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دعــا رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة رجال 
قضايــا  إيــاء  إلــى  واإلعــام  الصحافــة 
التنمية اهتمامًا أكبر بشكل يواكب الجهود 
علــى  تبــذل  التــي  الحميــدة  والمســاعي 
النطاق الدولي في هذا المجال، وأن يكون 
صــوت الصحافــة أكثــر وضوًحا فــي كل ما 
يخــدم الحفاظ على أمن واســتقرار الدول، 
وأن تتصــدى بــكل قــوة لحمــات األكاذيب 

والتضليــل التــي تعمــل علــى نشــر الفرقــة 
واالنقسام بين الشعوب والمجتمعات. 

وأكــد ســموه فــي رســالة وجهها إلــى العالم 
بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة 
ويقــام  الجمعــة  غــد  يــوم  يصــادف  الــذي 
هــذا العــام تحــت شــعار: “اإلعام مــن أجل 
الديمقراطيــة.. الصحافــة واالنتخابات في 
زمن التضليل اإلعامي” أن رعاية واهتمام 
صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل 
وإيمــان  للصحافــة  البــاد  عاهــل  خليفــة 
لــه عظيــم  الوطنــي، كان  جالتــه بدورهــا 

األثر فيما وصلت إليه الصحافة البحرينية 
مــن تطــور يرتكــز علــى أســس دســتورية 
وقانونيــة عــززت مــن منــاخ حريــات الرأي 

والتعبير.
وقــال ســموه إن الصحافــة البحرينيــة عبر 
تاريخهــا الطويــل كان لها دورهــا المهم في 
تدعيــم مســيرة البنــاء والنهضــة ودافعــت 
عبــر أجيــال متعاقبــة عــن قضايــا الوطــن 
وأمنه واستقراره بكل الوعي والمسئولية.

بمــا تشــهده  اعتــزازه  عــن  وأعــرب ســموه 
وتطــور  نهضــة  مــن  البحرينيــة  الصحافــة 

شكا ومضمونا، وما وصلت إليه من خال 
عطــاءات أبنائها المبدعين من الصحافيين 
مســتويات  مــن  واألعمــدة  الــرأي  وكتــاب 
رفيعــة فــي حرية الطــرح والتحليــل لكافة 
القضايــا المحليــة والدوليــة، لترســم بذلــك 
مامــح مدرســة صحفيــة رصينــة تعبر عن 

المكون األصيل لشعب البحرين.
الحــرة والشــريفة  باألقــام  وأشــاد ســموه 
لرجــال الصحافــة واإلعــام والتــي كانــت 
وما زالت داعًما أساســًيا ومدافًعا صلًبا عن 

منجزات الوطن ومكتسباته.

أول مباريات “ناصر 12” اليوم“العين”... متنفس للسينمائيين“مهلة إفريقية” للمجلس السوداني“فيتش”: تصنيف للسعودية )+A(ميكانيكي قوارب
البحر، كان وال يزال مصدر رزق  «

للكثير من أبناء البحرين، وألن 
الشاب محمد حسن إبراهيم 

بحار منذ صغره، دفعته بعض 
المواقف التي يتعرض لها 

البحارة إلى أن يتعلم مهنة 
تصليح محركات القوارب.

منحت وكالة “فيتش” للتصنيف  «
االئتماني المملكة العربية 
السعودية ) +A (، مع نظرة 

مستقبلية مستقرة. وأكدت 
الوكالة أن المملكة ال تزال تمتلك 
أحد أكبر األصول السيادية للدول 

المصنفة لدى الوكالة.

قال االتحاد اإلفريقي في بيان أصدره  «
إنه يتحتم على المجلس العسكري 
السوداني تسليم الحكم إلى سلطة 
انتقالية بقيادة مدنية في 60 يوما. 

وأضاف أنه شعر “بألم عميق” 
ألن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم 

السلطة إلى مدنيين.

اكد مدير العالقات العامة  «
لمهرجان العين السينمائي 

علي المرزوقي في تصريح 
خاص لـ “البالد” أن المهرجان 

يعتبر متنفسا للعديد من 
السينمائيين في ظل غياب عدد 

من المهرجانات مؤخرا.

تنطلق اليوم )الخميس( منافسات  «
دورة ناصر بن حمد الرمضانية 

الخامسة لأللعاب الرياضية 2019 
)ناصر 12(، بإقامة لقاءين على 
استاد مدينة خليفة الرياضية 
ضمن إطار منافسات الجولة 

األولى للمجموعة األولى.
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مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميــة  العمــل  وزيــر  قــال 
إن  حميــدان  جميــل  االجتماعيــة 
بالبرنامــج  الملتحقيــن  إجمالــي 
عاطــل   4300 للتوظيــف  الوطنــي 

جديــد فــي قوائم الــوزارة. جــاء ذلك 
في كلمة له بمناسبة حفل يوم العمال 
العــام  االتحــاد  أقامــه  الــذي  العالمــي 

)06(لنقابات عمال البحرين.

وصــف ســماحة العالمة الســيد عبــدهللا الغريفــي الزيــارة الميمونة لرئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، بأنها 
تجســيد للشــيم الطيبــة والخصــال الحميــدة التــي يتمتــع بهــا ســموه، وأن 
التواصــل ســيأتي بثماره من نتائج طيبة وعطــاءات كريمة وآثار حميدة، 

وفق تطلعات شعب البحرين الكريم.

الزيــارة  بمضاميــن  الغريفــي  ونــوه 
الكبيــرة فــي معانيهــا بمــا تؤكده من 
تاحــم وطنــي، فيمــا علمــت “الباد” 
أن الرســالة التــي ســلمها إلــى ســمو 
الــوزراء نوهــت بالمبــادرات  رئيــس 
ربــوع  فــي  االرتيــاح  تشــيع  التــي 
الوطن مما عودتنا عليه قيادة الباد 
الرشــيدة، وأن كل القضايا التي تهم 
الوطن والمواطن ليست كبيرة على 
إرادة عاهــل البــاد صاحــب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
ســمو  إرادة  علــى  كبيــرة  وليســت 

رئيــس الــوزراء، وهي كذلك ليســت 
علــى  القائميــن  إرادة  علــى  كبيــرة 

شؤون الوطن.
وتضمنــت الرســالة تأكيــد الغريفــي 
العاهــل  جالــة  يــد  مــع  األيــدي  أن 
لتحقيــق صاح الوطن وخير شــعبه 
رئيــس  ســمو  أن  كمــا  وســعادته، 
الــوزراء صنــع تاريًخــا علــى خارطة 
ونحــن  معقــودة،  واآلمــال  الوطــن، 
على أبواب الشهر الفضيل؛ لارتقاء 
التطــور  بعجلــة  والدفــع  بالوطــن 

والتقدم واالزدهار.

الغريفي: سمو رئيس الوزراء 
صنع تاريخا على خريطة الوطن

)٠٢(
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ذكر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمــد آل خليفة أن المباحثــات التي عقدت 
بيــن عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، والرئيــس الفرنســي 
امانويل ماكرون كانت ودية وســادها تفاهم 
تهــم  التــي  النقــاط  كافــة  وشــملت  مشــترك 
الطرفين.وأعــرب الوزيــر عــن اســتغرابه لمــا 
احتــواه البيــان مــن عدد مــن النقــاط التي لم 
يتــم التطــرق إليهــا بتاتــا خــال المباحثــات، 
األعمــال.  جــدول  علــى  أصــا  تكــن  ولــم 
وأوضــح أن الرئيــس الفرنســي لــم يطرح أي 
موضــوع يتعلــق بحــوار سياســي، بــل أشــاد 
بسياســة صاحب الجالة الملك في اإلصاح 

واالنفتاح.

وزير الخارجية: 
ماكرون لم يطرح 

وزيــر النفــط: مســاحته 2800 كيلومتــر مربع وبعمــق 70 متًراموضوع الحوار

البحرين توقع اتفاقية استكشاف بالقاطع البحري 1
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وقعــت الهيئــة الوطنية للنفط والغــاز اتفاقية 
استكشــاف ومشــاركة اإلنتاج مع شركة إيني 
اإليطاليــة، علــى خلفيــة الدراســة المشــتركة 
التــي أجرتهــا شــركة اينــي فــي العــام 2016 
بيــن  توقيعهــا  تــم  التــي  التفاهــم  ومذكــرة 
الجانبيــن فــي يناير 2019، لممارســة أنشــطة 
القاطــع  فــي  وإنتاجــه  النفــط  عــن  التنقيــب 
البحريــن  مملكــة  شــمالي   1 رقــم  البحــري 
والمزمــع بدئها بعد الحصــول على الموافقات 

التشريعية النهائية.
ووقــع وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفة 
ميــان  مدينــة  فــي  االتفاقيــة  خليفــة  آل 
بإيطاليــا األربعــاء نيابــة عــن الهيئــة الوطنيــة 
للنفط والغاز والرئيس التنفيذي لشــركة إيني 

االيطاليــة كلوديــو ديســكلزي، وبحضــور عدد 
مــن المســؤولين مــن الهيئــة الوطنيــة للنفــط 
والغاز وشركة تطوير وشركة ايني اإليطالية.

الشــمالي  البحــري  القاطــع  الوزيــر إن   وقــال 
ر مســاحتة بــ 2800 كيلومتر مربع وبعمق  ُتقدَّ

يتراوح ما بين 10 أمتار و70 متًرا.

وزير النفط والرئيس التنفيذي لشركة إيني االيطالية يوقعان االتفاقية

لندن ـ وكاالت

أقيــل وزير الدفــاع البريطانــي غافين 
ويليامســون مســاء أمس مــن منصبه 
بعــد التحقيــق فــي تســريب معلومات 
تتعلــق باألمــن القومي.وأعلــن مكتــب 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
إقالة وزير الدفاع غافين ويليامســون 
علــى خلفيــة تســريب معلومــات عــن 

شركة هواوي الصينية لاتصاالت.
وقــال المكتــب فــي بيــان “جــاء قــرار 
رئيســة الــوزراء بســبب ســلوكه فيمــا 
يتعلــق بتحقيــق فــي ظــروف الكشــف 
غيــر المصــرح بــه عــن معلومــات مــن 

اجتماع لمجلس األمن القومي”.
التحقيــق فــي أعقــاب تقاريــر  وجــاء 

مخــاوف  أثــاروا  الــوزراء  بــأن  تفيــد 
بشــأن خطة للســماح لشــركة “هواوي” 
الصينيــة بوصــول محدود للمســاعدة 
الخامــس  الجيــل  شــبكة  بنــاء  فــي 

الجديدة.

إقالة وزير الدفاع البريطاني

)١٤(
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الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  أكــد 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة مــا يجمع 
األخــوة  روح  مــن  البحريــن  شــعب  أبنــاء 
كانــت وســتظل  والتــي  والوحــدة،  والتماســك 
دوًما سياًجا يحمي نسيجهم المجتمعي ويعّزز 
مــن جهودهــم المشــتركة لبنــاء الوطــن ونمائه، 
البحرينــي  المجتمــع  أن  علــى  ســموه  مشــددا 
ــا علــى كل محــاوالت  ســيبقى أبــد الدهــر عصيًّ

الفرقة واالنقسام.
وكان ســموه قد قام صبــاح أمس بزيارة لمنزل 
سماحة السيد عبدهللا الغريفي، حيث كان في 
اســتقبال ســموه لــدى وصولــه ســماحة الســيد 
عبدهللا الغريفي، وعدد من رجال الدين وجمع 
من المواطنين، الذين قابلوا سموه بكل حفاوة 
البحريــن  “مملكــة  أن  ســموه  وترحاب.وأكــد 
الملــك  البــاد صاحــب الجالــة  بقيــادة عاهــل 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، هي وطــن للجميع 
في إطار مبادئ المســاواة والمواطنة والوحدة 
الوطنية التي عمل جالته على ترسيخها، وأن 
الحكومــة مــن جانبها ال تدخر جهــًدا في إعاء 
شــأن الوطــن وتلبيــة ما يطلــع إليــه المواطنون 

في الحياة الكريمة”.  
من جانبه، ألقى سماحة السيد عبدهللا الغريفي 
كلمة أكد فيها أن يد شعب البحرين جميًعا في 
يــد جالــة الملك؛ من أجــل البحرين وما يحقق 
أمنهــا واســتقرارها وســعادة واطمئنــان وخيــر 

شعبها.
وقال إن كل هموم شعب البحرين ليست كبيرة 
علــى إرادة جالــة الملــك وليســت كبيــرة علــى 

إرادة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد وليســت 
كبيــرة علــى كل القائميــن علــى شــؤون الوطن، 

وعودنــا جالــة الملــك وعودتمونــا علــى كل مــا 
يفــرح شــعبكم وعملتــم الكثيــر مــن أجلــه وان 

شعبكم قابل ذلك بالوفاء والتقدير.

سمو رئيس الوزراء: المملكة بقيادة جاللة الملك وطن للجميع في إطار مبادئ المساواة والمواطنة

المجتمع البحريني عصي علـى الفرقـة واالنقسـام

سمو رئيس الوزراء في زيارة لمنزل سماحة السيد عبدالله الغريفي

الغريفي: يد الشعب في يد جاللة الملك لخير البحرين

سعيد محمد

غافين ويليامسون
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لدى زيارة ســموه لســماحة الســيد عبدهللا الغريفي، أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة على ما يجمع أبناء شعب البحرين من روح األخوة والتماسك والوحدة، 
والتي كانت وســتظل دوًما ســياًجا يحمي نســيجهم المجتمعي ويعّزز من جهودهم المشــتركة لبناء 
ا على كل محاوالت  الوطن ونمائه، مشدًدا سموه على أن المجتمع البحريني سيبقى أبد الدهر عصيًّ
الفرقة واالنقســام، فيما أعرب ســماحة الســيد عبدهللا الغريفي، عن شــكره وتقديره لتشــرفه بزيارة 
ســموه، مشــيًدا بمــا يحرص عليه ســموه مــن تعزيــز التواصل مع مختلــف المواطنيــن، والتأكيد على 

القيم الجامعة التي تربطهم.

وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء قد 
قام صباح أمس بزيارة إلى منزل ســماحة الســيد 
عبــدهللا الغريفي، حيث كان في اســتقبال ســموه 
لــدى وصولــه ســماحة الســيد عبــدهللا الغريفــي، 
وعــدد مــن رجــال الديــن وجمــع مــن المواطنيــن، 

الذين قابلوا سموه بكل حفاوة وترحاب.
وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء “أن 
صاحــب  البــاد  عاهــل  بقيــادة  البحريــن  مملكــة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
هــي وطــن للجميــع فــي إطــار مبــادئ المســاواة 
والمواطنــة والوحــدة الوطنية التــي عمل جالته 
على ترسيخها، وأن الحكومة من جانبها ال تدخر 
جهًدا في إعاء شأن الوطن وتلبية ما يطلع إليه 

المواطنون في الحياة الكريمة”.
 وأعــرب ســموه عــن تقديــره إلســهامات الُعلمــاء 
العمــل الوطنــي، مــن خــال  فــي تعزيــز مســيرة 
مــا يقومــون بــه مــن دور بنــاء فــي ترســيخ قيــم 
الوطنيــة، وحــث  واللحمــة  والتعايــش  التســامح 
جهــود  فــي  بإيجابيــة  المشــاركة  علــى  المجتمــع 
البنــاء والتنميــة، مشــددا ســموه علــى أهميــة أن 
المســؤوليات  تحمــل  فــي  الجميــع  إرادة  تتحــد 
الوطنية تجاه الحفاظ على أمن واستقرار الوطن 

وصون وحدته ونسيجه االجتماعي المتماسك.
وأثنــى ســموه علــى جهــود الســيد الغريفــي فــي 
والنهــوض  المجتمعيــة  الوحــدة  أواصــر  توطيــد 
بالشــأن الديني، ودعم جهود ومبادرات الحكومة 

في تعزيز استقرار ونماء المجتمع.
من جانبه، ألقى ســماحة الســيد عبدهللا الغريفي، 
كلمــة عّبــر فيها عن بالــغ تقديره واعتــزازه بزيارة 
سموه الكريمة، والتي تعبر عن شيم سموه الطيبة 
وخصالــه الحميــدة، وطباعــه النبيلــة، معرًبــا عــن 

ثقتــه في أهمية هذا التواصــل المحمود ونتائجه 
الطيبــة وعطاءاتــه الكريمــة وآثــاره الحميدة في 

تحقيق ما يتطلع إليه شعب البحرين.
زاخــًرا  ــا  وطنيًّ تاريًخــا  صنــع  ســموه  أن  وأكــد 
واالرتقــاء  الوطــن،  خدمــة  فــي  بالعطــاءات 
بمستويات شعب البحرين والدفع بعملية التطور 
والبنــاء واالزدهــار، داعًيــا هللا أن يحفــظ ســموه 

ويرعاه ويسدد خطاه لما فيه الخير والصاح.
وأعــرب الغريفــي فــي كلمته عــن خالــص تحياته 
وتقديره لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، وأكد أن يد شــعب البحرين 
جميًعــا فــي يــد صاحــب جالــة الملــك مــن أجــل 
البحريــن ومــا يحقــق أمنها واســتقرارها وســعادة 

واطمئنان وخير شعبها. 
وقال “إن كل هموم شــعب البحرين ليســت كبيرة 
على إرادة جالة الملك حفظه هللا وليست كبيرة 
على إرادة صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد وليست كبيرة 
على كل القائمين على شؤون الوطن، وقد عودنا 
جالة الملك وعودتمونا على كل ما يفرح شعبكم 
وعملتــم الكثيــر مــن أجلــه وان شــعبكم قابل ذلك 

بالوفاء والتقدير.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  الغريفــي  وهنــأ 
المبــارك،  رمضــان  شــهر  حلــول  بقــرب  الــوزراء، 
المباركــة علــى  األيــام  داعيــا هللا أن يعيــد هــذه 
البحريــن وشــعبها بــكل الخيــر والبركــة، فيما عبر 
الحاضــرون عــن بالــغ شــكرهم وتقديرهم لســموه 
على هذه اللفتة الكريمة من سموه، والتي تجسد 
مــدى قــرب ســموه مــن المواطنين وحرصــه على 

التواصل معهم.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء في زيارة 
لسماحة السيد عبدالله الغريفي

سمو رئيس الوزراء: المملكة بقيادة العاهل وطن للجميع في إطار مبادئ المساواة والمواطنة

ا على كل محاوالت الفرقة المجتمع البحريني سيبقى عصيًّ

سموه يحث 
المجتمع على 

المشاركة بإيجابية 
في جهود البناء 

والتنمية

الحكومة ال تدخر 
جهًدا في إعالء 

شأن الوطن 
وتلبية ما يطلع 
إليه المواطنون

نقدر إسهامات 
الُعلماء في 
تعزيز مسيرة 

العمل الوطني 
وترسيخ التسامح

 يد شعب البحرين 
جميًعا في يد 

صاحب جاللة 
الملك لخير 

وصالح المملكة

كل هموم الشعب 
ليست كبيرة على 
إرادة جاللة الملك 

وسمو رئيس الوزراء 
وسمو ولي العهد

الغريفي: سمو 
رئيس الوزراء صنع 
ا زاخًرا  تاريًخا وطنّيً

بالعطاءات في 
خدمة الوطن

سمو رئيس الوزراء: مشاعر السيد الغريفـي موضـع اعتـزاز
ــن ــوطـ ــح أبــــنــــاء الـ ــالـ ــصـ ــة لـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــا الـ ــنـ ــادتـ ــيـ ــب قـ ــ ــان ــ ــى ج ــ ــ ــف إل ــقـ الـــغـــريـــفـــي: نـ

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  بعــث 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
شــكر  رســالة  خليفــة،  آل  ســلمان 

العامــة  ســماحة  إلــى  جوابيــة 
ا على  الســيد عبــدهللا الغريفــي ردًّ
يــوم  المؤرخــة  ســماحته  رســالة 

األربعــاء الموافق 24 أبريل 2019 
ومــا تضمنتــه مــن مشــاعر وطنية 
للجهــود  واعتــزاز  تقديــر  موضــع 

المخلصة التي تصب في مصلحة 
الوطن.

الســيد  ســماحة  عبــر  مــن جهتــه، 

الغريفي عن إشــادته بجهود سمو 
لخدمــة  الكبيــرة  الــوزراء  رئيــس 
هذا الوطن الغالي، مؤكًدا الوقوف 

السياســية  القيــادة  جانــب  إلــى 
الرشــيدة لتحقيــق مــا يصبــو إليه 

أبناء الوطن.
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أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة أن المتغيــرات المتســارعة والتحديات التي تشــهدها 
المنطقــة والعالــم تلقــي علــى كاهل رجال الصحافة واإلعالم مســؤولية كبيرة في التمســك بأمانة الكلمة وترســيخ دور الصحافة في 

استنهاض طاقات المجتمع وتحفيزه نحو التقدم.

وشــدد ســموه على أن الصحافة بما لها من 
تأثيــر قــوي وفعــال فــي صياغــة وتوجيــه 
الــرأي العــام العالمــي، تعــد أساســًا إلرســاء 
وتســوية  واحتــواء  واالســتقرار،  الســام 
النزاعــات، وبــث روح التعــاون بيــن الــدول 
للتركيــز  طاقاتهــا  وتوجيــه  والمجتمعــات، 
التــي  المشــتركة  اإلنســانية  القضايــا  علــى 
يتفق عليها المجتمع العالمي وفي مقدمتها 

التنمية المستدامة.
التــي  النبيلــة  الرســالة  إن  ســموه:  وقــال 
فــي  تطــوع  أن  يجــب  الصحافــة  تحملهــا 
المجتمعــات،  وتطويــر  األوطــان  خدمــة 
بقيــم  الصحافــي  الخطــاب  يتســم  وأن 
الموضوعية والرصانة، والتي تشــكل حجر 

األساس في مواثيق العمل الصحافي”.
واإلعــام  الصحافــة  رجــال  ســموه  ودعــا 
أكبــر  اهتمامــا  التنميــة  قضايــا  إيــاء  إلــى 
بشــكل يواكب الجهود والمساعي الحميدة 
التــي تبــذل علــى النطــاق الدولــي فــي هذا 
المجــال، وأن يكــون صــوت الصحافــة أكثر 
وضوًحا في كل ما يخدم الحفاظ على أمن 
واســتقرار الــدول، وأن تتصــدى بــكل قــوة 
لحمــات األكاذيــب والتضليــل التــي تعمــل 
علــى نشــر الفرقة واالنقســام بين الشــعوب 

والمجتمعات. 
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم 
العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم 
غــد الجمعــة ويقام هــذا العام تحت شــعار: 
“اإلعــام من أجــل الديمقراطية.. الصحافة 
واالنتخابات فــي زمن التضليل اإلعامي”، 
إن األثــر المهــم للصحافــة ووســائل اإلعام 

في بناء وعي الشعوب والمجتمعات يجب 
الطفــرات  مــع  ليتناســب  تطــوًرا  يــزداد  أن 
التي يشــهدها العالم فــي مجال المعلومات 
واالتصــاالت، وهــو ما يحتــاج إلى تحصين 
مهنــة الصحافــة مــن كل الشــوائب التي قد 

تسيء إلى قيمها النبيلة.
وشــدد سموه على أن اليوم العالمي لحرية 
الصحافــة بقــدر ما يمثــل احتفاليــة عالمية 
األجيــال  فــي  نغــرس  ألن  مناســبة  فإنــه 
الجديدة من الصحفيين المبادىء السامية 
لمهنــة الصحافــة بمــا يعــزز من قيمــة العمل 

الصحفي ويكسبه مزيدا من الثقة. 
وقال ســموه: “إن الصحافة كانت وســتظل 
حصًنــا هاما في تحقيق األمن واالســتقرار، 
المســؤولة  الكلمــة  إلــى  اســتندت  مــا  إذا 
والقيــم الرفيعــة للعمــل الصحفــي، الســيما 
وأننــا نعيــش في عالم يشــهد فــي كثير من 
تــداول  فــي  الفوضــى  مــن  حالــة  مناطقــه 

المعلومات”.
وأضاف سموه أن عالم اليوم أصبحت فيه 
المعلومة تنتقل با حدود، وقد تشــارك عن 
قصد أو بدون وعي في تأجيج الصراعات 
وإثــارة الفتن داخــل الدول، وهو ما يحتاج 
مــن الصحافــة أن تكون أكثــر يقظة وقدرة 
علــى بنــاء رأي عــام يؤمــن بأهمية تماســك 
النســيج الوطنــي باعتبــاره ســياًجا يصــون 
إلــى  االنــزالق  مــن  والــدول  المجتمعــات 

الفوضى والخراب.
وأشــار سموه إلى أن مملكة البحرين آمنت 
منــذ وقت طويــل بقيمــة وتأثيــر الصحافة 
كمحــرك لنهضة المجتمــع، وعملت وال تزال 
علــى توفير المقومات التي توفر للصحافة 

بدورهــا  القيــام  مــن  تمكنهــا  التــي  البيئــة 
الحيوي في هذا المجال.

وأكــد ســموه أن رعايــة واهتمــام صاحــب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
عاهــل البــاد المفــدى، حفظــه هللا ورعــاه، 
للصحافــة وايمان جالتــه بدورها الوطني، 
إليــه  وصلــت  فيمــا  األثــر  عظيــم  لــه  كان 
الصحافــة البحرينية من تطــور يرتكز على 
أســس دستورية وقانونية عززت من مناخ 

حريات الرأي والتعبير.
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
تاريخهــا  عبــر  البحرينيــة  الصحافــة  إن 
الطويــل كان لهــا دورهــا الهــام فــي تدعيــم 
عبــر  ودافعــت  والنهضــة  البنــاء  مســيرة 
أجيــال متعاقبــة عــن قضايــا الوطــن وأمنه 

واستقراره بكل الوعي والمسئولية.
رجــال  التقديــر  بــكل  ســموه  واســتذكر 
الصحفييــن  مــن  األوائــل  البحريــن 
واإلعامييــن وما قاموا به من جهد أرســى 
المبادئ واألســس التــي قامت عليها أعمدة 
الصحافــة البحرينيــة، ومدارســها الفكريــة 

المتنوعة. 
تشــهده  بمــا  اعتــزازه  عــن  ســموه  وأعــرب 
وتطــور  نهضــة  مــن  البحرينيــة  الصحافــة 
شكا ومضمونا، وما وصلت إليه من خال 
عطــاءات أبنائها المبدعين من الصحافيين 
مســتويات  مــن  واألعمــدة  الــرأي  وكتــاب 
رفيعــة فــي حريــة الطــرح والتحليــل لكافة 
القضايــا المحليــة والدوليــة، لترســم بذلــك 
مامــح مدرســة صحفيــة رصينــة تعبر عن 

المكون األصيل لشعب البحرين.
وأكد ســموه أن الصحافــة الوطنية تضطلع 

بــدور كبيــر، فهــي القائمة على تنويــر الرأي 
العــام وتحفيــزه تجــاه ما ينمي قيــم الوالء 
باالضافــة  الوطــن،  خدمــة  فــي  واالنتمــاء 
إلــى جهودهــا في مســاندة مســيرة التنمية 

وتعظيم كل منجز وطني.
والشــريفة  الحــرة  باألقــام  ســموه  وأشــاد 
كانــت  والتــي  الصحافــة واالعــام  لرجــال 
وما زالت داعًما أساســًيا ومدافًعا صلًبا عن 

منجزات الوطن ومكتسباته. 
وتوجه ســموه بخالــص التهنئة إلى جمعية 
الصحفييــن البحرينيــة واألســرة الصحفية 
واإلعاميــة فــي مملكــة البحريــن بمناســبة 
الصحافــة، مشــيدا  العالمــي لحريــة  اليــوم 
ســموه بالجهود التي تقوم بها الجمعية من 
أجــل تطويــر واقــع الصحافة فــي البحرين 

وتحقيق تطلعات جميع المنتسبين لها. 

العالميــة  الصحافــة  بــدور  ســموه  وأشــاد 
الحــق  عــن  الدفــاع  فــي  والنزيــه  الحــرة 
تهــم  التــي  اإلنســانية  والقضايــا  والعــدل 
البشرية، مؤكدا سموه دعم مملكة البحرين 
لحريــة الصحافــة وحرصهــا علــى مشــاركة 
العالــم في احتفائــه بهذا اليوم، تأكيدا على 
إيمانها بدور الصحافة في جعل العالم أكثر 

ازدهارا.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
فــي ختام رســالته، بالدور الهــام الذي تقوم 
بــه منظمة »اليونســكو« في ترســيخ أســس 
التعــاون الثقافي والحضاري بين الشــعوب 
من خال العديد من المبادرات التي تهدف 
إلــى بنــاء عالــم يســوده األمــن واالســتقرار 
المرتكز على القواسم الحضارية والثقافية 

بين الشعوب.

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

للصحافة دور راسخ في استنهاض طاقات المجتمع
ســمو رئيس الوزراء في رسالة وجهها إلى العالم بمناســبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

المنامة - بنا

نّوهــت رئيســة مجلــس إدارة جمعيــة الصحفييــن البحرينية عهدية أحمد الســيد باإلشــادة الكبيرة لرئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للجمعية ولألسرة الصحافية واإلعالمية في مملكة البحرين، في رسالة سموه بمناسبة 

اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو الجاري.

جمعيــة  رئيســة  رحبــت  كمــا   
بإشــادة  البحرينيــة  الصحفييــن 
العالميــة  الصحافــة  بــدور  ســموه 
الحــرة والنزيه فــي الدفاع عن الحق 
التــي  اإلنســانية  والقضايــا  والعــدل 
تهــم البشــرية، وتأكيــد ســموه الدائم 
علــى دعــم مملكــة البحريــن لحريــة 
مشــاركة  علــى  الصحافــة وحرصهــا 
اليــوم،  بهــذا  احتفائــه  فــي  العالــم 
إيمانهــا مــن ســموه بــدور الصحافــة 

في جعل العالم أكثر ازدهاًرا.
وفخــر  اعتــزاز  الســيد  وأكــدت   
جمعية الصحفيين وأعضاء األســرة 
بالــدور  البحريــن  فــي  الصحافيــة 
يلعبــه  الــذي  والمتعاظــم  الكبيــر 
صاحــب الســمو رئيــس الــوزراء فــي 
والتحديــث  والتطويــر  االرتقــاء 

بالعمل الصحافي واإلعامي بشــكل 
عــام فــي البحريــن، ومتابعــة ســموه 
ومتطلبــات  الحتياجــات  اللصيقــة 

الصحافــة والصحفييــن في المملكة، 
األمــر الذي أســهم كثيًرا فيما وصلت 
إليــه البحريــن مــن ازدهــار فــي هــذا 

المجال الحيوي.
 وذكــرت رئيس الجمعية “إن إشــادة 
الــوزراء  رئيــس  الســمو  صاحــب 
الجمعيــة  بهــا  تقــوم  التــي  بالجهــود 
مــن أجل تطوير واقــع الصحافة في 
البحريــن وتحقيــق تطلعــات جميــع 
رؤســنا،  علــى  تــاج  لهــا  المنتســبين 
وإن تهنئــة ســموه لنا بمناســبة اليوم 
أثلــج  الصحافــة  لحريــة  العالمــي 
فــي  األثــر  أبلــغ  لهــا  صدورنــا، وكان 
تقديــر  مــن  ذلــك  فــي  لمــا  نفوســنا 
يجعلنــا نؤكــد علــى الســير قدًمــا في 
تحقيق األهداف التي ترفع من شأن 

مملكتنا العزيزة”.

عهدية أحمد

“الصحفييــن”: نقــدر دور ســموه في االرتقــاء بالعمــل الصحافي

األسرة الصحفيـة تفخـر بإشـادة سمـوه

رعاية جاللة 
الملك كان لها 

عظيم األثر فيما 
وصلت إليه 

الصحافة 

علينا توجيه 
الطاقات للتركيز 

على القضايا 
اإلنسانية 
المشتركة

 الصحافة يجب 
 أن تطوع 

في خدمة 
األوطان وتطوير 

المجتمعات

 التصدي بكل 
قوة لحمالت 

األكاذيب التي 
تعمل على نشر 

الفرقة

-فرع البديع
-فرع الزنج

٢ يونيو ٢٠١٩م

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر 
لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد، بمناسبة يوم العمال العالمي.

 وفيما يلي نص البرقية:- 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بن سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه 

رئيس الوزراء الموقر

الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه.. 
وبعد

نفســي  عــن  باألصالــة  لــي  يطيــب   
وبالنيابة عن إخواني أعضاء المجلس 
لنقابــات  الحــر  لاتحــاد  التنفيــذي 
مقــام  إلــى  أرفــع  أن  البحريــن  عمــال 
ســموكم الكريــم أســمى آيــات التهانــي 
العمــال  يــوم  بمناســبة  والتبريــكات 

العالمي.
 وإذ يحتفــل االتحــاد الحــر هــذا العــام 
بالنســخة الســابعة مــن تكريــم العمــال 
المجديــن، لينتهــز الفرصــة والمناســبة 
الحكومــة  قدمتــه  مــا  يســتذكر  لكــي 
حفظكــم  ســموكم  برئاســة  الموقــرة 
هللا للعمــال علــى مــدار عقــود حفظــت 
خالها حقوق العمال وســعت لتحقيق 
الكريــم  العيــش  وتوفيــر  تطلعاتهــم، 
للمواطــن، وتعزيــز قدرتــه علــى العمــل 

في بيئة متطورة.

ســموكم  مــن  الكريمــة  اللمســات  إن   
فــي العديــد مــن المواقف، التــي برزت 
دفاًعــا عن حقــوق العاملين ســواء في 

القطــاع العــام أو الخــاص، لتشــهد بــأن 
مملكة البحرين تعيش عيد العمال كل 
يــوم، حيث يرعى هذا العيد المســتمر، 
والعمــل  الدائــم  بالتواصــل  ســموكم 
الــدؤوب علــى رفعــة أبنــاء الوطــن من 
العاملين في جميع المؤسسات، داعين 
هللا تعالــى أن يحفظكــم دوًمــا ذخــًرا 
وفخــًرا للبحريــن وعمالها وأن يوفقكم 
لما فيه الخير للبحرين وأهلها وعمالها. 

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

يعقوب يوسف محمد 
رئيس المجلس التنفيذي 
االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

الحــر االتحــاد  تهنئــة  يتلقــى  الــوزراء  رئيــس  ســمو 

الحكومة حفظت حقوق العمال على مدار عقود
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تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة عدًدا من برقيات الشكر 
من رؤســاء ومســئولي جمعيات وصناديق خيرية وفعاليات مجتمعية أعربوا فيها عن امتنانهم على 
مبــرة ســموه الرمضانيــة لألســر المتعففة والمحتاجة فــي مختلف مناطق البحريــن، مؤكدين أن ذلك 
يجّسد ما يوليه سموه من حرص على عمل الخير والتخفيف عن المواطنين في هذه األيام المباركة. 
وأعــرب رئيــس مجلس األوقاف الســنية الشــيخ راشــد الهاجــري عن خالص شــكره وتقديره لصاحب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء على عطاء ســموه الدائم ومبادراته الســنوية لتوفير احتياجات األســر 
المتعففــة والمحتاجــة، والتــي تســهم كل عــام في إدخال الســعادة إلى قلــوب هذه األســر، مؤكًدا أن 
مــا يوليــه ســموه مــن حــرص رعايــة هذه األســر يجّســد نهًجــا أصيالً يتميــز به ســموه ويقــدم نموذًجا 
فــي العطــاء الخيــري المتدفــق، داعًيــا هللا عــّز وجّل أن يحفظ ســموه وأن يديم عليــه موفور الصحة 

والعافية والعمر الطويل.

 ومن ناحيته، رفع رئيس مجلس 
لرعايــة  الســنابل  جمعيــة  إدارة 
األيتام الشيخ عدنان القطان في 
برقيتــه، خالص الشــكر والتقدير 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء علــى تبرعــه بمجموعــة 
الغذائيــة  المــواد  قســائم  مــن 
الرمضانية التي تم توزيعها على 
أســر األيتام المكفولــة بالجمعية، 
مشــيًدا برعايــة واهتمــام ســموه 
ســموه  ومبــادرات  بالجمعيــة 
للتخفيــف عن األيتام في ظل ما 
يتمتــع بــه ســموه مــن بــذل كريم 
فــي خدمــة المجتمــع، ســائالً هللا 
أن يبــارك فــي ســموه وأن يثيبــه 

على كل عطاءاته خير الثواب.
إدارة  مجلــس  رئيــس  وتقــّدم   
جمعيــة البديــع الخيريــة يعقوب 
برقيتــه  فــي  اللحــدان  يوســف 
بجزيــل الشــكر وعظيــم االمتنان 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء علــى كل مــا يقدمــه من 
والمواطنيــن،  للوطــن  عطــاءات 
الســند  هــو  ســموه  أن  مؤكــًدا 
لــكل محتــاج  والمعيــن بعــد هللا 
بــذل كل  فــي  ولــم يبخــل يوًمــا 
الوقت والجهد في مســاعدة كل 
محتاج والتخفيف عنهم في كل 

الظروف.
التــي  ســموه  بجهــود  وأشــاد   
بالعمــل  االرتقــاء  فــي  أســهمت 
الخيري وتقديم المساعدة لألسر 
ودعــم  والمحتاجــة  المتعففــة 
إلــى  مبتهــالً  للجمعيــة،  ســموه 
المولــى عّز وجّل أن يمتع ســموه 
بالصحة والعافية وأن يطيل في 
ا وســنًدا وذخًرا  عمره ويديمه عزًّ

للوطن.
 مــن جهتــه، رفــع رئيــس مجلس 
إدارة جمعية البســيتين الخيرية 
مركــز  ورئيــس  الزيانــي  محمــد 
شــباب البســيتين محمد عيســى 
أســمى  برقيتيهمــا،  فــي  الجامــع 
لســموه  والتقديــر  الشــكر  آيــات 
الجمعيــة  بتزويــد  تفضلــه  علــى 
الغذائيــة  بالمــواد  والمركــز 
لتوزيعهــا علــى المســتحقين مــن 
أن  مؤكديــن  المنطقــة،  أهالــي 
مبــرة ســموه الرمضانيــة أدخلت 
لهــا  وكان  األهالــي  إلــى  الســرور 
األثر الجميل في نفوسهم، وأنهم 
توجهوا بالدعاء إلى هللا لســموه 

بطول العمر والصحة والعافية.
 كمــا تقــّدم رئيــس حملــة تبــوك 
للحــج والعمــرة إبراهيم المرشــد 
بجزيــل الشــكر وعظيــم االمتنان 

لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الكريــم  ســعيه  علــى  الــوزراء 
فــي اإلنفــاق علــى وجــوه الخيــر 
ومســاهمة ســموه فــي مســاعدة 
األســر المتعففــة والمحتاجة في 
المملكــة،  وقــرى  مــدن  مختلــف 
يديــم  أن  وجــّل  عــّز  هللا  داعًيــا 
عليه تمــام الصحة والعافية وأن 
يجعــل ذلك فــي ميزان حســناته 
يوم القيامــة وأن يطيل في عمر 

سموه ويحفظه.

