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جرًيــا علــى عــادة ســموه مــع إطاللــة شــهر رمضــان المبارك 
مــع  للتنســيق  العمــل  بــدأ  فقــد  رمضانيــة،  منــح  بتســليم 
الجمعيــات والصناديق الخيرية الســتالم المنح الرمضانية 
لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفــة التــي من بينها توزيــع 120 طنًّا من األرّز 
على األسر البحرينية المتعففة يبلغ مجموعها 6000 كيس 

سعة 20 كيلوغراًما.
ورفع ممثلو الجمعيات والصناديق الخيرية خالص الشــكر 
وعظيــم االمتنــان لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 

على ما يوليه سموه دوًما من حرص على دعم المواطنين 
البحريــن  شــعب  أن  مؤكديــن  كاهلهــم،  عــن  والتخفيــف 
الــذي ُيديــن لســموه مــا وصل إليــه من مســتوى متقدم من 
النهضــة والتنمية فهو ُيدين لســموه كذلك مواقفه الداعمة 
ألبنــاء الوطــن في مختلف المناســبات والمجاالت الخيرية 

واإلنسانية األخرى.
وأكــدوا أن منحــة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
تســاهم في التخفيف عن األسر المتعففة لتوفير متطلبات 
شــهر رمضــان الكريــم، داعين هللا أن يحفظ ســموه ويديم 
عليــه نعمــة الصحــة والعافيــة ويجعلــه ذخــًرا وســنًدا لهــذا 

الوطن وشعبه.

افتتح وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل حميدان، أمس معرض التوظيف 
العــام، الــذي تنظمــه وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ويســتمر حتــى اليــوم، 
وبلــغ مجمــوع عــدد الوظائــف الشــاغرة المعروضــة 1150 وظيفــة فــي مختلــف 

التخصصات.

وتنفيــذ  متابعــة  إطــار  فــي  ذلــك  جــاء 
تنفيــًذا  للتوظيــف،  الوطنــي  البرنامــج 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  لتوجيهــات 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 

القائــد  نائــب  العهــد  وولــي  خليفــة  آل 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 

سلمان بن حمد آل خليفة. 

وظيفة ومبادرات لرفع البحرنة

للمرة الرابعة... المنامة دون “دوري وكاس”“امرأة في الظالم”انتخاب رئيس الجزائر 4 يوليوالوداعي يفوز بجائزة “الوافر”توجيه تهمة القذف لطبيبة نفسية
 وجهة النيابة العامة إلى  «

المتهمين المنسوب إليهم 
مقطع الفيديو المتداول بمواقع 

التواصل االجتماعي عن فصل 
طالبة بسبب ترويج عقار طبي 
محظور تهمة القذف علنًا في 

حق الشاكين ونشر أخبار كاذبة.

استهل عيسى الوداعي قائمة  «
الفائزين بالجوائز الكبرى للنسخة 

العاشرة من حساب “الوافر” 
من المصرف الخليجي التجاري، 

وذلك بفوزه بالجائزة الكبرى 
لشهر فبراير، وهي عبارة عن 50 

ألف دينار نقًدا.

حدد الرئيس الجزائري االنتقالي،  «
عبد القادر بن صالح، أمس، 

في بيان الرابع من يوليو موعدا 
لالنتخابات الرئاسية، التي كانت 

مقررة في وقت سابق في 28 
أبريل قبل أن يلغيها الرئيس 

المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

افتتحت المهرجان البحرين  «
المسرحي األول بعرض مسرحية 

“امرأة في الظالم” من تأليف 
الفنان الراحل إبراهيم بحر، ومن 

إخراج الفنان حسين عبدعلي، 
وتتناول المسرحية حالة امرأة تكابد 

مشقة العزلة بعد هجران زوجها.

فشل فريق المنامة في الحفاظ  «
على لقبيه “الدوري والكأس” أو 

أحدهما في الموسم الرياضي 
الجاري قد يعتبر حدثا جديدا، 

فهذه هي المرة الرابعة التي يخرج 
فيها “الزعيم” دون اللقبين مًعا 

منذ عقدين من الزمن.
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أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة يوســف 
بــن أحمــد كانــو، الوجيــه خالــد محمــد كانو، 
تتضمــن  للمجموعــة  جديــدة  إســتراتيجية 
تأســيس هيــكل إداري يمنــح أفــراد العائلــة 

مهــام إداريــة مرتبطــة بالعمليــات اليوميــة، 
تهدف إلى المحافظة على تماســك الشــركة 
وإعطاء فرصة للشباب إلظهار قدراتهم، مع 
العنايــة بأســس الحوكمــة ونظــام “المكافــأة 

والحســاب”. وكشــف فــي حديــث للصحافة 
تــدرس  المجموعــة  أن  أمــس  المحليــة 
اســتعدادها لطــرح جــزء مــن أســهمها فــي 
اكتتــاب عــام، قّدرهــا بيــن 20 % و30 %، 
فيمــا توقــع أن “تتخمر” الفكــرة خالل 3 إلى 

5 سنوات.

الوجيه خالد كانو: إستراتيجية تمنح شباب العائلة فرصتهم

“يوسف كانو” تستعد الكتتاب عام

)١١(

وزير الداخلية يبحث التحديات األمنية

)06(

)09(

أكــد عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة أن الثــروة الحقيقية للوطن هي أبناؤه 
المخلصون الذين نعتز بهم لما يتميزون به من وعي وحماس وتطلعات ســامية لخدمة وطنهم وتطوره، 
وقد عرف عن أهل البحرين دائما بالســمعة الطيبة والخلق الحميدة والترحيب المحبة للجميع وتكاتفهم 

يدا واحدة لخدمة وطنهم.

جــاء ذلــك خــالل اســتقبال جاللــة الملــك فــي قصــر 
الصخيــر أمــس رئيــس مجلــس النواب فوزيــة زينل، 
ونائبــي  الصالــح،  علــي  الشــورى  مجلــس  ورئيــس 
الرئيســين، وأعضاء لجنة الــرد على الخطاب الملكي 
فــي مجلســي الشــورى والنــواب، حيــث رفعــوا إلــى 
جاللته رد المجلســين على الخطاب الملكي الســامي 
افتتــاح دور  الملــك خــالل  بــه جاللــة  الــذي تفضــل 

االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس. 
وقــال جاللتــه “نحــن معكــم فــي كل مــا فيــه الخيــر 
للجميــع ونتطلع بإذن هللا إلى مســتقبل أكثر إشــراقا 
ونمــوا نحــو مزيــد مــن التنميــة والرقــي خاصــة مــع 

االكتشــافات النفطيــة المبشــرة بالخيــر بــإذن هللا بما 
يعود على وطننا وجميع أبناء شعبنا الكريم بالخير”.

وأشــاد جاللتــه بــدور المــرأة البحرينية في مجلســي 
الشــورى والنواب في دفع مسيرة التنمية في وطننا 
العزيــز، مؤكدا جاللته مســاهمة الشــباب في مجلس 
النــواب وأهميــة ســعي أعضــاء الســلطة التشــريعية 
والمتطلبــات  الوطنــي  العمــل  أولويــات  لمراعــاة 
المســتقبلية، ومواصلــة جهــود مــن ســبقهم في دعم 
اإلصالحــات والبنــاء علــى مــا تحقــق من مكتســبات 
تنمويــة تفخــر بهــا المملكــة وتحقــق كل مــا فيه خير 

لشعبها العزيز.
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

العاهل: الثروة الحقيقية للوطن أبناؤه المخلصون

مؤنس المردي ومازن النسور  | تصوير: رسول الحجيري

رجل األعمال خالد كانو

جاللة الملك مستقبال رئيسي مجلسي النواب والشورى

نتطلع إلى مستقبل 
أكثر إشراًقا ونموًّا 

نحو مزيد من التنمية 
والرقي

على البرلمان مراعاة 
أولويات العمل 

الوطني والمتطلبات 
المستقبلية
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وزير الداخلية يطلع على خدمات اإلسعاف الجوي 



جاللتــه اســتقبل وزيــر الشــؤون الخارجيــة بالمملكــة الشــقيقة

رسالة إلى العاهل من ملك المغرب

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قصــر الصخير أمس وزير الشــؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكــة المغربية ناصر 
بوريطة، إذ نقل إلى جاللته رسالة من عاهل المملكة المغربية الشقيقة أخيه صاحب الجاللة الملك محمد السادس.

تحيــات  الملــك  لجاللــة  الوزيــر  ونقــل 
وتقديــر جاللة ملــك المغرب، فيما كلفه 
جاللتــه بنقــل تحياته وتقديــره للعاهل 

المغربي.

الملــك  جاللــة  ممثــل  اللقــاء،  حضــر 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 

الملكــي  الديــوان  ووزيــر  خليفــة،  آل 
خليفــة،  آل  أحمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة، ووزيــر المتابعــة 

بــن  أحمــد  الشــيخ  الملكــي  بالديــوان 
عطيــة هللا آل خليفــة، وســفير المملكــة 
المغربيــة لــدى مملكــة البحريــن أحمــد 

خطابي.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية 
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صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة 
إدارة صنــدوق  بتشــكيل مجلــس  لســنة 2019   )36( رقــم  مرســوم ملكــي 

الضمان الصحي جاء فيه:

المادة األولى

صنــدوق  إدارة  مجلــس  ُيشــكل 
رئيــس  برئاســة  الصحــي  الضمــان 
المجلــس األعلى للصحــة، وعضوية 

كل من:
1- وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني 

نائًبا للرئيس
2- وزير الصحة

3- وزير العمل والتنمية االجتماعية
البحريــن  مصــرف  محافــظ   -4

المركزي
جابــر  مبــارك  عائشــة  الدكتــورة   -5

بوعنق
6- السيد محمد إبراهيم الشروقي

7- المحامي فريد غازي رفيع
8- السيد جاسم حسن عبد العال

وتكــون مــدة العضويــة لغيــر رئيــس 
ســنوات  أربــع  والــوزراء  المجلــس 
قابلــة للتجديــد لمدة أخــرى ُمماثلة، 
ويحــل نائب الرئيس محــل الرئيس 

في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
اإلخــالل  عــدم  مــع  الثانيــة  المــادة 
لســنة   )19( رقــم  المرســوم  بأحــكام 
رؤســاء  مكافــآت  بشــأن   2014
واللجــان  المجالــس  وأعضــاء 
الحكوميــة، ُيمنــح رئيــس وأعضــاء 
مكافــآت  الصنــدوق  إدارة  مجلــس 
والقواعــد  للمعاييــر  وفًقــا  ماليــة 
الواردة بالقرار رقم )25( لسنة 2015 
بشــأن المعاييــر والقواعــد الخاصــة 
وأعضــاء  لرؤســاء  مكافــآت  بمنــح 
الحكوميــة  واللجــان  المجالــس 
الحكوميــة  الجهــات  ومســئوليات 

المختصة وإجراءات التنفيذ.

المادة الثالثة
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  علــى 
والــوزراء - ُكٌل فيمــا يخصه - تنفيذ 
هذا المرســوم، وُيعمــل به من تاريخ 
الجريــدة  فــي  وُينشــر  صــدوره، 

الرسمية.

مرسوم بتشكيل مجلس “الضمان الصحي”

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
مرســوم رقم )35( لســنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرســوم رقم )5( لســنة 

2013 بإنشاء المجلس األعلى للصحة، جاء فيه:

المادة األولى

ُيستبدل بنص المادة )2( من المرسوم 
رقم )5( لســنة 2013 بإنشاء المجلس 

األعلى للصحة، النص اآلتي:
مادة )2(

للصحــة  األعلــى  المجلــس  يشــّكل 
برئاســة الفريق طبيب الشــيخ محمد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، وعضوية كل 

من:
 2 للرئيــس.  نائًبــا  الصحــة  وزيــر   -  1
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر   -

الطبيــة  الخدمــات  قائــد   -  3 عضــًوا. 
الملكية بقوة دفاع البحرين عضًوا. 4 
- قائد مستشفى الملك حمد الجامعي 
الداخليــة  وزارة  وكيــل   -  5 عضــًوا. 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس   -   6 عضــًوا. 
المستشــفيات الحكوميــة عضــًوا. 7 - 
مديــر مركز الشــيخ محمد بــن خليفة 
آل خليفة التخصصي للقلب عضًوا. 8 
- رئيــس مجلــس أمناء مراكز الرعاية 
الصحيــة األوليــة عضــًوا. 9 - الرئيس 
لتنظيــم  الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي 
عضــًوا.  الصحيــة  والخدمــات  المهــن 

لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس   -  10
الضمان الصحي عضًوا. 11 - الرئيس 
للبيئــة  األعلــى  للمجلــس  التنفيــذي 
عضــًوا. 12 - ممثــل عــن كليات الطب 
بالمملكة عضًوا. 13 - ممثل عن قطاع 
عــن  ممثــل   -  14 عضــًوا.  التمريــض 
الصيدليــات ومــوردي األدوية عضًوا. 
التأميــن  شــركات  عــن  ممثــل   -  15
عضــًوا. 16 - ممثــل عــن المؤسســات 
الصحية الخاصة عضًوا. 17 - األمين 
العام للمجلس األعلى للصحة مقرًرا. 
المجلــس  رئيــس  مــن  قــرار  ويصــدر 
بتســمية األعضــاء الممثليــن للجهــات 
المعنيــة، وتكــون مــدة عضويتهم في 
المجلس أربع ســنوات تبدأ من تاريخ 
وتكــون  بتســميتهم،  القــرار  صــدور 

قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وُيعقــد المجلــس بحضــور الرئيس أو 
نائبــه فــي حالــة غيابــه أو قيــام مانــع 

لديه.
وإذا خال محل أحد األعضاء الممثلين 
ألي سبب، يعين من يحل محله بذات 
األداة، ويكمــل العضو الممثل الجديد 

مدة سلفه.
لحضــور  يدعــو  أن  وللمجلــس 
اجتماعاتــه مــن يــرى االســتعانة بهــم 
مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص، دون 
فيمــا  معــدود  لهــم صــوت  يكــون  أن 

يصدره من قرارات وتوصيات.

المادة الثانية

ُيضــاف للمــادة رقــم )5( من المرســوم 
رقم )5( لســنة 2013 بإنشاء المجلس 
األعلــى للصحــة، بنود جديــدة بأرقام 

ترتيــب  ويعــاد   ،)17( و   )16( و   )15(
باقــي البنــود تبًعــا لذلــك، ونصوصهــا 

اآلتية:
15( مراقبــة اإلنفــاق الصحــي والعمل 
على ضبطه على مختلف المستويات 
فــي القطــاع الصحي العــام والخاص.  
16( دراســة احتياجــات المملكــة مــن 
وعلــى  الصحيــة  المشــاريع  جميــع 
ومتابعــة  منهــا  اإلنشــائية  األخــص 
تنفيذهــا.  17( وضع سياســات توريد 
األدويــة  وإدارة  وصــرف  وتخزيــن 
الضمــان  نظــام  فــي  المســتخدمة 

الصحي. 

المادة الثالثة

مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام المرســوم 
رقم )19( لســنة 2014 بشــأن مكافآت 

رؤســاء وأعضــاء المجالــس واللجــان 
وأعضــاء  رئيــس  ُيمنــح  الحكوميــة، 
مكافــآت  للصحــة  األعلــى  المجلــس 
مالية وفًقا للمعايير والقواعد الواردة 
بالقــرار رقــم )25( لســنة 2015 بشــأن 
بمنــح  الخاصــة  والقواعــد  المعاييــر 
مكافــآت لرؤســاء وأعضــاء المجالس 
ومســئوليات  الحكوميــة  واللجــان 
المختصــة  الحكوميــة  الجهــات 

وإجراءات التنفيذ. 

المادة الرابعة

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  علــى 
 - يخصــه   فيمــا  كل   - والــوزراء  
تنفيــذ هــذا المرســوم، وُيعمــل بــه من 
تاريــخ صدوره، وُينشــر فــي الجريدة 

الرسمية. 

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
بـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة ومــــــواســــــاة إلـــى 
ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة 

بوفاة والدتها. 
البرقية  الــمــلــك فــي  ــرب جــاللــة  وأعــ
عن صادق تعازيه ومواساته متمنيا 
الصبر  جميل  وألسرتها  الرحمة  لها 

وحسن العزاء.

المنامة - بنا

ــة ــح ــص ال وزيــــــر  مــنــهــم  عـــضـــوا  و17  رئــــيــــًســــا...  ــداهلل  ــ ــب ــ ع ــن  ــ ب مــحــمــد 

مرسوم ملكي بتعديل أحكام “األعلى للصحة”

العاهل يعزي ميركل 

بوفاة والدتها
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فــي إطــار االهتمــام الذي يوليــه ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة بالتواصل 

مــع أبنــاء البحريــن كافــة، اســتقبل ســموه 
الرفــاع  بقصــر  األســبوعي  مجلســه  فــي 
مســاء أمس، أفراد العائلــة المالكة الكريمة 
الشــورى  مجلســي  وأعضــاء  والــوزراء 
والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والفعاليــات 
وأعضاء الســلك الدبلوماســي فــي المملكة 
والفكريــة  األكاديميــة  والشــخصيات 

واإلعالمية وعددا من أفراد المجتمع.
ورحــب ســموه بــرواد مجلســه األســبوعي 

الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي 
يحــرص عليه عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة تكريســا 
واألجــداد،  اآلبــاء  وســنة  المجتمــع  لنهــج 
وترجمًة للروح األصيلة للمجتمع البحريني 

ونسيجه وهويته الجامعة.
وقــد أثنــى الحضــور علــى حــرص ســموه 
معهــم  والتواصــل  بالمواطنيــن  بااللتقــاء 
ومــا يشــكله المجلــس مــن منصــة جامعــة 
لكافــة أبنــاء المجتمــع فــي صــورة تجســد 

هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة 
أســس  تعزيــز  بجهــود  منوهيــن  والخيــر، 
التنميــة المســتدامة؛ لتحقيــق المزيــد مــن 
الرخــاء والتقــدم وتأميــن الحيــاة الكريمــة 

للمواطن.

المنامة - بنا

مجلس سمو ولي العهد يترجم الروح األصيلة للمجتمع
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Dual Inverter Compressor

• 1.5   Ton Split, R410A, Rotary Compressor
• 65°C Dual Inverter Compressor 10 Year Warranty
• 60% Faster, Gold Fin, 4 Mtr Pipe Kit

BD 315.000
YOU PAY BD 262.500

ROTARY compressor
I22TQC
SPLIT AC

1.5
Ton

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE
6 STAR RATING

65% ENERGY SAVING

BD 221.540
YOU PAY BD 169.040WSN-1819.LTYH

SPLIT AIR CONDITIONER
• 1.5Ton Capacity, 18000 btu
• 18K Cool R410a, 5 Years Compressor waranty
• 4 Mtr Pipe Kit

ROTARY compressor ROTARY compressor

DELIVERY

FREE
1.5
Ton

1.5
Ton

BD 209.990
YOU PAY BD 188.990AS-18CT4SATG

SPLIT AC
• 1.5Ton Capacity, 18000 Btu
• New Gas R410/EER 11.845
• 5 Mtr Pipe Kit

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE
6 STAR RATING 6 STAR RATING

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

2
Ton

BD 241.490
YOU PAY BD 209.990AS-24CT4SBBTG

SPLIT AC
• 2Ton Capacity, 24000 Btu
• 5Yrs. compressor warranty
• HI-density filter, Smart Running, 5 Mtr Pipe Kit

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

ROTARY compressor

6 STAR RATING

ONLINE
BUY
Now Available

2
Ton6 STAR RATING

BD 253.040
YOU PAY BD 216.290WSN-2419.LTYH

SPLIT AIR CONDITIONER

ROTARY compressor

DELIVERY

FREE

• 2 Ton Capacity, 24000 btu
• 24K Cool R22 Rotary, 5 Years Compressor waranty
• 4 Mtr Pipe Kit

ONLINE
BUY
Now Available

Dual Inverter Compressor

• 2 Ton Split, R410A, Rotary Compressor,R410A
• 65°C Dual Inverter Compressor 10 Year Warranty
• 60% Faster,Gold Fin™, 4 Mtr Pipe Kit

BD 367.500
YOU PAY BD 346.500

ROTARY compressor
I27TPC
SPLIT AC

2
Ton

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE
6 STAR RATING

65% ENERGY SAVING

ONLINE
BUY
Now Available

Dual Inverter Compressor

• 1.5Ton Split, R410A, Rotary Compressor
• 65°C Dual Inverter Compressor™10 Year Warranty
• 60% Faster ,65% Energy ,Comfort Sleep
• Gold Fin™, MADE IN SOUDHI, 4 Mtr Pipe Kit

BD 336.000
YOU PAY BD 283.500

ROTARY compressorI22TPC
SPLIT AC

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE1.5
Ton6 STAR RATING

65% ENERGY SAVING

BD 314.990
YOU PAY BD 272.990

AS-30CT4SDKVQ
SPLIT AC
• 2.5 Ton Capacity, 30000 BTU
• New Gas R410/EER 12.168
•  With 5 Mtr pipe kit, Rotary Compressor
• 5 Years Compressor waranty

ROTARY compressor

2.5
Ton

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE
6 STAR RATING

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

BD 11.315
YOU PAY BD 9.741

GRACE LX
CEILING FAN

• 78w,300RPM,1400mm
• Double ball bearing, 5step regulater
• 235Cmm air Delivery
• white golden ring

EXCLUSIVE
P R I C E

ONLINE
BUY
Now Available

BD 8.295
YOU PAY BD 6.195

EBX-114
BOX FAN
• 10" BOX FAN WITH
   TROPICAL CLIMATE
• 3 Speed
• One  Hour Timer

BD 15.740
YOU PAY BD 13.640

CK2813
STAND FAN
• New Super strong Blades
   for Cool breeze
• Strong Safety Grill for Child protection
• Adjustable Stand
• 3 Speed function, Swing function
• Off timer function

CR
AZ

Y 
DE

AL ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

BD 42.000
YOU PAY BD 36.750

MWO611SL
MICRO WAVE OVEN
• Microwave oven 30L
• Grill, Touch controls, Clock,
• Minute reminder, Auto cook
• Child lock Silver colourDIGITAL

MICROWAVE

 30
  LTRS

• 255 Ltrs. Capacity
• Front controls, Handle with door lock
• Counterbalanced lid
• Triple protection door gasket
• Thermostat 7 positions
• Made in italy 

ltrs
255

BD 167.895
YOU PAY BD 131.145

BD 83.990
YOU PAY BD 62.990

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

CF 340T
CHEST FREEZER

CRAZY DEAL

• 142 Ltrs. Capacity
• White Color

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

CR-A142U
CHEST FREEZERltrs

142
• 245 Ltrs. Capacity
• R600, Mechanical Control
• Total No Frost
• Glass Shelves, Vegetable Crisper

ltrs
245

BD 130.200
YOU PAY BD 119.700

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

WTM302RSL
REFRIGERATOR

CRAZY DEAL

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

• 432 Ltrs. Capacity
• Door cooling, New liner compressor
• 10 years warranty
• 36% energy saving, Silver color

ltrs
432

BD 210.000
YOU PAY BD 160.650

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

GR-C432RLCN
REFRIGERATOR

CRAZY DEAL

ONLINE
BUY
Now Available

BD 546.746
YOU PAY BD 509.996

Y530 LEGION
GAMING LAPTOP
• Intel Core i7 8750H Processor
• 16 GB RAM, 1 TB  HDD + 128 GB SSD 
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS

GTX1050
4GB

GAMING BAG+ 
IMATION WIRELESS

MINI OPTICAL
MOUSE

FREE
COMBO DEAL

E X C L U S I V E

ONLINE
BUY
Now Available

BD 524.990
YOU PAY BD 430.227

15CX0009NE
PAVILION POWER
GAMING LAPTOP
• Intel Core i7 2.2GHz Processor
• 16GB RAM, 1TB HDD + 128GB SSD
• 15.6" FHD Screen, Windows 10 OS 
• Bluetooth/WIFI/Webcam

GTX1050Ti
4GB

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

MONTHS
36

BD 373.009
YOU PAY BD 362.509

8
GEN
PROCESSOR

TH

5570INS1183
PREMIUM LAPTOP
• Intel Core i7 8550U 8th Gen Processor
• 12 GB RAM, 1 TB HDD + 128 GB SSD
• 4 GB Dedicated Graphics
• 15.6" FHD Screen, Windows 10 OS 
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD

ONLINE
BUY
Now Available

BD 239.390
YOU PAY BD 209.990

15DA1005NE
LAPTOP
• Intel Core i5 1.6GHz Processor
• 4 GB RAM, 1TB Hard Disk
• 2 GB Dedicated Graphics, 15.6" HD
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS 

NEW ARRIVAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 1365.000
YOU PAY BD 1249.000

KD85X8500F
4K UHD HDR ANDROID
LED TV
• 85” 4K UHD HDR Android LED TV
• 4K HDR, 4K HDR Processor
• Android TV, Motion Flow XR800
• HDMI X 4, USB X3

85”
4K UHD 

 HDR SMART
LED TV

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

BD 629.990
YOU PAY BD 547.950

• 65” UHD Smart LED TV
• Nano Cell IPS LED Panel
• Resolutionn 3840 x 2160 
• HDR10, HLG, Dolby Vision
• 120 Hz Refresh Rate / TruMotion 240
• 2 x HDMI, 2 x USB 

65SK8000
UHD SMART LED TV65”

UHD
4K SMART

LED TV

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 346.500
YOU PAY BD 320.340

55EG9A7V
OLED FULL HD SMART
LED TV 
• 55” Full HD OLED Smart LED TV
• Slim design
• Smart TV with Web OS 2.0

55”
OLED

FULL HD
SMART TV

ONLINE
BUY
Now Available

FREE
IMATION
128GB

USB DRIVE 3.0 
TK800 V
PROJECTOR

ONLINE
BUY
Now Available

BD 629.990

BD 40.940
YOU PAY BD 24.990

• Cord / Cordless Hair Clipper
• Diamond-ground Metal blade
• Lithium Ion+ technology
• Smart LED Charging Indicator

1661-0410
TRENDCUT
HAIR CLIPPER 3 PIN

BD 104.990
YOU PAY BD 86.090

HX9352/04
SONICARE DIAMOND
CLEAN TOOTHBRUSH
• Improves gum health in
   only two weeks
• Whitens teeth
• 2 years limited warranty

CRAZY DEAL

BD 73.490
YOU PAY BD 56.990

4TB

WDBYFT0040BBL
MY PASSPORT
HARD DRIVE 4TB
• Capaciry:- 4TB
• Maximum transfer rates
• High-capacity in a sleek design 
• USB 3.0 and USB 2.0
• Improve PC performance

ONLINE
BUY
Now Available ONLINE

BUY
Now Available

BD 15.740
YOU PAY BD 10.990

EKWLPB01XM
WIRELESS
POWERBANK
10000MAH
• Micro USB Input: DC 5V/2A 
• Lightning Input: DC 5V/2A
• Wireless Output: DC 5V/1.5A

10000
mAh

NEW ARRIVAL

STOCK, COLOR & CAPACITY SUBJECT TO AVAILABILITY

GALAXY S10E
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 128GB
• 5.8" Dynamic AMOLED Screen
• Octa core Processor, 6GB RAM
• 12MP+16MP Rear /10MP Front Camera
• Fingerprint (side-mounted)
• 3100 mAh battery, IP68 dust/water proof  

BD 289.800

ONLINE
BUY
Now Available

OFFER VALID TILL 18TH APRIL 2019

GALAXY A7 A750
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 128GB

BD 151.200
YOU PAY BD 124.950

• 6.0’’ Screen, Android 8.0 (Oreo)
• Octa-core (2x2.2 GHz & 6x1.6 GHz )
• 24MP Rear, 24 MP Front
• Wi-Fi 802.11, dual-band, WiFi Direct, hotspot,

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

BD 157.490
YOU PAY BD 114.990

APPLE IPHONE 6S
SMARTPHONE 32GB
• 4.7” LED-backlit IPS LCD, iOS, Apple A8
• Dual-core 1.4 GHz Typhoon, 1 GB RAM
• 8 MP Rear Camera, 1.2 MP Front Camera
• Fingerprint
•Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band

LI
M

IT
E

D
 Q

U
A

N
TI

TY
*

STOCK, COLOR & CAPACITY SUBJECT TO AVAILABILITY

ONLINE
BUY
Now Available

BD 72.450
YOU PAY BD 49.900

REDMI 6
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 64GB
• 5.45” IPS LCD, Dual SIM, Android 8.1 (Oreo)
• Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
• 12 MP, 5 MP, Selfie 5 MP
• Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Fingerprint (rear-mounted)

EXCLUSIVE
@ SHARAF DG

ONLINE
BUY
Now Available
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أعــرب عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة عن اعتــزازه بالجهود 
المخلصة التي تضطلع بها السلطة التشريعية في القيام بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية 
وحرصها على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من 

ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة.

جــاء ذلــك خــالل اســتقبال جاللــة الملــك في 
قصــر الصخيــر أمــس رئيــس مجلــس النــواب 
فوزيــة زينــل، ورئيــس مجلــس الشــورى علي 
الصالــح، ونائبــي الرئيســين، وأعضــاء لجنــة 
مجلســي  فــي  الملكــي  الخطــاب  علــى  الــرد 
الشــورى والنــواب، حيــث رفعــوا إلــى جاللته 
رد المجلســين علــى الخطاب الملكي الســامي 
الــذي تفضــل بــه جاللــة الملــك خــالل افتتــاح 
التشــريعي  الفصــل  مــن  األول  االنعقــاد  دور 

الخامس. 
شــكره  عــن  جاللتــه  أعــرب  اللقــاء،  وخــالل 
علــى  والنــواب  الشــورى  لمجلســي  وتقديــره 
دورهمــا فــي دعــم مســيرة التنميــة الشــاملة 
وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن مصالح 
الوطــن من خــالل التشــاور والتنســيق المثمر 
وتبنــي قضايــا المواطنين والعمــل على تلبية 

احتياجاتهم.
وقــال جاللتــه “نحــن معكــم فــي كل مــا فيــه 
الخير للجميع ونتطلع بإذن هللا إلى مســتقبل 
أكثــر إشــراقا ونمــوا نحــو المزيــد مــن التنمية 
النفطيــة  االكتشــافات  مــع  خاصــة  والرقــي 
المبشرة بالخير بإذن هللا بما يعود على وطننا 

وجميع أبناء شعبنا الكريم بالخير”.
وأكــد عاهــل البــالد أن الثــروة الحقيقيــة لهذا 
الوطن هي أبناؤه المخلصون الذين نعتز بهم 
لمــا يتميزون به من وعــي وحماس وتطلعات 
ســامية لخدمــة وطنهــم وتطــوره، وقــد عرف 
الطيبــة  بالســمعة  دائمــا  البحريــن  أهــل  عــن 
والخلــق الحميــدة والترحيــب المحبة للجميع 

وتكاتفهم يدا واحدة لخدمة وطنهم.
وأشــاد جاللتــه بــدور المــرأة البحرينيــة فــي 
مجلســي الشــورى والنــواب فــي دفع مســيرة 
العزيــز، مؤكــدا جاللتــه  فــي وطننــا  التنميــة 
النــواب  مجلــس  فــي  الشــباب  مســاهمة 
التشــريعية  الســلطة  أعضــاء  ســعي  وأهميــة 
لمراعــاة أولويات العمــل الوطني والمتطلبات 
المســتقبلية، ومواصلة جهود من ســبقهم في 
دعــم اإلصالحــات والبنــاء على مــا تحقق من 
مكتســبات تنمويــة تفخر بهــا المملكة وتحقق 

كل ما فيه خير لشعبها العزيز.
رد مجلســي  بمــا تضمنــه  أشــاد جاللتــه  كمــا 
الشــورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة 
لتطويــر األداء وتعزيز العمليــة الديمقراطية، 
البحرينيــة  بالكفــاءات  اعتــزازه  عــن  معربــا 
التــي تواصــل بــذل الجهــود كافــة للمحافظــة 
التــي وصلــت إليهــا  علــى المكانــة المتقدمــة 
المملكة في مختلف الميادين، متمنيا للسلطة 
التشــريعية كل التوفيــق والنجــاح فــي أداء 

مهامها.
من جانبهم، رفع الحضور أســمى آيات الشــكر 
والتقديــر لجاللــة الملــك علــى إشــادة جاللتــه 
الشــورى والنــواب خــالل اجتمــاع  لمجلســي 
مجلس الوزراء، مشــيدين بكل االعتزاز بهذه 
اإلشادة ومعاهدين أن يكونوا عند حسن ظن 
جاللــة الملــك، مؤكديــن العمــل علــى تحقيــق 
رؤيــة جاللتــه الكريمــة نحــو تقــدم البحريــن 

وتطورها في مختلف المجاالت.
وجــاء فــي رد مجلس الشــورى على الخطاب 

الملكي السامي ما يلي:
رفــع مجلــس الشــورى رئيســا وأعضــاء خالل 
الــذي  الســامي  الملكــي  الخطــاب  علــى  رده 
لــدى افتتاحــه دور  البــالد  بــه عاهــل  تفضــل 
االنعقــاد العــادي األول من الفصل التشــريعي 
الخامس أسمى آيات الشكر والعرفان لتفضل 
جاللته بافتتاح دور االنعقاد العادي األول من 
الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، 
الــذي يعتبــر إيذانــا ببــدء مرحلــة جديــدة من 
خاللهــا  مــن  يتــم  الوطنــي،  العمــل  مراحــل 
اإلصالحــي  المشــروع  خطــوات  اســتكمال 
الكبيــر لجاللــة الملــك، والــذي جــاء تجســيدا 
لصالــح المواطــن البحريني ومعبــرا عن آماله 

وتطلعاته، وفاتحا أبواب المستقبل أمامه. 
رده  معــرض  فــي  الشــورى  مجلــس  وأشــار 
عــن تشــرفه رئيســا وأعضــاء باالســتماع إلــى 
الملــك،  الجاللــة  لصاحــب  الســامي  الخطــاب 
حيــث أكــد أن الخطــاب الســامي جــاء معبــرا 
يشــكل  وبمــا  لجاللتــه،  الثاقبــة  الرؤيــة  عــن 
مجلــس  بــه  يســتضيء  ودليــال  منهاجــا 
ويســتكمل  التشــريعي،  عملــه  فــي  الشــورى 
مــن خاللهــا المســيرة المباركــة التــي يقودهــا 
جاللتــه بــكل حكمة واقتــدار، مقدما المجلس 
شــكره لجاللــة الملك وثقته الســامية وتهنئته 
الكريمــة لإلخــوة واألخوات أعضــاء المجلس 
الوطنــي والمجالس البلدية على هذا الشــرف 
والمســؤولية الوطنيــة، مؤكــدا المجلــس أنــه 
ســيواصل المساعي والجهود الرامية لتطوير 
التجربــة  علــى  بنــاء  النيابــي  العمــل  أصــول 
الديمقراطيــة البحرينية التي نعتز بما يميزها 
مــن تقاليــد قائمــة علــى التعــاون البنــاء بيــن 
فــي  لمــا  والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطتين 
ذلــك مــن تقديــم للمصلحــة العامــة وتســريع 
الفصــل  بمبــدأ  التنميــة دون اإلخــالل  عجلــة 
بين الســلطات كمعيار أساســي لضمــان نجاح 

مسيرتنا الديمقراطية الرائدة. 
وأكــد مجلس الشــورى فــي معــرض رده على 
الملــك اإلشــادة  المجلــس يشــاطر جاللــة  أن 
االنتخابــات  شــهدته  الــذي  الكبيــر  بالنجــاح 
العامــة، والتــي أكــدت بلــوغ شــعب البحريــن 
الوفــي درجــة عالية من الوعي السياســي من 
خــالل تمســكه بالمشــروع اإلصالحــي لجاللة 
فــي  الدســتوري  لحقــه  وممارســته  الملــك، 
االنتخاب والترشــيح، ومســاهمته الفعالة في 
مســيرة التطــور الديمقراطــي بــروح وطنيــة 

عالية.
كمــا أشــار مجلــس الشــورى إلــى أنــه يشــارك 
جاللــة الملــك تقديم الشــكر وعظيــم االمتنان 
إلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات، 
وجميــع  القضائيــة،  الســلطة  وأعضــاء 
المؤسســات المعنيــة فــي الدولة علــى دورهم 
فــي  المبذولــة  الطيبــة  وجهودهــم  المتميــز 
ســبيل إنجــاح العملية االنتخابيــة بكل كفاءة 
واقتــدار، مشــيدا بمنــح جاللــة الملــك “وســام 
البحرين” للمتقدمين في العمر من المواطنين 
الذين تجاوزت أعمارهم المئة عام، كما تفضل 
جاللته “كاعتراف وتقدير من هذا الجيل إلى 
ذاك الجيــل العظيــم”، مؤكدا المجلس أن هذه 
المبادرة الملكية السامية ستبقى لها بالغ األثر 
فــي نفوس جميــع المواطنيــن، خصوصا تلك 
الفئــة التــي لــم يمنعهــا تقدمهــا فــي العمــر من 

ممارسة حقها الدستوري.
وأكد مجلس الشورى أن خطاب جاللة الملك 
المس موضوع التنمية الوطنية وهو موضوع 
باعتبــاره  البالغــة،  وأهميتــه  خصوصيتــه  لــه 
للوطــن  االقتصاديــة  الحيــاة  عصــب  يمــس 
الملــك  جاللــة  توجيــه  معتبــرا  والمواطنيــن، 
بإعطــاء األولوية لتحقيــق التوازن المالي من 
خــالل اعتماد برنامج محدد المعالم لإلســراع 
فــي تصويب وضــع الموازنــة العامــة، والعمل 
علــى تنويــع إيــرادات الدولــة، خارطــة طريق 
يــؤدي االلتــزام بهــا لتجــاوز الصعوبــات التــي 
تعتــرض اقتصادنــا الوطنــي، مؤكــدا المجلس 
حرص السلطة التشريعية على القيام بدورها 
فــي توفير األطر القانونية وســن التشــريعات 
التــي تدعــم اإلصالحــات االقتصاديــة، والتي 
تسهم إسهاما مباشرا في تحقيق التوازن بين 
اإليــرادات والمصروفات، بما يؤدي إلى زيادة 
معدالت النمــو االقتصــادي، وتحقيق التوازن 
المالــي، وتنويــع مصــادر الدخــل، واســتقطاب 

وتشجيع االستثمارات الوطنية والعالمية.
وأعرب مجلس الشــورى عن تقديره وإشادته 
لما تفضل به جاللة الملك في خطابه السامي 
من إشادة وتقدير بالدور الكبير الذي يقوم به 

رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
إشــرافهما  خــالل  مــن  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
التنميــة  لتحقيــق  الحثيثــة  ومتابعتهمــا 
الوطنيــة. كمــا أشــاد المجلــس بحــرص جاللة 
وتحقيــق  المواطنيــن  رفاهيــة  علــى  الملــك 
مواصلــة  خــالل  مــن  لهــم،  الكريــم  العيــش 
الســتقطاب  الســاعية  والمبــادرات  الجهــود 
الوطنيــة  واالســتثمارات  األمــوال  رؤوس 
والخارجية لتساهم في تعزيز نمو واستدامة 
اقتصادنــا الوطنــي، ما يســاعد بشــكل مباشــر 
فــي خلــق المزيــد من فــرص العمل في شــتى 
المياديــن وتحســين جاذبيتهــا، مؤكــدا ســعيه 
فــي  التشــريعية  البنيــة  لتطويــر  المتواصــل 
الشــأن االقتصادي لخلق اقتصاد عصري أكثر 
جاذبيــة يخــدم التنــوع المطلوب فــي مصادر 
دخــل الدولــة، بما فيهــا تنويع مصــادر الطاقة 
واالستفادة المثلى من االكتشافات األكبر في 

تاريخ البحرين لحقول النفط والغاز.
وأعــرب مجلس الشــورى عن اســتعداده التام 
تحتــاج  مــا  كل  فــي  الحكومــة  مــع  للتعــاون 
إليــه المرحلــة المقبلة مــن تشــريعات لترجمة 
الدعــوة الكريمــة مــن جاللــة الملــك للحكومة 
للعمل على تطوير مجاالت االستثمار وتنويع 
مصــادر دخــل الصناديــق التقاعدية لتحســين 
الخدمــات المقدمــة للمتقاعديــن، كونها حجر 
الزاويــة لديمومة تلك الصناديق واســتمرارها 

في العطاء. 
وأشار المجلس في رده على الخطاب الملكي 
الســامي إلى أن المجلس يشاطر جاللة الملك 
تقديــم الشــكر ألشــقائنا الكــرام فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، ودولــة اإلمــارات العربية 
مواقفهــم  علــى  الكويــت  ودولــة  المتحــدة، 
دعــم  مــن  قدمــوه  لمــا  والمقــدرة  النبيلــة 
ومســاندة كان له أثره البارز في رفد مســاعي 
المالــي  التــوازن  لتحقيــق  البحريــن  مملكــة 
والنمــو االقتصــادي الــذي ســيعود بالنفع على 
الوطــن والمواطنين، ويعزز مســاعي التكامل 
والتعــاون االقتصــادي مــع أشــقائنا كجــزء ال 
البحريــن  مملكــة  إســتراتيجية  مــن  يتجــزأ 
األمــن  درجــات  أقصــى  لتحقيــق  الراميــة 

واالستقرار لمنطقتنا وتطور دولنا.
جاللــة  بموقــف  الشــورى  مجلــس  ويشــيد 
العــرب  مــن قضيــة  الثابــت والراســخ  الملــك 
الكبــرى، قضيــة فلســطين، التــي تحتــل مكان 

الصدارة ضمن اهتمام جاللته، إذ يؤكد جاللة 
الملــك دائمــا أهميــة صــون الحقوق الشــرعية 
للشــعب الفلســطيني وإقامة دولته المســتقلة 
ســياق  وفــي  الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا 
متصــل، فقــد أكــدت مملكــة البحريــن وقوفها 
قضايــاه،  ونصــرة  العربــي  الحــق  مــع  الدائــم 
لموقــف  مؤكــدا  الســامي  الخطــاب  وجــاء 
جاللته الراســخ تجــاه نصرة القضايــا العربية 

واإلسالمية. 
وأكد مجلس الشورى أن المشروع اإلصالحي 
بالمــرأة  بالغــا  اهتمامــا  أولــى  الملــك  لجاللــة 
البحرينيــة، إذ انطلقت لتســاهم بما تملكه من 
مؤهــالت علميــة وثقافيــة وقــدرات ومهارات 
فــي تشــكيل الصيغــة العصريــة والمتحضــرة 
لدولتنــا المدنية، وبما يراعــي الهوية الوطنية 
اليــوم  تجــاوزت  حتــى  األصيلــة،  والتقاليــد 
إلــى  ووصلــت  التقليديــة  التمكيــن  مرحلــة 
التــي  الرفيعــة  والمكانــة  المتقــدم  الحضــور 
تســتحقها على المستويين المحلي والعالمي، 
الشــورى  مجلــس  يقدلــر  الصــدد  هــذا  وفــي 
الــدور الريادي الذي تقوم به رئيســة المجلس 
األعلــى للمرأة صاحبة الســمو األميرة ســبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفة في النهــوض بالمرأة 
المكانــة  تلــك  تبــوؤ  فــي  لتســتمر  البحرينيــة 

المتقدمة. 
بــأن يكــون  وأعــرب “الشــورى” عــن ســعادته 
عامنــا هذا عــام الذهب، ليكــون عنوانا لجميع 
المساعي الوطنية، مفتخرا بما حققه ويحققه 
شــباب مملكة البحرين في المحافل التنموية 
والدفاعيــة والرياضيــة كافــة، منوهــا بإشــادة 
جاللــة الملــك بالــدور المتميــز لممثــل جاللــة 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة فــي 
هذا المجال، ليس من منطلق اهتمامه بقطاع 
باعتبــاره  بــل  فحســب،  والرياضــة  الشــباب 
أعلــى،  مثــال  واتخــاذه  للشــباب،  قــدوة  خيــر 
وذلك تكريســا للمغزى الكبيــر لعبارة جاللتكم 

“حرص القائد بتحويل الرؤية إلى حقيقة”.
وأشــار المجلــس إلــى أن التوجيهــات الملكية 
تطويــر  ضــرورة  فــي  المتمثلــة  الســامية 
الشــباب  قطــاع  لدعــم  الالزمــة  التشــريعات 
مــن  واهتمــام  تقديــر  محــل  هــي  والرياضــة 
أن  الملــك  لجاللــة  مؤكــدا  الشــورى،  مجلــس 
مجلــس الشــورى ســيعمل جاهــدا علــى ســن 
المزيــد مــن التشــريعات الالزمــة لدعــم هــذا 
القطاع الحيوي واالرتقاء به بشــكل يتماشــى 
الحركــة  تشــهدها  التــي  النوعيــة  النقلــة  مــع 

