البحريــن، وذلــك خــالل مشــاركتها في معرض الخليــج للعقار. يقام معرض الخليج للعقــار خالل الفترة من 

23 إلى 25 أبريل 2019 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وقــال الرئيــس التنفيــذي للتجاريــة فــواز إبراهيــم، 
معّلًقــا علــى هــذه المشــاركة “يعــد معــرض الخليــج 
للعقــار حدًثــا عقارًيا مهًما في البحرين، وهو الحدث 
الرائــد للقطــاع العقــاري والمنصــة المثاليــة لشــركة 
فــي  التالــي  الراقــي  مشــروعها  إلطــاق  التجاريــة 

البحرين”. 
وستطرح التجارية شقق العرض المفروشة بالكامل 
ضمــن باكــورة مشــاريعها فــي المملكــة وهــو “بــرج 
ســيمفوني”. وأضــاف إبراهيم “من المخطط تســليم 
شــقق بــرج ســيمفوني إلــى المســتثمرين فــي شــهر 

ديسمبر من هذا العام”. 
الدبلوماســية  المنطقــة  فــي  ســيمفوني  بــرج  يقــع 
351 شــقة تتميــز  46 طابًقــا ويضــم  مــن  ويتكــون 
بمســاحاتها الفســيحة وإطاالتهــا الســاحرة، فضــا 

عــن مرافقها المتنوعــة. ويبعد البرج دقائق معدودة 
عــن أشــهر المراكز التجارية فــي المملكة مثل مجمع 
مــودا مول واألفنيوز وخليج البحرين. كما يبعد 10 
دقائــق عــن مطــار البحريــن الدولــي و15 دقيقة عن 

جسر الملك فهد. 
وســوف تطــرح التجاريــة أيًضــا أكبر منتجع ســكني 

في جزيرة دلمونيا. 
ســكنًيا مخطًطــا،  منتجًعــا  دلمونيــا  ويعــد مشــروع 
يغطــي مســاحة 30.7 ألف متر مربع، ويشــتمل على 
16 فيا و14 بيتًا، إضافة إلى مباٍن تضم 351 شــقة 
فاخرة. وتم تصميم جميع الوحدات السكنية لتوفر 
إطــاالت رائعــة علــى البحــر والمســاحات الخضراء 
الشاســعة. مــن المتوقــع طــرح المرحلــة األولــى مــن 

برج سيمفونيالمشروع هذا العام.

المنامة - نورث ستار اسوشيتز

أصــدر محافــظ مصــرف البحريــن المركزي رشــيد المعراج قــراًرا بمنح بنــك “البنك 
الفلبيني الوطني” ترخيص مكتب تمثيلي.

وجــاء القــرار بعد االطــاع على قانون 
والمؤسســات  المركــزي  المصــرف 
 )64( رقــم  بالقانــون  الصــادر  الماليــة، 
لسنة 2006 وتعدياته، وعلى الائحة 
رقــم )1( لســنة 2007 بشــأن الخدمــات 
المركــزي  المصــرف  لرقابــة  الخاضعــة 
وتعدياتهــا، وبنــاًء علــى توصية لجنة 

التراخيص.
مؤخــًرا  ألغــى  “المركــزي”  وكان 
ترخيــص   بنــك   جملــة   تقليــدي   ممنــوح  
 للبنــك   الفلبينــي   الوطنــي   بتاريــخ 25    
 يونيــو 1980. وتأســس البنــك فــي 14 
أغســطس 1980 إذ عمــل   فــي   نشــاط  

 بنوك   الجملة   التقليدية   كفرع   أجنبي . 
مؤسســة   382 لـــ  “المركــزي”  ورخــص 
الماضــي،  ديســمبر  ماليــة حتــى شــهر 
 بإجمالي موجودات تقدر بنحو 192.6 
موزعــة  بنــًكا   98 منهــا  دوالر،  مليــار 
مــا بيــن بنــوك مســجلة محلًيــا وفــروع 

الجملــة،  وبنــوك  أجنبيــة،  لمصــارف 
وجمعيــة  للبنــوك،  تمثيليــة  ومكاتــب 

مصرفية، ومصارف إسامية.
يشــار إلى أن “المركــزي” منح ترخيًصا 
لبنــوك حتــى  7 مكاتــب تمثيليــة  إلــى 

نهاية ديسمبر الماضي.

ترخيص مكتب تمثيلي لـ “الفلبيني الوطني”

مالبــاس  ديفيــد  األميركــي  ُعّيــن 
دونالــد  للرئيــس  بوالئــه  المعــروف 
ترامــب ومناهضتــه لمؤسســات دوليــة 
“غيــر فعالة”، رئيســا للبنــك الدولي الذي 
يســعى إلــى مكافحــة الفقر عبر تســهيل 
االســتثمار. وأكــد الرئيــس الجديد الذي 
المنصــب  هــذا  فــي  ســنوات   5 لـــ  عيــن 
ويفتــرض  “يشــرفه”.  القــرار  هــذا  أن 
أن يتولــى مهامــه الثاثــاء فــي الوقــت 
المناســب الجتماعــات الربيع للمؤسســة 
الماليــة التــي تــم تأسيســها العــام 1944 

فــي بريتــون وودز مــع صنــدوق النقــد 
الدولي.

إن  بيــان  فــي  الدولــي  البنــك  وقــال 
مجلــس إدارة البنــك “اختــار باإلجمــاع” 
مالباس )63 عاما( مساعد وزير الخزانة 

األميركي للشؤون الدولية.
وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب، 
إذ إنــه لــم يكــن هنــاك أحــد يرغــب فــي 
ترامــب  مــن  المقــرب  الرجــل  منافســة 
بينمــا تقضي أعــراف ضمنية بأن يتولى 
رئاسة المؤسسة أميركي، على أن يقود 

أوروبي صندوق النقد الدولي.
وتواجــه هــذه الترتيبــات بيــن الممولين 
الرئيسين لهاتين المؤسستين الماليتين 
الــدول  قبــل  مــن  خصوصــا  انتقــادات 
الناشئة التي تعد الجهات الرئيسة التي 

تتلقى نصائح ومساعدات منها.
ورغــم وعــود باالنفتاح، لــم تتم مخالفة 

هذه األعراف.
وقــال مالبــاس في رســالة إلــى موظفي 
البنــك الدولــي إن “مهمتنــا ملحــة اليــوم 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى”، مشــيرا إلى 

 700 يطــال  زال  مــا  المدقــع  “الفقــر  أن 
مليــون شــخص. وعلــى الرغــم مــن أن 
النمــو العالمــي إيجابــي ال يــرى كثيرون 

المعيشــية”.  ظروفهــم  فــي  تحســن  أي 
وأضــاف “فــي مواجهة هــذه التحديات، 
هدفنــا المــزدوج المتمثــل بالقضاء على 

الفقر المدقع وتقاسم الرخاء مع الجميع 
مبرر اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

قلقــا؛  أثــار  قــد  مالبــاس  ترشــيح  وكان 
بســبب مواقفه من المؤسســات الدولية 
التــي يعتبــر أنها تفرط في اإلنفاق وأنها 
“غيــر فعالــة” و ”فاســدة فــي ممارســاتها 

في مجال اإلقراض”.
لكنــه عدل مواقفه منذ ترشــيحه. وقال 
الجمعــة إن البنــك الدولــي “متيــن ماليــا 
لتحقيــق  بــاألدوات والمواهــب  ومــزود 

نجاحات عديدة”.

أحد األوفياء لترامب يتولى رئاسة البنك الدولي
واشنطن - أ ف ب

ديفيد مالباس

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

المنامة - دار القرار

يســتعد مركــز التحكيــم التجــاري لــدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
)دار القــرار( لاحتفــاء بتأهيــل 30 باحثــا 
الثاثــاء  يــوم  البحريــن  فــي  عمــل  عــن 
المركــز  بمقــر   2019 أبريــل   9 المقبــل 
بالرفــاع؛ تمهيدا لقيدهــم محكمين ضمن 

قائمة المحكمين المعتمدين في المركز.
وعقد البرنامج االحترافي تأهيل وإعداد 
الفتــرة  فــي  مكثــف  بشــكل  المحكميــن 
أبريــل   9 إلــى  مــارس   9 مــن  الصباحيــة 
2019 بمقــر “دار القــرار” الجديد، إذ يأتي 
البرنامج بدعم من وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية و”تمكين”. 
وقــال األميــن العــام لـــ “دار القــرار” أحمــد 
جــودة  بمعاييــر  البرنامــج  “يلتــزم  نجــم 
لجميــع  شــامل  امتحــان  منهــا  عاليــة، 

مراحــل البرنامــج، وكذلــك تقديــم بحــث 
أو  الوطنــي  التحكيــم  بمنظومــة  متعلــق 
الدولي فــي إحدى دول مجلس التعاون، 
وحضور ما ال يقل عن 75 % من مراحل 
فــي  البرنامــج  “يعقــد  وتابــع  البرنامــج”. 
العادة في الفترة المســائية، لكن وبســبب 

إلحــاح ومطالبــات العديــد مــن الباحثيــن 
عــن العمل، تــم تخصيــص برنامج خاص 
بهم يراعي خصوصيتهم؛ كونهم حديثي 
علميــة  لجرعــات  ويحتاجــون  التخــرج 
فــي  الخبــرة  ذوي  عــن  تختلــف  خاصــة 
ســوق العمــل، كمــا أنــه يقــام فــي الفتــرة 
مريحــا  وقتــا  تعتبــر  والتــي  الصباحيــة، 

بالنسبة لهم”.
نســخة  لعقــد  المركــز  “يســتعد  وأضــاف 
نفســه  البرنامــج  مــن  جديــدة  أخــرى 
للباحثيــن عــن العمــل بعــد شــهر رمضان؛ 
عمــل  عــن  لباحثيــن  طلبــات  لوجــود 
للمشــاركة فــي البرنامــج لــم يتســن لهــم 
المشــاركة المتــاء المقاعد فــي البرنامج 
الحالــي، وكذلك طلبات جديدة  لباحثين 

عن عمل يرغبون في التسجيل”. 

أحمد نجم

تمهيــًدا لقيدهــم محكميــن معتمديــن بمركــز التحكيــم التجــاري

“دار القرار” يؤهل 30 باحثا عن عمل

المنامة - ايشيان بينتس

كشــفت شــركة ايشــيان بينتس، إحــدى أكبر 
العالــم، عــن هويــة  10 شــركات طــاء فــي 
البحريــن.  فــي  لعملياتهــا  جديــدة  تجاريــة 
كشــف  تــم  التــي  التجاريــة  العامــة  توفــر 
النقــاب عنهــا حديثــا، وهي “ايشــيان بينتس 
بعنــوان  للشــركة  جديــدا  تموضعــا  برجــر”، 
مبــادئ  تدمــج  والتــي  المســتقبل”،  “ألــوان 
عــروض  فــي  والشــراكة  واإللهــام  االبتــكار 
القنــوات  شــركاء  مــع  منتجاتهــا وعاقاتهــا 
“ألــوان  فكــرة  واســتوحيت  والمســتهلكين. 
المستقبل” لتحاكي متطلبات سوق البحرين 
خصوصــا. وقال المدير العــام لبرجر بينتس 
البحريــن، أميت بوس “إن تموضعنا الجديد 
مــن خــال إطــاق فكــرة ألــوان المســتقبل، 
يرمز إلى دور مؤسســتنا في تفهم ومحاكاة 
متطلبــات عمائنــا. وكوننا من أكبر شــركات 

الطــاء فــي العالــم، نقــوم باســتمرار بإعــادة 
تحديــد موقعنــا فــي بنــاء شــراكات حقيقية 
وفــي  لدينــا.  والمســتهلكين  الموزعيــن  مــع 
ايشــيان  شــركة  تلتــزم  المقبلــة،  المرحلــة 
بينتس برجر بمبادئ األركان الثاثة لهويتنا 

الجديدة: االبتكار واإللهام والشراكة”. 

وأعلنــت شــركة ايشــيان بينتــس برجــر عــن 
إطــاق منتجهــا الجديــد “رويــال أتمــوس - 
درع الصحة”، وهو منتج متطور تقنًيا يقتل 
أكثر من 99 % من البكتيريا الموجودة على 
الجــدران فــي أقل من ســاعتين والتحســين 

من جودة الهواء الداخلي.

االحتفال بالهوية الجديدة لـ “برجر بينتس البحرين”

منتجاتهــا فــي  والشــراكة  االبتــكار  مبــادئ  تدمــج 

“برجر بينتس” تطلق هويتها الجديدة
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مقتل 30 حوثيًا في 
إطالق فاشل لباليستي

أكدت مصادر لقناة “العربية” مقتل 30 
حوثيًا في عملية إطالق فاشلة لصاروخ 

باليستي جنوب صنعاء.
ووقعت العملية الفاشلة في ضاحية 

“ِحزَيز” جنوب صنعاء. وأوضحت 
المصادر أن الصاروخ انفجر قبل إطالقه 

بثوان. وقالت المصادر إن هذه ثاني 
عملية إطالق فاشلة لصاروخ باليستي 

من منصلة تخفيها الميليشيات في 
الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني، أمس 
السبت، عن تمكن قواته من تحرير 

وإحكام السيطرة على جبل الغنيمي 
في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة 

صنعاء.

المتحدث باسم الجيش: هدفنا تأمين طرابلس وتحريرها من اإلرهابيين

تدابير لحماية المدنيين في ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء 
هدف  أن  السبت،  أمــس  المسماري،  أحمد 
تأمين  في  ينحصر  طرابلس  في  العملية 
الميليشيات  مـــن  وتــحــريــرهــا  الــعــاصــمــة 

اإلرهابية.
ــمــســمــاري فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  ــال ال ــ وقـ
وعدم  المدنيين  لحماية  تدابير  هناك  إن 

فـــي عملية  ــمــفــرطــة  ال ــقـــوة  الـ اســـتـــخـــدام 
من  العاصمة  لتحرير  الــكــرامــة”  “طــوفــان 

الميليشيات اإلرهابية.
وأضاف أن “خطة الجيش الليبي ال تتعدى 
العاصمة طرابلس”،  اإلرهــاب في  مكافحة 
الفتا إلى أن قوات الجيش الليبي تواصل 

التقدم على 7 محاور.

ــح أن “الـــقـــوات الــجــويــة لــم تدخل  وأوضــ
لتحرير  الجارية  العسكرية  العمليات  في 
الجيش  “عـــدد ضحايا  وتــابــع:  طــرابــلــس”. 
ــيــبــي الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي الــعــمــلــيــات  ــل ال
أن  إلــى  وأشـــار  قتيال”.   14 بلغ  العسكرية 
هناك وحدات خاصة للجيش الليبي لتأمين 
الدولة.  ومؤسسات  الدبلوماسية  البعثات 

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على 
سنقوم  قواتنا  ستستهدف  طائرة  “أي  أن 
ــقــاعــدة الــتــي أقلعت  بــضــربــهــا وبــضــرب ال
رحب  الصحافي،  المؤتمر  وخــالل  منها”. 
المسماري بالموقف الروسي الداعي إلنهاء 
اإلرهابية  والتنظيمات  الميليشيات  خطر 

في طرابلس.

طرابلس/بنغازي - وكاالت

دبي - قناة العربية

الجيش الوطني الليبي سيطر على مطار طرابلس

كراتشي )باكستان(/مومباي - رويترزطهران/بغداد - وكاالتدبي - العربية.نت

نشر المؤلفان كريستيان شينو من )إذاعة فرنسا الدولية( وجورج مالبرونو من 
)صحيفــة لوفيغــارو( الحســابات المفصلــة لمنظمة قطرية غيــر حكومية، تدعى 
مؤسسة قطر الخيرية “كيو سي”، والتي مهمتها الرئيسية مساعدة المجتمعات 

المسلمة في أوروبا، وذلك في كتاب عنوانه “أوراق قطرية”.

يحصى  ال  لعدد  بوثائق،  يعج  الكتاب 
ــمــدارس  مــن الــمــشــاريــع )الــمــســاجــد وال
األراضـــي  على  وغــيــرهــا(  والجمعيات 
الــفــرنــســيــة بــتــمــويــل مــبــاشــر مــن هــذه 

المنظمة القطرية غير الحكومية.
 christian chesnot المؤلفين  كتاب 
ينشر   and georges malbrunot
ــة دامــغــة عــن أمـــوال مؤسسة قطر  أدل
من  العديد  إلــى  ترسل  التي  الخيرية 
والجمعيات  الثقافية  والدور  المساجد 
الــديــنــيــة فـــي أوروبــــــا وتـــحـــديـــدا في 
ــا، بــلــجــيــكــا، ألــمــانــيــا،  ــي فــرنــســا، إيــطــال
بما  البلقان  ودول  النرويج  سويسرا، 

فيها صربيا.
ــتــمــويــل الــقــطــري مـــن خــالل  ويـــتـــم ال

ليست  وهــي  معقدة،  مالية  ترتيبات 
تبقى  ولــكــن  قانونية  غير  بــالــضــرورة 

مبهمة إلخفاء الهدف الحقيقي.
السلطات  الرغم من تصريحات  وعلى 
القطرية أن QC تمول أساسا من قبل 
كريستيان  الــمــؤلــفــيــن  أن  إال  األفــــراد 
قائمة  نشرا  مالبرونو  وجـــورج  شينو 
ــحــة: - الـــديـــوان  ــمــان ــم الــجــهــات ال أهــ
األميري - الشيخ جاسم بن سعود بن 
خالد  الشيخ   - ثاني  آل  الرحمن  عبد 
بن حمد بن عبد هللا آل ثاني - الشيخ 
سعود جاسم أحمد آل ثاني - المكتب 
خليفة  بن  حمد  الوالد  لألمير  الخاص 

آل ثاني.

اإليــرانــيــة  السلطات  أمـــرت 
بــإخــالء أربـــع بــلــدات أخــرى 
فـــي مــحــافــظــة خــوزســتــان 
ــبــالد، التي  جــنــوب غــربــي ال
ــول عــلــى  ــ ــي ــســ ــ ــا ال ــهـ ــرتـ ــمـ غـ
ــع، بــحــســب ما  ــ نـــطـــاق واســ
ــاد الــتــلــفــزيــون اإليــرانــي  أفــ
ــمــــدت فـــرق  الـــرســـمـــي. وعــ

اإلنقاذ إلى نقل السكان إلى المالجئ القريبة، ومن ضمنها 3 ثكنات للجيش.
وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي للتلفزيون الحكومي إن حوالي 400 ألف 

شخص معرضون للخطر من سكان المحافظة البالغ عددهم حوالي خمسة ماليين.
يذكر أن تسع بلدات وعشرات القرى تم إخالؤها سابقًا، بعد أن ضربت فيضانات كبيرة في 

اآلونة األخيرة النصف الغربي من البالد، بعد سنوات من الجفاف.
ولم ترد أي تقارير عن األضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية في المحافظة، التي يعتمد 
عليها في إنتاج حوالي %80 من النفط في إيران. أما عدد الضحايا جراء الفيضانات فقد 
بلغ بحسب تقدير السلطات اإليرانية 70 شخصًا في كافة أرجاء البالد. إلى ذلك، قالت 
مصادر أمنية عراقية إن العراق أغلق أمس السبت، منفذ الشيب الحدودي مع إيران أمام 
المسافرين والتجارة حتى إشعار آخر، بينما ال تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب 

إيران. ويقع منفذ الشيب في محافظة ميسان بجنوب العراق.

عمران  الباكستاني  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  ألــقــى 
خـــان بــالــلــوم عــلــى حـــزب بــهــاراتــيــا جاناتا 
”إثـــــارة هستيريا  الــهــنــد فــي  الــحــاكــم فــي 
الــحــرب“ وذلــك بسبب مــزاعــم عــن إسقاط 
إف16-  طــراز  من  باكستانية  مقاتلة  الهند 

خالل مواجهة بين البلدين في فبراير.
السياسة  هــي  الحقيقة  أن  خــان  ــاف  وأضـ
األفـــضـــل دائـــمـــا. ونــقــلــت مــجــلــة )فــوريــن 
عن  المتحدة،  الواليات  ومقرها  بوليسي(، 
قولهما  األمريكيين  المسؤولين  من  اثنين 
الباكستانية  إف16-  مــقــاتــالت  جميع  إن 
الــقــوات  قالته  مــا  يناقض  مما  مــوجــودة، 

الجوية الهندية عن إسقاطها إحدى هذه 
المقاتالت. وأضاف ”سعي حزب بهاراتيا 

جاناتا للفوز في االنتخابات بإثارة 
إسقاط  وادعــاء  الحرب  هستيريا 

مــقــاتــلــة بــاكــســتــانــيــة من 
جــــاء  إف16-  طــــــــــراز 
بتأكيد  عكسية  بنتيجة 

أن  أيــضــا  دفاعيين  أميركيين  مسؤولين 
مقاتلة  تنقصه  ال  الباكستاني  األســطــول 
النوويان  البلدان  الطراز“. وخاض  هذا  من 
معركة جوية تتعلق بإقليم كشمير المتنازع 
هندية  مقاتالت  عبور  مــن  يــوم  بعد  عليه 
الحدود إلى باكستان لتهاجم ما يشتبه بأنه 

معسكر لمسلحين مناهضين لنيودلهي.
وذكرت )فورين بوليسي( في تقرير نشرته 
المسؤولين  مــن  اثنين  أن  الخميس  يــوم 
مباشرة  المطلعين  األمريكيين  الدفاعيين 
أميركيين  عسكريين  إن  قــاال  األمـــر  على 
إف16-  ــاتـــالت  ــقـ ــمـ لـ إحــــصــــاء  أجــــــــروا 

الباكستانية ووجدوا أنها غير ناقصة.
األميركي  التقرير  صحة  ثبتت  وإذا 
جديدة  ضربة  سيوجه  ذلك  فإن 
لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي قبيل االنتخابات 
التي من المقرر أن تبدأ 

هذا األسبوع.

عمران خان: الهند تثير هستيريا الحربإخالء مزيد من البلدات اإليرانية جراء السيولكتاب في فرنسا يتهم قطر بتمويل اإلخوان
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تونس - أ ف ب

وكاالت - أبوظبي

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس السبت، أمام حزبه أنه لن 
يترشح لالنتخابات الرئاسية المقررة في 17 نوفمبر، من أجل “فسح المجال 

للشباب”. 
وقال السبسي، خالل افتتاح مؤتمر لحزبه “حركة نداء تونس”، الذي يشهد 
ألنه  الترشح”  في  أرغــب  ال  صراحة،  “بكّل  السلطة،  على  داخلية  صراعات 
“ال بد من فسح المجال للشباب”، بعدما كان حزبه اعتبر مرارا أنه مرشحه 
األفضل لمنصب الرئاسة.  ويسعى حزب نداء تونس الذي أسسه السبسي 
العام 2012، الى توحيد صفوفه بعد صراع داخلي بين نجل السبسي، حافظ 
قائد السبسي ورئيس الحكومة والمقرب سابقًا من الرئيس، يوسف الشاهد.

