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لــدى اســتقبال ســموه لســفير دولــة اإلمــارات العربيــة الشــقيقة لــدى 
مملكــة البحريــن، أشــاد رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بعمــق عالقــات األخــوة التاريخية التي 
تربط بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة 
والتــي ترتكــز علــى وشــائج قويــة مــن المحبــة والتفاهم الذي أرســاه 

اآلباء واألجداد.
 وأكد سموه أن العالقات البحرينية اإلماراتية أصبحت بفضل اهتمام 
ورعاية قيادتي البلدين نموذًجا متميًزا للعالقات بين األشقاء، وتشهد 
ا يعكــس الحــرص المشــترك علــى االنتقــال بها إلــى آفاق  نمــاًء مســتمرًّ

أرحب تلبي التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

سيدات الرفاع بطال لدوري القدمالطريق إلى السالمالسودان يرفض استقبال وفد قطريقانون جديد لـ “الصغيرة والمتوسطة”سقوط سقف مدرسة
قالت ولية أمر طالبة بمدرسة  «

السالم االبتدائية للبنات لـ “البالد” 
إن بعض مباني المدرسة تعاني 

من التهالك. وأضافت أنها التقت 
المديرة، ونقلت لها مخاوف أولياء 

األمور من بعد سقوط أجزاء من 
سقف الطابق الثالث.

كشف وكيل وزارة التجارة  «
والصناعة والسياحة لشؤون 

الصناعة، أسامة العريض، 
عن قانون جديد يعنى 

بالمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة يجري إعداده 

ا. حاليًّ

أكد مصدر سوداني رفيع أن  «
السلطات السودانية رفضت، 

أمس، استقبال وفد قطري 
برئاسة وزير الخارجية محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني. وإثر رفض 

المسؤولين استقبال الوفد، غادر 
الوفد القطري، عائداً للدوحة.

بمناسبة مرور 75 عاما على  «
المرحلة األخيرة من الحرب 
العالمية الثانية، شهد مركز 
الفنون صباح أمس افتتاح 

معرض “الطريق إلى الحرية 
والسالم”، بتنظيم من سفارة 

روسيا االتحادية.

توجت رئيسة اللجنة النسائية  «
باالتحاد الشيخة حصة بنت خالد 
 riffa blue pearl آل خليفة فريق
بطال لدوري السيدات لكرة القدم 
للموسم الرياضي 2018 - 2019، 
بحضور عضو اللجنة  النسائية 

الشيخة شيخة بنت عبدالرحمن آل خليفة.
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“تمكيــن”،  إدارة  رئيــس مجلــس  أكــد 
الشــيخ محمــد بــن عيســى آل خليفــة 
أنه بحســب تسجيل التقارير الصادرة 
عــن الشــبكة الدوليــة لريــادة األعمال، 
َمثلــت المشــاركة الدوليــة فــي مؤتمر 
ريــادة األعمــال العالمــي بالبحريــن  ما 
يصــل إلــى 51 %  وهــي األعلــى فــي 
تاريخ انعقاد المؤتمر على مدى الـ 10 

سنوات الماضية.

السنابس - الغرفة

المحليــة  األســواق  أنهــت 
كافــة  اســتعداداتها 
رمضــان  شــهر  الســتقبال 
المبــارك، فيمــا أكــد  رجــل 
لجنــة  رئيــس  األعمــال، 
بغرفــة  الغذائيــة  الثــروة 

األميــن  خالــد  البحريــن  وصناعــة  تجــارة 
اســتقرار األســعار وأنهــا قريبــة من أســعار 
العــام الماضــي وانــه لــم يطــرأ عليهــا Hي 

ارتفاعات تذكر.

األسواق تستعد 
لرمضان بأسعار 

مستقرة األعلى في تاريخ انعـقـاد المؤتـمـر علـى مـدى 10 سنـوات 

51 % المشاركة الدولية بـ“ريادة األعمال”

المنامة - تمكين
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استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير 
أمس سفير اليابان الصديقة لدى المملكة هيديكي إيتو، ووفدا من جمعية الحجر من 
أجل الســالم في مدينة هيروشــيما اليابانية برئاســة ميشــيو أوميموتو، واألمين العام 
للجمعية تاكينوري تاكاياما، حيث قدم وفد الجمعية لجاللته حجر هيروشــيما للســالم؛ 

تقديرا لجهود جاللته الرائدة في نشر قيم السالم والمحبة والتعايش.

بأواصــر  اعتــزازه  عــن  جاللتــه  وأعــرب 
الوثيقــة  اليابانيــة   - البحرينيــة  العالقــات 
والعمــل  التاريخــي  التعــاون  يشــهده  ومــا 
العديــد  فــي  تقــدم وتطــور  مــن  المشــترك 
مــن المجــاالت، فــي ظــل الســعي المتبــادل 
لتحقيــق كل ما فيه خير ومصلحة البلدين 

والشعبين الصديقين.
تفخــر  البحريــن  أن  الملــك  جاللــة  وأكــد 
بالمكانــة الحضاريــة المهمــة التــي تميــزت 
بهــا عبر العصــور ودورها الريادي في نشــر 
قيم االعتدال والتســامح وتعزيز التواصل 
والثقافــات  الحضــارات  مختلــف  بيــن 
واألديــان، معربا عن حــرص المملكة الدائم 
علــى دعم كل الجهــود والمســاعي الدولية 
الرامية؛ لتعزيز الســالم واألمن واالستقرار 
باعتبارها ثوابت أساســية تضمن للبشــرية 
المضــي بخطــى واثقــة فــي طريــق التقدم 

واالزدهــار. وأشــاد جاللتــه بتجربــة اليابان 
الناجحــة في شــتى المجــاالت االقتصادية 
والصناعيــة والتنمويــة، منوها بإســهاماتها 
المهمــة فــي إرســاء دعائــم األمن والســالم 
مشــيدا جاللتــه  العالمــي،  المســتوى  علــى 
بالتراث الياباني والحضارات التي تعاقبت 

على اليابان.

“هيروشيما اليابانية” تمنح العاهل “حجر السالم”
المنامة - بنا

جاللة الملك يتسلم حجر هيروشيما للسالم من وفد جمعية الحجر من أجل السالم
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خالد األمين

إحدى جلسات المؤتمر 

جاللته: البحرين 
تميزت عبر 

العصور بترسيخ 
معاني االعتدال
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 العالقات 
التاريخية ترتكز 

على وشائج 
قوية من المحبة 

والتفاهم
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المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة فــي قصر الصخير 
أمــس ســفير اليابــان الصديقــة لــدى المملكــة 
هيديكــي إيتــو، ووفدا من جمعيــة الحجر من 
أجــل الســالم فــي مدينــة هيروشــيما اليابانية 
العــام  واألميــن  أوميموتــو،  ميشــيو  برئاســة 
للجمعيــة تاكينــوري تاكاياما، حيــث قدم وفد 
الجمعيــة لجاللتــه حجــر هيروشــيما للســالم؛ 
تقديــرا لجهــود جاللتــه الرائــدة فــي نشــر قيم 

السالم والمحبة والتعايش.
وقــد رحــب صاحــب الجاللة بالســفير ورئيس 
وأعضــاء جمعيــة الحجر من أجل الســالم في 
مدينــة هيروشــيما اليابانيــة وبزيارتهم البالد، 
مشيدا بمساعيهم الخيرة؛ لنشر تعاليم السالم 

والتسامح بين شعوب العالم.
وأعرب جاللتــه عن اعتزازه بأواصر العالقات 
يشــهده  ومــا  الوثيقــة  اليابانيــة   - البحرينيــة 
التعاون التاريخي والعمل المشــترك من تقدم 
وتطــور فــي العديــد مــن المجــاالت، فــي ظــل 
الســعي المتبــادل لتحقيــق كل مــا فيــه خيــر 

ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

تفخــر  البحريــن  أن  الملــك  جاللــة  وأكــد 
بالمكانــة الحضاريــة المهمــة التــي تميــزت بها 
عبــر العصــور ودورهــا الريــادي فــي نشــر قيم 
االعتــدال والتســامح وتعزيــز التواصــل بيــن 
واألديــان،  والثقافــات  الحضــارات  مختلــف 
معربا عن حرص المملكة الدائم على دعم كل 
الجهــود والمســاعي الدوليــة الراميــة؛ لتعزيــز 
الســالم واألمــن واالســتقرار باعتبارها ثوابت 
بخطــى  المضــي  للبشــرية  تضمــن  أساســية 

واثقة في طريق التقدم واالزدهار.
وأشــاد جاللتــه بتجربــة اليابــان الناجحــة في 
والصناعيــة  االقتصاديــة  المجــاالت  شــتى 
فــي  المهمــة  بإســهاماتها  منوهــا  والتنمويــة، 
إرســاء دعائــم األمــن والســالم على المســتوى 

اليابانــي  بالتــراث  جاللتــه  مشــيدا  العالمــي، 
والحضارات التي تعاقبت على اليابان.

وأعــرب جاللته عن شــكره وتقديــره على هذا 
البحريــن  المقــدم لجاللتــه ولمملكــة  األهــداء 

والذي يرمز للمحبة والسالم.
الملــك  جاللــة  إلــى  الجمعيــة  أعضــاء  وقــدم 
شــرحا عــن الحجــر الذي يهــدى إلى كبــار قادة 
دول العالم المحبة للســالم واالســتقرار ونشــر 
مبــادئ التســامح، وقدموا إلى جاللته شــهادة 

تحمل رسالة عهد للسالم من هيروشيما.
وفــد  وأعضــاء  رئيــس  أعــرب  جهتهــم،  مــن 
فــي  الســالم  أجــل  مــن  الحجــر  جمعيــة 
شــكرهم  عــن  اليابانيــة  هيروشــيما  مدينــة 
وتقديرهــم لجاللــة الملــك علــى مــا لقــوه مــن 

حفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافة، مشــيدين 
بجهــود مملكــة البحريــن بقيادة جاللــة الملك 

وإســهاماتها البناءة في خدمة قضايا الســالم 
على المســتويين اإلقليمــي والعالمي، متمنين 

للبحريــن وشــعبها الكريــم المزيــد مــن الرفعة 
والرخاء.

ــل الــــبــــاد صــاحــب  ــاهــ تـــلـــقـــى عــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
جوابية  شكر  برقية  خليفة،  آل 
السنغال  جــمــهــوريــة  رئــيــس  مــن 
على  ردًا  وذلـــــك  ســـــال،  مـــاكـــي 
برقية جالته المهنئة له بمناسبة 
لجمهورية  رئيسا  انتخابه  إعادة 

السنغال.
وأعرب رئيس جمهورية السنغال 
فـــي الــبــرقــيــة عـــن جــزيــل شــكــره 
وتقديره لحضرة صاحب الجالة 
ملك الباد متمنيا لجالته موفور 
ــادة ولــشــعــب  ــعــ ــســ ــ الـــصـــحـــة وال
مملكة البحرين المزيد من التقدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا

ــش ــاي ــع ــت ــة وال ــب ــح ــم ــم ال ــي ــر ق ــش ــه الــــرائــــدة فـــي ن ــت ــال ــود ج ــه ــج ــًرا ل ــديـ ــقـ تـ

جميعة هيروشيما اليابانية تمنح جاللة الملك “حجر السالم”

العاهل يتلقى شكر 

رئيس السنغال

المنامة - بنا بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  «
آل خليفة برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زمبابوي إمرسون منانغاوا، 

وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده. أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه 
وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ رئيس زمبابوي
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اســتقبل عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير 
أمــس راعــي كاتدرائية القديس كريســتوفر 
بــات وســفير المملكــة  األســقف كريســتوفر 
ســايمون  البحريــن  مملكــة  لــدى  المتحــدة 
مارتــن، وذلك للســالم على جاللته بمناســبة 
انتهــاء فترة عمــل القديس كريســتوفر بات 

في البحرين.
 وخــالل اللقاء رحب جاللة الملك باألســقف 
بــات، معرًبــا عــن تقديــره علــى  كريســتوفر 
مــا بذلــه من جهــود طيبــة وإســهامات مهمة 
فتــرة  خــالل  اإلنســانية  المجــاالت  فــي 
عملــه، منّوًهــا جاللتــه بالــدور الــذي تضطلــع 
وبقيــة  كريســتوفر  القديــس  كاتدرائيــة  بــه 
الكنائــس على أرض المملكــة في تعزيز قيم 
التعايــش والمحبــة والتســامح الدينــي بيــن 
بالعالقــات  األديــان. مشــيًدا جاللتــه  أتبــاع 
مملكــة  بيــن  القائمــة  الوثيقــة  التاريخيــة 
البحريــن والمملكــة المتحــدة الصديقــة فــي 
كافــة المجــاالت وما تشــهده هــذه العالقات 

من تقدم وتطور.
البحريــن وعلــى  أن مملكــة  وأكــد جاللتــه   
بأنهــا  تفتخــر  العريــق،  تاريخهــا  امتــداد 
والمذاهــب  الديانــات  مختلــف  تحتضــن 
والثقافات كأســرة واحدة متحابة ومنفتحة 
على العالم، ضمن مجتمع قائم على التالحم 
األخوي بفضل وعي شعبها وإيمانه بالمبادئ 
ــا جاللتــه لألســقف  اإلنســانية النبيلــة، متمنيًّ

دوام التوفيق والسداد.
مــن جانبــه، أعرب راعــي كاتدرائية القديس 

كريســتوفر عــن الشــكر والتقديــر لصاحــب 
الجاللــة الملك علــى ما لقيه من تعاون مثمر 
وبناء خالل فترة عمله، وعلى ما يحظى به 
أتباع كافة الديانات في مملكة البحرين من 
تقدير ورعاية واهتمام، مشيًدا بما يتميز به 
شعب البحرين من قيم التسامح والتعايش 
واالنفتــاح والترحيــب بالجميــع علــى أرضها 

الطيبة.
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جاللة الملك يؤكد دور الكنائس على أرض البحرين في تعزيز قيم السالم

جاللة الملك: 
البحرين تميزت عبر 

العصور بترسيخ 
معاني االعتدال

الحجر ُيهدى إلى 
كبار قادة دول 
العالم المحبين 

للسالم والتسامح

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الصين بمرور 30 عاًما على العالقات

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمد بن عيســى آل خليفــة، ورئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهد نائــب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة برقيــات تهنئــة إلــى رئيــس 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية الصديقــة شــي 
جيــن بينــغ، بمناســبة مــرور 30 عامــا علــى 

العالقات الدبلوماســية بيــن مملكة البحرين 
وجمهورية الصين الشعبية، أعربوا فيها عن 
أطيــب تهانيهم وتمنياتهــم للرئيس الصيني 
موفور الصحة والســعادة ولشعب جمهورية 
الصين الشــعبية مزيدا من التقدم واالزدهار 
فــي ظــل قيادتــه الحكيمــة، مشــيدين بعمق 
العالقــات الطيبــة التــي تربــط بيــن البلديــن 
والشــعبين الصديقين وما تشــهده من تطور 

ونمو.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  بعــث  كمــا 

الــوزراء وصاحب الســمو الملكــي ولي العهد 
النائــب األول لرئيــس  القائــد األعلــى  نائــب 
الــوزراء برقيتــي تهنئــة مماثلتيــن  مجلــس 
إلــى رئيــس مجلس الــوزراء الصينــي لي كه 

تشيانغ.
وتلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
مجلــس  رئيــس  مــن  مماثلــة  تهنئــة  برقيــة 

الوزراء الصيني، هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

لمملكة البحرين
صاحب السمو،،،

عــن  نيابــة  إليكــم  أتقــدم  أن  لــي  يطيــب 
الحكومــة الصينيــة، وباألصالــة عــن نفســي، 
بالتهانــي الحارة والتمنيات الطيبة بمناســبة 
الذكرى الـ 30 إلقامة العالقات الدبلوماســية 
ومملكــة  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة  بيــن 

البحرين.
منــذ إقامــة العالقــات الدبلوماســية قبــل 30 
عامــا، تتطــور عالقــات الصداقــة والتعــاون 

إذ  ومتميــز،  مســتمر  بزخــم  البلديــن  بيــن 
تترســخ الثقة السياسية المتبادلة باستمرار، 
ويتقــدم التعــاون الثنائــي بخطــوات متزنــة 
فــي كافــة المجاالت. يولــي الجانب الصيني 
الصينيــة  العالقــات  لتطويــر  بالغــا  اهتمامــا 
الحكومــة  مــع  للعمــل  مســتعدا  البحرينيــة، 
البحرينيــة علــى انتهاز فرصــة الذكرى الـ 30 
لمواصلــة  الدبلوماســية؛  العالقــات  إلقامــة 
تعزيــز الثقــة السياســية المتبادلــة وتعميــق 
االقتصــاد  مجــاالت  فــي  العملــي  التعــاون 

والتجــارة والماليــة والتواصــل الشــعبي في 
إطــار الحــزام والطريق، بما يحقــق إنجازات 

أكبر للعالقات الثنائية.
وموصــول  الصحــة  موفــور  لكــم  أتمنــى 
التوفيــق، وأتمنــى لبالدكــم الموقــرة الرخاء 

واالزدهار، ولشعبكم السعادة والرفاهية.

لي كتشينغ
الصيــن  لجمهوريــة  الدولــة  مجلــس  رئيــس 

الشعبية

المنامة - بنا

جاللته أشاد 
بإسهامات األب 
كريستوفر في 

المجاالت اإلنسانية
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 لدى استقبال سموه لسفير دولة اإلمارات العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، 
أشــاد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان ال خليفة 
بعمق عالقات األخوة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة الشــقيقة والتي ترتكز على وشــائج قوية مــن المحبة والتفاهم 

الذي أرساه اآلباء واألجداد.

البحرينيــة  العالقــات  أن  ســموه  وأكــد 
اهتمــام  بفضــل  أصبحــت  اإلماراتيــة 
ورعايــة قيادتي البلدين نموذًجا متميًزا 
للعالقــات بيــن األشــقاء، وتشــهد نمــاًء 
ا يعكس الحرص المشــترك على  مســتمرًّ
تلبــي  أرحــب  آفــاق  إلــى  بهــا  االنتقــال 
التطلعات المشــتركة للبلدين والشــعبين 

الشقيقين.
رئيــس  الملكــي  الســمو  وكان صاحــب   
الــوزراء قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة 
اإلمــارات  دولــة  ســفير  أمــس،  صبــاح 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة لــدى مملكة 
البحرين  الشــيخ ســلطان بــن حمدان بن 
زايــد آل نهيــان، حيث بحث ســموه معه 
عالقــات التعــاون المتميزة بيــن البلدين 
الشــقيقين وســبل تطويرهــا فــي شــتى 

المجاالت.
الســمو  صاحــب  أكــد  اللقــاء،  وخــالل   
الملكــي الــوزراء حرص مملكــة البحرين 
الثنائــي  التعــاون  علــى توطيــد أواصــر 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  مــع 
الشــقيقة  وفتــح مجاالت جديدة تســهم 
فــي االرتقــاء بــه بالشــكل الــذي يخــدم 

المصالح المشتركة.
 وأشــاد ســموه بمواقــف دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة تجاه مملكة 
البحريــن، التــي تعكــس اإليمــان المطلق 
بوحدة الهدف والمصير  المشــترك، ونوه 
سموه بما تشهده دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشــقيقة من تطور وما تحققه 
مختلــف  فــي  تنمويــة  إنجــازات  مــن 
المجــاالت بفضــل جهود ورؤيــة قيادتها 

 الحكيمة.
  مــن جانبه، أعرب ســفير دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة لــدى مملكة 
البحريــن عــن خالــص الشــكر والتقديــر 
 لصاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
علــى دعم واهتمام ســموه بــكل ما يعزز 
المشــترك  والتنســيق  التعــاون  عالقــات 
إلــى  مشــيًرا  الشــقيقين،  البلديــن  بيــن 
تطلعه إلى اإلســهام في توطيد عالقات 
األخــوة المتميــزة التــي تربــط البلديــن 
مصالحهمــا  يحقــق  بمــا  الشــقيقين 

المشتركة .
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مواقف اإلمارات الداعمة للبحرين تعكس اإليمان المطلق بوحدة المصير
ســـمو رئيـــس الـــوزراء: الروابـــط ترتكـــز علـــى وشـــائج قويـــة مـــن المحبـــة والتفاهـــم

لــدى اســتقبال ســموه وفــدا تجاريــا تايلنديــا، أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، حــرص مملكــة البحرين علــى تطوير 
عالقــات التعــاون الثنائــي مــع مملكــة تايلنــد الصديقــة، وذلــك عبــر تعظيــم ســبل 
االســتفادة مــن فــرص االســتثمار لدى البلديــن وتنميتها بمــا يلبي تطلعــات البلدين 

والشعبين الصديقين.

 ونــوه ســموه إلــى أن العالقــات الوثيقــة 
والتاريخية بين مملكة البحرين ومملكة 
تايلند الصديقة ترتكز على أسس متينة 
فــي  المتبادلــة  والرغبــة  التفاهــم  مــن 
ترســيخ أســس تعاون بناء ومثمر يخدم 

المصالح المشتركة.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
الــوزراء قــد اســتقبل فــي قصــر ســموه 
بالرفاع أمس، وفدا تجاريا تايلنديا يزور 
مملكــة البحرين حاليا يضــم ممثلين عن 
كبريات الشركات التايلندية المتخصصة 

في عدد من األنشطة التجارية.
وخالل اللقاء، رحب سموه بزيارة الوفد 
التجــاري التايلندي إلــى مملكة البحرين، 
والتــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تنميــة 
عالقــات التعاون بين البلدين الصديقين 
وعقــد مزيــد مــن الشــراكات االقتصادية 

والتجارية.
وأكــد ســموه أهميــة مثــل هــذه الزيارات 
المســؤولين  بيــن  واللقــاءات  المتبادلــة 
وقطاعات األعمال في البلدين؛ بوصفهما 
بيــن  الثنائــي  التعــاون  لمناقشــة  فرصــة 
الالزمــة  واآلليــات  الصديقيــن،  البلديــن 
أعلــى  إلــى  بينهمــا  بالعالقــات  للوصــول 

المستويات.

ونوه ســموه إلى أهمية الدور الذي يقوم 
بــه القطــاع الخاص ورجــال األعمال في 
البلديــن في تطوير التعــاون الثنائي بين 
البلدين الصديقين، السيما في المجاالت 
التجارية واالستثمارية، داعيا سموه إلى 
أهميــة العمل على مزيد مــن التفعيل لما 
يربط بين البلدين من اتفاقات ومذكرات 

تفاهم تغطي مختلف المجاالت.
وأشــار ســموه إلــى أن مملكــة البحريــن 
تمتلــكان  الصديقــة  تايلنــد  ومملكــة 
والمزايــا  الواعــدة  الفــرص  مــن  العديــد 
االستثمارية التي يمكن أن تشكل عنصر 
دفــع مهم يرتقي بمســار التعاون المتميز 

بين البلدين.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأكــد 
الــوزراء أن منــاخ االســتثمار فــي مملكــة 
البحرين يتســم بالمرونة واالنفتاح، وهو 
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يشــكل حافــزا 
لمزيــد مــن التعاون االســتثمار والتجاري 
مــع مملكة تايلنــد، خصوصا في مجاالت 
والســياحة  الغذائــي  واألمــن  الصناعــة 
المجــاالت  مــن  وغيرهــا  والتكنولوجيــا 
التــي تحمــل فرصا واعدة لالســتثمارات 

المتبادلة.
الوفــد  أعضــاء  أعــرب  جانبهــم،  مــن 

التجــاري التايلنــدي عــن خالــص الشــكر 
والتقديــر لصاحب الســمو الملكي رئيس 
الوزراء على دعم ســموه المتواصل لكل 
مــا يســهم فــي توطيــد عالقــات التعاون 

بين البلدين، مؤكدين أن رعاية واهتمام 
ســموه كان لــه أثــره الواضــح فــي تميــز 
فــي  التايلنديــة  البحرينيــة  العالقــات 

مختلف القطاعات.

وأعربــوا عن ســعادتهم بزيارتهم الحالية 
إلــى مملكــة البحريــن ومــا تتخللــه مــن 
لقاءات واجتماعات من شأنها أن تحقق 
مزيــدا مــن النمــاء فــي مســيرة العالقات 

القويــة والمتينــة بيــن مملكــة البحريــن 
تشــهده  بمــا  مشــيدين  تايلنــد،  ومملكــة 
مملكــة البحريــن مــن نهضــة وتطــور في 

مختلف المجاالت.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: العالقات مع تايلند ترتكز على أسس متينة
سمو رئيس الوزراء مستقبال وفدا تجاريا تايلنديا

زيارة الوفد 
التجاري تسهم 
بتقوية التعاون 

وعقد المزيد من 
الشراكات

تحفيز االستثمارات 
بمجاالت الصناعة 
واألمن الغذائي 

والسياحة 
والتكنولوجيا

البلدان يمتلكان 
العديد من 

الفرص الواعدة 
والمزايا 

االستثمارية

 تعظيم 
سبل االستفادة 

من فرص 
 االستثمار 

بين البلدين

عالقاتنا الثنائية 
نموذج متميز 

للعالقات بين األشقاء

حرص بحريني على 
توطيد أواصر التعاون 

الثنائي مع اإلمارات

 سموه يبحث 
مع السفير اإلماراتي 
سبل تطوير العالقات

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير اإلماراتي
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في البدء

ليــس ســهال اســتقصاء دور مركــب ومؤثــر 
فــي فتــرة زمنيــة ممتــدة عبــر بضعــة عقــود. 
فمنــذ أطــل خليفــة بــن ســلمان علــى الشــأن 
العــام بتوجهاتــه المترابطــة فــي كل الحقول 
مواقــع  فــي  لذلــك  آثــار  تشــكلت  التنمويــة، 
كثيــرة، تبــدو للوهلــة األولــى متباعــدة، وال 
فهــل  عضــوي،  رابــط  أي  ببعضهــا  يربطهــا 
يســتطيع الباحــث أن يتتبــع رحلــة الماء في 
عــروق الشــجرة وهــي تنمو وتتكون بالنســغ 
األخضــر واألوراق وتصيــر الزهور ثــم الثمار 
وال  لمحهــا  يمكــن  جوانــب  فهــي  والبــذور؟ 
يمكــن تقنينهــا أو تحديــد آثارهــا وعالماتها، 

فهي تدخل في تشكالت الحياة ذاتها.
بــن ســلمان فــي رحــاب والــده  نشــأ خليفــة 
صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد، وكان 
الشــيخ ســلمان يولــي أبنــاءه عنايــة فائقــة، 
ومنــذ بــدأوا يدركــون مــا حولهم كان ســموه 
الواعــي  اإلعــداد  يعدهــم  أن  علــى  يحــرص 
والمناســب لمــا ينتظرهــم مــن مهــام كبيــرة، 
تدور حول إرســاء أركان الدولة على أســس 
محســوبة، مضبوطــة، إنها مهمة يترشــح لها 
األبناء والبد أن يكون االستعداد لها مالئما.

مجالسنا مدارسنا

الشــيخ ســلمان  لــه  المغفــور  لقــد كان ســمو 
بــن حمــد يحــرص بشــكل مســتمر علــى أن 
التــي  المختلفــة  المجالــس  أبنــاؤه  يحضــر 
األمــور  وتســيير  الحكــم  فــي ظــالل  تنعقــد 
وبنــاء الحيــاة، وكان المنطلــق في هــذا كله.. 
مجالســنا مدارســنا.. وكان خليفة بن ســلمان 
يتابــع بكثيــر من االهتمام ما يســمع وما يرى 

ويروى، والذي يروى كان كثيرا.

التاريخ منبع القيم

القريــب  التاريــخ  مــن  صفحــات  هــي  فهــا 
والفروســية  بالبطــوالت  تكتنــز  والبعيــد، 
واأليام المختلفة من تاريخ العائلة الحاكمة، 
وتاريــخ الوطــن، وتاريــخ المنطقــة، وكانــت 
كل هــذه الروايــات التــي تتــداول فــي هــذه 
الشــيخ  مجلــس  خــاص  وبشــكل  المجالــس 
ســلمان، وتكرس قيم الفروســية والشــجاعة 
والشــهامة والبــذل والتضحيــات والمواقــف 
التي يرويها التاريخ باإلعجاب، وألن الشــعر 
ديــوان العــرب، وســجّل أيامهــم ومفاخرهم، 
فقــد كان الشــعر فــي مجلس الشــيخ ســلمان 
يلقى ويروى ويسمع، وكان خليفة بن سلمان 
يزداد يوميا ولعا بهذا التاريخ وهذه األشعار، 
وصــار للشــعر مكانــة فــي وجدانــه المتأجــج 
بالطمــوح والمتأجج بالبنــاء وتحقيق اآلمال 
والعمل واإلبداع ويتماهى الشــعر مع السرد، 
اآلتــي مــن التاريــخ والحكايــات التــي تربــط 
اإلنســان بجــذوره وتذهــب مــع تلــك الجذور 

إلى الفروع السامقة.
ولمــا كان خليفــة بــن ســلمان يتلقــى دروس 
دروس  مــن  يتلقــى  فيمــا  العربيــة،  اللغــة 
كان  فقــد  األخــرى،  المعرفــة  حقــول  فــي 
أســاتذته الكبــار يجعلــون من القــرآن الكريم 
والمختــارات مــن الشــعر العربــي النصــوص 
التــي يديــرون حولهــا دروســهم فــي التذوق 
والنحــو والبالغة والفصاحــة وجميل البيان، 
وينشــأ خليفــة بــن ســلمان، وقد ارتــوى بغير 
قليــل من هــذه األجواء، وصار للشــعر مكانة 
في نفسه، وصار للمعاني الكبار التي ينطوي 
عليهــا ســرد الماضــي مكانة تحيــط بالتاريخ 

ماضيا، وتنظر في المستقبل أمال وحلما.

يتذوق الشعر الفصيح والعامي

إن ما روي لخليفة بن سلمان مما يجمل من 

الشعر قد أسس لدى سموه ذائقة بارعة في 
تلقيه الشعر، بالفهم والتذوق وتتبع المعاني 
المتفجــرة مــن وراء هــذا البيــان المصفــوف 
والمــوزون والمقفــى.. وألن الــروح العربيــة 
المرتبطــة بالباديــة حاضنــة التاريــخ العربي 
والشــجاعة  بالقيــم  العــرب  شــحنت  التــي 
تلقاهــا  التــي  وللحفــاوة  والبيــان  والكــرم 
قصــص البادية وأشــعارها، وألن ســموه كان 
وجدانــه  فــي  تجــاور  فقــد  ويــروي،  يســمع 
األشــعار البدوية واألشــعار الفصيحة، وصار 
خليفة بن ســلمان يحفظ الكثير من األشعار 
ببعديها، وهذا الكمون الفني ســرعان ما عبر 
عن نفسه خالل مقدرة فنية، فقد كان خليفة 
بــن ســلمان يكتــب الشــعر البــدوي، النبطــي، 
وعرفــت لــه في هــذا الحقــل قصائــد كثيرة، 
وقــد تبــادل مــع شــقيقه المغفــور لــه الشــيخ 
فــي مناســبات  بــن ســلمان قصائــد  عيســى 
مختلفــة، وكذلــك كان لــه محاورات شــعرية 
مــع الملــك حمــد فــي أكثر مــن مناســبة، وإن 
قائدا يقول الشعر ويتذوق الشعر ويعبر عن 
مكنونــات وجدانــه بالشــعر والنثــر لهــو قادر 
بكل يقين على تذوق شعر اآلخرين، ويحدد 
مســتويات هــذا الشــعر، ويتلقــى الشــعر مــن 
الشعراء بإصغاء الفت وحينما يسمع الشعر 
تبدو على محياه تعبيرات متفاوته بحســب 
إذا أحســن  مــا يســمع، ويعبــر عــن إعجابــه 
الشــاعر، وإذا وفــق الشــاعر إلــى بيــت فــي 
القصيــدة لــه معنى عميق، بــاذخ والفت، وال 
يخفــي خليفة بن ســلمان إعجابه بما يســمع 
يحتفــي  وكان  باإلعجــاب،  جديــرا  كان  إن 
بالشعراء، ويرحب بهم ويثني على شعرهم، 
وهــذا كلــه يقودنا إلــى أن العالقة بين ســمو 
والشــعر عالقــة  بــن ســلمان  األميــر خليفــة 
حميمــة، فهــو يــروي الشــعر ويحفــظ الشــعر 
ويتذوق الشــعر، ثم كان يكتب الشــعر، فهذا 
هــو المنــاخ الــذي تكيفــت فيــه العالقــة بيــن 

خليفة بن ســلمان والشعر، هي عالقة قامت 
علــى الفهــم والتــذوق والتقديــر وااللتفــات 
إلــى القيــم الجماليــة واألخالقية في الشــعر 

العربي.
تواصــل دور خليفــة بــن ســلمان فــي الشــأن 
والقيــادة  اإلدارة  فــي  بعيــدا  وذهــب  العــام 
والتنميــة، وصــارت األمــور ترتبط بــه ويعهد 
بتنفيــذ مســتحقاتها إلــى القادريــن ممن يثق 
ســلمان  بــن  إبداعــات خليفــة  بهــم وتجلــت 
اإلدارية، بشــكل الفــت، حيث وضع البحرين 
وعرفــت  الكبــار  الــدول  مــن  مصــاف  فــي 
البالغــة  الكاريزميــة  شــخصيته  بوضــوح 
بقــوة، والتوافق واالنســجام والنضج، وصار 
خليفــة بن ســلمان محط اإلعجــاب والتقدير 

العميقين.
وكمــا هــو معــروف عبــر التاريخ، فــإن العرب 
بالشــعر،  وجدانهــم  مكنونــات  عــن  يعبــرون 
وصــار الشــعر لــدى العــرب هو الوســيلة التي 
يعبــرون بهــا عــن حبهــم وإعجابهــم ووفائهم 
مــن  ســلمان  بــن  لخليفــة  وكان  وتقديرهــم، 
ذلــك الكثيــر ممــا يصعــب اإلحاطه بــه، وألن 
اإلعجاب والحب يمأل مســاحات كبيرة، فقد 
كان الشــعر الــذي يحمل هذه المشــاعر كثيرا 

في كمه، عميقا في نوعه.

الشعر والبطولة 

ألهمــت  ســلمان  بــن  خليفــة  شــخصية  إن 
لمزايــا  الشــعراء، قصائــد تكرســت  عشــرات 
شــخصيته  حــول  ودارت  الفــذ  القائــد  هــذا 
وإنجازاتــه ومواقفــه حركــة شــعرية الفتــة، 
أبعــاد  ومــن  مزايــاه  مــن  روحهــا  اتخــذت 
مواقفــه  فــي  اإلنســان  وتكامــل  شــخصيته 
للشــعر  موضوعــا  فصــار  قيادتــه،  وبراعــة 
الجميــل الــذي يتغنــى بجوانــب متعــددة من 
هــذا الرجــل الــذي هــو فــي منتصف الســاحة 
اآلخــرون،  حولهــا  يلتــف  كالرايــة  الشــعرية 

ويقولــون فــي خصائــص حضــوره مــا يجعل 
من الشعر ويطيب من البيان.

خيــال  أشــعل  قــد  ســلمان  بــن  خليفــة  إن 
الشــعراء وبث في شــعرهم قيما اشتقت من 
قيادته ومواقفه ومشاعره وأقواله وإدارته، 
فصــارت أشــعارهم وثائق تؤرخ لهــذا الرجل 
الــذي قــاد هذه الســفينه أعوامــا طويلة، ولم 
تخطــئ المينــاء، ولــم تضــل فــي البحــر، بــل 
كانــت تعــرف كيــف تبحــر، وكيــف تقــف فــي 

موانئ السالم واالطمئنان.
اكتمــال  بيــن  وثيقــة  عالقــة  تكونــت  لقــد 
البطولــة والنمــوذج القيــادي واإلنســاني فــي 
شــخصية خليفة بن ســلمان، واكتمال الشعر 
المنبثــق من هذه البطولة واإلنســانية، فجاء 
الشــعر توصيفا وتســجيال وتحليال في إطار 
لغــة اجتياحيــة، مكتنــزة بالبســاطة والعمــق 
وبالتلقائيــة والصناعــة، متكاملــة فــي رحاب 
رجــل هــو النمــوذج المكتمــل لمعنــى التفاني 

واإلنجاز والتخطيط.
إن العالقــة بيــن الشــعر وخليفــة بــن ســلمان 
ظاهــرة تــكاد تجعــل خليفــة بــن ســلمان هــو 
الــذي  الشــعر  دراســة  بصــدد  ولســنا  الشــعر، 
تماهــي مع خليفة بن ســلمان، فهــذا له مكان 
آخــر، ولكننــا مــن وجهــة كميــة وموضوعيــة 
نقــول إن خليفــة بــن ســلمان كان محفــزا ال 

حدود ألثره في حركة الشعر المعاصر.

جاشت النفوس

إن كثيريــن ممــن قالــوا الشــعر لــم يعرف لهم 
شعر في أي موضوع آخر سوى ما فجره من 
مكامــن مشــاعرهم خليفــة بن ســلمان، فكان 
لروعــة حضــوره مــا يبرر اســتدعاء شــاعرية 
كانــت كامنــة أو هادئــة، فجاشــت النفــوس، 

وكان الشعر في هذا الحقل ال سواه.
خليفــة بن ســلمان كان المفجــر األول لحركة 
شــعرية تعالــت غصونهــا والتفــت أشــجارها، 

وكمــا هو معلوم، فقد نشــأ خليفة بن ســلمان 
فــي منطقــة الصخيــر وتلقــى الشــعر ســماعا 
وروايــة، واكتملــت فيــه مــن الشــعر الروايــة 
بــن  خليفــة  اهتمــام  تجلــى  وقــد  والدرايــة، 
فــي  عامــة  واألدب  خاصــة  بالشــعر  ســلمان 

مواقف كثيرة.
فــي  أنــه  المشــهورة  المواقــف  هــذه  ومــن 
مناســبات كثيــرة كان يصغــي إلــى الشــعراء 
يلقــون بيــن يديه أشــعارهم التي تدور حول 
منجزاتــه وســماته، وكان الشــعراء يحســون 
يغمرهــم  وهــو  واأللفــه،  بالــدفء  أمامــه 
باهتمامــه وتقديــره، ويتــذوق الجميــل مــن 
أشــعارهم وقلمــا يخلــو مجلــس خليفــة بــن 
ســلمان من الشــعراء الذين يتلقون الترحاب 

من سموه.
لقد كان خليفة بن ســلمان يشــجع الشــعراء، 
ولقــد دأب علــى نشــر مجاميع للشــعراء على 
حسابه وبعض الشعراء كتبوا دواوين كاملة 

محضوها لسموه وكرسوها له.
وحيــن ألمَّ بخليفة بن ســلمان عارض صحي 
فــي الثمانينــات مــن القــرن الفائــت نشــطت 
كل  وتداعــي  البحريــن  فــي  الشــعر  حركــة 
الشــعراء يتمنــون لســموه العافيــة والصحــة 
والشــفاء والعودة الحميدة، وكتبت في تلك 
األيام عشرات القصائد، واحتفى به الشعراء 
بالشــفاء  ســموه  علــى  مــنَّ هللا  ولمــا  غائبــا، 

احتفي به الشعراء حاضرا.

يرعى سموه األنشطة األدبية 

وقــد دأب الشــعراء علــى إهــداء دواوينهــم 
إلى ســموه؛ ليتم اقتناؤها في مكتبة ســموه، 
وكان بقــدر هــذه اإلهداءات إلــى درجة أنني 
ســمعت ســموه ذات مــرة يقــول مــن أراد أن 
لــي  لــي كتابــا أو مطبوعــة، فليكتــب  يقــدم 
الموقــف  يصــور  وهــذا  يــده،  بخــط  إهــداء 
الدافــئ والتواصــل اإلنســاني الحميــم بينــه 

وبيــن المؤلفيــن والمبدعين من كتاب الشــعر 
علــى  ســموه  اهتمــام  يقتصــر  ولــم  وغيــره، 
الشــعر فقــط، فهــو يتابع الحركــة األدبية في 
فروعهــا كافــة، وقــد أقيم ســنة 1994 مؤتمر 
للنقــد في جامعة البحرين، واســتقبل خليفة 
المؤتمــر  ذلــك  فــي  المشــاركين  ســلمان  بــن 
مــن النقــاد العــرب والبحرينييــن واســتقبلهم 
فــي ديــوان ســموه ورحــب بهــم، وأدار معهم 
وتعــرف  ودفء،  تواضــع  بــكل  األحاديــث 
عليهــم وتبســط معهــم وتواصــل مــع البعض 
ممــا كان يعرفهــم وروى بعض الذكريات في 

ذلك المجال.
ولمــا عقــدت وزارة اإلعــالم ملتقى طرفة بن 
العبد في أواخر التســعينات اســتقبل خليفة 
الملتقــى  ذلــك  فــي  المشــاركين  ســلمان  بــن 
ورأيته وســمعته يتحدث مــع الجميع، ويثير 
معهــم بعض القضايا المتعلقــة باألدب، وقال 
ســموه معلقا على ما يســمع من قصائد، الذي 
يقولــه الشــعراء نفهمه ونعرفــه، لكن ال نقول 

مثله.
ويومهــا أصغــى ســموه إلــى جــواب مــن أحد 
الباحثيــن، حيــث ســأل عــن موطــن طرفــة 
بــن العبــد بالدقــة وأجــاب الباحــث إن طرفة 
بــن العبــد بحريني واستشــهد الباحــث بقول 

طرفة:
كــــــأن حــــدوَج المالـكــــــــــيةـِ غــــــــــــــدوة ً

خـــال يا ســـفيٍن بالنــواصِف من َدِد

والمالكيــة قرية في البحرين، وذكرها طرفة 
في شعره.

