
قراءة في رسائل لقاءات سمو رئيس الوزراء مع النواب

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

سمو رئيس الوزراء في لقاء سابق مع عدد من أعضاء مجلس النواب

مسعود: العراق متمسك باستضافة كأس الخليج“نوخذة أوال” أفضل مسرحيةالسودان: إعفاء النائب العام ومساعده1000 رائد بـ “المستثمرين العرب”حبس مغرد أذاع أخباًرا كاذبة
أمرت النيابة العامة بحبس متهم  «

ا على ذمة التحقيق؛ بعد  احتياطيًّ
أن وجهت إليه تهمة إذاعة أخبار 

كاذبة مع علمه أنها من الممكن أن 
تحدث ضررًا بالنظام العام، وكذلك 

إساءة استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي.

توقع النائب األول لرئيس مجلس  «
إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين 

خالد نجيبي مشاركة نحو 1000 رائد 
عمل في المؤتمر الثامن عشر لرواد 

األعمال والمستثمرين العرب الذي 
سينطلق في نوفمبر المقبل.

أصدر المجلس العسكري  «
بالسودان بياًنا أمس جاء به 

أن رئيس المجلس أعفى 
النائب العام عمر أحمد محمد 

عبدالسالم ومساعده األول 
هشام عثمان إبراهيم صالح من 

منصبيهما.

حصلت مسرحية “نعال النوخذة”  «
لمسرح أوال على جائزة الهيئة 
العربية للمسرح ألفضل عرض 

مسرحي في ختام فعاليات 
مهرجان البحرين المسرحي 

األول أمس األول بصالة البحرين 
الثقافية.

قال رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم  «
عبدالخالق مسعود في تصريح خاص لـ “البالد 
سبورت” إن بالده ما زالت متمسكة باستضافة 

بطولة كأس الخليج، بْيد أن االتحاد ال 
يعارض استضافة قطر النسخة الرابعة 

والعشرين من البطولة التي ستقام 
أواخر العام مادام هناك اتفاق.
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أســقطت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة جنســية 138 متهًما من أصل 169، فــي قضية الجماعة اإلرهابية المســماة بـ ”حزب هللا 
البحريني”، وهو أكبر عدد إلســقاط الجنســيات في قضية واحدة منذ صدور قانون حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية في العام 

2006؛ كون أن القضية تضم أكبر عدد للمتهمين بقضية مماثلة، فيما برأت 30 متهًما آخرين مما نسب إليهم بجميع االتهامات.

 8 بحــق  حضورّيــا  المحكمــة  وقضــت 
لجميــع  اعتباريــا  وحضوريــا  متهميــن 
المتهمين، بالسجن المؤبد على 69 متهًما 
وغرمتهــم جميعــا عــدا 6 متهميــن مبلــغ 
100 ألــف دينــار لكل منهــم وبتغريم أحد 

المدانيــن بالمؤبــد مبلغ 231 دينارا و800 
فلــس قيمة تلفيات بمركبة أمنية تســبب 
بهــا في حين غرمت الســتة الباقين مبلغ 

500 دينار فقط لكل منهم.
كمــا ســجنت 39 متهًمــا لمدة 10 ســنين - 

أحدهــم عراقــي الجنســية - غرمــت 32 
تهًمــا منهــم بمبلــغ 100 ألــف دينــار لــكل 
منهم و5 متهمين آخرين مبلغ 500 دينار 

لكل منهم.
وحكمــت أيضــا بســجن 23 متهما لمدة 7 

ســنوات عمــا نســب إليهــم مــن اتهامــات، 
لمــدة  بالســجن  واحــًدا  متهًمــا  وعاقبــت 
مــن  ببراءتــه  قضــت  بعدمــا  ســنوات   5
إحــدى التهــم الموجهة إليه، كما حبســت 
وبتغريــم  ســنوات   3 لمــدة  متهميــن   6
أحدهــم مبلــغ 100 ألف دينار ومتهم آخر 
بمبلغ 500 دينار، وأخيًرا أمرت بمصادرة 

المضبوطات.

أحكـــــام بالمؤبـــــد لـ 69 والسجـــــن 10 سنــــوات لـ 39 بينهــــم عراقــــي

إسقاط جنسية 138 متهًما بـ “حزب اهلل البحريني” “تمكين”: 300 مليون لدعم المشاريع

كشف رئيس مجلس إدارة صندوق 
العمــل “تمكيــن” الشــيخ محمــد بــن 
إنفــاق  أن  عــن  خليفــة  آل  عيســى 
ضمــن  المشــاريع  علــى  “تمكيــن” 
لألعــوام  الصنــدوق  إســتراتيجية 
الثالثــة المقبلــة ســيبلغ 300 مليون 
دينــار، مــا يعــادل نحــو 100 مليون 

دينار في العام الواحد.
الجلســة  هامــش  علــى  ذلــك  جــاء 

االفتتاحيــة للمؤتمــر الدولي لريادة 
األعمــال أمس بحضور نائب رئيس 
الــوزراء الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا 
آل خليفــة. وأكــد الشــيخ محمد بن 
تخطــت  الدعــم  مبالــغ  أن  عيســى 
الـــ 800 مليــون دينــار فــي األعــوام 
التأســيس،  منــذ  الماضيــة  العشــرة 
إضافة إلى قرابة 600 مليون دينار 

)١١(من القروض الميسرة.
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أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة اعتزازه بروابط العالقات 
األخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  البحريــن 
مشــيدا  الشــقيقين،  وشــعبيهما  وقيادتيهمــا 
اإلمــارات  لدولــة  المتواصــل  بالدعــم  جاللتــه 
ووقفاتها المشــرفة إلى جانــب مملكة البحرين 
جاللتــه،  اســتقبال  لــدى  ذلــك  جــاء  وشــعبها. 
بحضــور ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، في 
مجلــس  رئيــس  نائــب  أمــس،  الصخيــر  قصــر 
الــوزراء وزير الداخلية بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشــقيقة الفريق ســمو الشــيخ ســيف 
بــن زايــد آل نهيــان؛ بمناســبة زيارتــه المملكــة، 
حيــث جــرى بحــث مســتجدات األحــداث فــي 
والعالميــة  اإلقليميــة  والتطــورات  المنطقــة 

والقضايا موضع االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

وزيــر  الــوزراء  رئيــس  نائــب  قــام 
الداخليــة بدولــة اإلمــارات العربيــة 
ســمو  الفريــق  الشــقيقة  المتحــدة 
الشــيخ ســيف بــن زايــد بن ســلطان 
لــوزارة  بزيــارة  أمــس،  نهيــان  آل 
الداخليــة؛ بنــاء على دعوة من وزير 
الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ 

راشد بن عبدهللا آل خليفة.

فريــق  تشــكيل  علــى  االتفــاق  وتــم 
مــن  يرأســه  قيــادي مشــترك،  عمــل 
األمــن  رئيــس  البحرينــي  الجانــب 
العام ومــن الجانب اإلماراتي وكيل 
العمــل  يتــم  إذ  الداخليــة،  وزارة 
علــى تعزيــز التعاون والتنســيق في 
مجاالت العمل األمني المشترك بين 

البلدين.

فريق عمل قيادي للتعاون األمني العاهل: نقدر دعم اإلمارات للبحرين
جاللته بحث مع ســيف بن زايد المســتجدات بالمنطقة والعالم

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة
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أول سفيرة سعودية تؤدي اليمين

أدت األميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أول سيدة سعودية تتولى منصب سفير 
برتبة وزير في تاريخ المملكة، اليمين أمام خادم الحرمين الشريفين سفيرة لدى 

الواليات المتحدة، خالل مراسم رسمية أقيمت في قصر اليمامة بالرياض.

وزير الداخلية اإلماراتي يزور وزارة الداخلية

أمل الحامد من السنابس

عباس إبراهيم

نهج سموه في التعاون 
بين السلطتين أسهم 
بحل الملفات الخدمية

نقاشات بناءة بشأن 
مسيرة العمل الوطني 

واحتياجات المواطنين
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أكــد عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
اعتزازه بروابط العالقات األخوية التاريخية الراسخة التي تجمع 
مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقيادتيهمــا 
لدولــة  المتواصــل  الدعــم  جاللتــه  مثمنــا  الشــقيقين،  وشــعبيهما 

اإلمارات ووقفاتها المشرفة إلى جانب مملكة البحرين وشعبها.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال صاحــب الجاللــة الملــك، بحضــور ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، في قصر 
الصخيــر أمــس نائب رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الداخلية بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة الفريــق ســمو الشــيخ ســيف 
بــن زايــد آل نهيــان بمناســبة زيارتــه المملكــة، يرافقــه ســفير دولــة 
اإلمــارات بمملكــة البحرين الشــيخ ســلطان بن حمدان بــن زايد آل 
نهيان، ومدير قطاع األمن والمنافذ شــرطة أبوظبي اللواء الشــيخ 

محمد بن طحنون آل نهيان، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سيف 
عبدهللا الشعفار، والوفد المرافق.  ونقل سموه إلى جاللته تحيات 
وتقديــر إخوانــه رئيــس دولــة اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، ونائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبي صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المســلحة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
وتمنياتهم الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء. 
ورحب جاللة الملك بســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيان، وكلفه 
نقــل تحياتــه إلــى إخوانــه صاحــب الســمو رئيــس دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، وصاحــب الســمو نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، وصاحــب الســمو ولي عهــد أبوظبي 
دولــة  لشــعب  وتمنياتــه  المســلحة  للقــوات  األعلــى  القائــد  نائــب 

اإلمارات الشقيق بمزيد من الرفعة واالزدهار.

ونــوه جاللتــه بمثــل هذه الزيــارات األخوية التي تســهم في تعزيز 
روابــط التعــاون المشــترك الســيما فــي المجــال األمني، والتنســيق 
بشأن التطورات الراهنة. كما أشاد جاللته باإلنجازات المهمة التي 
تواصــل تحقيقهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة فــي 
الميادين كافة، وبالمكانة الرفيعة التي تحظى بها على المستويين 
اإلقليمــي والدولــي، وبمســاعيها الخيــرة فــي دعــم مســيرة العمــل 

العربي المشترك، وإرساء دعائم األمن واالستقرار في المنطقة.
كمــا جــرى خــالل اللقــاء بحــث مســتجدات األحــداث فــي المنطقة 
االهتمــام  موضــع  والقضايــا  والعالميــة  اإلقليميــة  والتطــورات 
المشــترك.  مــن جانبــه، أعرب الفريق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايد 
آل نهيان عن تقديره للجهود الكبيرة لصاحب الجاللة في ترسيخ 
الروابــط األخويــة الوثيقــة بيــن مملكــة البحريــن ودولــة اإلمارات، 
مشــيدا باســتمرار التقدم الذي تشــهده مجاالت التنسيق والتعاون 

القائم بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

جاللة الملك يستقبل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة
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ــوزراء صــاحــب الــســمــو  ــ ــ بــعــث رئــيــس الـ
الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان ال 
خــلــيــفــة بــبــرقــيــة تــضــامــن إلـــى الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، وذلـــك إثـــر حــادث 
البرج  لــه  تــعــّرض  ــذي  ال الــمــرّوع  الحريق 
بباريس  نــوتــردام  لكاتدرائية  التاريخي 

وأدى إلى انهياره.
برقيته  في  الـــوزراء  رئيس  سمو  وعّبر   
ــرمــز الديني  عــن أســفــه لــفــقــدان ذلـــك ال
ــر الــتــاريــخــي الــعــالــمــي واإلنــســانــي  ــ واألث
وتضامن  تضامنه  سموه  معلًنا  العظيم، 
مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية.

رئيس  الملكي  السمو  بعث صاحب  كما   
الوزراء برقية تضامن مماثلة إلى رئيس 

وزراء جمهورية فرنسا إدوار فيليب.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتضامن 

02مع كاتدرائية نوتردام

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة ما يتمّتع به 
القطــاع الخــاص مــن مقومــات مميــزة مكنتــه 
مــن القيــام بــدوره األســاس كمحــرك رئيســي 
للنمــو فــي المملكــة، مشــيًرا ســموه إلــى أهمية 
مواصلــة بنــاء الشــراكات اإلقليميــة والدوليــة 
التــي تعمــل علــى تحفيــز البيئة االســتثمارية، 
بمــا يخلــق مزيــًدا مــن الفــرص النوعيــة التــي 
يعــود أثرهــا علــى الوطــن والمواطن، ويســهم 
في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة 

التــي اختطهــا عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
جــاء  خليفــة.  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
ذلــك، لــدى لقــاء ســموه بحضــور وزيــر المالية 
واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة 
آل خليفــة بقصــر الرفــاع أمس رئيــس جمعية 
المشروعات الفرنسية “ميديف إنترناشيونال” 
فريدريك سانشيز، حيث نّوه سموه بما وصل 
البحريــن  بيــن مملكــة  الثنائــي  التعــاون  إليــه 
وجمهوريــة فرنســا مــن مراحــل متقدمــة على 
جمــع األصعــدة والتي كان للزيــارات المتبادلة 
بيــن البلديــن علــى مختلــف المســتويات األثر 
الكبيــر فــي تعزيز عالقات الصداقة في شــتى 

المجاالت، مؤكًدا ســموه أهمية االســتفادة من 
الفرص االقتصادية والتجارية المشــتركة بين 
البحريــن وفرنســا بما يحقق مزيــًدا من النماء 

واالزدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
 مــن جانبه، أعرب رئيس جمعية المشــروعات 
الفرنســية “ميديف إنترناشــيونال” عن شــكره 
وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلــس الــوزراء علــى مــا يوليــه ســموه مــن 
اهتمــام فــي تعزيــز عالقــات التعــاون الثنائــي 
بيــن مملكــة البحريــن وجمهورية فرنســا على 

كافة المستويات.
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سمو ولي العهد: مواصلة بناء الشراكات الدولية لخلق مزيد من الفرص

سمو ولي العهد مستقبال رئيس جمعية المشروعات الفرنسية “ميديف إنترناشيونال”
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العاهل: مساٍع خيرة للشقيقة في دعم العمل العربي المشترك

اإلمارات تواصل تحقيق اإلنجازات المهمة في كل الميادين



03 local@albiladpress.com

األربعاء
17 أبريل 2019 
12 شعبان 1440

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، بحضــور الممثــل 
الشخصي لصاحب الجاللة سمو الشيخ عبدهللا 
بن حمد آل خليفة، وممثل جاللة الملك لألعمال 
المجلــس  رئيــس  الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة فــي قصــر الصخيــر أمــس 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضــة، رئيــس اللجنة األولمبيــة البحرينية، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، الرئيس 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وقدم ســمو الشــيخ خالد بن حمد، لجاللة الملك 
الفائزين في المســابقات الرئيســة في منافسات 
النســخة الثانية من بطولة أقوى رجل بحريني، 
والتــي أقيمــت برعايــة كريمــة مــن ســموه الذي 
وجه بتخصيص ريعها لدعم مرضى الســرطان، 
والرياضيون الفائزون في المسابقة هم: سلمان 
ســالم عبدهللا ســالم، وحســين علــي جمعة علي 
الفائزيــن  الموســوي  محمــد  وأحمــد  فاضــل، 
بجائــزة أقــوى رجــل بحريني بتحقيقهــم المركز 
األول في مســابقة الوزن الثقيل، وأحمد محمد 
الكوهجــي،  إبراهيــم  مصطفــى  وفــارس  طــه، 
وعيســى عــارف عيســى رشــدان الحائزين على 
المتوســط،  الــوزن  مســابقة  فــي  األول  المركــز 
وخالد عبده علي الظفري، والســيد شبر عبدهللا 
شــبر، ويوســف عبدهللا القــالف الحاصلين على 

المركز األول في مسابقة الوزن الخفيف.
وهنــأ جاللــة الملك، ســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
علــى نجــاح البطولــة التــي تقــام للعــام الثانــي 
علــى التوالي، مقــدرا ما يبذله ســموه من جهود 
مثمــرة حثيثــة للرقي لهــذه المســابقات، كما هنأ 
جميــع الفائزيــن علــى تفوقهــم وشــكرهم علــى 
هــذه اإلنجــازات الكبيــرة، ومــا حظيــت بــه هذه 
البطولة من مشــاركة واســعة من جانب الشباب 
التقــدم  دوام  لهــم  جاللتــه  متمنيــا  البحرينــي، 

والنجاح في مشاركاتهم القادمة.
وأثنــى جاللــة الملــك علــى المبــادرة اإلنســانية 
لســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد بتخصيــص ريــع 
والتــي  الســرطان،  مرضــى  لدعــم  البطولــة 
تأتــي فــي إطــار مبــادرات ســموه الهادفــة لدعم 
المجاليــن الرياضــي واإلنســاني، مشــيدا جاللــة 
الملــك بالنتائج المميــزة وتطورها عاما بعد عام 
ممــا يؤكد أن أبناء البحرين حريصون على رفع 
اســم وطنهم، وهــذا يعكس مقدرتهم للمنافســة 
وحافــزا  الدوليــة،  المحافــل  فــي  كفــاءة  بــكل 

لألبناء من النشء للسعي على سير خطاهم.
الرياضيــة  الحركــة  تشــهده  بمــا  جاللتــه  ونــوه 

والشــبابية فــي المملكة من ازدهــار وما يواصل 
الشباب البحريني تحقيقه من نجاحات متميزة 
مكنتــه من اعتالء منصات التتويج الدولية في 

إطــار الرعايــة والدعــم الذي يوليــه ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو الشيخ 

األلعــاب  لمختلــف  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
المواهــب  الرياضيــة، وحرصــه علــى احتضــان 

الشابة وتطوير قدراتها ومهاراتها.

جاللة الملك مستقبال سمو الشيخ خالد بن حمد والفائزين بالمراكز الثالثة األولى في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني

المنامة - بنا

أبناء البحرين حريصون على رفع اسم وطنهم بالمحافل الدولية
العاهــل يهنــئ خالد بن حمد بنجــاح بطولة أقوى رجــل بحريني للعام الثانــي على التوالي
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المنامة - وزارة الداخلية

قــرر محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، تشــكيل لجنــة 
الشــؤون االجتماعيــة بالمحافظــة برئاســة مديــر إدارة البرامج االجتماعية وشــؤون المجتمع 
فاطمــة الغتــم، حيــث تختص اللجنــة برصد ومتابعة الوضــع االجتماعــي واحتياجات األهالي 

االجتماعية؛ تعزيزا ألواصر التواصل بين المحافظة والمواطنين.

كمــا تــم تشــكيل لجنــة الشــؤون الخدميــة 
فــي المحافظــة برئاســة الشــيخ أحمــد بــن 
حمــود آل خليفة، وتختــص برصد ومتابعة 
الوضــع الخدمــي في نطــاق المحافظة على 

برفــع  اللجنتــان  األصعــدة كافــة. وســتقوم 
التقاريــر الدوريــة لســمو المحافــظ؛ التخــاذ 
اإلجــراءات التنســيقية الالزمة مــع الجهات 

ذات العالقة.  سمو الشيخ خليفة بن علي

سمو محافظ الجنوبية يقرر تشكيل لجنتين

المنامة - وزارة الداخلية

ضمن توجيهات سمو محافظ الجنوبية الشيخ 
خليفــة بــن علي بن خليفة، تــرأس رئيس لجنة 
المشــاريع والمبــادرات الشــيخ أحمــد بن حمود 
آل خليفة اجتماع اللجنة بحضور األعضاء من 

مختلف إدارات المحافظة.
وناقشت اللجنة، عدًدا من المقترحات المتعلقة 
القادمــة،  االجتماعيــة  والفعاليــات  بالبرامــج 

المشــاريع  بتطويــر  العالقــة  ذات  والمبــادرات 
والخدمــات بمختلــف مناطــق المحافظــة، كمــا 
تــم اســتعراض اإلنجــازات التــي تحققــت فــي 
المشــاريع الخدميــة، ومــن أبرزهــا وضــع حجــر 
األســاس في صالــة أهالي الدور من قبل ســمو 
مــن   % 95 نســبة  المحافــظ مؤخــًرا، وإنجــاز 
مشــروع صالــة تعــازي أهالي الــزالق، باإلضافة 

إلى إنجاز 75 % لمشــروع مركز شــباب عسكر، 
كما بلغت نسبة إنجاز مشروع مدرسة الشيخة 

موزة النموذجية للبنات 95 %.
واطلعــت اللجنــة علــى مســتجدات المشــاريع 
احتياجــات  تلبــي  التــي  والتنمويــة  الخدميــة 
األهالي والمواطنين وتحقق الرؤى والتطلعات 

القادمة في مختلف المناطق.

 الشيخ أحمد بن حمود يترأس اجتماع اللجنة

“الجنوبية” تتابع مستجدات المشاريع التنموية

“الخدمية” لـ  حمود  بن  وأحمد  “االجتماعية”...  لـ  رئيًسا  الغتم 

النموذجية موزة  الشيخة  ومدرسة  الزالق  إنجاز 95 % من صالة 
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صاحــب  الــوزراء  رئيــس  لقــاءات  جــاءت 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة العديــدة مــع أعضــاء مجلــس النواب 
خــال األســابيع الماضيــة ومــا شــهدته مــن 
نقاشــات بناءة بشــأن مســيرة العمل الوطني 
هــذه  ســاد  ومــا  المواطنيــن،  واحتياجــات 
اللقــاءات مــن روح التفاهم والتنســيق تجاه 
مختلــف الملفات، لتجــدد التأكيد على النهج 
أهميــة  بشــأن  يتبنــاه ســموه  الــذي  الراســخ 
بيــن  والتعــاون  الشــراكة  وتوطيــد  تعزيــز 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية مــن أجل 
أمــور  كل  فــي  شــاملة  رؤى  إلــى  الوصــول 

الوطن والمواطنين. 
وحملت هذه اللقاءات، وأخرها لقاء صاحب 
لجنــة  مــع  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
حقــوق االنســان بمجلــس النــواب، يــوم 13 
2019، العديــد مــن الرســائل المهمــة  أبريــل 
الراســخ  الديمقراطــي  النهــج  تجســد  التــي 
الــذي أرســى دعائمــه عاهــل البــاد صاحــب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
التعــاون  مــن  فعــال  لنمــوذج  أســس  والــذي 
والشــراكة البنــاءة بين الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية فــي خدمــة األهــداف الوطنية، 
ومنها تأكيد سموه أن “نواب الشعب يمثلون 
ديمقراطيتنا التي نعتز بها، وأبوابنا مفتوحة 
مســؤوليتنا  أن  منــا  يقينــا  أمامهــم،  دائمــا 
المشتركة تحتم علينا أن نتعاون لنحقق معا 

المزيد لخير هذا الوطن وصالح أبنائه”. 
كمــا عكــس هــذا اللقــاء حــرص ســموه علــى 
تلبيــة متطلبــات ورغبــات المواطنيــن التــي 
رافــدا  باعتبــاره  الشــعب  نــواب  يحملهــا 
تعتمــد عليــه الحكومة في اســتقاء برامجها 
الموجهة باألساس لخدمتهم، وتعزيزا لنظرة 
اإلنســان  حقــوق  لمفهــوم  الشــمولية  ســموه 
وهــو مــا تجلــى فــي قــول ســموه “إن توفيــر 
التــي  الخدمــات  مــن  المواطــن  احتياجــات 
تضمــن لــه العيــش الكريــم بكفايــة وجــودة 
نراهــا إرســاء لنهــج حقوقــي ضمــن نظرتنــا 
األمــر  االنســان”،  لمفهــوم حقــوق  الشــمولية 
الذي قوبل بتقدير وإشادة من جانب النواب 
مؤكديــن أن اهتمــام ســموه بــكل مــا يطرحه 
المواطنون بشــكل مباشر وعبر نوابهم وهذا 
منهــج يجســد أرفــع درجــات احتــرام حقوق 

االنسان.
وعبرت هذه اللقاءات في مجملها عن ملمح 
أساســي فــي فلســفة اإلدارة التــي ينتهجهــا 
صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء والتي 
يهدف سموه من خالها إلى التعرف بصورة 
أقرب على احتياجات ومتطلبات المواطنين 
فــي مختلــف مناطــق المملكــة، والعمــل على 
تلبيتها، حيث يؤمن ســموه بأهمية التواصل 
مــع مختلــف فئات الشــعب، وبأن مــا يطرحه 
النــواب مــا هو إلــى انعــكاس لتطلعــات أبناء 

البحريــن، وهــو مــا تجلــى فــي قــول ســموه: 
“حرصنا على تحقيق ما يطرحه النواب ألنه 
يمثل تطلعات شــعب عزيــز علينا وضع ثقته 
في نوابه الذين لن تدخر الحكومة جهدا في 

مواصلة مد جسور التعاون معهم”.
وعكســت األجــواء الوديــة التي اتســمت بها 
مــدى  الشــعب،  ممثلــي  مــع  ســموه  لقــاءات 
االحترام والتقدير الذي يكنه صاحب السمو 
الملكــي رئيس الوزراء، للســلطة التشــريعية، 
أعضــاء  مــن  وتقديــر  يقابلــه محبــة  والــذي 
رمــز  باعتبــاره  لســموه  التشــريعية  الســلطة 
وقامــة وطنيــة كبيــرة، ســاهمت مــن خــال 
فــي  الصائبــة  وقراراتهــا  الحكيمــة  رؤيتهــا 
تحقيق نهضة المملكة في شتى المجاالت. 

ولذلــك فلــم يكــن مســتغربًا إجمــاع النــواب 
الذين تشرفوا بلقاء سموه، في تصريحاتهم 
اللقــاءات،  هــذه  أعقبــت  التــي  الصحفيــة 
علــى مــا يبديه ســموه من تعاون مــع ممثلي 
كل  فتــح  علــى  ســموه  وحــرص  الشــعب، 
المباشــر  أمامهــم، واهتمــام ســموه  األبــواب 
المعيشــية  الملفــات  كل  بطــرح  والمســتمر 
بأعلــى  المواطنيــن  تهــم  التــي  واإلســكانية 
قــدر مــن الشــفافية والوضــوح؛ وبالنظــر في 
احتياجــات النــاس بشــكل ســريع، ومســتمر 
يلبي تطلعاتهم المنشــودة، مشــيدين بحكمة 
ســموه وإيمانــه وتشــجيعه لهــم ألن يكونــوا 

شركاء مع الحكومة في صنع القرار.
كمــا اســتحوذت هــذه اللقاءات علــى اهتمام 
كتاب الرأي واألعمدة في الصحافة المحلية، 
الذيــن رأوا فيها تأكيدًا على ما يوليه ســموه 

مــن دعم واهتمــام بتعزيز نهج الشــراكة بين 
لخدمــة  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين 
األهــداف الوطنية، وتحقيــق رؤى وتطلعات 
المواطنين، وتعزيز أمن واستقرار المجتمع. 
وقــد أســهمت اللقــاءات التــي أجراها ســموه 
مــع النواب أخيرفي حــل العديد من الملفات 
المواطنيــن،  بمصالــح  المرتبطــة  الخدميــة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  توجيهــات  ومنهــا 
رئيــس الــوزراء خــال االجتمــاع االعتيــادي 
األســبوعي لمجلــس الــوزراء المنعقد في 18 
مــارس 2019، والتــي جــاءت تجاوبــًا مــع ما 
أثاره النواب خال استقبال سموه لهم أخيرا، 
حيث وجه ســموه خال الجلسة إلى دراسة 
تنفيــذ 11 مشــروعًا وخدمــًة للمواطنيــن في 
المجاالت اإلسكانية والصحية واالجتماعية 
والمرافــق والبنــى التحتيــة، تســتهدف عددا 
مــن المناطــق ومنها قــرى المالكية، كــرزكان، 
شــهركان، صــدد، ســماهيج، الديــر، جدعلــي، 
جــرداب، الَكــَوَرة، والبــاد القديــم، وغيرهــا، 
وتكليــف ســموه لخمســة وزارات بذلك وهي 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  اإلســكان،  وزارة 
وزارة  العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات 
والمــاء،  الكهربــاء  شــؤون  وزارة  الصحــة، 
ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، علــى 
أن ترفع كل منها تقريرًا إلى مجلس الوزراء 

بشأن هذه المشاريع والخدمات.
بهــا  قــام  التــي  الميدانيــة  الجولــة  وكذلــك، 
قريــة  فــي  مــارس   23 الســبت  يــوم  ســموه 
علــى  لاطــاع  مــروزان.  ومنطقــة  ســنابس 
المشــاريع الخدميــة والتطويريــة التــي وجه 

ســموه بتنفيذهــا فــي تلــك المنطقــة. حيــث 
احتياجــات  متابعــة  علــى  ســموه  حــرص 
أهالــي منطقــة ســنابس ومــروزان في مجال 
الخدمات والمرافق، ووجه سموه إلى العمل 
الجولــة  خــال  ســموه  وأكــد  تلبيتهــا،  علــى 
علــى أن الحكومة تركــز جهدها لضمان تمتع 
مناطــق المملكة كافــة، بالخدمــات والمرافق 

التي تكفل راحة المواطنين فيها.
اســتنباط  يمكــن  فإنــه  عمًقــا  أكثــر  وبنظــرة 
العديــد مــن الــدالالت والنتائــج مــن لقــاءات 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء مــع 

أعضاء مجلس النواب، ومنها:
أن  علــى  الدائــم  ســموه  حــرص  أوال: 
التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن  العاقــة  تكــون 
البنــاء  التعــاون  علــى  قائمــة  والتشــريعية 
الــذي يخــدم المصلحــة الوطنيــة، وأن تكون 
الــذي  للوطــن هــي اإلطــار  العليــا  المصلحــة 
تنطلــق منــه كل المبــادرات، وأن يكــون غاية 
كل عمــل هــو الحفاظ على مــا تحقق للوطن 

وشعبه من مكتسبات والبناء عليها.
لــدور  ســموه  وإحتــرام  تقديــر  مــدى  ثانيــا: 
النــواب  بمجلســيها  التشــريعية  الســلطة 
والشــورى باعتبارهمــا أحــد أركان المســيرة 
الديمقراطيــة التي تعيشــها مملكــة البحرين، 
وبمــا يتوافــق مع مبدأ الفصل بين الســلطات 
الذي كفله الدســتور، ولذلك فإن ســموه دائم 
التأكيــد أن أبوابــه مفتوحــة للنــواب فــي أي 
والتنســيق  باســتقبالهم  يســعد  وأنــه  وقــت 
معهم في كل ما يرتبط بالشأن الوطني، كما 
أن سموه في العديد من المواقف التي كانت 

النــواب  بــادر بزيــارة مجلــس  تتطلــب ذلــك 
واســتطاع بحكمتــه أن يقــرب وجهات النظر 
بيــن النــواب والــوزارات في عــدة قضايا في 

الفصول التشريعية السابقة.
ثالثــًا: ايمــان ســموه التــام بحتميــة التكامــل 
هدفهمــا  ألن  الســلطتين  بيــن  والتعــاون 
واهتمامهمــا مشــترك أال وهــو خدمــة الوطن 
والعمــل مــن أجــل المواطــن، وهو ما تجســد 
فــي قــول ســموه: “ال أجامــل حينمــا أقولهــا 
بــل هــي حقيقــة عملنــا علــى تأصيلهــا وهــي 
أن رأينــا فــي تطويــر المشــاريع والخدمــات 
ُيشــاركنا فيه 40 رأيا مــن خيرة أبناء الوطن 
الذيــن يمثلــون شــعب البحريــن بأســره فــي 
“ليطمئــن  ســموه:  قــول  وكذلــك  البرلمــان”، 
أبناؤنا وبناتنا في بيت الشعب فاهتماماتهم 
هــي اهتماماتنــا وما يطمحــون اليه من أجل 
المواطــن نطمح لما هــو أبعد منه، ونعمل بما 
أوتينــا مــن عزيمــة ومــا لدينــا مــن إمكانيات 
ومــا يتوافــر مــن مــوارد أن نجعــل المواطــن 
يشعر بأن أمنه محفوظ واستقراره مكفول”.

الــوزارات  بــأن تقــوم  رابًعــا: اهتمــام ســموه 
النــواب  مــع  بالتواصــل  المعنيــة  واألجهــزة 
التنمويــة  بالمشــروعات  يتعلــق  مــا  فــي كل 
فــي مختلــف المناطــق، وهو ما يتجســد في 
توجيهــات ســموه المســتمرة للــوزراء باتباع 
تشــكل  التــي  المفتــوح  األبــواب  سياســة 
جســرًا لتعزيــز عاقات التعــاون الوثيقة بين 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، لخدمــة 

مسيرة العمل الوطني.
خامًســا: هــذه اللقــاءات تؤكــد إيمــان ســموه 

بــأن الجميــع شــركاء فــي المســؤولية لبلــوغ 
األهــداف الوطنيــة الطموحــة ودفــع جهــود 
مــن  تحقــق  مــا  علــى  للحفــاظ  التنميــة 
مكتســبات والمضــي قدمــًا إلى األمــام للبناء 
واألمــن  التنميــة  دعائــم  وترســيخ  عليهــا 
واالســتقرار، وهــو مــا أكده ســموه بقوله في 
أحــد هــذه اللقاءات: “ان شــراكتنا حتمية مع 
مجلس النواب، وأولوياتنا مشــتركة وهدفنا 

واحدا وهو الوطن وخدمة شعبه”.
سادًســا: توافــق الرؤى التــي يتبناها صاحب 
وأعضــاء  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
مجلــس النــواب فــي كل مــا يخــص الشــأن 
الوطنــي، انطاقا من كونهم ممثلي الشــعب، 
وأن مــا يطرحونــه تحــت قبــة البرلمــان ـ كما 
قــال ســموه ـ هو انعكاس لتطلعــات المواطن 
وأن ذلك يحظى بكل المتابعة واالهتمام من 

لدن الحكومة.
ســابًعا: حرص ســموه على ضرورة اســتمرار 
ألي  الســماح  عــدم  وضــرورة  التعــاون  هــذا 
عائق قد يبطئ من مسار التعاون والتنسيق 
والتشاور بين السلطلتين، ولذلك فإن سموه 
التأكيــد علــى ضــرورة  يحــرص دائمــا علــى 
توحيــد الكلمــة واالتفــاق على ما فيــه الخير 

والمصلحة للبحرين وشعبها. 
ثامنــا: مــدى اعجــاب ســموه بــروح الشــباب 
النــواب فــي هــذا  التــي يتســم بهــا مجلــس 
الفصــل التشــريعي وما يتميز بــه النواب من 
حماســة فــي طــرح القضايــا والموضوعــات 
التــي تتعلق بالوطــن والمواطــن، وذلك يعبر 
عــن دعم ســموه للشــباب البحريني وحرصه 
علــى تحفيزهــم للقيام بدورهــم في الحفاظ 
علــى وطنهم واالســهام االيجابي في تقدمه 

ونهصته. 
الملكــي  الســمو  القــول، إن صاحــب  ويبقــى 
هــذه  خــال  مــن  حــرص  الــوزراء  رئيــس 
اللقاءات على التأكيد على العاقة التكاملية 
بين السلطتين باعتبارها مبدأ راسخ، الهدف 
منــه اإلســهام بشــكل إيجابــي فــي تحقيــق 
مختلــف  علــى  البحريــن  شــعب  تطلعــات 
المشــتركة  األولويــة  باعتبارهــا  األصعــدة، 
التحديــات  ظــل  وفــي  وطنــي،  جهــد  لــكل 
الراهنة فإن الجميع يتطلعون إلى أن يستمر 
التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن  التفاهــم  هــذا 
البنــاء  عجلــة  دفــع  أجــل  مــن  والتشــريعية 

والتطوير لصالح المملكة وشعبها.

المنامة - بنا

قراءة في الرسائل المهمة للقاءات سمو رئيس الوزراء مع النواب
الخدمية الــمــلــفــات  بــحــل  أســهــم  السلطتين  بــيــن  ــاون  ــع ــت ال ــي  ف ســمــوه  نــهــج 

نقاشات بناءة بشأن 
مسيرة العمل 

الوطني واحتياجات 
المواطنين

سموه يؤمن بأهمية 
التواصل وأن ما 

يطرحه النواب 
يعكس التطلعات 

األجواء الودية 
عكست التقدير 

الذي يكنه سموه 
للسلطة التشريعية

سموه دائم 
التشجيع للنواب 
ليكونوا شركاء 
في صنع القرار

الجميع شركاء 
في المسؤولية 
لبلوغ األهداف 

الوطنية الطموحة



تحــت رعايــة كريمــة مــن حــرم رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، صاحبة الســمو الشــيخة حصة بنت علي آل خليفــة، أنابت كريمة صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة، الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة الفتتاح سوق السفارات الدولي الذي أقيم أمس بتنظيم من جمعية 
رعاية الطفل واألمومة بمقرها في مدينة عيسى بمشاركة 32 سفارة عربية وأجنبية، وبحضور عدد  من   قرينات   السفراء   والدبلوماسيين   العرب   واألجانب المعتمدين لدى مملكة 

البحرين   وسيدات   األعمال   وحشد   من   الفعاليات   النسائية   اإلعالمية   واالجتماعية.

 ونقلــت الشــيخة عائشــة بنــت راشــد آل خليفة 
تحيــات كريمــة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء ســمو الشــيخة لولــوة بنــت خليفــة آل 
المشــاركين، وتمنيــات ســموها  لجميــع  خليفــة 
بمواصلــة مســيرة النجــاح للفعالية فــي تحقيق 
إلــى دعــم  الراميــة  النبيلــة  أهدافهــا اإلنســانية 
العمــل الخيــري وتعزيز التواصل بيــن الثقافات 

والشعوب.
وأكــدت أن مملكــة البحريــن ذات تاريــخ طويل 
فــي رعايــة العمــل التطوعــي والخيــري يرتكــز 
على ما يتمتع به شعب البحرين من قيم أصيلة 
ومبادرة إلى اإلسهام والعطاء في كل ما يرتقي 

بالمجتمع ويحفظ وحدته الوطنية وتماسكه.
 وقالت الشــيخة عائشــة بنت راشــد آل خليفة: 
“إننا نعتز بأن نسير وفق الرؤى الحكيمة لألمير 
الوالــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة، الذي ُيعلي 
دائًمــا مــن قيمة وأثر العمــل التطوعي والخيري 
كإحــدى األدوات المهمــة فــي نهضــة المجتمــع، 
ليعطي سموه، حفظه هللا، بذلك القدوة والمثل 
فــي أهميــة المبــادرة لدعــم ومســاندة كل عمــل 
إنســاني ونبيل، فســموه صاحب مدرســة رائدة 

في البذل والعطاء لخير اإلنسانية”.
وأشــادت بالرعايــة الكريمــة مــن حــرم صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء صاحبــة الســمو 
لســوق  آل خليفــة  علــي  بنــت  الشــيخة حصــة 
ا، والــذي يشــكل دعًما  الســفارات الدولــي ســنويًّ
كبيــًرا أســهم فــي نجاحهــا، كما أشــادت باهتمام 
كريمــة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
بنــت خليفــة آل خليفــة  لولــوة  الشــيخة  ســمو 
ودعم سموها المستمر لكل الفعاليات واألنشطة 
االجتماعيــة والخيرية ذات األثر اإليجابي على 

المجتمع.
ونوهــت إلــى أهميــة ســوق الســفارات الدولــي 
لتعزيــز  مناســبة  باعتبــاره  ســنويا  يقــام  الــذي 
التقــارب والتفاهــم بيــن الشــعوب، وهــي قيــم 
تحــرص مملكــة البحريــن علــى ترســيخها فــي 
إطــار ما تتســم به مــن تاريخ مشــهود للتعايش 
والتآلــف بين جميــع الحضارات والثقافات التي 

تعيش على أرضها.
وتقدمــت بخالص الشــكر والتقديــر إلى جمعية 
رعايــة الطفــل واألمومــة برئاســة الشــيخة هند 
التــي  الجهــود  علــى  خليفــة  آل  ســلمان  بنــت 

قامــت بهــا الجمعية في اإلعداد وتنظيم ســوق 
الســفارات الدولــي، متمنيــة لجميــع المشــاركين 

فيه النجاح والتوفيق.
مــن جانبها، رفعت رئيســة جمعية رعاية الطفل 

واألمومــة الشــيخة هنــد بنت ســلمان آل خليفة 
خالــص الشــكر واالمتنــان والتقديــر إلــى حــرم 
صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء صاحبة 
آل خليفــة  علــي  بنــت  الشــيخة حصــة  الســمو 

وكريمــة صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 

بنــت خليفــة آل خليفــة  لولــوة  الشــيخة  ســمو 

علــى االهتمــام والرعاية الدائمة لمســيرة العمل 

البحريــن،  مملكــة  فــي  والتطوعــي  الخيــري 

وعلــى المســاندة المســتمرة للجمعيــة، وهــو مــا 
يســهم فــي تعزيــز الــدور اإلنســاني الــذي تقــوم 
المزيــد  تقديــم  علــى  ويســاعدها  الجمعيــة  بــه 
مــن العطــاء لصالــح المجتمــع، كمــا أعربــت عــن 
شــكرها للشــيخة عائشــة بنــت راشــد آل خليفة 
علــى حضورهــا ومشــاركتها فــي افتتــاح ســوق 

السفارات الدولي.
وقالــت إن ســوق الســفارات الدولــي اســتطاع 
خالل الســنوات الماضيــة أن يحقق أهدافه في 
توطيــد عالقــات التعــاون بيــن مملكــة البحرين 
ومختلــف الدول الشــقيقة والصديقة، كما نجح 
فــي أن يرســخ ألهميــة وأثــر العمــل التطوعــي 
والخيــري داخــل المجتمــع، باإلضافــة إلى كونه 
مــن أهــم األنشــطة التي تعتمــد عليهــا الجمعية 
فــي ميزانيتهــا حيــث يخصص ريعه فــي إقامة 

المشاريع االجتماعية التي تتبناها الجمعية.

