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We’re devoted to the classic.  
But reject the status quo. We  
keep the best of the past. The  
best watchmaking practices,  
the best designs. And push the  
boundaries of what’s new. Born  
for a purpose. Field-tested to  
the extreme. For those who 
 are up for anything. Those who  
face their fears. Those who re-
invent themselves every day.  
A TUDOR is #BornToDare 

BLACK BAY 36

جامعة البحرين األولى 
محليًا على قائمة “تايمز”

الصخير - جامعة البحرين 

البحريــن  جامعــة  رئيــس  عّبــر   
رياض حمزة، عن االعتزاز بإعالن 
تصنيف الجامعــات الذي تصدره 
مؤسســة التايمــز للتعليــم العالــي 
 Times Higher Education
المختصــة دوليا بمجــال تصنيف 
الجامعــات، وقــد تــم اإلعالن عن 
أعلى )500( جامعة على مستوى 
تأثيــر  مــدى  مجــال  فــي  العالــم 

ألهــداف  وتحقيقهــا  الجامعــات 
التنمية المستدامة، حيث حققت 
جامعــة البحرين إنجــازا أكاديميا 
غير مســبوق بتصنيفهــا بالمرتبة 
)213( عالميــًا ضمــن هذه القائمة، 
وبهــذا أصبحت جامعــة البحرين 
الجامعــة األولــى فــي التصنيــف 
فــي  الجامعــات  مســتوى  علــى 

)٠٥(مملكة البحرين.

)٠٢(

الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  أكــد 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال 
خليفة، لدى استقباله بقصر القضيبية 
صبــاح أمــس، عــدًدا مــن أفــراد العائلة 
المالكة الكريمة أن فوز الشيخ سلمان 
بن ابراهيم برئاســة االتحاد اآلســيوي 
عمــل  ونتــاج  مســتحق  القــدم  لكــرة 
مثمر، شاكرا سموه الدول التي وقفت 
مــع مملكــة البحريــن فــي االنتخابــات 
فــي  المملكــة  أبنــاء  بقــدرة  إليمانهــا 

إحداث التغيير.

الذين وقفوا مع البحرين آمنوا بقدرات أبنائها
المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة

نظام أساسي جديد لـ “أيوفي” معلمون يضربون الطلبة ويسبونهم

ســّجلت مســودة تقرير رســمي –حصلت 
فــي  تقصيــر  وجــود  “البــالد”-  عليهــا 
المخالفــات  مــع  التعامــل  إجــراءات 
الوظيفــي  االنضبــاط  عــدم  وحــاالت 
للموظفين بالهيئتين التعليمية واإلدارية 
بالمدارس االبتدائية، وأوردت مخالفات 
ولــم  المــدارس  إدارات  عليهــا  تكتمــت 
بمدرســة  معلمــة  ضــرب  الــوزارة  تبلــغ 
قاللــي االبتدائيــة للبنيــن الطلبــة بشــكل 

مــن  نابيــة  ألفــاظ  واســتخدام  مســتمر، 
معلم بمدرســة اإلمــام الطبري االبتدائية 
وتضمنــت  الطــالب.  وســب  للبنيــن 
المســودة رصد مخالفــات إدارية ومالية 
اإلداريــة  الشــؤون  منســقة  جانــب  مــن 
االبتدائيــة  ســمية  بمدرســة  والماليــة 
للبنــات، وتســجيل مديــرة مدرســة رقية 
الصــف  فــي  طالبــة  للبنــات  االبتدائيــة 

األول دون استمارة تحويل.

أعلن رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
)أيوفــي( الشــيخ إبراهيــم بــن خليفــة آل 
مؤتمر”أيوفــي”  افتتــاح  خــالل  خليفــة 
االســتراتيجية  مكونــات  تبلــور  عــن 
الجديــدة لـ”أيوفــي” مــن خــالل جملة من 
التطبيــق،  بمرحلــة  األساســية  األهــداف 
التنظيمــي  الهيــكل  مســتويات  وذلــك 
وتطويــر المعاييــر.  فــي حين أكــد المدير 
لمصــرف  المصرفيــة  للرقابــة  التنفيــذي 

التــزام  حمــد  خالــد  المركــزي  البحريــن 
الســوق  فــي  العاملــة  اإلســالمية  البنــوك 
المحليــة، بتطبيــق معاييــر نظــام بــازل 3 
لــدى إصدارها.وأشــار أن جاهزيــة البنوك 
لتتوافق مع معايير السيولة وكفاية رأس 
المال التي ســيتم تنفيذها على مرحلتين 
المقبليــن،  وديســمبر  يونيــو  شــهري  فــي 
وذكــر أن العمــل جــاٍر على إصــدار معايير 
الديــن”،  بيــع  “معيــار  جديــدة  شــرعية 

وتطوير معيار الوقف.

راشد الغائب

)06(
)١١(

أمل الحامد من المنامة 
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الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
ــن أخـــيـــه صــاحــب  ــعــزيــة مـ ــرقــيــة ت ب
بن سعيد  قابوس  السلطان  الجاللة 

سلطان عمان الشقيقة.
السلطان قابوس بن  وأعــرب جاللة 
وصــادق  تعازيه  خالص  عن  سعيد، 
ــــوفــــاة ســـمـــو الــشــيــخــة  ــه ب مـــواســـاتـ
عائشة بنت سلمان آل خليفة رحمها 
ــّز وجــــّل أن  ــى عــ ــمــول ال هللا، ســـائـــالً 
ويسكنها  رحمته  بــواســع  يتغمدها 
جاللته  يــلــهــم  وأن  جــنــاتــه،  فــســيــح 

جميل الصبر وحسن العزاء.

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 

برقية تعزية من 

السلطان قابوس

02

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان ال خليفة 
بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس، عــدًدا مــن 
أفــراد العائلة المالكة الكريمة والمســؤولين 
بالمملكــة. وتطــّرق صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء مــع الحضور إلــى جملة من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، حيث 
أكــد ســموه أن المواقــف تثبــت أن شــعب 
البحرين يد واحدة متماسكة، منّوًها سموه 
بالمشــاعر التي عّبر عنها أبناء البحرين في 
وفاة شــقيقة ســموه ســمو الشــيخة عائشة 
بنت سلمان آل خليفة طيب هللا ثراها حرم 
ســمو الشــيخ إبراهيــم بــن حمــد آل خليفة، 
وقــد أعرب ســمو الشــيخ إبراهيــم بن حمد 
آل خليفــة عــن شــكره وتقديــره لصاحــب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، داعًيا المولى 
جلت قدرته أن يحفظ سموه ويديمه ذخًرا 

للوطن وشعبه.
وخــال اللقــاء، هنــأ صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الوزراء الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
آل خليفة بانتخابه رئيًسا لاتحاد اآلسيوي 
ا  مســتحقًّ فــوًزا  كان  والــذي  القــدم،  لكــرة 
ونتاج عمل مثمر رفع اســم مملكة البحرين 
عالًيا في المحافل الرياضية، مؤكًدا ســموه 
أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية في أبناء 
البحريــن بقيــادة دفــة العمــل فــي كبريــات 
المنظمات والمؤسســات الدولية ومن بينها 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم والــذي يعــد 
المظلــة التي تحتضن كافة الجهود لتطوير 

كرة القدم اآلسيوية.
 وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
أن الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
يســتند إلــى تاريــخ حافــل باإلنجــازات في 
مجال كرة القدم اآلســيوية والدولية، وهو 
الــذي يبّشــر بمزيد من التطــورات والنقات 

ستشــهدها الكــرة اآلســيوية خال رئاســته 
لاتحــاد في الدورة الجديدة، معرًبا ســموه 
عن بالغ الشــكر والتقدير لكافة الدول التي 
وقفــت مع مملكة البحرين فــي االنتخابات 
إليمانهــا بقــدرة أبنــاء المملكــة فــي إحداث 
بالكــرة  والنهــوض  والتطويــر  التغييــر 

اآلسيوية.

وقد رفع رئيس االتحاد اآلسيوي  «
لكرة القدم خالص الشكر والتقدير 
إلى صاحب السمو الملكي رئيس 

الوزراء على توجيهات سموه ودعمه 
الالمحدود والذي أسهم في تحقيقه 

لهذا اإلنجاز الدولي الذي يعّزز من 
سمعة مملكة البحرين، مؤكًدا أن 

هذا الفوز هو فوز لسياسة حكومة 
نجحت في االستثمار بميدان الشباب 
والرياضة وحظيت على الثقة الدولية 

في هذا الجانب.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا 
من أفراد العائلة المالكة الكريمة

ســموه شــكر أبنــاء المملكــة علــى مشــاعرهم تجاه وفاة شــقيقته ســمو الشــيخة عائشــة

سمو رئيس الوزراء: شعب البحرين يد واحدة متماسكة

انتخاب الشيخ 
سلمان بن إبراهيم 

يبّشر بمزيد من 
النقالت بمجال 
الكرة اآلسيوية 

الشيخ سلمان: 
الفوز هو فوز 

لسياسة حكومة 
نجحت باستثمار 

الشباب والرياضة
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تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
شــكر  برقيــة  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
جوابيــة من أخيه خادم الحرمين الشــريفين 
ســعود  آل  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك 
عاهــل المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة، 
المعزيــة  جاللتــه  برقيــة  علــى  ا  ردًّ وذلــك 
فــي وفــاة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 
بــن  فيصــل  بــن  عبدالرحمــن  بنــت  البنــدري 
عبدالعزيز آل ســعود، ضمنها خادم الحرمين 
الشــريفين خالــص شــكره وتقديــره لصاحب 
الجاللــة الملــك على مشــاعر جاللته األخوية 
الصحــة  موفــور  لجاللتــه  ــا  متمنيًّ الكريمــة، 

والسعادة. 
 وتلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة برقيــة 
الحرميــن  خــادم  أخيــه  مــن  جوابيــة  شــكر 
الشــريفين  عاهل المملكة العربية الســعودية 
التعزيــة  برقيــة  علــى  ا  ردًّ وذلــك  الشــقيقة، 
والمواســاة التــي بعث بها ســموه إليــه بوفاة 

المغفــور لهــا بــإذن هللا تعالى صاحبة الســمو 
الملكــي األميــرة البنــدري بنــت عبدالرحمــن 
آل ســعود، ضّمنهــا  بــن عبدالعزيــز  الفيصــل 
شــكره  خالــص  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب  وتقديــره 
الوزراء على مشاعر سموه األخوية الكريمة، 

ا لسموه موفور الصحة والسعادة. متمنيًّ
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  تلقــى  كمــا 

الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه 
بــن  األميــر محمــد  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان بــن عبد العزيز آل ســعود ولــي العهد 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع 
فيهــا  أعــرب  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
ســموه عــن خالص شــكره وتقديــره لصاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء على مشــاعر 
لســموه  ــا  متمنيًّ الكريمــة  األخويــة  ســموه 

موفور الصحة والسعادة. 
وتلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة برقية شــكر جوابية مــن أخيه عاهل 
المملكــة العربية الســعودية خــادم الحرمين 
ا علــى برقيــة التعزيــة  الشــريفين ، وذلــك ردًّ
والمواســاة التــي بعــث بها ســموه إليه بوفاة 

المغفــور لهــا بــإذن هللا تعالى صاحبة الســمو 
الملكــي األميــرة البنــدري بنــت عبدالرحمــن 
الفيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ضّمنهــا 
الشــريفين خالــص شــكره  الحرميــن  خــادم 
مشــاعر  علــى  العهــد  ولــي  لســمو  وتقديــره 
لســموه  ــا  متمنيًّ الكريمــة،  األخويــة  ســموه 

موفور الصحة والسعادة.
كمــا تلقى صاحب الســمو الملكــي ولي العهد 

برقيــة شــكر جوابيــة مماثلــة من أخيــه ولي 
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الدفــاع بالمملكــة العربية الســعودية صاحب 
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بن 
عبــد العزيــز آل ســعود، أعــرب فيهــا ســموه 
عن خالص شــكره وتقديره لســمو ولي العهد 
ا  على مشــاعر ســموه األخوية الكريمة متمنيًّ

لسموه موفور الصحة والسعادة.

 المنامة - بنا

البحريـن تتلقـى شكـر السـعـوديـة عـلـى الـمـواسـاة
ــن ــم ــرح ــدال ــب ع بـــنـــت  الـــبـــنـــدري  األمــــيــــرة  ــاة  ــ ــوف ــ ب الـــتـــعـــزيـــة  عـــلـــى  ردا 

سمو األمير محمد بن سلمانسمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك خادم الحرمين الشريفين

الشركاءالمنظمون

بناء مجتمع
عالمـي

لريادة األعمال
15 - 18 أبريل 2019 البحرين

سـجــل اآلن!
WWW.GEC.CO  #GEC2019

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة برقية تعزية ومواساة من أخيه رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان، عبــر فيها ســموه عن خالــص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة سمو الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل 
خليفــة، ســائال هللا العلــي القديــر أن يتغمدها بواســع رحمته 
ورضوانــه ويســكنها فســيح جناتــه وأن يلهــم جاللته جميل 

الصبر وحسن العزاء.

كمــا تلقــى جاللــة الملــك برقيتــي تعزيــة مماثلتين مــن أخيه 
نائــب رئيــس دولة اإلمارات العربيــة المتحدة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، ومــن أخيه ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقــوات المســلحة بدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعربا فيها عن خالص 
تعازيهمــا لجاللــة الملــك، داعيين المولى عز وجــل أن يتغمد 
الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعازي القيادة اإلماراتية

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة مرســوم 
الجهــة  بتعييــن   2019 لســنة   )33( رقــم 
الحكوميــة التــي تتولــى تســجيل أســماء 
المســتحقة،  الرســوم  وتحصيــل  النطــاق 

جاء فيه:
المادة األولى:

تتولــى هيئــة تنظيــم االتصــاالت - تحــت 
إشراف ورقابة الوزير المعني باالتصاالت 
- كافــة المهــام المتعلقة بتســجيل أســماء 

النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة.
الســابقة،  الفقــرة  حكــم  مــن  واســتثناًء 
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  تتولــى 
بتســجيل  المتعلقــة  المهــام  اإللكترونيــة 

أســماء النطــاق gov.bh. ، mil.bh. أو مــا 
يقابل ذلك باللغة العربية.

المادة الثانية:
علــى رئيــس مجلس الــوزراء والــوزراء - 
كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا المرســوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشــر في 

الجريدة الرسمية.

mil.bhو gov.bh الحكومة اإللكترونية” تسجل نطاقات“

العاهل يعّين “االتصاالت” لتسجيل أسماء النطاق 

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، بكل من النائب أحمد الدمستاني، والنائب إبراهيم النفيعي، حيث قدم 
لــه النائبــان مجموعــة مــن الباحثــات عــن عمل مــن خريجات علــم االجتماع والخدمــة االجتماعية ممــن هّن على قائمــة االنتظار 

للتوظيف في القطاع الخاص.

وتــم خــالل اللقــاء االســتماع إلــى مالحظــات 
الباحثــات عــن عمــل خــالل فتــرة انتظارهــن 
لالندمــاج فــي وظائــف تناســب تخصصاتهــم، 
أن  الســياق  هــذا  فــي  حميــدان  أكــد  حيــث 
الوزارة تولي اهتماًما متزايًدا إلدماج مختلف 
فــي  صعوبــة  يواجهــون  ممــن  التخصصــات 
العلــوم  كخريجــي  العمــل  بســوق  توظيفهــم 
اإلنســانية واالجتماعية، وذلك من خالل عدة 
آليات، منها البحث عن شــواغر وظيفية الئقة 
في المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب 
توفيــر التدريــب التكميلــي لمــن يوافــق علــى 
العمــل فــي تخصصات قريبــة ومشــابهة بغية 
رفــع كفاءتهــم المهنيــة وموائمــة تخصصاتهم 
مــع متطلبــات واحتياجات أصحاب العمل من 

األيدي العاملة.
عمــل  عــن  الباحثــات  أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
بإمكانهــن االســتفادة مــن إعانــة التعطل حتى 

خالل فترة التدريب وإعادة التأهيل.

وأعرب الدمســتاني والنفيعــي في هذا اإلطار 
عــن شــكرهما للوزيــر علــى هــذا اللقــاء، والذي 
يعكــس اهتمامــه بهــذه الشــريحة التــي تعاني 
القطــاع  لــدى  التوظيــف  فــي  صعوبــات  مــن 
الخــاص، مؤكديــن أهميــة تضافــر كل الجهود 
الوطنية إلنجاح مبادرات توظيف المواطنين 
فــي وظائــف مرغوبــة وبأجــور مناســبة تلبــي 

متطلبات العيش الكريم.
 وبهــذه المناســبة، أعربــت الباحثــات عن عمل 

التدريــب  برامــج  لقبــول  اســتعدادهن  عــن 
التكميلــي المتخصــص الــذي يســاعدهن علــى 
دخــول مجــاالت عمــل مناســبة وقريبــة مــن 
مؤهالتهــن أو وفًقــا لتخصصاتهــن الدراســية، 
مشيدات بسياسة الباب المفتوح التي تتبناها 
ولقــاء  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
المســؤولين فيها مــع المواطنيــن، متأملين أن 
يتــم إدماجهن في أســرع وقت للمشــاركة في 

مسيرة البناء والنهضة.

من اللقاء

حميدان يلتقي خريجات االجتماع والخدمة االجتماعية

المنامة - بنا

آل  خليفــة  بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  اســتقبل 
خليفــة مستشــار صاحــب الســمو الملكي رئيس 
صبــاح  القضيبيــة  قصــر  فــي  بمكتبــه  الــوزراء 
أمس، الرئيس التنفيذي لســتاندرد شارترد بنك 
-البحريــن عبــدهللا بوخــوه.  وخــالل اللقاء، هنأ 
ســمو مستشــار صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء، الرئيــس التنفيــذي للبنك علــى تعيينه 
فــي هــذا المنصب الجديــد كأول بحريني يتقلد 
مشــيًدا  البنــك،  تأســيس  منــذ  المنصــب  هــذا 
ســموه بكفــاءة وقدرات الكــوادر البحرينية في 
إدارة المؤسســات الماليــة المصرفيــة العالميــة 
وإدارة أصــول البنــوك األجنبيــة فــي البحريــن، 

ومساهمتهم بفعالية في تطوير أنشطة القطاع 
المالــي فــي البحرين. وتمنى ســموه له التوفيق 
والنجــاح فــي عملــه، مؤكــًدا لــه تقديــم الدعــم 

والمساندة لنجاح مسيرة البنك في البحرين.
فــي  التراخيــص  إدارة  مديــر  اللقــاء  وحضــر 

مصرف البحرين المركزي أحمد البسام.

سمو الشيخ سلمان بن خليفة مستقبال  أول بحريني يعّين رئيًسا تنفيذيًّا لـ”ستاندرد شارترد” 

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يهّنئ بوخوة



أكــد رئيــس مجلــس أمنــاء وقــف عيســى بن 
سلمان التعليمي الخيري سمو الشيخ عيسى 
بن ســلمان بن حمد آل خليفة أهمية تشــجيع 
قطــاع األعمــال مــن خــال مواصلــة تحفيــز 
البيئة االقتصادية وتوفير فرص اســتثمارية 
واعــدة تعــود بالنفــع على االقتصــاد الوطني، 
منوها ســموه فــي هذا الصدد إلــى المبادرات 
التي أطلقتها مملكة البحرين على الصعيدين 
اإلقليمــي والدولي في مجــال ريادة األعمال 
وتعزيــز ثقافــة االبتكار واالبــداع بما يتوافق 
مــع رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030. جاء 
ذلــك لــدى لقاء ســموه صبــاح أمس مؤســس 
العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  ورئيــس 

كاوس شــواب علــى هامش أعمــال المنتدى 
االقتصــادي العالمي الذي يشــارك فيه ســموه 
نيابــة عن عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
فــي  المنعقــد  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
الهاشــمية  األردنيــة  بالمملكــة  الميــت  البحــر 
أهميــة  إلــى  ســموه  أشــار  حيــث  الشــقيقة، 
المنتدى االقتصادي العالمي في تعزيز فرص 

االســتثمار وتحقيــق االزدهار االقتصادي في 
المنطقة.

الفتا ســموه إلى ضرورة التعاون االقتصادي 
فــي  العالميــة  الخبــرات  مــن  واالســتفادة 
مختلف المجاالت، وتحفيز النمو االقتصادي 
مــن خــال تعزيــز دور القطــاع الخــاص بمــا 
يصب في خدمة أهداف التنمية المستدامة.

غادر رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان 
التعليمي الخيري ســمو الشــيخ عيسى بن سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
الشقيقة أمس بعد مشاركة سموه نيابة عن عاهل 
البــاد صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي الــذي 
عقــدت أعماله بالبحر الميت في المملكة األردنية 
الهاشــمية.  وكان في مقدمة مودعي ســموه ولي 
عهد المملكة األردنية الهاشــمية الشقيقة صاحب 
الســمو الملكي األمير الحسين بن عبدهللا الثاني، 
وســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة األردنيــة 

الهاشمية الشقيقة.

أكد رئيس مجلس أمناء وقف عيســى بن ســلمان التعليمي الخيري ســمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفة عمــق العاقــات التاريخية 
المميــزة التــي تجمــع مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
الشــقيقة، ومــا تلقــاه من اهتمــام ورعاية من عاهل البــاد صاحب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وأخيــه صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيــان رئيس دولــة االمارات العربيــة المتحدة. منوهًا ســموه 
بأهميــة مواصلــة تطويــر عاقــات التعــاون الثنائــي المشــترك علــى كافــة 
األصعدة من خال تعزيز االستفادة من الفرص المتاحة بما يحقق مزيدًا 

من النماء واالزدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه على هامش أعمال المنتدى االقتصادي العالمي 
الذي يشارك سموه فيه مترأسا وفد مملكة البحرين نيابًة عن عاهل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، مع وزيــر دولة للذكاء 
االصطناعــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عمــر بــن ســلطان العلمــاء  

بحضــور وزيــر التغيــر المناخــي والبيئة بدولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
ثاني الزيودي ووفد دولة اإلمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى 
االقتصــادي العالمــي المنعقد في البحر الميت بالمملكة األردنية الهاشــمية 
الشــقيقة. وأكــد ســموه مــا توليــه المملكــة مــن اهتمــام بتعزيــز التعــاون 
االقتصــادي واالســتثماري مــع دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة، 
وفتح مزيٍد من آفاق التعاون في مسار عاقات التعاون في هذا المجال. 
مشــيرًا ســموه إلــى مــا توليه المملكة من ســعي متواصــل لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وكان لوفــد مملكــة البحريــن برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة مشــاركة فاعلــة في أعمــال المنتــدى االقتصــادي العالمي 
الــذي أقيــم فــي البحر الميــت بالمملكــة األردنية الهاشــمية الشــقيقة، وقد 
حضــر ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان أمــس الجلســات التــي أقيمت في 
اليــوم الثانــي مــن أعمــال المنتــدى وشــارك ســموه وأعضــاء وفــد المملكة 
فــي المواضيــع المطروحة في هذه الجلســات بما يعكــس تجربة البحرين 

وخبراتها وطرح تطلعاتها المستقبلية.

04local@albiladpress.com
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يعقوب محمد: رعاية سمو رئيس الوزراء لالتحاد محل شكر وعرفان
ــيــة ــحــريــن بــمــنــظــمــات دول ــب ــاً عـــن ال ــه مــمــث ــدامـ ــر” وضـــع أقـ ــحـ “الـ

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة برقية شــكر من 
رئيــس المجلــس التنفيــذي لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب محمد ؛ بمناســبة انعقاد 
المؤتمر العام األول لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وانتخاب المجلس التنفيذي جاء فيها:

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة حفظه هللا ورعاه

رئيس الوزراء الموقر

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته
 يطيــب لنــا أن نرفــع إلــى ســموكم أزكــى آيــات 
انعقــاد  بمناســبة  والتقديــر  والعرفــان  الشــكر 
المؤتمر العام األول لاتحاد الحر لنقابات عمال 
البحريــن وانتخــاب المجلــس التنفيــذي والذي 
لــوال الرعايــة والدعــم الــذي أوليتمــوه ســموكم 

لاتحاد ما خرج بهذا الشكل المشرف.
 إن االتحــاد الحــر بفضــل دعم ورعاية ســموكم 
لــه وبرغــم المســيرة الزمنيــة القليلــة ومقارنــة 
اســتطاع  أخــرى  وإقليميــة  عربيــة  باتحــادات 
ا  تحقيــق الكثير مــن اإلنجازات المتنوعة داخليًّ
ا ونجح في خلق استراتيجية جديدة  وخارجيًّ
فــي العمــل النقابــي، وتكويــن صــورة مشــرفة 
لعمــال البحريــن فــي الداخــل والخــارج حيــث 
النقابــات  إلــى  العمــال  ثقــة  إعــادة  اســتطاع 
العمالية، األمر الذي ســاهم فــي تحقيق العديد 

مــن اإلنجــازات المحليــة والعربيــة واإلقليميــة 
عــن  ممثــاً  أقدامــه  وضــع  حيــث  والعالميــة، 
دوليــة،  واتحــادات  منظمــات  فــي  البحريــن 
الدولــي  واالتحــاد  العربيــة  العمــل  كمنظمــة 
لنقابات العمال العرب واتحاد النقابات العالمي 
ســمعة  عــن  الدفــاع  الحمــد  وللــه  واســتطاع 
البحريــن ضــد كل من حــاول النيل منها ســواء 
وقفاتــه  لــه  وكانــت  الداخــل،  أو  الخــارج  فــي 
الوطنيــة والعروبيــة التــي تعبــر عــن صوت كل 

إنسان بحريني وعربي.
 إن مــا حققــه االتحــاد الحــر مــن إنجــازات هــو 
نتــاج لمــا تحقق من مكاســب للعمــال والحركة 
العماليــة والنقابيــة في البحريــن بفضل رعاية 
حكومتكــم الموقــرة والتــي ســبقت بهــا العديد 
مــن الــدول األخــرى بخطــوات متقدمــة حيــث 

أتاحت البحرين حق تشكيل النقابات العمالية 
فــي ظــل قانــون ينظم هــذا الحق كمــا وضعت 
القطــاع  لتنظيــم  المدنيــة  الخدمــة  قانــون 
والمؤسســات  الــوزارات  بكافــة  الحكومــي 
وقانــون العمــل الذي ينظــم العمل فــي القطاع 

الخاص.
إننــا نجــّدد العهد مع ســموكم أن نظل مدافعين 
عن حقوق ومكتسبات العمال وعن الوطن ضد 

كل المتربصين به.
حفظكــم هللا وســّدد على طريق الحــق والخير 

خطاكم.

يعقوب يوسف محمد
رئيس المجلس التنفيذي

االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

المنامة - بنا

أكد الرئيس المؤسس - رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية عبدهللا الحواج أن الجامعات 
الخاصــة فــي مملكــة البحريــن مؤهلــة لضــخ مليــاري دينــار فــي شــرايين االقتصــاد الوطني 
ســنويا. كمــا أكــد ضــرورة تحقيــق التكامل بيــن الجامعــات الحكوميــة والخاصــة وأال تكون 
الجامعــات الحكوميــة منافســة مــع الجامعــات الخاصــة؛ حتــى يتــم االرتقــاء بالمنظومــة 

التعليمية وتمكينها من القيام بدورها المناط بها على أكمل وجه.

جاء ذلك خال سهرة ثقافية تحدث الحواج 
فيها بمجلس أمير بن رجب وشارك فيها عدد 
مــن النخــب والمفكريــن وأســاتذة الجامعات 
أن  عــن  الحــواج  وكشــف  األعمــال.  ورجــال 
التعليــم الجامعــي الخاص يمــر حاليا بمرحلة 
انتقاليــة قــد تصعــد بالبحريــن إلــى مصــاف 
الــدول المتقدمــة في مجال صناعــة المعرفة 
والــذكاء االصطناعــي وتطويــع التكنولوجيــا 
ثــورة  مــع  المحــاكاة  أدوات  وتطويــر 
المعلومــات. وقــال إن اشــتراطات نجاح تلك 
المرحلــة لن تكون بعيــدة المنال خصوصا أن 
المملكة قد اســتكملت مختلف لوائح االتقان 

المرتبــط بتعليــم جامعــي يضاهــي مثيلة في 
الــدول المتقدمــة وينافــس نظيره فــي بلدان 
المنطقــة. كمــا أكــد أن كل هــذه األماني باتت 
قــاب قوســين أو أدنــى مــن منصــات التحقق 
الخــاص  الجامعــي  التعليــم  أصبــح  أن  بعــد 
ومصــادر  ومؤسســات  بقوانيــن  مؤطــرًا 
وجــود  أن  إلــى  إضافــة  ومعرفــة،  تصنيــف 
مجلــس التعليم العالي وهيئــة جودة التعليم 
والتدريب من شــأنهما أن يســاعدا الجامعات 
زجاجــة  عنــق  مــن  المــرور  علــى  الخاصــة 
المرحلة االنتقالية التي تربط بين التأســيس 
بــدءا   ،2001 العــام  األولــى  انطاقتــه  فــي 

بالجامعــة األهليــة وانتهــاء بالســماح إلطاق 
قريبــا  النــور  ســترى  دوليــة  جامعــات  ثــاث 
ليصــل عــدد الجامعــات الخاصة فــي المملكة 
إلــى أكثــر من 16 جامعة، وهــو ما يدفعنا إلى 
البحث والتنقيب عن أســواق طابية جديدة 
أكبــر مــن تلك التــي توفرهــا مملكــة البحرين 

بأعدادها المحدودة.

وشــدد علــى ضــرورة أن تكــون دول مجلــس 
التعاون بمثابة العمق الطبيعي اإلستراتيجي 
الطــاب مثلمــا كان  يأتــي مــن خالــه  الــذي 
الحــال في أعوام 2008 - 2010 عندما كانت 
تحتضــن  البحريــن  فــي  الخاصــة  جامعاتنــا 
أكثــر من 16 ألــف طالبا خليجيا، مما أدى إلى 
تشغيل شركة طيران الجزيرة بكامل أطقمها 

فــي رحلــة كل يــوم بيــن البحريــن والكويــت، 
وهــو ما يفرض علينا في هــذه الفترة بالذات 
أجهــزة  أيــدي مختلــف  مــع  أيدينــا  نضــع  أن 
الدولــة لتســويق جامعاتنا الخاصــة الحاصلة 
علــى أعلــى التزكيــات فــي معتــرك الجــودة، 
إضافــة إلــى أرقى التصنيفات من مؤسســات 

التقييس والتصنيف الدولية.

المنامة - الجامعة األهلية

الجامعات الخاصة مؤهلة لضخ 2 مليار دينار في االقتصاد سنويا

تشجيع قطاع األعمال ومواصلة تحفيز البيئة االقتصادية

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يغادر األردن

الحواج في مجلس 
بن رجب: التكامل مع 
الجامعات الحكومية 

ضرورة حتمية

Û  ،نقــرأ بالعيــن الناقــدة كل مــا يجــري فــي البلد، مــن متغيرات، وتجــاوزات
وتعديات، وتلكؤ، وضعف، وخذالن، ونكتب عنها، ونشير باإلصبع لموضع 
الخلل، أيا كان؛ ألنه من صميم الواجب، ومن أساسات شرف المهنة، بدور 

مسؤول ال نتفضل فيه على أحد.
Û  فــي المقابــل، نرصــد أيًضــا، الممارســات الممنهجــة التــي تقــوم بهــا بعــض

الفئات المحسوبة على الوطن، وهي تسهر الليل والنهار؛ لكي تهدم أركان 
الدولــة، عبر التشــكيك بمصداقيــة ونزاهة القيادات الوزاريــة بها، مبعثرة 

هنا وهنالك سمها الزعاف.
Û  ،وأذكــر أنــه ســبق لــي وأن كتبــت مقاالت ناقــدة لــوزارة التربيــة والتعليم

التــي  الخصوصيــة”  “الــدروس  آفــة  منهــا  بمواضيــع مختلفــة ومتنوعــة 
اســتجلبها بعض المعلمين العرب من بادهم، كوســيلة رخيصة للتكســب 

النقدي على حساب كرامة األسرة البحرينية.
Û  ،لكننــي وإن كتبــت، فإننــي أكتــب عن قضيــة واضحة المعالــم، لها ضررها

ومتضرروهــا، ولها شــواهدها، ومشــاهداتها، بســياق حديــث ال يخرج عن 
حدودهــا المعلــوم؛ حتــى ال أقــع فــي الظلــم بحــق الغيــر، وهو أمــر أتجنبه 

دائما.
Û  لكــن البعــض يســير بخــاف ذلــك، عبر اســتهداف ممنهــج لقيــادات وزارة

التربيــة والتعليــم، بشــكل أقــرب للفجــور بالخصومــة، وكأن ليــس لهؤالء 
المســؤولين أي بصمــة فــي الحــراك التعليمــي والتربــوي، والــذي يشــوبه 

الكثير من التحديات، أسوة ببقية دول الخليج والعالم.
Û  ،أهــم هــذه التحديات الهواتف واأللواح الذكية، السوشــيال ميديا، الخدم

التفكك األســري، الطاق، الزواج المبكر، االنشــغال عن األطفال، التزامات 
الحيــاة، الديــون، إلــى جانــب القصور بالمدرســة، فهي دائــرة متكاملة من 

المسؤولية، وليست جزءا ال يتجزأ، كما يفعل هؤالء.
Û  ،والفــت االنتبــاه أيًضــا إلــى أن مــن أهــم مســببات موجــة الهجمــات هــذه

العمليــات التصحيحيــة التــي انتهجتهــا الــوزارة فــي الســنوات األخيــرة، 
والتي أوجعت من رأوا في الشــللية والفئوية، وســحب البساط من تحت 
أقــدام الكفــاءات، نهًجــا للتنفــس والســتمرار الحيــاة، فكانــت السياســات 

الجديدة بغير ما أرادوا وتمنوا.
Û  إن اســتهداف القيادات الحكومية كمحاولة تســلل لتشــوية سمعة الدولة

ومكانتهــا، لهــو أمر مرفــوض جملة وتفصيًا، ولزام على المواطن أن يعي 
حقيقــة مــا يحــاك في بلده، من قبل خفافيش “لندن” وغيرهم من الغربان 

المهاجرة، والذين يستميتون إلطاق الشرارة األولى، ولن يفلحوا.

وزارة التربية 
والشرارة األولى

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من الشيخ سلمان بن إبراهيم
األمــثــل الـــوجـــه  عــلــى  ــبــحــريــن  ال لتمثيل  ــز  ــاف ح ــوه  ــم س رعـــايـــة 

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة برقية شــكر وتقدير 
مــن رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكرة القــدم النائــب األول لرئيس االتحــاد الدولي لكرة القدم الشــيخ 
سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة، بمناسبة تجديد الثقة به لرئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

والحصول على منصب نائب رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم للدورة القادمة )2019-2023(.

وفيما يلي نص البرقية:
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة حفظــة هللا ورعــاه رئيــس 

مجلس الوزراء الموقر
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،،

يشــرفني أن أرفع إلى سموكم الكريم خالص 
التحية وعظيم التقدير، مقرونة بالدعاء إلى 
هللا العلي القدير أن يحفظ ســموكم ويمدكم 
بالصحــة والعافيــة لخدمــة مملكــة البحريــن 

وشعبها الكريم.
فقــد تلقيــت بــكل الســعادة والســرور برقيــة 
الثقــة  تجديــد  بمناســبة  المهنئــة  ســموكم 
بنــا لرئاســة االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، 
والحصــول على منصب نائب رئيس االتحاد 
الدولــي لكــرة القدم للــدورة القادمــة )-2019

2023(، وبهــذه المناســبة يشــرفني أن أرفــع 
علــى  والعرفــان  الشــكر  وافــر  ســموكم  إلــى 
رعاية ســموكم المتواصلة والتي تشكل على 

الــدوام الحافــز األكبر من أجل بــذل كل جهد 
من شــأنه تمثيل مملكــة البحرين على الوجه 

األمثل في المحافل الدولية.
فائــق  عــن  لســموكم  أعــرب  أن  أود  كمــا 
اعتــزازي بمــا تضمنتــه برقيتكــم - يحفظكــم 
التــي  واإلشــادة  الثنــاء  عبــارات  مــن  هللا- 
دعــم  علــى  المتواصــل  حرصكــم  تعكــس 
أبنــاء الوطــن وتشــجيعهم لتبــوء المناصــب 
القياديــة فــي الهيئــات الرياضيــة الخارجيــة، 
داعيــن هللا تعالــى أن يحفــظ ســموكم ذخــًرا 
لمملكــة البحرين ويديــم عليكم نعمة الصحة 

والعافية والعمر المديد.
سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة

رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
النائــب األول لرئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة 

القدم

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء
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اكتشاف الفرص المتاحة لمزيد من النماء للبلدين
سمو الشيخ عيسى بن سلمان: تعزيز التعاون االقتصادي مع اإلمارات
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قالــت رئيــس مجلــس النــواب فوزية زينــل، إن بعض المنظمات الحقوقية، التي تتخذ موقفا ســلبيا من مملكــة البحرين تعتمد 
علــى مصــادر معلومــات مغلوطــة. وأضافــت فــي الجــزء الثاني من حوارها مــع وكالة “ســبوتنيك” الروســية، أن بعض الجهات 

المغرضة تكن العداء للبحرين، ومنها ما يتم تمويلها من دولة مجاورة، ولديها أجندات مؤدلجة.