وفي المناســبات األدبية يحظى المشــاركون 
ويســتقبلهم  ســلمان  بــن  خليفــة  بتشــجيع 
ويدعــم جهودهــم، وهــو يتلقــى إهداءاتهــم 

المختلفة ويسأل عنهم ويعودهم.

الجوائز التقديرية للشعراء 

ولمــا خصصــت حكومــة خليفــة بــن ســلمان 
جوائــز تقديريــة وتشــجيعية للمبدعيــن فــي 
البحرين نالها كثيرون من األدباء والشــعراء 
والفنانــون، فنالهــا إبراهيــم العريض ومحمد 
الخليفــة  محمــد  وأحمــد  األنصــاري  جابــر 
ومبــارك العمــاري وعلــى الشــرقاوي وراشــد 
العريفــي وعبــدهللا المحرقــي، وقــد خصــص 
شــعراء دواويــن شــعر كاملــة تــدور جميعهــا 
حول شخصية سموه، ومنهم على الشرقاوي 
وجاسم سبت ويحيى الذوادي، وقد جمعت 
األشــعار التــي قيلــت في ســموه فــي فترات 

سابقة، وكانت عددا من المجلدات.
مــن  والشــعراء  األدبــاء  بــه  يحظــى  مــا  إن 
تشــجيع ال يأتــي بعيدا عن تشــجيع وتوجيه 
ســموه، فالنشــر المشــترك الذي تنهض وزارة 
اإلعــالم مــن خــالل قطــاع الثقافة هو شــكل 
واألدبــاء  لــألدب  ســموه  دعــم  أشــكال  مــن 
والشعراء، وهو الداعم دائما للحركة األدبية.

وتنشــر وزارة اإلعــالم في مطبعــة الحكومة 
عــددا كبيــرا مــن إنتاجــات أدبــاء البحريــن، 
وهو شــكل من إســهامات حكومة خليفة بن 
ســلمان فــي الحركــة األدبيــة، وهــي حكومــة 
توجيهــات  مــن  روحهــا وتوجهاتهــا  تســتمد 

سموه.
الثقافــة  فــي  ســلمان  بــن  خليفــة  أثــر  لقــد 
بشــكل عــام أثــرا بــارزا، وقــد أرســى ســموه 
ثقافــة اإلنجــاز مــن خــالل مســيرته المــألى 
باإلنجــازات وكــرس ثقافــة االهتمام بالشــأن 
العــام وتفاصيــل الحيــاة، وهــذه األلفــة بيــن 
النــاس وبيــن إبداعــات رجل فيه من ســمات 
األبــوة واإلنســانية مــا ال يحيــط به شــعر وال 

نثر.

سمو رئيس الوزراء مصافحا عبدالحميد المحادين )أرشيفية(

دور سمو األمير خليفة بن سلمان في الشعر والثقافة

“الجنوبية” مقبلة على افتتاح مرافق خدمية رائدة
المجتمـــع لتطلعـــات  شـــاملة  صـــورة  تكـــّون  المباشـــرة  اللقـــاءات  علـــي:  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو 

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفة آل خليفــة في المجلــس األســبوعي بالمحافظــة، وجهاء 
وأعيان وأهالي المحافظة، وعدًدا من كبار المسؤولين وضباط وزارة الداخلية واإلعالميين.

وفــي مســتهل اللقاء، رحب ســمو المحافظ 
بالحضور، مؤكًدا أن ما يحظى به المجلس 
األســبوعي مــن التواصل المســتمر والقرب 
التوجيهــات  ضمــن  يأتــي  األهالــي،  مــع 
صاحــب  البــالد  عاهــل  لقيــادة  الســديدة 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
وبدعــم ومــؤازرة رئيــس الــوزراء صاحــب 
بــن  خليفــة  األميــر  الوالــد  الملكــي  الســمو 
سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد نائب 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 

سلمان بن حمد آل خليفة.

المباشــرة  اللقــاءات  أن  ســموه  وأوضــح 
تســهم في تكوين صورة شــاملة لما يتطلع 
الجنوبيــة  المحافظــة  وأن  المجتمــع،  لــه 
مقبلــة على افتتاح أبــرز المرافق التي تلبي 
الصعيــد  علــى  وذلــك  األهالــي  احتياجــات 
التعليمي والصحي والخدمي واالجتماعي، 
في مختلف مناطق المحافظة، مبيًنا سموه 
حــرص المحافظــة علــى المتابعــة والعمــل 
الحثيــث في تقديــم الخدمات الرائدة التي 

تعكس الصورة الحضارية الالئقة.
 مــن جهتهــم، عبــر الحضــور عــن شــكرهم 
وتقديرهــم للتواصــل الدائــم الــذي يحرص 

على تجســيده ســمو الشيخ خليفة بن علي 
بــن خليفــة آل خليفة، مشــيدين في الوقت 
نفســه بالجهــود والمســاعي التــي يقــوم بها 
ســموه لبلــوغ الغايــات التي تحقــق التنمية 
فــي أرجــاء المحافظــة، كمــا أثنــى الحضور 
على الزيارات الميدانية التي قام بها سموه 
للمناطــق التي تضررت جــراء مياه األمطار 
وتوجيهات ســموه للجهــات المعنية إليجاد 
وســالمة  لراحــة  ســعًيا  الالزمــة  الحلــول 
المواطنيــن، األمــر الــذي يؤكــد دور ســموه 
االجتماعيــة  الروابــط  تعزيــز  فــي  الكبيــر 

بالتواصل مع األهالي.

كمــا عبــر الحضور عن بالغ الفــرح واالعتزاز 
لفــوز نــادي الرفــاع والنجاحــات الرياضيــة 
بــكأس  الفــوز  فــي  أخيــرا  تحققــت  التــي 

عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة لفريــق كــرة القــدم، 
إضافــة إلــى الفــوز بــكأس رئيــس الــوزراء 

صاحب الســمو الملكــي الوالد األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، الذي حققه فريق كرة 

السلة بنادي الرفاع الرياضي.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة وعدًدا من كبار المسؤولين وضباط وزارة الداخلية واإلعالميين

المنامة - وزارة الداخلية

د. عبدالحميد المحادين

للشعر مكانة في وجدان 
سموه المتأجج بالطموح 

والبناء وتحقيق اآلمال 
والعمل واإلبداع

سموه كان حافظا 
ومتذوقا للشعر وكتب 

البدوي النبطي 
وعرفت له قصائد كثيرة

سموه تبادل مع شقيقه 
المغفور له سمو الشيخ 

عيسى بن سلمان قصائد 
في مناسبات مختلفة

الشعراء دأبوا على 
إهداء دواوينهم إلى 

سموه لُتقتنى في 
مكتبته
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شكر وتقدير

إلى

سعادة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة
وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات واإلقامة

تتشرف جميع الشركات البحرينية البحرية العاملة في 
الشكر  بتقديم خالص  الصناعية،  منطقة شمال سترة 
واالمتنان والتقدير إلى سعادته على المتابعة المستمرة 
ودأبه على توفير جميع التسهيالت وخدمات الهجرة 

والجوازات في أرجاء مملكة البحرين.

وال يسعنا هنا إال أن نبارك للجميع على لفتته الكريمة 
سترة  شمال  منطقة  في  الواقع  المبنى  افتتاح  في 
وتيسير  تسهيل  في  يسهم  سوف  والذي  الصناعية 
جميع معامالت الهجرة والجوازات للشركات البحرية 

العاملة في المنطقة.

                                  علي محمد جبر المسلم
                                شركة يوكو للمقاوالت البحرية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أنــاب عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، ســمو الشــيخ محمد بن 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة لحضــور االحتفال 
فــي  المتحــدة  المملكــة  ســفارة  أقامتــه  الــذي 
مملكــة البحريــن؛ بمناســبة عيد الميــالد الثالث 
المتحــدة  المملكــة  ملكــة  لجاللــة  والتســعين 

وشمال إيرلندا الملكة إليزابيث الثانية. 
االحتفــال،  خــالل  ألقاهــا  التــي  الكلمــة  وفــي 
قــدم ســمو الشــيخ محمــد بــن ســلمان التهانــي 
المناســبة،  بهــذه  الملكــة  لجاللــة  والتبريــكات 
منوًها بما قدمته جاللتها من جهود كبيرة منذ 
توليها مقاليد العرش أسهمت في جعل المملكة 
المتحدة نموذًجا لألمن واالستقرار في ظل ما 
يشهده العالم من تغيرات كبيرة وتقدٍم وتطوٍر 
متســارع، منوًهــا ســموه بمــا يجمــع المملكتيــن 
الصديقتين من شــراكة وثيقــة وممتدة لقرون 
يدعمها التعــاون الثنائي المتميز في المجاالت 
المختلفــة، واالهتمام بمواصلــة تطوير وتعزيز 
هذه الشــراكة من خالل الدعم الذي تلقاه هذه 
العالقة من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفــة، وصاحبــة الجاللة 

الملكة إليزابيث الثانية. 
الملــك،  إلــى مــا يؤكــده جاللــة  وأشــار ســموه 
وجاللــة الملك إليزابيث الثانية من قيم تتمثل 
فــي احترام وجهــات النظر المختلفــة والبحث 
دوًمــا عــن األرضيــة المشــتركة التــي تجمع وال 
تفرق، مؤكًدا سموه ما تمتاز به عالقات مملكة 
اســتمرار  مــن  المتحــدة  والمملكــة  البحريــن 
االحترام المتبادل وتغليب المصالح المشتركة 

وااللتزام بتحقيق االستقرار والسلم الدوليين. 
التاريخيــة  الشــراكة  بأســس  ســموه  نــوه  كمــا 
بيــن المملكتيــن اللتيــن يضمهمــا تحالــف قــوي 
العالقــات  عليهــا  شــهدت  وثيقــة،  وصداقــة 
الراســخة التــي تجمعهمــا فــي محطــات بــارزة 
علــى صعيد العالقــات الثنائية بين البلدين في 
المجــاالت الدفاعية والتعليميــة واالقتصادية، 
البحــري  اإلســناد  منشــأة  افتتــاح  شــكل  فقــد 
البريطاني فصاًل جديًدا في التعاون العســكري 
والمملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  الثنائــي 
الســفينة  وصــول  أن  إلــى  مشــيًرا  المتحــدة، 
الملكيــة مونتــروز فــي مهمــة مدتها 3 ســنوات 
فــي ميــاه الخليــج العربــي قبــل أيــام هــي خير 
مثال على االلتزام بمواصلة التعاون العسكري 

والدفاعي بين البلدين الصديقين. 
كما أشــار ســموه إلى محطات التعــاون الثنائي 
فــي المجــال االقتصــادي خصوصــا فــي مجال 

مــن  العالمــي  المســتوى  علــى  األعمــال  ريــادة 
خالل اســتضافة مملكة البحريــن لمبادرة رواد 
والتــي  محليتيــن  نســختين  فــي  القصــر  فــي 
شــهدت نجاحــات كبيــرة كان آخرهــا في شــهر 
فبراير الماضي، منوًها بأن البحرين على موعد 
قريب الســتضافة النســخة الخليجيــة المقبلة. 
أمــا علــى صعيد التعاون فــي المجال التعليمي 
فقــد تــم افتتــاح جامعــة البحريــن البريطانيــة 
فــي العــام 2018، والتــي تعــد أحدث مؤسســة 
للتعليــم العالــي فــي البحريــن. وخــالل الحفــل 
الذي حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي 
المتحــدة  المملكــة  ســفير  ألقــى  والســعادة، 
ســايمون مارتيــن كلمــة شــكر فيها ســموه على 
حضــور االحتفــال بالنيابــة عــن جاللــة الملــك، 
ه فيهــا بالعالقــات التاريخيــة بيــن البلدين  ونــوَّ
الصديقيــن التــي تجــاوزت مــدى المئتــي عــام 

وتتواصل فيها محطات التعاون الوثيق.

أنــاب صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة رئيــس الوزراء، الشــيخ خليفــة بن راشــد آل خليفة 
ومحافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة لحضــور االحتفــال الــذي أقامه ســفير المملكــة المتحدة 
الصديقة لدى مملكة البحرين سيمون مارتن مساء أمس بمقر السفارة البريطانية بالمنامة؛ بمناسبة ذكرى عيد ميالد 
جاللــة الملكــة إليزابيــث ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشــمالية، بحضور عدد من كبار المســؤولين وأعضاء الســلك 

الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة والمدعوين.

آل  راشــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  ونقــل 
خليفة وســمو الشــيخ خليفــة بن علي 
وتهانــي صاحــب  تحيــات  خليفــة  آل 
إلــى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
جاللــة الملكــة إليزابيث الثانية بذكرى 
عيد ميالدها، وتمنيات سموه لجاللتها 
ولشــعب  والعافيــة،  الصحــة  موفــور 
المملكــة المتحــدة الصديــق بمزيد من 

التقدم واالزدهار.

وأعربــا عن اعتــزاز مملكة البحرين بما 
يجمعهــا من روابــط صداقــة تاريخية 
ومــا  المتحــدة،  المملكــة  مــع  عميقــة 
الصديقيــن  البلديــن  تشــهده عالقــات 
من تطور مســتمر في شتى المجاالت، 

بما يخدم مصالحهما المشتركة.
مارتــن  ســيمون  أعــرب  ناحيتــه،  مــن 
ســفير المملكــة المتحــدة عــن خالــص 
شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 

واهتمــام  دعــم  علــى  الــوزراء  رئيــس 
الشــراكة  عالقــات  لتطويــر  ســموه 
القائمــة بين المملكــة المتحدة ومملكة 
البحرين، مشــيدا بما تتميز به عالقات 
البلديــن مــن تفاهــم وقيــم مشــتركة، 
وحــرص متنام من قبل الجانبين على 
تعزيــز آفــاق التعــاون المشــترك بينهما 

في المجاالت كافة.

العاهل ينيب سمو الشيخ محمد بن سلمان 
لحضور احتفال عيد ميالد الملكة إليزابيث

سمو رئيس الوزراء ينيب لحفل السفارة البريطانية
الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي 

الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي يحضران حفل سفارة المملكة المتحدة  سمو الشيخ محمد بن سلمان يحضر احتفال عيد ميالد جاللة الملكة إليزابيث الثانية  



البحرين تواصل دعم استثمارات “الخاص” في الثروة الحيوانية
2030 االقتصاديــة  للرؤيــة  وفًقــا  الغذائــي  لألمــن  واعــدة  فرصــة   ...”5 “مراعــي 

ترجمــت الــدورة الخامســة لمعــرض البحرين الدولــي لإلنتاج 
الحيوانــي “مراعــي 5” مجــدًدا، حــرص حكومــة البحريــن في 
العهــد الزاهــر لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفة، علــى تحقيق أحد أهدافها االســتراتيجية، 
وهو المساهمة في اإلنتاج الغذائي العالمي وحماية الموروث 
القطــاع  مســاهمة  وتعزيــز  والزراعــي،  الحيوانــي  الحضــاري 

الزراعــي فــي الناتــج المحلــي، الســيما أن الســمة األبــرز لهــذا 
العــام كانت إفســاح المجــال أمام كل من المبــادرات الوطنية، 
واالســتثمارات، لتعزيــز األمــن الغذائي.وفي ظــل التوجيهات 
تعمــل  الرائــد،  المعــرض  ورعايتــه  الملــك  لجاللــة  الســامية 
الحكومــة علــى تطبيــق أفضــل الممارســات والتقنيــات وبناء 
للتنميــة  الوطنيــة  لمعطيــات االســتراتيجية  القــدرات، وفًقــا 
االكتفــاء  مســتوى  زيــادة  أجــل  مــن  المســتدامة،  الزراعيــة 
الذاتــي، وتحقيــق األمــن الغذائــي النســبي مــن خــالل دعــم 

المزارعيــن والمربيــن، وتشــجيعهم علــى اســتخدام التقنيــات 
الزراعيــة الحديثــة، ومكافحــة األمراض واآلفــات الحيوانية، 
وزيــادة الرقعة الخضراء، واالســتغالل األمثل للموارد المائية 
ــا الســتكمال تنفيــذ  والجوفيــة. ويعتبــر “مراعــي” داعًمــا مهمًّ
رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030، التــي تهــدف إلــى زيــادة 
الناتــج المحلــي اإلجمالي في القطاعات غير النفطية، وتنويع 
مسارات االقتصاد الوطني، وما يتضمنه ذلك من فرص عمل 
واعدة، عبر توســعة مبادرات األعمال واالستثمار في القطاع 
الحيوي. ويقول وزير األشــغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي عصــام خلــف: إن قطاع اإلنتــاج الحيواني يعد أحد 
أهــم الركائــز لتعزيــز األمــن الغذائــي، وقــد حرصــت البحريــن 
على االرتقاء بهذا القطاع الحيوي من خالل تبادل التجارب، 
وتعزيــز الرعايــة األوليــة الوقائية، ودعــم المزارعين وتطبيق 
أفضل الممارســات والتقنيات وبنــاء القدرات، وفًقا لمعطيات 
المســتدامة،  الزراعيــة  للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
بيئــة  توفيــر  فــي  تســهم  مبــادرات  عــدة  الــوزارة  وطرحــت 

متكاملة لتحقيق أهداف األمن الغذائي النسبي.
التنميــة  لتحقيــق  واعــدة  اســتراتيجية  المملكــة  وتتبنــى 
الزراعيــة المســتدامة، مــن خــالل العمل على توفيــر األراضي 
ا، ودعــم صغار المزارعين، في ظل  الكافية الســتثمارها زراعيًّ
وجــود أكثــر من 900 مزرعة، في الوقت الذي تبذل الحكومة 
جهودها لإلســراع فــي زيادة اإلنتاج المحلــي من الخضروات 

ليصل إلى 30 % بحلول 2030.
وكشف “مراعي” عن ازدياد الفئات المهتمة بالثروة الحيوانية 
فــي المملكــة، وتمثــل ذلــك فــي التنــوع الكبيــر فــي عــروض 
والخيــل  والدواجــن  والقطــط  والــكالب  والطيــور  الماشــية 
والجمــال، إذ أصبــح للمربين إنتاجهم المحلي الذي ينافســون 

ا. ا وعالميًّ به على مراكز متقدمة إقليميًّ
ــا متخصًصــا فــي  وشــهد المعــرض مشــاركة 37 مربًيــا بحرينيًّ
ســالالت الماشــية، يؤكــد الوزيــر خلــف أن الــوزارة مســتمرة 
فــي تقديــم مختلــف أنــواع الدعــم لمشــاركة القطــاع الخاص 
فــي مجــال االســتثمار بالقطاع الحيوانــي ســعًيا لتعزيز دوره 

كشريك رئيس لتحقيق األمن الغذائي النسبي بالمملكة.
وحقق “مراعي” تطوًرا ملموًســا في المســاهمة بزيادة اإلنتاج 
المحلي من اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة، وكذلك 
إنتــاج الحليب ومشــتقاته، وشــجع المربين علــى التحول إلى 
تربية السالالت عالية الكفاءة اإلنتاجية، في األبقار واألغنام.

داللــة  فــي  والمهتميــن،  الــزوار  آالف  “مراعــي”  واســتقطب 
واضحة على نجاحه الكبير بما يتوافق مع الدعم والتسهيالت 
المقدمة له، إلى جانب إقامة العديد من الفعاليات واألنشــطة 

المصاحبة له طوال إقامته.
الزراعــة  للمعــرض وكيــل  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس  ويقــول 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  فــي  البحريــة  والثــروة 
والتخطيــط العمرانــي الشــيخ محمــد بن أحمــد آل خليفة: إن 
حــرص جاللة الملك على رعايــة المعرض كان حافًزا لتحقيق 
نجاح مشــهود بتوافد ما يقارب من 200 ألف زائر طوال أيام 
المعرض، ويســعدنا أن نرفع أســمى آيات الشــكر والتقدير إلى 

جاللته، على رعايته الكريمة للمعرض.
وأشــاد بدعــم ممثــل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
الشــباب، رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة، الرئيس 
الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، إلقامة المعــرض في قرية 
البحرين الدولية لســباقات القدرة، وتوفير جميع التســهيالت 

إلنجــاح المعــرض. وأســهم المعــرض بتعزيــز موقــع المملكــة 
الريــادي فــي مجــال ســياحة المعــارض المتخصصــة التي من 
شــأنها تشــجيع االســتثمار فــي مجــاالت اإلنتــاج الحيوانــي 
والزراعــي، ووضــع البحريــن علــى الخريطــة العالميــة لجــذب 
وأصبــح  والخارجيــة،  والمحليــة  االســتثمارية  الشــركات 
المعــرض محط اهتمام إقليمي، نظًرا لما يحتويه من عروض 

مختلفة وفرصة لطرح المبادرات.
ا  وتمتــاز المملكة بالحــرص على إثراء مختلف الفعاليات علميًّ

ــا في “مراعي” الــذي أصبح محطة  ــا، وهــو مــا كان جليًّ وثقافيًّ
مهمة على مستوى التعليم، حيث اشتمل على معرض للفنون 

بمشاركة فنانين بحرينيين وعالميين.
مــن  عــارض   1000 مــن  أكثــر  مشــاركة  المعــرض  وشــهد 
الحيوانــي  اإلنتــاج  مجــاالت  فــي  والعامليــن  المتخصصيــن 
واأللبان والمنتجات النباتية المختلفة، ما يمثل تشجيًعا على 
تحسين قدرة الشركات المحلية على العمل واإلنتاج في هذا 

القطاع.
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محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

أن  الرميحــي  علــي  اإلعــالم  شــؤون  وزيــر  أكــد 
التطورات التي يشهدها قطاع اإلعالم واالتصال 
في المنطقة تجعل الوصول إلى المعلومة ســهالً، 
لكنهــا تحّمــل الجميــع مســؤولية مشــتركة لتعزيز 
المجتمــع  وحــدة  علــى  الحفــاظ  بهــدف  الوعــي؛ 
وترســيخ هويته الوطنية. جاء ذلك، لدى رعايته 
للملحقيــن  الخامــس  الثقافــي  الملتقــى  أعمــال 
وســائل  “دور  عنــوان  تحــت  العــرب  الثقافييــن 
بحضــور  التعليــم”،  أدوات  تطويــر  فــي  اإلعــالم 
ســفير دولة الكويت الشــقيقة لدى البحرين عميد 
الســلك الدبلوماســي الشــيخ عزام مبارك الصباح، 
والملحقيــن الثقافيين العرب في البحرين، وعدد 
اإلعــالم  بقطــاع  والمهتميــن  األكاديمييــن  مــن 

واالتصــال. وأكــد أن المملكــة تمتلــك قصــة نجاح 
التكنولوجيــا  بتوظيــف  يتعلــق  فيمــا  متميــزة 
الحديثــة في تطويــر التعليم وتبنيها في مختلف 

الحكوميــة، حتــى أصبحــت نموذًجــا  القطاعــات 
للتكنولوجيــا  األمثــل  االســتخدام  فــي  ــا  عالميًّ

وتوظيفها بصورة إيجابية.

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثار الشيخة مّي بنت محمد آل خليفة 
فــي مكتبهــا مســاء أمــس، وزيــر األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
بشــأن  الطرفــان  وتباحــث  خلــف،  عصــام 
المشــترك. التعــاون والعمــل  ســبل تعزيــز 

 2019 العــام  إن  مــي  الشــيخة  وقالــت 
يشــهد مرور 100 عام علــى انطالق العمل 
البلدي في البحرين، مشيرة إلى أن الهيئة 
وضعــت المناســبة ضمــن برنامجهــا الــذي 
الحضاريــة  المنجــزات  بمختلــف  يحتفــي 

البحرينية بشعار “من يوبيل إلى آخر”.
وتطرق الطرفــان إلى آخر تطورات العمل 

علــى إعــادة إحياء مبنى البلدية الذي يعد 
أحــد المعالــم المهمــة فــي مدينــة المنامــة 

ويعكــس الفرادة العمرانية التي تتمتع بها 
العاصمة.

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار مستقبلة وزير األشغال

وزير شؤون اإلعالم يتحدث في الملتقى

الرميحــي: البحرين نموذج في االســتخدام األمثــل للتكنولوجيا مــي بنت محمد تشــيد بتعاون “األشــغال” مــع “الثقافة”

الحفاظ على الهوية مسؤولية مشتركة بحث إعادة إحيـاء مبنـى بلديـة المنامـة

للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  عقــدت 
القانونية والتشريعية اجتماعها الدوري 
برئاســة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
اللجنــة جــواد العريــض، بقاعــة  رئيــس 
الحكومــة  بــدار  الكبــرى  االجتماعــات 
بحضــور  اللجنــة  أمس.واســتعرضت 
الموضوعــات  اللجنــة  أعضــاء  الــوزراء 
جــدول  علــى  المدرجــة  والمذكــرات 
مــن  عــدًدا  تضمنــت  والتــي  أعمالهــا، 
التــي  والقــرارات  القوانيــن  مشــروعات 
الحكومــة  طلــب  علــى  بنــاًء  أعدتهــا 
الالزمــة  التوصيــات  بشــأنها  واتخــذت 
الــوزراء  مجلــس  إلــى  لرفعهــا  تمهيــًدا 
فــي  مناســًبا  يــراه  مــا  واعتمــاد  للنظــر 
مــن  عــدًدا  نظــرت  كمــا  خصوصهــا. 

مشــروعات القوانيــن المعــدة بنــاًء على 
مــن  المقدمــة  بقوانيــن  االقتراحــات 
السلطة التشــريعية بعد إعداد الصياغة 
القانونيــة لهــا من هيئة التشــريع والرأي 
القانونــي. ودرســت اللجنــة أيًضــا عــدد 
مــن االقتراحــات برغبــة المرفوعــة إلــى 
الحكومــة مــن مجلــس النــواب، وأعدت 
بشأن االقتراحات مسودة برد الحكومة 
عليهــا بنــاًء على مــا يرد إلــى اللجنة من 
ردود في شــأن االقتراحات من الجهات 
رفــع  وقــررت  المختصــة.  الحكوميــة 
مذكــرات الــرد المعــدة فــي هــذا الشــأن 
إلــى مجلــس الــوزراء التخــاذ القــرارات 
بــه  أبــدت  عمــا  بشــأنها، فضــالً  الالزمــة 
اللجنــة الــرأي فــي بعــض الموضوعــات 

المحالة إليها.

“الوزارية التشريعية” تبحث عددا من القوانين

بحث التنسيق بين “الدفاع” و“اإلعالم”
ــي ــح ــي ــرم ــع ال ــ ــاون م ــ ــع ــ ــت ــ ــام يــســتــعــرض ال ــ ــع ــ ــد ال ــائـ ــقـ الـ

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفــة فــي مكتبــه بالقيــادة العامة صباح أمس، وزير شــؤون اإلعالم علي 
الرميحــي.  ورحــب القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن بوزيــر شــؤون اإلعالم، 
وتم اســتعراض عالقات التعاون والتنســيق المشــترك بين قوة دفاع البحرين 

ووزارة شؤون اإلعالم.

القائد العام مستقبال وزير شؤون اإلعالم

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ  «
خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح 

أمس، الملحق العسكري األسترالي المعتمد لدى مملكة 
البحرين المقيم في الرياض العقيد رالف كيتل بمناسبة تعيينه. 

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العسكري 
ا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد،  األسترالي، متمنيًّ
وتم استعراض عالقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين 

الصديقين وسبل تعزيزها.

استعراض عالقات الصداقة مع أستراليا

المنامة - بنا

إبراء ذمة

يعلن

ورثة الدكتور 

خالد ابراهيم سليمان التركي )رحمه اهلل(

عن إبراء ذمة

والدهم
فمن له او عليه حق تجاهه او أي مطالبة 

فعليه التقدم مرفقا بها المنستندات 

الثبوتية الى االستاذ قصي خالد

البريد اإللكتروني:

k.tawfiq@alturki.med/.sa 

فاكس: 0112925863 تحويلة: 11

وذلك خالل شهر من تاريخه.

يتقدم 

وزير االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد 

)يوسف خليفة مبارك خلف(
الموظف في قسم الخدمات اإلدارية بإدارة الموارد 

البشرية في ديوان الوزارة في 

"البلديات" 
 سائلين المولى عزوجل ان يلهم ذويه الصبر والسلوان 

تقبل التعازي للرجال في قاعة أهالي

الرفاع )الديوان( بعد صالة العصر

وللنساء في منزل 373 طريق 1707 مجمع 917 

الرفاع الشرقي



أشــاد عــدد مــن المســتفيدين مــن البرنامــج الوطنــي للتوظيــف الــذي أطلقــه رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحــب الســمو الملكي االمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، بســرعة اســتجابة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
لتوفيــر فــرص عمل للباحثين عن عمل وتوظيف الكفــاءات الوطنية وجعلها الخيار 
األول للتوظيف في منشــآت القطاع الخاص وفي مختلف التخصصات الوظيفية، 
احتياجاتهــم  وتلبيــة  البحرينــي  الشــباب  بتطلعــات  الحكومــة  اهتمــام  مؤكديــن 

الوظيفية. 

أنبــاء  لوكالــة  تصريحــات  فــي  وأكــدوا 
البحريــن “بنــا”، أن البرنامــج الوطنــي الــذي 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  أطلقــه 
ولــي  الملكــي  الســمو  وصاحــب  الــوزراء، 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
لرئيــس مجلس الوزراء يعد برنامجًا نوعيًا 
مــن خــال المبــادرات التــي يشــتمل عليها. 
مشــيدين بخطــوات وزارة العمــل والتنمية 
ومــا  التوجيهــات  تنفيــذ  فــي  االجتماعيــة 
مــن  المســجلين  إلحــاق  مــن  بــه  قامــت 
الباحثين عن عمل سابقًا بالبرنامج الوطني 
شــكرهم  عــن  معربيــن  تلقائيــًا،  للتوظيــف 
للــوزارة على جهودهم بتوفير فرص العمل 
والتدريــب النوعية وتهيئتهم لاندماج في 

سوق العمل.
وفــي هــذا الســياق، قالــت أنــوار عبدالنبــي 
حبيب محاســبة في شــركة أشــرف للعطور 
والتجميــل إنهــا اســتطاعت االســتفادة من 
البرنامــج الوطنــي للتوظيــف بعــد معاناتها 
فــي البحــث عــن وظيفــة خــال الســنوات 
الثمــان الماضيــة، حيث أنهــا قدمت طلبات 
المؤسســات  مــن  العديــد  فــي  توظيــف 
التوظيــف  معــارض  والشــركات وحضــرت 
والتنميــة  العمــل  وزارة  أقامتهــا  التــي 
الحــظ،  يحالفهــا  لــم  ولكــن  االجتماعيــة 
اإلجــراءات  وساســة  بســرعة  مشــيدة 

مــن  للتوظيــف  الــوزارة  اتخذتهــا  التــي 
خــال البرنامــج الوطنــي للتوظيــف الــذي 
اســتطاع أن يحفز جميع األطراف لتحقيق 
التطلعات بحصول الباحثين عن عمل على 

الوظيفة المناسبة.
وأشــارت إلــى أنهــا التحقــت فــي البرنامــج 
عبــر الموقع اإللكتروني وأجرت العديد من 
المقابات الشخصية لعدة شواغر وظيفية 
فــي غضون أيام حتى تم قبولها بوظيفتها 
الحالية منذ شــهرين، موضحة أنها خريجة 
دفعــة 2010 مــن جامعــة البحرين بشــهادة 

بكالوريوس محاسبة.
وأضافــت أن توظيفهــا جــاء بعــد حصولهــا 
مكنهــا  الــذي  المناســب  التدريــب  علــى 
مــن االندمــاج فــي ســوق العمــل، كمــا أنهــا 
اســتفادت خــال فتــرة بحثهــا عــن العمــل 
مــن إعانــة التأميــن ضــد التعطــل، شــاكرة 
وتوفيــر  بالشــباب  الهتمامهــا  الحكومــة 

الحياة الكريمة له.
فيما قال السيد علي جال مبرمج الحاسب 
لاستشــارات  “األمثــل”  شــركة  فــي  اآللــي 
والبرمجــة، إنــه تــم إدراجــه فــي البرنامــج 
الوطنــي للتوظيــف تلقائيــًا مــن قبــل وزارة 
كان  حيــث  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل 
اســمه مســجا بقائمــة الباحثيــن عــن عمــل 
لــدى الــوزارة، مشــيدًا بإطــاق ســمو رئيس 

الوزراء، وســمو ولي العهد البرنامج ليكون 
البحريني الخيار األول لجميع المؤسسات.

توظيــف  اســتطاعت  الــوزارة  أن  وأضــاف 
عــدد كبيــر مــن العاطليــن في فتــرة وجيزة 
الشــاب  طموحــات  تلبــي  وبوظائــف 
بوظيفتــه  التحــق  انــه  مبينــا  البحرينــي، 
بعــد  وذلــك  الماضــي  مــارس  مطلــع  فــي 
ثاثــة شــهور فقط مــن تخرجه مــن جامعة 
محاســبة،  بكالوريــوس  بشــهادة  البحريــن 
جعلتــه  المهنيــة  الحيــاة  أن  إلــى  مشــيرا 
يســاهم فــي تحمل المســؤولية تجــاه عمله 

واسرته وزادت ثقته بنفسه.
عبــد  بثينــة  أكــدت  نفســه،  الســياق  وفــي 
الرحمــن البقيشــي، تنفيــذي مشــتريات في 
ســمو  إطــاق  أن  البحريــن   GBF شــركة 
رئيس الوزراء، وســمو ولــي العهد للبرنامج 
ســاهم فــي تغيــر حياتهــا لألفضــل، حيــث 
إنهــا تخرجــت فــي يناير مــن العــام الجاري 
مــن جامعــة البحريــن بشــهادة بكالوريوس 
البرنامــج  أن  موضحــة  األعمــال،  إدارة 
الوطنــي للتوظيف يعكس حرص الحكومة 
علــى إعطــاء األفضلية للمواطــن البحريني 
التنميــة فــي  واســتثماره فــي دفــع عجلــة 

المملكة.
وأشــارت إلــى أنهــا قدمــت علــى البرنامــج 
بعد اإلعان عنه في وســائل االعام ومنها 

التلفزيــون ومواقــع التواصــل االجتماعــي، 
وتــم قبولهــا فــي الوظيفــة مع بداية الشــهر 
شــخصية  مقابلــة  إجــراء  بعــد  الماضــي 
واحــدة لهــا، مشــيدًة بمعــدل األجــور التــي 

أصبحت أفضل من السابق.
وتحدثــت بتــول بــدر الصيــاد مدرســة لغــة 
للتنميــة  تايلــوس  شــركة  فــي  انجليزيــة 
فــي  بااللتحــاق  تجربتهــا  عــن  البشــرية 
البرنامــج الوطنــي للتوظيــف، وقالــت إنهــا 
أجــرت 6 مقابــات مختلفــة فــي غضــون 5 
وظيفتهــا  اختيــار  اســتطاعت  حتــى  أيــام 
الحاليــة، الفتــة إلــى حــرص المملكــة علــى 
اســتثمار الكوادر والكفاءات الوطنية برفع 
نســبة البحرنــة فــي القطاع الخــاص وجعل 
المواطــن الخيار األفضــل للتوظيف ليلعب 

دور أساسي في تنمية وطنه.
العمــل  وزارة  بجهــود  بتــول  وأشــادت 
والتنمية االجتماعية التي تبذلها من خال 
التوظيفيــة  والمبــادرات  المشــاريع  تقديــم 
والتدريبيــة والعمــل علــى تزويــد الباحثين 
عــن العمــل بالمهــارات األساســية والازمــة 
لتعزيز قدراتهم الذاتية والمهنية، موضحة 
أن تلك الجهود ساهمت في صقل مهاراتها 

بما يتناسب مع وظيفتها الجديدة. 
حاجيــه  أكبــر  حســين  أشــار  جانبــه،  مــن 
صابــري وهــو مهنــدس مدنــي فــي شــركة 

انــه  إلــى  والصيانــة  للمقــاوالت  االخيــار 
حاصــل على ماجســتير هندســة مدنية من 
انــه  حيــث   ،2009 فــي  المتحــدة  المملكــة 
خســر تجارتــه واغلق ســجله التجــاري مما 
جعلــه عاطــاً عــن العمل أكثر من 7 شــهور، 
مشــيرا إلــى انــه أنشــأ شــركته بعد مــا تلقى 
الخبــرة الكافيــة من شــركات أجنبية عاملة 

في البحرين.
الوطنــي  البرنامــج  إن  حاجيــة  وقــال 
لاســتثمار  وســيلة  خيــر  يعــد  للتوظيــف 
األمثل في العنصر البشري الوطني، مشيدًا 
فــي هــذا الســياق باهتمــام الحكومــة بــأن 
يكــون المواطــن هــو الخيــار األول في تلك 
الوظائف لتقليل نسبة البطالة في المملكة.
وأردف عــادل جــواد العريبــي طبيــب عــام 
في مستشــفى الشــرق األوســط أنــه التحق 
بالبرنامــج الوطنــي للتوظيــف والــذي مــن 
أول  بعــد  الحاليــة  وظيفتــه  شــغل  خالــه 
مقابلــة عمــل منحته وزارة العمــل والتنمية 
ســاهم  البرنامــج  أن  مؤكــدا  االجتماعيــة، 
بأن يشــعره باألمان الوظيفــي وزادت ثقته 

بنفسه.
وحــث عــادل الباحثيــن عــن عمــل بالتقــدم 
للتوظيــف،  الوطنــي  بالبرنامــج  لالتحــاق 
الكريمــة  الحيــاة  لهــم  يوفــر  انــه  حيــث 
التعطــل،  ضــد  التأميــن  مزايــا  خــال  مــن 

باإلضافــة لتوفير فرص التدريب والتأهيل 
المتخصــص لصقــل مهاراتهــم بالتعــاون مع 
حــرص  مؤكــدا  )تمكيــن(،  العمــل  صنــدوق 
الــوزارة علــى إيجــاد العمــل المناســب لــكل 
يناســب مؤهاتهــم  بمــا  عــن عمــل  باحــث 

الدراسة بأسرع وقت ممكن.
حســن  محمــد  ليلــى  قالــت  جانبهــا،  ومــن 
البحريــن  شــركة  فــي  تصاميــم  مهندســة 
للخرســانة المســبوكة إنها استطاعت مؤخرا 
المعيشــي  المســتوى  بتحســين  تســاهم  أن 
تحمــل  فــي  زوجهــا  ومســاندة  ألســرتها 
مســؤولية األســرة بعــد أن قدم لهــا البرنامج 
الوطني للتوظيف الفرصة للعمل مرة أخرى.
وأضافت أن البرنامج اســتطاع اســتقطاب 
غيــر  العمــل  عــن  الباحثيــن  مــن  العديــد 
عــن  الباحثيــن  قوائــم  ضمــن  المســجلين 
العمــل  بــوزارة  الشــواغر  بنــك  لــدى  عمــل 
والتنمية االجتماعية، حيث كانت مســجلة 
ضمــن هذه القوائم، مشــيرة إلــى انها ُقبلت 
بوظيفتهــا الحالية من أول مقابلة وظيفية 
نســقتها وزارة العمــل مــع إحدى مؤسســات 
القطــاع الخــاص، مثنيــة فــي الوقــت ذاتــه 
تيســير  ســبيل  فــي  الــوزارة  جهــود  علــى 
حصــول المواطنيــن على الوظائــف الائقة 
وطموحهــم  تطلعاتهــم  تناســب  والتــي 

المهني.

المنامة - بنا

المستفيدون من “الوطني للتوظيف” يشيدون بسرعة استجابة “العمل”
ــري ــش ــب ــر ال ــص ــن ــع ــار األمـــثـــل فـــي ال ــم ــث ــت ــاس الـــبـــرنـــامـــج خــيــر وســيــلــة ل

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة المنامة - بنا

نظم المجلس األعلى للمرأة جلسة حوارية 
بعنــوان “رائدات األعمــال... التقدم المحلي 
والتوجهات العالمية”، ضمن أعمال المؤتمر 

العالمي لريادة األعمال.
مــن  كل  الحواريــة  الجلســة  فــي  وتحــدث 
فــي  والتطويــر  للسياســات  العــام  المديــر 
المجلــس األعلــى للمــرأة الشــيخة دينا بنت 
والرئيــس  والمؤســس  خليفــة،  آل  راشــد 
التنفيــذي لشــركة “مايــا شــوكليت” ســونيا 
جناحــي، ومديــر إدارة البحــوث فــي مركــز 
“دراســات” عمــر العبيدلــي، وعضــو مجلــس 
إدارة جمعيــة المصدريــن التركيــة، وعضــو 
توكــوز  ميليســا  بالجمعيــة  المــرأة  لجنــة 

موتلو.
واستعرضت الجلسة عددا من المحاور من 
بينها واقع مشــاركة المرأة في مجال ريادة 
المجــال،  الواعــدة فــي  األعمــال، والفــرص 
إذ تحدثــت الشــيخة دينــا بنــت راشــد عــن 
الدعم الذي تقدمه البحرين لتشجيع المرأة 

ريــادة  مجــال  فــي  حضورهــا  واســتدامة 
األعمال، والفرص الواعدة في هذا المجال.
مــن جانبهــا، تحدثــت جناحــي عــن جهــود 
الجهــات الوطنيــة فــي المجــال ومــن بينهــا 
وزارة الصناعــة والتجــارة وغرفــة صناعــة 
والفــرص  “تمكيــن”،  و  البحريــن  وتجــارة 
الواعــدة فــي مجــال ريــادة األعمــال ومــن 
بينهــا مركــز صادرات البحرين، والســجات 
االفتراضيــة، وأنظمــة االحتضــان وتســريع 

األعمــال، والتشــبيك مع الجهــات اإلقليمية 
كمركــز  البحريــن  إلــى  إضافــة  والدوليــة، 

للتكنولوجيا المالية.
بــدوره، عــرض العبيدلي جوانــب من آليات 
دعــم المــرأة فــي مجال ريــادة األعمــال من 
الممارســات  وأفضــل  الدولــي،  المنظــور 
أن  إلــى  مشــيرا  الدوليــة،  واإلحصــاءات 
البحرين تشغل مكانة متقدمة في التقارير 

الدولية ذات الصلة.