الشيخة عائشة بنت راشد تفتتح سوق السفارات الدولي

افتتــاح ســوق السفــارات الدولــي
ــت عــلــي ــنـ ــة بـ ــصـ ــو الـــشـــيـــخـــة حـ ــمـ ــسـ ــة الـ ــبـ ــاحـ ــة مــــن صـ ــمـ ــريـ بـــرعـــايـــة كـ

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - معهد بيبا

افتتحت جامعة البحرين أمس 4 مختبرات 
الجامعــة  حــرم  فــي  المتجــددة  للطاقــة 
بالصخيــر، بالتعــاون مــع مركــز تكنولوجيــا 
الفبــرا  جامعــة  فــي  المتجــددة  الطاقــة 
والتعليــم  التربيــة  وزيــر  البريطانية.وأكــد 
رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد 
النعيمــي أهميــة جهود الجامعــة التطويرية 
المستندة إلى التوجيهات الملكية السامية، 
إذ يؤكد جاللة الملك ضرورة تقديم أفضل 
الخدمــات التعليميــة فــي جميــع المراحــل 

الدراسية.
عبدالحســن  والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  وأكــد 
نحــو  وبقــوة  تتجــه  البحريــن  أن  ميــرزا 
توليــد  فــي  المتجــددة  الطاقــة  اســتغالل 
باتجــاه  تدفــع  الحكومــة  وأن  الكهربــاء، 
ــا  متمنيًّ الطاقــة،  لهــذه  األمثــل  االســتغالل 
تعزيــز التعاون بيــن جامعة البحرين ومركز 
اهتمامــا  يلقــى  الــذي  المســتدامة،  الطاقــة 
الســتثمار  البــالد  عاهــل  لــدن  مــن  ــا  خاصًّ

الطاقة المتجددة.

علــى هامش مشــاركته فــي أعمال 
العمــل  لمؤتمــر   )46( الـــ  الــدورة 
العربــي، المنعقــدة فــي القاهرة في 
الفتــرة 21-14 أبريــل 2018، التقى 
وزيــر العمل والتنميــة االجتماعية، 
البحريــن  مملكــة  وفــد  رئيــس 
بعــدد  بالمؤتمــر جميــل  حميــدان، 
مــن وزراء العمــل ورؤســاء وفــود 
أطراف العمــل الثالثة )الحكومات، 
أصحــاب العمــل، العمــال(، وبحــث 
العالقــات  تعزيــز  ســبل  معهــم 
والتعــاون فــي المجــاالت العمالية، 
وتنســيق المواقــف بيــن مجموعــة 
المحافــل  فــي  العربيــة  الــدول 

الدولية. 
وضمــت اللقــاءات المذكــورة وزير 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
بالمملكة العربية السعودية، ووزير 
المــوارد البشــرية والتوطين بدولة 
اإلمارات العربية والمتحدة، ووزير 
عمــان  بســلطنة  العاملــة  القــوى 
ووزير العمل بالجمهورية العراقية، 
ووزيــر القــوى العاملــة بجمهوريــة 
مصر العربية.  وتبادل حميدان مع 
رؤســاء الوفــود العربيــة المرئيــات 
والسياســات  البرامــج  بشــأن 
المتعلقــة بخفــض معــدالت البطالة 

وأنظمة الحماية االجتماعية.

أكــد المديــر العام لمعهــد اإلدارة العامة 
)بيبا( رائد شمس، أن تعاون المعهد مع 
مؤسســة جفكون لتحســين اإلنتاجية، 
المشــتركة  اإلداريــة  الــرؤى  يترجــم 
وتطويــر  لتحســين  الدائــم  والســعي 
العمــل  ومنهجيــات  وآليــات  أنظمــة 
تبــادل  البحريــن، عبــر  الحكومــي فــي 
الخبــرات والتجــارب المهمــة والتعاون 
الفعــال إليجــاد حلــول مبتكــرة؛ لتعزيز 
أفضــل  وتطويــر  الحكومــي  العمــل 

الممارسات في مجاالت األداء المتميز 
واالبتــكار وغيرهــا من المجــاالت. جاء 
ذلك على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين 
معهــد “بيبــا” ومؤسســة جفكــون لتحســين 

اإلنتاجية.
وذكــر الرئيــس التنفيــذي لشــركة جفكــون 
برنامــج  تطويــر  تــم  أنــه  جعفــري  أكبــر 
“ممارســات تحســين اإلنتاجيــة” من جانب 
ســنة  منــذ  “جافكــون”  شــركة  مستشــاري 
1997 بناًء على خبراتهم المهنية الطويلة.

جامعة البحرين تفتتح 4 مختبرات للطاقة

بحث برامج خفض البطالة

“بيبا” يوقع اتفاقية مع “جفكون”

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية المنامة - وزارة الداخلية

تبــادل  علــى  الحــرص  اطــار  فــي 
الخبرات واالطالع على التجارب 
الدوليــة الناجحــة وبحــث أوجــه 
تطويــر  فــي  المختلفــة  التعــاون 
اإلصالحيــة،  المؤسســات  عمــل 
األداء،  تطويــر  فــي  يســهم  بمــا 
العامــة  اإلدارة  مــن  وفــد  قــام 
لإلصــالح والتأهيل برئاســة مدير 
عبدالســالم  العميــد  اإلدارة  عــام 
المملكــة  إلــى  بزيــارة  العريفــي 

المتحدة.
مرافــق  علــى  الوفــد  اطلــع  وقــد 
وســير  اإلصالحيــة  المؤسســات 
اإلصالحيــة  والبرامــج  األنظمــة 
المعمــول بهــا، بهــدف االســتفادة 
من هذه التجــارب والخبرات في 
المجاالت اإلصالحية والتأهيلية، 
الصالــح  علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا 

العام.

البحرين تطلع على 
تجارب بريطانيا 

بالمجال اإلصالحي

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  دشــن 
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف، جهاز 
صــرف أكيــاس القمامــة اآللــي فــي مجمــع 
الــوزارة  وكيــل  بحضــور  التجــاري،  إنمــاء 
لشــؤون البلديــات نبيــل أبوالفتــح والنائب 
أحمــد األنصاري ومدير عام بلدية المنطقة 
الجنوبيــة عاصــم عبداللطيــف، وعــدد مــن 
أعضاء المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية 
والبلدية.وأكــد  الــوزارة  فــي  والمســؤولين 
خلــف التزام الوزارة بتوجيهــات رئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
ال خليفــة، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين 
وتســهيل حصولهم عليها في أسرع وقت وأقل 
جهد، مشيرًا إلى أن تجربة بلدية الجنوبية في 
توفيــر جهاز لصرف أكياس القمامة تحقق هذه 
الغايــة وتصب في إطار خطــط الوزارة لتطوير 

الخدمات.
وأشــار إلــى أن التجربــة ســتعمم بعــد نجاحهــا 
فــي المنطقة الجنوبية علــى جميع المحافظات 

المواطــن  يضطــر  ال  بحيــث  قريبــًا،  األخــرى 
لمراجعــة البلديــة في الدوام الرســمي، إذ يتميز 
الجهــاز بتوفيــر الخدمــة علــى مــدى 24 ســاعة 
و7 أيــام فــي األســبوع، ويوجــد فــي مجمعــات 
تجارية قريبة من األحياء الســكنية، مما يسهل 
مــن حصــول المواطن علــى األكياس بكل يســر 

وسهولة.

وأعــرب أبوالفتــح عــن إعجابــه بفكــرة تزويــد 
المواطنيــن بأكيــاس القمامــة مــن جهــاز بســيط 
كبيــرًا  جهــدًا  يتطلــب  وال  االســتخدام  وســهل 
ســوى اختيــار اللغــة المناســبة ثــم إدخــال رقــم 
حســاب المشــترك لــدى هيئــة الكهربــاء وبعدهــا 
الرقم الشــخصي، ليحصــل بعدها على األكياس 

دون الحاجة إلى مراجعة مباني البلدية.

وزير األشغال يدشن جهاز صرف أكياس القمامة في مجمع اإلنماء التجاري

خلــف: تعميــم التجربــة بعد نجاحهــا علــى المحافظات

تدشين جهاز صرف أكياس القمامة في “اإلنماء”
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بدور المالكي

المنامة - وزارة اإلسكان

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر 
بمكتبــه بديــوان الــوزارة النائب ســيد 
اللقــاء  فــي  وجــرى  هاشــم.  فــالح 
المواضيــع  مــن  عــدد  اســتعراض 
الملــف  بمســتجدات  المتعلقــة 

اإلسكاني. 
تعزيــز  ســبل  إلــى  اللقــاء  وتطــرق 
التعاون المشــترك بين وزارة اإلسكان 
خطــط  ودعــم  النيابــي،  والمجلــس 
الــوزارة لتلبية الطلبات المدرجة على 
قوائــم االنتظــار، عبــر تســريع وتيــرة 
العمل بالمشــاريع اإلســكانية المدرجة 

على خطط الوزارة.

كمــا جرى اســتعراض ســير المشــاريع 
مــدن  فــي  التنفيــذ  قيــد  اإلســكانية 
ومســتجدات  الجديــدة،  البحريــن 
تلبيــة الطلبات اإلســكانية بالمحافظة 

الشمالية. 
طلبــات  جميــع  أن  الحمــر  وأكــد 
المواطنيــن فــي مختلــف المحافظات 
قبــل  مــن  ورعايــة  باهتمــام  تحظــى 
علــى  إدراجهــا  وســيتم  الــوزارة، 
المشــاريع  مــن  المســتفيدين  قوائــم 
للمعايــر  وفقــًا  الــوزارة  تنفذهــا  التــي 
الخاصة بتنظيم تخصيص المشــاريع 

اإلسكانية.

تسريع وتيرة المشاريع اإلسكانية



رفــع رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البحريــن 
لرعاية الوالدين أحمد البنا أسمى آيات الشكر 
والتقديــر إلــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
بمناســبة منحة سموه الســنوية لشهر رمضان 
الرمضانيــة  المبــارك، الفًتــا أن منحــة ســموه 
تجّســد حــرص ســموه الدائــم علــى مســاعدة 
مجــاالت  وتعــّزز  الوطــن  أبنــاء  مــن  الجميــع 

التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.
 وأكــد البنــا أن صاحــب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء اســتطاع أن يخلــق مــن حبــه للعمــل 
الخيــري تواصــاً وتكافــاً ومحبــة لمســاعدة 
اآلخريــن وأن ينّمــي لــدى الجميع من مختلف 
أبنــاء الوطن المقتدريــن ثقافة العمل الخيرى 
بحــرص  مشــيًدا  المجتمعيــة،  والمشــاركة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء على 

وتوفيــر  المواطنيــن  احتياجــات  تلمــس 
المناســبات  فــي  والســيما  احتياجاتهــم 
الدينية فضاً عن تواصل ســموه المباشــر مع 
الجمعيات الخيرية وتقديم يد العون لتطوير 
العمــل الخيــرى وتحقيق التكافــل االجتماعي 
األوقــات  كافــة  فــي  المجتمــع  أفــراد  بيــن 

ومختلف الظروف.
الملكــي  الســمو  صاحــب  منحــة  إن  وقــال   
رئيــس الــوزراء الرمضانيــة رســخت مفهــوم 
العمــل الخيــري والمبــادرات اإلنســانية التــي 
كان فيهــا ســموه مثــاالً يحتذى بــه، مؤكًدا أن 
منحــة ســموه أدخلــت البهجــة والفرحــة فــي 
نفــوس العديــد مــن األســر المتعففــة وأثلجت 
الصحــة  موفــور  لســموه  متمنيــن  صدورهــم 
والعافية، ســائلين المولى عّز وجّل أن يحفظ 

سموه ويجعله ذخًرا للوطن.

المنامة - بنا

منحة سمو رئيس الوزراء أدخلت البهجة في نفوس األسر المتعففة
ـــن ـــاء الوط ـــاعدة أبن ـــى مس ـــم عل ـــموه الدائ ـــرص س ـــد ح ـــن”: تجّس ـــة الوالدي ـــس “رعاي رئي

رفعت الناشطة االجتماعي حنان بنت سيف بن عربي  «
خالص الشكر وعظيم االمتنان إلى رئيس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة السنوية بمناسبة شهر رمضان، داعية المولى 

جلت قدرته أن يحفظ سموه ويرعاه ويسدد على 
طريق الخير خطاه.

وأكدت أن سمو رئيس الوزراء وكعادة سموه السنوية  «
يجود على المواطنين في مختلف مناطق المملكة 

بمنح سموه الرمضانية التي تخفف عليهم متطلبات 
الشهر الكريم، مؤكدة أن أيادي سموه البيضاء تمتد 

للمواطنين أينما كانوا كما هي مشاريع التنمية التي 
يقودها سموه بمختلف مناطق المملكة.

بن عربي تشكر سمو رئيس الوزراء

 محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين ملتزمة وستبقى دائًما ملتزمة بمكافحة جميع أشكال اإلرهاب 
وســتظل مشــارًكا فاعــاً فــي التحالــف الدولــي لمكافحــة تنظيــم داعــش اإلرهابي. جاء ذلــك في الكلمــة التي ألقاهــا وزير الخارجية فــي افتتاح 

االجتماع الحادي عشر للمجموعة المعنية بمكافحة تمويل تنظيم داعش، والذي تستضيفه البحرين في الفترة 17-16 أبريل 2019م.

وأشــار وزيــر الخارجيــة إلــى أنــه قــد تم 
عقــد االجتمــاع األول لهــذه المجموعــة 
على مستوى الخبراء في نوفمبر ٢٠١٤ 
المنامــة  إعــان  صــدر  حيــث  بالمنامــة، 
الــذي أقر بأن تمويل اإلرهاب هو مصدر 
قلــق عالمــي، ويتطلــب بــذل المزيــد من 
الجهــد وتضافر الجهــود؛ لحماية النظام 

المالي الدولي ومجتمعاتنا.
ونــوه بجهود التحالــف الدولي لمكافحة 
أدت  والتــي  اإلرهابــي،  داعــش  تنظيــم 
بشــكل  داعــش  تنظيــم  تدهــور  إلــى 
كبيــر ولــم يعــد يســيطر علــى أي أرض 
أو  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي 
جمهوريــة العــراق، كمــا تقلصــت قــدرة 
التنظيــم على تمويل وتنفيــذ الهجمات، 
مشــدًدا علــى ضــرورة الحــذر ومواصلة 
داعــش  هزيمــة  لضمــان  الجهــود؛ 
نهائــي  بشــكل  المماثلــة  والمنظمــات 
ووضع حد لتدفق الموارد المالية إليهم.

تحويــل  أن  الخارجيــة  وزيــر  وأضــاف 
األموال إلــى الجماعات اإلرهابية خارج 
أحــد  يشــكل  الحديــث،  المالــي  النظــام 
أهــم التحديــات في ظل اعتمــاد تنظيم 
داعــش وحــزب هللا اإلرهابــي والقاعــدة 
وتحويلهــا  األمــوال  اســتخدام  علــى 

وتخزينها بطرق غير شرعية.
وطالــب الوزيــر باالســتفادة مــن المراكز 
مثــل  المتطــرف  الفكــر  تحــارب  التــي 
المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف 
“اعتدال” في المملكة العربية السعودية، 

ومركز “صواب” في مدينة أبوظبي.

وزير الخارجية يلقي كلمة في افتتاح اجتماع مجموعة مكافحة تمويل “داعش”

اإلرهــاب أشــكال  جميــع  بمكافحــة  ملتزمــة  البحريــن  الخارجيــة:  وزيــر 

االستفادة من مراكز محاربة الفكر المتطرف

الرفاع - قوة الدفاع

جــرى تحــت رعايــة القائــد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة صبــاح أمس إقامة محاضرة 
عن القدس ألقاها الخبير والباحث الفلســطيني في جمعية الدراســات العربية والمتخصص في تفاصيل جغرافية مدينة القدس 

خليل التفكجي، والتي أقيمت بالكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني.

أن  البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  وأكــد 
مملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــاد صاحب 
آل خليفــة،  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجالــة 
كانت ومازالت تعتبر القضية الفلســطينية هي 
القضيــة المحوريــة، وأن دعــم مملكــة البحرين 
الراســخة  قناعتهــا  مــن  يأتــي  القضيــة  لهــذه 
فــي  الشــقيق  الفلســطيني  الشــعب  بحقــوق 
بنــاء وطنــه ونيــل حقوقــه المدنية المشــروعة 
والعادلــة فــي المجــاالت كافــة، مشــيرا إلــى أن 
القضية الفلســطينية تعيش في وجدان شعب 
البحريــن، وفــي وجدان كل عربــي، وكل نصير 

للحق والعدل.
وتطــرق الباحــث التفكجي فــي محاضرته إلى 
أّن االحتال يستبق قضية القدس في المرحلة 
النهائيــة عبــر طريقين رئيســين، يتمثــل أولهما 
فــي التوســع االســتيطاني المكثــف، ويتجّســد 
ثانيهمــا فــي جــدار الفصــل العنصري كما أشــار 
فــي محاضرتــه إلــى المخطــط اإلســتراتيجي 
نســبة  تقليــص  إلــى  يهــدف  الــذي  والمبرمــج 

المســتقبلية  الصــورة  العــرب، ورســم  الســكان 
لمدينة القدس التي ستكون مختلفة تماما عن 

صورتها الحالية. 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  المحاضــرة  حضــر 
بــن  محمــد  الشــيخ  طبيــب  الفريــق  للصحــة 
الدفــاع  شــؤون  ووزيــر  خليفــة،  آل  عبــدهللا 

الفريــق الركن عبــدهللا النعيمــي، ورئيس هيئة 
األركان الفريــق الركــن ذيــاب النعيمــي، ووكيل 
وزارة الدفــاع اللــواء الركــن الشــيخ أحمــد بــن 
محمــد آل خليفــة، وســفير دولة فلســطين لدى 
مملكــة البحرين طه عبدالقــادر، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام يحضر محاضرة عن القدس

التفكجي: االحتالل يستبق القدس باالستيطان وجدار العنصرية

المشير: القضية الفلسطينية في وجدان البحرينيين

06local@albiladpress.com

األربعاء
17 أبريل 2019 

12 شعبان 1440

المنامة - بنا

أكد سفير الواليات المتحدة األميركية 
لدى مملكة البحرين جاســتن سيبريل 
الشــراكة اإلســتراتيجية المبنيــة على 
بيــن  القائمــة  التاريخيــة  الصداقــة 
الشعبين البحريني واألميركي، والتي 
تحظــى بــكل الدعــم مــن كا البلديــن 

الصديقين.
احتفــال  بمناســبة  الســفير  وعبــر 
الســتقال   243 بالذكــرى  الســفارة 
عــن  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
شــكره وتقديره لعاهــل الباد صاحب 
بــن عيســى آل  الملــك حمــد  الجالــة 
صاحــب  الــوزراء  ورئيــس  خليفــة، 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهد نائب 
النائــب األول لرئيــس  القائــد األعلــى 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
آل  بــن حمــد  األميــر ســلمان  الملكــي 
خليفــة على دعمهم للعاقات الثنائية 

المتينة بين البلدين الصديقين.
وأضــاف فــي بيــان أمــس “فــي العــام 
الماضــي واصلنــا فــي إحــراز التقــدم 
في شــراكتنا مــع مملكــة البحرين في 
قطاعــات مهمــة”، مشــيرا إلــى أنه في 
العــام الماضــي 2018 تجــاوز التبــادل 
التجــاري الثنائي بيــن مملكة البحرين 
والواليــات المتحدة 3 مليارات دوالر، 
وقــال إن هــذا الرقــم القياســي يمثــل 
زيادة بنســبة 60 بالمئة عما كان عليه 

العام 2017.
وعــن دعــم الواليــات المتحــدة ألمــن 
واســتقرار المنطقة، أشــار السفير إلى 
بومبيــو  الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  أن 
فــي ينايــر مطلــع هــذا العــام، جــاءت 
للتأكيد مجددا على االلتزام المشترك 
لتعزيــز  الصديقيــن؛  البلديــن  بيــن 
الســام واالســتقرار في هذه المنطقة 

الحيوية من العالم.
ونوه الســفير إلى تعدد صور الشراكة 
الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  القائمــة 
موضحــا أن مــن أبــرز هــذه الصور هو 
مملكــة  تقدمــه  الــذي  القــوي  الدعــم 
البحريــن للقــوات البحريــة األميركية 

على مدى العقود.
وذكــر فــي هــذا الســياق أن مشــاركة 
 )John C. Stennis( حاملــة الطائرات
ضمــن جهــود ســاح البحريــة الملكي 
البحريني وســاح البحرية األميركية 
جاءت لتأمين حرية الماحة البحرية 
ولتأكيــد اســتمرارية التــزام الواليــات 
مــع  وشــراكتها  األميركيــة  المتحــدة 

المنطقة.
جاســتن  األميركــي  الســفير  وأردف 
سيبريل تطلع باده الى تعزيز التعاون 
الثنائــي بيــن البلديــن الصديقيــن فــي 
فــي هــذا  المجــاالت، معربــا  مختلــف 
الســياق احتفــاءه بالتعــاون المتنامي 
مجــال  فــي  األميركــي  البحرينــي 
التربيــة والتعليــم والفنــون على مدى 
الســنوات، موضحــا فــي هــذا الصــدد 
أن مــن المبــادرات الجديــدة فــي هــذا 
الجانــب االرتبــاط بين “جامعة جورج 
تــاون” وخليــج البحريــن للتكنولوجيا 
الماليــة، وبين جامعــة “جون جوبكنز” 

والكلية الملكية للجراحين.
البرامــج  “مــن  قائــا:  بيانــه،  وأنهــى 
القائمــة أيضــا التعــاون بيــن “جامعــة 
ويســت فيرجينيــا” والجامعة الملكية 
للبنــات، وكذلــك بين “جامعــة ديبول” 
ومعهد البحرين للدراسات المصرفية 
والماليــة، وتســتمر التطورات إلنشــاء 
البحريــن  فــي  األميركيــة  الجامعــة 
توســع  فــي  وثقتنــا  أمالنــا  وتــزداد 

وتعميق العاقات مستقبا”.

تكثيف التعاون المثمر بين “الخارجية” و“المالية”سيبريل: تقدم في الشراكة مع البحرين
ــريـــن ــحـ ــبـ ــة فـــــي الـ ــ ــاري ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــرص االس ــ ــف ــ ــل ــ ــج ل ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ الـ

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن أحمــد بن محمد آل خليفــة، بمكتبه بالديوان 
العــام للــوزارة، أمــس، وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل 

خليفة.

ونوه وزيــر الخارجية بالجهود التي يبذلها 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة فــي 
الساحتين المحلية والدولية، مؤكًدا حرص 
التعــاون  مواصلــة  علــى  الخارجيــة  وزارة 
مــع وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي في 
الترويــج للفرص االســتثمارية في المملكة 
للمضــي بجهــود التنميــة المســتدامة وبمــا 

يحقق مزيدا من الخير والنفع للبحرين.
وثمن الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة 
تعــاون وزارة الخارجيــة مــع وزارة الماليــة 
واالقتصاد الوطني، وإســهاماتها المستمرة 
في الترويج لمختلف المبادرات والمشاريع 
التــي تدعــم االقتصاد الوطني في مختلف 

علــى  الحــرص  مؤكــًدا  الدوليــة،  المحافــل 
أطــره  وتطويــر  المثمــر  التعــاون  تكثيــف 

وآلياته.
وزير الخارجية مستقبال وزير المالية واالقتصاد

المنامة - وزارة الخارجية

استعراض التنسيق بين البحرين و“الشيوخ األميركي”
ــاء الــمــجــلــس ــضـ ــي أعـ ــف ــوظ ــن م ــدا مـ ــ ــر الـــدفـــاع يــلــتــقــي وفـ ــ وزيـ

اســتقبل وزير شــؤون الدفــاع الفريق الركن 
عبــدهللا النعيمي فــي مكتبه بالقيادة العامة 
صبــاح أمــس، وفــدا مــن موظفــي أعضــاء 
بمناســبة  األميركــي؛  الشــيوخ  مجلــس 

زيارتهم البحرين. 
عاقــات  الوفــد  مــع  الوزيــر  واســتعرض 
القائمــة  المشــترك  والتنســيق  التعــاون 
بيــن مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة 

األميركيــة الصديقة.حضــر اللقــاء مســاعد 
والتمويــن  لإلمــداد  األركان  هيئــة  رئيــس 
اللواء الركن بحري يوسف مال هللا، ومدير 
الركــن  اللــواء  الفنــي  والتزويــد  الصيانــة 
بحــري أنور عبدهللا الجودر، ومدير التعاون 
العسكري اللواء الركن بحري محمد السادة، 
الركــن  اللــواء  العســكري  التدريــب  ومديــر 

وزير شؤون الدفاع مستقبال وفدا من موظفي أعضاء مجلس الشيوخ األميركيصاح السعد.

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل  «
خليفة، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، أمس، نائب المبعوث 

الخاص للتحالف الدولي ضد داعش السفير وليام روبوك. 
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير البحرين للجهود الكبيرة التي 

يقوم بها التحالف الدولي ضد داعش، ودوره المهم في محاربة 
التنظيمات اإلرهابية والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها، 
مؤكدا اعتزاز المملكة؛ كونها شريكا فاعال وعضوا مؤسسا 

للتحالف، مجددا التزام البحرين بمواصلة العمل معه؛ لتحقيق 
األهداف المرجوة في إرساء األمن واالستقرار في المنطقة 

والعالم.من جانبه، أشاد وليام روبوك عن اعتزازه بلقاء وزير 
الخارجية، بالجهود الملموسة للبحرين وجهودها الدءوبة؛ من 

أجل تعزيز األمن والسلم في العالم، مؤكدا أهمية مواصلة 
العمل المشترك لمواجهة أي تنظيمات إرهابية تسعى لزعزعة 

االستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية: دعم الجهود الدولية لترسيخ السالم



صــرح مديــر عام مديريــة شــرطة المحافظة 
الشــمالية، أن شــرطة المديريــة، تمكنــت مــن 
القبــض علــى شــخصين )بحرينــي - 21عامــا، 
بارتــكاب  متورطيــن  23عامــا(،   - وخليجــي 
عدد من قضايا السرقة باإلكراه تحت تهديد 
الســاح األبيــض، حيث اســتخدما في تنفيذ 
جرائمهما ســيارة ســرقاها أثنــاء توقفها أمام 

إحدى البرادات.

وأوضــح أنــه فــور تلقــي المديريــة، باغــات 
البــرادات  مــن  عــدد  تعــرض  مفادهــا  عــدة، 
للســرقة، تم مباشرة أعمال البحث والتحري، 
والتــي أســفرت عــن تحديــد هويــة المشــتبه 
بحوزتهمــا  وضبــط  عليهمــا،  والقبــض  بهمــا 
جانــب مــن المــواد المســروقة من بينهــا مبلغ 
مالي. وأشــار إلــى أنه جار اتخــاذ اإلجراءات 
القانونيــة الازمــة وإحالــة المقبــوض عليهما 

إلى النيابة العامة.

تنظــر محكمة االســتئناف العليا الجنائية في 
اســتئناف النيابــة العامــة لحكم بــراءة صادر 
ضــد رئيــس مجلــس إدارة إحــدى الصحــف 
تبرئتــه  تمــت  والــذي  اإلنجليزيــة،  المحليــة 
مــن قبــل محكمــة أول درجــة مما نســب إليه 
مــن اتهــام بنشــر خبــر يدعــي اختــاس أحــد 
دينــار  ألــف   62 األوروبييــن  األعمــال  رجــال 
ويدير شــركة وهمية، فضا عن أن له ســجا 
إجراميا، وحجزت المحكمة استئناف النيابة 

للحكم فيه بجلسة 29 أبريل الجاري. 
وورد فــي أوراق التحقيــق أن المجنــي عليــه 
كان قــد أبلــغ ضــد الصحيفة بأنها نشــرت في 
العــام 2016 موضوعــا تــم توجيــه االتهام له 
فيــه بأنــه مختلــس مبلــغ 62 ألف دينــار، وأن 
لديــه ســجا إجراميــا ويديــر شــركة توظيف 
عنــه  نشــر  الموضــوع  أن  مضيفــا  وهميــة، 
علــى خلفيــة اســتدعائه إلــى إدارة الجرائــم 
االقتصاديــة؛ للتحقيــق معه عــن خافات مع 
أحــد المتعامليــن مــع شــركته، فتم اســتغال 

الموقــف مــن قبــل الصحيفــة والتــي نشــرت 
تلــك األخبــار الكاذبــة عنــه، موضحــا أنــه تــم 
نشــر اســمه فــي الجريــدة بشــكل واضــح مما 
تســبب له في أضــرار كبيرة.لكــن وبالتحقيق 
مــع رئيــس مجلــس إدارة الصحيفــة المشــار 
إليهــا أنكــر مــا نســب إليــه، مبينــا أن المجنــي 
عليــه تقدم منذ فتــرة لطلب وضع إعان في 
صحيفتهم؛ ألنه يملك شركة للتوظيف، وكان 
اإلعــان عــن وظائف خارج مملكــة البحرين، 
فتــم نشــر عــدد 3 إعانات لــه، لكنه لــم يدفع 
قيمة تلك اإلعانات، وقد تبين لهم فيما بعد 
أن الشركة تم إغاقها. لكن أحد الصحافيين 
عــن  تحرياتــه  أجــرى  بالصحيفــة  العامليــن 
الشــركة، بعدما علم أن كل األشــخاص الذين 
اتصلــوا بالشــركة عــن طريق اإلعــان لم يتم 
الــرد عليهــم، فنشــر موضوعــا فــي الصحيفــة 
متهمــا فيــه صاحب اإلعــان باالحتيال وذكر 
اســمه. ولفــت رئيــس مجلــس اإلدارة إلى أنه 
وبصفته ال يقوم بمراجعة المقاالت التي يتم 
نشــرها، بينمــا يتكفــل آخــرون بالمهمــة، وأنه 

غير معني بالمراقبة على عمل الصحيفة.

المنامة - النيابة العامة

مطــر،  عدنــان  النيابــة  رئيــس  أعلــن 
مــن  باًغــا  تلقــت  العامــة  النيابــة  أن 
إدارة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة 
مفــاده قيــام أحــد مســتخدمي مواقع 
التواصــل االجتماعي بنشــر تغريدات 
تضمنــت  الشــخصي  حســابه  علــى 
أخبــاًرا ومعلومــات مكذوبة ال أســاس 
لهــا مــن الصحــة مــن شــأنها اإلضــرار 

بالنظام العام.
التحقيــق  النيابــة  باشــرت  وقــد 
علــى  اطلعــت  حيــث  الواقعــة،  فــي 
التغريــدات المنشــورة علــى الحســاب 
فيهــا  تبيــن  التــي  للمتهــم  الشــخصي 
غيــر  ومعلومــات  أخبــار  تناولــه 
صحيحــة وبناؤه عليها بشــكل يقيني 
آراء سلبية تشكك في أداء السلطات 

وقدرتهــا علــى حفــظ األمــن وحمايــة 
المجتمــع، وإفقــاده الثقــة فــي قــدرة 
مؤسســات البــاد المعنية علــى القيام 
بدورهــا فــي هــذا الصــدد، وذلــك على 
الرغــم مــن عــدم صحــة هــذه األخبــار 

وتلك المعلومات. 
فــي  المتهــم  النيابــة  اســتجوبت  كمــا 
بمــا  وواجهتــه  محاميــه  حضــور 
األخبــار  هــذه  بتداولــه  فأقــر  نشــره 
مــن  يتأكــد  لــم  أنــه  إال  والمعلومــات 
صحتهــا قبــل نشــرها، فأمــرت النيابة 
ا على ذمة التحقيق  بحبســه احتياطيًّ
بعد أن وجهت إليه تهمة إذاعة أخبار 
كاذبــة مــع علمــه بأنهــا مــن الممكن أن 
تحــدث ضــرًرا بالنظــام العــام، وكذلك 
التواصــل  وســائل  اســتخدام  إســاءة 

االجتماعي.

حبس متهم نشر تغريدات كاذبة

بينهـــم متهـــم عراقـــي والحبـــس 3 ســـنين  المؤبـــد  بيـــن  تراوحـــت  نالـــوا عقوبـــات 
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وزير الداخلية: نقدر تضحيات ومواقف اإلمارات للحفاظ على أمن المملكة

قام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة الفريــق 
ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان أمس، بزيارة إلــى وزارة الداخلية، بناء 
علــى دعــوة من وزيــر الداخليــة أخيــه الفريق 
أول ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، 
بحضــور عــدد مــن كبــار المســؤولين بالــوزارة، 
وســفير دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة لدى 
مملكــة البحريــن. ولدى وصول ســموه، عزفت 
الفرقــة الموســيقية للشــرطة، الســام الوطني 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة، 
أمــام  العــرض  طابــور  فصائــل  مــرت  بعدهــا 
المنصــة، وأدت التحيــة، ثــم توجه ســمو نائب 
رئيس الــوزراء وزير الداخلية بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة، ووزيــر الداخليــة 
إلــى قلعــة الشــرطة، حيث ســجل ســموه كلمة 
مملكــة  أن  فيهــا  أكــد  الزيــارات  ســجل  فــي 
البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
جســد واحــد ومصير واحــد، معربا عن خالص 
وشــعبا،  وحكومــة  قيــادة  للبحريــن،  تمنياتــه 
بالمزيد من الرفعة وأن يديم عليها اإلنجازات 
ويحفــظ رجالهــا األوفيــاء. وقــد تشــرف كبــار 
علــى  بالســام  الداخليــة  بــوزارة  المســؤولين 
أعضــاء  تشــرف  كمــا  الكريــم،  الضيــف  ســمو 
الوفــد الرســمي المرافق لســموه بالســام على 
وزيــر الداخليــة، وقــدم وزيــر الداخليــة هديــة 
تذكارية ألخيه سمو نائب رئيس الوزراء وزير 
الداخليــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
الشــقيقة. وفــي بدايــة جلســة المباحثــات بين 
الجانبيــن، ألقــى وزيــر الداخليــة الفريــق أول 
خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  ركــن 
كلمــة أعــرب فيهــا عــن ترحيبــه بنائــب رئيــس 
الوزراء وزير الداخلية بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشــقيقة الفريق ســمو الشــيخ سيف 
بن زايد بن ســلطان آل نهيان، والوفد المرافق 
محــل  الزيــارة  هــذه  أن  إلــى  منوهــا  لســموه، 
تقديــر واعتــزاز. وأعــرب الوزيــر عــن تقديــره 
والمشــرفة  الطيبــة  والمواقــف  للتضحيــات 
لإلخــوة في دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
مــن أجــل الحفــاظ على أمــن مملكــة البحرين، 

مشــيدا بالعاقــات التاريخيــة والمتميــزة بيــن 
البلديــن الشــقيقين، معربــا عن أملــه في نجاح 
زيارة سمو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة إلى 
مملكــة البحريــن، بمــا يســهم فــي تعزيــز آفــاق 

التعاون األمني في مختلف المجاالت.
مــن  جانبــا  الداخليــة،  وزيــر  اســتعرض  وقــد 
الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة 
وترســيخ قيــم المواطنــة، والتــي تم تدشــينها 
مؤخــرا ومــا تتضمنــه مــن مبــادرات تفصيلية، 
وتعــزز  الخطــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  تســهم 
دورهــا فــي تعزيــز األمن الشــامل. ومن جهته، 
أكــد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة الفريــق 
ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد بــن ســلطان آل 
نهيان، أن عاقات البلدين الشقيقين، تاريخية 
ومتميزة، وللبحرين مكانة متميزة في قلوبنا. 
وخــال المباحثــات، قــّدم رئيــس األمــن العــام 
اللــواء طــارق الحســن، إيجــازا حــول الوضــع 
األمنــي في مملكــة البحرين والجهــود األمنية 
االســتقرار  وتعزيــز  األمــن  لحفــظ  المبذولــة 
وحمايــة الســامة العامة، فيمــا عرض الجانب 
اإلماراتــي ألبــرز مجــاالت التعــاون والتنســيق 

األمني بين البلدين الشقيقين.
وتــم في جلســة المباحثات، مناقشــة عدد من 
االهتمــام  ذات  المهمــة  األمنيــة  الموضوعــات 
المشــترك، فــي إطار تعزيز التعاون والتنســيق 
فــي مجــال العمــل األمنــي والبنــاء علــى ما تم 
تحقيقــه فــي مســيرة التعــاون األمنــي بهــدف 
االرتقــاء بــاألداء لمواجهــة التحديــات األمنية 
والمتغيرات المتســارعة في الساحة اإلقليمية 
والدوليــة، وفــي هــذا اإلطــار تــم االتفــاق على 
تشــكيل فريــق عمــل قيــادي مشــترك، يرأســه 
من الجانب البحريني رئيس األمن العام ومن 
الجانب اإلماراتي وكيل وزارة الداخلية، حيث 
يتــم العمل على تعزيز التعاون والتنســيق في 
مجــاالت العمل األمني المشــترك بين البلدين. 
وأقام وزير الداخلية، مأدبة غداء على شــرف 
نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة بدولــة 
ســمو  الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان.

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اإلماراتي يزور وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أســقطت المحكمــة الكبــرى الجنائية الرابعة جنســية 138 متهًما من أصل 169، في قضيــة الجماعة اإلرهابية 
المســماة بـ”حــزب هللا البحرينــي”، وهــو أكبــر عــدد إلســقاط الجنســيات فــي قضية واحــدة منذ صــدور قانون 
حمايــة المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة فــي العــام 2006، كــون أن القضية تضم أكبــر عــدد للمتهمين بقضية 

مماثلة، فيما برأت 30 متهًما آخرين مما نسب إليهم بجميع االتهامات.

 8 بحــق  حضورّيــا  المحكمــة،  وقضــت 
لجميــع  اعتباريــا  وحضوريــا  متهميــن 
المتهمين، بالســجن المؤبد على 69 متهًما 
مبلــغ  متهميــن   6 عــدا  وغرمتهــم جميعــا 
100 ألــف دينــار لــكل منهــم وبتغريم أحد 
المدانيــن بالمؤبــد مبلــغ 231 دينارا و800 
فلــس قيمة تلفيــات بمركبة أمنية تســبب 
بهــا فــي حين غرمــت الســتة الباقين مبلغ 

500 دينار فقط لكل منهم.
10 ســنين  لمــدة  39 متهًمــا  كمــا ســجنت 
 32 غرمــت  الجنســية-  عراقــي  -أحدهــم 
تهًما منهم بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم 
و5 متهميــن آخرين مبلــغ 500 دينار فقط 

لكل منهم.
وحكمــت أيضــا بســجن 23 متهمــا لمــدة 7 
ســنوات عمــا نســب إليهــم مــن اتهامــات، 
وعاقبــت متهًمــا واحــًدا بالســجن لمــدة 5 
ســنوات بعدمــا قضت ببراءتــه من إحدى 
 6 حبســت  كمــا  إليــه،  الموجهــة  التهــم 
متهميــن لمــدة 3 ســنوات فقــط وبتغريــم 
أحدهــم مبلــغ 100 ألف دينــار ومتهم آخر 
بمبلــغ 500 دينار، وأخيــًرا أمرت بمصادرة 

المضبوطات.
وعقــب صــدور الحكم صرح رئيــس نيابة 

أحمــد  المستشــار  اإلرهابيــة  الجرائــم 
الحمــادي بــأن المحكمــة الكبــرى الجنائيــة 
الرابعــة أصــدرت حكمــا علــى 169 متهًمــا 
بجنايــة تأســيس واالنضمــام إلــى جماعــة 
إرهابيــة وإحــداث تفجيــر والشــروع فــي 
القتــل والتــدرب على اســتعمال األســلحة 
والمتفجــرات وحيــازة وإحــراز وصناعــة 
واألســلحة  المفرقعــة  المــواد  واســتعمال 
الناريــة بغيــر ترخيــص وتمويــل جماعــة 
إرهابيــة ونقــل واســتام وتســليم أمــوال 
وإخفــاء  إرهابيــة  لجماعــة  خصصــت 
األســلحة والذخائر والمتفجــرات وإتاف 

أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.
وأضــاف أن المحكمــة قضــت بمعاقبــة 69 
متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما 
ومعاقبــة  ســنوات،  عشــر  لمــدة  بالســجن 
23 متهًمــا بالســجن لمــدة ســبع ســنوات، 
ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس 
بالحبــس  متهميــن   7 ومعاقبــة  ســنوات، 
لمــدة ثاثــة ســنوات، وتغريــم 96 متهًمــا 
منهــم بمبلــغ مائــة ألــف دينــار لــكل منهــم، 
وأيضا تغريم اثني عشر متهًما منهم مبلغ 
خمســمائة دينــار لــكل منهــم، وإلــزام أحــد 
المتهميــن بمبلــغ مائتين وواحــًدا وثاثين 

دينــارا وثمانمائــة فلــس قيمــة التلفيــات، 
كمــا أمــرت بإســقاط الجنســية البحرينيــة 
عــن 138 متهًمــا وبمصــادرة المضبوطات، 

وقضت ببراءة 30 متهًما.
العامــة تلقــت باًغــا مــن  النيابــة  وكانــت 
عــن  الجنائيــة  للمباحــث  العامــة  اإلدارة 
مملكــة  داخــل  إرهابيــة  خليــة  تشــكيل 
النظــام  قيــادات  بقيــام  وذلــك  البحريــن 
مــن  لعناصــر  أوامرهــا  بإصــدار  اإليرانــي 
الحــرس الثــوري اإليراني بضــرورة العمل 
علــى توحيــد صفــوف عناصــر التنظيمات 
والتيــارات البحرينية اإلرهابية المختلفة، 
ســاحة  البحريــن  مــن  تتخــذ  والتــي 
لمخططاتهــا وأعمالهــا اإلجراميــة؛ وذلــك 
عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات 
المتواجــدة  والتيــارات  التنظيمــات  تلــك 
داخــل إيــران والتنســيق فيما بينهــا وبين 
المتواجــدة  المدربــة  اإلرهابيــة  العناصــر 
فــي دول أخــرى، فضــاً عــن تقديــم كافــة 
وســائل الدعم الفني واللوجستي والمالي 
لهــم؛ وذلــك بغرض انخراطهــم جميعا في 
تنظيــم إرهابــي موحــد يجتمعــون تحــت 
)حــزب هللا  أطلقــوا عليــه مســمى  رايتــه 

البحريني(.