الفــاروق   ورفــع رئيــس جمعيــة 
العيــد  عبدالمنعــم  الخيريــة 
خالص الشــكر والتقدير لصاحب 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
مــن  ســموه  يقدمــه  مــا  علــى 
عطــاء متواصــل لدعــم األعمــال 
الخيرية واالجتماعية في مملكة 
البحريــن، وحــرص ســموه الدائم 
المتعففــة  علــى مســاعدة األســر 
والمحتاجــة تجســيًدا لما يتحلى 
به سموه الكريم من شيم العطاء 
والبــذل وحــب الخيــر والتفانــي 
فــي خدمــة الوطــن والمواطنيــن 
من خالل مبرة سموه الرمضانية 
التــي أدخلــت البهجــة والســرور 
إلى قلوب األهالي، سائالً هللا عّز 

وجــّل أن يديم على ســموه نعمة 
الصحــة والعافية والعمر الطويل 
وأن يجــزي ســموه خيــر الجــزاء 
فــي الدنيــا واألخــرة وأن يجعــل 

ذلك في ميزان حسناته.
 ومن جانبها، أكدت رئيســة قسم 
النســاء بجمعية الــزالق الخيرية 
عائشــة المطاوعــة فــي برقيتهــا 
أن ســموه يقــدم البــذل والعطــاء 
بالكثيــر  ويســاهم  حــدود  بغيــر 
مــن أجــل ســد رمــق المحتاجيــن 
فــي  والفرحــة  البســمة  وينشــر 
الشــكر  قلوبهــم، متقدمــة بوافــر 
البيضــاء،  أياديــه  علــى  لســموه 
قائلة: “ال نعرف كيف للكلمات أن 
تعّبــر عما في أنفســنا ونعجز عن 
وصف ما نكنه لك وأن نسطر لك 
كل الحــروف التي تليق بمقامك، 
كلمات محبة فاضت من مشــاعر 
صادقــة مليئــة بالحــب والتقدير 
تقدمــه  مــا  كل  علــى  واالمتنــان 
ألهــل الزالق من عطاء مســتمر”، 
يديــم  أن  وجــل  عــز  ســائلة هللا 

على سموه الصحة والعافية وأن 
يجــزي ســموه خيــر الجــزاء فــي 
الدنيــا واآلخــرة وأن يجعــل ذلك 

في ميزان حسناته.
وتقــدم أمين الســر بــدار المحرق 
مــراد  عبــدهللا  الوالديــن  لرعايــة 
بخالص الشــكر والتقدير لســموه 
وعطاءاتــه  الكبيــر  دوره  علــى 
األعمــال  لدعــم  المتواصلــة 
وعلــى  واالجتماعيــة  الخيريــة 
خــالل  مــن  للــدار  ســموه  دعــم 
المبــرة الرمضانية، ســائالً هللا أن 
يجــزي ســموه خيــر الجــزاء وأن 
يعيد عليه شــهر رمضــان المبارك 
أعواًمــا عديدة وأن يديم ســموه 

ذخرا للوطن الغالي.

ورفع عادل عبدالرحمن الرفاعي 
مــن مشــروع “ســنبلة الخيــر” في 
برقيتــه خالــص الشــكر والتقدير 
ســموه  يوليــه  مــا  علــى  لســموه 
مــن حرص على مســاعدة األســر 
المتعففة والمحتاجة وتزويدهم 

بالمواد الغذائية في شهر رمضان 
المبــارك، داعًيا هللا أن يديم على 
وأن  والعافيــة  الصحــة  ســموه 
يكتــب لــه األجــر الكبيــر في هذه 
األيــام المباركــة وأن يجزيه خير 

الجزاء.
االجتماعيــة  الناشــطة  وأعربــت 
عربــي  بــن  ســيف  بنــت  حنــان 
وتقديرهــا  شــكرها  خالــص  عــن 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء علــى مبرتــه الرمضانيــة 
والتي تعكس ما يتســم به سموه 
وحــرص  متواصــل  عطــاء  مــن 
األســر  بجانــب  الوقــوف  علــى 
الســيما  والمحتاجــة،  المتعففــة 
فــي شــهر رمضان الكريــم، قائلة: 
“إن جميع أبناء هذه األسر الذين 
الكريمــة  ســموه  مبــرة  شــملتهم 
يرفعــون أياديهــم بالدعاء لله عّز 
وجــّل أن يبــارك فــي ســموه وأن 
يجعــل ذلك فــي ميزان حســناته 
وأن يطيــل هللا فــي عمــر ســموه 

وأن يحفظه”.

المنامة - بنا

مبّرة سمو رئيس الوزراء الرمضانية أدخلت البهجة لدى األسر
الخيريــة الجمعيــات  رؤســاء  مــن  الشــكر  برقيــات  مــن  عــدًدا  يتلقــى  ســموه 

الرفاع - قوة الدفاع

الفريــق  األركان  هيئــة  رئيــس  تــرأس 
مملكــة  وفــد  النعيمــي  ذيــاب  الركــن 
البحرين في أعمال االجتماع التشاوري 
الثامن للجنة العســكرية العليا لرؤســاء 
أركان القــوات المســلحة بدول مجلس 
التعــاون لدول الخليــج العربية، والذي 
ُعمــان  بســلطنة  مســقط  فــي  عقــد 
جــرى  االجتمــاع  وخــالل  الشــقيقة. 
بحــث العديــد مــن الموضوعــات التــي 
تســهم فــي تعزيــز مســتقبل السياســة 
الدفاعيــة الجماعية، وتقوية التنســيق 

فــي مجــاالت التعــاون العســكري بيــن 
فــي  تتمثــل  والتــي  األعضــاء  الــدول 
العمــل علــى تحقيــق رغبــة وتطلعــات 
قــادة دول  أصحــاب الجاللــة والســمو 
مجلــس التعاون لدول الخليج العربية، 
فــي تبنــي خطــوات أكثــر فعاليــة فــي 
بنــاء القــوة الذاتيــة وفق إســتراتيجية 
شاملة وموحدة تخدم األمن الخليجي 
االجتمــاع  خــالل  تــم  كمــا  المشــترك، 
مناقشــة عدد من المواضيع والمشاريع 

العسكرية األخرى.

تقوية التعاون العسكري الخليجي

نهج سموه 
أصيل في 

اإلنفاق على 
وجوه الخير

التعبير عن 
مشاعر صادقة 

مليئة بالحب 
والتقدير 

مبادرات سمو 
األمير خليفة بن 
سلمان تخفيف 

عن األيتام

 سموه يقدم 
نموذًجا في 

العطاء الخيري 
المتدفق

داللة على 
العطاء والبذل 

في خدمة الوطن 
والمواطنين

سموه يحرص 
على عمل الخير 

والتخفيف عن 
المواطنين

“العاصمة” تنظم جملة من الفعاليات خالل رمضان
ــة ــامــن ــث ال ــه  نــســخــت فـــي  )ص(  ــد  ــم ــح م أمــــة  بـــرنـــامـــج  ضــمــن 

أكــد مديــر إدارة البرامــج االجتماعيــة وشــؤون المجتمــع بمحافظة العاصمة الشــيخ 
عيســى بــن علــي آل خليفــة حــرص المحافظــة الكبيــر علــى االحتفــاء بشــهر رمضــان 
المبــارك مــن خــالل إقامــة جملــة مــن الفعاليــات التوعويــة واالجتماعيــة والشــعبية 
بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك ضمن برنامج أمة محمد “ص” الذي 
تنظمه المحافظة للعام الثامن على التوالي بدعم سخي من بنك البحرين اإلسالمي.

وقــال إن “برنامج أمــة محمد )ص( يأتي 
باهتمــام ومتابعــة من محافــظ العاصمة 
آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام  الشــيخ 
خليفــة، حيــث يرمــي إلى تقديــم برامج 
وفعاليــات متنوعــة تتناســب مــع الشــهر 
الفضيل، وتستهدف كافة فئات وشرائح 
المجتمع، وذلك لترســيخ دور المحافظة 

القائم على الشراكة المجتمعية”.
وبيــن أن: “برنامــج أمــة محمــد )ص( في 

نسخته هذا العام يشمل إقامة أصبوحة 
بالغــذاء  الحاضــرات  لتثقيــف  نســائية 
الصحــي والســليم في رمضــان بالتعاون 
مع وزارة الداخلية، كما تقييم المحافظة 
الخميــس  يومــي  القرقاعــون  فعاليــة 
مجمــع  فــي  مايــو  و24   23 والجمعــة 
التاســعة  الســاعة  تمــام  عنــد  األفنيــوز 
البهجــة  رســم  أجــل  مــن  وذلــك  مســاًء، 
والســرور علــى وجوه األطفال وأســرهم 

والحفاظ على الموروث الشعبي”.
 وأضاف أن المحافظة ستنظم هذا العام 
مشــروع إفطار صائم في ســوق المنامة، 

وذلــك في مواقع ســيتم تحديدها الحقًا 
واإلعــالن عنهــا عبــر حســابات محافظــة 
العاصمــة بمواقــع التواصــل االجتماعــي 
إلــى  الفتــًا   ،)@cg_bahrain( المختلفــة 
أن المحافظــة تعتــزم كذلــك إقامــة حفل 
الغبقــة الرمضانيــة خــالل الشــهر الكريــم 
علــى  الرمضانيــة  األجــواء  إلضفــاء 

منتسبي المحافظة وعوائلهم.
 الجديــر بالذكــر أن محافظــة العاصمــة 
تســتقبل زوارهــا في مجلــس المحافظة 
خالل شــهر رمضان كل خميس في تمام 
الســاعة التاســعة مســاًء، حيث ســيكون 
معالــي المحافــظ فــي مقدمة مســتقبلي 

ضيوف المجلس.

الشيخ عيسى بن علي

المنامة - محافظة العاصمة

القضيبية - مجلس النواب

تقدمــت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل، باقتــراح برغبــة بشــأن قيــام وزارة الخارجيــة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلعفــاء 
البحرينيين من الحصول على التأشيرة المسبقة، عند زيارة الدول األوروبية، أو منحهم تأشيرة الزيارة في المطار.

ويهــدف االقتــراح برغبــة للتيســير علــى 
مواطنــي مملكــة البحريــن فــي الحصول 
األوربيــة،  الــدول  دخــول  تأشــيرة  علــى 
والجهــد  الوقــت  مــن  الكثيــر  واختصــار 
الــذي يبذلــه المواطــن البحرينــي، عندمــا 
يقرر الســفر إلى تلك الــدول. كما ويهدف 
معاملــة  علــى  بالعمــل  للتأكيــد  االقتــراح 
الدول األوربية لمواطني مملكة البحرين، 
بمبــدأ المعاملــة بالمثــل، لحصولهــم علــى 
تأشيرة دخول الدول األوربية، وإعفائهم 
التأشــيرة  علــى  الحصــول  شــرط  مــن 

المسبقة.

وأوضحــت المذكــرة التفصيلية لالقتراح 
تشــترط  األوروبيــة  الــدول  أن  برغبــة 
ضرورة الحصول على التأشيرة المسبقة 
عنــد زيارتهــا، ويواجــه مواطنــي مملكــة 
البحريــن صعوبــات بالغــة فــي الحصــول 
على تأشــيرة تلك الــدول، على الرغم من 
يجــدون  ال  األوروبيــة  الــدول  رعايــا  أن 
تأشــيرة  علــى  الحصــول  فــي  صعوبــة 
دخــول مملكة البحريــن، والتي يحصلون 
عنــد  األحيــان-  مــن  الكثيــر  -فــي  عليهــا 
الدولــي  البحريــن  مطــار  إلــى  وصولهــم 

فوزية زينلومنافذ الدولة.

قدمته رئيسة “النواب” التخاذ “الخارجية” اإلجراءات الالزمة

مقترح إلعفاء البحرينيين من تأشيرة األوروبي

القضيبية - مجلس الشورى

أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح، أن 
الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا عاهــل البــالد 
آل  بــن عيســى  الملــك حمــد  الجاللــة  صاحــب 
خاللهــا  والتقــى  فرنســا  لجمهوريــة  خليفــة 
رئيــس الجمهوريــة إيمانويل ماكرون، سُتســهم 
فــي تعزيــز العالقــات اإلســتراتيجية وروابــط 
الصداقــة المتينــة التــي تجمــع البلدين، مشــيًرا 
إلى أن نتائج زيارة جاللة العاهل ستفتح مزيًدا 
مــن آفــاق التعــاون والتنســيق فــي القطاعــات 
مجلــس  رئيــس  وأشــار  والمهمــة.  الحيويــة 
الشورى إلى أنَّ ما شهدته الزيارة من محادثات 
الرئيــس  وفخامــة  الملــك  جاللــة  بيــن  ثنائيــة 
البلديــن  قيادتــي  حــرص  عكســت  الفرنســي، 

الصديقيــن علــى مواصلــة البناء والتقــدم الذي 
حققــه البلــدان الصديقــان على مــدى عقوٍد من 
العالقــات الطيبــة القائمة على مبــادئ االحترام 
المتبــادل، والثقــة، والتعــاون المشــترك فــي كل 

مــا من شــأنه رفعــة وتقــدم البلدين وشــعبيهما، 
منّوًهــا بتأكيــد جاللــة الملــك وفخامــة الرئيــس 
على اســتدامة االستقرار في الخليج، ووجوب 
واحــًدا  الــدول وحلفائهــا صًفــا  وقــوف جميــع 
لمواجهــة اإلرهــاب بــكل صوره وأشــكاله، ومنع 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ 
وأشــاد  أراضيهــا.  واســتقالل  ســيادتها  علــى 
الصالــح بتوقيــع العديــد مــن مذكــرات التفاهــم 
واالتفاقيــات والعقــود التجاريــة بيــن البلديــن 
الصديقيــن، فــي المجــاالت الحيويــة والمهمــة، 
ومنهــا التعليــم والطب واإلعــالم والنفط والغاز 
والتعليم الجامعي، مؤكًدا أن التعاون المشترك 
فــي هذه المجاالت ســيقوم البلديــن الصديقين 
إلــى مزيــٍد مــن التطــور والتقــدم الــذي ينعكس 

إيجاًبا على الشعبين الصديقين.

باريــس مــع  العالقــات  بعمــق  يشــيد  الصالــح 

زيارة جاللة الملك لفرنسا تعزز التعاون

علي الصالح
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المنامة - بنا

التشــريعية  الشــؤون  لجنــة  بحثــت 
فــي  الشــورى  بمجلــس  والقانونيــة 
رئيــس  نائــب  برئاســة  اجتماعهــا 
اللجنــة خميــس الرميحــي، مشــروع 
قانون بتعديل المادة )18( من قانون 
الخدمــة المدنيــة الصــادر بالمرســوم 
2010م،  لســنة   )48( رقــم  بقانــون 
)المعد بناء على االقتراح بقانون من 
مجلس النواب(، بحضور ممثلين عن 

ديوان الخدمة المدنية.
اللجنــة  أن  الرميحــي  وأوضــح 
الخدمــة  ديــوان  لمرئيــات  اســتمعت 
المدنيــة واإلجابــات عــن التســاؤالت 
التــي تقدم بهــا أعضــاء اللجنة حول 
مشــروع القانــون، فيمــا اســتعرضت 
أعدهــا  التــي  الدراســة  اللجنــة 
عــن  للجنــة  القانونــي  المستشــار 

مشروع القانون.
ويهــدف القانون إلــى وضع حد أدنى 

فــي  للموظفيــن  التدريــب  لســاعات 
القطــاع الحكومــي وبمــا ال يقــل عــن 
30 ساعة سنوًيا، قبل أن تقرر اللجنة 
مواصلــة بحــث مشــروع القانون في 

االجتماعات المقبلة.
وتنــص المادة )18( بحســب مشــروع 
القانون على أن “يتعين على الجهات 

تمكيــن  علــى  العمــل  الحكوميــة 
موظفيهــا مــن تلقي التدريب كل في 
مجالــه بمــا ال يقــل عن ثالثين ســاعة 
تعليمــات  الديــوان  ويصــدر  ســنويًا، 
الجهــات  فــي  التدريــب  بتنظيــم 
الحكوميــة وفقــًا لما تحــدده الالئحة 

التنفيذية”.

اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى

“تشـــريعية الشـــورى” اســـتمعت لمرئيـــات “الخدمـــة”

زيادة ساعات تدريب موظفي الحكومة

توقيع اتفاقية استكشاف بالقاطع البحري رقم 1
ـــًرا ـــى 70 مت ـــع وبعمـــق يصـــل إل ـــر مرب ـــر النفـــط: مســـاحته 2800 كيلومت وزي

وقعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز اتفاقية استكشاف ومشاركة اإلنتاج مع شركة إيني اإليطالية، وذلك على خلفية الدراسة المشتركة 
التــي أجرتهــا شــركة اينــي خــال عــام 2016 ومذكرة التفاهم التي تــم توقيعها بين الجانبين في يناير 2019، لممارســة أنشــطة التنقيب 

عن النفط وإنتاجه في القاطع البحري رقم 1 شمالي مملكة البحرين والمزمع بدئها بعد الحصول على الموافقات التشريعية النهائية.

بــن  الشــيخ محمــد  النفــط  قــام وزيــر  وقــد 
فــي  االتفاقيــة  بتوقيــع  خليفــة  آل  خليفــة 
مدينة ميالن بإيطاليا يوم األربعاء الموافق 
الوطنيــة  الهيئــة  عــن  نيابــة   2019 مايــو   1
لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  والغــاز  للنفــط 
إيني االيطالية كلوديو ديســكلزي، وبحضور 
عــدد مــن المســؤولين مــن الهيئــة الوطنيــة 

للنفــط والغــاز وشــركة تطوير وشــركة ايني 
اإليطالية.

 وتقــدم الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفة 
إلــى  واالمتنــان  والعرفــان  الشــكر  بجزيــل 
جاللــة عاهــل البــالد وإلــى صاحــب الســمو 
الملكي رئيس مجلس الوزراء وإلى صاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء على 
لقطــاع  الالمحــدود  ودعمهــم  مســاندتهم 
التــي  الصناعيــة  والنهضــة  والغــاز  النفــط 
تشــهدها مملكة البحرين. كما وأشــاد معاليه 
بالــدور البــارز الــذي تضطلع به اللجنــة العليا 
االقتصــادي  واألمــن  الطبيعيــة  للثــروات 
والتــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى ثــروات 

البــالد الطبيعيــة والعمل على تطوير مصادر 
الطاقة ودعم االقتصاد الوطني.

 وقــال الوزيــر إن القاطــع البحــري الشــمالي 
مربــع  كيلومتــر   2800 بــــ  مســاحتة  ر  ُتقــدَّ
وبعمــق يتــراوح ما بين 10 أمتــار و70 متًرا، 
ونــّوه الوزير إلــى أن العالقة االســتراتيجية 
مــع شــركة إيني االيطالية تعــد خطوة مهمة 
وإيجابيــة نحــو اســتثمار المــوارد الطبيعيــة 
لمــا  وذلــك  البحريــن،  مملكــة  فــي  البحريــة 
تتمتع به إيني كشــركة طاقة متكاملة كبرى 
من سمعة طيبة وخبرات عديدة متخصصة 
عالية المســتوى في هذا الشــان، مشــيًرا إلى 

أن هــذه االتفاقيــة ســتمكن شــركة ايني من 
استكشــاف وتقييــم وتطويــر وإنتــاج ونقــل 

النفط من القاطع البحري رقم 1. 
والغــاز  للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة  أن  وأكــد 
تولــي اهتماًمــا بالًغــا فــي توطيــد العالقــات 
وتعزيز التعاون مع جميع الشركات النفطية 
العالمية وتقديم ســبل الدعم والمساندة من 

أجــل تأميــن احتياجات المملكــة من الطاقة 
لضمان اســتدامة النمو االقتصادي وتحقيق 

رؤية مملكة البحرين 2030.
إينــي  شــركة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
شــركات  أكبــر  مــن  واحــدة  تعــد  اإليطاليــة 
الطاقة المتكاملة حيث تشــغل عملياتها في 

70 دولة من مختلف دول العالم.

المنامة - بنا

أثناء توقيع االتفاقية

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أكــد رئيــس ديــوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة شــؤون اإلعام 
ينظــم لقــاء لوضــع ضوابط لتعامــل موظفي القطاع العام مع وســائل اإلعام وشــبكات التواصل االجتماعي، 
من منطلق تعزيز القيم الوطنية المشتركة وتطوير األنظمة الحكومية، ومواجهة االنفات القيمي واألخاقي 

عبر منصات التواصل االجتماعي.

وأوضح أن اللقاء الذي سيعقد األحد 
المقبل بحضور الوكالء المســاعدين 
للمــوارد البشــرية ومديــري المــوارد 
فــي  االتصــال  ومديــري  البشــرية 
الجهــات الحكوميــة، يهــدف  جميــع 
الالزمــة  الضوابــط  توضيــح  إلــى 
لتعامل موظفــي الجهات الحكومية 
وقنــوات  اإلعــالم  وســائل  مــع 
التواصــل االجتماعــي، انطالقــا مــن 
المســؤولية الوطنيــة والحفاظ على 

السلم االجتماعي.
الخدمــة  ديــوان  رئيــس  وبيــن 
بالديــوان  المعنييــن  أن  المدنيــة 
وكذلــك فــي وزارة شــؤون اإلعــالم 

دليــل  اللقــاء  فــي  سيســتعرضون 
التواصــل  شــبكات  اســتخدام 

االجتماعي فــي الجهات الحكومية 
الصــادر من الوزارة، ومدونة قواعد 
وأخالقيــات  الوظيفــي  الســلوك 
مــن  الصــادرة  العامــة  الوظيفــة 
إلــى  المدنيــة،  الخدمــة  ديــوان 
جانــب ضوابــط اســتخدام موظفي 
الخدمــة المدنيــة لمواقــع التواصــل 
شــخصية،  بصــورة  االجتماعــي 
وكذلــك  المدونــة  أن  إلــى  وأشــار 
الدليل يؤكدان على أهمية المعايير 
والســلوكيات المهنيــة التــي تحــدد 
للموظفين اتباعها في عالقاتهم مع 
وســائل اإلعــالم ووســائل التواصل 

االجتماعي.

رئيس ديوان الخدمة المدنية

الزايد: لقاء لوكالء ومديري الموارد البشرية واالتصال األحد

ضوابط لتعامل موظفي الحكومة مع اإلعالم



قال وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان ان “ســوق العمل في مملكة البحرين يشــهد تطورا إيجابيا بارزا، بفضل المســيرة التنموية الشــاملة، التي يقودها صاحب الجاللة، الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وبفضل الخطط والسياسات والمبادرات الناجحة، التي تطلقها الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي، األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
والمتابعــة الحثيثــة مــن قبــل ولــي العهــد نائــب القائد األعلى، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي، األمير ســلمان بن حمد آل خليفة حيث شــكلت هــذه التطورات نقلة 
نوعية كبيرة، مكنت سوق العمل من التوسع والنمو، وأسهمت في خلق متغيرات إيجابية على الصعد االقتصادية والتشريعية واالجتماعية، األمر الذي كان له دور كبير في تعزيز المكاسب 

العمالية في ظل توفير السياسات الداعمة للقطاع الخاص لكي يقود عجلة االقتصاد واالستثمار، وإيجاد المزيد من فرص العمل الواعدة”.

يــوم  بمناســبة حفــل  لــه  كلمــة  فــي  واضــاف 
العــام  االتحــاد  أقامــه  الــذي  العالمــي  العمــال 
لنقابــات عمــال البحريــن “يشــرفني أن أنقــل 
لكــم ولجميع عمــال البحرين تحيــات وتقدير 
المقــام الســامي لصاحب الجاللــة، الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة راعــي حفلنــا والداعــم 
األول لعمــال البحريــن، معربــا لكم عن خالص 
أمنيــات وتهانــي جاللته حفظه هللا، بمناســبة 
األول مــن مايــو، يــوم العمــال العالمــي، الــذي 
ونجاحــات  إنجــازات  العالــم  فيــه  يســتذكر 
العمــل واإلنتــاج،  العمــال فــي كافــة مياديــن 
خاصا جاللته عمال البحرين المكرمين اليوم، 
بجدهــم  اســتحقوه  الــذي  والثنــاء،  بالتقديــر 

وعطائهم المتميز”.
بخالــص  أتقــدم  أن  “يســعدني  قائــال  واردف 
الشــكر والتقدير لألمانة العامــة لالتحاد العام 
لنقابــات عمــال البحرين لحرصهــم على إقامة 
هذا الحفل الســنوي المميز، بمشــاركة أطراف 
اإلنتاج الثالثة، وسعيهم الدائم لدعم التعاون 
المثمــر، بيــن أطــراف اإلنتــاج في ســبيل بناء 
وتنميــة وطننــا الغالــي، وتحقيــق المزيــد مــن 
النجــاح والتقــدم للجميــع وفــي مقدمــة هــذه 
المبــادرات الناجحة إطــالق البرنامج الوطني 
يعتبــر  والــذي  األربــع،  بمبادراتــه  للتوظيــف 
انطالقــة مهمة لتعزيــز إدماج العمالة الوطنية 
في سوق العمل في وظائف الئقة ومناسبة”.

ولفــت إلــى أنــه مــن أبــرز النتائج التــي حققها 
اإلعالميــة  الحملــة  “نجــاح  هــو  البرنامــج 
تخلفــوا  الذيــن  العاطليــن  لتشــجيع  المكثفــة 
عن التســجيل للمبــادرة بااللتحــاق بالبرنامج، 
حيــث تقــدم منــذ تدشــين البرنامــج فــي 25 
فبرايــر الماضي، ولغايــة اليوم أكثر من 2000 
مواطــن، كمــا نجــح البرنامــج فــي اســتقطاب 
أكثــر من 2300 مواطن، ممن كانوا مســجلين 
المتابعــة  فــي  جديتهــم  يثبتــوا  ولــم  ســابقا 
والمراجعــة، لكــي يلتحقــوا مجــددا بالبرنامج 
ويســتفيدوا مــن امتيازاته وفــرص التوظيف 
والتدريــب ومزايــا التأميــن ضــد التعطــل، إذ 

الشــريحتين  مــن  الملتحقيــن  إجمالــي  يبلــغ 
4300 عاطل جديد في قوائم الوزارة”.

الوطنــي  البرنامــج  مبــادرة  “إن  واســتطرد 
العمــل  تصاريــح  رســوم  بزيــادة  للتوظيــف، 
للعمالــة المرنــة والنظــام المــوازي، قــد جعــل 
حســاب الكلفة يميل لصالــح العمالة الوطنية، 
ويســهم فــي ضــخ مزيد مــن األمــوال لتمكين 
وتحســين  دعــم  برامــج  عبــر  البحرينييــن، 
والتأهيــل  التدريــب  برامــج  ودعــم  األجــور 
بالتعــاون مــع صنــدوق العمــل )تمكيــن( وهــو 
األمــر الــذي زاد مــن تدفــق الشــواغر النوعية، 
بنسبة %35، واستالم نحو 4 آالف شاغر منذ 

إطالق البرنامج”.
وتابــع “ســاهمت مبــادرات البرنامــج الوطنــي 
للتوظيــف برفــع وتســريع معــدالت التوظيف 
اليومية للبحرينيين بنسبة %30 خالل الفترة 
الماضيــة، حيث بلغ إجمالــي عدد البحرينيين 
المتوظفين، منذ إطالق البرنامج، نحو 3307 
متوظفــا ســواء من المســجلين الجــدد أو من 

غيرهم.
إن تحســن وتيــرة التوظيــف قــد ســاهم فــي 
اســتيعاب الزيادة في أعداد العاطلين بســبب 
زيادة معدالت التســجيل، وأدى إلى اســتقرار 
معدل البطالة عند %4.6 للربع األول من هذا 

العام”.
إن  هنــا  أؤكــد  أن  “يهمنــي  الوزيــر  واضــاف 
تحقيــق أيــة منجــزات أو مكتســبات عماليــة، 
ليســت مدعــاة للتفاخــر أو التباهــي، بــل هــي 
تحــد إضافــي يحتــم االســتمرار فــي ضمــان 
فــرص  وإيجــاد  المنجــزات،  هــذه  اســتقرار 
العمــل الالئقة لتدفقــات الخريجين المتزايدة 
فــي ســوق العمل، علــى نحو مســتمر ومكثف 

ومثلمــا حققت مملكة البحرين قفزات نوعية 
فإنهــا  العمــل،  ســوق  لتطويــر  مســيرتها  فــي 
قــادرة علــى اجتياز التحديات بــروح التعاون 
بيــن أطراف اإلنتــاج الثالثــة، وأنتهز وجودي 
علــى هذه المنصــة، ألجدد التأكيد على مد يد 
التعــاون إلى أصحاب العمل، وذلك عبر غرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن وهــي خيــر داعــم 

ومساند الستقرار ونمو سوق العمل”.

وزير العمل يلقي كلمته

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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بيان اإلليزيه احتوى نقاطا لم تتطرق لها المباحثات
بحوار يتعلق  موضوع  أي  يطرح  لم  الفرنسي  الرئيس  الخارجية:  وزير 

صرح وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بأن “المباحثات التي عقدت بين عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي امانويل ماكرون كانت ودية وسادها تفاهم مشترك وشملت كافة النقاط 

التي تهم الطرفين، والتي من شأنها أن ترتقي بالعالقات بين البلدين الصديقين”.

وقال وزيــر الخارجية “إن البيان الصادر 
عــن قصر االليزيه في أعقاب المباحثات 
مــدار  كانــت  التــي  النقــاط  إلــى  تطــرق 
والرئيــس  الملــك  جاللــة  بيــن  البحــث 
اســتغرابه  أعــرب عــن  أنــه  إال  ماكــرون، 
لمــا احتــواه البيــان مــن عــدد مــن النقاط 
التــي لــم يتــم التطــرق إليهــا بتاتــا خالل 
المباحثــات، ولــم تكن أصــال على جدول 

األعمال”.
وأوضــح الوزيــر “أن الرئيــس الفرنســي 

بحــوار  يتعلــق  موضــوع  أي  يطــرح  لــم 
حضــرة  بسياســة  أشــاد  بــل  سياســي، 
اإلصــالح  فــي  الملــك  الجاللــة  صاحــب 

واالنفتــاح وشــجع علــى االســتمرار فــي 
هذا النهج القويم”.

وأشــار إلــي “أن اللقــاء بين جاللــة الملك 
والرئيــس الفرنســي كان واضحا ومفيدا 
بيــن  التعــاون  أوجــه  جميــع  وغطــى 
البلديــن، ولم يتطرق إلي حوار سياســي 
فــي البحريــن، أو أي تعــاون فــي مجــال 
الموضة كما ورد في بيان االليزيه الُمعد 

الشيخ خالد بن أحمدسلفا قبل االجتماع”.

المنامة - بنا

واصــل بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( دعمــه لبرنامــج ســمو ولــي العهــد للمنــح 
الدراسية العالمية وذلك كراٍع من الفئة البالتينية كجزء من دوره االجتماعي 
تجــاه تنميــة الطاقــات الشــبابية البحرينية ومنحهــا فرص مميزة للدراســة في 

جامعات عريقة ومعروفة.

المستشــار  تســلم  فــي  ذلــك  جــاء 
واالقتصاديــة  السياســية  للشــؤون 
وعضــو  العهــد  ولــي  ســمو  بديــوان 
مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة المالية 
واإلداريــة لبرنامــج ولــي العهــد للمنح 
الدراســية العالميــة الشــيخ محمــد بن 
عيســى آل خليفــة شــيكًا بمبلــغ الدعم 
مــن الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحرين 

الوطني جان- كريستوف دوراند. 
عيســى  بــن  محمــد  الشــيخ  وأعــرب 
آل خليفــة عــن تقديــره للــدور الرائــد 
دعــم  فــي  الوطنــي  البحريــن  لبنــك 

ضمــن  لــه  راعيــًا  باعتبــاره  البرنامــج 
الفئــة البالتينيــة، مؤكــدًا أن اســتمرار 
يعكــس  البرنامــج  دعــم  فــي  البنــك 
مشــاركته واهتمامه نحو أبناء الوطن 
مــن المتفوقيــن والراغبيــن منهــم في 
الســتكمال  فــرص  علــى  الحصــول 
الجامعــات  فــي  العليــا  دراســاتهم 
العالمية العريقة والمشهود لها بالتميز 
ضمــن برنامــج المنــح الدراســية الــذي 
يوليــه ولي العهــد نائب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء  
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 

االهتمــام  كل  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
والرعاية؛ كونه أحد البرامج الطموحة 
والناجحة التي تعنى بتطوير الشباب 

العلمــي  الجانبيــن  فــي  البحرينــي 
والتدريبي.

وقــال  الرئيــس التنفيــذي للبنــك فــي 

تصريــح له: “إن بنك البحرين الوطني 
الــرأس  بتنميــة  التزامــه  فــي  مســتمر 
المال البشري وجذب أفضل المهارات 

وصقــل قــادة المســتقبل والتــي تعــد 
مــن األولويــات االســتراتيجية للبنــك. 
ونحــن نشــيد بجهــود صاحــب الســمو 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء في تطوير البرامج التعليمية 
والتدريبيــة التــي تهــدف إلــى تنميــة 
الكــوادر  قــدرات  وتطويــر  الشــباب 
البحرينيــة، مؤكــدا حــرص البنك على 
دعم األنشطة التعليمية والتطويرية”.

حضــر المقابلــة دانــة بوحجــي، رئيس 
تنفيــذي – المــوارد البشــرية وشــافي 
والمكافــآت  المزايــا  رئيــس  المناعــي، 
مــن بنــك البحريــن الوطني، وســينثيا 
وشــذى  البرنامــج  مديــرة  جيســلينج 
أحمــد علــي مديــرة الشــؤون اإلداريــة 
والماليــة ببرنامــج ولــي العهــد للمنــح 

الدراسية العالمية.

المنامة - بنا

“البحرين الوطني” يواصل دعمه لبرنامج ولي العهد للمنح

رئيس اللجنة المالية واإلدارية لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية يتسلم شيكا من الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني

تكريم الدوسري بوسام مجلس التعاون

البحرين تسير وفق نهج حضاري وسطي مستنير

ـــن ـــة البحري ـــق رؤي ـــي تحقي ـــاهمته ف ـــارزة ومس ـــة الب ـــه المهني ـــر خدمات نظي

والطائفيـــة العنـــف  ينبـــذ  بفكـــر  الشـــرعي  العلـــم  نشـــر  المفتـــاح: 

تــم أمــس األربعــاء، تكريم وكيــل وزارة العمــل والتنمية االجتماعية صباح الدوســري، 
بوســام مجلــس التعــاون للخدمــة المدنية، وذلك فــي حفل تكريم الكفــاءات بقطاعات 
الخدمــة المدنيــة بــدول مجلــس التعــاون، الــذي أقيــم فــي مســقط، تحت رعايــة نائب 

رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد آل سعيد.

ويأتــي هــذا التكريــم للدوســري باعتبــاره 
شــخصية قياديــة إداريــة قدمــت خدمات 
الوطنــي  الصعيــد  علــى  وبــارزة  جليلــة 
وســاهمت مســاهمات متميــزة في تحقيق 
فيمــا  خاصــة  البحريــن،  مملكــة  رؤيــة 
والتنميــة  العمــل  قطــاع  بتطويــر  يتعلــق 
مشــاريع  فــي  ومســاهمته  االجتماعيــة، 
توظيف وتأهيل الكوادر البحرينية طوال 
عمله بــوزارة العمل والتنميــة االجتماعية، 
حيــث كان لــه بصمــات واضحــة فــي هــذا 
إلــى جانــب جهــوده فــي تعزيــز  المجــال، 
برامج الرعاية والحماية االجتماعية التي 

تنفذها الوزارة.
 وأعــرب الدوســري، عــن شــكره علــى هذه 
اللفتــة من وزراء ورؤســاء أجهزة الخدمة 

المدنيــة بدول مجلس التعــاون، مؤكًدا أن 
تكريــم الكفــاءات اإلداريــة التــي ســاهمت 
الحكومــي  الجهــاز  مســتوى  رفــع  فــي 
يشــّكل  التعــاون  مجلــس  بــدول  المدنــي 
اإلداريــة  والقيــادات  للمســؤولين  حافــًزا 
علــى بذل المزيد من الجهــد وتعزيز العمل 
المبتكر لتطويــر األداء الحكومي بما يلبي 
طموحــات المواطنيــن. وفي هذا الســياق، 
والتنميــة  العمــل  وزارة  وكيــل  أهــدى 
صاحــب  إلــى  التكريــم  هــذا  االجتماعيــة 
الجاللة الملك وإلى صاحب السمو الملكي 
رئيــس مجلــس الــوزراء، مؤســس النهضة 
اإلداريــة المتميــزة علــى مســتوى منطقــة 
الخليــج العربــي، وصاحــب الســمو الملكي 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 

األول لرئيس مجلس الوزراء، األمين على 
المســيرة التحديثيــة التي تشــهدها مملكة 

البحرين.
وأشــار الدوســري إلــى أن تميــز القيــادات 
والكــوادر البحرينيــة لــم يــأت لــوال الدعــم 

الــذي تحظــى بــه مــن الحكومــة الموقــرة 
وخلق المناخ المساعد على الجد واالبتكار 
والتميز في بيئة العمل، مؤكًدا أنه ســيظل 
ا في  ا متفانيًّ ــا لمملكة البحريــن وجنديًّ وفيًّ

مختلف مواقع المسئولية الوطنية.

أكــد وكيــل الشــؤون اإلســالمية بــوزارة العــدل 
والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف فريــد المفتاح 
رســالة  مضاميــن  بيــان  علــى  الــوزارة  حــرص 
اإلسالم السمحة إلى الناس بالحكمة والموعظة 
الحســنة والحــوار بالتــي هــي أحســن، كل ذلــك 
بنهج وســطي مســتنير، يجســد جوهر اإلســالم 
الــذي اختــاره أهل البحرين طوًعــا، ودخلوا فيه 
أفواًجــا عــن قناعــة وإيمــان راســخ بوســطيته 
وســمو مقاصــده وغاياته.جــاء ذلــك أثناء حفل 
تكريــم الوعــاظ والواعظــات والمراكــز الدعوية 
الفائــزة في التقييم الســنوي للعــام 2018، الذي 
أقيــم مؤخــرًا تحــت رعايــة وزير العدل الشــيخ 
خالــد بــن علــي آل خليفــة، وبتنظيــم مــن قســم 
بــإدارة  الدعويــة  والمراكــز  والمعاهــد  البحــوث 

الشؤون الدينية.
والعصــور  الحقــب  “تتوالــى  المفتــاح  وأضــاف 
ويتأكــد ويــزداد اهتمــام قــادة البحريــن بخدمة 
الديــن الحنيــف، وال أدل علــى ذلــك مــن اهتمام 

ملــك البالد الذي اســتمد من جوهــر الدين رؤية 
ومنهاًجــا، وترجــم جاللته ذلــك واقًعا من خالل 
رعايتــه عشــرات المؤتمرات الراميــة إلى تعزيز 
وتقويــة جســور  اإليجابــي  اإلنســاني  التفاعــل 
الحــوار  كمؤتمــر  البنــاء،  الحضــاري  الحــوار 
بيــن  التقريــب  المســيحي، ومؤتمــر  اإلســالمي 
المذاهب اإلســالمية ومؤتمــر حوار الحضارات، 
وكذلــك سلســلة مؤتمرات تجديــد لغة الخطاب 
الدينــي، وصواًل إلى تأســيس مركــز الملك حمد 
الملــك  كرســي  وتأســيس  الســلمي،  للتعايــش 

للحــوار بيــن األديــان والتعايش الســلمي بروما، 
بلــوس  الدينيــة  الحريــات  وثيقــة  وإطــالق 
أنجلوس- كل ذلك تجسيد لرؤية جاللته النابعة 

من جوهر اإلسالم ومقاصده المستنيرة”.
وأضــاف أن االحتفــال يأتي تقديــرًا من الوزارة 
لجهــود الوعــاظ والواعظات الذيــن حملوا على 
عاتقهم مهمة نشــر العلم الشــرعي بفكر وسطي 
والطائفيــة،  والفرقــة  والتعصــب  العنــف  ينبــذ 
والوحــدة  والتواصــل  الحــوار  إلــى  ويدعــو 
علــى  والحــث  اإليجابــي،  والتفاعــل  والتآلــف 

وازدهــار  لتنميــة  والعمــل  واإلنتــاج  الدافعيــة 
قــوة  بــكل  الوعــاظ  اســتنكار  مثمنــًا  المجتمــع، 
وإبــاء ذلــك التدخــل الســافر، والتعدي المشــين 
علــى  المعتــدي  ذلــك  عــن  صــدر  الــذي  الغــادر 
جيرانــه، المتنكــر لعروبتــه، بتدخــل ســافر فــي 
شــؤون مملكــة البحريــن الداخلية، التــي ال ولن 
نقبــل أبــدًا أن يتدخل كائن من كان فيها، مؤكدًا 
وقــوف الجميــع صفًا واحد خلــف قيادتنا، وفي 
طاعــة ولــي أمرنا جاللة الملــك، في وجه أولئك 

المتربصين المعتدين.