وأكــدت زينــل أن الواقــع فــي البحرين 
يكذب مثل هذه االدعاءات، فالبحرين 
دولــة تحترم الحريات وتمتلك ســجال 
االنســان،  فــي مجــال حقــوق  مشــرفا 
وال يوجــد لديهــا مــا تخفيــه أو تخــاف 
منــه فــي أي ملــف، وعلــى مثــل هــذه 
المنظمــات أن تســتقي معلوماتهــا مــن 
الجهات الرسمية والموثوقة، إذا كانت 

صادقة النوايا كما تزعم.
مــع  البحريــن  تعامــل  كيفيــة  وعــن 
الحــرب  الســيما  اإلقليميــة  الملفــات 
البحريــن  إن  قالــت  اإلرهــاب،  علــى 
كانــت مــن الــدول التــي اكتــوت بنــار 
علــى  وتغلبــت  والتطــرف،  اإلرهــاب 

هــذه اآلفة بفضل حكمــة عاهل البالد، 
أمنهــا  رجــال  وقــوة  أبنائهــا  وتكاتــف 
الشــقيقة  الــدول  ووقــوف  البواســل، 
والصديقــة معهــا، هــذا على المســتوى 

األمني، أما على المســتوى التشــريعي 
المملكــة  بذلــت  فقــد  واالجتماعــي، 
جهــودا كبيــرة في هــذا الصدد، ســواء 
والقوانيــن،  التشــريعات  تعديــل  فــي 
الثقافــة  تغييــر  فــي  المســاهمة  أو 
المجتمعيــة، والتوعيــة وحــل مشــاكل 
اإلرهــاب  منابــع  وتجفيــف  الشــباب، 
مــن  وغيرهــا  والماديــة،  الماليــة 
اإلجــراءات، كمــا أن مملكــة البحريــن 
لــم تبخــل بــأي جهد مــن أجــل محاربة 
اإلقليمــي  المســتوى  علــى  اإلرهــاب 
التحالــف  مــن  جــزء  وهــي  والدولــي 

الدولي لمكافحة اإلرهاب.
كمــا ذكــرت أن عالقــة صداقــة وطيدة 

تربط البحرين بروسيا االتحادية، منذ 
عقــود وهناك تبادل تجاري واتفاقيات 
أن  كمــا  مشــتركة،  تفاهــم  ومذكــرات 
والدبلوماســية  السياســية  العالقــات 
بيــن البلديــن في تطور وتنام مســتمر، 
وهنــاك تنســيق للمواقف وتقــارب في 

وجهــات النظر حــول القضايــا الدولية 
واإلقليميــة فــي المحافــل والمنظمات 

الدولية.   
وحــول انعكاســات تصنيــف البحريــن 
الثانية على قائمة أفضل 10 دول لعمل 
النساء حسب مجلة فوربز األمريكية، 
ذكــرت أن ما جاء في هذه المجلة عن 
البحريــن هــو الواقــع الصحيــح، الــذي 
يعبــر عــن احتــرام المــرأة ودورهــا في 
مختلــف مجاالت العمــل، ومنحها ذات 
االمتيــازات الممنوحــة ألخيهــا الرجل، 
ومــن شــأن ذلــك أن يســتقطب المزيــد 
إلــى  والمشــروعات  االســتثمار  مــن 
المملكــة، وهو يعبر عن الوضع المثالي 
الــذي  تعيشــه المرأة فــي المملكة، كما 
لمســتقبل  يؤشــر  التصنيــف  هــذا  أن 

اقتصادي ومالي واعد.
زينــل  قالــت  التشــريعي  الشــأن  وفــي 

صاحــب  يقــوم  إن  لـ”ســبوتنيك” 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء يقــوم 
وبتوجيهات ودعم جاللة الملك، بدور 
محــوري وإيجابي في تطوير التعاون 
والعالقة بين الســلطتين، ولديه حنكة 
ودائمــا  كبيــرة،  وخبــرات  سياســية 
مــا يؤكــد علــى التعــاون مــع الســلطة 
بذلــك،  الــوزراء  ويوجــه  التشــريعية، 
أمــا التحديــات فهي موجــودة في كل 
مــكان وزمــان، وأهــم هــذه التحديــات 
أننــا كنــواب وممثليــن للشــعب يكــون 
مكتســبات  تحقيــق  فــي  طموحنــا 
للمواطنيــن أكبــر بكثيــر مما هــو متاح، 
إلــى  يســعيان  والحكومــة  والبرلمــان 
خدمــة  فــي  األهــداف  ذات  تحقيــق 
المجتمع، ولكل منهما وســائل وأدواته 
وهنالك تعاون كبير بين الطرفين بهذا 

الشأن.
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المؤسسات المعادية تعتمد على مصادر مغرضة وتمولها دولة مجاورة
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زينل لـ”سبوتنيك”: 
عالقات صداقة 

وطيدة تربط 
البحرين بروسيا 

االتحادية

جامعة البحرين األولى محليًا على قائمة “تايمز” و213 عالميًا
ضمن أعلى 500 من الجامعات بالتأثير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عّبــر رئيــس جامعة البحرين ريــاض حمزة، 
جامعــة  منتســبي  كافــة  وباســم  باســمه 
للقيــادة  والتقديــر  الشــكر  عــن  البحريــن 
الحكيمــة والحكومة الرشــيدة علــى الدعم 
المتواصل والالمحــدود للجامعة باإلضافة 
األعلــى  للمجلــس  وتقديــره  شــكره  إلــى 
لتوجيهاتــه  والتدريــب  التعليــم  لتطويــر 
الســديدة وإلــى مجلــس األمنــاء لمتابعتــه 

ودعمه للجامعة.
تصنيــف  إعــالن  بمناســبة  ذلــك  جــاء 
الجامعــات الــذي تصــدره مؤسســة التايمــز 
 Times Higher Education للتعليم العالي
المختصة دوليًا بمجال تصنيف الجامعات، 
حيث اســتضاف اإلعالن لهــذا العام المعهد 
والتكنولوجيــا،  للعلــوم  المتقــدم  الكــوري 
والــذي ُيعــّد مــن أرقــى مؤسســات التعليــم 
، وقــد   )  KAIST( الجنوبيــة  العالــي كوريــا 
تــم اإلعــالن عــن أعلــى )500( جامعــة علــى 
تأثيــر  مــدى  مجــال  فــي  العالــم  مســتوى 
التنميــة  ألهــداف  وتحقيقهــا  الجامعــات 
المســتدامة، حيث حققــت جامعة البحرين 
بتصنيفهــا  غيــر مســبوق  أكاديميــًا  إنجــازًا 
بالمرتبــة )213( عالميــًا ضمــن هــذه القائمة، 
وبهــذا أصبحــت جامعــة البحريــن الجامعة 
مســتوى  علــى  التصنيــف  فــي  األولــى 
وباتــت  البحريــن،  مملكــة  فــي  الجامعــات 
منافسة بقوة لجامعات عريقة في المنطقة 

والعالم.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جامعــة البحريــن 
حققــت قبــل عــدة أشــهر إنجــازًا دوليــًا بين 
الجامعــات دوليــًا يتمثــل بتصنيفهــا ضمــن 
أفضــل 5 % مــن جامعــات العالــم مــن بيــن 
أكثــر مــن )25( ألــف جامعــة معروفــة فــي 
جميــع القارات، وحصلت على الرتبة )411( 
يــج لــدى أربــاب العمل،  بمعيــار ســمعة الخرِّ
شــهادة  البحريــن  جامعــة  تســلمت  حيــث 
قبــل  مــن  المتقــدم  الترتيــب  بهــذا  خاصــة 
المديــر اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط 
بمركــز  آســيا  وجنــوب  أفريقيــا  وشــمال 
تصنيــف الجامعــات العالمــي )QS (، إضافة 
إلــى أنهــا تحتــل اآلن - وفقًا آلخــر تصنيف 
2018م  العــام  فــي  تقريــره  نشــر  مختــص 
- المرتبــة األولــى بيــن جامعــات المملكــة، 
والمرتبــة )25( بيــن الجامعــات العربيــة من 

بيــن أكثر من )1000( جامعة، محققة بذلك 
قفــزًة بمقــدار )17( رتبــة في أقــل من ثالث 

سنوات.
وأّكــد حمــزة أن “جامعــة البحريــن تواصــل 
وأسســت  الواحــد،  الفريــق  بــروح  عملهــا 
لمرحلــة جديــدة عنوانهــا النجــاح والتميــز 
عربيــًا ودوليــًا مــن خــالل ســعيها لترســيخ 
واالبتــكار  العلمــي  البحــث  وثقافــة  قيــم 
قطاعــات  مــع  الشــراكة  وتعزيــز  والتمّيــز 
الصناعة واألعمال، والســعي لبناء شراكات 
أكاديميــة مــع مؤسســات عالميــة للتعــاون 
فــي طــرح برامــج نوعيــة”، مشــيرًا إلــى أن 
لتحقيــق  ثابتــة  بخطــًى  تســير  الجامعــة 
 -  2016( لهــا  التطويريــة  الخطــة  أهــداف 
2021(، المعتمــدة من قبل المجلس األعلى 
لتطوير التعليم والتدريب والتي أقرت من 
قبــل مجلس أمناء الجامعة ضمن مبادرات 
ومشــاريع من شــأنها أن تضــع الجامعة في 

مراتب متقدمة.
وقــال رئيــس جامعــة البحريــن إن الرؤيــة 
لــدى الجامعة واضحــة للتقدم بهذا المجال 
وهــي مشــتقة أساســًا مــن رؤيــة البحريــن 

.2030
وفي الســياق ذاته، أوضــح حمزة أن بعض 
التصنيفــات  فــي  تعتمــد  التــي  المعاييــر 
الدوليــة ُيقاس أثرها أحيانًا بعد مضي عام 
العلميــة  األبحــاث  عاميــن، كمســتويات  أو 

واســتضافة  دوليــًا،  وتأثيرهــا  المنشــورة 
المؤتمــرات الدوليــة، واســتقطاب كفــاءات 
أكاديميــة، مشــيرًا إلــى أن جامعــة البحرين 
بــدأت تحصــد ثمــار جهودها التــي وجهتها 
فــي الســنوات الثــالث الماضية نحــو تعزيز 

البحث والنشر العلمي.
اتخــذت  البحريــن  جامعــة  أن  إلــى  يشــار 
إجــراءات عديــدة لمواكبة أرقــى متطلبات 
ولمواكبــة  عالميــًا،  األكاديميــة  الجــودة 
التطــور بين الجامعات لتعد العدة كجامعة 
المســتقبل،  لدخــول  ومنافســة  متطــورة 
الصناعيــة  الثــورة  عالــم  فــي  واالنخــراط 
وتحديــث  بتطويــر  قامــت  إذ  الرابعــة. 
المتزايــدة  األعــداد  الســتيعاب  مرافقهــا 
مــن الطلبــة، وزيــادة مســاحتها الخضــراء، 
والســير باتجاه اســتكمال التحــول الرقمي 
خدماتهــا  بتفعيــل  وقامــت  للجامعــة، 
المقدمــة إلكترونيا لتســهيل تلك الخدمات 
وتقليــل الكلــف الماليــة واختصــار الوقــت، 
الدراســات  برامــج  بطــرح  توســعت  كمــا 
العليا فيها، ووقعت اتفاقيات مشــتركة مع 
مؤسســات أكاديمية دوليــة مرموقة لطرح 
برامــج أكاديمية مشــتركة، وإجراء بحوث 
تعاقديــة ذات مــردود مالــي، باإلضافــة إلى 
تكثيفهــا لعقــد مؤتمــرات دولية مع شــركاء 
لمناقشــة  ودولييــن  محلييــن  ومختصيــن 
قضايــا بحثيــة بمجاالت مختلفــة كاالبتكار 

المعلومــات  وريــادة األعمــال وتكنولوجيــا 
المائــي  واألمــن  المتجــددة  والطاقــة 

واالقتصادي.
وقــد عملــت الجامعــة على تطويــر الجانب 
أفضــل  اتبــاع  خــالل  مــن  األكاديمــي 
الممارســات األكاديميــة العالمية، فضالً عن 
تعزيــز ملــف االبتعــاث والتوســع فــي إيفاد 
للحصــول  والتدريــس  البحــث  مســاعدي 
علــى مؤهــالت علمية من أرقــى الجامعات 
العالميــة المعروفــة، حيــث تتضمــن خطــط 
خــالل  المبتعثيــن  أعــداد  زيــادة  الجامعــة 

الفترة القادمة.
البحريــن،  جامعــة  أن  إلــى  حمــزة  وأشــار 
الجامعة الوطنية، توّجه جهودها وخططها 
ومبادراتهــا لتصــّب فــي اإلســهام بالتنميــة 
الشــاملة المستدامة بما ينســجم مع مبادئ 
الرؤيــة االقتصاديــة 2030 وبرنامــج عمــل 
األســاس  المكــون  تعــّد  والتــي  الحكومــة 
فتقــدم  الجامعــة،  ومخرجــات  لعمليــات 
جامعة البحريــن ضمن التصنيفات الدولية 
مملكــة  ترتيــب  علــى  بالضــرورة  ينعكــس 
المتحــدة  األمــم  مؤشــرات  فــي  البحريــن 
ومؤسســاتها فتلــك المؤشــرات تعتمــد فــي 
أغلبهــا معاييــر عــدة يكــون مــن بينهــا عادة 
معيــار يتعلــق بالتعليــم العالي الــذي يقاس 
جــزء منــه بمســتوى تقدم ذلــك القطاع في 

أي دولة ضمن تصنيفات الجامعات.

الصخير - جامعة البحرين

Û  مــا الــذي يجعــل الروائــي اإلنكليــزي، تشــارلز ديكنــز، صاحب رائعــة أوليفر
تويســت يعاني من مرض الوســواس القهري، حيث كان يعيد ترتيب أثاثه 
دوًما؟ هل المجد يفقد اإلنسان توازنه؟ هل سبب التعاسة مال أم شهرة أم 
حب أم جينات، وهل لها عالقة بطبيعة البنية الفكرية للمبدع في مفهومه 
للحيــاة والســعادة والوجــود ومــدى فهمــه للعالقــة مــع هللا والماورائيــات؟ 
وكيــف لكبــار يستســلمون الكتئــاب، وبينهــم أنهــار نعم هللا تجــري؟!! فماذا 
يريــد المبــدع بعد المجد؟ هل الخلــود، وهم الخالدة أســماؤهم؟ فالعظماء 
مصابيح متدلية على بوابة الحضارة!! أطرب الحياة مايكل جاكسون لكن 
قلبــه يقطــر دًما، وكم أضحكنا الممثل روبين وليامز ويعلم هللا ما في قلبه 
من حزن!! إذن ما هو السر الخفي في ذلك؟ هو لغز النفس المطلسم؟ وهل 
غاب عن فرويد معرفته؟ هذا ما ســوف أجيب عليه الحًقا وأتركها لســيرة 
النــار. وذات الوجــع يتكّرر لفنان لوحة “الصرخــة” للنرويجي ادفارد مونك، 
والتي تحمل شحنة الدراما والخوف الوجودي بعد الحرب العالمية الثانية 
يشرح فيها الفنان ألمه قائاًل “ووقفت هناك أرتجف من شدة الخوف الذي 
ال أدري سببه أو مصدره. وفجأة سمعت صوت صرخة عظيمة تردد صداها 
طوياًل عبر الطبيعة المجاورة”. فما هو سبب هذا الخوف وفوبيا الوجود؟ 
وذات الوجــع المتشــظي زجــاج روح، وبخــار نفس تتلظــى احتراًقا ودخاًنا 
مــن خــالل لوحــة عــازف الغيتار العجــوز للفنان االســباني بابلو بيكاســو أو 
لوحــة “العشــيقان” للفنــان البلجيكي رينيه ماغريــت ووجهها مغطى حيث 
ارتسمت لوحاته بالغطاء كعقدة بسبب رؤية صورة أمه المنتحرة في النهر 
مغطــى وجههــا، عقدة تحولت إلى ذكــرى متورمة، ووجع ماض تحّول إلى 
ريشة ترسم نيابة عن الفنان بأصابع مستعارة، وبتخاذل وصفقة مع العقل 
الباطن للفنان؟ هؤالء العمالقة لم يطلبوا بستان ورد عن كل جرح أصابهم، 
بــل رحمــة وجــود أو لمســة يد حانيــة أو قلب رحيــم يفّكك الحــزن، ويعيد 
تركيبه إلى فرح!! وحده العظيم من يشعر بوقع االحتراق عندما يستحيل 
المجــد رمــاًدا في الفم أو تراًبا على مخدة ســرير، عندما يرتهن القلب على 
مســلخ جزار، اســمه القدر، ويطالب هذا العظيم باالمتنان، وهو ال يقدر أن 
يخــادع نفســه مهما كثرت األضواء، وهو يســاءل ذاتــه: أنت وحدك تعرف 
مــا هــو الشــعور بــأن يتــم إخبارك كم أنت شــديد الحــظ لكي تكون ســجيًنا 
لشــخص أو لمنصــب أو لمجــد يبتلــع ســعادتك كمــا هــو ابراهــام نيكولــن أو 
شــهرة تذبــح خصوصيتــك كمــا هــي مارليــن مونرو أو مــال ال يســعدك كما 
هو حال كريســتين أوناســيس أو حب احتظنته زهرة فكان أفعى كحبيبة 
كرســتيانو الســابقة، هــو الحــب يخنــق الكبار، ولــو كانوا بعلو جبــال اآللب، 
وعيونهــم زرقــاء لكثــرة ما نظروا للســماء، هو الحب دمــر ببيتهوفن، وفان 
جــوخ، ونيتشــه، ودالــي، وتشايكوفســكي، ورامبــو، ودافينشــي، والقائمــة 
تطــول. لقــد قادهــم إلــى االكتئــاب، والجنــون، فكلمــا كثــر من تحبهــم كلما 
ازددت ضعًفــا. وإذا كان الفــرح ال يؤّجــل، فلمــاذا هربــوا منــه “وإذا جــاءك 
الفرح، مرة أخرى، فال تذكر خيانته السابقة. ادخل الفرح وانفجر” محمود 
درويــش الــذي اســتقال عــن الحياة واعتزل في شــقة معزولــة في باريس. 
إنه المجد يبقيك وحيًدا إن لم تكتشف طعم “كوكتيل الحياة” المتنوع من 
ثقافــة عقل، وإنســانية ضمير، ووســطية اقتصاد، ورياضة تشــذب حديقة 
جســدك، وأدب روح، وترحــال ســفر كابــن بطوطــه، وبحــث تكتشــف فيــه 
جمال الوجود، وقلب أخ صادق، وحب بال شــروط، وطعام تتذوق مذاقه. 

يا ابن ادم، ادخل في الفرح وانفجر.

المجد 
سيد ضياء الموسويواالكتئاب )5(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com الجالهمة تطلق دليل البحرين الصحي 2019

2018 نـــهـــايـــة  حـــتـــى  بــالــبــحــريــن  ــة  ــي ــح ص مـــنـــشـــأة   716

الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــدت 
مريــم  الصحيــة  والخدمــات  المهــن  لتنظيــم 
الجالهمــة أن مملكــة البحريــن كانــت حريصــة 
علــى الــدوام علــى تحقيــق التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة وتوفيــر أفصــل الخدمــات الصحيــة، 
القطــاع الصحــي يحظــى بدعــم ال  مبينــة أن 
محــدود مــن لدن عاهل البــالد صاحب الجاللة 
بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس  الملــك حمــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بن ســلمان آل خليفة، وولــي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفة.
تدشــينها  خــالل  كلمتهــا  فــي  ذلــك  جــاء 
 ،2019 الصحــي  البحريــن  دليــل  وإطالقهــا 
فــي نســخته األولــى بالبحريــن، والــذي يصــدر 
بالتعــاون بيــن الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن 

للمعــارض  ارتقــاء  ودار  الصحيــة  والخدمــات 
واالستشعارات، خالل الحفل الذي أقيم فندق 
شيراتون البحرين صباح أمس األحد، بحضور 
األميــن العام للمجلــس األعلى للصحة إبراهيم 
النواخــذة، والوكيــل المســاعد للصحــة العامــة 
بوزارة الصحــة مريم الهاجري ورئيس جمعية 
محمــد  عبدالوهــاب  الخاصــة  المستشــفيات 
المستشــفيات  ورؤســاء  الشــخصيات  وكبــار 

والمؤسسات الصحية.
وقالــت الجالهمة، منذ إنشــاء الهيئــة الوطنية 

لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة بموجــب 
القانــون رقــم 38 لســنة 2009، فإنهــا قطعــت 
المؤسســي  التطويــر  فــي  كبيــرا  مشــوارا 
علــى  ســواًء  المملكــة،  فــي  الصحــي  للقطــاع 
صعيــد مراقبــة تطبيق نظم المهــن والخدمات 
الحكومــي  بقطاعيهــا  وتطويرهــا  الصحيــة 
والخــاص بمملكــة البحريــن، ومــا يشــتمل ذلك 
المحــددة  والرقابــة  التنظيــم  إجــراءات  علــى 
قانونا والمتعلقة بترخيص المنشــآت الصحية، 
والتــي وصــل عددهــا حتــى نهايــة 2018 إلــى 

716 منشــأة، مــن مستشــفيات، ومراكــز طبية، 
المهــن  لمزاولــة  ومراكــز  خاصــة،  وعيــادات 
وكذلــك  ومراكــز صيدليــة،  المعاونــة،  الطبيــة 
المؤسســات  بهــذه  العامليــن  مهــن  ترخيــص 
صعيــد  علــى  وكذلــك  تخصصاتهــم،  بجميــع 
تســجيل وتســعير الــدواء، وترخيــص المصانع 
الدوائيــة، إضافــة إلى بحث شــكاوى المرضى، 
وإثبــات حدوث األخطــاء الطبية، وكذلك منح 
الموافقــات المتعلقــة بإجــراء األبحــاث الطبية 

السريرية.

الحضور الجالهمة تلقي كلمتها

المنامة - محافظة العاصمة

واصلــت محافظــة العاصمــة حملــة تنظيــف 
الشــركات  مــع  بالتعــاون  العاصمــة  ســواحل 
المحلية واألهالي، حيث قام الفريق األخضر 
للمحافظــة بتنظيــف ســاحل العكــر، بحضــور 
مديــر عــام أمانــه العاصمة شــوقية حميدان، 
المدنــي  حســن  العاصمــة  محافــظ  نائــب 
وبمشــاركة جمعيــة العكر الخيريــة وعدد من 
الشــركات الخاصــة وأهالــي المنطقة وجهات 

تطوعية وشبابية أخرى.
وأكــد نائــب محافظ العاصمة بهذه المناســبة 
أن المحافظــة حريصــة علــى مواصلــة هــذه 
مختلــف  لدعــم  البيئيــة  الوطنيــة  الحملــة 

المشــاريع الراميــة إلى زيادة مســتوى الوعي 
عامــة  المملكــة  فــي  البيئــة  بقضايــا  العــام 
والعاصمة خاصة، والتي تأتي تشجيًعا لمبدأ 
الشــراكة المجتمعيــة ونشــر مضامينهــا بيــن 
المهتميــن وتثقيــف الشــباب والنــشء حيــال 

الحفاظ على رونق السواحل وتطويرها.
وأضاف المدني أن السواحل لها مكانة كبيرة 
لــدى األهالــي وارتباطهــا منــذ القــدم بمصــدر 
أهميتهــا  علــى  كذلــك  منّوًهــا  األجــداد،  رزق 
كمقصــد جاذب لجميع أفراد المجتمع وكونها 
البحريــة  األنشــطة  لجميــع  مناســًبا  متنفًســا 

والترفيهية.

“العاصمة” تواصل حملة تنظيف ساحل العكر
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الفاضل: ستحقق الشفافية.. وحاجي: القانون لم يراع بياع “جيس المعكرونة”
وافق مجلس الشــورى على المرســوم بقانون بشــأن السجل التجاري، 
الذي يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص 
قانــون الســجل التجاري، وذلــك بتغليظ الغرامــات اإلدارية والعقوبة 
الجنائيــة، بغــرض منــع التهــرب الضريبــي وغســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب، فيمــا رأت اللجنــة أن التعديــات التــي أوردهــا المرســوم 
بقانون جاءت استجابة اللتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية 

في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية.

وأردفت الشورية دالل الزايد أن السلطة التشريعية والحكومة يجب أن تساند 
بعضها لتصب في مراسيم تفيد برفع مملكة البحرين من خالل إصدار وتعديل 
مرسوماتها، وأن التعديل لمثل هذه المراسم يجب أن يكون لها ضوابط محددة.

 وقالــت: “نحتــاج إلى اجتماع خاص بين وزارتي التجارة والصناعة والســياحة، 
والماليــة واالقتصــاد الوطنــي لتبيــن مرئيــات بعض المراســيم التــي بحاجة إلى 
تعديل تشريعي، إذ إن بعض الدول األوروبية على الرغم من تصويتها على مثل 
هذه التشــريعات إال أن مردودها عقيم”.  ومن جهة أخرى، أثنت الشــورية جهاد 
ا وسيسهم في مبدأ الشفافية في  الفاضل على تغليظ العقوبة كونه مطلًبا عالميًّ
العمل االقتصادي والتجاري، مشــيرة بأنه ال يوجد تخوف في تغليط العقوبات.   
وقــال الشــوري فــؤاد حاجــي: “أنا مع تغليــط العقوبــة، ولكن مرســوم القانون لم 
يخاطــب راعــي برادة لمــا خّله هالعقوبات والغرامات الماليــة المرتفعة ولم يراع 

أصحاب البرادات اللي يبيع جيس معكرونة”.

ال مبررات لرفع الغرامات في أوراق الحكومة
ــن تـــجـــذب الــمــســتــثــمــريــن ــ ــة ول ــف ــاع ــض ــات م ــرامـ ــغـ ســـلـــمـــان: الـ
المرســوم بحاجــة  إلــى أن  الشــورية جميلــة ســلمان  أشــارت 
إلــى تعديــل لتعريــف المســتفيد، وأن الغرامــات الماليــة مبالــغ 
فيهــا، خصوصــا حديثنــا في هــذه الفترة عن جذب األســتثمار 

وتشجيع االقتصاد.

علــى  مبنيــة  تكــون  أن  يجــب  الغرامــات  رفــع  أن  إلــى  ولفتــت 
دراسات، إذ إنه ال يوجد لها تأثير باألخص بأن العقوبات الواردة 

رادعة وتحقق النص المطلوب من التعديل.
وأردف الشــوري جمــال فخرو بضرورة تعديــل القانون وتعريف 
والشرح عن المستفيد النهائي، إلى جانب توضيح التحقيق من 

الجوهر االقتصادي الفعلي، وتأثيرها على هذا القرار.
وقــال: “الحظنــا أن العقوبــات تضاعفت، وبالتالي لم نجد أســبابا 
معينة توضح مضاعفة العقوبات، فلم أجد وجود األسباب لرفع 

العقوبات والغرامات المالية في أوراق الحكومة”. 
حافظــت  البحريــن  أن  الرميحــي  خميــس  الشــوري  وأضــاف 
علــى مركزهــا التجــاري واالقتصــادي، إذ حافظــت علــى وضعهــا 
تتناســب  العقوبــات  إن  إذ  اإلقليميــة،  وعالقاتهــا  االقتصــادي 
مــع حجــم الجريمــة. وقــال: “ال يوجــد أكبــر مــن جريمــة التهــرب 
الضريبــي وجريمــة اإلرهــاب وغســيل األمــوال، فعلينــا تطبيــق 

رئيس مجلس الشورى علي الصالحاالتفاقات الدولية لتفادي أي عقوبة”.

8 أبريل 2019 االثنين
3 شعبان 1440

دالل الزايد

الشــورى  مجلــس  أعضــاء  أّيــد 
قانــون  أحــكام  بعــض  تعديــل 
المرســوم  التجاريــة  الشــركات 
بقانــون رقــم )53( لســنة 2018م، 
رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر 
)21( لســنة 2001م، والــذي يهدف 
الخــاص  الــردع  تحقيــق  إلــى 
والعــام لضمــان احتــرام نصــوص 
قانــون الشــركات التجارية، وذلك 
لــم  إداريــة  باســتحداث عقوبــات 
تكــن منصــوص عليهــا مــن قبــل، 
كمــا يهــدف إلــى تدعيــم وتطويــر 
بشــؤون  المعنيــة  الــوزارة  رقابــة 
الشــركات  نشــاط  علــى  التجــارة 
التجارية في المملكة، بغرض منع 
التهرب الضريبي وغســل األموال 
رأت  حيــث  اإلرهــاب،  وتمويــل 
المســتبدلة  النصــوص  أن  اللجنــة 
المرســوم  بموجــب  والمضافــة 

بقانــون مــن شــأنها تحقيــق الردع 
العام والخــاص، وتدعيم وتطوير 
بشــؤون  المعنيــة  الــوزارة  رقابــة 
التجــارة على الشــركات التجارية 
فــي المملكــة بغــرض منــع التهرب 
األمــوال  وغســل  الضريبــي 
وتمويــل اإلرهــاب، بمــا مــن شــأنه 
علــى  الضريبــي  االمتثــال  تعزيــز 

المستويين الوطني والدولي.
الشــوري جمــال فخــرو أن  وبيــن 
المرســوم  هــذا  فــي  التعديــالت 
حيــث  مــن  للشــركات  مطمئــن 
تحديد الغرامة بعكس الســجالت 

التجارية.
دالل  الشــورية  تســاءلت  فيمــا 
الزايــد عــن الطريقــة التــي ســيتم 
التحصيــل فيهــا بشــأن الغرامــات، 
وآليــة تقديــر الضــرر الــذي أصاب 

الغير.

تعديل قانون الشركات 
لمنع التهرب الضريبي

تغطية: مروه خميس
تصوير: رسول الحجيري

اقرار مرسوم السجالت اإللكترونية القابلة للتداول
ــة ــ ــي ــ ــدول ــ ــق مـــــع الـــمـــعـــايـــيـــر ال ــ ــواف ــ ــت ــ ــي ــ ــة”: ل ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ “الـ

وافــق مجلــس الشــورى علــى المرســوم بقانون 
الســجالت  بشــأن   2018 لســنة   )55( رقــم 
يهــدف  والــذي  للتــداول،  القابلــة  اإللكترونيــة 
للســجالت  القانونــي  االســتخدام  إتاحــة  إلــى 
وعبــر  داخلًيــا  للتــداول  القابلــة  اإللكترونيــة 
الناحيتيــن  مــن  تعــادل  بجعلهــا  الحــدود، 
الوظيفيــة والقانونيــة المســتندات أو الصكــوك 
إلــى  يهــدف  كمــا  للتــداول،  القابلــة  الورقيــة 
اإللكترونيــة  الســجالت  اســتخدام  تيســير 
القابلــة للتــداول عبــر الحــدود مــن خــالل دعــم 
مبدأ عدم التمييز ضد المنشــأ األجنبي للســجل 
اإللكترونــي القابــل للتداول أو اســتخدامه في 

الخــارج، بمــا مــن شــأنه اإلســهام فــي مواكبــة 
المملكة ألســاليب التجارة الحديثة، حيث رأت 
اللجنــة أن المرســوم بقانون يســاهم في تعزيز 
البنيــة التشــريعية المتعلقة باالقتصــاد الرقمي 
المســتوى  رفــع  شــأنه  مــن  بمــا  البحريــن،  فــي 
االقتصــادي وتعزيــز منظومــة التجــارة الدولية 
مــن خــالل فتــح أســواق المملكة بشــكل أرحب 

وبمرونة أكبر.  
الحــداد عــن وجــود  الشــوري أحمــد  وتســاءل 
نظام يحمي تلك الســجالت مــن القرصنة، وأن 
الحصــول علــى تلــك الســجالت التي ستســبب 

خسائر فادحة لبعض البلدان.

البحرين ملزمة بتطبيق معايير المنظمة األوروبية
االرهـــــــــاب  كـــتـــمـــويـــل  شـــبـــهـــة  أي  مـــــن  ــا  ــهـ ــتـ ــايـ ــمـ ــحـ لـ

بــوزارة الصناعــة  قــال وكيــل شــؤون التجــارة 
قــرار  إن  المؤيــد  نــادر  والســياحة  والتجــارة 
الســجل التجــاري الــذي صــدر فــي عــام 2018 
ونشــر في الجريدة الرســمية يحــدد المتطلبات 
ليحقق الجوهر االقتصادي في مملكة البحرين.

هــو  الــوزارة  موقــع  علــى  الموجــود  أن  وبيــن 
تعريــف للمعاييــر األســاس فيها هو كل شــخص 

طبيعي يملك أو يتحكم على منشأة تجارية.
وقــال: “إن الهــدف مــن تغليط العقوبــات للتأكد 
من التحكم بااللتزام، وإن ذلك ضرورة أساسية 
بناء على ذلك صدر المرســوم ورفعت البحرين 
أوروبيــة،  منظمــة  ضمــن  لتكــون  القائمــة  مــن 

ولذلك وجب االلتزام به”. وأضاف: “أن األساس 
فــي موضــوع التجــارة لاللتــزام بالقوانيــن وأن 
المقصــود من الجوهر االقتصــادي لحمايتها من 
أي شــبهة تكــون موجودة مثــل تمويل اإلرهاب 
وغيرهــا”. ومــن جهتــه، رفــض الشــوري جمــال 
المنظمــة األوروبيــة فرضــت  فخــرو أن تكــون 
الماليــة  الغرامــات  بمضاعفــة  االلتــزام  علينــا 
الختــالف رأس المــال. وقــال: “لنــا الخصوصية 
في تحديد الغرامات المالية، فال يجوز ذلك، إذ 
لنــا ســيادتنا المحليــة، وقد يحصل فــي تحقيق 
العقوبة ســوء استخدام من قبل الموظف الذي 

يمنح المخالفة”.



رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئناف بائــع مواد مخــدرة، ضبطت لديــه كمية متنوعــة من المــواد المخدرة 
“الحشــيش والماريجوانــا واألفيــون” والمؤثــر العقلي “الشــبو” بلــغ إجمالي وزنهم حوالــي 3 كيلوجرامات، كما عثــر بحوزته على مبلغ 
56 ألــف دينــار، وأيــدت معاقبتــه بالســجن المؤبــد عمــا أســند إليــه مــن اتهــام، واألمــر بتغريمــه مبلــغ 5000 دينــار فضال عــن مصادرة 

المضبوطات.

وذكــرت المحكمــة فــي حكمهــا أن تفاصيل 
الواقعة تتحصل في أن التحريات الواردة 
لمالزم أول بإدارة مكافحة المواد المخدرة 
حول المســتأنف، أفادت بحيازته وإحرازه 
للمــواد المخــدرة بقصــد البيــع والتعاطــي، 
ســري،  مصــدر  مــع  التعــاون  خــالل  ومــن 
ا تحت مســمع وإشراف  والذي اتصل هاتفيًّ
األول  طلــب  فقــد  بالمســتأنف،  الشــرطة 
مــن األخيــر شــراء كمية من المؤثــر العقلي 
200 دينــار، وتــم االتفــاق  “الشــبو” بقيمــة 
التســليم  عمليــة  تكــون  أن  علــى  بينهمــا 

والتسلم في منطقة الجفير.
وفي الموعد والزمان المتفق عليهما حضر 
المســتأنف بسيارته، وســّلم المصدر السري 
مــادة  علــى  يحتــوي  النايلــون  مــن  كيًســا 
المصــور  المبلــغ  منــه  واســتلم  كريســتالية 
ســلًفا للكميــن، مــن خــالل نافــذة الســيارة، 
فأعطــى المصــدر الســري اإلشــارة المتفــق 
أفرادهــا  داهــم  والتــي  للشــرطة،  عليهــا 
المســتأنف وألقوا القبض عليه حيث كانوا 
لهــم  العمليــة مــن مــكان يســمح  يراقبــون 

بمشاهدتها.

ــا تم العثور  وأثنــاء تفتيش المســتأنف ذاتيًّ
بحوزته على قطعتين من مادة الحشــيش 
المخــدرة وكيســين مــن “الشــبو” وأقــراص 
طبية وميزان حســاس ومشــرب باإلضافة 
للمبلــغ المصــور، كما عثروا في شــقته على 
حقيبــة ســوداء تحتــوي علــى عــدد 5 قطع 
نبــات  بهــا  وعلبــة  الحشــيش  مخــدر  مــن 
مــادة  مــن  وكميــة  المخــدر  الماريجوانــا 
األفيون وعدد 3 قنينات بهم أقراص طبية 
مؤثــرة عقليا، فضال علــى العثور على مبلغ 
مالــي وصــل إلــى 56 ألــف دينار مــن مكون 

من عدة عمالت مختلفة.
وبالتحقيق مع المدان اعترف أنه يتعاطى 
المــواد المخدرة، وأنه تمكن من إتمام 100 
عمليــة بيع للمواد المختلفة على أشــخاص 
مختلفيــن، مضيًفــا أنــه يبيع مقــدار الجرام 
الواحــد مــن المؤثــر العقلــي “الشــبو” بقيمة 

1200 دينار.

المــواد  أنــه يتحّصــل علــى هــذه  وأضــاف 
المخــدرة مــن شــخص خليجــي، إذ يبيعهــا 
لصالحه ويقوم بتسليمه متحصالت البيع، 
مشــيًرا إلــى امتالكــه عــدًدا مــن الســجالت 

التجارية خاصة به.
وثبــت من خالل التقارير المرفقة باألوراق 
بحــوزة  المضبوطــة  الحشــيش  كميــة  أن 

جــرام،   1054.826 وزنهــا  بلــغ  المســتأنف 
وبلــغ وزان مــادة األفيــون 27 جراًمــا، أمــا 
نبــات الماريجوانــا فقــد بلــغ إجمالــي وزنــه 
وزن  بلــغ  حيــن  فــي  جــرام،   1783.772
“الشــبو” المضبــوط 4.189 جرام، باإلضافة 

ألقراص وردية اللون.
أحالــت  قــد  العامــة  النيابــة  وكانــت  هــذا 
المســتأنف للمحاكمــة علــى اعتبــار أنــه في 
غضون العام 2018، أوالً: حاز وباع وأحرز 
بقصــد االتجــار المواد المخدرة “الحشــيش 
والمؤثــرات  والماريجوانــا”،  واألفيــون 
واألمفيتاميــن”  “الميتامفيتاميــن  العقليــة 

في غير األحوال المرخص بها قانوًنا.
ثانًيــا: حــاز وأحــرز بقصــد التعاطــي مــادة 
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة  “الحشــيش” 
األحــوال  غيــر  فــي  “الميتامفيتاميــن” 

المرخص بها قانوًنا.

“األشغال” تكمل مشروع تطوير الطرق في الزالق
ذكــرت الوكيــل المســاعد للطــرق بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي هــدى فخــرو أن الــوزارة انتهــت من مشــروع تطوير طرق الــزالق بمجمع 

1056 وجزء من مجمع 1057 ليخدم أكثر من 230 وحدة سكنية.

وقالــت فخــرو إن المشــروع يأتــي لتلبيــة 
تطلعات واحتياجــات قاطني المنطقة بما 
يعكــس حــرص الحكومــة الرشــيدة علــى 
دعــم وتنفيــذ هــذه االحتياجــات وتحقيق 
المزيد من االرتقاء في الخدمات المقدمة 
مختلــف  فــي  والمقيميــن  للمواطنيــن 
المحافظــات من خالل إيجاد شــبكة طرق 
متكاملــة فــي كافــة المناطــق ضمــن خطة 
إعــادة إنشــاء وتطويــر الطــرق والشــوارع 
القديمــة التــي وصلــت إلــى نهايــة عمرهــا 
االفتراضي في المناطق السكنية لتسهيل 
حركة تنقل المواطنين من وإلى مساكنهم 
بــكل يســر وأمــان، باإلضافة الــى الحد من 

مشاكل تجمع مياه األمطار.
وأضافــت أن هذا المشــروع متكامل حيث 
هــو ثمــرة دمــج أعمــال تطويــر الطــرق مــع 

الصحــي  الصــرف  إنشــاء وتطويــر شــبكة 
فــي الجــزء المســتهدف من مجمــع 1056، 
إلــى جانــب إنشــاء شــبكة تصريــف ميــاه 
األمطــار. كما تضمن تحديث كل الخدمات 
والشــبكات األرضيــة المتعــددة، إذ تم بناء 
وتطوير شــبكات جديدة واستبدال التالف 
من بعض الشبكات بأخرى ذات مواصفات 
تتماشى مع التحديث الشامل في المنطقة 
والتوسعة العمرانية مع بناء األرصفة على 

ا آمًنا للمشاة.  جانبي الطريق لتكون ممرًّ
فــي  أرضيــة  قنــوات  وضــع  تــم  وكذلــك 
عــدم  لضمــان  والتقاطعــات  الطــرق  كل 
قطــع األســفلت عنــد الحاجــة المســتقبلية 
المتعــددة  الخدمــات  مــن  أي  تمديــد  فــي 
باإلضافــة لتركيــب اإلشــارات والعالمــات 
المروريــة التنظيميــة والتحذيرية الالزمة 

المطلوبــة لتحقيــق الســالمة لمســتخدمي 
الطرق.

 الجدير بالذكر أنه تمت ترســية المشــروع 
مــن قبل مجلــس المناقصــات والمزايدات 
1.282.365 دينــار  بتكلفــة إجماليــة تبلــغ 
ألًفــا  وثمانيــن  واثنيــن  ومائتيــن  )مليوًنــا 
وثالثمائــة وســتة وخمســين دينــاًرا( علــى 

الســادة شــركة مقــاوالت الــدور للحفريات 
والبناء.

وتتقدم وزارة األشــغال وشــئون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي بالشــكر للمواطنين 
والمقيميــن قاطنــي المنطقة على تعاونهم 
واإلرشــادات  بالتحويــالت  والتزامهــم 

المرورية خالل فترة تنفيذ المشروع.