مــن  الغــرض  أن  إلــى  الحمــادي  وأشــار 
توحــد واندمــاج تلــك القيــادات والعناصر 
التابعــة لهــا فــي الخــارج والداخــل تحــت 
)حــزب هللا  يســمى  موحــد  تنظيــم  رايــة 
الكــوادر  كافــة  تنشــيط  هــو  البحرينــي( 
حصولهــا  الســابق  لهــا  التابعــة  اإلرهابيــة 
علــى التدريــب العســكري خال الســنوات 
الماضية والتي تمت زراعتها داخل الباد 
إمكاناتهــا  مــن  لاســتفادة  نائمــة  كخايــا 
وتعويــض النقــص فــي القيــادات المدربــة 
عســكريا داخــل البحريــن نتيجــة القبــض 
على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج الباد.

وأضــاف أنــه تم تكليــف العناصــر المدربة 
عســكريا بتجنيــد عناصــر جديــدة داخــل 
البحريــن ونقــل خبراتهــا إليهــا وتدريبهــا 
ا علــى كيفية اســتخدام األســلحة  عســكريًّ
وزراعتهــا  المتفجــرات  وصناعــة  الناريــة 
وتفجيرها عن بعد باإلضافة إلى تدريبهم 

على إنشــاء المخازن الســرية فــي المنازل 
والمــزارع وأماكــن أخــرى وتهريــب ونقــل 
والمــواد  والذخائــر  األســلحة  وإخفــاء 
المتفجــرات  لصناعــة  الازمــة  واألدوات 
محليــة الصنــع، وتدريــب كافــة العناصــر 
كيفيــة  علــى  المملكــة  داخــل  اإلرهابيــة 
اســتخدام النقاط الميتة فــي نقل وتبادل 
واألســلحة  األمــوال  واســتام  وتســليم 
جاهــزة  المتفجــرة  والعبــوات  والذخائــر 
االســتخدام أو المصنعــة محليــا وأجزائها 

وأجهزة التفجير عن بعد.
ا  كمــا تــم تكليــف العناصر المدربة عســكريًّ
بالعمــل علــى تســفير المزيــد مــن الشــباب 
لألجهــزة  المعــروف  غيــر  البحرينــي 
األمنيــة إلى إيــران والعــراق ولبنان لتلقي 
معســكرات  فــي  العســكرية  التدريبــات 
عــدة  وتنفيــذ  الذكــر،  ســالفة  التدريــب 
واغتيــال  رصــد  تســتهدف  عمليــات 
منتســبي األجهــزة األمنيــة والشــخصيات 
العامــة واســتهداف الدوريــات والمركبات 
األمنية واالعتداء على المنشــآت النفطية 
االقتصاديــة  والمؤسســات  والخدميــة 
واألماكــن الحيويــة وذلــك بقصــد زعزعــة 
االســتقرار فــي البــاد والنيــل مــن الثقــة 
الــرأي  وتأليــب  األمنيــة  األجهــزة  فــي 
العــام ضــد النظــام الحاكــم وبــث الرعــب 
وترويعهــم  والمقيميــن  المواطنيــن  بيــن 
وأمنهــم  وحرياتهــم  حياتهــم  وتعريــض 
للخطــر ومنــع وعرقلة ممارســة الســلطات 

العامة أعمالها.
ذلــك  إثــر  وعلــى  أنــه  الحمــادي  وأفــاد 

قامــت إدارة المباحــث الجنائيــة بإجــراء 
والمكثفــة وتوصلــت  الجديــة  التحريــات 
إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم 
وفــق اإلجراءات القانونية وعرضهم على 
النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار 

بحق باقي المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل على 
ثبــوت التهم فــي حقهم إلى األدلة القولية 
ومجــري  عليهــم  المجنــي  شــهادة  منهــا 
التحريــات والقائمين على القبض وضبط 
المتهميــن  واعترافــات  المضبوطــات 
وكذلــك نتائــج التقاريــر الفنيــة والطبيــة 
وإجــراء الداللــة التصويريــة مــع عــدد من 
الوقائــع  ارتــكاب  كيفيــة  فــي  المتهميــن 
المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم 
وكشــوف حركة دخول وخروج المتهمين 
مــن البحريــن، فتــم إحالــة المتهميــن إلــى 
المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة وقــد 
المحكمــة  بجلســات  القضيــة  تداولــت 
بحضــور محامين المتهميــن ومكنتهم من 
الدفــاع وإبداء الدفــوع القانونية ووفرت 
لهــم جميــع الضمانــات القانونيــة، وقضت 

بحكمها سالف البيان.
ولفــت إلــى أنه للمتهمين حــق الطعن على 
الحكــم الصــادر أمــام محكمــة االســتئناف 
فــي المواعيــد المقــررة قانونــا إذا قامــت 
أســبابا قانونيــة تحملــه لذلك، كما يســمح 
بعــد  مــن  البحرينــي  القضائــي  النظــام 
الطعــن  االســتئناف  أمــام  الطعــن  مرحلــة 
أمــام محكمة التمييــز وهي من الضمانات 

القانونية المكفولة ألي متهم.

أحمد الحمادي

إسقاط جنسية 138 متهًما بقضية “حزب اهلل البحريني” وبراءة 30

طرح مناقصة تسجيل المركبات باستخدام “بلوك تشين”
ــات ــوم ــل ــع ــم ــاءة ال ــ ــف ــ ــة وزيــــــــادة ك ــف ــل ــك ــت ــل ال ــي ــل ــق ــرور: ت ــ ــمـ ــ الـ

أعلنــت اإلدارة العامــة للمــرور، طــرح مناقصــة لتعييــن شــركة فنيــة لتصميــم وتنفيــذ 
مشروع تقنية التعامالت الرقمية )بلوك تشين( لتسجيل المركبات في مملكة البحرين، 

داعيًة الشركات ذات االختصاص للمبادرة بتقديم عطاءاتها قبل نهاية مايو 2019.

وقد تم اإلعان عن طرح هذه المناقصة في 
إطــار انعقــاد المؤتمر العالمي لريــادة األعمال 
فــي البحريــن 2019 حيــث يمكــن للشــركات 
الراغبــة بتقديــم عطاءاتهــا لتصميــم وتنفيــذ 

المشــروع، االطاع على مزيــٍد من التفاصيل 
االلكترونــي  الموقــع  علــى  المشــروع  حــول 
www.ten� )لمجلــس المناقصات والمزايدات

.)derboard.gov.bh

من جهته، أكد مدير عام اإلدارة العامة للمرور 
العميــد الشــيخ عبدالرحمــن بــن عبدالوهــاب 
التســجيل  نظــام  مشــروع  أن  خليفــة  آل 
الجديــد، سيســهم فــي تقليــل التكلفة بشــكل 
كبيــر، خصوصــًا فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى 
البيانات األساســية للمركبــات، وزيادة كفاءة 
أعلــى  مســتوى  وتحقيــق  المعلومــات  إدارة 
من الشــفافية فــي عملية تســجيل المركبات، 
موضحا أن مشروع )بلوك تشين( يأتي ضمن 

توجــه الحكومــة لتوفير خدمــات ذات جودة 
عاليــة، توظــف أحــدث التقنيــات عالميــًا فــي 

تنظيم حركة تسجيل المركبات.
ويشــكل مشــروع تطبيــق تقنيــة التعامــات 
الرقميــة )بلــوك تشــين( لتســجيل المركبــات، 
إضافــة جديدة ضمن خطــط مملكة البحرين 
فــي مواصلــة  الحديثــة  التقنيــات  لتوظيــف 
القطــاع  دور  وتعزيــز  الخدمــات  تطويــر 

الخاص.

المنامة - وزارة الداخلية

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

سيف بن زايد يشيد بما تتمتع به البحرين من أمن واستقرار

فــي إطــار الزيــارة التــي قــام بهــا لمملكــة 
وزيــر  الــوزراء  رئيــس  نائــب  البحريــن، 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  الداخليــة 
المتحــدة الشــقيقة الفريــق ســمو الشــيخ 
نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد  بــن  ســيف 
قــام ســموه ووزيــر الداخليــة الفريق أول 
ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، 
التجاريــة  المجمعــات  أحــد  فــي  بجولــة 

الكبرى بالعاصمة المنامة.
وأشــاد ســمو الضيــف الكريــم بمــا وصلت 
إليه مملكة البحرين من نهضة شاملة في 

التنميــة والبنــاء والعمــران والحداثة وما 
تتمتــع بــه المملكة مــن طمأنينة وســكينة 

وأمن واستقرار
ركــن  أول  الفريــق  أعــرب  جهتــه،  ومــن 
الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخليــة عــن تقديره لســمو نائب رئيس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة بدولــة اإلمــارات 
وزيارتــه  الشــقيقة،  المتحــدة  العربيــة 
الــى مملكــة البحريــن، مشــيدا بالعاقــات 
األخويــة المتميــزة التــي تجمــع البلديــن 

والشعبين الشقيقين.
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ــن ــي ــن ــواط ــم ــل ــان” لــيــســت عــــــدوا ل ــ ــ ــك ــ ــ الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن: “اإلس
مرر مجلس النواب مقترحا بعدم حصر استفادة المواطنين الراغبين في االستفادة 

من برنامج مزايا اإلسكاني بمشاريع المطورين العقاريين المسجلين لدى الوزارة.

وقبــل التصويت، قال النائب عادل العســومي 
“أنــا مو عــارف قصــة وزارة اإلســكان، كل يوم 
غاثِّينا بشــي، أنا أبي أفهم المصلحة من حصر 
المســتحقين مــن 35 إلــى 40 ســنة بمطوريــن 

معينين”.
وتابــع: النــاس متكدســة فــي الغــرف، وتتصل 
فينا تصيح ليش ما تحسون فيهم، أتمنى من 
وزارة اإلســكان أن تســمع من ممثلي الشــعب؛ 
تريــح  أن  شــأنها  مــن  المقترحــات  هــذه  ألن 

الناس.
وذكــر أنــه إذا أردنا حفظ حقوق الناس، فعلينا 
معالجة مشكلة المواطنين الذين دفعوا أمواال 
طائلة للمطورين لالنتفاع من البرنامج، ثم تم 

استثناؤهم منه بعد تعديل البرنامج.
وقــال النائــب عبدالنبــي ســلمان إن المطورين 
معهــم  التعامــل  الــوزارة  حصــرت  الذيــن 
مــن  يعــدون  عامــا   35 عمــره  يتجــاوز  لمــن 

أســعارهم  تتــالءم  ال  الذيــن  المطوريــن  كبــار 
ومميزاتهم مع المواطن العادي.

فــي  النــاس  أدخــل  البرنامــج  أن  إلــى  ولفــت 
فوضــى وتســاؤالت، فحصر عمر المســتحقين 
في حدود معينة يراكم على اإلســكان مشاكل 
عديــدة، والســيما أن برنامــج مزايــا يمــول من 

القطاع الخاص بشكل كبير.
وقــال النائــب باســم المالكــي إن المقترح جاء 
بفعل ضغط الشــارع، وإن حصر المشروع لمن 
بمشــاريع مطوريــن  35 ســنة  فــوق  أعمارهــم 
معينــة  بمناطــق  بالقبــول  يلزمهــم  محدديــن، 

وهذا أمر غير صحيح.
غانــم  المجلســين  شــؤون  وزيــر  وأوضــح 
البوعينين أن عملية تسجيل المطورين عملية 
ماليــة  التزامــات  وتتضمــن  بحتــة  تنظيميــة 

وقانونية، وال عالقة لها بشخصنة األمور.
وقــال إن مــن يســتمع لمداخــالت النــواب مــن 

خــارج المجلس قد يتصور أن وزارة اإلســكان 
وكأنها عدو للمواطن.

وأضــاف أنــه إذا أرادنا رفــع أي مبالغ أو إجراء 

أي تعديالت، فالميزانية موجودة لدى النواب، 
وعليهم أن يجروا التعديالت التي تحقق هذه 

األهداف.

العسومي والبناي

استحقاق الزوج معاش زوجته المتوفاة
بــالــخــلــيــجــيــيــن ــارن  ــ ــق ــ ت ال  ــن  ــي ــي ــن ــري ــح ــب ال ــور  ــ ــ أج ــح:  ــالـ ــصـ الـ

مــّرر مجلــس النــواب 3 مشــاريع بقوانيــن 
الــزوج  عجــز  شــرط  بإزالــة  تقضــي 

الستحقاقه معاش زوجته المتوفاة.
وقبــل التصويــت، رفــض النائــب ممــدوح 
الصالــح مقارنــة وزير شــؤون المجلســين 
المواطــن البحرينــي بالخليجــي فــي عدم 
التقاعــدي،  زوجتــه  معــاش  اســتحقاقه 
علــى اعتبــار أن البــون شاســع بيــن أجــور 

الخليجيين والبحرينيين.
وقــال: أنــا أســتغرب أننــا نريــد اليــوم أن 
نســاوي الرجــل بالمرأة فــي الحقوق، إذ ال 
معنــى الشــتراط عجــز الزوج الســتحقاق 

معاش زوجته المتوفاة. 
عــدم  أن  المالكــي  باســم  النائــب  ورأى 
زوجتــه  لمعــاش  الــزوج  اســتحقاق 
المســاواة  مبــدأ  مــع  يتعــارض  التقاعــدي 
الــذي ينص عليه دســتور مملكة البحرين، 
ويتعــارض مع قواعد ديــن الدولة باعتبار 

أن هذا المعاش جزء من الميراث.

التعديــل  هــذا  إقــرار  أن  إلــى  ولفــت 
فــي  يســاهم  أن  شــأنه  مــن  التشــريعي 
التخفيــف مــن أعبــاء األســرة عــن كاهــل 

األب.
عبدالرحيــم  معصومــة  النائــب  وذهبــت 

إلــى اقتراح إجراء اســتفتاء شــعبي على 
إقــراره  أن  باعتبــار  التشــريعي،  التعديــل 
ســيوقع ظلًمــا علــى المــرأة في حــال عدم 

تأطيره بضوابط.
وبيــن النائــب محمــد العباســي أن الــزوج 

هــو المعنــي بالصــرف علــى أبنــاء زوجتــه 
نصيــب  يتضــرر  فلــن  وعليــه  المتوفــاة، 
األبنــاء باســتحقاق الزوج معــاش زوجته 

التقاعدي.
وذكــر النائب عادل العســومي أن المعاش 
ســنين،  وشــقاء  جهــد  نتــاج  التقاعــدي 
مــن حقــوق صاحــب  حــق  هــو  وبالتالــي 

المعاش.
أنــه  ســلمان  عبدالنبــي  النائــب  ورأى 
باإلمــكان وضــع ضابطــة تمنــع اســتحقاق 
الــزوج معــاش زوجته المتوفــاة في حال 
تــزوج مــن أخــرى، وضــرورة عــدم حصــر 
المسألة في حدود التكلفة، إذ إن المعاش 

سيصرف في كل األحوال.
المجلــس  أن  زايــد  علــي  النائــب  وذكــر 
األعلــى للمــرأة وهــو جهــة االختصاص لم 
يجــد مانًعــا من إقــرار هذا المشــروع، إلى 
جانــب أنــه مــن بــاب العدالــة االجتماعيــة 
استحقاق الزوج معاش زوجته المتوفاة.

ممدوح الصالح

بطاقة النظام اإللكتروني المخصصة ألعضاء مجلس النواب 
إلثبات الحضور واالحتساب في عملية التصويت

ســجلت جلسة مجلس النواب الثامنة 
الفصــل  مــن  األول  للــدور  عشــرة 
التشــريعي الخامــس اعتــذار كل مــن 
حمــد  والنائــب  قمبــر  عمــار  النائــب 
النعيمــي  علــي  والنائــب  الكوهجــي 
والنائب غازي آل رحمة، بينما شــهدت 
الجلســة تأخــر 10 نواب عــن الحضور 

في بدايتها.

اعتذار 4 وتأخر 
10 نواب

17 أبريل 2019 األربعاء
12 شعبان 1440

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

أين ذهبت الماليين وهل ُسجن وزير؟
ــدل ــ ــع ــ ــن اخــــتــــصــــاص وزيـــــــــر ال ــ ــ الـــــعـــــدالـــــة أوســـــــــع م

وجهت النائب زينب عبداألمير ســؤاالً لوزير 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ 
خالد بن علي آل خليفة حول الماليين التي 
تحدثــت عنها تقاريــر ديوان الرقابــة المالية 
واإلدارية، وما إذا تم محاسبة وسجن وزير 

أو مسؤول كبير بسبب هذه المخالفات.
أعــرف  أن  الســؤال  مــن  هدفــي  وأضافــت: 
إذا مــا قــام ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية 
بــأداء واجبه بالشــكل المطلوب، وأين موقع 
الخلل في الوزارات، فمن أمن العقوبة أساء 

األدب.
والشــؤون  العــدل  وزيــر  قــال  جهتــه،  مــن 

اإلســالمية واألوقاف الشــيخ خالــد بن علي 
آل خليفة إن ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
ال تتبــع وزارة العــدل، إضافــة إلــى أن ما يرد 
فــي تقارير الديوان ليــس بالضرورة جريمة 

فساد، فقد يكون قصورا وخطأ إداريا.
وأشــار إلــى أنه مــن غير الصحيــح القول إن 

حفظ 123 قضية يعني تبرئة أصحابها.
ولفــت إلــى أن العدالة أوســع مــن اختصاص 
وزيــر العدل، وأنــه ليس من اختصاص وزير 
العــدل حبس المســؤولين والــوزراء، وأنه لو 
كان بيده محاســبة المقصرين لما توانى عن 

تأدية مسؤولياته وتنفيذ اختصاصاته. زينب عبداألمير وأحمد السلوم

استكمال مرافق مدينة سلمان ومعالجة أخطائها
ــان ــ ــض ــ ــر رم ــ ــه ــ ــل ش ــ ــب ــ ــرري األمــــــطــــــار ق ــ ــض ــ ــت ــ ــــض م ــوي ــ ــع ــ ت

مــرر مجلــس النــواب مقترحــا برغبــة مســتعجال 
باستكمال المرافق العامة إلسكان مدينة سلمان 
ومعالجــة بعــض األخطاء في بيــوت المواطنين 

المنتفعين من الوحدات السكنية.
وقبــل التصويت، لفت النائب عبدهللا الدوســري 
إلــى تحميــل المنتفعيــن مــن الوحدات الســكنية 
تكلفــة تصحيــح األخطــاء الفنيــة فــي المدينــة، 
 300 دفــع  المنتفعيــن  بعــض  مــن  طلــب  حيــث 
دينــار؛ لتلبيــة طلبهــم بتصحيــح وضعيــة عمــود 
وذكــرت  الســكنية.  لوحدتــه  المالصــق  اإلنــارة 
النائــب فاطمــة القطــري أنهــا ســبق وأن عبــرت 
عــن مخاوفها من جهوزية وحدات هذه المدينة 

النموذجيــة قبــل جهوزيــة مرافقهــا،  داعيــة إلى 
إنشــاء هــذه  إلــى  الميزانيــة  مــن  توجيــه جــزء 
المرافــق. إلــى ذلك، وافق المجلــس على مقترح 
يقضي بمســاواة أقســاط االنتفــاع من الوحدات 
السكنية في مجمع 909 بقيمة أقساط الوحدات 
السكنية نفسها في مشروع الحنينية اإلسكاني. 
وطالــب بحصــر متضرري األمطــار األخيرة التي 
شــهدتها مملكــة البحريــن، وتعويضهــم تعويضــا 
عــادال قبــل حلول شــهر رمضان. ومــرر المجلس 
مقترحا بضم األقارب من الدرجة األولى متولي 
رعاية األشخاص المصابين بالتوحد الشديد من 

جانب من حضور المجلسالمستحقين لساعتي راحة.

وافــق مجلــس النــواب علــى مقتــرح 
جســر  بإنشــاء  مســتعجل  برغبــة 
مشــاة يربط قريتــي المعاميــر والعكر 
ذكــر  التصويــت،  وقبــل  الشــرقية. 
األهالــي  أن  المختــار  عمــار  النائــب 
أصبحــوا يطلقــون علــى هــذا الشــارع 
مســمى يعبر عــن معاناتهم وهو اســم 
“شــارع الموت”، وداعيا للموافقة على 
المقتــرح. وقال النائب فاضل الســواد 
إن العديــد مــن األرواح حصــدت على 
هذا الشــارع، وقريتا العكــر والمعامير 
متداخلتــان والتواصــل والتــزاور بين 

أبناء المنطقتين يعود إلى أمد بعيد.
يتــم  جســورا  هنــاك  أن  إلــى  ولفــت 
إنشــاؤها مــن دون داع، فــي الوقــت 
هــذا  إنشــاء  اســتصعاب  يتــم  الــذي 
حفــظ  فــي  سيســاهم  الــذي  الجســر 

أرواح الناس.
ووجدت النائب معصومة عبدالرحيم 
أنــه مــن المؤســف أن يطلــق على هذا 
المــوت، ونحــن  الشــارع اســم شــارع 
أن  المقتــرح  هــذا  مــن خــالل  نتمنــى 
اســم  إلــى  الشــارع  هــذا  اســم  يتغيــر 

جميل.

جسر مشاة بين العكر والمعامير

قــال وزيــر شــؤون مجلســي الشــورى 
والنــواب غانــم البوعينيــن إن معــاش 
ا،  الزوجــة المتوفــاة ليــس إرًثــا شــرعيًّ
العاجــز  غيــر  الــزوج  إضافــة  وإن 
لمســتحقي معــاش الزوجــة المتوفــاة 

سيؤثر على نصيب المستحقين له.
وأشار إلى أن التشريع الحالي لم يأت 
مــن فــراغ وإنمــا هــو وليــد ممارســات 

متجذرة في العديد من الدول.
وبين أنه إذا كانت المشكلة في حجم 
فأدعــو  البحرينييــن  وأجــور  رواتــب 

إلــى وضع قيــد بتحديد ســقف لراتب 
الــزوج الــذي يســتحق معــاش زوجته 

المتوفاة.

البوعينين: معاش الزوجة المتوفاة ليس إرًثا

البوعينين وكبير المستشارين

فاضل السواد عمار المختار 
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فــي نهايــة فبرايــر.. مرتفعــة 11 % على أســاس شــهري

اإلحصاءات قديمة.. رغــم توفيرها من “الحكومة اإللكترونية”

استثمارات البحرين بالسندات األميركية

الموقع اإللكتروني لـ “الصناعة والتجارة”.. بال جديد

رفعت البحرين اســتثماراتها في الســندات األميركية خالل شهر فبراير الماضي 
)أحدث بيانات متوافرة( بنســبة 11 % على أســاس شــهري، لتصبح 884 مليون 

دوالر، مقارنة بـ 796 مليونا المسجلة في شهر يناير 2019. 

وزادت هذه االستثمارات بحسب بيانات 
أمس  الصادرة  األميركية  الخزانة  وزارة 
)خــال  الــجــاري،  الــعــام  مطلع  منذ  األول 
حيث  دوالر،  مليون   164 نحو  شهرين( 
مرتفعة   ،2018 بنهاية  مليونا   720 كانت 

بذلك 23 %.
ورغم هذا االرتفاع بقيت حصة البحرين 
في السندات األميركية قياسا ببقية دول 
الخليج العربي، في ذيل القائمة، حيث لم 
اإلجمالية  القيمة  من   %  0.3 الـــ  تتجاوز 
 274.8 البالغة  الخليجية  لاستثمارات 

مليار دوالر.
التعاون  مجلس  دول  استثمارات  وكانت 
األميركية  الــخــزانــة  بــســنــدات  الخليجي 
نحو  الــمــاضــي  يــنــايــر  شــهــر  فــي  مجتمعة 
269.94  مليار دوالر، ما يعني أنها صعدت 

1.8 % في نهاية فبراير.
العربية  المملكة  اســتــثــمــارات  وجــــاءت 
 167 بــواقــع  األعــلــى خليجيا  الــســعــوديــة، 

مليار دوالر في فبراير، مرتفعة بنسبة 2.7 
يناير والــذي  المسجل فــي  الــرقــم  % عــن 

كان 162.6 مليار دوالر.
ــبــيــانــات نــفــســهــا إلـــى تــراجــع  ــارت ال ــ وأشــ
المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ اســتــثــمــارات 
في  دوالر  مــلــيــار   56 مــن  طفيف  بشكل 

يناير إلى 54.5 مليار دوالر في فبراير.
الدول  بقية  استثمارات  زادت  وبالمقابل، 
 42.3 الكويت  سجلت  حيث  الخليجية، 
مليار دوالر بنهاية فبراير الماضي، مقارنة 
وسلطنة  يناير،  في  دوالر  مليار   40.8 بـ 
 8.643 مقابل  دوالر،  مليار   8.85 ُعــمــان 
مليار دوالر بشهر يناير السابق له، وكذلك 
 1.238 ــى  إل اســتــثــمــارات قطر  وارتــفــعــت 
دوالر  مليار   1.203 بـ  مقارنة  دوالر  مليار 

في شهر يناير 2019.
ــذه األرقــــــام هـــي اســـتـــثـــمـــارات دول  ــ وهـ
الــخــزانــة  ــدات  ــنـ أذون وسـ فـــي  الــخــلــيــج 
استثماراتها  تشمل  وال  فقط،  األميركية 

ــرى فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، ســواء  األخــ
كانت حكومية أو خاصة.

الصين  حافظت  العالمي  المستوى  وعلى 
ــــدول  ال قــائــمــة  فـــي  ــمــركــز األول  ال عــلــى 
المستثمرة في سندات الخزانة األميركية، 
فبراير  بنهاية  تمتلكه  مــا  حــجــم  ليصل 
وهو  دوالر،  تريليون   1.13 نحو  الماضي 
أعلى مستوى منذ أكتوبر، مقارنة بـ 1.126 

تريليون دوالر في يناير الماضي.
امتاكا  دولــة  أكبر  ثاني  اليابان  ورفعت 
ــلــديــون األمــيــركــيــة، حــيــازتــهــا مــن هــذه  ل
السندات إلى 1.072 تريليون دوالر خال 

في  دوالر  تريليون   1.070 مقابل  فبراير، 
الشهر السابق له.

وفي المركز الثالث جاءت البرازيل، والتي 
رفعت استثماراتها إلى 307.7 مليار دوالر 
في فبراير الماضي، مقارنة بـ 305.1 مليار 

دوالر في يناير.
بالجاذبية  األميركية  الــســنــدات  وتتمتع 
النخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، 
ــعــائــد عليها  وهـــو مـــا يــفــســر انــخــفــاض ال
الفيدرالي  االحتياطي  كان  )الفائدة(، وإن 
األميركي )البنك المركزي(، ينفذ منذ فترة 

خطة لرفع أسعار الفائدة.

على الرغم من تدشــين وزارة الصناعة والتجارة والســياحة موقعها اإللكتروني 
بتوفيــر  صحافــي  مؤتمــر  خــالل  مؤكــدة   ،2018 أغســطس  شــهر  فــي  الجديــد 
اإلحصاءات بشكل دوري إن كان شهريا أو ربع سنوي، لكن ال تزال اإلحصاءات 
المتوفــرة قديمــة تعــود إلحصــاءات العــام 2017 والنصــف األول للعــام 2018، 

والتي تم اإلعالن عنها خالل المؤتمر الصحافي نفسه.

تقييم  بــعــرض  الـــــوزارة  تكتفي  فيما 
ــمــعــادن واألحــجــار  خــدمــات فــحــص ال
الكريمة دون اإلعان عن عدد الزيارات 
الخدمات  تقييم  تم  التي  والمعامات 
فهي  السياحية،  اإلحــصــاءات  أمــا  لها. 

 ،2017 الــعــام  مــن  األول  للنصف  تعود 
فهي  الخارجية،  التجارة  وإحــصــاءات 
تعود لشهر يناير 2017، رغم أن األرقام 
هيئة  موقع  على  شهريا  توفيرها  يتم 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.

وتعرض الوزارة على الصفحة الرئيسة 
ــمــعــامــات إلدارة  ال مــجــمــوع  لــلــمــوقــع 
الملكية الصناعية التي اكتفت باإلشارة 
كانت  إن  توضيح  دون   ”2018“ بـ  لها 
للعام بأكمله أم فترة معينة، فيما مؤشر 
للجهات  الممنوحة  الــتــصــاريــح  نسبة 
االستشارية والمانحة لشهادات اآليزو 

في المملكة لم يتم اإلشارة ألية فترة 
كانت.

ــرات الــقــيــاســيــة  ــؤشــ ــمــ ــ كـــمـــا تـــوجـــد ال
للجنسيات والقطاعات األكثر استثمارا 
إضافة  المستثمرة،  األمـــوال  ورؤوس 
المستحدثة،  التجارية  السجات  إلــى 
إذ تم عرض أرقام دون تحديد الفترة.

النفط يتجاوز 71 
دوالًرا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 71 دوالًرا 
هبوط  من  بدعم  الثاثاء،  أمس  للبرميل 
ــادرات فــنــزويــا وإيـــــران، وقــتــال في  ــ صـ
تزايد  بشأن  مخاوف  أثــار  ما  وهــو  ليبيا، 
التهديدات لإلمدادات، وهو ما طغى على 
في  المخزونات  بــارتــفــاع  توقعات  تأثير 

الواليات المتحدة.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 
بحلول  للبرميل  دوالًرا   71.37 إلــى  سنًتا 
1224 بتوقيت جرينتش. وارتفع  الساعة 
خام غرب تكساس الوسيط األميركي 30 
وزادت  للبرميل.  دوالر   63.70 إلــى  سنًتا 
الضغوط النزولية أيًضا على السوق بفعل 
األميركية،  المخزونات  بــزيــادة  توقعات 
ــدى اســـتـــعـــداد روســيــا  والــقــلــق بـــشـــأن مــ
منظمة  تــقــوده  لإلنتاج  بخفض  للتمسك 

“أوبك”.

لندن - رويترز

تـــســـتـــضـــيـــف قـــاعـــة 
ــــس بــبــيــت  ــل ــجــ ــمــ ــ ال
ــمــام  ــي ت الـــتـــجـــار فــ
من   10:00 الــســاعــة 
الخميس  غــٍد  صباح 
 ،2019 أبـــريـــل   18
لـــــــقـــــــاءاٍت ثــنــائــيــة 
ــاري  ــجــ ــ مـــــع وفـــــــد ت
تـــــايـــــلـــــنـــــدي يـــضـــم 
كبريات  عن  ممثلين 
التايلندية  الشركات 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

عدد من األنشطة التجارية، منها: األغذية المصّنعة، المشروبات، مستحضرات 
التجميل والصحة، قطاع خدمات التكنولوجيا، المنتجات المطاطية، السفر 

والسياحة، المجوهرات، التطوير العقاري، التعليم.
األعمال  وأصــحــاب  التجار  جميع  البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة  ودعــت 
 12:00 الساعة  حتى  ستستمر  التي  الثنائية  اللقاءات  لحضور  والمهتمين 
ظهرا؛ بهدف االلتقاء بممثلي الوفد التايلندي والتعرف على فرص ومجاالت 
تستهدف  الزيارة  أن  إلى  الفتة  الجانبين،  بين  االقتصادي  للتعاون  جديدة 
القطاع  بين  المشتركة  والتجارية  االقتصادية  العاقات  تعزيز  سبل  بحث 
الغرفة  وأكـــدت  بينهما.  التعاون  وتنمية  الصديقين  البلدين  فــي  الــخــاص 
اهتمامها وحرصها بتحقيق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتنشيط العاقات 
التجارية البحرينية التايلندية، وبكل ما يخدم تنمية عاقات الشراكة بين 
هذه  تكون  أن  أملها  عن  معربة  الصديقين،  البلدين  في  األعمال  قطاعات 
البحرين  بين  التجاري  التعاون  من  آفاق جديدة  لفتح  بادرة جيدة  الزيارة 

وتايلند في شتى المجاالت التجارية.

لقاءات ثنائية مع وفد تجاري تايلندي

المنامة - البحرين الوطني المنامة - التنمية الصغيرة والمتوسطة

ــن بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي أمـــس عن  أعــل
والــذي  السيف،  مجمع  في  لفرعه  تطويره 
سيقدم من خاله خدمات مصرفية أفضل 
للعماء الكرام مع تمديد ساعات العمل من 
وصولهم  وتيسير  احتياجاتهم  تلبية  أجل 
للخدمات المصرفية كجزء من استراتيجية 
تحول البنك المستمرة والتزامه بأن يكون 

أقرب من العماء. 
ويقدم الفرع الكائن في التوسعة الجديدة 
الخدمات  مــن  واســعــة  مجموعة  بالمجمع 
الجديدة، ورعاية خاصة للزبائن من األفراد 
ويعمل  كما  المميزين،  والعماء  والشركات 
من  العماء  لخدمة  أطــول  لساعات  الفرع 
يوم السبت ولغاية يوم األربعاء من الساعة 
00:10 صباحًا ولغاية الساعة 00:8 مساًء. 

يذكر  أن فرع مجمع السيف المطّور قد تم 
تصميمه بطراز عصري حديث يعكس هوية 
تجربة  تقديم  في  ورؤيته  الجديدة  البنك 
مصرفية مميزة  للعماء. ويضم الفرع ركنًا 

للخدمة الذاتية يعد من المميزات الرئيسية 
الــتــي مــن شــأنــهــا تقليص وقـــت االنــتــظــار 
 3 على  الفرع  يحتوي  كما  ملموس.  بشكل 
أجهزة صراف آلي متطورة لغايات السحب 
واإليــداع، عاوة عن جهاز اإليــداع النقدي 
لخدمة  طرحه  تــم  والـــذي  الكبيرة  للمبالغ 

العماء. 
و تـــم تــدشــيــن خــدمــة اســتــقــبــال الــعــمــاء 
Meet & Greet مع تواجد ممثلين لخدمة 

على  ومساعدتهم  الــفــرع   وزوار  العماء 
كيفية استخدام واالستفادة من الخدمات 
المتوفرة بركن الخدمة الذاتية في الفرع أو 
للعماء  بالنسبة  اإللكترونية.  القنوات  عبر 
لكبار  إطـــاق مجلس  تــم  فــقــد  الــمــمــيــزيــن، 
العماء لتوفير تجربة استثنائية وخدمات 
إلى توفير مواقف سيارات  مميزة، إضافة 
وصولهم  وسهولة  راحتهم  لضمان  خاصة 

للفرع.

تنطلــق اليــوم األربعــاء فعاليــات “مؤتمــر حاضنــات ومســرعات األعمــال الخليجــي الثانــي” على مــدار يومــي 17 و18 أبريل بفندق 
داون تــاون روتانــا، بتنظيــم من جمعية البحرين لتنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، تحت رعاية وزيــر الصناعة والتجارة 
والســياحة زايــد الزيانــي، و”تمكيــن” بمشــاركة 5 دول خليجيــة هي البحرين  والســعودية واإلمــارات وعمان والكويــت، إلى جانب 

استضافة دولة فلسطين الشقيقة كضيف شرف للمؤتمر. 

رائـــد   300 نــحــو  ــيــات  ــفــعــال ال ويــحــضــر 
على  صغيرة  مؤسسة  وصــاحــب  عمل 
عمل  وورش  في جلسات  مــدار  يومين 

تفاعلية مستمرة.
لتنمية  البحرين  جمعية  رئــيــس  وقـــال 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أحمد 
جهودها  تــوالــي    الجمعية  إن  الــســلــوم، 
المؤيد،  فاروق  الرئيس  الفخري  برعاية 
المؤتمر  لتنظيم  خططها  فــي  وتنطلق 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي يــأتــي بعد 
النسخة  حققته  الــذي  المتميز  النجاح 
150 مــن رواد  نــحــو  بــمــشــاركــة  ــى  ــ األول
األعمال والشركات الناشئة من البحرين 

و4 دول خليجية شقيقة.

ضيافة  ارتـــأت  المؤتمر  إدارة  أن  وأكــد 
ــيـــة صــديــقــة  دولــــــة عـــربـــيـــة أو إســـامـ

ــمــؤتــمــر  ــن نـــســـخ ال ــســخــة مــ ــل ن ــي كــ فــ
ــقــادمــة لــعــرض  ــتـــداء مـــن الــنــســخــة ال ابـ
حاضنات  قطاع  في  وخبراتها  تجاربها 
ومــســرعــات األعـــمـــال، وعـــرض قصص 
وهــو  ــال،  ــمـ األعـ لــــرواد  مختلفة  نــجــاح 
التجارب  مــا يعزز االســتــفــادة مــن هــذه 
رواد  من  والخليجي  البحريني  للشباب 
األعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة 
نجد  لم   “ السلوم  والمتوسطة، وأضاف 
خيرا من دولة فلسطين الشقيقة لتكون 
الثاني  الخليجي  للمؤتمر  ضيف  أول 
ــال بما  ــمـ لــلــحــاضــنــات ومــســرعــات األعـ
كبيرة في  “فلسطين” من مكانة  تحمله 

قلب كل بحريني وخليجي وعربي”.

ــات عــمــل أطـــول ــ ــاع ــ ــّورة وس ــ ــط ــ مـــع خـــدمـــات م ــاركة 5 دول خليجيـــة وفلســـطين “ضيـــف شـــرف” بمشـ

“الوطني” يعزز تواجده بمجمع السيف انطالق “حاضنات ومسرعات األعمال” اليوم
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884
دوالر مليون 

أحمد السلوم

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

المنامة - مجلس التنمية

السنابس - الغرفة

أعلنت “بروبرتي فايندر”، المنصة العقارية اإللكترونية الرائدة على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن استحواذها 
مؤخــًرا علــى “بحريــن بروبرتي وورلد”، البوابــة العقارية الرائدة في البحرين. ودأبت المجموعة على مدار األعوام الخمســة 
الماضيــة علــى تشــغيل عملياتهــا في الســوق البحرينية مــن خالل بوابــة Propertyfinder.bh، وســّجلت دخولهــا األول إلى 
المملكة في عام 2013. وتأتي عملية االســتحواذ هذه بعد أشــهر قليلة من حصول “بروبرتي فايندر” على تمويل بقيمة 120 

مليون دوالر من شركة “جنرال أتالنتك” لألسهم الخاصة في نوفمبر لعام 2018.