مركز  في  “لحادث”  بنجاح  التصدي  من  الديمقراطية  قوات سوريا  تمكنت 
اعتقال شمال شرق سوريا وصفه نشطاء بأنه محاولة للهروب من السجن 
قام بها متشددو داعش. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش 
تمكنت  الديمقراطية  سوريا  قوات  إن  أمس،  رولنسون،  سكوت  الكولونيل 
من السيطرة على المعتقلين بعد تعاملها “بسالم” مع الحادث الذي وقع يوم 
أمس الجمعة. وأشار رولنسون إلى أن قوات التحالف قدمت الدعم لقوات 
نشطاء،  أفــاد  متصل،  سياق  وفي  الجوية.  بالمراقبة  الديمقراطية  سوريا 
بلدة  في  داعش  تنظيم  من  معتقلين  بأن  روجافا”،  معلومات  “مركز  بينهم 

ديريك حاولوا الفرار.

الرئيس التونسي لن يترشح لالنتخابات المقبلة

إحباط هروب سجناء دواعش في سوريا

قال وزير خارجية إيطاليا إنه ينبغي لقائد قوات شرق ليبيا )الجيش  «
الوطني الليبي( خليفة حفتر االهتمام بالتحذيرات الدولية الداعية 

لوقف تقدمه نحو العاصمة طرابلس وذلك في ظل اتفاق مجموعة 
الدول السبع الصناعية على عدم وجود حل عسكري للصراع على 

السلطة في ليبيا. ودخلت قوات شرق ليبيا الضواحي الجنوبية 
لطرابلس في ضغط شديد على الحكومة المدعومة من األمم المتحدة 

أثار القلق في العواصم الغربية. وقال إينزو ميالنيزي للصحافيين في 
ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في غرب فرنسا ”نأمل بشدة 

أن يأخذ حفتر )تحذيراتنا( بعين االعتبار“.
وهيمنت االضطرابات في ليبيا على القمة. وحث وزراء الخارجية في  «

بيان الفصائل الليبية المتناحرة على ضبط النفس.

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، على ضرورة التحرك  «
العاجل والتكاتف من المجتمع الدولي لوقف تدهور األوضاع في ليبيا.

وأوضح السيسي أن “عامل الوقت” حاسم جدا لتقويض انتشار  «
التنظيمات المتطرفة في ليبيا، كما أشار إلى أن مصر تدعم إعادة بناء 

المؤسسات الوطنية الليبية، والجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية، 
وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية. 

ويأتي هذا مع تواصل قوات الجيش الليبي تقدمها داخل طرابلس  «
ضمن عملية عسكرية تحت اسم “طوفان الكرامة” أطلقتها، الخميس.

وسيطرت قوات الجيش على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة  «
طرابلس، من بينها الزهراء والساعدية وعين زارة، في وقت تواصل فيه 

القوات عمليتها العسكرية لتحرير المدينة من الميليشيات.

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل  «
بوجدانوف اتصاال هاتفيا مع خليفة حفتر قائد 

الجيش الوطني الليبي وكرر له موقف موسكو 
الداعم إليجاد حل سياسي لألزمة في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس  «

السبت إن “حفتر أبلغ بوجدانوف بشأن ما وصفه 
بجهود لقتال اإلرهابيين في ليبيا بما في ذلك قرب 

العاصمة طرابلس في غرب البالد”.
وفي القاهرة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي  «

الفروف، أمس، إن موسكو ترحب بأي حوار بين فايز 

السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية وخليفة حفتر 
قائد الجيش الليبي، مؤكدا أن موقف بالده حيادي 

في ليبيا. وأضاف الفروف خالل مؤتمر صحافي مع 
نظيره المصري سامح شكري أن الناتو تدّخل في 

ليبيا سابقا وهو السبب وراء صعود التطرف هناك.

السيسي يؤكد: ضرورة “التحرك العاجل” في ليبيامجموعة الدول الـ7 تدعو لوقف العمليات العسكرية

موسكو لحفتر: مصرون على الحل السياسي في ليبيا

باريس - أ ف ب الخرطوم - أ ف ب

تظاهر محتجو “السترات الصفراء” للسبت 
الـ21 على التوالي في مختلف أنحاء فرنسا 
الحكومة  تــعــّد  فيما  تــذكــر،  ــوادث  بـــدون حـ
ــقــريــرا عن  ــوع الــمــقــبــل ت ــبـ الــفــرنــســيــة األسـ
“النقاش الكبير” المخصص لتهدئة غضبهم، 
ــمــرتــقــب عـــن تــدابــيــر في  قــبــل اإلعـــــالن ال

منتصف أبريل.
أمس  ظهر  قبيل  المحتجين  مئات  وهتف 
“مــاكــرون، إرحــل إلــى األبـــد” أثــنــاء تظاهرة 
في روان )شمال غرب( حيث أطلقت دعوة 
الرئيس  لتجمع وطني يستهدف من جديد 
محتجو  ينتقد  ــــذي  ال مـــاكـــرون  إيــمــانــويــل 
ــراء” ســيــاســتــه الــمــالــيــة  ــفـ ــرات الـــصـ ــتـ ــسـ “الـ

واالجتماعية.
وفي باريس حيث تجمع مئات األشخاص، 
ُكتب على الفتة “ماكرون إقالة”. وتم تمديد 
قــــرار مــنــع الــتــظــاهــر فــي عـــدد مــن شـــوارع 

باريس وخاصة جادة الشانزليزيه.
أعمال  بعد  اُتخذ  التظاهر  منع  قــرار  وكــان 

عندما  مــارس   16 فــي  وقعت  التي  العنف 
قام 1500 شخص بتخريب محالت تجارية 
وشـــوارع  الشانزليزيه  جـــادة  ومطاعمفي 

أخرى، حسب الحكومة.
وأحصت وزارة الداخلية 6300 متظاهر في 
فرنسا ظهر أمس، بينهم 3100 في باريس، 

الوقت  في  الماضي  األسبوع   5600 مقابل 
نفسه.

وتأتي التظاهرات الجديدة بعد 3 أيام على 
الرئيسية  المادة  الدستوري  المجلس  رفض 
فــي قــانــون “مــكــافــحــة الــمــشــاغــبــيــن” الــذي 

أرادته السلطات لكبح “التجاوزات”.

السودانية  الشغب  مكافحة  شرطة  أطلقت 
ضّد  متظاهرين  على  للدموع  المسيل  الــغــاز 
في  مجمع  ــام  أمـ البشير  عمر  الــرئــيــس  حكم 
للجيش  العامة  القيادة  مقر  يضّم  الخرطوم 
أفاد شهود  ما  الرئيس، بحسب  إقامة  ومكان 

عيان.
على  الحجارة  برمي  المحتجين  بعض  وقــام 
تحّركت  فيما  الشهود،  وفق  الشرطة،  عناصر 
الشغب  مكافحة  شرطة  آليات  من  العشرات 

إلى المنطقة من أجل تفريق المتظاهرين.
السبت، في  أمس  السودانيين،  آالف  وتظاهر 
القيادة  مقر  نحو  توجهت  منفصلة  مسيرات 
الــعــامــة لــلــجــيــش الـــســـودانـــي فـــي الــعــاصــمــة 

الخرطوم.
الرئيسة  الشوارع  الجيش  أغلق  جانبه،  ومن 
من  الجيش  وطلب  العامة،  للقيادة  المؤدية 
للدموع،  المسيل  الغاز  إطــالق  عــدم  الشرطة 
ــدون أي  ــ ــا الــمــحــتــجــيــن إلـــى الـــمـــغـــادرة ب ودعــ

استخدام للعنف.

أي  وجــود  الــســودانــي  بالجيش  مصدر  ونفى 
المصدر  وأكد  الجيش.  انقسام داخل صفوف 

رفضه للعنف ضد المتظاهرين.
ــارع الــجــيــش إلـــى إســعــاف محتجين  كــمــا ســ
ــالق الــغــاز  ــراء إطــ تــعــرضــوا الخــتــنــاق مـــن جــ

المسيل للدموع.

ــشــرطــة عـــشـــرات من  كــمــا اعــتــقــلــت قــــوات ال
المحتجين في وسط العاصمة.

وتظاهرات السبت هي األكبر منذ نحو 3 أشهر، 
وانطلقت من 5 مناطق متفرقة في الخرطوم، 
ووصلت في توقيت متزامن إلى مقر القيادة 

العامة للجيش ألول مرة.

محتجون قرب تمثال ساحة “ال ريبوبليك” في باريس أثناء تظاهرة لحركة “السترات الصفراء” أمس )أ ف ب( متظاهرون سودانيون خارج مقر الجيش في الخرطوم أمس )أ ف ب(

محتجــو “الســترات الصفــراء” يتظاهرون لألســبوع الـ21 إطــاق الغاز علــى المتظاهرين أمــام مقر القيــادة العامة
الحكومة الفرنسية تعد “النقاش الكبير” الجيش السوداني ينفي وجود انقسام بصفوفه
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 وخداع الشعوب 
سهل أيضًا

اتضــح أنــه مــن الســهولة بوقــت مــن األوقــات خــداع الشــعوب العربيــة، وشــد 
انتباههــا لعناويــن براقــة تخطفهــا وتطيــر بها في الهــواء، وهذا ما حــدث بواقع 
العراق وســوريا وليبيا وغيرها، وليت أنه كانت كل الدول العربية منذ البداية، 
رغــم اختــاف توجهاتهــا وسياســاتها مثــل مــا عليــه اليــوم كل مــن البحريــن 
والســعودية واإلمــارات ومصــر، من تفاهم وتنســيق ليس فيمــا يتعلق بمقاطعة 
قطر فحســب، بل بسياســات متفق عليها متعلقة باألمن القومي للدول العربية 
وخصوصــا المتصديــة للمشــاريع الغربيــة بدعــوى الديمقراطيــة والتغيــر، وهي 
عناويــن براقــة تفتــن بعــض الشــعوب المختطفــة المخدوعــة بالشــعارات، لكنها 
بالعمــق هــي مشــاريع تخريبيــة تــروج لهــا الدوائــر الديمقراطيــة والجمهوريــة 
بحجــة التغييــر، هــذه الدول األربع اســتطاعت اجتيــاز المشــاريع التخريبية بها 
لكنهــا مازالــت تواجه اختراقات وتحديات ومؤامرات من لوبيات عالمية تجند 
جيوشــًا وخايــا بالداخــل والخارج لإلطاحــة ليس باألنظمة فحســب بل باألمة 

كلها لتدميرها وإبقائها بفوضى عارمة كما هو حال سوريا وليبيا.
لــو رجعنــا للوراء ســنوات وتحديدًا عشــية الحــرب على العــراق وراجعنا يومها 
وحتى الساعة مقوالت وتحذيرات سمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان حفظه 
هللا فيمــا يتعلــق باألمــن القومــي العربــي ومــا تتعرض لــه بلداننا مــن مؤامرات 
لوجدنــا أن كل مــا حــذر منــه منــذ التســعينات مــن القــرن الماضــي عشــية أزمة 

الكويــت وقــع بالفعــل، فالعــراق خرج مــن الصف العربــي وبالكاد نعــرف هويته، 
وســوريا هجرت وتوازعت القوى الغربية والشــرقية خريطتها لتصبح روســية 
وإيرانيــة وأميركية وتركية وأطلســية باإلضافة للجماعــات الجاهلية المتقاتلة 
فيما بينها فيما الشعب السوري إما أنه مشرد خارج وطنه أو تحت تهديد بيت 

األسد وإرهاب المنظمات المتقاتلة.
إن ما تقوم به الدول األربع البحرين والســعودية واإلمارات ومصر، من تنســيق 
وتعاون وتفاهم بالمواقف والسياسات جنبها االنفراد بها، وجعل من قوة الدول 
األربــع حائطــًا نأمل أن يقوى ويشــتد بوجه القوى الشــريرة بالمنطقة، الداخلية 
والخارجية، فلألسف ورغم هذا التنسيق بين هذه الدول إال أنه مازال بيننا من 
يــروج لحــزب هللا وتنظيم اإلخوان الدولي في عقر دارنا وبين صفوفنا بوجوه 
مختبئة تحت غطاء الثقافة واإلعام والخبرات والتســويق والســياحة، وسبق 
أن حذرنا منها، لكن يبدو أن بعض أجهزتنا الرســمية في واٍد آخر وغير مدركة 
خطــورة هــذه الخايــا التــي هي باألســاس أدوات زرعتهــا القــوى الغربية تحت 
يافطة الثقافة وحقوق اإلنســان والديمقراطية والشــفافية وهي كلها شــعارات 

مدمرة.

تنويرة: ال تثقب شراعك وتتهم الريح. «
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ثالثة مسؤولين يسخرون 
من الصحافة

ليســت هنــاك وزارة أو شــركة معصومــة مــن الخطأ، اإلنســان نفســه يخطــئ، فإذا 
كان اإلنســان يخطئ فمن الطبيعي أن تخطئ الوزارات والشــركات والمؤسسات، 
بشــرط أن ال يكــون هــذا الخطأ متعمدا، بحيث انــه ال يصحح حين يدرك، وخال 
مسيرتي الصحافية الممتدة ألكثر من 24 عاما حاما مهمة البحث عن الحقيقة، 
الحقيقــة كمــا هــي بــا أيــة رتــوش ال يعلنهــا ســوى ضميــر نظيــف، اكتشــفت أن 
هنــاك ثاثــة أنواع من المســؤولين يتعاملــون مع الصحافــة وكأن وجودها محنة 

ويسخرون منها.
األول ينظــر إلــى الصحافــة بأنهــا عالــم ال طعــم لــه وال رائحــة، عالــم باهــت وألف 
باهت، لذلك فهو بعيد عنها ودائرته أو القسم الذي يشرف عليه في سبات عميق 
والصحفيون الذين يحاولون االتصال بدائرته للحصول على الخبر الذي هو حق 

مشروع للناس يرمون خلف أسوار النسيان. 
أمــا الثانــي فيفتــح بابــه للصحافــة ولكــن يتعامل معها بأســاليب مضحكــة مهينة 
والصحافي الذي يطلب منه معلومة يجعله ينتظر لساعات طويلة ويجعله مثل 
الــذي يقطــع أخشــاب الغابــة، فهــو ضيف ثقيل دم ويســتحق التغنــي بتطفله بكل 
تعابيــر الجغرافيــا، يدخلــه المكتــب ويقــدم لــه القهــوة – أيــة قهوة عــاد - ومن ثم 

يصــوب عليــه رشــاش التجاهــل واللــف والدوران ويجعله متســمرا كأنــه في يوم 
الحساب. 

المســؤول الثالــث له طريقــة غريبة في التعامل مع الصحافــة، فهو يريد دائما أن 
يرى لون أظافر وزارته أو دائرته حمراء وجسدها بأنامل رشيقة وعيونها زرقاء 
وفيهــا مامــح الهــدوء واأللفــة، فهذا المســؤول ال يريد أي نقــد أو حتى ماحظة 
في الصحف عن وزارته أو قسمه، ألنه المسؤول الكامل ودراسات العالم العربي 
تشــهد علــى أنــه – أبــو النظام - ومعجزة عصره، وال يســتطيع أحــد أن يقترب من 
القــوس الفــوالذي الذي شــيده حول قســمه وخصوصا الصحافــة، وإذا صادف أن 
كتب صحافي عن وزارته أو قسمه فهو بالتأكيد – مدزوز - وعدو لنجاحه وتميز 

إدارته وطريقة إدارته العمل.

لكن ومع كل تلك النماذج من المسؤولين فإننا كصحافة ننام على  «
فراش من الطمأنينة طالما داعمنا األول هو سيدي صاحب السمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه 
الله ورعاه، القائد الذي أعطى الصحافة المجد والعظمة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

 فوضى وإهمال 
في السلمانية

الشــكاوى مــن الفوضــى التــي تــدب فــي مستشــفى الســلمانية لم تكــن وليدة 
اللحظــة أي منــذ الفضيحــة المدويــة بظهــور شــريط فيديــو يظهــر فيــه أحــد 
المرضى وقد انتشر سرب النمل على قدمه، فالذي تأكد بعد زيارة قام بها أحد 
أعضــاء المجلــس النيابــّي أّن هناك قصــورا فادحا بالعمل الطبــّي والتمريضي 
في المستشــفى، وأن لجنة تم تشــكيلها من قبل وزيرة الصحة للوقوف على 
أبعاد المشكلة والجميع يترقب ما ستصدره اللجنة، وتهمنا هنا اإلشادة بقرار 
وزيرة الصحة بوقف الكادر الطبي واألكثر أهمية للمواطن أّن من تشير إليهم 

نتائج التقرير باإلهمال والتقصير يجب تنفيذ ما تنص عليه اللوائح فيهم. 
لعــل الــذي شــكل صدمــة بالنســبة للكثيريــن أّن اإلهمــال طــال العديــد مــن 
الجهــات فــي أكبر مستشــفى، وإال مــن يتصور أّن دورات الميــاه في األجنحة 
ال يتم تنظيفها بشــكل دوري وخصوصا قســم األورام والذي يتعين أن يكون 

مستديم التعقيم والنظافة.
ســبق أن أشــرنا أكثــر مــن مــرة إلــى أّن هنــاك عشــرات الشــكاوى التــي يطلقها 
المتــرددون علــى الطــوارئ، وغالبــا مــا تقابــل بالامبــاالة من قبل المســؤولين 
فــي القســم والــوزارة غيــر أننا ال نشــهد تحــركا يتناســب مع حجم الشــكاوى، 

وال نعــرف علــى وجــه التحديد أين تكمن المعضلة، هناك من يؤكد أّن أســاس 
األزمة يكمن في الغياب التام للعمل اإلداري، وهذا ما يلمسه من تدفعه 

أقــداره لزيــارة قســم الطــوارئ، وإال هــل مــن المنطقــي أن قســم الطــوارئ با 
إدارة فعلية! 

الســنوات األخيرة ورغم ما تشــهده أقســام الســلمانية من تخبط وفوضى إال 
أّن أحــدا فــي الــوزارة ال يبدو أّن المشــكلة تعنيه على اإلطــاق وحتى الردود 
التــي يدبجهــا قســم العاقات العامة بشــأن أية قضية ال وجــود لها اآلن حتى 
بتنــا نعتقــد أّن الــوزارة فــي حالــة صمت أو أشــبه بموت ســريري وهــذه حالة 

يصعب إيجاد تفسير منطقي لها. 

األمانة تقتضي القول إّن هناك فئة من العاملين تؤدي واجباتها  «
بإخالص وتفان، وهؤالء يستحقون الشكر غير أنّه في المقابل هناك 
آخرون ال تهمهم صحة المواطن والمطلوب من المسؤولين إيجاد 
آلية فعالة لتقييم أدائهم كي ال نشهد المزيد من اإلهمال والضحايا 

في المستقبل.

محمد المحفوظ
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يأتــي توجيــه صاحــب الســمو الملكي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة، رئيس 
الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، للــوزارات باإلســراع فــي ســداد مســتحقاتها 
والتزاماتها لدى الشــركات الصغيرة والمتوســطة، وتقيد الوزارات بدفع الفواتير 
وفــق اإلجــراءات، مــن أجــل إنجــاح عمــل اللجنــة المشــتركة بيــن غرفــة تجــارة 
وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن توجه الدولة لدعم 

صغار التجار.
مجلس الوزراء في جلســته األســبوع الماضي وضع توصيات اللجنة المشــتركة 
على جدول أعماله تأكيًدا على حرص الحكومة على رفع مستوى مشاركة صغار 
التجار في االقتصاد الوطني بفعالية من خال تأكيد ســمو رئيس الوزراء تهيئة 
الفرص وتحسين بيئة العمل وتذليل العقبات والتحديات أمام القطاع التجاري، 
وعلى هذا األســاس، فإن ســموه أمر بدراسة تنفيذ التوصيات التي رفعها الفريق 
المشــترك، وبالتالي، ســتكون هناك مرحلة رئيســية تقوم على تقديم التســهيات 
ودعــم التجــار والمســتثمرين لتطويــر وتنميــة المشــاريع واألعمــال التــي ترتقــي 

بمنظومة االقتصاد الوطني.
مــن الواضــح جــًدا أن هناك عما كبيرا على أرض الواقع تتابعه األســرة التجارية 
وتتفــاءل بــه، فنائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل 
خليفــة مكلــف بدراســة وتطبيق التوصيــات، والعمل من جانب الفريق المشــترك 
يتواصــل، واللقــاءات مع التجار والمســتثمرين تؤتي بتفاعلهــا اإليجابي، زد على 
ذلك أن سمو رئيس الوزراء قالها بصراحة ووضوح إن أفكار ومقترحات األسرة 
التجاريــة ورجــال األعمــال لهــا أهميتهــا انطاًقــا مــن التاريــخ العريــق والســيرة 

الوطنية إلسهامات القطاع التجاري.
مــا الــذي نريــد قوله هنا؟ والجواب هو أنه من األهميــة بمكان أن يتفاعل القطاع 
التجــاري مــن جانبه أيًضا مع هذه المرحلة بتقديم المقترحات واألفكار واآلليات 
المبنيــة علــى دراســات دقيقــة لواقــع ومســتقبل الســوق، وكذلك إيجــاد خيارات 
أكثــر تأثيــًرا فــي تحقيق التعاون والشــراكة بين بعضهم البعــض لدخول مجاالت 
اســتثمارية وإنتاجية جديدة تســهم في توســعة السوق وتوفر الوظائف وفرص 

العمل ألبناء الوطن.

وكما هو معلن، فإن توجيهات سمو رئيس الوزراء رعاه هللا أثمرت عن رصد  «
21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة لدى عدد من الوزارات، وال شك سيكون لمرحلة “المساندة” 
للتجار دورها المهم في تحقيق االستقرار المالي وبالتالي التخطيط 

المدروس للمزيد من المشاريع التجارية النشطة.