واالتصــاالت  المواصــات  وزيــر  كشــف 
رئيــس مجلس إدارة شــركة مطار البحرين 
وتنميــة  اســتقطاب  أن  عــن  أحمــد  كمــال 
وتطويــر الكــوادر البحرينيــة يمثــل إحــدى 
التــي اهتمــت  القضايــا والركائــز األســاس 
بهــا الشــركة منــذ تأسيســها بالعــام 2008؛ 
البحريــن  مطــار  وتشــغيل  إدارة  بهــدف 
أولوياتهــا  ســلم  علــى  ووضعتهــا  الدولــي، 
ضمــن خطتها اإلســتراتيجية منذ أن تولت 
هــذه المســؤولية العــام 2010، إذ نجحــت 
التدريبيــة  السياســيات  بفضــل  الشــركة 
تهــدف  التــي  البشــرية  التنميــة  وخطــط 
إلــى دعــم الكــوادر الوطنيــة فــي أن تصــل 
نســبة البحرنــة فيهــا إلــى 80 %، مؤكًدا أن 
الشــركة وضعــت مطلــع العــام 2019 خطــة 
تهــدف لرفــع النســبة إلــى اكثــر مــن 90 % 
مــع حلــول نهاية العــام 2021.وقــال الوزير 
“فيمــا يتعلــق بخطــة بحرنــة الوظائف فإن 
الشــركة وعلــى الرغــم من التحديــات التي 

تواجههــا كونهــا تضطلــع بمســؤولية إدارة 
تحديــث  مشــروع  وهــو  ضخــم  مشــروع 
المواصــات  وزارة  مــع  بالتعــاون  المطــار، 
المطــار  تقــوم بتشــغيل  واالتصــاالت، كمــا 
الحالــي فــي الوقــت نفســه، إال أنها وضعت 
خطًطــا إســتراتيجية بعيدة المــدى لتأهيل 
كــوادر مــن الكفــاءات البحرينيــة المطلوبة 
لهــذا القطاع المتخصــص ومدهم بالمعرفة 
الازمة والضرورية التي يستلزمها القطاع، 
واضعيــن في االعتبار ما يتطلبه المشــروع 
الضخــم مــن أجهــزة وأنظمــة تكنولوجيــة 
متطــورة وحديثــة كنظــام مناولــة األمتعة 
المتقــدم وغيرهــا من االحتياجــات التقنية 
اإلنشــائية  المشــاريع  هــذه  لمثــل  الازمــة 
الضخمــة فإنه يتطلب كوادر احترافية من 
أصحاب الخبــرات والتخصصات المتنوعة 
غيــر متوافــرة فــي الســوق المحليــة يتــم 
توظيفهــم لفترة محددة تلبية الحتياجات 
المشــروع الــذي مــن المتوقــع االنتهــاء منه 

في العام 2020”.

وأكــد أن شــركة مطــار البحريــن مســتمرة 
فــي نهجهــا ببحرنــة الوظائــف مــن خــال 
المبــادرات التــي أطلقتهــا خــال الســنوات 
الماضيــة، والتــي أســهمت فــي خلــق بيئــة 
عمــل جاذبــة للشــباب فــي جميــع قطاعات 
وإدارات الشــركة والتــي نتج عنها توظيف 
ولعــل  الجنســين،  كا  مــن  بحرينيــا   137
مــن أهــم تلــك المبــادرات إطــاق برنامــج 
العمــل  صنــدوق  مــع  بالتعــاون  “تحليــق” 
“تمكيــن” إذ وصــل إجمالــي عــدد الشــباب 
الــذي تــم توظيفهم في هذا البرنامج حتى 
تخصصــات  فــي  بحرينيــا   80 إلــى  اليــوم 
تحديــث  مشــروع  فــي  يعملــون  مختلفــة 
المطــار تحــت إشــراف نخبــة مــن الخبــراء 
والفنييــن والمهندســين والمصمميــن. وبلغ 
إجمالــي االســتثمار الســنوي فــي التدريــب 
إلــى نصف مليون دينــار بدعم من “تمكين” 
للدورات التدريبية والشهادات االحترافية 
المقاعــد  معــدل  وصــل  كمــا  المتخصصــة 

التدريبية إلى 800 مقعًدا تدريبًيا.

جانب من الحلقة النقاشية

بعنــوان “رائدات األعمــال... التقدم المحلي والتوجهــات العالمية” المشــاريع الضخمــة تتطلب كــوادر احترافية وخبــرات غيــر متوافرة في الســوق المحلية

“األعلى للمرأة” ينظم جلسة حوارية ضمن المؤتمر العالمي زيادة البحرنة في “المطار” إلى 90 % بحلول 2021

بالشــركة  الموظفيــن  بعــض  البحريــن عــدم تجديــد عقــود  “إيكيــا”  قــررت شــركة 
الســويدية العمالقــة المتخصصة بالمفروشــات واللوازم المنزليــة، والتي افتتحت 

فرعها األكبر بالمنطقة في المنامة في سبتمبر 2018.

رأي الشركة

وقالت مديرة الموارد البشــرية بالشركة 
“إيكيــا”  إن  “البــاد”  لـــ  العالــي  هنــادي 
البحرينيــة،  بالســوق  كبيــرة  شــركة 
وأتاحــت الكثيــر مــن الفــرص الوظيفية 

للبحرينيين وغير البحرينيين.
وأشــارت إلــى توظيــف 210 بحرينييــن 
منــذ انطاقة “ايكيــا” بالســوق المحلية، 
وأن الشــركة بصــدد توفيــر 50 فرصــة 

عمل للبحرينيين بالمرحلة المقبلة.
لـــ  عمــال  مجموعــة  شــكوى  علــى  وردا 
عقودهــم،  تجديــد  عــدم  مــن  “البــاد” 

تجديــد  عــدم  قــرار  أن  العالــي  عقبــت 
األداء  تقديــرات  بســبب  يعــود  العقــود 
الوظيفــي لــكل عامــل، وال عاقــة لهــذا 

القرار بالوضع المالي بالشركة.
اعتيــادي  أمــر  حــدث  مــا  وأوضحــت: 
ويرتبــط بتقييــم األداء الوظيفــي لــكل 
عامــل، إذ يحافظ العامل صاحب األداء 
المرتفــع علــى موقعــه، وتتوقع الشــركة 
مــن كل عامــل أن يكون تقييمــه مرتفعا 
عــدم  قــرار  اتخــذ  ومــن  متصاعــدا،  أو 

التجديد له بسبب تقييمه المنخفض.
وعــن تأثيــر قــرار عــدم تجديــد العقــود 
بينــت  بالشــركة،  البحرنــة  نســبة  علــى 

العالي أن نســبة البحرنة عندما انطلقت 
الشــركة بالســوق تبلغ 60 %. أما اليوم، 

فقد ارتفعت وبلغت 63 %.
وأرفــت: “عــدد الذيــن لــم يجــر تجديــد 
عقودهم محدود، وال يدعو للقلق أبدا”.

غيــر  الموظفيــن  مزاعــم  بشــأن  أمــا 
المجددة عقودهم بتأثير تحديد ســقف 
مالــي مرتفــع )تارجــت( يبلــغ توريــد 50 
ألــف دينــار يوميــا علــى قــرار اســتمرار 

وجودهــم بالشــركة، ردت العالــي أن أّي 
متغيــرة  بمراجــل  تمــر  جديــدة  شــركة 
وهــذه  األولــى،  الثــاث  الســنوات  فــي 
المراحــل مــن التغيــر ال ترتبــط بالنجــاح 
المالي، ولكن األهم هو تأمين االستقرار 

بالعمل.
ونبهــت إلــى أن تقييــم عامــل لــم يجدد 
يرتبــط  ال  منخفــض  أداءه  بــأن  عقــده 

باألداء المالي للشركة.

افتتــاح  تأثيــر  علــى  التأكيــد  وجــّددت 

“ايكيــا” بالســوق البحرينيــة، وجهودهــا 

الكبيــرة فــي توفيــر فــرص العمــل ومــا 

قدمتــه من راتب مجزيــة للعمال وكثير 

من المزايا والتسهيات للموظفين.

رأي البحرينيين

ولجــأ بحرينيــون للصحيفــة للتحــدث عــن 
قرار “إيكيا” البحرين عدم تجديد عقودهم. 
وتفاوتت المهن التي شــغلوها بالشــركة من 

مناصب تنفيذية وغير تنفيذية.

البحرنة في “إيكيا” ترتفع إلى 63 %

07 local@albiladpress.com

الخميس
18 أبريل 2019 
13 شعبان 1440

راشد الغائب
الشركة وظفت 
210 بحرينيين 

و50 فرصة مقبلة 
للمواطنين

عمال: لم تجّدد 
عقودنا.. والشركة 

لـ “البالد”: بسبب 
أدائهم المنخفض



مــّرر مجلس بلــدي الجنوبية خالل اجتماعه 
مرســى  بإنشــاء  مقترًحــا  أمــس  االعتيــادي 
والبوانيــش  والــزوارق  باليخــوت  خــاص 
ســواحل  أحــد  علــى  الســياحية  والســفن 
المحافظــة الجنوبية.وجاء فــي تقرير لجنة 
المقتــرح  أن  العامــة  والمرافــق  الخدمــات 
يهــدف إلــى تفعيــل الرحــالت البحريــة فــي 

المملكة.
ورأت اللجنة أن المشروع سيساهم في رفد 
االقتصــاد البحرينــي بعوائــد ماليــة، وتوفير 
فــرص عمــل للشــباب مــن خــالل انخراطهــم 
في مجال السياحة البحرية. وقّرر المجلس 
أنــه فــي حال عــدم تمكن الــوزارة في توفير 
أن  المشــروع،  إلقامــة  المناســب  الشــاطئ 

يعرض على أحد المستثمرين لتنفيذه.
شــؤون  وكيــل  حضــور  االجتمــاع  وشــهد 
األشــغال بوزارة األشغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي أحمــد الخياط، حيث 
جــرى مناقشــة موضــوع ازدحامــات المــرور 

في سند.
افتتحــت  الــوزارة  أن  الخيــاط  وأوضــح 
مؤخًرا مســاًرا للدوران العكســي على شــارع 
االســتقالل باتجــاه الجنوب ومــن ثم باتجاه 
مشــروع  ألبــا، ضمــن  تقاطــع  علــى  الشــمال 
تطويــر ألبــا والنويــدرات، حيــث ســاهم فــي 

زيادة انسيابية حركة المرور في سند. 
وذكــر أن مســار الــدوران العكســي ســهل من 
عمليــة وصــول األهالــي إلــى مناطقهــم فــي 
منطقة النويدرات وســند من 4 منافذ بديلة 

لمنطقتــي النويــدرات وســند، حيــث رصدت 
أكثر من 400 مركبة تستخدم نقطة الدوران 

العكسي للوصول إلى المنافذ المذكورة. 
وأضاف أن الوزارة انتهت مؤخرا من أعمال 
تطويــر شــارع 47 فــي منطقــة ســند. وبيــن 
أن الــوزارة اتخــذت عــدًدا مــن اإلجــراءات 
وتخفيــف  المــرور  حركــة  لضبــط  الفوريــة 
عبــور  لمنــع  عالمــات  كوضــع  االزدحــام، 
الشــاحنات على شــارع 47 بدًءا من تقاطعه 

مع شارع االستقالل.

قالــت مريــم طالــب، ولية أمر طالبة بمدرســة 
الســالم االبتدائيــة للبنــات لـ “البــالد” إن بعض 
مبانــي المدرســة تعانــي مــن التهالــك وســوء 
بالبنية التحتية بما يهدد أمن وسالمة فلذات 

األكباد الطالبات.
أنهــا  طالــب  مريــم  األمــر  وليــة  وأوضحــت 
قصــدت المدرســة والتقــت المديــرة، ونقلــت 
لهــا مخــاوف أوليــاء األمــور مــن بعد ســقوط 
قطع وأجزاء من ســقف الطابق الثالث بمبنى 

المدرسة.
وطالبــت وليــة األمــر وزارة التربيــة والتعليم 
بالتدخــل العاجــل؛ من أجل الحفاظ على أمن 
وســالمة الطالبــات بعــد تأخــر المدرســة فــي 

الوفاء بالتزاماتها.
يشــار إلى أن المدرســة تقع بمدينة جدحفص 
بتقريــر  وتقييمهــا   ،2009 بالعــام  وتأسســت 
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ارتفــع مــن 
“مــرٍض” بمراجعــة الــدورة الثانية إلــى تقييم 
“جيد” بالمراجعة األخيرة. ويوجد بالمدرســة 

قرابة 559 طالبة، و15 إدارية، و45 معلمة.
وكانــت وزارة التربيــة قــد أنجــزت مشــروع 
أكاديمــي  مبنــى  فــي  إضافــي  إنشــاء طابــق 

قائــم بمدرســة الســالم االبتدائيــة للبنات في 
جدحفــص. ويشــتمل الطابــق الجديــد على 9 

فصول.

منصة اجتماع الجنوبية بحضور وكيل “األشغال”

الغربــي  بالرفــاع  تراثــي  طابــع  ذات  تذكاريــة  نصــب  وليــة أمــر تطالــب عبــر “البــاد” وزارة التربيــة بالتدخل

مرسى لليخوت والبوانيش بالمحافظة الجنوبية سقوط أجزاء من سقف “السالم” ُيهدد سالمة 559 طالبة

المنامة - بنا

واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  أكــد 
الوطني الشــيخ سلمان بن خليفة 
تواصــل  البحريــن  أن  خليفــة  آل 
مســاعيها الجــادة للمســاهمة فــي 
لمكافحــة  الدوليــة  الجهــود  رفــد 
المتمثلــة  االقتصاديــة  الجرائــم 
فــي تــداول األمــوال بطــرق غيــر 
شــرعية، ومحاربتهــا عــن طريــق 
المختلفــة  الدولــة  مؤسســات 
وفــق المعاييــر والقوانين الدولية 
أهميــة  إلــى  مشــيًرا  المعتمــدة، 
كافــة  علــى  التنســيق  تعزيــز 
المســتويات بهــدف تنفيــذ تدابير 
النوعــي  التطــور  لمواكبــة  فعالــة 

في وســائل التمويل المســتحدثة 
التي باتت تستخدمها التنظيمات 
اإلرهابيــة والعمل علــى مجابهتها 
األمــن  يحفــظ  بمــا  وتفكيكهــا 

واالستقرار الدولي.
بمكتبــه  لقائــه  لــدى  ذلــك،  جــاء   
وزيــر  مســاعد  مــع  بالــوزارة 
لشــؤون  األميركيــة  الخزانــة 
مكافحة تمويل اإلرهاب مارشال 
المرافــق،  والوفــد  بيلينغســلي 
المشــترك  التعــاون  بحــث  تــم  إذ 
بيــن البلديــن في مجــال مكافحة 
تمويل اإلرهاب وسبل تعزيز تلك 

المساعي.

بحث مكافحة تمويل اإلرهاب
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خبراء دوليون: “الراوي” و “آفاق دبي” تموالن “داعش”
المشبوهة ــوال  األم نقل  لمنع  البحرينية  الرقابة  قــوة  أكــد  البلوشي 

أعلــن خبــراء دوليون في مؤتمر صحافي على هامش 
االجتمــاع الحادي عشــر للمجموعــة المعنية بمكافحة 
تمويــل تنظيــم “داعــش” الــذي اســتضافته البحريــن 
عــن  كارلتــون  الريتــز  بفنــدق  أبريــل  و17   16 يومــي 
تحقيق تقدم ملحوظ في عمليات منع تمويل التنظيم 
“جهــات  ضبــط  تــم  فيمــا  العالــم،  دول  مختلــف  فــي 
مشــبوهة” تعمــل فــي الخليج والعراق تمــول التنظيم 

ومنها مجموعتا “الراوي” و “آفاق دبي”.

رقابة ممتازة في البحرين
وتحــدث فــي المؤتمــر الصحhفــي الــذي عقــد ُبعيــد اختتــام 
 17 األربعــاء  أمــس  صبــاح  لالجتمــاع  الصباحيــة  الجلســة 
أبريــل 2019 مستشــار وزيــر الخارجيــة للشــئون السياســية 
الخارجيــة  وزيــر  ومســاعد  البلوشــي،  ناصــر  واالقتصاديــة، 
األميركي مارشــال ســكوت بلينغسليا، ومنسق التعاون المالي 

الدولي بوزارة الخارجية اإليطالية أنتونيال يونيدو.
وأجــاب البلوشــي على ســؤال يتعلــق بجهود مملكــة البحرين 
فــي مجــال مراقبة األمــوال بالقول “المملكة لديهــا رقابة لمنع 
نقل األموال إلى الجهات المشــبوهة، فهناك رقابة ممتازة من 
جانــب بنــك البحريــن المصرفــي ووزارة التجــارة والصناعــة 
ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، وكل تلك الجهات تدرك 
المخاطــر وتعمــل ضمــن فــرق عمــل فعالــة، وليــس هنــاك أي 
مؤشــرات على عمل جهات غير مرخصة خارج نطاق القطاع 

المالي، وبالتالي، لدينا سيطرة ورقابة ممتازة في البحرين”.

قطع التدفقات المالية
وتطرقــت أنتونيــال يونيــدو إلــى تركيــز االجتمــاع علــى مــدى 
اليومين لبحث ما تحقق على صعيد عمليات مكافحة تمويل 
التنظيــم وقطع التدفقات المالية من جانب توابعها وداعميها 
في مختلف دول العالم، لكنها شّددت على أن التنظيم ال يزال 
يمثــل خطــًرا علــى المجتمــع الدولــي، وبالمقابــل، هنــاك التزام 
ملحــوظ مــن جانب الدول األعضاء في التحالف عبر التعاون 

وتعزيز التشريعات وسبل المكافحة.
ا علــى ســؤال لـــ “البــالد” بشــأن مــا تحقــق مــن تقــدم منــذ   وردًّ

اجتمــاع الفريــق الدولــي فــي باريــس أبريــل مــن العــام 2018 
وفــق اإلطار المحلي والقانونــي والعملياتي وجمع المعلومات 
االســتخباراتية الموصــى بــه ومــا إذا تــم ضبــط جهــات فــي 
منطقــة الخليــج العربــي تقدم تحويــالت مالية مشــبوهة إلى 
التنظيــم، قــال مارشــال ســكوت بلينغســليا “هنــاك العديــد من 
اإلنجــازات، لكــن مــن الصعــب إعالنهــا ومناقشــتها فــي منصة 
علنيــة، فمنــذ أبريــل من العام الماضي عمــل العديد من الدول 
مــع بعضهــا بعضــا كالعــراق “كردســتان”، وتركيــا وبعــض دول 
الماليــة  “الــراوي”  لمراقبــة عمــل مجموعــة  الخليــج وأوروبــا 
التــي تمول التنظيــم وتعمل معه، واتخذت الواليات المتحدة 
األميركيــة قبل أيام إجراءات تجــاه هذه المجموعة بالتعاون 

مع الدول األعضاء”.
وكشــف بلينغســليا عن أنه في شــهر أكتوبر من العام الماضي 
2018 تــم قطــع تمويــل أحــد المزوديــن الكبــار بمســمى “آفاق 
دبــي”، بعد ضبــط تحويالت ماليــة وتزويد التنظيــم باألموال 
في منطقة الشرق األوسط وهي ال تعمل في اإلمارات بل في 
العراق، واصًفا بأن المجموعة الدولية بدعم من أميركا ودول 

الخليج “عملوا عماًل مبهًرا لقطع شبكة “آفاق دبي”.

تفاهم ونجاح لهزيمة التنظيم

وفيمــا يتعلق بــدور التحالف في منــع مخاطر التحويالت 
المالية، والســيناريو السياسي بعد قرار الرئيس األميركي 
باعتبــار “الحــرس الثــوري اإليرانــي منظمة إرهابيــة”، قال 
بلينغسيا إن الدول األعضاء ملتزمة بالتركيز على مكافحة 

المجموعــات اإلرهابيــة ومــع أي ولــوج لداعــش فالتهديــد 
اليــوم متعدد، وهناك تهديد ربما من بعض الخاليا التابعة 
لداعش في مختلف المناطق ضمن شــبكات وفروع حول 
العالــم، وخاليــا فرديــة تتناغم أو تختلف مــع أيديولوجيا 
بنــاء مجموعــة  بهــا تحــاول  ارتبــاط  لهــا  لكنهــا  “داعــش” 
إرهابيــة حــول العالم، وقد توصلنا إلــى تفاهم ونجاح في 
مســألة هزيمــة “داعش” علــى أرض الميــدان، ومهمتنا منع 
دخولهــا مــن جديد، أما موضوع الحــرس الثوري اإليراني 
فليــس هــو موضوع النقــاش ولن يؤثر علــى عملية تعقب 

األموال وقطع أي مصدر لتنظيم “داعش”.

تعاون خليجي مشترك
وأردف أن الوضــع المالــي للتنظيــم يعتمــد علــى التحويــالت 
المشــبوهة ولكــن بعــد الســيطرة عليــه مــن جانــب التحالــف 
الدولي، أصبح بعض المنتمين إلى “داعش” يسرقون األموال 
ويهربونهــا إلــى بلدانهم، وينهبــون أموال الناس فــي المناطق 
التــي يتواجــدون فيهــا، فلم يعــد لدى التنظيم مصــادر تمويل 
من بيع النفط وليس لديه أي فرصة للنجاح، وقد اتجهوا إلى 
عمليــات النهــب والخطــف، أما عــن التعاون مــع دول الخليج، 
فأشــار إلــى أن هنــاك مواقــف جيــدة وعالقــات “رائعــة مع كل 
دولــه” فلــكل دولــة أنظمتهــا ونعمــل مــع الجميــع ولدينــا مركز 
لمكافحــة اإلرهــاب مقــره الريــاض، ونرحــب بتعــاون كل دول 

الخليج لمكافحة اإلرهاب.
عبــر شــبكات  للتنظيــم  اإلعالميــة  الوســائل  وعــن محاصــرة 
اإلنترنــت، فقــد تمــت اإلشــارة إلــى أن التحالــف يركــز علــى 
التواصــل االســتراتيجي مــن جانب الخبــراء لمكافحة تمويل 
داعش، إال أن هناك مجموعات أخرى في اإلمارات وبريطانيا 
فــي  نشــاطها  ومراقبــة  اإلرهابيــة  المجموعــات  منــع  تعمــل 

التجنيد وأمور أخرى.
مــن جانبهــا، تحدثــت أنتونيــال يونيــدو عــن دور إيطاليــا فــي 
التصــدي لتهريــب اآلثــار عبر الحــدود باعتبارهــا طريقة لجمع 
األمــوال للتنظيــم، وقدمــت التعــاون والدعــم الفنــي للعــراق 
اآلثــار،  لمراقبــة  اإليطالييــن  الموظفيــن  مــن  فريــق  بوجــود 

وملتزمون بمساعدة السلطات العراقية لبناء قاعدة بيانات.
واختتــم المؤتمــر الصحفي باإلشــارة إلــى أن االجتماع الثاني 

عشر سيعقد العام المقبل في إحدى الدول األوروبية.

سؤال مندوب “البالد” بشأن ضبط جهات تمول “داعش”

المؤتمر الصحافي

محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد

القضيبي - مجلس النواب

أكدت هيئة مكتب مجلس النواب 
أهميــة المحافظــة علــى الثوابــت 
وااللتــزام  الوطنيــة،  والقيــم 
تعزيــز  فــي  الوطنــي  باإلجمــاع 
الســلم األهلي، ودعــم حرية الرأي 
والتعبيــر المســؤولة في المنصات 
عززهــا  التــي  كافــة،  اإلعالميــة 
المشــروع اإلصالحي لعاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة. ودعــت هيئــة 
مكتــب المجلس إلى ضرورة عدم 
عــن اســتغالل الحريــات فــي بــث 
الترويــج  أو  الكراهيــة والتفرقــة، 

لمعلومــات غير دقيقة ومغالطات، 
لمؤسســات  اإلســاءة  شــأنها  مــن 
العام.وأشــارت  والــرأي  الدولــة 
الهيئــة، في اجتماعها صباح أمس 
النــواب  مجلــس  رئيســة  برئاســة 
مجلــس  أن  إلــى  زينــل،  فوزيــة 
كل  اإلجــراءات  يدعــم  النــواب 
األهلــي  الســلم  لتعزيــز  الراميــة؛ 
ووضــع ضوابط لحــق حرية الرأي 
والهادفــة  المســؤولة،  والتعبيــر 
علــى  والتأكيــد  القوانيــن  إلنفــاذ 
ســيادتها، في مواجهة التجاوزات 
التواصــل  منصــات  خــالل  مــن 

االجتماعي.

وضع ضوابط لحق التعبير

قــال المحامــي محمــد بومطيــع إن المحكمــة الصغــرى الجنائية الثانيــة برأت موكله رجل األعمال مما نســب إليــه من اتهامات 
باستيراده في العام 2014 لعدد 500 ألف مفتاح وأفياش كهربائية من الصين والتهرب من دفع الضريبة “الرسوم الجمركية” 

المقررة عليها بالكامل، إذ تبين أن الفارق الناقص هو مبلغ 86 ديناًرا و100 فلس لصالح إدارة الجمارك.

وأفــاد أن ســبب إحالــة موكلــه للمحاكمة هو 
تحويــل  لفاتــورة  الجمــارك  إدارة  اكتشــاف 
مالــي أثنــاء عمليــة تفتيــش لمكتبــه مغايــرة 
عن التي قدمها للجمارك بفارق 5000 دوالر 
أميركــي؛ إذ برأتــه المحكمــة بعدمــا تبين أن 
هــذا الفــارق كان مــن تبعــات عمليــة الشــراء 
كالتأمين والشــحن وغيرها وليس من ضمن 
قيمــة البضاعــة المســتوجب دفــع الضريبــة 

عليها.
 وأوضــح وكيــل رجــل األعمــال أن موكلــه 
اســتورد في العــام 2014 بضاعة من شــركة 
مــن  قطعــة  ألــف   500 عــن  عبــارة  صينيــة 
وقــدم  الكهربائيــة،  واألفيــاش  المفاتيــح 

فاتورة للجمارك تفيد شراءه البضاعة قيمة 
80/83888 دوالر أمريكــي، وبنــاًء عليــه قام 
قيمــة  علــى  المحتســبة  الجمــارك  بتســديد 

البضاعة.
 3 مــن  أكثــر  مــرور  وبعــد  أنــه  إلــى  ولفــت   
ســنوات على وصول الشــحنة للبــالد، قامت 
الجمــارك بإجراءات التفتيــش على الفواتير 
فــي مكتــب موكلــه، والتــي اكتشــفت وجود 
فاتــورة خاصــة بالبضاعــة ذاتها لكــن قيمتها 
بحوالــي  للجمــارك  قدمهــا  التــي  عــن  تزيــد 

5000 دوالر، فقدمت بالغا ضده بالواقعة.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
أنــه ارتكب جنحــة مخالفة قانــون الجمارك، 

ألنه في غضون العام 2014، قدم مستندات 
وفواتيــر كاذبــة بقصــد التهــرب مــن تأديــة 

الضرائب “الرسوم الجمركية.
 وكشف المحامي عن أنه دفع أمام المحكمة 
بعــدم ارتــكاب موكلــه للجريمــة، فضــالً عــن 
عــدم وجــود جريمة من األســاس؛ وذلك ألن 
المتهــم قــد قــام بشــراء بضاعــة مــن الصيــن 
وهــذا  أميركــي،  دوالر   83888.80 بقيمــة 
المبلــغ قيمــة البضاعــة فقــط بــدون إضافــة 
1 % علــى المجمــوع  مبلــغ الشــحن ومبلــغ 
كقيمــة تأميــن بحــري، ومبلــغ 20000 يــوان 
صينــي وهو مبلــغ تم دفعــه للمصنع المصدر 
للبضاعة كتأمين مســترد لقالب الشعار الذي 

يختم على المنتجات الخاصة بالتاجر.
 وقــّرر أنــه بإضافــة تلــك المبالــغ علــى قيمــة 
الشــركة  مــن  الــواردة  الفعليــة  البضاعــة 
الصينية يصبح اإلجمالي هو المبلغ الذي تم 
تحويله عن طريق المتهم للشــركة المصدرة 

بالصين.
 وتابع، أنه دفع أيًضا بعدم معقولية الواقعة؛ 
ألنــه مــن غير المعقــول أن يقوم رجل أعمال 
مشــهود له بالنزاهة باســتيراد بضاعة بآالف 
الدنانير أو الدوالرات ويقوم بارتكاب تهرب 
من ســداد مبلغ 86 ديناًرا و100 فلس فقط، 

حيــث قدر محضر الضبــط الخاص بالواقعة 
أن مبلــغ الفــرق والذي تهرب من دفع الرســم 
الجمركي عليه هو 1722 ديناًرا و295 فلًسا.
فضالً عن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم؛ 
وذلــك ألن الفاتــورة النهائيــة محــل الجريمة 

قــد صــدرت فــي 9 ســبتمبر 2014، وكذلــك 
مبلــغ التحويــل عــن هــذه البضاعــة قــد تــم 
تحويله بتاريخ 27 أغسطس 2014، والبيان 
الجمركــي لهــذه البضاعة قد تــم إعداده في 
24 ســبتمبر 2014، وعليــه تكون المدة التي 
انقضــت من تاريخ حدوث هذه الواقعة إلى 
يــوم تحرير محضر الضبط في 21 ديســمبر 
وبالتالــي  ســنوات،   3 علــى  تربــوا   2017
تكــون الجنحة المســندة للمتهــم قد انقضت 
بالتقــادم بمضــي 3 ســنوات مــن يــوم وقوع 
المــادة  الشــأن نصــت  هــذا  الجريمــة، وفــي 
)18/1( من قانــون اإلجراءات الجنائية على 
أنه: )تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات 
بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثالث 
ســنين وفي المخالفات بمضي ســنة واحدة، 
وذلــك من يــوم وقوع الجريمــة، ما لم ينص 

القانون على خالف ذلك(.

براءة رجل أعمال من تهمة التهرب الضريبي بـ 86 ديناًرا فقط
تأكيد أن الفاتورة 
تتضمن مبالغ غير 

قيمة البضاعة

سيدعلي المحافظة

عباس إبراهيم

محمد بومطيع
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ارتفعت بنسبة 3.6 %.. مقارنة مع 19.7 مليون دينار 2018

أرباح “الوطني” بالربع األول

حقــق بنــك البحرين الوطني NBB صافي أرباح قدرها 20.4 مليون دينار 
فــي الربــع األول المنتهــي بتاريخ 31 مارس 2019، بزيادة نســبتها 3.6% 

مقارنة مع 19.7 مليون دينار في نفس الفترة 2018. 

بنســبة  التشــغيلية  األربــاح  وزادت 
%17.4 علــى أســاس ســنوي لتصل 
مقابــل  دينــار،  مليــون   23.6 الــى 
20.1 مليــون دينار في نفس الفترة 
مــن العــام الماضــي. وزاد مجمــوع 
 13.6% بنســبة  التشــغيلي  الدخــل 
على أســاس سنوي لتصل الى 34.2 
مليــون دينــار، مقابــل 30.1 مليــون 
.2018 الفتــرة  نفــس  فــي  دينــار 

وســجل الدخل الصافي من الفوائد 
ارتفاعًا نســبته %21.4 على أساس 
دينــار  مليــون   23.8 ليبلــغ  ســنوي 
مقابــل 19.6 مليــون دينار في نفس 

الفترة 2018. 
وتعود هذه التحسينات إلى اإلدارة 
والمطلوبــات  للموجــودات  المتزنــة 
عــدة  مــن  جــدد  عمــاء  واكتســاب 
قطاعات في مختلف أنشــطة البنك 

خال الربع األول. 
األخــرى  اإليــرادات  وســجلت 
اســتقرارًا عند نفس مستواها البالغ 
10.4 مليــون دينــار، فيمــا ارتفعــت 
المصروفــات التشــغيلية إلــى 10.6 
10.0 مليــون  مليــون دينــار مقابــل 
دينــار، بزيــادة نســبتها %6.0 وذلك 
بما ينســجم مــع اســتمرار البنك في 
البشــري  المــال  بــرأس  االســتثمار 
لدعــم  المتطــورة  والتكنولوجيــا 
اســتراتيجية التحــول لــدى البنــك. 
معــدل التكلفة إلــى الدخل 31.0%، 
والتــي ال تــزال متســقة مــع معاييــر 

القطاع المصرفي.
الشــامل  الدخــل  مجمــوع  وبلــغ 
مقابــل  دينــار  مليــون   25.7 للفتــرة 
10.2 مليــون دينار في نفس الفترة 
العــام الماضي، بينمــا ارتفع إجمالي 
بنســبة  للدخــل  المــدّرة  األصــول 
%5.8 ليصــل إلــى 3,037.5 مليــون 
دينــار مقارنــة مــع 2,871.9 مليــون 
31 مــارس  دينــار كمــا هــو بتاريــخ 

.2018
القــروض  متوســط  واســتقر 
المســتوى  نفــس  عنــد  والســلفيات 
دينــار،  مليــون   1,209.3 البالــغ 
كماســجل متوســط ودائــع العمــاء 
إلــى  ليصــل   2.8% نســبتها  زيــادة 
مقارنــة  دينــار،  مليــون   2,157.4
مــع 2,099.4 مليــون دينــار كمــا هــو 

بتاريخ 31 مارس 2018. 
المســاهمين  حقــوق  إجمالــي  ونمــا 
بنســبة %11.7 ليصــل إلــى 468.1 
 419.0 مــع  مقارنــة  دينــار  مليــون 
مليــون دينــار كمــا هــو بتاريــخ 31 

مارس 2018..
الواحــد  الســهم  ربحيــة  واســتقرت 
عند نفس المستوى البالغ 13 فلسًا. 

المؤيد: أداء مالي قوي 
ونتائج إيجابية

وقال رئيس مجلس اإلدارة، فاروق 
أداء  عــن  نعلــن  أن  “يســّرنا  المؤيــد 
فــي  إيجابيــة  ونتائــج  قــوي  مالــي 
الربع األول من العام الجاري 2019، 
مدعومة بتوليد دخل كبير وربحية 
قياســية خال العام الماضي. حيث 
نمــوًا  التشــغيلية  األربــاح  أظهــرت 
بنفــس  مقارنــة   17.4٪ بلــغ  قويــًا 
الماضــي، ويعــزى  العــام  فــي  الربــع 
ذلك بشــكل رئيســي إلى المســاهمة 
المصرفيــة  ألنشــطتنا  الكبيــرة 

األساسية. 
دليــل  المســتدام  نمونــا  ويعتبــر 
قطــف  فــي  شــروعنا  علــى  آخــر 
وإن  التحــول،  اســتراتيجية  ثمــار 
اســتمرارنا في االســتثمار بتحديث 
البنــك، وتوظيــف أفضــل المواهب، 
وتنويع قاعدة أعمالنا في األســواق 
فــي  يســير  واإلقليميــة  المحليــة 
الطريــق الصحيــح لتحقيــق نجــاح 

مســتدام. فخــال الربــع األول، قمنا 
باإلعــان عــن عــدة إنجــازات ضمن 
بينهــا  مــن  التحــول،  اســتراتيجية 
للبنــك،  الجديــدة  الهويــة  إطــاق 
والتــي تعتبر جــزءًا مهمًا في عملية 
جهــوده  واســتمرار  البنــك  تطــور 
الحثيثــة من أجل تعزيز ريادتنا في 

السوق. 
بنــك  الجديــدة  الهويــة  وتمثــل 
البحرين الوطني المستقبلي وتؤكد 
علــى مــدى التزامنا لخدمــة عمائنا 
المتجــدد  وعدنــا  مــع  والمجتمــع 

“أقرب لكم”. 
و نتطلــع قدمًا الى إحداث تغييرات 
إيجابية إضافية ومزيد من االبتكار 
اســتراتيجيتنا  مــع  يتســق  بمــا 
والتزامنــا بخلــق قيمــة للمســاهمين 
تنميــة  دعــم  ومواصلــة  والعمــاء، 
واالقتصاديــات  المحلــي  االقتصــاد 
اإلقليميــة عبــر المشــاركة المعــززة، 
بنــك  تركيــز  محــور  تبقــى  والتــي 

البحرين الوطني الرئيسي”. 
مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيذي 
دورانــد  كريســتوف  جــان  للبنــك، 
فــي  المســتمر  البنــك  “يؤكــد تطــور 
جميع أعماله وأنشــطته على قدرته 
فــي تحقيــق نمو مســتدام ربعــا تلو 

اآلخر.
 وتعتبــر الربحية المتزايــدة وزيادة 
التنافســية  الظــروف  رغــم  الدخــل 

في الســوق نتيجة مباشرة لتركيزنا 
المصرفيــة  األنشــطة  تقويــة  علــى 
الرئيسية وتنويع المنتجات وتقديم 
خــال  جديــدة  مصرفيــة  عمليــات 
العــام الماضــي، والتــي تظهــر حاليًا 
نتائــج إيجابية. يبقى ذلك كله، إلى 
جانب اإلدارة الحكيمة للمصروفات 
التشغيلية، عنصرا حاسما من حيث 
موازنــة المكاســب واالســتمرار فــي 
المضي قدمًا باالســتثمار في مجال 
التحــول الرقمــي وتكثيــف الجهــود 
المنصبة نحو تعزيز تجربة العماء، 
احتياجاتهــم  مقابلــة  إلــى  إضافــة 
المجتمــع  وخدمــة  أفضــل  بصــورة 

على نطاق أوسع.
 لقد واصلنا في الربع األول توســعة 
قاعــدة دعمنــا للمؤسســات المحلية 
وعمائنــا األفــراد، محافظيــن علــى 
القــروض  مــن  قويــة  مســتويات 
مســتوى  علــى  التمويــل  وعمليــات 
الصغيــرة  والمؤسســات  األفــراد، 
والمتوســطة والشركات، إلى جانب 
المحليــة.  المشــاريع  كبــرى  تمويــل 
وبفضل ابتكار المزيد من المنتجات 
اســتطعنا  المميــزة،  والعــروض 
تســجيل زيادة على مســتوى ودائع 
وســنواصل  والشــركات.  العمــاء 
البنــاء على هذا الزخم اإليجابي مع 
هدفنــا األساســي في تحقيــق مزيد 

من التقدم والقيمة”.

المنامة البحرين الوطني

جان كريستوف دوراند فاروق المؤيد

 72 دوالًرا 
لبرميل النفط

ارتفعت أسعار النفط أمس ألعلى مستوى 
فــي 2019 متخطيــة 72 دوالرا للبرميــل، 
بفضل النمو االقتصادي القوي المطرد في 
الصيــن وانخفاض غير متوقع للمخزونات 
األميركية يشــير إلى طلب قوي، في حين 

استمر شح اإلمدادات العالمية.
بتوقيــت   11:30 الســاعة  وبحلــول 
جرينتــش، ارتفعــت العقــود اآلجلــة لخــام 
القيــاس العالمــي برنــت 34 ســنتا أو 0.47 

% إلى 72.06 دوالر للبرميل.
وبلغــت العقــود اآلجلة للوســيط األميركي 
64.38 دوالر للبرميل، مرتفعة 33 سنتا أو 
0.52 % ، بما يقل قليا عن أعلى مستوى 
األســبوع  دوالر   64.79 البالــغ   2019

الماضي.

لندن - رويترز

المنامة - الصناعة والتجارة

عقــد وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني جلســة مباحثات ثنائية مع 
وفد اقتصادي تايلندي  من مؤسسات حكومية وقطاع خاص يقوم بزيارة رسمية 

.Thanis Na Songkhla للبحرين، وذلك بحضور سفير تايلند لدى البحرين

و أكــد الوزيــر الزيانــي حــرص حكومــة 
العاقــات  تعزيــز  علــى  البحريــن 
 ، البلديــن  بيــن  االقتصاديــة والتجاريــة 
مشــيرًا إلــى أن الزيــارات المتبادلــة بيــن 
أقطــاب القطاعيــن العام والخاص خال 
الســنوات الماضيــة، واتفاقيــات التعاون 
ومذكــرات التفاهم المبرمــة بين البلدين 
مؤشــرًا  تعــد  المجــاالت  مختلــف  فــي 
واضحًا على العاقات الوثيقة والعميقة 

بينهما.
الثنائيــة،  العاقــات  اســتعراض  تــم  و 
والســبل الكفيلــة بتعزيــز آليــات التعاون 
بينهمــا فــي كافــة المجــاالت وباألخــص 

والتجاريــة  الصناعيــة  المجــاالت 
ذات  واالســتثمارية  والســياحية 
العاقــة، وتطويــر التعاون فــي مجاالت 
الصناعــات الغذائيــة وباألخــص األغذية 
الحــال، والجانــب الســياحي، والصحي 
تتطلــع  التــي  المجــاالت  مــن  وغيرهــا 
التعــاون  تطويــر  إلــى  البلديــن  قيادتــي 
فيهــا إلــى مســتويات متقدمــة، مشــددًا 
فــي هذا الصــدد على أهمية الــدور الذي 
فــي  الخــاص  القطــاع  يلعبــه  أن  يمكــن 
كا البلديــن فــي تطويــر هــذه العاقــات 
المجــاالت  كافــة  فــي  الشــراكات  وعقــد 

االقتصادية ذات االهتمام المشترك.