ــال الـــمـــؤســـس والـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي  ــ  وقـ
العقارية،  فــايــنــدر”  “بــروبــرتــي  لمجموعة 
مايكل  لهياني “ُتعتبر هذه الخطوة واحدة 
قوية  استراتيجية  خــطــوات  ثـــاث  مــن 
اتــخــذنــاهــا بــقــيــادة جــنــرال أتــانــتــك منذ 
إذ  االستثمارية.  جوالتنا  آلخر  استكمالنا 
تمثلت الخطوة األولى في زيادة حصتنا 
في البوابة العقارية التركية زينجات، إلى 
آر  جانب استحواذنا على مجموعة جيه 
دي، منافستنا في دولة اإلمارات. وتغمرنا 
ــي منطقة  فـ ثــقــتــنــا  لــتــرســيــخ  الـــســـعـــادة 

سوق  في  االستثمار  ومواصلة  البحرين 
اإلمكانات  من  بالكثير  تتمتع  بأّنها  نؤمن 
ونــحــافــظ عــلــى وجـــودنـــا فــيــهــا مــنــذ عــام 
عملية  أّن  إلـــى  لــهــيــانــي  وأشــــار   .”2013
االستحواذ سُتتيح فرصة لترويج القطاع 
في  المستثمرين  لدى  البحريني  العقاري 
“تعكس  وتــابــع  األوســـط.  الــشــرق  منطقة 
الذي  المحتمل  النمو  االستحواذ  صفقة 
على  نحرص  حيث  المملكة،  من  نتوقعه 
مواصلة تطوير أفضل العروض والبيانات 
ــعــقــاريــة لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في  ال

البحرين على حد سواء”.
يشّكل  االستحواذ  أّن  اللهياني  وأضــاف 
إنجاًزا جديًدا سُيساعد “بروبرتي فايندر” 
الشرق  منطقة  في  حضورها  تعزيز  على 
األوسط وشمال أفريقيا. وأضاف الرئيس 
“ستسنح  المجموعة  ومؤسس  التنفيذي 
المجال  فــي  المختصين  أمـــام  الــفــرصــة 
ــعــقــاري فـــي الــبــحــريــن لــتــقــديــم مـــا في  ال
حيث  األســـواق  من  العديد  في  جعبتهم 
القائمة  بأعمالها  فايندر  بروبرتي  تتمتع 

وجمهورها الواسع من المستثمرين”.

بن  هشام  الشيخ  العاصمة  محافظ  افتتح 
 The“ عبدالرحمن آل خليفة حاضنة األعمال
Startup Factory “التي أسسها رجل األعمال 
السيف  فــي ضاحية  ومــقــرهــا  فــخــرو  حــامــد 
الحاضنة  تستهدف  حيث  األوركــيــد(،  )مبنى 
تحتاج  التي  المحلية  الناشئة  المؤسسات 
التخطيط  مجاالت:  في  واإلرشـــاد  التوجيه 
وتطوير  الــنــقــدي،  الــتــدفــق  وإدارة  الــمــالــي، 
وبناء  التسويق،  على  والتدريب  المنتجات، 
المحافظ  وأكد  والتمويل واإلرشــاد.  الفريق، 
دورا  األعمال  نمو  ومسرعات  للحاضنات  أن 
بكل  الصغيرة  المشاريع  إمــداد  في  جوهريا 
والمساندة  الــدعــم  عــوامــل  مــن  تحتاجه  مــا 
آفاق  بما يخدم ذلك  خال مرحلة االنطاق 
رجــال  مــن  الــخــاص  القطاع  أمــام  االستثمار 

يتماشى  بما  واألجانب  البحرينيين  األعمال 
ذلك مع األهداف السامية للرؤية االقتصادية 
2030، منوها إلى أن اهتمام الحكومة بإنشاء 
البحرين  مملكة  تــقــديــر  يظهر  الــحــاضــنــات 
المحلي  الصعيدين  على  األعــمــال  لمجتمع 
والدولي لدور الحاضنات في توفير المنصة 
إلهام رواد األعمال  التي تعمل على  المثالية 
لتحقيق  الفرصة  وإتاحة  إلطاق مشاريعهم 

ملموس.  لواقع  أفكارهم  وترجمة  أحامهم 
الحاضنة دوًرا  “تلعب  من جهته، قال فخرو 
في تحديد وتعزيز مواهبنا المحلية، وهدفنا 
وتغذية  إنشاء  على  المساعدة  هو  النهائي 
تصدير  يمكنها  الــتــي  البحرينية  الــشــركــات 
لقد  العالم  دول  بقية  إلــى  وخدماتها  سلعها 
يمكنني  وال  كبيرة  إمــكــانــات  بالفعل  رأيـــت 

االنتظار لمعرفة أدائهم”.

تخدم المؤسسات الناشئة في مجالي التوجيه واإلرشادبعد زيادة حصتها في البوابة العقارية “زينجات”بـ 40 %
تدشين الحاضنة “The Startup Factory”“بروبرتي فايندر” تستحوذ على “بحرين بروبرتي وورلد”

المنامة - محافظة العاصمة

جانب من االحتفال بتدشين الحاضنة
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انطلقــت أمــس جلســات النســخة الحاديــة عشــرة مــن 
المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال الــذي تنظمــه الشــبكة 
الدوليــة لريــادة األعمــال بالتعــاون مــع صنــدوق العمــل 
“تمكيــن”، بحضــور نائب رئيس مجلس الوزراء، الشــيخ 
خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة وذلــك فــي مركــز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة دولية واسعة. 

وأكــد وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة زايــد الزياني 
الــدور الريــادي للمملكة فــي تعزيز ثقافة ريــادة األعمال 
وجــذب االســتثمارات الدوليــة، وذلك مــن خالل إطالق 
حزمــة مــن المبــادرات التنظيمية التي تســتهدف تعزيز 

أداء البيئة االقتصادية في البحرين.
بــدوره، قــال رئيس مجلس إدارة تمكين، الشــيخ محمد 
بــن عيســى آل خليفــة  “يفخــر تمكيــن باســتضافة هــذا 
المؤتمــر ألول مــرة فــي المملكــة بالتعــاون مــع الشــبكة 
الدوليــة لريــادة األعمــال، والتــي تحفــز التواصــل بيــن 
آالف رواد األعمــال والباحثيــن وصناع القرار من جميع 
ثقافــة  علــى  للتعــرف  الفرصــة؛  وتتيــح  العالــم  أنحــاء 
ريادة األعمال المتنامية باســتمرار فــي المملكة،” منوها 

بمســتوى جلســات المؤتمر وما يقدمه من طرح متميز، 
والذي يمثل نموذجا يحتذى به.  

وأدار  الجلســة االفتتاحيــة حــول الفــرص والتطلعــات 
المتاحــة فــي البيئــة االقتصاديــة فــي المملكة، مؤســس 
جوناثــان  األعمــال  لريــادة  الدوليــة  الشــبكة  ورئيــس 
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  فيهــا  وشــارك  أورتمانــز 
التنميــة  لمجلــس  التنفيــذي  والرئيــس  والســياحة، 
والمديــر  والمؤســس  الرميحــي،  خالــد  االقتصاديــة، 

ليفينــج  وذا  شــوكوالتيري  مايــا  لشــركة  التنفيــذي 
كونســبتس، ســونيا جناحي، وأخيرا المؤســس والمدير 
التنفيــذي لشــركة عبــر القارات لالستشــارات ومؤســس 

شريك لتطبيق “الراوي” هالة سليمان. 
وناقــش المتحدثون خالل الجلســة أبرز نتائج مبادرات 
ســياق  فــي  أطلقتهــا  التــي  التطويــر  وإســتراتيجيات 
أهــداف التنميــة االقتصاديــة المســتدامة، ودعــم بيئات 
المؤسســات الناشــئة في البحرين، الســيما فرص الدعم 

التــي يقدمهــا “تمكيــن”، وإجراءات الســجالت التجارية 
التي تسهل فرص االستثمار في المملكة. 

مــن جهتــه، أعــرب الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق العمــل 
“تمكيــن” إبراهيــم جناحــي عــن ترحيبه بهذه المشــاركة 
الواســعة التــي تشــهدها أعمــال المؤتمر العالمــي لريادة 
األعمــال في مســتهل أعمالــه أمس ، والســيما ما يحمله 
مــن تطلعــات منســجمة مــع الجهــود العالمية فــي تعزيز 
علــى  تحدياتهــا  ومناقشــة  األعمــال،  ريــادة  بيئــات 

المستوى العالمي.
واســتلهت جلســات المؤتمــر بجلســة رئيســية لجوناس 
 ،”Skype“ كيلبيرج المؤســس المشــارك لشــركة ســكايب
عبــر فيهــا عن ســروره بالمشــاركة في هذه النســخة من 
هذا المؤتمر العالمي.  واستضاف المؤتمر أكثر من 110 
جلســة وأكثــر من 240 متحدثا محليــا وإقليميا وعالميا 
بحضور أكثر من 3 آالف فرد من 170 دولة، إضافة إلى 

اآلالف من رواد األعمال والمستثمرين.

المنامة - تمكين

“ريادة األعمال العالمي” يستعرض إستراتيجيات التطوير للتنمية المستدامة
وعــالــمــيــا ــا  ــي ــم ــي ــل وإق مــحــلــيــا  ــا  ــدث ــح ــت م  240 و  ــات  ــس ــل ج  110 ــن  مـ أكـــثـــر 

إحدى جلسات المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء في مقدمة الحضور

“صادرات” و“طيران الخليج” تدعمان “الصغيرة والمتوسطة”
العالمية ــواق  ــأس ل الــتــصــديــر  رســـم  عــلــى  خــصــومــات  تــقــديــم  تشمل 

وقع مركز صادرات البحرين أمس الثالثاء اتفاقية شــراكة حصرية مع شــركة طيران الخليج - 
رة  الصقــر للشــحن، وذلك لمنح المؤسســات الصغيرة والمتوســطة العاملة في البحريــن والُمصدِّ
لمــا ال يقــل عــن وزن 100 كيلوغــرام مــن البضائع بخصومات خاصة تصل إلى 40 % على رســوم 

صادراتهم.

 وجــرت مراســم توقيــع االتفاقيــة علــى هامش 
أعمــال المؤتمر العالمــي لريادة األعمال بحضور 
وزيــر الصناعــة والتجــارة رئيــس مجلــس إدارة 
طيــران الخليــج، زايد الزياني حيــث وقعها من 
جانب صادرات البحرين المدير التنفيذي ناصر 
قائــدي، فيمــا وقعها مــن جانب طيــران الخليج 

رئيسها التنفيذي كريشمير كوتشكو.
البحريــن،  لصــادرات  التنفيــذي  المديــر  وأكــد   
“تســعى  المبــادرة  هــذه  أهميــة  قائــدي،  ناصــر 
صــادرات البحريــن إلــى بناء مجموعــة متنوعة 
مــن الخدمــات والعــروض التي تســهم في دعم 
أهداف تمكين المؤسسات من تصدير منتجاتها 
وخدماتها بيسر وسهولة إلى األسواق العالمية، 

والتوســع في حجم الصادرات فيما يعزز فرص 
االقتصــاد  فــي  الدخــل  مصــادر  وتنويــع  النمــو 
الوطنــي”.  ونــّوه فــي ســياق ذلك بهــذا التعاون 
مــع الناقلــة الوطنيــة ومســاهمته فــي تشــجيع 
فــرص التصديــر، مؤكــًدا أهميــة توســيع نشــاط 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل السوق 
البحريني والوصول إلى األســواق العالمية، من 
خــالل إتاحة الفرصــة المميزة لتعزيز مســيرتها 

في التنمية االقتصادية.
وقــال كوتشــكو “إن أهــم ركائــز اســتراتيجيتنا 
هــو المســاهمة فــي اقتصــاد البحريــن، واليــوم 
بشــراكتنا مــع صــادرات البحريــن، فإننــا نقــوم 
بتســهيل خدمــات التصديــر للشــركات الصغيرة 

بأســعار  البحريــن  فــي  الحجــم  والمتوســطة 
تفضيليــة. هدفنا هو دعم المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة الحجــم لتصدير ســلعها إلى العالم 
الخارجــي وإظهــار الفخــر بمنتجاتنــا المصنعــة 

ا. هذه هي البداية إلمكانات جيدة لشركة  محليًّ
البحريــن  صــادرات  وشــركة  الخليــج  طيــران 
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي 

المملكة”.

أثناء توقيع االتفاقية بين الجانبين

المحرق - طيران الخليج

المنامة - الصناعة والتجارة

تــم تخريــج الدفعــات 94 – 104 مــن برنامــج تنميــة رواد األعمــال وتحفيــز االســتثمار “النمــوذج 
البحريني”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة األعمال 2019.

ونظم هذا البرنامج  بالتعاون بين كل من منظمة 
األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة “اليونيــدو” 
ووزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة والمركز 
واإلســتثمار.  األعمــال  لريــادة  الدولــي  العربــي 
وتم تســليم شهادات للخريجين والبالغ عددهم 
75 خريجــا متمنيــا لهــم التوفيــق والنجــاح فــي 

مشوارهم الريادي. 
ويتــم تطبيــق برنامــج تنميــة رواد األعمــال و 
فــي  البحرينــي”،  “النمــوذج  االســتثمار  تحفيــز 
أكثــر مــن 52 دولــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 
مــن خالل إعداد وتنميــة رواد األعمال وتمكين 
وتقديــم  مشــاريعهم  بــدء  مــن  الشــباب  مئــات 
الدعــم والمســاندة لنمــو المؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة. ويتكــون النمــوذج البحرينــي من 
5 خطــوات، وهــي: اإلعــداد والتمكيــن، تقديــم 
المشــورة والربــط التكنولوجــي، الربــط المالــي، 
وتســمى  النمــو.  برامــج  ثــم  ومــن  االحتضــان، 
الخطــوات الثــالث األولــى “مــا قبــل االســتثمار” 
والمرحلة الرابعة والخامسة “ما بعد االستثمار”.

لقد اســتطاع النمــوذج البحرينــي ومنذ تطبيقه 
تقديــم  إلــى   2000 العــام  فــي  البحريــن  فــي 
المســاندة والدعــم لمــا يفــوق 8000 رائــد عمــل 
والذي نتج عنه إيجاد 2000 مشروع جديد في 
مجاالت متعددة ومتنوعه وباستثمارات تفوق 
 17500 إيجــاد  عنهــا  نتــج  ممــا  مليــار دوالر   2

فرصة عمل.

تخريج الدفعات 94 -  104 “رواد األعمال”

الوطنــي،  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  أكــد 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أهمية 
ريادة األعمال في إثراء العمل االقتصادي 
وخلــق فــرص العمــل الواعــدة واالعتمــاد 
علــى سياســة االبتــكار والنمو االســتدامة.

وأوضــح أن اســتضافة البحريــن للمؤتمــر 
الدولــي لريــادة األعمــال كأكبــر مؤتمــر من 
نوعــه فــي العالــم يعطــي دالالت علــى أن 
البحريــن قــادرة علــى منافســة العالــم في 

مجال ريادة األعمال.

ويشــهد المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال 
على مدى 3 أيام اســتضافة 110 جلســات 
نقاشــية وورش عمل ومحادثــات مع أكثر 
مــن 240 متحدًثــا محلًيا وإقليمًيــا ودولًيا 
والنمــو  المســتدامة  التنميــة  لمناقشــة 
االســتراتيجي مــن خــالل ريــادة األعمــال، 
كما ســيتطرق المؤتمــر إلى آخر التطورات 
واألفــكار في قطاع ريادة األعمال، إضافة 
إلى تزويد رواد األعمال بأحدث معلومات 
الســوق لتوســيع نطاق المشــاريع الناشئة، 

وتســليط الضوء علــى أفضل الممارســات 
حــول  الحاضريــن  وتثقيــف  الدوليــة 

أساسيات ريادة األعمال.

جاســتين  األميركــي  الســفير  حــل 
ســيبيريل، أمــس، ضيــف الشــرف فــي 
حفــل االســتقبال الــذي أقيــم بمناســبة 
نهائيــات الــدورة الثامنــة من المســابقة 
العلــوم  خــالل  مــن  لالبتــكار  العالميــة 
علــى  وذلــك   )GIST( والتكنولوجيــا 
هامــش المؤتمر العالمي لريادة األعمال 

)GEC( الذي عقد في البحرين.
وهنــأ الســفير ســيبيريل الفائزيــن فــي 
نهائيــات Tech-I 2019، وقــال: “بدأنــا 
هــذا العــام بأكثــر مــن 500 طلــب، وبعد 

العــام  والتصويــت  الخبــراء  مراجعــة 
العالمي، انضم إلينا الليلة 24 متســابًقا. 
تكونــوا  أن  ويجــب  كبيــر  إنجــاز  هــذا 
فخورين بهذا النجاح الباهر. إن عملكم 
الــدءوب وتفانيكم يوضحان أنكم حقا 
فــي  األعمــال  رواد  وألمــع  أفضــل  مــن 
العالم، وأنا شخصيا أجد أنه من الملهم 
أن أكــون هنــا معكــم الليلــة.” بعــد ذلــك 
قدم السفير األميركي للحضور مبعوث 
للعلــوم  األميركيــة  الخارجيــة  برنامــج 
الدكتــور روبرت النغر وقدم الشــهادات 

للفائزين في المسابقة.
األميركيــة  الخارجيــة  وزارة  أن  يذكــر 
تنظــم مســابقة GIST الســنوية، وهــي 
مبــادرة تســاهم فــي تمكيــن المبدعيــن 
شــبكات  خلــق  خــالل  مــن  الشــباب 
التواصــل وتنمية المهــارات والتوجيه، 
التمويــل  علــى  الحصــول  إلــى  إضافــة 
الالزم لتأسيس المشاريع الصغيرة التي 
االقتصاديــة  للتحديــات  حلــول  تقــدم 
والتنمويــة. وتقــوم الجمعية األميركية 

للتقدم العلمي بتنفيذ هذه المسابقة.

مسابقة” GIST” تدعم المبدعين الشبابوزير المالية: ريادة األعمال تثري االقتصاد

الزياني: التحدي األبرز خلق مزيد من فرص العمل
البحريني ــاد  ــص ــت االق دعـــامـــة  ــال  ــمـ األعـ وريـــــادة  ــمــتــوســطــة  وال ــرة  ــي ــغ ــص وال ــاشــئــة  ــن ال

رأى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن التحدي األبرز هو خلق مزيد من فرص العمل، وتغيير تفكير األفراد من باحثين 
عن عمل إلى أرباب عمل وخالقين لفرص عمل بحيث يتم اســتخدام هذا التوجه كآلية أخرى لتنويع االقتصاد وتوســيع قاعدة االقتصاد 

الوطني.

 وأوضــح الوزيــر للصحافييــن علــى هامــش 
أن  أمــس  األعمــال  لريــادة  العالمــي  المؤتمــر 
الصغيــرة  المؤسســات  تنميــة  خطــة مجلــس 
والمتوســطة لمــدة 5 ســنوات وتركــز علــى 5 
أهداف رئيسية، وتتضمن 17 مبادرة رئيسية 
لتنفيذ أهدافها، تتمثل في 3 أهداف رئيســية 
هــي: زيــادة أعداد البحرينييــن الذين يعملون 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  بقطــاع 
نســبة  وزيــادة  ألًفــا،   43 إلــى  ألًفــا   36 مــن 
صــادرات المؤسســات المتوســطة والصغيــرة 
ا إلى 20 %، وتهيئة  البحرينيــة مــن 8 % حاليًّ
عــدد أكبــر مــن الشــركات للدخــول فــي هــذا 

المجــال بالســوق.  يشــار إلــى أن المبــادرات 
عددهــا  والبالــغ  للمجلــس  االســتراتيجية 
17 مبــادرة، تهــدف إلــى تنميــة المؤسســات 
والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة 
القادمــة،  ســنوات  للخمــس  البحريــن  فــي 
والمندرجــة تحــت خمســة مجــاالت إنمائيــة 
هي: تيســير التمويل والدخول إلى األسواق 
وتبســيط بيئــة األعمــال وتطويــر المهــارات 

وتعزيز االبتكارات.
 وفيمــا يتعلق بتوقيــع اتفاقية بين صادرات 
لدعــم  أوضــح  الخليــج،  وطيــران  البحريــن 
بيــن  االتفــاق  تــم  البحرينيــة،  الصــادرات 

صــادرات البحريــن وطيــران الخليج تحصل 
المؤسســات المتوســطة والصغيــرة بموجبــه 
على خصومات تصل إلى 40 % في الشحن 
الجــوي حتــى يتــم تهيئــة المنــاخ المناســب 
ا  جــوًّ المنتجــات  تصديــر  كلفــة  وتخفيــض 
إلــى األســواق التي تخدمها طيــران الخليج، 
ألن  األغذيــة  قطــاع  خصوًصــا  وســيخدم 

صالحيتها قصيرة.
عديــدة  برامــج  يقــدم  “تمكيــن”  أن  وذكــر 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تتلقى 
المؤسســات دعًما من الحكومة التي تعهدت 
ا مــن هــذا القطــاع،  أن تشــتري 20 % ســنويًّ

ويكــون لهــم تفضيــل 10 % فــي أســعارهم، 
بـــ  اســتثمارية  محفظــة  خلــق  تــم  وكذلــك 
100 مليــون دوالر لالســتثمار فــي الشــركات 
الناشــئة، وأيًضــا تــم تهيئــة ســوق جديد في 
بورصــة البحريــن إلدراج الشــركات الصغيرة 

والمتوسطة بشروط وتكلفة أقل.
 وبخصوص المؤتمر العالمي لريادة األعمال، 
عالمــي  المؤتمــر  هــذا  أن  الوزيــر  أوضــح 
الناشــئة  بريــادة األعمــال والمشــاريع  يعنــى 
والمتوســطة، والبحريــن اآلن متجهــة لدعــم 

أعمــال هــذا القطــاع، ولديهــا قصــص نجــاح 
المناســب الحتــواء هــذه  المنــاخ  فــي خلــق 
وكمــا  وتحفيزهــا،  وتشــجيعها  الشــركات 
تمكنــت البحريــن مــن الفــوز باحتضــان هــذا 
المؤتمر العالمي في نســخته الحادية عشــرة 
ممــا يعطــي دعــم لهــذا القطــاع فــي المملكة، 
وكذلــك يمنــح دعــم لمكانــة البحريــن ومدى 
مــن  النــوع  هــذا  الســتقطاب  اســتعدادها 

الشركات.
والصغيــرة  الناشــئة  الشــركات  أن  ورأى 
والمتوســطة وريــادة األعمال هــي االقتصاد 
القــادم للمملكة ومســتقبل البحريــن، وتركيز 
الحكومــة عليــه مهــم ومــن ضمــن أولويــات 
برنامــج عمــل الحكومــة لدعــم هــذا القطــاع 
والترويــج لــه بحيــث يأخــذ حّيــًزا أكبــر فــي 

االقتصاد الوطني.

الزياني يلقي كلمته في المؤتمر 

المنامة - السفارة األميركية
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كشــف رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق العمــل “تمكيــن” الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة عــن أن إنفاق “تمكين” على المشــاريع 
ضمن استراتيجية الصندوق لألعوام الثالثة المقبلة يبلغ 300 مليون دينار ما يعادل نحو 100 مليون دينار في العام الواحد.

عيســى  بــن  محمــد  الشــيخ  وأوضــح 
الجلســة  هامــش  علــى  للصحافييــن 
لريــادة  الدولــي  للمؤتمــر  االفتتاحيــة 
التعلــم  هــو  األهــم  أن  أمــس  األعمــال 
علــى  الصــرف  مــن  العائــد  وتحســين 
الصــرف  المشــاريع وزيــادة فعاليــة هــذا 

وقياس العائد من برامج “تمكين”.
ونطــور  نبــدع  أن  يجــب  “أننــا  وذكــر 
القطاعــات دون تحديــد  واإلنفــاق علــى 
قطاعات مستهدفة إذ إننا ال نريد خسارة 
اإلبــداع والتفكيــر الجديــد فــي قطاعات 
اقتصــاد  قــوة  أن  خصوًصــا  جديــدة، 
البحريــن فــي تعــدد القطاعــات وال نريــد 
تحديــد قطاعــات معينــة لإلنفــاق فيهــا، 
خصوًصــا أن الهدف مــن الصرف تحقيق 

عائد للشركات المستفيدة واالقتصاد”.
وأكــد أن “تمكيــن” لديهــا مئــات البرامــج، 
وبرنامــج احترفــي يدعــم أكثــر مــن 400 
شــهادة احترافية بمجــاالت مختلفة منها 
الطبخ والمحاســبة وغيرها، مشــددا على 
أهميــة التجــاوب مــع متطلبــات الســوق 
“تمكيــن”  إن دور  إذ  المواطــن،  وطمــوح 
مــن  األشــخاص  وتمكيــن  مســاعدة 
الجنســين الذيــن يمتلكون عزًمــا وأفكاًرا 

ومثابرة.
وعــن آليــة الدعــم، أوضح الشــيخ محمد 
الشــركات  دعــم  نســبة  أن  عيســى  بــن 
ســتكون مقاربــة إلــى 50 % مــن إجمالي 
التكلفــة، إال أن هــذه النســبة تعتمــد علــى 
طلــب الســوق واحتياجاتــه، إذ تــم رصــد 

ميزانيــة، متوقًعــا أن تتغير من ســنة إلى 
ا. أخرى إال أنها لن تشهد تغيًرا جذريًّ

* الدعم تخطى 800 مليون دينار
وبخصــوص إجمالــي المبالــغ التــي دعــم 
تمكيــن بهــا المؤسســات منــذ التأســيس، 
الدعــم  مبالــغ  أن  محمــد  الشــيخ  أكــد 
كبيــرة وتخطت الـــ 800 مليون دينار في 
األعوام العشــرة الماضية منذ التأســيس، 
إضافــة إلــى قرابة 600 مليــون دينار من 
ضــرورة  إلــى  الفًتــا  الميســرة،  القــروض 
التأكــد مــن صرف مبالغ الدعــم والتمويل 
بطريقة صحيحة ويتم محاربة التالعب 
أن  إلــى  مشــيًرا  المقصريــن،  ومحاســبة 
فــي   %  99 تشــكل  الملتزميــن  نســبة 

حيــن أن 1 % فقــط هــم مــن المتالعبيــن 
موازنــة  عمليــة  تتــم  ولــذا  والمقصريــن، 

اإلجراءات وغيرها. 
وعــن المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال، 

أكد الشــيخ محمــد “البحريــن دائًما كانت 
موجــودة علــى الخارطــة العالميــة ولكــن 
نحــن قمنــا بزيــادة تســليط الضــوء أكثــر 
على المشــاركين والمســؤولين والحضور 

بالمؤتمر.
مثــل  فعاليــات  تنظيــم  أن  إلــى  ولفــت 
يعــد  األعمــال  لريــادة  العالمــي  المؤتمــر 
البحرينيــة  للشــركات  ذهبيــة  فرصــة 
أعمــال  رواد  مــع  الخبــرات  لتبــادل 
للوصــول  معهــم  والتواصــل  عالمييــن 
إلــى اتفاقيــات مختلفــة وكيفيــة إيصــال 
العالــم  دول  إلــى  البحرينيــة  الشــركات 
وكيفية استقطاب الشركات العالمية إلى 
البحريــن، فهــي نقطة إضافية والمســيرة 
مســتمرة، ولكــن دائمــا العالم فــي تنافس 
ونســاعد  الغيــر  نســبق  أن  علينــا  ونحــن 

الشركات البحرينية للتطور.
دعــم  فــي  “تمكيــن”  تجربــة  وعــن 
المؤسســات والتمويل والتدريب، أوضح 
أن المؤتمــر هــو فرصــة إلبــراز مــا حققته 
المواطــن  خدمــة  والهــدف  البحريــن 
البحريني، وهذه الفعاليات تساعد الزوار 
لرؤية ما هو موجود في البحرين ســواء 

من تمكين أو غيرها من مؤسسات.
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300 مليون دينار دعم المشاريع للثالث سنوات المقبلة
“تمكيــن”: 800 مليــون دينــار تمويــل فــي 10 أعــوام و600 مليــون دينــار قــروض

الشيخ محمد بن عيسى متحدثا في إحدى جلسات المؤتمر 

1000 مشارك في مؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرين العرب
ــة الــمــلــك ــال ــج ــة مـــن صــاحــب ال ــم ــري ــايـــة ك ــت رعـ ــح ــل.. ت ــب ــق ــم ــر ال يــنــطــلــق نــوفــمــب

قــال النائــب األول لرئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، خالــد نجيبــي، إنــه يتــم اآلن االعتكاف علــى تصميم برنامــج المؤتمر الثامن عشــر ألصحــاب األعمال 
والمستثمرين العرب والذي سيكون برعاية عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسيكون تحت شعار: “االستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة واالبتكار 
في االقتصاد الرقمي”، وتنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، واألمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 

الصادرات، ومركز اليونيدو الدولي لريادة األعمال واالستثمار في البحرين، واتحاد الغرف العربية.

 وأوضــح فــي تصريــح للصحافييــن علــى 
هامــش المؤتمــر الصحافــي لإلعــالن عــن 
المؤتمر، إن موعد انطالق المؤتمر سيكون 
ا على  في نوفمبر المقبل، ويتم العمل حاليًّ
ورش العمل والمتحدثين الرســميين وبعد 

ذلك سيتم تعيين المنظم الرئيس.
 1000 حوالــي  يشــارك  أن  وتوقــع   
مشــارك، مبيًنــا أن قطــاع ريــادة األعمــال 
نجــاح  قصــص  يتضمــن  والتكنولوجيــا 
معــدودة فــي الوطــن العربــي، مشــيًرا إلى 
الحرص على مشاركة مثل مشاريع “سوق 
دوت كــوم” و”كريــم”، الفًتــا إلــى أن هنــاك 
الحــرص  ســيتم  ولكــن  محــدودة  قصًصــا 
حتــى  عالمييــن  متحدثيــن  الســتقطاب 
األعمــال  رواد  ألصحــاب  قــدوة  يكونــوا 

البحرينيين والعرب.
 وأكــد نجيبــي الحــرص لوجــود شــريحة 
كبيــرة مــن رواد األعمــال البحرينييــن فــي 
هذا المنتدى العالمي الثالث لرواد األعمال 
واالســتثمار والمؤتمــر الثامــن عشــر لــرواد 

األعمال والمستثمرين العرب.

اتجاه للتكامل وتشكيل وحدة 

اقتصادية 

الحــدث  لهــذا  المنظمــة  الجهــات  وقالــت 
واألوضــاع  الظــروف  تحــت  ينعقــد  إنــه 

الجيوسياســية  والمتغيــرات  االســتثنائية 
التــي تشــهدها الــدول العربيــة وأن تســير 
باتجاه التكامل وتشكيل وحدة اقتصادية 
المرحلــة  معطيــات  لمواجهــة  بينهــا  فيمــا 
الراهنة، والتحديات الناجمة عنها، مشيرة 
وفرًصــا  كبيــرة  إمكانيــات  هنــاك  أن  إلــى 
لالرتقــاء  العربيــة  الــدول  بيــن  واعــدة 
والتكامــل  التعــاون  عالقــات  بمســتوى 

االقتصادي.
المؤتمــر  أن  المنظمــة،  الجهــات  وأكــدت   
ا  واســتثماريًّ ــا  اقتصاديًّ تجمًعــا  ســيمّثل 
الريــادة  فــي  االســتثمار  لتشــجيع  ــا  عربيًّ
واالبتــكار فــي الثــورة الرقميــة فــي العالم 
العربــي، وتعزيــز آفاق التعــاون بين الدول 
العربيــة فــي هــذا المجــال، ويعتبــر منبــًرا 
العربيــة  الجهــات  كافــة  يجمــع  ا  أساســيًّ
المعنيــة باالســتثمار مــن كبــار المســئولين 
المعنيــة  الهيئــات  ومــن  والرســميين، 
أصحــاب  ومــن  وبترويجــه،  باالســتثمار 
المعنيــة  العربيــة  والشــركات  األعمــال 

بمختلف قطاعات االستثمار الرقمي.
الفعاليــة تشــكل بدورهــا فرصــة   كمــا أن 
أخــرى تعــّزز مــن هــذا التوجــه، حيــث إن 
األعمــال  رجــال  كبــار  مــن  نخبــة  تواجــد 
والتجاريــة  االقتصاديــة  والفعاليــات 
وأصحــاب الفكــر االقتصــادي فــي الــدول 
العربيــة ال شــك فــي أن لــه دوًرا فــي بلورة 
أهدافنــا  تخــدم  ومشــاريع  وأفــكار  رؤى 

العالقــات  وتعزيــز  دعــم  فــي  وتوجهاتنــا 
التجارية واالقتصادية بين الدول العربية، 
فيمــا  اقتصاديــة  تجاريــة  كتلــة  وإيجــاد 
بينهــا، وهــو الهــدف والمطلب الــذي أصبح 

أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى.
الثــورة  فــي  “االســتثمار  اختيــار  وتــم   
الصناعيــة الرابعــة: الريــادة واالبتــكار فــي 
ا  رئيســيًّ موضوًعــا  الرقمــي”،  االقتصــاد 
للمؤتمــر انطالًقــا مــن التأثيــر الكبيــر الــذي 
علــى  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  أحدثتــه 
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة في كافة 
تطبيقــات  تصاعــد  ومــع  العالــم،  أنحــاء 
حســاب  علــى  االبتكاريــة  التكنولوجيــا 
المناهــج التقليديــة، حتى بــات العديد من 
الشــركات عبر العالم ملزًما بالتأقلم خشية 
المصانــع  فمــن  المواكبــة،  عــن  التخلــف 
األبعــاد،  الثالثيــة  الطباعــة  إلــى  الذكيــة، 
يســاهم  الــذي  االصطناعــي  الــذكاء  إلــى 
فــي أتمتــة المهــام اإلداريــة للشــركات بمــا 
يخول التركيز أكثر على النشــاطات األكثر 
إنتاجيــة، هنــاك عالــم من الفــرص الواعدة 
لالســتثمارات العربية لتحقيق نقلة نوعية 

في مسار التنمية االقتصادية العربية.
مــن  غيــره  عــن  المؤتمــر  هــذا  ويتميــز   
جوانــب  عــدة  فــي  الســابقة  المؤتمــرات 
الجاللــة  صاحــب  رعايــة  أهمهــا  رئيســية 
الملــك، وما يمثلــه اختيار مملكــة البحرين 
باســتضافتها للمؤتمــر مــن تأكيــد علــى مــا 

تشــهده مملكــة البحريــن مــن صعــوٍد ونمٍو 
بــارز وحريــة اقتصاديــة وفــق  اقتصــادي 
مخططات مدروســة ورؤية 2030 الثاقبة 
إلــى  البحريــن  خاللهــا  مــن  تطمــح  التــي 
االنتقــال مــن اقتصــاٍد قائــم علــى الثــروة 
النفطيــة إلــى اقتصــاٍد رقمــي منتــج قــادر 
ــا، ومــا تشــهده مــن  علــى المنافســة عالميًّ
تطــورات إيجابيــة تعــّزز جاذبيتهــا كموقع 
مفضــل لالســتثمار خاصــة فــي الخدمــات 
المالية والمصرفية، والقطاعات الصناعية.

 االطالع على فرص الثورة 
الصناعية الرابعة

 ويهــدف المؤتمــر إلــى تحقيــق جملــة مــن 
الفــرص  علــى  االطــالع  أهمهــا  األهــداف 
الثــورة  قطاعــات  فــي  االســتثمارية 

ريــادة  مجــال  وفــي  الرابعــة  الصناعيــة 
األعمــال واالبتــكار، واســتعراض عــدد من 
التجــارب العربية الناجحة، واالطالع على 
المشــاريع والفــرص االســتثمارية المتاحــة 
المتميــزة  البشــرية  والكــوادر  والطاقــات 
فــي البحريــن، إلــى جانب تعريــف مجتمع 
االســتثمارية  بالبيئــة  العربــي  األعمــال 
الجديــدة المرتبطــة بالثــورة الرقميــة فــي 
الــدول العربية، والوقوف على المشــكالت 
التي تواجه االستثمارات العربية الخاصة 
والتعــرف  معالجتهــا،  ســبل  وتحديــد 
فــي  المتاحــة  االســتثمارية  الفــرص  علــى 
إطــار الــرؤى االقتصاديــة للــدول العربيــة، 
وتسليط الضوء على دور الشباب والمرأة 
والمتوســطة  الصغيــرة  والمؤسســات 
والناشــئة فــي العالــم العربــي فــي قيــادة 
مســيرة التحــول لالقتصــاد الرقمــي، إلــى 
ريــادة  بمســابقة  الفائزيــن  تكريــم  جانــب 
وآفــاق  فــرص  فــي  والبحــث  األعمــال، 
فــي  المشــترك  العربــي  والعمــل  التعــاون 
بيــن  المســتقبلية  االقتصاديــة  القطاعــات 
أصحاب األعمال والمستثمرين في مملكة 
البحرين، وأصحاب األعمال والمستثمرين 

في الدول العربية.
المؤتمــر  فــي  يشــارك  أن  المؤمــل  ومــن   
الوزراء المعنيون باالســتثمار والمسئولون 
عنــه ونخبــة مــن ســيدات ورجــال ورواد 
األعمال العرب ومؤسساتهم، وممثلو غرف 
البــالد  التجــارة والصناعــة والزراعــة فــي 
العربية، والمنتســبون إلى الغرف التجارية 
العربية األجنبية المشــتركة. كما ستشــارك 
المنظمات واالتحادات والشــركات العاملة 

فــي مختلــف قطاعــات العمــل االقتصــادي 
العربي المشترك والمؤسسات االستثمارية 
والمالية والمصرفية والمؤسســات العربية 
العربيــة  الصناديــق  فيهــا  بمــا  المشــتركة، 
وشــركات االســتثمار العامة والمتخصصة 
العربيــة  واالتحــادات  والمنظمــات 

واإلقليمية والدولية النوعية.

مقومات البيئة الرقمية الجديدة 

وســتتناول محاور عمــل المؤتمر عدًدا من 
الموضوعــات المهمــة منها مقومــات البيئة 
الرقميــة الجديــدة فــي البحريــن وفــرص 
والفــرص  )الرؤيــة  الواعــدة  االســتثمار 
والتجــارب الرائــدة(، إلــى جانــب التحــول 
إلــى االقتصــاد الرقمــي فــي العالــم العربي 
التحديــث  وطموحــات  التحديــات  بيــن 
تجــارة  تحريــر  التشــريعية،  )البنيــة 
الخدمــات الرقمية العربية البينية، مصادر 
ومجــاالت التمويــل التقليديــة والمبتكــرة، 
والدروس المســتخلصة من تجارب دولية 
واالبتــكار ومشــروعات  الريــادة  ناجحــة(، 
الناشــئة،  )المشــروعات  والشــباب  المــرأة 
المــرأة  الرائــدة،  والتجــارب  االختراعــات 
فــي عالم ريادة األعمال الرقمية(، مجاالت 
االســتثمار فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
فــي العالــم العربــي )قطاعــات االتصــاالت 
والمعلومات، التجارة اإللكترونية، اقتصاد 
المشــاركة واالقتصــاد الدائــري والعمــالت 
لتطبيقــات  المتاحــة  والفــرص  الرقميــة، 
الثــورة الرقميــة في الصناعــات التحويلية 

وفي مجال األمن الغذائي العربي(.

المؤتمر الصحافي لإلعالن عن “أصحاب األعمال والمستثمرين العرب”

حرص على وجود 
شريحة كبيرة 

من رواد األعمال 
البحرينيين 

زينب العكري من السنابس |  تصوير خليل إبراهيم

انطالق النسخة الخليجية لـ “رواد في القصر” نوفمبر المقبل
أعلن صندوق العمل “تمكين” خالل أعمال المؤتمر العالمي لريادة األعمال أن موعد استضافة النسخة الخليجية الثانية لمسابقة “رواد في 
القصــر” ســتعقد فــي نوفمبــر المقبــل، حيث من المقرر أن تقام المســابقة تحت رعاية صاحب الســمو الملكي األمير أنــدرو دوق يورك، والتي 
أطلقهــا ســموه فــي العــام 2014؛ بهــدف بنــاء قــدرات رواد األعمال فــي مختلف دول العالــم وتعزيز قدراتهم التنافســية. وكانــت المملكة قد 

شاركت في النسخة البحرينية منذ 2018، حيث تستضيف النسخة الخليجية للمرة األولى على أرضها. 

ومن المقرر أن يشــارك في النســخة الخليجية 
لهذا العام مشــاركين من مختلف دول مجلس 
التعــاون الخليجــي، بمــن فيهــا المتأهلــون من 
التصفيــات المحليــة مــن النســخة البحرينيــة 

ســتة  فيهــا  فــاز  والتــي  مؤخــرا،  المنعقــدة 
رواد أعمــال، مــن بينهــم فائــز بجائــزة اختيــار 
الجمهور.  وتعقد هذه المســابقة بالشراكة بين 
كل من صندوق العمل “تمكين” وبرنامج “رواد 

الملكــي  الســمو  لصاحــب  التابــع  القصــر”  فــي 
األميــر أنــدرو دوق يــورك، حيــث تهــدف إلــى 
تعزيــز بيئــة ريــادة األعمــال مــن خــالل توفير 
منصة دعم استشــاري وخبراتــي وتواصل مع 

رواد األعمــال مــن مختلف دول العالم، والبناء 
علــى خبرات رواد األعمــال من خالل االطالع 
علــى الفرص والتطبيقــات اإلقليمية والدولية 
وقــال  العالميــة.  األســواق  علــى  واالنفتــاح 
الرئيــس التنفيذي لـ “تمكيــن” ابراهيم جناحي 
إن اإلعــالن عــن موعد النســخة الخليجية من 
هــذه المســابقة بالتزامــن مــع انعقــاد المؤتمــر 
العالمــي لريادة األعمال، يمثل مناســبة واعدة 
علــى صعيــد  المملكــة  بمــا حققتــه  لالحتفــاء 

الســيما  الناشــئة،  المؤسســات  بيئــات  دعــم 
المشــاركة فــي العديــد مــن المحافــل الدوليــة 
التــي تقــف بشــكل مباشــر علــى تنميــة قطــاع 
ريــادة األعمــال.    وأوضح جناحي أن من أبرز 
نتائــج هــذه المشــاركة هــو الخبــرة المكتســبة 
منها، وأهم ما يقوم عليه نجاح ريادة األعمال 
هــو المعرفــة المتحصلــة عن التجربــة، وفرص 
االطــالع علــى مــا هو موجــود في الســوق من 
مســتجدات ومشــاريع إبداعية ومبتكرة، تعزز 

مــا يقدمــه رواد األعمــال  أداء  تنافســية  مــن 
للســوق المحليــة والدوليــة. وأضــاف إلــى أن 
المشــاركين يحصلون على شــبكة واســعة من 
الدعــم والتواصــل مــن خــالل هــذه المســابقة، 
لعقــد  المجــال واألفــق أمامهــم  والتــي تفتــح 
شــراكات تعاونيــة توســعية أو االســتفادة مــن 
التطبيقــات المثلى في تحســين مســتوى أداء 
المنتجات والخدمات للمؤسســات الناشئة في 

المملكة.