دعم سمو رئيس الوزراء للتجار... نهوض باالقتصاد

عادل عيسى المرزوق

sm.adnan56@hotmail.com
لســت بصــدد التعريــف بالجامعة الوطنية لمملكــة البحرين، فكل األســر والبيوت 
تشتمل على ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو حتى من اآلباء واألحفاد ممن ينتسبون 

إلى تلك الجامعة العريقة المعروفة بأصالتها وقوة مخرجاتها التعليمية.
مــا جــد علــى الجامعــة حاليــا يحتــاج إلــى أن نشــير لــه بفخــر واعتــزاز، فوســط 
كل الظــروف الراهنــة مــن خفــض للميزانيــة وارتفــاع أعــداد الطلبــة والكثيــر من 
الضغوطــات التــي تواجهها مؤسســة تعليميــة كهذه، مازالت تعطــي الكثير وأكثر 
ممــا ســبق، فأعــداد البحوث المقدمة من قبــل الكادر األكاديمي والتي تم نشــرها 
فــي العاميــن المنصرميــن دليــل واضح على إقبال األســاتذة نحــو البحث العلمي 
وهــو أحــد أهــم األعمدة التي تســتند إليها الجامعات في العالــم، ناهيك عن فتح 
برامــج الدراســات العليــا فــي كليــات الجامعــة المختلفــة، وعــدد مــن االتفاقــات 

المبرمة بينها وبين أهم الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم.
منــذ أقــل مــن عــام صنفــت الجامعــة مــن أفضــل الجامعــات علــى مســتوى العالم 
العربــي، الجديــد هنــا أن الجامعــة اســتطاعت بفضــل خايــا النحــل العاملــة بهــا 
بحب وتفان وبقيادة البروفيسور رياض حمزة أن تسطر إنجازا كبيرا رفعها إلى 
مستوى العالمية، فهناك تنافس حقيقي لتسجيل الجامعة في مستوى الجامعات 
العالميــة والتــي ال تزيد عن ٥٠٠ جامعة في مؤشــر حقيقــي على تحقيق أهداف 
التنميــة المســتدامة وســط تزاحــم آالف الجامعات فــي جميع أنحــاء العالم على 

نيل هذا الشرف الذي وصلت إليه جامعة البحرين. 

ومضة: عظيم أن تعمل مؤسسة تعليمية كجامعة البحرين على دمج  «
أهدافها االستراتيجية باألهداف التنموية لأللفية وأن تحقق على 
أرض الواقع عددا من تلك األهداف الملموسة وسط تغير ملحوظ 

يعايشه العالم وتحاول األمم المتحدة أن توجه إليه دول العالم بأسرها 
للوصول إلى حلول شراكة مجتمعية حقيقية تنتج عنها مجتمعات 

تنموية حقيقية.

جامعة البحرين... إنجاز تلو اآلخر

سمر األبيوكي



رفع رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة القدم 
أســمى آيــات الشــكر والتقديــر والعرفــان إلــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة ورئيــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة علــى دعمهــم وتحفيزهم ألبنــاء البحرين؛ مــن أجل بلــوغ المناصب 

القيادية في االتحادات والهيئات الرياضية الدولية والقارية. 

فخــره  ابراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وأبــدى 
واعتــزازه بالتهانــي التــي تلقاهــا مــن جاللــة 
ولــي  وســمو  الــوزراء  رئيــس  وســمو  الملــك 
لالتحــاد  رئيســا  تزكيتــه  بمناســبة  العهــد؛ 
اآلســيوي لكــرة القــدم ولمنصــب نائب رئيس 
االتحاد الدولي لكرة القدم للدورة االنتخابية 
المقبلــة )2019 - 2023(، مشــيرا إلــى أن دعم 
واهتمــام القيــادة الرشــيدة يمثــل نبراســَا من 
أجل مواصلة قيادة مسيرة االتحاد اآلسيوي 
التطــور  مــن  آفــاق رحبــة  القــدم نحــو  لكــرة 
والنمــاء بما ينعكس إيجابا على مســيرة لعبة 

كرة القدم في القارة اآلسيوية.
 وأكــد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم أن دعــم 

األثــر  الــدوام  علــى  يشــكل  القيــادة  ورعايــة 
البالــغ فــي حصــول أبنــاء البحرين علــى أرفع 
الرياضيــة  الهيئــات  مختلــف  فــي  المناصــب 
الدوليــة والقارية، كما أنه يظل بمثابة الحافز 
بــذل كل جهــد مــن شــأنه  األكبــر؛ مــن أجــل 
تمثيــل مملكــة البحريــن علــى الوجــه األمثــل 

في مختلف المحافل الخارجية.
إبراهيــم آل  بــن  الشــيخ ســلمان  أعــرب  كمــا 
خليفــة عن شــكره وتقديره إلــى ممثل جاللة 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة على 
دعمه ومســاندته الدائمــة ألبناء البحرين في 

باعتبارهــم  الخارجيــة؛  للمناصــب  الوصــول 
المنظمــات  مختلــف  فــي  لوطنهــم  ســفراء 

والهيئات الرياضية الخارجية.

سلمان بن إبراهيم يشكر جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

الشيخ سلمان بن ابراهيم

هنأ ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة باســمه ونيابــة عــن األســرة الشــبابية والرياضية عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ورئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة وولي العهد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة فوز رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائب األول 
لرئيــس االتحــاد الدولــي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة برئاســة االتحاد اآلســيوي بعد تزكيتــه من قبل الجمعية 

العمومية لالتحاد القاري.

كمــا هنــأ ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  خليفــة، 
خليفــة بمناســبة ثقــة الجمعيــة العموميــة 
لالتحــاد اآلســيوي لكرة القدم فــي تزكيته 
األربــع  الســنوات  فــي  لالتحــاد  رئيســا 
المقبلة، مؤكدا ســموه أن األســرة الشبابية 
بثقــة  تفتخــر  البحرينيــة  والرياضيــة 
االتحادات الوطنية اآلسيوية في بقدرات 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ 
وحنكته وخبرته العالية في إدارة وتنظيم 
االتحاد القاري والمضي قدمة في تحقيق 
التقدم واالزدهار للكيان اآلسيوي الكروي.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن المتتبع لمســيرة االتحاد اآلسيوي لكرة 
القــدم في الفتــرة األخيــرة والمتابع للعمل 
االحترافــي الــذي بذلــه الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم آل خليفــة يــدرك تمامــا أن الكــرة 
اآلســيوية شــهدت فــي عصــره نهضــة غير 
مســبوقة شــملت جميــع أركان اللعبــة عبــر 
التــي  المبــادرات والمشــاريع  مــن  سلســلة 
الكــرة  بمنظومــة  االرتقــاء  اســتهدفت 
اآلســيوية، وهو ما يعكس القيادة الواعية 
والرؤيــة الثاقبــة التــي يتمتــع بهــا والتــي 
مراتــب  إلــى  اآلســيوية  الكــرة  أوصلــت 
مرتفعــة وجعلتهــا تتبوأ منصبهــا الحقيقي 

في عالم كرة القدم العالمية.
وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن جميــع االتحادات الكروية الوطنية في 
القارة اآلســيوية وقفت إلى جانب الشــيخ 
سلمان إبراهيم آل خليفة؛ إليمانها العميق 
التــي  والمكتســبات  المتميــز  العمــل  بــأن 
الســنوات  مــدار  علــى  آســيا  لكــرة  حققهــا 
الســت الماضيــة مــن عمــر االتحــاد تحتــم 
الرئاســة  منصــب  فــي  وبقــاءه  تواجــده 
وااللتفــاف حولــه ودعمــه بصــورة كاملــة 
ليواصــل قيــادة ســفينة االتحاد اآلســيوي 
نحــو اإلنجــازات والنجاحــات والعمل على 
تطويرهــا بمــا يجعلهــا قادرة علــى تحقيق 

التنافس مع مختلف قارات العالم.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
كان حريصــا علــى توحيد الكرة اآلســيوية 
ومســاعدة  مصالحهــا  عــن  والدفــاع 
باللعبــة  للنهــوض  الكرويــة  االتحــادات 
واستشــراف  مباشــرة  بصــورة  ودعمهــا 
معربــا  اآلســيوية  للكــرة  افضــل  مســتقبل 
عــن ثقتــه الكبيــرة بقــدرة وكفــاءة الشــيخ 
ســلمان بن إبراهيم آل خليفة في مواصلة 
الواحــد  الفريــق  بــروح  وعملــه  مســيرته 

الكــرة  لتمضــي  الوطنيــة  االتحــادات  مــع 
اآلســيوية قوية وموحدة نحــو المزيد من 

النجاحات.
مــن جهتــه، رفع رئيــس االتحــاد البحريني 
لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي 
التهانــي  خالــص  خليفــة  آل  خليفــة  بــن 
والتبريــكات إلــى مقام عاهــل البالد جاللة 
الملــك وإلى صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء وإلــى صاحب الســمو الملكي ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء؛ بمناســبة تزكيــة 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيًسا 
لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم؛ ليواصــل 
مهمــة قيــادة الكرة في أكبر قــارات العالم، 
معتبــًرا وجود إحــدى القيــادات البحرينية 
مــا  الرفيــع  الرياضــي  المنصــب  هــذا  فــي 
بــه  لمــا يحظــى  تجســيد حقيقيــا  إال  هــو 
القطــاع الرياضي من رعاية وتوفير جميع 
اإلمكانــات التي تعــزز مكانة البحرين على 
الساحة الرياضية إقليمًيا وقارًيا وعالمًيا.

كما هنأ ســموه، سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفة على مواصلة الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم مهمــة قيــادة الكرة اآلســيوية لـ 4 
ســنوات مقبلــة وصــواًل إلــى العــام 2023، 
مؤكــًدا أن هــذه الثقة التي حصل عليها لم 
تــأت مــن فــراغ بالتأكيد، بل نظيــر الجهود 
الكبيــرة التــي بذلها في الســنوات الســابقة 
القــدم  كــرة  مــن  كثيــًرا  طــورت  والتــي 
اآلســيوية ســواًء علــى الصعيــد الفنــي أو 

اإلداري.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وهنــأ 
أيمــن المؤيــد، جاللــة الملــك وســمو رئيس 
الوزراء الموقر وســمو ولي العهد؛ بمناسبة 
فوز الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة 
برئاســة االتحــاد اآلســيوي، كمــا هنــأ ســمو 
بفــوز  بــن حمــد آل خليفــة  الشــيخ ناصــر 
آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  معالــي 

خليفة بالمنصب اآلسيوي الرفيع.
وهنأ المؤيد، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة؛ بمناســبة احتفاظه بمنصبه رئيســا 
العــام  بالتزكيــة حتــى  اآلســيوي  لالتحــاد 

.٢٠٢٣
وقال وزير شــؤون الشــباب والرياضة في 
تصريــح لــه “يتكــئ معالي الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم آل خليفــة علــى تاريــخ ناصع 
مــن اإلنجــازات منــذ توليــه قيــادة ســفينة 
االتحــاد اآلســيوي لكرة القدم، إذ جســدت 
مبايعــة القــارة اآلســيوية لمعالــي الشــيخ 

لواليــة  خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان 
بالمنجــزات  واضحــا  اعترافــا  جديــدة 
القــاري  االتحــاد  حققهــا  التــي  المتعــددة 
فــي عهــده على امتــداد الســنوات الخمس 
الماضيــة، كما أن اإلجماع اآلســيوي الكبير 
على تجديد الوالية لمعالي الشــيخ سلمان 
بــن إبراهيــم آل خليفــة يعبــر بــكل جــالء 
عــن وقــوف الجمعيــة العموميــة لالتحــاد 
اآلســيوي لكــرة القــدم مــع معالــي الشــيخ 
ســلمان بــن إبراهيم آل خليفــة نحو المزيد 

من التميز والنجاح”.
 وتابــع المؤيد “منذ ترؤســه معالي الشــيخ 
لالتحــاد  خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان 
اآلســيوي لكــرة القــدم عمل علــى بث روح 
جديــدة فــي االتحــاد، وتمكــن مــن تطويــر 
الكرة اآلســيوية والمســابقات التي يقدمها 
االتحــادات  وتحقيــق طموحــات  االتحــاد 
األكبــر  الدافــع  مثلــت  التــي  األعضــاء 
فيــه  الثقــة  لتجديــد  العموميــة  للجمعيــة 
مــن أجــل مواصلــة مســيرة العمل إلرســاء 
عوامــل االرتقــاء بكــرة القــدم اآلســيوية، 
والســعي لوضــع الخطــط والبرامــج التــي 
تضمن النهوض بواقع اللعبة على الســاحة 

القارية”.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وبيــن   
معالــي  لقيــه  الــذي  الكبيــر  “الدعــم  أن 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ 
مــن االتحــادات اآلســيوية سيشــكل دافعا 
قويــا لمعاليــه من أجــل صون المكتســبات 
الكبيــرة التي حققها االتحــاد القاري خالل 
الســنوات الماضيــة والعمــل علــى تعزيزها 
بمــا يلبــي طموحــات وآمــال أســرة اللعبــة 
علــى مختلف األصعدة، كما أننا على يقين 
تــام بأن معالي الشــيخ ســلمان بن إبراهيم 
خبراتــه  تســخير  علــى  قــادر  خليفــة  آل 
الكبيــرة مــن أجــل مواصلــة توحيــد الكــرة 
اآلســيوية والعمل بالشراكة مع االتحادات 
الوطنيــة فــي جعــل الكــرة اآلســيوية أكثر 

قوة وحضورا في العالم”.
الــذي  “التطــور  أن  إلــى  المؤيــد  وأشــار   
أرســى دعائمــه معالــي الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة في مســيرة كرة القدم 
اآلســيوية يتطلــب مــن الجميــع الوقــوف 
صفــا واحــدا مــع معاليــه من أجــل تحقيق 
التقــدم واالزدهار لالتحــاد القاري وحماية 
منجزاتــه التي حققها على مدار الســنوات 
الشــيخ  معالــي  أن  نؤمــن  وإننــا  الماضيــة 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة وبالتشــارك 
قــادر  اآلســيوية  األســرة  مــع  والتكاتــف 

اآلســيوية  للكــرة  المنجــزات  تعزيــز  علــى 
لألفــكار  نظــرا  أفضــل  بصــورة  وتعزيزهــا 
النيــرة التي يحملها تجاه الكرة اآلســيوية 
والتــي من المؤمل أن تعــزز مكانة االتحاد 

القاري في تحقيق اإلنجازات المختلفة”.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  ورفــع 
بــن  علــي  الشــيخ  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
خليفة بن أحمد آل خليفة، خالص وأسمى 
آيات التهانــي والتبريكات إلى مقام عاهل 
البالد وإلى سمو رئيس الوزراء وإلى سمو 
ولي العهد؛ بمناســبة تزكية الشــيخ سلمان 
لالتحــاد  رئيســا  خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن 
انتخابيــة  لواليــة  القــدم  لكــرة  اآلســيوي 

جديدة تمتد من 2019 حتى 2023.
كمــا قــدم رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة 
إلــى  والتبريــكات  التهانــي  خالــص  القــدم 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
الشــيخ  خليفــة،  بــن  علــي  الشــيخ  وهنــأ 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة؛ بمناســبة 
لكــرة  اآلســيوي  لالتحــاد  رئيســا  تزكيتــه 
القدم لدورة انتخابية جديدة، مشــيرا إلى 
أن تزكية القارة اآلســيوية تأكيد لما حققه 
مــن منجــزات ومكتســبات متعــددة لكــرة 

القدم اآلسيوية.
وأشار الشيخ علي بن خليفة إلى أن إجماع 
القارة اآلسيوية على تزكية الشيخ سلمان 
بــن إبراهيم لــدورة انتخابية جديدة يؤكد 
مــا قام به من عمل جبــار خالل توليه دفة 
قيادة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، إذ قاد 
الكرة اآلســيوية إلى العديد من اإلنجازات 
تحت شعار آسيا متحدة، من خالل أجواء 
االســتقرار التــي وفــرت األرضيــة المثالية 
لعمل االتحــادات األعضاء، والتي تطورت 
بفعــل التطــور الهائــل لــدى عمــل االتحــاد 

اآلسيوي لكرة القدم في شتى المجاالت.
ونــوه الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
بمــا قام به الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم من 
جهــود كبيــرة فــي تعزيــز مكانــة االتحــاد 
اآلســيوي، مشــيرا إلــى أنهــا طالــت العديد 
مــن الجوانــب ومنهــا الماليــة والمســابقات 

والحكام والحقوق التجارية وغيرها.
وأكــد أن اســتمرار الشــيخ ســلمان إبراهيم 
آل خليفــة فــي رئاســة االتحــاد اآلســيوي 

فــي  لالســتقرار  زيــادة  يعــد  القــدم  لكــرة 
وحــدة االتحــاد القــاري الــذي بــات يحقــق 
العديــد مــن اإلنجــازات بفضــل مــا جنتــه 
االتحــادات الوطنيــة من ثمــار عمل متميز 
قدمــه معاليه على شــتى األصعــدة، منوها 
بالطفــرات النوعيــة والكبيــرة التــي حققها 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في عهده.
وأشــار إلــى أن ثقــة االتحــادات األعضــاء 
بتزكية الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم لوالية 
مــا  علــى  بنــاء  انتخابيــة جديــدة جــاءت 
يتمتع به من حنكة وحكمة وإدارة متميزة 
إلــى  اآلســيوية  المنظومــة  أركان  ســتقود 

مزيد من النجاحات.
ومــن جهتــه، رفع رئيس االتحــاد الرياضي 
بــن  صقــر  الشــيخ  للجامعــات  البحرينــي 
التهانــي  آيــات  أســمى  آل خليفــة  ســلمان 
الجاللــة  مقــام صاحــب  إلــى  والتبريــكات 
رئيــس  الملكــي  الســمو  وصاحــب  الملــك 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ولــي العهــد، وســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة، وإلى جميع قيادات ومنتســبي 
تجديــد  بمناســبة  البحرينيــة؛  الرياضيــة 
الثقــة فــي الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  لرئاســة  خليفــة 

القدم لوالية جديدة.
وأكــد الشــيخ صقــر بــن ســلمان آل خليفــة 
ســلمان  الشــيخ  فــي  الثقــة  تجديــد  أن 
فــذة  بقيــادة  تمســكا  تمثــل  إبراهيــم  بــن 
واســتثنائية علــى الصعيــد القــاري، وتأتي 
بمثابــة اعتراف وإقــرار صريح بالمنجزات 
والمكتسبات التي تحققت في عهده لكرة 

القدم اآلسيوية.
وأشــار إلى أن الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
قــدم نموذجــا ناجحــا ومتفــردا للكفــاءات 
القيادية البحرينية على الصعيد الرياضي، 
الكفــاءات  قيمــة  مــن  يرفــع  الــذي  األمــر 

الوطنية ويزيد من حضورها الدولي.
أحقيــة  علــى  باالســتدالل  وختــم حديثــه 
قيــادة  فــي  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ 
عبــر  اآلســيوية  الكرويــة  المنظومــة 
اإلنجــازات التــي حققها منذ توليه كرســي 
الرئاســة في ٢٠١٣، والتي شــملت مختلف 
النواحــي الفنيــة واإلداريــة واالقتصاديــة، 
بالتطــور  الكــرة اآلســيوية  عــاد علــى  بمــا 

الشامل.
ورفــع رئيس االتحــاد البحرينــي لكرة اليد 
علي إسحاقي خالص التهاني والتبريكات 
إلــى مقــام صاحــب الجاللــة الملــك، وإلــى 
سمو رئيس الوزراء، وإلى سمو ولي العهد؛ 
بمناســبة تزكية الشــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة رئيًســا لالتحــاد اآلســيوي لكــرة 

القدم لوالية انتخابية جديدة.
كما تقدم بخالص التهاني إلى سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وإلى سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
وهنــأ رئيس اتحاد اليد الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم آل خليفــة بفــوزه بهذه المناســبة، 
مشــيًرا إلــى النجاحات التــي حققها طوال 
فتــرة ترأســه دفة االتحاد القاري ما رســخ 
القناعــة التامــة بأنه أهــاًل لثقــة االتحادات 
الوطنية القارية وجدارته لوالية انتخابية 

تمتد حتى العام 2023.
وقــال إســحاقي أن تزكيــة الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيم هو تأكيــد لكفاءته العالية في 
قيــادة أكبر اتحاد قاري، وتجســد ذلك في 
النقلــة النوعيــة التــي شــهدتها كــرة القــدم 
اآلســيوية طوال فترة رئاســته، بما اتصف 
بــه من إدارة حكيمة وأفكار رائدة وبفضل 
جهــوده البــارزة فــي تطويــر عمــل االتحاد 
مــن مختلــف النواحي الفنية والتســويقية 

واإلعالمية.
وأضاف أن الشيخ سلمان يحظى بحضور 
فاعــل ومؤثــر فــي كــرة القــدم اآلســيوية 
وتوليــه  تدرجــه  خــالل  مــن  والدوليــة 
المناصب القيادية الرياضية، وهي خبرات 
كفيلــة أكــدت قدرتــه الكاملــة علــى تــرأس 
االتحــاد، معرًبــا عــن اعتزاز أبنــاء البحرين 
تركــت  التــي  المرموقــة  الشــخصية  بهــذه 
بصمتهــا أمام العالم وأكــدت على امتالكها 
الكفــاءات الرياضيــة المتميــزة؛ بفضــل مــا 
تحظــى بــه مــن اهتمــام ورعايــة مــن قبــل 
القيادة الرشيدة في البالد، معربا عن ثقته 
الكاملــة فــي مواصلــة الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيم مشــوار النجــاح في االرتقاء بكرة 
الســنوات األربــع  القــدم اآلســيوية خــالل 

المقبلة.

الشيخ علي بن خليفة

أيمن المؤيد صقر بن سلمان  علي إسحاقي

الشيخ سلمان بن إبراهيم سمو الشيخ عيسى بن علي سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد يهنئ بتزكية ابن البحرين لرئاسة االتحاد اآلسيوي
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إبراهيــم بــن  ســلمان  حققهــا  التــي  بالمكتســبات  تشــيد  الرياضيــة  األســرة 
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بيعــة جديــدة حظــي بهــا الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة لرئاســة االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم ومنصب نائب رئيــس االتحاد 
الدولــي )الفيفــا( بالتزكيــة رســميا ألربــع ســنوات مقبلــة )2023-2019( بعدمــا أجمــع 47 اتحادا وطنيا على اختيار الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم آل خليفــة لقيــادة االتحــاد القاري لــدورة انتخابية جديدة على التوالــي ليواصل رحلة اإلنجازات والمكتســبات التي بدأها 

منذ العام 2013.