مباحثات ثنائية مع وفد اقتصادي تايلندي

20.4
مــلــيــون ديــنــار

األســواق تـسـتـعــد لـرمـضــان بـأسـعــار مـسـتــقــرة
األمــــــــيــــــــن: الـــــشـــــهـــــر الــــــمــــــبــــــارك يــــنــــعــــش قــــــطــــــاع األغــــــذيــــــة

أنهت األســواق المحلية كافة اســتعداداتها الســتقبال شــهر رمضان المبارك، حيث اكد التجار توافر كافة البضائع 
الرمضانيــة األساســية واكتمــال عرضها فــي المحال التجارية والموالت وأســواق المناطق كافــة وأنها في متناول 

الجميع.

وأشــار رجــل األعمــال، رئيــس لجنــة 
تجــارة  بغرفــة  الغذائيــة  الثــروة 
األميــن،  خالــد  البحريــن،  وصناعــة 
وأنهــا قريبــة  األســعار  اســتقرار  الــى 
لــم  العــام الماضــي وانــه  مــن أســعار 
تذكــر.  ارتفاعــات  اي  عليهــا  يطــرأ 
ودعــا التجــار، المواطنيــن الــى عــدم 
التهافت على شــراء البضائع والســلع 
الرمضانيــة نظــرا لتوافرهــا فــي كافة 

األوقات. 
 وأكد األمين، وجود وفرة في كميات 
الســلع الغذائيــة فــي المخــازن تكفــي 
أشــهر،  الثاثــة  علــى  تزيــد  لفتــرات 

وبأســعار مســتقرة، وذلــك اســتعدادا 
لشــهر رمضــان المبــارك، مشــيرا إلــى 
بالبــدء  المحــات  مــن  العديــد  قيــام 
مبكــًرا فــي إجــراء حمــات ترويجية 
متعددة ومتنوعة منذ بداية األسبوع 
األول من شهر أبريل وستستمر حتى 
نهايــة الشــهر الفضيــل، بمــا يتناســب 
مع احتياجات المســتهلكين وبأســعار 
تنافسية وتشمل تلك العروض السلع 
التي يــزداد عليها الطلب في رمضان 
دون غيــره من األشــهر وبما يتناســب 

مع القدرة الشرائية للمستهلك. 
والفواكــه،  الخضــروات  وبشــأن 

تاجــر  أيًضــا  وهــو  األميــن  أكــد 
وزرنــا  اتصلنــا  وفواكــه  خضــروات 
تجــار الخضــروات والفواكــه ومنهــم 
البستاني، نادر ورجب، العالي وشركة 
البحريــن للخضــروات والفواكــه وأن 
وتيرة اســتيراد الخضروات والفواكه 
ــا  تدريجيًّ ســتزداد  الفضيــل  للشــهر 
لشــهر  األول  األســبوع  مــن  اعتبــاًرا 
مايو أي قبل تقريًبا أسبوع من الشهر 
الكريــم، بمــا يتناســب وحجــم الطلب 
المتوقــع والــذي يصــل إلــى أكثــر مــن 
الخضــروات  مــن  ــا  يوميًّ طــن   3500
والفواكــه يتــم طرحهــا في األســواق 

البيــع  منافــذ  إلــى  ومنهــا  المركزيــة 
متعــددة  مصــادر  ومــن  المختلفــة 
ولبنــان  واألردن ومصــر  كالســعودية 
وتركيــا والهنــد وباكســتان والفلبيــن 

وجنوب إفريقيا وغيرها.

 وعلــى صعيد اللحــوم، أوضح األمين 
عضــو شــركة البحريــن للمواشــي أن 
العاملــة: مصنــع  الشــركة والشــركات 
األميــن  الجزيــرة،  للحــوم،  ســترة 
وجميع القصابين المحليين في نفس 
لمواجهــة  جهودهــا  كثفــت  القطــاع 
الطلــب المتوقــع علــى اللحــوم خال 
الشــركة  جاهزيــة  مؤكــًدا  رمضــان، 
فــي هــذا الموضــوع، وكذلــك الحــال 
للدواجــن  دلمــون  لشــركة  بالنســبة 
وشــركة اليوم والتنمية للدواجن في 
الوقــت الذي تغطــي فيه أنواع بدائل 
أخرى المبردة والمجمدة المســتوردة 
كالســعودية  متعــددة  مصــادر  مــن 
باقــي  والبرازيــل  وفرنســا  وتركيــا 
حصة األســواق واحتياجاتها الفعلية 

من الدواجن.

 أما فيما يخص استعدادات  «
شركات منتجي ومصنعي 

الطحين والحبوب فهي جاهزة 
دائًما وخصوًصا في رمضان 

وكعادتها شركة البحرين 
لمطاحن الدقيق، ستزود منافذ 

البيع المختلفة باحتياجاتها 
من المنتجات التي يقبل 

عليها المستهلكون في شهر 
رمضان بشكل الفت كطحين 

الكباب وحب الهريس وخبز 
الرقاق وغير من المنتجات 
الخاصة بسلة رمضان، إلى 

جانب التزويد اليومي ألكثر من 
ا وأكثر من 74  685 مخبًزا شعبيًّ
ا باحتياجاتها  مخبًزا أوتوماتيكيًّ

من الطحين المدعوم.

السنابس - الغرفة

خالد األمين

18 أبريل 2019 الخميس
13 شعبان 1440

استعراض مستجدات األعمال بـ“البحريني البريطاني”
ــانـــي ضــيــفــا شـــرف ــريـــطـ ــبـ ــر الـ ــيـ ــفـ ــسـ ــي والـ ــ ــان ــ ــزي ــ ــر ال ــ ــوزيـ ــ الـ

شــّكلت التجــارة والصناعــة واألعمــال والخدمــات بيــن البحريــن والمملكــة المتحــدة 
مواضيع البحث الرئيسة في اجتماع عقده منتدى األعمال البحريني البريطاني أمس 
األول وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني المتحدث الرئيسي فيه.

الزيانــي  خالــد  المنتــدى  رئيــس  ورحــب 
الزيانــي  الوزيــر  وهمــا  الشــرف  بضيفــي 
والســفير البريطانــي في البحرين ســيمون 
مارتــن. وحضــر االجتمــاع الــذي عقــد فــي 
أكثــر  الخليــج  بفنــدق  المؤتمــرات  مركــز 
المنتــدى  أعضــاء  مــن  عضــوًا   120 مــن 

وضيوفهم.
وتحــدث الوزيــر عــن الجهــود التــي تبذلها 
الحكومــة لتقديم تســهيات كبيرة لجميع 
الناشــئة  للشــركات  وخاصــة  الشــركات 
تــم  الغــرض  لهــذا  إنــه  وقــال  والجديــدة، 
تأســيس مجلس تنمية الشركات الصغيرة 
النظــام  لتعزيــز   2017 عــام  والمتوســطة 
وتمكيــن  األعمــال  لريــادة  اإليكولوجــي 

الشــركات الصغيرة والمتوسطة. ويتشكل 
الصناعــة  وزارة  مــن  كل  مــن  المجلــس 
التنميــة  ومجلــس  والســياحة،  والتجــارة 
“تمكيــن”،  العمــل  وصنــدوق  االقتصاديــة، 
تجــارة  وغرفــة  للتنميــة،  البحريــن  وبنــك 

وصناعة البحرين.
االســتراتيجية  األهــداف  الوزيــر  وشــرح 
الخمســة للمجلــس وهــي تيســير التمويــل 
وتســهيل الدخول في األســواق وتبســيط 
وتطويــر  األعمــال  تأســيس  إجــراءات 

المهارات وتعزيز االبتكارات.
كمــا قــدم الوزيــر رؤيــة قّيمــة حــول بعض 
سياســات ريادة األعمال التــي تم تنفيذها 
مثــل “قانــون إعــادة التنظيــم واإلفــاس” 

الــذي صــدر فــي مايــو 2018 كأول قانــون 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 
الدوليــة،  اإلعســار  إجــراءات  يتضمــن 
تــم  الــذي  لاســتثمار”  البحريــن  و”ســوق 
إطاقه في عام 2017 ليكون بمثابة سوق 
حقــوق ملكيــة بديــل لتنميــة المشــروعات 
التجاريــة فــي البحريــن ومنطقــة الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا. وأشار أيضًا إلى 

مركــز “صادرات البحرين” الذي تم إطاقه 
فــي نوفمبــر 2018 ليوفر للشــركات فرص 
الحلــول  هــذه  وتشــمل  العولمــة.  وحلــول 
الشــهادات المهنيــة والتمويــل والخدمــات 
االستشــارية وورش العمــل والتأمين على 
االئتمــان. كمــا أشــار ســعادته إلــى إطــاق 
خدمات وبرامج االحتضان والتســريع في 

المملكة.

الحضور في الفعالية

المنامة - المنتدى البحريني البريطاني

المنامة - الصناعة والتجارة

اجتمع الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة 
مــع عــدٍد مــن تجــار المــواد التموينيــة والغذائيــة فــي المملكة، وذلــك للوقوف علــى جاهزية 
المحالت التجارية لشهر رمضان الكريم، وضمان توافر السلع بشكل كاٍف والمحافظة على 

استقرار األسعار باإلضافة إلى مناقشة العروض الترويجية الخاصة بالشهر الفضيل.

وتــم خــال االجتمــاع تســليط الضــوء علــى 
المــواد  أصنــاف  جميــع  توافــر  مســتجدات 
الغذائيــة وخاصًة الرمضانية منها، حيث أكد 
مســؤولو هذه الشــركات توافر كميات كافية 
مــن هــذه المــواد فــي األســواق قبــل وخــال 

شهر رمضان الكريم.
وأكد مســؤولو محات التســوق الكبرى على 
المــواد  توافــر كميــات كبيــرة ومناســبة مــن 
فــي  ســتكون  حيــث  األساســية  الغذائيــة 

متناول المستهلكين مع المحافظة على ثبات 
أســعارها، وضمان ضخها في األسواق بشكل 
متواصــل وذلــك فــي ظــل توافــر المخــزون 

الغذائي من السلع الغذائية اإلستراتيجية.
وأكــد رحمــة علــى أهمية وعــي المســتهلكين 
للســلع  الواعــي  والشــراء  التخزيــن  بعــدم 
وخاصــًة  معقولــة  وبكميــات  الغذائيــة 
فــي جميــع  تتوفــر  والتــي  منهــا  الرمضانيــة 

محات التسوق.

“التجارة”: توافر المواد الغذائية باألسواق
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ــدة تــدعــمــهــا قــوانــيــن وطـــاقـــات بــشــريــة ــريـ ــن تــتــمــتــع بــبــيــئــة تــجــاريــة فـ ــري ــح ــب ال

اختتمــت الشــبكة الدوليــة لريــادة األعمــال بالمملكــة أمــس أعمــال أكثر مــن 110 جلســات ألقاها ما يقرب مــن 240 متحدًثــا بالمؤتمر 
العالمي لريادة األعمال 2019، والذي تســتضيف المملكة النســخة الحادية عشــرة منه بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين”.  وأشــاد 
رئيــس مجلــس إدارة “تمكيــن” الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة باالســتضافة المتميــزة للبحرين لهذه االحتفائيــة الدولية الرائدة، 
موضًحا أنه بحسب تسجيل التقارير الصادرة عن الشبكة الدولية لريادة األعمال، َمثلت المشاركة الدولية فيها ما يصل إلى 51 % 

من إجمالي نسبة المشاركة في المؤتمر هذا العام، وهي األعلى في تاريخ انعقاد المؤتمر على مدى الـ 10 سنوات الماضية. 

الــذي  المتميــز  اإلنجــاز  هــذا  أهميــة  وأكــد 
حققتــه المملكــة فــي التأكيد علــى موقعها 
كنمــوذج ريــادي علــى المســتوى اإلقليمــي 
مســتدامة  اقتصاديــة  بيئــات  بنــاء  فــي 
وتعزيــز فــرص اإلبداع فيمــا يخدم أهداف 
تنويــع مــوارد الدخــل، وتعزيــز اإلنتاجيــة 
والتنافســية االقتصاديــة، وهــو األمر الذي 
ســاهم في دعم بيئة ريــادة األعمال وخلق 
بيئة داعمة للمؤسسات الناشئة، تسهم في 

دعم االقتصاد الوطني. 
لـــ  التنفيــذي  الرئيــس  أعــرب  جهتــه،  مــن 
البحريــن  أن  جناحــي  إبراهيــم  “تمكيــن” 
نوعهــا  مــن  فريــدة  تجاريــة  ببيئــة  تتمتــع 
تدعمهــا مجموعــة من القوانيــن التنظيمية 
التــي تســهم فــي تعزيز موقعهــا في مجال 
التنميــة  خارطــة  علــى  األعمــال  ريــادة 
تتميــز  كمــا  المســتدامة.  االقتصاديــة 
المبدعــة  البشــرية  بطاقاتهــا  المملكــة 

والمؤهلة ومنهجيتها المنفتحة على جذب 
االستثمارات الدولية.

مــدى  علــى  المملكــة  أن  جناحــي  ولفــت   
مــن  العديــد  حققــت  التنمويــة  مســيرتها 
اإلنجــازات التنمويــة اإلقليميــة والعالميــة، 
فارقــة  عالمــة  االســتضافة  هــذه  معتبــًرا 
فــي تاريــخ انعقــاد هــذا المؤتمــر الدولــي، 
الســيما مع زخــم النتائج المهمــة المتحققة 
إلــى اليــوم، بمــا فــي ذلــك مشــاركة كبيــرة 
أعمــال  فــي  المشــاركة  الوزاريــة  للوفــود 
االجتمــاع الــوزاري الــذي عقد في مســتهل 
أعمــال المؤتمر، والتــي بلغت 50 بلًدا وهي 
األكبــر علــى مــدى ســنوات انعقــاد المؤتمر، 
فضالً عن النســبة الواســعة للمشــاركين من 
خارج البحرين والتي كان على رأسها دول 
عديــدة شــملت كل مــن الواليــات المتحدة 
األميركية، الهند، فرنســا، تركيا، ونيجيريا، 
العربيــة  والمملكــة  المتحــدة،  المملكــة 

المتحــدة،  العربيــة  الســعودية، واإلمــارات 
وجنوب إفريقيا وكمبوديا، وغيرها. 

جلسات اليوم الثالث

بجلســاته  المؤتمــر  أعمــال  وتواصلــت 
الموازيــة فــي يومــه الثالــث أمــس، حيــث 
موضوًعــا   50 مــن  يقــرب  مــا  تناولــت 
شــملت أبرزهــا إطــار ريــادة األعمــال فــي 
المنصــات الرقميــة، والصناعــة اإلبداعيــة، 
والسياســات المتعلقــة باالبتــكار، وتســريع 
ودراســة  الناشــئة،  المؤسســات  أعمــال 
وقيــاس البيئــات االقتصاديــة، والمرأة في 
قطــاع ريادة األعمال العالمي، وآليات ربط 
البيئــات االقتصاديــة، واالقتصــاد الرقمــي 
والمســتجدات  المواضيــع  مــن  وغيرهــا 

الراهنة ذات العالقة بريادة األعمال. 
 ومــن أبــرز الجلســات التــي تناولتها أعمال 

اليــوم الثالث، جلســة بعنــوان “بناء مجتمع 
معالــي  األســبق  الرئيــس  قدمهــا  رقمــي” 
الضــوء  ســلط  إليفــس إلســتونيا  تومــاس 
فيهــا علــى التقدم الــذي أحرزته بــالده في 
الرقميــة  الحكوميــة  الخدمــات  مجــاالت 
الذكيــة، خاصًة توحيــد البيانات من خالل 

دمج تكنولوجيا البلوك تشين. 
 وشــارك الحضور فوائــد هذا التحول قائالً 
“إن جوهــر العالم الرقمي يكمن في إنشــاء 
هويــة قويــة وآمنــة، وتقبــل التغييــر. وفي 
ضــوء التغييــرات التــي قامت بهــا حكومة 
اســتونيا، نحن اليوم نوفر 2 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي كل عام”. 
التقــدم  األعمــال:  “ســيدات  جلســة  وفــي 

المحلي واالتجاهات العالمية” التي أدارتها 
زهــراء طاهــر، تــم طــرح أهم المســتجدات 
االقتصاديــة إضافــة إلــى اســتعراض أهــم 
تواجــه  قــد  التــي  والمعوقــات  التحديــات 
سيدات األعمال والبحث عن حلول ناجعة 
لهــا بما يمكن المــرأة من تحقيق النجاحات 
وبدورهــا  العمــل.  ســوق  فــي  والمشــاركة 
أشــارت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، 
فــي  والتنميــة  للسياســات  العــام  المديــر 
المجلــس األعلــى بأهميــة دور المــرأة فــي 
مجــال ريــادة األعمــال وحثهــا علــى العمــل 
بجميــع القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة 

بالمملكة، وتمكينها في سوق العمل. 

تمكين االقتصاد الرقمي

 ومــن جانــب آخــر، تناولــت جلســة “تمكين 
الحوســبة  تأثيــر  الرقمــي:  االقتصــاد 
السحابية على الشركات الناشئة” مواضيع 
عدة تتمحور حول دعم المؤسسات لزيادة 
جــودة وفعاليــة خدماتهــا ورفــع مســتوى 
األمــان فــي عملياتهــا الداخلية باســتخدام 
أحــدث الحلــول الرقميــة وأدارت الجلســة 

األســتاذة مروة اإلســكافي، رئيــس برنامج 
إنترنــت األشــياء، برنــك الشــرق األوســط، 
بالمشــاركة مــع عصــام حمــاد، مديــر إدارة 
الشــراكات وعالقــات العمالء فــي “تمكين” 
و ياسر عبدالعزيز، المدير المالي والشريك 
المؤســس لتطبيق مالعب وحمد الســاعي، 
فــي  العــام  القطــاع  أعمــال  تطويــر  مديــر 

مايكروسوفت البحرين. 
الشــراكات  بقســم  األول  المديــر  وأشــار 
“تمكيــن”  فــي  االستشــارية  والخدمــات 
عصام حماد خالل هذه الجلسة “أن الدعم 
المقدم للمؤسسات يستهدف فئات جديدة 
بطــرق تختلــف عــن الفئات األخــرى، وذلك 
من خالل تقديم الدعم المالي وباستخدام 
التقنيات والحلول الســحابية المبتكرة من 
شركة أمازون ويب سيرفيسز لتساهم في 

تحقيق أهدافهم ومشاريعهم. 
كما شــملت أعمــال المؤتمر علــى مدى أيام 
انعقــاده اإلعــالن عــن عــدد مــن المبــادرات 
بالمملكــة  المؤسســات  لمختلــف  التنمويــة 
والشــراكات مع عدد من مؤسسات القطاع 
الخــاص الرامية إلــى دعم الجهود الوطنية 
للمؤسســات  الداعمــة  البيئــات  لتنميــة 

الناشئة.

المنامة - تمكين

51 % نسبة المشاركة الدولية بمؤتمر ريادة األعمال

إحدى جلسات المؤتمر جناحي يكّرم المشاركين في المؤتمر 

ما يقارب 3000 
مشارك بالمؤتمر 
العالمي لريادة 

األعمال

أمل الحامد من السنابس
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13 شعبان 1440

تحديات رواد األعمال معرفية

رأى رائد األعمال العماني، مؤســس وصاحب 
مؤسســة أســطول البن، خالد العبري، أن أكبر 
صعوبــة تواجــه أي رائــد عمــل هــي المعرفــة، 
بــدء  بكيفيــة  وإلمامــه  معرفتــه  عــدم  إن  إذ 
مشــروعه، وكيفيــة كســب المهــارات الريادية 
التــي تســاعده حتــى ال يتوقــف فــي بداية أو 
منتصــف الطريق، موضًحا “لألســف أن بعض 
رواد األعمــال لــم يصبحــوا أصــالً رواد أعمال 

فالمصطلح مطاطي قليالً”.

وأكــد العبــري - لـــ “البــالد”  أن المعرفــة هــي 
األســاس، إذ مــع توفرهــا يســتطيع الشــخص 
البــدء والتخطيــط لمشــروعه وإعداد دراســة 
جــدوى صحيحــة، وجلــب التمويــل، وإقنــاع 
المســتثمرين، وبنــاء عالقــات مــع المورديــن 
بالمعرفــة  إال  تبنــى  ال  وهــذه  والمســتثمرين، 
والتجربــة، والتجربــة والمعرفــة عنصــران ال 

غنى عنهما.
وأشار إلى أن الصعوبات األخرى التي تواجه 
رواد األعمــال هــي الحصــول علــى تمويل، إال 

أنها بدأت تتيســر في األعوام األخيرة، فعلى 
ســبيل المثــال في ســلطنة عمان ظهــرت أكثر 
مــن جهــة تمويليــة ســاعدت وســهلت الكثيــر 
للحصــول علــى تمويل للمشــاريع، كما أن بناء 
فريــق عمل يعــد من الصعوبــات الكبيرة التي 
تواجــه رواد األعمــال، إال أن هــذه التحديــات 

جميعها هي تحديات معرفية.
وشــارك العبــري فــي المؤتمــر العالمــي لريــادة 
األعمال في البحرين بجلســة بعنوان “حديث 

ريادة”.

واســتعرض العبري بالمؤتمــر العالمي تجربته 
في ريادة األعمال حيث إنه خريج بكالوريس 
علوم اجتماعية من جامعة الســلطان قابوس 
إال أنــه لــم يتوظف رغم حصولــه على العديد 
مــن الفرص الوظيفية فــي القطاعين الخاص 
والعام، ألن حلمه منذ أيام الدراسة بأن يكون 
صاحــب عمــل. وقــد مــر بصعوبــات وجــرب 
الفشل إال أنه تمكن من تخطي ذلك وتحويل 

الفشل إلى نجاح.
وأكــد العبري أن المؤتمر يشــكل فرصة كبيرة 

خبــرات  واكتســاب  جديــدة  عالقــات  لبنــاء 
واالســتماع إلــى رواد أصحــاب تجــارب فــي 
مختلــف المجــاالت، وبناء عالقــات ثنائية مع 

أشخاص من مختلف أرجاء العالم.
التجاريــة  العالمــة  مؤســس  هــو  والعبــري 
البــن” فــي ُعمــان، العاملــة بمجــال  “أســطول 
البــن  وتوريــد  شــوب(،  )كوفــي  المقاهــي 
وأدوات تحضير القهوة وتقديم االستشارات 
للمقاهي، كما أنه من مؤسســي ثقافة “القهوة 

خالد العبريالمختصة” في ُعمان.

رأى المديــر المســاعد بالمكتــب الدولــي للتجــارة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة، ديفيــد م. غالكــوم، أنــه علــى المؤسســات 
الصغيــرة لكــي توســع أعمالهــا وتصبح من المؤسســات المتوســطة والكبيرة، فإنهــا بحاجة إلى تنويع قاعــدة عمالئها، وإيجاد 
أســواق جديــدة لبيــع منتجاتها.وأوضح غالكوم لـ “البالد” أن المؤسســات الصغيرة تشــكل العمود الفقــري لالقتصاد حيث إنها 
تمثــل اثنيــن مــن كل 3 وظائف جديدة يتم إنشــاؤها، )...( كما أن صادرات المؤسســات الصغيرة فــي أميركا تمثل ثلث إجمالي 
قيمــة الصــادرات األميركيــة مــا يعــادل قرابة 730 مليار دوالر، مشــيًرا إلى أن المؤسســات الصغيرة في البحريــن لن يكون لها 

تأثير مماثل، إذا لم تفعل كذلك. 

مســاعدة  فــي  نظــره  وجهــة  وعــن 
المؤسســات الصغيرة على إيجاد أسواق 
أن  غالكــوم  رأى  والتوســع،  جديــدة 
المؤسســات الصغيــرة، مثلهــا مثل جميع 
أن  مــن  التأكــد  إلــى  بحاجــة  الشــركات، 
معامالتهــا تؤدي إلى مدفوعات )...( فمع 
وجــود اقتصــاد قوي للواليــات المتحدة، 
فــإن المؤسســات الصغيرة ال تشــعر بأنها 
بحاجــة إلــى إيجــاد أســواق عالمية - من 
الســهل البيع فــي الواليــات المتحدة، لذا 
فــإن مهمتنا هي مســاعدتها على تحديد 
األســواق األجنبيــة المناســبة - وبالتالــي 
تحديــد عمــالء لمنتجاتهــم. مطلقــا على 

الخطوة “تسويق األسواق”.
كمثــال،  البحريــن  باســتخدام  وأضــاف 
نحن بحاجــة إلى زيادة الترويج للعالقة 
االقتصاديــة القوية الحالية بين البلدين، 

وحقيقــة أنه لدينــا اتفاقية تجــارة حرة. 
ونحتــاج بعــد ذلــك إلــى تحديــد أفضــل 
قطاعــات النمــو المناظــرة في كل ســوق 
االتصــاالت  تســهيل  فــي  والمســاعدة 
مؤسســاتنا  تبــدأ  أن  بمجــرد  التجاريــة. 
العمــالء  مــع  التحــدث  فــي  الصغيــرة 
فــإن  صحيــح،  والعكــس  البحرينييــن، 

الكثير من العمل قد يتم بالفعل.
لمؤسســات  أمثلــة  غالكــوم  واســتعرض 
صغيــرة ســاعدها مكتــب إدارة األعمــال 
الصغيــرة للتجــارة الدوليــة بأميــركا فــي 
إيجــاد أســواق جديــدة وتوســعة قاعدة 
عمالئها العالميين، موضًحا أنه من خالل 
العمل مع شــركائنا باإلقراض في القطاع 
مســاعدة  مــن  مؤخــًرا  تمكنــا  الخــاص، 
شــركة أميركية من المؤسسات الصغيرة 
تقــدم خدمــات هندســية لصناعــة النفط 

والغــاز علــى الحصول علــى قرض بقيمة 
مليوني دوالر لرأس المال الذي سيسمح 
لها ببيع المزيد من المنتجات والخدمات 

في الخارج، بما في ذلك البحرين. 

* توفير قروض بضمان لـ “الصغيرة”
األعمــال  إدارة  أن  غالكــوم  وأضــاف 
للتجــارة  الدولــي  بالمكتــب  الصغيــرة 
بضمــان  قــروض  توفيــر  علــى  “تعمــل 
يصــل إلــى 90 % للمقرضيــن، وبالتالــي 
الالزمــة  الراحــة  المقرضيــن  إعطــاء 
لتوفيــر القــروض للمؤسســات الصغيــرة. 
وهنــاك الكثيــر مــن األمثلة علــى غرارها. 
وفــي الســنة الماليــة 2018، حجزنــا 735 
مليون دوالر على شكل قروض تمويلية 
تجاريــة، ممــا ســاهم فــي دعــم مبيعــات 
بقيمــة  الصغيــرة  للمؤسســات  التصديــر 

2.6 مليار دوالر”.
المؤسســات  تحــول  فــي  رأيــه  وعــن 
أوضــح  “فرنشــايز”،  لتصبــح  الصغيــرة 
غالكوم أنه ليس لديه الكثير من الخبرة 
في هذا المجال، ولكن بشــكل عام، يبدو 
أنــه يعتمــد إلــى حد كبيــر علــى الصناعة 

وبيئة العمل المحددة.

“الصغيرة” تصدر ثلث قيمة 

الصادرات 

وبخصــوص نســبة مشــاركة المؤسســات 
المحلــي  الناتــج  إجمالــي  فــي  الصغيــرة 
ــا وفي البحرين، أشــار غالكوم إلى  عالميًّ
أنــه “ليــس لــدي أرقــام محــددة أمامــي، 

لكــن مســاهمتها كبيــرة. وفــي الواليــات 
المتحــدة فــإن 99.9 % من االقتصاد هو 
للمؤسســات الصغيــرة، والتــي تمثل ثلث 
إجمالــي قيمــة الصــادرات األميركيــة مــا 
يعــادل قرابــة 730 مليــار دوالر، وأعتقــد 
أن المؤسســات الصغيــرة فــي البحريــن 

يمكن أن يكون لها تأثير مماثل. 

برامج دعم “الصغيرة” تساعد 

على نموها

وعن وجهة نظره بعمل “تمكين” ودعمها 
علــى  ومســاعدتها  الصغيــرة  للشــركات 
النمــو، أوضح غالكوم مــا زلُت أتعلم عن 

العمــل الــذي تقــوم بــه “تمكيــن” وأتطلــع 
المناقشــة.  مــن  مزيــد  إلجــراء  للقائهــم 
ولكــن بشــكل عــام، يفخــر مكتــب إدارة 
الدوليــة  للتجــارة  الصغيــرة  األعمــال 
بالتدريــب والدعــم المالي )إلــى حد كبير 
من خالل ضمانات القروض مع مقرضي 
القطاع الخاص( الذي يقدمه للمؤسسات 
الصغيــرة فــي الواليــات المتحــدة. لذلــك 
يمكــن أن تكــون البرامــج المماثلــة فــي 
فــي  بالتأكيــد  فعالــة  األخــرى  األســواق 

مساعدة الشركات الصغيرة على النمو.
يشــار إلى أن غالكوم شــارك في المؤتمر 
فــي   2019 األعمــال  لريــادة  الدولــي 

البحرين، والذي اختتمت أعماله أمس.

غالكوم: المؤسسات الصغيرة تشّكل العمود الفقري لالقتصاد

غالكوم خالل مشاركته في إحدى الجلسات  ديفيد م. غالكوم

أمل الحامد من السنابس
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كشــف وكيــل وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة لشــئون الصناعــة، أســامة العريــض، عــن قانــون جديد يعنــى بالمؤسســات الصغيرة 
ا. وأبلغ العريض الصحافيين على هامش افتتاحه مؤتمر الخليجي الثاني لمسرعات وحاضنات األعمال  والمتوسطة يجري إعداده حاليًّ

الذي عقد في المنامة أمس، أن القانون الجديد سيراعي خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 وقــال إن القانــون يحتــاج إلــى مراجعة من 
مؤكــًدا  المختصــة،  والجهــات  اللجــان  قبــل 
الصغيــرة  المؤسســات  “الهــدف هــو تنظيــم 
والمتوســطة، قانــون الشــركات ينظــم هــذه 
التطــورات  بعــض  هنــاك  ولكــن  الشــركات 

المستحدثة”.
حاضنــات  “مؤتمــر  فعاليــات  واســتمرت 
ومســرعات األعمــال الخليجــي الثاني” على 
مــدار يومــي 17 و18 أبريــل الجــاري بفنــدق 
جمعيــة  مــن  بتنظيــم  روتانــا،  تــاون  داون 
الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة  البحريــن 
 5 بمشــاركة  و”تمكيــن”  والمتوســطة،، 
البحريــن  والســعودية  هــي  خليجيــة  دول 

جانــب  إلــى  والكويــت،  وعمــان  واإلمــارات 
اســتضافة دولة فلســطين الشــقيقة كضيف 

شرف للمؤتمر. 
عمــل  رائــد   300 نحــو  الفعاليــات  ويحضــر 
جلســات  فــي  صغيــرة  مؤسســة  وصاحــب 

وورش عمل تفاعلية مستمرة.
األعمــال”  “ريــادة  أن  إلــى  العريــض  وأشــار 
أصبحــت المحــرك لالقتصاديات فــي العالم، 
وأن حاضنــات ومســرعات األعمــال تســاعد 
تحويــل  فــي  التجاريــة  األفــكار  أصحــاب 

أفكارهم إلى مشروعات.
والصناعــة  التجــارة  وزارة  وكيــل  وأضــاف 
الــوزارة  أن  الصناعــة  لشــئون  والســياحة 

رخصــت لعــدد 21 حاضنــة ومســرعة أعمال 
فــي المملكــة، موضًحــا أن هــذه المســرعات 

تستضيف أكثر من 650 شركة ناشئة.
مهلــة  أعطــت  الــوزارة  إن  الوكيــل  وقــال 
لتنميــة  البحريــن  مركــز  أوضــاع  لتوفيــق 
الصناعــات الناشــئة بالحــد مــن أجــل توفيق 
أوضاعهــا بصــورة تدريجية لكي تتواءم مع 
متطلبات التراخيص الجديدة التي أصدرت 

في العام 2017.
المشــاركين مــن دول  أمــام  لــه  وفــي كلمــة 
الخليــج ودول المنطقــة فــي المؤتمر تطرق 
العريــض فــي كلمــة باإلنابة عــن الوزير زايد 
الزيانــي إلــى اعتمــاد إدارة خاصــة بمســمى 

والمتوســط،  الصغيــرة  المؤسســات  إدارة 
االســتراتيجيات  وضــع  علــى  عملهــا  لتركــز 
والخطــط التــي مــن شــأنها أن تنهــض بهــذا 
القطــاع، إذ أثمــرت هــذه القناعات بتشــكيل 
الصغيــرة  المؤسســات  “تنميــة  مجلــس 
ووفــق  الحكومــة  مــن  بقــرار  والمتوســطة” 
 ،2023 العــام  حتــى  خمســية  عمــل  خطــة 
بحيــث  األداء  لقيــاس  مؤشــرات  وذات 
تضمــن تحقيق األهداف وفًقــا لهذا الجدول 
الزمني، إذ تعد الخطة التي أطلقها المجلس 
وما تشــمله مــن برامــج ومبــادرات وبرامج، 
انعكاًســا لتوجهــات الحكومــة الهادفــة إلــى 
االقتصــاد  ودعــم  الدخــل  مصــادر  تنويــع 
الوطني، إذ تتضمن خمســة محاور رئيسية: 
إلــى  الوصــول  وتســهيل  التمويــل،  تيســير 
األســواق، وتبســيط بيئــة األعمــال، وتطوير 
خلــق  بهــدف  االبتــكار  وتعزيــز  المهــارات، 
قطــاع محلــي مســتدام ذو طابــع تنافســي 

وديناميكي.

حزمة من التشريعات

وتطّرق إلى تطوير حزمة من التشريعات 
للمشــروعات  مركــز  البحريــن  لجعــل 
البحريــن  التــزام  إلــى  منّوًهــا  الناشــئة، 
مشــترياتها  مــن   %  20 بتخصيــص 

للمؤسســات  الحكوميــة  والمناقصــات 
الصغيــرة والمتوســطة، مــع إعطــاء تلــك 
 %  10 بنســبة  أفضليــة  المؤسســات 
فــي أســعار العطــاءات، كمــا تــم إطــالق 
التمويــل  البحريــن” لخدمــات  “صــادرات 
واالئتمان لترويج الصادرات البحرينية.

وكيل الصناعة: قانون جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الــثــانــي الخليجي  األعـــمـــال  ــات  ــرع ــس وم ــات  ــن ــاض ح مــؤتــمــر  ــدّشــن  ي ــض  ــري ــع ال

جانب من الحضور في المؤتمر

السلوم: طلب لتأسيس أول اتحاد خليجي للحاضنات
ــات ــرع ــس ــم ــي تــحــتــضــنــهــا ال ــتـ ــات لـــلـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة الـ ــانـ ــيـ ــدة بـ ــ ــاع ــ ــاء ق ــنـ بـ

قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، النائب أحمد الســلوم، إنه 
تم تقديم طلب رســمي في البحرين لتأســيس أول اتحاد خليجي لحضانات ومســرعات األعمال 
فــي الوقــت الــذي تــم البــدء ببنــاء أول قاعــدة بيانــات خليجيــة تضــم الشــركات التــي تحتضنها 

المسرعات بالمنطقة.

وجــاء تصريــح الســلوم علــى هامــش انطــالق 
المؤتمر الخليجي الثاني لحاضنات ومسرعات 
بمشــاركة  الجمعيــة  تنظمــه  الــذي  األعمــال، 
واســعة رســمية وخاصة مــن الــدول الخليجية 
شــرف،  كضيــف  فلســطين  دولــة  وبمشــاركة 
وبرعايــة وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة 

زايد الزياني.
وقــال الســلوم إن تأســيس االتحــاد الخليجــي 
لحاضنــات ومســرعات األعمــال جاء بنــاًء على 
التوصيــات التي خرجت من المؤتمر الخليجي 
جــرى  وأنــه  والمســرعات،  للحاضنــات  األول 

تقديم طلب رســمي إلشــهار هــذه الجمعية في 
البحريــن إلى جانب طلبــات في دول خليجية، 
حيــث ســيكون مقر هذا االتحاد فــي أول دولة 
تمنــح الترخيص، معّبًرا عــن أمله في الحصول 
علــى هــذه الموافقــات خالل هــذا العــام ليكون 

المقر في البحرين صاحبة الفكرة.
وفي نفس الســياق، وبخصوص توصية إنشاء 
بنــك معلومات خليجي للحاضنات ومســرعات 
األعمــال بهــدف تــداول البيانــات والمعلومــات 
 المتاحة في كل دولة عن الحاضنات والشركات 
الصغيــرة المنتميــة لهــا، أوضــح الســلوم أنه تم 

البــدء بجمــع قاعدة بيانــات خليجية مشــتركة 
دول  فــي  الناشــئة  والمؤسســات  للشــركات 
الخليج العربية وأنه تم جمع قرابة 850 شركة 
حتــى اآلن لكــن طموح المنظميــن هو الوصول 
إلــى 5 آالف شــركة، معــوالً علــى التعامــل مــع 
الجهــات الحكومية فــي دول الخليج للحصول 

علــى المعلومــات الموثقــة عــن هــذه الشــركات 
خصوًصــا أن عــدًدا مــن الجهــات تشــارك فــي 

مؤتمر المنامة الحالي.
وبّيــن الســلوم أنه تــم تصميم موقــع إلكتروني 
خــاص لقاعــدة المعلومــات، وأن هناك مناقشــة 
لربط هذا البنك المعلوماتي بمواقع المسرعات 

والحاضنات بدول الخليج.
وعلى صعيد الحاضنات، أشار إلى أن الجمعية 
تدعــم نحــو 5 حاضنــات وأن الحاضنــة الطبية 
ستفتح قريبا بطاقة أكثر من 50 طبيًبا، مضيًفا 
أن هــذه الحاضنــات تســتضيف أكثــر مــن 300 

شركة.

توالــي  جهودهــا  الجمعيــة  إن  الســلوم  وقــال 
وتنطلــق فــي خططهــا لتنظيــم المؤتمــر للعــام 
الثانــي علــى التوالــي ويأتــي ذلــك بعــد النجاح 
المتميز الذي حققته النســخة األولى بمشــاركة 
نحو 150 من رواد األعمال والشــركات الناشئة 

من البحرين و4 دول خليجية شقيقة.

خالل تفقد المعرض المصاحب السلوم )يمين( خالل فعاليات المؤتمر 

تــوزع مجموعــة البركــة المصرفيــة اليــوم 
الخميــس 18 أبريل 2019، األرباح النقدية 
على مســاهميها عن نتائج العام 2018 كما 

أقرها اجتماع الجمعية العمومية األخير.
دوالر  مليــون   37.2 مبلــغ  توزيــع  وســيم 
أرباحا نقدية بواقع 3 ســنت للسهم الواحد 
الصــادر  المــال  رأس  مــن   )3% )تعــادل 
والمدفــوع للمســاهمين المســجلين بنهايــة 
اجتماع الجمعية العمومية يوم )20 مارس 
2019(، علمًا بأن الزكاة الواجب أداؤها عن 
األربــاح الموزعــة نقــدا تبلــغ 0.773 دوالر 

لــكل 1,000 ســهم يخرجهــا المســاهم مــن 
طرفــه، بينمــا فوضــت الجمعيــة العموميــة 
مــن  المتبقــي  الجــزء  بإخــراج  المجموعــة 
علــى  االطــالع  وباإلمــكان  العــام.  زكاة 
تفاصيــل احتســاب الزكاة مــن خالل تقرير 

ضمــن  الموحــدة  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة 
التقريــر الســنوي للمجموعــة المتوفــر على 
www.albaraka. اإللكترونــي  الموقــع 
com.وتــم تعيين مســجل األســهم )كارفي 

فينتك( لتوزيع شيكات األرباح.

والتجــارة  الصناعــة  وزارة  أطلقــت 
والســياحة يــوم الثالثــاء 16 أبريــل 2019 
النظــام اإللكترونــي المخصــص لتســجيل 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
بالبحريــن. وعبــر وكيــل الــوزارة لشــؤون 
هــذا  عــن  العريــض  أســامه  الصناعــة 
واحــدة  منصــة  “سيشــكل  بأنــه  النظــام 
الصغيــرة  المؤسســات  خدمــات  لجميــع 
األعمــال  رواد  تمكــن  وأداة  والمتوســطة 
تنميــة مؤسســاتهم والحفــاظ عليهــا  مــن 
بصورة مســتدامة”. وتصب هــذه المبادرة 

فــي تطويــر وتنميــة شــريحة المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة التي نســبتها 98% 
من مجمــوع المؤسســات بالمملكة، وتأتي 
هــذه الخطــوة مــن قبل الــوزارة اســتعدادًا 
الموقــر  الــوزراء  مجلــس  قــرار  لتنفيــذ 
بالموافقــة   2017 لســنة   )06-2416( رقــم 
علــى تخصيــص حصــة نســبتها %20 مــن 
الحكومــة  ومناقصــات  مشــتريات  قيمــة 
مــع  والمتوســطة،  الصغيــرة  للمؤسســات 
إعطــاء تلــك المؤسســات أفضليــة بنســبة 
الخدميــة  المرافــق  مزايــدات  فــي   10%

الجهــات  منشــآت  داخــل  تجــرى  التــي 
الحكوميــة، فيمــا تكلف الوزارة بالتنســيق 
مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة 
تنظيم سوق العمل والجهات األخرى ذات 
العالقة بوضع المعايير واالَليات التنفيذية 
لتقييــم وتأهيل هذه المؤسســات للدخول 
فــي تلــك المناقصــات والمشــتريات، كمــا 
تكلــف الوزارة بتســجيل هذه المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة فــي ســجل يحفظ 
بالــوزارة المذكورة وفق المعايير واالَليات 

َانفة البيان.