تكريم وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وكيل الوزارة للشؤون اإلسالمية كرم الوعاظ والمراكز الدعوية الفائزة في التقييم السنوي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

بيان القصر 
أعد سلفا قبل 

االجتماع

المنامة - المؤسسة البحرينية للحوار

أكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار سهيل القصيبي 
أن تحقيق العدالة االجتماعية وتوفير الحريات الدينية ودعم أســس 
التعايش البناء هي من أهم مقومات الســالم في األوطان ومحفزات 

النمو فيها.

بعــد  لــه  فــي تصريــح  ذلــك  جــاء 
أعمــال  افتتــاح  فــي  مشــاركته 
حــول  الثانيــة  العالميــة  القمــة 
التــي  واالمــن  والســالم  الديــن 
تنظمهــا الرابطــة الدوليــة للدفــاع 
 )LIDLR( الدينيــة  الحريــة  عــن 
لمنــع  المتحــدة  األمــم  ومكتــب 
اإلبادة الجماعية والمسؤولية عن 
)OGPRtoP(، والمقامــة  الحمايــة 
فــي قاعة المؤتمــرات بقصر األمم 
المتحــدة فــي جنيــف فــي الفتــرة 
من 29 أبريل إلى 1 مايو 2019م.
وشــدد القصيبــي علــى أن تحقيق 
مشــتركة  مســؤولية  هــو  الســالم 
األولويــة  لهــا  تكــون  أن  ينبغــي 

فيهــا  تتضافــر  الجميــع وأن  لــدى 
جميــع الجهــود الرســمية واألهلية 
للوصــول إلــى مســتقبل أكثــر أمًنا 

واستقراًرا.

القصيبي: الحريات والعدالة أبرز مقومات السالم

07 local@albiladpress.com
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أعــرب مجلــس الخاجة بضاحية الســيف عن اســتنكاره ورفضه للبيــان الصادر عن 
مقتدى الصدر، وما تضمنه من تعريض وإساءة لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها.

البيــان يعــد بمثابــة  وقــال المجلــس إن 
تدخــل ســافر وصريــح في شــؤون دولة 
مســتقلة وذات ســيادة وعضو في األمم 
المتحدة، ويمثل خرقا واضحا للمواثيق 

ومبادئ القانون الدولي.
مــن  اســتغرابه  عــن  المجلــس  وعبــر    
محاولة الزج باســم مملكــة البحرين في 

فــي  الدولــي  اإلقليمــي  الصــراع  قضيــة 
المنطقة.

غيــر  أمــر  البحريــن  اســتقالل  أن  وأكــد 
للمســاومة والتأويــل والتشــكيك،  قابــل 
وشعب البحرين بأكمله يقف مع قيادته، 
ويجددون والءهم المطلق لقيادة جاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

مجلس الخاجة يستنكر بيان الصدر

Û  اللفتــه الجميلــة التــي قــام بهــا ممثلــو مركــز الملك حمــد العالمــي للتعايش
الســلمي، وجمعيــة )هــذه هــي البحرين( بزيارة كنيســة )نوتــردام( بباريس، 
تحمل بثناياها رسالة محبة وسالم، من شعب عربي ُعرف أبناؤه كسفراء 

خير لبلدهم، أينما كانوا.
Û  هــذه الزيــارة تخاطب بثناياها مختلف الشــعوب، حول ماهية هذه الرقعة

الجغرافيــة الصغيــرة من العالم، وكيف اســتطاعت منذ عقــود طويلة، ألن 
تكون موئاًل للتسامح والتقارب الديني.

Û  وكانت الصحف المحلية قد أطلت علينا صبيحة يوم أمس، بصور الوفد 
البحرينــي الــذي تشــارك كل فــرد منــه، بدينــه، وبمذهبه، وعقيدتــه، أحزان 
الفرنســيين علــى كنيســتهم المُحترقــة، بتجانــس جميــل، يؤكــد للعالــم أن 

البحرين هي موطن كل الشعوب، واألديان، والملل.
Û  ،2015 هــذه الزيــارة ُتعــد الثانية من نوعها، بعد نظيرتهــا األولى في العام 

حيــث تســتحضر مجــدًدا قيــم التســامح الكبــرى التــي يحملهــا المشــروع 
اإلصالحــي لعاهــل البالد المفدى، حول نشــر مفاهيم التعايش والتســامح، 

والحوار بين األديان، وأهمية النظر إليها كهامة للبشرية، ولبقائها.
Û  في العاصمة المنامة، وبمســافة ال تتخطى الكيلومترين، تتجاور الكنائس

والمعابد والمساجد والمآتم، جنًبا إلى جنب، في تمازج مذهل، ال مثيل له، 
لتحكي ألبنائنا، وللعالم، كيف أن البحرين ُأسســت كدولة للســالم، ولحرية 

العقيدة والمذهب.
Û  ،وفي المناسبات الدينية، تتبلور هذه الصور والمشاهدات بأروع أشكالها 

وألوانهــا، حيــث تفتــح دور العبــادة أبوابها، للتزاور، والكل يتمنى لشــريكه 
الُمختلف، كل الخير، إنها البحرين المغايرة، التي أضحت اليوم وبســواعد 

أبنائها، هامة للبشرية، ُتحترم، وُتقدر، وُينظر إليها بكل تقدير وإعجاب.

بحرينيون في 
“نوتردام”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

سهيل القصيبي



البدء بتعميم “الوميض المتقطع” في التقاطعات الرئيسة
ــاض نــســبــة تـــجـــاوزات اإلشــــــارات 45 % ــف ــخ ان ــتــت  ــب ــة أث ــتــجــرب ال

صــرح مديــر إدارة تخطيــط وتصميــم الطــرق بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمرانــي كاظــم عبداللطيــف بــأن الــوزارة بصــدد تعميــم اســتحداث نظــام الوميــض األخضــر 
المتقطــع علــى اإلشــارات الضوئيــة فــي عشــر تقاطعــات رئيســية وســيتم البــدء بتفعيــل النظام 

الجديد يوم غد الخميس، وذلك سعيًا منا لتعزيز السالمة المرورية.

وقال مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بأنه 
بنــاًء علــى موافقــة المديــر العام لــإدارة العامة 
للمــرور الشــيخ عبدالرحمــن بــن عبدالوهــاب ال 
خليفة فإن التقاطعات التي سيتم تطبيق نظام 
الوميــض األخضــر المتقطــع عليهــا هــي )تقاطع 
شارع الفاتح مع شارع بني عتبه، تقاطع شارع 
ولــي العهــد مــع شــارع 38، تقاطــع شــارع ولــي 
العهــد مــع طريــق 2819، تقاطع شــارع الحوض 
الجــاف مــع شــارع حاتــم الطائي، تقاطع شــارع 
االســتقالل مع شــارع المحــزورة، تقاطع شــارع 
الحوض الجاف مع مدخل أمواج، تقاطع شارع 
المعســكر مع شــارع 96، تقاطع شــارع المعسكر 
مع شــارع 95، تقاطع شــارع الشــيخ ســلمان مع 

شــارع عمــان، تقاطــع شــارع الشــيخ ســلمان مع 
أن  16 ديســمبر(. وأضــاف عبداللطيــف  شــارع 
نجاح تجربة الوميض األخضر المتقطع التي تم 
تطبيقهــا في فبراير الماضي على تقاطع شــارع 
الفاتح مع شــارع الشــيخ دعيج وتقاطع شــارع 
ولــي العهــد مــع مدخــل المستشــفى العســكري 
المروريــة  التجــاوزات  تقليــل  فــي  ســاعدت 
وذلــك من خــالل نتائج الدراســة واالحصائيات 
المروريــة فــي الفتــرة مــن تاريــخ 8 يناير 2019 
إلــى 3 مــارس 2019، حيث بينــت االحصائيات 
والتــي  المروريــة  التجــاوزات  نســبة  انخفــاض 
تشمل السرعة عند التقاطع وتجاوزات اإلشارة 
الحمــراء، فعلى تقاطع شــارع الفاتح مع شــارع 

بنســبة  التجــاوزات  انخفضــت  دعيــج  الشــيخ 
%45، للمــرور المتجــه شــماال الى جســر المنامة 
الــى  جنوبــًا  المتجــه  للمــرور  و49%  الشــمالي 
ميناء ســلمان كما بينــت االحصائيات انخفاض 
ولــي  شــارع  تقاطــع  علــى  التجــاوزات  نســبة 
العهــد مــع مدخــل المستشــفى العســكري، حيث 
بنســبة  التقاطــع  علــى  التجــاوزات  انخفضــت 
%70 للمــرور المتجــه شــرقًا نحــو دوار الســاعة 

وبنســبة %44 للمــرور المتجــه غربــًا نحــو دوار 
ولــي العهــد، مشــيرًا الــى أن هــذا النظــام يهدف 
الى إعطاء تحذير مســبق للســواق قبل التحول 
إلــى الضــوء األصفر ثم االحمــر، وإعطائهم مدة 
ظهــور  قبــل  اآلمــن  للتوقــف  اســتعدادًا  كافيــة 
المروريــة  الســالمة  يعــزز  ممــا  األحمــر  اللــون 
قطــع  وتجنــب  الحــوادث  نســبة  مــن  ويقلــل 
اإلشــارة الضوئية الحمراء ونوه الى أن الوزارة 
المتقطــع  األخضــر  الوميــض  بتفعيــل  ســتقوم 
على االتجاهات الرئيســية فقط من التقاطعات 
دون االتجاهــات الفرعيــة وذلــك لتقليــل زمــن 
االنتظار عند اإلشــارات الضوئية وتفادي تعطل 
الحركة المرورية، علمًا بأنه ســيتم مراقبة عمل 
اإلشــارات الضوئية وتقييمها ليتم التعميم على 
باقــي التقاطعــات المدارة باإلشــارات الضوئية. 
الطــرق  شــبكة  بمســتخدمي  الــوزارة  واهابــت 
بضــرورة تخفيــف الســرعة عند رؤيــة الوميض 
األخضر المتقطع لتجنب قطع اإلشارة الضوئية 

حفاظا على سالمة الجميع.

كاظم عبداللطيف

المنامة-وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

08local@albiladpress.com
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“المناقصات”: اتهامات زينب عبداألمير مرفوضة27 شعبان 1440
الترسية في جلسات علنية ووفق معايير تحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية

 أعــرب مجلــس المناقصــات والمزايــدات عن رفضه التام لما أوردته النائــب زينب عبد األمير من 
اتهامات خطيرة للمجلس خالل المداخلة التي قامت بها لدى مناقشة موضوع االقتراح برغبة 
االستعجال بإعفاء متضرري األمطار من قسط اإلسكان لمدة عام كامل، والتي تضمنت اتهامات 
مرسلة عن شبهات الفساد، األمر الذي يعد قذفا وتشهيرا بمجلس المناقصات والمزايدات، وهو 

ما جاء بالمخالفة للقانون والالئحة الداخلية لمجلس النواب.

وكان مــن الواجــب علــى النائــب أن تكــون علــى 
علــم واطــالع بالقانــون المنظــم لعمــل المجلــس 
تضمنــت  التــي  للقانــون  التنفيذيــة  والالئحــة 
ضوابــط وأحكام العمــل قبل أن توجه مثل تلك 
االدعاءات المرسلة، وعليه ومن منطلق التزامنا 
بتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، فإننا نوضح 
أن ترســية المناقصــات تتــم في جلســات علنية 
النزاهــة  معاييــر  أعلــى  تحقــق  معاييــر  ووفــق 

والشفافية.
وأعــرب المجلــس فــي بيــان له، أن مــا جاء على 
لســان النائب زينــب عبداألمير مــن عبارات غير 
بتمريــر  المجلــس  رئيــس  فيهــا  تتهــم  مقبولــة، 
المناقصــات إلى المقاولين بطرق غير مشــروعة 
وكمــا وصفته بـ “من تحت الطاولة”، ال يتماشــى 
عمــل  وضوابــط  سياســة  مــع  اإلطــالق  علــى 
المجلــس الــذي يعــد أحــد مكتســبات المشــروع 
اإلصالحــي لملــك البــالد صاحب الجاللــة الملك 
تأســس  حيــث  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
المجلــس بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )36( 
لســنة 2002 لتنظيــم المناقصــات والمزايــدات، 
كجهة تنظيمية مســتقلة تشرف على ممارسات 
البحريــن،  مملكــة  فــي  الحكوميــة  المشــتريات 
ويتبــع المجلس مباشــرة صاحب الســمو الملكي 

رئيس مجلس الوزراء الموقر.
ولفــت المجلــس إلــى أن الســادة أعضاء مجلس 
دســتورية  رقابيــة  أدوات  يملكــون  النــواب 
تمنحهــم الحــق فــي تقديــم ســؤال وغيرهــا من 
جهــة،  ألي  المســائلة  بهــدف  الرقابيــة  األدوات 
إال أن المجلــس لــم يتســلم مــن النائــب أي مــن 
ذلــك، حيث تم االكتفــاء بتوجيه اتهامات عامة 
منعدمة األسس وتفتقر للصحة وجاء فيها نشر 
أخبــار ومعلومات مغلوطة لم نعتد ســماعها من 
أعضــاء مجلــس النــواب فــي الجلســات العامــة، 
حيــث أن العالقــة بيــن المؤسســات الدســتورية 
واالحتــرام،  التعــاون  علــى  قائمــة  والســلطات 
وتمــس جهــاز مهم في الدولة يتعامل مع جهات 

محلية وإقليمية ودولية.
فــي  يضــم  المجلــس  أن  إلــى  البيــان  وأشــار 

بمرســوم  تعيينهــم  يتــم  أعضــاء   7 عضويتــه 
ملكــي، وأن طلبــات طــرح وترســية المناقصــات 
تتم في جلســة علنية بحضور األعضاء ورئيس 
تلــك  خــالل  المظاريــف  فتــح  ويتــم  المجلــس، 
الجلســة، والبــدء فــي ترســية المناقصــات بــكل 
شــفافية مــن خــالل تصويــت األعضــاء واتخــاذ 
القــرار باألغلبيــة، ومــن ثــم فإن شــبهات الفســاد 
فرصهــا معدومة تمامًا وفقًا لهذه النظام وآليات 
طــرح وترســية المناقصــات، باإلضافــة إلــى أن 
بصفــة  تطــرح  والمزايــدات  المناقصــات  جميــع 
للمجلــس،  اإللكترونيــة  الصفحــة  علــى  علنيــة 
وبإمــكان الجميــع االطــالع عليهــا، وبعــد إتمــام 
إجراءات الترسية يتم اإلعالن عن ذلك  والنشر 

في الجريدة الرسمية.
وأضــاف المجلــس أنــه في حــال قيــام المجلس 
بإجــراءات فتــح وترســية المناقصــات الخاصــة 
بوزارة اإلســكان، فإن رئيس المجلس وباعتباره 
وزيرًا لإسكان يغادر اجتماع المجلس، وال يباشر 
إجراءات الترســية ويمتنع عن التصويت، األمر 
الــذي يؤكــد علــى معاييــر المســاواة والشــفافية 
المناقصــات  كافــة ممارســات  فــي  والتنافســية 
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، 
وهو األمر الذي ينطبق أيضًا على جميع أعضاء 

المجلــس فــي حــال القيــام بترســية مناقصة أو 
مزايــدة تتعلــق بالجهات التي يشــغلون مناصب 

رسمية بها.
وأردف المجلــس أنــه ومنــذ تأســيس المجلــس 
قبــل 16 عامــًا، لــم تــرد إليــه أي مالحظــات أو 
شــكاوى تتعلــق بإجــراءات ترســية المناقصــات 
مــدى  علــى  يؤكــد  الــذي  األمــر  المزايــدات،  أو 
نزاهــة المجلــس وشــفافية تعامالتــه مــع جميــع 
تأســيس  مــن  الهــدف  أن  مؤكــدًا  المعامــالت، 
وأنظمــة  ممارســات  تعزيــز  هــو  المجلــس 
وتميزهــا  الحكوميــة  والمبيعــات  المشــتريات 
بالفاعليــة والكفــاءة وذلك من خــالل اتباع آلية 
تنظيميــة مصممــة لضمــان أقصــى قــدر ممكــن 
مــن العدالــة وتكافؤ الفرص، مع اإلشــارة الى أن 
المجلــس يخضــع لرقابــة ديــوان الرقابــة المالية 
واإلداريــة كما إنه يصدر ويعلن تقريره الســنوي 

المتضمن جميع أعماله.

المنامة - مجلس المناقصات والمزايدات

Û  الذيــن حصلــوا البحرينييــن  الطلبــة  الــى جميــع  التهانــي  بأجمــل  أتقــدم 
علــى قبــول للدراســة فــي إحــدى الجامعــات األميركية التي يفــوق عددها 
4.700 مؤسســة للتعليــم العالــي المعتمــد فــي الواليــات المتحــدة. يســتمر 
خريجــو الجامعــات األميركيــة فــي الوصــول لمناصــب قياديــة ويصبحوا 
مبدعيــن فــي العديــد من المجــاالت في جميع أنحــاء العالم، لــذا يجب أن 
تفخــروا باالنضمــام إلــى هــذه المجموعة الخاصــة والمختارة من الشــباب 
الذيــن ســتتغير حياتهــم إلــى األبد بســبب الديناميكية واالنفتــاح و جودة 

الجامعات في جميع أنحاء الواليات المتحدة.
Û  عــروض القبــول هي نتاج الكثير من التفكير الدقيق والعمل الجاد، ســواء

مــن جانــب الطــالب الذيــن يتقدمــون بطلباتهــم لهــذه الجامعــات أو مــن 
قبــل الكليــات والجامعــات األميركيــة التــي تجــري مراجعــة صارمــة لهــذه 
الطلبــات. نحــن ُندرك الطاقــة واإلبداع اللتان يضخهمــا الطلبة في مقاالت 
التقديم للجامعات والتي يتحدثون فيها عن أحالمهم وأفكارهم، والعمل 
الشــاق الذي اســتغرقوه للتحضير المتحان اللغة اإلنجليزية واالمتحانات 
األخــرى، وااللتزامــات التي أوفى بها الطلبة لخدمة المجتمع واالهتمامات 

غير الدراسية.
Û  يوجــد اآلن أكثــر مــن مليــون طالــب أجنبي في مؤسســات التعليــم العالي

بالواليــات المتحــدة، ممــا يحافظ علــى مكانــة الواليات المتحــدة الممتدة 
لوقــت طويــل كأكبــر دولــة مضيفــة للطــالب األجانــب. هــذه شــهادة علــى 
جودة التعليم العالي األميركي التي ال مثيل لها في نظر الطالب الدوليين 

وأسرهم.
Û  يســاهم الطــالب األجانــب فــي تقويــة العالقــات بيــن الواليــات المتحــدة

والبلــدان األخــرى في جميع أنحاء العالــم ، مما يطور العالقات بين الناس 
والمجتمعــات المطلوبــة لحــل التحديــات العالميــة. نحــن نقدر الشــمولية ، 
ونؤيــد بحيويــة وجــود الطالب مــن خلفيــات متنوعة في حــرم جامعاتنا. 
تقــدر الكليــات والجامعــات فــي جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة الطالب 
األجانــب نظــًرا لوجهــات النظــر الفريــدة والمتنوعــة التــي يقدمونها داخل 
وخــارج الفصــل الدراســي. تســتفيد الجامعــات والمجتمعــات األميركيــة 
مــن معــارف ومواهــب الطــالب األجانــب ، مما يســاعد في إعدادنــا جميًعا 

لمستقبل ناجح مشترك في عالم مترابط.
Û  تفتخــر الكليــات والجامعات األميركية بتوفير بيئات آمنة ومرحبة لجميع

طالبهــا ، وأريــد أن أشــدد على مــدى الترحيب الذي ســتحصلون عليه في 
الواليــات المتحــدة. لقــد أرســلت العديــد من الجامعــات األميركية رســائل 
YouAreWel� #ترحيــب للطــالب فــي جميع أنحاء العالم من خــالل حملة 

أنــا  و   .)www.youarewelcomehereusa.org  /  /:comeHere )https
بدوري أنضم إليهم في الترحيب بكم في الواليات المتحدة ، حيث تقدم 
كلياتنــا وجامعاتنــا فرًصــا تعليميــة قيمة لمســاعدتكم فــي تحقيق أهداف 

حياتكم المهنية.
Û  يســتمر المســؤولون القنصليــون في الســفارة األميركية فــي المنامة وفي

الســفارات والقنصليــات األميركيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي العمــل 
الــدؤوب للعمــل علــى طلبــات الحصــول علــى تأشــيرة طالــب ، وتتوفــر 

معلومات حول عملية الحصول على التأشيرة على الموقع التالي:
Û  أوen.html  /visas  /content  /travel.state.gov  /  /:https
Û   /visas  /bh.usembassy.gov  /  /:https
Û  فــي جميع EducationUSA يقــف المرشــدين األكاديمييــن التابعيــن الــى 

أنحــاء العالــم على أهبة اإلســتعداد لإجابة على أي أســئلة حول الدراســة 
في الواليات المتحدة. بالنسبة ألولئك الذين ما زالوا يفكرون في الدراسة 
Edu�  فــي الواليــات المتحدة ، يمكن للمرشــدين األكاديميين التابعين الى

cationUSA توفيــر مــوارد قيمــة لمســاعدة الطلبــة فــي إتخــاذ قرارهــم 
الدراسي. تتوفر معلومات حول كيفية االتصال بالمرشد األكاديمي التابع 
الــى EducationUSA فــي ســفارة الواليــات المتحــدة فــي المنامــة علــى 

 .us-embassy-bahrain  /centers  /educationusa.state.gov  /  /:https
Û  بوجــود أكثــر مــن 4700 مؤسســة معتمــدة في جميــع الواليــات األمريكية

الخمسين ، هناك كلية أو جامعة أميركية مناسبة للجميع. وهناك خيارات 
للدراســة مع العديد من خيارات التكاليف الدراســية ، بما في ذلك الكليات 
المحليــة ونمــاذج “2 بلــس 2” التي تجمع بين الدراســة فــي الكلية المحلية 

ومؤسسة ما لمدة أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس.
Û  الكليــات والجامعــات األميركيــة ترحــب بــكل الطلبــة، وكذلــك األشــخاص

والمجتمعــات األميركيــة فــي جميــع أنحــاء بلدنــا. إن مــا يقــرب مــن 500 
بحرينــي يدرســون فــي الواليــات المتحدة كل عــام، وآمــل أن تختاروا أن 
تكونــوا واحــًدا منهــم. إننــا نحتفــل بجميــع خريجــي الجامعــات األميركية 
التــي تشــكل حجــر األســاس فــي العالقــة طويلــة األمــد التــي تربــط بيــن 

الواليات المتحدة ومملكة البحرين.
Û  بوصفي ســفيًرا للواليات المتحدة في البحرين أهنئكم شــخصيا وأشــجع

أولئــك الذيــن تلقــوا عــروض قبــول لاللتحــاق بالجامعــات فــي أميــركا أن 
يقبلــوا هــذه الفرصــة التــي ســتغير حياتهم وأن ينضمــوا إلــى أقرانهم في 
المرور بالتجرية القيمة والفريدة من نوعها في التعليم العالي األميركي.

 الدراسة 
في أميركا بقلم: جاستين سيبريل 

* سفير الواليات المتحدة األميركية لدى ملكة البحرين

إن مجلس المناقصات والمزايدات هو  «
مجلس مستقل يتبع مجلس الوزراء، تأسس 

بموجب مرسوم ملكي في 9 يناير عام 
2003 مع مهام واضحة تتلخص في وضع 
آلية تنظيمية دقيقة لمراحل المناقصات 
والمزايدات الحكومية تعتمد على مبادئ 

الكفاءة والتنافسية سعيًا إلى تحقيق 
المصلحة الوطنية العليا. وفي غضون فترة 

زمنية وجيزة، حقق مجلس المناقصات 
والمزايدات نجاحًا ملحوظًا، حيث اصبح 

نموذجًا يحتذى به عالميًا. وأحد أهم اإلنجازات 
التي حققها مجلس المناقصات والمزايدات 

هو بلوغ أعلى مستويات اإلنصاف والعدالة 
في األداء الحكومي وتعزيز وترسيخ قيم 

الشفافية والنزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ 
 الفرص.

وقد تمكن مجلس المناقصات والمزايدات 
من خالل العمل المتواصل الدؤوب من 

مد جسور التعاون بينه وبين الجهات 
المتصرفة في القطاع العام من جهة وبين 
المقاولين والموردين المحليين والدوليين 
من جهة أخرى. وبفضل إنجازاته على مدى 

السنوات الماضية، فقد اكتسب مجلس 
المناقصات والمزايدات سمعة مرموقة 

في قطاع المشتريات. وال شك أن هذه 
اإلنجازات قد لعبت دوراً رئيسيًا في تعزيز ثقة 
المستثمرين باقتصاد مملكة البحرين ورفع 

مكانتها اإلقليمية والعالمية.

نبذة عن المجلس

تزامًنــا مــع االحتفــال بيوم العمال العالمي األول من مايو، ال تزال بضع قصص جميلة 
ألبنــاء البحريــن فــي مختلف المجاالت، ممن اجتهدوا في تحقيق تميز بمجال عمل ما، 
وقصة الشاب “محمد حسن إبراهيم” واحدة من تلك القصص.. فالبحر، كان وال يزال 
مصــدر رزق للكثيــر مــن أبناء البحرين، وألنه “بحــار” منذ صغره، دفعته بعض المواقف 
التي يتعرض لها البحارة بسبب تعطل محركات قواربهم والتكلفة العالية لقطع الغيار 

والتصليح في الوكاالت، إلى أن يتعلم مهنة تصليح المحركات بكل أنواعها.

فــي ورشــته بقريــة “الــدراز”، ينهمــك “محمد 
مــن  كبيــر  عــدد  بيــن  عملــه  فــي  حســن” 
يقصــده  عملــه،  فــي  ولتميــزه  المحــركات، 
والهــواة  المحترفيــن  البحــارة  مــن  الكثيــر 
لتصليــح محــركات قواربهــم حيــن تتعطــل.. 
يقــول: “كونــي بحاًرا، فإن قربــي من البحارة 
والمشــاكل التي يتعرضون لها بسبب أعطال 
محــركات قواربهــم، دفعنــي ألن أتعلــم شــيًئا 
فشــيًئا، بــدًءا مــن معرفة هندســة المحركات 
بنوعيها “2 ســتروك و4 ســتروك”، واكتســاب 

المعرفة من ذوي الخبرة، حتى أصبحت ولله 
الحمد، أجيد تصليح كل أنواع المحركات”.

تقنيــات  فــي  تطــوًرا  هنــاك  أن  إلــى  ويشــير 
المحــركات التــي تصنعها الشــركات العالمية، 
والهــدف من ذلك كلــه لكي تصبح اقتصادية 
أكثــر، ويتــم اســتبدال زيت المحــرك بعد كل 
الحــاالت  أصعــب  أن  إال  إبحــار،  ســاعة   70
تكمــن فــي عــدم توفر قطــع الغيــار، وكما هو 
الحال اآلن بالنســبة لتطوير اكتشــاف الخلل 
الكومبيوتــر،  باســتخدام  الســيارات  فــي 

فالحــال كذلــك بالنســبة لمحــركات القوارب، 
متخصــص  بشــخص  االســتعانة  فيمكــن 
للفحــص بالحاســب اآللــي، وأنا أســعى لتعلم 

هذه التقنية.
وفيمــا يتعلــق بالمــدة التــي يتطلبهــا تصليح 
“بالنســبة  يقــول:  المحــرك،  مشــاكل  أصعــب 

إلعــادة توضيــب المحــرك مــن جديــد، فذلك 
ومــع  األقــل،  علــى  عمــل  ســاعتي  يتطلــب 
اإللكترونــي،  والفحــص  الغيــار  قطــع  توفــر 
فاألمــر يصبــح أكثــر ســهولة”، ولكن، مــاذا لو 
تــم تصليــح محــرك ألحــد البحــارة، ثــم أبحر 
هــل  البحــر،  عــرض  فــي  المحــرك  وتعطــل 

تحدث هذه المشــاكل؟ يقــول: “نعم بالتأكيد 
تحــدث أحياًنــا، فبعــد تصليــح المحــرك، قــد 
تغذيــة  نظــام  فــي  مفاجــأة  مشــكلة  تطــرأ 
الوقــود أو حتــى في كهرباء المحــرك، ولكننا 
في الغالب ال نسلم المحرك إال بعد التأكد من 

أن كل شيء على ما يرام”.

محمد حسن... “بحار” تحّول إلى “ميكانيكي قوارب”

محمد حسن إبراهيم

سعيد محمد من الدراز

تطور هائل 
في تقنيات 

المحركات



األمين يتخرج من نورث أيسترن األميركية ويهدي النجاح لروح جده
بتقديـــر مشـــرف وبتخصـــص مـــزدوج فـــي ريـــادة األعمـــال وإدارة األمـــوال

نال البحريني سلمان خالد األمين البكالوريوس 
بميــزة مشــرف مــن جامعــة نــورث أيســترن في 
مــع  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بوســطن 
رســالة تهنئة وشــكر وثناء علي تميــزه وتعاونه 
مــع الجميــع خــال دراســته فــي الجامعــة مــن 
بقــي  البكالوريــوس  لبرنامــج  المشــارك  العميــد 
فلتشــير وأعضاء الهيئة التعليمية في كلية دي 
آمــور مك كــم إلدارة األعمال فــي جامعة نورث 
مــزدوج  بتخصــص  األميــن  وتخــرج  أيســترن. 
ريــادة األعمال وإدارة األموال ويعتزم مواصلة 

الماجستير في إدارة ريادة األعمال.
وخلــص األميــن إلــى هــذا اإلنجــاز العلمــي بعــد 
3 ســنوات ونصــف مــن البحــث والعمــل الجــاد 
والدراســة، انــه يهــدي هذا اإلنجاز في مســيرته 
الــي روح جــده الوالــد الكبيــر والوجيــه الفاضل 
علي بن راشــد األمين رحمه هللا وسنســير على 
خطــى الجــد الوالد رحمــه هللا في العمــل الجاد 

واإلنســانية والكــرم والجــود والكفــاح والنضال 
في ســبيل الوطــن واالقتصــاد الوطني في ظل 
قيادتنــا الرشــيدة و للجــد الراحــل مواقــف عدة 
ال ينســاها الوطــن والناس ووقفــات عدة معهم، 
وكان لــه الــدور الفعــال فــي تطويــر االقتصــاد 

الوطني وإنشــاء العديد من الشــركات المدرجة 
المقفلــة  والشــركات  البحريــن  بورصــة  فــي 
الــدول  والخاصــة والعاقــات االقتصاديــة مــع 
الصديقــة والعالميــة وكان لــه إســهامات كبيــرة 
في دعم االســتثمار وتطور الحزمة االقتصادية 

فــي البحريــن، وال يخفــى علــى أحــد ان أبــواب 
مجلســه ومكتبــه المفتوحــة دائمــًا وفــي جميــع 
األوقــات للناس ولن انســى حبــه وتقديره لي و 
ما قدمه رحمه هللا من أعمال جليلة في مجال 

البر والخير واإلحسان.

09 local@albiladpress.com

المنامة - وزارة الداخلية

تفعيالً لمبدأ الشراكة المجتمعية المعمول به في وزارة الداخلية للتواصل مع مختلف 
أطياف المجتمع المدني، نظمت اإلدارة العامة للمرور محاضرة توعوية بمناسبة يوم 

العمال العالمي، بالتعاون مع نادي كيريال سماجم ومستشفى دار الشفاء.

وقــدم أفــراد شــرطة المــرور للحضــور 
إرشــادات  مــن  عــددًا  المحاضــرة،  فــي 
المرور عن قانون المرور خصوصا فيما 
والشــاحنات  المركبــات  بقيــادة  يتعلــق 
فــي الطــرق وأماكــن العمــل، باإلضافــة 
إلى تســليط الضوء حول أهمية تجنب 
القيــادة،  أثنــاء  الخاطئــة  الســلوكيات 

وكيفيــة التصرف أثنــاء وقوع حوادث 
المرور.

إلــى  التطــرق  المحاضــرة  فــي  تــم  كمــا 
أهميــة تطبيــق مبدأ الســامة على الطريق 
ومراعــاة عــدم مخالفــة القوانيــن وأنظمــة 
مرورية، وفي الختام تم فتح باب النقاش 

والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

“المرور” تنظم محاضرة توعوية لعدد من العمال

محرر الشؤون المحلية

Û  مثلما انتفض الشــعب البحريني بســنته وشــيعته ضد المستشار
الطائفي األخرق الذي وصف مكوًنا رئيًسا من الشعب البحريني 
ا منه أنه ســيلقى  بأقــذع األلفــاظ التــي ال يتلفظهــا إال جاهــل ظنًّ
التأييــد والتصفيــق، ليفأجــأ أن ســكين التطاول هــي من نحرت 
عنقه وهو يرى اإلدانات قد انهمرت عليه من كل حدب وصوب.

Û  وفي المســار ذاته، فإني أحســب أن مقتدى الصدر أراد امتحان 
مــدى صابــة الشــعب البحرينــي فــي التفافه حول رايــة قيادته 
الحكيمــة، ليكتشــف بعــد ســويعات قليلــة مــن بيانــه الشــاذ أنــه 
حــاول العبــث مع الشــخص/ الجهــة الخطأ، لينقلب الســحر على 
الساحر، فيأتيه السخط الشعبي العارم من سوء أقواله ونواياه 

الشيطانية. 
Û  األكيــد أن كا الشــخصين حــاوال اســتمالة بعــض الممجوجيــن 

ا لصفيهمــا في أعقاب تداعيــات أحداث 2011  ــا وسياســيًّ طائفيًّ
المؤســفة والمؤلمــة، إال أن الشــعب أوعــى مــن أن تمــّرر عليــه 
صفقــات مدمرة هدفها ضرب الوحدة والنســيج االجتماعي، بل 
إنــه الجندي األول الذي ســيقف بالمرصاد لــكل محاوالت اللعب 
علــى وتــر االســتغال السياســي والطائفــي والنيل من اســتقرار 

أراضيه وسلمه األهلي.
Û  رسالة الشعب البحريني كانت واضحة وهي أن البحرين بسنته

وشــيعته وقيادتــه الحكيمة بقيادة جالة الملــك خط أحمر، وال 
مساومة على تلك المبادئ الراسخة مهما حيينا.

المستشار 
ومقتدى 

وجهان لعملة 
جاسم اليوسفواحدة

الخميس
2 مايو 2019 
27 شعبان 1440 توجيهات سمو رئيس الوزراء خّففت عنا األعباء

“الحـــراك الدولـــي” يشـــيد بقـــرار ســـرعة تفعيـــل “ســـاعتي الراحـــة”

أشاد رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان بتوجيهات 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بســرعة 
العمــل باإلجــراءات التنفيذيــة لتفعيــل القرار الخــاص بالشــروط والضوابط لمنح 
ســاعتي الراحــة للموظــف أو العامــل مــن ذوي اإلعاقــة أو الذي يرعى شــخًصا من 
ا في دعم  ذوي اإلعاقة، مؤكًدا أن هذا القرار محل تقدير وســوف يســاهم إنســانيًّ
فئــة ذوي اإلعاقــة وتقلــل من معاناتهم نتيجة تواجد ذويهم في أعمالهم لســاعات 
دون أن يلقوا أدنى رعاية خاصة ممن يعانون من إعاقات شديدة وال يستطيعون 

التحرك والعناية بأنفسهم وحاجتهم لمن يساعدهم.

بالشــكر  ســلطان  عــادل  وتقــدم 
الملكــي  الســمو  لصاحــب  الجزيــل 
رئيــس الــوزراء على مضاعفــة قيمة 
المساعدات االجتماعية التي تصرف 
اإلعاقــة  مخصصــات  لمســتحقي 
والتــي ســوف تســاهم فــي تخفيــف 

شــهر  دخــول  مــع  عليهــم  األعبــاء 
رمضــان الكريــم وقــرب عيــد الفطــر 
الســعيد، والقــرار يعكــس التوجهــات 
اإلنسانية لســموه بشكل دائم خاصة 
للمستفيدين من الضمان االجتماعي 
وذوي اإلعاقــة، مشــيًدا بــدور وزيــر 

العمــل والشــؤون االجتماعيــة جميل 
حميدان وما تقدمه الوزارة من دعم 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة 

بذوي اإلعاقة.

 وأشــار إلــى أن البحريــن تميزت عن 
دول كثيــرة فــي المنطقة فــي إيجاد 
القــرارات الحكوميــة الكفيلــة بدعــم 
ذوي اإلعاقة وتذليل الصعوبات التي 
يواجهونها نتيجة إعاقتهم، وتمكنت 
كبيــرة  شــريحة  إدمــاج  مــن  الدولــة 
منهــم في وظائــف حكومية ودعمت 
طاقاتهــم فــي العمــل التطوعــي مــن 
عــن  تدافــع  أهليــة  جمعيــات  خــال 
قضاياهــم، وكذلك من خال المجال 
ممــا  بتدريبهــم وتأهيلهــم  الرياضــي 
نتــج عن ذلك حصــول البحرين على 
بطوالت على المســتوى العالمي، كما 
يحصل ذوي اإلعاقة على الدعم في 

مختلف المجاالت.

عادل سلطان

المنامة - المركز البحريني للحراك الدولي

عنفوان

jasim.abdulla
@albiladpress.com

لقطة تذكاريةأثناء حفل التخرج

اختتمــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض مشــاركتها فــي النســخة 26 مــن معــرض 
ومؤتمر سوق السفر العربي 2019 والذي ُعِقَد في دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 
فــي الفتــرة مــا بيــن 28 ابريــل إلــى 1 مايــو 2019. جــاء هــذا ضمن إطــار مســاعي الهيئة 
الرامية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين في الخارطة السياحية على الصعيد اإلقليمي.