المنامة - تمكين
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عرض وطلب

قطع عالقة
تعلن ش���ركة مدين���ة الخليج للتطوي���ر ش.ش.و عن قطع 

عالقتها من تاريخ 1/6/2018مع المدعو:

SYED NASEEMUDDIN AHMED 

Z2103858 :يحمل جواز سفر رقم

هندي الجنسية

كل من يتعامل معه عليه تحمل المسئولية القانونية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 - 51743( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: احمد علي حبيب متروك 

االسم التجاري الحالي: تايزر للتنظيفات والخدمات
االسم التجاري الجديد: تايزر لتأجير المعدات

قيد رقم: 76829-5

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

شركة آرت روب ش.ش.و لمالكتها سويجا شارما

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدمت إليها 

الس���يدة / SWECHHA SHARMA باعتبارها المصفي القانوني شركة آرت روب 

ش.ش.و لمالكتها س���ويجا ش���ارما، المس���جلة كش���ركة الش���خص الواحد بموجب 

القيد رقم 111924، طالبة إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

السادة اصحاب شركة هيدماسترز للتجارة والمقاوالت ذ.م.م ، المسجلة بموجب 

القيد رقم 121834، طالبين تغيير االس���م التجاري من شركة هيدماسترز للتجارة 

والمقاوالت ذ.م.م إلى شركة هيد ماسترز المقاوالت ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة هيدماسترز 
للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

القيد: 121834 

 تاريخ: 15/4/2019

3
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36799711  

29

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

درة 1

رقم 
األرض

املساحة 
باملتر

سعر 
القدم

السعر
 الكلي

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

237.5

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

26

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

66,468

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

    

رقم 
األرض

املساحة 
باملتر

سعر 
القدم

السعر
 الكلي

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

130

142

149

150

154

155

157

158

159

160

161

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

288.4

238.3

220

305.3

220

220

220

220

220

220

220

220

288.4

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

25

26

25

25

25

25

25

25

25

25

26

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

80,713

66,692

59,202

85,442

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

59,202

80,713

    

رقم 
األرض

املساحة 
باملتر

سعر 
القدم

السعر
 الكلي

162

165

166

167

168

169

170

171

172

173

175

176

177

181

190

205

207

212

213

214

215

218

219

221

288.4

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

439.4

329.8

305.3

238.3

220

392.9

220

220

220

220

220

220

359.2

26
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25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

80,713

59,202

59,202
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15/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 52599( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ليلى عباس حسن االعضب 
االسم التجاري الحالي: برادات الميمون

االسم التجاري الجديد: الميمون فود مارت

قيد رقم: 49572-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن إشهار اتنهاء أعمال تصفية
شركة كيارا للزهور والشوكوالتة ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

الس���يد / SREEKARA SUBRAYA GOWDA باعتباره المصفي القانوني شركة 

كيارا للزهور والشوكوالتة ذ.م.م، المسجلة ذات مسؤلية محدودة بموجب القيد 

رق���م 82563-1، طالب���ة إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية 

وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها رياض حسن موسى جعفر العالي صاحب رياض للنجارة 
والتصمي���م )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القي���د رقم 40443 
طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة 
برأس���مال وق���دره )BD 10٫000( عش���رة االف دين���ار بحرين���ي لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. رياض حسن موسى جعفر العالي

2. محمد جعفر حسن موسى جعفر العالي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )0000( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية 
محدودة

القيد: 40443 

 تاريخ: 28/3/2019

10/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 49686( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا المعلن أدناه بطلب تغيير اس���م تجاري، فعلى كل م���ن لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 76426-5

اسم التاجر: زهره حسن ابراهيم سلمان
االسم التجاري الحالي: قصر السالمية لخدمات االعالنات

االسم التجاري المطلوب: قصر السالمية للتنظيفات5
النشطة التجارية المطلوبة: التنظيف العام للمباني

13 األربعاء 17 أبريل 2019 - 12 شعبان 1440 - العدد 3837
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البرلمان المصري يوافق 
على مّد والية الرئيس

وافق مجلس النواب المصري برئاسة 
علي عبد العال، أمس الثالثاء، على 

التعديالت الدستورية الجديدة، 
بمّد والية رئيس الجمهورية إلى 

ست سنوات. ووافق األعضاء على 
المادة التي جاء فيها: ينتخب رئيس 

الجمهورية لمدة ست سنوات ميالدية، 
تبدأ من اليوم التالي النتهاء مدة سلفه، 

وال يجوز أن يتولى الرئاسة ألكثر من 
مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما وافق األعضاء على المادة 241 
ونّصها: تنتهي مدة رئيس الجمهورية 

الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ 
إعالن انتخابه رئيًسا للجمهورية في 

2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

شــرطان أميركيان لحذف الخرطوم من قائمــة “رعاة اإلرهاب”

العسكري السوداني يعفي النائب العام ومساعده

أصدر المجلس العســكري بالســودان بياًنا أمس الثاثاء جاء به أن رئيس المجلس أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد الســام ومســاعده األول هشــام عثمان إبراهيم صالح من 
منصبيهما. وجاء بالبيان أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري االنتقالي أنهى أيًضا خدمة عامر إبراهيم ماجد من منصبه كرئيس نيابة عامة. 
إلى ذلك، قال ناشطون سودانيون، أمس، إن أفراًدا من الجيش حاولوا فّض االعتصام المستمر منذ 10 أيام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم. وأوضح أحد 
المعتصمين أن ســيارات تحمل لوحات القوات المســلحة، وأخرى للدعم الســريع، بدأت الدخول عند حوالي الســابعة صباًحا من جهة جســر النيل األزرق ومن شــارع 

)البركس( شرًقا إلى مكان االعتصام.

بوضع  لــلــقــوات  تــصــدوا  المعتصمين  لــكــن 
وسط  طريقها،  في  المتاريس  من  المزيد 
إلى حكومة  السلطة  بنقل  تطالب  هتافات 
مدنية في أسرع وقت ممكن، باإلضافة إلى 

الصفير والطرق على الحديد.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الجهة 
التي تقود االحتجاجات في السودان، بحل 
تشكل  الــذي  االنتقالي  العسكري  المجلس 
الخميس  البشير،  عمر  الرئيس  عزل  عقب 
الماضي، داعين إلى تشكيل حكومة مدنية.

دعم سعودي 

ــعـــودي، أمــس  ــسـ ــد مــجــلــس الـــــــوزراء الـ أكــ
الثالثاء، تأييده لما ارتآه الشعب السوداني 
المجلس  اتـــخـــذه  ــا  ومــ مــســتــقــبــلــه،  حــيــال 
ما  وفق  السودان،  في  االنتقالي  العسكري 

أوردت وكالة األنباء السعودية “واس”.
ترأسها،  الــتــي  الجلسة  خــالل  ذلــك  وجـــاء 

عبد  بــن  سلمان  الملك  الــســعــودي،  العاهل 
العزيز، بعد ظهر الثالثاء، في قصر اليمامة 

بالعاصمة الرياض.
ــالم الــســعــودي، تــركــي بن  وقـــال وزيـــر اإلعـ
عبدهللا الشبانة، في بيان “إن الملك سلمان 
بن عبد العزيز أصدر توجيهاته إلى الجهات 
من  حــزمــة  بتقديم  المملكة  فــي  المعنية 
السوداني  للشعب  اإلنسانية  المساعدات 
ــمــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة والــقــمــح  تــشــمــل ال

واألدوية”.
وتــابــع الــشــبــانــة أن هـــذه الــخــطــوة  “تــؤكــد 
الحرمين  ــادم  خــ بــقــيــادة  المملكة  حـــرص 
المعاناة  رفــع  في  اإلســهــام  على  الشريفين 
الــســودانــي، والــوقــوف  عــن كــاهــل الشعب 
إلى جانبه لتجاوز كافة الظروف والصعاب 
ــلــســودان  ــن واالســـتـــقـــرار ل ــ وتــحــقــيــق األمـ

الشقيق”.
“تأييد  الــســعــودي  ــوزراء  ــ ال ــّدد مجلس  وجـ

ــشــعــب الـــســـودانـــي  ــمــا ارتــــــآه ال الــمــمــلــكــة ل
المجلس  اتـــخـــذه  ــا  ومــ مــســتــقــبــلــه،  حــيــال 
تصب  ــراءات  إجــ مــن  االنتقالي  العسكري 
الشقيق،  الــســودانــي  الشعب  مصلحة  فــي 
ودعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في 

المحافظة على األرواح والممتلكات”.

شروط أميركية

األميركية،  بالخارجية  كبير  مسؤول  قــال 
ــات الــمــتــحــدة  ــــواليــ أمــــس الـــثـــالثـــاء، إن ال
ستدرس طرًقا جديدة لرفع اسم السودان 
في  لــإرهــاب،  الراعية  للدول  قائمتها  من 

حال تنفيذ شرطين اثنين.
وذكر المسؤول في رد على أسئلة أرسلتها 
اإللكتروني  بالبريد  ــتــرز”  “روي وكــالــة  إلــيــه 
راعــيــة  كــدولــة  الـــســـودان مصنًفا  ــزال  يـ “ال 
المساعدات  على  قيود  تــزال  وال  لإرهاب 

األجنبية وغيرها سارية”.

ــــك، قـــال الــمــســؤول األمــيــركــي إن  ومـــع ذل
ــة الــســودان مــن هذه  واشــنــطــن تفكر بــإزال
القائمة في حال حدثت تغييرات جوهرية 
في الحكومة، وبعد انتقال سياسي سلس.

الجيش  دعــت  المتحدة،  الــواليــات  وكانت 
الـــســـودانـــي قــبــل عـــدة أيــــام إلـــى تشكيل 
إنه  قائلة  مدنيين،  تضم  واســعــة  حكومة 
يتعين أن تكون المرحلة االنتقالية أقل من 

عامين.
 وفـــرضـــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة عــقــوبــات 
 ،1997 ــام  ــودان عــ ــســ ــ ال اقــتــصــاديــة عــلــى 
ورفعتها في أكتوبر 2017، لكنها أبقت عليه 
التي  لــإرهــاب،  الراعية  الـــدول  قائمة  فــي 

أدرجته فيها سنة 1993.
استعدادها  مرة  أكثر من  واشنطن  وأبــدت 
ــاة  ــمــة “رعــ ــن قــائ ــودان مـ ــســ ــ ــم ال لـــرفـــع اســ
ــاب”، شــريــطــة قــيــام الــســلــطــات في  ــ ــ اإلرهـ

الخرطوم بإجراء إصالحات.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

تعد هذه المحاولة الثانية لفض االعتصام أمام مقر قيادة الجيش

القدس المحتلة - أ ف بباريس ـ وكاالتداالس ـ أ ب

أكــد وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، أن النظــام اإليرانــي ال يــزال 
مستمرا بتمويل ودعم اإلرهاب، بينما الشعب اإليراني يعاني في الداخل.

ــيــو يــتــحــدث خــــالل مــؤتــمــر  وكـــــان بــومــب
لــقــائــه عـــددًا  صــحــافــي فــي داالس، عــقــب 
هناك، وقال:  اإليرانية  الجالية  أعضاء  من 
الثوري  الحرس  “اليوم مع دخول تصنيف 
التنفيذ،  حــيــز  أجنبية  إرهــابــيــة  كمنظمة 
نــظــرهــم  وجـــهـــات  ــــى  إل أســتــمــع  أن  أردت 
سياستنا  تأثير  كيفية  حــول  )اإليــرانــيــيــن( 
على حياة الناس داخل إيران وكيف تؤدي 
في  التغيير  وهــو  نــأمــل  مــا  ــى  إل سياستنا 

طبيعة وسلوك النظام اإليراني وقيادته”.
وأضاف: “دعمنا للشعب اإليراني سيستمر 

ونريد أن تكون لديهم حكومة ال تنفق 
اإلرهــاب في جميع  لتصدير  ثرواتهم 

أنحاء العالم”.
األميركي  الخارجية  وزيـــر  ــار  وأشـ
إلى كارثة الفيضانات الكبيرة التي 

اجــتــاحــت إيـــــران، وعـــلـــق: “تــتــم 

اإلعــالم  فــي وســائــل  القضية  هــذه  تغطية 
ــران تــواصــل  ــ لــديــنــا، بينما الــقــيــادة فــي إي

تصدير اإلرهاب”.
وواصــــــــل: “فـــــي الـــــواقـــــع، يــســتــخــدمــون 
دوالراتهم لدعم مادورو في فنزويال بينما 

يعاني الناس داخل بلدهم”.
أكد  اإليراني  النظام  تغيير  وحول سياسة 
مساعدة  فــي  تتمثل  “مهمتنا  أن  بومبيو 
الشعب اإليراني على إحداث التغيير حتى 
لإرهاب  راعية  دولــة  أكبر  إيــران  تبقى  ال 

في العالم”.
وردا على أسئلة حول إمكانية 
الــقــيــام بــعــمــل عــســكــري ضد 
الـــثـــوري،  الـــحـــرس  أو  إيـــــران 
أن”الـــواليـــات  بومبيو  أوضـــح 
ــمــتــحــدة والـــرئـــيـــس تــرامــب  ال

سيتصرفان بشكل قانوني”.

أعلن مدعي باريس، أمس الثاثاء، أن المحققين يعملون على فرضية الحريق العرضي 
وليــس المتعمــد فــي كارثــة الحريــق المدمر، الــذي اندلع فــي كاتدرائية نوتردام، مســاء 

االثنين.

وقــــــــال ريــــمــــي هــيــتــس 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــيـــن أمـــــــام 
على  المبنية  الكاتدرائية 
الطراز القوطي: “ال شيء 
يشير إلــى أنــه كــان عمالً 
ــه  مـــتـــعـــمـــدًا”، مــضــيــفــًا أن
العمال  اســتــجــواب  يــتــم 
فــي مــوقــع الــكــاتــدرائــيــة 

بخصوص الحريق.
من جهته، أعلن جهاز اإلطفاء في باريس، 
ــبـــاح الـــثـــالثـــاء، إخـــمـــاد الـــحـــريـــق في  صـ
 15 “بالكامل” بعد نحو  كاتدرائية نوتردام 

ساعة على اندالعه.
غابريال  الجهاز،  باسم  المتحدث  وصــرح 
بــلــوس، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي، أنـــه “تــم 
اآلن  نحن  كــامــل.  بشكل  الــحــريــق  إخــمــاد 

أن  إلى  الوضع”، مشيرًا  تقييم  في مرحلة 
السقف  في  كبيرة  “بسرعة  امتد  الحريق 
الخشبي” للصرح العالمي على مسافة “ألف 

متر مربع تقريبًا”.
وأبدى زعماء عدد من دول العالم حزنهم 
الشديد إثر الحريق الضخم الذي اندلع في 
كاتدرائية نوتردام التاريخية، معبرين عن 

تضامنهم المطلق مع الشعب الفرنسي.

تلقــى رئيــس الــوزراء االســرائيلي المنتهيــة واليتــه بنياميــن نتنياهو ما يكفــي من الدعم 
أمس الثاثاء ليكلفه الرئيس رؤوفين ريفلين اليوم االربعاء تشــكيل الحكومة الجديدة 
فــي ضــوء االنتخابــات التشــريعية. ويســتقبل ريفليــن اليــوم الشــخص الذي قــرر تكليفه 

القيام بهذه المهمة على ان يصرحا للصحافيين معا، بحسب الرئاسة.

ــى نــتــنــيــاهــو ان  وفــــي حــــال تــكــلــيــفــه، عــل
السياسية  االحــزاب  مختلف  مع  يتفاوض 
لتشكيل ائتالف حكومي يستهل به واليته 
الخامسة. لكن المفاوضات لن تكون سهلة 
المصالح.  وتضارب  المطالب  كثرة  بسبب 
وامام نتنياهو 28 يوما لتأليف حكومته قد 

تمدد 14 يوما.
والـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس االســـرائـــيـــلـــي االثــنــيــن 

االحـــزاب  مــن  لكل  ممثلين  والــثــالثــاء 
الممثلة في البرلمان المقبل.

وطلبت احزاب اليمين واالحزاب 
الدينية التي تشكل غالبية مطلقة 

 120 اصــل  مــن   65( الكنيست  فــي 
خصمه  اما  نتنياهو.  تكليف  مقعدا( 
الرئيسي بيني غانتس فتلقى تأييد 

45 نائبا.
امامه  الــخــيــارات  بــان  نفسه  ريفلين  واقــر 
احد  دعــم  نتنياهو  تلقى  بعدما  مــحــدودة 
احزاب اليمين المتطرف، وقال أمس”بهذه 
لصالح  شعبية  اكثرية  تشكلون  التوصية، 
المرشح نفسه. ان توصياتكم ترتدي اهمية 

كبرى في المباحثات التي نجريها”.
ــر الـــدفـــاع الــســابــق  ــ مـــن جــانــبــه، أعــلــن وزي
أفيغدور ليبرمان دعما مشروطا 

لنتنياهو.
لالنضمام  ليبرمان  واشــتــرط 
إلى االئتالف الحكومي تبني 
يلزم  قانونا  المقبلة  الحكومة 
الــمــتــشــدديــن ديــنــيــا بــالــخــدمــة 

العسكرية مثل العلمانيين.

نتنياهو يتلقى دعما كافيا لـ “والية خامسة”حريق نوتردام: ال شيء يشير إلى أنه متعمدإيران تمول اإلرهاب على حساب معاناة شعبها
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مدريد - أ ف ب

قدمت الحكومة اليمنية، إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن تصنيف 
ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”.

بالمقر  الثالثاء،  التي عقدت، أمس  اليمني  البرلمان  جاء ذلك، خالل جلسة 
غير  الـــدورة  فــي  حــضــرمــوت،  محافظة  سيئون  بمدينة  للبرلمان  المؤقت 
انقالب  منذ  أعماله  توقف  بعد  الماضي،  السبت  منذ  المنعقدة  االعتيادية 

ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.
على  البرلمان،  توصيات  بموجب  المقدم  الــقــانــون،  مــشــروع  مــواد  ونصت 
وتشكيالتها  تكويناتها  بجميع  إليها  ينتمي  من  وكل  الحوثية  “الحركة  أن 
مدنيين  ومــشــرفــيــن  ــجــان  ول عليا  ومــجــالــس  مــرجــعــيــات  مــن  ومسمياتها 
تعتبر  أمنية  أو من تصنف بصفات  أو شبه عسكرية  وميليشيات عسكرية 

جماعة إرهابية”.

أعلنت الشرطة اإلسبانية إخالء برج يضم سفارات كندا وبريطانيا وأستراليا 
وهولندا في مدريد، أمس الثالثاء، بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقال الناطق باسم الشرطة: “تلقينا إنذاًرا بوجود قنبلة. وبدأ اإلخالء. يجب 
القيام بعملية تفتيش”.

وأعلنت السفارة األسترالية على “تويتر” أنها “ستكون مغلقة لبقية النهار”.
والبرج يقع في شارع باسيو دو ال كاستيالنا الذي يعبر مدريد من الشمال 
إلى الجنوب. ويبلغ ارتفاعه 235 متًرا وهو ضمن 4 أبراج تشكل مركز أعمال 

في شمال العاصمة اإلسبانية.

اليمن.. قانون لتصنيف الحوثي “جماعة إرهابية”

إخالء عدة سفارات في مدريد إثر إنذار قنبلة

الجزائر ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق 
في  السائد  الوضع  إن  صالح  قايد  أحمد 

هذه المرحلة االنتقالية خاص ومعقد.
وأضــاف صالح في كلمة له حول الوضع 
اآلفــاق  كــافــة  أن  الــجــزائــر  فــي  السياسي 
الممكنة تبقى مفتوحة إليجاد حل لألزمة.
أن عّمت تظاهرات  بعد  جاء كالم صالح 
حاشدة العاصمة الجزائرية أمس الثالثاء.
وتابع صالح أن الوقت يداهم البالد، وأن 
وأكد ضرورة  التأجيل.  الوضع ال يحتمل 

انتهاج أسلوب الحكمة والصبر.
ــالـــح أشـــــار إلــــى أن الــجــيــش مــلــتــزم  صـ
المرحلة  الدولة خالل  بمواكبة مؤسسات 
نـــّوه إلـــى أنــهــم بانتظار  االنــتــقــالــيــة. كــمــا 

القضاء كي يفتح ملفات الفساد.
وفجر صالح مفاجأة حين قال إن رئيس 
مطالب  على  تآمر  السابق  االستخبارات 
توفيق  الجنرال  صالح  هدد  كما  الشعب، 
بــإجــراءات  السابق  االستخبارات  رئيس 

صارمة بحقه. مؤكًدا أن الجيش ال يتخذ 
أي قرارات ال تخدم الشعب.

ــيــــس الـــمـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري  ــ وكـــــــان رئ
الجزائري، الطيب بلعيز، قد قّدم استقالته 
صالح،  بن  الــقــادر  عبد  المؤقت،  للرئيس 
وفق ما أعلن المجلس، الثالثاء، في بيان 

نشرته وسائل اإلعالم الحكومية.
ــي الـــبـــيـــان: “اجــتــمــع الــمــجــلــس  ــاء فـ ــ وجـ
ــوري أمـــــس، حــيــث أبـــلـــغ رئــيــس  ــتـ ــدسـ الـ
المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء 
المجلس أنه قدم استقالته لرئيس الدولة 

من منصبه”.

ــر خــارجــيــة قــطــر تــغــريــدة عبر  ــ نــشــر وزي
حسابه في تويتر يتهم فيها قائد الجيش 
بدء  جهود  بعرقلة  حفتر  خليفة  الليبي 

الحوار الوطني.
ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  دعــا  كما 
ــســالح على  ــل إلــــى فــــرض حــظــر فـــعـــال ل

الجيش الوطني.
الجيش  باسم  المتحدث  أكــد  جانبه،  من 
تقدم  اســتــمــرار  المسماري  أحــمــد  الليبي 
طرابلس  العاصمة  نحو  الليبي  الجيش 
مناطق  على  من فرض سيطرته  وتمكنه 
الــى ذلــك، يــدرس مجلس األمن  جديدة. 
ــرار  ــودة قـ ــسـ ــمــتــحــدة مـ الــتــابــع لـــألمـــم ال
في  النار  إطــالق  بوقف  يطالب  بريطاني 
ليبيا ويدعو كل الدول التي لها نفوذ على 

األطراف المتحاربة لضمان االلتزام.
دبــلــومــاســيــون  يجتمع  أن  الــمــقــرر  ــن  ومـ
مــن الـــدول األعــضــاء فــي مجلس األمــن 
وعددها 15 دولة لبحث النص الذي يدعو 

إلــى حــريــة دخـــول غير مشروطة  كــذلــك 
للمساعدات اإلنسانية إلى ليبيا.

الوفاق  حكومة  رئيس  وجــه  جانبه،  من 
ــراج، تــهــديــدا  ــســ ــ فـــي طـــرابـــلـــس، فــايــز ال
مباشرا إلــى أوروبــا من خــالل إطــالق يد 
المهاجرين للوصول إلى سواحل االتحاد 

األوروبــي، بعد أن ضيق الجيش الوطني 
الليبي الخناق على ميليشيات طرابلس.

ــراج صــعــوبــة  ــسـ وتــعــكــس تــصــريــحــات الـ
األيام  تعيشه حكومته هذه  الذي  المأزق 
في ظل تقهقر الميليشيات المسلحة في 

طرابلس، المدعومة من قطر وتركيا.

الطيب بلعيز قطر لم تتوقف منذ العام 2011 عن دعم ميليشيات طرابلس

بلعيــز الطيــب  الدســتوري  المجلــس  رئيــس  اســتقالة  ــن ــة” المهاجريـ ــا بــــ “قنبلـ ــه أوروبـ ــوح بوجـ ــراج يلـ السـ

قايد صالح: وضع الجزائر ال يحتمل التأجيل قطر تدعو لحظر السالح على الجيش الليبي
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مــن المســتحيل أن يتصــور أحــد حجــم الكــوارث التــي ألمــت بالعديــد من األســر 
دون أن يعلــن أن هنــاك غيابــا تامــا لمفهــوم التخطيــط، األزمــة ال تتطلــب عنــاء 
كبيــرا إلدراك الهشاشــة التــي تعاني منها الشــوارع والطرقات والمباني الســكنية، 
والســؤال هنا كيف تعاملت الجهات المســؤولة مع الكارثة؟ جولة وزير األشــغال 
للمناطــق المنكوبــة باتت مســألة روتينية وال أعتقد أّنهــا مقنعة ألحد لوضع الحل 

الجذري فهذا أمر بات اعتياديا للمواطن إلى أبعد الحدود. 
أمــام كارثــة بحجــم كميــة األمطــار األخيرة فــإّن التبرير المتوقــع ال يخرج عن رد 
مســتهلك كالذي ألفناه ســابقا ويتلخص في أن كمية األمطار فاقت كل توقعاتنا! 
أمــا مــا حــدث في القــرى من غرق للبيــوت والشــوارع بما يفوق بعشــرات المرات 
ما حدث في المدن لســبب ال أعتقد أنه يغيب عن أذهان المســؤولين ويكمن في 

هشاشة البنية التحتية. 
نتذكر أن لدى وزارة األشغال مشروعا يهدف إلى تنمية القرية البحرينية وكانت 
انطالقته في عام 2006م، وكان ضمن الخطة الطموحة تنفيذ مشاريع تستهدف 
النهــوض واالرتقــاء بالقرية ومن بينها إعادة تخطيط الشــوارع، حيث تتم تنمية 
عشــر قــرى فــي كل عــام ولعــل الجميع يتســاءلون إلى أين وصل هذا المشــروع؟ 
لألســف إّن المشــروع توقف تماما ألسباب تبدو مجهولة، ولو قيض للمشروع أن 
ينفذ على مدى هذه السنوات ألمكن تفادي كوارث مدمرة كاألمطار. إّن مشروع 
تنمية القرى يشمل أيضا ترميم البيوت اآليلة للسقوط، وكان يمكن تفادي كارثة 
ســقوط ســقف أحــد البيــوت بمنطقــة عالــي. أمــا معاناة األســر في مناطــق أخرى 
فإنها ال تقل سوءا، فبعض البيوت في األصل تعاني تصدعات وتشققات ما كان 
يجــب أن تبقــى دون إجــراء عمليات ترميم عاجلة خصوصا األســالك الكهربائية 

المكشوفة في بعض المنازل لقدمها وبدائية تركيبها.
نعتقد أن وزارة البلديات تتحمل المسؤولية في تكبد العوائل العناء في تباطؤها 

في تركيب عوازل األمطار، ألّن هذا من صميم مهامها وصلب مسؤولياتها. 
نتذكر أيضا أن شــكاوى األهالي إلى ممثلي مناطقهم من نواب وبلديين لم تثمر 
نتائــج تذكــر وكأّنهــم يطلقــون صرخاتهــم فــي واد مهجور، أليس مــن المحزن أن 
يضطــر أصحــاب المنــازل اآليلــة إلــى طلــب النجــدة مــن الجمعيــات والصناديــق 

الخيرية في مناطقهم بعد أن أصابهم اليأس من أية جهة حكومية؟.

المطر فضحكم

انشر... ولك األجر
للتواصــل  إلــى ذهنــي كلمــا فتحــت هاتفــي  يتبــادر 
االجتماعــي وخاصة “واتســاب”، كيــف كان التواصل 
في العصور القديمة، حيث كانت الرسائل تصل إلى 
البعيديــن بعد أيام وشــهور، وكانت ُتنقل على ظهور 
الدواب، أما من كان يمتلك بعض الرفاهية فيرســلها 
عبــر الحمام الزاجل، أو مع مرســل، كيــف كانت فعاًل 

معاناة حقيقية.
ومــع التقــدم الصناعــي، ظهر صنــدوق البريــد، وكان 
امتالكــه يعد رفاهية، فالكثيــرون ال يمتلكون عنواًنا 
بريدًيا، بل يتم إرســال الرســائل إليهم عبر أشــخاص 
اســتطاعوا الحصول علــى تلك الصناديــق البريدية. 
وأذكــر أنــه كان لــدي صديــق مصــري يــدرس معــي 
فــي المملكــة، وعندمــا أراد الســفر إلــى بلــده، طلبــت 
منــه عنوانــه البريــدي مــن أجــل التواصــل معــه، إال 
أنــه أعطانــي عنــوان قريــب لــه يعمــل فــي مصلحــة 
حكوميــة؛ مــن أجــل أن يقوم بتوصيل الرســائل إليه 

فيما بعد.
أن  إال  والتلكــس،  الفاكــس  تقنيــة  ظهــور  ورغــم 
استخدامهما اقتصر في معظم الحاالت على األمور 
المستعجلة والرسمية. ومع الطفرة التقنية الحديثة 
ظهــر لنــا اإلنترنت والبريد اإللكترونــي، حيث أصبح 
باإلمــكان إرســال األخبــار عبــر القارات فــي لحظات، 
فهــا هــي الرســائل النصيــة تعبــر العالــم بضغطــة زر، 

وأنت في مكانك تتناول قدًحا من الشاي.

تلــك  مــن  االســتفادة  يحــاول  البعــض  أصبــح  وقــد 
التقنيــة، إيجاًبــا كان أو ســلًبا. ومــن بعض الســلبيات 
التــي قــد يرتكبهــا مســتخدمو “واتســاب” عــن غيــر 
قصــد، أو بقصــد، أســرد مــا حــدث لــي مؤخــًرا. فقــد 
لــي أحــد األصدقــاء “رســالة عبــر واتســاب”  أرســل 
تحتــوي على بعــض النصوص، ثم قمت أنا بإرســالها 
إلــى أصدقائي من أجــل أن تعم الفائدة. وبعد مضي 
أقل من عشــر دقائق، وصلتني رسالة عبر “واتساب” 
مــن أحــد األصدقــاء فــي دولة أخــرى، يخبرنــي فيها 
موثقــة،  وغيــر  صحيحــة  غيــر  النصــوص  هــذه  أن 
األمــر الــذي وضعني في حرٍج شــديد، وكان البد من 
تصحيح الموقف، فقمت بإرســال مذكرة اعتذار إلى 
أصدقائي الذين أرسلت إليهم تلك النصوص سابًقا.

ســهلة  وســيلة  االجتماعــي  التواصــل  أصبــح  لقــد 
لالتصــال بالمئــات فــي وقــت واحــد، وأصبــح يتــم 
تداول الكثير من المعلومات عن شتى الموضوعات. 
والبعــض يرســل لــك رســالة عبــر الهاتــف الجــوال أو 
البريــد اإللكترونــي، ويخبــرك بأنــك إذا أرســلتها إلــى 
عشــرة أشــخاص، ستســمع خبًرا ســاًرا فيما بعد. كما 
تتلقــى رســائل عــن منتجــات حديثــة ال تحتاجهــا، 
وأحيانــا تأتيــك قصــة عــن أســرة تبحــث عــن ابنهــا 
مثــل  عبــارات  تقــرأ  الرســالة  نهايــة  المفقــود، وفــي 
“ال تدعهــا تقــف عنــدك، اجعــل غيــرك يســتفيد ولــك 
المثل” أو “قد يكون هذا أفضل بريد سترســله طيلة 
أن  تحــاول  التــي  العبــارات  مــن  وغيرهــا  حياتــك”، 

تدفعك للتفاعل مع هذه الرسالة أو تلك.
مــن المفيــد والرائــع أن نســتقبل رســائل تبــدو فــي 
ظاهرهــا مفيــدة لآلخريــن، ولكن قبل أن نرســلها هل 
فكرنــا فــي تحــري صحــة أو صــدق مــا ورد فــي هذه 
الرسالة؟ أليس علينا توخي الحذر والتأكد من صحة 
المعلومات التي سوف نقوم بتحويلها إلى أصدقائنا 
فــي شــتى بقــاع األرض! الحقيقة فــي الموضوع، أن 
بعضنا يتبع مبدأ “انشر ولك األجر”، ولكننا ال نعلم إن 
كنــا سنكســب األجــر أم اإلثم من جراء نشــرها، رغم 
أن القليــل من تحري دقــة المعلومة التي تصل إلينا، 
قــد يمنــع الكثيــر مــن األخطــاء التــي قد تقــع، ال قدر 

هللا.
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ال مكان للخارجين عن 

اإلجماع الوطني في البيت 
البحريني

أكد ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه في جلسة مجلس الوزراء االثنين الماضي 
)أن حريــة الــرأي والتعبير التي كفلها دســتور المملكة ال تعني بأي شــكل من 
األشــكال المســاس بســيادة واســتقالل الدولــة ومؤسســاتها الدســتورية أو 
األديــان والمذاهــب ومكونــات المجتمــع عبــر إثــارة الفتنة واإلضرار بالســلم 

األهلي، مشددا سموه على أال حصانة ألحد في سبيل تطبيق القانون(.
التواصــل  وســائل  فــي  القــدم  لموضــع  دقيــق  خــط  رســم  الضــروري  مــن 
االجتماعــي وفــي الميــدان اإلعالمــي بصورة عامــة، وأول ما يجــب التأكيد 
عليــه هو المســؤولية وااللتــزام واتباع الضوابــط والمصداقية واالبتعاد عن 
الثقافة المنحطة غير القادرة على توسيع اآلفاق وإضاءة الواقع اإلنساني، 
فالصــوت الــكاذب المنبثــق مــن فوهات بنادق وســائل التواصــل االجتماعي 
وغيرها من وســائل اإلعالم يعيق حركة تطور المجتمع ويتســبب في إثارة 
الفتنة وتهديد الســلم األهلي، وعلى ضوء ذلك تنتشــر الشــائعات ذات اآلثار 
العكســية الخطيــرة فــي المجتمع كالنار في الهشــيم وتكون مثــل كرة الثلج 

المتضخمة. 

إن الــذي يصر على التصرف بشــكل غير مســؤول وبال كوابــح ورقابة ذاتية 
ويتمــادى فــي التضليــل واألكاذيــب يكــون كمــن يقاتل بشــدة ضــد مجتمعه 
ويخــوض حروبــا دفاعيــة فــي صــف األعــداء المتربصيــن بالوطــن، متوهما 
بإغراءات البطولة الزائفة، فالقضية ليســت مجرد لفظ جملة أو بروز اســم، 
إنمــا تحريــض علــى الدولــة ومنجزاتهــا والتشــكيك فــي قدراتهــا وقوانينهــا 
وأنظمتهــا، وهــذا ليســت لــه عالقــة أبــدا بحريــة الفكــر بــل يمثــل ضربــا مــن 
ضــروب الدعايــات المغرضــة المعاديــة للوطــن والســلم األهلــي والتزييــف 
الرخيــص وزرع التقاليــد الفكرية المعادية والمنــاورات الخبيثة والتحريف، 
وهــذه التصرفــات ال يمكــن القبــول بهــا ألنهــا تحمــل مالمح إســاءة واضحة 

وتدعم االتجاهات المعادية وتقدم خدمات لألعداء.

كل مواطن في البحرين حريص بوعيه وإخالصه على أمن واستقرار  «
الوطن رغم ما يحيط بنا من تحديات وتفاعالت وليس هناك أي مكان 
للخارجين عن اإلجماع الوطني في البيت البحريني الواحد الكبير الذي 

تنبت جدرانه المحبة واأللفة واألخوة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

هؤالء نحن... وذاك الجرح 
فلسطين!

دربونــا علــى أن ال ننســى، وأقنعــوا ذاكرتنــا بــأن ُتكــرر المشــهد الظالمــي نفســه مراٍت 
ومــرات، ومــا كان لهــم أن يســمحوا لهــا بالَحْيد أو الميــل أو الزيغ! هؤالء كانــوا آباءنا، 
وأجدادنــا، وَمــْن لــم يزالوا يعيشــون حرارة القضيــة، ولم يســمحوا لذاكرتهم بالتغافل 
أو التجاهــل! ولــم يعطــوا لذاكرتنــا لحظة أو فرصــة واحدة يتيمة؛ للتقنــع أو االختباء 
أو التظاهــر – مجــرد التظاهــر – بالنســيان؛ ففلســطين ال تقبــل المســاومة لديهــم، وال 

المداهنة أو المراوغة، وال تحتمل تسميات جديدة، وال تقسيمات أو توزيعات!
ـا – منذ نعومة أظفارنا – غير  جون بحليب القضية؛ فقد كانت لنا أمًّ كلنا ُمثخنون ُمدجَّ
أنهــا ُمحّملــة بتضاريــس الوجع، إذ كلما كبرنا؛ أدركنا أنها ُندبة في القلب، ال ســبيل إلى 
محوهــا، ومــا بيــن غفــوة وأخرى؛ توقظنــا وخزاتها؛ لكيال ننســى أنها هنــاك؛ قابعٌة في 
مــكان عميــق مــن أرواحنــا؛ ليــس له أن َيــْدرس أو َيبلــى، وكأن ال ِفطاَم لنا منهــا، ِإالّ أْن 
نراهــا ُمحــررة، وظهُرها مرفوع، ورأُســها ثابت، ووجهها ُســهول، وراحتا يديها ُغدران 

ماء.
علمونــا أنهــا قضيتنــا األولى؛ فحبونا معها، ومشــينا فــي ظلها، ورافقتنا الدرب شــباًبا، 
وهــا هــي في طريقها؛ لتحتل بياض )شــيباِتنا(! بعض أجدادنا وآبائنا مضوا، وســلمونا 
مفاتيحها، وحّملونا ذمتها، ورســالتها إلى أبنائنا؛ ليشــحذوا شرارتها؛ وُيشعلوا حطبها؛ 

كلما وجدوها تخُفت أو تبرد!

فلســطين تركُتنا وميراثنا الجماعي، وَغْضَبُتنا الدائمة، واســتنكارنا األبدي؛ كلما الحت 
لنا جريمة في حقها! ويا لألسف؛ لم يشهد تحررها َمْن َمضوا، ومن لحقوا، ونحُن، ومن 
ســيأتي! ويبــدو أن ال زيــارة قريبة لــذاك المدعو األمل إلى حضرتهــا البهية، والحقيقة 
المطلقة التي تكسف الشمس هي أننا عاجزون إاّل عن ذرف الدموع، والصراخ، ورفع 

الرايات والشجب! فما باليد حيلة، وال في الجيب وسيلة!
ــوا شــيئا من اليأس فينا؛ فنحــن ال نقوى على تحريرها!  فكمــا علمونــا أنها قضيتنا؛ دسُّ
ومــا الحــروب الطاحنــة التــي دارت مــن أجلهــا إال زوبعــاٌت علــى المحتــل، ســرعان مــا 
تالشــت، وعاد يتبختر في أحيائها، ويمتشــق أراضيها، ويغتصب الهواء من أنفاســها! 
فالحــل لــن يخــرج مــن بين ظهرانينــا، أو في زماننا هــذا؛ إن الحل/ المعجــزة لن يقوى 
عليــه ســوى ُمخلــص كبيــر، إلهــي أو مقــدس! هكــذا ُبْرِمجنا! نعــم هي قضيتنــا األولى، 
وحقهــا علينــا رفع الصــوت والهتاف وحمل الرايــات والتظاهــرات، وتوريثها األجيال، 
وكفــى! ومــا دون ذلــك؛ ليــس مــن اختصاصنــا، وال من مســؤولياتنا، فــإذا حصل ورفع 

أحدهم سالحا؛ ليقاوم محتلها؛ فهذا واجب كفائي وكفى!

هناك جرح، هذه حقيقة، ولكن! أال يحصل أن يتعايش اإلنسان مع جراحه،  «
ويمضي، ويواصل المسير في حياته الدنيا؟! هؤالء نحن، وذاك الجرح 

فلسطين!.