الشبابية والرياضية في البحرين.
الخطــاب  علــى  الشــورى  مجلــس  رد  وأشــار 
الملكــي الســامي إلى أنه يشــاطر جاللة الملك 
تقديم جزيل الشــكر وعظيــم االمتنان لجهود 
أبناء مملكة البحرين المخلصين البواســل من 
قواتنــا الدفاعيــة واألمنيــة، من قــادة وأفراد، 
بشــجاعتهم،  اعتــزازه  عــن  المجلــس  معبــرا 
وفخــره بتضحياتهــم الالمحدودة في ســبيل 
الدفــاع عــن ســيادة الوطن وحفظ اســتقراره 
وأمنــه، األمــر الــذي يجعــل مجلــس الشــورى 
يســتذكر بامتنان كبير شــهداء الواجب الذين 
للوطــن،  فــداء  الطاهــرة  بأرواحهــم  ضحــوا 
مقــدرا لجاللــة الملــك الرعايــة الكريمــة التــي 

يوليها ألسر الشهداء.
ورفــع مجلس الشــورى في ختــام رده لجاللة 
االمتنــان  وعظيــم  الشــكر  جزيــل  الملــك 
إلشــادة جاللتــه بالجهود التي تبذلها الســلطة 
التشــريعية التــي كان لمســيرة عملهــا الجــاد 
المصالــح  وحمايــة  رعايــة  فــي  الكبيــر  األثــر 
العليــا لمملكــة البحرين والتعبيــر عن تطلعات 
المواطنيــن الكــرام، مؤكدا المجلــس مواصلة 
جهوده لســن التشــريعات والقوانيــن الداعمة 
لمشــروع جاللــة الملــك اإلصالحــي، وتعزيــز 
اإلصالحات المساندة لمسيرة استقرار مملكة 
البحريــن والمحافظــة علــى ثوابتهــا الدينيــة 
وهويتهــا الوطنيــة وقيمهــا العربيــة األصيلــة، 
ملتزمين بحماية واســتقرار الجوار اإلقليمي، 
وبنــاء عالقات مبنية علــى االحترام المتبادل 
مع األسرة الدولية، لتواصل البحرين عطاءها 

اإلنساني ومد جسور المحبة والسالم.
كما جاء في رد مجلس النواب على الخطاب 

الملكي السامي:
اإلشــادة بتفضل جاللة الملــك بافتتاح أعمال 
دور االنعقاد السنوي العادي األول من الفصل 
الوطنــي،  للمجلــس  الخامــس  التشــريعي 
والتشــرف باالســتماع إلــى الخطــاب الملكــي 
السامي الذي رسم منهاج عمل الفترة المقبلة، 
العامــة،  للمصلحــة  خدمــة  قواعــده  وأرســى 
للســعي  جاللتــه  النــواب  مجلــس  ومعاهــدة 
الخطــوط  ووضــع  المضاميــن  تلــك  لتأصيــل 

العريضة للمرحلة القادمة.
الخطــاب  علــى  النــواب  مجلــس  رد  وأشــاد 
الديمقراطيــة  التجربــة  بقــوة  الســامي 
خــالل  مــن  تجلــت  التــي  الشــعبية  واإلرادة 
النيابيــة  االنتخابــات  فــي  المشــاركة  نتيجــة 
والتــي بلغــت نســبتها 67 %، لتكــون البحرين 
المســتويين  علــى  بــه  يحتــذى  مثــاال  بذلــك 

اإلقليمــي والدولــي، إذ جــاءت هــذه النتيجــة 
لتؤكــد اللحمــة الوطنيــة بيــن أفــراد الشــعب، 
واســتمرارية دعمهــم للمســيرة الديمقراطيــة، 
مــن  إليــه  وصلــوا  الــذي  السياســي  والوعــي 
ناحيــة، ونجــاح المشــروع اإلصالحــي لجاللة 
الملــك مــن ناحيــة أخــرى، محققيــن بذلــك مــا 
رمى إليه شــعار االنتخابــات النيابية والبلدية 

)نلبي الواجب(.
وأشــار رد “النــواب” إلى القيــم والثوابت التي 
حملهــا الخطاب الملكي الســامي والتي تدعم 
الشــأن الوطنــي وتعزز مــن تقدمــه وازدهاره، 
اهتمامهــم  جــل  النــواب  ســيوليه  مــا  وهــو 
وكامــل جهدهم، مشــاطرين جاللــة الملك بأن 
تحقيــق التــوازن المالــي هــو الهدف المنشــود 
في الشأن الوطني، معاهدين جاللته بالسعي 
لســن تشــريعات تخــدم هذا التوجــه، وتطوير 
التشــريعات القائمــة، تحقيقا لتنمية االقتصاد 
مؤكديــن  الدخــل،  مصــادر  وتنويــع  الوطنــي 
ضــرورة أن يتــم ذلــك دون المســاس بحقــوق 
إلــى  متطلعيــن  ومكتســباتهم،  المواطنيــن 
توجيــه جاللتــه الحكومة بوضــع خطة زمنية 
لمعالجــة الديــن العام وعدم تناميــه؛ من أجل 
تحســين الوضع االئتماني للبحرين، مشيدين 
الحكومــة  بــه  تقــوم  الــذي  الــدؤوب  بالعمــل 
فــي هــذا الجانــب وعلــى رأســها التوجيهــات 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  لرئيــس  الكريمــة 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
والمســاندة الحثيثــة لولــي العهد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
االهتمــام  مــدى  النــواب  مجلــس  رد  وأكــد 
بالعنصــر البشــري والدعــوة الملكيــة الســامية 
فئــة  الســيما  وبنائــه،  تنميتــه  علــى  للعمــل 
الشباب، وما يشكل ذلك من أهمية بالغة لدى 
الســلطة التشــريعية للعمل على ســن وتطوير 

التشريعات الخاصة بهذه الفئة.
وأشــار رد المجلــس إلى دور المــرأة الطليعي، 
البشــرية،  التنميــة  فــي  البــارزة  ومســاهماتها 
وتقلد أعلى منصب في المجلس الوطني في 
ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا على مســتوى 
فإنمــا  شــيء  علــى  دل  إن  وهــذا  المملكــة، 
يــدل علــى الثقــة الكبيــرة التــي نالتهــا المــرأة 
البحرينيــة في العهــد الميمون لجاللة العاهل، 
ومــن خــالل المتابعة الحثيثــة من لدن رئيس 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســمو الملكي 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

جاللة الملك مستقبال رئيسي مجلسي النواب والشورى ونائبيهما وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي 

المنامة - بنا

العاهل: الثروة الحقيقية للوطن هي أبناؤه المخلصون
الســلطة التشــريعية ترفــع إلــى جاللــة الملــك رد المجلســين علــى خطابــه الســامي

جاللته يشيد 
بالمقترحات واألفكار 
لتطوير األداء وتعزيز 

الديمقراطية

الحضور: تحقيق 
رؤية جاللته 

الكريمة نحو تقدم 
البحرين وتطورها

على البرلمان مراعاة 
أولويات العمل 

الوطني والمتطلبات 
المستقبلية

شكر وتقدير للمجلسين 
لدورهما في دعم 

مسيرة التنمية وتعزيز 
الوحدة الوطنية
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أبرزت العديد من الصحف والمواقع اإلخبارية المصرية رسالة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة بمناســبة إطــاق “اليوم العالمــي للضمير”، والذي 
تم تدشينه تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خال االحتفالية التي نظمتها 

البعثة الدائمة لمملكة البحرين بفيينا بالتعاون مع اتحاد السام والمحبة العالمي )فوبال(.

أن مضاميــن رســالة  الصحــف  هــذه  وأكــدت 
ســموه جســدت دور مملكة البحرين في دعم 
الداعيــة لنشــر الســام بمــا  الجهــود الدوليــة 
يعــزز مــن الدور العالمي الــذي تؤديه البحرين 
تجاه قضايا الســام وأهمية التمســك بالطرق 
والنزاعــات  المشــكات  حــل  فــي  الســلمية 

الدولية التي تعيق جهود التنمية في العالم.
البحريــن  مملكــة  مبــادرات  أن  إلــى  ونوهــت 
الداعمة إلحال السام في شتى بقاع األرض 
اتســاًقا  أكثــر  نمــوذج  تكويــن  فــي  أســهمت 
لملفات الســام متناغًما مع سياســتها الرامية 
لمــد جســور التواصــل والتاقــي بين شــعوب 
العالم فشــكلت منظومة متكاملة ٌبنيت ضمن 
خطط ممنهجة لدعم الجهود الدولية الداعية 

للسام الدائم والعادل.
وقالــت الصحف والمواقع اإلخبارية المصرية 
ومــن بينهــا “الوطن، الوفــد، الدســتور، البوابة 
نيــوز، البيــان نيوز” إن اهتمام مملكة البحرين 
عــن موقــف حكومتهــا  عّبــر  الســام  بقضايــا 
الراســخ فــي تأكيــد أهميــة أن يســود الســام 
وتنميــة  العالــم  دول  مختلــف  واالســتقرار 
العاقات الودية بين الشــعوب وتعزيز التقدم 
المجتمعــات  فــي  الســام  ؛لنشــر  االجتماعــي 
والنهــوض  المعيشــة  مســتويات  وتحســين 
بالقضايــا الحقوقيــة واالقتصاديــة بما يحقق 

اآلمن والرخاء في أرجاء األرض كافة.
وأكــدت أن مملكــة البحريــن تحظــى بمكانــة 
والدولــي  المحلــي  المســتوى  علــى  مرموقــة 
لدعمهــا مبــادئ المحبــة والســام والتعايــش، 
وهي مكانة استحقتها نتيجة الرؤية الحكيمة 
لعاهــل البــاد صاحب الجالة الملــك حمد بن 

عيســى آل خليفــة وجهــود الحكومــة برئاســة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء فــي 
خدمــة المجتمع الدولــي من خال العديد من 
المبــادرات الدوليــة التي تفردت بهــا البحرين 
انطاقــا من إيمانها الراســخ باالرتباط الوثيق 
بيــن األمن والســام من جهــة والتنمية وبناء 

قدرات الشعوب من جهة أخرى.
ثمــرات هــذه االحتفاليــة هــو  أهــم  ورأت أن 
الــذي رعتــه  للضميــر  العالمــي  اليــوم  إطــاق 
للتســامح  نموذًجــا  تعــد  والتــي  البحريــن 
واحتــرام االختــاف وصــون التنــوع في بيئة 
منفتحة وقائمــة على االحترام ونبذ التطرف 
البحريــن ســجًا  تمتلــك  كمــا  اآلخــر،  وتقبــل 
الســام وترســيخ  تعزيــز  فــي مجــال  حافــًا 
مفهــوم التعايــش بيــن الشــعوب إذ انتهجــت 
علــى  مرتكــزة  االنفتــاح  سياســة  حكومتهــا 
المبــادرات  إطــاق  فــي  اإلســام  وســطية 

السلمية إلحال السام العالمي.
وأجمعــت الصحــف والمواقــع المصريــة علــى 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  أن 
وضــع يــده مــن خــال رســالته علــى أســباب 
التوتــر التــي تعيــق جهــود التنمية فــي العالم 
ومــا تعانيــه بعــض دول العالــم من مشــكات، 
وأن رســالة ســموه حملــت 5 مبــادئ أساســية 
إلســتراتيجية دوليــة قادرة علــى إزالة العنف 
واإلرهاب والفوضى وإحال السام والرخاء 

بداًل عنها.
الــذي حــدده  المبــدأ األول  إلــى أن  وأشــارت 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء فــي 
رســالته هــو “التمســك بالطــرق الســلمية” فــي 
كمــا  ـ  ســموه  ألنــه  الدوليــة؛  النزاعــات  حــل 

عــن ســام وســط  للحديــث  ـ ال مجــال  قــال 
صــراع وتحديــات تاحــق الجميع، فــا يمكن 
للمجتمعــات النهــوض دون تنميــة وال تنميــة 
دون ســام، ضارًبا مثااًل حًيا بمملكة البحرين 
وحرصهــا مــع دول العالم في إطــار المنظومة 
الدوليــة على تكريس الجهود؛ من أجل األمن 
والســام واالستقرار والرخاء االقتصادي في 

جميع مناطق العالم وبلدانه.
وتلخــص المبــدأ الثانــي الذي تضمنته رســالة 
ســموه في الدعوة إلى “ارســاء أسس السام” 
بحيــث  العالمــي  الضميــر  إيقــاظ  خــال  مــن 
يكــون أكثــر إيجابيــة وتحــركا فــي مواجهــة 
كل األســباب التــي تــؤدي إلــى زعزعــة األمــن 
واالســتقرار العالمي وأن تركز منظومة العمل 
يوفــر  الــذي  الســام  إرســاء  علــى  الجماعــي 
للــدول األجــواء التــي تمكنهــا مــن اســتكمال 
مسيرتها على صعيد التنمية لصالح شعوبها.

“تحقيــق  فــكان  لســموه  الثالــث  المبــدأ  أمــا 
التنميــة المســتدامة”، إذ يمكــن إرجــاع معظم 
مشــاكل العالــم ونزاعاته ومعاناتــه من العنف 
واإلرهــاب إلــى الفشــل فــي تحقيــق التنميــة 
لنظــام  رئيــس  شــرط  فالتنميــة  المســتدامة، 
عالمــي مســتقر وآمــن، كمــا أنهــا أفضــل ســبل 
الوقايــة مــن النزاعــات والعنــف، قائًا ســموه: 
يتحــد  أن  الدولــي  المجتمــع  علــى  يتوجــب 
إلنهــاء المعانــاة التــي يعيشــها ماييــن البشــر 
فــي العديــد مــن مناطــق العالــم وأن تتواصل 
اآلمنــة  الحيــاة  فــي  الحــق  لصيانــة  الجهــود 
والمســتقرة مطالًبا بأن يكون الضمير العالمي 
أحــد المرتكــزات األساســية التــي يتــم علــى 
أساســها دفع مســيرة العمــل الجماعي الدولي 

من أجل عالم أكثر أمنا وساما واستقرارا.

الــذي تضمنتــه رســالة  الرابــع  المبــدأ  وتمثــل 
األوضــاع  مــع  التعامــل  “جديــة  فــي  ســموه 
المأســاوية التي تعيشــها العديد من الشــعوب 
جــراء الصراعــات”، وذلــك يتجلــى مــن خال 
قول سموه “إن الضمير العالمي مساءل اليوم 
عــن مدى تلــك الجدية وعن اإلجــراءات التي 
تتخــذ لحمايــة الفئــات األكثــر ضعفــا الســيما 
األطفال والنســاء والمســنين الذين يواجهون 
األخطــار جــراء الفوضــى التــي باتــت مشــهدا 
ثابتــا في العديد من البلدان وجميعها تنطوي 
علــى معانــاة للبشــر ويجــب أن تــؤرق الضمير 

اإلنساني لكي يعمل على إنهائها”. 
أمــا المبــدأ الخامــس الذي أرســاه ســموه فهو 
التحديــات  لمعالجــة  شــاملة  رؤيــة  “وضــع 
األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة”، إذ قــال 

ســموه “إن النهــوض بأوضــاع اإلنســانية يبدأ 
األمــن  مســببات  وتوفيــر  الســام  بإحــال 
واالســتقرار لكل الدول”، كما قال ســموه “إنه 
يتوجــب علينا كمجتمع دولي أن نأخذ بأيدي 
بعضنــا البعــض للعيــش فــي الســام واألمــان 
الــذي ننشــده”، مضيفــا ســموه “إن التحديات 
ضــرورة  تفــرض  البشــرية  تواجههــا  التــي 
الــرؤى  فــي  تغييــر مســتمر  هنــاك  يكــون  أن 
واإلســتراتيجيات وحث - فــي الوقت ذاته - 
األســرة الدوليــة علــى العمل من أجل إشــاعة 
روح المحبــة والتعايــش والبنــاء علــى نقــاط 
التاقي بين الحضارات كوسيلة مهمة إلنهاء 
والقضاء على كافة أشــكال التعصب والعنف 
ومســتقبل  حاضــر  تهــدد  التــي  واإلرهــاب 

العالم”.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء حدد مبادئ النظام العالمي اآلمن والمستقر
التنمية ــات  ــب ــق وع ــر  ــوت ــت ال أســبــاب  كــشــف  ــوه  ــم س ــة:  ــري ــص م ومـــواقـــع  صــحــف 

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، بمجلــس ســموه األســبوعي 
بالمحافظة، عددا من المسؤولين والوجهاء واألعيان واألهالي، وذلك في إطار االهتمام الذي ُيوليه بالتواصل 

مع أبناء المحافظة.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه باحتضان المحافظة 
آخرهــا  كان  والتــي  العالميــة  والمناســبات  الفعاليــات 
ســباق الفورمــوال1 وافتتــاح معــرض البحريــن الدولــي 
لإلنتــاج الحيوانــي )مراعــي( 2019، منوهــا ســموه إلــى 
أن هــذا النجــاح تحقق نتيجة الدعم الكبير الذي تتلقاه 
المحافظة من عاهل الباد جالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة، واالهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير الوالد خليفة بن سلمان آل خليفة 
وتوجيهاته المباشــرة بتهيئة األجواء المناسبة إلخراج 
هذه الفعاليات بالشكل المتميز وإبرازها بحلة تنظيمية 
بارعة، مشــيدا ســموه بالرؤية الثاقبة لولــي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
والجهــود المخلصــة التــي يقوم بها ســموه إلنجاح هذه 

الفعاليات.
وأشار سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
إلى أن المحافظة الجنوبية ماضية في تنفيذ توجيهات 
القيادة في متابعة المشاريع والبرامج بمختلف مناطق 
المحافظــة، وتنفيذها وفــق رؤى وتطلعات المواطنين، 
مشــيرا ســموه إلــى أهميــة الزيــارات الميدانيــة، والتــي 

وأهالــي  أبنــاء  مــع  التواصــل  قنــوات  إحــدى  تعتبــر 
المحافظة لاستماع إليهم واالطاع على احتياجاتهم، 
وبالتالــي التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة في ســرعة 
تنفيذهــا ، وذلك انطاقــا من دور المحافظة في إنجاح 
خطــط وبرامــج التنميــة ومتابعــة تنفيــذ المشــروعات 
التنمويــة التي تنهــض بها وزارات الدولة ومؤسســاتها، 

وتنمية المدن وتطويرها من النواحي كافة.

للشــخصيات  وتقديــره  شــكره  عــن  ســموه  وأعــرب 
الوطنيــة مــن أبنــاء المحافظــة الجنوبيــة الذيــن قدموا 
الكثيــر لمملكــة البحرين، فقد عملوا وســاهموا في بناء 
ورفعــة هــذا الوطــن العزيــز علــى قلوبنــا جميعــا، وهــم 
نموذج يحتذى به وأمر يدعو إلى الفخر واالعتزاز بهم 

وبمسيرتهم الوطنية المشرفة.
مــن جهتهــم، أعــرب أهالــي المحافظــة الجنوبيــة عــن 

بالــغ شــكرهم وتقديرهــم للزيــارة التي تفضل بها ســمو 
الشــخصية  ومتابعتــه  عيســى  مدينــة  إلــى  المحافــظ 
ســموه  باهتمــام  منوهيــن  المواطنيــن،  الحتياجــات 
بسرعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة، وهو األمر الذي يؤكد 
حــرص ســموه على تســهيل أداء الخدمــات للمواطنين 
وتحقيق أكبر قدر منها تحقيقا للتكافل والتنســيق في 

إدارة برامج التنمية في ربوع المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

الشخصيات الوطنية من أبناء الجنوبية نموذج يحتذى

سمو محافظ الجنوبية مستقبال عددا من المسؤولين والوجهاء واألعيان واألهالي

تكـريـم المبـرة الخليفيـة فـي مجـال العمـل الشبـابـي
ــاز ــجـ اإلنـ وراء  ــاب  ــب ــش ــل ل الـــــــــوزراء  ــس  ــيـ رئـ ســـمـــو  ــم  ــ دعـ ــن:  ــ ــ زي ــة  ــخ ــي ــش ال ســـمـــو 

رعى  مستشــار جالة ســلطان عمان شــهاب آل ســعيد حفل التكريم السادس للعاملين 
في مجال العمل الشــبابي المشــترك من الفئتين “فئة الشــخصيات العامة واالعتبارية” 

و”فئة الشباب المبدعين”. 
ويأتي التكريم الذي دأبت دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربية على إقامته ســنويا على 
والرياضــة؛  الشــباب  وزراء  اجتمــاع  هامــش 
تشــجيعا للجهــود المبذولــة والــذي كان لــه األثر 
التــي  اإلنجــازات  فــي  الكبيــر  والــدور  المهــم 
تحققــت بــدول المجلــس، حيث يمنــح التكريم 
جليلــة  خدمــات  قدمــت  التــي  للشــخصيات 
لقطاعــي الشــباب والرياضــة فــي دول المجلس 
محليــا وخارجيا.كمــا شــمل الحفل علــى تكريم 
بهــدف تحفيزهــم  المبــدع؛  الخليجــي  الشــباب 
وإبــراز إبداعاتهــم وحثهــم على مواصلــة العمل 

وبذل الجهد والمثابرة ومضاعفة العطاء.
لــدور المبــرة الخليفيــة بقيــادة ســمو  وتقديــرا 
الشــيخة زيــن بنــت خالــد آل خليفــة فــي دعــم 

الشــباب ومســاعدتهم علــى إحــداث تغييــر في 
حياتهــم يقودهــم نحــو تحقيــق األفضــل علــى 
تطــور  إلــى  يــؤدي  الــذي  التعليمــي  المســتوى 
نوعــي فيمــا يتــاح أمامهم في حياتهــم العملية، 
حفــل  فــي  الخليفيــة  المبــرة  تكريــم  تــم  فقــد 
التكريــم الســادس للعامليــن فــي مجــال العمــل 
الشــبابي وذلــك فــي ســلطنة عمــان اليــوم، عــن 
فئة المؤسســات الداعمة للمجال الشــبابي، وقد 
تســلم الجائــزة نيابــة عــن ســمو الشــيخة زيــن 
بنــت خالــد آل خليفــة رئيســة المبــرة الخليفيــة 
ســفير مملكة البحرين لدى ســلطنة عمان جمعة 

الكعبي.
وقالــت رئيســة المبــرة الخليفية ســمو الشــيخة 
زيــن بنــت خالــد آل خليفــة فــي تصريــح بهــذه 

المناســبة “يســرنا أن نعرب عن سعادتنا بتكريم 
المؤسســات  أفضــل  ضمــن  الخليفيــة  المبــرة 
الداعمــة للعمــل الشــبابي فــي مملكــة البحريــن 
في حفل التكريم الســادس للعاملين في مجال 
العمــل الشــبابي الــذي أقيــم فــي ســلطنة عمان، 
وإنــه لفخر كبيــر أن يتم تكريــم المبرة لنجاحها 

فــي تحقيــق رؤيتهــا الهادفــة لتمكيــن الشــباب 
نحــو  بقدراتهــم  الوصــول  علــى  ومســاعدتهم 
أفضل وأرفع المستويات من خال تقديم كافة 
أوجه الدعم لهم الســتكمال دراســاتهم بالشــكل 
الــذي يضمن لهم مســتقبا عمليا أفضل، إضافة 
إلــى نجــاح المبــرة فــي تبنــي اإلســتراتيجيات 

الطاقــة  دفــة  توجيــه  تكفــل  التــي  والبرامــج 
الشــبابية نحــو البنــاء والمســاهمة الفاعلــة فــي 
مســيرة التقدم التي تشــهدها المملكة في العهد 
الزاهــر لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة”. وأضافــت ســموها أن 
“نجــاح برامــج المبــرة الخليفية التي تســتهدف 

الشــباب لــم يكــن ليتحقــق لــوال البيئــة الخصبة 
البحرينــي  للشــباب  الحكومــة  توفرهــا  التــي 
بتوجيــه ورعايــة مباشــرة مــن رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير الوالــد خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة الــذي آمــن بالطاقات الشــابة 
منــذ أن أطلــق ســموه العنــان للحــراك التنمــوي 
فــي المملكــة ودفع بحركــة البنــاء والتقدم نحو 
األمــام، كمــا أن البرامج التــي يتبناها ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بــن حمد آل خليفــة، ومنها برنامج النائب األول 
لتنميــة الكــوادر الوطنيــة قــد تاقــت فــي خــط 
واحــد مــع أهــداف المبــرة وأســهمت كثيــرا فــي 
للقائميــن  إنجاحهــا”. وقدمــت ســموها شــكرها 
فــي  للعامليــن  الســادس  التكريــم  حفــل  علــى 
مجــال العمــل الشــبابي وذلك في ســلطنة عمان 
جهودهم الخيرة في إبراز النماذج المضيئة في 

دعم العمل الشبابي بالمنطقة.

المنامة - بنا

رسالة سموه دعوة 
للتنمية واالستقرار 

وتجسيد لدور البحرين 
في دعم جهود نشر 

السالم عالميا

البحرين تحظى بمكانة 
مرموقة لدعمها 

مبادئ المحبة والسالم 
في ظل الرؤية 

الحكيمة لجاللة الملك

سمو محافظ الجنوبية 
يعرب عن اعتزازه 

باحتضان المحافظة 
الفعاليات العالمية



خالد بن حمد: دعم مخرجات التعليم لبناء قدرات الشباب
االصطناعــي الــذكاء  فــي  االبتــكار  مســابقة  ختــام  لحفــل  راشــد  بــن  فيصــل  أنــاب  ســموه 

األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أنــاب 
لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس  والرياضــة  للشــباب 
البحرينــي لرياضــة ذوي العزيمــة ســمو الشــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، رئيس االتحاد الملكي 
رئيــس  نائــب  القــدرة  وســباقات  للفروســية 
المجلــس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بن 
راشــد آل خليفــة؛ لحضــور حفــل ختام مســابقة 
خالــد بــن حمد لالبتكار في الــذكاء االصطناعي 
فــي نســختها الثانيــة، والــذي أقيــم أمس تحت 
بــن حمــد بجامعــة  الشــيخ خالــد  رعايــة ســمو 
كليــة  نظمتهــا  والتــي  البحريــن،  بوليتكنيــك 
بوليتكنيــك البحريــن مع شــركة مايكروســوفت 
بالشــراكة مــع المكتــب اإلعالمــي لســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمد تحت شــعار “لنبتكر للمســتقبل”، 
والتي تأتي ضمن مبادرات سموه لدعم المجال 
العلمــي واإلنســاني.وكان فــي اســتقبال راعــي 
الحفل رئيس مجلس أمناء بوليتكنيك البحرين 

الشــيخ هشــام بــن عبدالعزيز آل خليفــة، ونائب 
الرئيس التنفيذي لشــؤون المــوارد والمعلومات 
رئيــس اللجنــة العليــا للمســابقة الشــيخ علي بن 
التنفيــذي  والرئيــس  خليفــة،  آل  عبدالرحمــن 

لبوليتكنيك جف زابودسكي.
“وجهنــا  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  وقــال 
بإطــالق مبــادرة جديــدة لدعــم ذوي العزيمــة 
فــي المجــال العلمي، وهي دمج هــذه الفئة في 
البحريــن  ببوليتكنيــك  العالــي  التعليــم  برامــج 
فــي المجاليــن التطبيقي والتقنــي؛ بهدف منح 
إخواننــا مــن ذوي العزيمــة الفــرص المناســبة، 
قدراتهــم  وتطويــر  تنميــة  فــي  تســاهم  التــي 
األكاديميــة والتعليميــة؛ ليكونــوا قادريــن على 
بمختلــف  التنمويــة  العمليــة  فــي  المشــاركة 

قطاعات الدولة”.
ترجمــة  تأتــي  المبــادرة  “إن  ســموه:  وتابــع 
لتوجيهــات عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 

حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ لمواصلــة الجهــود 
فــي رعايــة ودعــم ذوي العزيمــة، علــى الشــكل 
الذي يرفع من مستوياتهم ويتيح لهم االندماج 
وتطويــر  بنــاء  فــي  الحقيقيــة  والمشــاركة 

المجتمع”.
وقال سموه “جهودنا مستمرة في دعم الحركة 
التعليميــة مــن خــالل المبــادرات التــي نطلقهــا، 
لتنفيــذ التوجيهــات الملكيــة، للنهــوض بالتعليم 
علــى الشــكل الــذي يرفــع مــن كفــاءة الشــباب 
وينمــي قدراتهم؛ ليكونــوا قادرين على العطاء، 
والمســاهمة فــي تنفيذ المشــاريع التنموية التي 

تطلقها الحكومة”.
إقامــة  خــالل  مــن  “حرصنــا  ســموه  وأوضــح 
االصطناعــي  الــذكاء  فــي  لالبتــكار  مســابقتنا 
علــى تنفيــذ األهــداف التــي تتوافــق مــع رؤيــة 
مملكــة البحريــن 2030، والتــي ترتكز على دعم 
وتشــجيع الطلبة والطالبات الكتســاب المفاهيم 

العلمية الجديدة والوسائل التقنية الحديثة”.
المــدارس  “نهنــئ  قائــال  وختــم ســموه حديثــه 
لهــم  ونتطلــع  بالمســابقة،  الفائــزة  والجامعــات 

مزيدا من التوفيق والنجاح”.
وُأعلن عن أســماء المــدارس الفائزة، إذ حصلت 
مدرســة نيوميلينيــوم علــى المركــز األول، فيما 
حصلــت مدرســة الفاتــح الثانويــة للبنييــن على 
المركــز الثانــي وحصلــت مدرســة نيوميلينيــوم 

على المركز الثالث.
إذ  الفائــزة،  الجامعــات  أســماء  عــن  أعلــن  كمــا 
علــى  البحريــن  بوليتكنيــك  جامعــة  حصلــت 
المركــز األول، فيمــا حصلــت جامعــة البحريــن 
على المركز الثاني، وحصلت جامعة بوليتكنيك 

البحرين على المركز الثالث.
فحصلــت  الفرديــة  للجوائــز  بالنســبة  أمــا 
مشــروع  أفضــل  علــى  البحريــن  بوليتكنيــك 

بالتكنولوجيــا الماليــة، فيمــا حصلــت الجامعــة 
فــرق  مــن  فكــرة  أفضــل  جائــزة  علــى  األهليــة 
المشــاركة األولــى، وحصلــت جامعــة البحريــن 

على جائزة أفضل فكرة لعمل هادف.
والتــي  بــي”  “فنتــك  عــن جائــزة  اإلعــالن  وتــم 
يدعمهــا خليــج البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة، 
ودعمــه  الفائــز  المشــروع  تبنــي  علــى  وتقــوم 
مشــروع  ليكــون  الواقــع  أرض  علــى  وتفعيلــه 
بهــا طــالب جامعــة  خــاص قائــم بذاتــه، وفــاز 
المحفظــة  مشــروع  عــن  البحريــن  بوليتكنيــك 

الشخصية.
وقــام نائــب راعــي الحفــل ســمو الشــيخ فيصل 
بــن راشــد آل خليفــة بجولة فــي المعرض، اطلع 
فيهــا علــى مــا قدمه المشــاركون من ابتــكارات، 
إذ تبــادل مــع المشــاركين األحاديث بشــأن هذه 
المشاركة ومدى االستفادة التي حققوها والتي 

ستنعكس على رفع التحصيل العلمي.

المنامة - بنا

في سياق إستراتيجية هيئة البحرين للسياحة  «
والمعارض لتطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانة 

البحرين وجهة سياحية بارزة في قطاع صناعة 
المعارض والمؤتمرات والحوافز )MICE(، تواصل الهيئة 

مبادراتها عبر المشاركة في تطوير البنية التحتية في 

هذا القطاع الحيوي؛ من أجل الترويج للمملكة وترسيخ 
موقعها في هذا المجال. وشارك مدير تسويق وترويج 

المعارض والمؤتمرات لدى الهيئة فوزي تلفت في 
مؤتمر UFI في الشرق األوسط وإفريقيا 2019، والذي 

ُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خالل الفترة 8 - 9 

أبريل الجاري وأقيم هذا العام تحت شعار “تقبل 
التغيير والتطلع للمستقبل!”.وستكون هيئة البحرين 

للسياحة والمعارض المشارك األساسي إلى جانب 7 
عارضين مساندين من قطاعات األعمال والسياحة 

والضيافة في البحرين. 

”UFI“ السياحة” تروج للبحرين في“

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع 
الشــيخ  الركــن  المشــير  البحريــن 
خليفــة بن أحمــد آل خليفة بمبنى 
القيــادة العامــة صبــاح امس، وفد 
مــن كلية الدفاع الوطنــي الملكية 
بالمملكــة  المســلحة  بالقــوات 
الشــقيقة  الهاشــمية  األردنيــة 
برئاســة العميد الركن ياسر مبارك 
وزيــر  بحضــور  وذلــك  المناصيــر، 
الركــن  الفريــق  الدفــاع  شــؤون 
عبــدهللا النعيمــي، ورئيــس هيئــة 

ذيــاب  الركــن  الفريــق  األركان 
النعيمي.

القائــد  رحــب  اللقــاء  وخــالل 
العــام لقــوة دفــاع البحريــن بوفــد 
بالقــوات  واألركان  القيــادة  كليــة 
األردنيــة  بالمملكــة  المســلحة 
الهاشــمية الشقيقة، مشــيدًا بعمق 
العالقــات األخويــة الوطيدة التي 
تربــط مملكــة البحرين وشــقيقتها 
الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة 

الشقيقة.

إشادة بعمق العالقات مع األردن

06local@albiladpress.com
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استعراض قضايا الشأن العمالي6 شعبان 1440
للنقابات” “الــحــر  مــع  الــتــعــاون  اســتــمــرار  يــؤكــد  مــبــارك  بــن  محمد 

اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة فــي 
مكتبــه بقصــر القضيبيــة رئيــس المجلــس 
عمــال  لنقابــات  الحــر  لالتحــاد  التنفيــذي 
عــدد  بحضــور  محمــد  يعقــوب  البحريــن 
مــن أعضــاء االتحــاد، حيــث اســتعرض مع 
ســموه القضايــا التــي تهــم الشــأن العمالــي 
التــي  واألســس  بالمبــادئ  االلتــزام  مؤكــًدا 
يقــوم عليها فــي الدفاع عن حقــوق العمال 
وتمثيلهــم فــي مختلــف قطاعــات اإلنتــاج 
مشــيًدا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والمحافــل 

بدعــم الحكومــة وتعاونهــا في هذا الشــأن.
وأكــد ســمو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 

خــالل اللقاء اســتمرار التعاون مــع االتحاد 
الحر لنقابات عمال البحرين بما يعمل على 

خدمة قضايا ومصالح العمال داخل مملكة 
البحرين وخارجها.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

المنامة - بنا

الصخير -الحرس الوطني

اجتمــع مديــر أركان الحــرس الوطني 
عبدالعزيــز  الشــيخ  الركــن  اللــواء 
بــن ســعود آل خليفــة خــالل زيارتــه 
مــع  اإلســالمية  باكســتان  جمهوريــة 
المشــتركة  األركان  هيئــة  رئيــس 
للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال 
زبيــر محمــود حيــات برئاســة األركان 
روالبنــدي. مدينــة  فــي  المشــتركة 

ورحب رئيس هيئة األركان المشتركة 
للقوات المســلحة الباكســتانية بزيارة 
إلــى  الوطنــي  الحــرس  أركان  مديــر 
باكســتان، والتــي تأتــي ضمــن جدول 
المختصــة  المشــتركة  اللجنــة  أعمــال 
فــي  المشــترك  العمــل  تنســيق  فــي 
مجــاالت التدريــب وتبــادل الخبــرات 
تنميــة  إلــى  إضافــًة  الجانبيــن،  بيــن 
الحــرس  بيــن  العســكرية  العالقــات 

الوطني والجيش الباكستاني.
وتخلــل اللقــاء، تهنئــة قدمهــا اللــواء 

الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود 
آل خليفــة إلــى رئيــس أركان الجيــش 
احتفــاالت  بمناســبة  الباكســتاني 
اإلســالمية  باكســتان  جمهوريــة 
والــذي  الوطنــي،  بيومهــا  الصديقــة 
حضــر فعالياته مؤخرا رئيس الحرس 
الوطني الفريق أول ركن سمو الشيخ 
محمــد بــن عيســى آل خليفة، مشــيدا 
وصــل  التــي  المتقدمــة  بالمســتويات 
الــذي  والــدور  الباكســتاني،  الجيــش 
يقوم به الجيش الباكستاني في دعم 

األمن واالستقرار اإلقليمي.
مــن  عــددا  الجانبــان  بحــث  كمــا 
المشــترك  االهتمــام  ذات  المواضيــع 
وسبل تعزيز التعاون من خالل تبادل 
الخبرات وإجراء التمارين المشتركة، 
واستعراض العديد من أوجه التعاون 
والجيــش  الوطنــي  الحــرس  بيــن 

الباكستاني.

تمارين عسكرية مشتركة مع باكستان

وزير الداخلية يبحث التحديات األمنية بواشنطن
بالكونغرس لجان  رؤســاء  مع  اإليرانية  التدخالت  مع  التعامل  مناقشة 

عقــد وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، فــي إطــار الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها إلى الواليات المتحدة األميركية الصديقة، سلسلة من االجتماعات مع 
رؤساء وأعضاء اللجان بالكونغرس، وهم: رئيس لجنة األمن الداخلي السناتور رون جونسون، 
رئيس لجنة العالقات الخارجية السيناتور جيم ريش، عضو لجنة العالقات الخارجية السيناتور 

بوب مينينديز، وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة األمن الداخلي مايكل ماكول.

الداخليــة  وزيــر  أشــاد  اللقــاءات،  وخــالل 
تربــط  التــي  اإلســتراتيجية  بالعالقــات 
المشــتركة  والجهــود  الصديقيــن،  البلديــن 
لتطويرهــا وفتــح مزيــد مــن آفــاق التعــاون 
التحديــات  بحــث  تــم  حيــث  المشــترك، 
األمنيــة وبؤر اإلرهاب في المنطقة، والعمل 
علــى التعامــل معهــا، ومــن بينهــا التدخالت 
لمملكــة  الداخليــة  الشــؤون  فــي  اإليرانيــة 
البحريــن مــن خــالل تمويــل ودعــم الخاليا 
اإلرهابية وإمدادها باألســلحة والمتفجرات 
وإيــواء العناصــر اإلرهابيــة وتدريبهــا فــي 
معســكرات تابعة للحرس الثــوري اإليراني، 
بجانــب توفير غطــاء إعالمي لهذه الجرائم 

اإلرهابية.
واستعرض الوزير، اإلجراءات العملية التي 
قامت بها وزارة الداخلية لتحديث األجهزة 

األمنيــة، وفــي هذا الســياق، تم بحث ســبل 
تعزيز التعاون والتنسيق األمني بين مملكة 
األميركيــة،  المتحــدة  والواليــات  البحريــن 
انطالقــا مــن العالقــات الوثيقــة والشــراكة 
البلديــن  تجمــع  التــي  اإلســتراتيجية 

الصديقين.
فــي ســياق متصــل، التقــى وزيــر الداخليــة، 
وزيــر الخزانــة األميركي ســتيفن منوشــين، 
والــذي رحــب بــدوره بزيارة وزيــر الداخلية 
إلــى الواليــات المتحــدة في إطــار العالقات 

الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين.
وتم خالل اللقاء، بحث التعاون والتنســيق 
بالجهــود  المتعلــق  التدريــب  مجــال  فــي 
المبذولة لمكافحة تمويل اإلرهاب وغســيل 
األموال، كما تم االتفاق على تعزيز التعاون 
المشــترك فــي إطار مركز اســتهداف تمويل 

اإلرهــاب، والــذي أسســته المملكــة العربيــة 
السعودية والواليات المتحدة، وتشارك في 
عضويتــه دول مجلــس التعــاون الخليجي، 
عبر اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ قرارات 
مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب 

وتمويله.
مــن جهــة أخــرى، وفي ضــوء تنفيــذ مملكة 
البحرين مشــروع اإلســعاف الوطنــي، اطلع 
وزيــر الداخلية، خالل تجربة ميدانية، على 
الواليــات  فــي  الجــوي  اإلســعاف  خدمــات 
المتحدة من خالل طائرات اإلخالء الطبي، 

األكثر أمانا واألســرع للمرضــى والمصابين، 
والذيــن تســتدعي حالتهــم الصحية ســرعة 
ذات  طائــرات  عبــر  العــالج  لتلقــي  نقلهــم 
تجهيــزات متخصصــة، كما تشــمل التجربة 
المتعلقــة  الخبــرات  تعزيــز  األميركيــة 
باإلســعاف الجــوي ومــا يتطلبــه التعامل مع 

المريض في مثل هذه الحاالت.
حضر اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية، 
الواليــات  لــدى  البحريــن  مملكــة  ســفير 
المتحدة الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة 

والوفد المرافق لوزير الداخلية.

... ويلتقي السيناتور رون جونسون وزير الداخلية يلتقي وزير الخزانة األميركي

المنامة - وزارة الداخلية

عــن  البحريــن”  “روتراكــت  أعلــن 
تحــدي  المتحــد  األهلــي  البنــك  رعايــة 
الــذي  الســنوي  الســاعة”  “ضــد عقــارب 
أمنيــات  لمؤسســة  ريعــه  ســيخصص 
المصابيــن  األطفــال  لعــالج  الخيريــة 

بالتوحد وصعوبات التعلم.
“روتراكــت  رئيــس  الدعــم  وتســلم 
البحريــن” جــالل عاقلــة مــن مديــر أول 
الخدمــات المصرفيــة الخاصــة بالبنــك 

األهلي المتحد بسام التتان.

“األهلي المتحد” يرعى “ضد عقارب الساعة”

تعزيز التعاون مع “هواوي تكنولوجيز”
اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن 
للســياحة والمعــارض الشــيخ خالد بن حمود 
آل خليفــة بمكتبــه أمــس الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة هــواوي تكنولوجيــز المحــدودة  لــو 
يويدونــغ )جــون(، يصحبــه مديــر العالقــات 
العامة بشــركة هــواوي تكنولوجيــز البحرين 
بــن  خالــد  الشــيخ  وأكــد  الكعبــي.  محمــد 
التعــاون  تعزيــز  أهميــة  خليفــة  آل  حمــود 
واالرتقــاء بمســتوى العالقــات الثنائيــة بيــن 
المؤسســتين فــي المجــاالت كافــة، كمــا تــم 

مناقشــة إســتراتيجية الهيئــة الكائنــة تحــت 
مظلة تسويق الهوية السياحية )بلدنا بلدكم( 
الســياحي  القطــاع  تطويــر  إلــى  والراميــة 
المحلــي في ظــل رؤية المملكــة االقتصادية 
2030. مــن جهته، أعــرب لو يويدونغ )جون( 
عن بالغ امتنانه على حفاوة االستقبال الذي 
حظّي به لدى لقائه مع الشيخ خالد بن حمود 
آل خليفــة، مؤكدًا اســتعداده لتعزيز التعاون 
المشــترك، والعمــل على مواصلة استكشــاف 

الشيخ خالد بن حمود مستقبال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز المحدودةالمبادرات الثنائية التي تدعم هذا التوجه.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض



 خلصت مســّودة تقرير رســمي –حصلت عليها “البالد”- إلى أن مخالفة الغياب من دون عذر مقبول أكثر مخالفة يرتكبها طلبة المرحلة االبتدائية، إذ شــكلت 
تلــك المخالفــة 83 % مــن إجمالــي المخالفات المســجلة بالمدارس االبتدائية خالل العام الدراســي 2017/2018.وذكرت المســودة أن عدد مرات الغياب دون 
عذر بلغ 65 يوًما لطالب بمدرسة الدير االبتدائية للبنين، و32 يوًما لطالب بمدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنين، ولم تتحقق اإلدارة المعنية بالوزارة من 

تفعيل الئحة االنضباط الطالبي.