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف إن تبنــي معظــم المزارعيــن البحرينييــن لطــرق الزراعة 
والتقنيات الحديثة، يؤكد ما يحظى به القطاع الزراعي باهتمام صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة وبدعم وتشــجيع 
من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، مشــيرا إلى أن تطوير الزراعة واالهتمام بها 

يأتي ضمن برنامج الحكومة.

وأضاف “كما أن دعم قرينة عاهل البالد رئيسة 
المجلــس االستشــاري للمبــادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراعي صاحبة الســمو الملكي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، لتنميــة هــذا 
القطــاع يأتــي متســقا مــع اهتمــام جاللــة الملك 
وترجمة لرؤية المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 

الزراعي.
جــاء ذلــك خــالل جولــة ميدانيــة قام بهــا خلف 
الحاضنــات  مركــز  إلــى  األحــد  أمــس  صبــاح 
الزراعيــة بهــورة عالــي، يرافقــه وكيــل الــوزارة 

بــن  الشــيخ محمــد  البحريــة  للزراعــة والثــروة 
لشــؤون  المســاعد  أحمــد آل خليفــة، والوكيــل 
مــن  وعــدد  عبدالكريــم،  عبدالعزيــز  الزراعــة 

المديرين بالوزارة.
وأكــد أن المركــز يمثل إحــدى التجــارب الرائدة 
فــي البحريــن، مشــيرا إلــى أنــه يســعى للتغلــب 
باعتمــاد  الطبيعيــة  المــوارد  محدوديــة  علــى 
البيــوت  فــي  الحديثــة  الزراعيــة  التقنيــات 
المائيــة  الزراعــات  نظــم  واســتخدام  المحميــة 

المبتكرة.

وقال إن المركز يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات 
رئيســة المجلس االستشــاري للمبــادرة الوطنية 
لتنميــة القطــاع الزراعي صاحبة الســمو الملكي 
إذ  خليفــة،  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
تقــوم الــوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة 
البحريــة بالعمــل علــى تطويــر المركــز بأحــدث 

التقنيات الزراعية الحديثة.
واســتمع الوزيــر خالل الجولة إلى شــرح موجز 
عــن أبــرز المهــام التــي يقــوم بهــا المركــز، حيث 
يتــم  التــي  التدريبيــة  البرامــج  تــم اســتعراض 

تنفيذهــا من جانــب اإلدارة لمجموعــة من رواد 
األعمال وما تتضمنه مشــاريعهم الزراعية التي 
يباشــرون في دراســتها؛ من أجــل تنفيذها على 
أرض الواقــع بعــد االنتهاء مــن برنامج التدريب 

فــي أواخــر العام 2019. ووجه خلف إلى إيجاد 
مســاحات مناســبة لهــم بالتنســيق مــع الجهــات 
بــدء مشــاريعهم  مــن  لتمكينهــم  العالقــة؛  ذات 
الزراعيــة وفقــا ألحــدث التقنيــات، فضــال عــن 

توفير االحتياجات الالزمة.
وبين أن المركز وبالتعاون مع المبادرة الوطنية 
“تمكيــن”،  الزراعــي وصنــدوق  القطــاع  لتنميــة 
يدعم تدريب عدد من رواد األعمال الزراعيين؛ 
مــن أجــل بلورة أفكارهــم الرائدة لبدء مشــاريع 
عــادة مرتبطــة  تكــون  زراعيــة واعــدة، والتــي 
بالتقنيــات الزراعية الحديثة لزراعة المحاصيل 
خــالل  مــن  العالــي  االقتصــادي  المــردود  ذات 
االســتفادة مــن الخدمــات المشــتركة المتوفــرة 
بالحاضنــة مــن إدارة وخبــرة مــع توفيــر الربــط 

التقني والمالي.
أنشــأ  الزراعيــة  الحاضنــات  أن مشــروع  وذكــر 
فــي العــام 2013 ويقــدم المركــز مجموعــة مــن 
الخدمــات تتمثــل فــي تنمية القــدرات وتدريب 
المزارعيــن ورواد األعمــال الزراعييــن، التعــاون 
ومراكــز  االكاديميــة  المؤسســات  مــع  الفنــي 

البحوث.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

التغلب على محدودية الموارد الطبيعية باعتماد التقنيات الزراعية الحديثة
خلــف يطلــع علــى مهمــات مركــز الحاضنــات الزراعيــة والمــزارع األهليــة بهــورة عالــي

ذكرت وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
ماضيــة  أنهــا  العمرانــي  والتخطيــط 
التــي  المشــاريع  مــن  عــدد  تنفيــذ  فــي 
تخــدم البنيــة التحتيــة وتدعــم الحركــة 
تحســين  أن  إلــى  مشــيرة  االقتصاديــة، 
شبكة الطرق في منطقة عراد تأتي ضمن 

هذه المشاريع.
وبهــذا الصــدد، أكــدت الــوزارة أنهــا تعمل 
التــي  المشــاريع  مــن  عــدد  تنفيــذ  علــى 
ستســهم فــي زيــادة الطاقة االســتيعابية 
خــالل  مــن  للمنطقــة،  المروريــة  للحركــة 
عــراد،  منطقــة  مداخــل ومخــارج  زيــادة 

حيــث قامت باســتمالك قطعة أرض على 
علــى  منفــذ  إلنشــاء   4323 رقــم  طريــق 
شــارع 44 إلــى جانــب العمــل على إنشــاء 

مواقف للسيارات.
وأوضحــت أنهــا ســتقوم بإنشــاء طريــق 
خدمــة مــواٍز لشــارع 46 جهــة الغــرب مــع 
إلــى  والخــروج  للدخــول  نقطــة  توفيــر 
جانــب مواقف للســيارات وربطه بمنطقة 
عراد، حيث سيساهم في سهولة الدخول 
والخــروج إلــى المنطقــة المذكورة.يذكــر 
أنــه تم تغيير اتجاهــات الحركة المرورية 

في منطقة عراد.

منافذ جديدة لزيادة الطاقة االستيعابية لشوارع عراد

08local@albiladpress.com

االثنين
8 أبريل 2019 

3 شعبان 1440

استجابت وزارة العدل والشؤون 
لطلبــات  واألوقــاف  اإلســالمية 
يطالبــون  والذيــن  المحاميــن، 
بإطالعهم على محاضر الجلسات 
مباشــرة أثنــاء كتابتهــا بالجلســة 
مــن جانــب أمناء الســر، إذ وفرت 
الوزارة بقاعات المحاكم بمختلف 
شاشــات  ودرجاتهــا  أنواعهــا 
عــرض تلفزيونيــة متصلــة بجهاز 
الكمبيوتــر بالمحكمــة، والتــي تــم 
تحديــدا،  الغــرض  لهــذا  تركيبهــا 

وكذلــك ألية اســتخدامات الحقة 
المعروضــة  القضايــا  بخصــوص 

عليها.
هــذه  تشــغيل  المقــرر  ومــن 
اليــوم  مــن  ابتــداء  الشاشــات 
)اإلثنيــن(؛ ليتمكــن المحاميــن من 
االطــالع علــى المحاضــر وإبــداء 
خــالل  مــن  بشــأنها  رغباتهــم 
اإلضافــة  أو  بالحــذف  التعديــل 
حســب الظروف وبقــرار من هيئة 

من المحكمة.

“العدل”: شاشات لعرض محاضر الجلسات

3 سنوات لـ 5 متهمين بوضع قنبلة وهمية في جدعلي

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة خمســة متهمين، دانتهــم بوضع قنبلــة وهمية محلية 
الصنــع علــى شــارع جدعلي بالقرب من أحــد المآتم؛ بهــدف ترويع المواطنيــن والمقيمين وإثارة 
الفوضى والهلع بالبالد، والذي خطط للعملية منهم هارب ومقيم خارج البالد، وذلك بســجن كل 

منهم لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

فــي  تتحصــل  الواقعــة  أن  المحكمــة  وذكــرت 
أن المتهــم الخامــس “32 عامــا” اشــترك بطــرق 
التحريــض واالتفــاق والمســاعدة مــع المتهمين 
مــن األول وحتــى الرابــع، تتــراوح أعمارهــم مــا 
بيــن 21 و27 عامــا، وآخــرون مجهولــون، علــى 
التجمهــر فــي منطقــة جدعلــي بالقــرب من أحد 
المآتم؛ لوضع هيكل محاك ألشــكال المتفجرات 

وتنفيذا لغرض إرهابي. 
ونظــرا إلــى أن المتهــم الخامــس مطلــوب علــى 
ذمــة قضايــا أخــرى وهــارب خــارج البــالد، فقــد 

هيــاكل  صناعــة  علــى  المتهميــن  باقــي  كلــف 
محاكية ألشكال المتفجرات، والتي تحمل على 
االعتقــاد بأنهــا كذلك، كمــا أنه طلب مــن المتهم 
الدعــوى،  الواقعــة محــل  فــي  االشــتراك  األول 
بمنطقــة  التجمــع  علــى  المتهميــن  بيــن  ونســق 

جدعلي عند الساعة 6:30 مساء.
 وبالفعــل اجتمــع المتهمــون مــن األول وحتــى 
الرابــع ومعهــم آخــر مجهــول، ثــم قــام المتهــم 
مــن  القريــب  المأتــم  بجانــب  بالوقــوف  األول 
الشــارع، وراقــب الشــارع لهم من خــالل مكوثه 

وعندمــا  يســتقلها،  كان  التــي  ســيارته  بداخــل 
تأكــد مــن خلو الشــارع أعطــى المتهميــن الثاني 
والثالــث والرابع اإلشــارة المتفــق عليها بإضاءة 
مصابيح السيارة، والتي تدل على خلو الشارع 
من المارة. فقام المتهمون ســالفي الذكر ومعهم 
المجهــول بوضــع القنبلة الوهميــة، والتي كانت 
عبــارة عــن أســطوانة غــاز تبريــد ســوداء اللون 
خاصــة بالمكيفــات وأنابيــب تــم لصقهــا بالصق 
أســود اللــون، ممــا حدا بقــوات األمــن والجهات 
األمنية إلى الحضور وتأمين المنطقة وتعاملت 
والــذي  الجســم،  ذلــك  مــع  المتفجــرات  ســرية 
ثبــت معمليــا بعــد إزالتــه أنــه عبــارة عــن قنبلــة 
وهمية، األمر الذي روع الناس وأشــاع الفوضى 
بينهــم وعطــل مصالحهــم وعــرض ممتلكاتهــم 

والممتلكات العامة للخطر.
 10 بتاريــخ  المتهميــن  أن  للمحكمــة  وثبــت 

ديسمبر 2016، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمون من األول وحتى الرابع:

1 - وضعــوا وآخــرون مجهولون فــي مكان عام 
والتــي  المتفجــرات،  ألشــكال  محاكيــا  هيــكال 
تحمــل على االعتقــاد بأنها كذلــك؛ وذلك تنفيذا 

لغرض إرهابي.
2 - اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في 
مكان عام مؤلف من أكثر من خمســة أشــخاص 
الغــرض منه ارتــكاب الجرائم واإلخــالل باألمن 
العــام، مســتخدمين فــي ذلــك العنــف لتحقيــق 

الغاية التي تجمعوا من أجلها.
ثانيا: المتهم الخامس: اشترك بطرق التحريض 
واالتفــاق والمســاعدة مــع باقــي المتهميــن فــي 
ارتــكاب الجرائــم موضــوع التهــم الــواردة فــي 
البنــد أوال لغــرض إرهابــي، وعلى النحــو المبين 

باألوراق.

ــو” ــ ــبـ ــ ــى حـــشـــيـــش ومـــــاريـــــجـــــوانـــــا وأفــــــيــــــون و”شـ ــ ــل ــ ــه ع ــ ــع ــ ــر م ــ ــث ــ ع

ـّد لبائــع مخدرات ضبـط بحوزتـه 56 ألف دينار تأييــد المؤب

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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احتجاج اليائسين سياسًيا
إذ كثــرت إخفاقــات السياســيين وفضائحهــم، وتتالــى نزولهــم مــن األبــراج 
لــواء األمــة،  التــي كانــت تصّورهــم فــي الماضــي بأنهــم حاملــو  العاجيــة 
والمنافحــون عــن شــرفها، وأنهــم عصــارة العصــارة مــن أبنائهــا، وخالصــة 
الخالصــة مــن رجاالتها، وصفــوة الصفوة من تاريخها السياســي، فإن حالة 
مــن اليــأس قــد خّلفها هــؤالء إما بقصصهــم المزرية، وإما بسلســلة فشــلهم 
الذريعــة التــي لــم تبــق لهــم مجــاالً لينظــر إليهــم النــاس بشــيء مــن اإلكبار 

واإلعجاب.
لقد تصالحت الجماهير في دول كثيرة مع نفسها وقياداتها وأنزلتها منزلة 
البشــر الــذي يقولــون ما ال يفعلون، بــل ويفعلون عكس مــا يقولون، ويجوز 
عليهــم أن يخطئــوا ويصيبوا، وأن يحبوا ويبغضوا، وأن تنتهي صالحيتهم 
وقدرتهــم علــى التجــدد والتجديــد، على الرغــم من أن قياداتهــا في أحيان 
تــرى نفســها عكــس ذلــك، إال أن دوران العجلــة السياســية ال يــدع مجاالً لها 

لكي تبقى متمسكة بمناصبها بعد أن يدق الجرس إيذانًا بانتهاء الوقت.
فــي عــدد مــن الــدول، شــرقًا وغربــًا، بلــغ بالجماهير اليــأس إلى درجــة أنهم 
يتجــاوزون الواقــع المتزمــت، بالخــروج عليــه كمــا فعلــت جماهيــر إيطاليــا 
فــي أواخــر ثمانينــات القرن العشــرين حينمــا انتخبت نجمة اإلغــراء إيلونا 

ســتالر، لتصبح عضو برلمان في 1987. وفي 2003 ينتخب الكاليفورنيون 
ليكــون حاكمــًا  أرنولــد شــوارزينجر  األصــل  النمســاوي  األميركــي  الممثــل 
للواليــة لفترتيــن، كما يتقــدم اليوم الممثل والفكاهي فالديمير زيلينســكي، 
فــي الســباق الرئاســي فــي بــالده أوكرانيــا، إذ حقق فــي الجولــة األولى من 
االنتخابات 31 % من أصوات الناخبين، أي يحوز هو وحده نسبة أصوات 
أكثر من تلك التي حازها في الجولة األولى نفسها الرئيس الحالي ألوكرانيا 
بترو بوروشــينكو )16 %(، ورئيســة الوزراء الســابقة يوليا تيموشينكو )13 
%(، وذلــك فــي بلــد بــارد طقســًا، ســاخن حــد االلتهاب فــي التشــادد ما بين 
روســيا والواليــات المتحــدة، والطرفــان يعتبرانها بوابة النصر أو االنكســار 

في هذا التسابق بينهما.

لم تفقد الجماهير األوكرانية صوابها الختيارها ممثال دأب على تقديم  «
شخصية هزلية باسم “خادم الشعب”، متناسية أنه بال خبرة سياسية، 

وستضع البالد بين يديه لفترة من الزمان، لسطوة الصورة اإلعالمية لهؤالء 
“النجوم” الذين يظهرون في أشكال وأفعال أجمل بكثير مما يفعله 

السياسيون، وهو احتجاج مضمر يتمثل مّرة في النكوص عن صناديق 
االقتراع، ومّرة في الخروج على أنماط السياسيين التقليديين.
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ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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مشكلة العرب الثقة 
الزائدة بأميركا

فــي بدايــة حكــم نيكســون فــي الســتينات، صاحبتــه موجــة تفــاؤل وأمــل عنــد 
العــرب، وذلــك بالرغــم مــن أن نيكســون نفســه كان قد صــرح قبيــل انتخابه بأن 
“مصالــح الواليــات المتحــدة الحيويــة فــي الشــرق األوســط تعتمــد علــى تفوق 
بتفوقهــا  احتفاظهــا  علــى  “ســيعمل  وأنــه  المنطقــة”،  فــي  العســكري  إســرائيل 
العســكري الســاحق علــى العــرب”. وتواصلــت المؤامرات األميركيــة على العرب 
علــى مســرح األحــداث فــي عالمنا وهــذا الرصيد الهائــل من الخطايــا األميركية 
بحق العرب يؤكد حقيقتين مهمتين يحلو للبعض أن يقلل منهما أو يتجاهلهما 
وهمــا... سياســة أي رئيــس أميركــي ســتظل علــى نفــس الطريــق المعــادي الذي 
يســير عليــه جميع الرؤســاء األميركان، وثانيا إن القــوة االقتصادية واإلعالمية 
للنشاط الصهيوني في أميركا لها تأثير كبير في االنتخابات، حيث إنها جزء من 
القــوى صانعة القرار في السياســة األميركيــة، وإذا تأملنا صورة قضية اعتراف 
الرئيــس األميركــي ترامــب بالقــدس عاصمــة إلســرائيل ونقل ســفارته إليها في 
العام 2017، فإننا سنعرف كيف تسير األمور وكيف يتحرك الرؤساء األميركان.
مشــكلة العــرب هــي الثقــة الزائــدة باألميــركان مــع أن كل الشــواهد تشــير إلى 
أنهــم يقفــون ضد أمننا واســتقرارنا ومن مصلحتهم بقــاء الجرح العربي نازفا، 

فلعــدة ســنوات والعــرب يــرددون جملــة “حــل ســلمي ألزمة الشــرق األوســط” 
ويصل الكالم إلى حد التصديق بأن األميركان بالفعل يريدون السالم واألمن 
والثبــات للمنطقــة، فــي حين أنهــم يقفون “بالفيتــو التعس” ضد الحــق العربي 
والتشــجيع علــى ممارســة عمليات العــدوان واإلرهاب ودعم مشــاهد الخالف 
والتمزق والصراعات بين الدول العربية ومشاهدة األمان يسترخي في ربوع 

مجتمعاتنا.
كل مــا تقولــه أميــركا طــوال تاريخهــا عــن اهتمامهــا بالســالم واألمــن العربــي 
مجــرد أوهــام وأحــالم، ألنهــا تتحــرك علــى هــدف واحــد هــو استســالم العرب 
وخضوعهــم خضوعــا تامــا، وحيــن يتابــع المــرء قائمــة المشــروعات الكثيرة لـ 
“وكالة المخابرات المركزية األميركية” - على فكرة جزء من هذه المشروعات 
تســرب على شــبكة اإلنترنت - ســيرى أن صورة تخريب وخلخلة المجتمعات 

العربية تتكرر باستمرار في كل األحقاب التاريخية األميركية. 

أميركا شاطرة في خلق المسرح الثابت والديكور في عالم السياسة، ومن  «
ثم االعتماد على استغالل الفراغات فيه وإنارتها بالخبث!.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

B7747@hotmail.com

إيران وحزب اهلل واإلضرار 
بأمن المغرب

صحيــح أن حــزب هللا هــو الــذي يقــوم باإلضرار باألمــن القومــي المغربي وهو 
األمر الذي تأكدت منه السلطات األمنية في المملكة المغربية الشقيقة بوسائل 
شــتى وأعلنتــه علــى المأل بعــد رصدها عمليــات تدريب واســعة ألعضاء جبهة 
البوليســاريو على تكتيكات حرب العصابات التي يبرع فيها الحزب، وصحيح 
أن السلطات المغربية قامت بالقبض على مسؤول كبير في حزب هللا وتأكدت 
مــن قيــام الحــزب بــدور واضح في مســاعدة البوليســاريو في القيــام بعمليات 
اعتــداء علــى أمــن المغــرب واســتقراره، إلــى جانــب معلومــات أخــرى أعلنــت 
المغــرب أنهــا توصلــت إليهــا حــول النشــاط اإليرانــي المعــادي لها داخــل إحدى 

السفارات.
كل هــذه المعلومــات قالــت المملكــة المغربيــة الشــقيقة إنهــا تأكــدت منها حول 
حــزب هللا اإلرهابــي، لكــن هــل يمكن أن يقوم حزب هللا بمــا يقوم به ضد دولة 

بحجم المغرب دون تنسيق أو أوامر من إيران؟
الدنيا كلها تعلم أن حزب هللا ذراع إيرانية أو لنقل إيران مصغرة تأتمر بأوامر 
الولــي الفقيــه وتكلــف بعمليــات فــي أي مــكان وليس فقــط في لبنــان طبقا لما 
تقتضيه المصلحة اإليرانية وتعمل جنبا إلى جنب مع الحرس الثوري اإليراني 
فــي تنفيــذ عمليــات خارجيــة، فهــل تدخل حــزب هللا في ســوريا وقيامه بقتل 

اآلالف مــن الســوريين لمصلحــة لبنــان مثــال؟ وهل تدخل حــزب هللا في اليمن 
وقيامــه بدعــم وتدريب الحوثيين لمصلحة الســعودية أو البحرين مثال؟ وهل 
يقــوم رئيــس الحــزب المذكــور بتحريض جانــب من أهل البحرين ويســعى لهز 

استقرار البحرين لصالح األردن أو مصر مثال؟
قضيــة ارتبــاط عمليــات حــزب هللا علــى األراضــي العربيــة بإيــران وأوامرهــا 
ومصالحهــا قضيــة محســومة وليســت محــل شــك أو مناقشــة، كمــا أن تــورط 
حزب هللا في االعتداء على أمن المغرب ليس أمرا مســتغربا، ففكر حزب هللا 
فكــر إيــران، وإيــران تنصــب نفســها وصيــة على العالم اإلســالمي كله وتســعى 
لفرض هذه الوصاية من خالل التدخل في شــؤون الدول اإلســالمية من باب 
الطائفيــة واســتغالل بعــض األقليــات وتحريضها على ســلطات بلدانها ودفعها 

للتمرد وحمل السالح. 

إيران ال تريد االستقرار ألي بلد عربي ابتداء من البحرين والسعودية ووصوال  «
إلى المغرب، وبالتالي فتورط إيران في دعم البوليساريو بالمال والسالح 

والتدريب ليس أمرا غريبا، ومن حق المملكة المغربية الشقيقة أن تتخذ من 
اإلجراءات ما يحمي مصالحها وأبسط هذه اإلجراءات أن تقطع عالقاتها مع 

من يسعى لهز استقرارها.

بثينة خليفة قاسم

تحتفــل مملكــة البحريــن مع دول العالم باليــوم العالمي للصحة في الســابع من أبريل، من 
أجــل تعزيــز صحة اإلنســان والتوعية بأهميتها والمســاهمة في التخلــص من األمراض أو 
التخفيــف مــن أوجاعهــا، وإن كان يوم الصحة هو الســابع من أبريل فإن االهتمام بالصحة 

يكون طيلة أيام العام بشهورها وأيامها، ألجل حياٍة أفضل وأعماٍر أطول.
ويأتــي االحتفــال بهــذا اليــوم إحيــاء لذكــرى تأســيس منظمــة الصحــة العالميــة فــي عــام 
1948م، وفــي كل عــام يتــم اختيــار موضوع ُمعيــن للتعريف به وتوعية الناس باألســباب 
والوقايــة والعــالج، مــن خــالل حملــة صحيــة ُتصاحبها مجموعة مــن األنشــطة التوعوية، 
بهــدف حمايــة النــاس مــن األمــراض فــي إطــار مــن العمــل الجماعــي الــذي تتقدمــه وزارة 
الصحة بقيادتها ومنتسبيها ومشاركة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات 
المجتمع المدني بالقيام بمجموعة من األنشطة االجتماعية والثقافية واإلعالمية والفنية 

والرياضية المتنوعة.
وخصص عام 2019م لتوعية األشــخاص بالتغطية الصحية الشــاملة والخدمات والدعم 
الذي تقدمه المنشآت الصحية وكيفية الحصول عليه، ويهدف هذا الموضوع إلى تحقيق 
التوعيــة بالتغطية الصحية الشــاملة وتوضيح معناهــا أوال، والتوعية بالخدمات الصحية 
التي تقدم وكيفية الحصول عليها ثانًيا، وتشجيع الدول والمنظمات الصحية على تقديم 

الخدمات الصحية بطريقة عادلة لجميع أفراد المجتمع ثالثا.
وبتوجيــه مــن وزيــرة الصحــة فائقــة بنــت ســعيد الصالــح تــم تشــكيل فريــق عمــل خاص 
لإلعــداد والتحضيــر ليــوم الصحة العالمي 2019م والعمل من أجــل تعزيز مفهوم )الصحة 
للجميع وبالجميع( وهو الجزء الُمكمل لموضوع )الرعاية الصحية األولية من أجل تحقيق 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة(، وذلــك فــي كل مستشــفياتها ومراكزهــا الصحيــة مــن خــالل 
مجموعــة مــن الفعاليات الصحية والثقافية واإلعالمية واالجتماعية والرياضية بالتعاون 
مــع كل مؤسســات المملكــة العامــة والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي وبحضــور 

ومشاركة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
ويأتي اختيار هذا الموضوع كون الرعاية الصحية األولية عنصرا ُمهما وحيويا  «

لتحقيق )الصحة للجميع وبالجميع(، ما يتوافق مع أهداف التنمية الُمستدامة في 
سبيل تحسين صحة الجميع في المجتمع، وتشير التقارير الصحية إلى أن مملكة 
البحرين سجلت موقعا رياديا بارزًا على الخارطة الصحية بتقديمها أفضل الخدمات 

الصحية والوقائية والعالجية والتأهيلية، وهذا ُيجسد اهتمام القيادة السياسية 
والحكومة الُموقرة بصحة المجتمع البحريني، وذلك من خالل تبني الحكومة 

استراتيجية صحية متطورة ومتكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات 
الصحية وفقا للعلوم والبحوث الطبية الحديثة مع العناية بتحقيق الجودة في 

األداء الطبي التي تضمن جودة الخدمات الصحية.

“الصحة للجميع وبالجميع”

عبدعلي الغسرة

عظيــم هــو هــذا الوطــن بقيادته وأهله، وعظيم بشــمائل المحبة وأواصــر العالقات النبيلة 
بين أبناء األسرة البحرينية الكريمة، وتجمعنا في كل مناسباتنا تلك الروح الطيبة المليئة 
بالخيــر ودائًمــا يقــوى البنيــان بهــذه المحبــة، وتتجلــى تلــك المشــاعر فــي أجمــل مراتبهــا، 
وتحضرنــي بعــض المشــاهد فــي رحــاب صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، حين تلقى ســموه والعائلــة المالكة 
الكريمة التعازي بوفاة المغفور لها بإذن هللا سمو الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل 

خليفة رحمها هللا.
هــي الــدروس النبيلــة التــي ننهــل معانيها مــن قيادتنا الرشــيدة، فحضرة صاحــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه، وصاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء واألنجال الكرام حفظهم هللا وجموع أهل البحرين الطيبين الذين 
حضــروا مجلــس التعازي، أســرة واحــدة متحابة ومتكاتفــة، وجاءت كلمــات جاللة الملك 
فــي ذكــر مناقــب الفقيدة وإســهاماتها الطيبــة في مختلــف المجاالت اإلنســانية واألعمال 
الخيريــة لتعطــي أعلــى األمثلــة لخدمــة الوطــن الغالــي وهــي جهــود مقــدرة لــدى قيادتنا 

حفظها هللا، فكل جهد للوطن هو جهد له مكانته السامية.
وال شك في أن أبناء البحرين المخلصين يحافظون على روابطهم وعاداتهم  «

وتقاليدهم والتفافهم حول قيادتهم، فالتواصل بين القيادة والشعب نموذج 
فريد تميز به المجتمع البحريني منذ القدم، وهنا يمكن أن نشير إلى االستقبال 

الكريم حينما استقبل سمو رئيس الوزراء سماحة العالمة السيد عبدالله الغريفي 
لتقديم واجب العزاء، وكانت األحاديث التي تمأل القلوب بالسعادة والتفاؤل هي 

السائدة لترسخ وحدة الصف والحفاظ على الوحدة الوطنية والعمل بإخالص لما 
فيه مصلحة الوطن، ورأينا كيف انتشرت صورة اللقاء بشكل كبير جدا في وسائل 

التواصل االجتماعي وكيف كانت ردود األفعال والتعليقات واآلراء التي جمعت 
القلوب في حب الوطن، والكل مؤمن بأثر هذه المحبة بين أبناء البحرين وهي 

الركيزة التي يقوى بها الصف وتكبر اآلمال بالغد الجميل، ونسأل الله أن تتكلل كل 
الجهود الطيبة بالنجاح والسداد... اللهم آمين يا رب العالمين.

أجمل أحاديث الوطن في رحاب 
سمو رئيس الوزراء

عادل عيسى المرزوق
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ــة ــي ــال م ألســــبــــاب  مــــرتــــدة  مـــنـــهـــا  ألـــــف   79.1

قيمة الشيكات المرتجعة 2018

تراجع عدد الشيكات المرتجعة في البحرين إلى 99 ألف شيك مصرفي في عام 
2018 بقيمة 318.4 مليون دينار، أغلبها مرتدة ألسباب مالية ويبلغ عددها 79.1 

ألف شيك.

خــال  الصــادرة  الشــيكات  عــدد  وتجــاوز   
العــام الماضــي 3.1 مليــون شــيك مصرفــي 

بقيمة أكثر من 9.4 مليون دينار.
وبحســب بيانات مصــرف البحرين المركزي 
فــإن األســباب الماليــة كانــت وراء ارتجــاع 
بلــغ عددهــا  إذ   ،2018 عــام  فــي  الشــيكات 
79.1 ألف شيك بقيمة 251.7 مليون دينار، 
في حين بلغت الشيكات المرتجعة ألسباب 
تقنيــة 20.8 ألف شــيك بقيمــة 66.7 مليون 

دينار.
وتبلــغ قيمــة الشــيكات المرتجعــة نحــو 3.4 
% مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات الصــادرة 
فــي المملكــة عام 2018، مقارنــة مع 3.7 % 
بالعــام الماضــي، ومن ناحية عدد الشــيكات 
فقــد بلغــت نســبة الشــيكات المرتجعة نحو 

نفــس  علــى  مســتقرة   2018 فــي   %  3.2
النسبة التي سجلتها في عام 2017.

الماضيــة  الخمــس  الســنوات  مــدى  وعلــى 
علــى  المصرفيــة  الشــيكات  حافظــت 
مكانتهــا المهمــة، كوســيلة مفضلــة لتســوية 
المدفوعــات التجاريــة، إذ يتــم إصــدار نحو 
3.3 مليــون شــيك مصرفــي ســنويًا بقيمــة 

تفوق 10 مليارات دينار.
المرتجعــة  الشــيكات  قضيــة  وتشــكل 
خصوًصــا تلــك التــي دون رصيد أو حســاب 
كاٍف يغطي قيمة الشيك وقت االستحقاق، 
مشــكلة مؤرقة للشــارع التجاري، إذ ال تزال 
هذه الشــيكات تســتخدم على نطاق واســع 
مــن  كنــوع  أو  ألجــل  المســتحقات  لســداد 

الضمان ألداء قيمة العقود والمشتريات.

خالهــا  مــن  يتــم  التــي  األســباب  وتشــمل 
احتســاب أن الشــيك مرتجــع، عــدم كفايــة 
أمــور  وهــي  الحســاب  وإغــاق  الرصيــد  
قــد تشــير إلــى نحــو كبيــر ســوء اســتغال 
للشــيكات مــن قبــل البعــض، حيــث يعاقــب 
القانون كل من أعطى بسوء نية شيًكا ليس 
لــه مقابــل وفــاء كاف قائم وقابــل للتصرف 
فيــه، أو اســترد بعــد إعطائــه كل المقابــل أو 

بعضــه بحيث ال يفــي الباقي بقيمته، أو أمر 
المســحوب عليــه بعــدم صرفــه، أو كان قــد 
تعمــد تحريــره أو توقيعــه بصــورة تمنع من 

صرفه.
وينشــر مصــرف البحريــن المركــزي بيانــات 
دوريــة  بصــورة  المرتجعــة  الشــيكات 
الشــفافية  مســتوى  رفــع  فــي  يســاهم  مــا 

واإلفصاح عن المعلومات والمؤشرات.

“المركزي” يقر شراء 
“ترافكو” ألسهم خزينة

لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  أعلــن مســاعد 
ترافكو، ســمير الخان، عن حصول المجموعة 
علــى عدم ممانعــة مصرف البحريــن المركزي 
لتجديد فترة الســماح لتداول أســهم الخزينة 
خــال 90 يوًمــا اعتبــاًرا مــن أمــس األحــد )7 
أبريــل(، وبحيــث أال يتجــاوز مــا نســبته 10% 

من األسهم الصادرة.
وكانــت الجمعية العمومية للمجموعة وافقت 
علــى تفويــض مجلــس اإلدارة لشــراء أســهم 
خزينــة وبحــد أقصــى ما مجموعــه 10  %  من 
الســوقية  القيمــة  وتقــدر  الصــادرة.  األســهم 
للمجموعة بنحو 25.5 مليون دينار، ما نسبته 
%0.3 مــن إجمالي القيمة الســوقية للبورصة 

البالغة نحو 8.8 مليار دينار.

عــن  للمواشــي  الريــم  كشــفت شــركة 
جلبهــا لبعــض  اآلالف مــن المواشــي 
واألبقار واألغنام ذات الجودة العالية 
وذلــك اســتعدادًا لقدوم شــهر رمضان 
المبارك مؤكــدة التزامها التام بمبادرة 
انتهجتهــا  التــي  األســعار  تخفيــض 
طيلة الســنوات الماضية بالتعاون مع 
وكالة الزراعة والثروة البحرية والتي 
تحرص الشــركة علــى دعمها من أجل 
التيســير على المواطنين والعمل على 
مــن  والشــراء  البيــع  حركــة  تنشــيط 
خــال ضخ كميات كبيــرة من اللحوم 

الطازجة في األسواق المحلية. 
وقــال رئيــس مجلــس إدارة الشــركة 
إن  العصفــور،  محمــد  األعمــال  رجــل 
الشــركة تســعى لتنويــع مصادرها من 
اللحوم فائقة الجودة  وذلك في إطار 
الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع 
الحكومــي تنفيــذا لمبــادرة الحكومــة 
الرشــيدة مــن أجــل تحقيــق وفرة في 
مخفضــة  بأســعار  اللحــوم  منتجــات 
مثمنــًا الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا 
اإلنتــاج  لزيــادة  المختصــة  الجهــات 
الحيوانــي وتوفيــر الرعايــة الصحيــة 
الحيوانيــة األوليــة وحمايــة المملكــة 
من األمراض الحيوانية ودعم اإلنتاج 
للمربيــن  الدعــم  وتقديــم  الحيوانــي 

وإنشاء المحاجر والعيادات البيطرية 
فائقة الكفاءة. 

الريــم  شــركة  أن  العصفــور  وأضــاف 
تحــرص علــي أن توفــر المصدر اآلمن 
بتوفيــر  وذلــك  اللحــوم  مــن  للغــذاء 
واألبقــار  الماشــية  رؤوس  أفضــل 
واألغنــام التــي ســتحقق فائضــا عــن 
للمســتهلكين  األساســي  االحتيــاج 
طــوال شــهر رمضــان المبــارك ملتزمة 
وداعمــة  األســعار  تخفيــض  بمبــادرة 
للتعــاون مــع كافة األجهــزة المختصة 
احتياجــات  ســد  أجــل  مــن  بالمملكــة 
اللحــوم  مصــادر  مــن  المواطنيــن 

الطازجة.

“الريم” للمواشي تستعد لرمضان

8 أبريل 2019 االثنين
3 شعبان 1440

 318.4
مليون دينار

حجــم التجــارة اإللكتــرونيــة بحلــول 2022
ــل ــب ــق ــم ال يـــونـــيـــو  ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــالـ بـ  G5 ــا  ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ تـ إطـــــــاق  ــي:  ــ ــانـ ــ ــزيـ ــ الـ

قــال وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايــد الزياني إنه من المتوقع أن تحقق 
التجــارة اإللكترونيــة نمــوًا بحلــول 2022 بزيــادة نســبتها %16.4 أي مــا يعــادل 
48 مليــار دوالر منوهــًا بــأن فــرص االســتثمار في المنطقة أعلــى بكثير، حيث تم 
مؤخــرًا شــراء موقــع Souk مــن قبل عمالق التجــارة اإللكترونية أمــازون بقيمة 

700 مليون دوالر في 2017. 

أمــا عــن التجربــة البحرينيــة فقد أشــار 
الوزير أن عنصر الجرأة مهم في تقديم 
التجارة اإللكترونية بالمنطقة خصوصا 
في ظل تعامات المستهلكين التقليدية 
ومخاوفهــم من أية أشــكال جديدة في 
إضافــة  يجــب  لذلــك  الدفــع  تعامــات 
والتحــدي،  والطمــوح  األبــداع  عنصــر 
نتطلــع ألن  البحريــن  فــي  أننــا  مضيفــا 
تقديــم  إضافــة  فــي  الســباقين  نكــون 
البــاد  مســتوى  علــى   G5 تكنولوجيــا 
اعتبــاًرا مــن يونيــو مــن العــام الجــاري. 

ليســت  التســوق  تجربــة  أن  وأوضــح 
بــل  التغيــر  سيشــملها  التــي  الوحيــدة 
ســتطال أيضا طرق الدفع التي ستتغير 
بشكل كبير، وتجعل خدمات الدفع عبر 
االنترنــت أســرع وأســهل وأكثــر أماًنــا، 
وأن إيجــاد توازن بين تشــجيع االبتكار 
تحديــًا،  يشــكل  المســتهلك  وحمايــة 
وأننــا فــي البحرين قــد حصلنا على هذا 
التوازن بالشكل الصحيح من خال سن 
التشــريعات ووضع القوانين التي تكفل 
تحقيق األمــان والخصوصية والحفاظ 

علــى البيانات والمعلومــات التي يرغب 
بتحقيقها المستهلك بالدرجة األولى.

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  وكان 
والسياحة شارك كمتحدث في المنتدى 
األوســط  للشــرق  العالمــي  االقتصــادي 

وشــمال إفريقيــا الذي يقام فــي منطقة 
مــع  وبشــراكة  بــاألردن  الميــت  البحــر 
صنــدوق الملك عبــدهللا الثانــي للتنمية 
التعــاون  أنظمــة  “رســم  شــعار  تحــت 
الجديــدة”، وذلــك ضمــن وفــد البحريــن 

المشارك في أعمال المنتدى االقتصادي 
العالمــي برئاســة رئيــس مجلــس أمنــاء 
التعليمــي  ســلمان  بــن  عيســى  وقــف 
الخيري، ســمو الشيخ عيسى بن سلمان 

بن حمد آل خليفة. 

وتطرق الوزير في جلسات اليوم الثاني 
إلــى مجموعة مــن الموضوعــات الهامة 
وتجربــة  التكنولوجــي  المجــال  فــي 
البحرين في التســوق اإللكتروني وأهم 
العناصــر والمبــادرات التــي تجعــل مــن 
التســوق  قلــب تجربــة  فــي  المســتهلك 
تجــار  إدراك  أن  إلــى  مشــيرا  الرقمــي، 
التجزئــة وعــدد من العامــات التجارية 
اللغــة  اســتخدام  أهميــة  إلــى  العالميــة 
العربيــة أعطــى دافعية وزخمًا للتســوق 
الرقمــي وجذب المزيد من المتســوقين 
مــن  مجموعــة  ابتــكار  إلــى  باإلضافــة 
عــن  بعيــدًا  والتســليم  للدفــع  الحلــول 
أنظمــة  كاســتخدام  التقليديــة  الطــرق 
الدفع عبر اإلنترنت كالبنوك اإللكترونية 
تحقيقًا لألمان الذي يرغب به المتسوق 

في كامل العملية الشرائية الرقمية.