إطالق التسجيل اإللكتروني لـ “الصغيرة والمتوسطة”“البركة” توزع 37.2 مليون دوالر للمساهمين

أقامت شركة بابكو حفلها السنوي لتوزيع جوائز البيئة والصحة والسالمة في 
نادي بابكو بالعوالي يوم الخميس 11 أبريل 2019. حضر الفعالية ما يربو على 
300 مــن موظفــي بابكــو والمقاوليــن. اســتهدفت الفعالية االحتفــال بإنجازات 
الشركة في مجاالت البيئة والصحة والسالمة إبان العام 2018. وهنأ الرئيس 
التنفيــذي لبابكــو، بيتر بارتلت، الموظفين والمقاولين على نجاحهم في إرســاء 
بيئة عمل آمنة والحفاظ على البيئة. كما ألقى الضوء على مستجدات برنامج 

تحديث المصفاة ومراحل سير العمل بالمشروع. 

وقــدم نائــب الرئيــس التنفيــذي رئيس 
والســالمة  والصحــة  البيئــة  لجنــة 
إبراهيم طالب عرضا توضيحيا، حيث 
أشــار إلــى العالقــة الوثيقة بيــن مبادئ 
البيئة والصحة والســالمة واإلنتاجية، 
القائــم علــى مبــادئ  مؤكــدا أن األداء 
البيئــة والصحــة والســالمة يثمــر عــن 
لنشــاط  ومثالــي  متميــز  أداء  تحقيــق 
العمــل. كمــا ألقــى الضــوء علــى أهميــة 

الــدور الحيــوي الــذي اضطلع بــه فريق 
الشــركة  وموظفــو  التنفيذيــة  اإلدارة 
أداء متميــز  والمقاوليــن فــي تحقيــق 
فــي مجــال البيئــة والصحة والســالمة 
اإلدارة  دعــم  بــأن  وذكــر   .2018 إبــان 
التنفيذيــة إلــى جانــب والء الموظفين 
والمقاوليــن ومشــاركتهم الجــادة كلهــا 
أســهمت  وأساســية  جوهريــة  أمــور 
بشــكل فعال في ترســيخ ثقافــة البيئة 

األداء  وتحقيــق  والســالمة  والصحــة 
فــي  النجــاح  مقومــات  إنهــا  المتميــز. 
بابكــو بدعــم وتوجيــه من وزيــر النفط 

الشــيخ  بابكــو  إدارة  مجلــس  رئيــس 
محمــد بــن خليفــة آل خليفــة وأعضاء 

المجلس.

عوالي - بابكو

“بابكو” تحتفي بإنجازاتها في البيئة والصحة والسالمة

المنامة - الصناعة والتجارةالمنامة - البركة المصرفية

علي الفردان من المنامة

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

الس���ادة اصح���اب متجر ب���رادران والمخزن االيراني، المس���جلة بموجب القيد رقم 

234، طالبي���ن تغيي���ر االس���م التجاري م���ن متجر ب���رادران والمخ���زن االيراني إلى 

متجر برادران تضامن بحرينية

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 )---( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لمتجر برادران والمخزن االيراني

القيد: 1-234 

 تاريخ: 13/1/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
شركة سلمان متروك للمقاوالت ش.ش.و لمالكها سلمان عبدهللا متروك

سجل تجاري رقم 89417
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه���ا تق���دم إليها   
شركة سلمان متروك للمقاوالت ش.ش.و لمالكها سلمان عبدهللا متروك  المسجلة 
بموجب القيد رقم 89417، بطلب تصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/  سلمان 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: سلمان عبدهللا احمد محمد متروك

رقم الموبايل: 33708399 )973+(
s_matrook@outlook.com :البريد االلكتروني

14/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 52118( 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 : 45620-2

اسم التاجر: حسين محمد عبدالحسين عبدعلي 
االسم التجاري الحالي: مكتبة بنت الهدى 

االسم التجاري المطلوب: مكتبة الهدى
النشطة التجارية المطلوبة: تجارة/ بيع الكتب 

والمجالت والصحف بكافة انواعها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
قد تقدم إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة المرس���ى للس���ياحة ذ.م.م 
المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 101068 طالبي���ن تحوي���ل الش���كل 
القانوني للش���ركة للفرع رقم 1 للش���ركة المذكورة إلى شركة الشخص 
الواح���د براس���مال وق���دره 40٫000 دنيار، لتصبح مملوكة من  ش���ركة 

المرسى للسياحة ذ.م.م 

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

بشأن تحويل فرع1 لشركة مسئولية محمدوة 
إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 101068 

 تاريخ: 15/4/2019

بناء على قرار المالك في ش���ركة دريم لالس���منت المخلوط ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 70640، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السيد/  جمال عبدهللا محمد 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 39803000 )973+(
supp0rt@dtconsltancy.net.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
اعالن بحل وتصفية

شركة دريم لالسمنت المخلوط ذ.م.م

القيد: 70640 

الخميس 18 أبريل 2019 - 13 شعبان 1440 - العدد 123838 تاريخ: 17/4/2019
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تنازل  - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدناه: الس���يدة اب���رار علي صق���ر صقر  بطل���ب تحويل المحل 
التجاري التالي الى السيد علي صقر خليفة صقر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
78201-1

االسم التجاري
دانة الطواش للمقاوالت والعقارات

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ فيص���ل هالل علي ف���ردان المال���ك ل� مق���اوالت فيصل ف���ردان الكهربائية 
)مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة  بموج���ب القيد رق���م 58776 طالب���ا تحويل الفرع 
1-58776 للمؤسس���ة الفردية إلى إلى ش���ركة دات مس���ئولية محدودة براس���مال 
وقدره 20٫000 دينار، وتغيير االس���م التج���اري للفرع من مقاوالت فيصل فردان 
الكهربائية )مؤسس���ة فردية( الى مالتي الين اليكتريكال كونس���تر اكشين ذ.م.م، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم : 
FAISAL HELAL ALI FARDAN .1

GOPALA KRISNAN KUTTAN NAIR .2
RAMACHANDRA JAIRAJ NIRAHU .3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 58776 

 تاريخ: 27/2/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 521212( 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 محمد حسن فاضل حسن 

االسم التجاري الحالي: تيك باي للبيع عن طريق اإلنترنت
االسم التجاري الجديد: باندا لحلول التجارة اإللكترونية

قيد رقم: 2-106913

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )180704( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

الرياض لإلنشاء ش.ش.و ولمالكها احمد علي جاسم الحايكي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )38174( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة فونير انترناشونال 
لالستشارات ش.ش.و لماكها نيكوال نيجري

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

الس���يد / احمد علي جاس���م الحايكي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة الرياض 

لإلنش���اء ش.ش.و ولمالكه���ا احم���د عل���ي جاس���م الحايك���ي، المس���جلة كش���ركة 

الش���خص الواحد بموجب القيد رقم 103319، طالبة إشهار انتهاء أعمال تصفية 

الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

الس���ادة / مكتب نبيل عبدهللا احمد الس���اعي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة 

فوني���ر انترناش���ونال لالستش���ارات ش.ش.و لماكه���ا نيك���وال نيج���ري، المس���جلة 

كش���ركة الش���خص الواحد بموجب القيد رقم 82494، طالبة إشهار انتهاء أعمال 

تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
شركة اتقان كورب ذ.م.م

سجل تجاري رقم 102899
بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة اتقان كورب ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
102899، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  س���لمان عبدالحسن عبدعلي 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:سلمان عبدالحسن عبدعلي محمد العريبي

رقم الموبايل: 38881411 )973+(
s.aloraibi@hotmail.com :البريد االلكتروني

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

الس���ادة اصحاب شركة نيكسيس بيبول مانجمنت ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 

رقم 107187، طالبين تغيير االسم التجاري من نيكسيس بيبول مانجمنت ذ.م.م 

إلى أي بي إس نيكسيس مانجمنت 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 )52662( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري ل
لشركة نيكسيس بيبول مانجمنت ذ.م.م

القيد: 107187

 تاريخ: 17/4/2019

تق���دم إلى إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة مؤسس���ة فريالند 
للتجارة والمقاوالت لمالكها علي ناصر س���عيد راش���د  والمسجلة  بموجب القيد رقم 
46990 الفرع رقم 4 بطلب تحويلها إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة براس���مال 

وقدره 5000 خمسة آالف دينار بإدخال كل من:
Gangadharan Pillai

GIRISH KUMAR GANGADHARAN PILLAI
كشركاء معه في السجل

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

16/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن بشأن فرع مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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مصر: الجمعة موعد استفتاء 
“التعديالت الدستورية”

أعلنت الهيئة الوطنية لالنتخابات في مصر، أمس 
األربعاء، موعد تنظيم االستفتاء بشأن التعديالت 

الدستورية، التي وافق عليها البرلمان، مساء 
الثالثاء.

وسيجرى االستفتاء على التعديالت الدستورية 
أيام الجمعة والسبت واألحد )19 و20 و21 أبريل( 

للمصريين في الخارج، وأيام السبت واألحد 
واالثنين )20 و21 و22 أبريل( للمقيمين داخل البالد.

وقال المتحدث باسم الهيئة مخاطبا المصريين، 
خالل مؤتمر صحافي للجنة العليا لالنتخابات 

“أنتم مصدر السلطات، مارسوا حقكم في المشاركة 
السياسية”، مضيفا “الوطن يناديكم فلبوا النداء”.

وتعهدت الهيئة بإدارة االستفتاء بنزاهة وفي إطار 
قانوني وأخالقي، تحت أنظار وسائل اإلعالم 
ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

الســلطات السودانية ترفض اســتقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية

أنباء عن نقل البشير وقيادات حزبه إلى سجن كوبر

ذكرت مصادر أمنية، أمس األربعاء، أنه تم نقل الرئيس الســوداني الســابق، عمر 
البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم.

ونقــل الرئيس المخلــوع وقيادات حزبه 
المنحــل  البرلمــان  رئيــس  فيهــم  بمــن 
إبراهيم أحمــد عمر المعتقل فور عودته 
مــن قطــر، إلــى ســجن كوبر المشــدد في 

الخرطوم.
وذكــرت المصــادر بــأن عبــد هللا البشــير 
شــقيق الرئيس المخلوع، وجمال الوالي 
القيــادي فــي حــزب المؤتمر، وعــددا من 
قــادة كتائــب الظــل وضعــوا فــي ســجن 
كوبــر، وأنــه جــار نقــل آخريــن إلــى هــذا 
السجن األكبر واألشد حراسة في البالد.
علــى  لحظــة”  “آخــر  صحيفــة  ونشــرت 
صفحتهــا األولى عنوانــا بالعريض يقول 
“البشــير فــي ســجن كوبــر”، فيمــا أفادت 
مجموعــة  باعتقــال  “التيــار”  صحيفــة 
المؤتمــر  حــزب  قيــادات  مــن  كبيــرة 

الوطني وإحالتهم إلى سجن كوبر.
وبيــن أبــرز المعتقليــن وفــق الصحيفــة، 
واليــة  والــي  الخضــر  الرحمــن  “عبــد 

الخرطــوم  ووالــي  األســبق،  الخرطــوم 
الوالــي،  جمــال  الشــهير  األعمــال  رجــل 
ووزيــر الدفاع األســبق الفريق أول ركن 

عبد الرحيم محمد حسين”.
وأفــادت صحيفــة “الراكوبة” الســودانية 
بــأن الســلطات اعتقلــت رئيــس البرلمان 
المنحــل إبراهيــم أحمــد عمــر فــي مطــار 
العاصمــة الخرطــوم، وذلــك فــور عودته 
من العاصمة القطرية الدوحة، وأشــارت 
البرلمــان  حســاب  إغــالق  تــم  أنــه  إلــى 

المالي في البنك المركزي.
14 قســما، منهــا  “كوبــر”  ويضــم ســجن 
قســم المحكــوم عليهم باإلعدام، وقســم 
ألربــاب الســوابق، وآخــر لــذوي األحكام 
أخــرى  وأقســام  والقصيــرة،  الطويلــة 
الخاصــة  للمعاملــة  وقســم  للمنتظريــن 
لكبــار الموظفيــن الذين يدينهــم القضاء 
بأحكام ســجن وقد تم إلغاء هذا القســم 

في العهد الحديث.

هــو  ظــل  فقــد  السياســي  القســم  أمــا 
األشــهر على اإلطــالق الرتباط ســجنائه 
أو المعتقليــن فيــه بتقلبــات الحكــم فــي 

السودان.
مــن جانــب آخــر، أكــد مصــدر ســوداني 
رفيــع أن الســلطات الســودانية رفضــت، 
اســتقبال وفــد قطــري  األربعــاء،  أمــس 
برئاســة وزيــر الخارجيــة محمــد بن عبد 

الرحمن آل ثاني.
الســودانيين  المســؤولين  رفــض  وإثــر 
اســتقباله بعــد وصولــه للخرطــوم، غادر 
الســودانية،  العاصمــة  القطــري  الوفــد 

عائدًا للدوحة.
لقناتــي  الســوداني  المصــدر  وقــال 
“العربيــة” و”الحــدث” إنه تم إبالغ الوفد 
الدبلوماســية  األعــراف  أن  القطــري 
تتطلب التنســيق واالتفــاق قبل الزيارة، 

وهذا ما لم يحدث.
العســكري  المجلــس  رئيــس  وكان 
االنتقالي الســوداني الفريــق الركن، عبد 
الفتاح البرهان عبد الرحمن، قد استقبل 
بمكتبــه بالقيــادة العامــة فــي الخرطــوم 

أمــس الثالثــاء وفــدا ســعوديًا إماراتيــًا 
مشــتركًا رفيع المستوي. وأشاد البرهان 
الســودان  بيــن  المتميــزة  بالعالقــات 
ودولــة  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
اإلمارات العربية المتحدة، مشــددًا على 
الروابط األزلية التي تربط بين شعوبها، 
وفق ما أوردت وكالة األنباء السودانية.
شــفهية  رســالة  البرهــان  الوفــد  وأبلــغ 
البلديــن  قيادتــي  تحيــات  تضمنــت 
لدعــم  واســتعدادهما  الشــقيقين، 
هــذه  فــي  وشــعبه  الســودان  ومســاندة 
المرحلــة التاريخيــة المهمــة. كمــا بحــث 
المشــترك  اإلماراتــي  الســعودي  الوفــد 
العســكري  المجلــس  رئيــس  نائــب  مــع 
حمــدان  محمــد  أول  الفريــق  االنتقالــي 
دقلــو موســى، العالقــات المتميــزة بيــن 
الســودان والمملكــة العربيــة الســعودية 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة. 
اللقــاء  خــالل  المشــترك  الوفــد  وجــدد 
حــرص الســعودية واإلمــارات علــى أمن 

السودان واستقراره.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

متظاهرون سودانيون يواصلون االحتجاج خارج المجمع العسكري في العاصمة الخرطوم )أ ف ب(

بيروت - أ ف بأنقرة ـ وكاالتواشنطن ـ رويترز

نقلــت وكالــة “رويتــرز” عــن مصدر مطلع، أن مستشــار البيــت األبيض جاريد كوشــنر حث 
مجموعــة مــن الســفراء، أمس األربعاء، على التحلي “بذهن منفتــح” تجاه مقترح الرئيس 
األميركي دونالد ترامب المنتظر للسالم في الشرق األوسط، مضيفا أن المقترح سيتطلب 

“تنازالت من الجانبين”.
وقــال كوشــنر، وفــق المصدر، إن تفاصيل خطة الســالم األميركية ســتظهر إلــى العلن بعد 
شــهر رمضــان المبــارك الــذي ينتهــي أوائل يونيــو المقبل، وبعد تشــكيل ائتــالف حاكم في 

إسرائيل، إثر االنتخابات العامة، التي فاز بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وأضاف كوشنر، خالل اللقاء “علينا جميعا البحث عن حلول وسط معقولة من أجل جعل 
الســالم ممكنــا”. وتابــع قائــال إن خطة الســالم المقترحــة “تتطلب تقديم تنــازالت من قبل 

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، قد كشفت هذا الشهر، أن خطة اإلدارة األميركية للسالم 

بين إسرائيل والفلسطينيين، ال تنص نهائيا على إقامة دولة فلسطينية.
بعــض  ســوى  تضــم  ال  الســالم  خطــة  فــإن  الصحيفــة،  وبحســب 

علــى  الفلســطينيين  العمليــة” ألجــل تحســين حيــاة  “المقترحــات 
إقامــة دولــة فلســطينية  لكنهــا ال تضمــن  المســتوى االقتصــادي، 

صغيرة بجانب إسرائيل.
واعتمدت “واشــنطن بوســت” على شــهادات أشــخاص تحدثوا إلى 
الفريــق الذي يديره كوشــنر، وأوردت الصحيفــة أن الصفقة تعرض 

حوافز اقتصادية مقابل االعتراف العربي بإسرائيل.

أعلنــت هيئــة االنتخابات، أمــس األربعاء، 
فوز مرشــح المعارضة التركية، أكرم إمام 
أوغلو، ببلدية اســطنبول، الذي توجه إلى 
مهامــه  الســتالم  اســطنبول؛  بلديــة  مقــر 

رسمًيا من رئيس البلدية السابق.
إمــام  العليــا  االنتخابيــة  الهيئــة  وســلمت 
أوغلــو وثيقة الفوز على الرغم من الطعن 
العدالــة  الثالثــاء “حــزب  بــه  تقــدم  الــذي 
والتنميــة” الــذي يترأســه الرئيــس التركي 
بإجــراء  مطالبــا  أردوغــان  طيــب  رجــب 
اقتراع جديد، معتبًرا أن االنتخابات التي 

جرت في 31 مارس شهدت “مخالفات”.
وُمنــح إمــام أغلو التفويض الرســمي 

رغــم عــدم بــت المجلــس األعلــى 
حــزب  طلــب  فــي  لالنتخابــات 

العدالة والتنمية.
وانتهــى فرز األصوات في 

البلديــة  االنتخابــات 
في أكبــر مدينة تركية 

أمس األربعاء.
المحليــة فــي  نتائــج االنتخابــات  أظهــرت 
اســطنبول حصــول مرشــح “حزب الشــعب 
الجمهــوري المعــارض”، أكــرم إمــام أوغلــو 
صوًتــا  و765  ألفــا  و169  مالييــن   4 علــى 
العدالــة  “حــزب  مرشــح  حصــول  مقابــل 
والتنميــة” بــن علــي يلــدرم علــى 4 ماليين 
لمــا  وفًقــا  وذلــك  صوًتــا.  و36  ألفــا  و156 
أعلنــه للصحافييــن محامــي حزب الشــعب 
يتابــع  الــذي  تــروكار  ســليمان  الجمهــوري 
إجــراءات االنتخابات باســم الحزب، وذلك 
عنــد مجيئه إلى لجنــة االنتخابات في 

والية اسطنبول.
وتعــد هــذه الهزيمــة ضربة قاســية 
على نحو خاص بالنسبة ألردوغان 
الذي بدأ مســيرته السياســية رئيسا 
فــي  اســطنبول  لبلديــة 

التسعينات.

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس األربعاء أن على حكومته أن تقر “موازنة 
هــي األكثــر تقشــفا فــي تاريخ لبنــان”؛ تزامنا مع إضراب شــهده القطاع العــام احتجاجا على 

اقتطاعات مالية قد تطاول رواتب العاملين فيه.
وقــال الحريــري “المطلــوب منــا كحكومــة موازنــة أكثر تقشــفا في تاريــخ لبنــان؛ ألن وضعنا 

المالي ال يسمح لنا بزيادة اإلنفاق”.
وال يتجاوز نمو االقتصاد اللبناني نســبة واحد في المئة فيما ترزح البالد تحت دين يشــكل 
141 % من إجمالي الناتج المحلي، بحسب وكالة موديز للتصنيف االئتماني. وازداد الوضع 
االقتصادي ســوءا جراء تدفق عدد هائل من النازحين الســوريين إلى لبنان هربا من النزاع 
في بالدهم. وأضاف الحريري “إذا بقينا على هذا النمط فسنصل إلى كارثة”، وذلك بعد عام 
مــن تعهــدات رســمية لبنانيــة بتقليص العجــز مقابل الحصــول على مســاعدات دولية بقيمة 

11.5 مليار دوالر أقرها مؤتمر للمانحين استضافته فرنسا في أبريل 2018.
لكــن الحريــري الــذي كان يصــرح للصحافيين في مجلس النواب لم يحــدد طبيعة إجراءات 

حكومته تبنيها.التقشف التي تعتزم 
واألســبوع الفائــت، تطــرق وزيــر الخارجية جبران باســيل 
إلــى إمــكان خفــض الرواتــب فــي القطــاع العــام، مثيــرا 
غضــب الموظفيــن والنقابييــن الذيــن دعوا إلــى إضراب 
اللبنانــي خطــة  النــواب  واقــر مجلــس  األربعــاء.  أمــس 
إلصالح قطاع الكهرباء ســبق أن وافقت عليها 

الحكومة في الثامن من أبريل.

الحريري يعد باجراءات تقشف غير مسبوقةرسمًيا... فوز مرشح المعارضة في اسطنبولكوشنر: خطة السالم بعد شهر رمضان
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أبوظبي ـ وكاالت

القدس المحتلة - أ ف ب

أرسل الهالل األحمر اإلماراتي طائرة إغاثة إلى طهران لمساعدة المتضررين 
مــن الفيضانات، في إطار المبادرة الســعودية اإلماراتية المشــتركة للتخفيف 

من معاناة المواطنين اإليرانيين المتضررين جراء السيول.
وبحســب مــا جــاء علــى وكالــة األنبــاء اإلماراتية “وام”، ســيرت هيئــة الهالل 
مــن  طنــا   95 متنهــا  علــى  طهــران  إلــى  إغاثــة  “طائــرة  اإلماراتــي  األحمــر 
االحتياجات اإلنســانية الضرورية لمســاندة المتأثرين من الســيول في إيران 
وذلك في إطار المبادرة اإلماراتية الســعودية المشــتركة للتخفيف من معاناة 
المواطنيــن اإليرانييــن المتضررين جراء الســيول والفيضانات المدمرة التي 

شهدتها إيران أخيرا”.
ورافــق الطائــرة وفــد مــن هيئــة الهالل األحمــر إليصــال المــواد اإلغاثية التي 

تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والخيام ومستلزمات اإليواء.

كلــف الرئيــس اإلســرائيلي رؤوفيــن ريفليــن، أمــس األربعاء، رئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهــو مهمــة تشــكيل الحكومة القادمة بعد أن ضمن األخيــر األغلبية الالزمة لذلك، 

وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
ويمنح رئيس الدولة المرشح مهلة 28 يوما إلنجاز مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال 
عدم تمكن األخير من ذلك يتم منحه مهلة أخرى مدتها 14 يوما، وإن فشل بتشكيل 
الحكومة خالل الفترتين يقوم رئيس الدولة بتكليف عضو كنيست آخر بهذه المهمة.

وحصل نتنياهو على تأييد 65 من أصل نواب الكنيست المئة والعشرين، فيما أوصى 
45 بتكليف رئيس حزب كاحول الفان بيني غانتس بتشكيل الحكومة.

طائرة إغاثة سعودية إماراتية تتجه إليران

رسميا.. تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية الرياض ـ وكاالت

اســتنكرت لجنــة الدفــاع واألمــن القومي فــي البرلمان الليبي، فــي بيان أمس األربعــاء، التدخالت القطرية والتركية في الشــؤون 
الداخلية الليبية.

ووصــف بيــان البرلمــان الــذي يعمــل مــن 
الشــرق الليبــي، التدخل “القطــري التركي” 
بأنــه ســافر وغيــر مقبــول، خصوصــا أنــه 
يصب في دعــم اإلرهاب والتطرف بالمال 
حالــة  يديــم  أنــه  إلــى  مشــيرا  والســالح، 

الفوضى وعدم االستقرار في البالد.
“التصريحــات  إلــى  البيــان  وتطــرق 
معتبــرا  المتحــدة”،  األمــم  فــي  القطريــة 
إياهــا “مناهضــة للقوات المســلحة العربية 
الليبيــة في حربهــا على اإلرهــاب وتطهير 
“ميليشــيات  مــن  طرابلــس  العاصمــة” 

اإلرهاب والمال”.
كمــا دانــت لجنــة الدفــاع واألمــن القومــي 
فــي البرلمــان الليبــي “انتهــاكات البــوارج 
اإلقليميــة  الميــاه  فــي  التركيــة”  الحربيــة 
الليبيــة فــي محاولتهــا دعــم المجموعــات 

اإلرهابية مــن خالل موانئ ومطارات في 
مصراتة وطرابلس وزوارة.

وطالبــت اللجنــة مجلس األمــن والمجتمع 
الدولــي بضــرورة منــع قطــر وتركيــا مــن 
ودعــم  الليبيــة،  الشــؤون  فــي  التدخــل 

فــي  الليبيــة  العربيــة  المســلحة  القــوات 
حربها على آخر معاقلها في طرابلس.

ولطالمــا اتهم الجيش الوطني الليبي قطر 
وتركيــا بدعــم اإلرهاب، عبــر تقديم الدعم 

المالي والعسكري عبر طرق مختلفة.

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اجتماًعا في القصر الملكي 
بالعاصمة الرياض.

إن  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  وقــال 
“المملكــة تقــف مــع العــراق، وإن مــا يجمعنــا 
هــو ديننا وأمننا ومصالحنا المشــتركة، التي 
يجــب أن تتعــزز فــي جميــع المجــاالت، وقد 
وجهنــا الــوزراء والمســؤولين بإبــداء كل مــا 
وتنفيــذ  وتنســيق  تعــاون  مــن  يســتطيعون 
لالتفاقيــات والمذكرات”، مؤكــًدا أن المملكة 
حريصة كل الحرص على التعاون مع العراق 
ومســتعدة  المجــاالت  جميــع  فــي  ودعمــه 
للتعاون لما فيه تحقيق المصالح المشتركة، 
معرًبــا عــن ارتياحــه لحالــة االســتقرار التــي 

يشهدها العراق.
 13 توقيــع  مراســم  الريــاض  فــي  وجــرت 
اتفاقية ومذكرة تفاهم بين العراق والمملكة 
العربيــة الســعودية، بحضور رئيــس الوزراء 
الشــريفين،  الحرميــن  وخــادم  العراقــي 

والوزراء من الجانبين العراقي والسعودي.
من جانبه، قال عبدالمهدي إن “العراق اليوم 
يعيــش اســتقراًرا أمنًيــا ونتطلــع إلى تحقيق 
المملكــة  نهضــة اقتصاديــة وعمرانيــة، وإن 
العربية الســعودية بلد جار وشقيق ومتطور 

وإن االنفتاح العراقي على السعودية يحقق 
مصالــح البلديــن والشــعبين”، مشــيًرا إلى أن 
اجتمــاع اللجنة التنســيقية العليا المشــتركة 
اتفاقيــات  علــى  التوقيــع  عــن  ســريًعا  أثمــر 

ومذكرات تفاهم.

قطر وتركيا تدعمان التنظيمات المتطرفة في طرابلس خادم الحرمين الشريفين مستقبال عادل عبدالمهدي

طالــب المجتمع الدولي بضــرورة منعهما من دعــم اإلرهاب والتطرف خــادم الحرمين: يجمعنا ديننا وأمننا ومصالحنا المشــتركة
البرلمان الليبي يستنكر “تدخالت قطر وتركيا” توقيع 13 اتفاقية بين السعودية والعراق
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 الطابور الخامس... 
وجوه النفاق والتواطؤ

الــدول العربيــة تحتــاج إلــى عمليــة جراحية مؤلمــة ذات فعاليــة للتخلص من 
دعــاة اإلرهــاب الفكــري وأصحــاب النفــاق والتواطــؤ مع أعداء األمــة، ولكي ال 
يســبقنا الوقــت علينــا أن نبــدأ فورا بتلــك العملية، ومــن الواجــب تعبئة القوى 
سياسيا واجتماعيا لتحصين مجتمعاتنا من – الطابور الخامس- الذي يحاول 
النفــاذ إلــى داخــل الصفوف لخلق البلبلة وشــق الجبهة الداخليــة وإثارة الفتن 
الطائفية، فمنذ بزوغ ليل الخراب العربي عام 2011 والطابور الخامس يغطي 
فمــه ويضحــك مســتمتعا بآثار الدمار والخراب ويعمل فــي الخفاء على تنفيذ 
كل الصيــغ المطروحــة إللحاق الضرر بمجتمعاتنــا العربية وتعبئة الطاقات من 
أجلهــا، ســخروا عقولهــم الملفوفــة بــورق الخيانــة مــن أجــل البحــث وتســخير 
كل شــيء لنجــاح مخططــات العمــاء، فهــم كانــوا أبطــال الصــراخ والضجيج 
والدعــاوى اإلعاميــة الفارغــة الكاذبة والتصريحات المنمقــة  وحليفا وظهيرا 

للعدوان الخارجي.
إن كل جــزء مــن األمــة العربية ابتلى بهذا الطابور الخامس )إخوان مســلمين، 
دواعــش، عمــاء إيــران بشــتى أصنافهــم وتشــكياتهم، وغيرهــم مــن القــوى 
الرجعية(، ومن السهل جدا معرفة مواقف هؤالء النهائية وطبيعة ممارساتهم 

وحتى أسلوبهم، فهناك من يقف في ساحة جماعة اإلخوان المسلمين اإلرهابية 
وال يقبل الحياة نفســها إال داخل التنظيم وتجده يدافع عنهم بشراســة وكأنه 
يضــع عينــه علــى دروب األمــل، فهو أيــا كان موقعــه ومنصبه ومهنتــه البد أن 
تفــوح منــه رائحة “اإلخوان” وأعماقه تهتز بعنف كلما ذكروا، وهناك من يطبق 
أجفانه على نظام مالي طهران الديكتاتوري حبا لهم وال يجد أي مدخل غير 
مدخلهــم ويحمــل كرهــا وحقــدا ال يوصــف علــى األمــة العربية، وفئــات أخرى 

غارقة في جوف مسرح الدواعش النتن المليء بالديدان والقذارة.
مــن أجــل هــذا البــد لنــا أن نكون حذريــن وأن يكــون العمــل الجماعــي المنظم 
وفنونهــم  وأباطيلهــم  المزيفيــن  أولئــك  كشــف  مــن  ســتمكنا  التــي  الصيغــة 
الشيطانية، فهم قد يلبسون ثوبا غير ثوبهم ولكن في حقيقة جوهرهم الزيف 

والباطل. 

ما أريد قوله هو إن أهم ما يواجه الدول العربية اليوم وجوه النفاق  «
والتواطؤ مع أعداء األمة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

نعلــم أن الكســرويين الفــرس، وهــم المنظــرون واآلباء الروحيــون للثورة الطائفيــة والعرقية 
التــي جــاء بهــا الخمينــي، وال نقصــد عامــة شــعب فــارس، نقــول نعلــم أنهــم حملــوا ومازالــوا 
يحملون حقدا دفينا على العرب المسلمين بكل األشكال، سواء سياسية أو عرقية أو دينية، 
وســواء كان هــذا الحقــد غيــر مباشــر ومخفيــا عــن العــرب المســلمين، وإخفــاؤه عبــر االدعاء 
بكذبة الوحدة اإلســامية، أو بشــكل مباشــر بالتفاخر أمام أتباعهم الخونة بأن كسرى طهران 
الخامنئي حقق احتال أربع عواصم عربية إســامية. ويرتكز هذا الحقد الكســروي الفارسي 
علــى ثــاث مبادئ، وهي الحقد على العرب المســلمين ألنهم أســقطوا امبراطوريتهم الغابرة، 
وثانيــا علــى جعــل اللغــة العربيــة الكتابــة الرســمية لهــم، وهــو مــا يعنــي تبعيــة لغويــة للعرب 
المســلمين. أمــا الثالــث فهو أن النبي العربــي كان من أمة العرب ولم يكن من الفرس، ألن هللا 
أنزل رسالته األخيرة عليهم، وبعث لهم نبيا عربيا منهم، استجابة لدعوة نبينا إبراهيم عليه 
الســام حينما طلب من هللا أن يرزق أهل هذا البيت من الثمرات، وأن يرســل إليهم نبيا من 

أنفسهم وهو ما حدث الحقا حينما كان هذا النبي من أمة العرب. 
هذا الحقد الكســروي الفارســي ضد العرب المســلمين، هو نفســه ينطبق على أبناء عمومتهم 
حزب الطورانيين العنصريين، وليس عامة الشعب الشقيق طبعا. فالطورانيون العنصريون، 
هــم فئــة عنصريــة عرقيــة يمينيــة متطرفــة، تتخــذ مــن الدعــوة اإلســامية ســتارا لتحقيــق 
أجندتها اليمينية العنصرية العرقية باستعمار العرب المسلمين اعتقادا منها أن العالم العربي 
اقتطــع مــن امبراطوريتهم الغابــرة، ولتكون طعما وخدعة للجهلة أو لمــن باع هويته العربية 

اإلسامية. 

إن كل شيء يفعله الطورانيون العنصريون في الباد العربية مقبول ومطبل ومبارك،  «
فتصريحات المنافق الطوراني الصبيانية بمواجهة إسرائيل يقابلها تصفيق وهتافات 

من قبل متذوقي الشاورما من العرب التافهين. وتصريحات المنافق الطوراني بمواجهة 
واشنطن، تقابلها دعوات بأن ينصر هللا الطورانيين وزعيمهم المنافق، أما من باع 

هويته العربية اإلسامية فهم طبعا اإلخوان المسلمون، هذا التنظيم الذي كفر بالعروبة 
اإلسامية وعبد الرموز العرقية والعنصرية غير العربية، نكاية فقط بما فعله جمال 

عبدالناصر بهم، فقد ساهم هذا التنظيم مساهمة كبيرة في تحقيق أطماع الطورانيين، 
وتسهيل مهمتهم باحتال العالم العربي سياسيا واقتصاديا وفكريا، وطبلوا له 

ولبطوالته الدون كيشوتية وتصريحاته الصبيانية، من أجل أن يكون زعيما على العرب 
المسلمين ورمزا لهم من خال مؤامرة الربيع العربي. وللحيث بقية.

مؤامرة الربيع العربي... حاقدون بثياب اإلسالم

د. طارق آل شيخان

tariq
@cogir.org 

أين تكمن راحة البال؟

بانتظــار اكتمال مشــروع ســعادة بســاحل المحــرق حتى تكتمــل واجهة المحرق 
المشــرقة ابتــداء مــن دوحــة عــراد مــرورًا بمنتزه خليفــة بن ســلمان حفظه هللا، 
لتكتمل صورة المرافق التي وفرت للمواطن متنفســًا، وفتحت أفقًا للهروب من 
ضغوطــات الحيــاة باللجــوء إلــى هــذه الواجهــات الرحبة التي كان لســمو رئيس 
الــوزراء مبادراتــه الســباقة بفتــح هذه المرافق التي من شــأنها توســيع مســاحة 
التنفس أمام المواطن وإدخال السعادة بنفوس هي اليوم بحاجة للسعادة التي 
يبحــث عنهــا اإلنســان، وهي موجــودة بالقرب منــه، لكنه يبحث عنهــا في أعالي 
الجبــال وعبــر المحيطــات والغابــات وزيــارة األطبــاء وتنــاول األدويــة والســعي 
المتــاك األمــوال والصــراع مــن أجــل الوظائــف والمراكــز وكل هــذه الحــروب 
الطويلــة يمكــن لإلنســان أن يوفرهــا علــى نفســه وفــي نفــس الوقــت يحقــق كل 
المتطلبــات واالحتياجات والنجاحات بشــيء من البســاطة والعفوية ومن دون 
هــذا الطريــق الطويل لو أحســن اختيار الوقــت واألصدقاء والمناســبات وطوع 
الظــروف مــن غيــر أن يســيء إلــى اآلخريــن أو يقفــز عليهم أو يدخــل معهم في 

مشاحنات عقيمة.
الســعادة تكمن بهذه األمكنة دون أن يخســر اإلنســان ســمعته وطهارته وشــرفه 
ومن غير أن يلطخ يده بأي من الممارســات غير الســوية، ففي عالم يختلط فيه 

مــع اآلخريــن يمكنــه من غير كذب ونفاق ومــن دون لف ودوران أن يحقق راحة 
البال بعيدًا عن المناكفات والتنمر وغيرها من مظاهر االســتفزاز التي يتمتع بها 

البعض ويشقى خالها ثم يشتكي من تعاسة يومه.
الســعادة في الصدق والبســاطة والعفوية والبعد عن األمراض والمعاناة التي ال 
طائل منها بسبب الحسد والغيرة والصراع على المراكز والنفوذ، ولو أن اإلنسان 
اكتشــف هــذا العالم الجميل مبكرا لوفر عليــه الكثير من الوقت والجهد وحافظ 
على الصحة مع مسحة من السعادة التي قضى دهرا في البحث عنها بالوسائل 

المخادعة.
مــن منــا لــم يدركــه مــرض أو تعاســة أو ضجــر أو وحدة مــن الحياة ومــن الناس 
حوله؟ ومن منا لم يتعرض في اليوم الواحد للكثير من اإلشكاالت والتدخات 
وســخافة اآلخرين؟ لكن بشــيء من البســاطة والعفوية وتجاهل كل ما يســيء 
سوف يجتاز المرء كل العقبات مهما كانت، لكن السؤال من يستخدم العقل في 
كل ذلك بدال من المشــاعر والعواطف المتســرعة التي تســير تصرفاتنا. الســعادة 

تكمن في أفكارك، ومن شأنها أن تسعدك أو تتعسك.

تنويرة: لو اختلفت مع العالم واتفقت مع نفسك فأنت الرابح. «

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة
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ُصدمــت حقيقــة مــن قــرار وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة الخــاص باســتثناء أهالــي 
مرضــى التوحــد مــن منحهــم ســاعتي راحــة يوميــًا، باعتبــار أن التوحــد ال يصنــف ضمــن 
اإلعاقــات الشــديدة، وبالتالــي فــإن أهاليهــم غيــر مســتحقين لهــذه الســاعات المعفــاة مــن 

دوامهم الرسمي!
أي إجحــاف أكثــر مــن هذا ياقيه أهالي أطفال مرضى التوحد؟ فا مراكز حكومية يمكن 
أن يسجلوا أطفالهم فيها ليتلقوا التدريب والتعليم الذي يستحقون ويحتاجون، وال رأفة 
بأهاليهــم الذيــن يســتحقون معاملة خاصــة تمكنهم من توفير بضع ســاعات يوميا لتوفير 

الرعاية المطلوبة لفئة مهمشة. 
أيعلم من قرر استثناء أهاليهم من هذه الساعتين أن الطفل التوحدي يعاني من صعوبة 
فــي النــوم، ويبقــى ليلــه وحتــى فجره يتعــذب ويعذب أهله لعــدم قدرته علــى النوم؟ ما 
يضطــر البعــض منهــم ألخذ أدوية تنظم نومه دون جدوى! ومــا يعني أن األهالي يعانون 
مــن إجهــاد وقلة نوم ســتؤثر باشــك على قدرتهم في العمل! أيتخيــل من أيد هذا القرار 
وضــع األهالــي صباحــًا عندمــا يمتنــع الطفــل التوحــدي مــن تقبــل األوامــر فيرفــض لبس 
مابسه، أو الذهاب لدورة المياه أو غسل وجهه وأسنانه، أو حتى رفضه الجامح ركوب 
الســيارة، فكل دقيقة صباحًا محســوبة، فالشــوارع مختنقة واالزدحامات تزيد من توتر 
الطفــل التوحــدي الــذي قد يدخل في موجــة غضب، تدفعه إلى االعتداء الجســدي على 

الوالدين!
وحتــى لــو أســند األهالي عمليــة توصيل الطفل التوحــدي لمركزه أو مدرســته لمواصات 
خاصــة، هــل ســيتحمل الســائق مســؤوليته؟ هــل ســيحتويه حــال غضبــه وثورتــه؟ وهــل 
ســيأمن أهله أصاً أن يوصله أي ســائق؟ فبعض أطفال التوحد متأخرون في النطق وقد 

ال ينطقون، فكيف سيشكو ألهله إن تعرض ألي اعتداء من أي نوع كان؟
كل هــذا فــي “كوم”، ومســألة كثرة مرض الطفل التوحدي فــي “كوم” آخر! فضعف مناعته 
تعرضه ألمراض متعددة، وعلى فترات متقاربة، ما يعني أن أهله سيتنقلون من مستشفى 
آلخــر، خصوصــًا إذا علمنــا أن بعــض مرضــى التوحــد يعانــون مــن إعاقــات أخرى تســتلزم 
رعاية إضافية، فبعد كل ذلك أال يستحق أحد األبوين ساعتي رعاية لطفلهم التوحدي؟ 

ياسمينة: الطفل التوحدي بحاجة إلى رعاية مضاعفة واهتمام خاص، فابد من  «
إعادة النظر بالقرار يا وزارة التنمية.

ومرضى التوحد؟!