اتخــاذ  عــدم  المســودة  والحظــت 
مــن  للتحقــق  إجــراءات  أي  اإلدارة 
تطبيق المدارس للمعالجات المناسبة 

بشأن تلك المخالفات.
وأشــارت المســودة إلــى أن مــن بيــن 
الطالبيــة  الســلوكية  المخالفــات 
السرقة، اإلساءة إلى اآلخرين، الغش، 
إثــارة الفوضــى والمشــاغبة بمدرســة 
والســلوك  للبنيــن،  االبتدائيــة  قاللــي 
العدواني وإســاءة األدب مع الطالب، 
بمدرســة  المعلميــن  علــى  االعتــداء 
الرفــاع الغربي االبتدائية للبنين، و15 
مخالفــة هــروب مــن المدرســة أثنــاء 
بمدرســة  لطالبــات  المدرســي  اليــوم 
النويــدرات االبتدائية للبنات، وضبط 
3 مخالفات للتدخين بمدرســة البديع 

االبتدائية للبنين. 
فريــق  رصــده  مــا  “البــالد”  وتنشــر 
واإلداريــة  الماليــة  الرقابــة  ديــوان 
عــن   2019 بالعــام  تقريــره  بمســودة 
أداء إدارة التعليــم االبتدائــي تحــت 
للطلبــة”.  الســلوكية  “المخالفــات  بنــد 
وفيمــا يأتــي أبــرز مــا تضمنــه التقرير 
بعد حجب المعلومات الشخصية لمن 

تذكر معلوماتهم:

مالحظات المسودة

التربيــة  وزيــر  قــرار  بموجــب  تــم 
ن/2017(  ع  م   /99( رقــم  والتعليــم 
الطالبــي  االنضبــاط  الئحــة  إصــدار 
فــي  الدراســية  المراحــل  لجميــع 
المدارس الحكومية والخاصة )الئحة 
االنضبــاط الطالبــي(. تصنــف الالئحة 
الســلوكية  المخالفــات  المذكــورة 
لــكٍل منهــا  فئــات  ثــالث  إلــى  للطلبــة 

معالجات معينة. 
االبتدائــي  التعليــم  إدارة  وتختــص 
وفــق مهامهــا ومســئولياتها المعتمدة 

بـــ “تفعيــل الئحــة االنضبــاط الطالبي 
ومتابعة القضايا والمشاكل والتحقق 
منها وتقديم الدعم والمســاندة”، وقد 

لوحظ بهذا الشأن ما يلي:
1( عــدم قيــام اإلدارة بــأي إجــراءات 
للتحقــق مــن مــدى التــزام المــدارس 
االبتدائيــة بتشــكيل لجــان االنضباط 
الطالبــي بشــكل ســنوي، ومــن تفعيل 
دور تلــك اللجــان فــي التحقيــق فــي 
مــن  الســلوكية  الطلبــة  مخالفــات 
وبالتالــي  والثالثــة،  الثانيــة  الفئتيــن 
ال يمكنهــا التحقــق مــن مــدى االلتزام 
بالمــادة )7( مــن الالئحــة، األمــر الــذي 
المخالفــات  تلــك  إحالــة  يضمــن  ال 
لــإدارة واعتمــاد التوصيــات بشــأنها 
مــن قبــل الجهــة المختصــة المحــددة 
وفًقا لما تقتضيه الالئحة قبل تطبيق 
المعالجــة أو الجــزاء التأديبــي بحــق 

الطالب المخالف.
دون  مــن  الغيــاب  مخالفــة  تمثــل   )2
يرتكبهــا  أكثــر مخالفــة  عــذر مقبــول 
طلبــة المرحلــة االبتدائيــة، إذ شــكلت 

إجمالــي  مــن   %  83 المخالفــة  تلــك 
بالمــدارس  المســجلة  المخالفــات 
الدراســي  العــام  خــالل  االبتدائيــة 
2017/2018، وقــد لوحظ عدم اتخاذ 
مــن  للتحقــق  إجــراءات  أي  اإلدارة 
تطبيق المدارس للمعالجات المناسبة 
الــذي  األمــر  المخالفــات،  تلــك  بشــأن 
االنضبــاط  الئحــة  تفعيــل  يضمــن  ال 
الطالبــي بشــأنها أو إحاالتهــا للجهات 
المختصــة عندمــا يكــون ولــي األمــر 
هو المتســبب في انقطاع الطالب عن 
المدرســة، حيث تنص المــادة الثامنة 
 2005 لســنة   )27( رقــم  القانــون  مــن 
بشــأن التعليــم )قانــون التعليــم( على 
أن “يعاقــب بغرامــة ال تزيد على مائة 
دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا 
تســبب فــي تخلــف الطفــل الــذي بلــغ 
ســن اإللــزام عــن االلتحــاق بالتعليــم، 
عــن  مقبــول  عــذر  دون  انقطاعــه  أو 
الحضــور إلــى المدرســة مــدة عشــرة 
أيــام متصلة أو منفصلة خالل الســنة 

الدراسية...”. 

بعــض  التــزام  عــدم   )3
المــدارس بتوثيــق جميــع المخالفــات 
المعالجــات  بيانــات  واســتكمال 
فــي  بشــأنها  الصــادرة  والقــرارات 
ســجالت الطلبــة الســلوكية ببرنامــج 
يتماشــى  ال  الــذي  األمــر  مدرســتي، 
مــع اآلليــة المطبقــة بهــذا الشــأن كمــا 
)16( مــن الئحــة  المــادة  أنــه يخالــف 
االنضبــاط الطالبي، وذلك قد يســمح 
الســلوكية  المشــاكل  بحــل  للمــدارس 
دون  المخالفــات  بعــض  ومعالجــة 
ســلبي  تأثيــر  أي  لتفــادي  توثيقهــا 
للمخالفات على تقييم أداء المدرسة. 
بعــض  التــزام  عــدم   )4
المخالفــات  بتصنيــف  المــدارس 
للتصنيــف  وفًقــا  للطلبــة  الســلوكية 
المعتمد بموجب المادة )5( من الئحة 
ال  الــذي  األمــر  الطالبــي،  االنضبــاط 
الالزمــة  المعالجــات  إجــراء  يضمــن 
بشــأنها وقــد يســمح بالتعامــل معهــا 
بشكل مباشر من قبل المدارس كونها 

الجهة المعنية.

غياب وهروب وغش وتدخين... مخالفات طلبة االبتدائي
الــســلــوكــيــة ــات  ــف ــال ــخ ــم ال ــر رســمــي عـــن  ــري ــق ت ــودة  مـــسـ بــنــشــر  ــرد  ــف ــن ت  ”^“

وكيل وزارة التربية زائًرا مدرسة الحد االبتدائية للبنين

الهدف من لجان االنضباط 
التحقيق بالمخالفات الطالبية 

السلوكية

مدارس ال توّثق المخالفات 
وبيانات المعالجات بسجالت 

الطلبة  

ضبط غشاشين 
ومشاغبين بـ 

“ابتدائية قاللي” 
و3 مدخنين بالبديع

15 طالبة 
هاربة من 

مدرسة 
النويدرات

الوزارة لم تتحقق من تشكيل 
المدارس للجان االنضباط 

الطالبي

القانون يعاقب ولي األمر 
بغرامة 100 دينار إذا تخلف 

ولده عن المدرسة

تلميذ تغّيب 65 
يوًما بمدرسة 

الدير دون عذر أو 
محاسبة ولي أمره

83 % من 
مخالفات طلبة 
االبتدائي غياب 

دون عذر

07 local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

 الغياب دون عذر مقبول 
تكــرار مخالفــة الغيــاب دون عذر مقبول من قبل بعض الطلبة، وتجاوز المخالفات في بعض 
الحــاالت 60 يومــًا خــالل فصــل دراســي واحــد، دون أن تتحقــق اإلدارة مــن تفعيــل الئحــة 

االنضباط الطالبي بشأنها، وفيما يلي أمثلة على ذلك:

الفصل الدراسيعدد مرات الغياب بدون عذر*اسم المدرسة

 الدير
 االبتدائية للبنين

65

الفصل األول
2016/2015 

22

19

18

18

18

64

الفصل الثاني
2017/2016 

38

27

24

20

20

18

الرفاع الغربي االبتدائية 
للبنين

32

الفصل األول
2017/2016 

29

29

25

24

20

عدد المخالفات بحسب سجل المخالفات المستخرج من برنامج مدرستي.  «

موضوع المخالفةاسم المدرسة
التصنيف 

بحسب السجل 
اإللكتروني

التصنيف 
عدد بحسب الالئحة

المخالفات

النويدرات االبتدائية 
للبنات

15فئة ثانيةفئة أولىالهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي

البديع االبتدائية 
للبنين

إثارة الفوضى والمشاغبة داخل المدرسة أو في 
الحافالت المدرسية، أو خالل الفعاليات التي تنفذها 

المدرسة أو الوزارة

فئة أولى

فئة ثانية

10

التدخين أو إدخال وسائله، أو حيازة مواده أو أدواته، 
أو عرضها أو ترويجها أو التشجيع عليها

3

القيام بأي سلوك من شأنه اإلضرار بالبيئة 
المدرسية أو تشويهها

2

الغش في االمتحان أو محاولة ارتكابه، أو التحريض 
عليه بأية وسيلة

1فئة ثالثة

تاريخ المخالفةموضوع المخالفةاسم المدرسة

قاللي االبتدائية 
للبنين

17/09/2018االعتداء البدني على الطلبة

29/10/2018السرقة، اإلساءة إلى اآلخرين، الغش، إثارة الفوضى والمشاغبة

01/11/2018اإلساءة إلى اآلخرين، االعتداء البدني على الطلبة، والغش في االمتحان

07/11/2018اإلساءة إلى اآلخرين، االعتداء البدني على الطلبة

14/11/2018اإلساءة إلى اآلخرين، االعتداء البدني على الطلبة

الرفاع الغربي 
االبتدائية للبنين

05/04/2018إثارة الفوضى والمشاغبة، إساءة األدب مع الطالب، االعتداء على المعلمين

09/04/2018االعتداء البدني على الطلبة، إساءة األدب مع الطالب

10/04/2018السلوك العدواني وإساءة األدب مع الطالب، االعتداء على المعلمين 

الحد االبتدائية للبنين
02/10/2018االعتداء البدني على الطلبة

18/10/2018إثارة الفوضى والمشاغبة داخل الصف

مصدر البيانات: المستندات التي تم الحصول عليها خالل الزيارات الميدانية للمدارس «

مخالفات طالبية سلوكية
أمثلــة لمخالفــات ســلوكية مــن الفئــة الثانية والثالثة ببعــض المدارس االبتدائيــة والتي لم يتم إدخالهــا بملفات الطلبة 

ببرنامج مدرستي:

أخطاء بتصنيف المخالفات السلوكية
أمثلــة علــى عــدم التــزام بعــض المــدارس بتصنيــف المخالفــات الســلوكية للطلبــة وفقــًا للتصنيــف المعتمــد بموجــب الئحــة 

االنضباط الطالبي، األمر الذي ال يضمن إجراء المعالجات الالزمة بشأنها



البحرين تستضيف “الزكاة والتنمية” في أكتوبر
ــة وزيـــــر الــعــدل  ــايـ ــرعـ الــمــؤتــمــر عــلــى مــــدى 3 أيــــــــام... وبـ

سعيا من صندوق الزكاة والصدقات التابع 
العــدل  بــوزارة  الدينيــة  الشــؤون  إلدارة 
والشــؤون اإلسالمية واألوقاف في تفعيل 
الدور الحضاري لفريضة الزكاة في مختلف 
والمســتدامة،  الشــاملة  التنميــة  مجــاالت 
ينطلق فــي أكتوبر المقبل بمملكة البحرين 
المؤتمر الدولي “الزكاة والتنمية الشــاملة”، 
والذي ُيقام على مدى 3 أيام متتالية تحت 
رعايــة وزيــر العــدل والشــؤون اإلســالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفــة، وبتنظيــم مــن صنــدوق الــزكاة 
والصدقــات بالتعــاون مــع مركــز كمبريــدج 
ومركــز  البريطانيــة،  بالعاصمــة  للتدريــب 
لنــدن لالستشــارات والبحــوث والتدريــب، 
ومجموعــة الرقابة لالستشــارات الشــرعية 
المالية باألردن.أعلن ذلك مدير إدارة الشؤون 
الدينيــة بالوزارة محمــد القطان، وأضاف: يأتي 
تنظيــم هــذا المؤتمر الدولي ســعيا فــي تحقيق 

 2030 البحريــن  لمملكــة  االقتصاديــة  الرؤيــة 
والقائمــة علــى مبــادئ االســتدامة والتنافســية 
واقــع  وتحليــل  تشــخيص  وبهــدف  والعدالــة، 
الزكاة في المجتمعات اإلسالمية لتحديد نقاط 
استشــرافية  رؤيــة  وتكويــن  والضعــف،  القــوة 
الشــاملة  األهــداف  ضــوء  علــى  ومقاصديــة 
لفريضــة الــزكاة، فضــال عــن إبــراز اإليجابيــات 
فــي  الــزكاة  تحققهــا  التــي  الشــاملة  والمنافــع 
مجتمعاتنــا المعاصــرة، مــع التركيز على دراســة 
التطبيقيــة  واالبتــكارات  العمليــة  المشــاريع 

المتعلقة بتطوير واقع الزكاة المعاصر.
وقــال رئيس صندوق الزكاة والصدقات األمين 
العام للمؤتمر صالح حسين: إن مملكة البحرين 
الصيرفــة  قطــاع  تنميــة  رواد  أهــم  مــن  ُتعــد 
خــالل  مــن  نســعى  ونحــن  عالميــا،  اإلســالمية 
هــذا المؤتمــر للخــروج بتوصيــات تــوازي هــذه 
الهــدف  تحقيــق  فــي  آمليــن  الدوليــة،  المكانــة 
اإلســتراتيجي للمؤتمــر والمتمثل في )اســتثمار 

البحــث العلمــي فــي تفعيــل األدوار الحضاريــة 
للــزكاة  والمســتدامة  الشــاملة  والتنمويــة 
المعاصرة(، مشــيدا بالتعاون مع مركز كمبريدج 
للتدريــب ومركــز لنــدن لالستشــارات والبحوث 
لالستشــارات  الرقابــة  ومجموعــة  والتدريــب 
المؤتمــر،  هــذا  إقامــة  فــي  الماليــة  الشــرعية 
ممــا يجســد مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة بيــن 
المؤسسات بقطاعيها العام والخاص وترجمتها 

واقعا ملموسا.
ورحبت رئيس مركز كمبريدج للتدريب حفصة 
الــزكاة  الغريــب بالتعــاون األول بيــن صنــدوق 
الــدور  مثمنــًة  كمبريــدج،  ومركــز  والصدقــات 
التوعوي والخيري لصنــدوق الزكاة والصدقات 
التكافــل  تحقيــق  فــي  الفاعــل  وإســهامه 
االجتماعــي تأصيــالً لمعاني التالحــم والتراحم 

والوحدة.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

المشــاريع  لجنــة  رئيــس  أكــد 
الكلمــة  بجمعيــة  الخيريــة 
الطيبــة محمــد إبراهيــم أن العــام 
الماضــي شــهد زيــادة نوعيــة فــي 
نفذتهــا  التــي  الخيريــة  األنشــطة 
الجمعيــة علــى مــدار العــام والتي 
تمكنــت خاللهــا في الوصــول إلى 
فــي  احتياجــا  األكثــر  القطاعــات 

المجتمع.
الخيريــة  المشــاريع  إن  وقــال 
للجمعية تنوعت ما بين رمضانية 
وذلــك  وخارجيــة  واجتماعيــة 
تمكنــت  الــذي  الدعــم  بفضــل 

الجمعيــة مــن الحصــول عليــه من 
الرعاة وأصحاب األيادي البيضاء 
الذيــن يحرصــون علــى التواصــل 
مــع الجمعيــة لضمان وصــول هذا 
الدعم لمستحقيه وفقا للدراسات 
بهــا  تقــوم  التــي  المتخصصــة 

لتحديد الفئات المستحقة
المشــاريع  لجنــة  رئيــس  وكشــف 
الجمعيــة  دور  أن  عــن  الخيريــة 
لــم يقتصــر علــى مملكــة البحريــن 
لكنــه امتد إلــى خارجها من خالل 
دعم بعض المشــاريع الخيرية في 

جمهورية مصر العربية الشقيقة.

زيادة نوعية في المشاريع الخيرية

المنامة - الجامعة األهلية المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات

البحرينييــن  المزارعيــن  ســوق  تحتضــن 
بحديقة البديع النباتية في أســبوعها )19( 
من الموسم السابع يوم السبت المقبل )13 
أبريــل 2019(، مهرجــان التــوت بمشــاركة 
ا لعرض أصناف التوت  )18( مزارًعا بحرينيًّ
المحلــي المتنوعــة، مــع أجــواء احتفاليــة 
وفقــرات متنوعة من الفعاليات المصاحبة 
آالف  اســتقطب  الــذي  المزارعيــن  لســوق 
برنامــج  انطالقته.ويشــتمل  منــذ  الــزوار 
المهرجــان علــى بيع شــتالت وثمــار التوت 
ومنتجاتــه، باإلضافة إلــى فعالية ترفيهية 
لألطفال تتمثل في رسم ثمرة التوت على 
وجــوه األطفــال. وتحــرص وكالــة الزراعة 
البرامــج  تنظيــم  علــى  البحريــة  والثــروة 
والفعاليات المتنوعة التي تحظى باهتمام 
كبير لدى زوار سوق المزارعين، فضالً عن 
الترويج للمنتج المحلي وتشجيع المزارع 
المنتجــات  أفضــل  لتقديــم  البحرينــي 

المحلية ذات الجودة العالية.

مهرجان التوت 
ينطلق السبت 

المقبل

فــي إنجــاز بالــغ األهمية، حققــت الجامعة األهلية واحدا من إنجازاتهــا العالمية التي عملت على 
اجتيازهــا منــذ التأســيس قبــل 18 عامــا، وقــد احتلــت الجامعــة المركــز 301 ضمــن أفضــل 500 
جامعــة عالميــا حســب تصنيف “التايمز” للتعليم العالي في مــدى التأثير وتحقيق أهداف التنمية 

والمستدامة الذي يعد من أهم التصنيفات الدولية على مستوى المعمورة.

وأكــد الرئيــس المؤســس رئيــس مجلــس أمناء 
الجامعــة األهليــة عبــدهللا الحــواج فــي أمســية 
احتفاليــة بهــذه المناســبة دعــا فيهــا نخبــة مــن 
خريجي الجامعة، أن تحقيق هذا اإلنجاز يعود 
إلــى الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا أعضــاء هيئة 
التدريــس في مضامير الجودة وإتقان المناهج 
العلميــة، وغيرهــا  البحــوث  وأعــداد ونوعيــات 
مــن الخطــوات المعرفيــة التــي تصــب باتجــاه 
أعلــى مســتوى تعليمــي للطــالب وفقــا للمعايير 

والمقاييس والمواثيق العلمية الدولية.
بهــذا  األهليــة  الجامعــة  إن  الحــواج:  وقــال 
التصنيف تكون قد اعتلت المركز الثاني محليا 
بعــد جامعــة البحريــن الوطنيــة وذلــك حســب 
مــدى  فــي  العالــي  للتعليــم  “التايمــز”  تصنيــف 

التأثير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكانــت الجامعــة األهلية قد أعلنــت مؤخرا عن 
حصولهــا علــى تصنيــف النجــوم مــن مؤسســة 
QS العالميــة، حيــث حصدت خمــس نجوم في 
االجتماعيــة  والمســئولية  التدريــس  مســتوى 
والتسهيالت وخدمة المجتمع لتكون بذلك أول 

جامعة بحرينية تدخل نادي النجوم.
وكانت الخطة اإلســتراتيجية بالجامعة األهلية 
إســتراتيجيا  هدفــا  وضعــت  قــد   2021 /2016
للوصــول إلــى قائمــة أفضــل 500 جامعــة فــي 
العالــم، ممــا يؤكد أن هذه النتائج تبشــر بإمكان 
وصــول قطــار الجامعــة األهليــة إلــى محطتــه 

المنشودة في الوقت المناسب.
يذكــر أن الجامعــة األهليــة ومنــذ نشــأتها فــي 

25 مــن شــهر مــارس 2001، حققــت إنجــازات 
عديدة وتميزت في برامجها الدراســية لتصبح 
اليــوم واحــدة من أهم الجامعــات المعتمدة في 
المنطقــة، كما اســتطاعت أن تتصــدر الجامعات 
المحليــة فــي قوائم الجــودة ومعاييــر االمتياز، 
حيــث تســابق الجامعــة الزمن؛ من أجــل تجهيز 
مشــروع حرمها الجديد بالمدينة الشمالية على 
مســاحة 100 ألــف متــر مربع، وليتســع لنحو 10 

آالف طالب بعد انتهاء مرحلته الثانية.

عبدالله الحواج

اإلنجــاز تحقيــق  وراء  التدريــس  هيئــة  جهــود  الحــواج: 

“األهلية” بالمرتبة 301 في تصنيف “التايمز”

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

التعليــم  جــودة  هيئــة  بــدأت 
االمتحانــات  عقــد  والتدريــب 
الوطنيــة الموحــدة لطلبــة الصــف 
الســادس، امس األربعــاء الموافق 
 16 الثالثــاء  وتنتهــي  أبريــل   10
أبريــل الجاري، بمشــاركة أكثر من 
13 ألــف طالــب فــي 101 مدرســة 
خاصــة،  مدرســة  و16  حكوميــة، 
مــواد:  فــي  االمتحانــات  يــؤدون 
)اللغــة العربيــة، اللغــة اإلنجليزية، 
والعلوم(.ودعــت  الرياضيــات، 
جواهــر  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس 
المضحكي أولياء األمور إلى تشــجيع 
أبنائهــم على التعامل مــع االمتحانات 

التــي  الالزمــة  بالجديــة  الوطنيــة 
تعكــس مســتوياتهم الحقيقيــة، ومــا 
اكتســبوه مــن مهــارات وكفايــات، ألنَّ 
نتائجهــا تمثل مرجًعــا لتنفيذ الخطط 
فــي  التعليــم  اإلســتراتيجية لتطويــر 

المملكة.

بدء االمتحانات الوطنية لـ “السادس”

08local@albiladpress.com

الخميس
11 أبريل 2019 

مواصلة الدفع بعجلة التنمية االقتصادية6 شعبان 1440
الدوليين والبنك  النقد  اجتماعات  في  البحرين  وفد  يترأس  المالية  وزير 

وصــل وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة إلى 
واشــنطن لتــرأس وفــد مملكــة البحريــن المشــارك في اجتماعــات الربيــع لصندوق 
النقــد الدولــي ومجموعــة البنــك الدولي.ومــن المقــرر أن يلقي الوزيــر بيانا أمام 
لجنة التنمية ممثالً عن دول المجموعة العربية والمالديف، باإلضافة إلى عقد 
مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمختصين الدوليين 
والراميــة إلــى تعزيــز عالقــات المملكــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي ومجموعة 

البنك الدولي.

الماليــة  وزيــر  أكــد  وصولــه،  ولــدى 
واالقتصــاد الوطنــي التــزام البحرين 
بالعمــل والتعــاون مع مختلــف الدول 
للتباحــث  الدوليــة  والمنظمــات 
بشــأن المســتجدات علــى الصعيدين 
اإلقليمــي والدولي وتبــادل الخبرات، 
المملكــة مــن  مــا توليــه  إلــى  مشــيرا 
اهتمــام إلــى جانــب الــدول الشــقيقة 

بعجلــة  الدفــع  بمواصلــة  والصديقــة 
البيئــة  وخلــق  االقتصاديــة  التنميــة 
خاللهــا  مــن  يمكــن  التــي  المناســبة 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
واالســتراتيجيات  الخطــط  وتفعيــل 
التــي تهــدف إلــى معالجــة التحديات 

اإلنمائية.
برئاســة  البحريــن  وفــد  وسيشــارك 

وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني في 
والجلســات  النــدوات  مــن  مجموعــة 
المغلقــة  واللقــاءات  والمنتديــات، 
القضايــا  مــن  عــدد  مناقشــة  بهــدف 

بالشــأن  المتعلقــة  والتحديــات 
المالــي، واالقتصــادي، واالســتثماري، 
البشــري،  المــال  ورأس  والتنميــة، 

والتكنولوجيا.
يذكــر أن اجتماعــات الربيــع لصندوق 
البنــك  ومجموعــة  الدولــي  النقــد 
الدولــي تجمع كل عــام وزراء المالية 
ومحافظــي  والتنميــة،  واالقتصــاد 
البنــوك المركزيــة وكبــار المســؤولين 
مــن القطــاع الخــاص، واألكاديمييــن 
االهتمــام  ذات  القضايــا  لمناقشــة 
المشترك ومستجدات آفاق االقتصاد 
التنميــة  تعزيــز  أجــل  مــن  العالمــي 
االقتصادية العالمية والتمويل، وبناء 

رأس المال البشري واالستثمار.

وزير المالية

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - وزارة اإلسكان

عــدد  إن  اإلســكان  وزارة  قالــت 
المواطنيــن الذين منحتهم مواعيدا 
الزبائــن  خدمــات  مركــز  لمراجعــة 
منــذ مطلــع العــام 2019 بلــغ 34 ألفًا 
أن  إلــى  مشــيرة  مواطنــًا،  و812 
االستفســارات العامــة عــن الطلبات 
االنتظــار،  قوائــم  علــى  المدرجــة 
واســتكمال اجــراءات التحديثــات، 
والتقــدم بطلبــات إســكانية جديــدة 
)مزايــا(،  برنامــج  رأســها  وعلــى 
جــاءت فــي مقدمــة نوعيــة طلبات 
وفقــًا  أنــه  المراجعين.وأوضحــت 
مثلــت  فقــد  الــوزارة،  إلحصائيــات 
العامــة  االستفســارات  طلبــات 
والمقترحــات والشــكاوى ما نســبته 
طلبــات  عــدد  إجمالــي  مــن   %  40
حجــز المواعيــد، وتنوعــت مــا بيــن 
الطلبــات  حالــة  عــن  االستفســار 
قوائــم  علــى  المدرجــة  اإلســكانية 
االنتظار، وأخرى تتعلق بالمستندات 

المطلوبــة للتقــدم بطلبات الحصول 
علــى خدمــات إســكانية، باإلضافــة 
والمقترحــات  االستفســارات  إلــى 
االســكانية  بالمشــاريع  المتعلقــة 
بــأن  مفيــدة  بهــا،  اإلنجــاز  ونســب 
قامــت  بالــوزارة  الشــكاوى  وحــدة 
بالتفاعــل مــع جميــع االستفســارات 
البسيطة، فيما تم رفع عدد منها إلى 
اإلدارات واألقســام المعنيــة لمزيــد 
مــن الدراســة ومن ثــم التواصل مع 
المتقدمين بهــا وتزويدهم باإلجابة 

الوافية.
مــن جهــة أخــرى، قالــت الــوزارة إن 
المواعيــد الخاصة بالتقــدم بطلبات 
إســكانية جديدة بلــغ 8889 موعدًا، 
صــدارة  مزايــا  برنامــج  واحتــل 
مــن  إقبــاالً  شــهدت  التــي  الطلبــات 
قبــل المواطنيــن، حيث تقدم 6948 
مــن  االســتفادة  بطلبــات  مواطنــا 

البرنامج.

“اإلسكان”: 34 ألف مراجع أغلبهم لـ “مزايا”

جواهر المضحكي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكــد الوكيل المســاعد للتعليم الخاص 
التربيــة والتعليــم  بــوزارة  والمســتمر 
جعفــر الشــيخ أنــه فــي إطــار الجهــود 
المبذولة لالرتقاء بالخدمات المقدمة 
نفــذت  الخــاص،  التعليــم  فــي قطــاع 
الــوزارة خالل الفترة مــن يناير 2018 
وحتــى فبراير 2019 عــدد 811 زيارة 
الخاصــة  للمــدارس  متابعــة ميدانيــة 
إضافــًة  مدرســة،   73 عددهــا  البالــغ 
والمراكــز  للمعاهــد  زيــارة   46 إلــى 
التعليميــة الخاصــة البالــغ عددهــا 41 
معهــًدا ومركــًزا، للتحقــق مــن التزامها 
بشــروط الترخيص المنصــوص عليها 
فــي المرســوم بقانــون رقــم 25 لســنة 
1998، حيث تم توجيه 110 إنذارات 
وإخطــارات لعــدد مــن تلــك المــدارس 
والمراكــز بشــأن عــدد مــن المخالفــات 
أن  إليه.وأضــاف  المشــار  للمرســوم 
الــوزارة قامــت خــالل الفتــرة المشــار 
إليهــا بدراســة 5989 طلــب توظيــف 
والمعاهــد  والمراكــز  بالمــدارس 

الخاصة، إلى جانب 1419 طلًبا بشأن 
الموافقة على دراسة المناهج، وتمت 
الموافقة على عدد منها بعد اســتيفاء 
الشــروط والمعاييــر المعتمدة، كما تم 
صــرف أكثــر مــن 400 ألف نســخة من 
الكتب الدراسية في المواد اإللزامية، 
والتأكــد من التــزام المدارس الخاصة 
بتدريســها، فيمــا بلــغ عــدد الشــكاوى 
التــي تــم التعامــل معهــا 311 شــكوى 
من الطلبة وأولياء األمور والمعلمين.

811 زيارة متابعة لـ 73 مدرسة خاصة

جعفر الشيخ

االستثمارات في النفط والغاز ليست عبئا على الحكومة
فقط مهنية  وظائف  في  ويعملون  الحكومة  في  األجانب  نسبة   %  16

أعربت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
للجهــود  تقديرهــا  عــن  الشــورى  بمجلــس 
التــي تبذلها وزارة النفــط لزيادة اإليرادات 
ضمن الميزانية العامة للدولة، مشــيرة إلى 
أن خطــة الــوزارة خــالل العاميــن المقبلين 
لتحقيــق المزيد مــن اإليرادات وبدء العمل 
فــي  التوســعية  المشــاريع  مــن  عــدد  فــي 
قطاعات التكرير واســتخراج النفط والغاز 
تبشــر بتحقيــق نتائــج واعــدة خاصــة مــع 
ارتفــاع أســعار النفــط، خاصــة مع بيــان أن 
جميــع االســتثمارات فــي هــذه القطاعــات 
علــى  مباشــر  مالــي  عــبء  أي  تشــكل  ال 
الحكومة.جــاء ذلــك فــي االجتمــاع المشــترك 
اللجنتيــن  بحضــور  أمــس  صبــاح  عقــد  الــذي 
إلــى  والنــواب  الشــورى  بمجلســي  الماليتيــن 
جانب الحكومة ممثلة بوزيري النفط، وشــؤون 
ديــوان  ورئيــس  والنــواب،  الشــورى  مجلســي 
الخدمــة المدنيــة، حيــث اســتمعت لــردود وزير 

التــي تقدمــت بهــا  النفــط علــى االستفســارات 
اللجنــة، مــع إعطــاء لمحــة عــن مســتقبل قطاع 
النفــط فــي المملكــة، والجهــود التــي تقــوم بهــا 
والغــاز،  الصخــري  النفــط  الســتخراج  الــوزارة 
وزيادة كفاءة عملية اإلنتاج في إطار المشاريع 
التــي تعمــل الوزارة علــى إنجازها فــي المرحلة 

القادمة.
واالقتصاديــة  الماليــة  الشــؤون  لجنــة  وأكــدت 
بمجلــس الشــورى لــدى اســتماعها مرئيات وزير 
ديــوان  ورئيــس  والنــواب  الشــورى  مجلســي 
مســتوى  تأثــر  عــدم  أهميــة  المدنيــة  الخدمــة 
وجودتهــا،  للمواطنيــن  المقدمــة  الخدمــات 
بخفــض النفقــات في الباب األول من الميزانية، 
مــن خــالل برنامــج التقاعــد االختيــاري كإحدى 
المبــادرات األساســية التــي تقــوم بهــا الحكومة 

لتنفيذ برنامج التوازن المالي.
وقال رئيس اللجنة خالد المسقطي إن الحكومة 
بينت أن عدد العاملين في القطاع العام ســيبلغ 

فــي  بعــد خــروج  40500 موظــف  فــي حــدود 
حــدود 8000 موظف ضمن التقاعد االختياري، 
مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عملية التوظيف 
مســتمرة، ولكن فقط الســتبدال مــن يتقاعدون 
إلزاميــا أو تقاعــدا مبكــرا أو مــن خــالل النقل أو 

استقالة.

وأشار إلى أن الحكومة بينت أن نسبة األجانب 
فــي الحكومــة تبلــغ 16 % يعملــون في وظائف 
مهنيــة فقط، خصوصا فــي التعليم والتمريض، 
مفيدة بإقامة مركز تدريب إلحالل البحرينيين 
بــدال مــن األجانب فــي الوظائــف الحكومية مع 

إلغاء عالوة االغتراب.

ممثلو الحكومة يردون على االستفسارات

المنامة - بنا



1150 وظيفة ومبادرات لرفع البحرنة
ــة ــن ــة فـــي حـــدودهـــا اآلم ــال ــط ــب ــعـــدالت ال ــاء مـ ــقـ حـــمـــيـــدان: إبـ

البرنامــج  وتنفيــذ  متابعــة  إطــار  فــي 
الوطنــي للتوظيــف، تنفيــًذا لتوجيهــات 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
وولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة لعرض فرص العمل المناســبة 
في منشــآت القطاع الخاص للمواطنين، 
ولتكثيــف جهــود الوزارة بتســريع وتيرة 
إدمــاج الباحثيــن عــن عمل فــي مختلف 
مجزيــة،  وبأجــور  الجاذبــة،  القطاعــات 
افتتح وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميــل حميدان، أمس معرض التوظيف 
العــام، الــذي تنظمــه الــوزارة فــي الفتــرة 
مــن 10 - 11 أبريل الجاري.ويشــارك في 

المعــرض 50 منشــأة عاملــة فــي القطــاع 
الخاص، فيما بلغ مجموع عدد الوظائف 
الشــاغرة المعروضــة 1150 وظيفــة فــي 
مختلف التخصصــات، منها 650 وظيفة 
المشــاركة،  الجهــات  قدمتهــا  شــاغرة 
الشــواغر  بنــك  يوفرهــا  وظيفــة  و500 
لــدى الــوزارة إلــى جانــب فــرص تدريب 
نوعيــة موجهة إلى المواطنين الباحثين 
التخصصــات  مختلــف  مــن  عمــل  عــن 

والمؤهالت الدراسية.
وأكــد حميــدان أن الــوزارة مســتمرة في 
فــرص  توفــر  التــي  المبــادرات  إطــالق 
للمواطنيــن  والجاذبــة  المناســبة  العمــل 
وتســريع  الجــدد  الداخليــن  واســتيعاب 
إدماجهم في ســوق العمل وزيادة نســب 
توظيف المواطنين في القطاع الخاص؛ 

فــي  البطالــة  معــدالت  علــى  لإلبقــاء 
حدودهــا اآلمنــة والمطمئنــة، الفًتــا إلــى 
أن المعرض يشكل دفعة إضافية لحركة 
التوظيــف فــي ســوق العمــل، خصوصــا 
مع إطــالق البرنامج الوطنــي للتوظيف، 

الذي يشكل دعامة لمسار التوظيف.

الــوزارة وعبــر  أن  إلــى  ولفــت حميــدان 
حزمــة مــن الحوافــز والمزايا المشــجعة، 
بالتعــاون مــع صنــدوق العمــل )تمكيــن(، 
الرئيســين  شــركائها  مــع  جهــوًدا  تبــذل 
لصالح دعم توظيف المواطنين؛ ليكونوا 

الخيار األفضل عند التوظيف.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - بنا

ألغــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثالثــة 
)بصفتها االســتئنافية( حكما يدين مواطنا 
وآســيويا بالتقاعــس عــن إســعاف وإغاثة 
صديقتهما اآلسيوية التي كانت قد قررت 
االنتحــار برمــي نفســها مــن نافــذة شــقتها 
فــي الجفيــر، باإلضافــة إلى طبيبــة متهمة 
معهمــا، رفضــت إســعافها بدعــوى وجــود 
صديقيهــا  مــن  كان  فمــا  جنائيــة،  شــبهة 
توفيــت  حتــى  لمســكنها  أعاداهــا  أن  إال 
فــي وقــت الحــق بعــد اســتغاثتها بإحــدى 
االســتئنافية  المحكمــة  صديقاتها.وقضــت 
مجددا ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهام بعد 
إدانتهم في محكمة أول درجة بالحبس شــهرا 

لكل منهم.
ويتبين من أوراق الدعوى أن صديقي الشــابة 
كانــا معهــا لحظــة حصــول الواقعــة فــي إحدى 
الشــقق فــي الجفيــر، وقــاال إنهمــا فوجئــا بهــا 
تذهــب بجــوار النافــذة وتعمــدت إلقاء نفســها، 
وأوضــح األول أنــه حــاول اللحــاق بهــا إال أنهــا 

ســقطت وارتطمت بــاألرض، مبينا أنهما عندما 
هرعا إلى الشارع شاهداها تنزف من قدميها.

المستشــفيات  أحــد  إلــى  بهــا  توجهــا  وعندمــا 
الخاصــة القريبــة لمداركتها بالعــالج الالزم، إال 
أن الطبيبة -المتهمة الثالثة- رفضت معالجتها 
حالتهــا،  فــي  جنائيــة  شــبهة  وجــود  مدعيــة 
وأمرتهمــا بالتوجــه بهــا إلــى مجمــع الســلمانية 

الطبي.
وقرر المتهمان األول والثاني أنهما رفضا فكرة 
نقلهــا للمستشــفى خوفا من مســائلتهما، وقررا 
العــودة بهــا إلى مســكنها، وبالفعــل أعاداها إلى 
تنــزف  البــاب وهــي  أمــام  إذ تركاهــا  مســكنها 

وانصرفا عنها.
لكن الفتاة اآلســيوية تمكنــت بذلك الوقت من 
االســتنجاد واالســتغاثة بإحدى صديقاتها عبر 
االتصــال بهــا هاتفيــا، والتــي حضــرت مســرعة 
أبلــغ  والــذي  المستشــفى،  إلــى  ونقلتهــا  إليهــا 
المســؤولين فيــه مركز شــرطة الحــورة بجلبها 
مصابــة بإصابــات بليغة وفاقــدة للوعي، وعند 

نقلهــا لغرفــة اإلنعــاش تبيــن الحقــا مفارقتهــا 
للحياة.

وبالقبــض علــى المتهمــان األول والثانــي قــرر 
األخيــر أنه وحال تواجــده برفقة المتهم األول 
الجفيــر  بمنطقــة  شــقة  فــي  عليهــا  والمجنــي 
دخول إلى دورة المياه، وعند خروجه مباشرة 
شاهد المتهم األول بالقرب من النافذة ونصف 
جســمه في الخارج ويد المجني عليها ممسكه 
بالنافذة وسمع صوت صراخ وارتطام، فتوجه 
للنافــذة وعندهــا شــاهد المجنــي عليهــا ممددة 

على األرض.
وأضــاف أنهمــا هرعــا إليهــا وأحضــرا الســيارة 
إال  الخاصــة،  المستشــفيات  ألحــد  ونقالهــا 
فتوجهــا  المستشــفى،  إدخالهــا  رفضــوا  أنهــم 
بهــا لمستشــفى آخــر والــذي فيــه حضــرت لهــم 
ال  أنهــا  وأبلغتهــم  الثالثــة(  )المتهمــة  الطبيبــة 
تســتطيع إدخالهــا للمستشــفى، والبــد من نقلها 
خشــية  الفكــرة  رفضــا  لكنهمــا  للمستشــفى، 

التحقيق معهما.

 صــرح رئيــس نيابــة العاصمــة نــواف العوضــي 
بأن النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها في 
البــالغ المتعلق بمقطع الفيديو الذي تم تداوله 
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي والمتضمــن 
مــن  طالبــة  فصــل  حــول  ألشــخاص  حديــث 
مدرســتها بســبب ترويــج عقــار طبــي محظور 
صرفــه إال بوصفة طبية، وكذلك في الشــكاوى 
بذلــك  أســماؤهم  وردت  ممــن  ُقدمــت  التــي 

المقطع لتعرضهم فيه للقذف والتشهير.
حيث أجرت النيابة تحقيقات موسعة في هذا 
الشــأن وصــوالً إلــى حقيقــة الواقعــة وأبعادهــا 
وقــد  وقائــع،  مــن  تثيــره  فيمــا  والمتورطيــن 
جــرى التحقيــق علــى محاور متعــددة للوقوف 
فيهــا  ُبــث  الــذي  والمالبســات  الظــروف  علــى 
المقطــع المتــداول، ومــدى صحــة األمــور التي 
أثيــرت فيه. حيث اســتمعت النيابة إلى أقوال 
اإلداري  التحقيــق  علــى  واطلعــت  الشــاكين 
الذي ســبق لــوزارة التربية والتعليــم أن أجرته 
ونــوه عنــه المتهمون في حديثهــم في الفيديو 

المذاع، فيما طلبت تحريات الشرطة حول من 
وردت أسماؤهم خالله.

وأشــار إلــى أن العقــار الذي قيــل بتداوله ليس 
المجــرم  المخــدرة  المــواد  أصنــاف  بيــن  مــن 
ممنــوع  دواء  هــو  وإنمــا  وإحرازهــا،  حيازتهــا 
صرفــه إال بوصفــة طبيــة، ولم يتــم ضبط ذلك 

الدواء مع أي من الطالبات في أي وقت.
إليهــم  المنســوب  المتهميــن  اســتجوبت  كمــا 
المقطــع المنشــور ومن بينهم الطبيبة النفســية 
التي بثت على حسابها الشخصي ذلك المقطع 
ووجهــت إليهــم تهمــة القــذف علنــًا فــي حــق 
الشــاكين ونشــر أخبار كاذبة وإساءة استعمال 

وسائل االتصال.
أن  النيابــة  رئيــس  ذكــر  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
فــي  االجتماعــي  التواصــل  اســتعمال وســائل 
تنــاول هــذا الموضــوع وطرحــه بتلــك الكيفية 
وذلــك المضمــون دون اللجــوء إلــى الســلطات 
المختصــة بتلقــي البالغات للتحقــق من صحة 
مــا أثــاره، هــو فــي الحقيقــة تصــرف مســيء 

ومنــاٍف للقانــون، خاصــة وقــد طــال األعــراض 
والســمعة، وما أقدمت عليه المتهمة الرئيســية 
مــن بث المقطع المصور والحوارات المصاحبة 
له مباشــرة عبر حســابها الشخصي كان تصرفًا 
منافيــًا لما تفرضه عليهــا طبيعة وتقاليد وقيم 
مهنتها كطبيبة نفسية، معنية من هذا المنطلق 
بحفــظ مــا يبلغهــا مــن أســرار بحكــم مهنتهــا، 
وأال تتصــرف باســتهانة واســتهتار في شــؤون 
مــن يلجــأ إليها لصفتهــا هذه على نحــو ما وقع 
البالغــات  بتقديــم  القانــون  تلتــزم  وأن  منهــا، 
والتــي  للكافــة  المعلومــة  المختصــة  للجهــات 
أنــاط بهــا القانــون البحــث والتحقيــق وصــوالً 
للحقيقة المجردة من أي باعث خاص أو مأرب 

شخصي.
وقــد أدى خرقهــا لهــذه المبــادئ واألصــول إلى 
تورطهــا، وأقام المســؤولية الجنائية في حقها 
وفي حق المتهمين اآلخرين الذين شاركوا في 
نشر ذلك المقطع.مضيفًا أن النيابة تعمل حاليًا 

على إعداد القضية للتصرف.

ــا ــيًّ ــائ ــن ــن مــســاءلــتــهــم ج ــ ــوف م ــ ــخ ــ مـــدعـــيـــن ال مسيء تصرف  حمد  مدينة  مدرسة  فيديو  بث  “النيابة”: 

البراءة لثالثة رفضوا معالجة آسيوية منتحرة توجيه تهمة القذف والكذب لطبيبة نفسية

رصد مخالفات في “المخارقة” ومباشرة معالجتها
ــة ــم ــاص ــع ــي رفــــعــــوا شـــكـــواهـــم إلـــــى مـــحـــافـــظـــة ال ــ ــالـ ــ األهـ

حكوميــة  جهــات  لعــدة  تابــع  فريــق  عايــن 
لمنطقــة  ميدانيــة  جولــة  خــالل  مختصــة 
المخارقــة، جملــة مــن المخالفــات التــي رفعهــا 
وتركــزت  العاصمــة  محافظــة  إلــى  األهالــي 
الشــكاوى والمالحظــات على جوانــب مختلفة 
مــن التجاوزات الحاصلة، والتي شــملت شــغل 
الطريــق جــراء وضــع األعمــدة الحديديــة ممــا 
متواصلــة،  مروريــة  ازدحامــات  عليــه  ترتــب 
ونصــب المظــالت فــي األزقــة النعــكاس ذلــك 

سلبا على الرؤية.
وأكد فريق المعاينة أن االحتياجات المرصودة 
فــي  االســتمرار  مــع  ومتابعــة  اهتمــام  محــط 
النتائــج  للوقــوف علــى حجــم  العمــل؛  تقييــم 
التنســيق  معاييــر  أعلــى  وضمــان  المتأتيــة، 
والتعــاون، موضحــا أن ما أورده األهالي خالل 

الزيارة محط اهتمام.
وضــم فريــق المعاينة ممثلــي كل من محافظة 
المدنــي(  حســن  المحافــظ  )نائــب  العاصمــة 

أمانــة العاصمــة )شــوقية حميــدان مديــر عــام 
األمانــة(، مديريــة شــرطة محافظــة العاصمــة، 
وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 

العمراني.
ومتابعــة  رصــد  علــى  حرصــه  الفريــق  وأكــد 
وتذليــل  العاصمــة  أهالــي  احتياجــات  كافــة 
الجهــات  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  العقبــات 
ذات العالقــة، بمــا مــن شــأنه خدمــة المواطــن 
والمقيــم تنمويــا واجتماعيــا؛ نظــرا لتأثير ذلك 

المباشــر علــى الحياة المعيشــية بما يتســق مع 
جهــود الحكومــة فــي الحفاظ على رفعة شــأن 

المواطن من خالل توفير كافة متطلباته.
مــن جهتهــم، أعــرب األهالــي عــن بالغ شــكرهم 
وتقديرهم للجهات المعنية لمتابعة احتياجات 
ومشــكالت المنطقــة والســبل التــي يقــوم بهــا 
الفريــق؛ لضمان تقييم وتقويم كافة الخدمات 
الجهــات  مــع  بالتعــاون  لألهالــي  المقدمــة 

المختصة.
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الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  حجــزت 
األولى النظر في قضية شاب دهس والد 
صديقته بالســيارة؛ خوفا من مشــاهدته 
لــه  تســبب  مــا  المراهقــة،  ابنتــه  برفقــة 

بكســور فــي الجمجمــة ونزيــف داخلــي؛ 
وذلك للنطق بالحكم عليه في جلسة 30 
أبريــل الجــاري، وأمرت باســتمرار حبس 

المتهم لحين الجلسة المقبلة.