المنامة - الصناعة والتجارة

الزياني متحدثا في المنتدى االقتصادي العالمي

تحتفــل مجموعــة أوريجيــن، تحــت رعايــة وكيــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية، صباح بن ســالم الدوســري، 
بالذكــرى العشــرين للتأســيس، مســاء اليــوم اإلثنيــن 8 أبريــل 2019 بقاعــة أوال، فنــدق الخليــج. وسيشــارك فــي 
هــذا الحفــل مجموعــة من الرؤســاء التنفيذيين، مديرو الموارد البشــرية ومديرو التدريــب باإلضافة إلى عدد من 

المسؤولين من مختلف المؤسسات من القطاعين العام والخاص باإلضافة للصحافة واإلعالم.

وســيتم خــال الحفــل تكريــم أكثــر 
المؤسســات  مــن  مؤسســة   40 مــن 
التــي شــاركت فــي تدريــب وتطويــر 
عــدد مــن موظفيها وبشــكل مســتمر 
مــن خال مركــز أوريجيــن للتدريب 
مــن القطاعيــن الخــاص والعــام فــي 

البحرين.
ترحيبيــة  بكلمــة  الحفــل  ويبــدأ 
والتنميــة  العمــل  وزارة  وكيــل  مــن 
للرئيــس  كلمــة  تليهــا  االجتماعيــة 
أوريجيــن  لمجموعــة  التنفيــذي 
ورئيــس مركــز أوريجيــن للتدريــب، 

ســيتحدث  حيــث  البنــاء  أحمــد 
واالبتــكار  اإلبــداع  بيــن  الفــرق  عــن 
والتوجــه المســتقبلي الــذي اتخذتــه 
العربــي  الخليــج  دول  حكومــات 
مــن خــال الرؤيــة المســتقبلية التي 

أطلقتها كل دولة.
رئيــس  الحفــل  ضمــن  يشــارك  كمــا 
الدولــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
والتطويــر  التدريــب  لمنظمــات 
والرئيــس الفخري لجمعيــة البحرين 
للتدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية، 
إبراهيــم الدوســري من خــال كلمته 

التي ســيركز فيها علــى أهمية تنمية 
وأهميــة  البشــرية  المــوارد  وتطويــر 
مــا تقــوم بــه مؤسســات كثيــرة فــي 
البحريــن لترتقــي بالبلــد مــن خــال 
البشــرية  مــوارده  علــى  التركيــز 
وتنميتهــا وخصوًصا مركز أوريجين 

للتدريب.
ويأتي هذا االحتفال مواتًيا ألهداف 
المشــروع الوطنــي للتوظيــف والذي 
أطلقه صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء والــذي  يهــدف  إلــى  إعطــاء 
 األفضليــة  للمواطــن  البحرينــي 

 وتعزيــز  فرصــه  ليكون  الخيــار  األول 
 فــي  التوظيــف  فــي  ســوق  العمــل  مع 
 الحفــاظ  علــى  مرونــة  ســوق  العمــل 

 الستقطاب  الكفاءات. 
كما تتماشــى مخرجــات الحفل أيًضا 
االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة  مــع 

2030 التــي تتماشــى مــع مــا يحققه 
وتنميــة  تطويــر  فــي  االســتثمار 
الكــوادر المحلية إلى حــٍد كبير، وهو 
مــا تســعى إليــه مجموعــة أوريجيــن 

أيًضا من خال كافة أنشطتها.
بطــل  أيًضــا  الحفــل  فــي  ويشــارك 

أوروبــا فــي فن الخطابــة لعام 2017 
م ريــكاردو كابيــت – البرتغــال، وهــو 
متحــدث وخبيــر دولــي فــي مجــال 
سيســلط  والــذي  العاطفــي،  الــذكاء 
الضــوء على أهميــة التواصل الفعال 
فــي بيئــة العمل وكيفيــة التقليل من 
ضغط العمل ورفع مستوى اإلنتاجية 

من خال الذكاء العاطفي. 
المديــر  أيًضــا  الحفــل  فــي  ويشــارك 
األوســط  الشــرق  فــي  التنفيــذي 
المــوارد  إدارة  لجمعيــة  وأفريقيــا 
بويســون،  بــراد  أميــركا،   - البشــرية 
نيــل  والــذي ســيتحدث عــن أهميــة 
البشــرية  المــوارد  مــدراء  كافــة 
البحريــن  فــي  التدريــب  ومــدراء 
للمؤهــات الدوليــة االحترافيــة فــي 
مجال عملهم وأهمها الشهادات التي 

تقدمها الجمعية.

المنامة -  أوريجين

“أوريجين” تكرم 40 مؤسسة رائدة بالتنمية البشرية

صباح الدوسري

المحرر االقتصادي

محمد العصفور

احتفاًل 
بالذكرى 20 

للتأسيس 
وبرعاية وكيل 

وزارة العمل

48
مليار دوالر

طرق الدفع 
ستتغير 

بشكل كبير 
وستصبح 

أسرع

بــن  محمــد  الشــيخ  النفــط  وزيــر  التقــى 
زيارتــه  ختــام  فــي  خليفــة،  آل  خليفــة 
والوفــد المرافــق إلــى الواليــات المتحــدة 
شــركات  كبريــات  مــن  عــددا  األميركيــة، 
مــدار  علــى  األميركيــة  والغــاز  النفــط 
ثاثــة أيــام، في مدينــة هيوســتن بوالية 
تكســاس؛ بهــدف بحــث فرص االســتثمار 
فــي قطــاع الطاقة البحريني الذي يشــهد 

توسعا متزايدا في الوقت الحالي.
اللقــاءات  تلــك  النفــط  الوزيــر  واســتهل 
واالجتماعــات بكلمــة عــن الوضــع الراهن 
بالبحريــن  الطاقــة  لقطــاع  اإليجابــي 
وســبل االســتثمار الواعــد بــه تبعــا لنتائج 

الدراســات الجيولوجيــة الحديثة، مؤكدا 
ضــرورة تعزيــز آفــاق التعــاون المشــترك 
في هذا المجال الحيوي. وشــارك كل من 

عضــو مجلس إدارة شــركة بابكو ورئيس 
اللجنــة المشــرفة علــى مشــروع تحديــث 
المصفاة داود نصيف، والرئيس التنفيذي 

لشــركة تطوير للبترول جيمس ايستليك 
بشــرح عن فــرص االســتثمار فــي الطاقة 

بالمملكة.
مــن  عــدد  لقــاء  أيضــا  الزيــارة  وتخللــت 
فــي  األميركيــة  الحكومــة  مســؤولي 
ومجلــس  ســي،  دي  واشــنطن  العاصمــة 
وغرفــة  األميركــي  البحرينــي  األعمــال 
التجــارة األميركيــة، وجــرى خالها بحث 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات  مــن  عــدد 
المشترك.  وأكد وزير النفط نجاح الزيارة 
طويلــة  إلســتراتيجية  واعــدة  كبدايــة 
المدى تهدف إلى ترويج فرص االستثمار 
فــي قطــاع الطاقــة البحرينــي باألســواق 
األميركيــة، متفائــا بجــذب شــركاء جدد 

لاستثمار في مملكة البحرين قريبا.

ــع ــي رف ــد  ــ وفـ رأس  عـــلـــى  ــا  ــركـ ــيـ أمـ ــى  ــ إلـ ــارة  ــ ــ زيـ مــخــتــتــمــا 

وزير النفط متفائال: شركاء جدد لالستثمار

زينب العكري

أحد لقاءات وزير النفط

المنامة-بنا
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أكد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لمصرف البحرين المركزي خالد حمد التزام 
البنــوك اإلســامية العاملــة في الســوق المحليــة، بتطبيق معايير نظام بــازل 3 لدى 
إصدارهــا. وقــال للصحافييــن، علــى هامــش افتتاح مؤتمــر أيوفي الســنوي الدولي 
الســابع عشــر للهيئات الشــرعية أمس، إن النتائج المالية للمصارف اإلســامية في 

2018 بشكل عام، كانت أفضل من تلك المتحققة في 2017.

وأشار أن جاهزية البنوك لتتوافق مع معايير 
ســيتم  التــي  المــال  رأس  وكفايــة  الســيولة 
تنفيذهــا علــى مرحلتيــن فــي شــهري يونيــو 

وديسمبر المقبلين.
المحليــة  البنــوك  ألــزم  “المركــزي”  وكان 
بمعايير جديدة للسيولة المالية أكثر تشدًدا، 
المالــي  فــي خطــوة لتعزيــز مــاءة القطــاع 
وتحصينــه ضــد التقلبــات الماليــة العالميــة، 
يبــدأ تطبيقهــا يونيــو 2019، علــى أن يكــون 
القســم الثاني مــن التطبيق ملزًما بحلول 31 
التعديــات نسبة  2019. وتتنــاول  ديســمبر 

تغطية السيولة، ومعدل استقرار التمويل.
وبموجــب االتفاقيــة ســتحتفظ البنوك بنوع 
الســلبية  اآلثــار  لمواجهــة  االحتياطــي  مــن 
االقتصاديــة  الــدورة  حركــة  علــى  المترتبــة 
مــن   % و5.2  صفــر  بيــن  تتــراوح  بنســبة 
رأس المــال األساســي )حقــوق المســاهمين( 
مــع توافــر حــد أدنــى مــن مصــادر التمويــل 
أداء  عــن  تأثرهــا  عــدم  لضمــان  المســتقرة 
واالســتثمار  االئتمــان  منــح  فــي  دورهــا 

ومواجهة التزاماتها.
ورفــع معدل المســتوى األول من رأس المال 
اإلجمالي إلى 6 % وعدم احتساب الشريحة 
الثالثة في معدل كفاية رأس المال. ويتوقع 
أن يتــم تطبيــق االتفاقيــة بشــكل نهائــي من 
العــام  نهايــة  مــع  العالــم  البنــوك حــول  قبــل 

.2019
وعلــى صعيــد آخــر، ذكــر حمد أن العمــل جاٍر 
علــى إصــدار معايير شــرعية جديــدة “معيار 
بيــع الديــن”، وتطوير معيــار الوقــف، كما بدأ 
العمــل بمعيار الصكوك الذي يتوقع أن يصدر 

خال سنة ونصف إلى سنتين.
بالجلســة  كلمتــه  فــي  تطــّرق  حمــد  وكان 
االفتتاحية للمؤتمر إلى أن السنوات األخيرة 
شــهدت زيــادة ملحوظــة فــي تبنــي معاييــر 
المحاســبة والحوكمة الشــرعية الصادرة من 
األيوفــي في جميــع أنحاء العالــم، )...( تبنت 
16 دولــة المعاييــر بالكامــل، في حيــن تبنتها 
ــا أو وضعــت لوائحهــا  عــدد مــن الــدول جزئيًّ
المحليــة اســتناًدا إلــى هــذه المعاييــر. إذا مــا 
أخذنــا فــي عيــن االعتبار أن هنــاك ما يقارب 

وعــدد  العالــم  فــي  إســامية  دولــة   60 مــن 
قليــل مــن دول األقليــات المســلمة المهتمــة 
أيًضــا بالتمويل اإلســامي، )...( أمامنا طريق 

طويل رغم أن اإلنجاز ال يستهان به.
لمعاييــر  البحريــن  اعتمــاد  أن  إلــى  ولفــت 
األيوفــي حقــق نجاحــات كبيرة حيــث قللت 
االختافــات التفســيرية بين هيئــات الرقابة 
الشــريعة فــي مختلــف المؤسســات وجنبــت 
التنافــر وااللتبــاس مــا دعــم صناعــة الماليــة 

اإلسامية.
واعتبر حمد توفير الموارد البشــرية المدربة 
تواجهــه  الــذي  الدائــم  التحــدي  واألكفــاء 

صناعة التمويل اإلسامي.
هيئــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  عــّد  بــدوره، 
الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة 
بــن  إبراهيــم  الشــيخ  )أيوفــي(  اإلســامية 
خليفــة آل خليفــة أن معــدل النمــو الســريع، 
والــذي  و15%،   10% بيــن  يتــراوح  الــذي 
رفــع حجــم الصناعــة إلى مســتوى تريليوني 
دوالر، نتيجة مباشرة لاستثمارات الواسعة 
فــي قطاعــات الصيرفة والتكافل واألســواق 

المالية. 
وأضاف “مع هذا النمو الهائل والتوسع الكبير 
فــي الــدول ذات األغلبيــة المســلمة والــدول 
تحقيــق  إلــى  الحاجــة  أصبحــت  األخــرى، 
التجانس أكثر إلحاًحا، نظًرا لدوره األساسي 
في تعزيز انتشــار الصناعة، وتمكين أطراف 
الســوق من التنافس بفعالية أكبر، وتســهيل 
عملية ابتكار المنتجات في الصناعة المالية 
اإلســامية الواعدة. كمــا أن توحيد المعايير 
يحقق مزيًدا من الشفافية والتواؤم، إضافة 

إلى وفورات التكلفة والوقت”. 
عــن  الصــادرة  المعاييــر  إجمالــي  أن  وذكــر 
أيوفــي بلغــت إلى اليــوم 112 معيــاًرا وبياًنا 

ا. فنيًّ
أن  إلــى  تشــير  التوقعــات  أن  وأضــاف 
 3.8 إلــى  ســتنمو  الصناعــة  موجــودات 
عــن  صــادر  لتقريــر  )وفًقــا  دوالر  تريليــون 
 -  )2017 تومســون رويتــرز- وآي ســي دي 
وذلــك عنــد معــدل نمــو متوقــع يبلــغ 10 % 
والتغيــرات  النمــو  هــذا  ظــل  وفــي  ا.  ســنويًّ

الحاصلــة فــي أفضــل الممارســات العالميــة، 
فــي غايــة  أمــر  المعاييــر  فــإن وجــود هــذه 
األهميــة. ومــع ازديــاد الحاجــة إلــى تحقيق 
التجانــس والتواؤم على مســتوى الصناعة، 
ســتواصل أيوفي دورها الريادي في تطوير 
وإصــدار المعاييــر، مــع التركيــز على مســألة 
توحيــد ومعيرة ممارســات الصناعــة المالية 

ا. اإلسامية دوليًّ
ولفــت إلــى أن “األيوفي” تعمــل على تطوير 
الشــرعية،  الرقابــة  بهيئــة  خاصــة  معاييــر 
الشــرعي  والتدقيــق  الشــرعي،  والتدقيــق 
الداخلي، ووظيفة االلتزام الشرعي، والهيئة 

الشرعية المركزية. ورأى أن الوقت قد حان 
مــن  والتوحيــد  التجانــس  لتعزيــز مســتوى 
خال التنســيق بين هيئات الرقابة الشرعية 

والهيئات الشرعية المركزية حول العالم. 

نظام أساسي جديد لـ “أيوفي”

لـ”أيوفــي”،  الجديــدة  االســتراتيجية  وعــن   
أعلــن الشــيخ إبراهيــم عــن تبلــور مكونــات 
األهــداف  مــن  مــن خــال جملــة  المشــروع 
وذلــك  التطبيــق،  بمرحلــة  األساســية 
وتطويــر  التنظيمــي  الهيــكل  مســتويات 
والتعــاون  وتطبيقهــا  واعتمادهــا  المعاييــر 

وتبادل المعلومات.
وأوضــح أن االســتراتيجية تضــم عــدًدا من 
األهــداف الفرعيــة في المجــاالت المذكورة، 
التــي تمت صياغتها على شــكل مشــروعات 
قائمــة بذاتهــا، ســيتم تطبيقهــا فــي الفتــرة 
المقبلــة، بإشــراف مجلــس األمنــاء الحالــي، 
وذلــك بتكليــف من الجمعيــة العمومية التي 
وافقــت علــى تمديــد والينــه لفتــرة انتقالية 

من 3 سنوات. 
كمــا أن هذه النقلة االســتراتيجية ســتترجم 
في إعادة تأسيس أيوفي، من خال اعتماد 
نظام أساسي جديد، بموجب مرسوم ملكي 

يصــدر فــي البحريــن، ويتوقــع اكتمــال هذه 
الخطوة في يونيو المقبل.

تكريم “البالد”

وفــي ختــام الجلســة االفتتاحيــة تــم تكريــم 
الجهــات الراعية، ومــن بينها صحيفة “الباد” 
الراعــي اإلعامــي للمؤتمر. وتــا ذلك افتتاح 
فعاليــات  وشــهدت  المصاحــب.  المعــرض 
المؤتمر، تحدث نخبة من المتخصصين تضم 
33 خبيًرا من 16 دولة، لمناقشــة موضوعات 
وتقديــم بحــوث وأوراق عمــل متميــزة ضمن 

عدة محاور موزعة على 6 جلسات.

معايير شرعية جديدة “لبيع الدين” و“الوقف” و“الصكوك”
ــال تــطــبــيــق “بــــــازل 3” ــم ــك ــت ــزة الس ــاهـ ــن جـ ــري ــح ــب ــال ــة ب ــل ــام ــع الـــبـــنـــوك ال

جانب من الحضور في المؤتمر 

تكريم “البالد” راعيا إعالمياحمد متحدًثا للصحافيين

أعلن وزير المواصات واالتصاالت، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة، كمال أحمد عن تحقيق شــركة مطار 
البحرين، صافي أرباح بقيمة 19.3 مليون دينار خال العام 2018 مقابل 12.9 مليون دينار في العام الماضي، وذلك بفضل النمو 

في أنشطة الشركة. جاء هذا اإلعان خال اجتماع مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة الذي عقد مؤخًرا.

وقــال الوزير إن النتائــج المالية جاءت على 
ضــوء زيــادة فــي اإليــرادات بلغــت نســبتها 
21 % لتصــل إلــى 51 مليــون دينــار، وذلــك 
العــام  نهايــة  فــي  دينــار  مليــون   42 مقابــل 
2018، ويعــود ذلــك إلــى االزديــاد العــام فــي 
أنشــطة المطــار، بمــا فــي ذلــك نشــاط حركة 
وهــو   ،2018 العــام  خــال  الجــوي  الشــحن 

مــا يؤكــد قــدرة مطــار البحريــن الدولي على 
مناولــة األحجام الضخمة للشــحنات، إضافة 
إلــى زيادة عدد شــركات الطيران التي تعمل 
بالمطــار، وهو ما ســاهم فــي ارتفاع إيرادات 
رســوم هبوط الطائرات وزيادة اإلقبال على 

عروض التجزئة.
وأضــاف “أننــا متفائلون للغايــة بقدرتنا على 

مواصلــة النجــاح في العــام 2019. وبالتطلع 
نحــو المســتقبل، فإنــه من المقرر أن يســاهم 
فــي  الجديــد  المســافرين  مبنــى  تدشــين 
تحقيــق المزيــد مــن النمو لــكل من إيــرادات 
الطيــران واإليــرادات األخــرى غيــر المتعلقة 
الطاقــة  رفــع  علــى  ســيعمل  إذ  بالطيــران، 
االســتيعابية للمطــار إلــى 14 مليــون مســافر 

سنوًيا”.
واإليــرادات  الطيــران  إيــرادات  وحققــت 
األخــرى غيــر المتعلقــة بالطيــران نمــوا كبيرا 
خــال العــام 2018، إذ ارتفــع دخــل الطيران 
بنســبة 18 %، فــي حيــن ارتفعــت اإليرادات 

األخرى غير المتعلقة بالطيران بنسبة 28 %، 
إذ تمثــل رســوم خدمــات المســافرين العامل 
الرئيس المســاهم في نمو إيرادات الطيران، 
وذلــك بنســبة 56 % مــن إجمالــي إيــرادات 
الطائــرات  هبــوط  رســوم  وتليهــا  الطيــران 

بنســبة 19 %. أمــا ارتفــاع الرســوم األخــرى 
غيــر المتعلقــة بالطيــران، فيعــود فــي المقام 
األول إلــى دخــل عقــود امتيــازات التجزئــة، 
إذ بلغــت نســبته 33 % مــن اإلجمالي، ويليه 

دخل العقارات بنسبة 31 %.

19 مليون دينار أرباح “شركة المطار” 2018
المحرق - طيران الخليج القابضة

اجتماع مجلس إدارة “طيران الخليج” 

“الخليجي التجاري” راعًيا ذهبًيا لـ “أيوفي”
ــيــة اإلســامــيــة ــمــال ــم الــصــنــاعــة ال ــرص عــلــى دعـ ــح ــرف ي ــص ــم ال

شــارك المصــرف الخليجــي التجاري، من خــال رعايته الذهبية فــي مؤتمر أيوفي 
الســنوي الســابع عشــر للهيئــات الشــرعية الــذي يعقــد بالبحريــن فــي 7 و8 أبريــل 

2019م، برعاية مصرف البحرين المركزي.

ويحرص المصرف على دعم الصناعة المالية 
اإلســامية وجميــع المؤسســات العاملــة فــي 
هــذا المجال، وأبرزهــا “أيوفــي”، والتي دائًما 
ما كانت ســباقة في وضع األســس المعيارية 
للصيرفــة اإلســامية الدوليــة، حيــث تتبنــى 
وتطبــق العديــد مــن المؤسســات المصرفيــة 
أنحــاء  مختلــف  مــن  اإلســامية  والماليــة 
العالــم معاييرهــا، ســواء  بصفــة إلزاميــة أو 
استرشــادية بهــدف تلبيــة مــا تقتضيــه هــذه 
الصناعــة من متطلبات وتناســقها لدى جميع 

المؤسسات المالية اإلسامية. 

وتأتي هذه الرعاية تقديًرا من المصرف لهيئة 
الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة 
اإلســامية على ســعيها الدؤوب لتنظيم هذا 
المؤتمــر مــن أجــل حشــد نخبــة واســعة مــن 
أصحــاب الفضيلــة علمــاء الشــريعة وممثلــي 
الرقابيــة،  والجهــات  المركزيــة،  المصــارف 
والعامليــن فــي الصناعــة المالية اإلســامية، 
وممثلــي اإلدارات العليــا للمؤسســات المالية 
األخــرى،  الجهــات  مــن  اإلســامية، وغيرهــا 
بمــا يحقــق تبــادل األفــكار والخبــرات التــي 
ستســهم فــي نمــو القطــاع المالي اإلســامي 

وتطوره، مؤكدًا ســعيه الدائم للمســاهمة في 
تطوير القطاع المالي اإلسامي في البحرين 
باعتبــار المملكــة مــن رواد هــذا المجال ومن 

أبــرز الداعميــن  لــه، نظًرا لــدوره الحيوي في 
دعم االقتصاد المحلي وخلق وتوفير الكثير 

من فرص العمل للشباب.

تكريم المصرف راعيا ذهبيا

المنامة - الخليجي التجاري

المنطقة الدبلوماسية - البحرين اإلسالمي

رعايتــه  اإلســامي  البحريــن  بنــك  قــدم 
أيوفــي  مؤتمــر  مــن   17 للنســخة  الفضيــة 
الســنوي للهيئــات الشــرعية الــذي يقــام في 
الفتــرة مــن 7 إلــى 8 أبريــل 2019 برعايــة 
ويتطــرق  المركــزي.  البحريــن  مصــرف 
متعلقــة  حيويــة  مواضيــع  لعــدة  المؤتمــر 
الماليــة  المصرفيــة  الصناعــة  بمســتقبل 
اإلســامية، من ضمنها: أهميــة إلزام البنوك 
اإلســامية  الماليــة  للمؤسســات  المركزيــة 
بتطبيق المعايير الشرعية، تصحيح العقود 
التعامــات  اســتقرار  فــي  وأثــره  الفاســدة 

وتطبيقاتــه المعاصرة، أهمية التنســيق بين 
الصكــوك  إدراج  العليــا،  الشــرعية  الهيئــات 
في األســواق المالية العالمية ومدى توافق 
متطلباتــه مــع هياكلهــا الشــرعية وغيرهــا. 
البحريــن  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  و 
اإلســامي، حســان جــرار “ُيســعدنا اإلعــان 
عــن رعايتنــا الفضيــة لمؤتمــر أيوفــي، هــذا 
مــن  نخبــة  يجمــع  الــذي  المهــم  الحــدث 
العامليــن فــي الصناعــة المصرفيــة الماليــة، 
اإلســامي  المصرفــي  بالقطــاع  والمعنييــن 

بين دول المنطقة تحت مظلة واحدة ”.

“البحرين اإلسالمي” راعيا فضيا لـ ”أيوفي”

جناح “البحرين االسالمي” في المعرض المصاحب

أمل الحامد من المنامة | تصوير: خليل إبراهيم
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قسائم متعددة التصانيف:  

تجارية ، استثمارية ، سكنية,مشاريع خاصة ..

بجانب ديار المحـرق  , جزر أمواج 

قاللي , سماهيج , الدير 

التفوت الفرصة  
سـارع بالحجــز 

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

فيلتين قيد ا¢نشــاء( تم الحجز)
فلل قيد ا¢نشاء6

الوثائق جاهزة
جميع شوارع  المخطط مرصوفة

سهولة  استخراج  إجازة البناء
كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
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careers.bahrain18@gmail.com

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

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

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
 MAHAMMAD KHALID SAEED :عنوان المصفي

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

بن���اء على ق���رار المالك لش���ركة االجراس الكبي���رة للتنظيفات ش.ش.و لمالكها موس���ى 
عبدالكري���م مه���دي المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 105213، بتصفية الش���ركة اختياريا 

وتعيين السادة/ موسى عبدالكريم مهدي سلمان مصفي للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفق���ا لنص الم���ادة 325 من قانون 
الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رقم )21( لع���ام 2001، وعما 
بن���ص المادة 335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم 
مطالباته���م إلي���ه، مدعوم���ة بالمس���تندات الازم���ة، خ���ال 15 ي���وم من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  موسى عبدالكريم مهدي سلمان 

رقم الموبايل: 39924924 )973+(
mousaitunes15@gmail.com

بن���اء على قرار محضر إجتماع الجمعية العام���ة الغير العادية جمعية 
اإلدارة والتغيي���ر الوطني���ة جمعية سياس���ية المؤرخ في ش���هر مارس 
2019م، فق���د قرر أعضاء الجمعية تصفية الجمعية اختياريا وتعيين 

مكتب السادة نبيل الساعي - محاسبون قانونيون كمصفي لها.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة مجل���س اإلدارة قد انته���ت وفقًا لنص 
الم���واد )51-53( م���ن النظام األساس���ي من النطام األساس���ي للجمعية 
الص���ادر يقرار وزير العدل والش���ئون اإلس���امية رق���م )6( لعام 2012، 
وعم���ا بن���ص ال���واد )51-53( م���ن النظ���ام األساس���ي للجمعي���ة يدع���و 
المصف���ي جميع دائن���ي الجمعية إلى تقدي���م مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الازمة، خال 30 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان، ذلك 

على العنوان التالي:
نبيل الساعي - محاسبون قانونيون

ص.ب 2288 هاتف 17224772، فاكس 17224426
المنامة - مملكة البحرين 

E.MAIL: nabilsai@batelco.com.bh
المصفي: المحاسب القانوني - نبيل الساعي - محاسبون قانونيون

NEXIA أعضاء الجمعية الدولية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية  شركة

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية  شركة

شركة االجراس الكبيرة للتنظيفات ش.ش.و لمالكها موسى عبدالكريم مهدي
سجل تجاري رقم 105213

إعالن حل وتصفية
جمعية اإلرادة والتغيير الوطنية 

جمعية سياسية
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -196162( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -47080( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ياسمين محسن علي العالي

االسم التجاري الحالي: صالون بومبادور للتجميل

االسم التجاري الجديد: صالون جاسمن روج للتجميل

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فريال عبدالحميد مصطفى حناحي 

االسم التجاري الحالي: فرح للسندويشات 

االسم التجاري الجديد: بايت مي للسندويشات

قيد رقم: 57417-4قيد رقم: 2-63043

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ربي انترناشيونال لالستشارات ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 

الس���ادة/ مور س���تيفينز - تضامن مهنية متخصصة باعتباره���م المصفين القانونين 

لش���ركة ربي انترناش���يونال لالستش���ارات ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية 

مح���دودة بموج���ب القيد رق���م 75659، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة 

تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة صاح���ب لش���ركة مدين���ة عرف���ان للخدم���ات اللوجس���تية ش.ش.و لمالكها 
محم���د عرف���ان كل غالم رس���ول المس���جلة بموجب القي���د رق���م 126334، طالبين 
تغيي���ر االس���م التجاري من ش���ركة مدينة عرف���ان للخدمات اللوجس���تية ش.ش.و 
لمالكه���ا محم���د عرف���ان كل غ���الم رس���ول إل���ى ش���ركة مدين���ة عرف���ان للخدم���ات 

التسويقية ش.ش.و لمالكها محمد عرفان كل غالم رسول
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السادة اصحاب مركز التربية الهندية الممتازة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم

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

Indian Excellent Educational Centre W.L.L
إلى: مركز يوني جلوبال التعليمي ذ.م.م
Uni Global Education Centre W.l.l

فع���ل ى كل م���ن ل���دي ه اعتراض التق دم باعتراض���ه إل ى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )41241( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم  التجاري لشركة مدينة عرفان للخدمات 
اللوجستية ش.ش.و لمالكها محمد عرفان كل غالم رسول

القيد: 126334 

 تاريخ: 24/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري

ل مركز التربية الهندية الممتازة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
اعالن رقم )1666( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

القيد: 49866 

 تاريخ: 4/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تحويل  مؤسسة فردية 

إلى شركة تضامن بحرينية 

القيد: 111427 

 تاريخ: 6/4/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���يد جواد عبدالحسين حسن علي حميدان المالك ل� الطف للمقاوالت )مؤسسة 
فري���ة( والمس���جلة بموجب القي���د رقم 1-49866 طالبا تحوي���ل الفرع المذكور من 
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 3000 ثالثة 

آالف دينار بحريني،  لتصيح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. جواد عبدالحسين حسن علي حميدان

RIPON MIAH FAZLUL HOQUE .2

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
كوثر الس���يد عدنان س���لمان محمد س���الم  صاحبة قافلة الموس���ى لزيارات الدينية 
)مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 111427 طالبا تحويل المؤسسة 
الفردي���ة إلى ش���ركة تضامن بحرينية برأس���مال وق���دره )BD 40٫000( اربعون الف 

دينار بحريني،  لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. كوثر السيد عدنان سلمان محمد سالم

2. فيصل حسن عبدهللا علي

1/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -44945( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تقدم إلينا  الس���ادة محمد ناصر محمد الس���ليطي الرقم الش���خصي 900302232  
بتحويل المحل التجاري التالي إلى الس���ادة/ ناصر محمد ناصر جاس���م السليطي 

الرقم الشخصي 600119238
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: مركز تبوك للداللةرقم القيد: 59172-1

نوع النشاط: االنشطة العقارية على اساس رسوم او عقود الداللة في العقارات 

العنوان: شقة:1 - مبنى 173 - طريق: 913 - مجمع 209 المحرق
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مقتل مسلحين اثنين في هجوم 
على نقطة أمنية سعودية

نفذت الجهات األمنية السعودية في 
المنطقة الشرقية، أمس األحد، عملية 

أمنية، ُقتل على إثرها مطلوبان اثنان، كما 
تمَّ القبض على اثنين آخرين حاوال الفرار 

من مركز ضبط أمني في أبو حدرية 
شرق السعودية. جاء ذلك بعد استهداف 

اإلرهابيين مركز الضبط األمني، برمي 
عدد من القنابل على العناصر األمنية، 

ومحاولتهم تجاوز النقطة بغرض الهروب 
إلى خارج السعودية. وأفاد مراسل 
قناتي “العربية” و”الحدث” أن ثالثة 

من اإلرهابيين الذين نفذوا الهجوم من 
ضمن المطلوبين من محافظة القطيف 

والموضوعين على القوائم التي أعلنتها 
السعودية في وقت سابق.

المحتجيــن لمطالــب  االســتماع  علــى  يحــث  واألمــن  الدفــاع  ومجلــس  التظاهــرات..  اســتمرار 

انقطاع تام للكهرباء في السودان

تجّمع آالف السودانيين لليوم الثاني على التوالي األحد خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مرددين شعارات 
مناهضــة لحكومــة الرئيــس عمر البشــير. في حين أعلنت وزارة المــوارد المائية والري والكهرباء الســودانية، أمس األحد، 

عن انقطاع كامل للكهرباء في البالد.

ــوزارة تــفــســيــًرا النقطاع  ــ الـ ولـــم تــقــدم 
الــكــهــربــاء لكنها قــالــت فــي بــيــان: “بــدأ 
ــي إعــــادة  ــمــهــنــدســون والـــفـــنـــيـــون فـ ال
الشبكة... وتغذية  المحطات  تشغيل 
تفاصيل أوفــى الحــًقــا”، وفــق ما نقلت 

وكالة “رويترز”.
الوطني  الدفاع واألمن   وكان مجلس 
ــد بــعــد اجــتــمــاع  فــي الـــســـودان، قــد أكـ
بــرئــاســة عــمــر الــبــشــيــر، عــلــى ضـــرورة 
المحتجين  مــطــالــب  ــــى  إل االســـتـــمـــاع 
الــذيــن “يــمــثــلــون شــريــحــة مــن شــرائــح 
اآلالف  يعتصم  وقــت  فــي  المجتمع”، 
أمـــام مــقــر إقــامــة الــرئــيــس الــســودانــي 

وسط الخرطوم.
كامل  اجــتــمــاع  عقب  المجلس،  وأكـــد 
الوطني  الــصــف  “جــمــع  أهمية  هيئته، 
االحتكام  وضـــرورة  الــســالم  وتحقيق 
االنــزالق  البالد  لتجنيب  العقل  لصوت 
نــحــو الــفــتــن”، حــســب مــا نقلت وكــالــة 

السودان لألنباء.
مفصلة  “تقارير  على  المجلس  واطلع 
ــي  ــنـ ــع الـــســـيـــاســـي واألمـ ــــوضــ ــول ال ــ حـ
التي  التدابير  الراهن واتخذ جملة من 
واالســتــقــرار  الــســالم  تعزيز  شأنها  مــن 

بالبالد”، وفق ما أضاف البيان.
“الــمــحــتــجــيــن  أن  الــمــجــلــس  ــح  ــ وأوضــ
المجتمع  شرائح  من  شريحة  يمثلون 
ــى رؤيــتــهــا  ــ الـــتـــي يــجــب االســـتـــمـــاع إل
ومطالبها”، مشيًرا إلى “حرص الحكومة 
الفئات  مع  الحوار  في  االستمرار  على 

كافة بما يحقق التراضي الوطني”.
ــاع وســـــط اعـــتـــصـــام  ــمــ ــ ــت ــقــــد االجــ وعــ
إقــامــة  مــقــر  ــام  ــ أمـ الــمــحــتــجــيــن  آالف 
الخرطوم،  وســط  الــســودانــي  الرئيس 
بــعــد أن أقـــامـــوا الــخــيــام هــنــاك خــالل 
خالل  مظاهرة  أكبر  أعقاب  في  الليل 
بـــدأت قبل أشهر  الــتــي  االحــتــجــاجــات 

ضد حكمه المستمر منذ 30 عاًما.

ــمــتــظــاهــريــن  ــى ال ــل ــدد قــت ــ وارتــــفــــع عـ
العامة  القيادة  أمــام  احتشدوا  الــذيــن 
أطباء  للجنة  وفًقا   ،6 إلــى  بالخرطوم 
السودان المركزية، وذلك بعد إصابتهم 
بأعيرة نارية في محيط القيادة العامة 
السلطات  قبل  مــن  للمسلحة  لــلــقــوات 

األمنية.
أعيرة  أطلقت  األمنية  القوات  وكانت 
نارية على المتظاهرين وخلفت العديد 
بالخطيرة  وصفت  التي  اإلصابات  من 

بحسب لجنة األطباء المركزية.
الخرطوم،  في  االعتصام  تواصل  وقد 
الجيش،  أمام مقر قيادة  األحــد،  أمس 
أعداد جديدة  الثاني. وتوافدت  لليوم 
فيما  االعتصام،  لموقع  المحتجين  من 
المسيل  الـــغـــاز  بـــإطـــالق  شــهــود  أفــــاد 
للدموع بكثافة لفض االعتصام، وسط 
ــر رصاصة  إث أنــبــاء عــن ســقــوط قتيل 
طائشة أثناء محاولة فض االعتصام. 

األطــبــاء  لجنة  قــالــت  فيما  ــك  ذل يــأتــي 
 5 الــحــكــومــيــة، إن  ــمـــركـــزيـــة، غــيــر  الـ
أشـــخـــاص قــتــلــوا بــاحــتــجــاجــات يــوم 

السبت.
إعــالن  ــوى  وقـ المهنيين  تجمع  ــان  وكـ
الحرية والتغيير قد دعت إلى مواصلة 
االعــتــصــام أمــــام مــقــر قــيــادة الجيش 

السوداني، وسط الخرطوم.
شهود عيان أفادوا في وقت سابق بأن 
في  نارية  أعيرة  أطلقت  أمنية  قــوات 
محيط قيادة الجيش بالخرطوم، بينما 

لم تتدخل قوات الجيش.
الــمــؤتــمــر الوطني  ــّدد حـــزب  هـــذا، وشــ
كطريقة  االنــتــخــابــات  عــلــى  ــحــاكــم  ال

وحيدة للتغيير في البالد.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن 
إسماعيل، أعلن تمسك الحكومة بنهج 
السوداني،  الدم  الحوار والحفاظ على 
للمؤتمر  المفوض  الرئيس  شــّدد  بينما 
ــارون على  الــوطــنــي الــحــاكــم أحــمــد هــ
أن  مــعــتــبــًرا  بالتغيير،  الــحــزب  تمسك 

االنتخابات هي الطريق الوحيد لذلك.

دبي ـ العربية نت

المظاهرات في السودان تطالب برحيل عمر البشير

 دبي ـ العربية نتطهران ـ وكاالت

رد رئيــس الــوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، على تصريحات المرشــد اإليراني 
علي خامنئي، قائاًل إن نهج حكومته قائم على التعاون مع جميع دول الجوار.

“نهج  أكد عبدالمهدي  بيان صحافي،  وفي 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــقــائــم عــلــى تقوية 
الــمــشــتــركــات وتــعــزيــز فـــرص الــتــعــاون مع 
بمحور  الدخول  وعدم  الجوار  دول  جميع 
ــة ورفــــض سياسة  ــ ــة دول عــلــى حــســاب أيـ

المحاور”.
وحسب البيان، فإن رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبدالمهدي التقى في طهران المرشد 
األعلى للجمهورية اإليرانية، علي خامنئي، 
في  الــســبــت  يـــوم  بمكتبه  استقبله  الـــذي 

العاصمة طهران.
وأكــــد عــبــدالــمــهــدي خــــالل الــبــيــان 

لديها  ــعــراقــيــة  ال “الــحــكــومــة  أن 
مــــن الــــقــــوة والـــعـــزيـــمـــة مــا 

يــحــبــط أيـــــة مــحــاولــة 
إرهـــــابـــــيـــــة لـــزعـــزعـــة 
األمـــــن واالســـتـــقـــرار”، 

بوحدته  استطاع  “شعبنا  أن  إلــى  مشيًرا 
وتــضــحــيــاتــه الــغــالــيــة ودفـــاعـــه عــن أرضــه 
ومقدساته دحر عصابة )داعش( وهو نصر 
للمنطقة والعالم”.لكن عبدالمهدي أكد “عزم 
العالقات  تطوير  على  العراقية  الحكومة 
والسعي  الــمــجــاالت  فــي جميع  إيـــران  مــع 

المشترك لتنفيذ االتفاقات”.
العراقية  الحكومة  “نــهــج  على  شــدد  كما 
الــقــائــم عــلــى تــقــويــة الــمــشــتــركــات وتعزيز 
الجوار  دول  مــع جميع  الــتــعــاون  فــرص 
وعدم الدخول بمحور على حساب 
أية دولة ورفض سياسة المحاور 
تخدم  عالقات  بإقامة  والرغبة 
الــمــنــطــقــة”، الفــًتــا  جميع شــعــوب 
دول  تشمل  قريبة  “جــولــة  إلــى 
العربي  والـــجـــوار  المنطقة 

لتعزيز هذا النهج”.