د. زهرة حرم 

بمناســبة احتفــاالت مملكــة البحريــن بالذكــرى المئوية األولــى للتعليــم النظامي، 
نظمــت اللجنــة الثقافية بنادي العروبة بالمنامة ورشــة عمل حــول تاريخ التعليم 
فــي البحريــن وأهميتــه ودوره فــي تعزيــز التنميــة الوطنيــة حاضــًرا ومســتقباًل، 
وتحدث المنتدون فيها )د. علي محمد فخرو، د. السيد ناصر الموسوي واألستاذ 
عبدعلــي الغســرة( فــي ثالثــة مواضيــع تتعلــق بــدور التعليــم فــي تعزيــز التنميــة 

الوطنية ماضًيا وحاضًرا ومستقباًل.
وشــكلت البحريــن منــذ القــدم مركــز إشــعاع ثقافــي في منطقــة الخليــج العربي، 
فحمــل أهلهــا رايــة الِعلــم والمعرفة، وانتشــرت المــدارس في ُمدنهــا وُقراها التي 
يؤمهــا كثيــرون مــن البحريــن وخارجها لينهلــوا من مدارســها المعرفــة والثقافة، 
وبــزغ نــور التعليــم فــي البحريــن بفضــل النخبــة النجيبــة مــن المؤسســين الذين 
غرســوا النواة األولى للتعليم من األدباء والشــعراء والوجهاء والتجار واألعيان 
والشــيوخ الذيــن أجمعــوا علــى أهميــة الِعلــم كركيــزة أساســية للتنميــة الوطنيــة 

تهدف إلى تطوير البالد وتقدم العباد.
وإن كان تعليــم اليــوم يختلــف عن األمس إال أن أهدافــه لم تتغير، ومنها تحقيق 
نمــو اقتصــادي ُمســتدام، فالتعليــم مــن مقومــات التنميــة االقتصاديــة، وتؤكــد 
الدراســات أن )كل ســنة مــن التعليــم تزيد من متوســط الناتج المحلــي اإلجمالي 
بنسبة 37 %(، كما أن التعليم ُيساهم في تقدم المجتمعات ويجعل من المجتمع 
أكثر تحضًرا وتقدًما، ويرفع من مســتوى ثقافة األفراد، ويقول الراحل “نيلســون 
مانديــال” )إن التعليــم الســالح األقــوى الــذي ُيمكنــك اســتخدامه لتغييــر العالــم، 

والتعليم الُمحرك األعظم في التنمية(.
وأكــد المنتــدون أن للتعليــم أهميــة ودوًرا فــي تنميــة المجتمــع وبنــاء األمــة، لذا، 
البــد أواًل أن َيحظــى التعليــم بنظــام تعليمــي متطــور وُمتجــدد، ثانًيــا أن ُيعطــى 
جميــع الطلبــة فرصتهــم الحقيقيــة فــي اختيارهــم التعليــم ألنهــم محــور التعليم 
والتعلــم وهدفــه األساســي، ثالًثــا أن تكون االختيارات التعليميــة ذات مخرجات 
جديدة وُمتطورة لحاضرنا ومســتقبلنا، رابًعا: النظام التعليمي الجيد يتطلب أن 
تمتلــك المــدارس والمعاهــد والجامعــات بنيــة تعليميــة وتربوية وإداريــة جيدة، 
تتشــارك فــي وضعهــا المدارس والمعاهــد والجامعات بالتعاون مــع أولياء األمور 

ومؤسسات المجتمع، والعمل مًعا كفريق تعليمي تربوي واحد.
إن مســتقبل أيــة أمــة َيكِمــن فــي نظــام التعليــم الــذي ينعكس مباشــرة من خالل 
نجــاح الطلبــة فــي تعليمهم، فطلبة اليوم قــادة الغد، فالشــعب الُمتعلم َيخلق أمًة 

متعلمة أكثر تقدًما وانفتاًحا.

دور التعليم في تعزيز التنمية الوطنية

عبدعلي الغسرة
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ُيحسب لنادي النجمة 
تفوقه التام على األهلي 

في الدور قبل النهائي، وهذا إن 
دل على شيء، فإنما يدل على 

اإلصرار والعزيمة التي يتسلح 
بها العبوه؛ من أجل الوصول 

للمباراة النهائية للدوري، 
واعتالء منصة التتويج.

أمر غريب خسارة فريق 
األهلي لكرة اليد من الدور 

قبل النهائي أمام النجمة في 
مباراتين متتاليتين، وخصوصا 

المباراة األخيرة، والتي لعبها 
النجمة دون مشاركة عنصرين 

مؤثرين، وهما علي ميرزا وحسن 
شهاب.

اختتم الفريق األول لكرة السلة بالنادي األهلي معسكره اإلعدادي الذي أقامه في عاصمة جمهورية مصر العربية - 
القاهرة؛ تحضيًرا للبطولة الخليجية التاسعة والثالثين لألندية األبطال التي سيستضيفها نادي المنامة في الفترة 

من 20 حتى 27 أبريل الجاري.

أرض  إلــى  األهلــي  بعثــة  وعــادت 
الوطــن فــي ســاعة مبكــرة مــن صباح 
تحضيراتــه  الســتئناف  أمــس؛  يــوم 
المحلية تأهًبا لخوض غمار منافسات 

البطولة.
خــال  األهــاوي  النســر  وخــاض 
لـــ  امتــد  الــذي  التحضيــري  معســكره 
6 أيــام تدريبــات صباحيــة ومســائية 
مكثفة، إلى جانب عدد من المباريات 
الودية مع فريقي الجيش والزمالك.

يــوم  للراحــة  الفريــق  وخضــع العبــو 
يســتأنف  أن  المؤمــل  مــن  إذ  أمــس، 
الفريــق التجمــع مســاء اليــوم بإقامــة 

المران الرئيس على صالة النادي.
وشــّكل معســكر تركيا فرصة ســانحة 
للجهاز الفني لســلة األهلي؛ لتحســين 
بعض األمور قبل الدخول في معترك 
المنافســات، كما شــّكل فرصــة مثالية 
لرفــع درجــة جاهزية جميــع الاعبين 
البدنيــة والفنّيــة، والعمــل على إيجاد 
التشكيلة واإلســتراتيجيات المناسبة 

للفريق.
إلــى ذلــك، يواصــل فريــق كرة الســلة 
بنــادي المنامــة تحضيراتــه المحليــة؛ 
تأهًبــا للقــاء االفتتــاح الذي ســيجمعه 

بفريق السيب العماني.
وكان المنامــة قــد أعلــن قبــل يوميــن 

التعاقــد مــع المــدرب الوطني ســلمان 
فــي  الســلة  فريــق  لقيــادة  رمضــان 
البطولــة إلــى جانــب المــدرب عقيــل 

مياد.
ويعكف الجهاز الفني للفريق المنامي 
علــى  المحليــة  التحضيــرات  خــال 
وقــع  التــي  الفريــق  أخطــاء  معالجــة 
فيها خال مبارياته بالدوري المحلي؛ 
مــن أجــل تحديــد مامــح التشــكيلة 
المناسبة التي سيخوض بها البطولة، 
واالعتمــاد علــى مجموعــة معينة من 
أســلوبهم  فرضــوا  الذيــن  الاعبيــن 
الخطــط  وطبقــوا  الجيــد  بالشــكل 
تــدرب  التــي  والدفاعيــة  الهجوميــة 

عليها الفريق في فترة التحضيرات.
وتعاقــد النــادي مــع محترفيــن اثنيــن 
لتدعيم صفــوف الفريق في البطولة، 
تريكــو  األميركــي  مــع  أوال  تعاقــد  إذ 
وايــت، قبــل أن يتعاقــد مــع البولنــدي 

ماسيج المب.
المنامــة  المملكــة  ممثــا  ويطمــح 
اللقــب  علــى  للمنافســة  واألهلــي 
وخصوًصــا فــي ظــل الدعــم المعنــوي 
جانــب  إلــى  الفريقيــن،  يلقــاه  الــذي 
والــذي  الكبيــر،  الجماهيــري  الدعــم 
الوصــول  علــى  الفريقيــن  سيســاعد 

لمراحل متقدمة في المنافسة.

وتواجــدت   أنديــة   الســلة   البحرينيــة  
 فــي   البطــوالت   الخليجية   بقوة   ممثلة  
 بفريقــي   المنامــة   واألهلــي   صاحبــي  
 النصيــب   األكبــر   مــن   المشــاركات  
 الخليجيــة،   إذ   شــارك   المنامــة   فــي 21    
 نسخة،   وهذه   هي   المشاركة   الخامسة  
 علــى   التوالــي   للزعيــم   والثانيــة  
 والعشــرين   فــي   تاريخــه   وهــو   عــدد  
 مــرات   فوزه   ببطولة   الــدوري  . المنامة  
 وخال   مشــاركاته   فــي   البطولة،   ظفر  
 باللقــب   الخليجي   في   مناســبتين   بعد  
 أن   حقق   لقب   نســختي   1995   و2001  
اللتيــن   أقيمتــا   علــى   أرض   مملكــة  

 البحرين . 
ويأتــي   فــي   المرتبة   الثانيــة   من   حيث  
 المشاركة   فريق   األهلي   بـ   17مشاركة،  
 وهــو   عــدد   مــرات   فــوزه   بالــدوري. 
ويمتلــك   األهلــي   الرصيــد   نفســه   فــي  
 مرات   الفوز   باللقب   الذي   حققه   عامي  
أّمــا   فريــق   المحــرق،      1985 و  1988. 
 فإنــه   ســجل   ظهــوره   فــي   البطولة   في  
   4 مناســبات،   إذ   شــارك   فــي   بطــوالت  
 أعوام   2009 و  2012 و2013،   وأخيًرا 

.2018
ووقــع نــادي المنامــة فــي المجموعــة 
الثانية إلى جانب فرق شــباب األهلي 
العمانــي،  الســيب  اإلماراتــي،  دبــي 

الشــمال القطري، في حين وقع ممثل 
البحريــن الثانــي في البطولــة األهلي 
جانــب  إلــى  األولــى  المجموعــة  فــي 
اإلماراتــي،  الشــارقة  اللقــب  حامــل 

العربي القطري وأحد السعودي.
وســتنطلق منافســات البطولــة التــي 
خليفــة  مدينــة  صالــة  علــى  ســتقام 
أبريــل   20 الســبت  يــوم  الرياضيــة، 
المقبل، فيما ســتقام المبــاراة النهائية 

للبطولة بتاريخ 27 أبريل المقبل.
الخليجيــة  الفــرق  بــدأت  ذلــك،  إلــى 
التوافــد  البطولــة  فــي  المشــاركة 
للمملكة، إذ وصل أوال فريقا الشــارقة 
شــباب أهلي دبي اإلمارتيين، قبل أن 
يليهمــا فريق الســيب العمانــي؛ وذلك 
إلقامة معسكر إعدادي قصير، يستمر 
حتــى 19 أبريــل الجــاري، فــي إطــار 

التحضيرات لمنافسات البطولة.

األنديــة” “خليجيــة  فــي  المشــاركة  الفــرق  توافــد  بــدء 

األهلي يختتم معكسر مصر والمنامة يرفع الجهوزية
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ُتختتم اليوم األربعاء دورة المســتوى الثاني المحلية للمدربين لكرة الســلة، التي 
نظمهــا االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة في الفترة مــن 14 حتى 17 أبريــل الجاري، 

وسط مشاركة واسعة من المدربين. 

تدريــب  لــدورة  باإلضافــة  الــدورة  وهــذه 
المدربين المســتوى األول للمستجدين التي 
نظمهــا اتحــاد كرة الســلة االســبوع الماضي، 

تأتيان ضمن السياسة التي ينتهجها االتحاد 
البحريني لكرة الســلة، برئاســة ســمو الشيخ 
عيســى بن علي بن خليفــة آل خليفة رئيس 

مجلــس اإلدارة الراميــة إلــى تخريج دفعات 
متتالية من المدربين القادرين على رفع راية 
التطويــر للعبة فــي مملكة البحريــن، وإتاحة 
الفرصــة أمام المدربيــن الراغبين في تطوير 
مســتوياتهم الفنيــة عبــر مثــل هــذه الدورات 
التدريبيــة التــي يتــم إقامتهــا وفــق برنامــج 

معد وتحت إشراف المدربين األكفاء. 
المســتوى  المدربيــن  تدريــب  دورة  وتعتبــر 

الثانــي، هــي الــدورة الثانيــة هذا العــام التي 
تنظمهــا لجنــة المدربيــن باالتحــاد البحريني 
فــي  المســتجدين  للمدربيــن  الســلة  لكــرة 
ســلك التدريــب، وتعقبهــا دورات المســتوى 

المتطور. 
ويمنــح اتحــاد كــرة الســلة رخصــة التدريب 
مراحــل  عــدة  المدربيــن  يجتــاز  أن  بعــد 
ودورات تدريبية، إضافة إلى الحصول على 

الخبــرات العمليــة مــن خال إلــزام المدربين 
باالنخراط والمشاركة في التدريب باألندية 

الوطنية. 
المحاضــرات  مــن  عــددا  الــدورة  وشــهدت 
المختلفــة،  العمليــة  والتطبيقــات  النظريــة 
إذ حاضــر فــي الــدورة نخبــة مــن المدربيــن 
رؤوف  رمضــان،  ســلمان  وهــم  الوطنييــن، 
علــي  الغانــم،  محســن  جــان،  أحمــد  حبيــل، 

كويد، علي العنزور، صالح الحداد، نبيل طه.
محاضــرة  علــى  أيًضــا  الــدورة  واشــتملت 
متعلقــة بقانــون كــرة الســلة قدمهــا الحكــم 
الدولــي عبدالكريــم شــكيب، واحتــوت على 
شــرح مفصل للقانــون التحكيمي في اللعبة، 
كمــا قــّدم المحامي نــادر العوضــي محاضرة 
العقــود  فــي  القانونيــة  الجوانــب  حــول 

الرياضية.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اليوم ختام دورة المستوى الثاني لمدربي كرة السلة

جانب من الدورة

تقام اليوم )األربعاء( مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري أندية الدرجة 
األولــى لكــرة اليــد، والتــي تجمــع فريقــي األهلــي والدير وذلــك في تمام الســاعة 7 

مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

المبــاراة  هــذه  فــي  الفريقــان  ويتواجــه 
بعدمــا ســقط األهلــي أمــام النجمــة فــي 
نفســه  واألمــر  متتاليتيــن،  مباراتيــن 
بالنسبة للدير أمام “حامل اللقب” باربار، 
وهــي المواجهــة نفســها التــي جمعتهمــا 
إثرهــا  علــى  وفــاز  الماضــي،  الموســم 

األهلي بالمركز الثالث.
متشــابه  الوضــع  اليــوم،  للقــاء  عــودة 
قدمــاه  فيمــا  والديــر  األهلــي  لفريقــي 
األولــى  المبــاراة  النهائــي،  قبــل  بالــدور 
ظهرا فيها بصورة ســيئة للغاية وخســرا 
المواجهــة، وفي المباراة الثانية تحســن 
األداء نوعا ما، ولكنهما فشــا في إثبات 
ذاتهمــا لــوال النديــة التــي أظهراهــا علــى 

مدار الشوطين.
دون شــك أن طموح األهلي ليس اللعب 
علــى هــذا المركــز فــي ظــل مــا يتمتع به 
مــن إمكانــات وقدرات بشــرية، ولكن لن 
يتهاون في الحفاظ على اسمه ومكانته، 
وسيســعى جاهدا لتقديم نفســه بصورة 

جيــدة تحقــق الفــوز والخــروج بالمركــز 
الثالث. في الجهة األخرى الدير، سيمني 
النفس أن يتوج جهوده المميزة في هذا 
الموســم بالتغلــب علــى خصمــه وحصــد 

الميدالية البرونزية. 
كفــة األهلــي ورغم اإلصابــات والغيابات 
تبدو هي األرجح للظفر بالفوز شرط إذا 
مــا ظهرت بحالتها المعهــودة، والدير هو 
اآلخــر يعاني بعض الغيابات، ولكن لديه 
العناصــر التي تحقــق النتيجة اإليجابية 

إذا ما كانت في فورمتها الحقيقية.

األهلي يواجه الدير اليوم

اللجنة اإلعالمية

ا جديًدا لها عندما تمكنت من  سجلت المتسابقة البحرينية شيخة الشيبة إنجاًزا شخصيًّ
اجتياز ماراثون سباق فرنسا بكل نجاح. 

وتمكنت شــيخة الشــيبة من اجتياز السباق 
 6 زمــن  فــي  جــري  كيلومتــًرا   42 لمســافة 
فــي  أقيــم  والــذي  دقيقــة  و20  ســاعات 
العاصمــة الفرنســية باريس وســط مشــاركة 
لتضــرب  الجنســيات  مختلــف  مــن  واســعة 
أروع األمثلــة فــي حبها وإخاصها ألهدافها 
وتتمكــن مــن تحقيق إنجاز شــخصي جديد 
لهــا وتؤكــد أن اإلعاقــة لــم ولــن تقــف أمــام 

طموحات أي إنسان. 
وأكــدت شــيخة الشــيبة أنهــا تحظــى دائًمــا 
بدعــم ومتابعــة مــن ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفــة ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيريــة وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة، الــذي تســتلهم 
مــن ســموه النجاحــات والعزيمــة واإلصــرار 
أن  إلــى  مشــيرة  الصعوبــات،  كل  بتحقيــق 

كلمات ســموه راســخة فــي ذهنها فــي كافة 
الشــكر  كل  لســموه  مقدمــة  المشــاركات، 
والتقديــر علــى دعمــه المتواصــل وحــرص 

سموه على متابعة كافة مشاركاتها.
فــي  بنجــاح  مشــاركتها  أن  وأوضحــت 
ماراثون فرنسا لم يأت من فراغ، إنما بدعم 
مــن ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة 
باإلضافــة إلــى أهلهــا ومحبيهــا، مؤكــدًة أن 
الماراثون شــهد مشــاركة واســعة ومنافســة 
قوية على المراكز األولى وكافة المشاركين 

حرصوا على إنهاء السباق بنجاح. 

 وقالت شيخة الشيبة إن نجاحها  «
في ماراثون فرنسا سيعطيها 

الدافع الكبير لمواصلة النجاحات 
في المشاركات القادمة، مقدمة كل 

الشكر لكافة الداعمين لها.
 خالل مشاركتها في الماراثون 

قدمت شــكرها إلــى ناصر بن حمد على دعمــه المتواصل
شيخة الشيبة تجتاز ماراثون فرنسا بنجاح

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

غادر وفد منتخبنا الوطني للمالكمة مســاء اإلثنين الموافق 15 أبريل، متوجها للعاصمة التايلندية بانكوك؛ للمشــاركة في منافســات بطولة آســيا 
للمالكمة التي ينظمها االتحاد اآلسيوي للمالكمة في الفترة -17 27 أبريل الجاري. 

 ويتــرأس الوفــد عضــو مجلــس إدارة اللجنــة 
األولمبيــة البحرينية رئيس االتحــاد البحريني 
لفنون القتال المختلطة خالد الخياط، ويتكون 
ومــدرب  قمبــر،  محمــد  االتحــاد  مديــر  مــن: 
المنتخــب الوطني للماكمة المدرب اإلنجليزي 
تونــي ديفيــس والاعبين الماكــم بال محمد 

والماكمة نور النساء جان. 
وزيــن  منافســات  منتخبنــا  وســيخوض 
مختلفين، حيث سيشــارك الماكم بال محمد 
بنــزاالت وزن 52 كيلوجرامــا، فيمــا ستشــارك 
الماكمــة نــور النســاء جــان بنــزاالت وزن 51 

كيلوجراما. 
ومــن المقــرر أن يشــارك عضــو مجلــس إدارة 
االتحــاد  رئيــس  البحرينيــة  االولمبيــة  اللجنــة 
ومديــر  المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 
االتحــاد البحريني لفنون القتال المختلطة في 

اجتمــاع الجمعيــة العمومية لاتحاد اآلســيوي 
اليــوم “األربعــاء” علــى هامــش  الــذي ســيعقد 

البطولة. 
وقــال الخياط: “إن مشــاركة المنتخب الوطني 
هــذه  فــي  الجنســين  مــن  باعبيــن  للماكمــة 

يســبق  لــم  حيــث  تاريخيــة،  تعتبــر  البطولــة 
للمنتخــب أن شــارك في هــذه البطولة”، مضيفا 
أن االتحــاد يســعى مــن خــال هــذه المشــاركة 
علــى  البحرينيــة  الماكمــة  حضــور  لتأكيــد 

مستوى البطوالت القارية والدولية.

الخياط برفقة مدير االتحاد يتوسطان أفراد المنتخب الوطني للمالكمة

الخياط: صقل مهارات وقدرات الالعبين ورفع مستوياتهم
منتخبنا الوطني للمالكمة يشد الرحال إلى تايلند

محمد الدرازي

علي مجيد

تخريج دفعات 
متتالية من 

المدربين 
القادرين على 

رفع راية التطوير



اختتمــت بطولــة كــرة اليد للمرحلــة الثانوية للبنــات، حيث ُتوجت 
المــدارس الفائــزة برعاية مديــر إدارة التربية الرياضية والكشــفية 
والمرشــدات بــوزارة التربيــة والتعليــم عصــام عبــدهللا، وحضــور 
رئيــس قســم التربيــة الرياضيــة نــادر جمالــي ورئيــس مجموعــة 
المســابقات عبــدهللا العباســي.  وحصــدت كأس البطولــة مدرســة 
الشــروق بعــد تغلبهــا فــي المبــاراة النهائيــة علــى فريــق مدرســة 
المعرفــة الــذي حقــق المركــز الثاني فيمــا كان المركــز الثالث لفريق 
مدرســة مدينة عيســى والرابع لفريق مدرســة أميمة بنت النعمان، 
وفي ختام المنافســات تم تتويج مدرســة الشــروق بكأس البطولة 
والميداليــات الذهبيــة وســط فرحــة كبيــرة للغاية لالعبــات الفريق 
بعــد أن قدمــن أداًء الفًتــا ومميــًزا للغاية طيلة المباريــات، فيما تم 

تقليد العبات مدرسة المعرفة الميداليات الفضية.

 ومثل الفريق البطل: خديجة صالح، غيداء فيصل، حوراء حميد 
مجيــد، عقيلــة علــي حســن، إيمــان ســلمان إبراهيــم، منــار جاســم 
حســن، غديــر عبدالعزيــز، مريــم ســيد موســى، مريم ســعد شــريف 
وعفــاف ناصــح، وأشــرف علــى الفريــق معلمــة التربيــة الرياضيــة 

فتحية شرف.

بعــد التهافــت الكبيــر مــن األطفــال وأوليــاء أمورهــم لحضــور 
المخيم التوعوي لمخاطر األجهزة اإللكترونية وأهمية ممارسة 
الرياضــة خــارج المنــازل، والــذي أقامــه نــادي البحريــن للتنــس 
يــوم الجمعــة الماضــي بالتعــاون مع مستشــفى رويــال البحرين 
وأثليتيــك كينجــز، فقــد تــم االتفاق بيــن كل من خميــس المقلة 
التســويق  مديــر  وباريتــوش  للتنــس  البحريــن  نــادي  رئيــس 
بمستشــفى رويــال البحريــن ومايــكل بورســت العضــو المنتدب 
لنادي كينجز أللعاب القوى على استثمار هذا النجاح الكبير في 
إقامة فعاليات مجتمعية أخرى مماثلة، تهتم بالتعريف بخطورة 
ظاهرة إدمان استخدام األجهزة اإللكترونية والهواتف الجوالة 
لــدى األطفــال وتفضيلهــا علــى اللعــب في الخــارج مــع أقرانهم، 

باإلضافة إلى تنظيم محاضرات توعوية قصيرة ألولياء األمور 
لتشــجيع أبنائهــم على ممارســة الرياضــات واللعب فــي الخارج 
تفادًيا لهذه المشــكلة ولتوطيد عالقتهم ببعض، كما تم التشاور 
بخصــوص إقامــة حمــالت توعويــة أخــرى متنوعة خــالل العام 

الحالي 2019.

نجاح مخيم التوعية بأهمية الرياضة لألطفالمدرسة الشروق تحقق لقب اليد للثانوي

 قال رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مســعود إن بالده ما زالت متمســكة باســتضافة بطولة كأس الخليج على أرضها، بيد أن االتحاد ال 
يعارض استضافة دولة قطر للنسخة الرابعة والعشرين من البطولة التي ستقام أواخر العام الجاري 2019 مادام هناك اتفاق.

وأضاف مسعود في تصريح خاص لـ “البالد سبورت” أن العراق متمسك بحقه في استضافة كأس الخليج وهو يرحب باألشقاء الخليجيين في بالده 
ويتمنى أن تقام هناك ولكنه في الوقت ذاته يحترم رغبة االتحادات الخليجية، مشــيًرا إلى أن قطر كانت من المفترض أن تحتضن النســخة الماضية 

لكنها تنازلت عنها لصالح الكويت وبالتالي ال يود العراق أن يدخل في خالفات من هذا النوع.

وأكــد أن العــراق بــات مؤهــالً الســتضافة كأس الخليــج أكثر من أي وقت مضى بعد رفــع الحظر الكروي من االتحاد الدولي )الفيفــا( جزئيا، وهو يمتلك 
المنشآت والمالعب الكروية والفنادق وكافة الخدمات والتسهيالت الالزمة الحتضان العرس الخليجي.

مسعود: متمسكون بحقنا الستضافة كأس الخليج
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جانب من تدريبات التنستتويج مدرسة الشروق بكأس البطولة 

حسن علي

سنشــارك بـ “خليجي 24” وإقامتها بـ5 منتخبات سيفقدها بريقها

عبدالخالق مسعود

مجموعة العراق بغرب 
آسيا ستقام بكربالء 

واألخرى بأربيل

بوادر إيجابية لرفع 
الحظر الكلي عن 

بغداد

دور بارز لسلمان بن 
إبراهيم أسهم برفع 

الحظر الجزئي 

 وعّبــر مســعود عــن أملــه فــي مشــاركة 
جميــع المنتخبــات الخليجيــة إلى جانب 
اليمــن، مؤكــًدا مشــاركة منتخــب العراق 
أقيمــت  مــا  متــى  البطولــة  فــي  رســميا 
الخليــج  “بطــوالت  موضًحــا  بموعدهــا، 
ال تحلــو إال بمشــاركة جميــع المنتخبــات 
الثمانيــة وفــي حــال غيــاب أي دولــة أو 
أكثر أو إقامتها بخمســة منتخبات فقط، 
فــإن ذلك يفقدها بريقهــا ومكانتها، فهي 
ذات خصوصية متفردة وحدث رياضي 
يســتهدف لم شــمل أبناء الخليج العربي 
خصوًصــا وأن الرياضــة تجمــع وال تفرق 
بمشــاركة  البطولــة  تقــام  بــأن  ونأمــل 
المعهــودة  األهميــة  لتكتســب  الجميــع 

ونحن في العراق أكدنا مشاركتنا..”.
ولــدى ســؤالنا إيــاه عــن حظــوظ العــراق 
الخليــج  “كأس  قــال   24 خليجــي  فــي 
ال تعتمــد علــى المســتوى الفنــي فهنــاك 
عوامــل أخــرى تحــدد مســار المنافســة، 
وفــي كل مشــاركة بــكأس الخليــج فإننــا 
ولكــن  اللقــب  تحقيــق  بطمــوح  ندخــل 
منتخــب  والعــراق  تخذلنــا  الظــروف 
قــوي معــروف بعناصــره المحترفــة وبما 
يضمــه من عناصر بــارزة ونأمل التوفيق 

لمنتخبنا..”.
منتخــب  خــروج  أن  مســعود  وأوضــح 
أقيمــت  التــي  آســيا  كأس  مــن  العــراق 
بدولــة اإلمــارات قبــل عــدة شــهور يعتبر 
ا، فالمنتخب خرج من دور الـ  أمًرا طبيعيًّ
16 على يد المنتخب القطري بطل آســيا 
فــي مباراة كان هو الطرف األفضل فيها 

بحسب وجهة نظره.
وأضــاف أن المنتخب مقبل على خوض 
العديــد مــن االســتحقاقات القادمــة فــي 
غــرب  وبطولــة   24 خليجــي  مقدمتهــا 
المؤهلــة  اآلســيوية  والتصفيــات  آســيا 
االتحــاد  وأن   2022 العــام  لــكأس 
متمســك بخدمــات المــدرب الســلوفيني 

)كاتانيتش(.

سلمان بن إبراهيم ورفع الحظر 

الجزئي

عبدالخالــق  أكــد  آخــر،  صعيــد  وعلــى   
مســعود أن الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم 
آل خليفــة هــو الرجــل األنســب واألبــرز 
القــدم  لرئاســة االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
خالل الفترة القادمة، مؤكًدا أحقيته في 
البقــاء على ســدة الرئاســة بعدما أمضى 
6 ســنوات كانت حافلــة بالعطاء والتميز 
وخدمــة الكــرة اآلســيوية، وهــو مــا عزز 
ثقــة االتحادات األهلية به لتزكيه لوالية 

انتخابية جديدة من دون أي منافس.
بــن  ســلمان  “الشــيخ  مســعود  وأضــاف 
إبراهيم كان له دور بارز في رفع الحظر 
الجزئــي علــى الكرة العراقيــة، وكانت له 
إســهامات واضحة في دعمنــا والوقوف 
كرئيــس  موقعــه  مــن  انطالقــا  بجانبهــا 
لالتحــاد اآلســيوي ونائًبــا لرئيــس الفيفــا 

وهــو  القــرار  هــذا  إصــدار  علــى  وعمــل 
مســاندة  فــي  حرصــه  علــى  دليــل  أبلــغ 

االتحادات الوطنية اآلسيوية..”.
وأوضــح أن موقــف العــراق كان واضًحا 
منــذ البدايــة حيــث أعلــن االتحــاد دعمه 
إبراهيــم  بــن  ســلمان  للشــيخ  المطلــق 
شــفافية  بــكل  بذلــك  منافســيه  وأبلغنــا 
بأهميــة  التــام  إليماننــا  ووضــوح، 
االســتقرار فــي تحقيق التطور المنشــود 
فــي  قدمــا  والمضــي  اآلســيوية  للكــرة 
سلســلة المبــادرات والمشــاريع والبرامج 

التطويريــة التــي طرحهــا لخدمــة الكــرة 
ســلمان  الشــيخ  وجــود  وأن  اآلســيوية، 
بــن إبراهيــم لمصلحــة اللعبــة فــي القارة 

الصفراء.

ا ننتظر رفع الحظر كليًّ

وأكد مسعود أن االتحاد العراقي يسعى 
لرفــع الحظــر الكلــي عــن الكــرة العراقية 
والســماح بإقامــة مباريــات علــى أراضي 
العاصمــة بغــداد، مشــيًرا إلى أنــه ال يعلم 
عــن الموعــد المحــدد التخــاذ القــرار مــن 

قبــل الفيفــا لكن االتحــاد العراقــي يعمل 
قــرار  إلصــدار  ومســتمر  جــاد  بشــكل 
اإللغــاء ليتســنى لمنتخب العــراق اللعب 
يعــد  لــم  وأنــه  العاصمــة خصوًصــا  فــي 
هنــاك خطــر كبير علــى إقامــة المباريات 
الخدمــات  جميــع  بهــا  وتتوافــر  فيهــا 
والتســهيالت والمرافــق الالزمــة متطلًعا 
لصــدور القــرار فــي اقــرب وقــت ممكــن، 
الفتــا النظــر إلــى وجــود بــوادر إيجابيــة 
بهــذا الخصــوص، خصوًصا وأنــه لم تعد 
رفــع  تمنــع  جســيمة  مالحظــات  هنــاك 

الحظر الكلي.

مستعدون لبطولة غرب آسيا

وأكد مســعود استعداد بالده الستضافة 
النســخة التاســعة من بطولة غرب آســيا 
للرجــال التي من المؤمــل أن تقام خالل 
شــهر أغســطس المقبــل بضيافــة بــالده 
 8 بــأن هنــاك  ألول مــرة، حيــث أوضــح 
منتخبــات مــن بينهــا منتخبنــا الوطنــي 
أكدت مشــاركتها في البطولة وستقســم 
المنتخبــات إلــى مجموعتيــن بواقع أربع 

أن  علــى  فــي كل مجموعــة،  منتخبــات 
تقــام منافســات المجموعــة التــي ســيقع 
فيهــا العراق بمدينة كربالء فيما ســتقام 
منافســات المجموعة األخــرى بمحافظة 

اربيل شمال العراق.
وأوضــح مســعود أن إقامــة البطولة في 
منطقتــي كربــالء واربيــل لــن يقلــل مــن 
فــرص نجاحهــا خصوصا وأنــه لن تكون 
وستســتقر  للمنتخبــات  تنقــالت  هنــاك 
أربيــل  أو  كربــالء  فــي  مجموعــة  كل 
والطيــران متوفــر بالنســبة لمــن يرغــب 
فــي متابعــة المجموعــة األخــرى، مؤكًدا 
حرص االتحاد العراقي على توفير كافة 
مســتلزمات النجــاح لبطولة غرب آســيا، 
موضًحــا أنــه لغايــة اآلن لــم يتــم تحديد 

موعد القرعة.

الكلمة للهيئة العامة

داخــل  تكتــالت  وجــود  مســعود  ونفــى 
االتحــاد العراقــي لمنــع دخــول أي دمــاء 
الشــابة  العراقيــة  الكــوادر  مــن  جديــدة 
بعــد  االتحــاد  إدارة  مجلــس  داخــل 
خســارة يونــس محمود فــي االنتخابات 
التــي جــرت العــام الماضــي اثــر ترشــحه 
لمنصــب النائــب الثانــي لرئيــس االتحــاد 
والــذي ذهــب لصالــح شــرار حيــدر الــذي 
حصــل على 35 صوًتــا مقابل 16 ليونس 
محمود، مشيًرا إلى أن تلك النتيجة هي 
بنــاء علــى رأي الهيئــة العامــة )الجمعيــة 
رغبــة  عــن  ناتجــة  وليســت  العموميــة( 

إلزاحة الشباب.

وساطة إلنهاء الخالف

وأمــا بشــأن الخــالف الدائــرة بيــن وزارة 
واللجنــة  العراقيــة  والرياضــة  الشــباب 
أن  مســعود  أكــد  العراقيــة  األولمبيــة 
عالقتــه  القــدم  لكــرة  العراقــي  االتحــاد 
علــى أفضل ما يرام مــع الوزارة واللجنة 
األولمبيــة وأنــه ســيدخل كوســيط مــن 
أجــل حــل االختــالف في وجهــات النظر 

بين الطرفين.

مسعود متحدًثا لـ “البالد سبورت” منتخب العراق لكرة القدم

آسيا تختار سلمان

اللجنة اإلعالميةمدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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خســر ممثــل المملكــة فريــق المالكيــة بهدفين مقابل واحــد أمام القادســية الكويتي، فــي المباراة 
التي جمعت الطرفين، أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة 

للمجموعة الثالثة لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

فيمــا  البــري،  عيســى  المالكيــة  هــدف  وســجل 
وفــي  القادســية.  هدفــي  المطــوع  بــدر  ســجل 
العهــد  فــاز  المجموعــة،  ذات  ضمــن  آخــر  لقــاء 
اللبنانــي علــى الســويق العماني بهــدف دون رد. 
وبنــاء على نتائج أمس، فــإن ترتيب المجموعة 
صــار كاآلتي:العهــد اللبنانــي ٨ نقــاط، المالكيــة 
والقادســية ٤ نقــاط لــكل واحــد منهمــا، وأخيــرا 

السويق دون نقاط.

مجريات المباراة

تمكن القادســية من تســجيل هــدف مبكر بعدما 

توغــل العبه بدر المطوع داخل المنطقة وســدد 
المالكيــة  حــارس  يميــن  ســكنت  بيســاره  كــرة 

يوسف حبيب )٧(.
وأضاع القدساوي صالح الهندي فرصة مضاعفة 
النتيجــة بعــد انفــراده بالحــارس الملــكاوي الذي 

حمى شباكه من هدف محقق )٨(.
وأخطــأ مدافــع المالكيــة أحمد حبيب فــي إبعاد 
كرة خطفها مهاجم القادسية يوسف ناصر الذي 
قابل المرمى منفردا، وســدد كرة ســاقطة عالية 
خــارج الملعــب مفوتا الهدف الثانــي على فريقه 
)٣٤(. وواصل المطوع وســجل الهدف الثاني له 

ولفريقه بعد توغله يمينا داخل المنطقة )٣٦(.
وأضــاع يوســف ناصــر كــرة بمفــرده دون وجود 
ألي مدافــع أو حــارس المالكية بعد أن تلقى كرة 
عرضيــة مــن زميله خالد القحطاني، إال أن ناصر 

سدد كرة خارج الملعب )٤٠(.
وســجل المالكيــة هــدف التقليــص بعــد أن لعــب 
حســن هــال كــرة عرضيــة تابعهــا عيســى البري 

بسهولة في المرمى )٤٣(.
يذكــر؛  جديــد  أي  الثانــي  الشــوط  يشــهد  ولــم 

لتنتهي المباراة بفوز القادسية.
أدار المباراة طاقم تحكيم من قيرغزستان:حكم 
ســيرجي  والمســاعدين  تيمــور  الســاحة 
وجبينكــوف، والحكــم الرابــع الســعودي محمــد 

من لقاء المالكية والقادسية الكويتي )تصوير: سيد مصطفى العلوي(الهويش.

المالكية يخسر من القادسية الكويتي
ــدم ــ ــق ــ ال ــرة  ــ ــكـ ــ لـ ــوي  ــ ــ ــيـ ــ ــ اآلسـ ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ االتـ ــأس  ــ ــكـ ــ لـ  ٤ ــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــ ــ ف

بعد منافسات رائعة امتدت ثالثة أيام، أسدل الستار يوم أمس الثالثاء على دورة األلعاب الرياضية الثانية لألطفال، والتي نظمتها 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة مــن 13 لغايــة 16 أبريل الجاري بالتعاون مــع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمــل والتنمية االجتماعية 

بمشاركة واسعة من الحضانات والروضات وأولياء األمور.

تتويــج  تــم  المنافســات  نهايــة  وبعــد 
األطفــال والتقــاط الصــور التذكاريــة معهم 
مــن جانــب  عارمــة  وبهجــة  فرحــة  وســط 
األطفــال وأوليــاء األمــور، ليقــوم فيمــا بعد 
شــعلة  بإطفــاء  والطالبــات  الطــاب  أحــد 

األولمبياد.
الرياضيــة  األلعــاب  دورة  حظيــت  وقــد 
وردود  اإلشــادات  مــن  بالعديــد  لألطفــال 
الفعــل اإليجابيــة تجــاه المبــادرة التي تقام 
للعام الثاني على التوالي، حيث اســتعرض 
األطفــال مواهبهــم وقدراتهــم فــي كل مــن 
كــرة  القــوى،  ألعــاب  الســلة،  كــرة  مســابقة 
القــدم، الجمبــاز، وأظهــر األطفــال ببراءتهم 
جميــع  فــي  جيــدة  قــدرات  المعهــودة 

مــن  رائعــة  لحظــات  وعاشــوا  المســابقات 
المرح والسعادة.

منافسات كرة السلة كانت عبارة عن مهارة 
“التصويــب علــى الحلق”، والتــي أظهر فيها 
األطفــال من كا الجنســين قــدرات متميزة 
تبشــر بجيــل واعــد فــي كــرة الســلة، حيــث 
حظيــت المســابقة بمشــاركة جيــدة العــدد 
من األطفال بإشــراف عدد من المتطوعات 

وممثلي رياض األطفال وأولياء األمور.
واســتمتع األطفــال بمهــارة التصويــب على 
الحلــق، حيث قامت اللجنة المنظمة بوضع 
9 “ســكورات” على امتداد الصالة واصطف 
مهــارة  ألداء  اآلخــر  تلــو  واحــدا  األطفــال 
الرمي وتســجيل عدد المحــاوالت الناجحة 

مــن  كبيــرة  حماســة  وســط  الخاطئــة  مــن 
األطفال وفرحة بالمشــاركة في األولمبياد، 
وتشــجيع حــار مــن أوليــاء األمــور وممثلي 

ممثلي رياض األطفال.
فــي  قدراتهــم  األطفــال  اســتعرض  كمــا 
التــي  لألطفــال  القــوى  ألعــاب  منافســات 
الموهوبيــن  مدربــو  إقامتهــا  علــى  أشــرف 
وعمــاد  خليفــة  وســالم  الــذوادي  مشــعل 
محمــد، والتــي حظيــت بتفاعــل كبيــر مــن 
األطفــال المشــاركين التــي عاشــوا لحظات 
مميــزة فــي مســابقات الجــري والقفــز علــى 
امتــداد الصالة بتشــجيع ومــآزرة كبيرة من 
أولياء أمورهم عند وصولهم لخط النهاية.
بحصــة  أشــبه  كانــت  الجمبــاز  لعبــة  وفــي 

المبــادئ  علــى  األطفــال  لتعليــم  تدريبيــة 
األساســية فــي اللعبــة بإشــراف متطوعــات 
متخصصــات مــن كليــة التربيــة الرياضيــة 

والعــاج الطبيعــي بجامعــة البحريــن، فقــد 
مــع  الجنســين  كا  مــن  األطفــال  تفاعــل 
تعليمــات المدربيــن وأداء حــركات الجمباز 

المبسطة برغبة كبيرة في اكتساب مهارات 
القــدم اســتعرض  كــرة  لعبــة  اللعبــة. وفــي 
علــى  التصويــب  فــي  مهاراتهــم  األطفــال 
المرمــى )ركات الجــزاء(، وعاشــوا لحظات 
من الشــغف والمتعة وراء كل هدف يدخل 

المرمى.
وقامــت اللجنة المنظمة بتوزيع الميداليات 
الملونــة علــى جميــع األطفال تشــجيعا لهم 

على مشاركتهم.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

ختام أولمبياد األطفال بمشاركة واسعة

جانب من المهرجان

18

تنظيمية بطولة غرب آسيا تعقد اجتماعها األخير
للمملكة ــدة  ــ ــرائ ــ ال بـــالـــصـــورة  ــة  ــول ــط ــب ال ــار  ــهـ إظـ ــى  ــل ع ــع  ــي ــم ــج ال ــث  ــح ي الــغــانــم 

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آســيا لبناء األجســام واللياقة البدنية، والتي ســتقام في 
الفترة من 18 وحتى 21 من شهر أبريل الجاري على صالة الشيخ عبدالعزيز بجامعة البحرين 
بالصخير مساء أمس األول اجتماعها األخير بمقر االتحاد البحريني لرفع األثقال بأم الحصم؛ 
للوقــوف علــى جاهزيــة اللجــان واســتعراض برنامــج البطولة، حيــث ترأس االجتماع ســلطان 
الغانــم رئيــس االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال بحضــور رؤســاء اللجــان العاملــة، حيث رحب 

الغانم بالحضور وأثنى على جهودهم الجبارة التي بذلوها في الفترة الماضية.