30 أبريل الحكم على شاب دهس والد صديقته

Û  تداولــت الصحــف، ووســائل التواصــل االجتماعــي أخيــًرا، خبــًرا مفــاده قــرب
افتتــاح جامعــة خاصــة جديــدة نهايــة العام، فــي الوقت الذي يغرق به الســوق 
المحلي بأعداد ضخمة من العاطلين عن العمل، من حملة الشــهادات الجامعية 

الثالث.
Û  ،ــا مــن الناس، بقــدر مــا كان التذمر، والســخط ولــم يــالق الخبــر تجاوًبــا إيجابيًّ

والغضب، حاضًرا، ألسباب عدة أوجزها كالتالي:
Û  ،حضــور الكــوادر األكاديمية واإلداريــة البحرينية بأغلــب الجامعات الخاصة #

وثالًثــا،  وثانًيــا،  أواًل،  لألجانــب  –بالغالــب-  فهــي  تــام،  اســتحياء  علــى  يكــون 
والمواطن بها ُمجرد ضيف.

Û  ا # ُيســّكن البحرينــي فــي أغلب الجامعــات الخاصة بوظائف بســيطة تمثل )ذرًّ
للرماد في العيون(، كاالســتقبال، المراســلين، الكتبة، وهو أمر بشــع، ومستنسخ 

في شريحة واسعة من مؤسسات القطاع الخاص، قبالة تفضيل األجنبي.
Û  يشــجع غيــاب اإللــزام القانونــي لتوظيــف البحرينييــن بمؤسســات القطــاع #

الخــاص والجامعــات )كأولويــة(، ألن يغتنــم األجانــب النصيب األكبــر من كعكة 
الوظائف ذات المزايا المعيشية والوظيفية المميزة، على حساب المواطن.

Û  يتساءل الكثيرون عن األسباب التي تدفع الدولة ألن تولي قطاع )السياحة #
التعليمية( أولوية كبرى، دون إشراك فاعل للمواطن.

Û  ــا، يقابله هذا # يفــوق عــدد العاطليــن البحرينيين ما يتحمله ســوق العمل فعليًّ
التزايد المضطرد في عدد الجامعات الخاصة، والتي يصنف دورها في حلحلة 

ملف العاطلين بــ)المتآكل(.
Û  غيــاب الــدور التنســيقي مــا بين العديد مــن الجامعات الخاصة والمؤسســات #

الحكوميــة، إلحــالل التخصصــات الدراســية التــي يحتاجهــا الســوق المحلــي 
ا، وهو ما يدفع الدولة ألن تســتعين باألجنبي لغياب الخبرات والمؤهالت  فعليًّ

المطلوبة.
Û  ُتلــزم الجامعــات الخاصــة المواطــن البحرينــي بدفع كلفة الرســوم الدراســية #

أسوة بالطالب األجنبي، وهي عادة غير متعارف عليها بالكثير من دول العالم، 
ا. ا خاصًّ حيث يمنح ابن البلد خصًما ماليًّ

Û  :كل هــذه المالحظــات التي تعّبر عن نبض الشــارع البحريني، تدفعنا للتســاؤل
هــل تحولــت الجامعــات الخاصــة لحصالــة يكُنز خاللهــا أصحاب المــال الثروة، 
دون النظــر ألي اعتبــارات أخــرى؟ ولماذا تتجاهل الجهــات المختصة التجاوب 

والرد والتفسير للرأي العام حول حقيقة ما يطرح عن هذا األمر؟

لمن ُتبنى 
كل هذه 

الجامعات؟
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نظــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى في 
واقعــة اختــالس مبلــغ ال يتجــاوز الـــ 50 دينارا 
أحــد  جانــب  مــن  للمــرور  العامــة  اإلدارة  مــن 
الموظفيــن فيهــا، والبالغ من العمــر 31 عاما، إذ 
تمكــن من اختالس ذلك المبلغ من 5 مواطنين 
متضرريــن من فئة المتقاعدين، مدعيا لهم أنه 
واســتلم  مركباتهــم  تســجيل  إجــراءات  أنهــى 
مــن كل منهــم مبلــغ 10 دنانيــر قيمــة حصولهم 
علــى “البيــج”، إال أنه لم يســلمهم أرصدة لذلك.

وقــررت المحكمــة تأجيــل القضيــة لجلســة 21 
أبريــل الجــاري؛ للتصريــح للدفــاع عــن المتهــم 
بنســخة مــن أوراق الدعــوى، وأمــرت بإخــالء 
ســبيل المتهــم بضمان محل إقامتــه ما لم يكن 

محبوسا لسبب آخر.
وتتحصــل التفاصيــل فيما أبلغ به نقيب بإدارة 
مكافحــة الفســاد بــورود معلومات مــن اإلدارة 
العامــة للمرور عــن قيام المتهم باســتالم مبالغ 

ماليــة مــن بعــض األشــخاص الذيــن يحضرون 
لــإلدارة لتســجيل مركباتهــم الخاصــة، ومن ثم 
يقــوم باختــالس تلــك المبالــغ الماليــة لنفســه، 
النظــام  فــي  المركبــات  بتســجيل  يقــوم  وال 

اإللكتروني الخاص باإلدارة العامة للمرور.
وأوضــح أن المتهــم كان يقــوم بتســليم هؤالء 
المتضررين شــهادات تســجيل المركبــة )البيج( 
نظيــر المبالــغ الماليــة التــي قامــوا بدفعهــا، إال 
أنــه وبعــد مرور ســنة عند انتهاء تســجيل تلك 
األشــخاص  هــؤالء  مراجعــة  وعنــد  المركبــات 
لتســجيل   2017 العــام  غضــون  فــي  لــإلدارة 
مركباتهــم مجــددا فوجئــوا بــأن مركباتهــم لــم 
يتــم تســجيلها العــام الســابق مــن قبــل المتهــم 

المذكور أعاله.
وعنــد ســؤال المتهــم مــن قبــل اإلدارة العامــة 
للمــرور عمــا هــو منســوب إليــه أنكــر الواقعــة 
فــي بــادئ األمــر، لكنــه اعتــرف الحقــا بقيامــه 

بذلــك، كمــا أنــه عنــد اســتدعاء المتضررين من 
عدم تســجيل مركباتهم وســؤالهم عن الواقعة 
وعن الموظف الذي أصدر لهم شــهادة تسجيل 
المركبة مقابل مبلغ وقدره 10 دنانير، تبين أنه 

المتهم المذكور أعاله.
كمــا أنــه باالســتعالم من رئيس شــعبة التطوير 
وتقنيــة المعلومــات باإلدارة العامــة للمرور عن 
اســم المســتخدم الذي قــام بالبحث عــن أرقام 
أصحــاب  المتضرريــن  األشــخاص  مركبــات 
يعــود  المســتخدم  اســم  أن  تبيــن  البالغــات، 
للمتهــم، وأنــه ال يوجــد أي رصيــد مالــي لتلــك 
المعامــالت فــي النظــام المالــي لــإلدارة العامــة 
للمــرور. وذكر أحد الشــهود أنــه فوجئ بإبالغه 
عــدم  نتيجــة  عليــه  تأخيريــة  رســوم  بوجــود 
تسجيله لمركبته في سبتمبر من العام الماضي 
لبالغــه. وبالتحقيــق مــع المتهــم، اعتــرف بأنــه 

استولى على رسوم التسجيل.

عاقبــت المحكمــة الكبرى الجنائيــة الرابعة 
بســجنه  عامــا   21 العمــر  مــن  يبلــغ  شــابا 
حضوريــا اعتباريــا لمــدة 5 ســنوات؛ وذلك 
ألشــكال  محاكــي  جســم  بوضــع  إلدانتــه 
شــارع  علــى  وهميــة”  “قنبلــة  المتفجــرات 
الســهلة بالقــرب مــن منطقــة جبلة حبشــي 

في العام 2014.
وجــاء فــي أوراق القضيــة أن مــالزم أول 
بــإدارة التحقيقــات الجنائيــة ذكــر أنه على 
المخربيــن  مــن  مجموعــة  ارتــكاب  إثــر 
لواقعــة تجمهــر وإشــعال الحريــق في عدد 
علــى  وهمــي  جســم  ووضــع  إطــارات   6
شــارع الســهلة، فقد أجرى تحرياته، والتي 
كان  المتهــم  أن  إلــى  خاللهــا  مــن  توصــل 
آخريــن  مــع  الواقعــة  مــن ضمــن مرتكبــي 
إلــى  وتوجهــوا  تجمهــروا  إذ  مجهوليــن، 
شــارع الســهلة وأشــعلوا النار فــي عدد من 

اإلطارات ووضعوا جســما محاكيا ألشكال 
المتفجــرات تنفيــذا ألغراضهــم اإلرهابيــة، 
وإتــالف  المروريــة  الحركــة  ولتعطيــل 

الممتلكات العامة.
وبالقبــض علــى المتهــم اعتــرف بأنــه قــام 
ألشــكال  المحاكــي  المجســم  بصناعــة 
فــي  األمــن  زعزعــة  بغــرض  المتفجــرات 
بتجميــع  وآخــرون  قــام  بحيــث  البــالد، 
اإلطــارات ووضعوهــا علــى الشــارع العــام 
وأشــعلوا النيــران فيهــا، كمــا وضعــوا تلــك 
القنبلة الوهمية في منتصف شارع السهلة 
بالقــرب مــن منطقــة جبلــة حبشــي، والذوا 

بالفرار.
وثبــت بتقريــر مختبــر البحــث الجنائي أن 
العبــوة كانت عبارة عن جالون بالســتيكي 
أبيض اللون وعليه ســلك كهربائي ملفوف 
أنابيــب  مــع  اللــون  أحمــر  بشــريط الصــق 

اللــون  وبرتقاليــة  رصاصيــة  بالســتيكية 
ولوحة الكترونية وقطعتين معدنيتين.

هــذا وثبت للمحكمة أن الشــاب بتاريخ 20 
يونيو 2014، ارتكب اآلتي:

نموذجــا  وآخــرون مجهولــون  أوال: وضــع 
محاكيــا ألشــكال المتفجــرات فــي الطريق 

العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وآخــرون  حريقــا  عمــدا  أشــعل  ثانيــا: 
مجهولــون فــي المنقــوالت المبينة الوصف 
فــي األوراق والذي كان من شــأنه تعريض 

حياة الناس وأموالهم للخطر.
فــي  مجهولــون  وآخــرون  اشــترك  ثالثــا: 
تجمهــر فــي مــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر 
منــه  الغــرض  أشــخاص  خمســة  مــن 
ارتــكاب الجرائــم واإلخــالل باألمــن العــام 
لتحقيــق  العنــف  ذلــك  فــي  مســتخدمين 

الغاية التي تجمعوا من أجلها.

إطارات5 متقاعدين فوجئوا عقب سنة بعدم تسجيل سياراتهم بـ6  النار  وأشعل  القنبلة  صنع  بأنه  اعترف 

السجن 5 سنوات لشاب وضع قنبلة وهميةموظف في “المرور” يختلس 50 ديناًرا أثناء عمله

عباس إبراهيم
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للمعــدل االقتصادي المســجل خــال عامــي 2019 و2020

2.5 % توقعات “النقد العربي” للنمو بالبحرين

”Sea Asia“ أسري” تستعرض آخر تطوراتها في“

توقــع صنــدوق النقــد العربــي معــاودة 
فــي  االقتصــادي  النمــو  ارتفــاع معــدل 
البحرين المســجل خــال عامي 2019، 

و2020 إلى نحو 2.5 %.
فــي  العربــي  النقــد  وأشــار صنــدوق 
“مباشــر”  موقــع  عليــه  اطلــع  تقريــر 
أمــس األربعاء حول آفــاق االقتصاد 
إلــى  أبريــل،  شــهر  إصــدار  العربــي 
معــاودة نســب التنــو؛ نتيجــة تراجــع 
كميــات االنتــاج خــال النصف األول 

من العام 2019.
وســيبقى القطــاع غير النفطــي المحفز 
حيــث  االقتصــادي،  للنشــاط  الرئيــس 
مــن المتوقــع وفقــا للتقديــرات أن ينمو 
بنســبة 3.6 % في المتوسط، مستفيدا 
مــن اســتمرار العمــل علــى توفيــر بيئــة 

مواتية لنشاط القطاع.
وتشــير التقديرات إلى انخفاض معدل 
نمــو الناتــج المحلي اإلجمالي باألســعار 
الثابتــة فــي البحريــن إلــى 1.8 %، فــي 
العــام 2018، مقارنة بـ 3.8 % في العام 

.2017

فتشــير  التضخــم،  يخــص  فيمــا  أمــا 
توقعــات الصنــدوق العربــي إلــى معدل 
 ،% 2.9 بنحــو   ،2019 بنهايــة  تضخــم 

وبنهاية 2020 إلى نسبة 1.9 %.
ويســجل معــدل التضخم فــي البحرين 
حاليًا ارتفاعا بنحو 1.4 % بنهاية يناير 
2019، تزامنا مع تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة.
العجــز  انكمــاش  أن  المرجــح  ومــن 
بالميــزان التجــاري خــال 2019 ليصــل 
إلــى 500 مليــون دوالر، مقارنــة بنحــو 

800 مليون دوالر خال 2018.
يذكر أن  صندوق النقد الدولي رأى في 
أحــدث توقعاتــه لاقتصــاد البحرينــي، 

أن المملكــة تواجــه عدد مــن التحديات 
المســتقبلية، ومن بينها تنفيذ مزيد من 
إصــاح دعم الطاقة ومواصلة الجهود؛ 
من أجل كبح اإلنفاق، إلى جانب تنفيذ 

خطة التوازن المالي.
وتوقــع الصنــدوق أن يحقــق االقتصــاد 
البحرينــي نموًا قدره 2.1 % خال هذا 
العــام والعــام المقبــل، كمــا ســينخفض 
العجــز فــي الموازنــة العامــة إلــى 8 % 
)من الناتج المجلي اإلجمالي( في حين 
ســيظل الديــن العــام قريــب مــن نســبة 
100 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
نمــو  المضافــة  القيمــة  ســتدعم  بينمــا 
الناتج المحلي غير النفطي ليصل لنحو 

.% 6
وذكــر الصندوق أن التحديات الرئيســة 
تنفيــذ  هــي  البحريــن  تواجــه  التــي 
خطــة  فــي  المقترحــة  اإلصاحــات 
متابعــة  جانــب  إلــى  المالــي  التــوازن 
إصــاح دعــم الطاقــة والســيطرة علــى 
النفقــات الكبيــرة خــارج الميزانيــة، مــع 

متابعة تنويع اإليرادات.

شاركت الشــركة العربية لبناء وإصاح 
 Sea Asia الســفن “أســري” في معــرض
2019 البحــري والــذي افتتــح مــن قبــل 
وزير الدولة النقل الســنغافوري، جانيل 
 2019 أبريــل   9 بتاريــخ  بوثوتشــيرى 
جنــاح  اســتخدم  حيــث  بســنغافورة 
قاعــدة  مــع  للتواصــل  كمنصــة  أســري 
آســيا  شــرق  بجنــوب  الشــركة  عمــاء 

والشرق األقصى. 
الســفن  إصــاح  عــام  مديــر  وقــال 
والــذي  الشــرقاوي،  مجــدي  بالشــركة، 
حضــر هــذا المعــرض “تعــد ســنغافورة 
مركــًزا مثالًيــا للقــاء عمائنا مــن اليابان 
نفســها،  وســنغافورة  وماليزيــا  والهنــد 

حيث يجمع هذا المعرض عماء أسري 
الرئيســيين مــن مختلــف هــذه المناطق 
المهمــة”. وقــد رافــق الشــرقاوي مديــر 

تطوير األعمال بالشركة، ارن دال. 
 Sea Asia يذكر انه يتم تنظيم معرض
بالقطــاع  العامليــن  ليجمــع  كل عاميــن 
واإلقليــم  ســنغافورة  فــي  البحــري 
ضــم  العــام  هــذا  وفــي  بهــا.  المحيــط 
المعــرض مــا يفــوق ال 15 ألــف عــارض 
وزائر من 80 دولة للمناقشــة والتباحث 
والتعــرف على الفرص التجارية بينهم. 
 Marina أقيم المعرض بمركز مؤتمرات
مــدى  علــى  امتــد  حيــث   Bay Sands

ثاث طوابق في المركز.

الحد - أسري

مساهم رئيس يواصل 
رفع حصته بـ “أريج”

بمجموعــة  رئيــس  مســاهم  واصــل 
حصتــه  رفــع  أمــس  “أريــج”  التأميــن 
بالمجموعــة إلــى 9.786 % مــا يعــادل 
إجمالــي  مــن  ســهم،  مليــون   21.529
ســهم.  مليــون   220 البالغــة  األســهم 
قبــل  المســاهم  تملــك  نســبة  وكانــت 
وتعــود   .%  8.924 الصفقــة  تنفيــذ 
تفاصيــل الصفقة إلى شــراء المســاهم 
الرئيــس “أحمد الكربــي” 1.896 مليون 

سهم.
البورصــة  فــي  المســتثمرون  وكان 
تداولــوا أمس أســهم المجموعة بقيمة 
قدرها 249.10 ألف دينار، أي ما نسبته 
10.90 % مــن إجمالــي قيمــة األســهم 
المتداولة، وبكمية قدرها 2.15 مليون 
سهم، تم تنفيذها من خال 16 صفقة.
يشــار إلــى أن “أريــج” ألغــت إدراجهــا 
ببورصة دبي؛ بسبب تكاليف اإلدراج.

المنامة - الخليجي التجاري

اســتهل عيســى نبيل الوداعي قائمة الفائزين بالجوائز الكبرى للنســخة العاشــرة من 
حساب “الوافر” من المصرف الخليجي التجاري، وذلك بفوزه بالجائزة الكبرى لشهر 
فبرايــر وهــي عبــارة عــن 50 ألف دينار نقًدا. وقد قام مســاعد المديــر العام للخدمات 
المصرفيــة لألفــراد، مازن ســاتر، باســتقبال الوداعي بالمقر الرئيســي للمصرف بمرفأ 
البحريــن المالــي بحضــور عــدد من أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة حيث هنأه بهــذا الفوز 

مثمًنا له اختيار المصرف الخليجي التجاري لمعامالته المصرفية.

 وتمــت إجــراء عمليــة الســحب علــى الفائــز 
 6 بتاريــخ  فبرايــر  لشــهر  الكبــرى  بالجائــزة 
مــن وزارة  منــدوب  بإشــراف   2019 مــارس 
وبحضــور  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
ممثلين عن شركة التدقيق الخارجي وإدارة 
التدقيــق الداخلــي وإدارة الرقابــة الشــرعية 
االختصــاص،  ذات  اإلدارات  مــن  وغيرهــا 
وذلــك بعد حملة تشــويقية قــام بها المصرف 
والتــي  االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  عبــر 

شهدت تفاعاً كبيًرا من الجمهور.
علــى  مشــهود  إقبــال  وســط  ذلــك  ويأتــي 
الحســاب بعــد اإلعــان عــن تفاصيــل نســخة 

العــام 2019 التي تقدم جوائز شــهرية تعتبر 
األكبــر فــي البحرين، حيث ســيحظى عماء 
“الوافــر” علــى فرصــة الفــوز بـــ 50 ألــف دينار 
ا فيما ســتكون هناك جائزتان مميزتان  شهريًّ
األولــى في يونيو وهــي 100 ألف دينار نقًدا 
واألخــرى فــي ديســمبر وهــي 200 ألف دينار 
نقًدا، وبذلك يقدم المصرف هذا العام نسخة 

استثنائية من حيث حجم الجوائز.
وأشــاد ســاتر باالنطاقــة الناجحــة لحســاب 
“وافــر” هــذا العــام، مؤكــًدا ســعي المصــرف 
أحــام  يتجــاوز  مــا  تحقيــق  فــي  الحثيــث 
عمــاء “الوافــر” مــن خال تقديــم جوائز من 

شأنها أن تغير مسار حياتهم لألفضل. 
عــن فرحتــه  الوداعــي  أعــرب  ومــن جانبــه، 
الفــوز، مشــيًدا بمــدى حــرص  الغامــرة بهــذا 
المصرف على مكافأة عمائه من مســتثمري 
“الوافر” بجوائز مجزية خصوًصا نسخة هذا 

العــام التــي تحمــل باقــة مــن الجوائــز القيمة 
ا التــي تشــجع العمــاء علــى االســتثمار  جــدًّ
أكثــر للفــوز بهــا، مشــيًرا إلــى امتنانــه على ما 
تحقيــق  نحــو  جهــود  مــن  المصــرف  يبذلــه 

تطلعات العماء.

جانب من ورشة العمل

جناح أسري في المعرض

ساتر مستقباًل الفائز عيسى الوداعي

ــار ــن ــف دي ــ أل ــر بــقــيــمــة 50  ــراي ــب ــاري”: لــشــهــر ف ــجـ ــتـ الـ ــيــجــي  ــخــل “ال

الوداعي يفوز بالجائزة الكبرى لـ“الوافر”
المنامة - الخليج المتحد

أكــد بنك الخليــج المتحد، تثبيت حســين 
التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  فــي  الالنــي 
للبنــك. ويتمتــع الالنــي بخبــرة تزيــد عــن 
20 عاًمــا فــي مجال الخدمــات المصرفية 
االســتثمارية للشــركات وقد شــغل ســابًقا 
عــدة مناصــب تنفيذيــة فــي البنــك. وهــو 
 FIM ا عضو مجلس إدارة في كل من حاليًّ
Bank – مالطــا، وشــركة تقاعــد لادخــار 
والتقاعــد - البحرين، والمؤسســة العالمية 
الخليــج  وشــركة  البحريــن،   - المصرفيــة 
المتحــد للخدمات المالية- شــمال أفريقيا 

- تونس، وأسوفيد - المغرب. 
مســعود  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
نعلــن تثبيــت حســين  حيــات “يســرنا أن 
ــا للبنك حيــث يعتبر  الالنــي رئيًســا تنفيذيًّ
الالنــي مــن المــدراء التنفيذييــن البارزين 
في مجموعة بنك الخليج المتحد وشركة 
مشــاريع الكويــت القابضة ألكثر من ســتة 
عشر عاًما ولديه سجل حافل باإلنجازات 

في كل من مناصبه التنفيذية السابقة”. 
الشــكر  بجزيــل  “أتقــّدم  الالنــي  وقــال 
لمجلــس إدارة بنــك الخليــج المتحد على 

ثقتهم، حيث تمكنا وبنجاح ومنذ تعييني 
باإلنابــة  التنفيــذي  الرئيــس  بمنصــب 
حيــث  الهيكلــة  إعــادة  عمليــة  بتطبيــق 
انخفضت الميزانية العمومية، وتحســنت 
الربحيــة ونوعيــة األصــول، مــع تحســين 
جــودة األصول ووضع رأس المال وبذلك 
فــي  أقــوى  مالــي  بــأداء  نحــن متفائلــون 

المستقبل”.

ا “الخليج المتحد”: تثبيت الالني رئيًسا تنفيذيًّ
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المحرر االقتصادي

المنامة - بنا

عقــد الجهــاز الوطنــي لإليــرادات أمــس 
قطــاع  فــي  للمعنييــن  عمــل  ورشــة 
تــم  حيــث  التحويليــة،  الصناعــات 
خالهــا إطــاع 46 ممثــا عن 24 شــركة 
متخصصــة الصناعــات التحويليــة علــى 
كافة الجوانب المتعلقة بالقيمة المضافة 
خصوصــا ما تتطلبه هــذه القطاعات من 
جوانــب فنيــة للتطبيــق الســليم للقيمــة 
المضافــة، كمــا تم إطاعهــم خال جولة 
فــي مركــز العــرض علــى أهــم الجوانــب 
واآلليــات والجوانب الفنيــة والتنظيمية 
للقيمــة المضافة من خال توفير تجربة 
افتراضية للمعنيين تعتمد على أساليب 
تعلــم مبتكرة تســهم  في زيــادة المعرفة 

لــدى المعنييــن لمســاعدتهم فــي تحقيق 
المضافــة،  للقيمــة  الســليم  التطبيــق 
المعنيــة  الشــركات  جاهزيــة  وضمــان 
بذلــك، وتعزيز الوعي لدى كافة الجهات 

ذات العاقة.
وأكــد الجهاز اســتمرار البرنامج المكثف 
التعريفيــة  والفعاليــات  العمــل  لــورش 
الخاصــة بالقيمــة المضافــة، والــذي بــدأ 
تنظيمه بداية ديسمبر الماضي قبل بدء 
سريان القيمة المضافة الفعلي مع بداية 
العــام الجــاري، مشــيرا إلــى أن البرنامــج 
ســيواصل أنشــطته، ويتــم التوســع فيــه 
ليشــمل معظــم القطاعــات الحيويــة في 

المملكة.

46 ممثال لشركات يطلعون على “المضافة”

المحرر االقتصادي

حسين الالني

أم يونس .. ربة منزل كرست حياتها وال تزال في خدمة أبنائها لتقديم أشهى وألذ األطعمة لهم بنفس راضية ومحبة كبيرة. وبعد مدح واٍف فيما 
لّذ وطاب من زوجها وأبنائها وحتى العائلة والجيران الذين كانوا دائما يثنون على مذاق األكل الشهي، بدأت الطلبات تنهال عليها الفتتاح مطعم 

يقدم تلك “الطبخات” الشهية للحصول عليها وقتما يشاؤون.
تقــول “أم يونــس”.. وســط هــذا التشــجيع والتحفيــز، وبســبب حاجتــي لتطوير نفســي ومســاعدة عائلتي على تحســين وضعهــا المعيشــي ولمقابلة 
المصروفات، قررت أن أبدأ بتحضير األطعمة بشــكل يومي لوجبات الغداء وأحيانا العشــاء وبيعها، وســاعدتني في ذلك ابنتي الصغيرة كثيرا إذ 

شجعتني باالنخراط في المشروع. “البالد” التقت أم يونس وأجرت معها دردشة قصيرة كاآلتي:
* هل لِك أن تحدثينا عن طبيعة عملك،  «

ومتى أطلقته؟

 بــدأت في مشــروعي بتحضيــر األطعمة وبيعها 
منذ نحو 4 سنوات ومستمرة حتى اآلن.

* كيف تسوقين المشروع والقائمة اليومية  «
المتوفرة للزبائن؟

لــي  تنشــر  حيــث  الصغــرى،  ابنتــي  تســاعدني 
اإلعانــات بشــكل يومي على شــبكات ووســائل 
التواصل االجتماعي كما تقوم بتصوير األطباق 
المتوفــرة وتســجيل فيديوهــات وتنشــرها على 
 .chef_umyounis@ االنســتغرام  فــي  حســابنا 
وبتوفيــق مــن هللا عّز وجــّل بدأ النــاس تعرفني 

شيئا فشيئا ويترددون علّي من مناطق مختلفة 
ومن كل محافظات المملكة.

* هل استفدت من تجربة الجيل السابق في  «
إدارة األعمال، وهل تتلقين النصيحة من 

أفراد العائلة؟

الصغيــرة  ابنتــي  مــن تجــارب  اســتفدت كثيــرا 
فــي طريقــة إدارة األعمــال، حيــث إن لهــا خبــرة 
األعمــال،  ريــادة  فــي مجــال  بســيطة ومســبقة 
وكنت ومازلت أتلقى النصائح منها ومن زوجي 
وأبنائــي أيضــا، فهــم لهم الفضل مــن بعد هللا عز 
وجــل والــدور األكبــر فــي تطــوري ونجاحي في 

هذا العمل الذي أقدمه.  

* كيف تديرين عملك الخاص، هل تتواجدين  «
باستمرار أم تضعين الخطط والبرنامج 

للعاملين لديِك، وما أسلوبك في اإلدارة، 
وكيف تطورينه تماشًيا مع المتغيرات؟

أديــر عملي الخاص في مطبخ منزلي المتواضع 
وبمســاعدتهم  وأحبتــي،  عائلتــي  أفــراد  وســط 
المســتمرة والداعمــة لــي، وتســاعدني فــي ذلــك 
كثيــرا ابنتــي الصغرى، فهي من تأخذني بشــكل 
يومي ومســتمر إلى األســواق في الصباح الباكر 
النتقــاء أفضــل الخضــراوات و”اإليــدام” لنقــدم 
لزبائننــا أفضل وأجود أنواع األطعمة وأشــهاها، 
ولكننــي أتمنــى مــن كل قلبي أن أتطــور وأرتقي 

لألفضل؛ لكي أتماشــى مــع متغيرات ومتطلبات 
الزبائن باختاف رغباتهم وأذواقهم.

*هل تفكرين بتطوير وتوسيع أعمالك؟ «

جميــع  علــى  عملــي  تطويــر  فــي  كثيــرا  أفكــر 
المســتويات، وأتمنــى أن أنشــئ مطعمــًا خاصــًا، 
أو أن أتوســع أكثر في منزلي، ولكن ما ينقصني 
كثيــرا هــو رأس المــال فأنــا ال أملكــه، فــكل مــا 
أدخــره أبذلــُه فــي ســبيل إعانــة وإعالــة أســرتي 

ولله الحمد والثناء على كل حال.

رأي ورؤيـة
إعداد: المحرر االقتصادي

بعد حصولها على 
مدح واٍف فيما لّذ 
وطاب من العائلة 

واألحباب

أم يونس.. حينما تصبح “الطبخات الشهية” مقومات للريادة
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أعلــن رئيــس مجلــس إدارة مجموعة يوســف بــن أحمد كانو، الوجيه خالــد محمد كانو، 
إســتراتيجية جديــدة للمجموعــة تتضمــن تأســيس هيــكل إداري يمنــح أفــراد العائلــة 
مهــام إداريــة مرتبطــة بالعمليــات اليومية، تهدف إلى المحافظة على تماســك الشــركة 
وإعطاء فرصة للشباب إلظهار قدراتهم، مع العناية بأسس الحوكمة ونظام “المكافأة 

والحساب”.

المحلية  للصحافة  حــديــث  فــي  وكــشــف 
استعدادها  تـــدرس  المجموعة  أن  أمــس 
عام،  اكتتاب  في  أسهمها  من  جزء  لطرح 
قّدرها بين 20 % و30 %، فيما توقع أن 

“تتخمر” الفكرة خالل 3 إلى 5 سنوات.
وبين كانو أن الشركة بدأت تطبيق الهيكل 
كفترة  أشهر   4 نحو  منذ  الجديد  اإلداري 
تظهر  لم  حيث  نجاعته،  أثبتت  تجريبية 
أي مشكالت أو خالفات داخل الشركة كما 
على  العائلية  الشركات  في  عــادة  يحدث 
مستوى العالم؛ كوننا تعاملنا مع الموضوع 
المحاباة  عــن  بعيدا  بحت  إداري  بشكل 

والعالقات وصلة القرابة.
كل  اإلنــجــازات  مراجعة  “سيتم  ــاف  وأضـ
نبقي  عليه  وبناء  وتقييمها  أشهر   6 أو   3
كــمــا فسحنا  ــوقــفــه،  ن أو  الــشــخــص  عــلــى 
أفــكــارهــم  لتنفيذ  الــشــبــاب  أمـــام  الــمــجــال 
ومشروعاتهم، نحن ندعم ونثق بهم وهم 

عليهم االلتزام والنجاح”.
أيضا  الــجــديــدة  اإلستراتيجية  وتتضمن 
إلى  للمجموعة  التابعة  الشركات  تحويل 
منها  ــدة  واحـ لكل  مستقلة  شبه  شــركــات 
قــراراتــهــا  تــأخــذ  تنفيذية  وإدارة  رئــيــس 

بنفسها بعيدا عن المركزية.
تنفيذية  لجان  تعيين  تم  “كما  كانو  وتابع 
أعمال  لمتابعة  اإلدارة  مجلس  جانب  من 
اإلدارات والشركات المتعددة التي تنضوي 

تحت مظلة المجموعة”.
ويكون رئيس ونائب الرئيس لهذه اللجان 
أعضاء  تضم  فيما  كانو،  عائلة  أفــراد  من 
إضافة  للمجموعة،  العليا  اإلدارة  يمثلون 

إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات.

ومن المعلوم أنه يتبع للمجموعة 7 شركات 
ــاعــة،  ــصــن ــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة وال تــعــمــل فـ
ــلــوجــســتــيــات،  الـــســـفـــريـــات، الـــمـــالحـــة وال
العقاري،  التطوير  األمــوال،  رؤوس  إدارة 
الجديدة  والشركة  المشتركة،  الخدمات 

كانو لالبتكار.
وتابع “ستتحول المجموعة إلى مجموعة 
القائم  الحالي  بدال من وضعها  استثمارية 
أنها  كما  لألعمال،  المباشر  التشغيل  على 
ستواصل استحداث شركات جديدة تلبي 

احتياجات السوق”. 
واعتبر كانو الذي قضى نحو 40 عاما في 
اإلدارات  من  العديد  بين  متنقال  الشركة 
ــهــيــكــل الـــجـــديـــد وصــفــة  ــاصـــب، ال ــنـ ــمـ والـ

للعائالت التجارية في المستقبل.

تفاصيل الطرح العام 

الوجيه  قال  العام  الطرح  تفاصيل  وحول 
بل  جــديــدة،  ليست  الفكرة  إن  كانو  خالد 
أن  إال   ،1993 الــعــام  منذ  وتحضر  تغيب 
حالت  التفاصيل  وبعض  الــســوق  ظــروف 

دون تنفيذها.
اســتــعــدادهــا  ستبحث  “الــشــركــة  أن  ــد  وأكـ
ــا ومـــجـــريـــات  ــهـ ــروفـ لـــلـــطـــرح بــحــســب ظـ
التجاري  باالسم  احتفاظها  مع  األســـواق، 

الحالي )يوسف بن أحمد كانو(”.
في سوق  للطرح  مفتوحا  الباب  أن  وبين 

البحرين أو بأسواق المنطقة.
ــانـــت الــشــركــة عــيــنــت مـــؤخـــرا رئــيــســا  وكـ
ــدا، أمــيــركــي، كـــان رئيسا  ــديـ تــنــفــيــذيــا جـ
نــاســداك  وقــبــلــهــا  دبـــي  ــنــاســداك  ل تنفيذيا 
الشركة  تــوجــه  إلـــى  يشير  مــا  ــيــويــورك،  ن

المستقبلي.
بمرور  المقبل  العام  المجموعة  وتحتفل 
130 عاما على انطالقها، حيث تعد إحدى 
أعرق وأكبر الشركات العائلية في المنطقة.
وتعمل المجموعة في 5 دول حول العالم، 
تمثيلية  مــكــاتــب  امــتــالكــهــا  إلـــى  إضـــافـــة 
آالف   4 نحو  فيما تضم  أخـــرى،  دول  فــي 

موظف.
أن  إلــى  كانو  أشــار  بالتوسع  يتعلق  وفيما 

التوسع  عــن  تبحث  مــا  دائــمــا  المجموعة 
)...( لدينا  والدخول في قطاعات جديدة، 
حاليا قسما لالبتكار وهو مسؤول عن أي 

خطط أو مشروعات أو أفكار جديدة.

المسؤولية االجتماعية 

المجموعة  أن  كــانــو  خــالــد  الــوجــيــه  ــد  أكـ
ومستمرة  المجتمع  خدمة  تجاه  ملتزمة 
مرتبطة  المسألة  ألن  الــخــيــر؛  أعــمــال  فــي 

ــعــكــس فنحن  ــى ال ــل عــل ــو، بـ ــانـ بــعــائــلــة كـ
سنتوسع أكثر في هذا المجال، مثال لدينا 
حاليا عمل خيري للمسنين في السعودية، 

شبيه بدور الرعاية الموجودة بالبحرين.

مبنى المجموعة القديم.. المتحف 

في  القديم،  المجموعة  بمبنى  يتعلق  وفيما 
سوق المنامة، قال كانو إنهم مازالوا يبحثون 
يمكن  وكيف  بــه،  يفعلون  مــاذا  ويــتــدارســون 

االستفادة منه بشيء يناسب موقعه، )...( لم 
نستقر على رأي بعينه.

وحول فكرة إنشاء متحف للمجموعة أكد أنها 
لقسم  الموضوع  أحيل  الــدراســة، حيث  طور 
مكان  عن  يبحث  بدأ  الذي  العقاري،  التطوير 
مناسب لعمل متحف، وهو “على األغلب” لن 
لذلك،  مهيأ  غير  كونه  القديم؛  بالمبنى  يكون 
للسيارات  مواقف  توفير  صعوبة  عن  فضال 

في الموقع رغم أنه يتمتع بتاريخ عريق.

“يوسف بن أحمد كانو” تستعد الكتتاب عام
ــة فــرصــتــهــم ــل ــائ ــع ــة تــمــنــح شـــبـــاب ال ــي ــج ــي ــرات ــت ــو: إس ــانـ الــوجــيــه خـــالـــد كـ

لقاء مع رجل األعمال خالد كانو

تصلنــي مؤخــًرا الكثيــر من االستفســارات من الصحافة ومجتمــع األعمال عن اســتراتيجية مجموعة 
يوســف بــن أحمــد كانــو الجديدة وآخــر تطوراتها، وأود من خالل هــذا اللقاء أن أعلــن لكم عنها ألول 

مرة بعد أن أكملت ما يزيد عن العام رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة.

في  واجهتها  التي  التحديات  أولى  كانت  وقد   
لمجموعة  إدارة  مجلس  كرئيس  األولــى  أيامي 
أعمال كبيرة وعريقة هي تأسيس هيكل إداري 
جديد أستطيع من خالله أن أمنح أعضاء عائلة 
اليومية  بالعمليات  مرتبطة  إداريــة  مهام  كانو 
إلظهار  الــفــرصــة  لهم  أوفـــر  وكــذلــك  للمجموعة 

قدراتهم.
فقبل ترؤسي مجلس اإلدارة، أوكلنا مهمة إدارة 
فرد  التنفيذي وهو  للرئيس  المجموعة  عمليات 

من خارج العائلة. 
وقام بإعادة هيكلة المجموعة هيكلة مركزية لم 
تشمل أعضاء العائلة، حيث اقتصر تواجد أفراد 

العائلة على مجلس اإلدارة فقط.
لم يكن أداء المجموعة بالمستوى المطلوب من 
خالل الهيكل الجديد الذي أشرف عليه الرئيس 
التنفيذي، وقد راودت مجلس اإلدارة المخاوف 
المنطقة  في  االقتصادية  الحالة  تراجع  بسبب 
بسبب  نتكبدها  كنا  التي  المصروفات  وزيـــادة 

ارتفاع أجور اإلدارة التنفيذية الجديدة.
ــاء الــعــائــلــة  ــاورات طــويــلــة مـــع أعـــضـ ــشــ بــعــد مــ
لمجلس  استثنائيين  اجتماعيين  عقد  شملت 
هيكل  بتطبيق  مقترحي  المجلس  قبل  اإلدارة، 
اليومي  العمل  في  العائلة  أعضاء  يشرك  جديد 

للمجموعة.
وخالل ثالثة شهور ونصف عملت فيها مع أخي 
كانو  أحمد  اإلدارة فوزي  رئيس مجلس  ونائب 
على  المطلعين  الخبراء  من  فريق  إلــى  إضافة 
شؤون مجموعة يوسف بن أحمد كانو استطعنا 
يشتمل  جديد  تنظيمي  هيكل  تصميم  خاللها 
ــة جــديــدة وتــوزيــع جديد  على إجـــراءات إداريـ
قبل  مــن  الهيكل  هــذا  قــبــول  تــم  وقــد  للسلطة. 
مجلس اإلدارة في يونيو 2018 حيث نال رضا 

الجميع.
تنفيذية  لجان  تعيين  الجديد  الهيكل  ويتضمن 
اإلدارات  أعمال  لتتابع  اإلدارة  مجلس  قبل  من 
مظلة  تحت  تنضوي  التي  المتعددة  والشركات 
يكون  بحيث  كانو  أحمد  بن  يوسف  مجموعة 
أفــراد  مــن  الرئيس  ونــائــب  اللجان  هــذه  رئيس 
فيمثلون  اللجان  أعضاء  بقية  أمــا  كانو.  عائلة 
اإلدارة العليا للمجموعة باإلضافة إلى الرؤساء 
ووضعت  نديرها.  التي  للشركات  التنفيذيين 
مستعدين  نكون  أن  أوالً  المدى،  بعيدة  أهداًفا 
السوق،  في  المجموعة  أسهم  من  جــزء  لطرح 
الحاج  المجموعة  مؤسس  باسم  االحتفاظ  مع 
يوسف بن أحمد كانو كاسم تجاري لها ولجميع 
المجموعة  ستبقى  حــيــث  الــتــابــعــة،  الــشــركــات 
المعهودة  المجاالت  في  عمالئها  جميع  تخدم 

والعريقة بنفس االسم. 
إلى  الشركة  ستتحول  سبق  لما  إضافة  وثانًيا، 
الحالي  وضعها  مــن  بــدالً  استثمارية  مجموعة 
القائم على التشغيل المباشر لألعمال ومواصلة 
اســتــحــداث شــركــات وشـــراكـــات جــديــدة تلبي 

احتياجات السوق ومتغيراته.
بالعمل  ونوابهم  اللجان  رؤساء  توجيه  تم  وقد 
قيمة  لزيادة  للشركات  التنفيذيين  الرؤساء  مع 
الميزانية  وضع  تحسين  خالل  من  المساهمين 
الــعــامــة ومــتــابــعــة حــســابــات كـــل شــركــة تابعة 

للمجموعة. 
ا  تنفيذيًّ رئيًسا  مــؤخــًرا  اإلدارة  مجلس  وعين 
جديًدا للمجموعة ليشرف على الشركات التابعة 
واإلدارة  العائلة  بين  الوصل  حلقة  ويكون  لنا 

التنفيذية.
ال  أن  علمتني  الــخــبــرة  ســـنـــوات  أن  واعـــتـــرف 
أسلم العمل لشخص واحد بحيث يسيطر على 

من  كل  يتلقى  أن  فضلت  لذلك  ــقــرارات.  ال كل 
للمجموعة  القانوني  والمستشار  المالي  المدير 
اإلدارة  مــجــلــس  مـــن  مـــبـــاشـــرة  الــتــوجــيــهــات 
الــرؤســاء  مــع  المباشر  عملهما  مــن  الــرغــم  على 
التنفيذيين بالمجموعة. كما أن رئيس التدقيق 
اإلدارة  مــع مجلس  مــبــاشــرة  يــتــواصــل  الــمــالــي 

أيًضا.
يوضح  ومــلــزًمــا  مكتوًبا  تعميًما  أصــدرنــا  وقــد 
واللجان  اإلدارة  مجلس  بين  السلطة  تــوزيــع 
اللجان  لرؤساء  صالحيات  ويعطي  التنفيذية 
التــخــاذ  الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  وكــذلــك  ــهــم  ونــواب
أن  الــقــرار يجب  أن  على  التأكيد  مع  الــقــرارات 
يكون صادًرا من اللجان وليس من األفراد، األمر 

ا في إدارة المخاطر. الذي يعد مهمًّ
وفـــور الــحــصــول عــلــى الــمــوافــقــة عــلــى الهيكل 
على  عملنا  اإلدارة،  مجلس  قبل  مــن  الــجــديــد 
اختيار أفراد العائلة الذين يمتلكون اإلمكانيات 

والرغبة لتولي المناصب الجديدة. 
هدفنا األساسي هو تعيين أفراد من العائلة في 
مهاراتهم  إظــهــار  على  تساعدهم  عمل  مــواقــع 
للدفع  جميًعا  نعمل  وبذلك  منتجين،  وتجعلهم 

بالمجموعة للنمو.
ومن خالل الهيكل الجديد يحصل أفراد العائلة 
الذين يعملون في اإلدارة على رواتب وعالوات 
عليها  يــشــرفــون  الــتــي  الــشــركــة  بـــأداء  مرتبطة 
في  وأرى  المتميز.  األداء  مكافئة  إلــى  إضافة 
بحيث  ونجاحهم  لعملهم  عــادلــة  مكافأة  ذلــك 

يحفزهم على االلتزام بنجاح المجموعة.
بدأنا في تطبيق الهيكل الجديد من شهر نوفمبر 
الجميع فترة تجريبية تستمر  الماضي وأعطي 
ثالثة شهور كي يستقروا في أعمالهم. وخالل 
هــذه الفترة ســارت األمــور على ما يــرام حيث 
بعملهم  وملتزمين  سعداء  العائلة  أعضاء  أرى 
ويعملون بنشاط مع اإلدارة. وأعتقد إنها بداية 

جيدة.
وخالل الشهور الثالثة القادمة سنتابع 

عن قرب مع أخي فوزي أحمد كانو كيف يسير 
الــعــمــل وســنــبــحــث فـــي الــنــواقــص إن وجـــدت 

ونسعى إلى التحسين المستمر. 
سأجمع ما بين مالحظاتي ومالحظات اآلخرين 
واألنظمة  الهيكل  على  تغييرات  على  وسأقدم 
اإلدارية إذا استدعى األمر. وبعد تسعة شهور، 
تأسيًسا  أرى  أن  وأتوقع  التطورات  في  سأنظر 
لــشــركــات جــديــدة وتــطــويــًرا ألعــمــال الشركات 

الحالية.
أداء  في  سننظر  شهًرا  عشر  اثني  بعد  وأخــيــًرا 
التي  المواقع  فــي  العائلة  أفـــراد  مــن  عضو  كــل 
يشغلونها وقد نضطر أن نقوم ببعض التغييرات 

أو بإعادة توجيههم كما يلزم.
المجموعة  أعضاء  جميع  لرؤيتي  بالرضا  أشعر 
يــعــمــلــون مــع بــعــض كــفــريــق واحـــد فــي أجـــواء 
إذا أخذنا في االعتبار  التعاون خاصة  يسودها 
في  العريق  وتاريخها  الكبير  المجموعة  حجم 
ــذي يشمل  ــادة األعــمــال لنحو 130 عــاًمــا، وال ري

اليوم 7 شركات تعمل في 5 دول، يضاف 
في  التمثيلية  المكاتب  بعض  إليها 

دول أخرى. 
ــًرا فــي  ــيـ ــثـ ال يـــحـــدث ذلـــــك كـ

األخــرى  العائلية  الشركات 
وال أعـــرف عــن آخــريــن 

ــة  أعـــــــــــــادوا هــيــكــل
ووصلوا  شركاتهم 
النتائج  هذه  إلى 

لها  وصلنا  التي 
نـــحـــن. حــيــث 
ــيـــع  ــمـ جـ أن 
جـــــــهـــــــودنـــــــا 
الــــحــــثــــيــــثــــة 

ــصـــب فــي  ــتـ سـ
نهاية 

على  وللتفوق  األعـــزاء  عمالئنا  لمصلحة  األمــر 
جميع تطلعاتهم بامتياز دائم. 