قــال رئيــس هيئــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة علي أكبــر صالحــي، أمس األحــد، إن بالده 
أبلغــت قطــر بــأن طهران قد تقطع عالقاتها مع الدوحة في حال لم تســاعد في اإلفراج 
عن 48 من الزوار اإليرانيين، الذين تم اختطافهم بحافلة في العاصمة السورية دمشق 

مطلع أغسطس 2012.

وأوضــــح صــالــحــي فــي مقابلة مــع وكــالــة 
ليلة  “أتــذكــر  “دانــشــجــو”:  اإليرانية  الطلبة 
عندما اتصل بي قائد فيلق القدس التابع 
سليماني،  قاسم  الجنرال  الثوري  للحرس 
سوريا  فــي  إرهــابــيــة  جماعة  أن  وأبلغني 
تم  اإليرانيين  من   48 بــإعــدام  هــددت  قد 
“اتصلت  وأضاف  دمشق”.  في  اختطافهم 

وأبلغته  الــقــطــري  الــخــارجــيــة  بــوزيــر 
الجماعة  وأن  االختطاف  بقضية 
الــتــي قــامــت بــاخــتــطــافــهــم على 
عـــالقـــة مـــع الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري”، 
أنه “حّمل حمد بن جاسم  مبيًنا 

)الـــوزيـــر  ــانـــي  ثـ بـــن جــبــر آل 
الــســابــق( مــســؤولــيــة 

اإليرانيين  حياة 

ــر  ــ ــت وزي ــغـ ــلـ ــع “أبـ ــ ــاب ــ الــمــخــتــطــفــيــن”. وت
ــالده لــهــا اليد  ــ ــأن ب الــخــارجــيــة الــقــطــري بـ
الطولى في سوريا خصوًصا مع الجماعات 
اإليرانيين في حال  إعدام  المسلحة، وأن 
حصل، فمن المؤكد أن العالقات بين إيران 
وقطر ستكون في أسوأ الظروف، وهددنا 
 ،2013 يناير  العالقات”. وفي مطلع  بقطع 
أفرج مسلحون في سوريا عن 48 
أغسطس  في  خطفوا  إيرانًيا 
إفــراج  دمــشــق، مقابل  قــرب 
الــنــظــام عــن أكــثــر مــن 2000 
وصفت  عملية  فــي  معتقل، 
األســرى  تبادل  “األكــبــر” في  بـ 
منذ انــدالع الحرب في 

سوريا.

أعلن رئيس الوزراء اإلســرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم ضم المســتوطنات 
اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، فــي حــال فــوزه بوالية جديــدة بعد 

االنتخابات التشريعية األسبوع المقبل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 12 في 
السيادة  “سأطبق  اإلسرائيلي  التلفزيون 
الُكتل  بين  التمييز  دون  من  )اإلسرائيلية( 
ــر( والــمــســتــوطــنــات  ــ ــب االســتــيــطــانــيــة )األكــ
ــر األســـــــرة الـــدولـــيـــة  ــب ــعــت الـــمـــعـــزولـــة”. وت
األراضـــي  فــي  اإلسرائيلية  المستوطنات 
الفلسطينية المحتلة انتهاًكا للقانون الدولي 
على  ُبنيت  إذ  السالم،  جهود  أمــام  وعقبة 

تشكل  أن  ُيفترض  فلسطينية  أراض 
الفلسطينية  الـــدولـــة  مــن  جــــزًءا 

إنه  نتنياهو  ــال  وقـ الــمــنــشــودة. 
دونالد  األمــيــركــي  الرئيس  أبلغ 

تــرامــب بـــأن إســرائــيــل لــن تطرد 
ــار  ــا واحــــــــًدا”، فـــي إطـ “مــســتــوطــًن

ــاف  أي خــطــة ســـالم مــقــبــلــة.  وأضـ
 13 القناة  مــع  أخــرى  مقابلة  فــي 

الجمعة  ُبــثــت  اإلســرائــيــلــي  التلفزيون  فــي 
أي مستوطنة  ــة  إزال عــدم  إنــه يجب  “قلُت 
أن  وُيتوقع  المحتلة”.  الغربية  الضفة  من 
مقترحات  عــن  الــنــقــاب  واشــنــطــن  تكشف 
والفلسطينيين،  اإلسرائيليين  بين  للسالم 
الثالثاء.  غدا  اإلسرائيلية  االنتخابات  بعد 
درايــة  كــان على  إذا  ورًدا على ســؤال عما 
بتفاصيل الخطة األميركية، أجاب نتنياهو 
بأنه يعلم “ما الذي يجب أن تتضمنه. 
فإن  المستوطنات،  جانب  إلــى 
الــمــســتــمــرة على  ســيــطــرتــنــا 
جميع األراضي الواقعة غرب 
شــرًطــا  كـــانـــت  األردن”  نــهــر 
ــر وضــعــه رئــيــس الـــــوزراء  آخــ
اإلســرائــيــلــي ألي مــبــادرة سالم 

تقودها الواليات المتحدة.

نتنياهو: سأضم المستوطنات إذا فزتقطر توسطت إلطالق سراح 48 إيرانياعبدالمهدي: نرفض سياسة المحاور
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القاهرة ـ أ ش أ

الجزائر ـ أ ف ب

قتل ضابط وشرطيان في هجوم مسلح لمجهولين على سيارة عناصر األمن، بمنطقة 
النزهة شرق العاصمة المصرية القاهرة.

النيران على سيارة كان يستقلها  وذكر مصدر أمني أن مسلحين مجهولين أطلقوا 
النقيب رامي عبدالرازق، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، وأمينا شرطة من قوة 

القسم صباح األحد، ما أدى لمقتلهم، وإصابة 3 آخرين.
وأضاف أن القوة األمنية كانت تستقل سيارة في شارع طه حسين بالنزهة الجديدة 
تم  أنه  إلى  مشيرا  عليهم،  النار  مجهولين  بإطالق  وفوجئت  األمنية،  الحالة  لتفقد 

تطويق المنطقة، وغلق مداخلها ومخارجها، وتمشيطها للبحث عن الجناة.
وقال إنه يتم التحقيق حاليا؛ لمعرفة مالبسات الحادث ودوافعه.

غدا  األمة  ومجلس  الوطني  الشعبي  المجلس  بغرفتيه،  الجزائري  البرلمان  يجتمع 
األمــة  مجلس  رئيس  وتعيين  الجمهورية  رئيس  منصب  شغور  إلعــالن  الــثــالثــاء؛ 
عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل في الثاني من 

أبريل، بحسب مسؤول في مجلس األمة.
وأفاد مدير االتصال بمجلس األمة سليم رباحي بأن “رئيس مجلس األمة سيرأس 
الثالثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه إلعالن شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين 

عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة” لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور.
وأضاف المتحدث “وقبل ذلك تجتمع لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، 

الذي يتم التصويت عليه خالل اجتماع الثالثاء قبل تعيين رئيس الدولة”.

مصرع ضابط وشرطيين في هجوم مسلح بالقاهرة

البرلمان يجتمع غدا لتنصيب خليفة بوتفليقة

دبي ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

ــحــوثــيــة  ــات ال ــروقــ ــخــ ــ ــســل ال ضـــمـــن مــســل
التــفــاق وقــف إطـــالق الــنــار فــي الــحــديــدة، 
المقاومة  قــوات  من  عناصر  وأصيب  قتل 
المشتركة، في قصف للميليشيات االنقالبية 
بالمحافظة،  التحيتا  فــي  مواقعهم  على 

وفق ما ذكرت مصادر عسكرية.
لــهــا، أن  بــيــان  ألــويــة العمالقة فــي  ــرت  وذكـ
بالتحيتا  الــجــبــلــيــة  منطقة  فــي  مــواقــعــهــا 
الحوثيين  الــمــتــمــرديــن  لــقــصــف  تــعــرضــت 
وقــذائــف  والـــدبـــابـــات  الثقيلة  بــالــمــدفــعــيــة 
الهاون، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى 

في صفوف “العمالقة”.
قتل،  قد  العمالقة  أللوية  تابع  جندي  وكان 
مواقعها  على  مماثل  قصف  فــي  الــســبــت، 
حيث  الحديدة،  شرقي  جنوب  حيس  في 
يستمر الحوثيون في تصعيد خرقهم لقرار 

وقف إطالق النار.
ــع الــجــهــود الــتــي  ــذا بــالــتــزامــن مـ يـــأتـــي هــ
مارتن  اليمن،  إلى  الدولي  المبعوث  يبذلها 

اتفاق  إلنقاذ  الدولي  والمجتمع  غريفثس، 
ســتــوكــهــولــم بـــشـــأن إعـــــادة االنـــتـــشـــار في 

المحافظة الساحلية.
وصل المبعوث غريفثس، أمس، إلى صنعاء 
بعد  الحوثي  ميليشيا  فــي  قــيــادات  للقاء 

تأجيل اللقاء أمس األول.
ويـــرافـــق غــريــفــثــس الــجــنــرال الــدنــمــاركــي، 

ــادة  مــايــكــل لــولــيــســغــارد، رئــيــس لــجــنــة إعـ
ــدة، وذلــــــك لــعــقــد  ــ ــدي ــحــ ــ ــي ال االنـــتـــشـــار فــ
بشأن  الميليشيات  قـــادة  مــع  اجــتــمــاعــات 
تطبيق المرحلة األولى من إعادة االنتشار، 
والصليف  الحديدة  موانئ  تتضمن  والتي 
ورأس عيسى والمناطق المرتبطة بالمرافق 

اإلنسانية.

ــلــيــبــي، بــقــيــادة  أعــلــنــت قــــوات الــجــيــش ال
خليفة حفتر، أمس األحد، أّنها نفذت للمرة 
األولــى ضربات جوية في إحــدى ضواحي 
قــوات  جانبها  مــن  قــالــت  طــرابــلــس، حيث 
موالية لحكومة الوفاق الوطني إّنها أطلقت 

ا” دفاًعا عن العاصمة. “هجوًما مضادًّ
ــقــوات   بـــــدوره، أعــلــن الــمــتــحــدث بــاســم ال
ليبيا  في  الوطني  الوفاق  لحكومة  التابعة 
انطالق  األحــد  أمــس  قنونو  محمد  العقيد 
عملية “بركان الغضب” وتهدف إلى “تطهير 
عن  والخارجين  “المعتدين  من  المدن”  كل 
الجيش  قــوات  إلــى  إشـــارة  فــي  الشرعية”، 

الليبي بقيادة حفتر.
المتحدث في تصريح صحافي في  وقــال 
طرابلس غداة تعيينه في منصبه إن عملية 
“بركان الغضب” يفترض أن تسمح بـ”تطهير 
كل المدن الليبية من المعتدين والخارجين 

عن الشرعية”.
برئاسة  الليبية،  الــوفــاق  حكومة  وأعلنت   

السراج، تشكيل غرفة مشتركة تضم  فايز 
طرابلس،  فــي  المسلحة  المجموعات  كــل 
مواقع  على  غــارة  نفذ  طيرانها  إن  وقالت 

للجيش الليبي جنوب العاصمة.
إلى ذلك، أطلقت بعثة األمم المتحدة للدعم 

في ليبيا أمس األحد “نداًء عاجالً” من أجل 
“هدنة إنسانية” لمدة ساعتين في الضاحية 
الجنوبية للعاصمة طرابلس، لتأمين إجالء 
عسكري  تصعيد  بعد  والمدنيين،  الجرحى 

في األيام األخيرة.

انتهاكات الحوثيين تسبق وصول غريفثس لليمن

أفراد من قوات شرق ليبيا “الجيش الوطني الليبي” خارج بنغازي )رويترز(

المبعــوث األممــي يصل إلــى صنعاء للقاء قــادة االنقالب قوات حكومة الوفاق تعلن انطالق عملية “بركان الغضب”
قصف حوثي جديد ينتهك “اتفاق الحديدة” ليبيا.. غارات جوية متبادلة ودعوة أممية لهدنة



أنقرة ـ أ ف ب

أعلــن حــزب الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، أمــس األحد، أنه ســيطلب 
إعــادة فــرز أصــوات كل مراكــز اقتــراع االنتخابــات البلديــة في إســطنبول التي 
جرت األسبوع الماضي، والتي تبين نتائجها التقريبية خسارته لرئاسة بلديتها.

وأكــد نائب الرئيس علي إحســان يافوز 
أن حزب العدالة والتنمية ســيقدم طلبا 
بهذا االتجاه، علما بأن إعادة فرز جزئية 
تجري حاليا في 39 من أحياء المدينة، 

وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وقــال حــزب المعارضــة الرئيســي فــي 
تركيا، إن مرشحه لمنصب رئيس بلدية 
إســطنبول ال يزال متقدما بفارق ضئيل 
والتنميــة  العدالــة  علــى مرشــح حــزب 
أردوغــان،  الرئيــس  إليــه  ينتمــي  الــذي 
وذلــك بعــد إعــادة فــرز نصــف صناديــق 

االقتراع.
تضــرر  الــذي  العدالــة،  حــزب  وتعــرض 
لصدمــة  االقتصــادي،  التباطــؤ  نتيجــة 
فــي  المحتملــة  كبيــرة جــراء خســارته 
للبــاد،  التجــاري  المركــز  إســطنبول، 
والعاصمــة أنقرة وذلك فــي االنتخابات 
البلدية التي أجريت يوم األحد، وطعن 
الحــزب فــي نتائــج المدينتيــن. وهيمن 
واألحــزاب  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
أكبــر  علــى  ســبقته  التــي  اإلســامية 

مدينتين تركيتين لمدة 25 عاما.

باريس ـ أف ب

أعلــن وزيــر الخارجيــة الفرنســي جان-ايــف لودريــان، أّن الوقــت حــان لـ”ينتهــي” الوضع 
المعقد حول بريكســت، معتبرا أّنه يتوجب على البريطانيين عرض وســائل للخروج من 

هذا الوضع “سريعًا جدًا”.

وقــال خــال مؤتمــر صحافــي في أعقــاب لقاء لــوزراء خارجية مجموعة الســبع فــي دينار 
)شمال غرب فرنسا(، “حان الوقت النهاء هذا الوضع”.

وأضاف “ال يمكن أن يستمر )وضع( بريكست إلى ما ال نهاية. في وقت ما، ثمة مخرج”.
وطلبــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي، الجمعــة، إرجــاًء جديدًا لموعــد الخروج. 
فبعدمــا كان محــددًا باألســاس فــي 29 مــارس قبــل ارجائــه 12 أبريــل، ترغــب المســؤولة 

المحافظة في مهلة جديدة، حتى 30 يونيو.
وتســعى لندن حاليًا إلى تســوية بين األحزاب للخروج من المأزق بعدما رفض البرلمان كل 

السيناريوهات المرتبطة ببريكست، إضافة إلى مقترحات تقّدم بها نواب.
وقــال لودريــان “علــى الســلطات البريطانيــة والبرلمــان البريطاني أن تدرك حقــا أن االتحاد 

األوروبي ال يمكنه أن يستنفد باستمرار بسبب تقلبات السياسة البريطانية الداخلية”.
وأضاف قبيل القمة األوروبية االســتثنائية المرتقبة األربعاء حول بريكســت، “من المهم أن 

يحدد لنا البريطانيون سريعًا جدًا كيف ينوون الخروج”.

كابول ـ رويترز

اســتدعت الحكومــة األفغانيــة دبلوماســيا باكســتانيا لتفســير أحدث تصريحــات لرئيس 
الوزراء عمران خان بشــأن محادثات الســام األفغانية الجارية، بينما تصاعد التوتر بين 

البلدين من جديد.

وكتب المتحدث باســم وزارة الشــؤون الخارجية صبغة هللا أحمدي على تويتر، أن الوزارة 
اســتدعت الدبلوماســي لاحتجــاج علــى تصريحــات اعتبرتهــا “تدخــا صريحــا” فــي الشــأن 
األفغانــي. وهــذه رابــع مــرة فــي غضون شــهر ونصــف تقريبا تطلب فيهــا كابول تفســيرا من 
إسام آباد بشأن تصريحات تتعلق بمحادثات السام التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة 
في أفغانســتان منذ 17 عاما. وفي أواخر مارس اســتدعت أفغانســتان ســفيرها من إســام 
آبــاد بســبب اقتــراح خــان بــأن تشــكيل حكومة أفغانيــة مؤقتة قد يســهل محادثات الســام 
بيــن المســؤولين األميركيين وحركة طالبان. وعاد الســفير بعــد وقت قصير بعدما أوضحت 
باكستان أن تصريحات خان اقُتطعت من سياقها. لكن وسائل إعام أفغانية ذكرت أن خان 
تحــدث مجــددا عن األمر الجمعة أمام حشــد في باكســتان، وأوضــح أن تصريحاته األصلية 
كانت “نصيحة أخوية”. وكتب أحمدي على تويتر “تعتبر أفغانستان تصريحات عمران خان 
األخيــرة تدخــا صريحا في شــؤون أفغانســتان الداخلية وتعتبر تصريحــات رئيس الوزراء 

عودة إلى موقفه السابق”.

أردوغان يصر على إنكار 
“هزيمة إسطنبول”

لودريان: ال يمكن أن 
يستمر وضع بريكست

“تصريحات عمران خان” 
تغضب أفغانستان

ميشيل “تخير” أوباما بين الرئاسة والطالق

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

فــي تعليقــات جديــدة مــن بــاراك أوباما، ســخر الرئيــس األميركي الســابق من إمــكان خوضه 
االنتخابات الرئاسية األميركية مجددا، بحسب ما ذكرت صحيفة اإلندبندنت البريطانية.

وقــال بــاراك أوبامــا ســاخرا إن زوجتــه ميشــيل هــددت بتركــه، إذا مــا أقــدم علــى الترشــح 
لانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

جاء ذلك خال حضور الرئيس األميركي الســابق لفعالية نظمتها “مؤسســة أوباما” في قاعة 
البلديــة فــي مدينــة برليــن األلمانيــة، حضرهــا عدد مــن القــادة األوروبيين الشــبان؛ لمناقشــة 

مسائل مثل التغير المناخي وانتشار النزعات الوطنية وانعدام المساواة.
وخــال اللقــاء، شــرح أوبامــا وجهــة نظره بشــأن مؤسســته، وقال إنها مؤسســة غيــر منحازة 

وغير حزبية.
وبعدهــا ألقــى بالنكتــة بشــأن زوجتــه ميشــيل أوبامــا واحتماالت ترشــحه مرة أخــرة لخوض 

االنتخابات الرئاسية األميركية المقبلة.
وقــال أوبامــا، البالــغ مــن العمــر 57 عامــا “خضــت آخــر تجربــة سياســية فــي مكتــب الرئاســة 

بالفعل.. وقد هددت ميشيل بتركي والتخلي عني، إذا ما خضت هذا المعترك ثانية”.
وأثار تعليقه هذا ضحكات صاخبة من الجمهور في القاعة، علما أن الدستور األميركي يمنع 

ترشح أي رئيس أمضى واليتين في الرئاسة.

كابولباريسأنقرة

واصلت إيران تهديداتها للواليات المتحدة؛ من أجل ثنيها عن إدراج “الحرس الثوري” في قائمة اإلرهاب بتهديدات متنوعة، إذ اعتبر وزير 
خارجيتها محمد جواد ظريف أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية “يعني جر أميركا إلى مستنقع”.

وقال ظريف إن المسؤولين األميركيين 
الراغبيــن فــي تصنيف الحــرس الثوري 
منظمــة إرهابيــة يريــدون “جــر أميــركا 
رئيــس  عــن  بالنيابــة  مســتنقع”  إلــى 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضــاف وزيــر الخارجيــة عبــر حســابه 
الذيــن  نتنياهــو،  “أنصــار  تويتــر  علــى 
يســعون منــذ وقــت طويــل إلــى إدراج 
الحــرس الثــوري اإليرانــي علــى قائمــة 
المنظمــات اإلرهابية األجنبية، يفهمون 
القــوات  علــى  ذلــك  عواقــب  تمامــا 
فــي  هــم  المنطقــة.  فــي  األميركيــة 
الحقيقــة يســعون إلــى جــر أميــركا إلى 

مستنقع بالنيابة عنه”.
وفــي تهديــد آخــر نقلــت “وكالــة أنبــاء 

الثــوري  الحــرس  قائــد  عــن  فــارس” 
اإليرانــي محمــد علي جعفــري قوله إن 
“الجيــش األميركــي لــن ينعــم بالهــدوء 
فــي غــرب آســيا بعــد اآلن، إذا صنفــت 
الثــوري  الحــرس  المتحــدة  الواليــات 

منظمة إرهابية”.
ونسبت الوكالة إلى جعفري قوله “بهذه 
الحماقة لن ينعم الجيش وقوات األمن 
الســائد  بالهــدوء  اآلن  بعــد  األميركيــة 

اليوم في منطقة غرب آسيا”.
وتهديــد قائد الحــرس الثوري جاء بعد 
تهديــد آخــر لعضــو كبيــر فــي البرلمــان 
اإليرانــي، بأن طهران قد تدرج الجيش 
األميركــي علــى “قائمتهــا لإلرهــاب” إذا 
أدرجت واشــنطن الحرس الثوري على 

قائمتها.
وقــال رئيــس اللجنــة األمنيــة الوطنية 
فاحــت  هللا  حشــمت  البرلمــان  فــي 
إدراج  تــم  “إذا  تويتــر  علــى  بيشــة، 
الحــرس الثوري على القائمة األميركية 
للجماعــات اإلرهابيــة، فســنضع جيــش 
هــذه البلــد علــى قائمتنــا لإلرهــاب مــع 

)داعش(”.
قالــوا  أميركييــن  مســؤولين   3 وكان 
تصنــف  أن  المتوقــع  مــن  إن  لرويتــرز 
الثــوري  الحــرس  المتحــدة  الواليــات 
كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة، لتصبح أول 
مرة تصنف فيها واشــنطن جيش دولة 

أخرى على أنه منظمة إرهابية.
وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن 

تعلــن وزارة الخارجيــة األميركيــة هــذا 
القرار، االثنين.

وأدرجــت الواليــات المتحــدة مــن قبــل 
عشــرات من الكيانات واألشــخاص في 
قائمــة ســوداء النتمائهم لقــوة الحرس 
الثــوري اإليرانــي، لكنها لم تــدرج القوة 

نفسها.
األميركيــة  الخزانــة  وزارة  وصنفــت 
التابــع  القــدس  فيلــق   2007 فــي 
للحــرس الثــوري اإليرانــي، الــذي يمثل 
وحدتــه المســؤولة عــن العمليــات فــي 
ووصفتــه  لإلرهــاب”،  “لدعمــه  الخــارج 
بأنــه “الــذراع الرئيســة )إليــران( لتنفيــذ 
سياستها بدعم اإلرهابيين والجماعات 

المتمردة”.
ويملــك الحــرس الثــوري اإليرانــي قوة 
عســكرية مؤلفــة ممــا يقــدر بنحــو 125 
الجيــش  مــن  وحــدات  مــع  فــرد  ألــف 
والبحرية والجوية، ويرفع تقاريره إلى 

المرشد علي خامنئي.

طهران ـ وكاالت

حفنة تهديدات إيرانية للواليات المتحدة بسبب “الثوري”
إرهــابــيــة منظمة  ــي  ــرك ــي األم الــجــيــش  يعتبر  قــانــون  مــشــروع  تــعــد  طــهــران 

عواصم ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالت

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، إنــه اتخــذ القــرار المثيــر للجــدال باالعتــراف بضم 
إســرائيل لمرتفعــات الجــوالن عــام 1981 بعــد تلقيه درســا ســريعا فــي التاريخ خــال حوار 

بشأن موضوع مختلف.

وقــال ترامــب أمــام تجمع االئتــاف اليهودي 
اتخــذ  إنــه  فيغــاس،  الس  فــي  الجمهــوري 
هــذا القــرار الســريع خــال نقــاش مــع كبــار 
مستشاريه بشأن السام في الشرق األوسط 
ومــن بينهم ديفيــد فريدمان ســفير الواليات 
المتحدة لدى إسرائيل وصهره غاريد كوشنر. 
وأضاف ترامب وسط ضحك من الحاضرين 
بــاس فيغــاس “قلت أيها الزماء اســدوا لي 
معروفــا. حدثونــي قليــا عن التاريخ بشــكل 
أعمــل  كثيــرة  أمــور  لــدي  تعرفــون  ســريع. 

بشأنها: الصين وكوريا الشمالية”.
ويطلب ترامب عادة إحاطته باألمور بشــكل 
سريع ومركز ويشتهر بإعادة سرده الروايات 

بشكل يتضمن بعض الخيال.
وكان ترامــب قــد أعلــن هــذه الخطــوة قبــل 
ذلــك بأيــام علــى تويتر وُفســرت علــى نطاق 
واســع على أنها محاولة لتعزيز نتنياهو الذي 
يخوض انتخابات في التاسع من أبريل للفوز 
بفتــرة جديدة. وقال ترامــب إنه اتخذ قراره 

بشكل سريع وأضاف “نتخذ قرارات سريعة. 
ونتخذ قرارات سليمة”. وعندما سأل ترامب 
االنتخابــات  سيكســب  عمــن  الحاضريــن 
ورد  “بيبــي”.  صيحــات  تعالــت  اإلســرائيلية 
متقاربــة.  ســتكون  أنهــا  “أعتقــد  ترامــب 
شخصان جيدان”. ويناضل نتنياهو من أجل 
بقائه السياسي في مواجهة الجنرال السابق 

بيني جانتس.

ترامب: “قرار الجوالن” بعد درس سريع في التاريخ

قتل 13 مدنيا على األقل بقصف للقوات الحكومية السورية على مناطق عدة في محافظة إدلب، 
التي تتعرض منذ أسابيع لتصعيد في عمليات القصف، وفقا للمرصد السوري لحقوق اإلنسان.

وذكــر مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: “قتل 9 
مدنيين على األقل بينهم طفل، من جراء قصف 
مدفعي وصاروخــي لقوات النظام”، موضحًا أن 
5 منهم قتلوا في القصف على قرية النيرب، و3 
في مدينة ســراقب وآخر في قرية الخوين، في 

محافظة إدلب.
كمــا أحصــى المرصد مقتل 4 مدنيين في مدينة 
مصيــاف الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات النظام 

في القطاع الغربي من محافظة حماة )وسط(.
وأوردت وكالة األنباء الســورية الرســمية )سانا( 
مــن جهتهــا أن القصف طال مستشــفى مصياف 
الوطنــي، وأن اثنيــن من القتلــى هما من “كوادر” 
المستشــفى. وتأتــي حصيلــة قتلــى األحــد بعــد 
مقتــل أكثــر من 30 مدنيًا منــذ األربعاء الماضي، 
مــن جــراء قصف القــوات الحكوميــة على إدلب 
ومناطق محاذية لها، تسيطر عليها هيئة تحرير 

الشام )النصرة سابقًا(.
مــن جانــب أخر، دعــا وزيــر الخارجية الروســي، 
سيرغي الفروف، أمس األحد، إلى إغاق مخيم 
الركبان على الحدود األردنية الســورية، مشــددا 
علــى ضرورة إنهــاء االحتال األميركي في تلك 
المنطقة السورية بهدف حل أزمة عشرات آالف 
الاجئيــن. وقــال الفــروف فــي مؤتمــر صحفــي 
الصفــدي،  أيمــن  األردنــي،  نظيــره  مــع  مشــترك 
فــي عمــان “ناقشــنا قضيــة مخيــم الركبــان على 
الحــدود الســورية األردنيــة، ونحــن ندعــو إلــى 

إغاق هذا المخيم في أقرب وقت ممكن”.
وتابــع “مــن الضــروري منــع الجهــود التــي تمنــع 
حريتهــم. أســتطيع قــول هــذا ألنهم ال يشــعرون 
بالحريــة فــي هــذا المخيــم، الظــروف اإلنســانية 
النســاء  مــن  العديــد  وهنــاك  تطــاق،  ال  هنــاك 
واألطفــال”. وقــال الفــروف إن “الركبــان ليســت 

قريبــة مــن قاعــدة أميركيــة فحســب بــل أعلــن 
بعــض  أيضــا  واحــد  جانــب  مــن  األميركيــون 
المناطــق األمنيــة فــي محيــط التنــف بمســاحة 
55 كيلومتــرا مربعــا”، مشــيرا إلــى أنــه “ليس من 
الواضــح كيــف يبــررون وجودهــم إنــه احتــال 
فعلــي”. وأضــاف أن “األميركييــن رفضــوا منــذ 
هــذا  إغــاق  موضــوع  مناقشــة  طويــل  وقــت 

المخيــم وعــودة النــاس إلــى ديارهــم”، معتبــرا 
أن “الركبــان ذريعــة علــى مــا يبــدو لألميركييــن 
للحفاظ على احتال غير مشروع في الجنوب” 
الســوري. ويعانــي مخيــم الركبــان حيــث يعيش 
نحــو 50 ألــف نازح مــن ظروف إنســانية صعبة، 
خصوصــًا منذ 2016 بعدما أغلق األردن حدوده 

مع سوريا معلنًا القطاع “منطقة عسكرية”.

تتعرض إدلب لتصعيد في عمليات القصف

ترامب أثناء لقائه مع اليهود الجمهوريين

ــان ــب ــرك ــال األمـــيـــركـــي” لــمــخــيــم ال ــتـ الفـــــروف يــدعــو لــــ”إنـــهـــاء االحـ
قتلى مدنيون في إدلب.. ووتيرة القصف “تتصاعد”
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هنأ النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفة، رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل خليفة، بمناســبة 
حصوله على ثقة االتحادات الوطنية اآلسيوية في تزكيته رئيًسا لالتحاد القاري ونائب رئيس االتحاد الدولي 
عــن قــارة آســيا ألربــع ســنوات جديــدة 2019 - 2023، مؤكــًدا ســموه أن هــذا الفوز هــو اعتراف مــن االتحادات 
الوطنية بالجهود المتميزة التي بذلها الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة للنهوض بالكرة اآلســيوية، مضيًفا 
ســموه أن هــذا الفــوز يعد دليالً واضًحــا على قدرة الكفاءات البحرينية في القيــادة الناجحة للمواقع الرياضية 

القارية والدولية نحو مزيد من النجاح والتميز.

 وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة: “إن فوز الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيم ال خليفة بالتزكية لرئاســة 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ونائب 
قــارة  عــن  الدولــي  االتحــاد  رئيــس 
آســيا لوالية جديــدة، يدعونا للفخر 
الكفــاءات  قــدرة  فــي  واالعتــزاز 
ألعلــى  تبوئهــا  علــى  البحرينيــة 
المواقــع  فــي  القياديــة  المناصــب 

الرياضيــة القارية والدوليــة، والتي 
أثبتــت مــن خاللهــا مــا تمتلكــه مــن 
اســتطاعت  فكــر وإدارة احترافيــة 
فــي قيادة تلك المواقع نحو التطور 

والتقدم وتحقيق النجاحات”.
 وتابع سموه: “إن هذا الفوز هو تأكيد 
من االتحادات الوطنية بالقارة على 
ثقتها في قدرات الشــيخ سلمان بن 
إبراهيــم آل خليفة لمواصلة العطاء 

والنهــج لخلــق الفــرص التطويريــة، 
التــي تدفــع الكــرة اآلســيوية لمزيد 
أن  ســموه  موضًحــا  الرقــي”،  مــن 
االتحــادات الوطنيــة أجمعــت علــى 
تجديــد الثقــة بالشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة، نظــًرا لما يتمتع 
وخبــرات،  عاليــة  كفــاءة  مــن  بــه 
أســهمت في قيادتــه لالتحاد القاري 
انعكســت  نوعيــة  قفــزات  لتحقيــق 

ــا ســموه  علــى نهضــة اللعبــة، متمنيًّ
فــي الوقت ذاته للشــيخ ســلمان بن 
التوفيــق  كل  خليفــة  آل  إبراهيــم 

والنجاح في هذه المهمة.

 سمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يهنئ رئيس االتحاد اآلسيوي لفوزه بوالية جديدة

تزكية سلمان بن إبراهيم تؤكد الكفاءات البحرينية
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استقبل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بديوان الوزارة بمدينة عيسى منتسبي الوزارة المشاركين ضمن منتخب مملكة 
البحرين في البطولة الخليجية وبطولة غرب آسيا لرفع األثقال، التي أقيمت في سلطنة ُعمان بمشاركة 13 دولة.

وبهــذه المناســبة، هنــأ الوزيــر الفائزيــن 
علــى النتائــج المشــرفة، مشــيدا بتعاون 
مــع  األثقــال  لرفــع  البحرينــي  االتحــاد 
الــوزارة فــي المجال الرياضي، ومشــيرا 
إلــى أن الــوزارة تنفــذ عشــرات البرامــج 
المتنوعــة  الرياضيــة  والمســابقات 
الطلبــة،  آالف  فيهــا  يشــارك  التــي 
والجماعيــة  الفرديــة  األلعــاب  وتشــمل 
الرياضيــة  والعــروض  والمهرجانــات 
البدنيــة،  واللياقــة  التدريــب  ومراكــز 
إلــى جانــب الــدور الــذي يقــوم بــه مركز 
رعايــة الطلبــة الموهوبين في اكتشــاف 
المواهــب الطالبيــة فــي مختلــف أنواع 
الرياضات وصقلها لتكون رافدا لألندية 

واالتحادات الرياضية.

حضر اللقاء الوكيل المســاعد للخدمات 
شــيخة  الطالبيــة  واألنشــطة  التربويــة 

الجيب، وعدد من المسؤولين.
يذكــر أن الفائزيــن من منتســبي الوزارة 
هم ســارة حمد معلمة التربية الرياضية 
للبنيــن،  االبتدائيــة  قاللــي  بمدرســة 
ملونــة،  ميداليــات   6 علــى  والحاصلــة 
والطالبــة نــور علــي مــن مدرســة رقيــة 
االبتدائيــة للبنــات والحاصلــة علــى 12 
ميدالية ذهبية، والطالبة زينب علي من 
مدرسة الحد الثانوية للبنات والحاصلة 
على 18 ميدالية ذهبية بالعالمة الكاملة، 
والطالبة مريم حســن من مدرسة سترة 
 6 علــى  والحاصلــة  للبنــات  اإلعداديــة 
فاطمــة  والطالبــة  ذهبيــة،  ميداليــات 

حسن من مدرسة سترة الثانوية للبنات 
ذهبيــة،  ميداليــة   12 علــى  والحاصلــة 
مدرســة  مــن  شــريف  مريــم  والطالبــة 
الوفــاء الثانوية للبنــات والحاصلة على 
18 ميداليــة ملونة وجائزة أفضل العبة 
فــي البطولــة لفئــة الناشــئين، والطالبــة 

بنــت  نهــى محمــد مــن مدرســة أميمــة 
والحاصلــة  للبنــات  الثانويــة  النعمــان 
والطالبــة  ذهبيــة،  ميداليــة   12 علــى 
هاجــر بخيــت مــن مدرســة أميمــة بنــت 
النعمــان الثانوية للبنات والحاصلة على 
طــارق  والطالــب  ملونــة،  ميداليــة   12

النوبــي مــن مدرســة المحــرق الثانويــة 
ميداليــات   4 علــى  والحاصــل  للبنيــن 
فضيــة و6 برونزيــة، والطالــب حســين 
علــي مــن مدرســة ســماهيج االبتدائيــة 
 9 علــى  والحاصــل  للبنيــن  اإلعداديــة 
ميداليات فضيــة و3 برونزية، والطالب 

الشــيخ  معهــد  مــن  عبداألميــر  علــي 
خليفــة للتكنولوجيــا والحاصــل علــى 8 
ميداليات فضيــة و3 برونزية، والطالب 
حســن أنور من مدرســة عراد االبتدائية 
 6 علــى  والحاصــل  للبنيــن  اإلعداديــة 

ميداليات برونزية.

اللجنة اإلعالمية

استقبال الفائزين في بطولتي الخليج وغرب آسيا

وزير التربية والتعليم مع الفائزين 

اللجنة اإلعالمية

هّنــأ مستشــار جاللــة الملــك لشــؤون الشــباب والرياضــة صالــح بــن هنــدي 
المناعي، رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة بمناســبة تزكيته رئيًســا لالتحاد القاري ونائًبا لرئيس االتحاد الدولي 
عن قارة آسيا، ليواصل قيادة أكبر اتحاد قاري في العالم، ومؤكًدا أن هذه 
التزكية تجسيد للعمل الكبير الذي قدمه منذ توليه الرئاسة في العام 2013.

 وبعــث المناعــي برقيــة تهنئــة إلــى 
آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ 
المناســبة قــال فيهــا:  خليفــة بهــذه 
“تعتــز الــدول برجالها عطــاًء ووالًء، 
عطاؤكم للرياضة والرياضيين كبير 
ووالؤك أكبــر، اســتطعتم فــي وقــت 
قصير أن تقدموا للرياضة اآلسيوية 
عامــة وكــرة القــدم خاصــة الكثيــر، 
ــا وكيًفــا وتّوجتــم  تقدمــت فيــه كمًّ
ذلــك العطاء والوالء بدماثة خلقكم 
الــذي انعكس على مملكتنا الحبيبة، 
أبــارك لمعاليكــم هــذا اإلنجــاز الكبير 
ولقد شرفت مملكة البحرين بذلك”.

هــذا  “إن  هنــدي:  بــن  وأضــاف 
اإلنجــاز يأتــي في ســياق المشــروع 
جاللــة  لســيدي  الكبيــر  اإلصالحــي 
الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، 
وجاللتــه جعــل مــن اإلنســان ركيزة 
أساســية في التنمية البشرية، نبارك 

وحكومــة  ملــًكا  الحبيبــة  لمملكتنــا 
الكبيــرة  اإلنجــازات  هــذه  وشــعًبا 
والمســتمرة فــي جميــع القطاعــات، 
ونبــارك لالبــن البــار معالــي الشــيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة، سوف 

نكون معكم دائًما”.

صالح بن هندي يهنئ سلمان بن إبراهيم

أعــرب رئيــس لجنــة الصحافييــن الرياضييــن 
أحمــد كريــم عــن إعجابــه بالسياســة الشــفافة 
التــي ينتهجهــا الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
خليفــة فــي إدارة دفــة االتحاد اآلســيوي لكرة 

القدم. 
ونيابــة  نفســي  عــن  “باإلصالــة  كريــم:  وقــال 
الرياضييــن  الصحافييــن  لجنــة  أعضــاء  عــن 
الشــفافية  كامــل  بإعجــاب  نقــدر  البحرينيــة 
المطلقــة التــي يســير عليهــا االتحــاد اآلســيوي 
في جميع شــؤونه منذ أن تســلم زمان الرئاسة 

الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم فــي العــام 2013”، 
موضحا أن فوز الشــيخ ســلمان فــي انتخابات 
الرئاســة األخيــرة بالتزكية يعكس بوضوح تام 
احتــرام القارة الصفراء لعمــل هذا الرجل الذي 
نجح في تطوير منظومة عمل المؤسسة التي 

تتخذ من العاصمة الماليزيا مقرا لها.
بالصحافــة  البالــغ  باالهتمــام  كريــم  وأشــاد 
واإلعــالم مــن جانــب االتحــاد اآلســيوي الــذي 
كوااللمبــور  فــي  العموميــة  جمعيتــه  عقــد 
وحضرهــا عــدد مــن الصحافييــن واإلعالميين 
مــن  ارتياحهــم  أبــدوا  حيــث  البحرينييــن، 

التصاريــح  باســتخراج  المتعلقــة  اإلجــراءات 
وسهولة الحصول على المعلومة.