جاء ذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية 
لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم الــذي عقــد 
يــوم أمــس الســبت 6 أبريــل الجــاري فــي 
برئاســة  كوااللمبــور  الماليزيــة  العاصمــة 
الهنــدي برافول باتيل النائب األول لرئيس 
االتحــاد اآلســيوي، وبحضــور العديــد مــن 
ضيوف الشــرف يتقدمهم اإليطالي جياني 
لكــرة  الدولــي  االتحــاد  رئيــس  انفانتينــو 
الكونــكاكاف  اتحــاد دول  القــدم، ورئيــس 
فيكتــور مونتاليانــي وعــدد مــن المدعوين 
وكبــار الضيوف وبمشــاركة  47 اتحادا من 
بينهــم 46 يحــق لهــم التصويــت باســتثناء 

دولة جزر ماريانا الشمالية.
التاســع  االجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  فــي  والعشــرين 
الماليزيــة  بالعاصمــة  الســبت  يــوم  القــدم 

كوااللمبور.
وجــرى خــالل االجتمــاع االنتخابــات التــي 
أسفرت عن التالي: أعضاء مجلس االتحاد 
الدولي لكــرة القدم: محفوظة أكثر كيرون 
المهنــدي  عبدالعزيــز  ســعود  )بنغــالدش(، 
ماريانــو  )الهنــد(،  باتيــل  برافــول  )قطــر(، 
زهــاوكاي  دو  )الفلبيــن(،  جونيــور  ارانيتــا 

)الصين(، كوزو تاشيما )اليابان(.
نواب رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم: 
المهنــدي  عبدالعزيــز  ســعود  آســيا(  )غــرب 
)إيــران(،  تــاج  مهــدي  )الوســط(  )قطــر(، 
صالــح  فيصــل  ســيد  مخــدوم  )الجنــوب( 
زاو  زاو  )اآلســيان(  )باكســتان(،  حيــات 
امغاالنباتــار  غانباتــار  )الشــرق(  )ميانمــار(، 
فــي  النســائيات  العضــوات  )منغوليــا(. 
التنفيــذي: )غــرب آســيا( ســوزان  المكتــب 
)الجنــوب( محفوظــة  )فلســطين(،  الشــلبي 
أكثــر كيــرون )بنغــالدش(، )اآلســيان( كانيــا 
كيوماني )الوس(، )الشرق( هان اون غيونغ 
)كوريــا الشــمالية(، )وســط آســيا( ســتجري 
أعضــاء  الحقــا.  المقعــد  هــذا  انتخابــات 
المكتــب التنفيــذي لالتحاد اآلســيوي لكرة 
آســيا( عبدالخالــق مســعود  )غــرب  القــدم: 
)لبنــان(،  حيــدر  هاشــم  )العــراق(،  أحمــد 
ســالم ســعيد ســالم الوهيبي )عمان(، حميد 
محمــد الشــيباني )اليمــن(، )الوســط( ســيد 
علي رضــا آغازادة )أفغانســتان(، )الجنوب( 
داشــو اوغين تسيتشــوب دورجي )بوتان(، 
)اآلســيان( كريــس نيكــو )أســتراليا(، داتــو 
حامديــن بن حاجي محمــد أمين )ماليزيا(، 
تــران كووك تــوان )فيتنــام(، )الشــرق( فوك 

كاي شان اريك )هونغ كونغ(.

نعاهد األسرة اآلسيوية بالمزيد 
من النجاحات

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم عــن 
االتحــادات  بثقــة  واعتــزازه  شــكره  بالــغ 
الوطنيــة األعضــاء لتزكيته رئيســا لالتحاد 

2019-( المقبلــة  األربــع  للســنوات  القــاري 
علــى  اآلســيوية  األســرة  معاهــدا   ،)2023
مواصلــة العمــل الجــاد لتحقيــق المزيد من 

التقدم والتطور.
فــي  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وقــال 
األعضــاء،  لالتحــادات  الرســمي  خطابــه 
والذي ألقاه نيابة عنه النائب األول لرئيس 
االتحــاد اآلســيوي، رئيــس االتحــاد الهندي 
لكــرة القدم “برافول باتيل “ أعتذر لكم عن 
عــدم حضــوري لوقائــع اجتمــاع الجمعيــة 
العمومية لالتحاد اآلســيوي لوفاة والدتي، 
وأتمنــى لكــم التوفيــق والنجــاح والخروج 
بأفضــل القــرارات التــي تصــب فــي صالــح 

ازدهار اللعبة”.
آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وعبــر 
بالنجاحــات  البالغــة  ســعادته  عــن  خليفــة 
واإلنجــازات التي حققها االتحاد اآلســيوي 
لكــرة القدم في الفتــرة الماضية بعدم أبرم 
عقــودا تجاريــة ضخمــة ســتنعش خزينــة 
االتحاد في الســنوات الـ 10 المقبلة، مؤكدا 
حــرص االتحــاد اآلســيوي بمواصلــة العمل 
وتطبيــق  والشــفافية  النزاهــة  مبــدأ  وفــق 
نظام الحوكمة وتعزيز اســتثماراته لخدمة 
االتحــادات الوطنيــة، مشــيرا إلــى أن قــوة 
االتحــاد تكمــن فــي وحــدة أعضائــه، وأنــه 

يعمل دوما لمصلحة االتحادات الوطنية.
وأكــد بــأن الكــرة اآلســيوية ماضيــة علــى 
والتطــور،  النجــاح  مــن  المزيــد  طريــق 

مقبلــة  اآلســيوية  القــارة  وأن  خصوصــا 
علــى اســتضافة حدثين رياضييــن مهمين، 
وهمــا نهائيــات كأس العالــم )مونديال قطر 
2022(، ودورة األلعــاب األولمبيــة الصيفية 

) أولمبياد طوكيو 2020(.
وهنأ الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
جياني انفانتينو بمناســبة انتخابه لرئاســة 
االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا(، كمــا 
هنــأ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة على 
االســتضافة الناجحــة لنهائيات كأس آســيا 
التوفيــق  قطــر  لدولــة  متمنيــا  األخيــرة، 
والنجــاح فــي تنظيــم مونديــال 2022، كما 
للمنتخبــات  بالتوفيــق  تمنياتــه  عــن  عبــر 
اآلسيوية الخمسة التي ستشارك في كأس 

العالم للســيدات، والتي ســتقام في فرنســا  
العام الجاري 2019.

انفانتينو يهنئ سلمان بن 
إبراهيم 

القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  رئيــس  هنــأ 
اإليطالي جياني انفانتينو، الشــيخ ســلمان 
فــوزه  بمناســبة  خليفــة؛  آل  إبراهيــم  بــن 

برئاسة االتحاد اآلسيوي لوالية جديدة.
جــدا  ســعيد  “إننــي  انفانتينــو  وأضــاف 
فــي  حزيــن  ولكننــي  بينكــم،  بتواجــدي 
الوقت ذاته ألن رئيسكم الشيخ سلمان بن 
إبراهيــم غائــب عــن االجتماع؛ نظــرا لوفاة 
والدتــه، وأدعوكــم للوقــوف دقيقــة حــداد 
علــى روحهــا لنشــاطر الشــيخ ســلمان بــن 

إبراهيم حزنه على والدته..”.
وأكــد انفانتينــو بــأن فــوز الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم آل خليفــة بالرئاســة بمنصــب 
التزكيــة ومــن دون وجــود منافــس يعكس 
وحدة القارة اآلسيوية والتفاف االتحادات 
االتحــاد  رئيــس  وعبــر  حولــه،  الوطنيــة 
الدولــي عن اعتــزازه بالتواجد في اجتماع 
الكونجــرس اآلســيوي الــذي يجمــع عائلــة 
كــرة القدم في القارة فــي بلد المقر ماليزيا 
بقيــادة الملــك المعــروف بحبه لكــرة القدم، 
داعيــا جميع االتحادات األهلية إلى العمل؛ 

من أجل تطوير كرة القدم اآلسيوية.
الدولــي  االتحــاد  بــأن  انفانتينــو  وأوضــح 
أصبــح أقــوى مــن أي وقــت مضــى، حيــث 
كانــت مداخيل الفيفــا المالية قبل 2016 5 
مليــارات دوالر، وبعــد ذلــك العام اســتطاع 
عاشــها  التــي  األزمــة  يتخطــى  أن  الفيفــا 
وارتفعت مداخيله المالية 6.4 مليار دوالر، 
كما أن احتياطات الفيفا المالية كانت تبلغ 
مليــار دوالر قبــل 2016، واليــوم أصبحــت 

تبلغ 2.7 مليار دوالر.
وأشــار بــأن الفيفا أظهر التزامــا كبيرا تجاه 
دعــم  خــالل  مــن  اآلســيوية  االتحــادات 
علــى  التــي حصلــت  الوطنيــة  االتحــادات 
والــذي  مليــون دوالر،   80 مــن  يقــارب  مــا 
ارتفــع حاليا إلى 90 مليون دوالر في العام 
الواحــد ممــا يعنــي أنــه اقتــرب مــن مليــار 
دوالر، وهــو مــا يؤكــد حــرص الفيفــا علــى 

القــارة  فــي  الوطنيــة  االتحــادات  مــؤازرة 
اآلسيوية.

وتطلــع انفانتينــو لزيــادة عــدد المنتخبــات 
48 دولــة  إلــى   2022 فــي مونديــال قطــر 
مــع إلتاحــة الفرصة أمــام الــدول المجاورة 
أن  علــى  المباريــات  بعــض  الســتضافة 
يتخــذ القرار في اجتمــاع الفيفا في الفترة 

المقبلة.
واختتــم انفانتينــو حديثــه بتقديــم الشــكر 
والتقدير لكافة االتحادات اآلســيوية التي 
منحته الثقة برئاســة الفيفا مبديا ســعادته 

بالتواجد في الحدث اآلسيوي.

اليوسف: سلمان بن إبراهيم 

جدير بالثقة اآلسيوية

أكــد رئيــس االتحــاد الكويتــي لكــرة القــدم 
الشــيخ أحمــد اليوســف الصباح أن الشــيخ 
يســتحق  خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان 
ثقــة االتحــادات الوطنية األعضاء لرئاســة 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم، مشــيرا إلى 
أن اإلجمــاع الكبيــر لهــو أبلــغ دليــل على ما 
بعــد أن  بــه مــن تقديــر واحتــرام  يحظــى 
أرســى قيم الوحدة والتجانس واالستقرار 

داخل البيت اآلسيوي.
وأضــاف “بعــد تقــدم ثالثة مرشــحين على 
رئاســة االتحــاد اآلســيوي كنــت علــى ثقــة 
تامــة ســيكون هنــاك توافــق علــى مرشــح 
أن  بعــد  بالفعــل  حصــل  مــا  وهــو  واحــد، 
المهنــدي  ســعود  القطــري  انســحاب  تــم 
واإلماراتــي محمــد خلفــان الرميثــي ليتــم 
اختيــار الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم، وهــو 

أهل لتلك الثقة”.
بــن  ســلمان  الشــيخ  أن  الصبــاح  وأوضــح 
إبراهيــم جديــر بتلك الثقــة الكبيــرة بعدما 
قدم عمال مميزا، وكان همه األول واألخير 
مصلحــة الكــرة اآلســيوية خالل الســنوات 
الكويتــي  االتحــاد  وأن  الماضيــة،  الســت 
يدعمــه بقــوة، وهــو مــع كل مرشــح عربــي 

يمتلك القدرة والكفاءة.
وهنــأ الصبــاح الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم 
لواليــة  اآلســيوي  االتحــاد  برئاســة  بفــوزه 
جديــدة، متمنيــا لــه التوفيــق والنجاح في 
تقــدم  كمــا  الجديــدة،  االنتخابيــة  الــدورة 
بخالص التعازي للشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة بوفــاة والدتــه المغفور لها ســمو 

الشيخة عائشة بنت سلمان آل خليفة.

ثقة جديدة بالشيخ سلمان

الشيخ أحمد اليوسف

اجماع آسيوي على معظم قرارات االجتماع

مبايعة تاريخية لسلمان بن إبراهيم على رأس الهرم القاري
األول آســـيـــا  بـــرجـــل  ــة  ــق ــل ــط ــم ال ــا  ــه ــت ــق ث ــن  ــل ــع ت كـــوااللـــمـــبـــور  عــمــومــيــة 

كوااللمبور - الوفد اإلعالمي

انفانتينو متحدثا خالل المؤتمر

هدية تذكارية من االتحاد اآلسيوي للسيد انفانتينو

برافول باتيل يلقي كلمة االتحاد نيابة عن الشيخ سلمان بن إبراهيم

علي بن خليفة يدلي بصوت االتحاد البحريني في االنتخابات

اثناء عملية االقتراع

وقوف دقيقة حداد على روح والدة الشيخ سلمان بن إبراهيم

الكونغرس اآلسيوي يلتئم في كوااللمبورثقة آسيوية كبيرة بالشيخ سلمان
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أجمع رؤساء وممثلو االتحادات الوطنية في القارة اآلسيوية على أحقية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لتولي رئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، مشيدين بحالة 
اإلجماع وااللتفاف حول شخصية القائد لما يتمتع به من سمات قيادية جعلت منه الرجل األصلح لرئاسة االتحاد اآلسيوي.

اآلســيوية  الكــرة  أن  الجميــع  وأكــد 
النجاحــات  مــن  العديــد  شــهدت 
الســنوات  خــال  الهائلــة  والقفــزات 
الماضيــة بعدمــا تــرك الشــيخ ســلمان 
فــي  واضحــة  بصمــة  إبراهيــم  بــن 
مســيرة االتحــاد طالــت جميــع أركان 
اللعبــة وهو ما فرض على االتحادات 

الوطنية التمسك به لوالية جديدة.

الدباس: اختيار سلمان ليس 
مستغربا

وصــف رئيــس االتحاد الســوري لكرة 
القــدم فــادي الدبــاس تزكيــة الشــيخ 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان 
لواليــة جديــدة فــي رئاســة االتحــاد 
مــن  للفتــرة  القــدم  لكــرة  اآلســيوي 
الجمعيــة  جانــب  مــن   2019-2023
بأنهــا  وصفهــا  لاتحــاد،  العموميــة 
أمــر ليــس بمســتغرب علــى اإلطاق، 
معتبــرا بــان عــدم االســتغراب وتوقع 
المحطــات  مــن  نابــع  الثقــة  تجديــد 
المميــزة التي شــهدها االتحاد القاري 
فــي الســنوات األخيــرة إبــان رئاســة 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم، والــذي 
اســتطاع بحكمته وحنكته أن يحقق 
شــعاره المتمثــل فــي “آســيا متحدة”، 
وأضــاف بــأن االتحــادات اآلســيوية، 
ومــن بينها االتحاد اآلســيوي وجدت 
من صالح القارة اآلسيوية التصويت 
للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
ومنحــه الثقة مجددا بعــد النجاحات 
التي تحققت للكرة اآلســيوية، ومنها 
االتحــادات العربية فــي منطقة غرب 
الجميــع  خيــار  فــإن  وبالتالــي  آســيا، 
وصحيحــا  وناجحــا  واضحــا  كان 
واســتقرار  وحــدة  علــى  للمحافظــة 

الكرة في القارة األكبر بالعالم.
المحطــات  بــأن  الدبــاس  وأشــار 
المضيئــة واإلنجــازات التــي تحققــت 
فــي عهــد رئاســة الشــيخ ســلمان بــن 
ولكــن  كثيــرة،  خليفــة  آل  إبراهيــم 
أعضــاء  جميــع  نجــد  بــأن  يكفــي 
الجمعية العمومية لاتحاد اآلســيوي 
وهــو  فقــط،  واحــد  ُمرشــح  تختــار 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
بمن فيهم من ترشــحوا للرئاسة ومن 
اتفقــوا على دعمه الحقــا، حيث يدل 
ذلك على وجود توافق جماعي ولوال 
إصاحات الشيخ سلمان بن إبراهيم، 

فكنا لن نجد هذا االلتفاف الكبير.
وتمنى فادي الدباس التوفيق للشيخ 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة فــي 
ســنوات  باألربــع  الرئاســي  مشــواره 
المقبلــة، معتبــرا بــأن الجميــع متفائل 
إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  بــأن 
ستكون له بصمات إضافية على كرة 

القدم اآلسيوية في قادم األيام.

باتيل: سلمان فرض بصماته 
على االتحاد

الهنــدي  االتحــاد  رئيــس  اعتبــر 
لكــرة القــدم ونائــب رئيــس االتحــاد 

اآلســيوي لكــرة القدم برافــول باتيل 
الكونغــرس  اجتمــاع  أجــواء  بــأن 
اآلســيوي التاســع والعشــرين، والذي 
احتضنتــه ماليزيا جاءت مميزة في 
ظل حضور الدول األعضاء باالتحاد 
كافة ومشاركتهم الفاعلة في أعمال 
الديمقراطيــة  واألجــواء  االجتمــاع 
ظــل  فــي  الكونغــرس  ســادت  التــي 
مــن  عــدد  علــى  انتخابــات  وجــود 

المقاعد.
وأضــاف براتفول باتيــل، الكونغرس 
كلــن مميزا للغايــة، ولكن افتقد فقط 
لحضــور الرئيــس الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم آل خليفــة ألمــر خــارج عــن 
إرادتــه، ونحــن نقــدر موقفــه وعــدم 
اآلســيوية  أســرته  بيــن  تواجــده 
التــي أكــدت وقوفهــا إلــى جانبه في 
للســنوات  لاتحــاد  رئيــس  تزكيتــه 
األربــع المقبلــة، وهــي الجمعيــة التي 
االجتمــاع  فــي  بمشــاعرها  ســاندته 
عبــر الوقوف دقيقــة حزنا على وفاة 

والداته.
رســالة  نقلــت  “لقــد  باتيــل  وتابــع 
الرئيــس الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
الجمعيــة  أعضــاء  إلــى  خليفــة  آل 
العموميــة لاتحــاد، وأنــا مؤمــن بــأن 
تابعــة  وطنيــة  كاتحــادات  قرارنــا 
فــي  صائبــا  كان  اآلســيوي  لاتحــاد 
تجديــد الثقــة بالشــيخ ســلمان هــذا 
والرجــل  إداريــا  المحنــك  الرجــل 
المحبوب من جانب الجميع والرجل 
عملــه،  يفــرض  أن  اســتطاع  الــذي 
ويضع بصمته بشــكل واضح منذ أن 

تولى رئاسة االتحاد”.
وأكــد بــان االتحــاد اآلســيوي مقبــل 
على خطــوات تطويريــة قادمة بكل 

تأكيد، ويكفي بأن القارة ســتحتضن 
حدثيــن مهميــن في األعــوام المقبلة 
يتمثان فــي أولمبياد طوكيو 2021 

وكأس العالم في قطر 2022.

حيدر: آسيا الموحدة تجسدت 
في الكونجرس

لكــرة  اللبنانــي  قــدم رئيــس االتحــاد 
القــدم هاشــم حيــدر الشــكر للجمعية 
علــى  االســيوي  لاتحــاد  العموميــة 
الثقة التي أولوها إياه للفوز بعضوية 

المكتب التنفيذي.
وقــال حيدر: إن آســيا الموحدة التي 
أوجدها الشــيخ سلمان تواصلت في 
الكونجــرس الحالــي، وأثبتــت القــارة 
االتحــاد  رئيــس  تصريــح  وبحســب 
الدولــي لكرة القــدم “فيفا” بأنها قوية 
ومتماســكة، وتنتظر الكرة اآلســيوية 
ســنوات خصبة مقبلــة من اإلنجازات 

على الصعيدين الفني واإلداري.
واســتطرد حيدر قائا: إن التطورات 
ســتكون ملموســة أكثــر مــن أي وقت 
مضــى، وذلــك بعد أن توافــق الجميع 
علــى اســتمرارية الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة، مضيفــا: اتحاده 
كان وسيســتمر مــن أقــوى الداعميــن 
للشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم، والــكل 
يعلــم بــأن التفاف آســيا خلفــه بمثابة 
النهــج  لــه لاســتمرار علــى  تفويــض 
الــذي ســار عليــه، مضيفــا: االلتفــاف 
إلــى عطاءاتــه  الديــن  حولــه هــو رد 
وإلى كل المنجزات التي ســجلت في 
ســجات االتحــاد القــاري، حيث رفع 
أســهم جوائــز المســابقات، وحصلــت 
عنهــا  يبحــث  كان  التــي  النزاهــة 

الجميع.

وقــال رئيــس االتحــاد اللبنانــي: لقــد 
واضحــة  إســتراتيجية  هنــاك  كانــت 
ســلمان  الشــيخ  جانــب  مــن  المعالــم 
في الســنوات الســت الماضية، وســار 
عليهــا ونفذهــا بدقــة، وبالتالــي كانت 
ثمــرة ذلــك اإلنجــازات فــي العديــدة 
وفــي مختلــف المجــاالت فــي تنفيــذ 
البطــوالت والمســابقات ورفــع قيمــة 
جوائزهــا، موضحــا: وشــهد التحكيم 
أيضا تطورا ملحوظا، ولعل أكاديمية 
الحــكام من المكاســب التــي تحققت 
بالتحكيــم  االرتقــاء  فــي  وأســهمت 
على صعيد آسيا، بل وزاد عددها في 
التواجد في أكبر محفل عالمي، وهو 

كأس العالم لكرة القدم.
وفي نهاية حديثه قال هاشــم حيدر: 
كمــا أن زيــادة عــدد المنتخبــات فــي 
النهائيــات اآلســيوية أكــد بــأن البيت 
اآلســيوي يهمــه تواجــد الجميــع فــي 
للجميــع،  القــدم  كــرة  ألن  بطوالتــه؛ 
وهــذا هو النهج الذي يســعى لتنفيذه 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم، مضيفا: 
المرحلــة  خــال  بيــده  يدنــا  ســنضع 
المقبلــة، وســيتواصل التطويــر الــذي 
شهدته الجمعية العمومية في عهده.