أرى جميع  عــنــدمــا  ــبــالــغــة  ال ــســعــادة  ــال ب أشــعــر 
المجموعة  في  بعملهم  مرتبطين  العائلة  أفــراد 
للنجاح  جــديــدة  أنــهــا وصــفــة  أعتقد  وســعــداء. 
الــمــقــبــلــة، وأتــمــنــى أن يصبح  الــســنــوات  خـــالل 

نجاحنا مثاالً يحتذى به بين الشركات العائلية.

عام من التغيير

مازن النسور | تصوير: رسول الحجيري

خالد محمد كانو
 رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو

تحويل الشركات 
التابعة إلى 
كيانات شبه 

مستقلة

إطالق شركة 
جديدة تحمل 

اسم “كانو 
لالبتكار”

ملتزمون تجاه 
المجتمع.. 

ومستمرون 
بأعمال الخير

المجموعة تتحول 
من “التشغيل 
المباشر” إلى 

االستثمار



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

39442411
36799711  
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درة 2

تم البيعمحجوز

COM                 RHA     B3*              SP 

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

Broker's license No. 3 | Property Manager's license No. 23
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم 75799 لسنة 2017

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
ليو مارت للخدمات ش.ش.و

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها 
الس���يدة / مريم عبدالكريم مهدي سلمان باعتبارها المصفي القانوني لشركة ليو 
مارت للخدمات ش.ش.و، المسجلة كشركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم 
75799، طالبة إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها 
م���ن الس���جل التج���اري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

9/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -49396( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تقدم إلينا  الس���ادة إقبال حس���ن ابراهيم بوكمال الرقم الش���خصي 500118019 
بتحوي���ل المح���ل التج���اري التالي إلى الس���ادة/ بدر احمد س���لمان كيكس���و الرقم 

الشخصي 460044567
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: موا بيال بيوتي لونجرقم القيد: 91700-1

نوع النشاط: صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام - نسائي  
تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى - نسائي  تشغيل المرافق الرياضية تجارة/ بيع العطور 

ومستحضرات التجميل وصابون الزينة

العنوان: شقة رقم:0 - مبنى 268 - طريق: 2607 - مجمع 926 الرفاع

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة دي.أم. ري���ان العالمية ذ.م.م 
المس���جلة  بموج���ب القي���د رق���م 4-95370 طالبي���ن تحوي���ل الش���كل 
القانون���ي للش���ركة المذكورة إلى ذات مس���ئولية مح���دودة تحت قيد 

جديد براسمال وقدره 1٫000 دينار، بين كل من: 
SHAHUDEEN SHAJAHAN .1

ASGAR BASHEER .2
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )32836( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ماكسيمم تليكوم ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها 
السيد / راجح محمد صالح اليافعي باعتباره المصفي القانوني لشركة ماكسيمم 
تليك���وم ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة بموج���ب القيد رقم 
74455، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم 
إليه���ا الس���ادة مكت���ب هورووث بحري���ن - تضامن مهني���ة نيابة عن الس���يد علوي 
الس���يد موس���ى جعفر العلوي مالك المؤسس���ة الفردية مح���ات اليقظة التجارية 
والمس���جلة  بموجب القيد رقم 707 الفرع 3 والفرع 13 طالبين تحويل الفرعين 
من المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 25000 
خمس���ة وعش���رين ألف دينار بحريني، لتصبح الش���ركة مملوكة من السادة التالية 

اسمائهم : 
1. باسم علوي السيد موسى العلوي

2. احمد علوي السيد موسى جعفر العلوي
3. امجد علوي السيد موسى جعفر العلوي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
مكت���ب ك���رو ب���ي أج ش���ركة تضام���ن مهني���ة نياب���ة ع���ن المالك ل���� معام���ل العلوي 
)مؤسسس���ة فردي���ة( والمس���جلة  بموجب القيد رق���م 707 طالب���ا تحويل الفرع1 
و6 من المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة براس���مال وقدره 

30000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم : 
1. باسم علوي السيد موسى العلوي

2. احمد علوي السيد موسى جعفر العلوي
3. امجد علوي السيد موسى جعفر العلوي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة دريم م���ان العالمية 
ذ.م.م المسجلة  بموجب القيد رقم 6-95370 طالبين تحويل الشكل 
القانوني للشركة المذكورة إلى شركة تضامن براسمال وقدره 1٫000 

دينار، بين كل من: 
SUJITH KUMAR THULASEEDHARAN PILLAI .1

ANISH BHASKARAN NAIR .2
VIMALKUMAR VELAYUDHAN .3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 95370-6 

 تاريخ: 31/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )164482( لسنة 2019

بشأن تحويل فرعين من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 707-3/707-13 

 تاريخ: 8/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )46298( لسنة 2019

بشأن تحويل فروع من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 707 

 تاريخ: 4/2/2019
10/4/2019

)CR2019-50415( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعلن أدناه: الس���يد جمال محمد صالح عبدالحس���ين عبدهللا امليح 
بطل���ب تحويل المحل التجاري التالي: الى الس���يدة/ نج���اح احمد عبدعلي مليح 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
113425-01

االسم التجاري
إنجاز ون لخدمات دعم األعمال

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 

اصحاب ش���ركة سواس���تيك كونتراكتينج آند انتيريورز ذ.م.م. المس���جلة بموجب 

القيد رقم 107046 ، طالبين تغيير االس���م التجاري من سواس���تيك كونتراكتينج 

آند انتيريورز ذ.م.م. الى سواستيك للمحركات وقطع الغيار ذ.م.م.

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

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )50222( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة 

سواستيك كونتراكتينج آند انتيريورز ذ.م.م.

القيد: 107046 

 تاريخ: 10-4-2019
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international
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المغرب يفكك 
خلية “داعشية”

أعلنت الشرطة المغربية، أمس األربعاء، 
تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم 

داعش اإلرهابي، قائلة إن المتشددين 
كانوا ينشطون في مدينة تازة، شمال 
شرقي البالد. وذكر بيان للشرطة، أن 

الخلية اإلرهابية تضم أربعة متطرفين 
تتراوح أعمارهم بين 33 و38 سنة، 
وأوضحت أن زعيمهم مقاتل سابق 

في سوريا والعراق.  وأورد البيان أن 
المعلومات األولية تفيد بأن زعيم هذه 

الخلية اإلرهابية كان يقوم باالستقطاب، 
وحاول أن يستغل خبراته القتالية 

للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات 
إرهابية ضد مؤسسات حيوية بالمملكة. 

وقالت الشرطة إنها تعمق البحث مع 
الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة 

المختصة.

للمنطقــة كبيــرا  تهديــدا  يشــكلون  الحوثيــون  بومبيــو: 

ترامب سيواصل زيادة الضغوط على إيران

مايــك  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
بومبيــو أمــس األربعــاء إن الرئيــس دونالد 
ترامب ســيواصل زيادة الضغط على إيران 
إمكانيــة  علــى  التعقيــب  عــن  امتنــع  لكنــه 
تقديم إعفاءات للدول التي تستورد النفط 

اإليراني.
الشــيوخ  بمجلــس  لجنــة  بومبيــو  وأبلــغ 
األميركــي بأنــه ليس لديــه ”أي تصريحات“ 
بشــأن إعفاءات. وقال ”أستطيع أن أطمئن 
بقيــة العالم بــأن الرئيس ترامب ســيواصل 
اإلســالمية  الجمهوريــة  علــى  الضغــط 

اإليرانية حتى يتغير سلوكها“.
الحوثييــن  إن  بومبيــو،  مايــك  وقــال 
المدعوميــن مــن إيران يهــددون ليس فقط 
الســفن األميركيــة الموجــودة فــي الخليج، 

وإنما المنطقة بأكملها.
الشــيوخ  مجلــس  أمــام  بومبيــو  وأوضــح 
بأنظمــة  يهــددون  “الحوثيــون  األميركــي: 
صواريخهــم المــدن الكبيــرة في الســعودية 
ومصالــح  البحريــة  والرحــالت  واإلمــارات 

أميركا في المنطقة”.
وأضــاف “إيران تمثل من خــالل الحوثيين 
فــي اليمــن تهديــدا حقيقيا لمصالــح أميركا 
بســبب تقديمهــا التدريــب لهــم والطائــرات 
المســيرة عن بعــد والتكنولوجيا العســكرية 
وكل هــذا يمثــل تهديــدا ألمننــا وأمــن دول 

الخليج”.
وخالل شــهادته أمام مجلس الشــيوخ، أكد 
وزير الخارجية األميركي على قوة العالقة 
ووصــف  وإيــران،  القاعــدة  تنظيــم  بيــن 

األخيرة “بالحاضنة” للتنظيم اإلرهابي.
وقال بومبيو: “لقد استضافت إيران تنظيم 

القاعدة واحتضنته وسمحت له باستخدام 
أراضيهــا كمحطــة عبــور، وبالتالــي فإنــه ال 

شك بوجود عالقة بين القاعدة وإيران”.
إن خطــر  قائــال  تحــدث  إســرائيل،  وعــن 
هللا  وحــزب  إســرائيل  بيــن  التصعيــد 

حقيقــي، وأشــار إلــى أن “إيــران قــد تلجــأ 
إلــى وضــع أنظمة صواريخهــا داخل لبنان 
وسيجد اإلســرائيليون أنفسهم مضطرين 

للرد”.
الرئيــس دونالــد  وقــال بومبيــو إن إدارة 

ترامــب ســتطرح ”قريبــا“ اقتراحــا بشــأن 
حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

إعــداد  علــى  حاليــا  ”نعكــف  وأضــاف: 
فــي  نأمــل  التــي  األفــكار  مــن  مجموعــة 

تقديمها قريبا“.

واشنطن - رويترز

الرباط - أ ف ب

مايك بومبيو خالل جلسة بمجلس الشيوخ في واشنطن )رويترز(

واشنطن - رويترزالقدس المحتلة - وكاالتأنقرة - رويترز

ذكــرت تقاريــر إعالميــة، أمس األربعــاء، أن 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان قد 
طالــب بإلغــاء نتائــح انتخابــات اســطنبول 
المحليــة لـ”وقــوع مخالفــات” يتعلــق أبرزهــا 

بتعيين مسؤولي صناديق االقتراع.
وأظهــرت نتائــج أوليــة فــوز حــزب الشــعب 
الجمهــوري، أكبر أحــزاب المعارضة، بهامش 
ضئيــل في انتخابــات البلديات باســطنبول، 
ممــا ينهــي هيمنــة حــزب العدالــة والتنميــة 
الحاكــم الــذي يتزعمــه أردوغــان وما ســبقه 
من أحزاب إســالمية في هــذه المدينة على 
“صبــاح”  ونقلــت صحيفــة  عامــا.   25 مــدى 
عــن أردوغــان قولــه للصحافييــن علــى متن 
طائرتــه، أثنــاء عودتــه مــن زيــارة قــام بهــا 
لموســكو هــذا األســبوع، إن اللوائــح تتطلب 
مــن  االقتــراع  صناديــق  مســؤولي  تعييــن 
بيــن موظفــي الخدمــة المدنيــة بالدولة لكن 
هــذا لــم يحــدث فــي بعــض األماكــن التــي 
اســتعانت بموظفيــن مــن خارج هــذه الفئة. 

وقــال: “زمالؤنــا أثبتوا ذلك. ومــن الطبيعي 
أن يثيــر كل ذلــك شــكوكا. إذا نظــروا لألمــر 
إلغــاء  إلــى  ذلــك  نظــرة صادقــة، فســيؤدي 
إلغــاء  بشــأن  قــرار  أي  لكــن  )االنتخابــات(”. 
االنتخابــات يتعيــن اتخــاذه من قبــل اللجنة 
العليــا لالنتخابــات. وقال مســؤول كبير في 
إن  الثالثــاء  يــوم  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
الحــزب ســيطلب بإجراء انتخابــات جديدة 
فــي إســطنبول بعــد رفــض طلبه إعــادة فرز 
األصوات في أنحاء المدينة. وقال أردوغان 
يوم االثنين إن االنتخابات المحلية شــابتها 
االقتــراع  صناديــق  فــي  منظمــة”  “جريمــة 

بإسطنبول، بحسب وكالة “رويترز”.

أظهــر إحصــاء لألصــوات، أمــس األربعــاء، 
بنياميــن  اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  أن 
نتنياهو شــق لنفســه طريقا واضحــا للبقاء 
تمنحــه  أن  المقــرر  مــن  إذ  الســلطة،  فــي 
أحــزاب اليميــن المتطــرف أغلبيــة برلمانية 
رغم المنافســة الشــديدة بينه وبين خصمه 

الوسطي الرئيسي.
ومــع فــرز أكثــر مــن 97 % مــن األصــوات، 
يبــدو أن حــزب الليكــود اليمينــي بزعامــة 
الدعــم  مــن  يكفــي  مــا  سيحشــد  نتنياهــو 
للســيطرة علــى 65 مــن مقاعــد الكنيســت 
المكــون مــن 120 مقعــدا، وســيقع االختيار 
الحكومــة  لرئاســة  الــوزراء  رئيــس  علــى 
االئتالفية المقبلة لوالية خامسة قياسية.

المحتــدم  االنتخابــي  الســباق  واعُتبــر 
اســتفتاء علــى شــخصية نتنياهو وســجله 

في مواجهة اتهامات بالفساد.
ويواجــه رئيس الوزراء احتمال إدانته في 
ثــالث قضايــا للكســب غيــر المشــروع لكنه 

ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وعلى الرغم من ذلك، حصد نتنياهو أربعة 

مقاعــد إضافية مقارنة مــع ائتالفه الحاكم 
المنتهية واليته، وذلك وفقا لكشــف نشرته 
لألحــزاب  لالنتخابــات  المركزيــة  اللجنــة 
التــي حصلــت على ما يكفي مــن األصوات 

لدخول البرلمان.
وقــال نتنياهــو )69 عامــا( في كلمــة وجهها 
ألنصــاره المحتفلين في مقــر “الليكود” في 
ساعة متأخرة من الليلة الماضية “إنها ليلة 

انتصار ضخم”.
وأعلــن حزب أزرق وأبيــض الجديد بزعمة 
بينــي غانتــس، خصــم نتنياهــو الرئيســي، 
35 مقعــدا  تحقيــق انتصــار أصغــر بشــغل 
وهــو نفــس عددالمقاعد التــي حصل عليها 

ليكود.

فــي أحــدث مؤشــر علــى عــودة التوتــر إلــى 
العالقات بين واشــنطن وبيونغ يانغ، وصف 
وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيو، 
الزعيــم الكــوري الشــمالي، كيــم جونــغ أون، 

بـ”الطاغية”.
وجاء وصف بومبيو، أثناء رده على ســؤال 
طرحه ســناتور خالل جلســة استماع للجنة 
فرعيــة في مجلــس الشــيوخ، وبعدما ذكره 
بأنــه وصــف الرئيــس الفنزويلــي نيكــوالس 
مادورو بأنه “طاغية”، سأله حول ما إذا كان 

هذا الوصف ينطبق على كيم جونغ أون.
وقال بومبيو “بالتأكيد. إنني واثق من أنني 

قلت ذلك من قبل”، وفق ما نقلت رويترز.
وليس من شأن هذه التصريحات أن تلطف 
العالقــات بين واشــنطن وبيونغ يانــغ، بينما 
تســعى الواليــات المتحــدة منذ قمــة هانوي 
إطــالق  إعــادة  إلــى  الماضــي  فبرايــر  فــي 
المفاوضــات حــول نــزع األســلحة النوويــة 

الكورية الشمالية.
فــي  األولــى  للمــرة  وكيــم  ترامــب  والتقــى 

وســاهمت   ،2018 يونيــو  فــي  ســنغافورة 
هــذه القمــة التاريخيــة فــي خفــض التوتــر 
في شــكل كبير وأفضت الــى التزام ملتبس 
حول “نزع السالح النووي في شكل تام من 

شبه الجزيرة الكورية”.
فــي  فبرايــر  نهايــة  الثانيــة  القمــة  وجــرت 
هانــوي، لكنهــا انتهــت بفشــل علــى خلفيــة 
مطالبــة بيونــغ يانــغ برفــع كامــل للعقوبــات 

المفروضة عليها.
بـــ  ويصــف ترامــب زعيــم كوريــا الشــمالية 
انتهــاكات  إلــى  يشــير  يعــد  ولــم  “صديقــه” 
حقــوق اإلنســان فــي كوريــا الشــمالية التــي 
كان من قبل يدين نظامها ويصفه “بعصابة 

مجرمين”.

بومبيو: زعيم كوريا الشمالية “طاغية”نتنياهو إلى والية جديدة أكثر تشدداأردوغان يطالب بإلغاء انتخابات اسطنبول
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إن  األلمانيــة،  الداخليــة  وزارة  قالــت 
الشــرطة داهمت، أمس األربعاء، مكاتب 
تابعــة لمنظمــات “إســالمية” يشــتبه فــي 
الفلســطينية  حمــاس  حركــة  تمويلهــا 
المدرجــة علــى قائمة االتحــاد األوروبي 

للمنظمات اإلرهابية.
المداهمــات  أن  الــوزارة،  وذكــرت 
منظمتــي  أساســي  بشــكل  اســتهدفت 
و)أنصــار  غــوث(   - العالميــة  )المقاومــة 
جمعتــا  أنهمــا  يعتقــد  اللتيــن  الدوليــة( 
ســتار  خلــف  “حمــاس”  لصالــح  أمــواال 

تقديم مساعدات إنسانية.
موقعيهمــا  علــى  المنظمتــان  وتقــول 
تبرعــات  تجمعــان  إنهمــا  اإللكترونييــن، 
لصالــح مواطنيــن فــي غــزة والصومــال 

وسوريا ودول أخرى.
هورســت  الداخليــة،  وزيــر  وأوضــح 
زيهوفــر، في بيان “كل من يدعم حماس 
اإلنســانية  المســاعدات  ســتار  خلــف 

يتجاهل القيم األساسية لدستورنا”.
وأضافــت الــوزارة أن المنظمتيــن دعمتا 

حماس من خالل حمالت دعائية.

أيــد جميــع أعضــاء برلمــان نيوزيلنــدا، 
باســتثناء عضــو واحد، أمــس األربعاء 
تعديل قوانين األسلحة بعد مرور أقل 
مــن شــهر على هجــوم على مســجدين 
فــي مدينــة كرايســت تشــيرش أودى 

بحياة 50 شخصًا.
عضــو  مقابــل  عضــوا،   119 وصــّوت 
واحــد، لصالــح تمريــر مشــروع قانــون 
بتعديــل قوانين األســلحة فــي قراءته 

األخيرة بالبرلمان.
ويتعين اآلن حصول مشــروع القانون 
علــى تصديــق ملكي من الحاكــم العام 

قبل أن يصبح قانونًا.
إلــى  بالقتــل  اتهامــا   50 توجيــه  وتــم 
برينتون تارانت )28 عاما(،الذي يشتبه 
بأنــه يؤمــن بتميــز العرق األبيــض، بعد 
الهجوم الذي شنه على المسجدين في 

15 مارس  وقتل 50 شخصا.

الشرطة األلمانية تداهم منظمات ممولة لحماس

البرلمان النيزويلندي يقر تعديل قانون األسلحة

أفادت وسائل إعالم إيرانية بسقوط  «
وتحطم مروحية تعود لقوات األمن 

الداخلي، الذين يتولون مهمة حراسة 
الحدود على أطراف مدينة أرومية 

بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي 
إيران.

وتضاربت األنباء حول عدد القتلى بينما  «
تحدثت وكالة “ركنا” عن مقتل شخصين.

بينما ذكرت وكالة “فارس” وفاة شخص  «
وجرح 4 آخرين.

وقالت “فارس” نقال عن شهود عيان أن  «
المنطقة مغطاة بالثلوج إلى 6 أمتار وال 

يوجد منفذ أرضي إلى منطقة تحطم 
المروحية لكن تم تأكيد وفاة ضابط من 

قبل المصادر المحلية، بينما أصيب 
الطيار بجروح وتم نقله إلى المستشفى.

بدوره أعلن المتحدث باسم إدارة الطوارئ  «
في إيران أن المروحية سقطت في الساعة 

11:58 بالتوقيت المحلي، في منطقة 
ديزج مرغور، في جبال داالمبر على أطراف 

أرومية.

وقال إن الحصيلة األولية كانت 4  «
مصابين، بينما لم يعلن عن أسباب تحطم 

المروحية.

        سقوط مروحية عسكرية إيرانية.. وأنباء عن قتيلين

طرابلس - وكاالت الجزائر - وكاالت

أعلن المتحدث باســم الجيش الليبي، اللواء أحمد المســماري، أن الجيش الوطني فقد 28 قتيال، فضال عن ســقوط 92 جريحًا منذ 
بدء عملية الهجوم على العاصمة طرابلس.

وأكــد أن كل اإلمكانيــات مســخرة لمعركة 
طرابلس من أجل تقديم ما يلزم للوحدات 

العسكرية المشاركة في العملية.
وقــال في مؤتمر صحافي، أمس األربعاء، 
إنه لم يتم اإلبالغ عن أي مفقود أو أســير 

من الجيش الليبي.
قــوات حكومــة  عنــه  مــا تحدثــت  ونفــى 
بعــض  أســر  مــن  طرابلــس  فــي  الوفــاق 

عناصر الجيش الوطني.
وأشــار إلى ســقوط 28 قتيال، و92 جريحا 
فــي صفــوف الجيــش، منهــم 25 غــادروا 
العنايــة  فــي  حــاالت  و5  المستشــفيات، 
علــى  الكاملــة  الســيطرة  وأكــد  المركــزة. 
مطــار طرابلــس واعتقــال بعــض العناصــر 

داخل المطار.
وأفاد المتحــدث بتعرض منطقة الغرياني 

لثــالث غــارات مــن طائــرات أقلعــت مــن 
مطار مصراتة.

الــى ذلك، أســقطت قــوات الدفــاع الجوي 
الليبــي طائــرة حربيــة كانــت تريــد قصف 

الجيش فوق طرابلس.

جاء ذلك فيما سيطر الجيش الليبي، على 
منطقــة عيــن زارة بالكامــل جنــوب شــرق 
العاصمــة طرابلــس، بعد اشــتباكات عنيفة 
مع قوات حكومة الوفاق، وواصلت قّواته 

التقدم نحو مداخل العاصمة طرابلس.

حدد الرئيس الجزائري اإلنتقالي، عبد القادر بن صالح، أمس األربعاء، في بيان الرابع من يوليو موعدا لالنتخابات الرئاسية، التي 
كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

نشــرته  الــذي  الرئاســة  بيــان  فــي  وجــاء 
رئيــس  “وقــع  الرســمية  اإلعــالم  وســائل 
الدولة السيد عبد القادر بن صالح بتاريخ 
توليــه  يــوم   2019 أبريــل  مــن  التاســع 
المتضمــن  الرئاســي  المرســوم  وظيفتــه، 
لالنتخابــات  الناخبــة  الهيئــة  اســتدعاء 
الرئاســية المقررة يوم الخميس الرابع من 

يوليو 2019”.
مــن جانبــه، قــال قائــد الجيــش الجزائــري 
الفريــق أحمد قايد صالــح، أمس األربعاء، 
إنــه يتوقــع محاكمــة بعــض ممــن يصفهــم 
الفاســدة،  الحاكمــة  بالنخبــة  المحتجــون 
وتعهــد بدعــم المرحلة االنتقاليــة المتوقع 

أن تقود النتخابات.
ونقلــت قنــاة النهــار عنــه قولــه، فــي كلمــة 
الجيــش:  وجنــود  ضبــاط  أمــام  ألقاهــا 

“العدالة منتظر منها الشروع في إجراءات 
المتابعات القضائية ضد العصابة”.

الجيــش  إن  صالــح  قــال  كلمتــه،  وفــي 
ســيضمن تلبية مطالب الشــعب و”سيسهر 

الثقــة  ظــل  فــي  المرحلــة  مســايرة  علــى 
المتبادلة بين الجيش والشعب”.

كل  اســترجعت  “العدالــة  وأضــاف 
صالحياتها” وبإمكانها العمل بحرية.

عناصر من الجيش الوطني الليبي
االنتخابات الرئاسية تجرى في 4 يوليو

الجيش الليبي يسقط طائرة مقاتلة ويسيطر على منطقة عين زارة قائد الجيش “يتعهد” بمطالب الشعب.. ومحاكمة العصابة

28 قتيال و92 جريحا في معركة طرابلس الجزائر: االنتخابات الرئاسية في 4 يوليو
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 خيانة للعروبة 
حتى قمة الشمس

إذا ألقينــا نظــرة على مــا يجري في عالمنا العربي بــدءا من العام 2011 
وهو عام والدة شــيطان “الخراب العربي”، نرى بوضوح أن هناك ســوقا 
يمارس فيها أعداء األمة العربية اســتعمارا جديدا غير تقليدي، وهناك 
جســور مفتوحــة بيــن أكثــر من ضفة تســاعد أعــداء األمة علــى ترويج 
بضاعــة اإلرهــاب والتشــجيع علــى التصديــر ودفــع مكافآت تشــجيعية 
للعمــاء لتســهيل المخططــات الهجوميــة وكل مــا يخــدم الغــرب، وهنا 
يظهــر اســم قطــر في ســاحة الخــراب العربي التــي مازالت تلعــب دورا 
ملموســا وبارزا في ضرب الدول العربية ومســاندة الفوضى، وكشــفت 
لنــا أحــداث ليبيــا األخيرة إلــى أي مدى تحولــت هذه الدويلــة الصغيرة 
إلــى “خبــز وملــح” اإلرهابيين مــن كل حدب وصوب، وتناضل بشراســة 
مــن أجــل إنجــاز أكبــر قــدر ممكن مــن تخريب وتفتيــت الــدول العربية 
ومســارعة الريــح ونهــش المســافات لنشــر المذابــح وزوابــع اإلرهــاب 

والخراب.
قطــر الوحيــدة مــن بيــن جميــع الــدول العربيــة التــي بدلــت نمــط رحلة 
العــرب وغيرت هويتها ورفعت شــعار “المــوت للعرب” وقصفت بيوتهم 

قصفــا مركــزا حتــى آخــر حجــر، ويبــدو أن نظــام الحمديــن يريــد أن 
يشــاهد العــرب فــي أكواخ قليلة يســكنها عدد مــن العائات، أمــا البقية 
فعليهــم التفتيــش عــن مــكان آخر وســقف آخر غيــر أرض العــرب، وكل 
المؤشــرات والتحليــات تقــول إن هذا النظام مريــض ويقع ضمن إطار 
ظروف وقوانين الصهيونية وكامه عن قضية الوحدة العربية وترديد 
شــعاراتها فــي المحافــل التــي يحضرهــا وهــو غيــر مرحــب بــه، مجــرد 
هــراء ومســرحية مخرجهــا األول عزمي بشــارة والممثلــون “الحمدين” 
وبقيــة الطاقــم الذيــن يظهــرون بمظهر الضعيــف أمــام مخرجهم وبوق 
الدوالرات، فكل يوم يثبت نظام الحمدين أنه صاحب سياسة خارجية 
معاديــة آلمــال الشــعوب العربيــة وأنــه المحور الرئيســي لــكل ما حدث 
فــي الــدول العربية من خراب وتدمير وفوضى، وما ينقصه فقط وهذا 
ســيحدث قريبــا طالمــا العروبــة مفصولــة مــن الجســد الخــروج عانية 
والجهر بحماية إســرائيل وحدودها ووضع األســس االستراتيجية لكل 
الجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة في العالــم. إنها خيانــة للعروبة حتى 

قمة الشمس.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

التغيير وإسقاطهم الحل الوحيد
يعتبــر موضــوع التغييــر السياســي فــي إيــران واحدا من 
المواضيــع بالغــة األهميــة، خصوصــا بعــد تعاظــم الــدور 
الســلبي لنظــام المالــي فــي إيــران منــذ 40 عامــا، والــذي 
تجــاوز ليــس الحــدود اإليرانيــة فقــط إنما حــدود منطقة 
الشــرق األوسط بحالها، حيث جعل من قضية التدخات 
اإليرانية في بلدان المنطقة، قضية تمس الســام واألمن 
واالستقرار على المستوى الدولي، لهذا فإنه وفي الوقت 
بتغييــر  وبإلحــاح  اإليرانــي  الشــعب  فيــه  يطالــب  الــذي 
النظــام، فإننــا يجــب أن نعلــم أن بلــدان المنطقــة والعالــم 
تتطلــع إلجــراء تغييــر سياســي فــي إيــران يتــم بموجبــه 

وضع حد لهذه التدخات.
الســؤال هــو: هل التغيير السياســي ممكن فــي إيران في 
ظــل نظــام الفاشــية الدينيــة الحاكمــة؟ مــن صــدق ذلــك 
فإنه ال يعلم شــيئا عن أســس ومبادئ نظام والية الفقيه، 
فهــذا النظــام بمثابــة حالــة منغلقــة علــى نفســها ومنعزلــة 
عــن العالــم، فهو ال يقبل أي تغيير مهما كان شــكله ونوعه 
وحجمــه ويؤمــن بأمــر واحد هــو أن أفــكاره ومبادئه هي 

الصحيحة وال يمكن القبول بغيرها!
الرهــان الدولــي علــى مزاعــم االعتــدال واإلصــاح التــي 
يحمــل لواءهــا جناح في النظام القائم فــي إيران، أثبتت 
األيــام خيبته وعدم جدواه خصوصا أن أدعياء اإلصاح 
لــم  إيــران،  الذيــن حكمــوا “ويحكمــون اآلن”  واالعتــدال 
يخطــوا ولــو خطــوة واحــدة بذلــك االتجــاه، إنمــا ظلــت 
مزاعمهــم مجــرد ألفــاظ وكلمــات رنانــة ال تجــد لها ســبيا 

على أرض الواقع.

الشــعب اإليراني الذي تم خداعه لفترة طويلة بشــعارات 
اإلصاح واالعتدال وإيهامه بتحسين أوضاعه المعيشية 
“كمــا هــو األمــر مــع المــا روحانــي”، هــذا الشــعب الــذي 
أعلــن فــي انتفاضتــه األخيــرة رفضــه القاطع ليــس للتيار 
المتشــدد الذي جســده في شــعار المــوت للديكتاتور، إنما 
للتيــار اآلخر الذي يزعم اإلصــاح واالعتدال بقيادة الما 
روحاني، ومعنى ذلك أن الشعب بدأ يطالب بجدية بالغة 
بتغييــر هــذا النظــام، لكــن وكمــا أكدنــا فــإن هــذا النظام ال 
يقبل أي تغيير حتى لو كان طفيفا بسبب تكوينه الفكري 
المتطرف، لذلك فإنه ليس أمام الشعب اإليراني أي خيار 
سوى إسقاط النظام، ألنه الحل الوحيد الممكن في هكذا 
حاالت والذي تكفله القوانين واألنظمة المرعية الدولية.

مع األخذ بنظر االعتبار التأثيرات الكبيرة النتفاضة  «
28 كانون األول2017 من حيث جعلها قضية 

التغيير الحيوية في إيران وال مناص منها، فقد 
جاءت كارثة السيول األخيرة لتؤكد ضرورة التغيير 

وحتميته بعد أن صار ثابتا عجز النظام وفشله 
الكامل في إدارة األمور بل حتى أنه السبب في 
مضاعفة التأثيرات السلبية للسيول بإهماله 

المتعمد، فإن التغيير صار ممكنا ألن كل األوضاع 
والظروف والتطورات الداخلية واإلقليمية والدولية 

تدعو لذلك وتجعله أمرا ممكنا خصوصا بعد أن 
صار الشعب يقف مع منظمة مجاهدي خلق في 

جبهة واحدة ويؤمن بشعاراتها األساسية وفي 
مقدمتها شعار إسقاط النظام. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

“الشعب اإليراني أعلن في  «
انتفاضته األخيرة رفضه القاطع 

للتيار المتشدد بشعار “الموت 
للديكتاتور”، والتيار اآلخر الذي 

يزعم اإلصالح واالعتدال”.

الجيش الليبي بقيادة الفريق حفتر يخوض معارك شرسة حاليا، ويتقدم نحو طرابلس 
ســعيا للســيطرة عليهــا وتخليصهــا مــن جماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة وبقيــة التنظيمــات 
اإلرهابية األخرى مثل داعش ومن على شاكلتها من جماعات كالغربان  تظهر وتتكاثر 
وســط الخــراب والــدم فــي مشــهد تكــرر في الــدول العربية التــي حل بها هــذا الخراب، 
فمــا هــو المانــع فــي أن يســيطر الجيــش الليبــي علــى األرض الليبية ويطــرد الجماعات 
اإلرهابيــة التــي عاثــت فــي األرض فســادا وســرقت النفــط بمعاونــة قطــر؟ نقــول هــذا 
الســؤال بعــد الحــرب العالميــة الشرســة التــي تشــنها وســائل اإلعــام البريطانيــة علــى 
الجيــش النظامــي الليبــي، تلــك الحــرب التي تكشــف بوضوح وجــود أجنــدة بريطانية 
لتدمير ليبيا والسعي إلى السيطرة على النفط فيها من خال دعم الجماعات اإلرهابية 

الموجودة على أرضها.
البي بي سي البريطانية وأخواتها تصف الجيش الليبي وقيادته بأنهم مارقون وتدافع 
عن الجماعات اإلرهابية، وهذا ليس أمرا غريبا، فهذه الحملة التي تشنها البي بي سي 
وتســمي خالهــا األشــياء بغيــر أســمائها تفضح الكثير مــن الوجوه واألجنــدات الدولية 
تجاه العرب بشكل عام وليبيا بشكل خاص، فقوات الناتو لم تأت إلى ليبيا لكي تسقط 
نظــام القذافــي وتأتــي بالديمقراطية لليبيين كما زعمت وســائل اإلعــام الغربية، لكنها 
أتــت لتســقط ليبيا نفســها وتنشــر فيهــا الفوضــى والتناحر بيــن الطوائــف والجماعات، 
وكل مــا حــدث بعــد ذلك يؤكد أن الجماعات اإلرهابيــة الموجودة على األراضي الليبية 

مدعومة بكل أشكال الدعم من قبل لصوص النفط الطامعين في ثروات ليبيا.
إذا كان أفــراد الجيــش الليبــي متمرديــن وقادمين من شــرق الباد كمــا زعمت البي بي 
ســي، فمــن هــم أصحاب الحق في فرض النظــام واألمن في ربوع الباد؟ هل ترى البي 
بــي ســي وأخواتهــا أنــه مــن األفضــل لليبييــن أن تبقــى ليبيا تحــت ســيطرة الجماعات 
اإلرهابيــة إلــى مــا ال نهايــة وأن يبقــى الجيــش )المتمــرد( بعيــدا عن األحــداث ولتذهب 

ليبيا إلى الجحيم؟

الخاصة أن موقف الصحف البريطانية من تحرير ليبيا من الجماعات اإلرهابية  «
هو نفسه موقف بريطانيا من هذه العملية، وهذا يتضح من خال الجهود الكبيرة 
التي بذلتها بريطانيا على األرض لمنع عملية التحرير هذه، ومن بين هذه الجهود 

دعوتها النعقاد مجلس األمن للوقوف ضد الجيش الليبي ومنعه من تحرير 
طرابلس.

جيش االحتالل الليبي!

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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إن وجدت بحراً فاحضنه
ما ان تحط قدماك قســم بيع األســماك في الســوق 
المركــزي حتى تســمع الشــكاوى المعتــادة تترى من 
البائعيــن البحرينيين خصوصا وبا انقطاع تقريبًا، 
إذ إن الباعة األجانب ال وقت لديهم للشــكوى، فهم 
مهمومــون بالبيــع والتحصيــل، وال شــيء يربطهــم 
عاطفيــًا – فــي الغالــب – مــع البحر الذي يشــتغلون 
فيــه، فأعينهــم علــى وقــت العودة إلــى بادهم بعد 

سنوات الغربة.
بــع” فا تخرج شــكواهم من دائــرة “خراب”  أمــا “الرَّ
البحــر، وقلــة خيراتــه، وهجــرة أســماكه، وانقراض 
أنــواع منهــا، وإشــارات غامــزة المــزة عن األســباب 
وهــي  صريحــة،  واضحــة  وأخــرى  والمســببات، 
حــوارات إما أن تبــدأ أو أن تنتهي بالمقارنة بين ما 

ينزل الســوق اليوم من أســماك كّمًا وحجمًا وتنوعًا 
وبيــن األمس، حتى يبدو للمســتمع أن من الواجب 
العض بالنواجذ على كل يوم يعاش ألن ما سيعقبه 

سيكون أسوأ منه.
هــذا األســبوع قطــع وزيــر المجلســين غانــم فضــل 
البوعينيــن، الشــك باليقيــن فــي موضــوع الشــكوى 
الســالفة قائــاً فــي مجلــس النــواب إن 90 % مــن 
الثروة البحرية جرى تدميره في السنوات السابقة! 
هــذا التصريــح غير مفاجئ بقدر ما هو “فاجع”، وال 
يمكن تســمية ما حدث بأقل من كونه “جريمة” في 
حــّق البيئة والثروة البحريــة واألمن الغذائي، وكل 
هذا مهما كان مردوده على الدولة إال أنه ال يساوي 
تدمير البحر، وتضييع ثروة أجيال كاملة إلى األبد.

تسعون في المئة؟! والسؤال الذي ال ينفك يطّن في 
رأســي: أيــن كانت األجهزة الرســمية في الســنوات 
التــي أشــار إليهــا الوزيــر التــي ضاعت فيهــا الثروة 
البحريــة؟ هــل كانــت فــي غيبوبــة أم علــى قلــوب 
أقفالهــا؟ ألــم تقطــر الصحافة منــذ زمن بعيــد حبرًا 
وهــي تعيد وتكرر مواضيــع تدمير البيئة البحرية؟ 
أال ســبيل لوقف هذا التدمير لمكاســب آنية، وزهدًا 
فــي المســتدام مــن الخيــرات التــي نســتفيد منهــا 
جميعــًا ويســتفيد منهــا مــن بعدنا من ســيأتي خلفًا 
لنــا؟ لقــد انتقــم البعــض  من البحر الــذي ظل آلالف 
الســنين جوازهــا إلــى العالــم، والــذي اشــتقت منــه 
اســمها وســحنات أهلها وطعم حديثهم، فما عادت 
تريد أن تراه يصافح بيوتها؟! تسعون في المئة؟!

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

رحم هللا أنجا العاملة البســيطة اآلســيوية، التي لم يكن لها أهل وال أقارب في 
البحرين، ولها رواتب متأخرة ألشهر ولم تستلمها، توفيت وهي تنتظر أن تستلم 
أجرها الشــهري، توفيت وغير مســتبعد أبدًا أنها اســتدانت من هذه وتلك لتتمكن 
من تدبير أمور حياتها في غربتها بيننا، وكم أراقت من ماء وجهها لتحصل على 
بضعة دنانير على أمل أن ترجعهم متى ما يقرر رب عملها أن يصرف لها رواتبها 
المتأخــرة، هــذا إن صرفهــا دفعــة واحــدة، ال علــى دفعــات، فوحــده هللا يعلــم كم 
كانت تعاني، وكم من الحزن والقلق اللذين كانا يلفانها وقد يكونان سبب وفاتها!

أمثال أنجا ُكثر، يعملون ويجدون في عملهم ولكنهم ال يقبضون أجورهم نهاية 
كل شــهر، فأربــاب العمــل فــي مــأزق، والســوق شــحيحة، والركود ضــرب مفاصل 
االقتصاد، ورغم كل ذلك ليس من المعقول وال اإلنســانية من شــيء أن نقبل أن 
يكون العمال البسطاء الضحية التي عليها أن تتفهم الوضع االقتصادي المتردي، 
وأن تصبــر حتــى يفرجهــا هللا علــى أربــاب األعمــال، هــؤالء البســطاء من البشــر، 
تركوا أوطانهم وأهاليهم من أجل لقمة العيش، فهم يقبلون بمرارة الغربة والبعد 
عــن األهــل مقابــل القليــل مــن األمــوال، وعمليــة إيقــاف الراتــب ألشــهر أو تأخير 
صرفــه تعنــي أنــك أجعتــه وأجعت عــدًدا مــن أقربائه الذيــن ينتظرون ما يرســله 
لهــم مــن أمــوال، وال يرد في بالهــم أنهم بدال عن تلك األموال سترســل لهم جثته 

في تابوت. 
البد من وجود آلية تمنع تأخر رواتب العمال أو تأجيلها ألشهر، فعلى وزارة العمل 
أن تشكل لجنة تحقيق مع أصحاب األعمال الذين يؤخرون رواتب عمالهم، وأن 
تعجــل وزارة الماليــة صرف مســتحقات المقاولين وأصحاب المشــاريع، ليتســنى 
لهم القيام بمسؤوليتهم تجاه عمالهم وصرف رواتبهم وعدم تأجيلها ألشهر، وأن 
ُيســمح ألرباب العمل الحصول على قروض حســنة من البنوك لتســديد الرواتب 
في حال تعسرهم المالي الذي يضطرهم لتأجيل صرف رواتب العمال البسطاء، 
والذيــن عليهــم كغيرهم من الناس التزامات تبدأ من البقالة، والســكن، والكهرباء 

والتلفون والملبس وأفواه تنتظرهم في بلدانهم األصلية. 