مضيفــا أن الصحافــة البحرينية تســنى لها في 
كوااللمبور االلتقاء األسرة الرياضية اآلسيوية 
واإلعــالم القــاري والدولي الذي تابــع مجريات 

الجمعية العمومية واالنتخابات.
وختــم كريم تصريحــه بالتأكيد على أهمية أن 
يكون االتحاد اآلســيوي مثال يحتذى به لسير 
عمــل المنظمــات الرياضيــة مــن حيــث االلتزام 
بالشفافية والســرعة في االستجابة لمتطلبات 

العمل الصحافي.

أحمد كريمعلي بن خليفة يتوسط الصحافيين البحرينيين في كوااللمبور

كريم: فوز ســلمان يعكــس احترام القارة الصفــراء لعمل هذا الرجل
االتحاد اآلسيوي مثال يحتذى به في الشفافية

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائرة الشــيخ علي بــن محمد آل خليفة عــن خالص التهانــي والتبريكات إلى 
جاللــة الملــك، وســمو رئيــس الوزراء، وســمو ولي العهد؛ بمناســبة تزكية الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل خليفة رئيســا 
لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم ونائبــا لرئيــس االتحــاد الدولي لكرة القــدم )الفيفا( لواليــة انتخابية جديــدة تمتد حتى 

.2023

 كمــا هنــأ الشــيخ علــي بــن محمــد آل 
خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
رئيــس  الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  وهنــأ 
خليفة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل 
خليفــة، متمنيا لــه المزيد من التوفيق 
والنجاح في قيادة االتحاد اآلســيوي، 
مؤكدا أن الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
الفتــرة  طــوال  يضــع  أن  اســتطاع 
أســهمت  واضحــة  بصمــات  الماضيــة 
اآلســيوية  القــدم  كــرة  تحقيــق  فــي 
لنقــالت نوعيــة متميزة علــى مختلف 

األصعدة شهد لها الجميع؛ نظرا للعمل 
االحترافــي الــذي قــام به منذ ترؤســه 

االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم حتــى 
بــات االتحــاد اآلســيوي يســير بخطى 
تطويــر  طريــق  فــي  وثابتــة  متميــزة 
واالرتقــاء  اإلداري  عملــه  منظومــة 

بمسابقاته المختلفة.
بــن محمــد عــن  الشــيخ علــي   وعبــر 
ثقتــه الكبيــرة بقــدرة الشــيخ ســلمان 
المزيــد  تحقيــق  علــى  إبراهيــم  بــن 
للكــرة  والمكتســبات  النجاحــات  مــن 
اآلســيوية بفضل مــا يمتلكه من رؤية 
وســمات قياديــة ســتقود اللعبــة إلــى 
الــذي  اإلمــر  اإلنجــازات؛  مــن  المزيــد 
يعكس قدرة أبناء البحرين على تبوؤ 

أرفع المناصب الخارجية الرياضية.

علي بن محمد

اآلســيوي االتحــاد  لرئاســة  إبراهيــم  بــن  ســلمان  بتزكيــة  مهنئــا 
علي بن محمد: جدير بالثقة اآلسيوية

اســتطاع العب منتخــب البحرين للجولف 
الناشــئ محمــد العاثــم أن يحقــق المركــز 
األول بعــد طــرح نقاط التكافــؤ في بطولة 
الشــرق  لمنطقــة  للجولــف  الدوليــة  فالــدو 
األوســط التــي أقيمــت خــالل الفتــرة مــن 
3 أبريــل علــى مالعــب الجولــف  1 لغايــة 
فــي مدينة العيــن بدولة اإلمــارات العربية 

المتحدة.
وقــد حقــق العاثم 207 نقطــة متفوًقا على 
جميــع المشــاركين ليحقــق إنجــاًزا مميــًزا 
الشــخصي،  ولســجله  البحريــن  لمملكــة 
حيــث إن هــذه البطولة تعــد من البطوالت 
المهمــة والقويــة مــن حيــث قــوة التنافس 
التــي تصقــل مواهبهــم من أجــل إعدادهم 

للمستويات األعلى. 

االتحاد البحريني للجولف

بطولة فالدو 
الدولية للجولف

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

رفــع األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينية محمد النصف أســمى آيــات التهاني والتبريكات إلــى مقام عاهل 
البالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وإلى ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة تزكية الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيســا لالتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم لوالية انتخابية جديدة تمتد من 2019 حتى 2023، إضافة إلى فوزه بمنصب نائب رئيس 

االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(.

كمــا قــدم النصــف خالــص التهانــي 
والتبريكات إلى ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفة، وإلى النائب األول 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
وتابع النصف “إن للشيخ سلمان بن 
إبراهيــم بصمات واضحــة ومؤثرة 
علــى ســاحة كــرة القــدم اآلســيوية 
والعالميــة، فهــو اســتطاع أن يوحد 
القارة اآلســيوية ويطور مســابقات 
االتحــاد اآلســيوي، ويحقــق العديد 
مــن المنجــزات التــي شــملت أركان 
يتســلح  أنــه  كمــا  كافــة،  اللعبــة 

بحضــور متميــز علــى ســاحة كــرة 
القدم العالمية اســتنادا إلى سنوات 
فــي  الــدءوب  العمــل  مــن  عديــدة 
مختلف المؤسســات الكروية نجح 
خاللهــا فــي فــرض احترامــه علــى 
أوســاط اللعبة عطفا على الخبرات 

المتراكمة والقيادة الواثقة.
وأضاف النصف أن الشــيخ ســلمان 
ألمــع  أحــد  أصبــح  إبراهيــم  بــن 

الشــخصيات الكروية على مستوى 
العالــم، وقــد فــرض احترامــه علــى 
الجميــع بفضــل جهــوده ونجاحاته 
فــي  ســواء  والمؤثــرة  الواضحــة 

االتحاد اآلسيوي أو الدولي.

محمد النصف

جديــدة لــدورة  إبراهيــم  بــن  ســلمان  بتزكيــة  يهنــئ  النصــف 
بصمات واضحة ومؤثرة على الساحة اآلسيوية

صالح بن هندي المناعي

الجفير - لجنة الصحافيين الرياضيين

النعيمي يشيد 
بتعاون االتحاد 
البحريني لرفع 

األثقال ووزارة التربية



تنطلق اليوم )اإلثنين( منافســات الجولة الخامســة عشــرة لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وذلك بإقامة لقاءين عند 
6.45 مساء.

يلعب التضامن مع ســترة على ملعب مدينة حمد، 
والبسيتين مع قاللي على استاد األهلي.

وتستكمل الجولة يوم غد الثلثاء، إذ يلعب مدينة 
عيســى مــع االتفــاق، والبحريــن مــع االتحــاد، فيما 
يغيــب األهلــي عــن هــذه الجولــة؛ لخضوعــه إلــى 

الراحة اإلجبارية.
ويشير ترتيب الدوري حاليا إلى اآلتي: األهلي في الصدارة 
برصيد 35 نقطة من 13 مباراة، البسيتين 26 نقطة من 12 

مباراة، سترة 25 من 12، مدينة عيسى 22 من 13، 
االتحــاد 21 من 13، البحرين 15 من 12، التضامن 
7 مــن 12، قاللــي 6 من 12، وأخيرا االتفاق بنقطة 

واحدة من 13 مباراة.
ويتأهــل أول فريقيــن فــي الترتيــب مباشــرة إلــى 
المركــز  ســيلعب صاحــب  فيمــا  الممتــاز،  الــدوري 
الثالــث لقــاءي الملحــق أمــام ثامــن ترتيــب دوري ناصــر بن 

حمد الممتاز، وذلك بعد ختام منافسات المسابقتين.

مدرســة  حافظــت  واســتحقاق،  بجــدارة 
فــي  الطائــرة  الكــرة  لقــب  علــى  اليرمــوك 
بطولــة مــدارس البنيــن االبتدائيــة، وذلــك 
ضمن النشــاط الخارجي الذي يقيمه قسم 
التربيــة الرياضية بإدارة التربية الرياضية 
والكشــفية والمرشــدات في وزارة التربية 
فــي  التغلــب  بعــد  ذلــك  والتعليــم، وجــاء 
مدرســة  فريــق  علــى  النهائيــة  المبــاراة 
كــرزكان بشــوطين دون مقابــل، وأقيمــت 
للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  صالــة  علــى 
الطائــرة بمدينــة عيســى الرياضيــة، وبعــد 
نهايــة المبــاراة قــام مديــر اإلدارة عصــام 

عبــدهللا بتتويــج األبطــال وتســليم كأس 
البطولة لمدرسة اليرموك وتقليد الالعبين 
الميداليــات الذهبية، فيما تم تقليد العبي 
مدرســة البديع الميداليات الفضية وســط 

أجــواء احتفالية رائعة وبهجة من الجميع 
وبحضــور رئيــس قســم التربيــة الرياضية 
نادر جمالي، ورئيس مجموعة المســابقات 

عبدهللا العباسي.

مدرسة اليرموك تفوز بلقب الطائرةالجولة 15 لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم

أّكد اآلســيويون في اجتماع الجمعية العمومية الـ 29 على قوة تالحم البيت اآلســيوي لكرة القدم بعدما عاش اجتماع الكونجرس 
ا على مجرياته، وكان الجميع يأملون لو كان رئيس البيت حاضًرا، ليشهد بنفسه قوة التالحم بين  ختامه من دون أن يترك أثًرا سلبيًّ
األعضــاء، وأن االنتخابــات التــي جــرت مّرت بهــدوء، وحتى التربيطات المعتادة، كانت أقل ســخونة من أي انتخابات مضت، ولكن 
اإلثارة بقيت حاضرة داخل القاعة، فرئيس فيفا ذّكر الحضور بأنهم يفتقدون رئيسهم الذي غاب لحدث طارئ، ولكنه يبقى حاضًرا 

بقوة تالحم أبناء القارة.

لقد انتهى الكونجرس اآلسيوي، والذي 
كان أشــبه بالماراثون، فاز فيه من فاز، 
بأنهــم  يشــعروا  لــم  الخاســرون  ولكــن 
خســروا، ألن ســحب الصيــن لمرشــحها 
علــى ســبيل المثال، دلــل على أن المهم 
لــدى االتحــادات الوطنيــة بقــاء البيــت 

ا! ا وقويًّ اآلسيوي مستقرًّ
مــا  الكونغــرس  ثمــار  أبــرز   ولعــّل مــن 
رسمه من مالمح مستقبل أكثر إشرافا 
لالتحاد اآلســيوي في الوالية الجديدة 
للشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة 
الــذي نجــح فــي تثبيت دعائــم الوحدة 
الكــرة  بيــت  وتخصيــن  واالســتقرار 
اآلسيوية في مواجهة تحديات جسام 
اآلســيوي  الموقــف  مــن صالبــة  زادت 
الموحد تجاه مختلف القضايا المهمة.

بالعاصمــة  )شــانغريلال(  فنــدق  فــي 
الماليزيــة )كوااللمبــور( أحســن االتحاد 
اآلســيوي تنظيم اجتماعــه، وكان البند 
فالمنصــب  االنتخابــات،  فيهــا  األهــم 
ذهــب  االتحــاد  رئاســة  وهــو  األهــم 
بالتزكية للشــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفــة، وهــي تزكية اعتبرهــا كثير من 
رؤســاء االتحــادات الوطنيــة األعضــاء 
بأنهــا نــوع من رد الجميــل للرئيس وما 
حققــه االتحــاد في عهده مــن إنجازات 
فنيــة وإداريــة، وهــذا مــا لمســناه مــن 
قبــل رؤســاء االتحــادات أو ممثليهــم، 
ســواء قبــل يوم مــن اجتمــاع الجمعية 
العمومية أو قبيلها أو فترة االستراحة، 

وحتى بعد نهايتها!
األمانــة  نجــاح  فــي  أحــد  يشــكك  وال 
فــي  األســيوي  الكــرة  لبيــت  العامــة 
اختيــار  وحســن  والتنظيــم،  الترتيــب 
مــكان االجتمــاع في ذات المــكان الذي 
تمت فيه اســتضافة ممثلي االتحادات 
التنظيــم  فــي  الدقــة  ولعــل  الوطنيــة، 
جيــد،  بشــكل  تســير  األمــور  جعــل 
وحســب الوقــت المعلــن فــي البرنامــج 
الخــاص باجتمــاع الجمعيــة العمومية، 
الحاضريــن،  عــن  الملــل  أبعــد  وهــذا 
رغــم أن عمليــة التصويــت والفــرز كان 
يجــب أن تعكــس التطــور الــذي يســير 
ا، بما  عليــه االتحــاد، وأن تتــم إلكترونيًّ
فــي ذلــك الموافقــة علــى االقتراحــات 
المقدمــة، ومــع كل ذلــك فــإن العمليــة 

انتهت بهدوء ونجاح.
أن  تعنــي  تكــن  لــم  الرئيــس  تزكيــة   
االنتخابات لبقية المناصب غير مثيرة، 

بل على العكس كانت هناك اجتماعات 
الشــانغريال وفــي  أروقــة  فــي  جانبيــة 
الجمعــة  نهــار  الخاصــة، ولعــل  الغــرف 
تربيطــات،  علــى  شــاهدا  كان  وليلــه 
كل يريــد أن يوصــل مرشــحه للمقاعــد 
لمنتصــف  ظــل  واألمــر  عنهــا،  المعلــن 
الليل، وأعتقد إن الحسابات كانت شبه 
معروفــة، وإن لــم تكن معلنــة، رغم أننا 

كإعالميين نعرف دقة تفاصيلها!
كان  الرابــح  أن  القــول  يمكــن  ومــا   
بيــت الكــرة اآلســيوي ألن القــارة ظّلت 
التهانــي  تلقــوا  فالفائــزون  موحــدة، 
أن  أكــدوا  يبحــوا  لــم  ومــن  وبحــرارة، 
البيــت اآلســيوي لــم يخســر فيــه أحــد، 
فبمثــل مــا كانــت هناك انســحابات قبل 
ســخونة  كانــت  وأثنائــه،  الكونجــرس 
وخــوف  حاضــرة  المناصــب  بعــض 
تتبــدل  أن  التربيطــات  القائميــن علــى 
الــرؤى بالقــرب مــن صنــدوق االقتراع، 
الغرابــة  مــن  شــيًئا  ذلــك  يحمــل  وقــد 

ولكنها تبقى لعبة االنتخابات.
 وعلــى أيــة حــال كانــت كلمــة رئيــس 
االتحــاد الدولــي )فيفــا(، معبــرة بشــأن 
غياب الرئيــس )الرتباطه بعزاء والدته 
وبقــاءه بين أهله( وطلبــه من الحضور 
عــن  تعبيــًرا  صمــت  لدقيقــة  الوقــوف 
مشــاركته واجــب العــزاء، ومؤكــًدا أن 
آسيا هي كما أرادها الرئيس سلمان بن 
إبراهيــم موّحدة قويــة، وأنها تنتظرها 

إنجــازات عدة فــي المســتقبل القريب، 
الكونجــرس  خــالل  ومــن  ومؤكــًدا 
ربمــا   2022 مونديــال  أن  اآلســيوي، 
المتأهليــن  عــدد  فــي  طفــرة  يشــهد 
للنهائي، عبر رفع العدد إلى 48 منتخًبا، 
برغبة ما يقارب الثمانين في المائة من 

عدد أعضاء )فيفا(! 

 عيد: إنجازات سلمان ال تعد وال 
تحصى 

 اعتبر السعودي أحمد عيد عضو مجلس 
اختــارت  اآلســيوية  القــارة  أن  الفيفــا 
القــاري  لقيــادة االتحــاد  الخيــار األمثــل 
نحــو المزيــد مــن النجاحــات، قائــال: في 
الحقيقة شــهادتي مجروحة في الشــيخ 
ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة، وذلك لما 
ا ومنذ  تربطني به من عالقة وطيدة جدًّ

سنوات طويلة..
 وقــال عيــد: ســعدت كثيًرا علــى إجماع 
الجمعيــة العمومية في البيت اآلســيوي 
بــن  ســلمان  الشــيخ  بقــاء  مســألة  فــي 
إبراهيــم رئيســا لالتحــاد ألربــع ســنوات 
قادمــة، مضيفــا: االســتقرار مطلــب مهم 
للغاية، وخصوًصا في ظل النجاح الكبير 
والباهــر الذي حققــه ابن البحرين للعائلة 
المســتويات  كافــة  وعلــى  اآلســيوية 
واألصعدة المتعلقة بالجانب التسويقي، 

وعلى وجه الخصــوص توقيع االتفاقية 
األخيرة.

 واســتطرد قائــال: تمنينــا تواجد الشــيخ 
ســلمان بــن إبراهيم في هــذا الكونغرس 
رســمي،  بشــكل  تزكيتــه  شــهد  الــذي 
نتفهمهــا  التــي  الصعبــة  ظروفــه  أن  إال 
حالــت دون ذلــك، ومــع ذلــك فإننــا نقــف 
لــه كل االحتــرام والتقديــر، وســنكون له 
مســاندين فــي كافــة الظــروف، مضيفــا: 
أحزانــه هــي أحزاننــا، وأفراحــه أفراحنا، 
ا على وفاة  وبالتالــي نحــن حزينــون جــدًّ
“والدته” وفي الوقت ذاته نشــعر بالفخر 

لبقائه مجدًدا على العرش القاري.
 وقــال أحمــد عيــد: الحديث عن الشــيخ 
منجزاتــه  وعــن  إبراهيــم،  بــن  ســلمان 
كرئيــس لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم، 
فهــي ال تعــد وال تحصــى وتحتــاج إلــى 
مســاحة كبيــرة للحديــث عنهــا، مضيًفــا: 
هذا ليس كالًما فحســب، بل األرقام هي 
الشــاهد األكبــر، والرســم البيانــي خــالل 
عهده ومسيرته على شكل تصاعدي من 

عام إلى آخر.
 وحــول أجواء الكونغرس رّد أحمد عيد 
قائــالً: كانــت أجــواء جميلــة ومســتقرة 
ا،  وســارت كل األمــور بشــكل مثالــي جــدًّ
مضيًفا: من المهم اآلن، ومن قبل الجميع 
الســير فــي مســار التطويــر الــذي عمــل 
عليــه الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم خالل 
المرحلــة الماضيــة، ونحــن متأكــدون أن 

وفــي  فــي عهــده ســيتواصل،  التطويــر 
النهايــة نحن الخليجييــن فخورون بهذا 

الرجل ونعتز بما قدمه خالل مسيرته.

 بن غليطة: األرقام تبّين التطور 

الكبير في عهده  

لكــرة  قــال رئيــس االتحــاد اإلماراتــي   
األرقــام  إن  غليطــة  بــن  مــروان  القــدم 
تشــهده  الــذي  الكبيــر  التطــور  تكشــف 
الكرة اآلســيوية في عهد الشيخ سلمان 
بــن إبراهيــم كرئيــس لالتحاد اآلســيوي 
يمتلــك  ســلمان  “الشــيخ  وقــال  للعبــة، 
االتحــادات  جميــع  مــع  قويــة  عالقــات 
األعضــاء فــي القــارة ونجــح مــن خالل 
هــذه العالقــات في بنــاء منظومة قوية 
كــرة  لمصلحــة  الجميــع  بيــن  وموحــدة 
القدم اآلســيوية بصورة عامة، واألرقام 
المعلنة والمعروفة تكشــف مدى التطور 
الكبير الذي تشهده كرة القدم اآلسيوية 

في عهد الشيخ سلمان بن إبراهيم “.
 وتابع “نبارك للشيخ سلمان بن إبراهيم 
تزكيته لرئاسة االتحاد اآلسيوي للدورة 
الجميــع  فاليــوم  الجديــدة،  االنتخابيــة 
كافــة  اآلســيوية  القــارة  ثقــة  شــاهد 
بالشــيخ ســلمان فــي تزكيتــه لمنصــب، 
وذلــك لــم يــأت من فــراغ بل مــن خالل 
العمل الكبير الذي قام به الشيخ سلمان 

بن إبراهيم خالل فترة رئاسته لالتحاد 
اآلســيوية،  الكــرة  لتطويــر  ورؤيتــه 
مــن  لمزيــد  معــه  ســيقف  والجميــع 
النجاحــات للقــارة، كمــا أتمنــى التوفيق 
لجميــع الفائزين في االنتخابات لتقديم 

المزيد من النجاح للقارة “.
 وأكــد بــن غليطة أن االتحــاد اإلماراتي 
يدعــم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم فــي 
واليته الجديدة الممتدة ألربع ســنوات، 
وأوضــح “ندعم برنامج الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم للمرحلــة القادمــة من فترة 
رئاســته لالتحــاد اآلســيوي، وكلنــا فــي 
القــارة متحديــن وحدة واحــدة، ونعمل 
كفريــق عمــل لخدمــة القــارة اآلســيوية 

من مختلف المواقع “.
 وأضــاف “تنتظــر القــارة فــي الســنوات 
األربع لرئاســة الشيخ سلمان المزيد من 
للكــرة اآلســيوية،  النجاحــات والتطــور 
وهذا ما يعمل من أجله الجميع مصلحة 
كــرة القدم اآلســيوية والنهوض بها إلى 

أعلى المواقع، وتطويرها أكثر وأكثر”.
 وكان بــن غليطــة قــد توجــه بالتعــازي 
إلــى الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم لوفــاة 
بــإذن هللا تعالــى والدتــه،  لهــا  المغفــور 
يتغمــد  أن  وجــل  عــز  المولــى  ســائال 
يســكنها  وأن  رحمتــه  بواســع  الفقيــدة 

فسيج جناته.

كوااللمبور - الوفد اإلعالمي

انــتــخــابــات هــادئــة ــوي عــبــر  ــي ــاد اآلس ــح كــونــغــرس كــوااللــمــبــور يجسد حــصــانــة االت

والية سلمان الجديدة ترسم خارطة طريق المنجزات اآلسيوية المرتقبة

سلمان بن إبراهيم 
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جانب من التتويج

أحمد مهدي

لقطات من كونغرس االتحاد اآلسيوي 

مروان بن غليظة  أحمد عيد

ازدهــاًرا  أكثــر  انتخابيــة  بــدورة  وتفــاؤل  اآلســيوي  البيــت  أركان  ثّبــت  القائــد 
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أعرب فرســان وفارســات القدرة واإلســطبالت عن بالغ شــكرهم وعميق امتنانهم لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على ما 

يقدمه من دعم ومساندة واهتمام للرياضة البحرينية والرياضيين البحرينيين عموما، ورياضة القدرة خصوصا. 

الدعــم  علــى  والفارســات  الفرســان  وأثنــى 
الكبيــر الذي يقدمه االتحاد الملكي للفروســية 
وســباقات القدرة، وعلى رأســه رئيس مجلس 
اإلدارة نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة 
خليفــة،  آل  راشــد  بــن  فيصــل  الشــيخ  ســمو 
واللجنــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  وجميــع 
المنظمــة واللجان العاملة وعلى ما بذلوه؛ من 
أجــل الوصــول بمســابقات وبطــوالت القــدرة 
ألفضل المســتويات وتوفيــر األجواء المثالية 

للتنافس. 

 خالد: نجاح مميز على جميع 

المستويات 

 مــن جانبــه أكــد مديــر الفريــق الملكــي خالــد 
أحمــد أن بطولــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفة شــهدت نجاحا كبيرا على المستوى 
الفنــي والتنظيمي والتنافســي، وقال “حققت 
بطولة ســيدي ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة النجــاح الــذي كنــا نســعى إليــه، حيــث 
جميــع  ومســاندته  المســتمرة  متابعتــه  إن 
الفرســان حققت األهداف المنشــودة والنجاح 
الــذي يســعى إليــه الجميــع، ومشــاركة وجــوه 
جديدة وبروزها يترجم هذا االهتمام والدعم 
الالمحــدود، وهــذا تأكيــد واضــح علــى تطــور 
رياضة القدرة البحرينية بفضل اهتمام ودعم 
ومتابعة ســموه الدائمة، ومتابعة سمو الشيخ 
فيصل بن راشد آل خليفة ودعمه المستمر”. 

 وأضاف “لقد كان موسما رائعا، وشهد تسجيل 
ســرعات عاليــة، المشــاركة القويــة مــن جانب 
مختلــف اإلســطبالت والفرســان والفارســات 
كانــت واضحًة، اإلثارة والتشــويق كانا عنوان 
الموســم المنصرم، تفوق العنصر النسائي كان 
مميــزا وملموســا، هــذا طابــع يعكــس ارتياحنا 

لمــا وصلنا إليه اليوم من مســتوى متطور في 
رياضة القدرة البحرينية”. 

وقــال خالد أحمد إنهم متفائلون كثيرا بتطور 
للموســم  والفارســات  الفرســان  مســتويات 
المقبــل في ظل الدعــم الكبير الذي تحظى به 
الرياضــة البحرينيــة عمومــا ورياضــة القــدرة 

خصوصا من جانب قيادتنا الحكيمة. 
 

عبداللطيف: إسطبل الفرسان تميز 

كثيرا هذا الموسم 

عبدالرحمــن  الفرســان  إســطبل  مــدرب   
وامتنانــه  شــكره  جزيــل  رفــع  عبداللطيــف 
العميقيــن لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
كبيــرة  جهــود  مــن  يبذلــه  مــا  علــى  خليفــة 
وصلــت  التــي  القــدرة  برياضــة  باالرتقــاء 
لمســتويات عاليــة، كما وجه شــكره وامتنانه 
لسمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة على 
دعمها ومســاندتها المســتمرة، وأثنى على ما 

يقدمــه رئيــس االتحــاد الملكي ســمو الشــيخ 
فيصل بن راشد آل خليفة، وجميع من يبذل 

جهوده لتطوير هذه الرياضة. 
ســعادته  بالــغ  عــن  عبداللطيــف  وأعــرب 
بتحقيــق إســطبل الفرســان للمركزيــن الثاني 
يوســف  وخالــد  الســندي  خليفــة  والثالــث 
منافســة  شــهد  الســباق  أن  مؤكــدا  الخلــف، 
قويــة، حيــث إن الوصــول للمرحلــة الرابعــة 
يعتبــر اجتيــاز مرحلــة الخطــر خصوصــا أن 
مــا  نوعــا  مرتفعــة  كانــت  الحــرارة  درجــات 
ومــن الطبيعــي أن تنعكــس هــذه التأثيــرات 
الفنيــة  وخططــه  الســباق  أجــواء  علــى 
وإستراتيجياته، وأن جهودنا توجت بصعود 
منصــة التتويــج، إســطبل الفرســان تميز هذا 
الموســم كثيــرا وبــرز فرســاننا بفضــل دعــم 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعم 
سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة، هذه 
النتائــج الرائعــة تدفعنــا لتحقيــق المزيــد في 

البطوالت والمسابقات القادمة”. 

السندي: فخور بصعودي منصة 

التتويج 

ناصــر  الشــيخ  ســمو  بطولــة  وصيــف  أعــرب 
بــن حمــد آل خليفــة لســباق القــدرة الختامــي 
فــارس إســطبل الفرســان خليفة الســندي عن 
بالــغ ســعادته بصعــوده منصة التتويــج، وفي 
المركــز الثاني مــع جواده زلوتــي وياتر، وقال 
الشــيخ  لســمو  العميقيــن  واالمتنــان  “الشــكر 

ناصــر بــن حمد آل خليفة على دعمه المســتمر 
لجميع الفرســان، وكان ختام المســك بالنســبة 
لنــا، حيــث حققنــا نتائــج رائعــة فــي الموســم 
المنصرم، وتفوق إسطبل الفرسان في العديد 
مــن الســباقات وأثبــت وجــوده، كان مجهــودا 
جماعيــا جبــارا مــن جميــع منتســبي إســطبل 

الفرسان”. 
 وحول منافســات الســباق، قال الســندي “لقد 
كانــت  الحــرارة  فدرجــات  قويــا،  ســباقا  كان 
عاليــة نوعــا ما مما أثر علــى الجميع خصوصا 
مــع المراحــل األخيــرة، وبفضــل الخطــة التــي 
وضعناهــا وصلنــا لمنصــة التتويج فــي المركز 
الثانــي والثالث، وســنواصل عطاءنا وتحقيق 

المزيد خالل الموسم المقبل”. 
 

 الزايد: إسطبل المغيرات تألق في 

ختام الموسم 

 وعلــى مســتوى منافســات اإلســطبالت، فقــد 
كان إلســطبل المغيرات كلمة في بطولة ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة لهذا الموســم 
عندمــا تمكــن الفــارس عبدالرحمــن الزايد من 
تحقيــق وصافــة البطولــة مــع جــواده صاروخ 

أنــه ســيكون متواجــد علــى  باراكــودا، معلنــا 
منصة التتويج، وقال الزايد “كان سباقا قويا، 
حيــث إن تأثيــرات األجــواء خلطــت األوراق 
وغيرت خارطة الســباق بشكل كبير خصوصا 
مــن تحقيــق  المراحــل األخيــرة، وتمكنــا  مــع 
المركــز الثانــي في أغلى البطــوالت هذا العام، 
هذا الفوز الذي حققه إسطبل المغيرات اليوم 
يرفــع مــن معنوياتنا كثيــرا، ويدفعنا لمواصلة 
اهتمــام  المزيــد،  لتحقيــق  والســعي  الطريــق 
ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الدائمــة هــي ســر نجــاح بطــوالت ومســابقات 

القدرة”. 
العميقيــن  وامتنانــه  شــكره  الزايــد  ووجــه   
وجميــع  المريســي،  حمــد  اإلســطبل  لمــدرب 
كانــوا  والذيــن  المغيــرات،  إســطبل  منتســبي 

السبب الرئيس في وصوله منصة التتويج. 
 

 الفرسان يشيدون بمبادرات ناصر 
بن حمد المستمرة 

الموســم  بطــوالت  ختــام  نجــاح  وبمناســبة   
بطولة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
والفارســات  الفرســان  جميــع  وصــف  للقــدرة 
واألهميــة  والقويــة،  بالرائعــة  البطولــة  هــذه 
التــي تتميــز بهــا عــادة هــذه البطولــة؛ كونهــا 
فــي المقــام األول تحمــل اســما عزيــزا وغاليــا 
علــى الجميــع اســم قائــد الشــباب والرياضــة 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  بالمملكــة 
خليفة، وأكدوا أن مبادرات ســموه المســتمرة 
فــي دعــم القطــاع الشــبابي والرياضــي تدفــع 
جميع الشــباب والرياضييــن؛ لمواصلة العطاء 
وتحقيــق المزيــد للمملكــة الحبيبــة، معاهدين 
ســموه بمواصلــة طريــق العطــاء فــي مملكــة 
الخيــر وتحقيــق المزيــد مــن المكاســب؛ مــن 
أجــل االرتقاء بها أكثر، وأنهم ســيكونون خير 
الذهــب  لتحقيــق  بالســعي  لوطنهــم  ســفراء 
فقــط للمملكة في مختلف مشــاركاتهم ســواء 

المحلية أو الخارجية. جانب من السباق 

ختام مميز ونجاح الكبير لبطولة ناصر بن حمد
ــارات ــص ــت ــد مـــن االن ــزي ــم ــوه وتــحــقــيــق ال ــم ــدون بـــمـــبـــادرات س ــي ــش ــان ي ــرس ــف ال

تغطية - المكتب اإلعالمي

 13 للتحمــل  البحريــن  فريــق  بســط 
سيطرته على بطولة أشون سايد للرجل 
الحديدي 70.3، حيث استطاعت دانيال 
رايف وهولي لورانس أن تخطفا المركز 
األول والثاني على التوالي في مسابقة 
النســاء، فيمــا حــل زميلهمــا فــي الفريق 

بين كانوتيه أوال في فئة الرجال. 
ومنذ انطالقة السباق، كان من الواضح 
جلًيا إن المركز األول سيكون محصوًرا 
بيــن رايــف ولورانــس اللتان اســتطاعتا 
عــن  كبيــرة  بمســافة  تبتعــدان  أن 
منافســاتهما بفضــل انطالقتهمــا القوية، 
حيث خرجت لورانس من ســباق الماء، 
وهــي بالمركــز األول بمســافة 25 ثانيــة 
عن رايف وإلي سالتهاوس. ولكن رايف 
خطفــت الصــدارة في ســباق الدراجات 

الهوائية. 
إلــى ذلــك، اســتطاع كانوتيــه أن يتأهــل 
بالســباق  فــوزه  بعــد  العالــم  لبطولــة 
بصعوبــة كبيــرة، حيــث كان الفارق بينه 

وبين المركز الثاني 12 ثانية فقط.

اللجنة اإلعالمية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

شــارك عضــو مجلس إدارة االتحــاد البحريني لكرة القدم ورئيس لجنــة التدريب والتطوير اللجنة اإلعالمية
ياسر الرميثي في االجتماع العادي للجمعية العمومية التحاد غرب آسيا لكرة القدم، والذي 

عقد الخميس الماضي 4 أبريل الجاري في العاصمة األردنية- عمان.

ويعتبــر االجتمــاع هو التاســع التحاد غرب 
آسيا، وشــاركت فيه الدول األعضاء، وهي 
فلســطين،  األردن،  البحريــن:  جانــب  إلــى 
لبنان، اإلمارات، السعودية، سوريا، العراق، 

ُعمان، قطر، الكويت واليمن.
وشــهد االجتمــاع تزكيــة ســمو األميــر علي 
بن الحســين رئيســا التحاد غرب آسيا لكرة 
االتحــاد  رئيــس  انتخــاب  تــم  كمــا  القــدم، 
الفلســطيني اللــواء جبريــل الرجــوب نائبــا 
الُعمانــي  االتحــاد  ورئيــس  بالتزكيــة،  أول 
الشــيخ ســالم بن ســعيد الوهيبي نائبا ثانيا 

بالتزكية.
علــى  المصادقــة  أيضــا  االجتمــاع  وشــهد 
العموميــة  الجمعيــة  اجتماعــات  محاضــر 
اللجنــة  تقريــر  إلــى  إضافــة  الســابقة، 
التنفيذيــة عــن نشــاطات اتحاد غرب آســيا 
تــم  كمــا   ،2019 للعــام   2017 العــام  مــن 
اســتعراض برنامــج مســابقات اتحــاد غرب 
آســيا لكــرة القــدم للفتــرة المقبلــة، والتــي 

تتضمــن اآلتــي: بطولــة غرب آســيا للرجال 
 15 )دون  الناشــئين  بطولــة  العــراق،  فــي 
)دون  الشــباب  بطولــة  األردن،  فــي  عامــا( 
18 عامــا( فــي فلســطين، بطولــة الناشــئات 
)دون 15 عامــا( فــي الكويــت، بطولــة غرب 
آســيا ألنديــة الســيدات فــي األردن، إضافة 
والتــي  عامــا(،   18 )دون  الشــابات  لبطولــة 

سيتم تحديدها الحقا.

الرميثي يشارك في “عمومية” غرب آسيا “البحرين للتحمل” 
يفرض سيطرته

تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثانية من منافســات الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الوطني للجامعات لكرة الســلة للطالب، حيث يلتقي 
في المباراة األولى فريقا جامعة أما الدولية والجامعة األهلية في تمام الساعة الخامسة والنصف، تليها مباشرة لقاء يجمع فريقا جامعة البحرين 

والجامعة العربية المفتوحة في تمام الساعة السابعة مساء وذلك على صالة جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

ويتأهل للمباراة النهائية الفريق الفائز في مواجهتين من أصل ثالث 
ممكنة، حيث شــهدت الجولة األولى فوز فريق جامعة البحرين على 
الجامعة العربية المفتوحة بنتيجة 50-74، فيما فاز في اللقاء الثاني 
فريق جامعة أما الدولية على فريق الجامعة األهلية بنتيجة 96-81.

علــى الرغــم مــن فــوز فريــق جامعــة أمــا فــي المواجهــة األولــى علــى 
منافســه فريــق الجامعــة األهليــة، إال أن منافســه يســعى لتعويــض 
خســارته فــي المبــاراة األولــى التي انتهت بفــارق 15 نقطــة لمصلحة 
جامعــة أمــا، الــذي هــو اآلخــر يضــم نخبــة مــن أبرز نجــوم كرة الســلة 

باألندية المحلية.
أمــا فــي المبــاراة الثانيــة، فــإن جامعــة البحرين ســيكون مرشــحا في 
المبــاراة األولــى لتحقيــق االنتصار الثاني علــى التوالي في هذا الدور 
وعلــى حســاب منافســه فريــق الجامعــة العربيــة المفتوحــة، فالفريق 
يضــم نخبــة من أبــرز العبي الــدوري الوطنــي للجامعات لكرة الســلة، 
الذين يلعبون مع األندية المحلية ويمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق 

االنتصار والتأهل للنهائي.
من لقاء جامعة البحرين والجامعة العربية المفتوحة

المواجهة الثانية من الدوري الوطني الجامعي لكرة السلة للطالب

البحرين وأما يتطلعان للتأهل إلى النهائي

رفع البطالن البحرينيان المحترفان في بناء األجسام سامي الحداد وسيد حميد جمعة خالص التهاني والتبريكات إلى مقام 
عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى مقام رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة، وإلى مقام ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، وإلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وإلى نائب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة تحقيقهما المركــز األول والثانــي ببطولة أيرلنــدا للمحترفين لفئــة وزن 212، 
والتي أقيمت منافساتها بمدينة ليميرك والمؤهلة لبطولة مستر أولمبيا أقوى بطوالت بناء األجسام، في إنجاز رياضي جديد 

مشرف يضاف لسلسلة اإلنجازات الرياضية البحرينية.

المحتــرف  العالمــي  البطــل   وأعــرب 
ســعادته  بالــغ  عــن  الحــداد  ســامي 
أكــد  الــذي  المشــرف  اإلنجــاز  بهــذا 
الشــباب  أنــه وعــد قائــد  مــن خاللــه 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة بمواصلــة طريــق العطــاء، 
اإلنجــازات  مــن  المزيــد  وتحقيــق 
وحصــد الذهب فقط، وقــال “وعدت 

ســيدي ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفة بتحقيق الذهب فقط، وأال 
أعــود للبحريــن إال وأنا أحمــل اللقب، 
وتمكنــت من الوفاء بعهــدي ووعدي 
بتشــريف مملكتــي الحبيبــة وإحــراز 
الذهــب لهــا وســط منافســة عالميــة 
قوية وشــديدة وخصوصــا في الفئة 
التــي شــاركت فيها، ومــن خالل هذه 

النتيجة المشــرفة تأهلت لمنافســات 
مســتر أولمبيــا للمحترفين هــذا العام 
عن جدارة واســتحقاق، وأعد ســموه 
العطــاء وتحقيــق  بمواصلــة  الكريــم 

المزيد”.
كما أعرب البطل البحريني المحترف 
ســيد حميــد جمعــة عــن بالــغ فخــره 
واعتزازه بالنتيجة المشرفة وحلوله، 

وصيفــا لهــذه البطولــة القويــة، وقال 
“فخور بهذه النتيجة التي أفتخر بها 
اليــوم ورفعت اســم وطنــي الحبيب، 
فقــد تمكــن البطل ســامي الحداد من 
تحقيــق اللقب وجئت مباشــرة خلفه 
والوصافــة،  الثانــي  المركــز  ألحقــق 

علــم  أشــاهد  بــأن  شــعور ال يوصــف 
بــالدي فــي هذيــن المركزيــن لنؤكــد 
مملكــة  تمتلكــه  مــا  أجمــع  للعالــم 
البحريــن مــن إمكانات عاليــة وقدرة 
رياضييهــا علــى تمثيلهــا خيــر تمثيل 
وتحقيق أفضل النتائج والمراكز في 

أقوى البطوالت”.
ووجــه جمعة جزيل شــكره وامتنانه 
لــكل مــن وقف معــه وســانده معاهدا 
أجــل  مــن  عطــاءه؛  ســيواصل  أنــه 
اإلنجــازات  مــن  المزيــد  تحقيــق 

للمملكة.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

ذهب وفضة ببطولة أيرلندا للمحترفين لبناء األجسام
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الحداد يحقق لقب بطولة أيرلندا للمحترفين

الحداد: وعدت 
ناصر بن حمد 

بتحقيق 
الذهب 

وتأهلت لـ 
“مستر أولمبيا”

 الرميثي أثناء مشاركته في االجتماع

خالد أحمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد



افتتح رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة 
آل خليفــة سلســلة زياراتــه إلــى أنديــة محافظــة العاصمــة المنتميــة التحــاد الســلة 
بزيارة لنادي النجمة، حيث التقى خالل الزيارة برئيس مجلس إدارة النادي الشيخ 
عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة وأعضاء مجلس إدارة النادي ومنتســبيه وبحضور 

أعضاء مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة.