والتي مازالوا يبذلونها؛ من أجل تحقيق جميع 
عوامــل النجــاح في هذه البطولــة، وأكد الغانم 
فــي  أقيمــت  التــي  الوطنــي  العيــد  أن بطولــة 
ديســمبر الماضــي القــت استحســان الكثيريــن 
للتحكيــم  نظــرًا  إيجابيــة؛  بأصــداء  وحظيــت 
المتميز والتنظيم الرائع، مشيرا إلى أن اللجنة 
المنظمة لبطولة غرب آســيا ستسعى لمواصلة 
هــذا المشــوار، وتحقيــق المزيد مــن النجاحات 
لتسجل للمملكة الغالية بتكاتف جهود الجميع، 

وأن الكل يعمل ضمن #فريق_البحرين.

   معرض مصاحب

وأشــار الغانــم أن البطولــة ســيصاحبها معرض 
فــي البهو الخارجــي لمقر البطولة خال يومي 
الجمعــة والســبت، حيث يأتي ذلك تماشــيا مع 
السياســة العــام التــي وجــه بهــا ممثــل جالــة 
الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
والــذي تــم طرحــه في القمــة الرياضيــة بجعل 

الرياضة صناعة تفتح أبواب وآفاق المشــاريع 
واالســتثمار ودعما للمشــاريع الوطنية للشباب 
البحرينييــن؛ لــذا نحــن فــي االتحــاد البحريني 
لرفــع األثقــال فتحنــا البــاب لجميــع أصحــاب 
المعــرض  فــي  منتجاتهــم  وعــرض  المشــاريع 

المصاحــب للمعــرض دعمــا لهــم وتشــجيع لهــم 

لاستثمار.

 برنامج البطولة

لبنــاء  آســيا  غــرب  بطولــة  برنامــج  ويتضمــن 

يــوم  مــن  ابتــداًء  البدنيــة  واللياقــة  األجســام 
الخميــس المقبــل الموافــق 18 مــن شــهر أبريل 
الجــاري تســجيل المشــاركين وقيــاس األوزان 
واألطــوال وذلــك بفنــدق جولــدن توليــب مــن 
الجمعــة  8 مســاًء،  12 ظهــرا وحتــى  الســاعة 

19 أبريــل انطــاق منافســات فئــات الفيزيــك 
للشــباب، الفيزيك لألســاتذة، الفيزيــك للعموم، 
بقاعــة  فيزيــك  الكاســيك  فيزيــك،  المســكلر 
الشــيخ عبدالعزيز بجامعــة البحرين بالصخير، 
الســاعة  عنــد  المنافســات  ســتنطلق  حيــث 
الواحــدة ظهــرا، الســاعة الرابعــة عصــرا إقامــة 
حفل االفتتاح، والذي ســيتضمن عرض فيديو 
الدولــي  االتحــاد  لرئيــس  كلمــة مســجلة  فيــه 
لبناء األجســام رافائيل سانتونغا، ويلي عرض 
الفيديــو اســتعراض إلحدى الفرق الشــعبية ثم 
مواصلــة منافســات البطولــة، الســبت الموافق 
20 أبريــل انطــاق منافســات الكاســيك بنــاء 
األجسام، بناء األجسام للشباب، بناء األجسام 
لألســاتذة، بنــاء األجســام للعمــوم وذلــك عنــد 
الموافــق  األحــد  ويــوم  ظهــرا،   12 الســاعة 
المشــاركة  الوفــود  مغــادرة  موعــد  أبريــل   21

بالبطولة.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

سبورت

جانب من االجتماع

استعرضوا 
مهاراتهم 

وعاشوا لحظات 
رائعة من المرح

أحمد مهدي

حقــق التضامــن فــوزا علــى حســاب قاللــي بهدفين مقابل واحد، فــي المباراة التــي جمعتهما، أمس، على ملعــب مدينة حمد، ضمن 
افتتاح الجولة 16 لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وسجل هدفي التضامن: يوسف عبدهللا في الدقيقتين 41 و64، 
ولقالي مبارك أحمد في الدقيقة 8.

ووصــل رصيــد التضامــن إلــى 10 نقــاط من 14 مبــاراة، وقالي 6 
نقــاط مــن 14 مبــاراة. أدار المبــاراة الحكــم محمــد ســعد، وعاونه 

سلمان طاسي وعبدالسام فواز، والحكم الرابع محمد خالد.
وتختتــم اليــوم األربعاء منافســات الجولة 16 بإقامــة 3 مباريات 

عند 6.45 مساء.
ويلعب البسيتين )29 نقطة من 13 مباراة( مع البحرين )15 نقطة 

من 13 مباراة(، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
ويلعــب مدينــة عيســى )25 نقطة مــن 14 مباراة( مــع االتحاد )24 

نقطة من 14 مباراة( على استاد النادي األهلي.
ويلعــب األهلــي )35 نقطة من 13 مباراة( مع ســترة )28 نقطة من 

13 مباراة( على االستاد الوطني.
وتعتبــر مباريــات اليوم مهمة على مســتوى المراكــز المتقدمة، إذ 
إن األهلــي فــي حــال فوزه ســيضمن رســميا الصعود إلــى الدوري 

من لقاء التضامن وقالليالممتاز.

التضامـــن يتخطـــى قاللـــي بهدفيـــن مقابـــل واحـــد

اليوم ختام الجولة 16 للدرجة الثانية

حقق الرفاع الشــرقي فوزا ثمينا ومهما على حســاب الحد بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، 
على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن لقاء مؤجل من الجولة ١١ لدوري ناصر بن حمد الممتاز.

وكان الجميــع يترقــب صافــرة النهايــة بالتعــادل بهــدف بيــن 
الطرفيــن، إال أن العــب الرفــاع الشــرقي ليــث هاشــم كانت له 
كلمــة الحســم بتســجيله هدفــا قاتا فــي الدقيقــة )٩٠+٥( من 

أصل ٥ دقائق محتسبة كبديلة للوقت الضائع.
وتقــدم الرفــاع الشــرقي في نتيجــة المباراة بعد أن ســجل له 
المحتــرف غوران هدف الســبق فــي الدقيقة )٢٣(، إال أن الحد 
عــادل النتيجــة عبر الاعب محمد عبدالوهاب من ركلة جزاء 
فــي الدقيقــة )٧٨(، قبــل أن يســجل ليــث هــدف الفــوز للرفــاع 

الشرقي.
وبنــاء علــى نتيجــة أمــس، فــإن الرفــاع الشــرقي اقتــرب مــن 
تأميــن موقعــه فــي مصــاف الــدوري الممتــاز بوصولــه إلى ١٩ 
نقطــة مــن ١٦ مبــاراة، فيمــا بقــي الحد عنــد ٢٥ نقطــة من ١٦ 

مباراة أيضا.
وأدار المبــاراة الطاقــم التحكيمــي المكــون مــن حكم الســاحة 
إســماعيل حبيــب، وعاونــه ياســر تلفت وســيد فيصــل علوي، 

والحكم الرابع وليد محمود.

على حساب الحد في لقاء مؤجل بدوري ناصر بن حمد الممتاز

ليث يمنح الشرقاويين فوًزا ثميًنا

من لقاء الرفاع الشرقي والحد )تصوير: سيد علي شبر(

سبورت
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مــع دخــول الــدوري اإلنجليــزي فــي مراحلــه األخيــرة 
والحاســمة.. يتــردد ســؤاٌل دائــم.. مــن األقــرب للفــوز 
ســيتي  مانشســتر  أم  ليفربــول  البريميرليــغ  بلقــب 

باعتبارهما الوحيدين القادرين على الفوز باللقب حسابيًا؟
بــكل تأكيــد أن فرصــة كال الفريقين تبدو كبيرة جدا للفوز بلقب الدوري؛ ألن الفارق يكاد يكون معدوم 
بينهمــا والحظــوظ متســاوية الــى حد كبيــر. وهذا ما يصعــب على النقــاد والمحللين التنبؤ بالســيناريو 
المحتمــل للفريــق الــذي ســيعتلي منصة التتويج فــي نهاية المطاف، بيد أن جــدول المباريات المتبقية 
للفريقين في الجوالت القادمة قد يسهل نسبيا معرفة الفريق الذي ستميل له الكفة للتفوق على اآلخر 

رغم أن البريميرليغ عودنا دائما أن يحدث فيه ما هو عكس المتوقع.
مانشســتر ســيتي ســيمر بأســبوع صعب للغاية ومعقد على مســتوى قوة المباريات ومدى حساسيتها، 
فهــو ســيواجه توتنهــام فــي مبــاراة حاميــة الوطيس، وبعدهــا بثالثة أيام فقط ســيصطدم بمانشســتر 
يونايتد في مباراة ديربي قابلة لكل االحتماالت. وبالتالي إن لم يتمكن السيتيزنز من النجاة من هذه 
المعضلة بنجاح تام )الفوز في المباراتين(، فإن ليفربول سيكون المفضل للتتويج باللقب إلى حد كبير.
على الجانب اآلخر لن يكون طريق ليفربول مفروشا بالورود في الجوالت المتبقية )كما يظن البعض(، 
صحيــح أن ليفربــول أنهــى آخــر المهمــات الصعبــة )علــى الــورق( بالفــوز علــى تشيلســي، لكنــه ســيكون 
بانتظــار نوعيــة مــن المباريــات الصعبــة الــوارد فيهــا حدوث أي ســيناريو، وقــد تقصم ظهــره أن تهاون 
فيهــا.. كارديــف يصــارع مــن أجــل البقاء، وســيلعب باقــي مبارياته بشــعار الحياة أو الموت. نيوكاســل 
يمــر بفتــرة إيجابيــة بعد تحقيق سلســة مــن النتائج الممتــازة. واخيرا هناك ويلفرهامبتــون الذي ُأطلق 

عليه صائد الكبار.
الخالصة أن مهمة ليفربول تبدو أسهل نسبيا من مهمة مانشستر سيتي للفوز بسباق التنافس األخير، 
بيد انه يجب التذكير دائما أن البريميرليغ ليس له أمان، وفيه قد ينقلب السحر على الساحر حتى في 

آخر اللحظات. واسألوا المانيو كيف انتهت حكايته في 2012.
alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي 

من األقرب.. ”الريدز” 
أم “السيتزنز”؟

كارفاخال يعارض بيريز
اعتبــر الظهيــر األيمــن لريــال مدريــد، دانــي كارفاخــال، أنــه مــن غير الضــروري القيام بثــورة تغييــرات خالل موســم االنتقاالت 
الصيفيــة المقبــل، وذلــك عقــب مواصلة إهدار الفريق للنقاط في الليجا عقب التعــادل بهدف لمثله أمام ليجانيس ضمن الجولة 

الـ32.

لكــن  ذلــك،  يقــرر  مــن  أنــا  “لســت  وقــال: 
ســيتعين على المســؤولين عليهم معرفة 
أي مركــز يحتــاج للدعم ومــن هو الالعب 
الــذي بإمكانــه مســاعدتنا مــن الخــارج. ال 
أعتقــد أن عليهــم القيام بثــورة تغييرات، 
فــي الســنوات األخيــرة قمنــا بتغييــرات 
بســيطة في قــوام الفريــق وتوجنا أبطاال 

ألوروبا طوال ألف يوم”.
وحول إمكانية انضمام الجناح البلجيكي 

إيديــن هــازارد قادما من تشيلســي، قال: 
ينتمــي  ال  طالمــا  أحــد  عــن  نتحــدث  “ال 
للفريــق، نركــز علــى أنفســنا، وبعدهــا مــن 

يقرر جلب أحد فليأت لمساعدتنا”.
وعن تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، 
صاحــب هــدف الريــال، قــال “إنــه يقــدم 
موسما مميزا، ينبغي أن نهنئه ألنه سجل 
أهدافــا طــوال الموســم، بنزيما هو أفضل 

العب في الفريق هذا العام”.

وبتعادله يظل الريال في الترتيب الثالث 
بجــدول الليجا برصيــد 61 نقطة، مبتعدا 
بـــ 4 نقــاط عــن أتلتيكــو الوصيــف وبـــ13 

نقطة عن برشلونة المتصدر.
وتحدثــت تقاريــر صحافيــة عديــدة عــن 
ريــال  رئيــس  بيريــز،  فلورنتينــو  رغبــة 
مدريــد، فــي القيــام بثــورة تغييــرات بعد 
الموسم الكارثي للفريق، خاصة مع عودة 

زين الدين زيدان لتدريب الملكي.

وكاالت

عودة تاريخية
اعتقــد غولدن ســتايت ووريرز بطل الموســمين الماضيين 
أنــه ســينتقل الى ملعــب جاره فــي واليــة كاليفورنيا لوس 
أنجليــس كليبيــرز وهــو متقــدم عليه 0-2 في الــدور األول 
مــن “بــالي اوف” دوري كــرة الســلة األميركــي للمحترفيــن، 
وذلــك بعــد تقدمــه عليــه بفــارق 31 نقطــة لكــن الضيــوف 
حققــوا عودة تاريخية وخرجوا فــي النهاية منتصرين من 

ملعب “أوراكل أرينا” بنتيجة 135-131.
وبعد أن حسم المواجهة األولى بينهما السبت على “أوراكل 
أرينــا” بســهولة 104-121 بفضل 38 نقطــة و15 متابعة و7 
تمريرات حاســمة لصانع ألعابه ســتيفن كــوري، بدا ووريرز 
الــذي أنهى الموســم المنتظم في صــدارة المنطقة الغربية، 
في طريقه لفوز ثان سهل على ضيفه كليبيرز بعد أن أنهى 
الشوط األول متقدما بفارق 23 نقطة، قبل أن يوسعه في 

الربع الثالث الى 31.
لكن ثامن المنطقة في الموســم المنتظم رفض االستســالم 
ونجــح فــي العــودة الــى اللقــاء تدريجيــا بفضل لــو وليامز 
الــذي ســجل 17 مــن نقاطــه الـ36 فــي الربع الثالــث، معادال 
الرقــم القياســي لفريقــه مــن حيــث عــدد النقــاط فــي ربــع 
واحــد خــالل األدوار اإلقصائيــة والمســجل باســم العــب 
هيوستن روكتس الحالي كريس بول منذ مايو 2014 ضد 

أوكالهوما سيتي ثاندر.
وأصبح كليبيرز بذلك صاحب أكبر عودة في تاريخ البالي 
أوف، متفوقــا علــى جاره اآلخر لــوس أنجليس ليكرز الذي 
كان متخلفا بفارق 29 نقطة أمام ســياتل ســوبر سونيكس 
فــي الــدور الثانــي من موســم 1989 قبل أن يعــود ويخرج 

منتصرا.

وتنتقــل السلســلة الخميــس الــى ملعب “ســتايبلس” ســنتر 
الــذي يحتضــن المباراة الثالثــة ثم الرابعة، قبــل أن يتبادل 
التاليــة إذا  الثــالث  المباريــات  الفريقــان االســتضافة فــي 
دعــت الحاجــة، علمــا أنــه يتأهــل الى الــدور التالــي الفريق 
الذي يسبق منافسه الى الفوز بأربع من أصل سبع مباريات 

ممكنة.

من مواجهة غولدن ستايت ووريرز ولوس أنجليس كليبيرز

وكاالت

مــن   96 ذكــرى  ليفربــول،  مدينــة  أحيــت 
مشــجعي الفريــق لقــوا حتفهــم فــي كارثة 

هيلزبرة، التي وقعت عام 1989 .
ويوافق يوم 15 أبريل مرور 30 عاما على 
وفــاة 96 مــن الرجــال والنســاء واألطفــال 
فــي  مبــاراة  قبــل  تدافــع  حــادث  جــراء 
الــدور قبــل النهائــي لبطولــة كأس االتحاد 
ونوتنجهــام  ليفربــول  بيــن  اإلنجليــزي 
بمدينــة  هيلزبــرة  اســتاد  فــي  فوريســت، 

شيفلد.
وزار الالعبــون والعاملون بفريق ليفربول، 
النصــب التذكاري الخــاص بكارثة هيلزبرة 
في استاد أنفيلد، حيث وضع المدير الفني 
جــوردان  الفريــق  وقائــد  كلــوب،  يورجــن 

هندرسون إكليال من الزهور.
اإللكترونــي:  موقعــه  علــى  النــادي  وقــال 
تأثــروا  الذيــن  أولئــك  كل  مــع  “تعاطفنــا 
بكارثــة هيلزبــرة والمشــجعين الـــ96 الذين 

لن ننساهم أبدا”.
وتــم الوقــوف دقيقة صمت في كل أرجاء 
المدينة الســاعة 16:06 بالتوقيت المحلي 
)14:06 بتوقيــت جرينتــش(، وهــو نفــس 

التوقيت الذي شهد إيقاف المباراة.

أكــد تقرير صحافي إيطالي، أمس الثالثاء، 
الالعبيــن  بأحــد  لالهتمــام  عــاد  ميــالن  أن 
دييجــو  األرجنتينــي  لــدى  المفضليــن 

سيميوني، المدير الفني ألتلتيكو مدريد.
وال يــزال يانيــك كاراســكو، العــب أتلتيكــو 
الحالــي،  الصينــي  يفــان  وداليــان  الســابق 
مرشــًحا لالنضمام إلى ميالن في الميركاتو 
الصيفــي المقبل. وأشــار إلــى أن ميالن كان 
قريًبــا مــن إتمــام الصفقــة حتــى اللحظــات 
األخيــرة مــن الميركاتــو الشــتوي الماضــي 
بعــد أن حصــل علــى موافقــة الالعــب، قبل 
تــرك  عــدم  يفــان  داليــان  رئيــس  يقــرر  أن 

كاراسكو.
وأكد الموقع اإليطالي أن ميالن يبحث عن 
ضم جناح جديد في الموسم المقبل، بغض 
النظــر عــن نجــاح الفريــق فــي التأهــل إلــى 

دوري أبطال أوروبا من عدمه.
وأوضح أن هناك أسماء أخرى ضمن قائمة 
أهــداف ميــالن لدعــم مركــز الجنــاح مثــل 
ريتشارليسون )إيفرتون( وجيرارد دولوفيو 
)واتفــورد( وأالن ماكســيمين )نيــس(. يذكــر 
أن كاراســكو كان أحــد الالعبيــن المفضلين 
لدى سيميوني، قبل أن يحصل على عرض 

ضخم من الدوري الصيني.

وكاالتوكاالت

هدف ميالنكارثة هيلزبره

وكاالت

وكاالت

اعترف أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ األلماني، برغبته في التعاقد مع كيليان 
مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه ال يملك األموال الكافية لضمه.

وتعاقــد النــادي البافاري مؤخًرا مــع الثنائي 
ولــوكاس  بافــارد  بينجاميــن  الفرنســي، 
هيرنانديــز، لينضما إلى صفوف الفريق فور 

نهاية الموسم الحالي.
وخــالل تصريحات أبرزتها صحيفة “كيكر”، 
عبــر هونيــس عــن رغبته في جلب فرنســي 
آخر، قائاًل: “أود اســتقدام مبابي على الفور، 
فالالعب رائع، لكننا ال نملك األموال الكافية 

لهذه الصفقة”.
علــى جانــب آخــر، أشــار هونيس إلــى نجاح 

ناديــه في إدخــال عناصر شــابة على فريقه 
مؤخًرا.

وقــال: “خــالل مبــاراة ألمانيــا أمــام هولنــدا، 
بدأ المانشــافت بتشكيلة تضم 5 العبين من 

البايرن، 4 منهم من مواليد 1995”.
واختتــم: “ال يوجد نــاٍد آخر فعل ذلك مثلنا، 
لالنتقــادات  عرضــة  ُنصبــح  النهايــة  وفــي 
نتائــج  تدهــور  فــي  ســبب  أننــا  بداعــي 
المانشافت، لعدم قدرتنا على صناعة مزيج 

من أصحاب الخبرات والشباب”.

علــى ملعــب “دراغاو”، يحل ليفربول االنجليزي ضيفــا على بورتو البرتغالي وهو 
مرشــح لبلــوغ نصــف النهائــي للمــرة الثانيــة تواليــا والـــ11 فــي تاريخــه المتــوج 
بخمسة ألقاب، آخرها عام 2005 في نهائي أسطنبول الشهير حين حول تخلفه 
أمــام ميــالن اإليطالــي صفــر3- فــي الشــوط األول الــى تعــادل 3-3 فــي الوقــت 

األصلي قبل أن يتوج بطال بركالت الترجيح.

وحســم فريق المــدرب األلماني يورغن 
كلــوب لقــاء الذهــاب بهدفيــن نظيفيــن 
ويخــوض مبــاراة األربعاء مــع ذكريات 
الموســم الماضــي حيــن اكتســح بورتو 
-5صفــر علــى الملعــب ذاتــه فــي ذهاب 
ثمــن النهائــي بفضــل ثالثيــة للســنغالي 
ســاديو مانيــه، قبــل التعــادل ايابــا فــي 

“أنفيلد” دون أهداف.
وبعــد مبــاراة الذهــاب ضد بطــل 1987 
و1994 و2004، شــدد كلــوب بــأن على 
فريقــه “القتــال مــرة أخــرى” حين يحل 
“دراغــاو”، مضيفــا  ملعــب  علــى  ضيفــا 
الذهــاب  مبــاراة  إنهــا  ســعداء،  “نحــن 
فــي  قويــة  مواجهــة  هنــاك  وســتكون 
اإليــاب. ســجلنا هدفين وســيطرنا على 

الكرة معظم الوقت”.
ويعــول ليفربــول علــى ســجله في هذه 

المرحلــة مــن المســابقة، إذ تأهــل الــى 
نصــف النهائي فــي 10 من المرات الـ14 

التي بلغ فيها سابقا ربع النهائي.
كما أنه يخوض لقاء األربعاء بمعنويات 
مرتفعــة جــدا بعدمــا فك األحــد عقدته 
أمام ضيفه تشلسي وحقق فوزه األول 
فــي ملعبه “أنفيلــد” على النادي اللندني 
منذ مايو 2012، وجاء بنتيجة 0-2 في 
المرحلــة 34 من الدوري المحلي بفضل 
هدفيــن لمانيه والمصــري محمد صالح 
الذي سجل هدفا رائعا رد عبره بأفضل 
طريقــة علــى االهانــات العنصريــة التي 
طالته من قبل بعض من جمهور فريقه 
الســابق تشلســي الخميس على هامش 
مبــاراة األخير مع مضيفه ســالفيا براغ 

التشيكي في “يوروبا ليغ”.

ذكريات 2018بايرن ال يملك سعر مبابي

ســيكون علــى مانشســتر ســيتي اإلنجليــزي تخطي عقبة ضيفــه وغريمه المحلي توتنهــام مرتين خالل األســبوع الحالي إذا ما 
أراد مواصلــة حلمــه بتحقيــق رباعيــة تاريخية، أولها األربعاء حين يســتضيف النادي اللندني في إياب ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.

مــن  األول  الفصــل  توتنهــام  وحســم 
القاريــة  اإلنجليزيــة  المواجهــة  هــذه 
بالفــوز ذهابــا، فــي أول اختبــار أوروبــي 
علــى ملعبــه الجديــد “توتنهام هوتســبر 
ســتاديوم”، بهدف وحيد سجله قبل 12 
دقيقــة علــى النهايــة الكــوري الجنوبــي 
أضــاع  مبــاراة  فــي  هيونغ-ميــن  ســون 
خاللهــا ســيتي ركلــة جزاء فــي الدقائق 
ســيرخيو  األرجنتينــي  عبــر  األولــى 
األرجــح  علــى  كفيلــة  كانــت  أغويــرو 

بتغيير مجرى اللقاء.
توتنهــام  يلعــب  أن  الصــدف  وشــاءت 
فــي هــذه األمتــار األخيــرة من الموســم 
دورا أساســيا في تحديد مصير ســيتي 

وحلمه باحراز رباعية تاريخية، إذ يحل 
النادي اللندني ضيفا على رجال المدرب 
اإلســباني جوســيب غوارديــوال الســبت 
أيضــا فــي المرحلــة الـــ35 مــن الــدوري 
الممتــاز الــذي يتصــدره ليفربــول بفارق 
نقطتيــن عــن بطل الموســم األخير، لكن 
األخيــر يملــك مبــاراة مؤجلة ضــد جاره 

اللدود مانشستر يونايتد.
وبعد تتويجه بدرع المجتمع التي تجمع 
قبيــل انطــالق الموســم ببطــل الــدوري 
والــكأس )ال تعتبــر مســابقة رســمية في 
إنجلترا(، ثم احرازه لقب مســابقة كأس 
الرابطــة، يمنــي ســيتي نفســه بدخــول 
بلقــب  االحتفــاظ  خــالل  مــن  التاريــخ 

الــدوري الممتــاز واحــراز دوري األبطال 
للمــرة األولــى فــي تاريخه والفــوز ايضا 
بمســابقة كأس إنكلتــرا التــي وصــل الى 
مباراتهــا النهائية حيــث يلتقي واتفورد 

في 18 مايو.
الصــدف أن يصطــدم ســيتي  وشــاءت 
فــي الدور ربــع النهائي بفريــق إنجليزي 
للموسم الثاني تواليا، لكنه يأمل في أن 
يخــرج منتصرا هذه المــرة بعدما انتهى 
مشواره العام الماضي على يد ليفربول.

دوري  مــن  الخــروج  أن  المؤكــد  ومــن 
األبطــال على يد توتنهام الذي يتخلف 
ترتيــب  فــي  عنــه  نقطــة   16 بفــارق 
ضربــة  سيشــكل  المحلــي،  الــدوري 

معنويــة قاســية لغوارديوال الــذي غالبا 
ما يحمي نفسه من احتماالت الخروج 
باكــرا مــن المســابقة القاريــة رغــم أن 

فريقه يعج بالنجوم، من خالل التذرع 
بالتاريخ الضعيف لسيتي على الصعيد 

القاري.

ومن جهة توتنهام، الحالم بالتأهل الى 
نصــف النهائــي للمــرة الثانيــة فقط في 

تاريخ بعد موسم 1961-1962.

وكاالت

حلم الرباعية

سيتي يسعى لقلب الطاولة على توتنهام
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مشاركة كبيرة لكؤوس مجوهرات البحرين والبورش وشيفرون
الــجــمــعــة ــة ومـــثـــيـــرة بــعــد غـــد  ــويـ ــات قـ ــس ــاف ــن ــم ب 69 جـــــــواًدا وســــط تـــوقـــعـــات 

ينظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل يوم بعد غٍد “الجمعة” الســباق الخامس والعشــرين وقبل األخير لهذا الموســم، والذي ســيقام على كؤوس مركز البحرين للمجوهرات 
وكؤوس البورش “برعاية بهبهاني للسيارات”، وكأس شركة شيفرون، وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وسيشــهد الســباق مشــاركة كبيرة بلغت 69 جوادا وســط 
تقــارب  ظــل  فــي  ومثيــرة  قويــة  بمنافســات  توقعــات 
مســتويات الجياد المشــاركة ســواء المســتوردة أو النتاج 
المحلــي أو الخيــل العربيــة فــي األشــواط الثمانيــة وعــدم 
وجــود فوارق كبيرة بين الجياد المرشــحة للمنافســة، مما 
ســيجعل المنافســات مفتوحة بيــن الجياد للفــوز بكؤوس 

السباق.
وسيشتمل السباق على ثمانية أشواط على النحو التالي: 
الشــوط األول يقــام لجيــاد جميــع الدرجــات والمبتدئــات 
“نتــاج محلــي” مســافة 2000 متــر، والجائــزة 2000 دينار، 

وبمشاركة 4 جياد، وهي: “الطارق، بولسار- راعد، واعد”.
الشــوط الثانــي يقــام علــى كأس البــورش لجيــاد جميــع 
الدرجــات والمبتدئــات )نتــاج محلــي( مســافة 1000 متــر 
مستقيم، والجائزة 3000 دينار، وبمشاركة 9 جياد، وهي: 

“ريــاده، ســتيفي جــي، يعــود، محايــده، كونفيــرم أ فرينــد، 
عنتر، صعوب، الدره - شرود”.

الشــوط الثالــث يقــام علــى كأس شــركة شــيفرون لجيــاد 
الدرجتيــن الثالثة والرابعــة والمبتدئات من خيل البحرين 
العربيــة األصيلــة “الواهــو” مســافة 1400 متــر والجائــزة 
2000 دينار وبمشاركة 8 جياد، وهي: “الصقالوي 1657 - 
الجالبي 1565، كروشان 1710 - عبيان 1702، الصقالوية 
1733، كريــان 1706، كحيــالن العاديــات 1718، ملولشــان 

.”1723
الشــوط الرابع يقام على كأس مركز البحرين للمجوهرات 
لجيــاد ســباق التــوازن )نتــاج محلــي( مســافة 2400 متــر، 
والجائــزة 3000 دينــار وبمشــاركة 6 جياد، وهي: “رتورت، 

غود نيوز، مشارف، لزام، فردية - عسير”.
الشــوط الخامــس يقــام علــى كأس نادي راشــد للفروســية 

وسباق الخيل والمخصص لجياد سباق التوازن “مستورد” 
مســافة 1400 متــر، والجائــزة 2000 دينــار وبمشــاركة 8 
جيــاد، وهــي: “ برنــس الــزام، ســمر بلوســوم، وورلــد أورد، 
داركاش، فايــف أنجلز، بونت فــرت، بارتل هول، أورينتال 

سي”.
البحريــن  مركــز  كأس  علــى  يقــام  الســادس  الشــوط 
للمجوهرات لجياد سباق التوازن )مستورد( مسافة 1400 
هــي  جيــاد   10 وبمشــاركة  دينــار،   3000 والجائــزة  متــر، 
“ســبرنغ أوفنســيف، فينيــس فيــرس، دايمونــد وايــن، كنــغ 
أوف نيبــال، أوســم كواليتي، بورن تو بــوم، اندرويد، روغ 

ويف، تريك أوف ذي اليت، كهرب”.
 الشــوط الســابع يقــام لجيــاد ســباق التــوازن “مســتورد” 
مســافة 1200 متــر، والجائــزة 2000 دينــار وبمشــاركة 12 
جــوادا، وهــي: “ال يــك ذا لوك، ســير فيكتــور، نورثرن ثندر 

- برنــس بونيــر، بنــك، راوي، مســتر يوســو، منشــد، نبراس 
باونتي، لوال فينسس، بالي أوربان، فورن دبلومات”.

البــورش  كأس  علــى  يقــام  واألخيــر  الثامــن  الشــوط 
والمخصــص لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات 

دينــار   3000 والجائــزة  متــر   1800 مســافة  “مســتورد” 
وبمشــاركة 13 جــوادًا، وهــي: “أكويفلنــت، فجيــره بريــج، 
هابي كول، ســاكادا، ســان ديماس، فضاء، ساجد، ساهارا، 

تشريق، غيت واي، موالي، شي سيد يس”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

لقطة من السباقات األسبوعية

 ينّظم االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشــئون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لإلتحاد الملكي للفروســية وســباقات 
القدرة لقفز الحواجز، وذلك يوم الجمعة القادم بميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفة برعاية شــركة اثمار للتطوير - 

دلمونيا. 

التحضيــرات  بــدأ  قــد  االتحــاد  وكان   
إخراجهــا  اجــل  مــن  البطولــة  إلقامــة 
الناحيــة  مــن  المتميــزة  بالصــورة 
والتنافســية  واإلداريــة  التنظيميــة 
وتأكيــد النجاحات التــي حققها االتحاد 
هــذا  فــي  الماضيــة  البطــوالت  فــي 

الموسم. 
 وبهــذه المناســبة، رحــب ســمو الشــيخ 
بالفرســان  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
بطولــة  فــي  المشــاركين  والفارســات 
ســموه لقفــز الحواجــز والتــي تأتــي في 
ظل االرتقاء الملحوظ للمســتوى الفني 
للفرســان وتحقيقهــم للنتائــج المتميزة، 
وقال ســموه إن النظر إلى بطوالت قفز 
التفــاؤل  بعيــن  المملكــة  فــي  الحواجــز 
الرياضــة  لهــذه  المســتقبلية  والنظــرة 
والتطلــع الدائــم إلى تحقيــق المزيد من 
الرقــى والتقــدم فــي ظــل الدعــم الكبير 
المقــدم مــن قبــل القيادة الرشــيدة التي 
تحــرص دائًمــا علــى االرتقــاء برياضــة 
واألجــداد،  اآلبــاء  رياضــة  الفروســية 
مشــيًدا ســموه بالجهــود الكبيــرة التــي 
الشــيخ  ســمو  برئاســة  االتحــاد  يبذلهــا 
رئيــس  خليفــة  آل  راشــد  بــن  فيصــل 
وســباقات  للفروســية  الملكــي  االتحــاد 
القــدرة نائــب رئيــس المجلــس األعلــى 
للبيئــة الــذي عمــل بــكل جهــد مــن أجــل 
المملكــة  فــي  الفروســية  رياضــة  رقــى 

عبــر الخطــط المتميــزة التــي ســاهمت 
الفرســان  مــن  العديــد  حصــول  فــي 
مختلــف  فــي  المتقدمــة  المراكــز  علــى 

البطوالت. 
مملكــة  فرســان  أن  ســموه  وأضــاف 
البحريــن حققوا خالل الموســم الجاري 
وحظيــت  ــا  محليًّ متميــزة  مســتويات 
كبيــرة  بمشــاركة  المنافســات  جميــع 
ومنافســة علــى المراكــز األولى، مشــيًرا 
إلــى أن فرســان المملكــة حققــوا أيًضــا 
مشــاركتهم  فــي  باهــرة  مســتويات 
الخارجيــة التي اكــدوا من خاللها تطور 

قفز الحواجز. 
وحــث ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل 
خليفة جميع الفرســان والفارسات على 
مواصلة مشوار العطاء وتحقيق المزيد 
مــن اإلنجازات والمكتســبات وتشــريف 

مملكتنا الحبيبة. 
قفــز  لجنــة  بأعضــاء  ســموه  وأشــاد 
اللذيــن  المنظمــة  واللجنــة  الحواجــز 
بذلــوا ومــا زالــوا يبذلــون جهــوًدا كبيرة 
مــن خــالل تلمــس احتياجات الفرســان 
بمختلــف الفئــات والتواصــل معهــم في 
ســبيل الوقــوف علــى متطلباتهــم التــي 
وبرامــج  خطــط  نجــاح  فــي  تســاهم 
االتحاد متمنيا التوفيق والنجاح لجميع 
أفضــل  وتقديــم  المشــاركين  الفرســان 

مستوياتهم في مسابقات الموسم. 

كمــا ثّمــن ســموه الجهــود الكبيــرة التــي 
للفروســية  الملكــي  االتحــاد  يبذلهــا 
ســمو  رأســه  وعلــى  القــدرة  وســباقات 
خليفــة  آل  راشــد  بــن  فيصــل  الشــيخ 
للفروســية  الملكــي  االتحــاد  رئيــس 
وســباقات القــدرة نائب رئيس المجلس 
األعلــى للبيئــة وجميــع األعضــاء، حيث 
تحققــت العديد مــن المكتســبات خالل 
الموســم الجــاري فــي ســباقات القــدرة 
فــي  مــا يســاهم  الحواجــز وهــو  وقفــز 
كثيــًرا  ومســتوياتهم  قدراتهــم  تطويــر 

واالرتقاء بها. 

 فيصل بن راشد: 

نسعى لتنظيم مميز 

مــن جهتــه، وّجــه ســمو الشــيخ فيصــل 
اللجنــة المنظمــة  بــن راشــد آل خليفــة 
واللجــان العاملــة ببطولــة ســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمــد آل خليفة لقفز الحواجز 
والتــي ســتقام منافســاتها يــوم الجمعة 
القــادم باإلعــداد المبكــر لبطولــة ســموه 
وبــذل أقصى درجــات العطــاء لتحقيق 
جميــع عوامــل النجــاح فيهــا وإخراجها 

بأفضل صورة. 
وأكد ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل 
لبطولــة  الكبــرى  األهميــة  علــى  خليفــة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
والتــي دائمــا مــا تشــهد بطولــة ســموه 

مــن منافســة قويــة بين جميع الفرســان 
واإلســطبالت فــي المملكــة فــي مشــهد 
يؤكــد التطــور الملحــوظ فــي مســتوى 
الفرســان والجيــاد، األمر الــذي يؤكد أن 
رياضة قفز الحواجز في المملكة تمتلك 
العديــد مــن المواهــب الرياضيــة، حيث 
كان هــذا واضًحــا في بطوالت الموســم 
الحالي والتي شــهدت مشــاركة واســعة 
الميــدان  فــي  جــدد  فرســان  وظهــور 

وصعودهم منصات التتويج. 
بــن  فيصــل  الشــيخ  ســمو  وأضــاف 
الملكــي  االتحــاد  أن  خليفــة  آل  راشــد 
وبتوجيهات من ســمو الشــيخ ناصر بن 
يمتلــك رؤيــة مميــزة  آل خليفــة  حمــد 
لعمل االتحاد في مختلف أركان رياضة 
الفروسية وسنعمل من أجل بلورة هذه 
الرؤيــة علــى أرض الواقــع والعمــل فــي 
االتحــاد بــروح الفريق الواحــد للوصول 
الرؤيــة،  هــذه  بيــن  أهدافنــا ومــن  إلــى 

تأتــي  التــي  الحواجــز  قفــز  مســابقات 
ضمــن اهتمامــات االتحــاد فــي مســألة 
وبمســابقاتها  بهــا  واالرتقــاء  التطويــر 
المختلفــة وتطوير مســتويات الفرســان 

وخلق األجواء التنافسية األمثل. 
وبين ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل 
خليفة إلى أن بطولة سمو الشيخ ناصر 
ا  بــن حمــد آل خليفــة ســتكون قوية جدًّ
جوانبهــا  بجميــع  حاضــرة  والمنافســة 
علــى  ســيحرص  الجميــع  وأن  خاصــة 
تحقيــق اللقــب الغالــي في ظــل التطور 
الفرســان  مســتويات  فــي  الملحــوظ 
المســابقات  منافســات  أثــروا  والذيــن 
البطولــة  أن  إلــى  مضيًفــا  الماضيــة، 
ســتكون بمثابــة تجديد الفرســان تأكيد 
مــا  بعــد  خصوًصــا  المســتويات  تلــك 
قدمــوه مــن مســتويات فــي البطــوالت 

والمسابقات الماضية. 
ولفت ســموه أن مبادرات ســمو الشــيخ 

ناصــر بــن حمــد آل خليفــة التــي أطلقها 
مــن شــأنها تطويــر الرياضــة البحرينيــة 
إنما هي بمثابة الدافع والحافز لتحقيق 
المزيــد وليس على المســتوى الخارجي 
مســتوى  علــى  حتــى  بــل  فحســب 
تعتبــر  والتــي  المحليــة  المســابقات 
األســاس واللبنــة األولــى نحــو تحقيــق 
اإلنجازات الخارجية وتشــريف المملكة 
ورفــع رايتهــا خفاقــة عالًيا فــي مختلف 
المحافل الدولية، إن هذه الرؤية تلهمنا 
جميًعا لتحقيق المزيد لمملكتنا الحبيبة 
ونحــن بدورنــا نحــث جميــع الرياضيين 
لبــذل  خصوًصــا  والفرســان  عمومــًا 
أقصــى درجــات العطــاء وتقديم أفضل 

المستويات التنافسية. 
وأشار سموه للمشاركة النسائية المميزة 
فــي  ومنافســاتها  الموســم  هــذا  فــي 
مختلــف المســابقات مشــيدًا بالحضــور 
التنافســي  المســتوى  علــى  النســائي 
ــا التوفيــق للجميــع فــي بطولــة  ومتمنيًّ
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
القادمــة التــي ينتظرها جميع الفرســان 

والفارسات بفارغ الصبر. 
 كمــا ثّمــن ســموه دعــم إثمــار للتطوير - 
دلمونيــا مــع االتحــاد الملكي للفروســية 
حققــت  والتــي  القــدرة  وســباقات 
لهــذا  ومــازال  وكان  كبيــرة  نجاحــات 
الدعــم األثــر البالــغ في تطور مســابقات 

قفز الحواجز.