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

تسونامي الصهاينة

بعــد أن ضربــت الموجــة األولــى مــن موجــات المــد العالــي )تســونامي( جــزر 
إندونيســيا فــي 2004، حملــت إلــى الشــاطئ إغراءاتهــا مــن طرائــف البحــر، 
قواقع وغرائب بحرية جميلة... فاطمأّن السكان الذين أفزعتهم تلك الموجة 
العماقــة ونزلــوا يلتقطــون مــا رمتــه لهــم مــن شــراك، انتبهــت فتــاة صغيــرة 
وصاحــت بهــم محــذرة: إن األمــر لــم ينتــه بعــد، والموجــات األضخــم آتيــة. 
انطلقــت الفتــاة إلى أعالــي الجبال لتعتصم بها، ولحقها مــن لحقها من الناس، 
ولكــن الاهيــن ظلــوا يجمعون النــوادر حتى غطتهم الموجــات التي تاحقت 

وخلفت كارثة إنسانية رهيبة.
ربما هذا ما يصلح أن يقال عن االنســحاب اإلســرائيلي من الحضور للمؤتمر، 
تنفــس أناس كثيــرون الصعداء، وارتاحت أعصاب الغاضبين، وتجنبت الباد 
والعباد حرجًا ال معنى له أساسًا، وانطلق المحللون الذين هم في كل فضائية 
يهيمون ليقولوا طنطنات يصعب فهمها عن أســباب هذا اإلحجام اإلســرائيلي 
المبــارك عــن المجــيء إلى أرضنــا حتى وإن تــذّرع أولئك بالمخــاوف األمنية، 

وهي ذرائع ال تقنع عنزة.
بعــد أن كان النــاس يفاخــرون بوقوفهــم مع الحق صاروا اليوم يســتحون من 
فعــل ذلــك، وإن وقفوا وقفوا خجلين على حياء، وهذا ما نتفهمه، فإننا اليوم 
إمــا أن نندمــج فــي العالــم تمــام االندمــاج ونقبــل منــه كل شــيء، بمعنى “كل 
شــيء” على أن نتخلى بل ونتبرأ من “كل شــيء” نؤمن به حتى نكون الئقين 
باالندمــاج، وإمــا أن ننــزوي بعيــدًا. والكيــان المحتل – وأّيــًا كان موقفنا منه – 
جزٌء من العالم، فإما أن نستضيف الفعاليات العالمية وليس لنا أن نمنع أحدًا 

من المشاركة، وإما أن نعتذر ونكون إقليميين فقط... وعلينا اتخاذ موقف.

الصهاينة الذين انسحبوا اليوم وتركوا بعضنا يفرح بـ “النصر الجزئي”  «
سيعودون إلى المنطقة بتكتيكات أخرى، سيطمئنون إلى أنهم 

مرحب بهم، فما كانت تلك الحركة إال اختبار القط للماء... وعلينا 
اتخاذ موقف.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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تقام اليوم المباراة النهائية 
لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد 

بين باربار والنجمة، وكل األمنيات 
ا مثيًرا يسوده  أن نشهد لقاًء فنيًّ

الود والتنافس الشريف بين العبي 
وجماهير الفريقين، وتخرج المباراة 

إلى بر األمان بكل ما فيها.

يبدو أن اتحاد اليد يعيش في 
كوكب آخر من الزمن وال يرى ما 

تصنعه االتحادات األخرى من 
خطوات تطويرية وتحفيزية 

إلنعاش المستوى الفني وجذب 
الجماهير والمتابعين لمتابعة 

أنشطته الرياضية الفقيرة.

أشاد الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس المجلس األعلى سمو الشيخ عبدهللا 
 NHRA بــن حمــد آل خليفــة بتصدر فريــق “بحرين ون” منافســات بطولــة العالم
للســيارات فئــة برومــود، وذلــك بعــد تحقيق متســابق الفريق ســتيفي جاكســون 
المركــز األول فــي ســباق الجولــة الثانيــة الذي أقيــم على حلبة هيوســتن بوالية 

تكساس في الواليات المتحدة األميركية.  
وأكــد ســموه أن تصــدر “بحريــن ون” للبطولــة منــذ الجــوالت األولــى يؤكــد قــوة 
التحضيرات للمشاركة في هذه البطولة العالمية والمنافسة على اللقب، مضيفا 
ســموه أن الفريــق فــرض نفســه بيــن الفــرق والســائقين فــي الســنوات الماضية. 
وأعرب سموه عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لفريق “بحرين ون” وسائقيه 

في الجوالت القادمة، وأن يحافظ الفريق على صدارته للبطولة العالمية. 

“بحرين ون” يحقق المركز األول 

تصــدر فريق “بحرين ون” بطولة العالم 
NHRA للســيارات فئة برومود لموســم 
2019 بمجمــوع 214 نقطــة بعــد تفــوق 
المتسابق ستيفي جاكسون في السباق 
ثانيــة   5.679 وقــدره  بزمــن  النهائــي 

وبســرعة 423 كيلومتــرا فــي الســاعة، 
فيمــا خــرج المتســابق خالــد البلوشــي 
مــن الــدور األول للبطولة بعد مواجهته 
زميله ســتيفي جاكسون. أما المتسابق 
ريكــي ســميث تعــرض لعطــل فنــي في 

الجولة األولى أبعده عن المنافسة. 
وســتقام الجولــة الثالثــة مــن البطولــة 

نــورث  بواليــة  شــارلوت  فــي  العالميــة 
كارولينــا األميركيــة مــن 26 وحتــى 28 
أبريــل الجــاري، وســط منافســة كبيــرة 
لســائقي فريــق “بحريــن ون” مــع عــدد 
كبيــر مــن أمهــر الســائقين حــول العالــم 
تقــام  التــي  البطولــة  منافســات  فــي 
جميــع جوالتهــا فــي الواليــات المتحدة 

األميركية. 
وتمتلــك بطولــة العالــم NHRA شــعبية 
المتحــدة،  الواليــات  فــي  جارفــة 
مــن  اآلالف  مئــات  وتســتقطب 
المشــجعين ســنويا إلى حلبات الســباق 
لالســتمتاع بمنافســات الســيارات التي 

تقام على مدى 10 أشهر في السنة.

المتسابق ستيفي جاكسونسمو الشيخ عبدالله بن حمد

ســتيفي جاكســون يحقق المركز األول في الجولة الثانية بهيوستن

عبداهلل بن حمد يشيد بتصدر “بحرين ون” بطولة العالم 16

تأهل األهلي إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على ســترة بهدف دون رد، في المباراة 
التــي جمعــت الطرفيــن، أمــس، على االســتاد الوطنــي، ضمن منافســات الجولة 16 

لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وتمكن األهلي من حســم البطاقة األولى 
للصعــود مــن دوري الدرجــة الثانيــة عبــر 
وصولــه للنقطــة )38(، فيمــا بقيــت عليــه 
نقطــة واحــدة؛ مــن أجــل ضمــان اللقــب 
رسميا قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وســجل هدف األهلي أمس الالعب باقر 
العصفور في الدقيقة 5 من زمن المباراة 
شــكرهللا،  نــواف  الحكــم  أدارهــا  التــي 
وعبدالرحمــن  جعفــر  محمــد  وعاونــه 
إســماعيل  الرابــع  والحكــم  الدوســري، 

حبيب.
وفــي مبــاراة ثانيــة أقيمــت أمــس علــى 
عيســى  مدينــة  تعــادل  األهلــي،  اســتاد 

واالتحاد سلبا من دون أهداف.
وفــي مبــاراة ثالثــة أقيمــت علــى اســتاد 
خليفــة،  آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ 
بهــدف  البحريــن  علــى  البســيتين  فــاز 

عبــدهللا  الالعــب  وســجله  مقابــل،  دون 
مــن  بذلــك  البســيتين  مقتربــا  العجمــي، 
إلــى  المباشــرة  الثانيــة  البطاقــة  خطــف 
الــدوري الممتــاز، إذ يحتــاج إلــى فوز من 

مباشــرة  ليتأهــل  المقبلتيــن؛  المباراتيــن 
بعيدا عن حسابات الملحق.

وبنــاء علــى نتائــج أمــس، فــإن ترتيــب 
فــي  األهلــي  كاآلتــي:  صــار  الــدوري 

الصدارة برصيد 38 نقطة من 14 مباراة، 
البســيتين وصيفــا برصيــد 32 نقطــة من 
 14 مــن  نقطــة   28 ســترة  مبــاراة،   14
مبــاراة، مدينــة عيســى 26 نقطــة من 15 

مبــاراة، االتحاد 25 مــن 15، البحرين 15 
مــن 14، التضامــن 10 مــن 14، قاللــي 6 
مــن 14، وأخيــرا االتفــاق بنقطــة وحيدة 

من 14 مباراة.

األهلـــي يصعـــــد إلى الـدوري الممتــــــاز

من لقاء األهلي وسترةفرحة أهالوية بالهدف )تصوير: سيد علي شبر(

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كلف االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، رئيس قســم شــؤون الحكام باالتحاد البحريني 
لكــرة القــدم ومقيــم ومكتشــف الحــكام اآلســيوي جاســم محمــود؛ لإلشــراف علــى 
تقييــم واكتشــاف الحكم الدولي األردني محمــد مفيد ناصر، في زيارة تقيمية هي 

الثالثة للحكم األردني ضمن برنامج مكتشفي الحكام.

علــى  محمــود  جاســم  وسيشــرف 
ناصــر  الحكــم محمــد مفيــد  تقييــم 
البقعــة  فريقــي  مبــاراة  خــالل 
 3 يــوم  ســتقام  التــي  والفيصلــي، 
مايــو المقبــل، ضمن إطار منافســات 

الدوري األردني.
قبــل  مــن  الصــادر  التكليــف  ويأتــي 
االتحــاد القــاري تأكيــدا علــى الثقــة 
الكــوادر  بهــا  تتمتــع  التــي  الكبيــرة 
خــالل  مــن  البحرينيــة،  التحكيميــة 
إشــرافهم علــى العديــد مــن مهمــات 

تقييم واكتشاف الحكام.
ويعــد جاســم محمــود مــن األســماء 
مقيمــي  مســتوى  علــى  المعروفــة 
اآلســيويين،  الحــكام  ومكتشــفي 
بحرينييــن  مقيميــن   3 وهــم ضمــن 
اآلســيوي  االتحــاد  لــدى  معتمديــن 
إلــى جانــب عبدالرحمــن عبدالخالق 
العــالن، عــالوة علــى مقيــم  وخالــد 
عبدالرحمــن  الصــاالت  حــكام 

عبدالقادر.
وســبق لجاســم محمــود أن أشــرف 
العديــد  واكتشــاف  تقييــم  علــى 
القــارة  مســتوى  علــى  الحــكام  مــن 
اآلســيوية؛ نظــرا لمــا يتمتــع بــه مــن 
خبــرة كبيرة، عــالوة على التكليفات 
علــى  إليــه  تســند  التــي  المتعــددة 
صعيــد تقييم الحــكام في البطوالت 

اآلسيوية.

محمود يكتشف حكًما أردنًيا دولًيا

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 
الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة أن الشــيخ 
طــالل الفهد الصبــاح رئيس اللجنــة األولمبية 
الكويتيــة المؤقتــة ُيعــد أحــد أعــالم الرياضــة 
فــي منطقــة الخليــج وقارة آســيا كذلــك نظًرا 
لــدوره الكبيــر في رفعــة وتطــور الرياضة في 
الشــيخ  أن  إلــى  مشــيًرا  والمنطقــة،  الكويــت 
الفهــد ترك فراًغا لــدى غيابه في رحلة عالجه 

الخارجية.
 جاء ذلك، لدى اســتقبال ســموه للشيخ طالل 
الفهــد لــدى زيــارة األخيــرة للبحريــن لحضــور 
مباراة القادسية الكويتي والمالكية البحريني 
في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
إذ قــّدم ســموه للشــيخ الفهــد خالــص تحياتــه 
وتمنياته بالشــفاء التام بعــد عودته من رحلة 
عالجــه الناجحــة فــي لنــدن والتــي اســتمرت 

طويالً.
 وأضاف سمو الشيخ عيسى بن علي “بال شك 
ــا  فــإن الشــيخ طــالل الفهــد ُيعــد اســًما رياضيًّ

تواجــده  نتمنــى  المنطقــة ونحــن  فــي  المًعــا 
باســتمرار من أجــل خدمة الرياضــة الكويتية 
لمــا  نظــًرا  والعربيــة واآلســيوية  والخليجيــة 
يمتلكــه مــن خبــرة كبيــرة فــي هــذا المجــال، 
ونأمل أن يعود لمزاوله حياته بشــكل طبيعي 

ويمارس مهامه الرياضية على أكمل وجه”.
وقال ســموه “بال شــك فإن التعــاون الرياضي 
مــا بيــن مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت لــه 
جــذور تمتد لزمــن طويل، ونأمــل بالتأكيد أن 
ــا ومســتقبالً مــع  يتواصــل هــذا التعــاون حاليًّ

عــودة الرياضية الكويتيــة للواجهة من جديد 
خصوًصــا أنهــا صاحبة باع طويــل ومميز في 
جميــع األلعــاب وهي أحــد األركان الثابتة في 

الرياضية الخليجية والعربية واآلسيوية”.
وكان الشــيخ طــالل الفهــد قــد عــاد مــن لندن 
بعــد  الجــاري  أبريــل  شــهر  مــن  الثامــن  يــوم 
رحلــة عــالج طويلــة هنــاك، وبــدأ فــي تنفــس 
هــواء الرياضــة مــن خــالل حضــوره مباريات 
فريقه نادي القادســية سواًء التي أقيمت في 

الكويت أو خارجها.

جانب من اللقاء

أكــد أنه أحد أعــام الرياضــة بمنطقة الخليج وقارة آســيا
سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل طالل الصباح

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

الســلة  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  اختــار 
عضــو  المحــاري  أحمــد  المصــور  الزميــل 
البحرينــي  باالتحــاد  اإلعالمــي  المركــز 
ا لبطولة  لكــرة الســلة ليكــون مصــوًرا رســميًّ
األنديــة الخليجية التاســعة والثالثين التي 
صالــة  علــى  المنامــة  نــادي  سيســتضيفها 
مدينــة خليفــة الرياضيــة خــالل الفتــرة من 
20 لغايــة 27 أبريــل الحالي، وهــي المؤهلة 

لبطولة آسيا لألندية كذلك.
ويأتــي اختيــار المحــاري لهذه المهمــة نظًرا 
لكفاءتــه وألنــه المصــور البحرينــي الوحيد 
اآلســيوية  التصويــر  شــهادة  يحمــل  الــذي 
المعتمدة من االتحاد اآلســيوي لكرة الســلة 
كونه شــارك في ورشة ســابقة لالتحاد، كما 
شــارك فــي تصويــر العديــد من المنافســات 
الشــباب  لمنتخبــات  آســيا  بطولــة  ومنهــا 
والمؤهلة لنهائيات كأس العالم التي أقيمت 
فــي تايلنــد خــالل شــهر أغســطس الماضي 
باإلضافــة لتصفيات كأس آســيا للمنتخبات 

في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين.
وباشــر المحــاري مهامــه مــن خــالل تصوير 
العديد من األمور المتعلقة بالبطولة وكذلك 
ســيقوم بعقد جلسات تصوير منوعة للفرق 
بحســب المتطلبــات التــي يريدهــا االتحــاد 

اآلسيوي للعبة.
المركــز  رئيــس  الــدرازي  حســين  وأكــد 
اإلعالمي في االتحاد البحريني لكرة السلة 
إن اختيــار المحاري لهذه المهمة يأتي نظًرا 

لكفاءتــه فــي هــذا المجــال وخبرتــه التــي 
اكتســبها جراء تواجده المتكرر في تغطية 
المســابقات الســالوية اآلســيوية وحصولــه 
على شــهادة التصوير المعتمدة من االتحاد 

اآلسيوي، 
وقــال الــدرازي إن ســمو الشــيخ عيســى بن 
علــي آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحرينــي 
علــى  الحــرص  كل  حريــص  الســلة  لكــرة 
االهتمــام بكافة منتســبي االتحــاد وفي كل 
المجــال اإلعالمــي،  بينهــا  المجــاالت ومــن 
مــن  العديــد  اإلعالمــي  المركــز  يضــم  إذ 
الكفــاءات المشــهود لهــا بالتميــز والنجــاح، 
مضيًفــا “نفتخــر بأن يضــم المركز اإلعالمي 
عضًوا بهذه الكفاءة وهذه السمعة الكبيرة، 
وبالتأكيــد لــم يتــم اختياره لهــذه المهمة إال 
لثقــة القائميــن علــى اإلعــالم فــي االتحــاد 
لمهامــه  تأديتــه  بعــد  بقدراتــه  اآلســيوي 
بنجاح في االســتحقاقات الســابقة ونتمنى 

له التوفيق في المهمة الجديدة”.

 أحمد المحاري

البحريني الوحيد الذي يحمل شــهادة التصوير اآلسيوية المعتمدة
ا لخليجية السلة لألندية المحاري مصوًرا رسميًّ

أحمد مهدي
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هيوستن

اللجنة اإلعالمية

اســتقبل ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل 
خليفــة محافــظ المحافظــة الجنوبيــة، محمــد العجمــي 
رئيــس جهــاز كــرة الســلة وعــددًا مــن العبــي فريــق كرة 

السلة بنادي الرفاع الرياضي. 
وهنأ سموه، رئيس جهاز وفريق كرة السلة على فوزهم 
بــكأس خليفــة بــن ســلمان لكــرة الســلة، مشــيدًا ســموه 
بــدور ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل 
جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة فــي تحقيق العديد 
مــن النجاحات الرياضية. كما هنأ ســمو المحافظ، أخيه 
ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة رئيــس االتحاد 
البحرينــي لكرة الســلة بمناســبة النجاح المبهر لمســابقة 
كأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة في نســختها الثالثة 
متمنيــًا للجميــع تحقيــق اإلنجــازات الرياضية المشــرفة 

على الصعيد المحلي والدولي.
الشــديد باإلنجــازات  وأبــدى ســمو المحافــظ، اعتــزازه 
التــي تحققت مؤخرًا وأكــدت على روح الفريق الواحد، 

مشــيرا إلــى أن اإلنجــازات التــي حققهــا نــادي الرفــاع 
الرياضــي برئاســة الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة 
رئيس مجلس إدارة النادي وضعت بصمة واضحة على 

الصعيد الرياضي واالجتماعي.
ومــن جهتــه، أعــرب محمــد العجمــي رئيــس جهــاز كــرة 

الســلة بنادي الرفاع الرياضي عن تقديره لتشــجيع سمو 
الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة محافــظ المحافظة 
الجنوبية، مشــيدا بدور سياســة التواصل التي ينتهجها 
ســموه في دعــم اإلنجازات الرياضيــة واالجتماعية في 

نطاق المحافظة.

محافظ الجنوبية يهنئ الرفاع بلقب كأس خليفة بن سلمان

  جاسم محمود

البسيتين يتخطى 
البحرين ويقترب 

من خطف 
البطاقة الثانية



غادر صباح اليوم )األربعاء( وفد اللجنة البارالمبية البحرينية أللعاب القوى لذوي العزيمة إلى المغرب، تمهيًدا إلقامة معسكر خارجي خالل 
الفتــرة 16 21- أبريــل، وحيث ســيتضمن المعســكر اختبارات بدنية لالعبين والالعبات وتدريبات األحمــال، باإلضافة إلى التدريبات الفنية، 

وقياس مستوى الالعبين والالعبات إلى جانب التأقلم مع أجواء المنافسة. 

 ويأتي المعســكر ضمن برنامج إعداد الفريق 
للمشــاركة في بطولة المغرب الدولية الرابعة 
أللعاب القوى لذوي العزيمة والتي من المقرر 
المتنافســة  الــدول  المغــرب  تســتضيف  أن 
فــي الفتــرة مــن 21 حتــى 28 من شــهر أبريل 
الجاري، وتعتبر هذه البطولة تأهيلية لبطولة 

العالــم التي ســوف تقام في دبــي في نوفمبر 
القادم. 

 ويترأس الوفد ســارة الشــاوي القائم بأعمال 
األميــن العــام للجنــة البارالمبيــة البحرينيــة، 
الرمــي  ومدربــي  نجــم،  عبــدهللا  واإلداري 
عبــدهللا حامــد،  وســلطان  الرفاعــي  يوســف 

محمــد  يوســف  البدنيــة  اللياقــة  ومدربــي 
جاســم،  فهــد  وأحمــد  ابراهيــم  وحســين 
المتحركــة  الكراســي  الجــري علــى  ومدربــي 

رمضان يوسف وعلي الغزال.
 فيمــا يمثل الفريق البحريني كل من: فاطمة 
عبدالــرزاق صفــر، روبــا يوســف العمــري، أمل 

احمد فردان، عبدهللا الشــاوي، أحمد مشيمع، 
مريــم صابــر الحميــدي، زهــرة علــي الكليــب، 
علــي منصور، محمد جاســم، إلياس الياســي، 

محمود العرادي، سعد محمد، نصار الوقزه.
 وأكــدت رئيســة الوفــد ســارة الشــاوي القائم 
البارالمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  بأعمــال 
البحرينيــة أن الفريــق ســيدخل البطولــة مــن 
أجل المنافســة على المراكز المتقدمة، وإبراز 
الفريــق  يعكســها  التــي  المتميــزة  الصــورة 
بألعــاب القوى لذوي العزيمة مما في ذلك من 

تشريف لمملكة البحرين في هذا الجانب.

وفد ألعاب القوى لذوي العزيمة يعسكر في المغرب
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أكــد رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة 
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة 
الوطــن  ممثلــي  خلــف  االتحــاد  وقــوف 
البطولــة  فــي  واألهلــي  المنامــة  فريقــي 
الخليجية التاســعة والثالثين لكرة الســلة 
التــي سيســتضيفها نــادي المنامــة خــالل 
الفترة من 20 لغاية 27 أبريل الحالي على 
صالة مدينة خليفة الرياضية، مشــيًرا إلى 
أن الفريقيــن قــادران علــى تحقيق أفضل 
والوصــول  البطولــة  هــذه  فــي  النتائــج 

لتحقيق أفضل المراكز فيها.
جــاء ذلــك، لــدى زيــارة ســموه يــوم أمــس 
لتدريبــات الفريقيــن التحضيريــة األخيرة 
المهــم  الخليجــي  المعتــرك  خــوض  قبــل 
إذ  الســبت،  غــٍد  بعــد  يــوم  ســيبدأ  الــذي 
اطمــأن ســموه في هــذه الزيــارة على آخر 
لخــوض  الجانبيــن  مــن  االســتعدادات 
البطولــة واســتمع لبعــض األمــور الخاصــة 
بالفريقيــن قبل خــوض البطولة من خالل 
التعرف على بعض األمور اإلدارية والفنية 
والتقــى بالعبــي الفريقيــن كذلــك وحثهم 

علــى الظهــور المشــرف، فــي حيــن اطلــع 
كذلــك على آخر تحضيرات واســتعدادات 

نادي المنامة الستضافة هذا الحدث.
وقال ســمو الشــيخ عيســى بن علــي “منذ 
المنامــة  نــادي  تــم اعتمــاد اســتضافة  أن 
للبطولــة فإننــا أعلنــا وقوفنــا إلــى جانبهم 

وقوفنــا  وكذلــك  االســتضافة  هــذه  فــي 
مــع الفريــق المنامــي واألهــالوي في هذه 
البطولــة، أوالً مــن أجــل إظهــار المســتوى 
مملكــة  تقدمــه  الــذي  الرفيــع  التنظيمــي 
البحرين لدى اســتضافتها جميع األحداث 
الخارجيــة، وكذلــك علــى الصعيــد الفنــي 

فإننا نرغب في أن يظهر الفريقان بصورة 
فنيــة مميــزة تعكــس مــا وصلــت لــه كــرة 
الســلة البحرينيــة وكذلك المنافســة بقوة 
وبالتأكيــد  البطولــة،  لقــب  تحقيــق  علــى 
نحن نرى أنهما قادران على حصد الكأس 

الخليجي إن شاء هللا”.

وحــّث ســموه العبــي الفريقين لــدى لقائه 
بهما على تقديم أفضل ما لديهما في هذه 
البطولــة بالذات إنهم يمتلكــون إمكانيات 
الصفــوف  لتطعيــم  باإلضافــة  كبيــرة 
واألهلــي  مميزيــن،  محترفيــن  بالعبيــن 
أيًضا اســتفاد من المعســكر الخارجي في 

القاهــرة، فــي حيــن أشــاد ســموه بالقيادة 
الفنيــة الوطنيــة للفريقيــن والمتمثلــة في 
ســلمان رمضــان بنــادي المنامــة وحســين 
أنهمــا  النــادي األهلــي وأكــد  فــي  قاهــري 
قــادران علــى قيــادة فريقيهمــا للوصــول 

بعيًدا في هذه البطولة.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ــة لــلــســلــة ــي ــج ــي ــل ــخ ــي الـــبـــطـــولـــة ال ــ ــور الـــمـــشـــّرف ف ــهـ ــظـ حــّثــهــمــا عـــلـــى الـ

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور تدريبي المنامة واألهلي

شــارك عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني 
لفنــون القتــال المختلطــة رئيــس االتحــاد البحرينــي للمالكمــة خالــد عبدالعزيــز 
الخيــاط فــي اجتماع الجمعيــة العمومية لالتحاد اآلســيوي للمالكمة، الذي عقد 
يــوم أمــس “األربعــاء” بالعاصمــة التايالنديــة بانكــوك، الــذي شــهد حضــور 36 

يمثلون االتحادات الرياضية المنضوية تحت مظلة االتحاد القاري.

 وقــد بــدأ االجتماع بكلمة ترحيبية من 
قبــل رئيس االتحاد اآلســيوي للمالكمة 
أنــس العتيبــة، حيــث أكد خــالل الكلمة 
ســبيل  فــي  الجهــود  تكاتــف  بضــرورة 
الهادفــة  البرامــج  تنفيــذ  علــى  العمــل 
الــدول  فــي  الرياضــة  هــذه  لتطويــر 
األعضــاء، بمــا يحقــق لهــا رفع مســتوى 
قــادرة  لتكــون  الوطنيــة،  منتخباتهــا 
علــى المشــاركة فــي مختلــف المحافل 

الرياضية الدولية.
محضــر  اســتعراض  تــم  بعدهــا،   

علــى  والموافقــة  الســابق  االجتمــاع 
تعديــالت بالالئحــة الداخليــة لالتحــاد 
اســتعراض  كذلــك  وتــم  اآلســيوي، 
الميزانيــة التقديريــة لعــام 2019. بعــد 
ذلك جرت انتخابــات اللجنة التنفيذية 
لالتحــاد اآلســيوي، التي تنافــس عليها 
4 مرشــحين مــن الدولــة العربيــة، هــي: 

الكويت، األردن، العراق وفلسطين.
التقــى  االجتمــاع،  هامــش  وعلــى   
عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  البحرينيــة 

لفنــون القتال المختلطة رئيس االتحاد 
الخيــاط  خالــد  للمالكمــة  البحرينــي 
للمالكمــة  اآلســيوي  االتحــاد  برئيــس 
الخيــاط  نقــل  حيــث  العتيبــة،  أنــس 
لرئيــس االتحــاد القــاري تحيــات ســمو 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 

األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 

البحرينية. 
وقــد بحــث الخيــاط مع العتيبة الســبل 
الكفيلــة لتعزيــز العالقــات الثنائيــة بين 
االتحادين، بما يســهم في رفع مستوى 

التعــاون وتحقيق الشــراكات، التي من 
شــأنها أن تســهم فــي الدفــع بالمالكمــة 
البحرينيــة نحــو مســتويات متطــورة، 
تخدم ترجمة رؤية ســمو الشــيخ خالد 
فريــق  بتشــكيل  آل خليفــة،  بــن حمــد 
وطنــي قادر علــى المنافســة والوصول 

مقــدًرا  األولمبيــة،  األلعــاب  لــدورة 
الجهــود  ذاتــه،  الوقــت  فــي  الخيــاط 
االتحــاد  رئيــس  يبذلهــا  التــي  الكبيــرة 
اآلســيوي للمالكمة في دعم االتحادات 
الوطنيــة بمــا يســهم في االرتقــاء بهذه 

الرياضة.

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

الخياط يشارك باجتماع عمومية االتحاد اآلسيوي للمالكمة

الخياط مجتمًعا مع رئيس االتحاد اآلسيوي للمالكمة

النجمــــة وبــاربــار... مـــن يظفــــر بدرع دوري اليـــد؟
ــث ــ ــال ــ ــث ــ ــز ال ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الــــــديــــــر يـــتـــغـــلـــب عــــلــــى األهــــــلــــــي ويــــحــــقــــق الـ

ســيكون عشــاق لعبــة كــرة اليــد اليــوم )الخميس( على موعد مرتقب بقمة كبيرة تجمع النجمــة وباربار في المباراة النهائية لدوري أنديــة الدرجة األولى لكرة اليد وذلك 
في تمام الساعة 7 مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ومــن المؤكــد أن تمتلئ مدرجات الصالة 
عن بكرة أبيها من ِقبل جماهير الطرفين 
هــذه  فــي  العبيهمــا  ونصــرة  لمــؤازرة 
أيضــا  تأكيــد  بــكل  المنتظــرة.  الموقعــة 
أن اللقــاء لــن يخلــو مــن اإلثــارة والقــوة 
والندية بين الفريقين الساعيين لتحقيق 
ينتظرهــا  قمــة  باللقــب.  والظفــر  الفــوز 
الكثير كونها تشــهد وجود أفضل عناصر 
اللعبة على الصعيد الدولي والمحلي في 

صفوف الفريقين.

النجمة وباربار

علــى  الثالــث  النهائــي  يخــوض  النجمــة 

نجــح  أن  بعــد  الموســم  هــذا  التوالــي 
الســوبر  “الســوبر،  بكــؤوس  الفــوز  فــي 
البحرينــي اإلماراتــي، وبــكل تأكيــد يعي 
تماًما أنه مطالب بلقب اليوم كون ال عذر 
له في ظل األسماء والعناصر الموجودة 
في صفوفه. “الرهيب” يدخل لقاء اليوم 
بهدفيــن ال ثالــث لهما، أوالً الفــوز باللقب 
واألمر الثانــي رد االعتبار لخصمه باربار 
الذي جرده من اللقب بالموسم الماضي، 
بعدما نجح في كســر شــوكة األهلي في 
مباراتين متتاليتين بالدور قبل النهائي.
حســين  يفتقــد  الــذي  النجمــة  ويعــول 
الصيــاد فقــط الحترافــه الخارجــي على 
عبدالحســين،  محمــد  حارســه  مــن  كل 

حســين بابور، علي عيد، األخوين محمد 
وعلي ميرزا، حســن شهاب، مهدي سعد، 
بالل بشــام، حســين محمد، حســين علي 

“جنكــي، حســن محمــود، محمــود الونــة 
وعناصر أخرى شابة.

موســًما  يقــدم  اآلخــر  هــو  باربــار، 

الصحيــح  الطريــق  فــي  ويســير  طيًبــا 
لمنصــة التتويــج لمســابقة الــدوري بعــد 
المســتويات والنتائج األكثر من إيجابية 
يمنــي  البنفســج  مؤخــرًا.  قدمهــا  التــي 
النفس باستغالل نشوة الوصول للنهائي 
مباراتيــن  فــي  الديــر  علــى  تغلبــه  بعــد 
متتاليتين، وإفراغهــا اليوم أمام خصمه 
مــن أجــل تحقيــق الهدف المنشــود الذي 
البــد أن يســعى إليــه طالمــا وصــل لهــذه 
المرحلــة بعــد عنــاء كبير والحفــاظ على 
الماضــي  بالموســم  حققــه  الــذي  اللقــب 
باربــار  أعــوام. ويعتمــد   10 غيــاب  بعــد 
بقيادة مدربه علي الفالحي على االخوة 
أبنــاء عبدالقــادر )جعفر، محمــود(، أحمد 
المقابــي، محمــد حبيــب، جعفــر عبــاس، 
أحمد موســى، عبدهللا الســالطنة، حسن 

علــي، وحارســيه عيســى خلــف وقاســم 
الشويخ وأسماء أخرى.

الدير ثالث الدوري

الفــوز علــى  الديــر نتيجــة  حقــق فريــق 
التــي  المبــاراة  فــي   )24/25( األهلــي 
جمعتهما أمس لتحديد المركزين الثالث 
األولــى  الدرجــة  أنديــة  لــدوري  والرابــع 

لكرة اليد.
وكان الشــوط األول قــد انتهــى لصالــح 
بنتيجــة  أهــداف   4 بفــارق  األهلــي 
)12/16(، وبذلــك أنهــى الديــر منافســته 
في هذه المســابقة بالمركز الثالث ليتوج 
فيمــا  الموســم  هــذا  المتميــزة  جهــوده 
األهلــي واصــل نتائجــه المخيبة ويخرج 

بالمركز الرابع في حدث تاريخي.

وفد اللجنة البارالمبية البحرينية أللعاب القوى لذوي العزيمة 

الرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية

بحث مع العتيبة 
السبل الكفيلة 

لتعزيز العالقات 
الثنائية بين 

االتحادين

علي مجيد
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 تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة الرئيــس الفخــري لالتحــاد 
الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة، تنطلق صباح يوم غد الجمعة بطولة ســموه لقفز الحواجز على 
ميــدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفه برعاية شــركة إثمار للتطوير 

- دلمونيا بمشاركة نخبة من فرسان المملكة من مختلف اإلسطبالت. 

وينتظــر جماهيــر رياضــة الفروســية وعشــاقها بالمملكــة مــا ســيقدمه 
الفرســان فــي هــذه البطولــة التــي تعتبــر البطولــة الختاميــة للموســم 
الرياضــي لمســابقات قفــز الحواجــز، والتــي شــهدت منافســات عاليــة 
المســتوى وقدم الفرســان خاللها فنيات رفيعة، مؤكدين ما وصلت إليه 

رياضة قفز الحواجز البحرينية بالمملكة من تطور واضح وكبير.

غًدا بطولة ناصر بن حمد لقفز الحواجز برعاية “دلمونيا”
فرسان المملكة يرفعون رايات التحدي ويؤكدون االستعداد

اللجنة االعالمية

18

من المقرر أن تنطلق فعاليات البطولة عند الساعة 8 صباًحا يوم غٍد  «
الجمعة بأولى المسابقات وهي المسابقة األولى لفئة الناشئين المستوى 

األول )مسابقة التأهل لمرحلة التمايز( وارتفاع الحواجز: 90 - 100 
سم، سرعة المسلك 350 مترا/   دقيقة، المسابقة الثانية فئة الناشئين 

المستوى الثاني )مسابقة على مرحلتين( وارتفاع الحواجز: 100 - 110 سم 
سرعة المسلك 350 مترا/   دقيقة، المسابقة الثالثة فئة المبتدئين من 

العموم المستوى األول، وهي )مسابقة على مرحلتين( وارتفاع حواجزها: 
100 - 110 سم وسرعة المسلك 

350 مترا/   دقيقة، المسابقة الرابعة 
للمتقدمين )مسابقة السرعة ضد 

الزمن( ونوعها مسابقة السرعة 
ضد الزمن وارتفاع حواجزها: 110 
- 120 سم، سرعة المسلك 350 

مترا/   دقيقة، المسابقة الخامسة 
فئة المتقدمين المستوى الثالث 

)مسابقة جمع النقاط( وارتفاع 
حواجزها: 120 - 135 سم، سرعة 

المسلك 350 مترا/   دقيقة، 
والمسابقة السادسة وهي أهم 

وأقوى المسابقات )المسابقة الكبرى( وستكون مسابقة التأهل لمرحلة 
التمايز وارتفاع حواجزها 130 - 140 سم وسرعة الملك 350 مترا/   دقيقة، 

كما ستكون هناك مسابقة سابعة وهي مسابقة الستة حواجز، وتبدأ من 
130 سم، إذ عندما يجتاز الفرسان الحواجز بنجاح ويتم الرفع مع كل جولة 

وصواًل ألقصى ارتفاع للحواجز الستة وحتى الجولة األخيرة يتم وضع 4 
حواجز فقط.

الرميحــي  الصاعــد معيــوف  الفــارس  أعــرب 
عــن بالغ ســعادته لقــرب انطالق بطولة ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة وقال “عادة 
مــا تكــون البطولــة التــي تحمــل هــذا االســم 
العزيــز والغالــي على الجميع بطولة تنافســية 
ومثيــرة، إذ إن بطولــة ســموه لســباق القــدرة 
وشــاركت  الموســم  ســباقات  ختــام  كانــت 
فيهــا وكانــت بطولــة قويــة وحرصــت جميــع 

اإلســطبالت على المشــاركة في منافســاتها وشــهدت إثارة منقطة النظير. اليوم 
نســتعد لبطولة ســموه للقفز، والجميع يوليها أهمية بالغة لذا سنشهد ختاًما رائًعا 
للموســم. بالنســبة لي جهزت نفسي بشكل جيد وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق 

لقبها الغالي والظهور بالمستوى المشرف”. 
 ووّجــه معيــوف الرميحــي جزيل الشــكر واالمتنان لســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة علــى دعمه الكبير والالمحدود لرياضة الفروســية بالمملكة األمر الذي 
أبرزها وحقق لها العديد من المكتســبات، كما وّجه شــكره وامتنانه لســمو الشيخ 
فيصل بن راشــد آل خليفة على دعمه المســتمر لهذه الرياضة، مثنًيا على جهود 

لجنة القفز واللجنة المنظمة لما يقومون به من جهود لتقديم بطوالت مميزة. 

غــزوان  ســامي  المخضــرم  الدولــي  الفــارس  أكــد 
جهوزيته التامة مع فرسه “مس هبه” لبطولة سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وقــال “بطولــة 
هــذا األســبوع هي البطولة األقــوى واألهم، إذ إنها 
تحمل اســًما غالًيا وعزيًزا على الجميع اســم القائد 
الرياضــي ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة، 
وينتظرهــا جميــع الفرســان بفــارغ الصبــر إذ تأتــي 
في ختام الموسم. الجميع أعد لها بشكل مغاير بال 

شــك. ســتحمل معها المفاجآت. كل الفرســان سيقدمون أفضل ما لديهم. بالنسبة لي فالله 
الحمد كان موسًما صعًبا من أجل التأقلم مع مس هبه، ولكن بالبطولتين األخريين قدمت 
من خاللهما مســتًوى رائًعا، وحتى البطولة األخيرة فقد قدمنا مســتًوى الفًتا وشاركنا في 
مســابقة حاجــز المقــدرة والــذي حققنا فيه ارتفاع بلغ 170 ســم مع الفــارس المتميز صابر 

سلمان”. 
وأضــاف غــزوان “ستشــهد بطولــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة إقامة مســابقة 
تنافســية وهــي مســابقة الســتة حواجــز، التي ستشــعل التحــدي واإلثارة والتشــويق بين 
الفرســان هــذه المســابقة كما حصل في حاجز المقدرة األســبوع الماضــي، أتمنى التوفيق 

للجميع في مسابقات سموه وسنكون جاهزين لألفضل بإذن هللا”. 

أعلــن الفــارس والمــدرب إيــاد أحمــد جهوزية 
فرســان مركــز حــوار للفروســية لبطولة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة وقال “هذه 
هــي البطولة التي اســتعد لهــا الجميع بأفضل 
علــى  إنهــا بطولــة مهمــة وعزيــزة  لديــه.  مــا 
الجميــع. الــكل ســيقدم أفضــل مــا لديــه فــي 
المسابقات. نحن فريق مركز حوار للفروسية 
ســنكون جميًعــا فريًقــا واحًدا وســنكون بإذن 
المســابقات  جميــع  لخــوض  جاهزيــن  هللا 

ونتطلــع لصعــود منصــات التتويــج فــي جميعهــا، البطولــة الماضية كانــت بمثابة 
اإلعــداد وللوقــوف علــى مــدى الجهوزية لبطولة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 

خليفة. قدمنا نتائج متميزة، ونسعى لألفضل في الختام”. 
وأشــار إياد فريد أحمد إلى أن هذه االســتعدادات المكثفة تهدف لتحقيق اللقب 
الــذي لــن نتنــازل عنــه، ونعــد الجميع بــأن نقدم مســتوى رائع في الميــدان ويليق 
برياضــة قفــز الحواجــز البحرينيــة وبمســتوى فريــق مركــز حــوار للفروســية وما 

حققه الفريق حتى اآلن من نتائج رائعة وتميز لفرسانه. 

رفع رئيس لجنة قفز الحواجز الشيخ  «
خالد بن محمد آل خليفة في بداية 

حديثه جزيل شكره وامتنانه باسمه 
وباسم لجنة قفز الحواجز باالتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

على دعمه الالمحدود والمتواصل 
للرياضة البحرينية عموًما ورياضة قفز 
الحواجز خصوًصا، مؤكًدا أن هذا الدعم 

يترجم على أرض الواقع، إذ إن سموه يرعى سنويا إحدى بطوالت القفز 
التي يحرص فرسان المملكة على المشاركة فيها بقوة وتحقيق أفضل 

النتائج والمراتب في منافساتها ومسابقاتها المختلفة. 

وأكد الشيخ خالد بن محمد آل خليفة أن لجنة قفز الحواجز وتحت مظلة  «
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعلى رأسه سمو الشيخ 

فيصل بن راشد آل خليفة ستواصل عطاءها ومشوارها وتحقيق المزيد 
من اإلنجازات والمكتسبات ومواصلة تحقيق الرؤى الملكية على أرض 

الواقع وجعل مملكتنا الحبيبة في الريادة والطليعة دائًما، وأن اللجنة 
تسعى جاهدة لتحقيق رؤى وتطلعات جاللة الملك وسمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة. 