مــع  ســموه  اســتعرض  الزيــارة  وخــال   
نــادي  إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس 
النجمة الخطوات التي سيتخذها االتحاد 
خــال الفتــرة المقبلة الرامية إلى تحقيق 
تطــور أكثــر للعبــة كــرة الســلة البحرينيــة 
وجعلهــا أكثــر إثــارة وتنافســية، كمــا بيــن 
ســموه الدعــم من خــال اهتمــام االتحاد 
األنديــة  بدعــم  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
الوطنية والوقوف إلى جانبها في ســبيل 
رؤيــة تطــور منظومــة اللعبــة وازدهارهــا 

من الناحيتين اإلدارية والفنية.
 كما اســتمع ســمو الشــيخ عيسى بن علي 
إلــى خطــط وبرامــج نــادي النجمــة التــي 

المســتوى  رفــع  إلــى  ورائهــا  مــن  يهــدف 
الفنــي لفريــق كــرة الســلة ليكــون حاضًرا 

بقوة في منافسات المسابقات المحلية.
الشــيخ  ســمو  أكــد  المناســبة،  وبهــذه   
عيســى بــن علــي أن االتحــاد البحرينــي 
المزيــد  الســلة مقبــل علــى تقديــم  لكــرة 
مــن المبــادرات وتنفيذ خطــوات متقدمة 
مــن أجــل تطويــر كافــة منظومــة العمــل 
البحرينيــة  الســلة  لكــرة  والفنــي  اإلداري 
األنديــة  مــع  والتكاتــف  بالتعــاون  وذلــك 
المنضويــة تحــت راية االتحــاد البحريني 
لكــرة الســلة والتــي من المؤمــل أن تكون 
نتائجها إيجابية ومثمرة على كرة الســلة 

بما يضمن مســيرتها في التطور والمضي 
نحــو المحافظة علــى اإلنجــازات وتعزيز 

المكتسبات.
 وأشــاد ســموه بــدور مجلــس إدارة نــادي 
الســلة  كــرة  فريــق  دعــم  فــي  النجمــة 
وحرصهــم الموصــول علــى الوقــوف إلى 
جانبــه من أجــل تطوير منظومتــه الفنية 
وتهيئــة األجــواء المثاليــة أمامــه ليكــون 
فاعــاً ومؤثًرا في منافســات المســابقات 
علــى  الوقــت  ذات  فــي  مثنيــا  المحليــة 
الفريــق  لاعبــي  الطيــب  المســتوى 

وحرصهم على تطوير مستوياتهم. 
ومــن جانبــه، أعــرب رئيــس نــادي النجمة 
مجلــس  أعضــاء  عــن  ونيابــة  اســمه 
لســمو  وتقديرهــم  شــكرهم  عــن  اإلدارة 
الشــيخ عيســى بــن علي علــى دعمه لكرة 
الســلة البحرينيــة، األمــر الذي ســاهم في 
تحقيقها لنجاحات فنية عالية، مؤكًدا أن 
نــادي النجمة حــرص على دعــم مبادرات 
االتحاد وســيعمل جاهًدا من أجل تطوير 

منظومة فريقه واالرتقاء به.

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور نادي النجمة
ســـموه اســـتعرض الخطـــوات الراميـــة إلـــى تحقيـــق تطـــور أكثـــر للعبـــة الســـلة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تنطلــق اليــوم )اإلثنيــن( أولــى مباريــات المربــع الذهبــي لــدوري أنديــة الدرجــة األولــى لكرة اليــد عبر لقــاء ناري يجمــع النجمة 
واألهلي في تمام الســاعة 6.30 مســاًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، على أن تكون المواجهة األخرى بين باربار والدير 

يوم األربعاء.

اعتلــى  بعدمــا  المواجهــات  هــذه  وجــاءت 
باربــار صــدارة ترتيــب الرباعــي برصيــد 7 
نقاط من انتصارين وخسارة وتاه النجمة 
ثانًيا واألهلــي ثالًثا بانتصار وحيد وتعادل 
وخســارة لكل منهما والدير رابًعا برصيد 5 
نقاط من انتصــار وهزيمتين، ليلعب األول 
مــع الرابــع والثانــي مع الثالث. وســتتواجه 
الفرق المتبارية فيما بينها لخطف بطاقتي 
النهائــي عبــر الفــوز في مباراتيــن من أصل 
3، فيما الخاســران ســيلعبان مباراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع.
مواجهة المربع الذهبي الحالية هي نفســها 
الماضــي حينمــا  بالموســم  كالتــي حدثــت 

تغلــب النجمــة علــى األهلــي وباربــار اجتاز 
الديــر، ليخطــف أبنــاء باربــار لقــب الدوري 

على حساب النجمة.

األهلي والنجمة

باإلثــارة  يتســم  أن  المفتــرض  مــن  لقــاء 
والنديــة والقــوة وخصوًصــا كا الفريقيــن 
يطمحــان لحصــد الفــوز األول الذي يعطيه 
فــي  إيجابيــة  معنويــة  ودفعــة  األفضليــة 
األمــور،  وحســم  الثانــي  اللقــاء  خــوض 
تحــت  ســيكون  الــذي  الخاســر  بخــاف 
الضغــط النفســي والفنــي مــن أجــل إعــادة 

الثانيــة  المباراتيــن  فــي  لنصابهــا  األمــور 
والثالث إذا ما أراد التأهل.

الفريقان مكشــوفان تماًما لبعضهما كونهما 
مناســبة  مــن  ألكثــر  الموســم  هــذا  التقيــا 

وكانت الكفة متساوية تقريًبا.
األزرق واألصفر سيلعبان اليوم دون وجود 

حســين الصيــاد وجاســم الســاطنة اللذين 
خرجا أثناء الموسم الجاري لاحتراف في 
فريقــي شــباب األهلي اإلماراتــي والوحدة 
الســعودي، ولكــن صفوفهمــا شــبه مكتملــة 
بوجود العناصــر الخبرة الرنانة وبالطاقات 

الشبابية التي بقدرتها صنع الفارق.

النجمــة يعّول على حارســه الداهية محمد 
عيــد  علــي  مــن  كل  وأمامــه  عبدالحســين 
وحســين بابور وكميل محفــوظ واالخوان 
علــي ومحمــد ميرزا وهشــام بــال ومهدي 
ســعد وأســماء أخــرى، فيمــا األهلــي يعتمد 
على حارسه تيسير محسن وأمامه كل من 

حسين فخر وصادق علي وعلي عبدالقادر 
وحســن الســماهيجي وســيد أحمــد فائــق 
وعلــي عبدالهــادي وعلــي يوســف وعناصر 

أخرى.
كفــة الفــوز تبــدو متســاوية لدرجــة كبيــرة 
بينهما في ظل تشابه مكامن القوى لديهما 
األهلــي  أن  ســوى  الخطــوط،  كافــة  علــى 
يمتلــك األفضلية في دكــة البدالء التي قد 
تكــون هي عنصر المفاجأة وقلب الموازين 
بالشــكل  اســتغالها  تــم  مــا  إذا  لصالحــه 

األمثل.
مواجهــة الغريميــن اليــوم بمثابــة النهائــي 
المبكــر خصوًصــا أنهمــا يعتبــران القوتيــن 
الضاربتيــن فــي لعبــة كــرة اليــد البحرينيــة 
مــن الناحيــة الفنيــة، وأيًضــا مــن الناحيــة 
الجماهيريــة والمتوقع أن تمتلئ مدرجات 
الصالة عن بكرة أبيها لما للمباراة خصوًصا 

والمسابقة عموًما أهمية كبيرة لديهما.

لقاء ناري بين النجمة واألهلي اليوم

لقاء النجمة واألهلي سابًقا
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علي مجيد

أولى مباريات 
المربع الذهبي 
لدوري كرة اليد

األخوان بشارة يختتمان مشاركتهما في أولى جوالت F4 اآلسيوية
قدمـــا مســـتوى رائعـــا وأذهـــا القائميـــن علـــى البطولـــة ونـــاال استحســـان الفـــرق

اختتم المتســابقان البحرينيان المتألقان عبدهللا وطالل بشــارة مشــاركتهما ببطولة الفورموال 4 
اآلســيوية التي أقيمت على مضمار حلبة ســيبانغ الماليزية الشــهيرة ضمن مشــاركتهما في أولى 

جوالتها مقدمين عرًضا مميًزا رغم المنافسة القوية التي شهدتها الجولة االفتتاحية فيها.

حيــث شــارك عبدهللا وطال بشــارة إلــى جانب 
مجموعــة مــن المتســابقين مــن مختلــف أنحــاء 
العالــم وتمكنــا مــن المنافســة معهــم رغــم أنهمــا 
نفــس  علــى  خاصــة  تدريبــات  أي  يجريــا  لــم 
الســيارة قبيــل انطاق البطولة كمــا قام به بقية 
المتســابقين الذيــن أجــروا عــدًدا مــن التدريبات 
لدخول الموسم بجاهزية عالية وتحقيق أفضل 
بالمســتوى  البطولــة  مســئولو  وأذهــل  النتائــج، 
الــذي قدمه ابنا البحرين عبدهللا وطال بشــارة 
وســط ظــروف جويــة متقلبــة وتشــكل صعوبــة 
للمتســابقين، حيــث تمكــن عبــدهللا بشــارة مــن 
الحلول في المركز العاشــر من بين 16 متســابًقا 
مــن مختلف الجنســيات بينما جــاء أخوه طال 
فــي المركــز الحــادي عشــر متراجًعــا مــن المركــز 

التاســع الذي كان من المفترض أن ينهي السباق 
فيــه بســبب خطأ فنــي أضيفت له ثاثيــن ثانية 
مســئولو  المركــز.  لهــذا  ليتراجــع  وقتــه  علــى 
البطولــة وعــدد من الفــرق المتواجــدة في حلبة 
سيبانغ أشاروا أنه من الصعب أن ينهي متسابق 
سباقات البطولة بمثل هذه المراكز إن لم يخض 
عدًدا من التجارب الحرة قبل انطاقها والقيادة 
علــى المضمــار للتعــرف علــى خطــوط التســابق 
قيادتهــا  خــال  مــن  الســيارة  علــى  واالعتيــاد 
المتســابقين  أغلــب  إن  حيــث  المضمــار،  علــى 
يشــاركون بعــد أن خاضــوا عــدًدا مــن التجــارب 
الحرة المفتوحة إال أن األخوين عبدهللا وطال 
بشــارة لم يخوضا أي تجارب كبقية المتسابقين 
وقدمــوا أداًء رائًعــا أعجــب به الجميع وأشــادوا 

الفــرق  مــن  عــدد  قدمــت  حيــث  بمســتواهما، 
األوروبيــة وممثلوها المتواجــدة هناك عدًدا من 
العروض لمشــاركة عبــدهللا وطال في بطوالت 
علــى مســتوى أوربــا.  وكشــف عبــدهللا وطــال 
بشــارة أنهما سيســعيان لمواصلة تواجدهما في 
ســباقات الســيارات األحاديــة المقعــد، والســعي 

التــي تقــام فــي  إلكمــال مشــوار هــذه البطولــة 
ماليزيا والهند وتايلند والفلبين، كما أن موضوع 
المشــاركة فــي بطــوالت أوروبيــة ســيكون أمــًرا 
وارًدا فــي حــال توافــر الدعــم والرعايــة الذيــن 
يكفــان لهمــا المشــاركة مــن أجــل تعزيــز اســم 

المملكة الرائدة في مجال رياضة السيارات.

عبدالله وطالل بشارة بحلبة سيبانغ

اللجنة اإلعالمية

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

عقــدت اللجنــة المنظمــة لبطولــة غرب آســيا لبناء األجســام واللياقــة البدنية 
اجتمــاع تنســيقي األســبوع الماضــي بمقــر االتحاد بــأم الحصم برئاســة مدير 
البطولة جاسم بورشيد أمين سر االتحاد البحريني لرفع األثقال رئيس لجنة 
بنــاء األجســام أميــن عــام اتحــاد غرب آســيا لبناء األجســام واللياقــة البدنية 
وبحضــور ممثلــي ورؤســاء اللجان العاملة، حيث من المقــرر أن تقام البطولة 

في الفترة من 19 وحتى 21 من شهر أبريل الجاري.

وأعــرب الحضــور عــن بالــغ ســعادتهم 
حققتــه  الــذي  المشــرف  باإلنجــاز 
منتخبــات رفع األثقــال خال البطولة 
الخليجيــة وبطولــة غــرب آســيا لرفــع 
خالهــا  مــن  حصــدت  التــي  األثقــال 
183 ميداليــة ملونــة، معتبريــن أن ما 
تحقق دافع وحافز كبير من أجل بذل 
المزيــد خال بطولة غرب آســيا لبناء 
األجســام واللياقــة البدنيــة وتحقيــق 
جميــع عوامــل النجــاح علــى مختلــف 

األصعدة.
 وتمــت مناقشــة آخــر االســتعدادات 
والتجهيــزات، حيــث أشــادت اللجنــة 

المنظمــة بــدور اللجنة الفنيــة وإقامة 
حصص التدريب لاعبين المشــاركين 
بالقوانيــن  الخاصــة  العمــل  وورشــة 
ودورة  لاعبيــن  التدريبيــة  والــدورة 
العــرض علــى المســرح التــي وضعــت 
الاعبيــن فــي صــورة واضحــة حــول 
ا  القوانيــن واألنظمة المعمول بها دوليًّ
علــى  العــرض  لنقــاط  واســتفادتهم 
المســرح في بطــوالت بناء األجســام، 
كمــا اثنــوا علــى دور لجنــة التحكيــم 
وجميــع  علــي  الهــادي  عبــد  برئاســة 
مــن ســاهم فــي إقامة هــذه الــدورات 

وورش العمل.

بطولة غرب آسيا لبناء األجسام
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أكــد األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمــد النصــف أن اســتضافة مســقط 
اجتماعــات مجلــس رؤســاء اللجــان األولمبيــة بمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية 
تسهم وبشكل مباشر في إبراز المشاركة الحقيقية والفاعلة للجان األولمبية الخليجية 
لتحقيــق أهــداف قــادة دول مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية فيمــا يتعلق بتعزيز 

القطاع العمل الرياضي المشترك بين دول المنظومة الخليجية. 

جــاء ذلك فــي تصريحــه لممثلــي اإلعالم 
أعمــال  انطــالق  عشــية  الخليجــي 
األولمبيــة  اللجــان  رؤســاء  اجتماعــات 
الــذي  التنفيــذي،  والمكتــب  الخليجيــة 
تســتضيفه العاصمة مسقط، خالل الفترة 

من 7 ولغاية 9 أبريل الجاري. 
وخالــص  شــكره  جزيــل  النصــف  وقــدم 
األولمبيــة  للجنــة  العــام  لألميــن  امتنانــه 
العمانيــة طــه بــن ســليمان الكشــري علــى 
حفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافــة، الذي 
اللجنــة  فــي  المنظمــون  اإلخــوة  قدمــه 
األولمبيــة العمانيــة للوفــد البحرينــي فور 
وصولــه مســقط، مشــيًدا بــدور الســلطنة 
البــارز  الخليجــي  الحــدث  احتضــان  فــي 
والــذي يحدد مالمــح المرحلة المقبلة من 
العمل الرياضي في منظومة دول مجلس 

التعاون الخليجي. 
مملكــة  مشــاركة  أن  النصــف  وأوضــح 
االجتماعــات  هــذه  مثــل  فــي  البحريــن 
دائًمــا ما تحمل شــكاًل اســتثنائًيا بالنســبة 
للجنــة األولمبيــة البحرينيــة؛ لمــا تقدمــه 
من مبادرات ومشاريع متنوعة تسهم في 
دعــم الحركــة الرياضية فــي دول مجلس 
التعاون، إذ إن االجتماع الثامن والثمانين 
للمكتب التنفيذي لمجلس رؤســاء اللجان 
متابعــة  يشــهد  الخليجيــة  األولمبيــة 
المقترح الذي تقدم به ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بشــأن 
تأسيس هيئة فض المنازعات الخليجية، 
إلــى جانب تقديم عرض تفصيلي مبادرة 
األميــة  بمحــو  والمتعلقــة  أيًضــا  ســموه 

البدنية. 
وكان االجتماع الثالثون لمجلس رؤســاء 
اللجــان األولمبيــة الخليجيــة الــذي عقــد 
فــي الريــاض قــد شــهد اعتمــاد حزمة من 
رؤيــة  مقدمتهــا  فــي  جــاءت  المشــاريع 

خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، والتــي تهــدف 
مبــادرة  التطوعــي،  العمــل  تشــجيع  إلــى 
ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
إشــهار هيئــة لفــض المنازعــات الرياضيــة 
األولمبيــة، مبــادرة ســمو الشــيخ أحمد بن 
محمد بن راشد آل مكتوم بشأن الرياضة 

المدرسية.

األمين العام لألولمبية العمانية في 

مقدمة مستقبلي الوفد البحريني

األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  وصــل 
البحرينيــة محمــد النصــف إلــى العاصمــة 
العمانيــة مســقط صباح أمــس، حيث كان 
مســقط  بمطــار  مســتقبليه  مقدمــة  فــي 
األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  الدولــي 
الكشــري؛  ســليمان  بــن  طــه  العمانيــة 
للمشــاركة في اجتماعات مجلس رؤســاء 
اللجــان األولمبيــة بمجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربية التي تســتضيفها مســقط 
في الفترة من 7 ولغاية 10 أبريل الجاري.

ويتــرأس النصــف وفــد مملكــة البحريــن 
التنفيــذي  المديــر  مــن  كال  يضــم  الــذي 
للشؤون الرياضية عبدالجليل ميرزا أسد، 
ومديــر دائــرة العالقات العربيــة والدولية 
العالقــات  ورئيــس  حســن،  جاســم  فجــر 
العامــة محمد البلوشــي، ومحمد المدوب 

منسقا إعالميا للوفد.
مملكــة  وفــد  يشــارك  أن  المقــرر  ومــن 
البحريــن فــي اجتماعيــن مشــتركين بيــن 
أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء 
اللجــان األولمبيــة الخليجيــة مــع األميــن 

العــام للجنة األولمبيــة األردنية، وآخر مع 
المدير العام للمجلس األولمبي اآلسيوي. 
هــذا  هامــش  علــى  الســلطة  وتحتضــن 
الثامــن  االجتمــاع  الخليجــي،  التجمــع 
لمجلــس  التنفيــذي  للمكتــب  والثمانيــن 
الخليجيــة،  األولمبيــة  اللجــان  رؤســاء 
عشــر  الخامــس  المشــترك  واالجتمــاع 
للمكتــب التنفيــذي مــع رؤســاء وممثلــي 
اللجــان التنظيمية بــدول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربي، واالجتماع الحادي 
اللجــان  رؤســاء  لمجلــس  والثالثيــن 

األولمبية الخليجية. 

المكتب التنفيذي يجتمع 

برؤساء وممثلي اللجان

الكبــرى  االجتماعــات  قاعــة  تســتضيف 
بفندق كمبينسكي مسقط اليوم االجتماع 
المشترك الخامس عشر للمكتب التنفيذي 
مــع رؤســاء وممثلــي اللجــان التنظيميــة 
المواضيــع  مــن  عــدد  لبحــث  الخليجيــة؛ 
المتعلقــة برســم مســار اللجــان األولمبيــة 

وفــق  وتفعيلهــا  المقبلــة  المرحلــة  خــالل 
مــا تنــص عليــه قواعــد العمــل الرياضــي 
المشــترك لمنظومة دول مجلس التعاون، 
كمــا ســيعقد المكتــب التنفيــذي اجتماًعــا 
فــي الفترة الصباحية مع ممثلي المجلس 
تعــزي  إطــار  فــي  اآلســيوي؛  األولمبــي 
المشــترك  التعــاون  وتحقيــق  العالقــات 
على المســتويات كافــة المرتبطة بتطوير 

الرياضة األولمبية. 
 

المكتب التنفيذي يهنئ سلمان 

بن إبراهيم

ســلمان  الشــيخ  التنفيــذي  المكتــب  هنــأ 
بــن إبراهيــم آل خليفــة؛ بمناســبة تزكيتــه 
القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  لرئاســة 
لــدورة جديــدة وبإجمــاع تــام مــن القــارة 

اآلسيوية. 
وحظيــت كلمــة الكشــري بتهنئــة وإشــادة 
هــذه  بذلتهــا  التــي  الكبيــرة  بالجهــود 
الشــخصية الخليجيــة فــي توحيــد القارة 
اآلســيوية وترســيخ مبادئ وقيم النزاهة 
تهنئتــه  الكشــري  جــدد  كمــا  وغيرهــا، 
لمحمــد  التنفيــذي  المكتــب  عــن  بالنيابــة 
النصف؛ بمناسبة تعيينه أمينا عاما للجنة 

األولمبية البحرينية.

مسقط - اللجنة األولمبية البحرينية

التنفيذي ــمــكــتــب  وال ــة  ــي ــب ــم األول ــان  ــج ــل ال ــاء  ــ رؤسـ ــات  ــاع ــم ــت اج انـــطـــاق  عــشــيــة 

النصف: نسعى لتفعيل مسيرة العمل الرياضي المشترك

قفــزت مملكــة البحريــن إلــى صدارة المنتخبــات العربية المشــاركة في البطولــة العربية الحادية 
والعشــرين أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات التي يســتضيفها االتحاد المصري، فــي الفترة من 
5 حتــى 8 أبريــل الجــاري، علــى ميــدان ومضمــار أســتاد ملعــب خلــف أحمــد الحبتــور بالجامعــه 

األمريكية. 

 وتواصــل حصــاد منتخبنــا الوطنــي وسلســلة 
النتائــج اإليجابيــة فــي منافســات البطولــة، إذ 
رفع األحمر غلة رصيده من الميداليات الملونة، 
متمكنــا من حصــد 17 ميدالية بالتمام والكمال، 
منهــا 10 ميداليــة ذهبيــة، و5 ميداليــات فضيــة 
وعــداءات  عدائيــن  ليواصــل  وبرونزيتيــن، 
العربيــة  المحافــل  فــي  كعبهــم  علــو  منتخبنــا 

واآلسيوية والعالمية. 
ميداليتيــن  أمــس  منتخبنــا  العبــو  وأضــاف   
ذهبيتين في سباقي 3 أالف متر موانع سيدات 
أضافــوا  فيمــا  ســيدات،  تتابــع  متــر  و4×100 
ميداليتين فضية في سباقي 3 أالف متر موانع 

سيدات و4×100 متر تتابع رجال. 
التصفيــات، فقــد تأهــل جميــع   وعلــى صعيــد 
المناســفات  النهائيــة مــن  إلــى األدوار  عدؤونــا 

التي ستقام اليوم، في آخر أيام البطولة. 
 ومــن المؤمــل أن يحقــق منتخبنــا الوطنــي في 
ختــام مشــاركته بالبطولــة اليــوم عــدد جيد من 
الميداليــات الملونــة التــي ســتعزز مــن حظــوظ 
األحمر في التتويج بلقب البطولة في نســختها 

الحادية والعشرين. 
 

 الخالدي أسرع امرأة عربية 

االمــال  الخالــدي  هاجــر  عداءتنــا  تخيــب  لــم   
عندما ســجلت اســمها كأســرع امرأة عربية بعد 
أن حققت ذهبية سباق 100 متر عدو سيدات. 
 وانطلقت الخالدي دون رحمة إلى خط النهاية 
البــرق  بســرعة  الذهبيــة  الميداليــة  وخطفــت 
وطافت بعلم البحرين جوانب الملعب مســجلة 
زمــن وقــدره 12:05 ثانيــة بعــد منافســة علــى 

أشدها مع بقية المتسابقات قبل الوصول لخط 
النهائية، فيما جاءت زميلتها إيمان عيســى في 
المركــز الثاني بزمــن 12:08 ثانيــة، وفي المركز 

الثالث المغربية آسيا بزمن 12:09 ثانية. 
 وينفرد تكسب بذهبية 3 آالف متر موانع 

 ظفــرت بطلــة العالــم للشــباب العــداءة وينفــرد 
يابــي بالميداليــة الذهبيــة لســباق 3 آالف متــر 
موانــع ســيدات، بعــد أنهــت الســباق فــي المركز 
10:07:62 دقيقــة، وحّلــت  قــدره  بزمــن  األول 
فــي  ميكونيــن  تاجيســت  بالمنتخــب  زميلتهــا 

المركز الثاني بزمن 10:20:31. 
 

 بركة يحلق بذهبية 100 متر رجال 

بركــة  عبــدو  الوطنــي  منتخبنــا  عــداء  حّلــق   
بذهبيــة ســباق 100 متــر رجــال، بعــد أن ظفــر 
بالمركــز األول بــكل اقتدار، محققــا زمن وقدره 
10:40 ثانيــة، فيمــا حــّل زميلــه فــي المنتخــب 
أندرو فيشر ثانًيا بزمن 10:50 ثانية، وجاء في 
المركز الثالث المغربي تقرصيمون بزمن 10:56 

ثانية. 
 

 نورة تخطف ذهبية رمي القرص 

 تّوجــت العبــة منتخبنــا الوطنــي نــورة جاســم 
بمســابقة  أن ظفــرت  بعــد  الذهبيــة  بالميداليــة 
رمــي القرص واحتلت المركز األول عن جدارة، 
متمكنــة مــن تســجيل مســافة وقدرهــا 46.23 
متر، متفوقة على المصرية أميرة خالد صاحبة 
يوســف  فاطمــة  واإلماراتيــة  الثانــي  المركــز 

صاحبة المركز الثالث. 

 تأهل جميع عداؤونا لألدوار النهائية 

منتخبنــا  وعــداءات  عــداؤو  جميــع  وتأهــل   
الوطني إلى األدوار النهائية التي ســتقام اليوم 

في ختام منافسات البطولة. 
 ونجح العداءان يعقوب سالم وعبدو بركة من 
التأهل إلى نهائي ســباق 200 متر رجال بعد أن 
تجــاوزا مرحلة التصفيات بنجاح، إذ حل ســالم 
ثانيــا للمجموعــة األولــى، فيمــا جــاء بركــة ثالثا 

للمجموعة الثانية. 

روتجــي ومحمــد  إبراهيــم  العــداءان  وتمكــن   
أيــوب مــن بلــوغ نهائــي ســباق 800 متــر رجال، 
التصفيــات، حيــث تصــدر  بتجاوزهمــا مرحلــة 
روتجــي المجموعــة الثانيــة، فيمــا جــاء أيــوب 

ثانيا للمجموعة الثالثة. 
 

 جدول مشاركات اليوم 

 ومــن المؤمــل أن يواصــل منتخبنا الوطني 

اليــوم  فــي  والمتميــزة  اإليجابيــة  نتائجــه 
الرابــع واألخيــر مــن البطولــة، إذ سيشــارك 
األحمــر فــي 9 مســابقات مختلفــة بــدءا من 
400 متر حواجز سيدات نهائي في الساعة 
5:00 مســاًء بتوقيــت المملكــة، وبمشــاركة 
أن  يتوقــع  أمينــة يوســف، حيــث  العــداءة 
تحقق عداءتنا النتيجة اإليجابية المرجوة. 
العــداءة  ســتكون  نفســه،  التوقيــت  وفــي   
نورة جاسم على موعد مع نهائي دفع الكرة 

الحديدية سيدات. 
 وفــي ذات التوقيــت، ســيقام نهائــي ســباق 
800 متر رجال، بمشــاركة العداءان إبراهام 

روتجي ومحمد أيوب. 
بطلتنــا  تشــارك  مســاًء،   6 الســاعة  وفــي   
الذهبيــة هاجر الخالــدي والعداءة األولمبية 
متــر   200 ســباق  نهائــي  فــي  عيــد  ســلوى 
ســيدات، وفــي الســباق نفســه لفئــة الرجال 
يشارك العداءان يعقوب سالم وعبدو بركة، 
وهــو مــا يجعــل مــن الحظــوظ كبيــرة فــي 
تحقيــق ميداليــات ملونــة جديــدة للبحرين 

في ختام منافسات البطولة. 
جاشــاو  تاجيســت  العداءتــان  وتشـــارك 
 1500 ســباق  نهائــي  فــي  هيرباتــو  ومارتــا 
متر ســيدات الذي ســيقام في الساعة 6:40 
البــرت  العــداءان  مشــاركة  تتبعهــا  مســاًء، 
روب وبيرهانــو بجاتــو فــي نهائــي ســباق 5 

آالف متر رجال. 
 وســيختتم منتخبنا الوطني مشــاركته في 
منافسات البطولة عبر نهائي سباقي التتابع 

4×400 متر للسيدات والرجال.

ــتــتــويــج ــة ال ــص ــن ــة لـــم يـــفـــارق م ــك ــل ــم ــم ــم ال ــلـ ــاد األحـــمـــر يـــتـــواصـــل وعـ حـــصـ

منتخبنا الوطني يتصدر البطولة العربية أللعاب القوى

الالعبة نورة أثناء منافسات رمي  القرص

الوفد البحريني خالل اجتماع المكتب التنفيذي 

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي 

القاهرة - محمد الدرازي

فرحة الخالدي بتحقيق ذهبية 100 متر عدو فرحة الخالدي وإيمان بذهبية وفضية 100 متر سيدات فرحة بركة وفيشر بذهبية وفضية 100 متر رجال

من تتويج أبو بكر بذهبية 400 متر رجال فرحة عبدو بركة بذهبية سباق 100 متر رجال من تتويج إبراهام روتجي ببرونزية  1500 متر رجال
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إعداد: هبة محسن

إطالق محطة “بنفت بي” لمهرجان المأكوالت

أطلــق »ســيتي بنــك« حديثًا اإلصدار المطور من تطبيقــه الخاص بالهواتف 
الذكية ســيتي موبايل والمخصص لعمالئه حاملي بطاقات ائتمان ســيتي 
بنك في مملكة البحرين، وأطلق أيًضا بطاقتي االئتمان الجديدتين سيتي 
بريميــر وســيتي ريــوردز، وتأتــي جميــع هــذه الخطــوات بهــدف االرتقــاء 

بالتجربة المصرفية لعمالئه في المملكة إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال الرئيس التنفيذي لســيتي بنك 
في البحرين والكويت وقطر عثمان 
إحــدى  البحريــن  »مملكــة  أحمــد، 
أســواقنا الرئيســة ونحــن ملتزمــون 
والعمــل  فيهــا  االســتثمار  بمواصلــة 
المصرفيــة  خدماتنــا  تطويــر  علــى 
لألفــراد والشــركات حرًصــا منا على 

لعمالئنــا.  الخدمــات  أفضــل  تقديــم 
ولهــذا أطلقنا بطاقتينــا االئتمانيتين 
المصرفيــة  وخدماتنــا  الجديدتيــن 
الذكــي كــي  الهاتــف  المحســنة عبــر 
لعمالئنــا  منتجاتنــا  منافــع  نعــزز 
بمزايــا وامتيازات ومكافآت جديدة 

وجذابة.”

“سيتي بنك” يطلق إصداًرا مطوًرا في البحرين

8 أبريل 2019 االثنين
للتواصل: 317111509 شعبان 1440

تحتفــل شــركة طيــران الخليــج – الناقلــة الوطنيــة لمملكة البحريــن – بمرور عام 
واحــد علــى إطــالق عالمتهــا التجارية الجديدة خالل ســباق الفورمــوال 1جائزة 
البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج 2018؛ حيــث شــهد مالييــن المشــاهدين علــى 
مســتوى العالــم الشــكل والمظهــر الجديــد للعالمــة الجديدة للناقلــة خالل عطلة 

نهاية األسبوع للسباق. 

وكان إطــالق العالمــة التجاريــة للناقلة 
قــد تزامــن مــع أكبر حــدث فــي المملكة 
لرياضة الســيارات لضمــان تعريف أكبر 
عدد من الجمهور بشعار الناقلة الجديد 

والــزي الجديد ألفراد طاقــم المقصورة 
الناقلــة.  لطائــرات  الجديــدة  واأللــوان 
الســنوية؛  الذكــرى  بهــذه  ولالحتفــال 
أصــدرت طيــران الخليــج مجموعة من 
الصــور ومقطعــًا للفيديــو تعــرض زيهــا 
الجديــد عبــر مواقــع تاريخيــة مختلفــة 
الضــوء  تســلط  البحريــن  مملكــة  فــي 
علــى تــراث الجزيــرة ومظاهــر المدنيــة 

الحديثة فيها على حد سواء.
كريشــمير  التنفيــذي  الرئيــس  وعّقــب 
طيــران  “تحتفــل  بقولــه  كوتشــكو 
الخليج اليوم بمرور ســنة على إطالقها 
الجديــدة  التجاريــة  لعالمتهــا  الناجــح 

بالقــول “إن تغيير وجه أي شــركة ليس 
بالمهمــة الســهلة وقد مررنــا بالعديد من 
جلســات العصف الذهني وورش العمل 
الختيــار العالمة التجاريــة الرائعة التي 
نمتلكهــا اليــوم. لقــد تلقينــا ردود فعــل 

إيجابيــة كبيــرة منــذ إطالقنــا لهويتنــا 
وإمكانيــة  لبســاطتها  وذلــك  الجديــدة، 
تذكرها وتحديدها بســهولة. إن هويتنا 
ونصهــا  البيضــاء  بخلفيتهــا  الجديــدة 
وإنمــا  فقــط؛  بســهولة  تقــرأ  ال  الكبيــر 

تعكــس أيضًا رؤيتنا للتمركز في طليعة 
ولطالمــا  والتقــدم.  والحداثــة  االبتــكار 
أردنــا الحفــاظ على الصقر الذي يشــتهر 
بــه شــعارنا والحفاظ علــى لونه الذهبي 
والــدفء  الرفاهيــة  إلــى  يرمــز  الــذي 

الــذي تتميــز بــه المملكــة؛ حيــث يلهــم 
الصقــر الحالــي بأنفتــه وريشــه العديــد 
الخــط وتعريــف  مــن جوانــب تصميــم 
المقصورة، مما يضيف المزيد من العّزة 

إلى شعارنا المميز”.

“طيران الخليج” تحتفل بالذكرى األولى لعالمتها الجديدة

موظفو “إبراهيم كانو” يستعرضون قدراتهم
ــة الــوطــنــيــة األولــــــى لـــلـــمـــهـــارات الــفــنــيــة ــق ــاب ــس ــم إطـــــاق ال

نظمــت شــركة إبراهيــم خليل كانــو، الوكيل 
فــي  ولكــزس  تويوتــا  لســيارات  الحصــري 
مملكــة البحريــن المســابقة الوطنيــة األولى 
للمهــارات الفنيــة. وهــي مســابقة تنافســية 
ومعرفتهــم  الموظفيــن  مهــارات  إلظهــار 
التقنيــة وخبراتهــم العمليــة فــي المجــاالت 

التي يعملون بها. 
أقيمت المسابقة في مركز التدريب الجديد 
وشــهدت  كانــو.  خليــل  إبراهيــم  لشــركة 
مشاركة متسابقين من جميع مراكز خدمات 
البحريــن.  فــي  المنتشــرة  ولكــزس  تويوتــا 
حيــث تنافــس المتســابقون فــي المجــاالت 
التاليــة: اإلصــالح العــام، مستشــار الخدمة، 

تقدير اإلصالح والتصليح والصيانة.
واشــاد عضــو مجلــس إدارة شــركة إبراهيم 
خليــل كانو لشــؤون العمليــات إبراهيم كانو 
بأهميــة تنظيــم مثل هذه المســابقات قائالً: 
“ ينصب اهتمامنا الدائم في شركة إبراهيم 
خليــل كانــو على تحقيق رضــا العمالء الذي 

مــن نجاحنــا. وهــا  نعتبــره جــزءًا محوريــًا 
نحن نجتمع هنا لنؤكد على ســعينا المستمر 
لتجاوز توقعات العمالء واالرتقاء بمستوى 
خدمــات الصيانة والتصليح والصباغة. كما 
نعتــز للغايــة بثقافــة شــركتنا التــي تؤســس 
لرضــا الموظفيــن وتســاعدهم علــى تأديــة 
عملهــم بأفضل طريقة متبعة على مســتوى 

العالم”.
بــدوره تحــدث المدير العــام األول لخدمات 
الصيانــة لــدى شــركة إبراهيــم خليــل كانــو 
مايكل غود عن هذه المسابقة قائالً: “ تمثل 
هــذه المســابقة اســتثمارًا لمهــارات فريقنــا 
مــن الفنييــن حيــث أنهــا تضمــن امتالكهــم 
التقنيــة  المعرفــة  مــن  العاليــة  المســتويات 

والمهــارات الضروريــة للبقــاء فــي المقدمــة 
في مجال رعاية العمالء وخدمات الصيانة. 
تصــب هــذه المســابقات فــي صالــح تعزيــز 
رعايــة العمــالء إذ أنهــا ترفع من مســتويات 
رضــا العمــالء بفضــل خفــض وقــت التعطل 
ورفــع الكفاءة لجميع عمالئنا وشــركائنا في 

قطاع األعمال”.

أعلنــت “كريــدي مكــس” ترقيــة عــدد مــن كوادرهــا وذلــك فــي إطار سياســتها 
الرامية في توفير بيئة عمل تنافسية ومجزية. 

الرئيــس  هنــأ  المناســبة،  وبهــذه 
وجميــع  اإلدارة  وأعضــاء  التنفيــذي 
مكــس  كريــدي  شــركة  موظفــي 
علــى  بهــم  المحتفــى  الموظفيــن 
لهــم  متمنيــة  المســتحقة  ترقيتهــم 
فــي  والتقــدم  النجــاح  مــن  المزيــد 
وتمــت  والمهنيــة.  العمليــة  حياتهــم 
ترقيــة كل مــن: وليــد جــوزي، مديــر 
في قسم خدمات االئتمان والمخاطر 
ولطيفــة خلفــان، مســاعد مديــر فــي 
قسم الموارد البشرية وحسن محسن، 

المســاندة  قســم  فــي  مديــر  مســاعد 
العامة وشــيرين النجار، مســؤول في 
قســم تطويــر األعمال وحمــزة صالح، 
مســؤول فــي قســم خدمــات االئتمان 
والمخاطر وفضيلة الكوفي، مســؤول 
وماهــر  العامــة  المســاندة  قســم  فــي 
عبــدهللا، مســؤول فــي قســم تطويــر 
مســؤول  مطلــب،  ومحمــد  األعمــال 
وأحمــد  األعمــال  تطويــر  قســم  فــي 
الريميثي الفالسي، مسؤول في قسم 

خدمات االئتمان والمخاطر.

ترقية مجموعة من موظفي “كريدي مكس”
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تستعيد انفاسك وتسيطر على االمور.

لم تعد ذلك المتعب المرهق الذي ينزوي.