ياسمينة: التأخر في صرف رواتب الفقراء جريمة إنسانية وعمالية ال يمكن  «
التهاون فيها.

رواتب الفقراء

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com
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فــي خطــوة تطويريــة الفتــة للغايــة، وقــع االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة 
اتفاقيــة اســتراتيجية هامــة مــع فريــق “Dallas Mavericks” األميركــي 
لكــرة الســلة بالتعــاون مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن”، تتضمــن العديــد مــن 
البنــود الهامــة، وسيســتفيد منهــا الالعبــون والمدربــون، والــذي ســيعود 
بالنفع على كرة السلة البحرينية بشكل عام، ويأتي ذلك في إطار الجهود 
الكبيــرة والمســتمرة التــي يبذلهــا ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة 
رئيــس االتحــاد والــذي ما لبث أن قام بالعديد مــن الخطوات الهامهمة في 
هــذا الســبيل، وهــو ما جعل كــرة الســلة البحرينية في حالة تطور مســتمر 
وســتصل ألعلــى المســتويات بــأذن هللا، باإلضافــة للجهــود الحثيثــة مــن 

أعضاء مجلس إدارة االتحاد.

ومن أبرز بنود الشــراكة االســتراتيجية 
إقامــة معســكر خارجــي لعــدة العبيــن 
بالواليــات  تكســاس  فــي  بحرينييــن 
المتحــدة األمريكيــة ويتــم اختيارهــم 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  طريــق  عــن 
الســلة، وكذلك تنــص االتفاقية على أن 
 ”Dallas Mavericks“ فريــق  يســتقبل 
ممثــاً بفريــق “Texas Legends” وهو 
مجموعــة  إلــى  المنتميــة  الفــرق  أحــد 
االتحــاد الوطني لكرة الســلة األمريكي 
“NBA G League”، عددًا من المدربين 
المدربيــن  مــع  للمشــاركة  البحرينييــن 
المحلييــن هنــاك، وأيضًا ُيرســل الفريق 
األمريكي نجومه إلى البحرين لحضور 
الســاوية  الرياضيــة  الفعاليــات  بعــض 
الُكبــرى ويلتقــي به المختصــون باللعبة 
الفعاليــات  أبــرز  ومــن  البحريــن،  فــي 
التــي مــن اُلممكــن أن يحضرهــا نجــوم 
الســلة “األمريكان” نهائيات المســابقات 
المحليــة وكذلك قرعــة كأس خليفة بن 
ســلمان والتــي ُتعتبر من أهــم األحداث 

التي يقيمها اتحاد السلة سنويًا.
وبهــذه المناســبة أعرب رئيــس االتحاد 
الشــيخ  ســمو  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
عيسى بن علي آل خليفة  عن ارتياحه 
الشــراكة  اتفاقيــة  لتوقيــع  الكبيــر 
Dallas Mav� “االستراتيجية مع فريق 
ericks” والتــي مــن الُممكــن أن تكــون 
إحــدى أكبر الخطــوات التطويرية التي 
يقــوم بهــا االتحاد، مشــيرًا إلــى أن بنود 
اتفاقيــة الشــراكة مــن شــأنها أن ترفــع 
البحرينييــن  الاعبيــن  مســتوى  مــن 
والمدربين أيضًا من خال المعايشة مع 

أفضــل الاعبين والمدربيــن في أمريكا 
والتــي ُتعتبــر موطــن كــرة الســلة فــي 
العالم، إذ أن نجومنا الصغار سيحتكون 
مــع الاعبيــن هنــاك وسيســتفيدون من 
المدربيــن  أفضــل  يــد  تحــت  التدريــب 
الصغــار  تدريــب  فــي  المتخصصيــن 
ســموه  وقــال  اللعبــة،  فــي  والناشــئين 
أيضــًا إن إيفــاد المدربيــن البحرينييــن 
إلــى أمريــكا ســيكون الكتســاب الخبرة 
بشــأن  جديــد  ماهــو  كل  ومعايشــة 
كــرة الســلة والتعــرف عليــه لنقــل هــذه 
أن  خصوصــًا  البحريــن  إلــى  الخبــرات 
هــي  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 

موطن كرة السلة العالمية.
وأضــاف ســموه “هــذه الشــراكة جاءت 
بهــا االتحــاد،  قــام  بعــد دراســة وافيــة 
وارتــأى فــي النهايــة إن هنالــك فائــدة 
فــإن  وبالتالــي  توقيعهــا  مــن  كبيــرة 
االتحاد ماٍض في تفعيلها إن شــاء هللا، 

ونحــن واثقــون مــن النجــاح، وبالتأكيد 
فإن هذه الشــراكة سُتشكل نقلة نوعية 
لكــرة الســلة البحرينيــة التي ســتحصد 
ثمار ذلك على المدى القريب والبعيد”.

وبين ســمو الشــيخ عيســى بــن علي أن 
االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة دائما ما 
يحــرص علــى دعــم وانجــاح المبادرات 
التــي يقدمهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
الملــك  ممثــل جالــة  خليفــة  آل  حمــد 
الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
نبراســًا  تشــكل  والتــي  والرياضــة، 
لتطويــر الحركــة الرياضيــة البحرينيــة 
الســلة  كــرة  ورياضــة  عامــة  بصــورة 
علــى وجــه الخصــوص، ومنهــا مبــادرة 
هــذه  تدخــل  إذ  “اســتجابة”،  برنامــج 
النــادي  مــع  االســتراتيجية  الشــراكة 
األمريكــي مــن ضمــن جانب الشــراكات 
التــي تهــدف للوصول إلــى االحترافية، 

الحــرص  يكــون  مــا  “دائمــًا  موضحــًا 
واضحــًا فــي المبــادرة علــى االســتثمار 
هنــا  والمتمثــل  البشــري  الجانــب  فــي 
ســيتم  إذ  والمدربيــن،  الاعبيــن  فــي 
االطــاع على كيفية العمــل االحترافي 
فــي النــادي األميركي وكل مــا يقومون 
بــه مــن اهتمام ورعاية هنــاك بالاعبين 
علــى  العمــل  أجــل  مــن  والمدربيــن 
تطبيقــه هنا للوصــول لدرجة عالية من 
االحترافيــة في االتحاد البحريني لكرة 

السلة”.
ومن جانبه أوضح ي الرئيس التنفيذي 
لصندوق العمل “تمكين” إبراهيم محمد 
جناح أّن هذه الشــراكة تأتي في سبيل 
البحرينــي  الشــباب  تنافســية  تعزيــز 
خــال  مــن  وذلــك  مهاراتهــم  وتطويــر 
علــى  المختــص  بالتدريــب  تزويدهــم 
أيــدي المدربيــن المحترفيــن ليتمكنــوا 
فــي  الرياضــي  بالقطــاع  االرتقــاء  مــن 

المملكة.
وأضــاف الدكتور جناحي: “نحن نبحث 
كافــة  فــي  التطويريــة  الفــرص  عــن 
الرياضــي  القطــاع  ومنهــا  القطاعــات 
الذي أصبح له دورا كبيرا في السنوات 
ذات  عمــل  فــرص  خلــق  فــي  األخيــرة 
مــردود مجٍز، وبالتالي فإننا نســعى إلى 
زيادة مســاهمته فــي االقتصاد الوطني 
والتــي  الواعــدة  القطاعــات  مــن  كونــه 
تملــك العديــد مــن الفــرص التــي يجــب 
توظيفهــا لتحقق النتائج المرجوة على 

النحو األمثل”.

سمو الشيخ عيسى بن علي

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد بمبادرة “استجابة”

اتحاد السلة يوقع اتفاقية مع داالس األميركي
اجتــاز فريق باربار “حامل اللقــب” نظيره الدير 
المربــع  مباريــات  أولــى  فــي   )24/30( بنتيجــة 
الذهبي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد، 

والتي جمعتهما أمس األربعاء.
وكان الشــوط األول قــد انتهــى لصالــح باربــار 
 .)9/17( وبنتيجــة  أهــداف   8 بفــارق  أيضــا 
نحــو  المشــوار  نصــف  البنفســج  قطــع  وبذلــك 
المبــاراة النهائيــة، ويتبقــى عليــه تكــرار الفــوز 
فــي المواجهــة الثانية التي ســتقام يــوم األحد 
العــودة لســلك  أراد  الديــر إذا مــا  أمــا  المقبــل. 
المنافســة، فــإن عليــه الفــوز والذهــاب لمبــاراة 
فاصلة. ويذكر أن مواجهة المربع األخرى التي 
جمعت فريقــي األهلي والنجمة، انتهت لصالح 
األخيــر بفــارق 8 أهــداف، وســيلتقيان مجــددا 
فــي المباراة الثانية يوم غٍد الجمعة على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

باريار يجتاز الدير
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وأضــاف الوهيبي “أتقدم بالشــكر الجزيل 
إلى كافة االتحادات األهلية التي منحتني 
ثقتها وأتمنى بأن أكون عند حســن ظنهم 
علــى  والعمــل  اآلســيوية  الكــرة  لخدمــة 
مواصلة مســيرة النجاحات والمكتســبات 

لكرة القدم في القارة اآلسيوية..”.
اللجنــة  عضويــة  بمعقــد  الوهيبــي  وفــاز 
مــع  آســيا  غــرب  منطقــة  عــن  التنفيذيــة 
كا مــن الســيد عبدالخالــق مســعود أحمد 
)لبنــان(،  حيــدر  هاشــم  الســيد  )العــراق(، 
الدكتــور حميــد محمــد الشــيباني )اليمن(، 
ســيد  الســيد  الوســط  منطقــة  عــن  وفــاز 

علــي رضا آغــازادة )أفغانســتان(، ومنطقة 
الجنوب الســيد داشــو اوغين تسيتشــوب 
دورجي )بوتان(، ومنطقة اآلســيان السيد 
كريــس نيكو )أســتراليا(، داتو حامدين بن 
الدكتــور  حاجــي محمــد أميــن )ماليزيــا(، 
ومنطقــة  )فيتنــام(،  تــوان  كــووك  تــران 
الشــرق الســيد فوك كاي شان اريك )هونغ 

كونغ(.
وذكــر الوهيبــي أنــه الزال الوقــت مبكــرا 
التــي  اللجنــة  اختيــار  بخصــوص  ألوانــه 
االتحــاد  أن  إلــى  مشــيرا  بهــا،  ســيعمل 
ســيعمل علــى تشــكيل لجانــه فــي أقــرب 

اجتمــاع مــن دون أن يشــير إلــى أي لجنــة 
يــود تقلــد رئاســتها أو عضويتهــا، نافيا أن 
يكــون قــد تحــدث مــع أي عضــو آخــر عــن 

توزيع اللجان.
وعلــى صعيــد آخــر، قــال رئيــس االتحــاد 
“البــاد  ل  خــاص  تصريــح  فــي  العمانــي 
عمــان  ســلطنة  اســتضافة  أن  ســبورت” 
لبعــض مباريــات مونديــال قطــر 2022 لم 
للدولــة وليــس  القــرار عائــد  يحســم وأن 

اتحاد الكرة العماني.
وأضــاف الوهيبي “ لقــد أخذ الحديث عن 
هــذا الموضوع قســطا وافرًا مــن االهتمام 

بمختلــف وســائل اإلعــام... لقــد تقــدم لنا 
االتحاد الدولــي )الفيفا( بهذا الطلب ولكن 
القرار ليس بيدنا وإنما بيد الدولة ولســت 

مخوال بالحديث عنه بشكل أكبر”.
وبــدأ االتحــاد الدولــي لكرة القــدم “الفيفا” 
دراســة احتمالية اســتضافة سلطنة عمان 
والكويت لبعض مباريات مونديال 2022، 

المنتخبــات  عــدد  بزيــادة  الفيفــا  ويفكــر 
بالبطولة المقبلة لتشمل 48 فريقًا بدالً من 
32 فقط، وذلك وفقًا لما نشرته العديد من 

الصحف العالمية طوال الفترة الماضية.
وتحظــى الفكــرة بدعــم كبيــر مــن جيانــي 
إنفانتينــو، رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة 
القــدم “الفيفــا”، عندمــا ألمــح إلــى دراســة 

تنفيــذ المقتــرح بزيــادة عــدد المنتخبــات 
بالبطولــة، حيث يرغب فــي تنفيذه بدايًة 
مــن ظهورهــا  بــدالً  المقبلــة  النســخة  مــن 
للنور خال مونديال 2026، والذي سوف 
تســتضيفه الواليــات المتحــدة األميركيــة 

بالمشاركة مع كندا والمكسيك.
هــذا وســيتخذ القرار النهائي بشــأن زيادة 
عدد المنتخبــات بالمونديال المقبل خال 

شهر يونيو المقبل.

الوهيبي: استضافة عمان لمباريات مونديال 2022 قرار دولة

جياني إنفانتينو

تميــزت طالبــات مدرســة رابعة العدويــة وحققن لقب كــرة القدم للصاالت 
فــي بطولــة مــدارس البنــات االبتدائيــة، وذلــك ضمــن النشــاط الخارجــي 
الــذي يقيمــه قســم التربية الرياضيــة بــإدارة التربية الرياضية والكشــفية 
والمرشــدات، وجــاء تحقيق اللقب بعد الفوز فــي المباراة النهائية بهدفين 

مقابل هدف واحد على فريق مدرسة عراد الذي حقق المركز الثاني.

 وقــام مديــر اإلدارة عصــام عبــدهللا 
بتتويــج المــدارس الفائــزة، بحضور 
رئيــس قســم التربيــة الرياضية نادر 
جمالــي، بينما شــهدت المبــاراة إثارة 
مــن  المســتوى  فــي  وتميــز  كبيــرة 
علــى  التعــرف  يتــم  ولــم  الفريقيــن، 
الفريق البطل إال مع صافرة النهاية.

البطــل:  الخنســاء  فريــق  ومثــل 
روان حســن، فاطمــة علــي، فاطمــة 
الزهــراء نــادر، حــواء محمــد، ماريــا 
فاطمــة  خالــد،  فجــر  عبدالرحمــن، 
عبدالجبار وُيسر سعد، وأشرف على 
الرياضيــة  التربيــة  معلمــة  الفريــق 

أميرة حبيب.

أبطال كرة الصاالت لبنات االبتدائي

للمــــرة الرابعــــة.. المنامـــة دون “دوري وكـــاس”
اإلخـــفـــاق ــذا  ــ هـ ــون  ــل ــم ــح ــت ي الـــاعـــبـــون  ــا  ــ ــض ــ وأي واإلداري  الـــفـــنـــي  ــاز  ــهـ ــجـ الـ

فشل فريق المنامة في الحفاظ على لقبيه “الدوري والكأس” أو أحدهما على أقل تقدير في الموسم الرياضي الجاري قد يعتبر حدثا جديدا، 
ولكن تاريخ اللعبة يشير إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يخرج فيها “الزعيم” دون لقبّي الدوري والكاس معًا منذ عقدين من الزمن.

المــرة األولــى كانــت فــي العــام 2007/2006 
الــدوري  ببطولــة  األهلــي  فيهــا  ظفــر  والتــي 
وســترة بالــكأس، ثــم تكــرر األمــر فــي العــام 
2010/2009 وذهــب الــدوري لصالــح األهلــي 
الثالثــة  والمــرة  الــكأس،  خطــف  والمحــرق 
كانــت فــي العــام 2012/2011 حينمــا حصــد 
المحــرق لقبــّي الــدوري والــكأس، ليوثق العام 
2019/2018 المــرة الرابعــة التــي يخفــق فيها 

الفريق بذلك.
خــروج فريــق المنامــة مكتفيــًا بلقــب الســوبر 
“باكــورة” المســابقات المحلية، أمــٍر ال يليق به 
بتاتــا كونــه “ال يســمن وال يغنــي مــن جــوع”، 
إذا مــا ذكرنــا أنــه مــن أفضــل وأقــوى األنديــة 
بقاعــدة  ويتمتــع  الســلة  كــرة  فــي  المحليــة 

جماهيريــة عريقــة، ويتمتــع بدعــم مالي كبير 
التــي  المميــزة  للمواهــب  باإلضافــة  للغايــة، 
تولدهــا فئاتــه العمريــة في كل موســم، فضاً 
عــن التعاقــدات “الناريــة” التي يفتعلها ســواء 
علــى صعيد الاعبيــن المحلييــن أو األجانب، 
مكنته في المواسم الستة األخيرة من احتكار 
لقب “الدوري” باإلضافة لظفره لبطولة الكأس 
على فترات، بعدما ترنح وغاب في السنوات 

التي سبقتها لكلتا البطولتين.
الــدوري  مســابقة  فــي  كان  الســقوط  بدايــة 
الرفــاع،  فريــق  أمــام  ميــاد  عقيــل  بقيــادة 
باهتــة  بصــورة  المنامــة  فيــه  ظهــر  والــذي 
للغايــة فــي المواجهــات الثــاث وخــرج منهــا 
بانتصــار عصيــب مقابــل خســارتين، “والباد 

ســبورت” حــذر حينهــا من آثــار وتبعــات ذلك 
ُقبيــل مســابقة الــكأس، وحــدث مــا ال ُيحمــد 
عقبــاه بالســقوط المــروع وبنفس الســيناريو 
وبقيــادة تدريبية “ليتوانية” حينما حقق فوز 
باهــت وصعــب فــي أولــى المواجهــات وتلته 

خسارتين متتاليتين.
المــدرب الليتوانــي لوكوســيوس لــم يقدم ما 
يشفع له تدريبيا ولم يغيّر شيئا عما كان عليه 
المــدرب الــذي ســبقه عقيــل ميــاد، بــل وزاد 
بّلــه” بخططــه وقراءتــه وتغييراتــه   “الطيــن 
التــي يفتعلهــا في المبــاراة الواحدة من أصل 
 ”Tension“ وجــود  وضــح  كمــا  مباريــات،   3
وخصوصــا  والمــدرب  الاعبيــن  بعــض  بيــن 
مــن األخيــر لعــدم تطبيــق خططــه ومــا طلبه 

مــن الاعبيــن، فضــاً عــن أن المحترفــان دي 
جــي ووايــن يلعبــان بشــتتان ذهنــي ونفســي 
بعدمــا علمــا بأنهمــا سيســتبدالن، األول قبــل 
الخليــج  لبطولــة  واآلخــر  الــكأس  بطولــة 
لألندية، واألهم من ذلك لم يتضح أية تهيئة 
نفســية للفريــق بعــد خروجهــم مــن الــدوري 

ومشاركتهم للكأس، أي أن الحال واحدا.
هــذا الســقوط يعتبــر مخيبا لآلمــال، وما ذكر 
وضــح جليــا وال يمكن التغاضي والتكتم عنه 
وخصوصــًا أنــه لــم يتبــَق إال 9 أيــام فقط عن 
خــوض الفريق لمنافســات البطولة الخليجية 
التــي ســتقام فــي البحرين، والبد علــى إدارة 
النــادي مــن وقفــة وكلمــة لمعالجة الســلبيات 
وإزالة الشوائك الحاصلة داخل الفريق حتى 
يكون له شأنا في البطولة األخيرة له وآلماله 

في تحقيقها.
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فريق مدرسة رابعة العدوية بطل كرة القدم لالبتدائي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حسن علي

سالم الوهيبي

عبر عن اعتزازه 
بعضوية المكتب 

التنفيذي لالتحاد 
اآلسيوي

علي مجيد



تقام عند 6.30 من مساء اليوم، مباراة وحيدة ضمن الجولة 16 لدوري ناصر بن حمد الممتاز، وتجمع المحرق بالرفاع الشرقي على استاد البحرين 
الوطني. وتقام غًدا الجمعة مباراتان ضمن ذات الجولة، إذ سيلعب الحالة مع الرفاع، والحد مع البديع.

ا إلى صدارة الرفاع  ويشير ترتيب الدوري حاليًّ
برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، المنامة 31 من 

16، النجمة 28 من 16، المحرق 24 من 14، 
الحــد 22 مــن 14، الرفــاع الشــرقي 16 مــن 14، 
الشــباب 16 من 16، البديع 15 من 15، المالكية 
13 من 16، وأخيًرا الحالة برصيد 12 نقطة من 

15 مباراة.

وبالعودة إلى مباراة اليوم، فإن المحرق يسعى 
الجــوالت  خــال  الســلبية  نتائجــه  لتعويــض 
األخيــرة بعــد تعادلــه من النجمة وخســارته من 

الحد، فيما يهدف الرفاع
الشــرقي إلى تحقيق فوز مهم يؤمن به موقعه 

ويبتعد عن مراكز الخطر.
يقــود المحرق المدرب الوطني علي عامر، فيما 

يقــود الرفاع الشــرقي المدرب اإلســباني بيدرو 
جوميز كارمونا.

وكانــت مواجهة الذهاب أســفرت عن فوز مثير 
للمحــرق بنتيجــة )1-2( بعــد هــدف الفــوز الــذي 

جاء في الدقائق األخيرة.
مبــاراة اليــوم ســتكون بــا شــك مختلفــة عــن 

حسابات الذهاب، فمن يظفر بالنقاط الثاث؟

المحرق يواجه الرفاع الشرقي

أكــد رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بــن خليفة آل 
خليفــة أنــه مــن المفرح رؤيــة الجهود المخلصة التــي تبذلها األنديــة الوطنية األعضاء 
اتجــاه عمليــة التطويــر والرقــي بلعبــة كرة الســلة، مشــيرا ســموه إلــى أن هــذه األندية 
بمختلــف مســتوياتها وإمكاناتهــا تضــرب أروع األمثلــة بالعمــل والتفانــي نحــو تحقيــق 

األفضل لالعبيها والسعي إلبراز مشاركتها الفاعلة في المسابقات المعتمدة باالتحاد.

وقــال ســموه خــال زيارتــه لنــادي االتحاد 
التــي  الميدانيــة  الجــوالت  سلســلة  ضمــن 
يقــوم بهــا لألنديــة المنضويــة تحــت رايــة 
اتحــاد الســلة، إن االتحــاد يضــع يــده بيــد 
لتحقيــق  أزرهــا  مــن  األنديــة ويشــد  هــذه 
طموحاتهــا والعمــل معــا علــى تطويــر كــرة 
الســلة البحرينيــة لتكــون صاحبة نجاحات 
متعــددة وإنجازات مميزة، موضحا ســموه 
العائلــة  هــذه  بيــن  والتعــاون  التكاتــف  أن 
خلــق  فــي  سيســهم  بالمملكــة  الســاوية 
والتقــى  والنجــاح،  للعمــل  مثاليــة  أجــواء 
وأعضــاء  االتحــاد  نــادي  برئيــس  ســموه 

مجلس اإلدارة وبعض منتسبي النادي.
األخيــرة  الزيــارات  أن  ســموه  وأوضــح 

خرجــت بالعديــد مــن المكتســبات والــرؤى 
المشــتركة بيــن االتحــاد من جهــة واألندية 
مــن جهة أخــرى، مؤكدا ســموه أن المرحلة 
النجاحــات  مــن  المزيــد  ستشــهد  المقبلــة 
بفضــل الطموحــات العاليــة التــي يمتلكهــا 
الجميــع والرغبــة الجــادة بأن تكــون الفترة 
القادمة مليئة بالخطوات الفعلية للتطوير.

وأضاف سموه “ما يثلج الصدر تلك الرغبة 
الصادقــة مــن جميــع األندية ومــا يتمتع به 
العاملــون فــي كرة الســلة من جديــة اتجاه 
تطويــر الفئات من جهة والســعي إلى إبراز 
المســابقات  فــي  األولــى  بالدرجــة  فرقهــا 
المعتمــدة، حيــث لمســنا من جميــع األندية 
الرغبة بالتطوير والظهور بالمستوى الفني، 

وكل هــذه األجــواء مشــجعة للغايــة، وخبر 
دليــل علــى ذلــك ما يقــوم به نــادي االتحاد 
والذي تمكن هذا الموسم من تحقيق نتائج 
رائعة، إذ تأهل للدور السداسي وهزم نادي 
المنامــة العريــق باإلضافــة للوصول لنصف 
نهائــي كأس خليفــة بــن ســلمان وهــذا لــم 
يأتي إال عبر العمل اإلداري المميز للنادي”.

وقــال رئيــس نــادي االتحــاد أحمــد جعفــر 
إن المتابــع للرياضــة البحرينية بشــكل عام 
وكرة الســلة بشــكل خاص يلمس ما تحقق 
خــال الفترة البســيطة الماضيــة من تطور 
بفضــل  األصعــدة  مختلــف  علــى  ونجــاح 
ســمو  يقودهــا  التــي  العمليــة  الخطــوات 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
وأضــاف “الــكل يــدرك أن ســموه صاحــب 
نظــرة ثاقبــة ورؤية فنية دقيقة من شــأنها 
أن تدفــع كــرة الســلة البحرينيــة إلــى مزيد 
مــن النجاحــات الفعلية، وإن نــادي االتحاد 
هــذه  خدمــة  فــي  إمكانياتــه  كافــة  يضــع 

التطلعات”.
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تطوير كرة السلة لتكون صاحبة إنجازات مميزة

سمــو الشيـخ عيسـى بـن علي يزور نـادي االتحـاد

الصخير ـ نادي سباقات الحلبة

 )CRC( أعلن نادي ســباقات الحلبة
االتحــاد  مظلــة  تحــت  المنضــوي 
بــاب  فتــح  للســيارات  البحرينــي 
عضويتــه ابتــداء مــن يــوم األحــد 
القادم 14 أبريل الجاري من الساعة 
9 صباًحــا حتــى 1 ظهــًرا من األحد 
حتــى الخميــس ويــوم الســبت من 
الســاعة 10 صباًحــا حتــى 1 ظهــًرا 
الفضيــل  رمضــان  الشــهر  وخــال 
المســائية  الفتــرة  خــال  ســيكون 
الموافــق  الســبت  يــوم  وســيكون 
15 مــن يونيــو القــادم آخــر موعــد 
للتقديــم، ويمكــن للراغبين بتقديم 
االســتمارة  مــلء  عبــر  طلباتهــم 
الخاصــة واســتقبال الطلبــات فــي 
مبنــى الكنتــرول بالطابــق األرضــي 
بحلبــة  اإلعامــي  للمركــز  المقابــل 

البحرين الدولية بالصخير.
ســباقات  نــادي  أعضــاء  ويتمكــن   

الحلبــة مــن التصويــت والترشــيح 
بــأن  علًمــا  العموميــة،  بالجمعيــة 
رســم االشــتراك يبلغ ديناًرا واحًدا، 
وعلــى الراغبيــن بالتقــدم لعضويــة 
الخاصــة  االســتمارة  مــلء  النــادي 
المتوفــرة في المقــر المذكور ودفع 
مبلغ الرسوم مصحوبة بنسخة من 

البطاقة الشخصية.
 ويعتبر نادي ســباقات الحلبة الذي 
تأســس عام 2004 هو أحد األندية 
االتحــاد  مظلــة  تحــت  الواقعــة 
البحريني للسيارات وينظم العديد 
بطولــة  وأبرزهــا  الفعاليــات  مــن 
الدوليــة  البحريــن  حلبــة  تحــدي 
2000 سي سي التي تعد من أقوى 
بطــوالت وســباقات الســيارات في 
منطقــة الشــرق األوســط التــي مــا 
كل  فــي  وتحصــد  مســتمرة  زالــت 
موسم عدًدا مميًزا من المتسابقين.

”CRC“ فتح باب العضوية لـ رئيس اتحاد الكرة يهنئ بإنجاز ألعاب القوى
البحرينية ــلــريــاضــة  ل ــة  ــوق ــرم ــم وال الــمــتــمــيــزة  لــلــمــكــانــة  تــجــســيــد 

رفــع رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم لشــيخ علي بــن خليفة بن أحمــد آل خليفة، خالــص التهاني 
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
وإلى صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب الســمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حصول 
منتخــب ألعــاب القــوى علــى المركــز األول فــي البطولــة العربية التــي أقيمت في مصــر، وذلك عبر حصــد 24 ميدالية 

ملونة.

إدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  كمــا   
االتحاد البحرينــي لكرة القدم التهاني 
والتبريــكات إلــى ممثــل جالــة الملــك 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، وإلى النائــب األول لرئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
القــوى ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 

خليفة.

 وأشــار إلى أن اإلنجــاز العربي أللعاب 
المتميــزة  المكانــة  يجســد  القــوى 
البحرينيــة،  للرياضــة  والمرموقــة 
منّوًهــا بدعــم ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة للرياضــة البحرينيــة، 
والتــي حققت العديد من المكتســبات 

واإلنجازات.
 وأشــاد الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن 
ألعــاب  بإنجــازات  خليفــة  آل  أحمــد 
القــوى البحرينية، مشــيًرا إلى أن ذلك 
يأتــي بفضــل االهتمــام دعــم واهتمــام 

رئيس اتحاد ألعاب القوى سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة.

 وقال إن سموه قاد اتحاد ألعاب القوى 
إلــى العديــد مــن اإلنجازات وتشــريف 
مملكة البحرين في مختلف المحافل، 
أكــد  الــذي  العربــي  باإلنجــاز  منوهــا 
مكانة ألعاب القوى البحرينية وعززها 
بفضــل مــا حققــه أبطــال البحريــن من 
أداء متميــز تــوج بالحصــول علــى 24 
15 ذهبيــة و6  بينهــا  ميداليــة ملونــة 

 الشيخ علي بن خليفة فضيات و3 برونزيات.
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من لقاء الذهاب بين المحرق والرفاع الشرقي

ضمن الجولة 
16 لدوري 

ناصر بن حمد 
الممتاز

أحمد مهدي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أبريــل   11 الخميــس  اليــوم  يعقــد 
الجــاري اجتمــاع الجمعيــة العمومية 
العــادي للجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
هوتيــل  بــل  ســويس  بفنــدق  وذلــك 
)Swiss Belhotel( بضاحيــة الســيف 

الساعة 7 مساء.
 ويتضمــن جــدول أعمــال االجتمــاع 
علــى  التصديــق  وهــي  بنــود  ســبعة 
محضــر االجتمــاع الســابق للجمعيــة 
العمومية، استعراض أسماء األعضاء 
اجتمــاع  حضــور  لهــم  يحــق  الذيــن 
الجمعيــة العموميــة، عــرض التقريــر 
اإلداري لعــام 2018، عــرض التقريــر 
المالي للســنة المالية المنتهية 2018، 
اســتعراض االقتراحــات المقدمة من 
وهــي  العموميــة  الجمعيــة  أعضــاء 
االتحــاد  مــن  مرفــوع  مقتــرح   1-
 2- الهوائيــة،  للدراجــات  البحرينــي 
مقترح مرفوع من االتحاد البحريني 

للســيارات، تزكية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة رئيــس االتحــاد 
البحريني أللعاب القوى رئيًسا للجنة 
ا، وتزكية  األولمبيــة البحرينية رســميًّ
مجلــس  عضــو  كانــو  خالــد  فيصــل 
للدفــاع  البحرينــي  االتحــاد  إدارة 
العضــو  مقعــد  لشــغل  النفــس  عــن 
اللجنــة  إدارة  بمجلــس  التكميلــي 
االنســحاب  بعــد  وذلــك  األولمبيــة 
الرســمي كا من محمــد مقبل رئيس 
ومــي  للســباحة،  البحرينــي  االتحــاد 
الحاجي أمين ســر االتحاد البحريني 

للترايثلون.
األولمبيــة  اللجنــة  وكانــت  هــذا، 
الدعــوة  وجهــت  قــد  البحرينيــة 
االتحــادات  كافــة  إلــى  الرســمية 
الرياضيــة المنضويــة تحــت مظلتهــا 
اجتمــاع  لحضــور  الاعبيــن  ولجنــة 

الجمعية العمومية.

أحمر السنوكر يستهل مشواره العربياألولمبية تعقد عموميتها اليوم
ــم ــ ــداده ــ ــع ــ ــت ــ ــة الـــاعـــبـــيـــن واس ــ ــوزي ــ ــه ــ ضـــيـــف يــــؤكــــد ج

انطلقت صباح يوم أمس منافسات بطولة كأس العرب للسنوكر في نسختها األولى، التي تقام 
في مدينة دبي اإلماراتية لغاية السابع عشر من شهر أبريل الجاري، التي يشارك فيها منتخبنا 

الوطني للسنوكر سعًيا لمواصلة نجاحاته على الصعيد الخارجي.

ويمّثــل منتخبنــا الوطني فــي البطولــة العربية 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  يترأســه  وفــد 
البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتس حامد 
ضيــف، بجانــب الاعبين حبيــب صباح وماجد 
ضيف وهشــام الصقر وطال مطر، فيما تشــهد 
البطولــة مشــاركة ســبعة منتخبــات عربية، هي 
العربيــة  والمملكــة  المضيفــة،  اإلمــارات  دولــة 
ُعمــان  البحريــن وســلطنة  الســعودية ومملكــة 

وليبيا ومصر باإلضافة إلى سوريا.
لمســابقتي  البطولــة  تنقســم  أن  المقــّرر  ومــن 
الزوجــي والفــرق، حيــث تــم توزيــع الاعبيــن 
المشــاركين علــى أربــع مجموعات بواقــع أربعة 
األول  الزوجــي  وجــاء  منهــا،  كل  فــي  أزواج 
لمنتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة بجانب 

الزوجــي اإلماراتــي الثالــث والســعودي الثانــي 
والزوجــي الُعمانــي األول، بينمــا حــل الزوجــي 
اآلخــر لمنتخبنا فــي المجموعــة األولى بجانب 
الزوجي اإلماراتي والليبي والســوري األول، إذ 
يقــام نظــام هذه المســابقة علــى تأهل أصحاب 
مجموعــة  كل  مــن  والثانــي  األول  المركزيــن 
للــدور ربع النهائي، فيما ســتقام مســابقة الفرق 
بنظــام المجموعتيــن، بواقــع أربعــة فــرق فــي 
كل مجموعــة يتأهل منها صاحبــا المركز األول 

والثاني للدور نصف النهائي.
مــن جانبــه، عبــر مديــر الوفــد حامــد ضيف عن 
ارتياحــه لاســتعدادات التي خاضهــا الاعبون 
قبيــل المشــاركة فــي البطولــة، متابًعــا: “جميــع 
األمور مهيأة لهذه المشــاركة العربية، الاعبون 

علــى أتــم الجاهزية لخوض غمــار هذه البطولة 
اإلنجــازات  مــن  المزيــد  لتحقيــق  والســعي 
الُمشــرفة”، مشــيًرا إلــى أن وفــد أحمر الســنوكر 
وصــل يــوم أمــس األول إلى دبــي وخاض عدة 
إشــارة  قبيــل  اســتعدادية  تدريبيــة  حصــص 

انطاق الحدث يوم أمس.
في حين أكد ضيف على أن المنافســة ســتكون 

قوية من دون أدنى شــك، مضيًفا: “المنتخبات 
المشــاركة فــي البطولــة تضمــن خيــرة وأفضــل 
العبي السنوكر العرب، وهو ما سيجعل المهمة 
ســعيهم  فــي  المشــاركين  كافــة  علــى  صعبــة 
للوصــول للمراكــز المتقدمة، ولكــن كل ما نأمله 
أن يكــون التوفيــق حليــف نجومنــا فــي هــذه 

البطولة”.

منتخبنا للسنوكر المشارك في كأس العرب

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس
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تحــت رعايــة ســمو رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة نائــب رئيــس المجلــس األعلى للبيئــة الشــيخ فيصل بن 
راشــد آل خليفة تنطلق صباح غدا الجمعة بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز برعاية عز الخيل على ميدان االتحاد الرياضي 
العســكري بالرفــه بمشــاركة نخبــة من فرســان وفارســات المملكــة من مختلف االســطبالت، حيث تنطلق المســابقات رســميًا عند 

الساعة 7.45 صباحًا بمسابقتي الناشئين. 

وقــد أكــد ســمو الشــيخ فيصــل بن راشــد 
آل خليفــة أن االتحــاد الملكــي للفروســية 
بطــوالت  شــهد  قــد  القــدرة  وســباقات 
انطالقــًا  اآلن  حتــى  مميــزة  ومســابقات 
مــن البطولــة االفتتاحية التي أقيمت في 
نوفمبــر مــن العــام الماضــي، حيــث قــدم 
رائعــة  مســتويات  والفارســات  الفرســان 
إليــه  مــا وصلــت  ميــدان مؤكديــن  علــى 
رياضة قفز الحواجز من مســتوى متطور 
االســطبالت  مــن  فائــق  واهتمــام  كبيــر 
المختلفــة مــع االرتفاعــات التــي وصلــت 
إليه الحواجز والتي بلغت 150 ســم، وان 
مجلس االدارة يحرص دائمًا على تطوير 
الفنيــة  الجوانــب  مــن  المســابقات  هــذه 
والتنظيمية ودعم الفرسان الذين تميزوا 

كثيرًا خالل الموسم الجاري. 
وأشــار ســموه أن االتحــاد قــد قــام بوضع 
البطولــة  النطــالق  النهائيــة  الترتيبــات 
الخراجهــا بالصــورة الالئقــة والتــي تليــق 
بمكانة مسابقات قفز الحواجز البحرينية 
محلــي  مســتوى  مــن  إليــه  وصلــت  ومــا 
شــهدته  مــا  أن  حيــث  وعالمــي،  ودولــي 
البطوالت الماضية خالل الموسم الجاري 
النظيــر  مــن مشــاركة واســعة ومنقطعــة 
ومنافســات قوية في الميــدان في جميع 
نوايــا  علــى  مؤشــرات  هــي  المســابقات 
أفضــل  بتحقيــق  واســطبالتهم  الفرســان 
النتائــج والوصــول لمنصات التتويج، كما 
أشــاد سموه بالمشــاركة النســائية الالفتة 
قدمتــه  الــذي  والمســتوى  والمتميــزة 
الفارســات يؤكــد ما وصلــت إليه الرياضة 

النسائية عمومًا من مستوى ورياضة قفز 
الحواجز بشكل خاص. 

وأشــار ســموه أن مجلــس ادارة االتحــاد 
قــرب  وعــن  باســتمرار  يتابــع  الملكــي 
مجريــات المســابقات مــن أجــل تطويرها 
دائمــًا وبالتنســيق مع لجنة قفــز الحواجز 
تقــوم  التــي  للبطولــة  المنظمــة  واللجنــة 
علــى  االشــراف  فــي  كبيــرة  بجهــود 
المسابقات لالرتقاء بمستويات الفرسان، 
مؤكدًا سموه أن رياضة قفز الحواجز في 
المملكــة تعتبــر مــن الرياضــات المحبوبــة 
لــدى الكثيرين ولها قاعدة واســعة، وعدد 
كبير من الفرسان والفارسات يمارسونها، 
علــى  يحــرص  االدارة  مجلــس  فــإن  لــذا 
تهيئــة األجواء المثالية القامة مســابقات 
تنافســية فــي الميــدان، والمؤشــرات فــي 
مــدى  لنــا  الماضيــة أوضحــت  البطــوالت 
اهتمام الجميع بهذا الموســم الذي ما زال 
يحمــل بيــن طياتــه العديد مــن المفاجآت 
خصوصــًا مع دخــول وجــوه جديدة على 
المســابقات وصعودهــا لمنصات التتويج، 
بالتعــرف  االدارة  مجلــس  يحــرص  كمــا 
على مقترحات الفرســان واالطالع عليها 
لمــا لــه من تأثير ايجابــي كبير في تطوير 

المسابقات. 
راشــد  بــن  فيصــل  الشــيخ  ســمو  وحــث 
والفارســات  الفرســان  جميــع  خليفــة  آل 
المشــاركين فــي بطولــة االتحــاد الملكــي 
بمواصلــة  القــادم  الجمعــة  ليــوم  للقفــز 
تقديــم أفضــل المســتويات فــي الميــدان 
لهــم  متمنيــًا  المســابقات  مختلــف  فــي 

كل التوفيــق وتحقيــق طموحاتهــم ومــا 
يسعون إليه خصوصًا أنه الموسم شارف 
علــى االنتهــاء، كمــا ثمــن جهــود اللجــان 
العاملــة واللجنــة المنظمــة والحــكام فــي 
ابــراز بطــوالت ومســابقات قفــز الحواجز 

بالصورة الالئقة. 
وثمــن ســموه دعــم مؤسســة عــز الخيــل 
لمعدات الفروســية وعلى رأســها الســيدة 
هــدى جناحــي، مؤكدًا أن دعم المؤسســة 
للفروســية  الملكــي  لالتحــاد  الدائــم 
وسباقات القدرة لمسابقات قفز الحواجز 
حقــق العديد من المكاســب ويؤكد إيمان 
القائمين عليها بأهمية دعم هذه الرياضة. 

خالد بن محمد: المستويات 
الفنية للمشاركات عالية 

أكــد الشــيخ خالــد بــن محمــد آل خليفــة 
باالتحــاد  الحواجــز  قفــز  لجنــة  رئيــس 
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة أن 
حتــى  واســطبالتهم  الفرســان  قدمــه  مــا 
اآلن ومــع قــرب البطولــة من الختــام إنما 
لنــا  الســعادة والرضــا ويؤكــد  لــى  يبعــث 
مــدى نجــاح الخطــة التــي وضعتهــا لجنة 
القفز بالتنســيق مع مجلس ادارة االتحاد 

الملكي. 
وقــال “ مــا شــهدته مســابقات وبطــوالت 
الموســم الجاري حتى البطوالت األخيرة 
مــن اثــارة وتشــويق مــع وصــول ارتفــاع 
الحواجــز حتــى 150 ســم إنمــا يؤكــد لنــا 
مــدى تطــور رياضــة القفــز فــي المملكــة، 
كل  مــع  بهــا  يتضاعــف  الــذي  واالهتمــام 

لمــا  ســعيدون  نحــن  ومســابقة،  بطولــة 
الفــت  تطــور  مــن  اليــوم  إليــه  وصلنــا 
وملحــوظ، فالمنافســات أصبحت تحبس 
والمتابعيــن،  الجمهــور  وتثيــر  األنفــاس 
ولقــد حرصنــا فــي لجنــة قفــز الحواجــز 
االتحــاد  ادارة  مجلــس  مــع  وبالتنســيق 
القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
أجــل  مــن  االمكانيــات  جميــع  بتســخير 
لموســم  النجــاح  تحقيــق جميــع عوامــل 
تنافســي ومميــز منــذ البدايــة، وبالعــودة 
فقــد  الماضيــة  البطــوالت  لمنافســات 
شــهدنا منافســات ونديــة عاليتيــن، وهذا 
الفرســان  اهتمــام  علــى  دل  فقــد  دل  إن 
واسطبالتهم من أجل خوض موسم بكل 
قــوة وجاهزيــة، وهــذا أمر يســعدنا كثيرًا 
ويجعلنــا نضاعــف من جهودنا في ســبيل 
توفير أفضل األجواء التنافســية للجميع، 
لذلــك حرصنــا علــى أن نرفــع مســتويات 
الحواجــز بالتنســيق مــع األخــوة القائمين 

على تنظيم المسابقات مع كل بطولة”. 

 قاعدة مميزة 

قاعــدة  هنــاك  اليــوم أصبحــت  وأضــاف” 

كبيــرة من الفرســان والفارســات على حٍد 
ســواء، حيــث أن الجميــع يولــي اهتمامــه 
بالتجهيــز المبكــر، ونحــن علــى ثقــة بــأن 
منافســات بطولة االتحاد الملكي القادمة 
ســتكون منافســاتها أعلــى نســبيًا والقادم 
أن  خصوصــًا  أكثــر  تنافســيًا  ســيكون 
الجميــع يســعى لتحقيــق أفضــل النتائــج 
ولختام المسك مع ما تبقى من مسابقات 
وبطوالت، وســتكون بطولة هذا األسبوع 
ســمو  لبطولــة  لالعــداد  هامــة  محطــة 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون 
الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشــباب 
لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس  والرياضــة، 
القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
خصوصــًا أن الفرســان أخــذوا قســطًا من 
الراحــة مــع جيادهــم وكانت فتــرة جيدة 
العــادة الحســابات وترتيــب األوراق مرة 

أخرى”. 
وبيــن الشــيخ خالــد بــن محمــد آل خليفة 
العديــد مــن  البحريــن تمتلــك  أن مملكــة 
الخامات والمواهب الشــابة الذين ظهروا 

فــي العديــد مــن المناســبات والمســابقات 
فــي المواســم الماضيــة بمســتويات قوية 
مــا  وهــذا  لهــم  واعــد  بمســتقبل  تبشــر 
نتوقعــه هذا الموســم وقال “نحــن بدورنا 
ســنقوم بدعــم هــذه المواهــب وايصالهــا 
الى المراتب العليا في المسابقات المقبلة 
وذلــك بالتعــاون مــع المالك واالســطبالت 
وأفكارهــم  بقدراتهــم  نثــق  الذيــن 
التطويرية في مجال االرتقاء بالناشــئين 

وجميع الفئات”. 