وأثنى الشيخ خالد بن محمد على دعم شركة دلمونيا للبطولة، واصًفا  «
هذه الرعاية بمثابة الشراكة الناجحة والتي حققت تطلعات مجلس إدارة 

االتحاد وساهمت في تحقيق النجاح، موجًها شكره لدعم الشركة وحرصها 
بالحضور دائما ودعم مسابقات القفز، األمر الذي ينعكس على مستويات 

البطوالت والمسابقات والفرسان أنفسهم، ويؤكد إيمان الشركة بأهمية 
دعم مثل هذه األنشطة الرياضية. 

رحب الحكم الدولي ومدير  «
مسابقات قفز الحواجز محمد 

داد الله بجميع الفرسان لخوض 
مسابقات بطولة سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة، التي تعتبر 
من أقوى البطوالت وأهمها في 

الموسم، منوًها بتصاعد المستوى 
التنافسي لبطوالت القفز مع كل 

بطولة. وأشار أن منافسات بطولة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة ستكون مغايرة، إذ سيسعى 
الفرسان لتحقيق أفضل النتائج 

والمستويات والصعود على 
منصات التتويج خصوًصا كونها 

ختام بطوالت موسم قفز الحواجز. 

 وقال داد الله “حرصنا بالتنسيق 
مع االتحاد الملكي على وضع خطة 

لالرتقاء بمسابقات هذا الموسم، 
إذ بدأنا من ارتفاعات منخفضة 
في أول بطولة وبـ 6 مسابقات، 

مسابقتان للناشئين و4 للعموم. 
نسعى هذا هذا الموسم للوصول 

بالفرسان الرتفاعات تصل إلى 
150 سم. هيأنا جميع األجواء؛ من 

أجل رفع مستوى التنافس وخلق 
البيئة المناسبة للفرسان. نحرص 

على توفير جميع عوامل األمن 
والسالمة للمشاركين ونحثهم 

على التركيز دائًما وقراءة المسلك 
بالشكل الصحيح”. 

 وأضاف “معطيات البطوالت 
الماضية تؤكد االستعداد الجيد 

للفرسان للموسم الحالي. بطولة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة ستكون قوية ونتمنى 
التوفيق للجميع، إذ إن الكل 

سيسعى لتحقيق أفضل النتائج 
وتعويض ما فاته من تحقيق 

للمراكز المتقدمة وختام المسك”. 

ورفع داد الله باسمه وباسم جميع 
اللجان المنظمة للبطولة جزيل 
الشكر والعرفان لسمو ناصر بن 
حمد آل خليفة على الدعم الكبير 

الذي يقدمه للرياضة البحرينية 
عموًما ولرياضة قفز الحواجز، 

مؤكًدا أن بطولة سموه للقفز من 
البطوالت التي يوليها الفرسان 
أهمية كبيرة واستعداد مميز، 

ودعم سموه المتواصل ساهم 
في إثراء مسابقات القفز ورفع 

مستوياتها كثيًرا، كما وّجه الشكر 
الجزيل لرئيس االتحاد الملكي 

للفروسية وسباقات القدرة نائب 
رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو 

الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
على دعمه الالمحدود ودعم رئيس 
لجنة القفز الشيخ خالد بن محمد 

آل خليفة، مشيدا بدعم شركة إثمار 
ا التوفيق  للتطوير - دلمونيا، متمنيًّ
لجميع الفرسان مع ختام الموسم. 

 مواعيد مسابقات البطولة 

 الرميحي: سأبذل قصارى جهدي 

 غزوان يعلن جهوزيته 

 خالد بن محمد: نتمنى منافسة قوية  فرسان حوار يتأهبون 

 داد اهلل: ننتظر بطولة ختامية قوية 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

معيوف الرميحي

سامي غزوان

خالد بن محمدإياد أحمد

محمد داد الله



كشــف رئيــس االتحــاد البحريني للكــرة الطائرة الشــيخ علي بن محمــد آل خليفة 
عــن قيمــة المكافــآت المالية لصاحبــي المركز األول والثاني لبطولــة كأس النخبة 
المستحدثة مؤخًرا والبالغ قيمتها 5 آالف دينار سيحصل فيها البطل على 3 آالف 

دينار والثاني ألفي دينار.

الصحافــي  المؤتمــر  خــال  ذلــك،  جــاء 
الــذي عقد مســاء الثاثــاء الماضي بمقر 
كأس  تفاصيــل  عــن  للكشــف  االتحــاد 
جهــاد  الرئيــس  نائــب  بحضــور  النخبــة 
خلفــان واألمين العــام فراس الحلواجي 

وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة.
 وذكر الشيخ علي بن محمد أن البطولة 
ســتقام بمشــاركة كا من الفرق الخمسة 
وهــم  الــدوري  مســابقة  فــي  األوائــل 
النجمــة،  األهلــي،  داركليــب،  المحــرق، 
عالي، وستقام البطولة خال الفترة من 
9 لغايــة 20 مايــو وســتختتم 22 مايــو 
مبــاراة فاصلــة، وســتقام  إقامــة  بحــال 
المســابقة بنظــام الدوري مــن دور واحد 
األول  الفريقــان  ويتأهــل  نقــاط(  )جمــع 
األول  ويحصــل  النهائــي  إلــى  والثانــي 
حــال  وفــي  مكتســب  أول  فــوز  علــى 
فــوزه في النهائي يتوج بطاً وفي حال 
خســارته من الثاني تقام مباراة فاصلة، 
حيــث يفــوز بالبطولــة الفريــق الفائز من 
مجمــوع مباراتين ويمثــل الفريق الفائز 
بالمركــز األول المملكــة ببطولــة األنديــة 

اآلسيوية.
 وأضــاف أنــه يحــق لــكل نــاد االســتعانة 
باعــب أجنبــي وآخــر خليجــي ويمكــن 
خليجييــن  اثنيــن  باعبيــن  االســتعانة 
إلــى اســتعارة العــب محلــي  باإلضافــة 
آخــر من األنديــة الوطنية غيــر المتأهلة 
للمســابقة، فيما ال يحق لاعبي منتخب 
فــي  المشــاركة  والناشــئين  الشــباب 
المســابقة بســبب تحضيرات المنتخبين 
بالنســبة  وأمــا  القادمــة،  لاســتحقاقات 

لــدى  تســجيلهم  فيمكــن  للمحترفيــن 
االتحــاد الدولــي قبــل تاريــخ 15 مايــو، 
نظيــره  المحلــي  االتحــاد  أشــعر  وقــد 
الدولــي بالســماح بمشــاركة المحترفيــن 

لما بعد هذه الفترة.
الئحــة  تطبيــق  ســيتم  أنــه  وأشــار 
الجــزاءات فقــط مــن الئحة المســابقات 
المعتمــدة لــدى االتحــاد علــى المســابقة 
كما ســيطبق نظام االتحــاد الدولي على 
العًبــا   14 تســجيل  ويمكــن  المســابقة 
وليــس 12 العًبا فقط، وســيتاح المجال 
مــن  ابتــداء  العًبــا   14 تســجيل  أمــام 

الموسم المقبل بجميع المسابقات.
أن  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  وأوضــح 
توفيــر  هــو  النخبــة  كأس  مــن  الهــدف 
أكبــر عــدد مــن المباريات أمــام الاعبين 
لاحتــكاك والوصــول باللعبــة إلــى أعلى 
منتخــب  أن  أشــار  كمــا  المســتويات، 
الرجــال لــن يكــون لديــه أي اســتحقاق 
هــذا العام وتم إقامة تلــك البطولة على 
أســاس ذلــك، عــاوة علــى أن االتحــاد 
شــهر  خــال  نشــاط  لتنظيــم  يســعى 
رمضــان المبــارك، وتطلع رئيــس االتحاد 

لموافقة وزارة شئون الشباب والرياضة 
لدعم مشــاركة البطل في بطولة األندية 
اآلســيوية، وأضاف أن رعاة كأس ســمو 

ولــي العهــد للكرة الطائــرة هم ذاتهم من 
سيرعون المسابقة.

قــال  االستفســارات  أحــد  علــى  ا  وردًّ

رئيــس االتحــاد بأن البطولــة تم اإلعان 
وهــي  تقريًبــا  مــارس   9 بتاريــخ  عنهــا 
ليســت مفاجأة وبإمكان الفرق التجديد 

باعبيهــا  االكتفــاء  أو  محترفيهــا  مــع 
المحليين أو استعارة أحد المحليين من 

أندية أخرى لم تتأهل للمسابقة.
ومــن جانبــه، أكــد األميــن العــام فــراس 
علــى  ســيعمل  االتحــاد  أن  الحلواجــي 
البطولــة  مــن  األولــى  النســخة  تقييــم 
ووســائل  األنديــة  بــرأي  وسيســتأنس 
اإلعــام والمدربيــن بعد نهايتهــا لتافي 
الســلبيات وتعزيــز اإليجابيــات، مؤكــًدا 
أن البطولة تأتي استجابة لرغبة العديد 
مــن أســرة اللعبــة بإقامــة مبــاراة كأس 
الســوبر لكــن األخيرة ليســت لهــا جدوى 
فنية وعلى هذا األســاس تم اســتحداث 
بطولة يتحقق فيها االحتكاك واكتساب 

القيمة الفنية.
وذكر األمين العام أن االتحاد سيخاطب 
وزارة شــئون اإلعام لتغطية منافســات 
البطولــة علــى الهــواء مباشــرة، كمــا تــم 
والمصمــم  األذنيــن  ذي  الــكأس  عــرض 

بطريقة جذابة.

جانب من المؤتمر الصحافي

5 آالف دينار قيمة جوائز بطل كأس النخبة للطائرة
ــة ــ ــوي ــ ــي ــ ــة بـــبـــطـــولـــة األنــــــديــــــة اآلس ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــل يـــمـــثـــل الـ ــ ــط ــ ــب ــ ال

نيابة عن رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل 
خليفــة، توجــت رئيســة اللجنة النســائية باالتحاد الشــيخة حصة بنــت خالد آل خليفة 
فريــق riffa blue pearl بطــا لــدوري الســيدات لكــرة القدم للموســم الرياضي -2018

2019، بحضور عضو اللجنة  النسائية الشيخة شيخة بنت عبدالرحمن آل خليفة.

جــاء ذلــك فــي اليــوم الختامــي لمســابقة 
االتحــاد  أقامــه  والــذي  الســيدات،  دوري 
الماعــب  علــى  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
الخارجيــة التابعــة لــه، اإلثنيــن 15 أبريــل 
ضمــن  مباراتيــن  إقامــة  وشــهد  الجــاري، 
جمعــت  إذ  واألخيــرة،  العاشــرة  الجولــة 
 Riffa blue pearl المبــاراة األولــى فريــق
 Muharraq club  حامــل اللقــب مع فريــق
tekkers الوصيــف، وانتهــت المباراة بفوز 
فريــق الرفــاع بنتيجــة )1-3(، فيما جمعت 
المباراة الثانية فريقBahrain sparks مع 
فريــق eastern flames، وانتهــت المباراة 

 Bahrain فريــق  لصالــح   )5-1( بنتيجــة 
sparks الــذي حصــل علــى المركــز الثالــث 

في الدوري.
وبعــد ختــام المباراتيــن، توجــت الشــيخة 
حصــة بنــت خالــد آل خليفة فريــق الرفاع 
درع  إلــى  إضافــة  الذهبيــة،  بالميداليــات 
فريــق  العبــات  توجــت  كمــا  الــدوري، 
المحــرق بالميداليــات الفضيــة عــن المركز 
 Bahrain sparks الثانــي، والعبات فريــق

بالميداليات البرونزية عن المركز الثالث.
كمــا قامــت الشــيخة حصــة بنــت خالــد آل 
خليفــة بتكريــم الاعبــات الحاصات على 

هدافــة  كاآلتــي:  وهــن  الفرديــة،  الجوائــز 
الــدوري الاعبــة حصة العيســى من فريق 
دينــا  العبــة  أفضــل   ،Riffa blue peral
 muharraq club عبدالرحمــن مــن فريــق
tekkers، أفضــل حــارس مرمى خلود آدم 
من فريق Riffa blue  pearl، أفضل العبة 

واعــدة حســب اســتفتاء الفــرق المشــاركة 
 Bahrain الاعبة العنود المناعي من فريق
sparks، كما تم تسليم شهادات المشاركة 
لجميــع الاعبات المشــاركات فــي الدوري، 

ودروع تذكارية لجميع الفرق المشاركة.
وأكــدت رئيســة اللجنــة النســائية باالتحاد 

البحرينــي لكرة القدم الشــيخة حصة بنت 
خالــد آل خليفــة أن دوري الســيدات أقيــم 
للعــام الثاني علــى التوالي بنظام )11*11(، 
مشــيرا إلــى التطــور الكبيــر في منافســات 

الدوري بعدما كان يقام بنظام )9*9(.
وأشــارت حصــة بنــت خالد إلــى أن اللجنة 

المكتســبات  علــى  ســتبني  النســائية 
المســابقات  حققتهــا  التــي  اإليجابيــة 
النســوية فــي ســبيل االرتقــاء بكــرة القدم 
النســائية، مشــيدة بدور االتحاد البحريني 
لكرة القدم في دعم مشوار الكرة النسائية 

وتطورها.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

حصة بنت خالد تتوج الرفاع بطال لدوري السيدات

جانب من التتويج
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اعتماد لجان بطولة العالم تحت 21 للكرة الطائرة
ــدث ــح ــاح ال ــجـ ــل إنـ ــ ــن أج ــل مـ ــم ــع ــود وال ــه ــج ــر ال ــاف ــض ــة ت ــي ــم ــد: أه ــم ــح ــن م ــي بـ ــل ع

تــرأس الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحريني للكــرة الطائــرة االجتماع 
األول للجنــة المنظمــة العليــا لبطولــة العالــم للكــرة الطائرة تحــت 21 عام والتي ســتحتضنها 

مملكة البحرين خال الفترة من 18 لغاية 27 يوليو المقبل.

 فــي بدايــة االجتمــاع الــذي عقد صبــاح أمس 
األول الثاثــاء بمقــر االتحــاد، رحــب الشــيخ 
علــي بــن محمــد آل خليفــة بأعضــاء اللجنــة 
ــا لهــم التوفيــق والنجاح، مؤكــًدا أهمية  متمنيًّ
تضافر الجهود والعمل من أجل إنجاح الحدث 
الــذي حققــه  التميــز  بعــد  العالمــي، خصوًصــا 
االتحــاد فــي اســتضافة بطولــة العالــم تحــت 
19 عاًمــا التــي أقيمــت عــام 2017 والبطولــة 
اآلســيوية تحــت 20 عــام التــي أقيمــت عــام 

2018م.
 وتــم خــال االجتمــاع اعتماد تشــكيل اللجنة 
مــن جهــاد  تضــم كا  والتــي  العليــا  المنظمــة 
حســن خلفان رئيًسا للجنة التنفيذية، وفراس 

الحلواجــي مديــًرا للبطولــة، كمــا تضــم اللجنة 
المنظمــة العليا المهندس صالح العثمان ممثل 
عبــدهللا  والرياضــة،  الشــباب  شــئون  وزارة 
الزعابــي ممثــل وزارة الداخلية، مريم بوكمال 
ممثل وزارة شــئون اإلعــام، عادل الحلواجي 
ممثــل وزارة األشــغال والبلديــات والتخطيط 
العمرانــي، خليــل عبــدهللا خليــل ممثــل وزارة 
اللجنــة  ممثــل  البلوشــي  هشــام  الصحــة، 

األولمبية البحرينية.
 كما تم اعتماد اللجنة التنفيذية والتي تتكون 
الهيــكل  وفــق  العاملــة  اللجــان  رؤســاء  مــن 
التنظيمي التالي محمد أحمد الذوادي مساعد 
مديــر البطولــة للشــئون الفنيــة، حبيــب محمد 

عبدهللا مساعد مدير البطولة للشئون المالية، 
محمــد علــي الفــردان رئيــس لجنة االســتقبال 
والعاقات العامة والمراســم، راشد جابر سيار 
رئيــس لجنــة الماعــب، علــي محمــد حســين 
رئيــس لجنــة اإلحصــاء، محمــد مجيــد كاظــم 

رئيس لجنة الســكن، حسن علي محمد رئيس 
اللجنــة اإلعامية، مهدي الجمري رئيس لجنة 
رئيــس  الشــيخ  خالــد  الدكتــور  المواصــات، 
اللجنــة الطبية، عبدهللا الزعابي رئيس اللجنة 
األمنية، فيما سيتم ترشيح رئيس لجنة تقنية 

المعلومات من قبل اللجنة األولمبية الحًقا.
فنــادق  اعتمــاد  االجتمــاع  خــال  تــم  كمــا   
البطولــة وهــي كالتالــي: فنــدق هانــي ســويت 
للجنــة االحتكام والحــكام والرســميين، فندق 
فنــدق  المشــاركة،  للمنتخبــات  رويــال  هانــي 

جلــف كــورت للفــرق المشــاركة، كما تــم خال 
التنفيذيــة  اللجنــة  مهــام  اعتمــاد  االجتمــاع 
وكافة اللجان العاملة واعتماد الشعار الرسمي 
للبطولــة. صــرح بذلــك مديــر البطولــة فــراس 

الحلواجي.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

علي بن محمد أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة المنظمة العليا

السماح بمشاركة 
محترفين 

أجنبي وخليجي 
واستعارة محلي

حسن علي

الحضور بالمؤتمر الصحافي
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وصــل مســاء أمــس ألرض المملكــة المنتخــب العماني لبناء األجســام واللياقــة البدنية 
للمشاركة في بطولة غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة البدنية التي ستقام في الفترة 
من 18 حتى 21 من شــهر أبريل الجاري على صالة الشــيخ عبدالعزيز بجامعة البحرين 

بالصخير. 

كمــا وصل المنتخب اإلماراتي عصر أمس، 
المنتخب الســوري، المنتخب الفلســطيني، 
ويصــل ظهــر اليوم المنتخــب العراقي، كما 
وصــل مســاء أمــس األول رئيــس االتحــاد 
اآلســيوي لبنــاء األجســام واللياقــة البدنية 
أوشــير أباتــار، ووصل مســاء أمــس النائب 
لبنــاء  الدولــي  االتحــاد  لرئيــس  األول 

األجسام عادل فهيم.
 حيــث تضــم بعثــة المنتخــب العمانــي كل 
مــن ســعيد بن ناصــر الرحبي رئيًســا للوفد، 
إداري  البلوشــي  خدابخــش  بــن  عصــام 
المنتخــب، وبــدر بن ســعيد العامري مدرب 
منتخــب بنــاء األجســام ومحمــد بــن علــي 
الســيابي مدرًبا للفيزيــك وخلفان الوهيبي 
ســامي  هــم  والالعبيــن  للمــدرب  مســاعد 
محمــد  بــن  وأحمــد  الغاربــي  خليفــه  بــن 
البحرانــي  جاســم  بــن  وعــالء  الحســني، 
بــن  وماجــد  العجمــي  بــن محمــد  وحســن 
ســعيد العبــري، ومحمــد البلوشــي ومحمــد 
عبــد القــادر البلوشــي وســلطان اليحيائــي 
وسالم المنظري وحافط الصبحي وعمران 
الظفري وناجي العلوي وإبراهيم البلوشي.

 

األب الروحي لرياضة بناء 

األجسام يصل المملكة

الدولــي  االتحــاد  لرئيــس  األول  النائــب 
لبنــاء األجســام واألب الروحي للعبة عادل 
فهيــم فــي بدايــة حديثــه أعــرب عــن بالــغ 
ســعادته بتواجــده في بلــده الثانــي مملكة 
البحريــن وقــال “البحريــن بلــدي، وشــعبها 
فــي  أزورهــا  بــأن  وأعتــز  وأفتخــر  أهلــي، 
مثــل هــذه المناســبات الرياضيــة الكبيــرة، 
األجســام  لبنــاء  آســيا  غــرب  اتحــاد  إن 
واللياقــة البدنيــة أقولها أنه فــي أيٍد أمينة، 
فالشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفة ومنذ 
وجــوده فــي عالــم هــذه الرياضــة وترأســه 
ووجــوده  والبحرينــي  اآلســيوي  االتحــاد 
كنائــب لرئيس االتحــاد الدولي قّدم الكثير 
الصحيحــة،  القاعــدة  بنــاء  فــي  وســاهم 
وكسب شخصيات وطاقات شبابية يعتمد 
عليهــا كســلطان الغانــم الذي يكمل مســيرة 
االتحــاد البحرينــي ويتــرأس اتحــاد غــرب 
بتنظيــم  آخــر  نجــاح  يســجل  الــذي  آســيا 
التــي ســجلت عــدًدا كبيــًرا  البطولــة  هــذه 
مــن الالعبيــن، نحــن فــي االتحــاد الدولــي 
نحــث دائًما االتحادات القاريــة واإلقليمية 
بإقامــة مختلــف المســابقات التــي تســاهم 

فــي تطوير هذه الرياضــة، مملكة البحرين 
رائــدة وســباقة فــي هــذا المجــال، فــي كل 
التطــور  ألمــس حجــم  المملكــة  أزور  مــرة 
نواحــي،  عــدة  مــن  الرياضــة  هــذه  فــي 
يعملــون  الرياضيــون  المســئولون  األخــوة 
علــى الطريــق الصحيــح وحققــوا نجاحات 
يســتفاد منهــا في بقيــة الدول، شــكًرا على 
حســن ضيافتهــم واســتقبالهم، أتمنــى لهــم 

كل التوفيق ولالعبين أيًضا”.
 

أوشير يصل البحرين            

ويحضر البطولة

 رئيــس االتحــاد اآلســيوي لبنــاء األجســام 
واللياقــة البدنيــة أوشــير أباتــار أعــرب عن 
البحريــن  مملكــة  فــي  بتواجــده  ســعادته 
لحضــور بطولــة غرب آســيا لبناء األجســام 
الثالثــة  نســختها  فــي  البدنيــة  واللياقــة 
وقــال “تربطنــا عالقــات متينــة مــع األخوة 
فــي مملكــة البحريــن، حيــث منــذ أن كان 
الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفة رئيًســا 
لالتحــاد اآلســيوي عملنــا علــى تطوير هذه 
الرياضــة علــى مســتوى القــارة اآلســيوية، 
وظفــرة  كبيــًرا  تقدًمــا  حققنــا  وبالفعــل 
الصفــراء،  القــارة  مســتوى  علــى  مميــزة 
فــي  واضحــة  زالــت  ومــا  كانــت  فجهــود 
فــي  آســيا  قــارة  تشــهده  الــذي  التطــور 
البدنيــة،  واللياقــة  األجســام  بنــاء  رياضــة 
يأتــي  إنمــا  آســيا  غــرب  بطــوالت  وإقامــة 
مــع سياســة االتحــاد اآلســيوي وتوجهاتــه 
باالرتقــاء بهــذه الرياضــة، وجــودي اليــوم 
مع األخوة هنا فرصة للتجهيز واالستعداد 
وبحــث المشــاركة فــي بطولــة آســيا التــي 
سننظمها في الصين خالل الفترة القادمة، 
وحضــور االجتماعات على هامش البطولة 
والتنســيق مع اتحاد غرب آســيا في إقامة 
المشــتركة،  والبرامــج  األنشــطة  مختلــف 
حيث إن منطقة غرب آســيا مهمة بالنســبة 

لنا ورياضة بناء األجسام منتعشة فيها”.
وأضــاف أباتــار أن اتحــاد غــرب آســيا لبنــاء 
األجســام واللياقــة البدنيــة وبرئاســة ســلطان 
الغانــم يقــوم بجهــود كبيــرة مــن أجــل تطوير 
البحرينــي  االتحــاد  أن  كمــا  الرياضــة،  هــذه 
لرفــع األثقــال لــه دور ريــادي فــي ذلك، نشــكر 
جهودهــم وجهــود اللجنــة المنظمــة علــى مــا 
يقومون به من أجل تقديم بطولة ناجحة من 
جميــع الجوانــب، ونؤكــد دعمنــا ووقوفنــا مع 

برامج وأنشطة وبطوالت اتحاد غرب آسيا.

بطولة قوية

عضــو اللجنــة الفنية البطل الســابق طارق 
الفرســاني وصــف هــذه النســخة للبطولــة 
بالقويــة وقــال “حرصنا فــي اللجنة الفنية 
باالســتعداد المكبــر لهــذه البطولــة، حيــث 
المســرح،  علــى  تدريــب  حصــص  أقمنــا 
حيــث إننــا وجدنــا أن عــدًدا مــن الالعبين 
يفتقــد للمهــارات الخاصــة بالعــرض علــى 
المســرح، وتابعنا من خالل الفحص الفني 
كل  الالعبيــن،  تطــور  مــدى  األســبوعي 
هــذه تنصــب فــي مصلحــة الالعبيــن مــن 
أجــل تطوير مســتوياتهم وبالفعــل وجدنا 
الســتفادة  نهــدف  التطــور،  هــذا  ولمســنا 
الالعبيــن من خبرات اللجنة الفنية، وهذه 

العــدد  قويــة  بطولــة  ســتكون  البطولــة 
هــذه  أهميــة  مــدى  يؤكــد  كبيــر  المشــارك 
البطولــة وباتــت تحتــل مــكان بيــن جميــع 

بطوالت األجسام”.

معرض مصاحب متنوع         

دعمًا ألصحاب المشاريع

تصاحــب بطولة غرب آســيا اقامــة معرض في 
البهــو الخارجــي لمقــر البطولــة بصالــة الشــيخ 
عبدالعزيــز بجامعة البحريــن يقام خالل يومي 
الجمعــة والســبت القادميــن، حيــث تمت دعوة 
أصحاب المشــاريع والشــباب لعرض منتجاتهم 
مــن أغذيــة صحيــة ومكمــالت غذائية وألبســة 
رياضية، حيث يأتي ذلك تماشــيًا مع السياســة 
العامــة التــي وجــه بهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن 

حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
المجلــس  رئيــس  الشــباب،  وشــئون  الخيريــة 
األعلى للشباب والرياضة والتي تم طرحها في 
القمــة الرياضيــة بجعــل الرياضــة صناعة تفتح 
ودعمــا  واالســتثمار  المشــاريع  وآفــاق  أبــواب 
للمشــاريع الوطنية للشــباب البحرينيين، لذا تم 
فتــح البــاب لجميــع أصحاب المشــاريع وعرض 
منتجاتهــم فــي المعــرض المصاحــب للمعــرض 
دعمــًا لهــم وتشــجيع لهــم لالســتثمار، ومــازال 
البــاب مفتــوح لــكل مــن يرغــب بالمشــاركة في 

هذا المعرض.
 

توقعات بارتفاع عدد المشاركين

تشــهد النســخة الثالثة لبطولة غرب آسيا لبناء 
األجســام واللياقــة البدنيــة تســجيل جديد في 

انطالقتهــا  منــذ  مــرة  المشــاركين ألول  أعــداد 
األولــى العــام 2016، حيــث بلــغ عــدد الالعبيــن 
الذين تم تسجيلهم في كشوفات البطولة حتى 
اآلن وقبــل موعــد الميــزان 238 العًبــا، وتشــهد 
البطولــة مشــاركة 6 منتخبــات وهــي المنتخب 
العماني سيشارك بـ 17 العًبا، المنتخب السوري 
سيشــارك بـــ 19 العًبا، منتخــب المملكة العربية 
المنتخــب  العًبــا،   35 بـــ  سيشــارك  الســعودية 
اإلماراتي سيشارك بـ 23، المنتخب الفلسطيني 
اليمنــي  المنتخــب  العبيــن،   3 بـــ  سيشــارك 
سيشــارك بـــ 4، المنتخــب العراقــي سيشــارك بـــ 
30 العًبا، إلى جانب المشــاركة البحرينية التي 
سجلت حتى اآلن 110 العبين، وتتوقع اللجنة 
المنظمــة بأن يرتفع عدد الالعبين مع إجراءات 

التسجيل الرسمية اليوم والميزان.
 

برنامج البطولة

لبنــاء  آســيا  غــرب  بطولــة  برنامــج  ويتضمــن 
يــوم  مــن  ابتــداًء  البدنيــة  واللياقــة  األجســام 
الخميــس القــادم الموافــق 18 مــن شــهر أبريــل 
الجــاري تســجيل المشــاركين وقيــاس األوزان 
واألطــوال وذلــك بفنــدق جولــدن توليــب مــن 
الجمعــة  مســاًء،   8 وحتــى  ظهــًرا   12 الســاعة 
19 أبريــل انطــالق منافســات فئــات الفيزيــك 
للشــباب، الفيزيــك لألســاتذة، الفيزيــك للعموم، 
بقاعــة  فيزيــك  الكالســيك  فيزيــك،  المســكلر 
الشــيخ عبدالعزيــز بجامعة البحريــن بالصخير، 
الســاعة  عنــد  المنافســات  ســتنطلق  حيــث 
الواحــدة ظهــًرا، الســاعة الرابعــة عصــًرا إقامــة 
حفــل االفتتــاح والذي ســيتضمن عرض فيديو 
الدولــي  االتحــاد  لرئيــس  مســجلة  كلمــة  فيــه 
ســانتونغا،  رافائيــل  الدكتــور  األجســام  لبنــاء 
ويلــي عرض الفيديو اســتعراض إلحدى الفرق 
الشعبية ثم مواصلة منافسات البطولة، السبت 
الموافق 20 أبريل انطالق منافسات الكالسيك 
بنــاء  للشــباب،  بنــاء األجســام  بنــاء األجســام، 
األجسام لألساتذة، بناء األجسام للعموم وذلك 
عنــد الســاعة 12 ظهــًرا، ويــوم األحــد الموافــق 
المشــاركة  الوفــود  مغــادرة  موعــد  أبريــل   21

بالبطولة.
 

أماكن خاصة للعوائل

دعت اللجنة المنظمة العليا لبطولة غرب آســيا 
لبناء األجسام واللياقة البدنية الثالثة الجمهور 
ســتنطلق  التــي  المنافســات  لحضــور  الكريــم 
ا الســاعة 1 ظهــًرا يــوم الجمعــة القــادم  رســميًّ
الموافــق 19 مــن شــهر أبريــل الجــاري بصالــة 
الشــيخ عبدالعزيــز بجامعة البحريــن بالصخير، 

حيث تم تخصيص أماكن خاصة للعوائل.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

اليــوم عمليــة ميــزان بطولــة غرب آســيا لبناء األجســام وغــًدا انطــاق منافســات الفيزيك

عمان أول الواصلين واليوم يكتمل عقد الوفود المشاركة

وحول مشاركة المنتخب العماني أوضح رئيس الوفد الرحبي أن هذه  «
المشاركة تأتي في بطولة غرب آسيا تواصاًل للمشاركات السابقة التي يشارك 

فيها المنتخب والنتائج الجيدة التي حققها أبطال منتخبنا الوطني في 
المشاركات على المستوى اإلقليمي والدولي.

وقال الرحبي “فخورون بوجودنا في بلدنا الثاني مملكة البحرين، نشكر األخوة  «
في اللجنة المنظمة واتحاد رفع األثقال على حسن الضيافة واالستقبال، 
هذه النسخة ستكون نسخة قوية، حيث إن المشاركة واسعة فيها جميع 
مسابقاتها وفئاتها، جئنا من أجل المنافسة على المراكز األولى وتحقيق 

أفضل النتائج، العبونا متميزون ولديهم اإلمكانيات العالية للمنافسة”.

وحول تنظيم النسخة الثالثة بالمملكة قال الرحبي “مملكة البحرين متمثلة  «
باتحاد رفع األثقال متميزة في مجال التنظيم، فقد اعتدنا على تقديمها 

لبطوالت ناجحة من جميع النواحي، األخوة في اتحاد رفع األثقال يقومون 
بجهود كبيرة من أجل توفير جميع سبل الراحة للوفود المشاركة، كما أن 

البحرين تمتلك خامات رائعة وقوية ومن الطبيعي كون البطولة على أرض 
البحرين ستشهد أكبر عدد من مشاركات الالعبين، تمنى التوفيق للجميع في 

أقوى بطوالت بناء األجسام واللياقة البدنية”.

مشاركة عمانية مهمة

من منافسات بطولة العام الماضي في نسختها الثانية

فهيم: نجاح اتحاد 
غرب آسيا يتماشى 
مع توجهات دولي 

بناء األجسام

أباتار: االتحاد 
اآلسيوي لبناء 
األجسام يدعم 
اتحاد غرب آسيا

الفرساني: 
ستكون بطولة 

قوية وسنشهد 
مستويات رائعة

طارق الفرساني أوشير آباتار عادل فهيم
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إعداد: طارق البحار

انتهــت  كيدمــان  نيكــول  أن  يذكــر 
الدرامــي  فيلمهــا  تصويــر  مــن  مؤخــرًا 
“The Goldfinch” والمقــرر عرضــه في 
ســبتمبر المقبــل، إلــى جانب مشــاركتها 
 Roger“ ببطولــة فيلــم الســيرة الذاتيــة
Alies” والتــي تتعــاون خاللــه مــع عــدد 
مــن ألمــع النجــوم منهــم مارجــو روبي، 
عرضــه  والمقــرر  ثيــرون،  وتشــارليز 

تجاريًا نهاية العام الحالي.
واســتهلت النجمة األسترالية الحاصلة 
علــى جائــزة األوســكار، العــام الجديــد 
De� “بطــرح أحدث أعمالها الســينمائية 

stroyer” وتحدثت نيكول على هامش 
العــرض عــن صعوبــة الــدور وتقمصهــا 
فــي  مــرة  ألول  محقــق  لشــخصية 
مســيرتها، والتحديــات التــي واجهتهــا 
النهائــي،  شــكله  فــي  بالفيلــم  للخــروج 
وتــدور أحــداث الفيلــم فــي إطــار مــن 
الدرامــا والجريمــة حــول محققــة تعيد 
التواصــل مــع عــدد مــن األشــخاص في 
غمــوض  عــن  للكشــف  منهــا  محاولــة 

حادث ما.
عالميــًا،  مــرة  ألول  الفيلــم  وعــرض 
الدولــي  الســينمائي  تورنتــو  بمهرجــان 
الماضــي،  العــام  األخيــرة  دورتــه  فــي 

“غولــدن  لجائــزة  مؤخــرًا  رشــح  كمــا 
غلــوب” ألفضل ممثلة فــي دور درامي، 
وتحرص نيكول كيدمان على التواصل 
مــع جمهورها بنشــر صــور وفيديوهات 
للعــروض الخاصــة بأعمالها الســينمائية 
الرســمية علــى مواقــع  عبــر حســاباتها 

التواصل االجتماعي.
ومــن الفن الى الحياة الخاصة تحدثت 
كيدمان عن زوجها المطرب األســترالي 
الشــهير، كيث إربان، الذي تزوجته عام 
معــه  االنتقــال  بعدهــا  وقــررت   ،2006
للعيش في أســتراليا، بعدما كانت تقيم 
بالواليات المتحــدة، مبينة انها تحرص 

على التنقــل بين البلدين، نظرا لظروف 
عملها وأعمالها السينمائية.

وأكملــت كيدمــان حديثهــا عــن زوجها، 
موضحــة أنهمــا مــن أصــول أســترالية، 
ويتملــكان منــزال علــى أحــد الشــواطئ 
الســاحلية هنــاك، مؤكــدة حرصهــا قبــل 
كل إفطــار علــى أن يتنزهــا معــا علــى 

البحر.
وأعربــت عن حبهــا للنجمة العالمية ريز 
ويزرســبون، التي تقطــن بجانبها، وهما 
أصدقــاء منــذ زمن طويل، مشــيرة الى 
 Big Little“ انهــا شــاركت فــي مسلســل
ميريــل  العالميــة  النجمــة  مــع   ”Lies

ستريب.
عامــا  ال51  صاحبــة  الممثلــة  وتبنــت 
نجليهــا، بعــد زواجهــا مــن النجــم تــوم 
كروز عام 1990، لكن بعد انفصالها عنه 
عــام 2001، لــم تتحدث عن حياتهما أو 

عن طريقة تواصلها معهما.
علــى  تحــرص  إنهــا  كيدمــان  وقالــت 
الحفــاظ علــى خصوصيــة إيزابيــل )25 
مضيفــة:  عامــا(،   23( وكونــور  عامــا(، 
العالقــات  تلــك  حمايــة  علــي  “يجــب 
فــي   150 بنســبة  متأكــدة  أنــا  المهمــة. 
المئــة أننــي مــن الممكــن أن أتخلــى عن 
حياتي في سبيل حياة أبنائي، ألن هذا 
هــو دوري في األســاس. إنهما ناضجان 
قراراتهمــا  اتخــاذ  ويســتطيعان  اآلن، 
قــررا اإليمــان بديانــة  بنفســيهما، وقــد 

السينتولوجيا”.
نفســها  تــرى  ال  أنهــا  كيدمــان  وأكــدت 
نجمة مشــهورة، مشيرة إلى أنها ليست 
نجمة عالمية، بل تعتبر نفســها “ممثلة”، 
قائلــة: “بيونســي هــي نجمــة مشــهورة 
ولســت أنــا، وكل مــا يشــغلني هو عملي 

ومسيرتي في المقام األول”.

مؤخــر  تصريــح  فــي  جاكمــان  هيــو  الشــهير  األســترالي  لمــح  الممثــل 
الراقــص الشــهير الغنــاء  ثــان مــن فيلــم  إلــى احتماليــة وجــود جــزء   لــه 

 .”The Greatest Showman“ 

الذاتيــة  الســيرة  الفيلــم  ويحكــي 
للفنان االســتعراضي األميركي “بي. 
تي. بارنوم”، مؤســس الســيرك الذي 
أصبــح جــوااًل مشــهوًرا يســافر عبــر 
فــي  ويشــارك  فنــه،  ويقــدم  الــدول 
بطولته كل من النجوم هيو جاكمان 
وريبيــكا  إيفــرون  وزاك  وزندايــا 
ويليامــز وبــول ســباركس وغيرهــم. 

ومــن ناحيــة أخــرى، كان النجم هيو 
جاكمان يستعد لبدء جولته الغنائية 
 The Man/“ عنــوان  تحمــل  التــي 
بعــدد   ”The Music The Show
مــن الــدول األوروبيــة منهــا المملكة 
المتحــدة وأميــركا الشــمالية، حيــث 
الغنائيــة  روج الســتعدادات جولتــه 

بمؤتمر صحفي منذ فترة.

The Greatest Showman

للتواصل: 17111479
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أعلنــت النجمــة ســاندرا بولــوك طــرح فيلتهــا فــى جزيــرة تايبــي فــي جورجيا، 
والمطلة على الشاطئ، للبيع بمبلغ 6.5 ماليين دوالر، وتأتي هذه الخطوة من 
بولــوك لتخفيــف عــبء العقــارات التي تمتلكهــا، إذ تعد من بين نجوم الســينما 

القالئل الذين لديهم محفظة عقارية كثيفة وقوية.

وتقــع فيــال ســاندرا علــى بعــد حوالــي 
وســط  خــارج  بالســيارة  دقيقــة   20
مدينــة ســافانا فــي الطــرف الشــمالي 
مــن جزيــرة الحاجــز المنخفضــة ذات 
المناظــر الخالبــة، وتتكــون الفيــال من 

4 غرف نوم، وغرفة معيشــة متجددة 
الهــواء ذات ارتفاع مــزدوج مع مدفأة 
الطعــام  لتنــاول  فســيحة  ومنطقــة 
مجــاورة تفتــح علــى مطعــم للوجبات 

الخفيفة.

تحــاول كارينــا كابــور جاهدة أن توفــق بين عملها وعائلتهــا في كثير من 
األوقــات، لكــن حتــى فــي الوقــت الــذي ال يكــون فيــه تصويــر لفيلــم مــا، 
تنشــغل فــي المؤتمرات والمناســبات التــي تهتم بآخر صيحــات الموضة، 

إضافة إلى جلسات التصوير الخاصة بالمجالت.

وانطلقــت الكثيــر مــن األقــوال عبر 
صفحات اإلنترنت التي تتهم كارينا 
تعطــي  وال  مهملــة  أم  بأنهــا  كابــور 

الرعايــة الالزمة والكافية البنها 
تيمــور علــي خــان، مــن زوجهــا 
علــي  ســيف  الهنــدي  الممثــل 
خان، اضافة إلى أنها تستعين 
في بعض األحيان بجليسات 

األطفال لمساعدتها.
احتفلــت كابور مــع زوجها 
بعيــد  خــان  علــي  ســيف 
ميــالد ابنهمــا، الــذي يبلــغ 
قضائهــم  أثنــاء  عاميــن، 
لإلجــازة في إحدى المدن 
فــي جنــوب إفريقيا ومن 

ثم سويسرا.

تســتعد المغنيــة الكوبيــة األميركيــة كاميــال كابيــو لخــوض أولــى تجاربهــا التمثيليــة في 
النســخة الحيــة القادمــة مــن فيلم ســوني للرســوم المتحركة “ســندريال”، ومــن المقرر أن 
تشــارك فــي غنــاء عــدد مــن أغانيــه، الفيلــم مــن فكــرة وإنتــاج مقــدم البرامــج األميركــي 

جيمس كوردن.

ومــن المتوقع أن تعيــد كاميال كابيو حكاية 
بنســخة  الكالســيكية  ســندريال  األميــرة 
قصــة  خــالل  مــن  واســتعراضية،  غنائيــة 
الفتــاة اليتيمــة التــي تعيــش بصحبة زوجة 
أبيها وابنتيها، حتى تلتقى باألمير الوسيم، 

كانــون،  كاي  وإخــراج  تأليــف  مــن  الفيلــم 
بحسب ما ذكر موقع فاريتي.