تشعر بحب الحركة والتعاطي اإليجابي.

يطرح هذا اليوم أمامك تحديات ويتسبب بتعب.

ابتعد عما يشكل لك صعوبة من دون تكرار.

إياك أن ترفض التجاوب مع اآلخرين.

قد تضطر إلى دفع مبالغ إضافية أو إلى تغيير.

يتوجب عليك االهتمام بالمعدة واالنتباه.

حاول التأقلم مع الوضع الجديد في العمل.

ال تقترب من الدهون والسكريات ابدا.

مارس الرياضة فهي مفيدة للجميع.

خبر سار في طريقه إليك متعلق بالعمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

8 أبريل

1985
الهند تقاضي شركة 

الكيمياويات 
“يونيون كاربيد” 

على مقتل 
2000 من 

المواطنين الهنود 
وإصابة 200000 آخرين 

في حادثة بوبال.

تستعد رنا سماحة 
إلصدار اغنية جديدة 

تعمل عنوان “مكسورة” 
تعاونت فيها مع الملحن 
محمود أنور ومن كلمات 

عمرو المصري، وتوزيع 
محمد عاطف الحلو.

tariq.albahar
@albiladpress.com

مغامرات إلنقاذ العالم في إطار ساخر شبابي يعرض في سينكو

الكوميدي “Shazam” في البحرين

ُيعــد فيلــم “Shazam” الدفعــة الســابعة في 
يعــرض  والــذي  الســينمائي  عالــم دي ســي 
حاليا في شاشــات شــركة البحرين للســينما 
ســينكو وفوكس سينكو وسط حضور كبير 

من الشباب داخل وخارج البحرين.
الكوميكــس  قصــص  عــن  مقتبــس  الفيلــم 
صبــي  حــول  أحداثــه  وتــدور  الشــهيرة، 
القــدرات  مــن  مجموعــة  علــى  يحصــل 
الخارقة، الســتخدامها وقــت الحاجة بكلمة 
سحرية واحدة. ويعد شازام البطل األصغر 
ســنا علــى اإلطالق ضمن الشــخصيات التي 
يتــراوح  حيــث  ســي،  الــدي  لعالــم  تنتمــي 
عمــره مــا بيــن اثني عشــر إلى خمســة عشــر 
عامــًا، لكنــه حيــن ينطــق الكلمــة الســحرية 
“Shazam” يتحــول إلــى شــخص بالــغ ذي 
قــوة عضلية هائلة وقــدرات خارقة عديدة. 
وعلــى الرغــم مــن تحــول “Shazam” إلــى 
رجــل خــارق إال أنــه يظــل محتفظــا بروحــه 
الطفولية وعقلية الصبي، ما يجعل ســلوكه 
مــن  المنطلقــة  والفكاهــة  بالمــرح  يتســم 
اندفاعــه. الفيلــم رائــع للمشــاهدة والتغييــر 
علــى  الحصــول  مــن   ”Shazam”  وتمكــن
 Rotten“ تقييم وصل إلى %93 على موقع
Tomatoes” وغيرهــا من المواقع، ويشــارك 
فــي بطولتــه زاكــري ليفــي ومارك ســترونغ، 
وجــاك ديالن غرايــزر، وهو من تأليف هنري 
جايدن، وإخراج دايفيد ســاندبيرغ صاحب 

فيلم الرعب الشهير “أنابيل”.

ومــن المعــروف أن “Shazam” مــن إخــراج 
ديفيد ســاندبيرج وكتب السيناريو الخاص 
بطولتــه  فــي  ويشــارك  جايــدن،  هنــري  بــه 
بجانــب زكاري ليفي كل من مارك ســترونج 
وجــاك جرايــزر ودجيمــون هونســو وروس 
باتلر وميشيل بورث وآدم برودي وغيرهم. 
ويذكــر أن الفيلــم مدته ســاعتين، ويحتوي 

على فريق وحوش الخطايا الســبع الشهيرة 
والتــي ســتضيف ألحــداث الفيلــم جانبا من 

الرعب بحسب وصف صناع الفيلم.
يتنــاول الفيلم في التفاصيل قصة المراهق 
اليتيم بيلي باتســون، الــذي ُقِتل والداه في 
حــادث أليــم، وعاش طفولــة معذبة، إلى أن 
تبنته عائلة كريمة، ثم قابل الســاحر غريب 

األطــوار الــذي منحــه قــوة هرقــل، وحكمــة 
ســليمان، وســرعة الزئبــق، وشــجاعة أخيل، 
وقــدرة أطلــس على التحمل، ومــن هنا تبدأ 
مغامراته إلنقاذ العالم في إطار كوميدي، إذ 
إنه بمجرد نطق “بيلي” كلمة شازام، يتحول 
إلى رجل بالغ، لكن عقلية الطفل المشــاكس 

تظل متحكمة فيه.

توقعــت اإلعالميــة الكويتيــة مي العيــدان، عودَة الفنانــة البحرينية 
زينب العسكري للتمثيل بعدما خلعت حجابها واعتزلت الفن 2009.

ونشــرت العيــدان عبــر صفحتهــا 
الشــخصية بـــ ”إنســتغرام” صورة 
دون  وهــي  للعســكري  حديثــة 
قائلــًة  عليهــا  وعلقــت  حجــاب 
“صــورة زينــب العســكري بعــد مــا 
خلعــت الحجــاب.. شــكلها بترجع 

للتمثيل”.

يذكــر أن العســكري تعــد واحــدًة 
دول  فــي  الفنانــات  أهــم  مــن 
الخليــج، اســتمر مشــوارها الفني 
ألكثــر مــن 18 عاًما قدمت خاللها 
العديــد مــن األعمــال كمــا قامــت 
ببطولة عدد من المسلسالت، كما 

أنها منتجة.

زينب العسكري تخلع الحجاب
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 1993
مقدونيا تنضم إلى األمم المتحدة بعد استقاللها من يوغوسالفيا.

2004
اتفاق لوقف إطالق النار بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المتمردة في دارفور.

 2005
 بدأ مراسم جنازة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان.

2010
أوباما ودميتري ميدفيديف يوقعان في العاصمة التشيكية براغ على اتفاقية جديدة.

2013
تفجير قرب المصرف المركزي في دمشق.
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يلتقي “Shazam” عندما كان مراهقا 
في إحدى محطات األنفاق المظلمة، 
ساحرا مخيفا رأى فيه معالم شجاعة 

وقوة لم يرها في بشري غيره، فقرر 
منح “بيلي” قدرات خارقة لـ6 ملوك 

خالدين )أخيل، سليمان، هرقل، 
أطلس، زيوس، وميركوري(، وبمجرد 

أن ينطق “بيلي” كلمة “شازام” يمتلك 
هذه القوة الخارقة.

عرف العالم البطل الخارق شازام عام 
1939، على يد الرسام “سي سي بيك”، 

والمؤلف بيل باركر، اللذين ابتدعا 
الشخصية في ذلك الوقت وبثا فيها 

الروح بمغامرات متنوعة رسخت قوة 
“شازام” بين بقية األبطال الخارقين 
في عالم القصص المصورة، إلى أن 
أصبحت قصص “Shazam” تحظى 

بقراءات أكبر من سوبرمان ذاته. 
وكانت شخصية “شازام” في القصص 

المصورة محل صراع بين استوديو 
مارفل وشركة دي سي لسنوات 

طويلة، إذ رأت مارفل أن شخصية 
البطل الخارق “Shazam” )إنتاج دي 

سي( نسخة طبق األصل من سوبرمان 
)إنتاج مارفل(، وبعدها دخلت األخيرة 
في صراع قضائي على حقوق ملكية 

“Shazam” مع شركة “دي سي”، إلى أن 
توقفت “دي سي” عن تأليف قصص 

مصورة عن الشخصية عام 1953.
وفي السبعينيات، عادت “دي سي” إلى 
 ،”Shazam“ تأليف قصص مصورة عن

وفي المقابل تخلت عن اسم “كابتن 
مارفل”، الذي كان يطلق على شازام 

في البداية، لشركة مارفل، والتي 
منحته إلى بطلة خارقة أخرى في 

قصص مصورة من إنتاجها.
اليوم يعرض الفيلم في سينمات 

شركة البحرين للسينما سينكو 
وشاشات فوكس سينكو الرائعة.

تاريخ

يعرض نــادي البحرين للســينما وضمن فعالياته يــوم االربعاء 
المقبل الفيلم الياباني ســارقي المحالت فــي منزل ُمتهالك 
في أحد أحياء طوكيو، يقطنه مجموعة من األشــخاص الذين 
ال تربطهم صلة قرابة يعيشون على سرقة المتاجر وعلى ما 
يكسبونه من أعمالهم البسيطة دون أن يكترثوا لهوياتهم أو 

ماضيهم، بل يعيشــون كعائلة لكن تتغير حياتهم عندما يقع 
أحدهم في قبضة الشرطة وتبدأ ظالل الماضي 

بالظهور لتختبر حقيقة مشاعرهم.

تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية لشــؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامــة راشــد بــن خليفــة آل خليفــة، افتتح يــوم أمس 
معــرض الفنانــة الســعودية فاطمة النمــر “ريحانة”، في 

“فضاء فولك للفنون “ حدائق باقر – السهلة الشمالية.
وتتميــز تجربــة الفنانــة بادمــاج الوجــوه المختلفــة لالنا 

المصــورة من احــداث المجتمــع ورهاناته بحيــث تالمس 
قضية موقفها مــن موقع المرأة في الوطن العربي. ويســتمر 

المعرض حتى 20 أبريل الجاري.

ثمــن المخرج منير الزعبــي ثقة الفنانة القديرة ســعاد عبدالله 
بأدواتــه كمخرج، من خالل مسلســل “أنا عنــدي نص”، الذي 
تخوض به عبدالله سباق دراما رمضان المقبل. وقال الزعبي، 
في تصريح صحافي، كل الحــب والتقدير واالحترام لكل من 
شــارك معي في مسلســل أنا عندي نص، شــكرا للســندريال 

سعاد عبدالله على هذه الثقة، والكاتب حمد الرومي.
وأعرب عن ســعادته بالتعاون مع طاقم العمل على مســتوى 

الممثلين والفنيين.

ثقة سعاد عبداهللمعرض “ريحانة” في السهلةسارقي المحالت في البحرين

طارق البحار



تستعد نجمة بوليوود، كارينا كابور، لتصوير أحدث أفالمها السينمائية،  «
بعنوان “Good News”، ونوعه كوميدي درامي رومانسي، والمقرر 

عرضه في الهند اعتبارا من 6 سبتمبر المقبل. وتعود كابور من خالل 
الفيلم للعمل مجددا مع النجم الكبير أكشاي كومار، بعد آخر عمل 
جمعهما قبل 9 سنوات، تحت قيادة المخرج راج ميهتا، كما يشارك 

معهما في التمثيل كيارا أدفاني وديلجيت دوسانجه.

االثنين
8 أبريل 2019 
3 شعبان 1440
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الثقافــي  الموســم  لفعاليــات  اســتمرارا 
“كل مــكان ال يؤنــث ال يعول عليه” لمركز 
والبحــوث،  للثقافــة  إبراهيــم  الشــيخ 
وتزامنــًا مع فعاليات ربيــع الثقافة، يطل 
الشــاعر الكويتي عبدهللا الفيلكاوي، في 
أمســية موســومة بـــ “آذان مــن القلــب”، 
إذ يســرد فيهــا قصائــد وجوديــة تعكــس 
تجربته الشــعرية، واشــتغاالته الفلسفية 
فــي انتقــاء المعانــي والقالــب معــًا، وفي 
الوقــت ذاتــه يحتفظ الفيلــكاوي بأصول 
الشــعر العربــي القديــم، مــن هنــاك يكون 
بيــت  الشــعر  بيــت  فــي  للقصيــدة كلمــة 
إبراهيــم العريض، اليوم االثنين 8 أبريل 

2019، عند الساعة الثامنة مساًء.
مــن  “آذان  قصيــدة  أن  بالذكــر  جديــر 
القلــب” حــازت علــى المركــز األول فــي 
مســابقة هيئــة الشــباب بدولــة الكويــت، 
درس  الشــاعر  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
علــوم  فــي  تغلغــل  أنــه  إال  المحاســبة 
الشــعر، ومــن جانب آخر فهــو باحث في 
التــراث العربي بمكتبة الكويت الوطنية، 
)برنامــج  فكــري  حــوار  برنامــج  ومقــدم 
محاضــر  أيضــًا  وهــو  ثقافــي)،  أدبــي 
لمؤسســة جائــزة  الشــعر  أكاديميــة  فــي 

عبدالعزيــز البابطيــن، وأكاديميــة األدب 
لرابطــة األدبــاء الكويتييــن، وكذلــك هــو 
صاحــب صالون ثقافي “أدبيات، وله من 

المشاركات”.
مؤتمــر حوار الحضارات العربي األوربي 
في بروكســل جائزة عبدالعزيز البابطين 
فــي  الطائــي  تمــام  أبــو  مؤتمــر   ،2013
ســعود  عبدالعزيــز  جائــزة  مراكــش، 
البابطيــن 2014، ســوق عــكاظ الموســم 
التاســع 2015، ربيع الشــعر الموسم عدة 
مواســم لمؤسســة عبدالعزيــز البابطيــن، 
أمســية اليوبيــل الذهبــي لرابطــة األدباء 

الكويتين 2014.

الشاعر الفيلكاوي في بيت الشعر

البحريــن  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن 
البيــادر  مســرح  يقــدم  االول  المســرحي 
بتاريــخ 10 ابريــل الجاري مســرحية “عود 
ثقــاب” مــن تأليــف جمــال الصقــر واخــراج 
عبدالرحمــن صابــر واشــراف عــام عبــدهللا 
الــدرزي وتمثيــل كل مــن بوصابــر، فاطمــة 
العلي، هبة قطب، فيصل الخالصي، شــهد 
قازانــي، ســينوغرافيا عبدالعزيــز شــريف، 

منفذ الديكور فتحية انور.
اهليــة  مســارح  خمســة  وتتنافــس  هــذا 
صيــف”  مطــر   “ وهــي  عــروض  بخمســة 
الطابــق  ســكان   “ جلجامــش،  لمســرح 
االرضــي” مســرح الريــف، “ حيــدر” مســرح 
الصــواري” “ نعــال النوخــذة” مســرح اوال” 
“ عــود ثقــاب “ مســرح البيــادر، وســيكون 
فــي  امــرأة   “ مســرحية  االفتتــاح  عــرض 
الظــالم” تأليف الفنان الراحل ابراهيم بحر 

واخراج حسين عبدعلي.

“عود ثقاب” 
بالبحرين 
المسرحي

اســتضافت المكتبــة الخليفّيــة بالمحــرق صبــاح الســبت 6 أبريل 2019، ورشــة عمــل لألطفال بعنــوان »لمحات من العمــارة البحرينية 
التقليدية«، من تقديم المعمارية البحرينية ندى الفردان، حيث تضمنت الورشة شرحًا مبسطًا للعمارة في البحرين قدمته المعمارية 

من خالل التعريف بخصائص هذه العمارة.

وفــي بدايــة الورشــة، اســتعرضت الفردان 
أســاليب البنــاء قديًمــا، فــي ظــل المــوارد 
التطــور  تناولــت  ثــم  محليــًا،  المتاحــة 
الــذي طــرأ علــى العمارة مــع مــرور الوقت. 
موضحًة أن مواد البناء كانت بسيطة، وقد 
ُصممــت البيوت وفقًا للمبادئ الكالســيكية 
للعمارة اإلسالمية من ضمنها الحفاظ على 

الخصوصية.
وتخللــت الورشــة تطبيقــات عمليــة، حيث 
رســومات  بتصميــم  المشــاركون  قــام 
مــن  مختلفــة  ألجــزاء  مبســطة  هندســية 
المبانــي التقليديــة التي تعكس فن العمارة 

البحرينية األصيلة.
البرنامــج  إطــار  فــي  الورشــة  هــذه  تأتــي 
الثقافــي المتنوع للمكتبــة الخليفية، حيث 
واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  تســعى 

الســتعادة الــدور التوعوي للمكتبــة، والتي 
ُعرفــت كمركــز إشــعاع ثقافي فــي المحرق 

خصوًصــا والبحريــن عموًمــا منــذ إنشــائها 
قبل 65 عاًما.

المشاركون يصممون رسومات هندسية ألجزاء من المباني التقليدية

ورشة عمل عن “العمارة البحرينية التقليدية”

اســتضاف مســرح البحريــن الوطني الســبت الموافــق 6 أبريل 2019 
جلســًة حوارية بعنوان “الموســيقى وحياة الموســيقي” أدارها الفنان 
محمــد حــداد وشــارك فيهــا أكثــر مــن 20 موســيقيًا وملحنــًا وفناًنــا 
بحرينيــًا. وتأتــي هــذه الجلســة ضمــن البرنامــج التعليمــي لمهرجــان 
ربيــع الثقافــة الرابــع عشــر. وتطرقــت الجلســة الحواريــة إلــى عــدد 
مــن الموضوعــات التــي تهــم العامليــن في مجــال اإلنتاج الموســيقي 
تواجــه  التــي  والعمليــة  الماديــة  كالتحديــات  البحريــن  مملكــة  فــي 
الموســيقيين، ســبل اســتفادتهم مــن التجــارب الموســيقية العالميــة، 
عالقة الموسيقيين مع شركات اإلنتاج الفني، حركة النقد الموسيقي 
وانعكاســها علــى تطــور الفنانيــن العامليــن فــي هــذا المجــال، ســبل 

الحفاظ على األعمال الموسيقية وحقوق النشر وغيرها. 
الحضــور خــالل  مــن  عــدد  الحواريــة مداخــالت  الجلســة  وشــهدت 
المحــاور التــي طرحهــا محمــد حــّداد. والتــي تمحــورت حــول دور 
الموســيقي البحرينــي البــارز فــي عكــس هويتــه الثقافيــة مــن خالل 
معزوفاتــه وأعمالــه الموســيقية، وقــدرة الفنان على الجمــع بين أكثر 
مــن مهــارة كالعــزف والتلحين والتوزيــع. إضافًة إلى أهمية اســتثمار 
الفنــان فــي مهاراتــه الموســيقية والســعي الدائــم لتطويرهــا وتقديم 

مــن  عــدد  الحواريــة حضــور  الجلســة  للجمهــور. وشــهدت  األفضــل 
المغنيّيــن، والذيــن أوضحوا من خالل مداخالتهم بــأن الفنان العامل 
للمســيرة  المزيــد  وإضافــة  التفــوق  يمكنــه  الموســيقى  مجــال  فــي 

الموسيقية اإلبداعية في مملكة البحرين. 
وتأتــي الورشــة ضمــن سلســة ورش عمــٍل تعليميــة تــدور حــول فلك 
الموســيقى، ضمــن برنامــج مهرجــان ربيــع الثقافــة 2019، وتســاهم 
مثــل هــذه الــورش فــي تعزيز الوعــي الموســيقي لدى مختلــف فئات 
المجتمع، عبر شــروح نظرية وعملية تفّســر أنواع الفنون الموســيقية 

وأدواتها المختلفة.

أعلــن مركــز عبدالرحمــن كانــو الثقافــي أنــه 
سيدشــن برنامجــه الثقافــي الجديــد لشــهر 
أبريل ومايو ويونيو 2019 للموسم الثقافي 
الخامــس والعشــرين بباقــة مميــزة بالعديــد 

من الفعاليات واألنشطة المتنوعة.
ينظــم  الجــاري  أبريــل   9 الثالثــاء  ففــي   
القصيــدة  مــع  )ســيرتي  بعنــوان  محاضــرة 
العاميــة( لعلــي الســتراوي ويديــر الحــوار ا 

أحمد المؤذن
بتنظيــم  أبريــل   وتتواصــل فعاليــات شــهر 
الكتابــة( لألســتاذة  مــع  )رحلتــي  محاضــرة 

أمينــة الكوهجــي ويديــر الحــوار علــي 
عبــدهللا خليفــة، وذلــك يــوم الثالثاء 
16 أبريــل الجــاري، وتتبعهــا أمســية 
الصيــادي  علــي  للشــعراء  شــعرية 

وآالء  المــالح  وناديــة  آدم  ومحمــود 
الغريفــي تديرها الشــاعرة منار الســماك، 

وذلك في يوم الثالثاء 23 أبريل الجاري.
 ويدشــن المركــز فــي يــوم األحــد 28 أبريــل 
كتــاب )المطرب محمد زويــد.. وتر البحرين 
األصيــل( وكتــاب )ســعد الجزاف.. خمســون 
عاما من العطاء( إلبراهيم الدوســري ويدير 

الحوار عيسى هجرس.
المركــز  ينظــم  أبريــل   30 الثالثــاء  ويــوم   
محاضــرة )الســلوك الخاطــئ في اســتخدام 

الدواء( للدكتور محمد 

صالــح عبد اللطيــف وتدير الحوار الدكتورة 
ســهير المهندي، أما في الفترة ما بين 1 إلى 
3 مايــو المقبل فيقيم المركز أمســيات شــهر 

رمضان المبارك المفتوحة
 وفيمــا يخص بباكورة فعاليات شــهر يونيو 
 11 الثالثــاء  يــوم  المركــز  فينظــم  المقبــل 
يونيــو أمســية تجربــة األلبــوم األول لفرقــة 
هارمونــي الموســيقية )لهــذا ســنبقى( للفنان 
الجابــري  يوســف  والفنــان  أســيري  محمــد 
األمســية  ويديــر  الحســن  محمــد  والفنــان 

الفنان عيسى هجرس. 
البرنامــج  فعاليــات  المركــز  ويختتــم   
الجديد بتنظيــم محاضرة )صحافة 
المســتقبل(  صحافــة  الفيديــو.. 
يوم الثالثاء 18 يونيو لألســتاذ 
حســن محفــوظ ويديــر الحوار 

األستاذ راشد الغائب.

البارز في عكس هويته الثقافية تتناول دور البحريني  ــة مــمــيــزة مـــن الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة ــاقـ بـ

جلسة حوارية عن الموسيقى في “مسرح البحرين” “كانو الثقافي” يدشن برنامجه الجديد

“أبل” تكشــف عــن منصــة للبــث التلفزيوني وبوابــة لأللعاب
كشــفت مؤخــرا شــركة أبــل عــن منصتهــا الجديــدة للبــث التفلزيوني، أبل تي فــي بلس، في حفل ملــيء بالنجوم في كالفورنيا. وكانت جنيفر أنيســتون، وســتيفن ســبيلبرغ، وأوبرا 

وينفري بين الذين ظهروا على مسرح الحفل بمقر شركة أبل، للكشف عن مشاركتهم في مشاريع تلفزيونية تمولها الشركة، عمالقة التقنية األميركية.

وســتتضمن منصــة أبــل الجديــدة عروضــا مــن شــبكات بث 
موجــودة بالفعــل أمثــال “هولــو” و“إتــش بــي أو”. وأعلنــت 
أبــل كذلك عن عزمها تدشــين بطاقة ائتمان وبوابة لأللعاب 

وتطبيق مدعم لتقديم األخبار.
الرئيــس  كــوك  تيــم  كاليفورنيــا، وكان  فــي  الحفــل  وأقيــم 
التنفيــذي ألبــل واضحــا منــذ البدايــة بــأن اإلعــالن ســيكون 
عــن خدمــات جديدة وليس عــن أجهزة جديــدة. وُيعّد ذلك 

بمثابة تحول في االتجاه للشركة ذات ال 42 عاما.
أحاط زخم كبير من التوقعات خوَض أبل غماَر ســوق البث 
التلفزيونــي التي تســيطر عليها شــركات من أمثــال أمازون 
ونتفليكــس. وكشــف ســتيفن ســبيلبرغ عــن تطبيــق أبل تي 

في بلس على أن ُيّدشن في الخريف.
للبــث  المــواد  بعــض  بإنتــاج  ســيقوم  إنــه  ســبيلبرغ  وقــال 
علــى المنصــة الجديــدة. ومــن بيــن النجــوم الذيــن ظهــروا 
كاريــل،  ســتيف  ويذرســبون،  ريــس  الحفــل:  مســرح  علــى 
جيســون موموا، ألفري وودارد، والكوميدي كميل نانغياني 
وشخصية بيغ بيرد في سلسلة Sesame Street لألطفال. 
وســيكون التطبيــق متاحــا منــذ لحظة صدوره علــى أجهزة 
ســوني،  جــي،  إل  سامســونغ،  أمثــال  منافســة  شــركات 
وتلفزيونــات فيزيــو الذكيــة، إضافة إلى فايرســتيك وروكو 

التابعتين ألمازون.

شــركة  غيــاب  ولوحــظ  االشــتراك،  رســوم  عــن  ُيعَلــن  ولــم 
نتفليكــس عــن الحفل، وكانت اســتبعدْت نفســها بالفعل من 
المشــاركين. وعلــق إد برامــان، خبير اإلنتــاج بجامعة يورك: 
“ســيجري اختبــار أبــل، فهــل يمكــن لمحتوى جديــد أن يميز 

أبــل عــن منافســيها، وهل يمكــن ألبل تقديــم محتوى جديد 
 Stranger بوســعه الوصــول للجماهيــر علــى غــرار سلســلة
Things التلفزيونيــة التــي قدمتهــا نتفليكــس علــى ســبيل 

المثال؟”

أسامة الماجد
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“البيئة” و”الرفق بالحيوان” يعيدون 5 سالحف نادرة للبحر

ضباط وضابطات يرقصون داخل قسم شرطة

مع  بالتعاون  للبيئة  األعلى  المجلس  أعــاد 
خمس  بالحيوان  للرفق  البحرين  جمعية 
ســاحــف نـــــادرة لــبــيــئــتــهــا الــطــبــيــعــيــة بعد 
استامها  منذ  أشهر  ثاثة  لمدة  رعايتها 
سواحل  على  عليها  عثروا  مواطنين  من 

المملكة في حاالت صحية سيئة.
وقال محمود فرج رئيس جمعية البحرين 
أعيدت  الــســاحــف  إن  بــالــحــيــوان،  للرفق 
من  بالقرب  وأطلقت  للبحر  األحـــد  أمــس 
جزر حوار وذلك تحت إشراف مباشر من 
للبيئة  األعلى  للمجلس  التنفيذي  الرئيس 
محمد بن دينة، وبحضور الرئيس التنفيذي 
البيئي  واإلخصائي  ديــورك  بــول  للجمعية 
البيئي  والناشط  منصور،  علي  بالمجلس 
الموقع  الــفــريــق  يــغــادر  ــم  ول شعيب.  علي 
الساحف  اســتــطــاعــة  الــتــأكــد مــن  بــعــد  إال 

السباحة داخل البحر. 
ترعى سبع ساحف  الجمعية  أن  وأضــاف 
فصيلة  وهــي  الصقر(،  )منقار  فصيلة  مــن 
وأنهم  بــاالنــقــراض،  ومــهــددة  ــادرة  نـ تعتبر 
للبحر  أعادوا منها هذه الساحف الخمس 

واستطاعتهم  تعافيهم  مــن  الــتــأكــد  بــعــد 
العيش بصورة طبيعية دون مساعدة. 

وأشـــار فــرج أن ثــاث مــن هــذه الساحف 
مواطنين  من  الجمعية  استلمتها  الخمس 
في  مختلفة  ســواحــل  على  عليها  عــثــروا 
المملكة، بينما استلم المجلس األعلى للبيئة 

اثنتين وسلموها للجمعية كي ترعاها ليتم 
مثمنا  الطبيعية،  لبيئتها  الحــقــا  إعــادتــهــا 
هذا  فــي  والبيئة  الجمعية  بين  الــتــعــاون 
سيستمر  التعاون  هذا  أن  مؤكدا  المجال، 
البيئي،  المجال  فــي  المملكة  يخدم  فيما 

ويجعلها محل إشادة دولية.

تداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي 
مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر مــجــمــوعــة مـــن ضــبــاط 
الــشــرطــة بــداخــل أحـــد األقــســام وهـــو يـــؤدون 

رقصة على أغنية.
كورينث  وقام ضباط وضابطات قسم شرطة 
فيديو  بتصوير  األميركية  تكساس  والية  في 
 Uptown“ أغنية  نغمات  على  يرقصون  وهــم 
2014، بطريقة  العام  التي صدرت في   ”Funk

طريفة ومحترفة.
يذكر أن األغنية األصلية للفنان: مارك رونسون 
على  وحصلت  مــارس  برونو  المميز:  والفنان 

جوائز عدة، منها جائزة “غرامي”.
ــاط قــســم شــرطــة كــورنــيــث  وبــيــنــمــا نــشــر ضــب
الضباط  لزمائهم  تحديهم  أعــلــنــوا  الفيديو، 
بقسم نورفولك هي مدينة مستقلة في والية 
األميركية،  المتحدة  الــواليــات  في  فيرجينيا 
في  بحرية عسكرية  قاعدة  أكبر  فيها  ويوجد 

العالم.
وتــقــول صفحة قــســم شــرطــة كــورنــيــث على 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي “فــيــســبــوك” إن  مــوقــع ال

في  بالتميز  تلتزم  كورنث  في  الشرطة  إدارة 
المبتكرة  الشرطة  أساليب  خال  من  الخدمة 

والتقدمية.
وتــؤكــد أيــضــا عــلــى تــقــديــر “ثــقــة الــمــواطــنــيــن 

ونــزاهــة  بــشــرف  الـــواجـــب  بتنفيذ  وااللـــتـــزام 
ــراكـــات والــجــهــود  ــال الـــشـ ــاء. مـــن خــ ــريـ ــبـ وكـ
السامة  لتعزيز  بجهد  والــســعــي  الــتــعــاونــيــة، 

واألمن في المجتمع”.

ــار الـــجـــزائـــريـــة  ــهـ ــنـ ذكــــــرت صــحــيــفــة الـ
إحــدى  فــي  الموظفين  أن  األحـــد  أمــس 
المستشفيات في الباد ألقوا جثة رجل 
رفض  أن  بعد  المرحاض  داخــل  عجوز 

األطباء التوقيع على شهادة وفاته.
حكومية  مصادر  عن  الصحيفة  ونقلت 
محمد  الـــجـــزائـــري  الــصــحــة  وزيـــــر  أن 
إلى  تحقيق  لجنة  بإرسال  أمــر  ميراوي 
شرقي  الجامعي  وزو  تيزي  مستشفى 

الجزائر، حيث وقعت الحادثة.
عاما،   66 وعمره  المسن،  الرجل  ودخــل 
بسبب  أبــريــل   3 فــي  المستشفى  ــى  إلـ
لكنه  التالي،  اليوم  في  وخــرج  المرض، 
حيث  أبـــريـــل،   5 فــي  للمستشفى  ــاد  عـ

استقبله قسم الطوارئ.
السبت،  صــبــاح  الــرجــل،  تــوفــي  وعندما 
الموجودين  األطباء  إلى  ممرض  توجه 
في قسم الطوارئ لتوقيع شهادة وفاته، 
مما  توقيعها،  جميعا  رفــضــوا  أنــهــم  إال 
مرحاض  في  الجثة  وضــع  إلــى  اضطره 

قسم الطوارئ.

إلقاء جثة داخل مرحاض 
بمستشفى جزائري تمكنت السلطات األميركية، مؤخرا من طي جريمة مروعة ارتكبت قبل خمس سنوات وأدت 

إلى مقتل رجل وصديقته الحامل. وبحسب ما نقلت صحيفة “ميرور”، فقد تم العثور على 
جمجمة الرجل، شارلز أوبينير، 25 سنة، خال األسبوع الماضي، في والية ميشغان.

الشابة  ولقيت  البيت.  إلى  بدعوتهما  الضحيتين  باستدراج  أوسترابك،  بــرادي  القاتل،  وقام 
سلوكوم، 18 سنة، مصرعها خنقا على يد القاتل، في سنة 2014. أما صديقها، فقتل بطلقة 
نارية في الرأس، وفق ما أظهره تقرير الطب الشرعي. وخضعت الضحية التي كانت حاما 
لاعتداء  وتعرضت  أيــام،  خمسة  طــوال  التعذيب  من  مروعة  لصنوف  الثامن،  الشهر  في 
والتعذيب وأجبرت على تدخين الماريوانا. في غضون ذلك، انتحر القاتل المشتبه فيه عن 

طريق طلقة نارية خال مطاردته من جانب عناصر الشرطة.

عندما توقف فيبي فوكر بسيارته في سيدني بعد ظهر أمس األحد كانت هذه نهاية رحلة 
استمرت أكثر من ثاث سنوات قطعها المغامر الهولندي بسيارته فولكسفاغن التي حولها إلى 

سيارة كهربائية.
سيارة  تقطعها  مسجلة  رحلة  أطــول  هي  فوكر  مــبــادرة  أن  اإللكتروني  الحملة  موقع  وذكــر 

كهربائية على اإلطاق، وبدأت بهدف التوعية بمستقبل خال من الكربون.
وغادر فوكر هولندا في مارس 2016 وقضى 1119 يوما قطع خالها أكثر من 95 ألف كيلومتر 

وزار 33 بلدا، في محاولة للفت االنتباه إلى استدامة ومتانة السيارات الكهربائية.
وقال فوكر لمشجعين كانوا في استقباله عندما وصل إلى خط النهاية “ساعدني نحو 1800 
شخص في رحلتي عبر أوروبا والشرق األوسط والهند وجنوب شرق آسيا، وأخيرا وصلت 

إلى هنا”.

جمجمة تحل لغز جريمة مروعة قبل 5 سنوات

أطول رحلة في العالم بسيارة كهربائية

أداء فنانين قبل انطاق سباقات بطولة كأس العالم لركوب الخيل في دبي، اإلمارات العربية المتحدة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مجرد رقم

ــفــارق  ــاء اســتــطــاع بــشــأن ال جـ
بــيــن  األزواج  ــن  ــيـ بـ الـــعـــمـــري 
على  تفاعا  المنشورات  أعلى 
إنستغرام “الباد” أمس. وأجاب 
ســؤال  عــلــى  المتابعين  معظم 
تقبلين  تقبل/  هل  االستطاع: 
أكبر منك؟  الزواج بمن هو/هي 
@ المستخدمة  وقــالــت  بــنــعــم. 

رجــاً  كــان  “إذا   monamas85
سّنه  مــن  أكــبــر  وعقله  محترًما 

فنعم... العمر مجرد رقم”.

أنها  كونغ  هونغ  فــي  السلطات  أعلنت 
قــرون  مــن  كــيــلــوغــرامــا   82.5 ضبطت 
بــقــيــمــة 2.10  ــرن  ــقـ الـ ــوان وحـــيـــد  ــيـ حـ
 5 خــال  حملة  أكبر  في  دوالر،  مليون 
أعــوام، حيث تواجه هونغ كونغ زيادة 
المهددة  الــســاالت  تهريب  نشاط  فــي 

باالنقراض.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة بــعــدمــا ضبطت 
هونغ كونغ في وقت سابق من العام 40 
كيلوغراما من قرون وحيد القرن و8.3 
النمل،  آكــل  حيوان  حراشيف  من  طن 

وأكثر من 1000 من األنياب العاجية.
وتــعــد هــونــغ كــونــغ واحــــدة مــن نقاط 
الــعــالــم لمهربي  فــي  الــرئــيــســة  الـــمـــرور 
الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة، حـــيـــث تـــمـــر عــبــرهــا 
المهربة،  ــمــواد  ال مــن  كبيرة  مجموعة 
ــتــي تــشــمــل زعـــانـــف أســـمـــاك الــقــرش  ال
وأشاء النمور وقرون وحيد القرن، في 
الطريق إلى آسيا والبر الرئيس للصين.

عاش زوار إحدى مدن الماهي البريطانية 
القطار  توقف  بعدما  الرعب،  من  لحظات 
علو  على  يركبونه  كانوا  الــذي  األفعواني 

30 مترا.
وأظهر مقطع فيديو، لحظة إخاء القطار 
عن  الباحثون  الــزوار  واضطر  األفعواني، 
الــخــروج بشكل بــطــيء،  إلـــى  الــمــغــامــرة، 
التوقع  يـــؤدي  أن  يخشون  كــانــوا  بعدما 

المفاجئ إلى كارثة.
ارتفاع  بلوغ  األفعواني  القطار  ويستطيع 
اللعب  لــعــربــة  يــمــكــن  كــمــا  مـــتـــرا،   36 مـــن 
 90 إلــى  تصل  بسرعة  تسير  أن  المثيرة 

كيلومترا في الساعة.
فــي  ــمـــاهـــي  الـ مـــديـــنـــة  إدارة  وذكـــــــرت 
ستافورد شاير، أن سامة الــزوار لم تكن 
وأضافت  لحظة،  أي  في  للخطر  معرضة 

أن اإلخاء تم بشكل آمن.
ــمــاهــي لــمــدة تــفــوق عـــن 3  وتــوقــفــت ال
الــمــفــاجــئ، وقالت  الــحــادث  بعد  ســاعــات 
أحد  تعطل  عن  نجم  “اإلربـــاك  إن  اإلدارة 
المصاعد بشكل مؤقت فقط، وبالتالي لم 

يكن هناك عطب مقلق”.

هونغ كونغ تضبط 
أكبر كمية من 

“القرون الثمينة”

لحظات من “الرعب 
المعلق” في مدينة مالٍه

قـــرر أحـــدهـــم أن يـــتـــذوق طــعــم شــطــيــرة بعد 
إرسالها على ارتفاع 10000 قدم )24 ميا( في 
إلى  الــحــرارة  درجــات  تنخفض  الفضاء، حيث 

50 درجة مئوية تحت الصفر.
 ”Geek.com“ ــشــهــيــر  ال الـــمـــوقـــع  وبــحــســب 
ــالـــغـــرائـــب الــتــكــنــولــوجــيــة، قـــام  الــمــخــتــص بـ
البريطاني تومي ستانياند، وهو مدون شهير 
لهذه  فيديو  بمشاركة  يــوتــيــوب،  مــوقــع  على 
متابعيه،  مــن  مليونين  مــن  أكــثــر  مــع  التجربة 
الجوي  للغاف  الشطيرة  بــإرســال  فقط  ليس 

لألرض فقط، بل أكلها أيضا.
“رأيــت   Today.com لموقع  ستانياند  وقــال 
أشخاًصا يرسلون األشياء إلى الفضاء ولكن لم 
لذلك  يرسل أحد من أي وقت مضى شطيرة. 
بذلك. استغرق  يقوم  أول من  أكون  أن  قررت 
جهود  وبــعــد  التحضير.  مــن  أســبــوعــيــن  ــر  األمـ
كبيرة، نجحنا في تجربتنا”. وأضاف أنه عندما 
وجدها  التجربة،  انتهاء  بعد  الشطيرة  تــذوق 
جافة ومسحوقة ومجمدة وقال “ال أنصح أي 

أحد أن يقوم بذلك”.

يرسل وجبة للفضاء ثم يأكلها

قالت الممثلة الكوميدية والناشطة األميركية تشيلسي هاندلر إن فوز 
دونالد ترامب في العام 2016 أوصلها لحالة لحالة نفسية سيئة، وأنها 

بحثت عن طبيب للعاج عقب انتهاء االنتخابات. وشرحت هاندلر لدى 
ظهورها في برنامج “رييل تايم ويذ بيل مار” أنها مرت بما يعرف بـ “أزمة 

منتصف العمر” )مواليد 1975( عقب صدمة فوز ترامب، وهو الموقف الذي 
لم تعشه من ذي قبل من حيث القلق الشديد. كما ذكرت أن فوز ترامب 

قادها أيضا لتدخين الماريجوانا لبعض الوقت، للتخلص من مرارة الواقع.

صورة للشطيرة وهي في الغالف الجوي

إعادة خمس سالحف نادرة لبيئتها الطبيعية

ترجمة فاضل المؤمن
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