 مستوى متميز للفرسان 

الناشئين 

وأشــاد خالــد بــن محمــد بمــا ظهــر عليــه 
والناشــئين  الصغــار  خصوصــًا  الفرســان 
لهــم خصوصــًا  مســتقبل مشــرق  متأمــالً 
فــي ظــل الدعــم الكبيــر الــذي تحظــى بــه 
ورياضــة  عمومــًا  البحرينيــة  الرياضــة 
الخيــل وقفــز الحواجز خصوصــًا من قبل 
القيادة الحكيمة والمســئولين الرياضيين 
وعلى رأســهم ســمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة. 
واختتــم خالــد بن محمــد حديثــه موجهًا 
شكره للفرســان والفارسات واالسطبالت 
المحليــة الذين يحرصون على المشــاركة 
فــي كل بطولــة بــكل قوتهــم، األمــر الــذي 
المســابقات  مســتوى  رفــع  فــي  ســاهم 
واثارتهــا، داعيــن محبــي وعشــاق رياضة 
الخيــل لمتابعــة أجــواء مثيرة وتنافســية 
هــذا األســبوع، كمــا ثمــن دعــم مؤسســة 
عــز الخيــل لمســتلزمات الفروســية لهــذه 
البطولــة، ومشــيدًا بمــا تقدمه لمســابقات 
القفــز والــذي كان ومــازال لــه األثــر البالــغ 

في رفع مستوى المنافسات.

الشيخ خالد بن محمد سمو الشيخ فيصل بن راشد

فيصل بن راشد: نطمح لمستويات متطورة من الفرسان
غـدا انطــالق بطولــة االتحــاد الــمــلــكــي لــقــفــز الــحــواجــز عــلــى مــيــدان الــرفــه

اللجنة االعالمية

اتحاد الترايثلون

فــي  للمشــاركة  عبــاس موســى بوحســن  للترايثلــون  البحرينــي  الحكــم  اختيــر 
إدارة منافســات دورة األلعــاب األولمبيــة والبارالمبية 2020 التي ستســتضيفها 
العاصمة اليابانية طوكيو، ليكون أول حكم ترايثلون بحريني يشارك في إدارة 

منافسات دورة األلعاب األولمبية.

البحرينــي  الحكــم  اختيــار  ويأتــي 
ترشــيحات  إطــار  فــي  عبــاس موســى 
االتحــاد البحرينــي للترايثلــون ونظيره 
لتميــزه فــي مشــاركاته  الدولــي، نظــًرا 
ضمــن طواقــم التحكيــم فــي ســباقات 
الترايثلــون، وفــي إطــار مســاعي منــح 
ممــن  المتميزيــن  للحــكام  الفــرص 
إدارة  فــي  المشــاركة  لهــم  يســبق  لــم 

المنافسات األولمبية.
وفــي هــذا الصــدد أعرب مجلــس إدارة 
االتحــاد البحرينــي للترايثلــون عن بالغ 
فخــره واعتــزازه باختيار الحكم عباس 
موســى ضمــن الطواقــم المشــاركة فــي 
بحرينــي  أول  ليكــون   ،2020 طوكيــو 
أن  مؤكــًدا  التجربــة،  هــذه  يخــوض 
االتحــاد لــن يدخــر أي جهــد فــي دعــم 

ليظهــر  ومســاعدته  البحرينــي  الحكــم 
بالصــورة التــي تليــق بســمعته وســمعة 

مملكة البحرين في المحافل الدولية.

 الحكم بوحسن يشارك 
في أولمبياد طوكيو

تّوجت الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكــرة الطاولــة، فريق ســار بطالً لدوري العموم لكرة الطاولة للموســم الرياضي 2018 - 

 2019 وذلك في ختام الدوري.

أعضــاء  حضــور  التتويــج  حفــل  وشــهد   
مجلــس إدارة اتحــاد الطاولــة وعــدد مــن 

رؤساء األندية الوطنية.
ســار  العبــي  حيــاة  الشــيخة  وقلــدت   
الــدوري،  ودرع  الذهبيــة  بالميداليــات 
الفضيــة،  بالميداليــات  البحريــن  والعبــي 

فيما حاز على المركز الثالث فريق عالي.
 وجاء تتويج سار بلقب الدوري بعد فوزه 
فــي الجولــة الختامية علــى البحرين )3/ 0( 

بعــد مبــاراة مثيــرة تمكــن مــن خاللها ســار 
مــن حســم األمــور لصالحــه علــى البحريــن 
الــذي كان يأمل الفــوز والذهاب إلى مباراة 
األمــور  كافــة  حســم  ســار  لكــن  فاصلــة، 
وحافــظ على لقب الدوري للموســم الثاني 

على التوالي.
 وتمكــن ســار مــن الفوز فــي اللقــاء بعد أن 
حسم سيدمرتضى حســين المواجهة أمام 
راشــد ســند بثالثة أشواط مقابل شوطين، 
فيمــا تمكــن محمــد عبــاس مــن الفــوز على 
وفــاز  نظيفــة،  بثالثيــة  الهاشــمي  حســين 
أنــور مكي علــى لؤي جمال بثالثة أشــواط 

نظيفة.
  كمــا شــهد الحفــل الختامــي تتويج أبطال 

دوري الشــباب، حيــث حصــل علــى المركــز 
االول فريق سار برصيد )24 نقطة(، الثاني 
عالي )21 نقطة(، الثالث توبلي )21 نقطة(.

  وتســلم العبــي فريــق عالــي درع دوري 
األشــبال والمركــز الثانــي البحريــن برصيد 

)34 نقطة(، الثالث توبلي )33 نقطة(. 

  كما تم تتويج بطل دوري الناشــئين وهو 
فريق ســار الذي حصــل على اللقب برصيد 
 29( برصيــد  توبلــي  الثانــي  نقطــة(،   32(

نقطة(، الثالث عالي )28 نقطة(. 
  مــن جانبــه، أعــرب قائــد فريــق ســار أنــور 
مكــي عن بالغ ســعادته بالفــوز بلقب دوري 

العمــوم للعــام الثانــي على التوالي، مشــيًرا 
إلــى أن الفريــق قــدم عروًضــا قويــة طوال 
الدوري واستطاع أن يخرج فائًزا في كافة 

مبارياته طوال الدورين األول والثاني.
  وأكــد أنــور مكــي أن المبــاراة الختاميــة 
كانــت قويــة لكــن قــدرات زمالئــه العبــي 

ســار قادتهــم للفــوز علــى البحريــن بثالثية 
علــى  المحافظــة  أن  إلــى  مشــيًرا  نظيفــة، 
للفريــق  كبيــًرا  دافًعــا  ســيكون  اللقــب 
ســار،  لنــادي  اإلنجــازات  حصــد  بمواصلــة 
المتواصــل  النــادي  رئيــس  بدعــم  مشــيدا 

لالعبين والجهازين الفني واإلداري.

الرفاع - اتحاد الطاولة

سار بطاًل لدوري العموم لكرة الطاولة

تتويج نادي عالي بطال لدوري األشبال من التتويج

عيسى بن راشد يهنئ سلمان بن إبراهيم
المتميزة نــجــاحــاتــه  تــعــكــس  اآلســـيـــوي  االتـــحـــاد  ــة  ــاس ــرئ ل تــزكــيــتــه 

رفــع النائــب الثانــي لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، الرئيــس الفخري للجنة 
األولمبية البحرينية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلــى القيــادة الرشــيدة؛ بمناســبة تزكيــة الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة برئاســة 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، ومنصب نائب رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(.

وأكد الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة 
بــن إبراهيــم آل  أن فــوز الشــيخ ســلمان 
خليفــة يترجــم جهــوده البــارزة وعطــاءه 
المتميــز خــالل الفتــرة التــي قضاهــا على 
فيهــا  وحقــق  اآلســيوي،  االتحــاد  رأس 
طالــت  التــي  المكتســبات  مــن  العديــد 
جميــع أركان اللعبــة، إضافــة إلــى سلســلة 
اإلنجــازات التي تحققت للكرة اآلســيوية 
والمالــي  واإلداري  الفنــي  الصعيــد  علــى 
مــن  إلــى حقبــة جديــدة  االتحــاد  ليقــود 

التميز واالزدهار.
آل  راشــد  بــن  عيســى  الشــيخ  وأوضــح 
خليفة أن فوز الشــيخ ســلمان بن إبراهيم 

آل خليفة هو ثمرة لدعم القيادة الرشيدة 
ألبنائهــا لتقلــد أرفــع المناصــب الخارجية، 
وحرصهــا المتواصــل على تهيئة الظروف 
ســفراء  خيــر  ليكونــوا  أمامهــم  كافــة 
الشــيخ  فــوز  أن  إلــى  مشــيًرا  لوطنهــم، 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة يعطي داللة 
قويــة علــى مــا يتمتــع بــه أبنــاء البحريــن 
مــن كفــاءة عاليــة وســمعة طيبــة أهلتهــم 
لنيــل تلــك الثقــة؛ ليكونوا علــى رأس أكبر 

المنظمات الرياضية.
وعّبر الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة 
الشــيخ  بتزكيــة  واعتــزازه  فخــره  عــن 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة بعدما حصد 

ثقــة االتحادات الوطنيــة باإلجماع، معرًبا 
عــن ثقته فيه بالمضــي قدًما نحو تحقيق 
العديــد من المنجزات والمكتســبات للكرة 

اآلســيوية لما يتمتع به من سمات قيادية 
وعالقــات وطيــدة مــع مختلــف القيادات 

الكروية في العالم.

 الشيخ سلمان بن إبراهيمالشيخ عيسى بن راشد 
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 عباس بوحسن

تّوجته حياة بنت 
عبدالعزيز بعد الفوز 

على البحرين



أكــد مديــر إدارة التخطيــط والسياســات والمتابعــة باألمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضة راشــد الزياني خالل ترؤســه 
االجتمــاع المشــترك مــع ممثلــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية في فريــق عمل السياســات العامة للمجلس - أكــد - حرص المجلس 

للمتابعة الحثيثة للمشاريع المشتركة مع الشركاء والرامية لتفعيل السياسات العامة للمجلس.

وأضاف مدير إدارة التخطيط والسياســات 
والمتابعة باألمانة بأن االجتماعات الدورية 
المشــاريع  تنفيــذ  كفــاءة  رفــع  مــن  تعــزز 
أو  خطــأ  أيــة  حــدوث  لتفــادى  المشــتركة 

تقصير على المدى القصير أو الطويل.
أوضــح الزياني خــال االجتماع أن ضرورة 
فــي  البدنيــة  األميــة  محــو  برنامــج  إدراج 
بهــذا  ملمــة  كــوادر  وتأهيــل  الحضانــات 
المنهــج يســهم فــي تخريــج أجيــال تمتلــك 
لهــا  تســمح  التــي  الحركيــة  األساســيات 

باالنخراط والمشــاركة في جميع الرياضات 
الترويحية والتنافسية.

واستعرض االجتماع المشاريع الثاثة التي 
تــم االتفــاق علــى تنفيذها من خــال برامج 
واالســتدامة  والتنافســية  العدالــة  تحقــق 
وكبــار  الهمــم،  ذوي  األطفــال،  لحضانــات 
الســن، كما أشــار االجتماع إلــى عدة محاور 
رئيســة من أهمها تنســيق الجهود بين إدارة 
البارالمبيــة  واللجنــة  االجتماعــي  التأهيــل 
البحرينيــة فيمــا يخص رياضــة ذوي الهمم، 

إضافــة إلــى وضــع اقتراحــات لتغيــر بعــض 
العمريــة  بالفئــات  الخاصــة  المســميات 
لتتناســب مــع السياســات العامــة للمجلــس 

األعلى للشباب والرياضة.
البرامــج  هــذه  مثــل  بــأن  الزيانــي  وبيــن 
أثــر  لهــا  ســيكون  الشــركاء  بيــن  المشــترك 
مباشــر وإيجابــي علــى الطفــل وذوي الهمم 
وكبــار الســن تقوى مــن إرادتهــم وتحفزهم؛ 
والرياضيــة  الشــبابية  اإلنجــازات  لتحقيــق 

المرجوة.

فريق عمل السياسات يواصل اجتماعاته مع الشركاء
الـزيـانـي: بـرامـج لـتـحـقـيـق اإلنـجـازات الـمـرجـوة للـطـفــل وذوي الـهـمـم وكـبــار الـســن

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

 بتكليف ســام من صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم حفظه هللا ورعاه، رعى صاحب الســمو الســيد شــهاب بن طارق بن 
تيمور آل ســعيد، مستشــار صاحب الجاللة، واحتفت ســلطنة عمان بوزراء الشــباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
وذلــك فــي ختــام أعمــال االجتماع الثاني والثالثين لوزراء الشــباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اســتضافته 
مقــر الهيئــة االستشــارية فــي مســقط يوم أمس األربعاء، ضمن الــدورة الحالية لدول مجلس التعاون التي أقيمت فــي عمان في الفترة من 

7 لغاية 10 أبريل الجاري. 

وترأس وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤيــد، وفــد مملكــة البحريــن المشــارك فــي 
االجتمــاع الثانــي والثاثيــن لوزراء الشــباب 
لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول  والرياضــة 
الخليــج العربيــة، إذ تأتــي هــذه االجتماعات 
لتفعيــل  المشــترك  العمــل  تعزيــز  إطــار  فــي 
البرامــج الشــبابية والرياضية بما يســتجيب 
مــع التوجيهــات الســامية ألصحــاب الجالــة 
والســمو قــادة دول مجلس التعــاون لتمكين 
الشــباب في كافة القطاعــات ويلبي تطلعاته 
مــن خــال تكثيف العمل والتعاون المشــترك 

في المجاالت الشبابية والرياضية. 
 فيمــا تــرأس اجتماع الدورة الحالية الشــيخ 
المرضــوف  ســعيد  بــن  محمــد  بــن  ســعد 
بــدأ  إذ  الرياضيــة،  الشــؤون  وزيــر  الســعدي 
بكملــة ترحيبيــة نقــل فيهــا تحيــات القيــادة 
الرشــيدة لسلطنة عمان لكافة وزراء الشباب 
والرياضــة واألميــن العــام لمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة الدكتــور عبداللطيف 
البيــان  مناقشــة  يبــدأ  أن  قبــل  الزيانــي، 
األعلــى  للمجلــس  الـــ)39(  للــدورة  الختامــي 
بدول المجلس وكذلك متابعة تنفيذ قرارات 
االجتمــاع الـــ)31( لــوزراء الشــباب والرياضة 
بــدول مجلــس التعــاون، والتوصيــات التــي 

للجنــة  التابعــة  الفنيــة  اللجــان  بهــا  خرجــت 
وزراء الشــباب والرياضة، إضافة إلى مذكرة 
األمانــة العامــة بشــأن رعايــة ريــادة أعمــال 

الشباب بدول المجلس.

حفل تكريم العاملين في مجال 

العمل الشبابي المشترك 

 وقد شــهد برنامج اجتماعات وزراء الشباب 
لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول  والرياضــة 
الخليــج العربيــة حفــل العامليــن فــي مجــال 
مجلــس  بــدول  المشــترك  الشــبابي  العمــل 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، إذ تصدرت 
قائمــة المكرميــن البحرينيين ســمو الشــيخة 
زيــن بنــت خالــد آل خليفــة، فيمــا تــم تكريــم 
كاً من إيمان نور الدين، وفهد زينل، وســالم 
ســعادة  باإلنابــة  تســلم  إذ  المطاوعــة،  علــي 

الدكتور جمعة الكعبي سفير مملكة البحرين 
لــدى ســلطنة عمــان التكريــم المقــدم لســمو 

الشيخة زين بنت خالد آل خليفة. 

سمو الشيخة زين بنت خالد 

“المبرة الخليفية” 

مؤسســة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  ســاهمت 
بنــت  الشــيخه زيــن  المبــرة الخليفيــة ســمو 
خالد ال خليفة على مدى 19 عاًما في إثراء 
المجتمعيــة،  المســؤولية  مفهــوم  وترســيخ 
وبرامــج  مبــادرات  عــدة  خــال  مــن  وذلــك 
داخــل مملكــة البحرين في مجــاالت التعليم 
وتطويــر الشــباب و الرعايــة الصحيــة، ويعد 
إنشــاء مؤسســة المبــرة الخليفيــة مــن أهــم 
وأبرز مبادرات سموها وهي مؤسسة خاصة 
غير ربحية تعنى بالتعليم و تطوير الشــباب، 

إذ تتولــى رئاســة مجلس األمناء منذ إنشــاء 
المؤسسة في 2011.

إيمان نور الدين “جميعة األحالم”

تم تكريم إيمان نور الدين نظير مســاهماتها 
الفاعلــة فــي مجال العمل الشــبابي المشــترك 
ضمــن جمعيــة األحــام وهي جمعيــة خيرية 
بحرينيــة، هدفها خدمة األطفال البحرينيين 
والمقيميــن الذين يعانون من أمراض مزمنة 
والشــلل  الســرطان  مثــل  لهــا  شــفاء  ال  أو 
مــن  وغيرهــا  العضــات،  ضمــور  الدماغــي، 

األمراض. 
حيــث تضطلــع الجمعيــة بمســؤولية تحقيق 
حلــم األطفــال الــذي يكــون لــه أثــر إيجابــي 
عميــق في حيــاة الطفل، إذ حققــت الجمعية 

 2015 حتــى   2013 عــام  منــذ  حلًمــا   90
كمــا تقــوم الجمعيــة بعمــل برامــج ترفيهيــة 

لألطفال وتدعوهم للفعاليات لألخرى.

فهد زينل “ناشط شبابي 

ومسرحي”

نظيــر  زينــل  فهــد  البحرينــي  تكريــم  تــم 
المهرجانــات  فــي  العديــدة  مشــاركاته 
المســرحية داخــل وخــارج مملكــة البحريــن، 
إذ قّدم أعمال عدة لمســرح الطفل والمســرح 
األكاديمــي، أخــرج العديــد مــن المســرحيات 
الخاصة بمسرح الطفل كان آخرها مسرحية 
)عجايــب غرايب( كما قــدم العديد من ورش 
العمــل للناشــئة، حاصــل علــى جائــزة أفضــل 

ممثــل مبــدع في مهرجان المســرح الشــبابي 
الخليجي عام 2010

سالم علي المطاوعة “ناشط 

شبابي”

تــم تكريــم البحرينــي ســالم علــي المطاوعــة 
باعتباره ناشــط في مجال األعمال الشــبابية 
والتطوعيــة التــي تهتم بالناشــئة فــي مملكة 
المشــاركات  مــن  العديــد  ولديــه  البحريــن، 
وتنظيــم الفعاليــات علــى المســتوى المحلــي 
أفضــل  جائــزة  علــى  حاصــل  والخارجــي، 
المبــرة  مؤسســة  مــن  الناشــئة  لفئــة  مــدرب 
الخليفيــة وجائــزة محفوظــة الزيانــي للعمل 

التطوعي عن مشروع البيت العود.

مسقط - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ُعمان تحتفي بوزراء الشباب والرياضة الخليجيين

وزراء الشباب والرياضة والوكالء

تكريم إيمان نور الدينالمؤيد يترأس وفد مملكة البحرين جمعة الكعبي يتسّلم تكريم سمو الشيخة زين بنت خالد

االتحاد الرياضي البحريني للجامعات

عقــد مجلــس إدارة االتحــاد الرياضــي البحرينــي للجامعــات اجتماعه األول 
برئاســة الشــيخ د. صقر بن ســلمان آل خليفة رئيس االتحاد، وبحضور 8 من 
أعضاء مجلس اإلدارة وهم: محمد راشــد الشــحي، وعبداللطيف الكوهجي، 
وعبــدهللا الخاجــة، ومحمــد عبدالملــك، ومحمــد يونــس غلــوم، والســيدات: 
د. ســهير المهنــدي، وأمينــة عبدالرحمن تقــي، ومي عيســى المحميد.، وذلك 
مساء يوم األحد الماضي في مقر االتحاد البحريني للترايثلون، حيث تمت 

مناقشة أبرز المسائل المتعلقة باالتحاد، وتم اتخاذ بعض القرارات.
 وخــال االجتمــاع تم انتخاب محمد الشــحي لمنصــب نائب رئيس االتحاد، 
ومحمــد عبــدهللا عبدالملــك في منصب أمين الســر، كما تــم انتخاب عبدهللا 

وهيب الخاجة لمنصب األمين المالي بالتزكية.
 وقــد طــرح رئيــس االتحــاد الرؤيــة والرســالة الخاصــة باالتحــاد، كمــا تــم 
االتفــاق علــى مناقشــة تشــكيل لجــان االتحــاد في االجتمــاع الثانــي، كما تم 
استعراض كافة األمور المتعلقة بالميزانية العامة لاتحاد والنظام األساسي 
الخاص به، إلى جانب مقترح الشــراكة االســتراتيجية بين االتحاد الرياضي 
البحريني للجامعات واالتحاد البحريني للترايثلون، وذلك بهدف االستفادة 

من الموارد المتاحة على أفضل نحو ممكن.
 وفــي ختــام االجتمــاع تم تكليف محمــد عبدالملك أمين ســر االتحاد بمهمة 
التواصل مع اللجنة األولمبية البحرينية لبحث سبل االستفادة من الخدمات 

اإللكترونية التي تقدمها اللجنة األولمبية لاتحادات األعضاء.

االتحاد يجدد عقد مدرب السلة توميكاالجتماع األول لالتحاد الرياضي للجامعات
ــي ــوالـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــود الـــبـــنـــفـــســـج لـــلـــمـــوســـم الـــثـــالـــث عـ ــقـ ــيـ سـ

جــّدد نــادي االتحــاد عقــد المــدرب الصربي ديجــان توميك؛ ليواصــل قيــادة الفريق األول 
لكرة السلة في الموسم الرياضي المقبل 2020 -  2019.

األربعــاء  أمــس  يــوم  العقــد  توقيــع  وجــرى 
بمقــر النــادي، بحضــور رئيس مجلــس إدارة 
النادي أحمد جعفر ورئيس جهاز كرة الســلة 
الــذي  نفســه  والمــدرب  الســماك  عبدالعزيــز 

أمضى على عقده التدريبي الجديد.
فــي  توميــك  الصربــي  سيســتمر  وبذلــك، 
تدريــب ســلة االتحــاد للموســم الثالــث على 

التوالي.
وجــاءت رغبــة إدارة االتحــاد بالتجديــد مع 
المدرب توميك؛ بسبب االرتياح الكبير الذي 
ســاد عن النتائج الفنيــة الجيدة التي حققها 
مــع فريــق الســلة بالنــادي وتطــور المســتوى 
الفني، إلى جانب ارتياح الاعبين من اللعب 

تحت إشرافه.
ويهدف النادي بهذه الخطوة نحو المحافظة 

على االســتقرار الفني على منظومة الفريق، 
إلــى جانــب مواصلــة تطويــر العمــل واألداء 
الفني للحفاظ على المكتســبات التي حققها 

في الموسمين األخيرين.
ونجــح المــدرب الصربــي توميك مــن قيادة 
ســلة االتحاد في الموســم قبل الماضي وهو 
الموسم األول له مع الفريق نحو بلوغ الدور 
نصف النهائي لكأس خليفة بن ســلمان لكرة 
الســلة في إنجاز مميز للنادي قبل أن يخرج 
مــن البطولــة علــى يــد المحــرق، كمــا حقــق 
الفريــق فــي الموســم نفســه المركــز الثامــن 
فــي ترتيــب فرق الــدوري مقدًما مســتويات 
متطــورة تمكــن مــن خالهــا مــن الفــوز على 
منافســات  فــي  والحالــة  المحــرق  فريقــي 

الدوري.

توميــك  واصــل  الجــاري،  الموســم  وفــي 
االتحــادي،  الفريــق  مــع  الفنيــة  نجاحاتــه 
متمكًنا من التأهل أوالً إلى الدور السداســي 
لدوري زين ألول مرة في تاريخ النادي، قبل 
أن ينجــح فــي التأهــل لنصــف نهائــي كأس 
خليفة بن سلمان للمرة الثانية على التوالي.

وتطمــح ســلة االتحــاد فــي الموســم المقبــل 
إلــى المحافظــة علــى المكتســبات ومواصل 
تطويــر العمــل الفنــي، فــي حيــن ســيواصل 
النادي سياســته باالعتماد على الاعبين من 
أبناء النادي وتصعيد العبي الشــباب للفريق 

األول.

جانب من التوقيع
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محمد الدرازي

جانب من االجتماع

ــن ــ ــي ــ ــاث ــ ــث ــ ــاع الـــــثـــــانـــــي وال ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ فــــــي خـــــتـــــام أعــــــمــــــال االج

سمو الشيخة زين بنت خالد في مقدمة 
المكرمين العاملين في مجال العمل 

الشبابي المشترك



سعيد السماك سعد العلي

توافــد اآلالف مــن الجمهور منذ الســاعات األولى الفتتاح معرض اإلنتاج الحيواني 
“مراعي 5” في يومه األول صباح أمس األربعاء، وذلك بعد االفتتاح الرسمي تحت 

رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
 ”5 “مراعــي  لمعــرض  المنظمــة  للجنــة 
وكيــل الــوزارة للزراعة والثــروة البحرية 
الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفــة: “إن 
اهتمــام عاهــل البــاد برعايتــه المعــرض 
منــذ انطاقــه، لــه دور فاعــل فــي إنجــاح 
المحلــي  المســتويين  علــى  المعــرض 
الجهــود  أن  إلــى  مشــيرا  والعالمــي”، 
المكثفــة للعاملين في الوزارة وبالشــراكة 
مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة ســاهم 
فــي نجــاح فعاليــات المعــروض وإظهاره 

بالصورة المشرفة والسمعة الطيبة.
نوعيــة  نقلــة  المعــرض يشــكل  أن  وأكــد 
فــي المجال الزراعــي والحيواني بمملكة 
هــذه  مثــل  أن  إلــى  مشــيرا  البحريــن، 
محــط  تكــون  أن  شــأنها  مــن  المعــارض 
جذب للمســتثمرين والمهتمين من داخل 

المملكة وخارجها.
وبيــن أن اللجنة العليــا للمعرض حرصت 
علــى  للمعــرض  الخامســة  النســخة  فــي 
إضافة مجموعة من الفقرات والفعاليات 
مشــاركة  ومنهــا  مــرة،  ألول  تقــام  التــي 
فرقــة لعــروض الخيــل مــن تركمنســتان، 
ومشــاركة ناشــونال جيوغرافك في ركن 
للحيوانــات،  االفتراضــي  بالعالــم  خــاص 
إضافــة إلى ركن مخصــص لدجاج الزينة 
وآخــر لطيور الكناري، فضا عن المعرض 
الفنــي المصاحــب، والــذي يقــدم عروض 
حية للرســم والنحت، كما تم التوسع في 

المساحة العامة للمعرض.
مــدى  يعكــس  المعــرض  أن  وأوضــح 

االهتمــام لزيــادة نســب االكتفــاء الذاتــي 
وتحقيق األمن الغذائي النسبي الذي يعد 
ركيزة أساســية لتحقيق التنمية الشــاملة 
وذلــك من خــال الخطط اإلســتراتيجية 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  لــوزارة 
بــدأت  حيــث  العمرانــي،  والتخطيــط 
فــي مشــروع إنشــاء مجمــع المختبــرات 
يهــدف  والــذي  عالــي،  بهــورة  الزراعيــة 
إلــى توفيــر أفضــل الخدمــات للمزارعين 
والمربيــن وتوفيــر الحلــول المناســبة بما 
وتحســين  منتجاتهــم  ســامة  يتضمــن 
نوعيتها ومستوى الخدمات المقدمة الى 

الموردين للسلع المختلفة.  
 وأشــار إلــى أن المعــرض يتيــح للجمهور 
والمهتمين بالقطــاع الحيواني والزراعي 
المحافظــة  علــى طــرق  للتعــرف  فرصــة 
علــى الحيوانــات والزراعــة عبــر إدخــال 
أحدث التقنيات في هذا الشأن، ومواكبة 
التطورات في مختلف الدول المتقدمة.

 وذكــر أن الــوزارة حرصت على اســتمرار 
وإظهارهــا  المعــرض  فعاليــات  نجــاح 
بالمســتوى المطلوب، وذلك عبر العروض 
 ،”5 “مراعــي  أقســام  لمختلــف  الحيــة 
حيــث تقــدم “شــون ذا شــيب” 3 عــروض 
الكاوبــوي  عــروض  إلــى  إضافــة  يوميــا، 
والهنــود الحمــر خــال الفتــرة المســائية 
لمدة نصف ســاعة علــى مرحلتين يوميا، 
والعــرض الرئيــس لخيــول البحريــن فــي 
الفتــرة المســائية، إلــى جانــب العديد من 

الفعاليات والفقرات المميزة.

المنامة - بنا

“مراعي” يستقطب آالف الزوار في يومه األول

الحكمــة  جمعيــة  رئيــس  نائــب  اســتبعد 
للمتقاعديــن ســعيد الســماك عبــر “البــاد” 
وبيــن مستشــار  بينــه  أّي مشــكلة  وجــود 
الجمعية السابق سعد سلطان العلي بشأن 
بطاقــة )تســتاهل( التي تصدرهــا الجمعية 
الصحيــة  بالخدمــات  لتوفيــر تخفيضــات 

والتأمينية والفندقية والمشتريات.
وقــال لـــ “البــاد”: “تــّوه طالــع معــاي العلي 

قبل ساعتين”.
وكانــت وســائل التواصــل االجتماعــي قد 
تداولــت رســالة تفيــد بوجــود خــاف بين 
الســماك والعلــي بشــأن بطاقــة تســتاهل. 
وزعمــت الرســالة اســتغال الجمعيــة لمــا 

تتقاضاه من مبالغ من البطاقة.
وأوضــح الســماك للصحيفــة: “كل مــا فــي 
األمــر أن هنــاك بعــض األشــخاص الذيــن 
تدخلوا بموضوع بطاقة تســتاهل، وجرى 
تداول أخبار كاذبة عن طريق الواتساب”.

بيــان  إصــدار  بصــدد  أنــه  الســماك  وأفــاد 
توضيحي قريب.

وفــي المقابل، أجــرت “الباد” اتصاالً ألكثر 
مــن مــرة برقــم هاتــف مستشــار الجمعيــة 
ســعد سلطان العلي، ولكن تعّذر رّده حتى 

ساعة كتابة الخبر.
)تســتاهل(  بطاقــة  الجمعيــة  وتصــدر 

صحيــة  بخدمــات  تخفيضــات  وتتضمــن 
وتذاكر الســفر وشركات التأمين والفنادق 
ومطاعم ومحات تجارية، وعدد الجهات 

قرابة 65 جهة.
وقال الســماك بتصريح سابق إن الجمعية 
أصــدرت 600 بطاقــة للمتقاعديــن بالفترة 

األخيرة.

مــن  الجامعــي  حمــد  مستشــفى  اســتلم 
المؤسســة الخيرية الملكية مضختي أنســولين 
مخصصتين لطفلين مصابين بمرض الســكري، 
ضمــن مشــروع “الفــارس” والتعــاون المشــترك 
هــذا  يأتــي  و  والمؤسســة.  المستشــفى  بيــن 
المشــروع في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية 
فــي خدمــة األطفــال المصابين بداء الســكري، 

بمستشــفى  الطبــي  الطاقــم  يقــدم  حيــث  
الملــك حمــد الجامعــي الخدمــات االستشــارية 
الازمــة  والعاجيــة  الطبيــة  والفحوصــات 
تركيــب  إلــى  باإلضافــة  المصابيــن،  لألطفــال 
مضخــة األنســولين وتدريــب الطفــل وعائلتــه 
عليهــا لمــدة شــهرين، ومتابعة الحالــة الصحية 
للطفــل بشــكل دقيــق إضافًة إلــى متابعة خطة 

التغذية الخاصة به. 
وأشار األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية 

لـــ “البــاد”، أن  مصطفــى الســيد فــي تصريــح 
مشــروع “فــارس” والــذي يعــد األول مــن نوعه 
فــي الخليــج والمنطقــة، وهــو مشــروع  يهدف 
إلــى التخفيــف مــن معانــاة األطفــال المصابين 
مــن  وذلــك  األول  النــوع  مــن  الســكري  بــداء 
خال توفير مضخات األنســولين التي تغنيهم 
عــن الحقــن اليومــي باإلبــر ممــا سيســاهم فــي 
صحنهــم  تحســين  فــي  األطفــال  مســاعدة 

ومساعدتهم للحياة بشكل طبيعي.

قيادي “الحكمة” يّتهم أشخاًصا بتداول أخبار كاذبة عبر “الواتساب”

السماك والعلي... مختلفان أم متفقان على بطاقة التخفيضات؟

“الفارس” يوفر مضخات أنسولين لـ“حمد الجامعي”
خالل تسلم المضخات

“سوق السفارات” ينطلق الثالثاء المقبل
ــة ــي ــب ــن وأج عـــربـــيـــة  ــارة  ــ ــف ــ س ومـــشـــاركـــة 32  ــوة  ــ ــول ــ ل الــشــيــخــة  ســـمـــو  ــة  ــايـ ــرعـ بـ

 برعاية كريمة من حرم رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة صاحبة 
الســمو الشــيخة حصة بنت علي آل خليفة، وبحضور كريمة صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء ســمو 
الشــيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة، تقيم جمعية رعاية الطفل واألمومة يوم الثالثاء المقبل، الســاعة 
11.30 صباًحــا ســوق الســفارات الدولــي، بمقــر الجمعيــة فــي مدينــة عيســى بمشــاركة 32 ســفارة عربيــة 

وأجنبية.

وبهذه المناســبة، رفعت رئيســة جمعية رعاية الطفل 
واألمومة الشــيخة هند بنت ســلمان آل خليفة أسمى 
آيات الشكر والتقدير إلى حرم صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء صاحبــة الســمو الشــيخة حصــة بنــت 
علي آل خليفة وكريمة صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء ســمو الشــيخة لولــوة بنــت خليفــة آل خليفة 
على دعمهما ومساندتهما الدائمة للجمعية ورعايتهما 
لألنشــطة الخيريــة التــي تقيمهــا التــي تشــكل مصدر 
فخــر واعتــزاز لجميــع المنتســبين للجمعيــة وحافــًزا 
لاســتمرار في مســيرة الخير والعطاء التي تشــهدها 

المملكة في ظل قيادتها الحكيمة.

كما ذكرت الشــيخة هند بنت ســلمان أن حرص ســمو 
الشــيخة لولــوة بنــت خليفــة آل خليفــة علــى رعايــة 
اهتمــام  مــدى  يعكــس  الجمعيــة  فعاليــات  وحضــور 
سموها بدعم العمل االجتماعي والخيري وأن سموها 
معــروف عنهــا مبادرتها إلــى مســاندة كل عمل يحمل 

أبعاًدا إنسانية وخيرية.
واألمومــة  الطفــل  رعايــة  أن جمعيــة  إلــى  وأشــارت 
تسلط من خال الفعاليات التي تقيمها على ما يتمتع 
بــه المجتمــع البحرينــي مــن قيــم التعايــش واالنفتاح 
والتعدديــة فــي إطــار من االنســجام والتناغــم الفريد 
مملكــة  أرض  علــى  يقيــم  مــن  كل  بــه  يشــعر  الــذي 

البحرين.
وأوضحــت الشــيخة هنــد بنــت ســلمان آل خليفــة أن 
ســوق الســفارات الدولي يعد مناسبة سنوية وفرصة 
طيبــة لتعزيــز عاقــات التعاون بيــن مملكــة البحرين 
ومختلــف الدول الشــقيقة والصديقة وإتاحة المجال 

روح  يعــزز  بمــا  والحضــاري  الثقافــي  التبــادل  أمــام 
التعاون بين الحضارات المختلفة.

كمــا ذكــرت الشــيخة هنــد بنــت ســلمان آل خليفــة أن 
ســوق الســفارات الدولــي مــن أهــم األنشــطة الداعمة 
لميزانيــة الجمعية التي تعتمــد عليها الجمعية إلقامة 

المشــاريع ومــن أهــم المشــاريع التــي ســوف تقيمهــا 
الشــيخة  وحضانــة  روضــة  هــي  مســتقباً  الجمعيــة 
لولوة بنت محمد آل خليفة رحمها هللا، مردفًة، ومثل 
هــذه المشــاريع التعليميــة تعتمد على دعم ومســاندة 

الجميع.

المنامة - بنا
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ــل مـــحـــط جــــــذب لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والــمــهــتــمــيــن ــكـ ــشـ ــة تـ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ الـ

يحتضن معرض اإلنتاج الحيواني “مراعي 5” معرًضا خاًصا للصقور؛ حرًصا من وزارة األشغال  «
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على رعاية هواية الصقور التي تعتبر واحدة من الهوايات 

المشهورة في دول مجلس التعاون.  وقال المسؤول عن معرض الصقور ضمن المعرض صالح 
عيسى: يشهد معرض الصقور عرض 14 طيًرا من أنواع الحر والشاهين والتفريخ، وهي من األنواع 

التي تشتهر بها البحرين. وأشار إلى أن معرض الصقور استقطب في يومه األول أعداًدا كبيرة 
من طالب المدارس الذين توافدوا لالطالع عن قرب على الصقور التي تشتهر بها مملكة البحرين. 

وذكر أن المعرض يشكل محطة مناسبة إلعطاء طالب المدارس فكرة عن أنواع الصقور. وذكر 
أن الدعم الحكومي لهواية الصقور شكل دافًعا نحو المشاركة في مختلف المسابقات داخل 

وخارج البحرين، مؤكًدا أن االهتمام بتربية الصقور ينطلق من فكرة االهتمام بالموروث البحريني 
األصيل. وفيما يخص بيع الصقور في المعرض، أشار إلى أن بيعها متاح، ولكن التركيز منصب 

على تعريف الجمهور بأهمية هذه الصقور من ضمن الموروث، خصوصا أن البحرين تعد من 
أوائل الدول الخليجية التي اشتهرت بهواية الصقور. وبخصوص األسعار، ذكر أن أسعار الصقور 

تبدأ من 300 دينار وتصل بعض أنواعها إلى 100 ألف دينار.

معرض خاص ألنواع الصقور

 بدور المالكي من المحرق

لقطات من سوق السفارات )أرشيفية(

محمد زين الدين
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إعداد: طارق البحار

 Hellboy

مأخــوذ عن رواية مصورة للكاتب مايك ميجنوال، ويتناول 
الفيلــم قصــة “هيــل بوي” صبي يملك قــوى خارقة، محاصر 
بين عالمين، كوكبه وموطنه األم، واألرض، وبين هذا وذاك 
يتــورط “هيــل بــوي” فــي صــراع للبحــث عــن االنتقــام مــن 

أعدائه. من بطولة ديفيد هاربر، وميال جوكوفيتش.

 Pet Sematary

إنتاجاتهــا  أحــدث   ”Paramount Pictures“ طرحــت 
Pet Se� “الســينمائية هذا العام، وهو فيلم الرعب واإلثارة 

matary”، المأخــوذ عــن روايــة تحمــل نفس االســم للروائي 
األميركي ستيفن كينغ.

ــر كينــغ عــن رأيــه فــي تحويــل روايتــه لفيلم ســينمائي  وعبَّ
خــالل العرض الخــاص للفيلم، قائال: “لقد فعلوا عمال جيدا، 
واألمــر مختلــف تمامــا عما تصورت، وعلــى الجميع التأهب 

لمشاهدة فيلم رعب كالسيكي لن ينسى بسهولة”.
وتــدور أحــداث فيلــم “Pet Sematary” حــول عائلة تقطن 
بإحدى المناطق المنعزلة، وتكتشف وجود مقبرة حيوانات 
تعيدهــم للحياة مرة أخــرى، وتتوفى إحدى فتيات العائلة، 
ليقــرر رب األســرة دفنهــا هناك، لتنقلب األحداث رأســا على 

عقب.

   The Professor And The Madman

يشــرع البروفيســور )جيمــس مــوراي( فــي تجميــع الكلمات 
المتباينــة للطبعــة األولى مــن قاموس أكســفورد اإلنجليزي 
خــالل منتصــف القــرن التاســع عشــر.. وبينمــا يعكــف علــى 
عملــه يتلقى أكثر مــن 10,000 إدخال وكلمة من )د. ويليام 
مينــور(؛ المريــض الجنائــي فــي مصــح )برودمــور( العقلــي 

الجنائي.

 Amazing Grace

فيلــم وثائقــي، يتنــاول حيــاة ملكــة الســول، المغنيــة أريثــا 

فرانكلين، التي رحلت عن عالمنا العام الماضي، كما يتطرق 
الفيلــم إلــى الحفل الخاص الذي أقامتــه “أريثا” مع الكورال 

الخاص بها في لوس أنجلوس عام 1972.
الفيلم من بطولة أريثا فرانكلين، وريفرياند كليفرالند.

 High Life

يتنــاول فيلــم الرعــب، قصــة أب يعيــش مع ابنتــه الصغيرة 
منعزليــن فــي الفضــاء، بينمــا يحــدق بهــم شــر خــارق يهدد 
حياتهــم. يصــدر الفيلــم 12 أبريل، وهو مــن بطولة جوليت 
بينوش، وروبرت باتينسون، وتأليف وإخراج كلير دينيس.

 The Curse of La Llorona

تــدور أحــداث فيلــم الرعــب “لعنــة يورونــا” حــول أم عاملة 
أحــد  والــدة  مــن  تحذيــًرا  تتلقــى  االجتماعيــة  بالشــؤون 
األطفــال الذيــن تعاجلهــم فــي أحــد األيــام من أنهــا محاطة 
بقــوى الشــر، لكــن األم تتجاهــل التحذيــر، لتكتشــف وجــود 

خطر يهدد حياتها هي وأبنائها بعد فوات األوان.
يصــدر الفيلــم 19 أبريــل، وهو مــن بطولة لينــدا كارديليني، 

ريموند كروز، وجون مارشال جونز.

 Avengers: Endgame

تــدور أحــداث الجــزء الرابــع واألخيــر مــن سلســلة أفنجرز، 

حــول فريــق “المنتقمــون” الذيــن يخططــون لالنتقــام مــن 
الشــرير ثانــوس، بعــد غباتــه نصــف الكائنــات البشــرية فــي 

صراعهم معه الجزء السابق “أفنجرز: إنفينتي وور”
يصــدر الفيلــم 24 أبريــل، وهــو مــن بطولــة روبــرت داونــي 
جونيــور، كريــس إيفانــز، كريــس هيمســورث، وســكارليت 

جوهانسون.

 The Haunting of Sharon Tate

تــدور أحــداث فيلــم الرعــب المبني علــى أحــداث حقيقية، 
حــول األيــام األخيرة قبل وفــاة الممثلة األمريكية شــارون 
تيت، التي قتلت بيد عصابة تشــارلز مانســون، ويستعرض 
الفيلم الهالوس التي كانت تطارد الممثلة وإحساسها بدنو 
أجلهــا فــي أيامها األخيرة. الفيلم مــن بطولة هيالري داف، 

وجوناثان بينيت.

ضغط عال

تدور األحداث حول شــاب في منطقة شــعبية، يعمل 
كمهنــدس كهربــاء، يقع له حادث يتســبب في شــحنه 
بالكهرباء، ليصبح مصدر طاقة كهربائية لمنزله وأهل 
منطقته، يقع في حب فتاة بعد أن صعقها بالكهرباء، 
يحــاول  الكهربائــي،  التيــار  انقطــاع  أزمــة  وبســبب 

المسؤولون استغالل قدرته لتعويض الكهرباء.

عودة Hellboy  الخارق وســتيفن كينغ Pet Sematary مجددا
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يعتــزم المخــرج الكبيــر فرانســيس فــورد كوبــوال المضــي قدًمــا بأحــد مشــاريعه 
Meg�  السينمائية التي كان يحل م بإخراجها سابًقا، فهو على وشك إخراج فيل م
alopolis، الذي كان يعكف على التحضير لعملية إنتاجه وإخراجه منذ ســنوات 

طويلة.