وال تعــد تلــك المــرة األولــى التــي يتــم فيها 
إعادة إنتاج فيلم ديزني للرســوم المتحركة 

“سندريال”، والذي تم انتاجه عام 1950.

فيال ساندرا بولوك

بين عملها وعائلتها

كاميال كابيو.. سندريال

انتهــى المنتجــون علــي المرزوقــي وعامــر المــري وهاني الشــيباني، مؤسســو شــركة “غبشــة فيلمــز” لإلنتاج الســينمائي، أخيــرًا، من تصويــر الفيلم 
اإلماراتي الجديد “خلك شــنب”، الذي يعد باكورة أعمالهم بعد شــراكتهم الســينمائية، والذي يلعب بطولته كل من عمار آل رحمة وســعاد عبد هللا 
علي ومحمد عبد هللا الكندي، ومن تأليف خالد الجابري، وتولى إخراجه هاني الشيباني، ومن المقرر عرضه في الموسم الصيفي السينمائي 2019.

تــدور قصــة فيلــم “خلــك شــنب”، حــول 3 شــباب يســتيقظون ليكتشــفوا 
أنفســهم فــي أماكن متفرقة وغريبــة، ويحاولون معرفة ما حصل لهم في 
الســاعات القليلة الماضية، واألحداث التي تعرضوا لها، وجعلتهم يمرون 
بالكثيــر مــن المشــكالت والصعــاب في قالــب ملــيء بالكوميديــا واإلثارة 
والتشــويق والغمــوض. أكــد المخــرج هانــي الشــيباني، أنه يســعى للعودة 
بقوة إلى دهاليز اإلنتاج السينمائي من جديد، بعد التوقف لعدة سنوات، 
خاصة أن العودة هذه المرة من خالل كيان ســينمائي يضم أبرز وأنشــط 
المنتجين على الســاحة اإلماراتية، ليضيف لهذه المجموعة ما يملكه من 
مهــارات وخبــرات، لتكون قادرة على مجاراة الســوق الســينمائي الصعب 
والمتنــوع فــي اإلمــارات والخليج، مؤكــدًا أنهم من خالل “غبشــة فيلمز”، 
ســيقدمون تجــارب ســينمائية اســتثنائية للجمهــور المحلــي والعربي، مع 
االهتمــام الكبيــر بالنــص الســينمائي والبنــاء الجيد للســيناريو، كما يطمح 
إلــى تطويــر األفــكار واإلبــداع فــي مجــال الصناعــة الســينمائية الواعــدة 

بحسب البيان االماراتية.
وأشــار عامر ســالمين المري، إلى أن “خلك شــنب” فكرة جديدة ومختلفة 
فــي الســاحة الســينمائية اإلماراتيــة، يمــزج بيــن اإلثــارة والكوميديــا، تم 

تصويره في مناطق متفرقة بين دبي ورأس الخيمة، وشارك في بطولته 
نخبــة مــن النجــوم الواعديــن، اقتناعــًا منهــم بــأن الشــباب هــم مســتقبل 
الســينما، الفتًا إلى أن الهدف من الشــراكة الســينمائية في “غبشــة فيلمز”، 
هــو اإلســهام فــي اإلنتــاج المســتمر والغزيــر لألفــالم واألفــكار الملهمــة، 
وتجــاوز إشــكاليات الدعــم المســتمرة، والتي تقف حجر عثــرة في غزارة 

اإلنتاج وجودته.

3 شــباب يستيقظون ليكتشفوا أنفسهم في أماكن متفرقة وغريبة

“خلك شنب”.. فيلم إماراتي لصيف 2019

طرحت شــبكة “Netflix” اإلعالن الدعائي الرســمي لفيلم الدراما والجريمة “Extremely Wicked، Shockingly Evil، and Vile”، والذي يجمع 
النجم األميركي زاك إيفرون والنجمة البريطانية الشابة ليلى كولينز.

لقــاء مختلــف يجمــع بيــن النجــم األميركــي زاك إيفــرون والبريطانيــة 
Extremely Wick�  الحســناء ليلــى كولينــز في فيلــم الدرامــا والجريمــة
ed، Shockingly Evil، and Vile، الــذي يراهــن عليــه الثنائــي مــع تميــز 
فكرتــه ودقــة تنفيــذه ومشــاركة نخبــة من النجوم الشــباب فيــه، ويقدم 
إيفرون من خالله شخصية جديدة لسفاح وقاتل تمت إدانته بتهم غير 

أخالقية، بينما تطل النجمة اإلنكليزية بدور جديد عليها.
ويجســد إيفــرون خــالل الفيلم شــخصية جديــدة، هي “تيد بنــدي”، وهو 
سفاح ومغتصب أميركي، تمت إدانته بتهم غير أخالقية، واعتدى وقتل 
العشرات من النساء والفتيات بفترة السبعينيات، بينما تخوض ليلى من 
خالله تحديا مختلفا، خصوصا أنها اكدت في تصريح سابق أن هذا العام 
نقطة تحول بالنسبة لها، في ظل ما تشارك به من اعمال. وأظهر اإلعالن 
الدعائي زاك إيفرون، الذي بدا عليه االنســجام في الشــخصية الشــهيرة، 
والتي تعد المرة األولى التي يقوم فيها إيفرون بتقديم هذه النوعية من 
األفالم، حيث قدم مؤخرا عددا من األفالم الكوميدية والراقصة، والتي 
اشــتهر بها منذ أولى بطوالته الســينمائية بالسلســلة الموسيقية الشهيرة 
“High School Musical” عــام 2006، والتــي حققــت لــه نجاحــا عالميــا 

كبيرا، ليدخل إيفرون في تحد جديد من نوعه بمسيرته.

ويشــارك إيفــرون البطولــة مجموعــة مــن النجــوم الشــباب، منهــم ليلــى 
كولينز، أنجيال ســارافيان، مورجان بايل، جريس فيكتوريا كوكس، وتم 
تصويــر الفيلــم بالكامــل في عدد من الواليــات األميركية، وهو من إنتاج 
“Netflix” ومــن المقــرر طرحه حصريا لعمالء الشــبكة مطلع مايو المقبل، 

تزامنا مع عرضه تجاريا بعدد من الدول األوروبية. 

عن ســفاح ومغتصب أميركي تمــت إدانته بتهــم غير أخالقية

Extremely Wicked، Shockingly Evil في نتفلكس
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Un� “تواصــل النجمــة األســترالية العالميــة، نيكــول كيدمــان، تصوير مسلســلها الجديد 
doing”، بمدينــة نيويــورك األميركيــة، وظهــرت كيدمــان فــي عــدد مــن اللقطــات 
بشــخصيتها فــي المسلســل، حيث تجســد دور طبيبة نفســية تعيش فــي نيويورك، 
وتســعى إلــى نشــر أولــى رواياتهــا. والمسلســل من إنتاج شــركة “HBO” ويشــاركها 
البطولــة مجموعــة مــن النجوم الشــباب منهم إســماعيل كــروز كوردوفــا، والممثلة 

اإليطالية، ماتيلدا دي أنجيليس، ومن المقرر عرض أولى حلقات المسلســل بحلول 
عام 2020. 

ــن تــصــويــر  ــراً مـ ــ ــؤخ ــ ــت م ــه ــت  ان
”The Goldfinch“ الدرامي فيلمها 

نيكول كيدمان 
 طبيبة نفسية 
”Undoing“ في
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يسلط هذا اليوم الضوء على األرباح المادية.

 تكون طاقتك هائلة، وتنجز أعماال تتطلب شجاعة.

أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت.

وضعت لنفسك أهدافا وتبذل كل جهدك.

تشعر باالرتياح وتستفيد من بعض الفرص.

 تحقق أمرا مذهال، وتفرح بالعمل.

أنت تضج بالطاقة والحيوية الديناميكية.

تتعزز األوضاع وتوحي إليك بأفكار جديدة.

تفكر في توظيفات وتعيش فترة متحركة.

تتلقى دفعة معنوية غير منتظرة.

تكون عصبيا وتستنفد الكثير من الطاقة.

ال بأس من متابعة البرامج الصحية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

18 ابريل

1943
- مقتل األدميرال 

إيسوروكو 
ياماموتو عندما 

اوقعت 
طائرات 

القوات الجوية 
األميركية طائرته فوق 

“جزيرة بوغانفيل”.

أعلنت “ديزني” تحويل 
فيلم الرسوم المتحركة 

 ،Monsters. Inc
لمسلسل تلفزيوني 

سيتم عرضه عبر منصة 
“ديزني الرقمية”، المقرر 

إطالقها عالميًا 
مطلع شهر 

سبتمبر 
المقبل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

بســام الذوادي رئيس لجنــة تحكيم الفيلــم العربي واألجنبي

تفاصيل مهرجان العين السينمائي

بسام الذوادي من المؤتمر 

 1955
انعقاد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا بحضور وفود 29 دولة إفريقية وآسيوية.

1960
 استقالل طنجة وضمها إلى المغرب.

 1978
 طائرة “فيكرز فيسكاونت” تصبح أول طائرة ركاب تعمل بمحرك.

 1980
  تأسيس جمهورية زيمبابوي.

1983
  تفجير سفارة الواليات المتحدة في بيروت.

22

كشــفت الفنانة منة فضالي تفاصيل اقتحام شــخص مجهول 
لمنزلهــا، موضحة أنها كانــت تعيش في حالة رعب بســبب 
مطاردته لها بشــكل مســتمر، وقالــت: أنا كنــت قاعدة في 
البيت عادي لقيت الباب بيخبط، فالبنوتة اللي عندي فتحت 
لقيــت واحد بيتهجــم عليها وبيقولها خليهــا تيجي تكلمني 

وقالها أنا عايزها وإنه شــغال عند المنتج محمد حســن رمزي، 
مشــيرة إلــى أنها في هــذه اللحظة اكتشــفت كذبــه، ألن المنتج 

محمد حسن رمزي توفي منذ زمن.

أعلــن الفنان الكوميــدي عبدالناصر درويش عودته للمســرح 
خــال عيد الفطر المقبل، مضيفا: لدي عمل مســرحي في 
الكويــت سأكشــف تفاصيله فــي وقت الحــق، وأعرب عن 

سعادته للقاء الجمهور الكويتي بعد طول غياب.
وقال درويــش: إن العمل يجمعه والفنــان مبارك المانع، 

وآثر عــدم الخوض في تفاصيله بصورة أكبــر لحين االنتهاء 
مــن كل الترتيبات المتعلقة بفريق العمل والفكرة والتعاقدات 

وما إلى ذلك من جوانب فنية.

كثــرت األحاديــث حــول تلقــي الفنانــة هيفــاء وهبــي عرضا 
للحلــول ضيفة شــرف علــى فيلــم “والد رزق 2” وحكي عن 
رفضها للدور ونســبت إليهــا تصريحات مغلوطــة، إال أن 
هيفاء حســمت األمر وقطعت الشك باليقين، معربة عن 
احترامها للمخرج طــارق العريان وأبطال العمل، نافية أن 

يكون قد عرض عليها العمل.
وأضافت هيفاء قائلة: بما أنني في األصل لم أعلن أنه هناك دور 

عرض علي فبالتالي ال دخل ألحد لماذا اعتذرت.

هيفاء وهبي رفضتناصر يعود للمسرحاقتحام منزل منة

 طارق البحار
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بمناسبة مرور 75 عاما على المرحلة 
األخيرة من الحرب العالمية الثانية، 
ــفــنــون صــبــاح أمــس  شــهــد مــركــز ال
افتتاح معرض “الطريق إلى الحرية 
والـــســـالم”، بــحــضــور رئــيــســة هيئة 
الشيخة  واآلثـــار  للثقافة  البحرين 
وسفير  خليفة،  آل  محمد  بنت  مي 
جــمــهــوريــة روســيــا االتــحــاديــة لــدى 

مملكة البحرين إيغور كريمنوف.
ويستمر المعرض الذي جاء بتنظيم 
من سفارة روسيا االتحادية، وبدعم 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  من 
ويستقبل  الجاري،  أبريل   20 حتى 
ــن الـــســـاعـــة 9 صــبــاحــا  جـــمـــهـــوره مـ
ــام افتتاح  أي 8 مــســاًء طــوال  حتى 

المعرض.
ــى  ــقــل مـــعـــرض “الـــطـــريـــق إل ــن وي
الـــحـــريـــة والــــســــالم” صــــور من 
حيث  الثانية،  العالمية  الحرب 
الغالبية  الحرب  هذه  في  شارك 
ــم في  ــعــال ال مـــن دول  الــعــظــمــى 

حــلــفــيــن عــســكــريــيــن مــتــنــازعــيــن، 
وتعرض الصور الدور الذي قام به 
ما  السوفيتي، في مرحلة  الجيش 
روسيا  جمهورية  في  عليه  يطلق 
ــيــة الـــكـــبـــرى، من  ــوطــن بـــالـــحـــرب ال
تحرير لألراضي األوروبية لالتحاد 
الــســوفــيــتــي وأوروبـــــــــا الــشــرقــيــة 
)بيلوروسيا وبولندا ودول البلطيق 

وأوكرانيا(.

“الفنون” يستضيف “الطريق إلى الحرية والسالم”

نظــرا لمكانتــه الكبيــرة في عالم الســينما الخليجية والعربية، اختيــر المخرج البحريني 
القدير بســام الذوادي كرئيس لجنة تحكيم مســابقة الفيلم العربي واالجنبي وذلك في 
مهرجــان العيــن الســينمائي األول تحــت رعايــة الشــيخ ســلطان بــن طحنــون آل نهيان 
عضــو المجلــس التنفيــذي ألمــارة ابوظبي، والذي ســيقام في الفترة مــن 30 أبريل إلى 
3 من مايو تحت شــعار “ســينما المســتقبل”، ويعرض المهرجان بشــكل أساســي األفالم 

القصيرة ويعمل عل دعم الرؤية الشبابية السينمائية المبدعة في مدينة العين.

وسوف يكون فيلم “الكنز: الحب والمصير” 
في افتتاح المهرجان بعرض اول في 
رعاية  الــجــاري تحت  أبــريــل   30
ــن طحنون  ب الــشــيــخ ســلــطــان 
الــمــجــلــس  ــهــيــان عــضــو  ن آل 
أبوظبي.  إلمارة  التنفيذي 
برنامج “سينما  ويقدم 
انسجامًا  التسامح” 
مـــع أهــــــداف عــام 
الــتــســامــح لــدولــة 
عبر  اإلمـــــــــارات، 
أفــالم  مجموعة 
ــرز مـــفـــهـــوم  ــ ــ ــب ــ ــ ت
الـــــــتـــــــســـــــامـــــــح 
ــش  ــ ــ ــاي ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ وال
أرض  عـــــــلـــــــى 
منها  اإلمــــــارات، 
و”أرض  “نـــانـــي” 

التسامح”.
ــر  ــمــ ــ ــؤت وفــــــــــي مــ
صــــحــــفــــي عـــقـــد 
two- في  مؤخرا 
لــالعــالن   four54

المهرجان قال عامر سالمين  عن تفاصيل 
أن  ــى  إل للمهرجان،  الــعــام  الــمــديــر  ــمــري،  ال
الفيلم إنتاج وليد صبري، وإخراج شريف 
صبري  وهند  سعد  محمد  وبطولة  عرفة، 
ــي وأحـــمـــد رزق،  ــ ومــحــمــد رمـــضـــان وروبـ
حيث يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه 
والخيال”، حول حكايات  “الحقيقة  األول 
“حتشسبوت” في العصر الفرعوني، و”علي 
و”بشر  العثماني،  العصر  خــالل  الــزيــبــق” 
الــذي  السياسي،  القلم  رئــيــس  الكتاتني” 

يواجه تحديات جديدة في العمل.
وتتضمن برنامج تكريم إنجازات الفنانين، 
على مسيرتهم الحافلة باإلنجازات الفنية 
الكويتية  الممثلة  ومنهم  والسينمائية، 
الــتــي قــدمــت خالل  الــقــديــرة حــيــاة الفهد 
مسيرتها العديد من األدوار المميزة، وكان 
يا  أول فيلم تشارك في بطولته هو “بس 
أمر  مسعود  اإلمــاراتــي  والسينمائي  بحر” 
هللا الـــذي ســاهــم بــأفــكــاره وإبــداعــاتــه في 
والكاتب  اإلمــاراتــيــة،  بالسينما  الــنــهــوض 
اإلماراتي عبد الرحمن الصالح الذي كتب 
أول فيلم خليجي “بس يا بحر” عام 1971، 
الــحــســاوي،  إبــراهــيــم  الــســعــودي  والممثل 

الذي أبدع خالل مسيرته الفنية في عدة 
مجاالت منها التمثيل واإلخراج واإلنتاج، 
أيــام، نحتفي بأفضل   4 وقــال: على مدى 
لنقدم  والخليجية،  اإلمــاراتــيــة  األعــمــال 
مبدعة،  ومــواهــب  كبار  لمخرجين  أفــالمــًا 
ــمـــعـــروضـــة عـــلـــى شـــاشـــات  ــالم الـ ــ ــاألفـ ــ وبـ
العين،  مدينة  فــي  يقام  ــذي  ال المهرجان، 
احتفاالً بحب السينما والترويج السياحي 
الــســيــاحــيــة كوجهة  ومــرافــقــهــا  لــلــمــديــنــة 
أن  إلــى  الفــتــًا  ــزوار،  ــ وال للمقيمين  مفضلة 
على  سياحيًا  برنامجًا  يتضمن  المهرجان 
هامش الفعاليات، يقدم رحلة للتعريف بما 
ومعالم  أثرية  مواقع  من  العين  به  تشتهر 

سياحية. 
الفني  الــمــديــر  الشيباني  هــانــي  وأوضــــح 
للمهرجان، أن “العين السينمائي” يستقطب 
لعرضها  والخليج،  اإلمــارات  فيلمًا من   67
األولـــى،  بــدورتــه  الرسمية  المسابقة  فــي 
حــيــث يـــقـــدم الــمــهــرجــان مــجــمــوعــة من 

األفالم المحلية الطويلة والقصيرة، ضمن 
الــتــي تضم  ــاراتـــي”،  اإلمـ “الــصــقــر  مسابقة 
و18  طويلة،  أفــالم   5 وتشمل  فيلمًا،   23
قصيرة، وتم اختيار 13 فيلمًا لعرضها في 
العربي واألجنبي”،  للفيلم  “الصقر  مسابقة 
 26 فتضم  الخليجي”  “الصقر  مسابقة  أما 
فيلمًا، من بينها 6 أفالم طويلة و20 فيلمًا 
وعمان  والبحرين  السعودية  من  قصيرًا 
إلـــى جــانــب مــســابــقــة “الصقر  ــكــويــت،  وال
أفالم من   5 التي تضم  المدرسي”،  للفيلم 

صنع طالب المدارس. 

وقال: تقدم لنا أكثر من 300 فيلم،  «

وبذلت لجنة التقييم والمشاهدة 

مجهوداً مضاعفًا لكي تختار األبرز من 

بينها، خصوصًا أن كل األفام تتمتع 

بمستوى فني وسينمائي جيد، ولفت 

إلى أن المهرجان قدم عدداً من األفام 

اإلماراتية المتميزة، سواء الطويلة 

أو القصيرة، منها “مسك” للمخرج 

حمد السويدي و”علي وعليا” للمخرج 

حسين األنصار و”والدة” للمخرج عبد 

الله حسن أحمد و”نادي البطيخ” 

للمخرج ياسر النيادي.
حياة الفهد

مسعود امرالله علي



افتتاح “مدينة الفن” بإبداعات بحرينية

ردت آمبر هيرد على الدعوى القضائية التي أقامها ضّدها طليقها  «
جوني ديب بالتشهير طالب فيها بـ 50 مليون دوالر كتعويض.

وجاء الرّد قاسيًا، حيث جددت فضحه مشيرًة إلى أنه كان شخًصا  «
مختلًفا تماًما وعنيًفا عندما كان يتعاطى المخدرات والكحول وقالت 

إنها شاهدته ألول مرة بتعاطي المخدرات المزعوم بعد نحو عام 
من عالقتهما التي بدأت في 2012، مشيرًة إلى أنه عندما كان يتناول 

المخدرات، كانت تتلّقى عناية طبية.

افتتح مؤخرا محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة المهرجان الفني 
األول تحت عنوان “مدينة الفن” والذي يقام بمجمع السيتي سنتر طوال شهر ابريل الجاري

 يقــدم المهرجان معارض فنية متنوعة لمختلف 
البحريــن  مــن  الفنــون مثــل: لوحــات تشــكيلية 
الخــط  لجماليــات  واســتعراض  عالميــة  ودول 
العربــي وفــن التصويــر الفوتوغرافــي والنحــت 
حيــث يصــل عدد األعمــال الفنية المشــاركة الى 
1000 عمــل فنــي بمشــاركة 100 فنــان مــن 10 

دول.
واكــد المحافــظ فــي تصاريح صحافيــة إن مثل 
هــذه المعــارض تســاعد فــي اكتشــاف المواهــب 
التــي تحتضنهــا البحريــن، كمــا نــوه علــى الــدور 
فــي  المعــارض  هــذه  مثــل  تلعبــه  الــذي  المهــم 

مركــزا  الحتضانهــا  المنامــة  للعاصمــة  الترويــج 
بــارزًا في عالم التصاميم بأنواعها، معربًا معاليه 
عــن تمنياتــه بالتوفيــق والنجــاح للقائميــن علــى 

المعرض.
وأوضــح مــن جهته ذكــر مهدي الجــاوي المدير 
مــن  األنــواع  هــذه  أهميــة  المعــرض  ومشــرف 
الفعاليــات في تطوير الســاحة الفنيــة واالرتقاء 
بالحركــة الفنيــة، معربــًا عن شــكره لدعــم معالي 
إلــى دعــم مجمــع  المحافــظ للمهرجــان إضافــة 
الســيتي ســنتر للبرامج الفنيــة والفنانيــن، مثنيًا 
علــى دور مركــز براويــز البحريــن علــى دعمهــم 

الفنانيــن.  بجانــب  الدائــم  والتواجــد  الســخي 
مــن  تنظيــم  مــن  المعــرض  بــأن  ذكــره  الجديــر 
آرت  و”بحريــن  للفنــون”  ورلــد  “كاد  مجموعــة 

غاليري” وهو متاح مجانا للجمهور.
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متابعة: محرر مسافات

إن شــرقنا العربي القديم، الذي يعتبر مهدا لنشــوء وتطور واندثار أهم الحضارات 
البشــرية األولــى، كان بــا منــازع مرتعــا لتطــور عظيم فــي جميع مجــاالت الحياة، 
وسيدا حقيقيا لكل ما كان منها يتصل بالفنون المعمارية والجدارية، فقد شهدت 
أرضنــا العربيــة تطــور العاقــات بيــن هــذه األنــواع مــن الفنــون وأشــكال تعاونهــا 
وتضافرهــا فــي محــاوالت الدمــج الفنــي الواعي الحاصــل من تركيب هــذه الفنون 
مع بعضها البعض ومن ثم الحصول على وحدات فنية متكاملة فيما بينها نشــأت 
وتطورت عبر آالف السنين في مختلف حضارات الشرق القديم، خاصة على أيدي 
السومريين واألكاديين والبالبلين واالموريين واالشوريين والمصريين القدماء. 

األعظمــي  فريــال  الفنانــة  معــرض  فــي 
بــدار البــارح والــذي أطلقــت عليــه “على 

رافديــك أتلــو رســائل بابــل” والمقام في 
الفتــرة مــن -3 18 ابريــل الجــاري عــودة 
العظيــم،  العراقــي  والتشــكيل  للتــراث 
رســوم وصور جدارية تدل داللة قاطعة 
على تاريخ العراق الغني الضخم، ودوره 
الهــام فــي الحيــاة. فلوحــات االعظمــي 
تفيض حيوية وفيها كل معاني األصالة 
والخبــرة في وضع األلــوان والتعبير عن 

الموضوع تعبيرا صادقا. 
عندمــا تقــف أمــام أي لوحــة تشــعر بــأن 
روح بابــل وجمالهــا وثــراء ألوانها تحلق 
ألــوان وخطــوط تنطــوي  فــوق رأســك، 
على أحاســيس ومشاعر تلهب األعماق. 
حنيــن التربة الوطنيــة ومواطن الجمال 
المعــرض  فــي  تجولــت  لقــد  والتاريــخ. 

بمعية الزميل المصور رســول الحجيري 
االعظمــي  الفنانــة  بأســلوب  ودهشــت 
العجيــب خاصــة وان الفنــان يبقــى خير 
فــي  وطنــه  تــراث  علــى  يحافــظ  مــن 
القطــع  مــن  جانبــا  تتــرك  فلــم  لوحاتــه، 
التراثيــة العراقيــة الجميلــة إال وعبــرت 

عنها بالعديد من اللوحات المدروسة.
يمكــن ان نخلص إلى القول ان المعرض 
االعظمــي  تعبيــر  حســب  جــاء  والــذي 
تعبيــرا عــن حزنهــا العميــق وغضبهــا من 
نهــب القطع األثريــة العراقيــة بعد الغزو 
األميركــي لوطنها األصــل العراق وحقق 
من النجاح الكثير واجتذب جمهورا من 

الزوار الذين أعجبوا باللوحات.
وفي هذا المعرض تعيد االعظمي زيارة 
معرضهــا األول الــذي أقيــم أيضــا بــدار 
البــارح للفنــون فــي العــام 2006 وبنفس 
والشــكل  المفهــوم  حيــث  مــن  االســم 
لتوثيــق الكيفيــة التــي نمــت مــن خالها 
ذلــك  منــذ  وتغيــرت  اإليقاعــات  تلــك 

الوقت.
االعظمــي تصف زيارتها إلى أي معرض: 
اشــعر بمثل شــعور آشــور بانيبال، القابع 
فــي المتحف البريطانــي منذ عام 2018 

فبينما كانت تتجول وسط المعروضات، 
كان يغمرها إحســاس بالخســران بسبب 
اضطرارهــا إلى رؤية تلك القطع األثرية 
العراقيــة فــي بلــد بعيد عن بلدهــا، وبعد 
الشــعور  ذلــك  اســتبدلت  عميــق  تفكيــر 
بارتيــاح ألن القطــع األثرية العراقية في 
مأمــن وتــم المحافظــة عليهــا لألجيــال 
القادمــة وان كانــت فــي ارض أجنبيــة. 
ألهمتهــا عمليــة التأمــل هــذه فــي العودة 
إلــى معرضهــا لعام 2006 “علــى رافديك 
أتلــو رســائل بابل” حيث أعــادت صياغة 
القطــع التي أنتجتها آنذاك باســتخدامها 
كأســاس ألعمــال جديــدة مســتمدة مــن 
أعمالهــا القديمــة وهذه المــرة من وجهة 
نظر أكثر نضجا وأكثر انعكاســا وتقدما. 
ومع االحتفاظ بالصور القديمة كقاعدة، 
تقوم االعظمي بتحديث األلوان وتزيين 
وقــوام  أوراق  واســتخدام  األســطح 
علــى  جديــدة  مفاهيمــا  لتصنــع  ذهبــي، 
تلك المفاهيم القديمة في محاولة لبدء 
عملية التعافي من األلم الذي تعاني منه 

بسبب فقدان رموزها الثقافية.
فريال االعظمي فنانة عراقية بريطانية 
ولدت في بغداد، وتستوحي أعمالها من 
تاريــخ العراق الغني والرغبة في توثيق 
لألجيــال  عليــه  والحفــاظ  الثــراء  ذلــك 

القادمة.

الوان وخطوط تنطوي على احاسيس ومشاعر )تصوير: رسول الحجيري(

روح بابل وجمالها وثراء ألوانها

من زوار المعرض تستوحي اعمالها من تاريخ العراق الغني

الفنان يبقي خير من يحافظ على تراث وطنه في لوحاته

معرض “على رافديك أتلو رسائل بابل” لفريال األعظمي
ــي الــضــخــم ــن ــغ ــخ ال ــاريـ ــتـ ــة ومـــواطـــن الــجــمــال والـ ــي ــن ــوط ــيــن الــتــربــة ال حــن

أسامة الماجد
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اكتشاف دم سائل بجثة عمرها 42 ألف سنة
في ظاهرة علمية نادرة، اكتشف علماء 
مهــر حفظــت  جثــة  داخــل  ســائًل  دًمــا 
لمــدة 42 ألف عام فــي التربة الصقيعية 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  الســيبيرية، 

“ديلي ميل” البريطانية.
وذكــر المصــدر أن العلمــاء يعتقدون أن 
هذه أقدم دماء جرى العثور عليها على 
اإلطــلق فــي العالــم، مــا يعــّزز اآلمــال 
بشأن استنســاخ أنواع الخيول القديمة 

التي تعود إلى ما قبل التاريخ.
وتابــع أن االكتشــاف تم بواســطة فريق 
يأملــون  الذيــن  العلمــاء،  مــن  دولــي 
مســتقبًل فــي إنجــاح تجربة استنســاخ 
الوراثيــة  المــادة  خــلل  مــن  المامــوث 

المجمدة في التربة الصقيعية.
وقالــت “ديلــي ميــل”، إن العلمــاء أبــدوا 
وذلــك  العمليــة،  نجــاح  فــي  ثقتهــم 
باســتخراج الخليــا مــن المهــر القديــم 
حيــوان  تخليــق  بهــدف  واستنســاخها، 

جديد.
فــي  المامــوث  متحــف  رئيــس  وذكــر 

مدينة ياكوتســك الروسية غريغوريف، 
أن تشــريح الجثــة يظهــر أن “األعضــاء 

الداخلية محفوظة بشكل جيد”.
وأضاف أن الحصان الصغير، الذي يعود 
إلى عصور ما قبل التاريخ، توفي غرًقا، 

حين كان عمره أقل من أسبوعين.
وأردف قائــًل “تــم أخــذ عينــات من دمه 
الســائل من األوعية الدموية في القلب 
بعــد 42 ألــف ســنة مــن نفــوق الحيوان. 

وجدنــا أن أنســجة العضــلت حافظــت 
على لونها األحمر الطبيعي”.

هــذا  إن  نقــول  أن  اآلن  “يمكننــا  وتابــع 
هــو أفضــل حيــوان علــى اإلطــلق تــم 
االحتفــاظ به في فترة العصر الجليدي. 
هذا أمر نادر للغاية بالنسبة للكتشافات 
القديمــة؛ ألن بعضها إمــا غير مكتمل أو 

مجزأ أو مصاب بتشوهات كثيرة”.

أقــدم مواطــن مصــري علــى قتــل زوجتــه 
بنهاية درامية، بعد مشــادة كلمية بينهما، 
وارتفاع صوتها عليه نتيجة خلفات على 

متطلبات المنزل.
مــع  كلميــة  مشــادة  فــي  الــزوج  ودخــل 
زوجتــه؛ بســبب خلفــات علــى متطلبــات 
المنــزل، األمــر الــذي قابلــه الــزوج بطلــب 
خفــض صوتهــا، لكنهــا رفضت االســتجابة 
لتحذيراته، قائًل لها إنه مجهد ويعاني من 
صداع، لكن الزوجة استمرت في حديثها. 
وســحب عصــا يســتند عليها أثناء المشــي 
وضربهــا مــرات عــدة علــى رأســها؛ لتلفــظ 
أنفاســها األخيرة نتيجة نزيف حاد وتهتك 

في الجمجمة.
واعتقد الجاني في بداية األمر أن زوجته 
أغمــي عليهــا، وذهــب بها إلى المستشــفى، 
وأكــد  األخيــرة،  أنفاســها  لفظــت  لكنهــا 
الطبيب أنها توفيت نتيجة االعتداء الذي 

وقع عليها.
المواطــن  علــى  القبــض  الشــرطة  وألقــت 
المصــري، وقــال فــي التحقيقــات “زوجتي 

دائًما ما كانت ترفع صوتها علي وتثرثر”.

مصري يقتل زوجته 
بسبب ثرثرتها التخصصــي  الســلم  أجــرى مستشــفى 

عمليــة والدة نادرة ألم بحرينية أنجبت 
3 توائــم، حيــث أجريــت العملية بنجاح 
في الرابع من شهر أبريل الجاري، وذلك 
مختــص  طّبــي  فريــق  إشــراف  تحــت 
يتكــون مــن 14 عضًوا. وأّكد مستشــفى 
الســلم التخصصــي بــأن األم وأطفالهــا 
الثلثــة بصحــة جيــدة وقد تم الســماح 

لهم بالخروج من المستشفى.
األطفــال  طــب  اختصاصيــة  وأكــدت 

ورئيســة قســم األطفــال في مستشــفى 
أن  نعمــة  فاطمــة  التخصصــي  الســلم 
وفتاتــان(،  )صبــي  الثلثــة  األطفــال 
تتــراوح أوزانهم بين 1.4 و2 كيلوغرام، 
وأضافــت  جيــدة.  حالــة  فــي  وأنهــم 
مســتقّرة  األم  حالــة  أن  نعمــة  فاطمــة 
وُسمح لها بالخروج من المستشفى بعد 

فترة وجيزة من إجراء العملية.

يؤدي ســوء التغذية إلى وفاة شــخص واحد من بين كل 5 أشــخاص في العالم حســبما تشــير 
دراسة جديدة.

وتكشــف دراســة علميــة نشــرتها مجلــة “ذي النسيســت” عــن أن اإلفــراط فــي اســتهلك بعــض 
األطعمة مثل اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة والملح والسكر، وعدم تناول كمية كافية من 

الفواكه والخضروات والبقوليات يشكل السبب الرئيس ألمراض القلب والسرطان.
وتشير إحصاءات إلى أن قرابة 11 مليون حالة وفاة على مستوى العالم في العام 2017 تعود 
أســبابها إلى أمراض القلب واألوعية الدموية، بحســب “دويتشــه فيله”، التي أشــارت إلى قول 
باحثين أن بعض األنظمة الغذائية قد تنطوي على مخاطر أكبر من أي عامل آخر بما في ذلك 

تدخين السجائر.

بحرينية تلد 3 توائم في عملية نادرة

عادات غذائية تقتل ماليين البشر

جماعة “إيكستينكشن ريبيليون” البريطانية 
لمكافحة تغير المناخ يغلقون وسط لندن خلل 

احتجاج بيئي لليوم الثالث على التوالي، ما 
تسبب في فوضى مرورية )أ ف ب(

صــوت مجلــس النــواب العراقــي، أمس األربعــاء، باإلجماع على حظر لعبــة “بابجي” 
اإللكترونيــة التــي يفــوز فيهــا من يبقــى على قيد الحيــاة، معتبًرا أنهــا “تحرض على 

العنف”.
ولعبة “بابجي” اإللكترونية التي تحظى بشعبية كبيرة جًدا في العراق، هي متعددة 
اللعبين، ويحطون فيها افتراضًيا بواســطة مظلت على جزيرة، ويبدأون بالبحث 
عن أسلحة ومعدات لقتل بعضهم بعًضا والبقاء على قيد الحياة والفوز في المرحلة 

األخيرة.
وجرى تحميل اللعبة التي صممتها شركة “بلوهول” الكورية الجنوبية أكثر من 360 

مليون مرة حول العالم منذ إطلقها في العام 2017.
وأشــارت لجنــة الثقافــة واإلعــلم البرلمانية العراقية في بيان إلــى أن عملية الحظر 
جاءت نظًرا لما تشكله بعض األلعاب اإللكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة 
وأمــن المجتمــع العراقــي، ومــن ضمنهــا التهديــد االجتماعــي واألخلقي علــى فئات 
األطفال والشــباب والفتيات وطلب المدارس والجامعات، وتهديدها الســلبي على 

المستوى التربوي والتعليمي، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وكانت الصحافة المحلية العراقية ذكرت في تقارير عدة حاالت طلق بسبب هذه 
األلعاب، التي يمكن ممارستها عبر اإلنترنت واالتصال بلعبين من كل أنحاء العالم.

البرلمان العراقي يحظر لعبة “بابجي”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لعبة عادية

تفاعل متابعو إنســتغرام “البلد” مع 
اســتطلع بشــأن منع لعبــة “بابجي” 
ألنهــا  العــراق؛  فــي  حظرهــا  بعــد 
“تحرض على العنف”. وتباينت آراء 
والرفــض.  التأييــد  بيــن  المتابعيــن 
 @sherry_90 المســتخدم  وقــال 
“نعــم. فيهــا خراب البيــوت يمنعوها 
المســتخدم  قــال  فيمــا  وبقــوة”، 
منعهــا  “ضــد   @_a7mad_althni
ألنهــا لعبــة عادية جدا، وليســت كما 

يصفونها”.

صّمــم علماء طرًقا مبتكرة الســتيعاب 
الطبيعيــة  القــوى  معظــم  طاقــة 
األساســية تقريًبــا، بمــا فــي ذلــك الماء 

والرياح والطاقة الشمسية.
واآلن قــام باحثــو جامعــة كاليفورنيــا 
“لــوس أنجلوس” بتســخير الثلج ألول 
مرة إلنتــاج الطاقة، من خلل تصميم 
الطاقــة  “مولــد  عليــه  يطلــق  جهــاز 
النانوية التجريبية القائم على الثلج”، 
كيميائــي  تفاعــل  علــى  يعتمــد  الــذي 
يمكــن  ثابتــة  كهربــاء  إلنتــاج  أســاس 

تسخيرها من أجل الطاقة.
الحيويــة  الكيميــاء  أســتاذ  وقــال 
فــي الجامعــة ريتشــارد كانيــر “تنتــج 
مــادة  تفاعــل  مــن  الســاكنة  الكهربــاء 
واحــدة تلتقــط اإللكترونــات، وأخــرى 

تطرد اإللكترونات”.
وفي هذه الحالة، عندما يســقط الثلج 
صفيحــة  علــى  ــا  إيجابيًّ المشــحون 
ســيليكون ذات شــحنة ســالبة، تنتــج 
الكهربــاء الثابتة كردة فعل ناجمة عن 

الشحنتين المتعارضتين.

يســعى  جلــد،  دون  مــن  والدتــه  منــذ 
هيوســتن  مستشــفى  فــي  األطبــاء 
بواليــة تكســاس األميركيــة جاهديــن؛ 
لمعرفــة الســبب الــذي أدى إلــى ظهــور 

هذه الحالة “النادرة”.
ولــد الطفــل جائبري غري خــلل عملية 
قيصرية بمدينة سان أنطونيو في ليلة 
رأس الســنة، وتفاجــأ األطبــاء باختفاء 
جلد المولود، باســتثناء رأسه وساقيه، 

وفق ما ذكر موقع “نيويورك بوست”.
بيــن  الحاجــز  هــذا  غيــاب  ظــل  وفــي 
جسده والعالم، لم تتمكن والدة الطفل 
البالــغ مــن العمر 3 أشــهر مــن احتضانه 

أو تقبيله.
وأدخــل الطفــل مؤخــًرا إلى مستشــفى 
فــي مدينة هيوســتن بتكســاس، حيث 
يمتلــك األطبــاء هناك خبــرات أكبر في 
مجال علج األمراض الجلدية النادرة.
أن  اعتقادهــم  عــن  األطبــاء  وأعــرب 
الطفــل مصــاب باضطــراب نــادر آخــر، 
يصيــب فقــط 20 مولوًدا مــن أصل كل 

مليون مولود حي.

ابتكار “يولد” 
الكهرباء من الثلوج

والدة نادرة تحير 
األطباء في أميركا وّجهــت دراســة علميــة حديًثا تحذيًرا “صارًما”، من ترك القطــط المنزلية تتجّول خارج 

المنازل؛ باعتبارها من أهم األسباب الناقلة والمسببة لألمراض ألصحابها.

جامعــة  أجرتهــا  التــي  الدراســة  وأشــارت 
أوبــورن فــي واليــة أالبامــا األميركيــة، بعد 
البحــث عــن دالئــل مــن 21 دراســة علميــة 
أخرى لتحديد خطر التقاط القطط للعدوى 
خارج المنازل، إلى أن هذه الفرص كبيرة.

وكشــفت الدراســة عن أن القطــط المنزلية 
التــي تتنقــل بحرية خــارج المنــازل عرضة 
بالعــدوى  لإلصابــة  أضعــاف   3 بـــ  أكثــر 

فــي  تبقــى  التــي  تلــك  مــن  واألمــراض، 
المنازل.

ومــن بين األمراض والعدوى التي تلتقطها 
المنــزل،  خــارج  تتجــول  عندمــا  القطــط 
“المقوســة  أو  التوكســوبلزما  بكتيريــا 
الغوندية”، التي يمكن أن تنتقل إلى البشــر 
وارتبطت بأمراض مثل االكتئاب والفصام 

عند البشر.

تحذير علمي صارم: ال تخرج قطك من البيت

حثت ناشــطة ســويدية صغيرة في الســن الزعماء على التحرك إلنقاذ كوكب األرض 
مــن تغيــر المنــاخ مثلمــا يتعهــدون هــذه األيــام بإعــادة بنــاء كاتدرائيــة نوتــردام بعد 

الحريق الهائل الذي نشب فيها.
وأضافــت الناشــطة جريتــا ثانبــرج، التــي ألهمــت حركــة مــن الصغــار ضــد ظاهــرة 
االحتباس الحراري، في كلمة أمام البرلمان األوروبي في ستراســبورج يوم الثلثاء 
”تابع العالم أجمع حريق نوتردام في باريس بحزن ويأس لكن سيعاد بناء نوتردام“. القطط عندما تخرج من المنزل تكون عرضة اللتقاط العدوى أكثر بنسبة 2.77 مرة من تلك التي 

تبقى داخل المنزل، بصرف النظر عن عدد مرات خروجها.

تم أخذ عينات من دمه السائل واالحتفاظ بها لمدة 42 ألف سنة
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