مخدوم: بقيادة سلمان الكرة 
اآلسيوية شهدت تطورا

أكــد رئيس االتحاد الباكســتاني لكرة 
القدم ونائب رئيس االتحاد اآلسيوي 
عن منطقــة الجنوب فيصــل مخدوم 
أن القيــادة القوية للشــيخ ســلمان بن 
إبراهيم لاتحاد اآلسيوي للعبة تعود 
باإليجاب والنجاح للقارة وكرة القدم 
اآلســيوية، حيــث قــال “بدايــة أبــارك 
للشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم تزكيتــه 

لرئاســة االتحاد اآلســيوي لكرة القدم 
لــدورة انتخابيــة جديــدة، فهــو رجل 
منصبــه  فــي  االســتمرار  يســتحق 
قدمــه  لمــا  نظــرا  لاتحــاد؛  كرئيــس 
ونجاحــه  الماضيــة  الســنوات  خــال 
في توحيــد القارة اآلســيوية بصورة 
علــى  بغريــب  ليــس  وهــذا  كبيــرة، 
الشــيخ ســلمان الــذي يمتلــك تاريــخ 
كبيــر وشــخصية قيادية قويــة أهلته 
لقيــادة أكبر قــارات العالم بنجاح غير 

مسبوق”. 
وتابع “االتحاد االســيوي يعيس حالة 
من القوة واالنتعاش في عهد الشيخ 
الكثيــر  حيــث  إبراهيــم،  بــن  ســلمان 
التــي  والمنجــزات  النجاحــات  مــن 
تعــود بالنفــع علــى جميــع االتحــادات 
األعضــاء والكــرة اآلســيوية بصــورة 

عامة”. 
اجتمــاع  أن  مخــدوم  وأوضــح 
الكونغرس الذي عقد يوم أمس كشف 
قوة االتحاد اآلســيوي بقوله “التقرير 
اإلداري والمالــي الــذي تم عرضه في 
علــى  دليــل  أمــس  يــوم  الكونغــرس 
التطور الكبير الذي تعيشه القارة في 
السنوات الست األخيرة التي ترأسها 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم، حيث إن 
االتحــاد اآلســيوي اليوم أصبــح أكثر 
قــوة ونشــاط ومقــدرة علــى تطويــر 
التــي  بالصــورة  القــارة  فــي  اللعبــة 
تواكــب التطــور الحاصــل فــي اللعبــة 

على المستوى العالمي”. 
تعيــش  اآلســيوية  “القــارة  وأضــاف 
اليــوم نشــاط كبيــر علــى صعيــد كــرة 
القــدم، حيــث تــم رفع ســقف الجوائز 
فــي البطوالت التــي ينظمهــا االتحاد 
اآلســيوي للعبــة ســواء على مســتوى 

وكذلــك  األنديــة،  أو  المنتخبــات 
التــي  والبرامــج  العديــدة  البطــوالت 
يقيمهــا االتحــاد، والتــي تهــدف إلــى 
بشــفافية  اآلســيوية  الكــرة  تطويــر 

تامة ونزاهة كبيرة”. 
وأوضــح مخــدوم أن الشــيخ ســلمان 
قــوي  إبراهيــم شــخصية وقائــد  بــن 
أجــل  مــن  وإخــاص؛  بجهــد  يعمــل 
مــا  وهــو  كافــة،  اآلســيوية  العائلــة 
يعكــس القــوة المســتوى الكبيــر مــن 
الشفافية التي يعيشها االتحاد تحت 
قيادة ســلمان بن إبراهيــم، ونأمل أن 
يســتمر النجاح في الســنوات المقبلة 
أجــل  مــن  العمــل؛  ومواصلــة  للقــارة 
االتحــادات  القــارة وجميــع  مصلحــة 

األعضاء. 

اتحاد الكرة البحريني يساند 

غوام لدعم “ماريانا” 

كشــف رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة 
القدم  الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة 
خطابــا  تلقــى  البحرينــي  االتحــاد  بــأن 
القــدم  لكــرة  غــوام  اتحــاد  مــن  رســميا 
تضمــن طلــب معاونة اتحاد جــزر مارينا 
الشــمالية لكرة القدم لقبولهم كعضو في 
الصاحيــات،  كامــل  اآلســيوي  االتحــاد 
إلــى أن هــذا اإلجــراء روتينــي،  مشــيرا 
وأن اتحــاد الكرة البحريني ومن منطلق 
حرصــه علــى دعم االتحادات اآلســيوية 
االنضمــام  علــى  وافــق  معهــا  والتعــاون 
هــذا  علــى  الموافقــة  الــدول  لمجموعــة 
الطلــب، قائا بــأن اتحاد الكرة دعم هذه 
المبادرة التي ستشكل إحياء لكرة القدم 
فــي إحدى دول آســيا، وهــو مبدأ اتخذه 
اتحــاد الكــرة لمعاونــة أي اتحــاد كــروي 

سواًء في القارة اآلسيوية أو خارجها.

معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم

إجماع آسيوي على شخصية القائد “سلمان”
الهائلة بــنــجــاحــاتــه  ــادوا  ــ ــ وأش االتـــحـــاد  ــة  ــاس ــرئ ل األصــلــح  الــرجــل  ــه  أنـ أكــــدوا 

كوااللمبور - الوفد اإلعالمي:

اختتمــت يوم أمس منافســات الجولة 
15 لــدوري ناصر بــن حمد الممتاز لكرة 
اســتاد  علــى  لقاءيــن  بإقامــة  القــدم، 

مدينة خليفة الرياضية.
فــي المبــاراة األولــى، تعــادل المالكيــة 

والرفاع الشرقي سلبيا دون أهداف.
وجــاءت الفرصــة األبــرز فــي المبــاراة 
عنــد الدقيقــة )79(، حينمــا ســدد العب 
المالكية عيسى البري كرة قوية داخل 
المنطقــة تألــق فــي إبعادهــا الحــارس 

الشرقاوي راشد الدوسري.
وشــهدت المبــاراة حالــة طــرد لاعــب 
الرفاع الشــرقي محمد طارق لحصوله 
علــى إنذاريــن صفراويــن )69(، كمــا تم 
اســتبعاد مساعد مدرب الشرقي خليل 

إبراهيم.
بونفــور،  محمــد  الحكــم  المبــاراة  أدار 

وعاونه ســيد جــال محفــوظ ومحمد 
عدنــان  ســيد  الرابــع  والحكــم  غــازي، 

محمد.
وفــي المبــاراة الثانية، فاز النجمة على 

البديع بنتيجة )4-0(.

هــدف  يســجل  أن  النجمــة  اســتطاع 
التقــدم مبكــرا، بعدمــا توغــل المدافــع 
األيســر أحمــد عبــدهللا داخــل المنطقة 
وســدد كرة قوية بيساره عانقت شباك 

الحارس حسن العالي )9(.

أن  علــي  هــزاع  البديــع  العــب  وكاد 
يســجل التعــادل لفريقــه، إال أن كرتــه 
الثابتــة المتقنــة منعتهــا العارضــة مــن 

الدخول إلى المرمى )23(.
وفي الشــوط الثاني، ســجل علي مدن 

)62(، قبــل أن  الهــدف الثانــي للنجمــة 
 )82( الثالــث  الهــدف  ممــادو  يســجل 

والرابع )88(.
محفــوظ،  عمــار  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وعاونــه عبــدهللا صالــح وســيد فيصل 

علوي، والحكم الرابع إسماعيل حبيب.
وبنــاء علــى نتائــج أمس، فــإن ترتيب 
الــدوري صــار كاآلتي:الرفاع 31 نقطة 
نقطــة   31 المنامــة  مبــاراة،   14 مــن 
 ،16 28 مــن  16 مبــاراة، النجمــة  مــن 
المحــرق 24 مــن 14، الحد 22 من 14، 
الرفــاع الشــرقي 16 مــن 14، الشــباب 
16 من 16، البديع 15 من 15، المالكية 

13 من 16، الحالة 12 من 15.

فوز نجماوي.. وتعادل المالكية مع الرفاع الشرقي

من لقاء المالكية والرفاع الشرقي من لقاء النجمة والبديع
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قــام رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ 
عيســى بــن علــي بن خليفــة آل خليفة، بزيــارة إلى نادي 
ســماهيج، التقــى خاللهــا برئيــس مجلــس إدارة النــادي 
محمــد إبراهيم حســن وأعضاء مجلــس اإلدارة بحضور 
عــدد مــن أعضاء مجلــس إدارة االتحاد ومنتســبي نادي 
ســماهيج وأعضــاء الجهازيــن الفنــي واإلداري للفريــق 

األول السالوي وفرق الفئات العمرية.
وتأتي هذه الزيارة في ظل النهج الذي يتبعه سموه من 
خــالل سياســة التواصــل المســتمر مع األنديــة األعضاء 
واالســتماع والتشــاور مع الجميع لما فيه مصلحة اللعبة 
وتطويرهــا والوصــول بها إلــى أعلى المســتويات الفنية 

المنشودة. 
وأكد ســموه أن هذه الزيارة التي تأتي ضمن العديد من 
الزيــارات التــي مــن شــأنها أن تعزز األجــواء وتعزز روح 

الفريق الواحد الذي تتمتع به السلة البحرينية.
وأضــاف ســموه إن نادي ســماهيج وبالرغــم من حداثته 
فــي لعبة كرة الســلة إال أنه بدأ يثبــت أقدامه فيها وكان 

قريًبــا للغايــة هــذا الموســم مــن تحقيــق لقــب الــدوري 
الفضــي أمــام فرق قوية تفوقه فــي الخبرة واإلمكانات، 
مشــيًرا إلــى أن العمل في النــادي وتحديًدا في لعبة كرة 
الســلة هــو عمل متميز للغاية وهذا مــا يتضح من خالل 
الخامات التي نشاهدها في فرق النادي بمختلف الفئات 
العمريــة حتــى أن فريــق الناشــئين وصــل لنهائي الكأس 
هذا الموســم وحقق المركز الثاني وكذلك المركز الثالث 
فــي الــدوري إضافــة الختيــار العديــد مــن الالعبيــن في 

المنتخبات.
ســماهيج  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  أشــاد  بــدوره، 
بزيــارة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفــة للنادي، 
مؤكــًدا أن لعبــة كــرة الســلة البحرينيــة تواصــل عطائهــا 
وتطورهــا الملحــوظ منــذ تولــي ســموه رئاســة االتحــاد، 
ووعــد باالهتمــام بشــكل أكبــر باللعبــة في النــادي خالل 
المواســم القادمــة خصوًصــا في ظل الدعــم الذي يتلقاه 
نادي سماهيج من سمو الشيخ عيسى بن علي ومجلس 

من الزيارةإدارة االتحاد البحريني لكرة السلة.

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور نادي سماهيج
ســــــــمــــــــوه أثــــــــنــــــــى عــــــلــــــى عــــــــطــــــــاء أبـــــــــنـــــــــاء الــــــــنــــــــادي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

واصلــت ألعــاب القــوى البحرينيــة تســجيل حضورهــا 
القــوي في البطولــة العربية الحادية والعشــرين أللعاب 
التــي يســتضيفها االتحــاد  للرجــال والســيدات  القــوى 
المصــري أللعــاب القوى، فــي الفترة من 5 حتى 8 أبريل 
الجاري، على ميدان ومضمار أســتاد ملعب خلف أحمد 

الحبتور بالجامعه األميركية.
  وحقــق منتخبنــا الوطنــي 11 ميداليــة ملونــة منهــا 6 
ميداليــات ذهبيــة جــاءت فــي ســباقات رمــي القــرص 
سيدات، 400 متر سيدات، 400 متر رجال، 3 آالف متر 
موانــع رجــال، 100 متر ســيدات و100 متر رجال، فيما 
حقــق األحمــر 3 ميداليــات فضية جاءت فــي 100 متر 
جواجــز ســيدات، 100 متــر رجــال و100 متر ســيدات، 
كما حقق منتخبنا ميداليتين برونزيتين في 1500 متر 

رجال و800 متر سيدات.
إلــى  الميداليــات  عــدد  فــي    ورفــع منتخبنــا رصيــده 
13 ميداليــة، بعــد أن حقــق منتخبنــا فــي اليــوم األول 

ميداليتين ذهبيتين.

سلوى بطلة سباق 400 متر سيدات

األول  المركــز  عيــد  ســلوى  األولمبيــة  البطلــة  ونالــت 
والميداليــة الذهبيــة، بعــد أن ظفــرت بســباق 400 متــر 
سيدات، بزمن وقدره 52:72 دقيقة، وحلت في المركز 
الثاني المغربية آســيا بزمن 53:73 دقيقة، وجاءت في 
المركز الثالث المصرية إيمان بزمن 54:43 دقيقة، فيما 
اختتــم العــداءة البحرينــي فاطمــة مبــارك الســباق فــي 

المركز الرابع بزمن 55:24.

أبوبكر يتوشح بذهبية 400 متر رجال

وتوشح العداء البحريني عباس أبوبكر بالميدالية 
الذهبيــة لســباق 400 متــر، إذ تألــق أبوبكــر وأنهى 
الســباق في زمن 45:90 دقيقة.كيبت يســيطر على 

سباق 3000 متر موانع
وبســط العــداء البحرينــي جــون كيبــت ســيطرته علــى 
بالميداليــة  ظفــر  أن  بعــد  موانــع،  متــر  آالف   3 ســباق 
الذهبيــة ونــال المركــز األول للســباق حينمــا حقــق زمن 

وقدره 8:30:75 دقيقة.

روتجي ينال برونزية 1500 متر رجال

العــداء  حقــق  رجــال،  متــر   1500 ســباق  وفــي 
إبراهــام روتجــي المركــز الثالــث ونــال الميداليــة 
البرونزية، منهًيا السباق في زمن وقدره 3:44:34 
دقيقة، فيما لم يحالف الحظ عدائنا محمد أيوب 

من الصعود لمنصة التتويج بعد أنهى السباق في 
المركــز الرابــع بزمــن 3:45:34 دقيقــة، وجــاء فــي 
المركــز األول العــداء الجيبوتــي عيــن هللا بزمــن 
3:43:84 دقيقة.مارتــا تتــوج ببرونزيــة 800 متــر 

سيدات
هيرباتــو  مارتــا  البحرينيــة  العــداءة  وتّوجــت 
بالميداليــة البرونزيــة بعــد أن حقــق المركز الثالث 
وقــدره  بزمــن  ســيدات  متــر   800 ســباق  فــي 
2:08:55 دقيقــة، خلفا للمتصدرة المغربية حليمة 
التــي أنهــت الســباق بزمــن 2:07:95 دقيقة.أمينة 

تنال فضية 100م حواجز السيدات
نالــت العــداءة أمينــة يوســف المركز الثانــي والميدالية 
أنهــت  بعــد  متــر جــواز ســيدات   100 لســباق  الفضيــة 
14:66 دقيقــة، خلفــا لصاحبــة  وقــدره  بزمــن  الســباق 
المركــز األول المغربيــة لميــاء التي أنهت الســباق بزمن 

14:31 دقيقة.

آلبرت بطال لسباق الـ10 آالف

والميداليــة  األول  المركــز  روب  آلبــرت  العــداء  حقــق 
رجــال،  متــر  آالف   10 بســباق  ظفــر  أن  بعــد  الذهبيــة 
مقدًمأ أداًء عاليا تفوق من خالله على أقرب منافســيه 
العدائيــن المغربــي والجيبوتــي، فيمــا لــم يحالف الحظ 
عدائنــا داويت فيــكادو من الحصول علــى أحد المراكز 

الثالثة األولى.
  وحقق آلبرت زمن قدره 28:21:08 دقيقة تّوجه بطال 

للسباق.

جدول مشاركات اليوم 

نتائجــه  الوطنــي  منتخبنــا  يواصــل  أن  المؤمــل  ومــن 
اإليجابيــة فــي اليــوم الثالث مــن البطولة، إذ سيشــارك 
األحمــر فــي 8 مســابقات مختلفــة بــدءا مــن 400 متــر 

حواجز سيدات نهائي في الساعة 5:00 مساًء بتوقيت 
المملكة، وبمشاركة العداءة أمينة يوسف.

  وفــي الســاعة 6 مســاًء، تشــارك العدائتــان تاجيســت 
ميكونيــن ووينفــرد يافــي فــي نهائي ســباق 3000 متر 

موانع سيدات.
  وفــي الســاعة 6:20 مســاًء، تشــارك العداءتــان ســلوى 
متــر   200 نهائــي  نصــف  فــي  الخالــدي  وهاجــر  ناصــر 
ســيدات، ويشــارك فــي المســابقة نفســها على مســتوى 
الرجال العداءان يعقوب سالم وعبدو بركة في الساعة 

6.40 عصرا.
  وتســتمر مشــاركة أحمــر القــوى فــي اليــوم الثالث من 
البطولة، إذ ســيكون ســيكون العداءان إبراهام روتجي 

ومحمــد أيــوب علــى موعد مع نصف نهائي ســباق 800 
متــر رجــال الــذي ســيقام فــي الســاعة 7 مســاًء، وتليها 
عن الســاعة 7:20 مشــاركة العدائتان تاجيســت جاشاو 
ومارتــا هيرباتــو فــي نصــف نهائــي ســباق 1500 متــر 

سيدات.
  ويختتــم منتخبنــا مشــاركته في ســباقات اليــوم، عبر 
خوضه المرحلة النهائية لسباقي التتابع 100-4 للرجال 

والسيدات.

البوعينين: هدفنا المنافسة على 
المركز األول 

   أكد أمين السر العام باالتحاد البحريني أللعاب القوى 
راشــد أحمــد البوعينيــن، إن منتخبنا الوطنــي جاء إلى 
القاهــرة من أجل المنافســة على المركز األول وتحقيق 

لقب البطولة في نسختها الحادية والعشرين.
  وقــال البوعينين:”منــذ اســتالم ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة رئاســة االتحــاد واللعبــة، فهــي تعيــش 
تطــور كبيــر ينعكس على النتائــج التي تم تحقيقها في 
الســنوات األخيرة، فالمشاركة البحرينية في البطوالت 
وتحقيــق  األولــى  المراكــز  علــى  المنافســة  أجــل  مــن 
الميداليــات الملونــة، وهــذا مــا نســعى إليــه فــي هــذه 

البطولة العربية”. 
  وبيــن البوعينيــن أن جميــع مشــاركات البحريــن فــي 
بصــورة  تأتــي  ال  األلعــاب”  “أم  ومســابقات  بطــوالت 
اعتياديــة أو مــن أجل المشــاركة فقط، بــل تتعدى ذلك 
بكثيــر لتصــل إلــى اعتــالء منصــات التتويــج والظفــر 

باأللقاب.
منتخبنــا  وعــداءات  عدائيــن  إن  البوعينيــن  وقــال    
الوطنــي كانــوا علــى قدر كبيــر من الجهوزية للمنافســة 
علــى المراكز األولى في هذه النســخة من البطولة، بعد 
أن خاضــوا تحضيــرات وإعــداد جيــد، مضيفــا بأن هذه 

البطولة ستكون خير إعداد للبطولة اآلسيوية المقبلة. 
  وأضــاف البوعينيــن “منــذ يومنــا األول فــي البطولــة 
ونحن نعلم أن منتخبات مصر، المغرب والجزائر ممكن 
أن يكون لهم دور كبير في المنافســات، وهذا ما تحقق 
في اليوم األول بعد أن نالت مصر 4 ميداليات ذهبية”.

  وأوضــح البوعينيــن أن بدايــة منتخبنــا فــي البطولــة 
جــاءت كمــا هــو مخطط لها ســابقا عبر خطــف عدد من 
الميداليــات، إذ نجــح عداؤونــا مــن تحقيــق ميداليتــن 
ذهبيتيــن، فيمــا تأهــل جميع عداؤونــا لــأدوار النهائية 
بعــد تخطيهــم مرحلة التصفيات بنجــاح، وهو ما يؤكد 
الجهوزية البحرينية للمنافســة على الميداليات الملونة 
وتحقيــق انجــاز جديد يضاف لالنجــازات الكبيرة التي 

يحققها االتحاد البحريني أللعاب القوى. 
  وقــال البوعينيــن إن فــي اليــوم الثانــي مــن البطولــة 
يشــهد  بــأن  متوقعــا  عــام،  بشــكل  الصــورة  ســتتضح 
هــذا اليــوم حصــول منتخبنــا علــى حصيلــة جيــدة مــن 
الميداليات التي من شــأنها أن تعزز حظوظ األحمر في 

اعتالء صدارة الترتيب وتحقيق لقب البطولة.
  وأردف قائــال” صحيــح بــأن الجهــود والتركيــز منصب 
على المشــاركة اآلســيوية نهاية الشــهر الجاري وبطولة 
العالــم التــي ســتقام شــهر ســبتمبر المقبــل، لكــن هــذا ال 
يعني إغفال أو إهمال البطولة العربية، ولهذا نحن على 

أتم االستعداد لتحقيق أفضل النتائج”. 
  وتابــع “اســم البحريــن بــات صعبــا فــي ألعــاب القــوى 
على المســتوى العالمي، ومن الضروري المحافظة على 
النجاحات التي تحققت ونحن قادرون على المحافظة 
التــام عــن جهــود  البوعينيــن رضــاه  عليهــا”.   وأبــدى 
ونتائــج الالعبيــن واســتعداداهم للبطولــة منــذ اليــوم 
األول، مؤكــدا فــي الوقــت ذاته أهمية العمــل الجماعي 
المشــترك بيــن أعضــاء الوفــد البحرينــي نحــو تحقيــق 

الهدف المنشود.

“أحمر القوى” يواصل نتائجه القوية في البطولة العربية

فرحة سلوى عيدمن تتويج وينفرد بذهبية 5 أالف متر سيداتمن التتويج فرحة إبراهام

فرحة عباس أبوبكر
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الرفاع يكسب المنامة ويؤجل الحسم
نحو تحديــد الطرف الثاني فــي نهائي كأس خليفة بن ســلمان

حقــق الرفــاع فــوزا ثمينــا علــى حســاب المنامــة بنتيجــة )63-74(، فــي المبــاراة التــي 
جمعتهمــا، أمــس، على صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن نصف النهائي الثاني لكأس 
خليفة بن سلمان لكرة السلة؛ ليمد بذلك الحسم إلى مباراة فاصلة نحو تحديد الطرف 

الثاني في النهائي.

وكان المنامــة قــد فــاز في المبــاراة األولى، 
لكــن فــوز الرفــاع أمــس أجــل الحســم إلــى 
مبــاراة فاصلة ســتقام يــوم الثالثاء المقبل 
الموافــق 9 أبريــل الجــاري، وســيكون فيها 
الثانــي  الطــرف  هويــة  لتحديــد  الحســم 
علــى  تأهــل  الــذي  المحــرق  جانــب  إلــى 
حســاب االتحــاد. وجــاءت نتائــج فتــرات 

)8-20:المنامــة(،  كاآلتــي:  أمــس  المبــاراة 
)18-27:الرفــاع(،  )14-15:الرفــاع(، 

)11-24:الرفاع(.
وكان أبــرز المســجلين للرفاع:محمــد كويد 
)22 نقطــة(، منصــور )18 نقطــة(، أونواكــو 
)15 نقطة(، وبالنســبة للمنامة:حسن نوروز 

)16 نقطة( وستيفنز )12 نقطة(.