وتــرأس وفد مملكــة البحرين الشــيخ خالد 
التنفيــذي  الرئيــس  خليفــة  آل  حمــود  بــن 
والمعــارض،  للســياحة  البحريــن  لهيئــة 
والذي ضم مســؤولين مــن الهيئة، ومجلس 
التنميــة وشــركة طيــران الخليــج و شــركة 
مطــار البحريــن باإلضافــة إلــى ممثليــن من 
أبــرز الفنــادق، وشــركات تنظيــم الرحــات 

ووكاالت السفر المعتمدة. 
تأتــي مشــاركة الهيئــة في معــرض ومؤتمر 
ســوق الســفر العربي ضمــن اســتراتيجيتها 
الشاملة لتسويق وترويج الهوية السياحية 
)بلدنــا بلدكــم(، والتــي تركــز علــى ترويــج 
المنتج الســياحي البحريني على المســتوى 
اإلقليمــي والعالمي، بهدف إبــراز المقومات 
الجهــود  ودعــم  المملكــة  فــي  الســياحية 
الحثيثــة التــي تركــز علــى تعزيز إســهامات 
القطــاع بشــكل إيجابي فــي الناتج المحلي 
االقتصاديــة  المملكــة  رؤيــة  مــع  بالتوافــق 

.2030
التنفيــذي  الرئيــس  المناســبة، قــال  وبهــذه 
لهيئة البحرين للســياحة والمعارض الشيخ 
خــال  “مــن  خليفــة:  آل  حمــود  بــن  خالــد 
مشــاركتنا في معرض ومؤتمر سوق السفر 
مــع  عاقاتنــا  توطيــد  مــن  تمكنــا  العربــي، 
مختلف الدول، عبر تواصلنا مع العديد من 
المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، 
ممــا ســاهم لترويــج المقومات التــي تتمتع 
بهــا مملكــة البحريــن وذلك ضمــن المحافل 

والفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع 
الســفر والســياحة عــاوة علــى اســتقطاب 
االســتثمارات األجنبيــة، وترســيخ الروابط 
السياحية. وعليه، فإنه ُيسعدنا أن نعلن عن 
نجــاح مشــاركتنا في هذا الحــدث المرموق 

ونتطلع ُقدًما لنسخة العام المقبل”.
الســفر  ســوق  ومؤتمــر  معــرض  ويعــد 
علــى  األبــرز  الســياحي  الحــدث  العربــي 
مســتوى المنطقــة ويشــهد متابعــة واســعة 
مســتجدات  آخــر  بمعرفــة  المهتميــن  مــن 
هــذا القطــاع باإلضافــة إلــى تغطيــة كبيــرة 
بقطــاع  المعنيــة  المنشــورات  أهــم  مــن 
الســفر والســياحة حيــث يتــم خالــه ايًضــا 
اســتعراض وجهــات ســياحية عالمية، التي 
تتمتــع بمقومــات متنوعة. ويوفــر المعرض 
منصــة فريــدة مــن نوعهــا لعقد سلســلة من 
الندوات واالجتماعات والتي من شــأنها أن 
تتنــاول جوانــب عديــدة مــن قطاع الســفر. 
مشــاركة  العــام  هــذا  نســخة  كمــا ستشــهد 

500 عــارض، ومــن المتوقــع حضــور أكثــر 
39,000 زائــر علــى مــدى أربعــة أيــام  مــن 

متواصلة.
بــدأ معــرض ومؤتمــر ســوق الســفر العربي، 
فــي عــام 1994 كمعــرض صغيــر، بمشــاركة 

عدد محدود من الشركات والوجهات، وقد 
أصبــح اليوم أكبر فعالية للســفر والســياحة 
في منطقة الشرق األوسط. ُيوّفر المعرض، 
فرصــة ممتازة لجميــع العاملين في صناعة 
الســياحة لالتقــاء والتواصــل والتفــاوض، 

تغطــي  التــي  التجاريــة  باألعمــال  والقيــام 
قطاعات وجهات السفر وتقنيات الرحات، 
والرحــات  الجويــة،  الخطــوط  وشــركات 
الســيارات،  وتأجيــر  والضيافــة،  البحريــة، 
والســبا.  الصحيــة  المنتجعــات  عــن  فضــاً 

كما ُيقام على هامش معرض ســوق الســفر 
فيهــا  يشــارك  النــدوات  مــن  عــدد  العربــي، 
خبــراء الصناعــة بعــرض أحــدث األبحــاث 
فــي  الدراســية  والحــاالت  واالتجاهــات، 

قاعات تحظى بحضور كثيف.

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

استقطاب االستثمارات األجنبية وترسيخ الروابط السياحية

خالد بن حمود: 
مشاركتنا في 
“سوق السفر 

العربي” ناجحة
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أصحــاب محال “الهملة” يشــتكون.. و “ســوق العمــل” غائبة

“فري فيزا” يسمكرون السيارات بالشوارع

اشــتكى أصحــاب محــالت ســمكرة وصبــغ ســيارات في الهملة من مزاحمــة عمال “الفري فيــزا” والعاملين من دون تراخيص وســجالت تجاريــة، ألعمالهم األمر الذي 
اضر بتجارتهم وسبب لهم خسائر كبيرة. وقالوا إن هؤالء يعملون على قارعة الطريق أو في محالت غير مرخصة بعيدة قليال عن الشوارع العامة، بأسعار زهيدة 

كونهم، ال يدفعون مصاريف إضافية ما يجعل الزبائن يفضلونهم بهدف التوفير.

العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة  وحّملــوا 
المســؤولية كاملــة، اذ اعتبروهــا ال تقــوم 
مــا  خصوصــا  وجــه  أكمــل  علــى  بدورهــا 

يتعلق بالتفتيش والمتابعة.
الشــوارع  بعــض  فــي  “البــاد”  وجالــت 
الخلفيــة لمنطقــة الهملــة الصناعيــة )قرب 
العديــد  وجــود  والحظــت  واقــف(  ســوق 
مــن العمالة اآلســيوية الذين يعملون على 
وإعــادة  وحدادتهــا  الســيارات  ســمكرة 

صبغها بأسعار زهيدة.
ولوحظ أنهم يفترشون الطرقات الخلفية 
غيــر المعبــدة، أي يعملون أمــام دكاكين ال 

يوجد فيها سجات تجارية.
ويبــادر هؤالء العمال بســؤال أي شــخص 
يمر الطريق بأن كان يريد صبغ سيارته أو 
تصليــح الضربــات التــي فيهــا، ويعرضون 
أســعارا متدنيــة بأقــل مــن %20 أو 30% 

عن أسعار الكراجات العادية.
من جهته يقول صاحب محل سمكرة في 
المنطقة ويدعى حسين سلمان انه لم يعد 
يســتقبل زبائــن كمــا في الســابق، موضحا 
أن آســيويين من الفــري فيزا يقفون بأول 
الشــارع ويصطــادون الســيارات الداخلــة 
إنجــاز  عليهــم  ويعرضــون  المنطقــة  إلــى 
العمل وصبغ الســيارة بأســعار قليلة، األمر 
مــن  الكثيــر  الــذي أضــر بتجارتــه وكبــده 

الخسائر.
وبيــن أن محلــه مرخــص ويدفــع كل مــا 
كاإليجــار  مصاريــف  مــن  عليــه  يترتــب 
والكهرباء ورسوم السجل ورواتب العمال 
ورســوم هيئة ســوق العمــل، وبالتالي فإن 
الكلفــة مرتفعــة، وهو ما يجعلــه غير قادر 
علــى منافســة هــؤالء الذيــن ال يتكلفــون 
أي شــيء، ســوى األدوات وأحيانــا إيجــار 

محل.
تكثيــف  إلــى  العمــل  ســوق  هيئــة  ودعــا 
التفتيــش علــى هــؤالء، لحمايتــه هو ومن 

مثله في السوق.
محــل  صاحــب  وهــو  نــواف،  أبــو  وأيــد 

ســمكرة فــي نفــس المنطقــة مــا جــاء بــه 
كأنهــا  باتــت  المســألة  أن  ســلمان، مؤكــدا 
ســوق ســوداء، حيث يعمل هؤالء بحرية 

تامة دون حسيب أو رقيب.
وتساءل “كيف لنا نحن أصحاب المحات 
تمــت  مــا  إذا  هــؤالء،  منافســة  الرســمية 
مقارنة الكفلة، )...( بالتأكيد لن نستطيع”.

مــن جهتــه يقول أحــد الزبائــن الذي فضل 
عــدم ذكر اســمه انــه اتفق مع أحــد هؤالء 
العمــال لســمكرة وصبــغ جانــب كامــل من 
ســيارته اصابها حادث بحوالي 70 دينارا، 
فيمــا طلــب معظــم المحــات التــي داخل 

السوق بين 120 و140 دينارا.
وأنــا  قديمــة  ســيارتي  “بصراحــة  وتابــع 
تصليحهــا  أريــد  الجــودة،  عــن  أبحــث  ال 
وجــدت   )...( التكاليــف،  بأقــل  وصبغهــا 
عنــد هــؤالء طلبــي، وال يهمنــي أن كانــوا 

نظاميين أم ال”.

بالعمــل  يقومــوا  لــم  إذا  ســؤاله  وعنــد 
بالطريقــة الصحيحة كونه ال يوجد لديهم 
مســألة  أن  أكــد  كاملــة،  وأدوات  محــل 
الحــدادة والصبــغ لســيارة مثــل ســيارتي 
ال تحتــاج إلــى ضمــان، فقــد تــم االتفــاق 

معهــم علــى دفــع 20 دينــارا مقدمــا، وعند 
االســتام )شــرط أن يكون العمــل مقبوال( 
أدفــع الباقي. أحــد العمالة تلك تحدث مع 
“البــاد” ضنــا منه بأننا زبائــن، يقول “نحن 
ال نضر أحدا، السوق مفتوحة ونحن نقدم 
أسعارا تنافسية والناس تريد الرخيص”.

وتابــع “اســتأجرت محــا مــع الكهرباء من 
دون ســجل تجــاري باالتفــاق مــع صاحب 
العمــارة، وبــدأت بالعمل ونحن 3 شــركاء، 

)...( السوق ضعيف ولكننا نعمل”.
رخيصــة  أســعاركم  لمــاذا  ســؤاله  وعنــد 
قياســا بالمحــال األخــرى أكــد أن الجــودة 
هي هي، ولكنهم يرضون بربح قليل على 
عكــس المحات األخــرى، ولم يعترف بأن 
رســوم الهيئــة والســجل التجــاري تحــدث 

فرقا.
ويوجد في البحرين، )أرقام غير رســمية( 

حوالي 50 ألف عامل مخالف.

عمالة مخالفة تجهز سيارة للصبغ 

الذهب يتراجع 
% 0.3

بعــد  أمــس  الذهــب  أســعار  تراجعــت 
مكاسب األســهم األميركية ليل الثاثاء 
فــي حين يســود الهــدوء معظم أســواق 
آســيا بســبب عطلــة عيــد العمــال وقبــل 
االتحــادي  االحتياطــي  مجلــس  قــرار 
)البنك المركزي األميركي( بشــأن أســعار 
الفائــدة. ونــزل الذهــب فــي المعامــات 
الفوريــة 0.3 بالمئــة إلى 1278.92 دوالر 
انخفضــت  بينمــا  )األونصــة(.  لألوقيــة 
العقــود األميركية اآلجلة 0.4 بالمئة إلى 

1280.70 دوالر لألوقية.
 0.4 للفضــة  الفــوري  الســعر  وانخفــض 
فــي  14.88 دوالر لألوقيــة  إلــى  بالمئــة 
حيــن فقــد الباتيــن 0.6 بالمئة ليســجل 

880.75 دوالر.

لندن - رويترز

الرياض - واس

للتصنيــف  “فيتــش”  وكالــة  منحــت 
االئتمانــي المملكــة العربيــة الســعودية ) 

+A (، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ونقلــت وكالــة األنبــاء الســعودية، تأكيد 
الماليــة  القــوة  علــى  فيتــش،  وكالــة 
التــي تتمتــع بهــا المملكــة بمــا فــي ذلــك 
االحتياطيــات األجنبيــة، ونســبة الديــن 
العــام المنخفضة، باإلضافة إلى األصول 
الحكوميــة الضخمــة، كمــا أكــدت فيتش 
أكبــر  أحــد  تمتلــك  تــزال  ال  المملكــة  أن 
المصنفــة  للــدول  الســيادية  األصــول 
أن  الوكالــة  وأضافــت  الوكالــة.   لــدى 
اإلصاحــات الهيكليــة فــي إطــار برامــج 

تعــزز  أن  يمكــن   )2030 المملكــة  )رؤيــة 
المتوســط، مشــيدة  المــدى  علــى  النمــو 
تدعــم  قــد  التــي  الماليــة  باإلصاحــات 
تســارع نمو الناتج المحلــي غير النفطي 

إلى %2.5  في 2019 - 2020 م .
بارتفــاع  توقعــات  إلــى  التقريــر  وأشــار 
مــن   22% نســبة  ليصــل  العــام  الديــن 
الناتــج المحلــي بحلــول العــام 2020، إال 
أن الوكالة أكدت أن هذه النســبة ال تزال 
أقــل مــن متوســط الــدول المصنفــة فــي 
فئة A، مشــيدة بمتانة القطاع المصرفي 
النقــد  مؤسســة  وتشــريعات  الســعودي 

العربي السعودي.

)A+( فيتش”: التصنيف االئتماني للسعودية“
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2.2
مليون دينــار

 يصبغون 
السيارات 

في دكاكين 
خلفية بعيدا 

عن العيون 

المحرر االقتصادي

المنامة - صندوق الواحةالمنامة - الصناعة والتجارة

تــرأس وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي وفد البحرين فــي اجتماع لجنة التعــاون الصناعي )45( لــدول مجلس التعاون 
والذي عقد بسلطنة عمان يوم أمس، بحضور وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 وناقــش المجتمعون جملة من الموضوعات 
تضمنــت تقريــر األمانة العامة بشــأن منظمة 
الخليج لاستشارات ومذكرة األمانة العامة 
قطــاع  يواجههــا  التــي  الصعوبــات  بشــأن 
المجلــس  بــدول  الحديــد  مقاطــع  صناعــة 
تطبيــق  بشــأن  العامــة  األمانــة  ومذكــرة 
فــي  األولويــة  إلعطــاء  الموحــدة  القواعــد 
المشــتريات الحكوميــة للمنتجــات الوطنيــة 

في دول المجلس، وغيرها.
كمــا ترأس الوزير وفد المملكة المشــارك في 
االجتمــاع ل “57” للجنــة التعــاون التجــاري 
بــدول مجلــس التعــاون، والــذي اســتضافته 
مــن  عــددًا  االجتمــاع  وتنــاول  مســقط. 
المواضيــع مــن بينهــا مذكــرة األمانــة العامة 

بشــأن تقريــر فريــق عمــل دراســة الجوانــب 
ومذكــرة  اإللكترونيــة،  بالتجــارة  المتصلــة 
وتوحيــد  اعتمــاد  بشــأن  العامــة  األمانــة 
شــهادات المنشــأ إلكترونيــًا ومذكــرة بشــأن 
أهم التحديــات التي تواجه الدول األعضاء 
لتفعيــل العمــل الخليجــي المشــترك تجاريــًا 

ومذكرة بشــأن مقترح بوضع قانون لحماية 
حقــوق المؤلف والحقوق المجاورة ومذكرة 
بشأن اختصاصات مكتب براءات االختراع 
التعــاون ومذكــرة مبــادرات  لــدول مجلــس 
للمشــروعات  واالبتــكار  األعمــال  رواد 

الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

كشــف صنــدوق الصناديــق “الواحــة” البالــغ 
رأســماله 100 مليــون دوالر، والــذي أطلــق 
فــي البحريــن عام 2018 بهــدف زيادة دعم 
رأس المال االســتثماري في منطقة الشــرق 
اســتفادة  عــن  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط 
الناشــئة البحرينيــة  اثنتيــن مــن الشــركات 
قدمتــه  أن  ل”الواحــة”  ســبق  تمويــل  مــن 
االســتثماري  المــال  رأس  صناديــق  إلــى 
فــي منطقــة الشــرق األوســط، والتــي ٌتعنى 
بتمويل الشــركات الناشــئة ومشــاريع ريادة 

األعمال.
 5 فــي  اســتثمر  الواحــة  صنــدوق  وكان 
بمــا   - وخارجهــا  المنطقــة  مــن   - صناديــق 
فــي ذلــك “بيكــو كابيتــال” وشــركة “ميــدل 
إيســت فنتشــر بارتنرز” و”ســتارت أب 500” 

والصندوق األوروبي “فنتش كابيتال” .
صناديــق  وشــبكة  الواحــة  صنــدوق  ولــدى 

يدعمهــا  التــي  االســتثماري  المــال  رأس 
مجموعة واســعة من الصفقات التي ُعقدت 
في البحرين نفســها، منها اســتثمار صندوق 
“ســتارت أب 500 “ في شــركة “إيناغراب” – 
وهي منصة تساعد شركات البيع بالتجزئة.

كابيتــال«،  »فيــث  صنــدوق  يســتثمر  كمــا 
وهــو جــزء مــن شــبكة صناديــق رأس المال 

المرتبطــة  نطاًقــا  األوســع  االســتثماري 
بصنــدوق الواحــة، فــي منصــة “إيناغــراب” 

أيضا.
عاوة على ذلك، يستثمر صندوق الصناديق 
“الواحــة” مــن خــال شــركة ميــدل إيســت 
 Middle East Venture بارتنــرز  فينشــر 
Partners فــي تطبيــق ‘إيــت آب’ البحريني 

لحجوزات المطاعم عبر اإلنترنت. 
وقالــت أريــج الشــاكر، نائبة الرئيــس األولى 
ورئيســة قســم خدمــات التنميــة فــي بنــك 
البحريــن للتنميــة، والتــي تقود فريــق إدارة 
النتائــج  هــذه  “تشــكل  الصناديــق  صنــدوق 
اســتراتيجيتنا  نجــاح  علــى  إضافيــا  دليــا 
لتمويــل  صنــدوق  تأســيس  إلــى  الراميــة 
الصناديــق االســتثمارية وكذلــك جذب تلك 
الصناديــق إلــى البحريــن للعمل منهــا ودعم 
بيئة األعمــال في قطاع التكنولوجي داخل 

البحرين وفي المنطقة بشكل عام”.

الزياني مترئسا وفد البحرين 

أريج الشاكر

ــع االقــتــصــاديــة ــي ــواض ــم ــد مـــن ال ــدي ــع أطلـــق فـــي المملكـــة برأســـمال 100 مليـــون دوالربــحــثــت ال
شركتان بحرينيتان تستفيدان من تمويل “الواحة”البحرين تشارك باجتماعات “الصناعي والتجاري” الخليجي

أربـــاح “عقـــارات السيـــف” الــربعيــــة
مرتفعــة 1.6 %... خطــط تطــويــريــة لمشـــاريـــع الشـــركـــة
أعلنت شــركة عقارات الســيف، عن ارتفاع األرباح العائدة على حملة األســهم خالل الربع األول من العام 2019 بنســبة %1.66. وبلغت األرباح الصافية فترة الشــهور الثالثة الماضية، 2.19 مليون 

دينار، مقارنة بحوالي 2.16 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 1.66 %. 
كما بلغت األرباح التشــغيلية 3.89 مليون دينار 
مقارنــة بحوالــي 3.75 مليون في الفترة نفســها 

من العام 2018 بارتفاع بنسبة 3.83%. 
وعلى صعيد اإليرادات، شهدت انخفاضًا طفيفا 
خال الفترة الحالية مقداره 0.02 مليون دينار، 
أي بنســبة 0.49 % مقارنــة بــذات الفتــرة العــام 
 4.61 الــى  دينــار  مليــون   4.63 مــن  الماضــي، 
مليون، بينما بلغ ربح الســهم 4.77 فلسا مقارنة 

4.69 فلس للفترة ذاتها من العام الماضي. 
وبلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين نهايــة الربــع 
األول 145.83 مليــون دينــار، مقارنــة بحوالــي 
150.83 مليــون دينــار فــي نهايــة العــام 2018، 
بينما بلغ إجمالي األصول 172.75 مليون دينار 
168.37 مليــون المســجلة نهايــة  مرتفعــة مــن 

.2018

وســجلت الشــركة الربــح قبل حصــة المجموعة 
من ربح المشــروع المشترك بقيمة 2.22 مليون 
دينــار مقارنــة بحوالــي 2.23 مليــون دينــار مــع 
انخفاض يقدر بنسبة 0.28 % لنفس الفترة من 

العام الماضي. 
وأكد عيســى نجيبي، رئيــس مجلس اإلدارة أن 
األرباح تؤكد على متانة المحفظة االستثمارية، 

وتنوع األصول”.
وأضــاف “نتطلع لتحقيق المزيــد من النجاحات 
خال العام الجاري، وذلك نظًرا الستمرار سوق 
لتوجهــات  وتبنيــه  نشــاطه  بتعزيــز  العقــارات 
إيجابيــة وذلــك تحــت مظلــة مؤسســة التنظيم 
العقــاري، والتــي بدورهــا تســعى إلى بنــاء نظام 
قوي لتشــجيع االســتثمارات وتلبية احتياجات 
جميــع أصحــاب المصلحــة. كمــا إننــا سنســتمر 

بتوفير فرص ســانحة لتطوير األصول العقارية 
التي تخلق قيمة طويلة األجل لمساهمينا”. 

وتأسســت شــركة ســيف الترفيهيــة، فــي الرابع 
والعشــرين مــن أكتوبر عــام 2017، وهي تتألف 
مــن عــدة عامــات تجاريــة فرعيــة تقــع تحــت 
 – الســيف  مجمــع  فــي  آيانــد  مجــك  إدارتهــا: 
ضاحيــة الســيف والمحــرق، ومنتــزه جامبولين 
عــاوة  – مدينــة عيســى،  الســيف  فــي مجمــع 
على مركز ترفيهي عائلي في مشــروع “ليوان”. 
إســتيراتيجية  وضــع  علــى  الشــركة  وعكفــت 
تطويريــة لمجك آياند، والتــي تضمنت إضافة 
الفيديــو  وخرائــط  االفتراضــي،  الواقــع  ألعــاب 

للقطار الصغير، وأكبر ترامبولين في البحرين.
من جهته قال أحمد يوســف، الرئيس التنفيذي 
مســيرتها  الســيف  عقــارات  “تواصــل  للشــركة 

الراميــة إلى توفير تجربة وخدمات اســتثنائية 
لزوارنــا. فقــد قمنــا بوضــع معايير جديــدة للبيع 
فعاليــات  إطــاق  علــى  وحرصنــا  بالتجزئــة، 
وأنشــطة متنوعــة بمجمعاتنــا التجاريــة في كٍل 
مــن ضاحية الســيف والمحرق ومدينة عيســى، 
ممــا ســاهم فــي حصــول الزبائــن علــى تجربــة 

تسوق مميزة”. 
وأضــاف “نظــًرا للطفــرة الحاصلــة فــي معدالت 
الســياح القادمين إلى المملكــة، فإننا نتطلع إلى 
تنفيذ خطط تطويرية لفريزر سويتس البحرين 
مختلــف  وتوفيــر  الســياح  تطلعــات  لماقــاة 
احتياجاتهم وأفضل ســبل الراحة واالستجمام 
علــى  ونؤكــد  الدوليــة،  المعاييــر  أعلــى  علــى 
استمرارنا بتجديد وتحسين خدمتنا في قطاع 

الضيافة والترفيه”.

لعــدة  يذكــر أن زيــادة األربــاح جــاءت نتيجــة 
عوامــل، أبرزهــا: حــرص الفريــق العقــاري التابع 
لشــركة عقــارات الســيف علــى دراســة وتحليــل 
جــذب  بغيــة  الزبائــن  ومتطلبــات  احتياجــات 
عامــات تجاريــة مرغوبــة ومطلوبــة مــن قبــل 
الســوق المحليــة. وفــي أعقــاب اإلطــاع علــى 
مــدى اإلقبــال الحاصل على األلعــاب الموجودة 

فــي مجــك آيانــد، تــم تحديثهــا لتتماشــى مــع 
التوجــه الحالــي للســوق، والتــي مــن شــأنها أن 
ُتســاهم فــي زيــادة اإليــرادات بشــكل مضطــرد. 
وعلــى صعيــد ذي صلــة، تأثــرت ربحية الشــركة 
بشكل إيجابي كذلك نتيجة لاستثمار الحاصل 
فــي تنميــة القطــاع الترفيهــي، وفــي اســتهاك 

المرافق لكافة العقارات.
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أعلنت شركة حديد البحرين، عن إبرامها اتفاقية مدتها 20 عامًا مع شركة “أنجلو أمريكان للتسويق المحدودة”، يتم بموجبها 
تزويد شركة حديد البحرين بالتغذية الالزمة لمصانع إنتاج كريات الحديد الواقعة في منطقة الحد.

وتبلــغ قيمــة الصفقــة حوالــي 15 مليــار 
دوالر تغطــي 20 عامــًا بمــا مجموعــه 8 
مــا  ملبيــة  ســنويا،  متــري  طــن  مالييــن 
االحتياجــات  مــن  تقريبــًا   60% نســبته 
التقديريــة لشــركة حديــد البحريــن مــن 
بقــدرة  الحديــد  كريــات  إنتــاج  تغذيــة 
إنتاجيــة ســنوية تقــدر بـــ 12 مليون طن 
مــن كريــات الحديــد تامــة الصنــع، ممــا 
يجعــل هــذه الصفقــة عالمــة فارقــة فــي 
اســتراتيجية الشــركة التــي تهــدف إلــى 
كاملــة  إنتاجيــة  قــدرة  علــى  الحفــاظ 
ذو  الحديــد  كريــات  طلبيــات  وتســليم 
الجــودة العاليــة لمنتجــي الحديــد حــول 

العالم دون أي انقطاع أو تأخير يذكر.
وأبرمــت االتفاقية في لندن بمقر شــركة 
“أنجلــو أمريــكان”، حيث ســيتم بموجبها 
ضمان توفيــر خام الحديد بدرجة 67% 
مــن  أقــل  أو   2% و  أدنــى  حديــد كحــد 

مجمل الشوائب المعدنية. 
بنــود  وفــق  بالطلبيــات  الشــروع  وتــم 
منجــم  مــن  حصريــا  قادمــة  االتفاقيــة، 
“أنجلــو  لشــركة  التابــع  ريــو”  “مينــاز 

أمريكان” في البرازيل.
وتســتخدم كريــات حديــد شــركة حديد 
البحريــن لصنــع الحديــد باســتخدام إمــا 
فــرن الصهر القــوس الكهربائي/االختزال 
األكســجين  صهــر  فــرن  أو  المباشــر 

القاعدي/الفرن العالي. 
ويعود الفضل في تنامي أعمال الشــركة 
لكريــات  معتمــد  كمــزود  ســمعتها  إلــى 
الحديــد الخــام بدرجــة اختــزال مباشــر 
ذات جــودة ثابتــة، كمــا تســتحوذ حاليــًا 

ســوق  مــن   26% قدرهــا  حصــة  علــى 
كريــات الحديــد الخــام فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي، والتــي يصــل فيهــا 
معــدل الطلــب إلــى نحــو 22 مليــون طن 

سنويا ويسجل مزيدا من النمو.
وبحســب تقريــر أعدتــه “ماكنــزي”، فــإن 
الطلب على كريات الحديد الخام مرّشح 
لالزدياد في أســواق الشــحن البحري مع 
اســتمرار دول منطقــة الشــرق األوســط 
كونهــا  فــي  )المينــا(  أفريقيــا  وشــمال 
المحّرك الرئيســي للنمو فــي الطلب على 
الشــحن البحــري لكريــات الحديد بمعدل 
 46 طلــب  إجمالــي  إلــى  لتصــل   ،2.6%

مليون طن بحلول العام 2027.
وقــال رئيس مجلس إدارة شــركة حديد 
تواجــد  الــذي  البســام  خالــد  البحريــن 
فــي المملكــة المتحــدة إلبــرام االتفاقية، 
“ستوفر االتفاقية ضمانات مهمة لتغذية 
إنتــاج كريات الحديــد الضرورية لخدمة 
احتياجــات عمالئنــا فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشمال أفريقيا وغيرها، والتي 
تعتمــد بشــكل متزايد على شــركة حديد 
البحريــن لتوفيــر المعــروض مــن كريــات 

الحديد باالختزال المباشر”.
مفاوضــات  غمــار  “لقــد خضنــا  وأضــاف 
أمريــكان(  )أنجلــو  شــركة  مــع  مكثفــة 
منــذ مايــو 2018 للوصــول إلــى اتفاقيــة 
المنفعــة  ذات  هــذه  الجديــدة  التوريــد 
المشــتركة، والتــي تحــل محــل اتفاقيــة 
المناقشــات بوجــود  2012. وقــد جــرت 
برئاســة  اإلدارة  لمجلــس  فرعيــة  لجنــة 
عضــو المجلــس خالــد الصبــاح، وبدعــم 

من الرئيــس التنفيذي للمجموعة ديليب 
جورج، وفريق من كبار المدراء”. 

الرئيــس  ويتكــوت  بيتــر  قــال  بــدوره، 
التنفيــذي للتســويق فــي شــركة “أنجلــو 
طويلــة  االتفاقيــة  أمريكان”ستســمح 
األجــل بزيــادة دعمنــا لصناعــة الحديــد، 
وتوســعة قاعــدة انتشــار حديدنــا الخــام 
منطقــة  مســتوى  علــى  الجــودة  عالــي 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع 
قدمــًا إلــى العمــل معــًا مــع شــركة حديــد 
أعمالنــا ســويا خــالل  لتطويــر  البحريــن 

السنوات العشرين القادمة”.
مــن جانبــه، أكــد ديليــب جــورج الرئيس 
التنفيــذي لمجموعــة حديــد البحرين أنه 
خــام  معــروض  اتفاقيــة  اســتكمال  “مــع 
الحديد مع شركة )أنجلو أمريكان(، تحتل 
اآلن شركة حديد البحرين موقعا أفضل 
لمواصلــة مواكبــة احتياجــات زبائننا مع 
تقديــم منافــع تشــغيلية. وانســجامًا مــع 
هــذه  لنــا  ستســمح  العمــالء،  متطلبــات 
اإلمدادات بإنتاج كريات حديد باختزال 
مباشــر عــاٍل مع مســتويات حديــد تفوق 
%67 وبمعــدالت ســيليكا وألومينــا أقــل 
من %2.5، وكريات حديد بالفرن العالي 
معــدالت  مــع   65% حديــد  بمســتويات 
إلــى  إضافــة   .3.5% وألومينــا  ســيليكا 
ذلــك، مع توفير شــركة )أنجلــو أمريكان( 
حوالــي %60 مــن احتياجاتنــا مــن مادة 
الحديــد، ســنكون قادريــن  تغذيــة خــام 
علــى تســجيل خفــض كبيــر بعــدد أنــواع 
المســتخدمة إلنتــاج  المختلفــة  الحديــد 
عنــه  ســينتج  ممــا  الحديديــة،  كرياتنــا 

تحسين في الفاعلية واإلنتاجية”.
وتعتبــر “أنجلــو أمريــكان” شــركة تعدين 
رائــدة عالميــا تملــك عمليــات فــي عــدة 
مناطــق على مســتوى العالــم، تنتج خام 
مجموعــة  معــادن  األلمــاس،  الحديــد، 
الفحــم،  النيــكل،  النحــاس،  البالتينيــوم، 

والمنغنيز، وتوظف 90 ألف شخص.
ويعــد منجمهــا “مينــاس ريــو” الكائن في 
منطقــة مينــاس غيريــاس فــي البرازيــل 
واحــد مــن أكبــر المناجــم علــى مســتوى 
العالــم، بمعــدل إنتــاج ســنوي يبلــغ 26.5 
مليــون طن متــري، وبإنتــاج متوقع لعام 
2019 يتــراوح ما بين 18 إلى 20 مليون 

طنا.
وتعتبر شــركة حديــد البحرين أكبر تاجر 
لكريــات الحديــد فــي العالــم، ممــا يعنــي 

أنها ليســت محصورة بمنجــم، مما يمنح 
الشــركة مســاحة وحرية للتفــاوض على 
عقــد صفقــات مــن اجــل معــروض خــام 
الحديد. وتحصل شــركة حديد البحرين 

حاليــًا علــى الحديــد الخام مــن البرازيل، 
تشيلي، السويد وكندا.

وشــركة حديــد البحريــن مملوكــة حاليــا 
فــوالذ  شــركة  قبــل  مــن   100% بنســبة 
مــن   50% بنســبة  المملوكــة  القابضــة، 
لالســتثمار  الخليــج  مؤسســة  قبــل 
)الكويت(، %25 لشــركة الصلب القطرية 
)قطــر(، %10 لشــركة الخليــج للكابــالت 
)الكويــت(،  الكهربائيــة  والصناعــات 
للصناعــات  الوطنيــة  للمجموعــة   10%
القابضة )الكويت(، و %5 لشركة السكب 

الكويتية )الكويت(.
وتقيــم الشــركة فــي منطقــة الحــد علــى 
مســاحة 1.3 كــم، وتبلــغ اســتثماراتها مع 
شــركات فــوالذ األخرى مــا مجموعه 3.5 

مليار دوالر.

الحد - حديد البحرين

15 مليار دوالر لتوريد الخام لـ “حديد البحرين”
ــا ــامـ عـ  20 ولـــــمـــــدة  أمـــــريـــــكـــــان”  “أنــــجــــلــــو  ــة  ــ ــركـ ــ شـ ــل  ــ ــب ــ ق مـــــن 

من حفل توقيع االتفاقية 

وّقــع مجلــس التنميــة االقتصاديــة مذكــرة تفاهم مــع وكالة تنمية إســطنبول فــي الجمهورية التركيــة لتعزيز التعــاون الثنائي 
وتطوير البيئة الحيوية الداعمة للشركات الناشئة في البلدين.  ووقع االتفاقية عن المجلس بكيزة عبدالرحمن، مدير تطوير 
األعمال للشركات الناشئة بالمجلس، وفاتح بشكن، أمين عام وكالة تنمية إسطنبول.  وتهدف االتفاقية إلى تعزيز االبتكار في 

كٍل من البحرين وتركيا عبر توفير منصة مشتركة لرواد األعمال للتواصل والتعاون وتوسيع نطاق أعمالهم إقليميًا. 

وتشمل محاور التعاون توفير مساحات 
عمل مشــتركة للشــركات الناشــئة، فضالً 
عن الدعم اللوجستي، وتسهيل الوصول 
تشــمل  متكاملــة  دعــم  منظومــة  إلــى 
التوجيــه، وتوفيــر المهــارات، والتمويل، 
والشــراكات. كمــا تبحث مذكــرة التفاهم 
لتأســيس  إضافيــة  خدمــات  توفيــر 
األعمــال تضمــن ســهولة تنقــل الشــركات 

الناشئة ضمن أسواق البلدين.
وقالــت بكيــزة عبدالرحمــن “التعــاون مع 
وكالة تنمية إســطنبول ســيزيد التواصل 
والمبتكريــن  الناشــئة  الشــركات  بيــن 
خاصــة  وتركيــا،  البحريــن  مــن  كل  فــي 
مــع اســتثمار البلديــن بشــكل مكثــف في 
تطويــر بنية تحتيــة توفر مقومات النمو 
والنجــاح للشــركات الناشــئة. وفــي هــذا 
الســياق، ال بــد لتلــك الشــركات مــن آفاق 
للتوســع دوليًا، وهو ما نحققه اليوم عبر 

تبــادل األفكار، وتشــارك الموارد، وإتاحة 
النمــو لتكــون فــي متنــاول رواد  فــرص 
األعمــال، بمــا ينعكس إيجابــًا على تعزيز 
ويعــود  واالســتثمار،  البينيــة  التجــارة 

بالفوائد المشتركة على اقتصاداتنا”.
ســعي  التفاهــم  مذكــرة  توقيــع  ويعــزز 
مجلس التنمية االقتصادية الستكشــاف 
التعــاون والتواصــل  المزيــد مــن فــرص 
فــي  األعمــال  لــرواد  دوليــًا  والتوســع 
المتســارع  النمــو  يواكــب  كمــا  المملكــة، 
الــذي يشــهده قطــاع الشــركات الناشــئة 
فــي  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  خــالل 

تركيا أيضًا.
بــدوره قــال بشــكن “أصبحت مؤسســات 
الوقــت  فــي  االســتثمار  وتنميــة  دعــم 
بينهــا  فيمــا  الجهــود  تنســق  الحاضــر 
لمذكــرة  وتوقيعنــا  تتنافــس،  أن  بــدل 
األســاس  هــذا  مــن  ينطلــق  التفاهــم 

رواد  الســتقبال  نتطلــع  لذلــك،  العملــي. 
إســطنبول،  فــي  البحرينييــن  األعمــال 
وتوفيــر خدمــات نوعيــة فــي متناولهــم 
تســهل انطالقهــم وعملهــم فــي وجهتهم 
الجديــدة. وهدفنــا المشــترك هــو تعزيــز 
مــن  مزيــد  واســتقطاب  المشــاريع  نمــو 

االستثمار األجنبي المباشر لبلدينا”.
اســتثمار  تدفــق   2018 عــام  وســّجل 
إلــى  وصــل  تركيــا  مــن  مباشــر  أجنبــي 
297 مليــون دوالر، مــا جعلهــا ثالــث أكبر 
المباشــر  األجنبــي  لالســتثمار  مصــدر 
القــادم للمملكــة، حيــث تعتبــر البحريــن 
موطــن لتســعة بنــوك تركيــة بــارزة بمــا 
فــي ذلــك “اش بنــك”، و”زراعــات بنــك”، 
و”بنــك يابــي كريــدي”، و”فينانــس بنك”، 
تضــم  كمــا  التركــي.  الكويتــي  والبنــك 
كبريــات  مــن  لخمــس  مقــرات  البحريــن 
الشــركات الصناعية التركيــة العاملة في 

المملكــة وهــي “تاف”، و”أورتــا أناضول”، 
و”جامــا القابضــة”، و”جونكــور لألغذية”، 

و”سونماز للمعادن”. 
كما يشــكل قطاع األطعمة والمشــروبات 
مجــاالً جاذبًا لالســتثمار القادم من تركيا 
إلــى البحريــن حيث تأسســت العديد من 
المطاعــم والمقاهي التركيــة مثل “مادو” 
و”كوشيباشــي”  ســاراي”  و”ســيميت 
مجموعــة  تعمــل  وحاليــًا  و”ســوتيش”. 

مثــل  الناشــئة،  التركيــة  الشــركات  مــن 
“بوجازيشي فينتشرز ميناباي”، و”جست 
مــوب” و”منتال أب”، على إطالق أعمالها 

في البحرين.
يشــار إلــى أن البحريــن تعــّد بوابــة إلــى 
مجلــس  لــدول  االقتصاديــة  الســوق 
التعــاون الخليجــي التــي تصــل قيمتهــا 
إلــى 1.5 تريليــون دوالر، وتوّفــر منصــة 
انطــالق مثاليــة للشــركات الناشــئة التــي 

تطمــح إلــى دخــول المنطقــة. كمــا تتميز 
إيجابيــة  تنظيميــة  ببيئــة  البحريــن 
للمســتثمرين ورجــال األعمــال الدوليين، 
بمــا في ذلــك التشــريعات المتطورة مثل 
قانون اإلفالس، وقانون حماية البيانات 
الشــخصية. وشــهدت المملكة بين عامي 
2016 و2018 نمــوًا في أعمال الشــركات 
الناشئة بنســبة %100 نتيجة النخفاض 
التجاريــة،  األعمــال  مزاولــة  تكاليــف 
والتــي تعــّد األفضل في المنطقــة، وتقل 
بنســبة %40 عن التكاليف في العواصم 

المجاورة.