الجمعة انطالق بطولة ناصر بن حمد برعاية “دلمونيا”
ــز ــواج ــح ــز ال ــف ــوالت ق ــطـ ــي بـ ــم الــمــزيــد فـ ــدي ــق ــى ت ــل ــث الـــفـــرســـان ع ــح ســمــوه ي

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ فيصل بن راشد

فيصل بن راشد يوّجه االتحاد الملكي 
لتنظيم البطولة بأفضل صورة 
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إعداد: هبة محسن

Talking Pic� البحرين وشركة ميماك اوجيلفي بالتعاون مع شركة اإلنتاج VIVA  فاز ت
tures بجائزتيــن فــي مســابقة جوائــز AVA الرقميــة الدولية إلنتاج أفضــل فيديو، وذلك 

 .”VIVA Skyfi”و ”VIVA Fleet Management“ ضمن حمالتها الخاصة بـ

التميــز  الدوليــة   AVA جوائــز  وتكــرم   
واالبتــكار فــي مجــال االتصــاالت الرقميــة، 
وقــد حصلــت كال الحملتيــن علــى جائزتين 
تعتبــر  حيــث  والتــي  البالتينيــوم  فئــة 
األهــم فــي فئــة إنتــاج الفيديــو، مــن خــالل 
تميزهمــا فــي المؤثــرات الخاصة والرســوم 
الحركيــة، إلى جانــب المفهوم المبتكر التي 
للفكــرة  المتعمــق  والتقييــم  اعتمــاده،  تــم 

باإلضافة الى التخطيط واإلخراج.
تعريــف أصحــاب  إلــى  الفيلمــان   ويهــدف 
تكنلوجيــا  حلــول  أحــدث  علــى  األعمــال 
تقدمهــا  التــي  واالتصــاالت  المعلومــات 
VIVA البحريــن لعمالئهــا من قطاع األعمال 
 ”VIVA Fleet Management“ كخدمتــي 
إلدارة أسطول المركبات وتتبعها في جميع 

أنحاء المملكة، وخدمة “VIVA Skyfi” التي 
تعتبــر أحــدث تقنيــة تتيــح ســرعة توصيل 
اإلنترنــت ودوائــر المعلومــات الخاصــة إلى 

قطاع األعمال في جميع أنحاء المملكة.
 VIVA وقــال الرئيس التنفيذي المكلف في 
البحريــن محمــد آل خشــيل “نحــن ســعداء 
بالعمــل مع ميماك اوجيلفــي، فهذه الجوائز 
ســاعدتنا في تحقيق المزيد من النجاحات 
على صعيد األعمال وســاهمت في تســليط 
الضــوء علــى مكانتنــا الرائــدة فــي مجــال 
المبتكــرة  التســويقية  الحمــالت  تقديــم 

لقطاع األعمال”. 
وعضــو  العــام  المديــر  قــال  جانبــه،  مــن   
اللجنــة التنفيذيــة لميماك اوجيلفي غســان 
بوجاكلــي،: “إن هــذا اإلنجــاز يحفــز فريقنــا 

باالســتمرار بالعمــل الجــاد لتحقيــق نتائــج 
 .VIVA استثنائية لعمالئنا المميزين كشركة
المرموقــة  الجائــزة  هــذه  علــى  وحصولنــا 

يؤكــد أن العمــل الــدؤوب واإلبــداع والرؤى 
لجميــع  حقيقيــة  أعمــال  نتائــج  تحقــق 

عمالئنا”.

ــة ــيـ ــدولـ الـ  AVA جــــوائــــز  تــــوزيــــع  ــل  ــفـ حـ فــــي 

الجامعـــة اســـتضافت نخبـــة مـــن البحرينيـــات ممـــن تحديـــن الظـــروف

“فيفا” و“اوجيلفي” تفوزان بـ “بالتينيتين”

“العلوم التطبيقية” تحتفل بالمرأة ضمن “تحدي وإنجاز”

تمّكنت شركة خدما ت مطار البحرين )باس( من إتمام متطلبا ت الحصول على شهادة آيزو 20000، وهي معيار دولّي  
تم تطويره ليعكس أفضل الممارسا ت في إدارة الخدما ت التقنّية المقدمة للعمالء.

بــإدارة  الفنــّي  الدعــم  مديــر  وقــال 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت محمد 
البنجاســم: تمنح شــهادة اآليزو شركة 
)بــاس( المزيــد مــن القــدرة التنافســّية 
المطــارات،  خدمــات  ســوق  فــي 
إضافــة إلــى إمكان مواكبــة التطورات 
المتســارعة فــي التكنولوجيــا وتفعيل 
التقنيات المبتكرة، وااللتزام بالمعايير 
المقدمــة  الخدمــات  لجــودة  الدوليــة 
ومطــار  ولعمالئهــا  الشــركة  داخــل 

البحرين الدولي.
العلومــات  تقنيــة  فريــق  قــام  وقــد 
بتوظيــف أحــد البرامــج العالمية التي 
تســهل عملية إدارة الخدمــات التقنية 
خــالل  مــن  والمســتخدمين  للعمــالء 
نقطــة االتصــال الرئيســة في الشــركة، 

وهي مكتب المساعدة التقنية.

وأضــاف البنجاســم: إن شــركة )بــاس( 
حريصــة علــى تطبيــق أعلــى معاييــر 
الجــودة واألمــان فــي جميــع عملياتها 

وخدماتهــا المقدمــة، بمــا يدعــم نجاح 
وقــد  اإلســتراتيجية،  أهدافهــا  تنفيــذ 
وتدريــب  بتأهيــل  الشــركة  اهتمــت 
تقنيــة  قســم  فــي  بحرينيــة  كــوادر 
المعلومــات واالتصــاالت للنجــاح فــي 
العمــل فــي البرنامــج والحصــول على 
كمــا   20000 آيــزو  الدولــي  المعيــار 
تهدف إدارة تقنية المعلومات بتوسيع 
دائــرة التطبيق ليشــمل أقســاما أخرى 
بالشركة مثل قسم الصيانة والمشاريع 
مــن  تقدمــه  لمــا  البشــرية  والمــوارد 
خدمــات للموظقيــن وزبائــن الشــركة، 
وهي سياســة الشــركة اإلســتراتيجية 
للنمــو في الســوق والتحضيــر؛ لتوفير 
تقنيــة  عمــل  وآليــة  مبتكــرة  خدمــات 
فــي طور االســتعداد واالنتقــال لمبنى 

المطار الجديد.

ـــات ـــة المعلوم ـــم تقني ـــي قس ـــة ف ـــوادر بحريني ـــب ك تدري
“باس” تحصل على اآليزو 20000
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تحــت رعايــة رئيــس جامعــة العلــوم 
التطبيقيــة غســان عــواد، نّظــم نــادي 
طلبــة  مجلــس  مــع  بالتعــاون  المــرأة 
شــؤون  عمــادة  وبإشــراف  الجامعــة 
“تحــدي  األول  الملتقــى  الطلبــة 
وإنجــاز”، حيــث اســتضافت الجامعة 
الالتــي  البحرينيــات  مــن  نخبــة 
اســتطعن تحــدي الظــروف وتحويلها 
إلــى قصــص نجاح.وينبثــق الملتقــى 
لصاحــب  اإلصالحــي  المشــروع  مــن 
الجاللــة الملــك، والــذي يدعــم تمكين 
ا  ا وسياسيًّ ا واجتماعيًّ المرأة اقتصاديًّ
فــي البحريــن، إيماًنا من جاللته بدور 
المرأة في بناء المجتمع واالرتقاء به، 

كمــا يتزامن مع االحتفال بيوم المرأة 
العالمــي، حيث يهدف إلبراز إنجازات 

النساء تكريًما لجهودهن.
وعرضــت الجامعــة مــن خالل جلســة 
التســويق  مديــرة  أدارتهــا  حواريــة 
محســن  رقيــة  العامــة  والعالقــات 
العطــاوي،  فاطمــة  مــن  كل  تجــارب 
العتيبــي  وريــم  الشــيبة،  وشــيخة 
وجويريــة الشــوملي، حيــث تحدثــن 
فــي  نجحــن  وكيــف  تجاربهــن  عــن 
عليهــا  والتغلــب  الظــروف  تحــدي 

بعزيمة وإصرار ال تلين.
عــن  عــواد  أعــرب  المناســبة،  وبهــذه 
ســعادته بتنظيم الملتقــى الذي يعتبر 

خاللهــا  مــن  الجامعــة  تســلط  نافــذة 
البحرينيــة  المــرأة  الضــوء علــى دور 
مــن  بالعديــد  ونــّوه  وإنجازاتهــا، 
المــرأة  اســتطاعت  التــي  اإلنجــازات 
البحرينية من خاللها أن تثبت نفسها 
القياديــة  المواقــع  مــن  العديــد  فــي 

فــي مجتمعهــا، مشــيدا بالــدور الــذي 
األعلــى  المجلــس  رئيســة  بــه  تقــوم 
للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
لدعــم وتمكيــن المــرأة البحرينية في 

مختلف المجاالت.

لمجموعــة  الفعالــة  المســاهمة  منطلــق  مــن 
فنادق الخليج ودعمها المســتمر للمشروعات 
التنفيــذي  الرئيــس  قــام  بالمملكــة،  الخيريــة 

جونــز  جارفيلــد  الخليــج  فنــادق  لمجموعــة 
بتقديم شيك التبرع إلى رئيس مجلس إدارة 
عــادل  داون  لمتالزمــة  البحرينيــة  الجمعيــة 

عبــدهللا فخــرو، وذلــك فــي حضــور األميــن 
المالــي للجمعيــة أحمد العلي ونائــب الرئيس 

التنفيذي للمجموعة رون بيترز.

مـــن منطلـــق مســـاهمة المجموعـــة فـــي المشـــروعات الخيريـــة 
فنادق الخليج تدعم “متالزمة داون”

الصحــة  علــى  “الحفــاظ  شــعار  تحــت 
قــّدم  الجســم،  نظافــة  وتعزيــز  البدنيــة” 
مستشــفى ابــن النفيــس حملــة توعويــة 
والقضيبيــة  الحــورة  دار  مــع  وبالتعــاون 
اإلثنيــن  يــوم  وذلــك  الوالديــن  لرعايــة 
وكانــت  2019م  أبريــل   15 الموافــق 
عبــارة عــن أهمية المحافظــة على نظافة 
الجســم لمنــع انتشــار العــدوى واألمراض 
عبــر اللمس باأليدي، وذلك بمناســبة يوم 
قســم  إشــراف  تحــت  العالمــي  الصحــة 
طبــي  طاقــم  إلــى  باإلضافــة  التســويق 

محترف.
 وقدمت منســقة مكافحة العدوى ضياء 
إبراهيــم بتقديم محاضرة عن الخطوات 
الصحيحــة لتنظيف األيدي، وفي الختام 
تم عمل فحوصات على الســكر والضغط 

لجميع منتسبي الدار.

“رئيســة  الزايــد  شــيخة  وصرحــت   
العالقات العامة واألنشطة”، أن من المهم 
علــى  والحفــاظ  الصحيــة  الرعايــة  ا  جــدًّ
نظافــة األبــدان وخصوًصــا لكبــار الســن، 
وتأتي هــذه الفعالية لزيادة التوعية لدى 
األمهات بأهمية الرعاية الصحية وصحة 
البــدن، من خــالل محاضــرة مقدمة على 

أيدي محاضرين مختصين.
الشــكر والتقديــر  الزايــد أن كل  وأكــدت 
إلــى إدارة مستشــفى إبــن النفيــس علــى 
تعاونهم وإبداء استعدادهم التام إلقامة 
هــذه الفعالية المجتمعيــة التوعوية التي 
ــا  لهــا دور كبيــر فــي جعــل المجتمــع ُملمًّ

بالجانب الصحي.

للمبيعــات  الرئيــس  نائــب  صّرحــت 
إيمــان  والتســويق لشــركة غولــدن غيــت 
المناعــي بســعادتها بتشــريف وفــد عالــي 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  مــن  المســتوى 
المملكــة العربيــة الســعودية مــن المنطقــة 
مــن  ونخبــة  البحريــن  لمملكــة  الشــرقية 
القطــاع  فــي  والمهتميــن  المســتثمرين 
العقاري؛ للبحث عن فرص االســتثمار في 
مملكــة البحريــن. وقالــت إيمــان المناعــي 
“كان لنــا الشــرف فــي رعايــة هــذا الحفــل 
الذي نرغب باســتمراريته على مدار العام 
البحرينــي  العقــاري  االقتصــاد  إلنعــاش 

السعودي”.
وأضافــت أن تشــريف الوفــد إلى مكاتبهم 
خليــج  فــي  الكائــن  تــاور  اليونايتــد  فــي 
لــه األثــر البالــغ فــي شــرح  البحريــن كان 
أوســع  بشــكل  غيــت  غولــدن  مشــروع 

واســتطالع المشــروع علــى أرض الواقــع 
للوفــد الســعودي، حيــث أبهرهــم المنظــر 
لخليج البحرين، وكذلك المشــروع ســيعد 
نقله نوعية في القطاع العقاري البحريني.

التنفيــذي  الرئيــس  لتواجــد  كان  وكذلــك 
لمؤسســة التنظيــم العقاري الشــيخ محمد 
بــن خليفة في الحفل األثــر األكبر بتقديم 

للمســتثمر  الثقــة  وإرجــاع  الضمانــات 
عامــة  والمســتثمرين  خاصــة  الســعودي 
التــي  والنظــم  والتشــريعيات  بالقوانيــن 
تــم إدراجها مــن خالل المؤسســة؛ لضمان 

حقوق استثماراتهم في المملكة. 
وتأمل شــركة غولدن غيت أن يكون لهذه 

الزيارة األثر البالغ في إنعاش االقتصاد.

“ابن النفيس” يدشن شعار “الحفاظ على الصحة البدنية” ــة ــاريـ ــقـ ــعـ ــار الـ ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ بـــحـــث فــــــرص االس
حملة توعوية لتعزيز نظافة الجسم “غولدن غيت” تستضيف الغرفة السعودية

حصلــت شــركة الحداد للســيارات على جائزتين لخدمــات العمالء في مؤتمر 
MBCME لخدمات العمالء لهذا العام الذي عقد في دبي.

وحصلــت شــركة الحــداد للســيارات علــى جائــزة  التلبيــة المطلقــة لــوكالء 
التجزئــة حســب المعاييــر العالمية، وكذلــك جائزة أفضل تخطيــط وتوقعات 

مستقبلية بناًء على أدائها خالل عام 2018.
 وصرح المدير العام لشركة الحداد للسيارات: “تمثل هذه الجوائز مجرد خط 
البدايــة وليــس خط النهاية لشــركة الحداد للســيارات. قســم خدمات العمالء 
لدينا في رحلة لتحسين اإلجراءات واألداء من كل جانب من جوانب أعمالنا 
اليوميــة. ســوف نســعى باســتمرار لوضــع معاييــر لقيــاس مســتوى خدمــات 

العمالء”.
ســيارات  قبــل  مــن  المعتمديــن  الموزعيــن  ممثلــي  جميــع  المؤتمــر  حضــر   
مرسيدس- بنز التي تتكون من جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 
.MBCME و Daimler AG والمشرق العربي، باإلضافة إلى ممثلي من شركة

MBCME الحداد” تحصد جائزتين بمؤتمر“
العكر - جامعة العلوم التطبيقية
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تكون الضغوط كثيرة ما تسبب لك مشاكل.

تصرفت بطريقة سلبية تفتقر الى الصبر. 

االضطرابات الصحية يجب أخذها على محمل 
الجد.

تضطر باالهتمام ومعالجة االزمات المتالحقة.

يطرح هذا اليوم بعض المشاكل الصحية.

حققت انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك 
حماسة.

تكون مهماًل وال توفر لنفسك الراحة الكافية.

سرعان ما تدرك أن لصحتك تأثيرًا كبيرُا في 
نفسيتك.

تتاح لك فرصة استثنائية لقلب األمور 
لمصلحتك.

يمنحك الحظ قدرة مهمة على تحقيق التقارب.

إياك أن تفقد الثقة بالنفس، بل تعّلم السيطرة.

عليك بممارسة بعض التمارين الرياضية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

17 ابريل

1966
 - انتخاب عبدالرحمن 

عارف رئيًسا 
للجمهورية 
العراقية 

خلًفا ألخيه 
عبدالسالم 

عارف الذي قتل بحادث 
طائرة.

كشفت الفنانة ريماس 
منصور، عن مشاركتها 

كضيفة شرف في المسلسل 
الكوميدي “حالتنا حالة 2”، 

المقرر عرضه في الماراثون 
الرمضاني المقبل. وعلقت 

“ريماس”: “انتظرونا 
قريًبا على حالتنا حالة 2 

برمضان”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تكريــم “مســافات البالد” النفرادهــا وتميزهــا ودعمها للفن

“نوخذة أوال” أفضل عرض بمهرجان البحرين المسرحي

اوال  لمســرح  النوخــذة”  “نعــال  مســرحية  حصلــت 
علــى جائــزة الهيئــة العربيــة للمســرح الفضل عرض 
البحريــن  مهرجــان  فعاليــات  ختــام  فــي  مســرحي 
المســرحي االول الــذي اختتم يوم امس االول على 
صالــة البحريــن الثقافيــة، والمســرحية مــن تأليــف 
يعقــوب يوســف واخــراج جمــال الغيــالن، كمــا تــم 
فــي الحفــل تكريــم صحيفــة “ البــالد” علــى انفرادها 
دون الصحــف األخرى بالتغطيــة اليومية للمهرجان 
وتميزهــا.  فيمــا جــاءت بقيــة النتائــج علــى النحــو 

التالي:
جائــزة افضــل ممثــل دور اول الفنان علــي مرهون عن دوره 
جائــزة  مســرح جلجامــش.   “ “مطــر صيــف  مســرحية  فــي 
افضــل ممثــل دور ثانــي الفنــان اميــن الصايغ عــن دوره في 
مسرحية “ نعال النوخذة” لمسرح اوال. جائزة افضل ممثلة 
دور اول الفنانــة نــورة عيــد عــن دورها في مســرحية “ مطر 
صيــف” مســرح جلجامــش. جائــزة افضــل ممثلــة دور ثانــي 
الفنانــة جمانــة القصــاب عــن دورهــا فــي مســرحية “ حيدر “ 
مســرح الصــواري. جائــزة افضل تأليف موســيقى ومؤثرات 
حامد ســيف عن مســرحية “ حيدر” مسرح الصواري. افضل 
ســينوغرافيا احمــد العميــري عــن مســرحية “ مطــر صيــف” 
لمسرح جلجامش. فيما ذهبت جائزة افضل تأليف للروائي 
القديــر اميــن صالــح عن نص “ حيدر” مســرح الصــواري. اما 
جائزة افضل اخراج فحصل عليها الفنان محمد شاهين عن 

مسرحية “حيدر” مسرح الصواري.
يجــدر بالذكــر ان مهرجــان البحريــن المســرحي االول اقيــم 
فــي الفتــرة مــن 15-9 ابريــل بمبــادرة مــن صاحــب الســمو 
الشــيخ الدكتــور ســلطان القاســمي حاكــم الشــارقة الرئيــس 
االعلى للهيئة العربية للمســرح وبمشــاركة الفرق المســرحية 
االهليــة، اوال، الصواري، جلجامــش، الريف، البيادر، وتخلل 
المهرجان منتدى فكري بعنوان “ بانوراما المسرح البحريني 
في مائة عام “بمشاركة نخبة من الفنانين والخبراء وكذلك 
ورشــة بعنوان “الشــراكة في العرض المسرحي بين المخرج 

والسينوغرافي”.

“البالد” أفضل صحيفة

الغيالن يستلم جائزة أفضل عرض مسرحي

جائزة أفضل إخراج لمحمد شاهين 

جائزة أفضل ممثل دور أول لعلي مرهون

أمين الصايغ أفضل ممثل دور ثاني

نورة عيد أفضل ممثلة دور أول

الفائزون )تصوير: يوسف سلطان(لقطة جماعية للفائزين
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1980
  قطع العالقات الدبلوماسية بين الواليات المتحدة وإيران.

 1984
 شرطية بريطانية تلقى مصرعها في السفارة الليبية في لندن.

 1988
 وقوع معركة تحرير الفاو.

 1993
 وفاة رئيس تركيا تورغوت أوزال.

1946
  جالء الفرنسيين عن سوريا وإنهاء االنتداب الفرنسي عليها.

22

اســتضاف معهد الشــارقة للتــراث الفنان والباحــث البحريني 
ابراهيم راشــد الدوســري وقد التقــى الدوســري بعبدالعزيز 
المســلم مدير المعهــد والذي اهــداه الدوســري مجموعة 
اصدارات مــن كتبه المعنيــة بالتراث البحرينــي، وقد حضر 
الدوســري فعاليــات مهرجان ايام الشــارقة للتــراث الدولي 

الســنوي الذي ينظمه معهد الشــارقة للتراث فــي الثاني من 
ابريــل حتــى العشــرين من كل عــام والــذي تضمــن العديد من 

الفعاليات الفنية التراثية من مختلف دول العالم.

غضــب المخــرج باخوس علوان مــن طليقتــه الفنانة دوللي 
شاهين بســبب التصريحات األخيرة التي أدلت بها في أحد 
البرامج التلفزيونية، حيث تحدثت عنه وقالت: قرار زواجي 
منه كان خاطئا ولكني قررت االســتمرار معه سبع سنوات 

من أجل ابنتنا نور ولكن معه نسيت أنني امرأة.
وأضافــت: اعترف بأنني وقعت في حبه مــن النظرة األولى، 

ولكني اكتشــفت بعد ذلك أنه مختلف عني وال نصلح ألن نكون 
أزواجا.

انتهت الفنانة الســورية ســالفة معمار من تصوير مشاهدها 
في المسلســل االجتماعي الكوميدي »حرملك« في لبنان، 
وهو من تأليف ســليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر اســحق، 
ويتضمن المسلســل العديد من الحكايات النسوية بإطار 
ناقد، يشــارك فــي بطولة العمل نجوم من ســوريا ولبنان، 

بينهــم نادين خوري، جمال ســليمان، باســم ياخور، باســل 
خياط، قيس شيخ نجيب. وسيعرض العمل على إحدى القنوات 

اللبنانية الخاصة خالل شهر رمضان المقبل.

سالفة في حرملكتصريح دوللي شاهينالدوسري في الشارقة

أسامة الماجد 

فيمــا حاولــت الفنانــة المغربيــة دنيــا بطمــة الــرد علــى تمنيــات الفنانة حال 
التــرك بعــودة والدها محمد الترك، زوج االولى، لوالدتها منى الســابر بنفي 
حدوث هذا االمر بشكل نهائي والرد من خالل مقاطع فيديو وهي ترقص 

مع الترك، نجحت حال في االنتصار عليها من جديد.

بطمــة  اثارتهــا  التــي  الضجــة  ورغــم 
بردها القاسي، ردت الفنانة البحرينية 
بطريقــة عمليــة مــن خــالل افتتاحهــا 
فرع مستحضراتها التجميلية السبت، 

في العاصمة السعودية الرياض.
التواصــل  مواقــع  رواد  وتــداول 

االجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة 
وصــول حــال الى الفرع، في اســتقبال 
مميــز مــن قبــل الســعوديات اللواتــي 
حبهــن  عــن  وعبــرن  حولهــا  تجمعــن 
الكبيــر لها والتقطن الصــور التذكارية 

معها.

انتهاء الحرب بين دنيا بطمة وحال



“العودة - روح البحرين” للمايسترو وحيد الخان بمقر اليونسكو

احتفلت كاترينا كيف بوصول عدد متابعيها على أحد مواقع التواصل  «
االجتماعي إلى 20 مليونا، عبر مشاركة جمهورها بمقطع فيديو تظهر 

فيه وهي ترقص وتقفز على رمال شاطئ بحري بفرح، وعلقت عليه: 
“أشكركم على كل هذا الحب”.

وكانت كاترينا احتفلت أخيرا أيضا، بفوزها بجائزة أفضل ممثلة  «
مساعدة بحفل جوائز “Zee Cine Awards” لعام 2019.

الفرنســية  بالعاصمــة  اليونســكو  مقــر  شــهد 
حفــًا  الماضــي  االثنيــن  مســاء  باريــس 
روح   - “العــودة  بعنــوان  كبيــًرا  موســيقًيا 
البحرين” للمايســترو وحيــد الخان بمصاحبة 
فرقة “ســينفونيا بوب أوركســترا” الفرنســّية، 
روي  قســطنطين  الفرنســي  والمايســترو 
الــذي رافــق الحفــل في قيــادة الفرقــة، وذلك 
بحضور رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وعدد من 
المسؤولين والقائمين على مؤسسات ثقافية 
الفرنســية  الجمهوريــة  داخــل  مــن  وفنيــة 

وخارجها، مع تواجد شــخصياٍت دبلوماسية، 
ثقافية وإعامية.

وبهــذه المناســبة عّبــرت الشــيخة مــي بنــت 
للمايســترو  شــكرها  عــن  خليفــة  آل  محمــد 
وحيــد الخــان والقائميــن علــى حفــل “العودة 
- روح البحريــن” فــي اليونســكو مؤكدًة على 
أهمية الفنون والموســيقى في لقاء الثقافات 
وإثــراء المشــهد اإلنســاني كونهــا لغــًة عالمية 
تتخطــى الحواجــز وتعبــر كل الحــدود، وهذا 
مــا تؤمن بــه هيئة الثقافة عبــر حضورها في 
العالــم مرّوجًة لما تمتلكــه البحرين من تراث 

غير مــادي والذي تقوم اليونســكو باحتضانه 
لمســؤولية  معاليهــا  أشــارت  كمــا  ونشــره. 
جســور  بنــاء  فــي  الثقافيــة  المؤسســات 
وفــرادة  االختــاف  غنــى  تعكــس  حضارّيــة 

المجتمعات.
وخــال الحفــل، قــدم المايســترو البحرينــي 
وحيد الخان إبداعاٍت من ألبومه المستوحى 
مــن القصــص والمشــاهد البحرينيــة )العــودة 
– روح البحريــن(، والتــي أبرزت قــدرة الخان 
علــى التأليــف الموســيقي بجــدارة، وإيصــال 
رســائل إنســانية من خال تقديم مقطوعات 

مــع  األوركســترا  معاييــر  بموجــب  مميــزة 
إضافة نكهة بحرينية تناسب جميع األذواق، 
ليعكس ببســاطة القصص والمشــاهد المبنية 
ذهــن  فــي  الموجــودة  البحريــن،  حــول روح 
الخــان.  وحيــد  الموســيقي  المؤلــف  وقلــب 
تقديــم  تــم  الموســيقّية  المؤلفــات  وبجانــب 
أغنياٍت ُأعّدت خصيًصا للمناسبة وموضوعها 
الســام والمحّبة، وشــارك بالغنــاء فيها نجوم 
فرنســيون وعرب وهــم الفنانة عبير نصراوي 
والفنــان أبــو غابــي والطفلــة مريــم والفنانــة 

هاجر حراق.
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عامل نظافة يتبرع بأمواله لـ “هدف نبيل”
كرمــت الســلطات الصينيــة أحد عمــال نظافة الشــوارع، البالغ 
مــن العمــر 58 عامــا؛ باعتبــاره “بطــا” بعــد أن دأب علــى مــدار 
سنوات عدة على التبرع بجزء كبير من راتبه المتواضع، على 

الرغم من وضعه المعيشي الصعب.
وذكر موقع “أوديتي سنترال”، أن تشاو، وهو عامل نظافة من 
شنيانغ في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، تبرع بأكثر 
مــن 180 ألــف يــوان )27 ألف دوالر( لعشــرات األطفال الفقراء 

خال الثاثين عاما الماضية.
وكان تشــاو يحصــل علــى راتــب شــهري قــدره 2000 يــوان 
فقط، أي ما يعادل 300 دوالر أميركي، ويعيش أسلوب حياة 
مقتصــدة للغايــة، إذ كانــت معظــم وجباته تتكون من شــعرية 

مغلية بالماء.
وعلى الرغم من أن الرجل لم يشــتر مابس جديدة منذ نحو 
30 عامــا، ويعيــش هو وعائلته في منزل متواضع للغاية. فإنه 
كان على ما يبدو في غاية السعادة؛ ألنه كان يساعد األطفال 

الفقراء.
وعــاش تشــاو لســنوات طويلــة فــي الفقر، وهــذا ربما مــا يبرر 
تكريســه العقود الثاثة األخيرة من حياته لمســاعدة األطفال 

الفقراء، إلى جانب االعتناء بأسرته.
وتوفــي والــد تشــاو عندمــا كان صغيرا للغايــة، وعانت والدته 
مــن مشــكات عقليــة، لذلك اعتمــد على لطف وكــرم اآلخرين 

طوال معظم طفولته.

ومكنته هذه الطفولة الصعبة من التعرف على كل شــيء عن 
الفقــر والعجــز، األمــر الذي دفعــه الحقا إلى مســاعدة األطفال 

الفقراء العاجزين عن العيش.
وكانــت زوجتــه تســأله دائما عن ســبب إعطائه المــال للغرباء، 
فــي حين أن أســرته في أشــد الحاجة إليــه، فأخذها إلى قرية 
جبليــة لرؤية األطفــال الذين كان يتبرع لهم، وبعد أن اطلعت 

على ظروف معيشتهم تمكنت من فهم األسباب.
وقــال تشــاو: “لقــد اعتــدت أن أكــون مثــل هؤالء األطفــال، لم 
يكــن لــدي مــا يكفي من الطعام وشــعرت بالعجز فــي كثير من 
األوقات”. وأضاف: “أريد أن أساعدهم على تغيير مصيرهم”.

األشــخاص  الشــوكوالته  تنــاول  يســاعد 
متوسطي العمر على الحفاظ على حاسة 
مرحلــة  فــي  األذن  طنيــن  ومنــع  الســمع 
الشــيخوخة، وفقــا لنتائج دراســة أجراها 

علماء من كوريا الجنوبية.
بــأن   ”Nutrients“ مجلــة  موقــع  ويفيــد 
علمــاء كوريــا الجنوبية اكتشــفوا خاصية 
فــي  دراســة  بعــد  للشــوكوالته،  جديــدة 
إطــار المشــروع الوطنــي للفحــص الطبي 
دراســات  مجموعــة  لنتائــج  والتغذيــة 

أجريت عامي 2012 و2013.
ويقول المشــرف على الدراســة: “اكتشفنا 
أن األشــخاص الذيــن عــدوا أنفســهم مــن 
محبي الشوكوالته، كانوا أقلية بين الذين 
يشــكون مــع التقــدم بالعمر من مشــكات 
وفعــا،  األذن.  طنيــن  ومــن  الســمع  فــي 
الســمع  حاســة  فقــدان  خطــر  أن  اتضــح 
فــي عمــر 64-40 ســنة، كان أقــل بكثيــر 
مقارنــة بظهــوره لــدى الذيــن ال يتناولــون 
الشــوكوالته”. ويــدور الحديــث هنــا عــن 
الشــوكوالته الداكنــة قليلــة الســكر، التــي 

تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو.

الشوكوالتة تحمي من 
طنين األذن وتحفظ السمع موعــد  علــى  النجــوم  عشــاق  ســيكون 

مــع ظاهــرة فلكية ســاحرة يــوم الجمعة 
حيــث  الــوردي”،  “القمــر  وهــي  المقبلــة، 

سيكون وجهه مضاًء بالكامل.
وتحــدث هــذه الظاهرة مــرة واحدة في 
العــام، ومن المتوقع أن تبدأ في الســاعة 
12:12 بتوقيــت غرينتش يوم 19 أبريل 

الجاري، التي توافق الجمعة العظيمة.
فــي  الــوردي  القمــر  مشــاهدة  ويمكــن 
مناطــق مختلفــة مــن العالــم، ومــن بينها 

المنطقة العربية بالطبع.
وتحــدث هــذه الظاهــرة الطبيعية عندما 
يقع القمر على الجانب اآلخر من األرض 
وجهــه  أن  يعنــي  وهــذا  الشــمس،  مثــل 
سيضاء بالكامل، وفق ما نقلت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية.
واشــتق اسم القمر الوردي؛ نظرا لتزامنه 
الربيــع،  فــي فصــل  الزهــور  مــع موســم 
حيــث تنتشــر الــورود ورديــة اللــون فــي 

الواليات المتحدة وكندا بشكل كبير.

ا في مقطــع فيديو متداول  قالــت الســلطات التونســية، إن هنــاك تحقيًقا يجــري حاليًّ
على مواقع التواصل االجتماعي، يظهر فيه شخص مجهول وهو يجبر طفاً صغيًرا 

ال يتجاوز عمره السنتين، على التدخين وشرب الكحول، بحضور والدته.
 وتداول ناشطون، منذ مساء االثنين، باستياء وغضب شديد مقطع الفيديو المذكور، 
تــّم فيــه إشــراك طفــل صغيــر، وإرغامه على تــذّوق الكحــول وتدخين ســيجارة، أمام 
أنظار والدته التي لم تدخل لمنعه، إال بعدما اختنق، وسط تعالي ضحك الموجودين 
واســتمتاعهم بالمشــهد. وأثار الفيديو المتداول غضب التونسيين، لما فيه من تهديد 
لحيــاة طفــل صغير وانتهاك خطير لبراءته، ونادوا بماحقة المجرمين ومحاســبتهم، 

خاصة والدته، التي وصفوها بأّنها مجّردة من مشاعر األمومة.

“القمر الوردي”... ظاهرة فلكية “ساحرة” قريًبا

إجبار رضيع على شرب الكحول بحضور أمه

كشفت العامة التجارية الفرنسية للعناية بالبشرة La Roche-Posay عن تقنية 
ا تساعد المستخدمين على تشخيص شدة حب الشباب  Spotscan الجديدة كليًّ
وتعطــي نصائــح عمليــة لألمــراض الجلديــة وأفضــل نوعيــة عاج بلمــس الهاتف 

فقط. 
وبحســب صحيفــة “ذي ميــرور” البريطانيــة، فــإن التقنيــة المتوافقــة مــع هواتف 
Android وAppl تعتبــر أول تقنيــة تشــخيص مجانية من نوعهــا لتقييم مختلف 

األمراض الجلدية. 
وعــن كيفيــة االســتخدام، أفــادت الصحيفــة بأنــه وباســتخدام الهاتف فــي موقع 
Boots، حيث الرابط الخاص بالمســح، يأخذ موقع Spotscan صور من البشــرة، 
ومــن ثــم يتــم حســاب ومقارنة عيوب البشــرة بقاعدة بيانات تضــم 6000 صورة 
لمرضــى األمــراض الجلديــة. بعدهــا يتــم تقييــم شــدة حب الشــباب، قبــل إعطاء 
نصيحة محددة من الخبراء وتوصيات المنتج التي ستستفيد منها البشرة. وإذا 
كانت األداة تعتقد أن حب الشــباب يمكن أن يترك ندبات طويلة األجل، فســيتم 

توجيهك إلى اختصاصي.

عالج األمراض الجلدية بلمسة هاتف

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اتقان واجتهاد

جاء خبر بعنوان “شيماء.. مبرمجة 
ضمــن  بالبحريــن”  روبــوت  أول 
علــى  تفاعــا  األعلــى  المنشــورات 
وعلــق  أمــس.  “البــاد”  إنســتغرام 
المســتخدم @ahmed_2246 علــى 
درســت  “شــيماء  قائــا  المنشــور 
جديــدة  تكنولوجيــات  وتعلمــت 
لخدمــة  روبــوت  أول  وبرمجــت 
العمــاء. اتقــان واجتهــاد مــن أجــل 
هــذا  علــى  التحيــة  فلهــا  النمــاء... 

االبتكار والعطاء”.

كشــف تحليل فريق من العلماء لنيزك 
مــن المريــخ، عن أدلة قــد تثبت وجود 

حياة يوًما ما على الكوكب األحمر.
ووفًقــا لمــا نشــرته تقاريــر، تــم العثــور 
قــارة  فــي  النيــزك  مــن  جــزء  علــى 
القــرن  ســبعينات  “انتاركتيــكا” خــال 

الماضي.
وأشــار العلمــاء إلــى أنهــم عثــروا على 
آثــار لمــادة عضويــة قــد تكــون دليــاً 
على وجود حياة في وقت سابق على 

سطح المريخ.
وأوضــح العلماء أن خصائص البكتريا 
البكتيريــا  بشــكل  شــبيهة  المكتشــفة، 
األرض،  علــى  للحديــد  المؤكســدة 
وهــي مــادة عضوية تشــبه الشــعيرات 
بأشكال خيطية يمكنها هضم الحديد.

ويزعــم العلمــاء أن هــذه البكتريا، هي 
عامــة على أن الحياة كانت موجودة 

سابًقا على الكوكب األحمر.
وقــال جيمــس ويليــام شــوبف، عالــم 
األحافيــر البارز وخبير أشــكال الحياة 
المبكــرة، إن هــذه النتائــج ال تعد دلياً 

قاطًعا على وجود حياة في المريخ.

احتفــل محرك البحث الشــهير غوغل، 
أمــس الثاثــاء، بذكــرى ميــاد رائــدة 
الحركــة الفنيــة التشــكيلية فــي مصــر 
أفاطــون. إنجــي  العربــي  والعالــم 
ورســوم  ألفاطــون  رســمة  وزينــت 
فنيــة تشــكيلية خلفهــا صــدر صفحــة 
البحــث غوغــل، مع اإلشــارة إلى مرور 
95 عامــا علــى والدة الفنانــة المصرية 
إنجــي حســن أفاطــون، التــي ولــدت 
ألسرة أرستقراطية في 16 أبريل عام 

.1924
الفنانــة  أن  إلــى  تقاريــر  وتشــير 
والمناضلــة أفاطــون، ولــدت في أحد 
القصور في القاهرة، من دون أن تذكر 
اسم القصر أو المكان الذي ولدت فيه.

نيزك يكشف عن “حياة 
نشطة” في المريخ

“غوغل” يحتفي بالفنانة 
المصرية إنجي أفالطون جــّردت الجهــة المنظمــة والمروجة لمســابقة ملــكات الجمال في بوليفيــا “الملكة المتوجة” 

جويس برادو بحجة انتهاك بنود العقد، بحسب ما ذكر موقع ميل أوناين البريطاني.
وقالت الجهة المنظمة للمسابقة التي يطلق عليها اختصاًرا “غلوريا” إن ملكة جمال بوليفيا 
جويس برادو، البالغة من العمر 22 عاًما، انتهكت العقد الخاص بالمســابقة بعد أن كشــفت 
أنهــا “حامــل”. وكانــت برادو فازت بقلب ملكة جمال بوليفيا العام الماضي، لكن جردت من 
اللقــب بعــد أن تبيــن أنهــا حامــل في شــهرها الثانــي. وأكدت برادو الشــائعات حــول حملها 
من شريكها عارض األزياء البراغوائي رودريغو خيمينيز، وقالت إنهما سيتزوجان قريًبا.

وأكــدت بــرادو ذلــك فــي تصريحــات صحفيــة، مشــيرة إلــى أنهــا تحــب رودريغــو وأنهمــا 
يحظيان بدعم عائلتيهما وأن الكشف عن الحمل جعلهما أقرب إلى بعضهما البعض.

تجريد ملكة جمال من لقبها بعد اكتشاف حملها

تعهد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، زوج الممثلة الشهيرة سلمى 
حايك، بتقديم 100 مليون يورو إلعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي 

تعرضت لتدمير جزئي نتيجة حريق ضخم نشب مساء االثنين.
وفي بيان قال بينو، رئيس مجلس إدارة مجموعة “كيرينغ” التي تملك 

العديد من العامات التجارية الفاخرة مثل “غوتشي” و”إيف سان لوران”، 
إنه سيخصص 100 مليون يورو لتمويل “جهود إعادة بناء نوتردام 

بالكامل”، وستدفعه شركة أرتيميس االستثمارية التي تملكها عائلته.
ودمر حريق هائل كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر المعالم وسط 

العاصمة الفرنسية باريس، مما يعد خسارة فادحة للمدينة ولفرنسا. برادو لم تبد اهتماما بتجريدها من اللقب، إذ نشرت صورة لها على إنستغرام وهي تحمل مالبس 
قالت إنها اشترتها لطفلها المنتظر
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العامل تبرع على مدار 30 عاما لألطفال الفقراء.

ترجمة فاضل المؤمن

ورود موضوعة بالقرب من كاتدرائية نوتردام في 
باريس بعد يوم من حريق دمر الكاتدرائية في 

وسط باريس. وتعهد عدد كبير من المليارديرات 
والشركات الفرنسية بتقديم مبالغ نقدية بلغ 

مجموعها 600 مليون يورو )680 مليون دوالر( 
إلعادة بناء الصرح التاريخي )أ ف ب(
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