أحمد مهدي   )تصوير:خليل إبراهيم(

محمد الدرازي من القاهرة 
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فيصل بن راشد يتوج الفرسان األوائل
فــي آخــر بــطــوالت الــقــدرة عــلــى كـــؤوس وجــوائـــز ســبـــاق نــاصـــر بـــن حــمـــد

الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  أنــاب 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــئون 
لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس  والرياضــة  للشــباب 
ســمو  القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، نائــب رئيس 
المجلــس األعلــى للبيئــة رئيس االتحــاد الملكي 
الشــيخ  ســمو  القــدرة  وســباقات  للفروســية 
فيصــل بــن راشــد آل خليفــة؛ لتتويــج الفائزيــن 
 120 لمســافة  للعمــوم  للقــدرة  ســموه  ببطولــة 
كيلومتــًرا، التــي حقــق لقبهــا علــى فئــة العمــوم 
اإلســطبل  مــن فريــق  الفــارس ســلمان عيســى 
عبدالرحمــن  والفــارس  فيكتوريــوس  الملكــي 
العلــي مــن إســطبل أحمــد الفاتح على مســتوى 
األهالــي بمشــاركة واســعة مــن مختلف فرســان 
الفريــق الملكــي واإلســطبالت المحليــة، وتابــع 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة مراحل 
السباق التي جاءت كما كان متوقًعا لها باإلثارة 

والمنافسة الشديدة.
فريــق  مــن  عيســى  ســلمان  الفــارس  وحقــق 
الجــواد  مــع  فيكتوريــوس  الملكــي  اإلســطبل 
بريــس دي فيري المركــز األول بزمن 04:32:11 
المركــز  وفــي  كيلومتــًرا   26 وبســرعة  ســاعة 
إســطبل  مــن  الســندي  الفــارس خليفــة  الثانــي 
بزمــن  وياتــر  زلوتــي  الجــواد  مــع  الفرســان 
05:08:40 ســاعة وبســرعة 23 كيلومتــًرا وفــي 
الخلــف  الفــارس خالــد يوســف  الثالــث  المركــز 
مــع الجــواد أناكــن مــن إســطبل الفرســان بزمــن 
22 كيلومتــًرا. أمــا  05:17:55 ســاعة وبســرعة 
البطولــة  لقــب  فحقــق  اإلســطبالت  مســتوى 
والمركــز األول الفــارس عبدالرحمــن العلــي مــع 
الجواد ليفورت من إســطبل أحمد الفاتح بزمن 
فــي  كيلومتــًرا،   22 وبســرعة  ســاعة   5:24:22
المركــز الثاني الفارس عبدالرحمن محمد الزايد 
مع الجواد صاروخ من إســطبل المغيرات بزمن 
5:24:56 ســاعة وفــي المركــز الثالــث الفــارس 
عبــدهللا عيســى الجناحــي مع الجــواد كايروس 
مــن إســطبل األصايــل بزمــن 05:29:26 ســاعة 

وبسرعة 21 كيلومتًرا.

 ناصر بن حمد: سباق متميز

وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
بالمســتوى الفنــي الرفيــع للســباق، الــذي شــهد 
الفرســان،  مختلــف  قبــل  مــن  كبيــرة  مشــاركة 
مؤكــدا أن نجــاح الســباق جاء بفضل المشــاركة 
التــي تحققــت مــن  الجيــدة  الكبيــرة والنتائــج 
قبــل جميــع الفرســان المشــاركين فــي الســباق 
بعــد األداء الفنــي الكبيــر الــذي قدمــه فرســان 

اإلسطبالت المشاركة.
وأعــرب ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
عن تفاؤله بمســتقبل زاهر للقدرة في المواســم 
المملكــة  المقبلــة علــى المســتوى المحلــي فــي 
بعــد النتائــج المتميزة التي قدمها الفرســان في 
الســباق عطفــا علــى بــروز العديد مــن المواهب 
الرياضيــة القادرة على مواصلة مســيرة رياضة 
القــدرة فــي المملكــة، مؤكــدا ســموه أن الفريــق 
الملكي شارك في هذا السباق وكان الهدف منه 
للفرســان والجيــاد  الفنيــة  معرفــة المســتويات 
اســتعدادا للمشــاركة فــي البطــوالت الرياضيــة 

المقبلة.
وهنــأ ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 

الفرســان الفائزين بالســباق، وأعرب عن تقديره 
فــي  العاملــة  اللجــان  أعضــاء  جميــع  لجهــود 
البطولــة، مؤكــدا الــدور البــارز لهــم فــي نجــاح 
منافســات البطولة والتي نالت اإلشــادة الكبيرة 
مــن قبــل جميــع المتابعيــن الذين حرصــوا على 
المراحــل  حتــى  بدايتــه  منــذ  الســباق  متابعــة 

األخيرة.
وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
كبيــًرا  نجاًحــا  شــهد  للقــدرة  ســموه  ســباق  أن 
قبــل  مــن  والكبيــرة  القويــة  المشــاركة  بفضــل 
فرســان البحريــن الذيــن حرصوا علــى الحضور 

والمشاركة في هذه السباقات.
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
بالمســتويات الفنيــة الرفيعة التــي قدمها جميع 
الفرســان والتي جاءت بعد المستويات الالفتة 
خــالل مراحــل الســباق مشــيدا ســموه بالجهود 
العاملــة  اللجــان  جميــع  بذلهــا  التــي  الكبيــرة 
والمنظمــة للبطولــة، مؤكــدا ســموه الــدور المهم 
الذي قامت به جميع اللجان العاملة في البطولة 

األمر الذي وفر جميع أسباب النجاح لها.

 فيصل بن راشد: مستويات جيدة

أشــاد ســمو الشــيخ فيصل بــن راشــد آل خليفة 
بدور ومتابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة لجميع مراحل الســباق مؤكدا أن هذا 
الدعــم لــه بالغ األثر في تشــجيع الفرســان ورفع 

درجــات الحمــاس والجديــة لديهم، مــا ينعكس 
أثــره علــى األداء في الســباق، مؤكدا أن ســموه 
حــرص على تطوير ســباقات القــدرة البحرينية 
ظهــر  أن  بعــد  الموســم  هــذا  فــي  بثمــاره  أتــى 
الفرسان بشكل مغاير عن المواسم الماضية، في 
إشــارة إلى التطور الكبير الحاصل في ســباقات 
القــدرة البحرينية، مشــيًدا بالجهود التي قامت 
بهــا كل اللجــان فــي التحضيــر واإلعداد لســباق 
ناصر بن حمد وجميع السباقات الماضية والتي 
ســاهمت بكل تأكيد في إنجاح جميع الفعاليات 

التي تقام في قرية القدرة الدولية.
آل  راشــد  بــن  فيصــل  الشــيخ  ســمو  وأضــاف 
خليفة أن الســباق جــاء قويا من جميع النواحيـ 
وأكــد النوايــا البطوليــة للفرســان الذيــن قدمــوا 
مســتويات كبيرة في السباق الختامي للموسم، 
مشــيرا إلــى أن الموســم المقبــل ســيكون أكثــر 
قوة وإثارة؛ عطفا على المستويات التي قدمها 

الفرسان في السباقات الماضية.
آل  راشــد  بــن  فيصــل  الشــيخ  ســمو  وأعــرب 
للفروســية  الملكــي  االتحــاد  أن  عــن  خليفــة 
وســباقات القــدرة وجميــع لجانــه حرصــوا على 
اإلعــداد المتميــز للســباق وفقا لتوجيهات ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة؛ إلنجاحه من 
مختلف النواحي التنظيمية، مضيفا أن االتحاد 
ســيواصل العمــل الجاد من أجل إنجــاح رزنامة 

البطوالت للموسم المقبل.

 دعيج بن سلمان: مكاسب 

عديدة من السباق

الملكــي  باالتحــاد  القــدرة  لجنــة  رئيــس  أكــد 
للفروســية وســباقات القــدرة الشــيخ دعيــج بن 
سلمان أن رياضة القدرة البحرينية بقيادة سمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة حققت العديد 
من المكاســب واإلنجازات والتطور الكبير الذي 

شهده الجميع هذا الموسم.
وأشــار الشــيخ دعيج بن ســلمان آل خليفة 
إلى أن القيادة الناجحة لسمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة وتوجيهاته المســتمرة 
إلــى  البحرينيــة  القــدرة  رياضــة  أوصلــت 
هــذا المســتوى الراقي الذي تعيشــه القدرة 
البحرينيــة اليوم، مبينــا أن االتحاد الملكي 
وبرئاســة ســمو الشــيخ فيصل بن راشد آل 
خليفــة يواصــل جهوده الحثيثــة؛ من أجل 
تحقيــق المزيد من اإلنجازات الكبيرة التي 
تؤكــد المكانــة الكبيــرة التــي باتــت تحتلها 
بالمشــاركة  منوًهــا  البحرينيــة،  القــدرة 
اإلســطبالت  فرســان  قبــل  مــن  الواســعة 
جبــارة  جهــود  مــن  بذلــوه  ومــا  المختلفــة 
خــالل الموســم الذي أبــرز مواهب متميزة. 

سلمان عيسى: الفوز كان هدفي

من جانبه، أكد الفارس سلمان عيسى بعد فوزه 
“ســعيد  الســباق  بلقــب  بالمركــز األول مباشــرة 
جــدا بالفــوز بالمركــز األول فــي الســباق الــذي 
شــهد منافســة قويــة مــن قبــل جميــع الفرســان 
الذين حرصوا على تقديم مستوياتهم من اجل 
الفــوز باللقــب”، وأضــاف “إنهــا فرحــة كبيــرة لي 
بالفــوز باللقــب الغالــي والفــوز إنجــاز أفتخر به، 
وتحقيقي هذا اللقب الغالي يضاف إلى سلسلة 

اإلنجازات التي حققتها“.
الشــكر  وأضــاف “ال يســعني ســوى تقديــم كل 
والتقديــر إلــى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة علــى دوره وجهوده الكبيــرة في تحفيز 
وتشــجيع الفرســان فــي الفريــق علــى تحقيــق 
المزيــد مــن اإلنجــازات فــي الســباقات المحليــة 

التي عادًة ما تكون قوية جدا”.
وأشــار “كان الســباق قويــا جــدا وســريعا منــذ 
التــي  األخيــرة  المرحلــة  إلــى  األولــى  المرحلــة 
كانت فيها المنافســة على أشــدها، ولكن بفضل 
التدريــب المتميــز قبــل الســباق واإلصــرار علــى 
رغــم  األول  المركــز  إحــراز  مــن  تمكنــت  الفــوز 
المراحــل  مــع  األجــواء  حــرارة  درجــة  ارتفــاع 

األخيرة”.

العلي: موسم مثير وعملنا بجهد كبير

أمــا عبدالرحمن العلي بطل اإلســطبالت فأعرب 
عــن ســعادته هو اآلخر وقال “كان ســباًقا شــيًقا 

وممتًعــا كونــه ختــام ســباقات الموســم، وعــادة 
أقــوى  الختامــي منافســات  الســباق  مــا يشــهد 
ونديــة عاليــة، وبفضــل االســتعدادات الجيــدة 
والمعنويــات العاليــة وللــه الحمــد تمكنــت مــن 
التتويــج وبالمركــز  حجــز موقًعــا علــى منصــة 

األول”.
ووجــه العلــي شــكره وامتنانــه الجزيلين لســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى دعمــه 
وإلــى  الفرســان  لجميــع  المســتمرة  ومســاندته 
ســمو الشــيخ فيصــل بن راشــد آل خليفــة وإلى 
جميع أعضاء ومنتســبي إســطبل أحمد الفاتح، 
وأكد أن المقبل ســيكون أفضل وفرســان أحمد 

الفاتح مازال لديهم الكثير ليقدمونه.

أبطال سباق 80 كيلومتًرا

وضمــن منافســات ســباق 80 كيلومتــر تأهيلــي 
حصــة  الفارســة  األول  المركــز  حققــت  محلــي 
إســطبل  مــن  ســولو  الجــواد  مــع  العرجانــي 
 21 3.47.47 ســاعة وبســرعة  الخالديــة بزمــن 
حصــة  الفارســة  وصيفــة  وجــاءت  كيلومتــًرا، 
المشــاري مــع الجــواد أبوميلفيكيــا مــن إســطبل 
 21 3.48.03 ســاعة وبســرعة  الخالديــة بزمــن 
كيلومتًرا وفي المركز الثالث جاء الفارس خالد 
خيــري مــع الجــواد ليــالك مــن إســطبل الزعيــم 

بومن 3.49.10 ساعة وبسرعة 20 كيلومتًرا.

اللجنة االعالمية



لــلــجــمــيــع ــوح  ــتـ ــفـ مـ وبــــابــــي  ــة  ــيـ ــراطـ ــروقـ ــيـ بـ دون  الـــمـــوظـــفـــيـــن  أقــــابــــل 
حدثنا عن دراستك وبداية مراحل  «

عملك؟

ســمير الوزان من مواليد العام 1954، متزوج 
ولــدي 5 أبنــاء وحفيدان. درســت في القســم 
والتلفزيــون”،  “الراديــو  بتخصــص  الصناعــي 
فــور  الدولــي  البحريــن  مطــار  فــي  وتوظــف 
تخرجــي بقســم االتصــاالت وهــو الرابــط بين 
المطــار والطائرات مع شــركة IAL، تم إرســال 
الدفعــة التــي عملــت معــي للقاهــرة لمزيد من 
الدراســة في معهد أمبابة للطيران، بتخصص 
اتصــاالت، عــدت بعــد عــام واســتمررت فــي 
العمــل بالمطــار، وفــي العــام 1971 انضممــت 
إلــى شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( فــي قســم 
األجهزة الدقيقة، التي أرسلتني إلى بريطانيا 
الستكمال الدراسات العليا والتخرج مهندس 
فــي  ســنوات   3 درســت  ثــم  دقيقــة،  أجهــزة 
“بوليتيــك اســوانزي” فــي ويلــز، وســنتين في 

جامعة هدرسفيلد.
عمــل بشــركة بابكــو حوالــي 10 ســنوات بيــن 
دراســة وعمل، إذ كانت 6 أشــهر أكاديمية في 

بريطانيا و6 أشهر عملية بالبحرين.
أكبــر  مــن  جامعتيــن  فــي  الــوزان  ودرس 
جامعــات العالــم، وتخــرج بشــهادات عليا في 
اإلدارة مــن جامعــة “ســتانفورد” فــي أميــركا، 
وكلية مانشستر إلدارة األعمال في بريطانيا.

كيف ومتى انضممت إلى قطاع  «
التأمين؟

للقطــاع  انضمــوا  التأميــن  رجــال  معظــم 
بالصدفــة فــي العــام 1982. تم طلبــي لمقابلة 
مــع جميل وفا الــذي كان رئيس مجلس إدارة 
مؤسســة  لديهــا  وكان  “اليونتــك”،  مجموعــة 
وكانــت  التأميــن  لخدمــات  الوطنيــة  اســمها 
تعــادل وكاالت التأميــن مــع شــركات تأميــن 
عالمية، فرنســية وإنجليزيــة وأميركية، وفي 
وقتهــا كانت لديهــم فكرة جديدة عن تحويل 
الشــركة من وكاالت إلى شــركة تأمين قائمة، 
وكان يبحثــون عــن كفــاءات بحرينيــة لتولي 

المسؤولية.
تأسســت الشــركة فــي العــام 1982 وكان لهــا 
فــي شــهر  انضممــت معهــم  إنجليــزي،  مديــر 
مايــو، وألنــي كنــت جامعــي ولــدي خبــرة في 
الهندســة، شــغلت منصــب مديــر فــي تأميــن 

السيارات اإلجباري.
كان للعمل بالشركة الوطنية نوع من السياسة 
الشــخص  تدريــب  يتــم  أن  وهــو  الواضحــة 
ليتولــى مســؤوليته وهــو جاهــز لهــا. جميــل 
وفــا عمــل لــي برنامــج تدريــب فــي البحريــن 
مع الموظفيــن الموجودين وفي نفس الوقت 
بالخــارج مثــل سويســرا وبلجيــكا وبريطانيا، 
وفــي الوقــت ذاتــه بــدأت أتــدرج فــي العمــل 
وخالل 4 سنوات شغلت منصب المدير العام 

لشركة الوطنية للتأمين سنة 1986.

4 شركات وطنية للتأمين آنذاك «

كان في ذلك الوقت 4 شركات وطنية للتأمين 
وهــم شــركة البحريــن للتأميــن تأسســت فــي 
1969، الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن 
تأسســت فــي 1975، الشــركة األهلية للتأمين 
الوطنيــة  والشــركة   ،1976 فــي  تأسســت 
للتأميــن والتــي تأسســت فــي 1982 وكانــت 
قصيــرة  زمنيــة  فتــرة  وفــي  شــركة  أحــدث 
اســتطاعت أن تكون أفضل وأكبر شــركة في 

الحجم واألرباح بشهادة المنافسين.
البحريــن  حكومــة  وقعــت   1998 العــام  فــي 
علــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن البحريــن 
وأميــركا، وابتــدأ نوع من الخوف في الســوق 
حــول تأثير االتفاقية على قطــاع التأمين، إذ 
لــم يكن هنــاك أي نوع من استشــارة أصحاب 

الشأن وإعدادهم نفسيا.
األربــع  التأميــن  شــركات  أطــراف،   6 كنــا 
وجمعيــة  للتأميــن  العربيــة  والمجموعــة 
التأميــن البحرينيــة، قمنــا بتعييــن استشــاري 
لعمــل دراســة لتأثيــر االتفاقيــة علــى القطاع، 
والتــي تبين مــن خاللها أنه يحــق لنا الدخول 
للســوق األميركية والعكــس. حجمنا وخبرتنا 
بالســوق فــي ذلك الوقــت أعطتنــا محدودية، 
إذ إنهم يستطيعون غزونا ونحن لن نستطيع 
كشــركات  نخــاف  وبدأنــا  لديهــم،  االســتمرار 
تأمين خصوصا أن رؤوس أموالنا بين مليون 
ومليــون ونصــف دينــار ونحقــق أربــاح يتــم 
توزيــع 50 أو 60 % منهــا علــى المســاهمين، 
وكان هنــاك خــوف مــن اســتحواذ الشــركات 
الوطنيــة،  الشــركات  األميركيــة علــى إحــدى 
وأكثــر الخشــية كانــت على الشــركة الوطنية؛ 
ألنها أكبر شــركة تحقق أرباحا وأفضل شــركة 

في السوق.

كيفية تفادي هيمنة الشركات  «
األميركية

أثــرت المخــاوف مــع رئيــس مجلــس اإلدارة 
جميــل وفا وطلــب مني الخيــارات المتوفرة، 
أخبرتــه أنــه تــم تعييــن استشــاري وأعطانا 4 
خيــارات: األول االندمــاج مــع شــركة أخــرى، 

الثانــي أن نرفــع رأس المــال وبذلــك يصعــب 
مــن  الحجــم  بهــذا  شــركة  علــى  االســتحواذ 
رأس المــال، الثالــث أن نبقــى كمــا نحــن وأن 
والرابــع  معيــن،  جانــب  بتأميــن  نتخصــص 
الوقــت  ذلــك  وفــي  الســوق،  مــن  الخــروج 
البحرينيــة  لنــا  المنافســة  الشــركات  كانــت 
50 % لبحرينييــن و50 %  الكويتيــة كانــت 
لكويتييــن وغيــر مســتعدين لتغييــر حصتهــم 
بعــد اندماجنــا معهــم. الشــركة األهليــة كانــت 
كالمريضة، والشركة البحرينية للتأمين كانت 
شــركة قديمــة وكبيــرة فــي مجــال الســيارات 
ومحفظتها االستثمارية كبيرة وهي من أقدم 
الشــركات ولــم يكــن لديهــا اإلدارة المطلوبــة 
فــكان أقرب خيار هــو االندماج معها؛ ألنها لم 
تكــن فيهــا مشــاكل ولكنهــا تحتــاج إلــى إدارة 
أفضل وشركتنا كانت إدارتها شابة أكثر وفي 
ذلــك الوقــت كان لديهم مجال تأميــن الحياة 
لوفــا  فقلــت  أفضــل،  اســتثمارية  ومحفظــة 
إن أقــرب شــركة لالندمــاج معهــا هي الشــركة 
البحرينيــة الوطنيــة، فتمت مخاطبتهم ســرا؛ 
ألن الشــركات كانــت مســجلة وال تريــد تأثيــر 
ذلــك علــى ســعر ســهمها، حتــى اتفــق مجلس 
إداراتــي الشــركتين علــى االندمــاج وصــدرت 
عنهــا شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة فــي 
العــام 1999 وكان أول اندمــاج بيــن شــركات 
مســتوى  علــى  التأميــن  مجــال  فــي  وطنيــة 

الخليج.

تأسيس “سوليدرتي” «

بعد ذلك غــادرت الوطنية القابضة وأصبحت 
الكويتيــة  البحرينيــة  للشــركة  العــام  المديــر 
للتأميــن مــن 2001 وحتــى 2005، ثــم طلــب 
مني األخ خالد جناحي تأسيس “سوليدرتي” 
التــي تأسســت بــرأس مــال ضخــم يبلــغ 100 
مليــون دوالر وقمــت بتأسيســها مــن الصفــر 
وبقيــت معهــم مــن العــام 2005 وحتــى العام 
مــن  تقاعــدت   2010 العــام  وفــي   ،2010
“ســوليدرتي” وأصبحت عضوا بمجلس إدارة 
فــي  مســتقل بصفــة خبيــر وليــس مســاهما، 
4 شــركات بـــ 4 دول، وهــي البحريــن وعمــان 

وقطر واإلمارات.
فــي العام 2013 طلــب مني فاروق المؤيد أن 
أتــرأس مجموعــة البحريــن القابضــة ولكنــي 
كنــت أريــد أخــذ قســطا مــن الراحــة، فطلــب 
منــي أن أكــون في “القابضة” وأن تكون إدارة 
التأمين لشخص آخر. وألن نوع العمل اختلف 
وال توجــد مطالبــات وشــكاوى كان المنصــب 
خفيفــا والعمل مع مجلس اإلدارة كان ممتعا، 
فبقيــت معهــم مــن العــام 2014 وحتــى اآلن، 
ومن المفترض أن أبقى معهم هذا العام فقط 
ولكــن مجلــس اإلدارة رفــض وتــم االتفاق أن 

أبقى معهم حتى 2021 وبعدها سأتقاعد.