المنامة - مجلس التنمية

منصة مشتركة لرواد األعمال البحرينيين واألتراك

من حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس التنمية ووكالة تنمية إسطنبول

 8 ماليين طن 
سنويا.. تغطي 

60 % من 
االحتياجات 

عقــد مجلــس المناقصــات والمزايــدات ندوة لشــركة طيران الخليــج، بهدف رفع كفاءة عمليات المناقصات بالشــركة من خالل االرتقاء بأداء القائمين على المشــتريات، 
حضرها 40 موظفا.

اإلطــار  علــى  الضــوء  الفعاليــة  وســلطت 
المناقصــات،  عمليــات  لسلســلة  القانونــي 
باإلضافــة إلــى المرونــة اإلجرائيــة ألســاليب 
الطــرح المتاحة للشــركة والخيارات األنســب 
مع الطبيعة الخاصة لكل مناقصة أو مزايدة. 
المناقصــات  لمجلــس  العــام  األميــن   وأشــار 
والمزايدات محمد بهزاد إلى مفهوم الشراكة 

بالجهــات  المجلــس  عالقــة  فــي  المتجســد 
الحكوميــة المتصرفــة، مؤكــدًا أن ما تشــهده 
البحريــن حاليــًا مــن تنميــة بشــرية وتحــّول 
رقمــي يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف 
أطلقهــا  التــي   2030 االقتصاديــة  الرؤيــة 
حضــرة صاحب الجاللة، عاهل البالد المفّدى 
والراميــة إلــى خلــق اقتصــاد أكثــر تنافســية 

واستدامة. 
وأضــاف “من جانبنا، نرى أن التحول الرقمي 
لــم يعــد خيــارًا بعــد اليــوم بــل أصبــح مطلبــًا 
والتنافســية  العدالــة  تحقيــق  نحــو  مهمــًا 
واالســتدامة يســتلزم رفــع جاهزيــة القائمين 
ضمــان  بغيــة  الحكوميــة  المشــتريات  علــى 
االســتعداد التــام للتحــّول إلــى الجيــل الرابع 

والمعــروف  للمشــتريات  الذكيــة  الُنظــم  مــن 
باســم )Procurement 4.0(، إذ يتطلــب ذلــك 
مــع  التعامــل  علــى  قــادرة  رشــيقة  كفــاءات 
المتغيــرات المطردة بســرعة ومرونة، وعليه 
فإننا نحرص على عقد مثل هذه المحاضرات 
والنــدوات لتتيــح لنــا التفاعــل مــع الجهــات 
المتصرفة بشــكل مباشــر، كما تلعب دور بالغ 

األهميــة فــي معالجــة أي تســاؤالت وتحديد 
المجاالت التي تحتاج إلى تحسين”.

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
طيــران الخليــج الكابتــن وليــد عبــد الحميــد 

الخليــج  طيــران  شــركة  “تضطلــع  العلــوي 
بمســؤولية كبيــرة وبالغــة األهميــة، ومــن ثــم 
فإنها تبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين 

إسهامات قطاع الطيران في االقتصاد”.

تدريب “طيران الخليج” على رفع كفاءة المناقصات
المنامة - مجلس المناقصات

موظفو طيران الخليج خالل الندوة 

ــنــاشــئــة ــات ال ــركـ ــشـ ــي قـــطـــاع الـ ــاون فـ ــعـ ــتـ ــز الـ ــزي ــع ــت ــم ل ــاه ــف ــرة ت ــذكـ مـ
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األردن.. مدير جديد 
لجهاز المخابرات

ذكرت وسائل إعالم أردنية، أمس 
األربعاء، أن العاهل األردني، الملك عبد 

هللا الثاني، أحال مدير جهاز المخابرات، 
اللواء عدنان الجندي إلى التقاعد، وعّين 

مكانه اللواء أحمد حسني.
وشغل حسني في السابق عدة مناصب 

داخل الجهاز األمني، منها مدير مخابرات 
العاصمة عّمان، ومدير المخابرات في 
المناطق.  وشمل قرار التعيين ترفيع 

رتبة حسني من عقيد إلى اللواء، بحسب 
وسائل إعالم أردنية. وكان عدنان 

الجندي تولى مهمة قيادة  المخابرات 
األردنية  في مارس عام 2017، عائدا إلى 
الجهاز الذي أحيل فيه على التقاعد قبل 

عشرة أشهر من ذلك التاريخ.

الصــادق المهدي يدعــو المتظاهرين لعدم اســتفزاز الجيش

“مهلة إفريقية” للمجلس العسكري في السودان

قال االتحاد اإلفريقي في بيان أصدره إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خالل 60 يوما. وأضاف االتحاد 
في بيانه أنه شعر “بألم عميق” ألن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خالل فترة الخمسة عشر يوما التي حددها االتحاد اإلفريقي الشهر الماضي.

فــي  واألمــن  الســالم  وقــال مجلــس 
ســيمنح  إنــه  اإلفريقــي  االتحــاد 
الســودان  فــي  العســكري  المجلــس 
يومــا   60 حتــى  إضافيــة  “مهلــة 
لتســليم الســلطة إلــى هيئــة انتقاليــة 
هــذه  أن  وذكــر  مدنيــون”،  يقودهــا 
المهلــة الجديــدة هــي التمديد األخير 
للمجلس العسكري السوداني لتسليم 

السلطة للمدنيين.
وفي األســبوع الماضي فــي القاهرة، 
الرئيــس  إليــه  دعــا  اجتمــاع  وفــي 
المصري عبد الفتاح السيسي بوصفه 
رئيســا لالتحاد اإلفريقــي، أمهل قادة 
أفارقة المجلس العســكري السوداني 
بانتقــال ســلمي  للقيــام  ثالثــة أشــهر 
األطــراف  مــع  بالتشــاور  للســلطة 
السياســية فــي البــالد وحثوا مجلس 
الســلم واألمن في االتحــاد اإلفريقي 

على قبول هذه التوصية.
مــن جانــب آخــر، حــذر زعيــم حــزب 

المهــدي،  الصــادق  الســوداني،  األمــة 
أمــس األربعــاء، قــادة االحتجاجــات 
المجلــس  أعضــاء  اســتفزاز  مــن 
وقــال  الحاكــم،  االنتقالــي  العســكري 
إنهــم سيســلمون الســلطة قريبــا إلــى 
إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.

وأوضح المهدي في مقابلة مع وكالة 
“فرانــس بــرس”: “يجــب أن ال نســتفز 
المجلــس العســكري بمحاولة حرمانه 
مــن شــرعيته، أو حرمانــه مــن دوره 

اإليجابي في الثورة”.
وأضــاف “يجب أال نتحداهم بطريقة 
تجبرهــم على إثبات نفســهم بطريقة 

مختلفة”.
“أعتقــد  األمــة:  حــزب  زعيــم  وقــال 
أن  إلــى  المؤشــرات  بعــض  هنــاك  أن 
اســتفزتهم  المجلــس  أعضــاء  بعــض 
بعــض التصريحات من قــادة الحركة 
االحتجاجيــة التــي يبــدو أنهــا قللــت 

من دورهم”.

القــوات  اســتفزينا  “إذا  وأضــاف 
المســلحة التي أســهمت فــي التغيير، 
فيمــا  المشــاكل”،  عــن  نبحــث  فإننــا 
أعرب عن تفاؤله بأن الجيش سينقل 

السلطة إلى المدنيين.
وتابع: “ســينقلون الســلطة التنفيذية 
إلى حكومة مدنية إذا قدمنا حكومة 

مدنية موثوقة وقابلة للحياة”.
ويأتــي تحذيــر المهدي وســط توقف 
المحتجيــن  قــادة  بيــن  المحادثــات 
يضــم  الــذي  العســكري،  والمجلــس 
10 ضبــاط بشــأن تشــكيل المجلــس 
الــذي  المشــترك  العســكري  المدنــي 

سيحل محل المجلس العسكري.
ويؤكد تحالف قوى الحرية والتغيير، 
االحتجاجيــة،  الحركــة  يقــود  الــذي 
أن قــادة الجيــش ليســوا جاديــن في 

تسليم السلطة إلى مدنيين.
فــي  القيــادي  صــرح  والثالثــاء، 
أن  ناجــي األصــم،  التحالــف، محمــد 

فــي  جــاد  “غيــر  العســكري  المجلــس 
المدنييــن...  الــى  الســلطة  تســليم 
المجلــس  )يكــون(  أن  علــى  ويصــر 
الســيادي )المشــترك( عسكريا بتمثيل 

للمدنيين”.
وأكــد أن “المجلــس العســكري يمــدد 
علــى  أن  مضيفــا  يوميــا”،  ســلطاته 
المجتمــع الدولــي أن يدعــم خيــارات 

الشعب السوداني.
وفــي خطــوة لممارســة ضغــوط على 
المجلس، دعا قادة االحتجاجات إلى 

“موكب مليوني” اليوم الخميس.
فــي  العســكري  المجلــس  ويرغــب 
عســكري  مدنــي  مجلــس  تشــكيل 
 7 بينهــم  أعضــاء   10 مــن  مشــترك 

ممثلين عن الجيش و3 مدنيين.
إال أن قــادة التظاهــرات يرغبــون في 
أن يتألــف المجلــس المشــترك من 15 
عضــوا غالبيتهــم مــن المدنييــن مع 7 

ممثلين عن الجيش.

عواصم ـ وكاالت

عمان ـ بترا

متظاهرون من جبال النوبة ، يشاركون باحتجاج في العاصمة الخرطوم )أ ف ب(

لندن ـ رويترزلندن ـ وكاالتسان بطرسبورغ ـ أ ف ب

 2000 حوالــي  ان  إعــالم  وســائل  ذكــرت 
متظاهــر ضد سياســة الكرمليــن، رفع بعض 
فالديميــر  الرئيــس  تنتقــد  شــعارات  منهــم 
بوتيــن، تظاهــروا أمــس األربعــاء في ســان 
بطرســبورغ خالل تجمعات بمناســبة االول 
مــن مايــو، فيمــا أوقفــت الشــرطة حوالــي 

ثالثين شخصا.
وقد احتشــد في وســط المدينة لتظاهرات 
بينهــم  االشــخاص  االف  مايــو،  مــن  االول 
انصــار لزعيــم المعارضــة اليكســي نافالني، 

وشيوعيون واعضاء في الحزب الحاكم.
ورفــع المتظاهــرون المعارضــون للكرمليــن 
صــورا للرئيس الروســي، فيما هتف آخرون 
“بوتين سارق” وسط حضور قوي للشرطة.

واعتقلــت الشــرطة عــددا مــن المتظاهرين، 
بشــعارات  يهتفــون  كانــوا  الذيــن  بينهــم 
معاديــة لبوتيــن، علــى مــرأى مــن محتجين 
“لــن  او  “فاشــيون”  يهتفــون  كانــوا  آخريــن 
تخيفوننــا”، كمــا ذكر مراســل لوكالة فرانس 

برس.

وتفيــد معلومــات موقع أو.فــي.دي لألخبار 
الــذي يحصي عمليات اعتقــال المعارضين، 
ان أكثر من ثالثين شــخصا قد اعتقلوا في 

المدينة.
وتظاهر آالف الشيوعيين ايضا في موسكو 
وفــي مناطــق أخــرى مــن البــالد، ملوحيــن 
بأعالم حمراء في تظاهرات تحمل بصمات 

الماضي السوفياتي.
فــي  روســيا  فــي  االســتياء  تزايــد  وقــد 
نظــام  إصــالح  بســبب  األخيــرة  الســنوات 
المعاشات التقاعدية المثير للجدل وتراجع 
مســتوى المعيشــة نتيجة للعقوبات الغربية 

على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم.

غافيــن  البريطانــي  الدفــاع  وزيــر  أقيــل 
مــن  األربعــاء  أمــس  مســاء  ويليامســون 
تســريب  فــي  التحقيــق  بعــد  منصبــه 

معلومات تتعلق باألمن القومي للبالد.
وأعلن مكتب رئيســة الــوزراء البريطانية 
تيريــزا مــاي إقالــة وزيــر الدفــاع غافيــن 
تســريب  خلفيــة  علــى  ويليامســون 
الصينيــة  هــواوي  شــركة  عــن  معلومــات 

لالتصاالت.
وقــال مكتــب مــاي فــي بيــان “جــاء قــرار 
رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق 
بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح 
بــه عــن معلومــات مــن اجتمــاع لمجلــس 

األمن القومي”.
وجــاء التحقيــق فــي أعقاب تقاريــر تفيد 
بــأن الــوزراء أثــاروا مخاوف بشــأن خطة 
للسماح لشركة “هواوي” الصينية بوصول 
محدود للمســاعدة في بناء شــبكة الجيل 

الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.
ويشــغل غافين ويليامسون منصب وزير 

الدفاع منذ العام 2017.
“غارديــان”  صحيفــة  أفــادت  ذلــك،  إلــى 
البريطانيــة بــأن رئيســة الحكومــة تيريزا 
مــاي عينــت بينــي مــوردون عيــن وزيــرة 
للدفــاع، علمــا أنهــا تشــغل منصــب وزيرة 

التنمية الدولية.
بينــي  إن  البريطانيــة  الصحيفــة  وقالــت 
مــوردون وفــي دورهــا الجديد، ستســتمر 
أيضــا كوزيرة لشــؤون المرأة والمســاواة، 
الجديــدة  الوزيــرة  أن  إلــى  مشــيرة 
وباعتبارهــا نائبــة في بورتســموث نورث، 
فــإن لديها روابط جيدة مع البحرية التي 

تعمل معها كاحتياطي.

أصــدر القضــاء البريطانــي، أمــس األربعــاء، 
حكمــا بالســجن 50 أســبوعا علــى مؤســس 
موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، النتهاكه 

شروط اإلفراج المؤقت عنه.
ومثل أســانج أمام محكمة بلندن في اتهام 
بانتهــاك قواعــد الكفالــة بعد نحو 7 ســنوات 
اإلكــوادور  ســفارة  فــي  خاللهــا  تحصــن 
بالعاصمــة البريطانية. وكان أســانج يرتدي 
ســترة ســوداء فــوق قميــص قطنــي باللون 
الرمــادي، فيمــا اعتذر  مؤســس ويكيليكس 
دون تحفــظ عن تخطيه إجــراءات اإلفراج 
بكفالــة. وفــي خطــاب قــرأه ممثــل االدعاء، 
مــارك ســامرز، قــال أســانج إنــه وجد نفســه 
مــا اعتقــد  أمــام “ظــروف مروعــة”، وفعــل 
أنــه األفضــل. وطلــب أســانج اللجــوء فــي 
فــي يونيــو عــام  بلنــدن  ســفارة اإلكــوادور 
2012 لتجنــب تســليمه للســويد، حيث كان 
مطلوبا الســتجوابه بشــأن مزاعم اغتصاب 
واعتــداء جنســي. وقــال ســامرز للمحكمــة، 
التــي كانــت مكتظــة بالصحفييــن وأنصــار 

ويكيليكــس، األربعــاء، إن أســانج لجــأ إلــى 
فــي  يعيــش  “كان  ألنــه  اإلكــوادور  ســفارة 
خوف شديد ويخشى من تسليمه للواليات 
البريطانيــة  الشــرطة  واقتــادت  المتحــدة”. 
أســانج مــن داخــل الســفارة الشــهر الماضي 
وتتهمــه الواليات المتحدة بالمســؤولية عن 
واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات 
الســرية. وأكــد أســانج أمام محكمة ســاوث 
وارك كراون هويته وارتشــف الماء منكوب 
بعــدم  الماضــي  الشــهر  بالســتيكي. وأديــن 
المثــول أمــام المحكمــة بعــد اإلفــراج عنــه 
بكفالــة عــام 2012 عقــب أمــر تســليم إلــى 

السويد بسبب مزاعم اغتصاب.

السجن 50 أسبوًعا لمؤسس “ويكيليكس”إقالة وزير دفاع بريطانيا على خلفية تسريباتتظاهرة ضد بوتين في سان بطرسبورغ
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سيدني - وكاالت

دعت السعودية المجتمع الدولي للضغط 
على إســرائيل كونهــا الطرف الوحيد في 
منطقــة الشــرق األوســط الذي لــم ينضم 
وأهميــة  نوويــة  غيــر  كدولــة  للمعاهــدة 
إخضــاع جميــع منشــآتها النوويــة لنظــام 
الدوليــة  للوكالــة  الشــاملة  الضمانــات 
للطاقــة الذريــة، علــى نحــو مــا ورد فــي 
قــراري مجلس األمن رقمــي 487 و689. 
العربيــة  المملكــة  كلمــة  فــي  ذلــك  جــاء 
التحضيريــة  اللجنــة  أمــام  الســعودية 

منــع  معاهــدة  مراجعــة  لمؤتمــر  الثالثــة 
االنتشار النووي لعام 2020 والتي ألقاها 
نائــب المنــدوب الدائــم للمملكــة العربيــة 
السعودية لدى األمم المتحدة نائب وفد 
المملكة المشارك في الدورة التحضيرية 
منــع  معاهــدة  مراجعــة  لمؤتمــر  الثالثــة 
2020 خالــد بــن  االنتشــار النــووي لعــام 
األمــم  بمقــر  وذلــك  منــزالوي،  محمــد 
المتحــدة بنيويورك، وفق ما نقلت وكالة 

األنباء السعودية )واس(.

دانــت هيئــة محلفيــن أســترالية، أمــس 
لتفجيــر  بالتخطيــط  لبنانيــًا  األربعــاء، 
طائــرة تابعــة لشــركة االتحــاد للطيــران 
إلــى  مــن ســيدني  قادمــة  رحلــة  خــالل 
اإلمــارات العربية المتحدة بقنبلة مخبأة 
داخــل مفرمة لحــوم. وكان خالد خياط، 
البالــغ مــن العمــر 51 عامــًا، قد نفــى أمام 
المحكمــة العليــا لواليــة نيو ســاوث ويلز 
تهمــة التخطيط لعمل إرهابي في أوائل 

عام 2017.

لكنهــا  أمــس،  المحلفيــن،  هيئــة  ودانتــه 
لــم تقــرر بعد مــا إذا كان شــقيقه األصغر 
محمــود خياط، البالغ من العمر 34 عاما، 

مذنبًا في التهمة نفسها.
وتضمنــت الخطة تفجير القنبلة المخبأة 
رحلــة  متــن  علــى  اللحــوم  مفرمــة  فــي 
قادمة من ســيدني فــي 15 يوليو 2017 
إلــى أبوظبي، لكــن تم ترك القنبلة عندما 
كانــت الحقيبــة التــي توجــد بهــا ثقيلــة 

جدا.

السعودية تدعو إلخضاع نووي إسرائيل للنظام الدولي

أستراليا.. إدانة لبناني خطط لتفجير طائرة إماراتية

عواصم ـ وكاالت الدوحة ـ وكاالت

اعتقلــت الشــرطة الفرنســية أكثــر من 200 شــخص، أمــس األربعاء، خالل مواجهــات اندلعت بين الشــرطة ومتظاهرين احتشــدوا في العاصمة 
باريس بمناسبة يوم العمال، احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

المســيل  الغــاز  الفرنســية  الشــرطة  وأطلقــت 
تجمعــوا  الــذي  المتظاهريــن  لتفريــق  للدمــوع 
شــرطة  أن  رويتــرز  وذكــرت  باريــس.  وســط 
المســيل  الغــاز  اســتخدمت  الشــغب  مكافحــة 
المحتجيــن  مــن  مجموعــة  لتفريــق  للدمــوع 
يغطــون رؤوســهم ووجوههــم وتجمعــوا فــي 

مقدمة المسيرة التقليدية ليوم عيد العمال.
التركيــة  الشــرطة  أوقفــت  اســطنبول،  وفــي 
تنظيــم  محاولتهــم  إثــر  األشــخاص  عشــرات 
عيــد  لمناســبة  مايــو  مــن  األول  فــي  مســيرة 
العمــال فــي وســط مدينــة اســطنبول في تحد 
واعتقلــت  التظاهــر.  علــى  مفــروض  لحظــر 
الســلطات 127 شــخصا فــي طريقهــم لتنظيــم 
تظاهرة غير مرخصة في ميدان تقسيم، الذي 
يشــكل موقعــًا تقليديــًا للتظاهــر فــي المدينــة، 
على ما أفادت شــرطة اســطنبول التي وضعت 

حواجــز على الطــرق المجاورة للميدان بما في 
ذلك شــارع االســتقالل المزدحم. وفي طهران، 
اإليرانــي  الداخلــي  األمــن  قــوات  هاجمــت 
آالف المتظاهريــن الذيــن خرجــوا في شــوارع 
طهــران بمناســبة يوم العمــال العالمي. وأفادت 

وكالــة “هرانــا” أن الســلطات اعتقلت العشــرات 
خــالل مظاهــرة أمــام البرلمــان اإليرانــي. وأن 
ضــد  بشــعارات  يهتفــون  كانــوا  المتظاهريــن 
الغــالء وســوء اإلدارة والفســاد، وهتفــوا ضــد 

قوات األمن بشعار “القمع مدان مدان”.

أبــدت قطــر معارضتهــا للعقوبــات التــي أعلنتها الواليات المتحدة األميركيــة على إيران، وقالت إنها لن تحقــق آثارا إيجابية.وقال 
وزيــر الخارجيــة القطــري، محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي، امــس األربعــاء، إن قرار الواليــات المتحــدة، عدم تمديــد اإلعفاء من 

العقوبات المتعلقة بصادرات النفط اإليرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك اإلمدادات.

وأوضــح محمــد بــن عبــد الرحمــن خــالل 
مؤتمــر صحافــي فــي الدوحــة أنــه ينبغــي 
عــدم تمديد العقوبات، ألن تأثيرها ســلبي 
النفــط  مــن  تســتفيد  التــي  الــدول  علــى 

اإليراني.
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
قــد أعلــن قبــل أيام أنــه ال يمكــن ألي دولة 
أن تشــتري النفــط اإليراني مــن الثاني من 

شهر مايو من أجل “تصفير الصادرات”.
بالمقابــل، اصطفــت إيــران مــرة أخرى في 
األميركيــة  المســاعي  ضــد  تركيــا  صــف 
لتصنيف جماعة اإلخوان منظمة إرهابية، 
حســب مــا أعلن وزيــر الخارجيــة اإليراني 

محمد جواد ظريف.
وانتقــد ظريف فــي الدوحة، أمس، ســعي 

جماعــة  لتصنيــف  األميركيــة  اإلدارة 
اإلخــوان تنظيمــا إرهابيا، قائــال “الواليات 
المتحدة ليست في وضع يؤهلها بأن تبدأ 
في تصنيف اآلخرين كمنظمات إرهابية”.

وأضــاف، فــي تصريحــه للصحفيين “نحن 
نرفــض أي محاولــة أميركيــة فيمــا يتعلق 
بهذا األمر... الواليات المتحدة تدعم أكبر 

إرهابي في المنطقة، وهي إسرائيل”.

متظاهرون يشتبكون مع رجال شرطة مكافحة الشغب في باريس )أ ف ب(

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

اعتقــاالت فــي باريــس واســطنبول وقمــع فــي طهران مــن الدوحــة.. ظريــف يتباكــى على مــا حــل باإلخوان
مواجهات عنيفة في “يوم العمال” قطر ترفض تمديد العقوبات على إيران

جوليان أسانجوزير الدفاع البريطانيفالديمير بوتين



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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المنافقون يتهاونون 
أمام الواجب الوطني

عالــم اليــوم عالــم خطيــر متفجــر بالمشــاكل واألهــوال والمعــارك العنيفة، 
واإلنســان المخلــص الواعــي يعرف كيــف يدافع عن وطنــه متى ما تطلب 

األمر ذلك، إنه يعرف 
أي دور هــو دوره وكيــف يتحول إلى جندي يؤدي عمله بحماس مضاعف 
دون تذمــر وقلــق، إنــه يقــدر مــا هــو واجب فعله ويســتعمل عقلــه في كل 
الظروف واألوضاع ويكون دائما على أهبة االســتعداد للدفاع عن الوطن 

والقيادة.
حســابات فــي وســائل التواصــل االجتماعــي تعــود لشــخصيات إعالميــة 
معروفــة امتــد ثوبهــا ومزاجهــا ووجههــا التضاريســي إلى أبعــد نقطة في 
العالــم وعرضــت بالتفصيل عددا كبيرا من القضايا في مختلف المجاالت، 
وتخصصــت في اإلســاءة المبطنة لبعض الجهــات الحكومية والعودة إلى 
ذكريــات “جريــدة الفبركــة”، هــذه الحســابات أغمضــت عينهــا عــن إســاءة 
الدجال مقتدى الصدر للبحرين وقيادتها وصمتت صمت األوثان، مع أنها 
تنشر كل شيء وتتحرك بيادقها في كل رقعة، وتعرف ساعة المحاق في 
األقمــار، لكــن عندمــا خــرج العميــل اإليراني منتشــيا بطبــول “الغلط” على 

البحريــن ورموزهــا غاصــوا وهربوا فــي حفر الظلمة وتناثــروا في الوحل، 
تحولوا -تزامنا مع الرفض الشعبي الذي عانق السحاب- إلى حمل ضعيف 
مطــوق بقطيــع من األســود. على ضــوء ذلك، أصبح مــن الواجب علينا أن 
نقــول... مــازال هنــاك منافقــون محترفــون تنقطع ألســنتهم عندمــا يتعلق 
األمر بالنظام اإليراني وأتباعه من هم على شــاكلة مقتدى الصدر وغيره، 
وال يمكــن أن تســمع منهــم أي رد وبلســان الوطنيــة دفاعــا عــن البحريــن 
وقيادتهــا، إنهــم يتهاونــون أمــام الواجــب الوطنــي ومــن الخطــأ الفــادح 
عندهم كتابة أي نص أو وضع صورة تبين رفضهم التام لكل من تسول له 
نفسه اإلساءة إلى البحرين ورموزها، ما يدل على أن هؤالء مازالت أوتاد 
خيامهــم مغروســة فــي طهران ويمشــون معصوبــي األعيــن وراء الماللي 

ورماحهم التي يأكلها صدأ اإلرهاب واإلجرام والتآمر.

الراغب من صميم قلبه في الدفاع عن البحرين وقيادتها سيخرج ويعلو  «
صوته، تلك هي النخوة والشجاعة بالفطرة، وما أحلى طعم الدفاع عن 

البحرين.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

مــن المدهــش جــدا أن تقــوم الخارجيــة العراقيــة بمســاندة وتأييــد مواطن 
مــن مواطنيهــا قام باإلســاءة إلى دولة أخرى بشــكل بالــغ، حتى إن كان هذا 

الشخص رمزا دينيا معينا. 
العــراق تعتــرض ألنــه تم الرد على البيان غير المســؤول لمواطن عراقي من 
قبــل البحريــن، فهــل كانــت تريــد من البحريــن أن تقــدم الشــكر للرجل على 
بيانــه الــذي أســاء فيــه؟ الســيد مقتــدى الصــدر رمــز دينــي أو سياســي لدى 
العــراق، وليــس علــى البحريــن أن تعامله على هذا األســاس إال إذا التزم بما 
يجــب أن يلتــزم به الرموز الدينيــة في تصريحاتهم تجاه الدول، أما ما عدا 
ذلــك فليــس هنــاك مــا يمنع أي بحريني مــن الرد عليه اســتنادا للقاعدة التي 
تقــول إن الجــزاء مــن جنــس العمــل، ولــكل فعل رد فعل مســاو فــي المقدار 

ومضاد في االتجاه.
كون اإلنسان رمزا لدى بلده ال يعطيه الحق بأن يقول ما يشاء وقتما يشاء، 
والبحريــن ليســت مــن رعايــا الولــي الفقيه لكــي تصمت عندما يســيء إليها 

أحد أتباع الولي الفقيه.
مقتــدى الصــدر - أو غيــره مــن المرجعيــات - يمكنــه أن يتحــدث عن الشــأن 
العراقــي ويمكنــه أن ينتقــد سياســات أو قــرارات هنــاك وأن يتهــم أحزابــا 
أو شــخصيات عراقيــة كمــا يشــاء علــى اعتبار أنــه عراقي وعلــى اعتبار أنه 
صاحــب مصلحــة أو ممثــل لطائفــة أو علــى اعتبــار أن لــه أتباعــا ومريديــن 
يعتبرونه رمزا ومرجعا لهم، لكن عندما يتعلق األمر بدول أخرى، فهو ليس 
مرجعا وليس رمزا، وبالتالي سيســمع ما يســوؤه إذا أســاء لشــعوب وحكام 

الدول األخرى.
والنتيجة الوحيدة لتورط رمز ديني في اإلســاءة لدولة أخرى هي إشــعال 
الفتــن بيــن المذاهب والطوائف ألن أتباعه ومريديه ســينجرفون خلفه في 
دوامــة المســاجالت الطائفيــة الهدامة ويثــورون من أجله حتــى إن لم يكن 

على حق. 
خالصة القول إن البيان الذي أطلقه مقتدى الصدر وأدى إلى تعكير أجواء  «

العالقات بين البحرين والعراق هو بيان غير مسؤول وال يرضاه الدين وال 
ترضاه السياسة، والشيء الوحيد الذي يرضينا كبحرينيين هو أن يعتذر عن 

ما بدر منه بحق البحرين وقيادتها.

مقتدى الصدر

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

“مقتدى الصدر... وإمالءات جارة السوء”

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

الشعب الناضج في تهديد 
الداخل والخارج

تهديدان تناوشا البحرين في أقل من أسبوع، أحدهما ما حدث في غرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن، والثاني مــا أتانا من مقتدى الصــدر بتدخل فّج 
فــي شــأن يخــرج عــن حدود بــالده، ليدخــل في بالد أخــرى ليس لــه عليها 
أي ســلطان كمــا هــو الحــال بالنســبة لــه فــي العــراق... التهديــد األول أراد 
ضرب التعايش الوطني، والثاني أراد الدغدغة والزعزعة، واألمران فشــال 
وذهبت ريحهما والحمد لله، ولم يفشال إال ألن هذا الشعب يتمتع بحصافة 
عاليــة، وهــو قــادر علــى إدارة ملفاته ووجهات نظــر أبنائه، لكنــه – كالكثير 
مــن الشــعوب الواعيــة الحــرة – يصعــب جــّره بهذه الســهولة إلــى اإلنصات 
إلــى الخــارج، أو االنســياق األهــوج إلــى مــن يلّوح لــه من الداخل بالشــقاق 

في صفوفه.
ولمــن أراد التحريــض مــن الخــارج، عليــه أن يتعــظ بالكثيــر مــن الحوادث 
المعاصــرة التــي وقعــت في الــدول المحيطة بنــا، خصوصًا إيــران والعراق 
قبــل ســنوات قليلــة فقــط، حيــث كانــت القالقــل الشــعبية تندلــع، وتعــّم 
الفوضــى الشــوارع، وتكبــر المظاهرات فيها، وما إن تبــدأ أصوات خارجية 
)أميركيــة خصوصــًا( فــي التحــرك لمناصــرة المحتجين، حتــى يبدأ حماس 

المتظاهرين في الخفوت، ألنهم ال يريدون منح مكسب ألية قوة خارجية، 
حتى لو أكدت دعم مطالبهم.

أجنبــي  بــأي  علــى بالدهــم، وال يرضــون  بالغيــرة  يتمتعــون  البحرينيــون 
أن يقــول لهــم مــا يجــب ومــا ينبغــي، وبالتالي رأينا شــخوصا مــن مختلف 
يقولــون  أفواههــم  إلــى  ســباباتهم  يرفعــون  وهــم  السياســية  التوجهــات 

للدعوات الخارجية، وقبلها الداخلية: صه.
النقطة األخيرة في هذا السياق، هو إصرار إعالمنا الرسمي وشبه الرسمي على  «

استغنائنا عنه، فلقد تعامل مع قضية الصدر كما سبق له التعامل مع الكثير من 
القضايا، كقضية الحدود البحرية مع قطر في التسعينات، إذ ال يقول للناس ما 
الذي قيل، ورده عليه، بل يأتي بتهويمات عامة، ويسرد رفضه لها، والجمهور ال 

ب هذه الزوبعة أو تلك، فيلجأ إلى المصادر  يدري ما الذي تم رفضه أساسًا أو سبَّ
العالمية ليحصل على أساس القصة على األقل ويفهم تسلسلها. فيا إعالمنا 

المقروء والمسموع والمرئي: تعاملوا معنا بشيء من الثقة والنضج، وأدركوا أن 
الناس واعون... ألم تعلمكم التجارب بعد؟!.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

سينما اآلداب... إتقان 
وذائقة فنية رفيعة

تشــرفت بحضــور النســخة الخامســة مــن فعاليــة ســينما اآلداب التــي نظمتهــا مؤخرًا 
جمعية كلية اآلداب بجامعة البحرين، حيث كان حضوري بصفتي ممثال لجهة عملي 
التي قدمت دعمًا ماليًا لتلك الفعالية، ولألمانة أقول، ودون أّية مجاملة، أبهرني تمامًا 
مــا شــاهدته مــن أعمــال ســينمائية رائعة ومثيــرة لالهتمــام حيث جــاء العرض خالل 
احتفــال أقامتــه الجامعة تحــت رعاية كريمة من وزير شــؤون اإلعالم علي الرميحي 
وبحضور الدكتور رياض حمزة رئيس الجامعة، باإلضافة إلى تواجد عدد من أعضاء 

الهيئة األكاديمية واإلدارية بجامعة البحرين.
فــي الحقيقــة لــم أكــن أتوقــع أن أرى أعمــاالً بهــذا اإلبــداع والتمّيز، أظهــر خاللها طلبة 
الجامعــة مهــارات وقــدرات فنية تثير اإلعجاب والذهول، وأيقنت بالفعل أن اإلنســان 
البحريني، وعلى الرغم من تواضع اإلمكانيات المتاحة له، إال أنه ُيثبت يومًا بعد آخر 
أنه متى ما توفرت له الفرص والتدريب والتشــجيع، فإننا لن نجد منه ســوى اإلبداع 

والتألق.
وفــي هــذا الصــدد لــدي اقتــراح متواضــع أود طرحه من خــالل هذا المنبــر وأتمنى أن 
يكــون مقبــوالً لــدى المعنييــن، وهو أن مثل هــذه األفالم القصيرة التي شــاهدناها في 
هذه الفعالية المختلفة، ينبغي أن تأخذ حقها في االنتشار في مختلف وسائل اإلعالم 
المرئية والمسموعة، ومنها تلفزيون البحرين الذي يجب أن يتولى عرض هذه األفالم 

علــى فتــرات متكــررة، كما أرى ضرورة القيام بالتنســيق مع شــركات دور الســينما في 
المملكة للترتيب لعرض تلك األفالم على شاشاتها قبل عرض أفالمها المعتادة كنوع 
مــن الترويــج لألعمال البحرينّية الراقّية التي ينجزها شــباب بحرينيون يمتلكون من 

الموهّبة.
ونحن بهذا العمل ســنكون قد قمنا بما هو مطلوب منا من دعٍم لهذه المواهب الشــابة 
وســيكون ذلك أقل ما يمكننا إســداؤه لهم جزاء جهودهم وإبداعاتهم، أتمنى لو تقوم 
جهــة رســمية مثــل هيئــة الثقافــة واآلثــار علــى ســبيل المثــال، بتكريــم هــؤالء الطلبة 
الذيــن أظهــروا تمّيــزًا كبيــرًا واســتطاعوا إنتــاج هــذا العمــل الفنــي الرائع بمــا في ذلك 
كتابة الحوار والتصوير والمونتاج واإلخراج بكل ما يتطلّبه ذلك من حرفّية وموهّبة 
وذائقــة. إن هــذه المواهــب البحرينيــة المدفونة آن لهــا أن تنفض الغبار عــن مواهبها، 
وأن ُتعّبد لها الطرق لالنطالق في الداخل والخارج، وستكون خير ممثل للبلد في أّية 

منافسة وفعالية سيشاركون بها.

علينا أن نبذل الجهود للبحث واستكشاف المواهب البحرينية أيّا كان مكان  «
تواجدها وأيّا كانت تلك المواهب، وما أكثرهم، علينا أن نسعى بكل ما 

نمتلك من أدوات الحتضان تلك الكفاءات، ومنحهم البيئة المناسبة لإلبداع 
واالنطالق وتخطي الحواجز.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

زج مقتــدى الصــدر اســم مملكــة البحريــن في بيان هاجــم فيه عدة 
دول، كانــت فيــه إســاءة مرفوضة للمملكة وقيادتهــا، ما يعد تدخالً 
ســافرًا فــي ســيادتها وشــؤونها الداخليــة، وخرقًا واضحــًا للمواثيق 
ومبادئ القانون الدولي، وال يمثل مقتدى الصدر موقعًا رســميًا في 

العراق، ولن يضرنا نباحه، وعلى قدر الذهول ستأتي الشتائم.
تذكــرت هنــا فتــوى الخمينــي الــذي أهــدر فيهــا دم المغمــور ســلمان 
رشــدي بســبب كتابــه “آيات شــيطانية” وكيــف صارت هــذه الفتوى 
سببًا لشهرته وقراءة كتابه وانتشاره وحمايته، بينما لو تم تجاهله 
لماتت سيرته ومعها كتابه وأصبح جزءا منسيا في ذاكرة التاريخ. 
وهذا تمام شأن مقتدى الصدر، فهو ال يختلف عن بقية أتباع إيران 
فــي الخــارج فــي تلقيهم األوامــر للعــب األدوار المرســومة لهم، فما 
هو سوى حلقة في سلسلة رأسها هناك في جارة السوء، يحركونها 

كيفما يشاؤون.
البحرين وقيادتها خط أحمر، ولن نقبل أو نسمح أبدًا بأي شكل من 
األشكال باإلساءة لهم أو التدخل في شؤوننا من أي شخص أو أية 
جهة كانت، ونطالب باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للحفاظ على 

أمننا واستقرارنا.
 رحــل والــد مقتــدى الصــدر كما رحل جــده وأجداده، وســيرحل هو 
معهــم وأمثالــه، ومازالــت البحريــن عصيــة علــى مبغضيهــا، قويــة 
شــامخة رغمًا عن أنوفهم، وســتظل إلى ما شــاء هللا تحت حكم آل 

خليفة الكرام.

 بعد الصدر سنسمع آخرين، فهم ال يخرجون عن نهج وأوامر أمهم إيران  «
التي باتت تقلقها صحوة الدول العربية ووقوفها بالمرصاد لبتر جذورها، 

ومن جهة أخرى قلقها من محاوالت إعادة العراق إلى الحضن العربي.
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وصــل النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفــة، لمملكــة تايالند، وذلك 
القتــال  لفنــون  المفتوحــة  مــن بطولــة آســيا  الثانيــة  النســخة  لحضــور منافســات 
المختلطــة، التــي ينظمهــا االتحــاد الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة IMMAF فــي 
الفتــرة -2 4 مايــو الجــاري بفنــدق إمباســادور بالعاصمــة بانكــوك، التــي تشــهد هذه 

البطولة مشاركة المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة.

دون  مطــار  إلــى  ســموه  وصــول  وفــور   
مواينغ الدولي، كان في اســتقبال ســموه 
والوفــد المرافق له الســفير أحمد عبدهللا 
الدبلوماســية  البعثــة  رئيــس  الهاجــري 
البحرينيــة لدى مملكــة تايالند، وعدد من 

كبار المسئولين بالبعثة البحرينية.