وتفيــد األخبــار بــأن نــص الفيلــم جاهــز 
تقريًبا بين يدي كوبوال، الذي باشر عقد 

محادثات غير رسمية.
مــع بعــض النجــوم الســينمائيين بشــأن 
وتشــير  الفيلــم،  طاقــم  إلــى  االنضمــام 

الشائعات إلى وجود اسم جود لو ضمن 
قائمة أولئك النجوم. وكان مشروع هذا 
الفيلم قد أعلن عنه ســابًقا في مهرجان 
نتيجــة  توقــف  أنــه  بيــد   ،2001 كان 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

بعــد انتهــاء النجمــة العالميــة نيكــول كيدمان 
The Gold� الجديــد  فيلمهــا  تصويــر  “مــن 
finch”، المقــرر عرضه في ســبتمبر، تواصل 

 ”Undoing“ تصويــر دورها فــي مسلســل
الذي تجســد من خالله شــخصية طبيبة 

نفسية.

وتواصــل النجمــة األســترالية العالميــة، 
مسلســلها  تصويــر  كيدمــان،  نيكــول 

نيويــورك  بمدينــة   ،”Undoing“ الجديــد 
عــدد  فــي  كيدمــان  وظهــرت  األميركيــة، 

المسلســل،  فــي  بشــخصيتها  اللقطــات  مــن 
حيــث تجســد دور طبيبة نفســية تعيش 
فــي نيويــورك، وتســعى إلــى نشــر أولــى 

رواياتها.
 ”HBO“ شــركة  إنتــاج  مــن  والمسلســل 
النجــوم  مــن  مجموعــة  البطولــة  ويشــاركها 
كوردوفــا،  كــروز  إســماعيل  منهــم  الشــباب 
والممثلــة اإليطاليــة، ماتيلــدا دي أنجيليــس، 
ومــن المقــرر عــرض أولــى حلقــات المسلســل 

بحلول عام 2020.

انتهى خالف دام 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا، بنشر صورة جمعتهما بعد حفل 
األوســكار. وشــاركت مادونــا الصــورة بعد حصــول ليدي غاغا على جائزة األوســكار، 
الفتيــات  مــع  تعبــث  “ال  قائلــة:  عليهــا  وعلقــت   ،”Shallow“ أصليــة  أغنيــة  ألفضــل 

اإليطاليات”.

غاغــا،  تهنئــة  علــى  مادونــا  وحرصــت 
والتقطت عدسات الكاميرات لقطات لهما 
متعانقتين، بعد انتهاء حفل توزيع جوائز 
األوســكار. وبــدأ العــداء الملحمــي بســبب 

 Born“ بيــن أغنيــة غاغــا  التشــابه  أوجــه 
 ،2011 عــام  أطلقتهــا  التــي   ”This Way
 ،”Express Yourself“ مادونــا  وأغنيــة 

التي حققت نجاحا كبيرا عام 1989.

عودة فرانسيس فورد كوبوال

The Goldfinch

انتهاء الخالف

طبقــا للتقاريــر المنشــورة فــإن شــاروخان أو الملــك خــان كما يطلــق عليه الكثير مــن معجبيه، 
تسل م شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق في لندن خالل مراس م تخرج دفعة جديد من الكلية 

والتي حضرها أكثر من 350 طالبا من طالب الجامعة.

 ولقــد نشــرت الصفحــة الرســمية للكليــة علــى 
مــن  صــور  الحــق  وقــت  فــي  تويتــر  موقــع 
مراســم تســلم شــاروخان لشــهادة الدكتــوراه 
عليهــا:  معلقــة  وكتبــت  الكليــة  مــن  الفخريــة 
“شــهادة الدكتوراه الفخريــة الجديدة المقدمة 
والناشــط  والمنتــج  الممثــل  إلــى  ذهبــت  منــا 
فــي مجــال العمــل الخيــري شــاروخان، وذلــك 
تقديرا له على دعمه لحقوق اإلنسان والعدالة 
العنــف  نســب  لتقليــل  الهادفــة  والحمــالت 
والجريمــة”، شــاروخان قــام هــو اآلخــر بنشــر 
مشــاركة خاصــة بمراســم الحفــل علــى موقــع 
تويتــر إال أنه وجه الشــكر فيهــا لكلية الحقوق 
فــي لندن حيــث كتب مغردا: “شــكرا لكم على 
هــذا التكريــم، كليــة الحقوق في لنــدن، أفضل 
األمنيــات للطلبــة والخريجيــن، هــذا التكريــم 
 Meer لــدى مؤسســة  عملنــا  فريــق  سيشــجع 
Foundation علــى االســتمرار بتقديــم أقصى 

ما بوسعه دون مقابل”.
شــاروخان أصــدر أيضا تصريح رســمي بشــأن 
عمــل أهــداف مؤسســته الخيريــة وقــال فيــه: 
“أنــا أؤمــن تمامــا بــأن العمل الخيــري يجب أن 
يتــم في صمت وبشــرف، ال يجــب أن يتحدث 
أحــد عمــا يقدمــه مــن أعمــال خيريــة ألن هــذا 
ســيجعلها تفقــد معناهــا، لقــد محظوظــا بــأن 
أســتخدم وضعــي  بــأن  الفرصــة  لــي  أتيحــت 
كشخصية عامة في دعم هذه القضايا القريبة 
مــن قلبي، أنــا أدعم بكل قوة القضايا المتعلقة 
بتمكين المرأة، وتوفير االحتياجات اإلنسانية 
اإلنســان”،  وحقــوق  حظــا،  لألقــل  األساســية 
وأضــاف قائــال: “أنــا أؤمــن أيضــا بضــرورة أن 
أعطــي في المقبل للعالم الذي أعطاني الكثير، 
أنــا ممتــن حقــا بتكريمكــم لي بإعطائــي درجة 
الشــكر  أوجــه  أن  وأود  الفخريــة،  الدكتــوراه 

لجميع من اختاروني لمنحي هذا الشرف”.

وبشــرف صمــت  فــي  يتــم  أن  يجــب  الخيــري  العمــل 

شاروخان يتسلم الدكتوراه الفخرية

منذ اإلعالن عن اختيار واكين فينيكس لتجسيد دور “الجوكر”، ينتظر كثيرون مشاهدة الفيل م 
.DC Comics الذي يتناول الشخصية الشريرة األشهر في عال م

 Joker وقد جذب اإلعالن الدعائي األول لفيلم
للمخرج تود فيليبس، األنظار بعدما عرض في 
كوميــك كون الس فيجــاس. يتحدث فيليبس 
قائال: “ليس لدي الكثير ألقوله عن الفيلم، ألنه 
ال يــزال فــي طور التكويــن، وأيًضــا ألنني أريد 
أن يكــون مفاجــأة. هناك الكثير مــن األحاديث 
حــول ماهيــة هــذا الفيلــم، وطبيعــة اختالفــه، 
وأغلبهــا غيــر دقيــق... لكن هــذا متوقــع عندما 
شــخصية  عــن  أصليــة  قصــة  لتقديــم  تســعى 

محبوبة ال تستند على أصل محدد”.
 Warner Bros شــركة  بواســطة  اإلعــالن 
ل”الجوكــر”،  صوتــي  بتعليــق  يبــدأ  المنتجــة، 
يقــول فيه: “تخبرني دوما والدتي أن أضحك، 
وأرســم االبتســامة على وجهــي.. لقد أخبرتني 

أن لدي هدف هو جلب الفرح إلى العالم”.
تقــع أحــداث الفيلم فــي فتــرة الثمانينيات من 
عــروض  علــى مقــدم  الماضــي، ويركــز  القــرن 
ســتاند أب كوميــدي فاشــل، يصــاب بالجنــون، 

ويتحــول إلى قاتل ســيكوباتي. ومــن المتوقع 
أجــواء  إلــى  يميــل  قاتمــا،  فيلمــا  يكــون  أن 

الجريمة الدرامية منه إلى القصص الهزلية.
الحاضريــن  الصحفييــن  مــن  عــدد  عبــر  وقــد 
لكوميــك كــون عن إعجابهم باإلعــالن الدعائي 
عبــر حســابتهم على موقــع Twitter: فقد نشــر 
اإلعــالن  مــن  جملــة  دافيــس،  إريــك  الكاتــب 
التشــويقي تنــص علــى “كنــت أظــن أن حياتي 
مأســاة، لكــن اآلن أدرك أنهــا كوميديــا”. مبيــدا 
إعجابــه بالفيلــم الــذي وصفه بأنــه قاتم ومثير 

للقلق.
JoBlo. لموقــع  الرســمية  الصفحــة  ونشــرت 
com، إن الفيلم يبدو أشــبه بدراســة لشخصية 
التغريــدة:  فــي  وجــاء  وملتويــة.  مظلمــة 
“يتقمــص واكيــن فينيكــس هــذا الــدور، وهــذا 
بال شــك ســيكون أداًء ملهما ومجنونا منه. إذا 
كنــت تشــعر بافتقــاد عالــم DC المظلــم، فهــذا 

الفيلم هو دواؤك”.

الفيلــم يبدو أشــبه بدراســة لشــخصية مظلمــة وملتوية

“الجوكر” يخطف األنظار
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أكــدت عارضة األزياء األميركية كايلي 
جينــر، أنهــا لــم تكــن يومــا “مليارديــرة 
 ،”Forbes“ عصاميــة”، كما ادعى موقــع
مســيرتها  طــوال  تلقــت  أنهــا  مضيفــة 
مــن عائلتهــا  المالــي والمعنــوي  الدعــم 

والمقربين.
بإحصــاء  المعنيــة  “فوربــس”،  وكانــت 
األفــراد  نمــو  ومراقبــة  الثــروات 
والمؤسســات والشــركات الماليــة حول 
مــارس  مطلــع  تقريــرا  نشــرت  العالــم، 
الماضي، أشــارت فيه إلى أن جينر )20 
عامــا(، وهــي أصغر أفــراد عائلــة جينر-

كارداشــيان، وشــقيقة المغنية الشهيرة 
مليارديــرة  “أصغــر  كارداشــيان،  كيــم 
ونشــرت  التاريــخ،  فــي  عصاميــة” 

صورتها على غالفها.
وقالــت المجلــة إن كايلــي تمتلك قرابة 
99 مليون دوالر كثروة صافية، وهو ما 
يزيد ثالثة أضعاف على ثروة شقيقتها 

ذائعة الصيت كيم كارداشيان.

كايلي... 
مليارديرة 

عصامية
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يحمل اليك اليوم أرباًحا، وقد يصلك خبر.

تعّد إلطالق مشروع أو لإلعالن عن خطة الفتة.

يمكن أن تكون عرضة لتمدد في عضالت القلب.

يبدو هذا اليوم جيًدا للسفر أو للحصول على مهنة.

تتخذ قرارات سريعة ومنطقية وتتبع حدسك.

يجب عدم إهمال الصحة أو تجاُهل بعض العوارض.

تخرج بأفكار خالقة تثير اإلعجاب هذه االيام.

المهم أن تأخذ بعين االعتبار كل التفاصيل.

من الممكن أن تواجه تراجعُا ما، أونزاًعا.

قد تطلب إليك التضحية في شأن معقد.

ربما تدفعك ظروف طارئة إلى التراجع.

االبتعاد عن اللحوم لبعض الوقت سيكون مفيًدا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 ابريل

 1951
الرئيس األميركي هاري 
ترومان يصدر قراًرا 

بإقالة الجنرال 
دوغالس ماكارثر 
من منصبه كقائد 
أعلى لقوات الحلفاء في 

الحرب الكورية وذلك بعد 
اقتراحه بضرب الصين. 

عبرت صابرين عن استيائها 
الشديد من التعليقات التي 

تنتقد حجابها، ُمطالبة 
الناس بعدم إصدار أحكام 

على اآلخرين. وقالت 
“محدش من حقه ينتقد 
حجابي غير اللي هينزل 

معايا القبر”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

سخرت الفنانة هيفاء حسين، من الفتيات والسيدات الالتي يستخدمن مستحضرات التجميل بشكل كبير في حياتهم 
اليومية، واستعدادهم الستقبال شهر رمضان دون استخدام المكياج.

موقــع  علــى  حســابها  عبــر  جمهورهــا،  “هيفــاء”  وشــاركت 
“إنســتغرام”، بصور لدمية صغيرة، تظهر بشــكلين مختلفين 
أحدهما بمســاحيق التجميل وأخرى بدونها، وأعالها تعليق 
“قريبــا فــي رمضــان”، وجهــت مــن خاللهــا رســالة للفتيــات 

المفرطات في استخدام المكياج.
وعلقت هيفاء حســين على الصورة وقالت: “الحمد لله أني 
متعــودة مــا أحط مكياج وايد، وال رموش جان صار شــكلي 
جــذي فــي رمضــان”، وتفاعــل معهــا الكثيــرون مــن محبيهــا 

الذين أكدوا أن سر نجاحها يكمن في طبيعتها.
وشــاركت النجمــة هيفــاء حســين جمهورهــا، عبــر حســابها 
الرســمي علــى موقــع الصــور والفيديــو “إنســتغرام”، بصورة 
لنجلها وجهت من خاللها نصائح مهمة له لكي يعيش حياة 

ناجحة أكثر سعادة.
وعلقــت “هيفــاء” علــى صورة نجلهــا وقالت: “ابنــي العزيز.. 
جاهــد لنيــل العلــم، أحب بدون أي شــروط، تحلــى بالعطاء، 
احترم دائما قل من فضلك وشــكًرا، اعمل بشــغف”، وتفاعل 
معهــا الكثيــرون من محبيها الذين أشــادوا بنصائحها والتي 

تقدم للمجتمعات إنسان بمعني الكلمة.
الجديــر بالذكــر أن آخــر أعمال هيفاء حســين، كان مسلســل 
الــذي يشــارك فــي بطولتــه كل مــن شــجون  “العــذراء”، 
الهاجــري، وعبــد هللا الطليحــي، وأحمــد إيــراج، 
ومرام البلوشي، ومشاري البالم، وعبير أحمد، 
وهو من تأليف الكاتبين محمد وعلي شمس، 
وإخــراج محمد القفاص. وشــاركت “هيفاء” 
في الموســم الرمضاني الماضي، من خالل 
مسلسل “الخطايا العشر”، وشاركها بطولته 
البحريــن والخليــج،  مــن نجــوم  مجموعــة 
قحطــان القحطانــي، وعبد المحســن النمر، 
وروان  محمــد،  وحســن  صفــر،  ومحمــد 
المهــدي، ونــور، وعبــد هللا ملــك، وفاطمة 
ومحمــد  يوســف،  وشــفيقة  الحوســني، 
الخنــة،  ســومية  الشــيخ،  ونــور  الصفــار، 

وحسين الجمري.

وردا على سؤال حول دور وسائل التواصل االجتماعي في 
تعزيــز الثقافــة والفنــون بالعالــم العربــي، قالت: “السوشــيال 
ميديــا” شــيء إيجابــي في حياتنا ولكن لها بعض الســلبيات 
الذيــن  الســن  والمخاطــر خصوصــا علــى األطفــال وصغــار 
ال يعــون مــدى خطورتهــا، وبعــض تلــك المواقــع والوســائل 
تركت آثارا ســلبية على الحركة الثقافية نظرا الســتخدامها 
بشــكل خاطئ. وعن تطورات المشــهد الثقافي والمســرحي 
فــي دول الخليج، أكدت حســين ان المهرجانات المســرحية 
الخليجيــة تشــهد تطــورا فــي االهتمــام باألعمــال الثقافيــة 
والتراثية، وانه في كل عام هناك عمالن او 3 تتناول التراث 
الخليجــي، موضحــة ان هنــاك تراجعــا كبيــرا فــي مســتوى 
ينصــب  والتركيــز  العربــي،  الوطــن  فــي  والتأليــف  الكتابــة 
علــى االهتمــام بالكميــة ال بالنوعية. وتابعــت: نعاني من قلة 
الحرفيــة فــي الكتابة وربط المشــاهد بطريقــة تحافظ على 
جــذب اهتمام جمهور المشــاهدين حتى نهايــة العمل الفني، 
مســتدركة: جيل الشــباب من المؤلفين والكتاب بحاجة الى 
المزيــد من القراءة واالطالع حتــى يتمكنوا من اإلتقان في 
كتابــة الســيناريوهات والنصــوص، مطالبــة كبــار المؤلفيــن 
بعمل ورشة مكثفة لنقل خبراتهم وتجاربهم للوجوه الشابة 

وصقل مهاراتهم.
عــن  القفــاص  محمــد  البحرينــي  المخــرج  أعــرب  ومؤخــرا 
سعادته البالغة بالتعاون مع الفنانة هيفاء حسين من خالل 
مسلســل “العــذراء”. ونشــر “القفاص” صورة لهيفاء حســين، 
عبــر حســابه الرســمي علــى “إنســتغرام”، وعلق عليهــا قائال: 
“لقاؤنــا األول، منــذ ســنوات طويلــة أرغــب فــي مشــاركتي 
بمسلســل ولكــن فــي كل مــرة أطلبهــا يحــدث أمــر يغير ذلك 
اللقــاء”. وأضــاف: “أحمــد هللا أننــا اآلن نلتقــي في مسلســلنا 
)العــذراء(، بــدور )ضحــى(، وهو مختلــف وهذا الــذي تمنيته 
دائما وسعيت إلنجازه.. هيفاء حسين نجمة مميزة في فنها 
وفي تعاملها وهي مكسب من مكاسب مسلسلنا هي وبقية 

النجوم كل في موقعه”.

كشفت الفنانة زهرة عرفات عن مشاركتها في مسلسل جديد بعنوان “كان خالد”، 
المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

وشاركت “زهرة” جمهورها، عبر حسابها 
الرســمي على موقــع “إنســتغرام”، صوًرا 
مــن كواليــس تصويــر المسلســل، أثــارت 
إحداهــا رعب جمهورها، بعــد أن ظهرت 
واكتفــت  نفســها،  تشــنق  وهــي  فيهــا 
بالتعليــق عليهــا: “قريبــا كان خالــد فــي 
جميلــة  تأليــف  خالــد”،  “كان  رمضــان”. 

جمعة، وإخراج نايف الراشــد، ويشاركها 
البطولــة عــدد كبيــر مــن النجــوم منهــم: 
“نايــف الراشــد وهيــا الشــعيبي وشــهاب 
جوهر وســارة القبندي، باإلضافة للفنانة 
والعمــل  علــي”،  إيمــان محمــد  العمانيــة 
االخ  تســلط  قضيــة  يناقــش  اجتماعــي 

األكبر على إخوته البنات”.

زهرة عرفات 
تثير رعب 
جمهورها

 1956
الحكومة الفرنسية تقرر إرسال أكثر من مئتي ألف جندي من أفراد االحتياط إلى الجزائر.

 1970
مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء.

 1979
 اإلطاحة بالرئيس األوغندي عيدي أمين.

 1982
اقتحام المسجد األقصى من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا.

 1986
مذنب هالي يدخل لمدار يعد أقرب نقطة إلى األرض.

22

نادرة هي تصريحات الفنانة ســاف فواخرجي، لكن إن حكت فيكون 
لهــا صدى كبير لــدى الجمهور، كما حصل خــال حلولها ضيفة 
علــى برنامج »حفلة 11«، حيث كشــفت عــن تعرضها لمحاولة 
اغتيال منذ 6 سنوات في السودان عام 2013 خال مشاركتها في 
مهرجان سينما الشباب الذي أقيم في إحدى الحدائق العامة، ما 

أشعرها بالرعب عندما حضر رجال األمن يخبرونها باألمر.
كمــا تحدثت فواخرجي للمرة األولى، عن محاولة عاملة المنزل لديها 

اختطاف ولديها علي وحمزة.

يتابــع الفنان المصري هاني ســامة تصوير مسلســل “قمر 
هادي” الذي ينافــس به في دراما رمضــان المقبل، ويطل 
بطل العمل بلوك جديد يوافق الشــخصية التي يجسدها 
خــال األحــداث، خصوصــا أنه يجســد دور تاجــر مخدرات 
وتتوالــى األحداث في إطار درامي تشــويقي، ويحرص بطل 

العمل هاني ســامة فــي كواليــس التصوير علــى متابعة 
التفاصيل والراكورات ومســاعدة صناع المسلســل حرصا على 

التميز كما اعتاد في جميع أعماله.

يبدو أن الفنانة الكوميدية هيا الشــعيبي ستظل هي الفاكهة 
في كل رمضان، فبعد نجاح برنامجها العام الفائت “مطبخ 
هيونة”، تســتعد هذا العــام للعودة من جديــد إلى برامج 
المســابقات عبــر شاشــة atv، حيــث ســتقدم برنامجها 
اليومــي “فانوس هيونة”، الذي ســتعتمد فيه على اللعب 

مع المتسابقين في أجواء من الضحك والكوميديا
تقــول هيــا: “البرنامج خفيف طينــة من دون تكلــف أو تصنع، 

مسابقات مباشرة بفكرة جميلة وكوميدية داخل االستديو”.

جديد هيا الشعيبيمسلسل “قمر هادي”محاولة اغتيال سالف

إعداد محرر مسافات
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هيفاء تنصح
 الفتيات بتقليل 

المكياج قبل رمضان
نعانــي من قلــة الحرفيــة فــي الكتابة وجــذب اهتمــام المشــاهدين



منافسة درامية ساخنة في رمضان 2019

كشفت النجمة آمبر روز، أنها حامل بطفلها الثاني من إلكسندر  «
إدواردز. ونشرت روز عبر صفحتها بأحد مواقع التواصل االجتماعي، 

صورة لها خالل إجرائها الفحوص الطبية الخاصة بالحمل.

وأكدت آمبر أنها متحمسة جدا، بأن تخبر محبيها أنها حامل بذكر، كما  «
كشفت عن أن ابنها األكبر )سيباستيان( سعيد جدا، بأنه سيكون “األخ 

االكبر”.

يتنافــس عــدد كبيــر مــن نجــوم الفــن، في 
فــي   ،2019 لعــام  رمضــان  درامــا  موســم 
ظــل غيــاب عــدد كبير مــن النجــوم الكبار، 
ويشــهد الموســم هذا العام منافســة قوية 
بين أحمد السقا وياسر جالل وأمير كرارة 

ومحمد رمضان.
ينافــس النجم أحمد الســقا، مسلســل “ولد 
وإخــراج  ســالمة،  أيمــن  تأليــف  الغالبــة” 
محمد ســامي، ويشارك في بطولته إنجي 
المقــدم وإدوارد، وهو تاليف باهر دويدار، 
وإخــراج بيتر ميمي، وبطولــة أمير كرارة، 
وانضــم للمسلســل في الجــزء الثالث عدد 
من النجوم على رأســهم: أحمد عبدالعزيز 

وأحمد العوضي وهشام سليم.
أمــا الفنان ياســر جالل، فيشــارك ب”لمس 
عبــد  فتحــى  بطولتــه  ويشــاركه  أكتــاف” 
الوهــاب، حنــان مطــاوع، إيمــان العاصــي، 
دنيــا عبــد العزيــز، محمــد عــز، هبــة عبــد 
الغنى، ســمر مرسى، تأليف هاني سرحان، 
إخراج حســين المنباوي، إنتاج ســينرجي، 
وتــدور أحداث العمل حــول حياة مصارع 
العمليــة  للحيــاة  ويدخــل  اللعــب  اعتــزل 

بطرق أخرى.

نجاحــا  “كلبــش”  مسلســل  حقــق  أن  بعــد 
كبيرا في موسميه األول والثاني، واللذان 
عرضــا علــى التوالي في موســمي رمضان 
ســليم  رحلــة  وتتواصــل  و2018،   ،2017
األنصــاري فــي الجــزء الجديد مــن العمل، 
والتشــويق  اإلثــارة  أجــواء  تغلــب  حيــث 

والمطاردات.
المسلســل تأليــف باهــر دويــدار، وإخــراج 
بيتــر ميمــي، وبطولــة أمير كــرارة، وانضم 

مــن  عــدد  الثالــث  الجــزء  فــي  للمسلســل 
عبدالعزيــز  أحمــد  رأســهم  علــى  النجــوم 

وأحمد العوضي وهشام سليم.
يشــارك محمــد رمضــان بمسلســل “زلــزال” 
وهمــا  األحــداث  خــالل  دوريــن  ويجســد 
دور األب العائــد مــن دولــة الكويت واالبن 
الــذى يشــتهر بلقــب “زلــزال”، الــذى ينتقــم 
لوالــده بعــد وفاتــه، حيــث انتهــى رمضان 
التســعينيات  فتــرة  مشــاهد  تصويــر  مــن 

األسابيع الماضية.
مسلســل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، 
شــركة  وإنتــاج  فخــر،  إبراهيــم  وإخــراج 
ســينرجى، وبطولــة محمــد رمضــان وحال 
شــيحة وماجــد المصــري ونســرين أميــن 
ومنــى عبد الغنــى وهنادي مهنى وحســام 
داغــر ومصطفــى منصور ويوســف عثمان 
وســلوى عثمــان وعــدد آخــر مــن الفنانيــن 

وتدور أحداثه في إطار شعبي.
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انطلقت يوم أمس األول فعاليات مهرجان البحرين المسرحي األول الذي يقام برعاية رئيسة 
هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة مي بنت محمــد آل خليفة، وضمن مبــادرة كريمة من 
قبل عضو المجلس األعلى التحاد اإلمارات العربية المتحدة، حاكم الشارقة، الرئيس األعلى 
للهيئة العربية للمســرح صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، بالتعاون 
مع اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين، بمشاركة عروض محلية للمسارح األهلية، أوال، 

الصواري، جلجامش، الريف، البيادر، وشهد حفل االفتتاح 

بحــر،  إبراهيــم  الراحــل  الفنــان  أســرة  تكريــم 
وعــرض فيلــم قصيــر يحتــوي علــى شــهادات 
مجموعــة مــن الفنانين الذي عاصــروا تجربته 

وتقاطعوا معها. 
فــي مســتهل الحفــل عبــّرت الشــيخة هال بنت 
محمــد آل خليفــة فــي كلمتهــا عــن ســعادتها 
بانطــالق مهرجان البحرين المســرحي، معربًة 
عــن بالغ تقديرهــا واعتزازها بمبــادرة صاحب 
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 
القاســمي، مشــيدًة بإسهامات ســموه ورعايته 
دعــم  ثّمنــت  كمــا  والفنــون،  للثقافــة  الدائمــة 
إلثــراء  وجهودهــا  للمســرح  العربيــة  الهيئــة 
الحــراك المســرحي خليجًيــا وعربًيا، وأشــارت 
األهليــة  المســارح  اتحــاد جمعيــات  دور  إلــى 
البحرينيــة الواضــح فــي تحقيــق هــذا المنجز 

الثقافي المميز المتمثل بالمهرجان
وحــول عنوان الدورة األولى للمهرجان ذكرت 
الحاضــر  الغائــب،  الفنــان  “إن  هــال  الشــيخة 
إبراهيــم بحــر، يوّجه عبر عــرض االفتتاح هذا 
المســاء رســالًة مفادهــا أن الفــن يبقــى ليكــّرم 

صاحبه حتى وإْن رحل.
كمــا ألقى االمين العام للهيئة العربية للمســرح 
ان  فيهــا  اوضــح  كلمــة  عبــدهللا  اســماعيل 
مهرجــان البحريــن المســرحي ســيكون منصة 

محليــة يتنافــس مــن خاللها المتنافســون في 
التأليــف واالخــراج والتمثيــل والســينوغرافيا 
والموســيقى، ولتكــون هــذه المنصــة منعطفــا 
نحــو االهتمام بالجودة، منصة لتكريم االجود 

وتقديمه للمشهد العربي.
 مــن جانــب أخــر قــال رئيــس اتحــاد جمعيات 
المسرحيين الفنان يعقوب يوسف في كلمته.. 
هــا هــو الحلــم يتحقق، بعــد ان طرزته األيادي 
البيضــاء، والــرؤى المتوهجــة والفكر الســاطع 
الذي ينير ســماء وطننا العربــي الكبير متمثلة 
الســمو  صاحــب  الكريــم  الثقافــة  شــيخ  فــي 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي 
عضــو المجلــس األعلــى، حاكم إمارة الشــارقة 
حفظــه هللا ثــم الدعــم المتواصــل مــن هيئــة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار متمثــال فــي معالــي 
الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة وبمســاندة 
ومؤازرة مستمرة من الشيخة هال بنت محمد 

آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون.
وأضــاف يوســف “إن كل الجهــود التي نســعى 
المســرحيين  جمعيــات  كاتحــاد  لتحقيقهــا 
تنصب في إضافة فضاء عمل إبداعي أوســع، 
والتمهيــد لبيئة جهــد خاّلق ممتدة ومتواصلة 
 تعبــر عن الطموح العالي لدى الفنان البحريني 
المســتوى  الرفيــع  التنافــس  إلــى  للوصــول 

الكتشاف الذات ومواصلة رحلة المسرح التي 
ال نهايــة لهــا.   إن االتحــاد فــي تمثيلــه للفــرق 
المســرحية األهليــة الخمــس، أوال، الصواري، 
فاصلــة  ليــس  والريــف  البيــادر  جلجامــش، 
إداريــة أو تقاطــع طريــق بيــن المســارات، إنما 
معمــل تغيير ألجل األفضــل واألجمل واألكمل 
في مســيرة الفن المســرحي البحريني، والذي 
البحريــن  مهرجــان  هــو  اشــتغاله  ضمــن  مــن 

المسرحي في دورته األولى.
  و بالطبــع لــن تبحــر الســفينة دون أن تغالــب 
األمــواج وتواجــه الريــاح، لكننــا كلنــا أمــل في 
المغامــرة واكتشــاف أراٍض تشــرق عليهــا للتو 

شمس اإلبداع والسمو الفكري وها نحن نبدأ.
بعــد ذلــك افتتــح المهرجــان بعرض مســرحية 
“امــرأة فــي الظالم” مــن تأليف الفنــان الراحل 
حســين  الفنــان  إخــراج  ومــن  بحــر،  إبراهيــم 
امــرأة  حالــة  المســرحية  وتتنــاول  عبدعلــي، 
زوجهــا،  هجــران  بعــد  العزلــة  مشــقة  تكابــد 
لهــا  أحدهــم  لزيــارة  انتظــار  حالــة  وتطــرح 
وقــد  تعانيهــا،  التــي  الوحــدة  مــن  إلخراجهــا 
صــّرح مخــرج العــرض حســين عبدعلــي بــأّن 
اشــتغال طاقــم العمــل علــى هــذه المســرحية 
جــاء بمثابة عربون وفاء للفنــان إبراهيم بحر 
وأضــاف “أكن لألســتاذ الفضل فــي الكثير مما 

وصلــت إليه شــخصًيا ومــا وصلت لــه الحركة 
المسرحية في مملكة البحرين”.

عرض اليوم

عرض اليوم الخميس مسرحية “ مطر صيف” 
لمســرح جلجامــش مــن تأليــف علــي الزيــدي 
واخــراج عبــدهللا بوزيــد، وتمثيــل نــورة عيــد 
وعلــي مرهــون وتمثيل “الســلوت الظل” عادل 
واســتعراض  عبدالرحمــن،  وروان  الشــوملي 
البدايــة كفى حميــد واالضاءة عبدهللا فقيهي 
ومصمم ديكور احمد العميري وجعفر يعقوب 
الصايــغ،  االء  والمالبــس  واالكسســوارات 

الجــارج  ســالم  وموســيقى  عفــاف،  ومكيــاج 
ومســاعد المخــرج فهــد الــزري واشــراف عــام 

عبدهللا البكري.

ضيوف المهرجان

وجــه المهرجــان دعــوة الــى عــدد مــن نجــوم 
الخليج ورواد المســرح وهم: احمد بورحيمه، 
حبيــب غلوم، احمد الجســمي، خالــد البريكي، 
محمد المنصور، حسن رجب، فخرية خميس، 
شمعة محمد، سماح، عبدالمحسن النمر، بشير 
غنيــم، عبــاس خايــك، عــالء الديــن محمــود، 

اسماعيل عبدهللا.

أثناء التكريم شمعة محمد وفخرية خميس ونرمين الحوطي وأحالم محمد عرض االفتتاح

لجنة التحكيمالتركماني وأنور أحمد وعادل شمس

إسماعيل عبداللهيعقوب يوسفالشيخة هال آل خليفة

“امرأة في الظالم” تفتتح مهرجان البحرين المسرحي األول
الــعــربــي للمشهد  وتــقــديــمــه  األجــــود  لــتــكــريــم  مــنــصــة  ــمــهــرجــان  ال عـــبـــداهلل: 

أسامة الماجد | تصوير يوسف سلطان
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“طيران الخليج” تمنح العبي الغولف وزنا مجانيا

فــي خطــوة تهــدف إلــى نشــر الوعــي بالرياضــة وتعزيــز أهميتها في 
المجتمــع، ولتشــجيع جميــع أفــراد المجتمــع علــى مزاولــة الرياضــة 
بمختلــف أنواعهــا، وتيســير الســفر لالعبــي الغولــف، قــررت طيــران 
الخليــج، الناقلــة الوطنيــة لمملكــة البحريــن، زيــادة الــوزن المســموح 
بــه لالعبــي الغولف؛ ليشــمل حقيبة غولف واحدة عــالوة على أمتعة 

السفر الخاصة بهم.
وقامــت الشــركة بتفعيــل هذه السياســة الجديــدة؛ اســتجابة للطلب 
المتزايــد مــن ِقبــل العبــي الغولــف البحرينييــن والزائريــن للبحريــن، 
الذيــن يســافرون لحضور فعاليات الغولــف المختلفة حول العالم من 

خالل الناقل الوطني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران الخليج كريشــمير كوتشــكو قائال 
“يســر طيــران الخليــج أن تواصل تعزيز سياســتها لألمتعة لتســهيلها 
على المســافرين الذين يســافرون بمعدات الغولــف الخاصة بهم. من 
خــالل شــبكتنا اآلخــذة فــي النمــو وتــرددات رحالتنــا المرنــة؛ يفضل 
العديــد مــن العبــي الغولــف الســفر معنا لحضــور فعاليــات وبطوالت 
الغولف على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وقد آن األوان لمكافأتهم 

على ذلك بالسماح لهم بوزن إضافي ألمتعتهم”.
وتغطي السياسة الجديدة لوزن أمتعة الغولف حقيبة غولف واحدة 
تحتــوي علــى مجموعــة واحدة من مضــارب وكرات الغولــف، وزوج 

واحــد من أحذيــة الغولف ومظلة واحدة والتي يجب حفظها جميًعا 
فــي حقيبــة ســفر مصممــة خصيًصــا للغولــف بــوزن 15 كيلوغراًما أو 
أقــل. وتلتــزم طيران الخليج من خــالل ريادتها في الصناعة بتطوير 
منتجاتها التي تعكس احتياجات وتطلعات مسافريها منذ تأسيسها 
فــي العــام 1950؛ لتصبــح بذلــك واحــدة مــن أول شــركات الطيــران 
التجارية في منطقة الشــرق األوســط، إذ أصبحت اليوم تعد الناقلة 
الوطنيــة التجاريــة العالميــة المهمــة والتــي ســيرت رحالتهــا إلى 47 
مدينــة فــي 26 دولة حتى نهاية العــام 2018. وتعمل طيران الخليج 
على ربط البحرين بالعالم، وتعتبر من أهم األصول األساســية للبنية 
التحتيــة، ودافعــا قويــا لالقتصــاد الوطنــي للبحريــن، وتعــزز طيــران 
الخليــج مملكة البحرين كوجهة ســياحية للعالــم مع إطالقها الجديد 
لتطبيــق الهواتــف الذكيــة وإطــالق باقاتهــا للتوقــف فــي البحريــن، 

وانطالقها لعوالم جديدة لم تكن ضمن محطاتها سابقا.

اعتــدت جماعــة هندوســية متطرفــة في 
واليــة “أســام” الهنديــة، علــى بائع مســلم، 
أمــام  الخنزيــر  لحــم  وأجبرتــه علــى أكل 

الناس في السوق.
وتحدثــت مصادر محلية عن كون الرجل 
المسلم بائعا للحم البقر، المحرم أكله لدى 
الهنــدوس، ذلــك أن البقــر حيــوان مقدس 
حســب معتقدهــم، بينمــا يحــرم اإلســالم 
الجماعــة  وكانــت  الخنزيــر.  لحــم  أكل 
الغاضبــة قــد اعتــدت علــى شــوكت علــي 
)68 عامــا(، الــذي ُزعم أنه يبيــع لحم البقر 
فــي الســوق، حيــث أجبرتــه علــى الركوع 
وأحــاط أفرادهــا بــه من كل صــوب، ومن 

ثم أجبروه على أكل لحم الخنزير.

وأكدت الشرطة الهندية أن علي  «
يبيع الطعام في المنطقة منذ قرابة 

35 عاما، قبل أن تصادفه مؤخرا 
مجموعة من الهندوس، وهو يبيع 
لحم البقر، حيث لجأت إلى العنف 

وسوء معاملة الرجل.

متطرفون يجبرون 
مسلما على أكل 

لحم الخنزير

أطلقــت وكالــة الطيــران والفضــاء األميركيــة “ناســا” اســم طالــب ســعودي علــى أحــد 
الكويكبات الصغيرة المكتشفة حديثا تكريما لجهوده العلمية في مجال البحوث.

وجــاء اختيــار “ناســا” الســم الطالــب فيصــل الدوســري للتعريــف بالكويكــب الصغير؛ 
ليكون ثالث موهوب سعودي يطلق اسمه على أحد الكويكبات بعد الطالب عبدالجبار 
 Aldosarry“ ناســا اســم  2017. وأطلقــت  الشــيخ  2016، والطالبــة فاطمــة  الحمــود 
34559” علــى الكويكــب الجديــد، كإضافة جديدة لسلســلة الكويكبــات الممنوحة من 
“ناســا” للطالب الذين حققوا إنجازا علميا في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندســة، 
وفقا لوكالة األنباء الســعودية )واس(. وقدم الدوســري، الذي يدرس ســنته الجامعية 
األولــى فــي جامعــة “UC Berkeley” األميركيــة، بحثــا عــن تصنيــع هرمونــات نباتيــة 

لالستخدامات الزراعية في معرض إنتل آيسف 2018.

ناسا تطلق اسم طالب سعودي على كويكب

مسلمات كشميريات يتفاعلن خالل مناسبة دينية، في سريناغار 
الجزء الواقع تحت السيطرة الهندية من كشمير

قامــت نجمــة روســية علــى إنســتغرام، تدعــى داريــا راديونوفــا، بتغطية 
ســيارتها مــن نــوع “المبورغينــي أفينتــادور” التــي يبلغ ســعرها 270 ألف 
جنيه اســترليني بمليوني بلورة من قطع كريســتال “سواروفسكي” غالية 

الثمن واألفضل من نوعها في العالم.
وتــم تعديل الســيارة الســوداء الباهــرة، التي تصل ســرعتها القصوى إلى 
217 ميــال فــي الســاعة، مــن قبــل شــركة فــي لنــدن قبــل أن يتــم عرضهــا 

للجمهور.
وقد أمضى فريق العمل 700 ساعة خالل شهرين لتركيب جميع البلورات 
على الســيارة. ويعتبر رقم ســيارة ردايونوفا قياســيا، إذ لم يســبق أن تم 
تركيب عدد مليوني بلورة، رغم أن التجربة سبق أن نفذت على سيارات 

أخرى.

نجمة إنستغرام تغطي المبورغيني 
بمليوني بلورة كريستال

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

طريقة جديدة

حاز منشــور بعنــوان “بعد تمديد 
أشــهر...   9 إلــى  صرفهــا  فتــرة 
الدوســري: ســنة واحــدة )بريك( 
معــدل  أعلــى  التعطــل”  إعانــة 
تفاعــل علــى إنســتغرام “البــالد” 
المســتخدمة  وقالــت  أمــس. 
أمل داود “20 ســنة ما اســتلمت 
إلــى  داعيــة  واحــدة”،  مــرة  إال 
إيجــاد طريقة جديدة لتســجيل 
العاطليــن ومتابعتهم عوضا عن 

طريقة الحضور.

قبضــت الشــرطة األميركيــة علــى رجــل 
ســرق أشــياء تقــدر قيمتها بـــ 300 دوالر 
مــن أحــد المتاجر، لكــن المفاجأة أنه كان 
قــد اشــترى جزيــرة خاصــة قبل أســبوع 

بنحو 8 ماليين دوالر.
هيرالــد”  “ميامــي  صحيفــة  وبحســب 
واليــة  فــي  الشــرطة  ألقــت  األميركيــة، 
فلوريــدا القبــض علــى المليونيــر أنــدرو 
فرانيــس ليبــي )59 عاًمــا(، لالشــتباه في 
قيامــه بســرقة بضائــع قيــل إن قيمتهــا 

تزيد عن 300 دوالر.
وذكرت الصيحفة أن ليبي متهم بســرقة 
ماكينتــي قهــوة، و8 مصابيح، وشرشــف 

سرير من متجر “كمارت”.
األشــياء  هــذه  بشــراء  ليبــي  وقــام 
واســتبدالها  صناديقهــا  مــن  وإخراجهــا 
واســتبدال  إرجاعهــا  ثــم  أخــرى  بســلع 

األموال، في طريقة احتيالية.

وقبل أسبوع، اشترى رجل  «
األعمال الثري جزيرة طومسون 

قبالة ساحل “كي ويست”، حيث 
يتوسطها قصر فاخر.

قررت شــركة “وورنر براذرز” اتخاذ إجراء 
قانونــي تجــاه الرئيــس األميركــي، دونالــد 
ترامــب، الســتخدامه موســيقى واحــد من 
أشــهر أفالم شخصية باتمان، خالل إحدى 

الفيديوهات في حملته االنتخابية.
حســابه  علــى  األميركــي  الرئيــس  ونشــر 
بموقع تويتر فيديو دعائي مدته دقيقتان، 
 ،2020 فــي  القادمــة  االنتخابيــة  لحملتــه 
الترويجــي  الفيديــو  خــالل  واســتخدم 

موسيقى الفيلم الشهير.
وتضمــن الفيديو مقطوعة “لماذا نســقط؟” 
التي ألفها الملحن الشــهير هانز زيمر لفيلم 
باتمــان الــذي أنتجتــه وورنــر بــراذرز فــي 
2012، وحمل عنوان “دارك نايت رايزس”، 
ويعــد حتــى اليــوم واحدا من أشــهر أفالم 

سلسلة أفالم باتمان.

اعتقال مليونير سرق متجر 
بعد أيام من شرائه جزيرة

ترامب مالحق قانونيا.. 
والسبب “باتمان”

تفاجــئ موظفــو الصليــب األحمــر بكلب مخلص رفض قطعًيا االبتعاد عن جثــة مالكه الذي مات بعد 
اصطدامــه بقطــار. وبحســب صحيفــة “ذي ميرور” البريطانية، كان الضحيــة البالغ من العمر 57 عام، 
قــد أســرف فــي شــرب الكحول بالقرب من مســارات القطــار، ما أدى إلى حادث ومن ثــم وفاته. وقع 
الحادث على مسارات قطار مونتيموريلوس في والية نويفو ليون بشمال شرق المكسيك. وأضاف 
موقع الصحيفة أن موظفو الصليب األحمر حاولوا بشــتى الطرق ولوقت طويل مباعدة الكلب عن 
جثة صاحبة ولكن دون جدوى، ما اضطرهم الســتخدام القوة في مباعدة الكلب حتى يتمكنوا من 
نقل جثة الرجل. وبحســب الموقع أن بعض التقارير تشــير إلى أن الكلب حاول عض ضابط شــرطة 
ومســعف حــاول التخلــص منــه. هــذا وعلق أحدهم علــى الخبر قائــال “لدينا الكثير من األشــياء التي 

يمكن أن نتعلمها من الحيوانات. واآلن أتساءل من هو األكثر حيوانية، الحيوانات أم نحن؟”.

أيهما أوفى الحيوانات أم البشر؟

تقدمت الممثلة األميركية سكاريت جوهانسون ببالغ إلى قسم الشرطة في لوس 
أنجلوس، بعد تعرضها لهجوم من قبل مصوري الباباراتزي، بحسب ما نشره موقع 

“فوكس نيوز”. وقال متحدث باسم الشرطة إن “الممثلة األميركية كانت تغادر 
استديو )جيمي كيميل( عندما التفت حولها مجموعة كبيرة من المصورين تغلبوا 

على الحرس الخاص بها لدرجة جعلتها تلجأ لشرطة لوس أنجلوس لحمايتها نظرا 
ألنها شعرت بالذعر الشديد”. وذكر تقرير “فوكس نيوز” أن جوهانسون تعرضت 

للضرب من قبل المصورين، وتوجهت إلى مركز الشرطة لإلبالغ عن الحادث.
الكلب ملتفا حول جثة مالكه المتوفى 
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لكن رغم الجمال الذي اكتسبته السيارة، إال أن وضع مليوني بلورة على هيكلها 
سيؤثر على األرجح على أدائها؛ ألنه سوف يزيد من الوزن وبالتالي يعطل من 

تدفق الهواء على هيكل السيارة.

بدور المالكي

الطالب السعودي فيصل الدوسري

ترامب استخدم موسيقى فيلم باتمان

ترجمة فاضل المؤمن
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