ماذا عن عضويتك ووجودك في  «
الجمعيات؟

ترأســت جمعيــة البحريــن للتأميــن لدورتيــن 
متتاليتيــن وأنــا مــن مؤسســي الجمعيــة، كمــا 
أسســت جمعيــة اإلدارييــن البحرينيــة، ومــن 
مؤسســي قســم التأميــن فــي معهــد البحريــن 
فتــرة  وفــي   .BIBF المصرفيــة  للدراســات 
فــي  البحريــن  أمثــل  كنــت  العمليــة  حياتــي 
واالتحــاد  للتأميــن،  العربــي  العــام  االتحــاد 
وإعــادة  التأميــن  لشــركات  اإلفروآســيوي 
التاميــن فــي مصر لــدورات عديــدة، كما كنت 
نائــب الرئيــس فــي الصنــدوق العربــي لتامين 
أخطــار الحرب، وصنــدوق التامين الخليجي، 
وكنــت إمــا عضــوا مؤســس أو عضــوا فاعــال 
فيما يتعلق بمجال التأمين. ومؤسس وعضو 
صنــدوق تعويــض حــوادث المركبــات التابــع 
لمصــرف البحرين المركــزي، وعضو في لجنة 

القطاع المصرفي للتامين ولجنة التحكيم.
أفضــل  هــي  عليهــا  حصلــت  جائــزة  وأكبــر 
شــخصية في قطــاع التأمين بمنطقة الشــرق 

األوسط من مصرف البحرين المركزي.

حدثنا عن مسقط رأسك والحياة  «
العائلية؟

أنا من مواليد المحرق. والدي إبراهيم الوزان 
كان “نوخــذة” بحــر، كان شــخص أّميــا ال يقرأ 
وال يكتب ولكنه كان نوخذة متمرســا لم يكن 
مــن نواخــذة بوانيش اللؤلــؤ وغيرها إنما كان 
نوخــذة ســفن البتــرول. كان يعمــل مع شــركة 
“شــل” ويغطــي مــن البصــرة وحتى كراتشــي، 
يعــرف  أن  دون  مــن  البحــر  خرائــط  ويقــرأ 

القراءة، أما والدتي فكانت من عائلة جالل.
ولدت في فريج “شــيوخ” فــي المحرق ولقب 

جدي ألمي بـ ”أمير منطقة المحرق”. 

كم لديك من الذرية؟ «

لــدي 3 بنــات.. اثنتــان منهم متزوجــات ولدي 
منهما حفيد عمره 10 سنوات وحفيدة عمرها 
6 سنوات، ولدي ولدان أحدهما يعمل ضابطا 
بــوزارة الداخليــة والثانــي يعمــل فــي مجــال 
عملــي بالتأمين ولكن بتخصص مختلف وهو 

صندوق تأمين أخطار الحرب.

كيف تقضي يومك؟ «

أنا “بيتوتي”، وإذا كان هناك وقت فراغ أكثره 
يكــون مــع العائلة إن كان بالمنــزل أو الخارج، 

ويوم الجمعة أساســي لتجمع العائلة والغداء 
معــا، ومتعتــي تكــون برؤيتهــم معــي ورؤيــة 

أحفادي، والتجمع مع األصدقاء أحيانا.

ما أول سيارة امتلكتها؟ «

نلــت رخصــة القيــادة فــي العــام 1976 وفــي 
نفــس الفتــرة اشــتريت ســيارة مســتعملة إذ 
لــم تكن الرواتب في ذلــك الوقت كافية فهي 
أقــل مــن 100 دينــار، وفــي بدايــة الثمانينات 
اشــتريت ســيارة جديــدة مــن شــركة “فولفو” 

باألقساط الشهرية.

وما هواياتك؟ «

أو  القــراءة  مثــل  لــدي هوايــة خاصــة  ليــس 
الرياضــة، أحــب األمــور الخفيفــة، فأنــا متابــع 
جيــد للتلفزيون والصحف واألخبار المتداولة 
في وســائل التواصل االجتماعي، ولكن أحب 
أســمي  وال  بالمنــزل،  األمــور  بعــض  تصليــح 
“الســفر” هوايــة ولكــن أســتمتع بــه، وســنويا 
يكــون لــي برنامجي ســفر عائلي وشــبابي مع 

األصدقاء.
حيــث  األوروبيــة،  للــدول  الذهــاب  أحــب 
يشــعر الشــخص فيها بالراحة أثناء الســياحة 
خصوصــا ألمانيــا، الــدول العربيــة فيهــا األمن 

واألمان ولكن هناك ما يزعج.

ماذا تعلمت من والدك؟ «

كان والــدي رجال طيــب الخلق ومازال أبنائي 
يتذكرونه على الرغم من أنه لم يكن ميســور 
الحــال ولــم يترك إرثــا للعائلة، ولكنــه كان من 
النــوع الكريــم، وأنــا تقلــدت بأســاليب والدي، 
وفي نظري أن النقود التي ال تسعدك ال يكون 

منها أية فائدة.
وحتى أســلوبي فــي اإلدارة حاليــا دائما بابي 
مفتــوح لجميع الموظفين وال توجد لدي تلك 
البيروقراطية الموجودة في بعض الشــركات 
والحواجز، ولشركة “بابكو” الفضل الكبير في 

التعامل بهذه الطريقة.

ولماذا “بابكو”؟ «

“بابكو” علمت كل شخص االنضباط في العمل 
والمسؤولية وأن يقوم بعمله على أكمل وجه 
حتــى دون أن يكــون هنــاك مشــرف معــه، أنــا 
اليــوم رئيــس تنفيــذي والــدوام الرســمي يبدأ 
مــن الســاعة 7 ونصــف ولكننــي أحضــر قبــل 
الســاعة 7 صباحا. في “بابكو” كان عملنا يبدأ 
في الساعة 7 صباحا وإذا وصلنا عند الساعة 
6:45 صباحا يســأل الزمــالء الموجودون في 
الوردية الســابقة عن ســبب التأخــر رغم عدم 
كونــي متأخــرا، ولكــن أصبحــت عــادة أن يتم 
الذهــاب قبــل نصف ســاعة لتســليم واســتالم 

العمل للشخص التالي.

ماذا عن أم محمد؟ كيف تساعدك في  «
المنزل؟

أي شــخص عطاؤه في العمــل نابع من راحته 
فــي المنــزل مــن دون أيــة مشــاكل، وال توجد 
راحــة إال إذا كان الطــرف الثانــي يكمل األول، 
زوجتــي جامعيــة وكانــت تعمــل فــي القطــاع 
الخــاص ثــم اإلعــالم حتــى تقاعــدت، هي من 
قامت بتربية أبنائي وأنا أنفقت عليهم، ربتهم 
لدرجــة أننــي اليــوم فخــور بهــم وبمــا أســمعه 
عنهــم من الناس وكالمهــم عنهم إيجابا، فهذا 
مــا يعطــي انطباعا عــن تربيتهم الحســنة ولم 
يصلوا لهذا المســتوى إال لوجود شــخص مثل 

والدتهم معهم.

سمير الوزران متحدثًا لـ “البالد”

يمتلــك ســمير الــوزان خبــرة تمتد ألكثر مــن 37 عاما في مجــال اإلدارة والتأمين، 
ويعتبــر مــن أقــدم مؤسســي القطاع، ومــا زال يعمل في المجال، إذ شــغل العديد 
من المناصب القيادية. تلقى دراســته في اإلدارة بجامعة ســتانفورد بكاليفورنيا 
فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة ودعمها بدراســات فــي كلية مانشســتر إلدارة 
األعمــال فــي المملكــة المتحدة. فــاز بجائزة “أفضل شــخصية في قطــاع التأمين 
فــي منطقــة الشــرق األوســط” مــن قبــل مؤسســة نقــد البحريــن 2009. كما شــغل 
الكثير من المناصب على مســتوى اإلدارة العليا في الشــركة “البحرينية الكويتية 
للتأميــن”، ومجموعــة “يونيتاك” و “الوطنية للتأمين”، إذ اســتمرت مدة عمله فيها 
17 عاما وتركها، وهو يشغل منصب المدير العام بالوكالة. “البالد” التقته وأجرت 

معه الحوار التالي.

زينب العكري | تصوير: رسول الحجيري

شاهد العصر على نهضة التأمين في البحرين
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ــكـــو” نــصــفــهــا أكـــاديـــمـــيـــا فــــي بــريــطــانــيــا ــابـ ــوات فــــي “بـ ــ ــن عـــمـــل 10 ســ
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عززت لينكون نافيجيتور 
قائمتها المتنامية من 

الجوائز الدولية من خالل 
حصدها جائزة أفضل 

سيارة دفع رباعي كبيرة 
فاخرة في الشرق األوسط، 
وتجمع السيارة بين لمسات 

الفخامة والتقنيات.
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فولكــس واجــن ارتيــون 2019 الجديــدة كليــًا هي ليســت ســيارة تقليدية علــى اإلطالق، 
حيث تعد سيدان كاملة الحجم على شكل كوبيه 4 أبواب، وقد عملت الصانعة األلمانية 
جاهــدة علــى تصميمهــا وتعتبرها أفخم ســياراتها علــى اإلطالق، لذا ليــس مفاجئًا لنا أن 

نجد تفاصيالً مثيرة لالهتمام في كل بوصة بهيكلتها.

ســتجد مصابيــح فولكــس واجــن ارتيــون 
2019 مندمجة بسالسة في الشبك األفقي 
وصحيــح  مزدوجــة،   LED شــرائط  عبــر 
أنهــا مثيــرة للجــدل لكنها األولى مــن نوعها 

فــي صناعــة الســيارات. نــرى غطــاء محرك 
فولكــس واجــن ارتيون 2019 يتخذ شــكالً 
صدفيــًا، ويســاهم في ذلــك االنحناء الكبير 

على جانبيه ما يضيف جمالية خاصة.

تعتبر سيارات الكروس أوفر أو الSUV. واحدة من أفضل السيارات وأكثرها 
أمانــًا، والتــي تجمــع بيــن الشــكل الجميــل وأنظمــة األمــان، كالمكابــح المانعــة 
لالنغالق واألكياس الهوائية وأجهزة االستشعار. فضال عن كبر حجمها وكونها 
ســيارة عائلــة إضافــة إلــى أدائهــا القوي فــي المنعطفــات والمنــاورة وارتفاعها 

علي االرض مما والكثير من الخصائص التقنية الحديثة.

 Volvo“ وفي هذا الســياق جاء ســيارة
XC90” في صدارة قائمة أكثر سيارات 
الكروس أوفر أمانا في عام 2018 نظرا 
لتميزهــا بنظــام إلكتروني متطور يمنع 

اصطدامهــا بأي جســم علــى الطرقات، 
ويمكنه استشــعار وجود األشخاص أو 
راكبــي الدراجات علــى الطريق وتنبيه 

السائق لوجودهم.

أعلنــت كاديــالك أخيــرًا وصــول “XT4” الجديــدة كليــًا إلــى البحريــن، لتشــكل أول مركبــة 
رياضية متعددة االستخدامات )SUV( مدَمجة من العالمة التجارية األميركية العريقة، 
والتــي جــاءت بمحــرك ’كاديــالك‘ الجديــد بســعة 2.0 ليتــر وتقنيــات متطــورة، كمــا تتمتع 

بتصميم معبر وأداء موثوق ومقصورة داخلية رحبة.

وتــم تطويــر “XT4” وفق هندســة تصميمية 
الرياضيــة  بالمركبــات  حصريــة  مدَمجــة 
تمثــل  وهــي  االســتخدامات،  متعــددة 
الدخــول األول لشــركة ’كاديــالك‘ إلــى فئــة 
ضمــن  نمــوًا  األســرع  الفاخــرة  المركبــات 

قطاع الســيارات. وكأحد األســواق العالمية 
الرئيسة لدى ’كاديالك‘.

وتتألــق “XT4” عبر خطوط أنيقة ومصقولة 
الجريئــة  األبعــاد  وتعــزز  العمــالء  تلفــت 

للمركبة وتزيد من حضورها القوي.

فولكس واجن ارتيون

Volvo.. أكثر الكروس أوفر أمانًا

”XT4“ وصول كاديالك

في ضوء الشــعبية المتزايدة للمركبات العاملة 
بالطاقــة البديلــة، ســيكون العــام 2019 محطة 
مهمــة بالنســبة لشــركة ’إم جــي موتــور‘ التــي 
ســتطرح أول ســيارة متعــددة االســتخدامات 
SUV تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة بالكامــل فــي 
 MG عدٍد من األســواق حول العالم. والســيارة
 MG هي النســخة الكهربائية من السيارة EZS
بشــعبية  وتحظــى  بالبنزيــن  تعمــل  التــي   ZS
 MG EZS كبيــرة في الشــرق األوســط، وتمّثــل
كهربائيــة  ســيارات  سلســلة  مــن  طــراز  أول 
بتقنيــة مبتكرة ســترفع هذه العالمــة التجارية 
البريطانيــة المولد إلى مكانــة رائدة عالميًا في 

فئة سيارات الطاقة البديلة.
وهــي   ،MG لعالمــة  األم  الشــركة  تتفــّرد  كمــا 
’ســايك  الســيارات  شــركة شــنغهاي لصناعــات 
فــي  الوحيــدة  بأنهــا   ،)SAIC Motor( موتــور‘ 
الصين التي تعمل في الوقت ذاته على تطوير 
ســيارات كهربائيــة وهجينــة وكذلــك المركبات 
التي تعمل بخاليا الطاقة. وقد أطلقت الشركة 
أكثــر مــن 20 طرازًا من مركبات الطاقة البديلة 

حتــى اآلن، وباعــت أكثــر مــن 140 ألف ســيارة 
مــن هــذه الفئة فــي العــام 2018، بزيــادة بلغت 
120 بالمئــة عــن العام الســابق. وقد اســتفادت 
عالمــة MG مــن تلــك الخبــرات، حيث عرضت 
E-Mo-  مفهــوم الســيارة الرياضيــة الكهربائيــة
tion في العام 2017، وأطلقت سيارة السيدان 

الهجينة MG6 Hybrid في السوق الصينية.

تنظــر شــركة ’إم جــي موتــور‘ بعيــٍن طموحة 
إلــى تســويق مجموعــة مــن مركبــات الطاقة 
إطــار  وفــي  األوســط.  الشــرق  فــي  البديلــة 
برنامجهــا للتطوير، أحضرت الشــركة نســخة 
 RX5 SUV الســيارة  مــن  كهربائيــة هجينــة 
الشــهيرة إلى المنطقة الختبارها في ظروف 

الطقس الحار. 

E-Motion تقــدم مفهوم الســيارة الرياضيــة الكهربائيــة

“إم جي” تطلق MG EZS الكهربائية

مــن  العصريــة  رينجــر  فــورد  شــاحنة  تعبــر 
روح  عــن  األمثــل  بالصــورة  أب”  “بيــك  فئــة 

االستقاللية والمغامرة.
وفــي هذا الســياق، قال نيكــوالس لوري، مدير 
المبيعــات فــي فورد الشــرق األوســط: “يتجلى 
منطقــة  فــي  واضحــة  بصــورة  التوجــه  هــذا 
الشــرق األوســط أيضــًا، حيــث يقــّدر عمالؤنــا 
مرونة شاحنة رينجر واستخداماتها المتعددة 
وقدرتهــا علــى التحــول بسالســة مــن مركبــة 
للتنقــالت اليوميــة إلى ســيارة مناســبة لقضاء 
عطلــة نهايــة أســبوع عائليــة بفضــل مزيجهــا 
المتناغم من األناقة والقدرة الكاملة المدعومة 

بضمان ’تصميم فورد المتين‘“.
وفيمــا يلي مجموعة من األســباب التي تجعل 
مــن فورد رينجر ســيارة مثاليــة تالئم مختلف 

أنماط الحياة:
ســواء كنتــم تجهــزون أمتعتكــم لرحلــة علــى 
أكثر الطرقات وعورة أو للمضي في جولة عبر 
المدينــة برفقــة عائلتكــم، فــإن شــاحنات فورد 
رينجــر المــزودة بناقــل ســرعة أتوماتيكــي من 

ست سرعات ومحرك ثنائي الشحن التوربيني 
ســعة 3.2 لتــر، ســتوفر لكــم مــا تحتاجونــه من 
قدرة وعزم للمضي قدمًا في أعتى المهمات. 

وبفضــل قــدرة حمولتهــا البالغــة 1.2 طن كحد 
أقصــى وقــدرة الجــر البالغــة 3500 كيلوغــرام، 
جميــع  نقــل  رينجــر  فــورد  لشــاحنة  يمكــن 
احتياجاتكــم بدءًا من أســطوانات الطوب إلى 

معــدات  أو  الصحراويــة  المركبــات  أو  اآلالت 
التخييم.

مــن  بالعديــد  مــزودة  رينجــر  فــورد  وتأتــي 
المســاعدة  نظــام  مثــل  المتميــزة  التقنيــات 
لصعود التالل Hill Launch Assist، الذي يمنع 
الشاحنة من الرجوع إلى الخلف عند االنطالق 

أو الصعود رجوعًا إلى الخلف والمزيد

مــزودة بالعديد مــن التقنيات المتميــزة وبتصميم متين وذكي

فورد رينجر: مزيج متناغم يتسم بقوة األداء

طارق البحار

فــي قائمــة ألكثــر ســيارات الدفــع الرباعــي موثوقيــة فــي العالــم لعــام 
2019، وضعهــا خبــراء موقــع “افتونوفوســتي” الروســي، حلت ســيارة 

تويوتا الند كروزر برادو بالمركز األول بالقائمة.

بتوفيرهــا  الســيارة  هــذه  وتتميــز 
الوقائيــة  الخصائــص  مــن  عــدد 
للســالمة واألمــان، والتي يأتي من 
بينهــا إطــالق تحذيــرات فــي حال 
وجــود مركبة في مكان غير ظاهر 
مــن خــالل نظام مراقبــة البقع غير 

المرئية.
ميتسوبيشــي  ســيارة  وجــاءت 
باجيرو ســبورت في المركز الثاني 
الســيارات األكثــر موثوقيــة،  بيــن 

والتــي تأتــي مزودة بشــبك أمامي 
إلــى تزويدهــا  عريــض، باإلضافــة 

بأعمدة عرضية.
فورســتر  ســوبارو  ســيارة  أمــا 
علــى  الثالــث  بالمركــز  فجــاءت 
بامتالكهــا  تتميــز  والتــي  القائمــة، 
نظــام دفــع قويــا ومتناســقا يعمــل 
علــى ثباتها على الطــرق المنحدرة 
والمبللــة من خــالل توزيــع الطاقة 

على عجالتها األربعة.

أكثر سيارات الدفع الرباعي موثوقية
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رحابــة وبمحــركات اقتصادية تتضمن قــوة الهايبرد الذكية

وصول “تويوتا راف فور” البحرين

بتغييــر شــامل ومتكامل، تتواجــد حاليا في معارض شــركة إبراهيم خليل كانو 
بســترة الموديــل المحبــوب راف فــور الجديــدة كليــا بنســختين مــن المحــركات 
الســيارة األولى هايبرد واألخرى بنســخة بنزين. تويوتا لم تخيب ظن المتابعين 
والنقاد، حيث كشــفت عن راف فور الجديدة بتصميم مميز ورياضي، وداخلية 

جميلة تعاكس الصورة المأخوذة عن داخلية سيارات تويوتا عموما.

وينتظر عشــاق تويوتا في 
الجديــد  الجيــل  البحريــن 
لشــعبية  نظــًرا  بشــدة؛ 
أن  يجــب  التــي  الســيارة 
ترتقي لمتطلبات المنافسة 
في فئة الـ SUV التي تزداد 
يــوم.  بعــد  يومــا  شــهرتها 
ويبدو أن تويوتا لم تخيب 
والنقــاد،  المتابعيــن  ظــن 
راف  عــن  كشــفت  حيــث 
فور الجديدة كليا بتصميم 
مميــز ورياضــي، وداخليــة 
الصــورة  تعاكــس  جميلــة 

المأخــوذة عن داخلية ســيارات تويوتا 
علــى  تقريبــا  قــرن  ربــع  فبعــد  عمومــا، 
طــرح “راف 4” كإحــدى أولــى ســيارات 
“الكــروس أوفــر” المدمجة علــى العالم، 
تعــاود “تويوتــا” تأكيــد حضورهــا علــى 
صعيــد هــذه الفئــة مــن المركبــات، مــن 
خالل جيل خامس حصل على لمسات 

مغايــرة بالكامــل مقارنــة 

بســابقه، تبــرز مع زيــادة الطول، إضافة 
إلــى خطوط خارجية أكثر عدائية ذات 

تموجات حادة في الجانب.
وتتمتــع الســيارة بوجــود شــبك أمامــي 
بــه مصابيــح عصريــة  عريــض تحيــط 
إلــى أقواس عجالت وحواف حول كل 
أجزاء الســيارة من البالســتيك، كما أن 
الســيارة مــزودة بســقف مائــل وجنــاح 

علــى  يضفــي  علــوي  خلفــي 
السيارة لمســة رياضية. تأتي 
راف فور مســتندة إلى منصة 
TNGA-K، ممــا يجعل هيكلها 
أقــوى بنســبة 57 % مــع توزيع 
الوزن بنسبة 51 إلى 49 % باألمام إلى 
الخلف، مع نظام تعليق مزدوج القوائم 
وراحــة  التوجيــه  مســتوى  لتحســين 

الركوب. 
أفضــل  أصبحــت  بدورهــا،  الداخليــة 
وارتقــت للمنافســة فــي الســوق، حيث 
يغلــب علــى المقصــورة الداخليــة طابع 
خــالل  مــن  وذلــك  والرقــي  الفخامــة 
القطــع الجلديــة المتوفرة فــي الطبلون 
األمامي وفي مقابض االبواب الداخلية 
وعلــى  القيــادة  عجلــة  وعلــى 
الصــف  مقاعــد  المقاعــد، 

يعطــي  ممــا  للطــي  قابلــة  الخلفــي 
للصنــدوق الخلفــي مســاحة كبيــرة من 

التخزين.

هايبرد 

فيمــا يتعلق بالمحــركات نجد أن راف 
فــور هايبــرد ٢٠١٩ مــن الجيــل الرابــع 
تأتــي مع نســخة ذات نظــام محركات 
هجينــة يدمــج بيــن محــرك بنزيــن 4 
مــن  واثنيــن  لتــر   2 ســعة  ســلندرات 
المولــدات الكهربائيــة المتصلــة جميعا 
بناقل CVT موفر في استهالك البنزين 
لتحقيــق كفــاءة رائعة تبلــغ 16.3 كم/
لتــر، كمــا يوجــد بطاريــة هجينــة مــن 
النيــكل التــي ُتعــد أصغــر وأخــف مــن 
الســابق كــي توفر فقدا أقــل في القوة 
والكهربائيــة،  الميكانيكيــة  والقــدرة 
بينما تأتي نسخة البنزين مع محرك 4 
سلندرات سعة 2 لتر بالناقل نفسه. 
تدعــم راف فــور أيضــا نظــام دفع 
مــع  محســن  كهربائــي  رباعــي 
للعجــالت  العــزم  إمــكان توجيــه 
الخلفية أو األمامية بنسب أكبر، 
أو   %  100:0 إلــى  يصــل  بمــا 
20:80 %، مــا يعنــي أنــه يمكن 
التبديــل مــا بيــن الدفــع الثنائي 
أو الرباعي حسب ظروف القيادة 

المختلفة.