تعزيًزا للجهود البحرينية

 وبهذه المناســبة، أكد ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة أن مشــاركة مملكــة 
البحريــن فــي هذا البطولــة، تأتــي تعزيًزا 
دعــم  ســبيل  فــي  البحرينيــة  للجهــود 
الشــراكة والتعــاون مــع االتحــاد الدولــي 
لفنون القتال المختلطة IMMAF، لتطوير 
علــى  المختلطــة  القتــال  فنــون  رياضــة 
أن  ســموه  مضيًفــا  اآلســيوي،  المســتوى 
الخطوات التي اتخذتها البحرين في نشر 
ودعــم هــذه الرياضــة، كان لــه انعكاســاته 
ا  اإليجابيــة على الحضــور البحريني قاريًّ
النتائــج واإلنجــازات  ــا مــن خــالل  ودوليًّ
المشــرفة التــي حققها المنتخــب الوطني 
منــح  والــذي  مشــاركاته،  مختلــف  فــي 
البحريــن فرصة لتعزيز مكانتها المتقدمة 

على خارطة الرياضة العالمية.

نجاح رؤيتنا

وقــال ســموه: “لقد رســمنا رؤيتنا لرياضة 
البحرينيــة  المختلطــة  القتــال  فنــون 
للوصــول بهــا نحو العالميــة، حيث نجحنا 
فــي تحقيــق ذلك عبــر تعزيز المشــاركات 
فــي مختلف البطــوالت القارية والدولية، 
مســتوى  رفــع  علــى  انعكــس  والــذي 
مشــرفة،  لنتائــج  وتحقيقهــم  الالعبيــن 
وقــد ســاهم ذلك في تعزيــز خطواتنا لمد 
جســور من التعاون والشراكة مع االتحاد 

الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة، والذي 
لــه األثــر الواضــح، فــي كســب ثقــة  كان 
االتحاد الدولي الحتضان مملكة البحرين 
لبطولة العالم للهواة في نســختها الرابعة 
الماضييــن  العاميــن  فــي  والخامســة 
هــذا  فــي  السادســة  للنســخة  وتنظيمهــا 
العــام، وهــذا مــا عّزز مــن مكانــة البحرين 

كدولة متقدمة في هذه الرياضة”.

دعم ملكي وجهود ناصر بن حمد

وأضــاف ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
بفضــل  جــاء  رؤيتنــا  نجــاح  “إن  خليفــة: 
الرعايــة والدعم الــذي تحظى به الرياضة 
البحرينيــة مــن لــدن ســيدي الوالد حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة ملــك مملكــة البحريــن حفظــه هللا 
ورعــاه، والجهود المتميزة من أخي ممثل 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفــة، عبــر الخطــة االســتراتيجية التي 
وضعهــا ســموه للنهــوض بقطــاع الشــباب 
والرياضة، وتعزيز الجهود لتهيئة األجواء 
الفعاليــات  مختلــف  الحتضــان  المثاليــة 
مــن  عــّزز  والــذي  الرياضيــة،  والبطــوالت 
مكانــة البحريــن كدولــة حاضنــة وداعمــه 
لمختلــف األلعاب الرياضية، وقدرتها على 
فــي  ونجاحهــا  المشــرفة  النتائــج  إحــراز 

تنظيم البطوالت القارية والدولية”.
بــن حمــد آل   وقــال ســمو الشــيخ خالــد 
مشــاركة  أعتــاب  ونحــن  “اليــوم  خليفــة: 
جديــدة علــى مســتوى قــارة آســيا، نتطلع 
أن نحقــق فيهــا الظهــور المشــرف وإحراز 
لسلســلة  يضــاف  جديــد،  قــاري  إنجــاز 
اإلنجــازات التــي حققتهــا هــذه الرياضــة. 

فثقتــي كبيــرة بأفــراد المنتخــب لخــوض 
منافســات هــذه البطولــة بعزيمــة وإصرار 
وتحدي. وســأقف خلف الالعبين لدعمهم 
ومؤازرتهــم فــي منافســات هــذه البطولــة 
مــن أجل تقديم األفضــل والظفر بالنتائج 

المتميزة”.

انطالق البطولة.. اليوم

منافســات  “الخميــس”  اليــوم  وتنطلــق   
القتــال  لفنــون  المفتوحــة  آســيا  بطولــة 
الثانيــة  نســختها  فــي  للهــواة  المختلطــة 
ــا ورياضيــة  رياضيًّ  79 بمشــاركة  عشــرة، 
مــن 12 منتخًبــا، شــملوا: مملكــة البحرين، 
فرنسا، أستراليا، قيرغستان، كازاخستان، 
لبنــان، ماليزيــا، الصيــن، الهنــد، نيوزلنــدا، 

تايلند وبريطانيا.
وسيشارك منتخبنا الوطني في منافسات 
هــذه البطولــة بـــ 16 العًبــا، هــم: إبراهيــم 
درويش، عيســى الدوي، محمد المعماري، 
منصــور محمــدوف، علــي يعقــوب، محمد 
ادرســوف، عبدالمناف محمدوف، عيســى 
يوســف  جمباتــوف،  شــاميل  العميــري، 
ســيار، محمــد عبــاس، مــراد جوســينوف، 
عبدالرحمــن الحســن، رمضــان جيتانوف، 
محمــد حاجــي، شــاميل غازييــف وباشــا 

خاراشييف.

سمو الشيخ خالد بن حمد

سيار يتوسط أفراد المنتخب 

سموه: نتطلع لمشاركة بحرينية مشرفة في هذا التجمع القاري

خالد بن حمد يشهد بطولة آسيا MMA للهواة

2 مايو 2019 الخميس
27 شعبان 1440

نجحت المتسابقة البحرينية مي الحاجي 
فــي إكمــال ماراثــون لنــدن الدولــي الــذي 
 3 خــالل  كيلومتــر   42,2 مســافته  تبلــغ 
ساعات و40 دقيقة، وهذا التوقيت المميز 
يســفر عــن معدل قــدره 5 دقائــق و9 ثوان 

للكيلومتر الواحد.
 بهــذه المناســبة، أعرب االتحــاد البحريني 
الشــيخ  الفخــري  والرئيــس  للترايثلــون 
د.صقــر بــن ســلمان آل خليفــة عــن فخــره 
واعتــزازه بإنجاز مــي الحاجي، التي تتبوأ 
منصب أمين ســر االتحاد، مشــيًدا بقدرتها 
الرياضيــة التــي تتماشــى مــع موقعهــا في 
ا لهــا المزيد من  اتحــاد الترايثلــون، ومتمنيًّ
التوفيــق والنجــاح لرفع علــم البحرين في 

المحافل الدولية.

اتحاد الترايثلون

الحاجي تشارك 
16بماراثون لندن

اعتمــد االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة قائمــة منتخبنــا الوطني للشــباب 
تحت 21 عام، والذي يستعد لخوض غمار تصفيات منطقة غرب آسيا التي 
ســتقام مــن 27 يونيــو لغاية 7 يوليو على أرض المملكــة والمؤهلة لنهائيات 
كأس آســيا تحــت 21 عــام التــي ســتقام بينامــار الصيــف المقبــل، باإلضافة 
لمشــاركته في بطولة العالم تحت 21 عاًما التي ســتقام على أرض المملكة 

من 18 لغاية 27 يوليو المقبل.

 وضمــت قائمــة المنتخــب 16 العًبــا 
وهــم حســن محمــد إبراهيــم، ســيف 
يوســف سيف، يوسف جعفر عاشور، 
حســن محمــد عبدهللا، يوســف أحمد 
محمــود  المحــرق(،  )نــادي  ســيف 
عبدالحســين محمــد، حســن ســلمان 
جاســم، الســيد محمــد جــواد العبــار 
)النــادي األهلي(، حســين علي خليل، 
حســين عبدهللا عبــاس، محمد أحمد 
محمــد  جاســم  )داركليــب(،  هرونــة 

تركــي، إبراهيم محمد إبراهيم )نادي 
النصر(، محمد جاســم عبدهللا )النبيه 
أنــور محمــد، جواهــر  علــي  صالــح(، 

راشد )النجمة(.
قبــل  تحضيراتــه  المنتخــب  وبــدأ 
خمســة أيــام تقريًبــا بقيــادة المــدرب 
الوطني المدير الفني يوســف خليفة 

ومساعده الصربي “بروتا”.
عبــدهللا  المنتخــب  مديــر  وقــال 
ســيواصل  المنتخــب  أن  المحــروس 

طــوال  المحليــة  الفنيــة  تحضيراتــه 
شــهر رمضــان المبارك علــى أن يغادر 
بعــد عيــد الفطــر المبــارك إلــى بلغاريا 
ســيقام  تدريبــي  معســكر  إلقامــة 
خــالل الفتــرة من 10 لغاية 24 يونيو 
المقبل ســيلعب خالله عــدة مباريات 

مــع أنديــة مــن فئــة الدرجــة األولــى 
أعلــى درجــات االســتفادة،  لتحقيــق 
علــى أن يعود المنتخب قبل أســبوع 
قبــل  الوطــن  أرض  إلــى  تقريًبــا 
المؤهلــة  التصفيــات  فــي  المشــاركة 

لنهائيات كأس آسيا.

وأشار المحروس أن قائمة المنتخب 
 14 مــن  ســتتكون  المعســكر  خــالل 
عــن  االســتغناء  يعنــي  ممــا  العًبــا 
العبيــن اثنين مــن أصل 16 العًبا في 
القائمة الحالية قبل انطالق المعسكر 

بعدة أيام.

اعتمـــاد قائمــة منتخــب شبــاب الطائـــرة

منتخب الشباب للكرة الطائرة )ارشيفية( عبدالله المحروس

اتحاد الكرة

تلقــى رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة برقيــة تهنئة مــن رئيس االتحــاد الدولي 
لكرة القدم جياني إنفانتينو، أعرب فيها إنفانتينو عن تهانيه لنادي 
الرفــاع بمناســبة فــوزه ببطولــة دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكرة 

القدم للموسم الرياضي 2018/2019.

برقيتــه  فــي  إنفانتينــو  وقــال 
يســعدنا أن نتقــدم بأحــّر التهاني 
بمناسبة فوز نادي الرفاع ببطولة 

الدوري للمرة 12 في تاريخه.
وقــال إنفانتينــو إن اللقــب جــاء 
المقــدم  والعمــل  للعزيمــة  نتاًجــا 
من جميع منتســبي نادي الرفاع، 
مثنًيــا علــى دور مــدرب الفريــق 
والطبــي  الفنــي  والجهازيــن 
وتقــدم  الفريــق.  ومشــجعي 
إنفانتينــو بالنيابــة عــن المجتمــع 
الرفــاع،  لنــادي  بالشــكر  الكــروي 
جهــوده  علــى  الكــرة  والتحــاد 
المبذولة في تطوير رسائل الكرة 

العالمية.

إنفانتينو يهنئ الرفاع بلقب 
دوري ناصر بن حمد

اتحاد الكرة

ترأس رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة، االجتماع الدوري الـ 29 لمجلس إدارة 
االتحاد، الذي عقد في بيت الكرة البحرينية، اإلثنين 29 أبريل الجاري.

رئيــس  رّحــب  االجتمــاع،  بدايــة  وفــي   
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة بأعضــاء 
التــي  الجهــود  مثمًنــا  اإلدارة،  مجلــس 

يبذلونها خدمة لكرة القدم البحرينية.
المجتمعــون محضــر االجتمــاع   واعتمــد 
مناقشــة  تتــم  أن  قبــل   ،28 الـــ  الســابق 
المواضيــع المدرجــة علــى جــدول أعمــال 

االجتماع.
وقــّرر مجلس اإلدارة تكليــف نائب رئيس 
االتحــاد للشــؤون اإلداريــة والماليــة علــي 
لتطويــر  برئاســة فريــق عمــل  البوعينيــن 
االتحــاد  قبــل  مــن  المنظمــة  المســابقات 
ستشــمل  إذ  المقبــل،  الرياضــي  للموســم 
مهمــة فريــق العمــل علــى دراســة العديــد 
مــن الجوانــب المرتبطــة بالمســابقات فــي 

أبــواب عــدد المحترفيــن، عــدد الالعبيــن 
المقيميــن فــي كشــوفات األنديــة وغيرها 
مــن األمــور ذات العالقــة، باإلضافــة إلــى 

أنظمة المســابقات المختلفــة بكافة فئاتها 
العمريــة بــدًءا مــن فــرق الكبــار ووصــوالً 

للفئات العمرية.

جانب من اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة

البوعينين رئيًســا لفريق عمل تطوير المســابقات الكروية
علي بن خليفة يترأس اجتماع إدارة اتحاد الكرة

تعاقد االتحاد البحريني للكرة الطائرة مع اختصاصي العالج الطبيعي الجديد الصربي “الكسندر” للعمل مع المنتخبات 
الوطنية ابتداء من الفترة القادمة والتي ستشــهد مشــاركة منتخب الشــباب تحت 21 عاما في تصفيات منطقة غرب 
آســيا المؤهلة لنهائيات كأس آســيا تحت 21 عام وبطولة العالم تحت 21 واللتان ســتقامان على ارض المملكة خالل 

الشهرين القادمين على التوالي.

ومن المؤمل أن يصل اختصاصي 
الفتــرة  خــالل  الطبيعــي  العــالج 
يملــك  حيــث  القادمــة،  القريبــة 
 54 العمــر  مــن  البالــغ  “الكســندر” 
عاما ســيرة ذاتية متميزة وخبرة 
لســنوات  عمــل  أن  بعــد  واســعة 
الكــرة  منتخبــات  مــع  طويلــة 
الطائــرة وكــرة القــدم وكــرة اليــد 
والســيدات  للرجــال  الصربيــة 
 ،2014 ولغايــة   1990 عــام  منــذ 
 5 فــي  المشــاركة  لــه  ســبق  كمــا 
و6  األولمبيــة  لأللعــاب  دورات 
بطــوالت عالــم على مســتوى كرة 
اليــد والكرة الطائــرة والعديد من 

البطوالت األوروبية.
بحســب  “الكســندر”  ويتمتــع 
جيــدة  بخبــرة  الذاتيــة  ســيرته 
وعــالج  الرياضــي  الطــب  فــي 
واإلســعافات  المالعــب  اصابــات 
األوليــة والوقايــة مــن اإلصابــات 
الرياضيــة والتحضيــر للتدريبات 
تأهيــل  وإعــادة  واالستشــفاء 
الالعبين المصابين، وهو يتحدث 
اللغــة اإلنجليزية والروســية وهو 
مرخــص للعمــل مــن قبــل االتحاد 
 )fivb( الطائــرة  للكــرة  الدولــي 
ولديه شــهادة من الوكالة الدولية 

الكسندرلمكافحة المنشطات )الواود(.

خبــرة واســعة للصربــي الكســندر فــي الطــب الرياضي
اختصاصي عالج طبيعي جديد لمنتخبات الطائرة

إنفانتينو

حسن علي

سبورت

استعداًدا للتصفيات 
اآلسيوية وبطولة 

العالم تحت 21

المكتب اإلعالمي



تحت رعاية شركة Trust Re وشركة Solidarity البحرين تنطلق اليوم منافسات 
بطولة شركات التأمين الرمضانية لكرة الصاالت في نسختها الحادية عشرة التي 
 ،Sportexc تنظمها جمعية التأمين البحرينية بالتعاون مع شــركة التميز الرياضي

وذلك على صالة نادي الشباب.

التأميــن  جمعيــة  عــام  مديــر  وصــرح   
البحريــن عبدالحميد العمــادي أن تنظيم 
البطولــة فــي هــذا العــام يأتــي امتــداًدا 
للنجاحــات الســابقة فــي التنظيم منذ أن 
كانــت البطولــة تقــام بتنظيــم من شــركة 

التكافــل وإلى أن تبنتهــا الجمعية، حيث 
يرى أن من أبرز أهداف هذه البطولة هو 
جمــع الشــباب العامل في قطــاع التأمين 
تحت سقف واحد من التنافس الشريف، 
كما وّجه العمادي شكره إلى إدارة شركة 

Trust Re التــي كانــت شــريًكا دائًمــا في 
تنظيم البطولة والتي انضمت لها شــركة 
Solidarity البحرين في هذا العام ليكون 
هــذا الدعم مذلــاً ألي عقبــات قد تواجه 
العمــادي  يتمنــى  كمــا  البطولــة  تنظيــم 
التوفيــق لجميــع الجهــات المشــاركة في 
البطولــة مــن داعميــن ومنظميــن وفــرق 

مشاركة.
 ومن جهته، صرح المنسق العام للبطولة 
التميــز  شــركة  مــن  المحفــوظ  عدنــان 

الرياضــي ســبورتكس أن اللجنــة أنهــت 
البطولــة  النطــاق  االســتعدادات  كافــة 
التي ستكون مغايرة عن النسخ السابقة، 

حيث تحرص الشــركة علــى مبدأ المتعة 
والترفيه للجميع.

فــرق وهــي:   10 البطولــة  فــي  وتشــارك 
 NFH، AXA، Trust Re، gig، CBB،
 United Insurance، Snic، Solidarity،

.gig Takaful، Medgulf
وســتنطلق البطولــة اليــوم حيث ســتقام 
بيــت  األولــى  ســتجمع  حيــث  مباراتــان 
التمويل الوطني والتكافل والثانية أكسا 
البحرين ومصرف البحرين المركزي، كما 
المســابقات  مــن  العديــد  هنــاك  ســتكون 

الترفيهية والجوائز للجمهور.

اليـــــوم انطــــالق بطولـــــــــة تأميــــــــن 11 الرمضانيــــــــة

فــي إطــار حرصــه علــى تعزيــز نهــج التواصل مــع االتحــادات الرياضية، قــام األمين العــام للجنة األولمبيــة البحرينيــة محمد النصف 
بزيــارة إلــى االتحــاد البحرينــي لكرة القدم رافقه فيها المدير التنفيذي للشــئون الرياضية عبدالجليل أســد والمدير التنفيذي للموارد 

والخدمات السيدة ايما المنصوري وعدد من المدراء والمسئولين باللجنة األولمبية.

 وخــال الزيــارة أطلــع األميــن العام على 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  برامــج 
والخارجيــة  المحليــة  واســتحقاقاته 
القادمــة، كمــا اطلــع علــى رؤيــة االتحــاد 
وأهدافــه وتطلعاته المســتقبلية لارتقاء 
المســابقات  وتطويــر  القــدم  بكــرة 

والمنتخبات ومختلف أركان اللعبة.
 وبحث النصف مع رئيس االتحاد الشيخ 
علــي بــن خليفــة ال خليفة ســبل التعاون 
الثنائي خال المرحلة القادمة بما يســهم 
فــي تعزيــز المكتســبات والنجاحات التي 
خــال  مــن  البحرينيــة  الكــرة  حققتهــا 
التعــاون والتنســيق المشــترك بمــا يســهم 
تواجــه  التــي  التحديــات  تخطــي  فــي 
العامــة  المصلحــة  وتحقيــق  االتحــاد 
لكــرة القــدم البحرينيــة باعتبارهــا اللعبــة 

الشــعبية األبــرز ومحط أنظــار الجماهير، 
كمــا بحــث النصف مــع االتحــاد متطلبات 
التــي  المعاييــر  وأهــم  القادمــة  المرحلــة 
ســيتبعها االتحاد فيمــا يتعلق بالموازنات 
المالية وتنظيم العمل اإلداري والفني بما 
يتوافق مع اللوائح والقوانين التي تنظم 
العمــل بين اللجنــة األولمبية واالتحادات 

الرياضية.
يبذلهــا  التــي  بالجهــود  النصــف  وأشــاد   
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم برئاســة 
النهــوض  فــي  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ 
األولمبيــة  اللجنــة  أن  مؤكــًدا  باللعبــة 
لاتحــاد  ومســاندتها  دعمهــا  ســتواصل 
لتحقيــق أهدافــه  المقبلــة  الفتــرة  خــال 
مــن  المزيــد  ــا لاتحــاد  وتطلعاتــه، متمنيًّ
رســالته  أداء  فــي  والنجــاح  التوفيــق 

الرامية إلى االرتقاء بلعبة كرة القدم في 
المملكة.

ومــن جانبه، هنأ الشــيخ علي بــن خليفة، 
األميــن  منصــب  بتوليــه  النصــف  محمــد 
العــام للجنة األولمبيــة البحرينية، مؤكًدا 
الوثيــق  التعــاون  علــى  االتحــاد  حــرص 
مــع اللجنــة بمــا يخــدم المصلحــة العامــة 
للرياضة البحرينية، معرًبا عن بالغ شــكره 
واعتــزازه علــى الــدور الكبيــر الــذي تقوم 
به اللجنة األولمبية برئاســة ســمو الشيخ 
خالــد بــن حمد آل خليفة في ســبيل دعم 
االتحــادات الرياضيــة ومــن بينهــا اتحــاد 
الكــرة، مؤكــًدا أهميــة مثل هــذه الزيارات 
بيــن  والتواصــل  التقــارب  تجســد  التــي 
المملكــة وصــوالً  فــي  الرياضيــة  األســرة 

لتحقيق األهداف المنشودة .

اللجنة األولمبية

ــل ــ ــواص ــ ــت ــ ــج ال ــ ــه ــ ــز ن ــ ــزي ــ ــع ــ ــى ت ــ ــل ــ ــة ع ــ ــص ــ ــري ــ ــة ح ــ ــي ــ ــب ــ ــم ــ ــة األول ــنـ ــجـ ــلـ الـ

النصــــف يطلـــع على برامــــج اتحــــاد الكــــرة

جانب من اجتماع وفد األولمبية مع اتحاد الكرة

المكتب االعالمي

تمكن مربط االوراســية المملوك إلى الشــيخة منى الراشد من تحقيق 
الميداليــة البرونزيــة فــي بطولة ميالن الدولية لجمــال الخيل العربية 
والتي تعتبر من بين أقوى البطوالت الدولية ويحرص على المشاركة 

فيها نخبة من ابطال المرابط المتميزة.

وجاء فوز مربط االوراســية بواسطة 
علــى  قويــة  منافســة  بعــد  ابولونيــا 
المشــاركة  ظــل  فــي  المســابقة  لقــب 
القويــة مــن قبل مرابــط عالمية إال أن 
ابولونيا تمكنت من تحقيق الميدالية 

البرونزية في المسابقة الدولية.
بهــذه  الراشــد  الشــيخة منــى  وقالــت 
الجديــد  االنتصــار  “إن  المناســبة 
العربيــة  الخيــل  جمــال  لرياضــة 
البحرينيــة في بطولة ميــان الدولية 
مــن  المملكــة  بــه  تتمتــع  مــا  يؤكــد 
الخيــل  جمــال  فــي  كبيــرة  إمكانــات 
واالهتمام المباشر من قبل الماك في 

االرتقاء بهذه الرياضية التاريخية”.
وأضافــت “إن االهتمــام المباشــر مــن 

قبــل ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل 
خليفــة ممثــل جالــة الملــك لألعمــال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
الخيــل  جمــال  برياضــة  باالرتقــاء 
فــي  ســاهم  المملكــة،  فــي  العربيــة 
تشــجيع المرابــط والمــاك علــى بــذل 
برياضــة  لاهتمــام  مضاعفــة  جهــود 
وإنتــاج  وتربيــة  واألجــداد  اآلبــاء 

الخيول العربية األصيلة “.
بتحقيــق  ســعادتها  عــن  وأعربــت 
ابولونيــا المركــز الثالــث فــي البطولــة 
الدوليــة بعــد أن تمكــن الجهــاز الفنــي 
مــن تجهيزهــا للحصــول علــى المراكز 

متقدمة.

مربط االوراسية ثالثا بدولية ميالن الحالـــة يواجـــه ستــرة... اليـــوم
2019  -  2018 للموســـم  الكـــروي  للملحـــق  الذهـــاب  مبـــاراة  فـــي 

تقــام عنــد 7 مــن مســاء اليوم مبــاراة ذهــاب الملحق الكروي للموســم الرياضــي -2018
2019، وذلك بين فريقي الحالة وسترة على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

االتحــاد  اســتحدثها  الملحــق  ومبــاراة 
البحريني لكرة القدم منذ الموسم الماضي، 
وتجمع في هذا الموسم ثامن الترتيب في 
دوري ناصر بن حمد الممتاز )فريق الحالة( 
الدرجــة  دوري  فــي  الترتيــب  ثالــث  مــع 

الثانية )فريق سترة(.
ويخــوض الفريقان لقاءيــن )ذهاب وإياب( 
الــدوري  إلــى  خالهمــا  مــن  الفائــز  يتأهــل 

دوري  إلــى  الخاســر  يهبــط  فيمــا  الممتــاز، 
الدرجة الثانية.

وبالعــودة إلــى مبــاراة اليــوم، فــإن الحالــة 
يســعى لتثبيت موقعه فــي الدوري الممتاز 
وكسر قاعدة )الصاعد هابط(، خصوًصا أنه 
صعــد الموســم الماضــي مــن دوري الدرجة 

الثانية.
أمــا ســترة، فإنه يهدف للعــودة مجدًدا إلى 

مصــاف األندية الكبــار بعد غياب ألكثر من 
3 مواسم.

يقــود الطرفيــن مدربــان وطنيــان: محمــد 
زويد مع الحالة، وعلي منصور مع سترة.
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اللجنة البارالمبيةاتحاد اليد

حصــل االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد على رعاية رســمية من بيــت التمويــل الكويتي، 
يرعــى بموجبــه البنــك مشــاركة منتخــب الناشــئين فــي نهائيــات كأس العالــم المقبلــة 

والتي تقام في مقدونيا في النصف األول من شهر أغسطس القادم.

االتحــاد  لرئيــس  األول  النائــب  وأشــاد   
خالد الحيدان باإلســهامات الوطنية لبيت 
التمويــل الكويتــي فــي رعايتــه األنشــطة 
والبرامــج الرياضيــة التحــاد اليــد، مقدًمــا 
التنفيــذي  الرئيــس  إلــى  شــكره وتقديــره 
عبدالحكيــم  الكويتــي  التمويــل  لبيــت 
الخيــاط ومــا يبذلــه مــن جهــوٍد بــارزة في 
يجّســد  ممــا  الرياضيــة  الحركــة  تطويــر 
الشــراكة الدائمــة مــع االتحــادات األهليــة 

ومع اتحاد اليد على وجه الخصوص.
وأكــد الحيدان أن المبــادرات التي يقدمها 
بيت التمويل الكويتي ورعايته المستمرة 
ألنشــطة وبرامــج اتحــاد اليــد هــي محــل 
منوًهــا  اإلدارة،  لمجلــس  واعتــزاز  تقديــر 
باألهــداف اإلســتراتيجية للبنــك وبصمتــه 

الرائــدة فــي تطويــر القطــاع الرياضي في 
المملكــة عبر الرعايــة الدائمة التي يحظى 

بها هذا القطاع.
وقــال الحيــدان إن رعايــة بيــت التمويــل 
الكويتي ســتنعكس إيجاًبا على المشاركة 
العالميــة القادمــة لمنتخب الناشــئين التي 
يســعى مــن خالهــا المنتخــب إلــى تقديــم 
الصورة المشــرفة للرياضــة البحرينية في 
المشــاركات الخارجيــة ومــا وصلــت إليــه 
مــن مكانة متميزة فــي لعبة كرة اليد على 

المستويين القاري والدولي.
وأضــاف أن رعاية بيــت التمويل الكويتي 
ليســت األولــى بالنســبة التحــاد اليــد فقــد 
المســابقات  دعــم  فــي  ســباًقا  البنــك  كان 
فــي  للرجــال  األول  والمنتخــب  المحليــة 
مشــاركته العالميــة بنهائيــات كأس العالــم 
بفرنســا قبــل عاميــن وأيًضــا فــي نهائيــات 
فــي  أقيمــت  التــي  األخيــرة  العالــم  كأس 

ألمانيا والدنمارك بداية العام الحالي.

وفــد  أمــس  مســاء  البــاد  إلــى  وصــل 
منتخــب البحرين الوطني أللعاب القوى 
لــذوي العزيمة قادًما من مملكة المغرب، 
الســادس  المركــز  علــى  حصولــه  بعــد 
بعــدد الميداليــات على الدول المشــاركة 
فــي منافســات بطولــة المغــرب الدوليــة 
العزيمــة  لــذوي  القــوى  أللعــاب  الرابعــة 
التي اســتضافتها المغرب من الفترة 21 

حتى 28 أبريل الجاري.
ذهبيــة  ميداليــات   6 حصــد  حيــث 
ميداليــات  و7  فضيــة  ميداليــات  و3 
الوفــد  اســتقبال  فــي  وكان  برونزيــة، 
أهالي الاعبين، حيث نال منتخبنا )16( 
ميداليــة على قائمــة الميداليات الملونة 

كاآلتي:
أحرزت الاعبة زهرة الكليب ميداليتين 
رمــي  مســابقة  فــي  واحــدة  ذهبيتيــن 
القــرص  رمــي  فــي  والثانيــة  الرمــح 
وحصدت الاعبة روبا العمري الميدالية 

الذهبيــة رمــي القــرص، وحصــد الاعب 
أحمد عباس مشيمع ذهبية رمي الرمح، 
وحصدت فاطمة عبدالرزاق ذهبية دفع 
الجلة، وحصدت مريم صابر ذهبية دفع 
الجلــة، وحصدت مريم الحميدي ذهبية 
دفــع الجلة ومريــم صابر ميدالية ذهبية 

دفع الجلة.
عبدالــرزاق  فاطمــة  الاعبــة  وحصــدت 
ميداليــة فضيــة رمي القــرص، والاعب 

وروبــا  100م  فضيــة  اللياســي  الليــاس 
العميري فضية رمي الرمح.

وحصد الاعب أحمد مشيمع برونزيتين 
ونصــار  الجلــة،  ودفــع  القــرص  فــي 
المريسي برونزيتين في 800م و200م، 
المعلــم  منصــور  علــي  الاعــب  وحصــد 
برونزيــة رمــي الرمــح، وحصــدت روبــا 
العمــري برونزيــة دفــع الجلــة، وحصدت 

مريم صابر برونزية القرص.

منتخب البحرين أللعاب القوى لذوي العزيمة خالد الحيدان

ــم ــال ــع المغربدعـــًمـــا لــمــشــاركــة األحـــمـــر فـــي كــــأس ال ــة  ــي دول ــي  ف ــادس  ــس ال الــمــركــز  عــلــى  حــصــل 

وصول أبطال القوى لذوي العزيمة“التمويل الكويتي” يرعى ناشئي اليد

17

يعول الحالة على مجموعة جيدة من الالعبين المحليين يتقدمهم الحارس حمد الدوسري، باإلضافة  «
إلى عمار عبدالحسين، عبدالله جناحي، حسين حاجي، سلمان السعدون، باإلضافة إلى المحترفين 

سامويل وجواو، لكن البرتقالي سيشرك أحدهم فقط في مباراة اليوم؛ بحسب اللوائح؛ كون المنافس 
من دوري الدرجة الثانية ويلعب بمحترف واحد فقط.

سترة يعتمد على تواجد أسماء شابة كسيد محمد  «
أمين، محمود العريبي، صادق جعفر، سيد قاسم 

علوي، باإلضافة إلى تواجد الخبيرين أحمد مشيمع 
ومحمد حبيل.

سترةالحالة

عبدالحميد العمادي

اللجنة اإلعالمية

أحمد مهدي



اقتــرب فريــق الجامعــة األهلية من حســم لقب الدوري الوطني لكرة الســلة، وذلك 
بعد فوزه في النهائي األول على حساب فريق جامعة البحرين بنتيجة 93/ 89 في 
اللقــاء الــذي جمــع بين الفريقين مســاء يــوم الثالثاء على صالة االتحــاد البحريني 
لكرة الســلة، وحضره جمهور جيد العدد من جانب الجامعتين، حيث حســم العبو 
األهليــة المبــاراة لمصلحتهــم فــي الثوانــي األخيــرة مــن عمــر المبــاراة التــي كانت 

متكافئة وقوية بين الطرفين.

وجــاءت نتائــج األربــاع 27/ 25 لجامعــة 
البحريــن،  لجامعــة   23 /28 البحريــن، 
 20 /12 األهليــة،  للجامعــة   25 /22
للجامعــة األهلــي، ليصبح العبــو األهلية 
علــى بعــد انتصــار وحيــد مــن الحصــول 
علــى لقــب النســخة الثانيــة مــن الدوري 
الوطنــي للجامعــات لكــرة الســلة، حيــث 
مــن المقــرر أن يقــام النهائــي الثانــي بين 

الفريقين يوم الجمعة القادم.
قويــة  بدايتهــا  فــي  المبــاراة  وجــاءت   
وسريعة من جانب الفريقين المدججين 
بمجموعــة مــن عناصر األنديــة المحلية، 
حيث وضــح التكافؤ في األداء والرغبة 
البدايــة  منــذ  النقــاط  تســجيل  فــي 

بعيــًدا عــن الحــذر والتحفــظ الدفاعــي، 
أمــام جميــع  المبــاراة  الــذي فتــح  األمــر 

االحتماالت. 

sports@albiladpress.com
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أكــد نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم للشــؤون اإلداريــة والمالية علــي البوعينيــن أن اكتمال مشــروع الهدف 6 
المدعــوم مــن قبــل االتحــاد الدولــي لكرة القدم ســيكون في شــهر ديســمبر من العــام الحالــي )2019(، وهو الموعــد المقترح 

الفتتاح المنشأة بشكل رسمي.

ويشــمل مشــروع الهــدف 6 بناء اســتاد 
الطبيعــي  بالنجيــل  مــزروع  مصغــر 
الشــخصيات  لكبــار  منصــة  وجــود  مــع 
إلــى  باإلضافــة  للجماهيــر،  ومدرجــات 
مرافــق خدميــة متعــددة تشــمل غــرف 
إداريــة  ومكاتــب  والحــكام  الالعبيــن 

مختلفة.
 وأكــد نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القــدم للشــؤون اإلداريــة والمالية 
الجهــة  مــع  مســتمرة  متابعــة  وجــود 
المشــروع،  علــى  والمشــرفة  المنفــذة 
رئيــس  توجيهــات  مــع  توافًقــا  وذلــك 
مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة 
القــدم الشــيخ علي بن خليفــة بن أحمد 
آل خليفــة، إذ يتابــع ســعادته باســتمرار 

مراحل تنفيذ المشروع.
االتحــاد  إن  البوعينيــن  علــي  وقــال   
يدعــم  )الفيفــا(  القــدم  لكــرة  الدولــي 
االتحــادات األعضــاء علــى الــدوام بمــا 
يقدمه من تسهيالت مختلفة في تأمين 
المســتويات  علــى  الخدميــة  المشــاريع 

الفنية واإلدارية لالتحاد.
االتحــاد  أن  البوعينيــن  وأوضــح 
البحريني لكرة القدم كان أحد األطراف 
for� الدعــم برنامــج  مــن   المســتفيدة 
ward project، والذي أســهم في تعزيز 

منشآت االتحاد ومرافقه.
 واستعرض البوعينين تسلسل مشاريع 
الســادس،  إلــى  األولــى  مــن  الهــدف 
 1 الهــدف  مشــروع  تخصيــص  تــم  إذ 
لمقــر االتحــاد )1(، ومشــروع الهــدف 2 
لالتحــاد،  التابعــة  الخارجيــة  للمالعــب 

ومشــروع الهــدف 3 لمركــز ســلمان بــن 
 4 الهــدف  محمــد الرياضــي، ومشــروع 
لمقــر االتحــاد )2(، والمشــروع الخامــس 
الخارجــي  بالملعــب  الخــاص  لالســتاد 
المــزروع بالنجيــل الطبيعي، والذي يتم 
ا ومتوقــع افتتاحه في  العمــل فيــه حاليًّ
ديســمبر المقبل، باإلضافة إلى مشــروع 
فــي  متمثــل  المقبلــة  للمرحلــة  ســادس 
وصالــة  وتأهيــل  عــالج  مركــز  إنشــاء 
تقوية فــي المنطقة الواقعة خلف مركز 

سلمان بن محمد الرياضي.
ولفــت إلــى أن هــذه المشــاريع لهــا دور 
كبيــر في دعم الكــرة البحرينية، خاصة 
وأن هذه المشاريع تعد إحدى مخرجات 
البرامج التطويرية التي يسعى االتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم )الفيفا( مــن خاللها 
إلــى رقــي وتطــور االتحــادات األعضاء 

على جميع األصعدة.
وأوضــح البوعينين أن مشــروع الهدف 

ا مصغًرا ستتم  6 يتضمن اســتاًدا رياضيًّ
زراعته بالنجيل الطبيعي، باإلضافة إلى 
وجــود مرافــق متكاملة تابعة لالســتاد، 
مشــيًرا إلــى أن هــذه المنشــأة ســتكون 
نموذجيــة الحتضــان فعاليات وأنشــطة 
االتحــاد المختلفــة التــي يقيمها االتحاد 

على المالعب الخارجية التابعة له.
هــذه  مثــل  أن  البوعينيــن  واعتبــر   
المشــاريع تعــد ثمــرة للتعــاون اإليجابي 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  بيــن  القائــم 
القــدم  لكــرة  الدولــي  واالتحــاد  القــدم 
)الفيفا(، وذلك في إطار دعم الفيفا لكرة 
القــدم فــي البحريــن، حيــث تمثــل أبــرز 
انعكاســات الجهــود الحثيثة المتواصلة 
التي يبذلها رئيس االتحاد الشــيخ علي 
بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وعالقته 
الوطيدة والمتميزة مع قيادات االتحاد 
الدولي لكرة القدم وعلى رأسهم رئيس 

الفيفا جياني إنفانتينو.
الســابقة  المشــاريع  نجــاح  أن  وأكــد 
التعــاون  لزيــادة  المجــال  بــاب  فتــح 
خصوًصــا  الجانبيــن،  بيــن  والتنســيق 
مــع الثقــة المتبادلــة بينهما، عــالوة على 
المنظومــة المتقدمــة والمتطــورة التــي 
جســدتها المشــاريع الحضاريــة لالتحاد 
الدولــي لكرة القدم في دعم االتحادات 

األعضاء.
وبيــن أن مشــاريع الهدف تعنــى بتنمية 
الموارد البشــرية ونشــر لعبة كــرة القدم 
خــالل  مــن  أكبــر  بصــورة  العالــم  فــي 
والمثاليــة  المناســبة  األجــواء  توفيــر 
تحــت  المنضويــة  األهليــة  لالتحــادات 

لــواء أكبــر منظمــة كرويــة فــي العالــم، 
منوها بســعي االتحاد الدولي من خالل 

مشــاريع أيًضا لتحســين البنية التحتية 
ودعمها بالمعدات والــدورات التدريبية 

لتطوير بطوالت كرة القدم في مختلف 
االتحادات.