على الرغم من تصدر مبيعات ألبوم الفنانة العالمية تايلور سويفت  «
األخير بعنوانReputation ونجاحاته المتتالية، إّل أنّها قررت إغالق 

التطبيق اإللكتروني الخاص بها بعنوان Live The Swift الذي أطلقته 
قبل عام تزامنا مع ألبومها. ونشرت سويفت عبر حسابها تغريدة 

جاء فيها: “بما أن فترة األلبوم شارفت على النتهاء، نعلن أيضا إغالق 
التطبيق اإللكتروني الخاص به”.
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قرار الزواج من أصعب القرارات المصيرية بين طرفيه، فالبد من التمعن 
والصبــر عنــد اختيــار شــريك الحياة لتأســيس بيئــة عائلية مناســبة قابلة 
لالســتمرار، يترتــب عليهــا حيــاة هنيئــة يتمناهــا كل شــخص. فهــل يكــون 
اختــالف العمــر عائًقــا للــزواج فــي الزمــن الحالــي؟ وهــل اختــالف العمــر 
يؤثــر علــى طريقــة التفكيــر وترتيب األولويات؟ وهل مــن الممكن أن نجد 

التوافق في ظل اختالف األعمار؟

غير مناسب

أوضح الشــاب محمد عبدالرضا بأن 
الزواج من األكبر ســنا غير مناســب، 
اهتماماتهــا  عمريــة  مرحلــة  لــكل 
وأهدافهــا، قد يجدهــا البعض أنها ال 
تعني شيئا وغير مهمة، لكن صاحبها 
يجدهــا فــي كل خياالتــه وأمنياتــه، 
إذ تزوجــت فتــاة أكبر ســنا ســتكون 
مــع  الــزواج تتناســب  فــي  أهدافهــا 
أهدافــي  مــع  تتناســب  وال  عمرهــا 
ســتكون  التفكيــر  طريقــة  وحتــى 
مختلفــة، ممــا يــؤدي إلــى عــدم فهم 
بعضنــا البعــض وحــدوث مشــكالت 

عديــدة، ومــن الصعــب التكيــف مــع 
العيوب في كال الطرفين.

مقياس 

بقولهــا:  المغلــق  أبــرار  الشــابة  تعبــر 
أرى  ال  فإّنــي  نظــري،  وجهــة  “مــن 
أيــة مشــكلة فــي االرتبــاط بمــن هــو 
أكبــر ِســنًا، فــإن كان العمــر مقيــاس، 
كمــا  الدقيــق  بالمقيــاس  ليــس  فهــو 
الــزواج  فــإن  لــي  بالنســبة  أعتقــد، 
البــد أن يأتــي بعــد النظر لعــدة أمور 
وأهــم من العمر، يقوم على أساســها 
اختيار الزوج. فالبد من المقبل على 
الــزواج أن ينظر إلــى مقدار التوافق 
مــع الطــرف اآلخر من عــدة جوانب، 
اجتماعيــة،  شــخصية،  )ثقافيــة، 
الفكــري  العقلــي  التوافــق  ماديــة( 
المثــال، فذلــك ال  علــى ســبيل 
أرى بأنــه يتوقــف علــى العمر 
الزمني للفرد بشكل أساس، 
العمــر  كان  وإن  حتــى 
بعــض األحيــان من إحدى 
العوامــل التي من الممكن 
أن تضيــف تأثيرهــا علــى 
الفكــر الشــخصي، إال أنــه 
ليس مقياسا دقيقا، وذلك 
يعــود لطبيعــة اإلنســان فــي 
إمــكان التغيــر والتأثــر والتطــور 
والتكيــف مع البيئة، لذلك أرى 
أنه يجب األخذ بهذا الجانب 
من ناحية النظر لكمية 
م  نســجا ال ا
ي  لفكــر ا
للطرفين”.

عوائق 

فــي حيــن أدلــى جاســم الهــدار برأيه: 
الــزواج  هــذا  لنجــاح  عوائــق  “هنــاك 
منهــا نظــرة المجتمــع، حيــث إذا كان 
أو  بثــالث  الزوجــة  مــن  أكبــر  الــزوج 
اعتيــادي،  امــر  فهــذا  ســنوات،  أربــع 
ولكــن إذا كان الفــارق عشــر ســنوات، 
فإنــه محل إشــارة ومضــرب مثل لدى 
النــاس، وقد ال يكون مقبوال إذا كانت 
الزوجــة أكبــر مــن الــزوج، وقــد تظــل 
ُمحرجــًا  أمــرًا  بينهمــا  الــزواج  حالــة 
لهمــا ُيشــار إليــه. وفــي الغالــب إذا تم 
هذا الزواج تتالشــى حالــة الرضا بين 
الطرفيــن بفــارق زمنــي قصيــر. فمــن 

وجهة نظري أن نسبة نجاح مثل هذه 
الزيجات ضئيل جدا، وإن كانت هناك 
بــوادر لنجــاح مثل هــذا الــزواج قابله 

المجتمع بعدم القبول واالرتياح”.

تفاهم 

بيــن الشــاب محمــود المــرزوق وجهة 
نظــره، حيث قــال: “إن الفارق العمري 
حيــاة  لتكويــن  مهــم  األزواج  بيــن 
زوجيــة ناجحــة، حيــث التنــوع فــي 
العمــر والعمــر الفكــري بيــن الزوجيــن 
مهــم، ولكن األهــم ان يكون الزوجين 
فــي تفاهــم على نفس النمــط الفكري 
الحيــاة  واتجــاه  العائلــة  لمســتقبل 
الحياتيــة  الخبــرات  كــون  الزوجيــة؛ 

لــدى الزوجيــن متناقضــة، وقــد يولــد 
وتبــادل  حياتهمــا،  فــي  جديــد  فكــر 
ببنهمــا  الحيــاة  وتجــارب  خبــرات 
وتفاديها في مستقبل واتجاه الحياة 

الزوجية”.

توافق 

فــي حيــن قالــت علياء محمــد: “العمر 
ال يحــدد االرتبــاط، االرتبــاط يعتمــد 
علــى التوافــق الفكــري واالهتمامــات 
والرغبــات، ولكــن عندمــا يكــون فارق 
العمــر كبيــر يصعــب التوافــق، فعندما 
يكــون الفــارق 7 - 10 ســنوات يكــون 
مــن جيل آخر ونضــج أكبر، طبعا لكل 
لديهــم حيــاه  البعــض  قاعــدة شــواذ، 

ناجحة والفارق بينهم كبير، ولكن من 
رأيــي ال أرغب في االرتباط بشــخص 
الفرق السني بيننا كبير، أريد مشاركة 
واهتماماتــه  وأحالمــه  طموحاتــه 
أريــد  منــه،  أريــده  مــا  هــذا  وكذلــك 
الخــوض معــه فــي تجــارب جديــده، 
تأســيس حياة جديده، فعند االرتباط 
بشــخص يكبرني بـ 10 ســنوات يكون 
تجــارب وأســس حياتــه،  قــد خــاض 
وعــرف خطتــه وخط حياتــه الجديد، 
وهــذا الفــرق يؤثــر أيضــا علــى األبناء 
التربيــة،  فــي  وخصوصــا  مســتقبال، 
حيــث إن التجارب الحياتية والنضج 
الفكــري مختلــف وتؤثــر علــى تربيــة 

األبناء”.

هل تقبل/ تقبلين الزواج بمن هو/هي أكبر منك؟
عديــدة بشــروط  ولكــن  زوجيــة  حيــاة  لتكويــن  مهــم  األزواج  بيــن  العمــري  الفــارق 

علي حسين

محمد عبدالرضاأبرار المغلقمحمود المرزوقجاسم الهدارعلياء محمد

حفــل الفنــان جاســون ديرولو في مهرجــان ربيــع الثقافة

أحيــا نجم موســيقى الهيــب هوب العالمي جاســون 
ديرولو حفله الموســيقي األول في مملكة البحرين، 
والــذي نفــذت جميــع تذاكــره، وذلــك علــى مســرح 
خليج البحرين ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 
2019، وقد شهد الحفل تفاعال كبيرا من الجمهور. 

وبــدأ المغنــي وكاتــب األغانــي والراقــص جيســون 
ديرولــو مشــواره فــي عالــم الفــن مــن خــالل كتابــة 
ليــل ويــن، وبيتبــول،  أمثــال  مــن  لفنانيــن  األغانــي 
وديــدي، وشــون كينغســتون، قبــل أن يصبــح نجمــا 
بــاع  الغنــاء. ومنــذ ذلــك الحيــن،  متألقــا فــي عالــم 
جيســون أكثر من 50 مليون أغنية في جميع أنحاء 
You-  العالــم، وحقق أكثر من ملياري مشــاهدة على
Tube، ومليار اســتماع على Spotify، ولديه جمهور 
إذاعــي هائــل يزيــد عــن 17 مليــار متابــع. وتشــمل 

 ،”Want to Want Me“ البالتينيــة  الفرديــة  أغانيــه 
 ،”It Girl”و  ،”In My Head”و  ،”Watcha Say”و

.”Ridin Solo”و
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الكشف عن أول صورة لثقب أسود خالل أيام
مــن المتوقــع أن يكشــف العلمــاء يوم األربعاء عــن أول صورة 
على اإلطالق يتم التقاطها لثقب أسود فيما يعد إنجازا كبيرا 
فــي مجــال الفيزيــاء الفلكيــة يتيــح فرصــة لفهم أفضــل لهذه 
الوحــوش الســماوية ذات الجاذبيــة الهائلة التــي ال يفلت منها 

أي جسم أو ضوء.
وستعقد المؤسسة الوطنية للعلوم بالواليات المتحدة مؤتمرا 
صحافيــا فــي واشــنطن إلعالن ”نتائــج رائدة لمشــروع إيفنت 
هورايزون تليســكوب“ وهو شــراكة دولية تشكلت عام 2012 

في محاولة لرصد بيئة الثقب األسود.
المقــرر عقــد مؤتمــرات صحافيــة متزامنــة أيضــا فــي  ومــن 

بروكسل وسانتياجو وشنغهاي وتايبه وطوكيو.
ويعد ما يعرف بأفق الحدث للثقب األسود أحد أعنف األماكن 
في الكون، وهو نقطة الال عودة فبعدها يتم ابتالع أي شيء 
أشــكال  والغبــار وكل  الغــازات  إلــى  والكواكــب  النجــوم  مــن 

اإلشعاع الكهرومغناطيسي بما في ذلك الضوء.
فقــد قــال شــيبارد دولمــان، مدير مشــروع )إيفنــت هورايزون 
تليســكوب( والعالم بمركز هارفارد آند سميثســونيان للفيزياء 
الفلكية، في مناســبة بوالية تكســاس في مارس إن المشــروع 
يهــدف إلــى ”التقــاط أول صــورة لثقب أســود. إنه تعــاون بين 

أكثر من 200 شخص على مستوى العالم“.
وقــال عالــم الفيزيــاء الفلكيــة بجامعــة أريزونــا ديميتريــوس 

سالتيس، وهو من علماء المشروع، إن البحث سيكون اختبارا 
لنظرية النسبية أللبرت أينشتاين التي تعد أحد أعمدة العلم.

واســتهدف الباحثــون ثقبين أســودين عظيمــي الكتلة، يعرف 
األول بثقب )ســاجيتاريوس إيه ســتار( ويقع في مركز مجرة 
درب التبانة وتعادل كتلته كتلة الشمس 4 ماليين مرة ويبعد 

26 ألف سنة ضوئية عن األرض.
أما الثقب األسود اآلخر فيدعى )إم 87( ويقع في مركز مجرة 
فيرجو إيه المجاورة وتزيد كتلته بثالثة ماليين ونصف مرة 

عن كتلة الشمس ويبعد 54 سنة ضوئية عن األرض.
وتتعــدد أحجام الثقوب الســوداء وتتشــكل عنــد انهيار نجوم 
هائلــة فــي نهايــة دورة حياتهــا. والثقــوب الســوداء عظيمــة 
الكتلــة هــي األكبــر وتبتلع األشــياء واإلشــعاعات وقــد تندمج 

بثقوب أخرى.

لقي إمام مسجد مصرعه عندما تلقى 
طعنــات بســكين أثنــاء صــالة الجمعة 
من شــخص “مضطرب نفســيا”، والذي 
أدعــى فيمــا بعــد أنــه “خليفــة هللا” و 

وأنه قتل “إبليس”.
وقالت وســائل إعــالم محلية نقال عن 
مصــادر أمنيــة وشــهود عيــان إن إمام 
زاوية الرحمة في منطقة فيصل بحي 
الهــرم بمحافظــة الجيــزة لفظ أنفاســه 
األخيــرة خــالل صــالة الجمعــة متأثًرا 
بإصابتــه بطعنــات مــن ســالح أبيــض 
على يد شخص يدعى “أحمد. ح”، في 
العقــد الرابع مــن العمــر، بعدما تخطى 
صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية، 

ثم سدد له طعنات.
وأفادت التحريات األمنية بأن الجاني 
أن  قبــل  أســتاذا جامعيــا،  يعمــل  كان 
يفصل من عمله، وأنه مضطرب نفسيا 

ومنفصل عن زوجته ولديه 3 أوالد.

أستاذ جامعي 
يقتل إماما أثناء 

صالة الجمعة

لــدى  أصبــح  األســبوع،  هــذا  مــن  ابتــداء 
الموظفيــن فــي لنــدن طريقة أخــرى لتمضية 
الوقــت بقراءة الكتــب المجانية التي تقدمها 
علــى  بالحصــول  الذكيــة  الطباعــة  آلــة  لهــم 
القصــص القصيــرة. وتــم تركيــب 3 آالت من 
هــذا النــوع فــي منطقــة مكتب كنــاري وارف 
المزدحمــة بالمدينــة، كل واحــدة منهــا تقــدم 
ومؤلفيــن  لكّتــاب  القصيــرة  القصــص  آالف 

التــي  والحاضــر  الماضــي  فــي  مشــهورين 
يســتغرق الشــخص مــن دقيقة إلــى 5 دقائق 
وفًقــا  للجميــع،  مجانيــة  وهــي  لقراءتهــا، 
ركبــت  التــي   ”Canary Wharf“ لمجموعــة 
اآلالت. أحــد المســاهمين، هو المؤلف وكاتب 
الســيناريو أنتوني هورويتــز، والمعروف عن 
رواياتــه التجسســية أليكس رايــدر تم إدراج 
قصته التي تعتبر أقصر أعماله كقصة خيالية 
والتي تحمل عنوان “السيد روبنسون” ضمن 

القصص التي تقدمها اآللة للمارة.

لندن تحارب هجر الكتب بطابعات ذكية

هالل شعبان 1440 هجرية من ساحل الغوص بجزيرة 
المحرق مساء أمس )تصوير: محمد رضا العصفور(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أسعار خيالية

حاز منشــور بعنوان “ســّواُق األجرة 
األجانــب  عشــرات  البحرينيــون: 
ُســون... وأوضاعنا تزداد سوًءا”  ُيَتكِّ
أعلــى معــدل تفاعل على إنســتغرام 
“البــالد” خــالل اليوميــن الماضيين. 
“ألن  محمــد  المســتخدم  وقــال 
أســعار التكاســي نفــس أســعار لندن 
خيالية، خصوًصا في الليل”، مشيًرا 
إلــى أن البحريــن صــارت مشــهورة 
أســعار  بارتفــاع  الخليجييــن  عنــد 

التكاسي.

الســويدي  الموســيقي  أســرة  قالــت 
أفيتشــي الذي انتحر العــام الماضي إنها 
ســتطرح أغانــي جديــدة لــه كان يعدهــا 

قبل وفاته.
الرقــص  موســيقى  نجــم  علــى  وُعثــر 
اإللكترونيــة الــذي كان لــه جمهــور كبيــر 
فــي أوروبــا ميتــا فــي ســلطنة عمان في 

20 أبريل 2018 عن 28 عاما.
وقــال ممثلــوه فــي بيــان يــوم الجمعــة 
تيــم  الحقيقــي  واســمه  أفيتشــي،  إن 
مــن  مجموعــة  وراءه  تــرك  برجلينــج، 
األغاني شــبه المكتملة وكان على وشك 

االنتهاء من ألبوم جديد.
وأضــاف البيــان أن ”األســرة قــررت عدم 
إبقاء هذه الموسيقى حبيسة. وبدال من 
ذلــك تريــد أن يشــاركها هذه الموســيقى 

كل المعجبين في كل أنحاء العالم“.
تيــم  لمؤسســة  األربــاح  وســتخصص 
برجلينــج التي من بيــن أهدافها الوقاية 

من االنتحار واألمراض العقلية.

الســوداني  األزيــاء  مصمــم  يبــذل  ال 
الصاعــد، نــادر تيــراب، مجهــودا كبيرا 
فــي اختيــار ألوانــه وتصميماتــه التــي 
فــي  الرابــع  للموســم  الفــوز  منحتــه 
مسابقة كأس دبي للرجل األكثر أناقة، 
لكن إحساســه القوى بجمال اللون في 
الطبيعــة والبهجــة التــي تثيرهــا تلــك 
األلوان في نفس اإلنسان هي مفتاحه 
الــذي يدهــش بــه لجنــة التحكيــم كل 
عــام ويتفــوق علــى 60 متســابقا مــن 

أنحاء متفرقة من العالم.
فــي هــذا الموســم اختــار تيــراب الذي 
األزيــاء  تصميــم  مهنــة  يحتــرف  ال 
ويمارســها كهوايــة شــخصية أن يطــل 

على لجنة التحكيم بطلة بنفسجية.
ويقول نادر تيراب إن زهرة الفيوليت 
والتصميمــات  باأللــوان  إليــه  أوحــت 
التــي أهلته للمــرة الرابعة بالفوز بلقب 

أكثر الرجال األكثر أناقة.

طرح أغان جديدة 
لموسيقي بعد 

انتحاره

للمرة الرابعة.. 
سوداني “أشيك” 

رجل في دبي
نجــا فــأر صحــراء بحياتــه مــن فــك أفعــى 
مجلجلــة حاولــت أكلــه بعــد أن ركلهــا ركلة 
تشــبه إلى حــّد كبيــر ركالت “الكونغ فو” أو 

“النينجا”. 
وبحســب صحيفة “ذي ميرور” البريطانية، 
والباحثيــن  المصوريــن  مــن  فريــق  تمكــن 
القــوارض  هــروب  عمليــة  تصويــر 
المجلجلــة  األفعــى  فــك  مــن  الصحراويــة 
التــي تصــل ســرعة هجومهــا أقل مــن 100 

مللي ثانية أي أسرع من غمضة العين.
ضــم  الــذي  الفريــق  أن  الموقــع  وأضــاف 
باحثيــن ومصورين من جامعــة كاليفورنيا 
دييغــو،  ســان  واليــة  وجامعــة  ريفرســايد 
فــي  ديفيــس  فــي  كاليفورنيــا  وجامعــة 
الكاميــرات  أحــدث  باســتخدام  المشــروع 
بعــد  بالذهــول  أصيــب  الســرعة  عاليــة 
مشــاهدتهم للتســجيل المصــور وكيــف أن 
فئــران ال حــول لهــا وال قــوة لديهــا القــدرة 
علــى ركل أفــاٍع ممــا يجعلهــا تبتعــد لعــدة 

أقدام بركالت احترافية.

“فأر النينجا” ينجو من فك أفعى

الممثلة البريطانية غويندولين كريستي لدى حضورها العرض األول 
للموسم الثامن واألخير من مسلسل “لعبة العروش” في قاعة راديو سيتي 

للموسيقى بمدينة نيويورك أمس األول )أ ف ب(
اللقطة المذهلة لركلة فأر النينجا

Û  ليس هناك وسيلة ترويج أسرع انتشارا وأفضل للدول من تنظيم األحداث
الرياضيــة العالميــة، واســتضافة البحريــن لســباق الفورمــوال 1 األخيــر خير 
مثال على ذلك، إذ تردد اســم المملكة في عناوين وســائل اإلعالم العالمية 

ماليين المرات خالل فترة السباق.
Û  ،مــع اعتــالء الفائزين منصة التتويج، اقترن اســم البحرين بالجائزة الكبرى

نتيجــة  الرياضــة  هــذه  فــي دم عشــاق  األدرناليــن  ارتفــاع مســتوى  ومــع 
التحــوالت الدراماتيكيــة التــي تخللــت اللفــات األخيــرة مــن هــذا الســباق 
الحماســي ارتفــع اســم البحريــن فــي المحافــل الدوليــة عاليــا لنجاحهــا في 

تنظيم واحد من أنجح سباقات الفورموال 1.
Û  بشــهادة الجميــع نجحت البحريــن بامتياز في تنظيم أحد أكثر المســابقات

الرياضيــة شــعبية علــى مســتوى العالــم؛ لتحقــق بكــوادر بحرينيــة واعــدة 
مكاســب عــدة، منهــا مــا يمكــن قياســه بلغــة األرقــام وبعضها ال يقــدر بثمن، 
واالنطباعــات  عــام  بعــد  عامــا  المملكــة  تكتســبها  التــي  الطيبــة  كالســمعة 
اإليجابيــة التــي يحملهــا زوار البحرين الذين جاءوا مــن كل حدب وصوب 
إلــى حلبــة البحريــن الدولية، عــالوة على المالييــن في جميع أنحــاء العالم 
الذيــن يتابعــون عبــر شاشــات التلفزيــون الســباق الــذي حقــق فــي نســخته 

األخيرة ثاني أكبر نسبة مشاهدة في تاريخ الفورموال 1.
Û  قبــل انطالق الســباق بلحظات خاض وزير الشــباب والرياضــة أيمن المؤيد

حديثــا شــفافا مــع ممثلــي الصحــف المحليــة، تطرق فيــه لمجموعــة قضايا 
تــؤرق الشــارع الرياضــي، لكــن عندمــا تكلــم عن الســباق لمعت عينــاه فخرا 
وهــو يقــول إن نحــو 2000 شــاب بحرينــي تطوعــوا لتنظيــم الســباق حتى 

يخرج بهذه الصورة المشرفة.
Û  فــي زحمة األخبار المتعلقة بالســباق قــد تضيع قصص كثيرة عن صحافتنا

المحليــة، لكــن االنطبــاع الطيــب الــذي ســيحمله كل مــن تعامــل مــع هــؤالء 
الشباب لن يضيع، إذ كانوا بالفعل خير سفراء لشعب متعلم ومثقف ودمث 

الخلق.
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ترجمة فاضل المؤمن

ترجمة سيد محمد المحافظة
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