مشروع الهدف 6 

“الهدف 6” تعزيز لمنشآت بيت الكرة البحرينية
ــر ــب ــم ــس ـــاء... واالفــــتــــتــــاح فــــي دي ــ ــه ــ ــتـ ــ ــى االنـ ــلـ ــروع شــــــارف عـ ــ ــش ــ ــم ــ ال

اتحاد الكرة

اتحاد للسيارات

التدريــب  مركــز  لجنــة  اســتعرضت 
لالتحــاد  التابعــة   )RTP( اإلقليمــي 
مؤتمــر  فــي  للســيارات  البحرينــي 
االتحاد الدولي للسيارات FIA المنعقد 
فــي مدينــة ســن ســيتي  األيــام  هــذه 
 28 بجنــوب أفريقيــا فــي الفتــرة مــن 
مايــو  مــن   3 وحتــى  الماضــي  أبريــل 
الجــاري الخدمــات التــي يقدمها اتحاد 
الســيارات فــي مجــال تنظيــم مختلف 
سباقات الســيارات وإدارتها من جميع 

النواحي.
إيلــي  اللجنــة  أعضــاء  قــدم  حيــث 
ســمعان، عبدالعزيــز الــذوادي، الدكتور 
عرًضــا  دربــاس  عبيــد، وجــواد  أمجــد 
االتحــاد  مؤتمــر  اجتماعــات  خــالل 
االتحــاد  خدمــات  للســيارات  الدولــي 
واســتراتيجياته، وتنظيمــه لعــدد مــن 
السباقات الدولية واإلقليمية والعالمية 
وفي قمتها ســباقات الفورموال 1 ومن 

بالهنــد،   1 الفورمــوال  ســباق  أبرزهــا 
ســباق الفورمــوال 1 بأذربيجــان وعــدد 
مــن الســباقات األخــرى، كمــا أن مملكة 
البحريــن متمثلــة باالتحــاد البحرينــي 
للســيارات تعتبر مركــز تدريب إقليمي 
معتمــد لطب رياضة الســيارات ومركز 
ومحكمــي  لمنظمــي  إقليمــي  تدريــب 

رياضة السيارات.

وحظــي عــرض الوفــد البحرينــي على 
مــن  الكثيريــن  واستحســان  إعجــاب 
وممثلــي  الدولــي  االتحــاد  مســئولي 
الــدول المشــاركة معربيــن عــن ثقتهــم 
بكــوادر مملكة البحريــن الوطنية التي 
مجــال  فــي  الكافيــة  الخبــرة  تمتلــك 
عالــم رياضــة الســيارات فــي مختلــف 

نواحيها.

جون تود يتوسط عدًدا من ممثلي اتحادات السيارات الوطنية

FIAلجنة التدريب تستعرض تنظيم السباقات بمؤتمر الـ

استحسان دولي بإمكانات البحرين

5 مايو بطولة األندية والشركات للسنوكر
ــال مــمــتــاز ــ ــب ــ ــة واإلق ــول ــط ــب ــاء ال ــيـ ــا إعـــــادة إحـ ــن ــدف ــت: ه ــي ــش ــوب ب

حــددت لجنــة البرامج واألنشــطة فــي االتحــاد البحريني للبليارد والســنوكر 
والدارتس عن موعد انطالق بطولة األندية والشركات للسنوكر 2019.

األحــد  يــوم  البطولــة  وســتنطلق 
الموافــق 5 مايــو وتســتمر منافســاتها 
خالل شــهر رمضان المبارك وتحديًدا 
حتى 15 من الشهر نفسه، وذلك على 

صالة كيو إن في المنامة.
طلبــات  المنظمــة  اللجنــة  وتســلمت 
المشــاركة التــي بلغــت 8 فــرق وهــي: 
فريقان مــن وزارة الداخلية وفريقان 
وفريــق  باربــار  وفريــق  غــاز  بنــا  مــن 
وفريــق  بوجيــري  أحمــد  مؤسســة 

الخريجين.
وبحســب نظام البطولة، سيتم توزيع 
علــى مجموعتيــن،  المشــاركة  الفــرق 
وتقــام مباريات الدور األول 3 العبين 
ضــد 3 العبيــن لألفضــل مــن خمســة 

أشــواط، ويكــون الفريــق الفائــز عبــر 
العبيــه  يحققهــا  انتصــارات  أكثــر 
بالمباريات على اآلخر، ويتأهل األول 
ليلعبــا  مجموعــة  كل  مــن  والثانــي 

المراحلة النهائية.
 مــن جهتــه، صــرح مديــر المنتخبــات 
باالتحاد البحريني للبليارد والســنوكر 
والدارتس حسين بوبشيت أن تنظيم 
بطولة األندية والشــركات تأتي ضمن 
استراتيجية مجلس اإلدارة وتماشًيا 
مــع رؤية اللجنة األولمبية البحرينية، 
شــرائح  كافــة  إشــراك  أجــل  مــن 
الرياضــة  فــي  المجتمــع  وقطاعــات 
البليــارد  واتحــاد  عموًمــا  البحرينيــة 

والسنوكر والدارتس خصوًصا.

وقــال بوبشــيت “إن االتحــاد حريــص 
علــى إعــادة إحيــاء هــذه البطولة بعد 
بســبب  األخيــرة  الفتــرة  فــي  غيابهــا 
ضيق الوقت وكثرة األنشطة المحلية 
والمشــاركات الخارجيــة، وأن أعضاء 
مجلــس اإلدارة ارتأى اســتغالل شــهر 

البطولــة،  إلقامــة  المبــارك  رمضــان 
كونهــا من البطــوالت المهمــة والقوية 
والتــي تشــهد اســتقطاب العديــد مــن 
ممارســي اللعبــة فــي مملكــة البحرين 
والذيــن ينتظــرون مثــل هــذه الفرص 

والبطوالت للظهور.

حسين بوبشيت

أحمد القصير

اتحاد البليارد

اللجنة اإلعالمية

األهلية تقترب من حسم دوري الجامعات للسلة

18

علي البوعينين

اللجنة اإلعالمية

ُســحبت مســاء يــوم الثالثــاء قرعــة النســخة 
للســيدات  الدوليــة  البحريــن  لبطولــة  األولــى 
شــركة  ســتنظمها  والتــي   2019 القــدم  لكــرة 
stage33 بالتعاون مع االتحاد البحريني لكرة 
القــدم وذلــك يوم غد الجمعــة الموافق للثالث 
مــن مايــو علــى المالعــب الخارجيــة التابعــة 

التحاد كرة القدم بمشاركة ثمانية فرق.
وحضــر مراســم ســحب القرعــة األميــن العام 
لالتحــاد البحرينــي لكرة القدم ونائبي شــركة 
stage33 الشــيخ أحمــد بــن عبدالرحمــن آل 
خليفــة وإســحاق عبــدهللا إســحاق باإلضافة 
إلى حســن إسماعيل ممثل االتحاد البحريني 
الفــرق  وممثلــي  البطولــة،  فــي  القــدم  لكــرة 
المشــاركة. وأجريــت مراســم ســحب القرعــة 
بطريقــة مباشــرة وغيــر مواجهــة، حيــث تــم 
مجموعتيــن  إلــى  الثمانيــة  الفــرق  تقســيم 
ضمــت كل مجموعــة أربعة فــرق جاءت على 
النحــو التالي، حيث ضمت المجموعة األولى 
فرق الرفاع بلو بيرلز والمحرق تيكرز وسباير 

وســبين، فيمــا المجموعــة الثانية ضمت فرق 
بحريــن ســبارك وتيكــرز ورفنز وفريق اكســل 

من المملكة العربية السعودية.
وبحسب نظام البطولة فإن الفريقين صاحب 
المركزيــن األول والثانــي ســيتأهالن للمربــع 
الذهبي لكأس البطولة، فيما الفريقان صاحبا 
المركزيــن الثالــث والرابــع مــن المجموعتيــن 
سيلعبان بطولة مربع الفرق الغير متأهلة وتم 

تخصيص جائزة كذلك لبطل هذه البطولة.
علــى  مطــر  مجوهــرات  محــالت  ووافقــت 
تقديم الرعاية البالتينية للبطولة لتنضم إلى 
سلســلة الرعاة، كما ســتتضمن الرعاية تقديم 
مجوهرات مطر للجوائز الفردية والشخصية 
بجائــزة  والمتمثلــة  البطولــة  فــي  لالعبــات 
أفضل العبة، هدافة البطولة، أفضل حارســة 

مرمى.

جانب من سحب القرعة

مجوهــرات مطــر راعًيــا بالتينيًّا وتقــدم الجوائــز الفردية

قرعة متوازنة لدولية السيدات



بــن حمــد الرمضانيــة  اليــوم )الخميــس( منافســات دورة ناصــر   تنطلــق 
لقاءيــن  )ناصــر 12(، وذلــك بإقامــة  الرياضيــة 2019  الخامســة لأللعــاب 
على اســتاد مدينة خليفة الرياضية ضمن إطار منافســات الجولة األولى 
للمجموعــة األولــى، حيــث يلعــب فريــق فيكتوريــوس مــع فريــق صقــور 
البحرين عند الســاعة 5.35 مســاء، وفي تمام الساعة الثامنة يلتقي فريق 

دلمون مع فريق األساطير.

مجموعــات،   4 الــدورة  وتضــم   
األولــى:  المجموعــة  كاآلتــي:  وهــي 
البحريــن،  صقــور  فيكتوريــوس، 
األساطير ودلمون، المجموعة الثانية: 
بتلكــو جنرز يونايتد، الفخار، تايلوس 
فــور  الثالثــة:  المجموعــة  واألحــام، 
ايفــر، الزعيــم، نومــاس باإلضافــة إلى 
ويننــغ، المجموعــة الرابعــة: النوايــف، 

الصقر األبيض، جرناس والفرسان.
 وتعتبــر مباريات الجولة األولى مهمة 
إلــى  للتأهــل  الســاعية  للفــرق  للغايــة 
الــدور ربــع النهائــي، خاصــة وأن نظام 
التأهــل ينــص علــى ترشــح صاحبــي 
كل  مــن  والثانــي  األول  المركزيــن 

مجموعة.
 ويســيطر الغموض على معظم الفرق 
المباريــات  وأن  خاصــة  المشــاركة، 
جزئيــات  علــى  تلعــب  االفتتاحيــة 
بســيطة، للتعــرف علــى هويــة الفــرق 
بشــكل أكبــر، قبــل الدخــول فــي غمــار 
وهمــا  والثالثــة،  الثانيــة  الجولتيــن 

تحددان بشــكل نهائي الفرق المتأهلة 
إلى ربع النهائي.

فــإن  اليــوم  مباراتــي  إلــى  وبالعــودة 
المواجهــة األولــى مرتقبــة ومنتظــرة 
كونها تجمع فريقين مرشحين للتأهل 
عــن المجموعــة ففريــق فيكتوريوس 
يملك الخبرة في البطولة بعد أن توج 
بلقبهــا فــي ثــاث مــرات ســابقة، فيما 
اســمه  األبيــض ســجل  الصقــر  فريــق 
الســابقة ووصــل  البطولــة  فــي  بقــوة 
إلــى الدور نصــف النهائــي وكان قريًبا 
مــن بلــوغ المبــاراة النهائيــة ويدخــل 
البطولــة الحالية بفريق مشــابه لفريق 

ناصر 11 وبذات القيادة الفنية.
الغمــوض  فــإن  الثانيــة  المبــاراة  أمــا 
قــد يســيطر علــى مجرياتهــا، ففريــق 
األســاطير ودلمون يدخان بتشــكيلة 
وبالتالــي  الاعبيــن  مــن  ممزوجــة 
كشــف  بمثابــة  المواجهــة  ســتكون 
فــي  تواجدهمــا  وتأكيــد  األوراق 

البطولة.

“ناصر 12” تفتتح بمباراة مرتقبة بين فيكتوريوس والصقر األبيض
األســاطير ودلمون في لقاء يشــوبه الغمــوض.. والفريقــان يتطلعان للفوز

اللجنة اإلعالمية

أكدت رئيسة قناة البحرين الرياضية  «
بتلفزيون البحرين الزميلة اإلعالمية 
مريم بوكمال أن القناة وبتوجيهات 

من وزير شؤون اإلعالم علي بن محمد 
الرميحي حريصة على إبراز دورة ناصر 
بن حمد الرمضانية الخامسة لأللعاب 
ا بما يخدم  الرياضية “ناصر 12” إعالميًّ

مواصلتها في تحقيق النجاحات 
التي تسهم في رفع مستوى الرياضة 

واحتضان الشباب البحريني في 

منافسة كروية شريفة ترفع من 
مستوياتهم، بما يخدم تطور لعبة كرة 

القدم البحرينية.

وأوضحت بوكمال أن القناة الرياضية  «
ستواكب هذا الحدث وستسعى 

في إخراجه بأفضل صورة إعالمية، 
من خالل الكوادر الوطنية المتميزة 

التي تعتمد عليها القناة في نقلها 
لمختلف الفعاليات والمسابقات 

الرياضية.

وكشفت أن القناة الرياضية ستسخر  «
إمكانياتها المتاحة كافة لنقل 

المباريات على الهواء مباشرة ابتداء 
من منافسات الدور األول، مضيفة أن 
ا  القناة ستخصص “استوديو” تحليليًّ

مصاحًبا مع انطالق مباريات الدور 
قبل النهائي من البطولة، مشيرة في 

الوقت ذاته انه سيتم عرض رسالة 

يومية للمنافسات عند الساعة 2 
ظهرا وسيتم إعادة بثها عند الساعة 

8 مساء.

 وبينت رئيسة القناة الرياضية أن  «
استمرار إقامة البطولة حتى هذه 

النسخة له دالالت واضحة على حرص 
واهتمام ممثل جاللة الملك لألعمال 

الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
على مواصلة الجهود المتميزة لدعم 

القطاع الشبابي والرياضي، عبر 
الخطط والبرامج التي تنعكس إيجاًبا 

على النهوض بهذا القطاع، موضحة 
أن لهذه المناسبات الرياضية دورًا 

فاعاًل في تعزيز العالقات االجتماعية 
بين المشاركين بما يزيد اللحمة 

الوطنية بين أبناء قرى ومدن 
المملكة.

بوكمال: “الرياضية” ستسّخر إمكانياتها للبطولة

أنهى فريق دلمون تحضيراته  «
استعداًدا لخوض أولى مبارياته هذا 

المساء في بطولة ناصر 12 أمام 
فريق األساطير ضمن منافسات 

المجموعة األولى في هذه البطولة.

 الفريق خضع لبرنامج تدريبي مكثف 
وضعه الجهاز الفني بقيادة مدرب 
الوطني فريد عبدالستار الذي دراية 

كافية عن هذه البطولة، بعدما 
أشرف على تدريب فريقي جرناس 

وفريق فور إيفر في النسخ الماضية 
ومدرب األكاديمية بالنادي األهلي 
ا. حيث خاض الفريق تدريبات  حاليًّ

يومية ومباريات ودية. ويمتلك 
الفريق محترفين هما راشد اسحاق 

عارف عبدالغفور، عالوة على وجود 
عناصر شابة منهم قائد الفريق 

نواز عبدالستار وقادر خالد، سيعول 
عليها المدرب في هذه المشاركة.

وقال إداري الفريق عادل خالد: “إن 
بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة الرمضانية لكرة القدم، 
تعد البطولة األبرز على مستوى 

البطوالت المحلية الرمضانية، 
التي تحتضن الشباب البحريني 

وتمنحهم فرصة لممارسة لعبة كرة 
القدم في أجواء تنافسية مثالية، 

وتمتاز بالتنظيم العالي والتغطية 
اإلعالمية المميزة وكذلك الجوائز 

القيمة. كما أن هذه البطولة تسهم 

في تعزيز العالقات االجتماعية 
بين أبناء الوطن من خالل اللقاءات 

والتعارف بينهم والذي يزيد 
من اللحمة الوطنية بينهم من 
خالل استغالل الرياضة في هذا 

ا في الوقت ذاته كل  الجانب”، متمنيًّ
التوفيق والنجاح لفريقه في هذه 

المشاركة الوصول فيها ألبعد نقطة 
بالمنافسات.

دلمون يختتم تحضيراته
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ويننغ يسجل ظهوره 
األول في البطولة 

ونوماس يريد 
استعادة الذكريات

نقل مباشر ورسالة 
تلفزيونية يومية 

ستعرض على 
فترتين في الرياضية

فور إيفر يدخل 
البطولة بتشكيلة 
مختلطة يقودها 
المدرب الرويعي 

فريق دلمون

 يستعد فريق فور إيفر للمشاركة في  «
بطولة “ناصر 12” حيث سيخوض 

الفريق أولى مواجهاته في 
المجموعة الثالثة أمام فريق الزعيم 

يوم األحد المقبل.
 الفريق بقيادة المدرب جاسم 

الرويعي وبمعاونة المدرب الوطني 
المساعد محمد موسى ومدرب 

الحراس يوسف أحمد، قد وضع 
خطته للتحضير بالشكل المناسب، 

لخوض غمار منافسات هذه النسخة 
من أجل الظهور بالمستوى الفني 

المطلوب، وتقديم الشكل األفضل 
مقارنة بالنسخة الماضية، خصوًصا 
وأن الفريق يتطلع للعبور لمباريات 
الدور الثاني ومواصلة المشوار في 

األدوار النهائية.
 وقد استقطبت الفرق عدًدا من 

الاعبين الذين سبق لهم المشاركة 
في هذه البطولة، منهم الاعب أحمد 

الخياط، محمد فامرزي ومصطفى 

السكران، ويتواجد مع الفريق عدد 
من الاعبين الشباب الذين لم يسبق 

لهم اللعب في هذه البطولة، منهم: 
عيسى العماري، فيصل عبدالفتاح، 

عبدالرحمن دعيج وراشد عبدالعزيز.

يذكر أن الفريق قد حقق المركز 
الثاني في النسخة الرابعة، والتي 

تعتبر هي النتيجة األبرز التي 
أحرزها الفريق طيلة مشاركاته في 

هذه البطولة.

فور إيفر يستعد للمشاركة

من تدريبات فريق فور إيفر

 يبدو أن فريق نوماس، الذي حصد  «
في النسخ الماضية لقب “الحصان 

األسود”، سيخوض منافسات بطولة 
“ناصر 12” بطموح المنافسة على 
اللقب، خصوًصا مع التغيرات التي 

شهدتها تشكيلة الفريق مقارنة 
بتشكيلته في النسخة الماضية، 

والتي سيعول عليها الجهاز الفني 
بقيادة المدرب علي حبيب في إحراز 

النتائج اإليجابية التي تضعه أمام 
تحقيق هدف المشاركة.

 من جانبه، قال المدرب الوطني 
المساعد للفريق خميس فرحان: 
“إن الفريق سيدخل هذه البطولة 
تحت قيادة المدرب الوطني علي 

حبيب، الوضع استراتيجية جديدة 
تتضمن أهداف مراحل هذه 

البطولة، حيث سيسعى الفريق 
لتحقيق كل هدف على حدة من 

الدور األول والذي يتطلع فيه إلى 
التأهل ومواصلة المشوار نحو 

األدوار النهائية وصوال ألبعد نقطة 
في هذه النسخة”.

وأضاف: “الفريق سيكون مزيًجا 
بين عناصر الشباب والخبرة 

وهناك تغير واضح على تشكيلة 

الفريق، وأبرز الالعبين المحليين، 
هم: حسن عبدالعزيز، راشد 

جمال، خالد الشمري، وتم التعاقد 
مع المحترفين امين بن عدي، 
محمد طرار ووليد الحشاش”، 

مشيًرا إلى أن المنافسة لن تكون 
سهلة، خصوًصا مع وأن جميع 

الفرق ستكون مستعدة وستكون 
حظوظها متساوية قبل انطالق 

المباريات، موضًحا أن الفريق عازم 
على الظهور بالمستوى مغاير 

عن النسخة الماضية، من خالل 
المنافسة وإحراز النتائج المطلوبة 

التي توصله للهدف المنشود.

نوماس.. تغييرات وطموح

فريق نوماس في ودية تحضيرية... وفي اإلطار خميس فرحان مدرب الفريق

 يستعد فريق ويننغ للمشاركة  «
األولى له في دورة سمو الشيخ 

ناصر بن حمد الرمضانية الخامسة 
لأللعاب الرياضية )ناصر 12(. والذي 

يدخل المنافسات بطموحات كبيرة 
وآمال عريضة على الظهور اإليجابي 

والمميز وتحقيق أفضل النتائج.

ويقود الفريق المدرب الوطني 
محمد عدنان أيوب، والذي يشغل 

منصب مساعد مدرب منتخبنا 
الوطني األول للسيدات، فيما يرأس 
الجهاز اإلداري مدير الفريق عبدالله 

البوعينين، وهو مدير منتخبنا 
الوطني لفئة الشباب لكرة القدم.

وأكد مدير فريق ويننغ عبدالله 
البوعينين أن تحضيرات الفريق 

مستمرة تحت قيادة المدرب 
الوطني محمد عدنان أيوب، فيما 

سيساعده في المهمة المدرب 
الوطني زاهر عسبول.

 ولفت عبدالله البوعينين إلى أن 
المشاركة في الدورة تأتي في المقام 
األول بهدف إنجاح المنافسات التي 
تلعب باسم غال على الجميع وهو 
اسم سيدي سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 

لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة.

 وأكد البوعينين أن فريق ويننغ في 
مشاركته األولى بمنافسات الدورة 

سيحرص على الظهور بأفضل 
المستويات، وتحقيق أفضل النتائج، 

الفًتا إلى أن الفريق خاض العديد 
من الحصص التدريبية، كما لعب 

يوم اإلثنين الماضي مباراة ودية مع 
فريق األساطير.

وذكر البوعينين أن الدورة تعد 
مناسبة مهمة في كونها مكانا 

مثاليا إلبراز قدرات الشباب 
وإبداعاتهم داخل المستطيل 

األخضر، الفًتا إلى أن فريق ويننغ 
سيقدم اإلضافة إن شاء الله 

لمنافسات الدورة عبر الظهور 
بمستويات إيجابية.

الجدير بالذكر أن القرعة أوقعت 
فريق ويننغ في المجموعة الثالثة 

إلى جانب فرق فور إيفر والزعيم 
ونوماس.

ويننغ والظهور األول

فريق ويننغ

فريق ويننغ في إحدى المباريات الودية

مريم بوكمال

فريق الصقر األبيض فريق فيكتوريوس

استاد مدينة خليفة فريق األساطير



تحت األنظار
يواجه أوناي إيمري خطر الخروج خالي الوفاض في موسمه األول مع نادي أرسنال اإلنجليزي، 
إال إذا تمكــن المــدرب اإلســباني مــن إثبــات نفســه مــرة أخــرى على أنــه صاحــب االختصاص في 
مســابقة الدوري األوروبي لكرة القدم وقيادة فريقه إلى اللقب إلنقاذ الموســم وإخفاء التراجع 

المثير للقلق للمدفعجية في اآلونة األخيرة في البريمر ليغ.

وخســر النــادي اللندنــي 4 مــرات فــي مبارياتــه 
وكريســتال  إيفرتــون  أمــام  األخيــرة  الخمــس 
باالس وولفرهامبتون وليســتر ســيتي وتقلصت 
الثالــث  توتنهــام  جاريــه  منافســة  فــي  آمالــه 
األخيرتيــن  البطاقتيــن  علــى  الرابــع  وتشلســي 
المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم 
الــدوري  بلقــب  التتويــج  ويكتســي  المقبــل. 
األوروبــي أهميــة كبيــرة بالنســبة ألرســنال ألنــه 
ســيمنحه بطاقة المســابقة القاريــة العريقة التي 

فــي  عنهــا  غيابــه  لوقــف  بإلحــاح  إليهــا  يســعى 
العاميــن األخيريــن. ويعتبــر إيمــري اختصاصيــا 
في مسابقة الدوري األوروبي بعدما قاد اشبيلية 
الى الفوز بها 3 مرات تواليا بين العام 2014 الى 
2016، كما أنه على دراية جيدة بخصم أرســنال 
في الدور نصف النهائي، فالنســيا الذي قاده في 

الفترة بين عامي 2008 و2012.
قــام إيمــري أيًضا بعمل رائع في ميســتايا، حيث 
قاد فالنسيا إلى المركز الثالث في الليغا 3 مرات 

برشــلونة  المهيمنيــن  القطبيــن  خلــف  متتاليــة 
وريــال مدريــد بقيادة مدربيهمــا بيب غوارديوال 
التوالــي.  علــى  مورينيــو  جوزيــه  والبرتغالــي 
ويدخل أرسنال مباراتيه األخيرتين في الدوري 
اإلنجليزي وهو يتخلف بفارق نقطتين فقط عن 
المركــز الرابــع، مقارنــة بتخلفــه بفــارق 12 نقطة 

في موسم فينغر األخير.
ويجد فالنسيا نفسه في موقف مشابه ألرسنال 
بالنظــر إلــى مســابقة الــدوري األوروبــي إلنقــاذ 

موسمه المحلي المخيب لآلمال.
مني فالنســيا بخســارة مفاجئة علــى أرضه أمام 
الســادس  المركــز  إلــى  فتراجــع  الســبت،  إيبــار 
بفــارق 3 نقاط خلــف خيتافي وإشــبيلية اللذين 
يتقاســمان المركــز الرابــع قبــل 3 مباريــات مــن 

نهاية الموسم.

ساري ينتظر نهاية قوية

وكاالت

اوناي ايمري

الخميس 2 مايو

الدوري األوروبي
ذهاب نصف النهائي

فرانكفورت
ارسنال

تشيلسي
فالنسيا

22.00
22.00

تحّدى المدرب اإليطالي ماوريتســيو ســاري العبيه في تشلسي اإلنجليزي لتأمين نهاية إيجابية 
لموســم مضطــرب يحــاول تعويضــه، عندمــا يحــل علــى اينتراخــت فرانكفــورت األلمانــي اليــوم 

الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري األوروبي لكرة القدم.

يــدرك ســاري أن لديــه 5 مباريــات فقــط النقــاذ 
نــادي غرب لندن والحفاظ على رأســه من اقالة 

مبكرة.
قبــل مباراتيــن علــى ختــام الــدوري اإلنجليزي، 
عانــى تشلســي فــي آخــر 3 مراحل لكنــه حافظ 
أرســنال  تقهقــر  بســبب  الرابــع  مركــزه  علــى 

الخامس ومانشستر يونايتد السادس.
ونظــرا لنهايــة موســمه المخيبة، يأمل تشلســي 
إلــى دوري أبطــال أوروبــا  فــي ضمــان التأهــل 
الموســم المقبــل، بالحلــول بيــن األربعــة األوائل 
فــي الــدوري المحلــي أو اقتنــاص لقــب الدوري 

األوروبي “يوروبا ليغ”.
وبعــد تقاريــر عــدة اشــارت إلى اقتراب مشــوار 
ســاري من نهاية ســريعة بعد قدومه من نابولي 
منصبــه  فــي  العنيــد  المــدرب  بقــي  اإليطالــي، 
محــاوال إيصــال ســفينة الفريــق األزرق إلــى بــر 

األمان.

قــال ســاري “نقاتــل علــى المركــز الرابــع ونحــن 
فــي نصــف نهائي الــدوري األوروبــي. لقد قدمنا 
موســما جيــدا. يتعيــن علينــا اآلن الوصــول إلى 

هدفين مهمين جدا”.
استهل تشسي موسمه من دون خسارة في 18 

مباراة ضمن مختلف المسابقات.
لكــن الفريــق المملــوك مــن المليارديــر الروســي 
فصــل  أشــهر  فــي  انهــار  ابراموفيتــش  رومــان 

الشتاء.
ســاري  بخطــط  األزرق  الفريــق  العبــو  أحبــط 
الجامــدة وتمارينه الرتيبة، عّول على البرازيلي 
جورجينيــو المتوســط األداء، فيما كان وســطه 
التــي  للجــودة  نظــرا  للدهشــة  الدفاعــي مثيــرا 

يمتلكها مع الفرنسي نغولو كانتي بطل العالم.
كمــا أن محــاوالت ســاري بإعــادة تمركــز نجمــه 
البلجيكــي اديــن هــازار مــن الجنــاح إلــى قلــب 
أبــرز  مــن  المطــارد  الالعــب  أزعجــت  الهجــوم 

االندية األوروبية.
الفــارو  اإلســباني  مهاجمــه  ترحيــل  وأعطــى 
ســبيل  علــى  مدريــد  أتلتيكــو  الــى  موراتــا 
اإلعارة واالســتعانة بالعبه الســابق فــي نابولي 

األرجنتيني غونزالو هيغواين نتائج عكسية.
تخلــت جماهيــر ســتامفورد بريــدج عــن مدربها 
ووقفــت ضــده بشــكل علني في خســارة مباراة 

الكأس ضد مانشستر يونايتد.
كيبــا  اإلســباني  المرمــى  حــارس  أظهــر  آنــذاك 
اريســاباالغا عصيانــا واضحــا رافضــا الخــروج 
مــن أرض الملعــب في نهائــي كأس الرابطة ضد 
مانشســتر ســيتي، فجــن جنــون اإليطالــي على 
خــط الملعــب، فتوقــع كثيــرون أن تكــون بداية 

نهايته.

تشيلسي يواجه فرانكفورت في مواجهة مرتقبة

وكاالت

وكاالت

أعلن تشيلســي، المنتمي للدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن مدافعه أنطونيو روديجر ســيغيب حتى نهاية الموســم بعد خضوعه 
لجراحة في الركبة بسبب إصابته خالل التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد يوم األحد.

فــي  ركبتــه  فــي  مصابــا  روديجــر  وخــرج 
الدقيقــة 65 ولــن يشــارك بالتالــي فــي آخــر 
أمــام  الــدوري  فــي  لتشيلســي  مباراتيــن 
واتفورد وليســتر ســيتي إضافة إلى مسيرة 
ناديــه  ســيلعب  حيــث  األوروبــي  الــدوري 
اللندنــي أمــام أينتراخــت فرانكفــورت فــي 

قبل النهائي.
اإلنترنــت  علــى  بموقعــه  تشيلســي  وقــال 
”خضــع روديجــر لجراحة ناجحــة في ركبته 
الموســم  نهايــة  حتــى  ســيغيب  اليســرى. 
التعافــي خــالل الصيــف  لفتــرة  وســيخضع 
وســيكون جاهــزا فــي وقــت مبكــر للموســم 

المقبل“.
أندريــاس  يشــغل  أن  المنتظــر  ومــن 
كريستنســن مركــز المدافــع األلمانــي البالــغ 
عمــره 26 عامــا عندما يحل تشيلســي ضيفا 
نهائــي  فــي ذهــاب قبــل  علــى فرانكفــورت 

الدوري األوروبي اليوم الخميس.
”مــن  إنســتجرام  علــى  روديجــر  وكتــب 

المؤســف أنــه لــن يكــون بوســعي مســاعدة 
مــن  األخيــرة  المباريــات  فــي  زمالئــي 

الموسم“.

ويحتل تشيلســي المركــز الرابع في الدوري 
برصيد 68 نقطة ويتطلع إلى ضمان التأهل 
إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أنطونيو روديجر

نهاية موسم روديجر

sports@albiladpress.com
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وكاالت

قــال تقريــر صحافــي إيطالــي، أمــس األربعــاء، إن يوفنتــوس تقــدم بعــرض لضــم 
األرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميالن، في الميركاتو الصيفي المقبل.

عقــًدا  إيــكاردي  علــى  يوفنتــوس  وعــرض 
يمتــد لـــ5 ســنوات، براتــب يبلــغ 8.5 مليون 
يــورو، باإلضافــة إلــى 3 مالييــن كمكافآت. 
العالقــة  الســتغالل  يوفنتــوس  ويســعى 
المتوتــرة بين إيــكاردي وإدارة إنتر ميالن، 
فــي الموســم الحالــي، ال ســيما بعد ســحب 
المهاجــم األرجنتينــي،  القيــادة مــن  شــارة 

ســمير  المرمــى،  حــارس  لزميلــه  ومنحهــا 
هاندانوفيتش.

عــروض  كل  رفــض  قــد  إيــكاردي  وكان 
التجديد، التي حصل عليها من إنتر ميالن 
هــذا الموســم، ووضعت واندا نــارا، زوجته 
ووكيلة أعماله، شروًطا مالية مرتفعة أمام 

النيراتزوري للموافقة على التجديد.

يوفنتوس يالحق ايكاردي

وكاالت

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل حملة هجوم شديدة، لما بدر منه في نهائي كأس 
فرنسا يوم السبت الماضي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنســية، أن ما 
فعلــه نيمــار بتوجيــه لكمة إلــى وجه أحد 
مشــجعي رين أثناء صعود العبي الفريق 
الفضيــة،  الميداليــات  لتســلم  الباريســي 
اإلعــالم  ووســائل  العــام  الــرأي  أغضــب 

البرازيلية.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن هناك مطالب 
األمــر  ووصــل  نيمــار،  معاقبــة  بضــرورة 
إلــى الُمطالبــة باســتبعاده مــن المشــاركة 
فــي بطولة كوبا أميركا، التي تســتضيفها 

بالده في الصيف المقبل.
ســلط  البرازيلــي  اإلعــالم  أن  وأضافــت 
علــى  الماضيــة  الـــ3  األيــام  فــي  الضــوء 
وتناســى  ريــن،  ومشــجع  نيمــار  واقعــة 
تماًمــا األداء المميــز لالعــب فــي المبــاراة 
لزميلــه  آخــر  هــدف وصناعــة  بتســجيله 

ومواطنه داني ألفيس.
وكانــت تقاريــر صحافية تكهنــت بصدور 
عقوبــة إيقــاف ضــد نيمــار تتــراوح بين 5 

إلــى 8 مباريــات، وذلــك بخــالف عقوبــة 
األوروبــي  االتحــاد  عــن  صــادرة  أخــرى 
مباريــات   3 لمــدة  “يويفــا”  القــدم  لكــرة 

بســبب هجومه على التحكيم بعد مباراة 
مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان 

يوم 6 مارس الماضي.

نيمار

جدل نيمار

وكاالت

كشــفت الشــرطة البريطانيــة أن 3 مــن رجالهــا تعرضــوا إلصابــات، ليســت خطيــرة، خــالل إلقــاء القبــض علــى عــدد مــن 
المشجعين، قبيل بدء المباراة التي انتهت بهزيمة توتنهام اإلنجليزي على ملعبه، أمام أياكس أمستردام الهولندي )0/ 1(، 

مساء الثالثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي، من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مجموعــة  أن  الشــرطة  وأوضحــت 
بإطــالق  بــدأت  المشــجعين،  مــن 
المقذوفــات خارج االســتاد الجديد 
لنــادي توتنهــام، قبــل 45 دقيقة من 
موعــد بدء المباراة، حســبما نشــرت 
يــوم  ســبورتس”  “ســكاي  شــبكة 

األربعاء.
وتدخــل أفــراد الشــرطة حيث ألقوا 
القبــض علــى أربعة مشــجعين، لكن 
3 منهــم  األحــداث شــهدت تعــرض 

لإلصابة.
وأشارت الشــرطة أنها ألقت القبض 
علــى  آخريــن،  أشــخاص   5 علــى 

هامش المباراة.

شغــــــــب
وكاالت

تحدث الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، عن فوز فريقه على توتنهام، في ذهاب نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، وقارن بينه وبين الفوز على ريال مدريد ويوفنتوس.

وفــاز أياكس خارج ملعبه على توتنهام 
بنتيجــة )0-1(، يــوم الثالثــاء، ليقتــرب 

من التأهل للمباراة النهائية.
وقــال دي ليخــت “هــذه هــي الطريقــة 
التــي لعبنــا بها ضد مدريــد ويوفنتوس 

وضد بايرن ميونخ خارج ملعبنا”.
وأضــاف “توتنهــام فريــق جيــد للغايــة، 
لعبــوا تمريرات طويلة تجــاه يورينتي، 
الــذي يتمتــع بطــول فــارع، ممــا جعــل 
مــن الصعــب علينــا الضغــط عليهم. في 
لكننــا  كانــت معركــة جســدية،  النهايــة 

حققنا هدفنا”.
المبــاراة  “إنهــا  أياكــس  مدافــع  وتابــع 
األولى فقط، لكن الفوز بها مميز للغاية، 

ألنها خارج األرض”.
وأتــم: “هــذا ســيمنحنا األفضليــة علــى 

ملعبنا خالل مباراة العودة”.
جديــر بالذكــر أن مباراة العودة ســتقام 

ملعــب  علــى  المقبــل،  األربعــاء  مســاء 
أمستردام آرينا )يوهان كرويف(.

ماتياس دي ليخت

أيـاكس ُيحلــق
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إعداد: طارق البحار

ال يوجد شك في أن شركة DC للكوميكس قررت أن ُتعيد أمجادها من جديد بهذا الفيلم 
الُمنتظــر. فــكان آخر ظهور لشــخصية “الجوكر”هو في سلســلة أفالم Batman الشــهيرة، 
واقترن “الجوكر” في تلك الفترة بالممثل الراحل هيث ليدجر الذي خسر حياته من أجل 
هــذا الــدور فعــاًل. لذلــك من الجّيد أن نراه مرة أخرى على شاشــات الســينما، لكن هذا في 
الواقــع ســبب هزيــل، فهنــاك العديد من األســباب التــي بفضلها نحن ننتظر صــدور الفيلم 

بصاالت العرض في أقرب وقت! 

1 - مرت فترة طويلة دون أن 

نرى شخصية “الجوكر”
 آخــر ظهــور لشــخصية “الجوكــر” فــي عالــم 
الســينما كان فــي عــام 2008، وعلــى وجــه 
 .The Dark Knight الخصــوص فــي فيلــم
الدوافــع  ذات  الشــخصية  ُيمثــل  فــكان 
الشــريرة التــي تقــف أمــام الشــخصية ذات 
فــي  “باتمــان”. اآلن نحــن  الطيبــة  الدوافــع 
علــى  ســنة   11 حوالــي  مــرت  أي   ،2019
صــدور هــذا الفيلــم، 11 ســنة بالكامــل لم نَر 
فيهــا “الجوكر” العزيز أبــًدا. ولم نجد إال في 
الكوميكــس التــي فــي النهايــة ال يمكــن أن 
ُتقــارن بــاألداء الحركــي والتجســيدي التــي 
تقــوم بــه صناعــة الســينما ببراعــة منقطعــة 
النظيــر. لذلــك إنــه لمــن الرائــع فعــًا أن نرى 
تلــك الشــخصية مــن جديــد بعــد كل ذلــك 

الغياب! 

2 - شكل آخر 
 نعلــم أنــه تم تجســيد شــخصية الجوكر في 
العديــد مــن األعمــال الســينمائية المختلفــة، 
القديمــة منهــا والُمعاصــرة. لكن فــي الُمجمل 
كل مرحلــة تجســيدية كانــت تتســم بكــون 
النزعــة،  وســيكوباتية  مجنونــة  الشــخصية 
مونولــوج  أو  تفاصيــل  فــي  الدخــول  دون 
داخلــي خــاص بهــا وبماضيها علــى اإلطاق. 

فكانت الشخصية ُتجسد عن طريق األفعال 
وتأثيرهــا علــى البيئــة، لكــن لــم يتــم التطرق 
تلــك  صــارت  ولمــاذا  فعــًا  الماضــي  إلــى 
الشخصية بتلك الحالة التي هي عليها اآلن؟

لذلــك فــي هــذا الفيلــم نحــن أمــام “الجوكر” 
اإلنســان قبــل أن يصير “الجوكــر” المجنون، 
أي أننــا نتعامل مع الماضــي لنعرف الحاضر 
ولنتوقع المســتقبل. لذلك تقديم الشخصية 
بمنظــور الماضــي حًقــا ســوف ُيغيــر نظــرة 

ُمحبي DC لشخصية “الجوكر” بالُمجمل.

3 - ماضي 
 شــخصية بتلــك الكاريزمــا الفائقــة بالتأكيد 
أجــزاء  سلســلة  علــى  نحصــل  أن  يجــب 
كاملــة تتحــدث عــن ماضيهــا وحدهــا فقط، 
عطشــنا  ليــروي  الفيلــم  هــذا  أتــى  ولذلــك 
بعــض الشــيء. وهــذا ألن الكوميكــس فــي 
األمــر.  هــذا  بشــأن  تماًمــا  ُمشــتتة  الواقــع 
اعتمدت الكوميكس على تقديم الشخصية 
فــي  األخــرى  الشــخصيات  مــع  وصراعهــا 
الشــخصية  وصلــت  أن  بعــد  أي  الحاضــر، 
إلــى طــور الجنون بالفعل. ولم يتم تســليط 
الضــوء علــى ماضــي الشــخصية إال بنســبة 
قليلــة جــًدا خــال العديــد مــن الكوميكــس 
 The المتباعــدة. وأشــهرها هــي كوميكــس 
Killing Joke، والتــي يظهــر فيهــا آرثر وهو 
لكــن  ُمهرًجــا،  أن يصبــح  تمنــى  أنــه  يقــول 

الحياة لم تكن عادلة.

هــذا فقــط، لــم يتــم تقديــم حبكــة متكاملــة 
تتحــدث عن ماضيه أبًدا، ولذلك هذا الفيلم 
ال يمكننــا انتظــاره حتــى ننــزع اللثــام عــن 

ماضي تلك الشخصية الغامضة!

 DC - 4
قامــت   DC شــركة  أن  نعلــم  كلنــا  بالطبــع 
بالتركيــز علــى الكوميكس بعــد انتهائها من 
الشــهيرة،  “باتمــان”  أفــام  سلســلة  تقديــم 
والتــي كان العامــل األبــرز فــي نجاحهــا هــو 
هيــث  والممثــل  بايــل  كريســتيان  الممثــل 
الحّيــة  الســينما  مجــال  وتركــت  ليدجــر، 
لشــركة Marvel كــي تقــوم بتقديــم سلســلة 
Avengers على الســاحة حتى جعلتنا نقف 
علــى أطــراف أصابعنا انتظــاًرا لصدور فيلم 
End Game هــذا الشــهر. وفي أثناء صعود 
 DC نجــم )مارفل( فــي عالم الســينما، كانت
تحافــظ علــى اســمها بأقل األعمــال الممكنة 

والتــي أغلبها تكون أعمال Animation غير 
قويــة بدرجــة كبيرة، والتي من أبرزها فيلم 
Batman Ninja اليابانــي األميركــي. إال أنــه 
فــي الفتــرة األخيــرة بــدأت تســترجع قوتها 
 ،Shazam وفيلم Aquaman وقدمت فيلم
وسيأتي فيلم ال Joker القادم لُيكلل عودة 

DC الجّبارة إلى الساحة السينمائية!

5 - )خواكين فينيكس( 
أنتظــر  الــذي  الرئيســي  الســبب  هــو  هــذا   
مــن أجلــه صــدور الفيلــم. بعيــًدا عــن النــص 
المكتــوب للشــخصية مــن قبل فريــق العمل 
Joa� لــدى ذلــك،  إلــى  ومــا   والكوميكــس 

quin Phoenix أســلوب فريــد فــي تقديــم 
الشــخصيات. فهــو بالُمجمــل يقــوم بوضــع 
المشــاهد  علــى  مميــزة  شــخصية  لمســة 
األداء  تجــد  حتــى  والنصــوص  والفقــرات 

ا” بطريقة ُمرعبة حًقا. “إنغماسيًّ

بالطبع نتذكر جميًعا دوره السادي والشرس في فيلم Gladiator، والذي  «
بث الرعب في قلوبنا جميًعا بالرغم من أن معدل ظهوره في الفيلم محدود 

بعض الشيء مقارنة بالبطل راسل كرو. فبالتأكيد لن يترك خواكين تلك 
الشخصية دون أن يضع بصمته عليها، ولهذا أنا متأكد أننا سوف نحصل 

هذه المرة على “جوكر” فريد ومختلف جًدا عن جميع التوقعات!

تطلــع لرؤيــة أداء خواكين فينيكس في تجســيد الشــخصية

“الجوكر” اإلنسان قبل المجنون

 Dragged Across شاهدت لكم احدث افالم النجم العالمي ميل غيبسون
Concreteالــذي مــن تأليف وإخراج كرياج زاهلر، وبطولة ميل غيبســون، 
جينيفــر كاربنتر، فينيس فوجــان، لوري هولدن، أودو كير وفريد ميالميد، 
وحصــل علــى تقييــم 7 وفق موقع imdb، وتبلغ ميزانيته 15 مليون دوالر، 

وبدأ تصويره في يوليو 2017.

وتدور أحداث الفيلم حول بريت ريدجمان )ميل غيبسون( وأنتوني لوراستي 
)فينيــس فوجــان( الشــرطيين، واألول مــن طراز الشــرطي الكاســيكي، بينما 
اآلخــر شــريكه العنيــف األصغــر ســنا، يجــدان نفســيهما موقوفيــن عــن العمل 

بسبب تسجيل ينشر لهما ويفضح أساليبهما العنيفة في التعامل.
وســرعان مــا يصبــح التســجيل قضيــة إعاميــة متداولــة بيــن الجميــع، ومــع 
وقفهمــا عــن العمــل وتدهــور أحوالهمــا يصبحــان بحاجــة ماســة إلــى النقــود، 
ويتحوالن من شرطيين إلى متمرسين في عالم الجريمة، حيث يجدان أكثر 

مما توقعاه ينتظرهما في الظال.

Dragged Across Concrete

2 مايو 2019 الخميس
للتواصل: 2717111479 شعبان 1440

21

ناعومــى واتــس Naomi Watts ترشــحت للفــوز بجائــزة أوســكار مرتيــن وهــي 
تستحق أن ترشح في مرات كثيرة ولكنها لم تفز بها حتى اللحظة.

أحــد  انســتغرام،  علــى  حســابها  فــي 
“أنــت  لناعومــي  قــال  المعجبيــن 
 “ فــي  دورك  عــن  أوســكار  تســتحقين 
The Impossible #robbed “، فــردت 
نايومــي قائلــة “ شــكرا لــك.. ولكننــي ال 

أتذكر من سرقها”.
 “ لناعومــي  قــال  أخــر  معجــب 

جينيفــر لورانــس هــي مــن ســرقتها 
بســبب  منهــا  غاضبــا  مازلــت  وأنــا 
 “ ذلــك  نايومــي علــى  فــردت  ذلــك”، 
لقــد ذّكرتني باألمر وأنا أيضا مازالت 
لكنهــا  األمــر”،  ذلــك  بســبب  غاضبــة 
أضافــت رمــوز تعبيريــة لتؤكــد أنهــا 

تمزح وال تتحدث بجدية.

قالــت النجمــة الهنديــة بريانــكا شــوبرا إن “التحــرش الجنســي أصبح 
أمــرًا معتــادًا لــدى النســاء، لكــن النــاس ال يملكــون القــوة لاعتــراض 

والتغلــب عليــه فــي الوقــت الحالي، بســبب الدعم الذي 
نقدمه لبعضنا البعض”.

وخــال مقابلــة مــع مؤسســة منظمة “نســاء 
فــي  بــراون،  تينــا  الناشــطة  العالــم”  فــي 
مؤتمر “نســاء في القمــة العالمية 2019”، 

أشــارت شــوبرا الــى أن “الفــرق الــذي 
هــو   Me Too حركــة  أحدثتــه 

القــوة في األرقام والكثرة التي 
تتمتع بها النساء حديثًا، وكان 
لدينــا صــوت دائمــًا لم يســمعنا 
أحــد، اآلن بســبب الدعــم الذي 
نقدمــه لبعضنا البعض، ال أحد 

يستطيع أن يغلق فمنا”.
وعندما ُسئلت عما إذا كانت 
تواجــه مضايقات جنســية، 

فــي  شــخص  “كل  أن  أكــدت 
واجــه  ربمــا  الغرفــة  هــذه 
موقفــًا، ألنــه أصبــح معتــادًا 

لدى النساء”.

أكــد المخــرج جيمــس غــن، أن الجــزء الثانــي مــن فيلــم األكشــن والمغامــرات 
والفنتازيــا “The Suicide Squad”، لــن يكــون تكملــة لفيلــم 2016، بــل بقصــة 

وأحداث جديدة.

وأوضحــت عــدة تقارير، أنه ســيتم بد 
 ”DC“ تصويــر الجــزء الثانــي من فيلــم
فــي ســبتمبر المقبل، حيث مــن المقرر 
عرضــه بدور الســينما في 6 أغســطس 

عام 2021.
مــن ناحية أخــرى، تم اســتبدال النجم 
األميركــي ويــل ســميث، ليحــل مكانــه 

انشــغاله  بســبب  ألبــا،  إدريــس  النجــم 
هنــاك  لكــن  أخــرى،  أعمــال  بتصويــر 
تقاريــر تقــول إن الســبب الحقيقي أنه 
يريــد أن يظهــر بالفيلــم أكثــر، ويكــون 
التركيــز علــى شــخصيته، فيمــا يريــد 
مخــرج الفيلــم جيمــس غــن أن يركــز 

على الفريق ككل.

ناعومي غاضبة من جينيفر

ضد المرأة

The Suicide Squad

يســتعد المخرج ســتيفن ســبيلبرغ إلعادة أيقونة استعراضية كالسيكية إلى الشاشة في نسخة جديدة 
من الفيلم الموسيقي “West Side Story”، الذي صدر في عام 1961 من إخراج روبرت وايز، وجسد 
الصــراع بيــن البيــض والملونين خالل الخمســينيات، وحصــل على 10 جوائز أوســكار من أصل 11 

ترشيحا.

الفيلــم الــذي يحمــل نفــس العنــوان مــن 
درامــا  ونوعــه  فوكــس،  شــركة  إنتــاج 
بطولــة  مــن  وهــو  وجريمــة،  وموســيقى 
الفيلــم  نجــم  إنغــورت،  إنســل  الممثــل 
الرومانسي “الخلل في نجومنا” الذي صدر 

عام 2014.
ويقدم ســبيلبرغ الحائز 3 جوائز 
 1961 عــام  فيلــم  أوســكار 
جديــدة،  إخراجيــة  برؤيــة 
معالجــة  إلــى  العمــل  ويســتند 
“روميــو  شكســبير  لمســرحية 
أحيــاء  فــي  أحداثــه  وتقــع  وجولييــت”، 
نيويــورك القديمــة، حيــث تــدور مواجهات 
بيــن مهاجريــن مــن أميــركا الجنوبيــة 

وسكان الحي األصليين.

ففــي الجانــب الغربــي مــن المدينــة يتصــارع علــى زعامــة الحــي 
والســيطرة علــى الشــوارع عصابتــان مــن الشــباب، األولــى مــن 
البيــض تحت اســم “غيتــس” بقيادة ريــف، والثانية مــن الملونين 
تحت اســم “شــاركس” بقيادة بيرناردو، حتى تصل األمور بينهما 

إلى حد استحالة التفاهم.
وترجمــت أغنيــات الفيلــم مشــاعر الكراهيــة والرفض لــكل فريق 
لآلخــر، لكــن هنــاك قصــة حــب تنمو فــي قلــب الصراع. وســتكون 
األحــداث الجديــدة حافلة بالغنــاء والرقص، نظــرا لطبيعة الفيلم 
الــذي يعــد أيقونــة بــرودواي الموســيقية، الذي عرض كمســرحية 
فــي عــام 1957، وكان ســبيلبرغ صــرح في لقاء مــع برنامج “غود 
مســرحياته  مــن  “واحــدة  بأنهــا:  التلفزيونــي،  أميــركا”  مورنينــغ 
المفضلــة فــي بــرودواي، موســيقى عظيمة، وكلمــات ضمن أعظم 

ما كتب على اإلطاق”.
وأضاف أنه “يمكن القول إنني مهتم جدًا بالقصة، وهي في عقلي 

ضمن مشاريع مقبلة”.

عن المواجهات بين مهاجرين من أميركا الجنوبية واألصليين

West Side Story عودة

تناقــل نشــطاء عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي الصــور األولــى 
الخاصة بكواليس النسخة الجديدة لفيلم الجاسوسية والكوميديا 
“Charlie’s Angels”، الــذي يشــارك فــي بطولتــه نخبــة مــن نجــوم 
ونجمــات هوليوود، منهم كريســتين ســتيوارت، ونعومي ســكوت، 
وإيا بالينسكا، ونوح سنتينيو، دجيمون هونسو، وهو إعادة إنتاج 

لسلسلة حملت نفس االسم طرحت تجاريًا عام 2000.
وأظهــرت صــور كواليــس الفيلــم، المرتقب طرحــه تجاريًا منتصف 
“لوكيشــن”  مــن  بأكثــر  الشــخصيات  مــن  العديــد  المقبــل،  نوفمبــر 
تصويــر، كمــا ظهــرت مخرجة الفيلــم، النجمة األميركيــة، إليزابيث 

بانكس، التي تشارك أيضًا ببطولة الفيلم.
وتــدور األحــداث فــي إطــار كوميــدي أكشــن حــول 3 جاسوســات 
يعملن لدى رجل أعمال يدعى “تشــارلي”، ويقمن بحمايته، ليمررن 
بالكثيــر مــن مواقــف األكشــن واإلثــارة، التــي تتحــول معظمها إلى 

مواقف كوميدية.
و”Charlie’s Angels” قدمت فكرته ألول مرة بمسلســل تلفزيوني 
عــرض علــى قنــاة “abc” مــدة خمســة مواســم مــا بيــن 1976 إلــى 
1981، وقــام ببطولتــه كل مــن كيــت جاكســون، وفــرح فاوســت، 
وجاكليــن ســميث، وديفيــد دويل، إلــى أن تم تحويلها إلى سلســلة 
ســينمائية عــرض أول أجزائها عام 2000، وشــارك فــي بطولته كل 
مــن كاميــرون ديــاز، ولوســي لــو، ودرو بــاري مور، وحقــق إيرادات 

عالمية تخطت حاجز ال130 مليون دوالر.
يذكــر أن كريســتين ســتيوارت تقــوم ببطولــة عــدد مــن المشــاريع 
Un� “الســينمائية خال العام المقبل، ومنها فيلم األكشــن واإلثارة 
Against All En�“ إلــى جانــب فيلــم الســيرة الذاتيــة ،”derwater
emies”. ولكريســتين حضــور الفــت في الســينما العالميــة، غير أن 
بدايتهــا الحقيقيــة كانــت مــع عــام 2001، عندمــا اّطلعت بــدوٍر في 
فيلــٍم مســتقّلThe safety of objects مــع جليــن كلــوز. ولكن كان 
دورهــا فــي فيلــم Panic Room إلــى جانــب جودي فوســتر هو ما 

ساهم في كشف موهبتها للجمهور.

قدم على “abc” لمدة 5 مواســم ما بين 1976 إلى 1981

Charlie’s Angels 2019
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اهتم بصحتك واعتِن بنوعية غذائك.

تعطي جهودك وخططك نتائج جيدة.
 

بإمكانك تسوية المشكالت وإيجاد الحلول.
 

تمنح نفسك بضعة أيام راحة واستحماًما.

حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة 

ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك.

تحاش االنزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

مفاجآت متعاقبة تدفعك إلى إعادة النظر.
 

ُخْذ مزيًدا من الوقت التخاذ القرار الصائب .

ال تتوقع من ممارسة الرياضة كل الخير .

الخطوط جّيدة لالنطالق والتدقيق والبحث .

ال تقف مكتوًفا تراقب الحياة تمّر أمامك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 مايو

 1933

الزعيم النازي أدولف 
هتلر يقّرر حظر كافة 

النقابات العمالية 
في ألمانيا باعتبارها 

بؤًرا للشيوعيين، وذلك 
بعد شهور قليلة من وصوله 

إلى الحكم عبر االنتخابات.

أنهى الفنان السوري 
سامر إسماعيل، تصوير 

دوره في المسلسل 
الرمضاني “عبور” إلى 
جانب الفنانة األردنية 

صبا مبارك، وهو يتناول 
قصًصا إنسانية دون 
الغوص في السياسة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــان ــرجـ ــهـ ــمـ ــة فـــــي الـ ــ ــل ــ ــام ــ ــيـــم ش ــة تـــحـــكـ ــنـ ــجـ لـ

المرزوقي: “العين” متنفس للسينمائيين

تم تقديم لجنة التحكيم الشــاملة في انطالقة فعاليات الدورة األولى لمهرجان 
العيــن الســينمائي باإلمــارات المتحــدة العربية، تحت رعاية الشــيخ ســلطان بن 
طحنــون آل نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، بــدءا مــن لجنــة 
تحكيــم مســابقة »الصقــر اإلماراتــي«، التي تترأســها الممثلة والمنتجــة المصرية 
بشــرى، وتضــم األعضــاء الممثــل إبراهيم الحســاوي، والشــاعر إبراهيــم محمد، 

والمستشار الفني للجمعية العمانية للسينما محمد الكندي.

 أما لجنة تحكيم مسابقة »الصقر الخليجي« 
للســينما  العالــي  المعهــد  وكيــل  فيترأســها 
الدكتــور  مصــر  فــي  الفنــون  وأكاديميــة 
فهــم:  األعضــاء  أمــا  الديــن،  جمــال  هشــام 
الكاتــب والمخرج ناصر الظاهري، والمخرج 
والمنتــج خالــد محمــود، والناقــدة اللبنانيــة 
مارلين سلوم. بينما يترأس مسابقة »الصقر 
للفيلــم العربي واألجنبي« ومســابقة »الصقر 
للفيلم المدرســي« المخرج البحريني القدير 
بســام الــذوادي، وأعضائهــا الممثلــة ميســاء 
مغربــي، والممثــل منصور الفيلــي، والكاتب 

أحمد سالمين.

عالقات عامة

بالمهرجــان  العامــة  العالقــات  مديــر  اكــد 
لـــ  خــاص  تصريــح  فــي  المرزوقــي  علــي 
ســيصبح  المهرجــان  أن  البــالد”  “مســافات 
أوال  الخليجيــن  للســينمائيين  بيــت  مــن 
وأخيــرا منــذ الــدورة األولى للجميــع، حيث 
أعمــال  جــدول  فــي  مهمــة  منصــة  ســكون 
الســينما الخليجيــة حيث يقدم فــي الدورة 
ومواهــب  كبــار  لمخرجيــن  أفالمــًا  األولــى 
مبدعــة، وباألفالم المعروضة على شاشــات 
المهرجــان، الــذي يقــام فــي مدينــة العيــن، 
احتفاالً بحب الســينما والترويج الســياحي 
للمدينــة ومرافقهــا “نحــن نركــز فــي المقــام 
االول علــى االفالم الخليجية الن المهرجان 

يعتبر المتنفس للعديد من السينمائيين في 
ظــل غيــاب عــدد مــن المهرجانــات مؤخــرا، 
ونتطلــع الــى ان يكــون العيــن دائمــا واحــة 
لجميــع الســينمائيين الخليجييــن” الفتًا إلى 
المهرجان يركز على دعم المواهب المحلية، 
ليكون المنصة األبرز لعرض إبداعاتهم على 

الشاشة الذهبية.
وقال: “هذا المهرجان مصمم لصناع السينما 
فقــط ونحتفــي بهــم عبــر منصــة تجمعهــم، 
الســينمائيين  ثقافــة  تقــارب  مــع  خصوصــا 
الخليجيين والذي سيدفعهم لتقديم أعمال 
نحــاول  وســوف  المســتقبل  فــي  مشــتركة 
نجمعهــم بالتركيــز على صناع الســينما اكثر 

من اإلعالمي بصورة مباشرة”.
وقــال: “المهرجان اليــوم يعرف الموجودين 
العالقــات  فــي  ونحــن  العيــن  مدينــة  علــى 
المدينــة  تقديــم  هــو  بالمهرجــان  العامــة 
الخليجييــن  للســينمائيين  وامكاناتهــا 
للتصويــر فيهــا، وبوابة التواصــل معي ومع 
المهرجــان مــا تقدمــه العيــن” وأشــاد علــي 
المرزوقــي مــن اللجنة المنظمة بــان األفالم 

تقــدم  وعمومــا  المهرجــان  فــي  البحرينيــة 
جودة في طرحها وأفكارها ولها أهمية في 

الخليج”.

الكنز 2

فيلــم “الكنــز 2” بطولــة محمــد ســعد، محمد 
رمضــان، عبدالعزيــز مخيــون، هنــد صبــري، 
ومــن  حاتــم،  أحمــد  روبــي،  خليــل،  أمينــة 
إخراج شــريف عرفة الذي حضــر المهرجان 
وعــرض الفيلــم حصريــا فــي المهرجان أول 

مرة في الوطن العربي.
الجــزء الثاني من “الكنز« يحمل أحداًثا أهم 
الواضــح  فمــن  األول،  الجــزء  مــن  وأشــمل 
أن طبيعــة الفيلــم ال تســتهدف اإليــرادات، 

والتــي لــم تكــن هــدف صناعــه مــن البداية، 
والفيلم حول قصص حب تنشــأ بين أبطاله 
خــالل أحداثه، وذلك امتــداًدا للجزء األول، 
حيــث تتطور قصــة الحب التي نشــأت بين 
علــي الزيبــق، وابنــة صــالح الكلبــي، والتــي 
يقــوم بدورهمــا محمد رمضــان والذي ابدع 
تتطــور  كمــا  روبــي،  والنجمــة  الــدور،  فــي 
عالقــة الحــب بين حتشبســوت، وســمنوت، 
التــي يجســد دورهمــا النجمــة هنــد صبــري، 
وهاني عادل، وتســتمر قصة حب بين بشــر 
الكتاتنــي، ونعمــات، التي يجســدهما النجم 
محمــد ســعد، وأمينة خليل، كمــا تولد قصة 
حب جديد بين حســن بشر الكتاتني، ونهى 

عابدين في الجزء الثاني.
 واشــاد الجميــع ممــن شــاهدوا الفيلــم فــي 
افتتاح العين السينمائي باداء النجم محمد 
ســعد الــذي قــدم قدراتــه التمثيليــة بقــوة، 
حيــث يعتبــر هــذا الفيلــم لــه عالمــه فارقــه 
فــي مشــواره وتغييــر كان يحتــاج إليــه بعد 
سلســلة أفالمــه الكوميديــة المثيــرة للجدل 
عند البعض، وبالطبع يأتي هنا دور المخرج 
لتقديــم  باختيــاره  عرفــه  شــريف  الكبيــر 

شخصية بشر واألداء العالي في الفيلم. 

نظمــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار بالتعاون مــع الســفارة األميركية لدى 
مملكــة البحريــن علــى مــدى يوميــن متتاليين ورشــة عمــل “كتابة الســيناريو” 
يقدمها الروائي والكاتب األميركي بريت لوت، في المكتبة الخليفية بالمحرق

خــالل  المشــاركون  وتعــّرف 
كتابــة  أساســات  علــى  الورشــة 
لــوت  قــام  إذ  الســيناريو، 
الســيناريو،  بنــاء  مبــادئ  بشــرح 
العناصــر  مــن  عــدد  إلــى  مشــيًرا 
النــص  لقــوة  المعــززة  الرئيســة 

الــذي  والصــراع  كالشــخصيات 
الشــخصيات  هــذه  بيــن  ينشــأ 
لســبٍب مــا، وأخيــرا خاتمة النص 
التــي غالًبــا مــا تتأرجــح مــا بيــن 
تلــك  حصــول  وعــدم  حصــول 

الشخصيات على مبتغاها.

ورشة “ كتابة السيناريو” للروائي لوت
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 1935
تدشين ناطحة السحاب األميركية إمباير ستيت في مدينة نيويورك

 1945
 القوات السوفيتية تعلن عن سقوط برلين 

 1952
انطالق الطائرة “كوميت 1-” وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ 

 1972
اختطاف طائرة سابينا رحلة 572 من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 1986
انتخاب سنيان حساني رئيًسا ليوغوسالفيا

22

بعد إلغاء عرض مسلســلها الجديد “مملكة إبليس” واســتمرار 
ســوء الحظ الذي يالزم أعمالها المرشحة للعرض في موسم 
درامــا رمضان للعــام الثاني على التوالي، قــّررت الفنانة رانيا 
يوســف تحدي النحس والمشــاركة فــي الموســم ببرنامج 
ا، ويستهدف تعريف  جديد ستنتجه بنفسها، ويعرض أسبوعيًّ

جمهورهــا على أهم محطاتهــا الفنية. وأطلقــت رانيا اإلعالن 
التشــويقي األول لبرنامجهــا الجديد بعنوان “رحلــة رانيا” المقرر 

عرضه كل خميس طوال شهر رمضان عبر قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب”.

أعلنت الفنانة يســرا منذ فترة اســتعدادها لعمل ســينمائي 
جديد للكاتب إبراهيم عيســى لتعّوض جمهورها عن غيابها 
في الموســم الرمضاني الجديد، غير أنها تعرضت لحمالت 
مــن االنتقادات الواســعة فــور إعالنها التعــاون مع منتج 
العمــل أحمــد الســبكي، وذلك من خــالل عمــل “المقام 

الرفيع”، حيث بدأت أولى جلســات التحضيرات له مع كاتب 
ومخــرج الفيلــم قبل أيام، إال أنها ردت، وقالــت إنها ال يمكن أن 

تخجل من عملها مع السبكي.

كشــف المطرب إيهاب توفيق عن رأيه في األغاني التي قدمها 
محمد رمضان خالل الفترة الماضية.

 قال توفيق إن األمر أصبح مختلًفا عن الماضي، إذ لم يعد 
هناك رقابة شــديدة على األعمال التي تقدم، والرد على أي 
انتقاد يوجه ألي عمل هو أن من ال يعجبه األمر باستطاعته 

أال يســمع أو أن يغّيــر القناة علــى التلفاز وال يشــاهد ما ال 
يعجبه.

 تابع قائاًل إن الجمهور أحياًنا يتسبب في نجاح أغنيات.

توفيق ورمضانيسرا تردنحس رانيا

طارق البحار



ورش تعليمية وأمسيات ضمن مهرجان التراث السنوي

انتهت الفنانة سلوى الجراش من تصوير مشاهدها في المسلسل  «
الجديد “جديدك نديمك” من تأليف جمال الصقر وإخراج مصطفى 

رشيد وإنتاج شركة أبوطبي لإلعالم ومنتج منفذ فريم بوكس لإلنتاج 
الفني وبمشاركة نخبة من فناني البحرين واإلمارات منهم الفنانة 

سعاد علي، والفنان اإلماراتي القدير جابر نغموش، والفنان موسى 
بقيش والفنان جمعة علي وآخرون.

لليــوم الســادس علــى التوالــي، تســتمر فعاليات 
والعشــرين  الســابع  الســنوي  التــراث  مهرجــان 
بالقرب من قلعة الشــيخ سلمان بن أحمد الفاتح 
العربيــة”،  “الخيــل  بعنــوان  الرفــاع  مدينــة  فــي 
حيــث اســتمتع جمهــور المهرجــان بالعديــد مــن 
للفــن  أمســيتان  مــن ضمنهــا  المميــزة  األنشــطة 
الشــعبي قدمتهمــا فرقتــا دار شــباب الحــد ودار 

شباب الرفاع.
الحــد أجــواء   واســتحضرت فرقــة دار شــباب 
تراثية متنوعة إلى خيمة الفعاليات، حيث أّدت 
ألواًنا مختلفة من إبداعاتها. فيما استهلت فرقة 
دار شباب الرفاع أمسيتها بفن الدزة والفريسة.

 ويســتمر مهرجــان التراث الســنوي حتى يوم 3 
مايو 2019 ما بين الســاعة 5:00 و9:00 مســاًء، 
بمعايشــة تجربــة  زواره  المهرجــان  َيِعــد  حيــث 
التــراث  متكاملــة. ويصاحــب مهرجــان  تراثيــة 
هــذا العــام مجموعــة مــن المعارض التــي تعطي 
الزائــر لمحــات حــول أصالــة الخيــل العربيــة في 
مملكــة البحريــن، كمعــرض “خيــل مــن التاريــخ” 
الــذي يقــدم صــوًرا ومخطوطــات مــن مقتنيــات 
متحــف البحريــن الوطنــي توّثــق مكانــة الخيــل 
في البحرين السّيما عند حكامها الكرام على مر 
التاريــخ، ومعــرض “بيــن الخيــل والخّيــال” الذي 

يتضمن مجموعة منّوعة لمعدات تتعّلق بالخيل 
فوتوغرافــي  ومعــرض  والخيالــة،  وبالفرســان 
يســلط الضوء على “الخيل الملكية”. كما يحضر 
الفــن التشــكيلي فــي فعاليــات المهرجــان ضمــن 

معرض “من وحي التراث”.
ســوق  يقــام  التــراث  مهرجــان  هامــش  وعلــى 
شــعبي تقــّدم فيه منتجات محليــة متنوعة. كما 
ســيتمكن رّواد المهرجــان أيًضــا مــن االســتمتاع 
بتجربــة تــذّوق تراثيــة متكاملــة، حيــث توجــد 

العديد من المقاهي داخل ساحة المهرجان.
 ومــن أجــل تعزيــز الوعــي بالمكونــات التراثيــة 
بالخيــل  المتعلقــة  تلــك  وخصوًصــا  البحرينيــة 
العربيــة األصيلــة، يقــّدم المهرجــان سلســلة مــن 
ورش العمــل التي تناســب مختلف األعمار. فقد 
أقيمــت اليــوم االثنيــن ورشــة عمل رســم الخيل 
عمــل  وورشــة  الحكايــا،  وســرد  الحجــر،  علــى 

اإلبداع الحر.
 جديــر بالذكــر أن النســخة الســابعة والعشــرين 

مــن  كل  بدعــم  تأتــي  التــراث  مهرجــان  مــن 
شــركة  الفنــي،  لإلبــداع  بشــير  عمــار  ســتوديو 
العالميــة.  البــّداد  وشــركة  كريتيــف،  ديزايــن 
عــدد  أيًضــا  المهرجــان  دعــم  فــي  ســاهم  وقــد 
وهــي:  الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  مــن 
وزارة األشــغال، وزارة الداخليــة، وزارة العــدل 
والشــؤون اإلســامية واألوقاف، وزارة الصحة، 
والمحافظــة الجنوبية، باإلضافة إلى متجر عليا 

فاورز وإي إي لتأجير السيارات.
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بمناســبة قدوم شــهر رمضان المبارك، أكد 
المســاعد  اإلعــام  شــؤون  وزارة  وكيــل 
لإلذاعة والتلفزيون عبدهللا الدوســري أن 
إذاعة البحرين في دورتها البرامجية في 
شــهر رمضان المبارك استعدت بمجموعة 
متنوعة من البرامج التي تتناسب وروح 
هــذا الشــهر الفضيــل من البرامــج الدينية 
بشــكل  المتصلــة  والبرامــج  والترفيهيــة 
البحريــن  إذاعــة  مســتمعي  مــع  مباشــر 
عبــر مختلــف موجاتها.وأشــار أن برامــج 
اإلذاعــة كمــا هــو متبــع حرصنــا أن يغلــب 
عليها الطابع المحلي الذي تتميز به إذاعة 
البحريــن دوما والذي يمثل هوية خالصة 
يتم تكريســها فــي ضوء توجيهــات وزير 
معربــا  الرميحــي،  علــى  اإلعــام  شــؤون 
عــن تقديــره الكبير لســعادة وزير شــؤون 
اإلعــام على مــا يحظى به قطاع اإلذاعة 
والتلفزيــون مــن اهتمــام متواصــل . كمــا 
التــي  الطيبــة  بالجهــود  الدوســري  نــوه 
بذلهــا كافــة العامليــن بإذاعــة وتلفزيــون 
البحريــن في اعداد هــذه الباقة المتنوعة 
مــن البرامــج وأعلــن عــن برامــج الــدورة 

الرمضانية إلذاعة البحرين ،
هــذا وتشــتمل الــدورة الرمضانيــة إلذاعة 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  علــى  البحريــن 
البرامــج منها: برامج المســابقات، برنامج 
ســيبث  يومــي  برنامــج  وهــو  “الاتــري” 
علــى موجــة بحريــن إف.إم يوميــًا وهــو 
مــن إعــداد وتقديم عماد عبدهللا، وســيما 
العريفــي، وعبــدهللا جمال وإخــراج أحمد 
ويهــدف  الشــوملي،  وعبــدهللا  العبيدلــي 
إلــى تعريــف األجيــال بالتــراث البحريني 
األصيــل. وبرنامــج “مســابقة عيالنا” وهو 

برنامــج مســابقة رمضانيــة ســيبث علــى 
موجــة البرنامج العام مــن إعداد وتقديم 

فايز السادة وإخراج خليل إبراهيم.
برنامــج  أيضــا  المســابقات  برامــج  ومــن 
“حليــة الماهــر” وهــو برنامج مســابقة في 
تــاوة القــرآن الكريــم تبــث يوميــًا علــى 
إذاعــة القــرآن الكريم من إعــداد وتقديم: 

جعفر جناحي وحسن الساعاتي
ومن السهرات التي ستبث على البرنامج 
العام وموجة بحرين إف.إم، ســهرة “على 
ضي الشعر” وهي سهرة شعرية من تقديم 
الحمــري  وإعــداد محســن  العيــد  يونــس 
وإخراج حمد بوقيس وتستضيف شعراء 
البحرين والخليج وتتحدث عن تجاربهم 
الشــعرية وذكرياتهم مــع رمضان. وكذلك 
ســهرة “أعــام مــن الرياضــة” وهي ســهرة 
أســبوعية من إعداد وتقديم محمد عبده 
واخــراج ابراهيــم تلفــت وتلقــي الضــوء 
على مجموعة من الشــخصيات الرياضية 
التــي كان لهــا األثــر الكبيــر علــى المشــهد 
الرياضــي فــي مملكــة البحريــن، وســهرة 
ترفيهــي  بطابــع  ســهرة  وهــي  “ســتوب” 
وفكاهي من إعداد وتقديم نيلة الرويعي 
اخراج راشــد ســند، وتتمحور في اختيار 
مشــارك واختبار ســرعة بديهته وطاقته 
الوظائــف  بعــض  تقمــص  علــى  وقدرتــه 
المدرجــة في البرنامج والمحددة مســبقًا 
“عوايدنــا”  وســهرة  اإلعــداد.  طاقــم  مــن 
وهــي ســهرة حوارية مــن إعــداد وتقديم 
نــورة أبوالشــوك واخــراج حمــد بوقيــس 
الممثليــن  مــن  مجموعــة  وتســتضيف 
البحرينييــن المعروفيــن وتحاورهــم فــي 
الرمضانيــة، وســهرة  أعمالهــم وعاداتهــم 

“أنهــم مــن بــادي” وهــي ســهرة حواريــة 
مــن إعداد منيرة ســلمان وتقديم نســرين 

معروف اخراج زينب القحطاني.
كما سيبث البرنامج العام وموجة بحرين 
إف.إم مجموعــة مــن األعمــال الدراميــة 
مــن ابرزها مسلســل “ابــن بطوطة. الجزء 
الثانــي” مــن تأليــف منــى مرعــي وإخراج 
إيناس يعقوب، وتمثيل كوكبة من فناني 
ومسلســل  البحريــن  مملكــة  وإعاميــي 
درامــي  مسلســل  وهــو  اللهــم”  “باســمك 
إســامي مــن 30 حلقــة مــن تأليــف أحمد 
الضــوي ومحمــد عــزت وإخــراج إينــاس 
يعقــوب وبرنامــج “قصــص األمثــال” مــن 
فاطمــة  وتمثيــل  محمــد،  فاطمــة  إعــداد 
محمــد، حســن الســاعاتي، علــي الطريــف 

وسالم العثمان.
برنامــج  الكريــم  القــرآن  إذاعــة  وســتبث 
“محــراب التهجــد” وهــو برنامــج يبدأ في 
العشــر األواخر من شــهر رمضان المبارك، 
ممــن  مســاجد  عشــرة  باختيــار  ويقــوم 

تضم أفضل وأشــهر قراء مملكة البحرين 
والقراء الزائرين، وتتم استضافة المقرئ 
وتســجيل التــاوة الرمضانيــة لتبــث فــي 
اليــوم التالــي والبرنامــج إعــداد وتقديــم 

حسن الساعاتي وإخراج عبد هللا جمال
فــي  زمــان  “مــن  برنامــج  ســيبث  كمــا 

رمضان” على البرنامج العام وهو برنامج 
البرامــج  بعــض  ينتقــي  مســجل  يومــي 
المكتبــة  مــن  الرمضانيــة  والمسلســات 
الســبعينيات  فــي  والمقدمــة  اإلذاعيــة 
والثمانينيــات مــن إعــداد مبــارك خميــس 
حمــد  واخــراج  محمــد  فاطمــة  وتقديــم 

الشريان
وسيبث برنامج “أقاليم من عمق التاريخ” 
إف.إم  وبحريــن  العــام  البرنامــج  علــى 
الشــبابية وهــو برنامــج ثقافــي تاريخــي 
يســتعرض أبــرز المــدن التي أســهمت في 
تغييــر وجــه التاريــخ وازدهــار الحضــارة 
“لســعة”  برنامــج  ســيبث  كمــا  اإلنســانية 
يطــرح  مســجل  رمضانــي  برنامــج  وهــو 
مواضيــع اجتماعيــة مختلفــة مــن إعــداد 
وتقديم آالء البناء وإخراج صابر السعيد 

واستطاعات شيخة بوكمال.
وبرنامــج “الصحابــة في رمضان” ســيبث 
إف.إم  وبحريــن  العــام  البرنامــج  علــى 

وتقديــم  اعــداد  مــن  الكريــم  والقــرآن 
عبدالرحمــن  راشــد  الشــيخ  الدكتــور 

العسيري
فيما سيبث برنامج دالالت على البرنامج 
مــن  والشــبابية  إف.إم  وبحريــن  العــام 
إعــداد وتقديــم ناصر جبــر وإخراج أمينة 

إسماعيل.
كمــا ســتبث إذاعة البحريــن مجموعة من 
الفواصــل على موجاتهــا المختلفة، فعلي 
إذاعة القرآن الكريم سيبث فاصل بعنوان 
الفواصــل  مــن  مجموعــة  وهــي  “يقيــن” 
تهــدف إلــى تعزيــز اإليمــان اليقيــن باللــه 
ووحدانيتــه وصــدق نبيــه الكريــم، إعداد 
وتقديــم أنــس العمــادي ومحمــد الكواري 

وإخراج أحمد بوريان.
كمــا تبــث فواصل متعددة علــى البرنامج 
منهــا  والشــبابية  إف.إم  وبحريــن  العــام 
فاصــل “مواويل” ويتضمــن مجموعة من 
المواويــل الشــعبية الروحانيــة، تقدم في 
صــورة إخراجيــة تمزج األســلوب الديني 
بالشــعبي التراثي، اختيار يونس ســلمان، 
وتقديــم عمــاد عبــدهللا وســيما العريفــي 
“ريــان  وفاصــل  نعمــه.  محمــد  وإخــراج 
دينيــة  شــعرية  فواصــل  وهــي  القصيــد” 
وشــعائره  الفضيــل  الشــهر  عــن  تتحــدث 

وفضائله.
فيمــا ســيكون فاصــل “مواقيــت الصــاة” 
علــى جميــع اإلذاعات للتعريــف بمواقيت 
اآلذان  مواعيــد  قبــل  وبثهــا  اآلذان  رفــع 

بفترات مناسبة، إخراج حمد المرباطي.

إذاعة البحرين تطلق مجموعة متنوعة من البرامج في رمضان
األذواق ــف  ــل ــت ــخ م ــي  ــبـ ــلـ وتـ ــي...  ــ ــل ــ ــح ــ ــم ــ ال الـــطـــابـــع  ــا  ــه ــي ــل ع يـــغـــلـــب 
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الكويت .. جمع “أغلى دية في العالم”
تمكنــت حملــة التبرعــات التــي أطلقــت في 
الكويــت مــن جمــع أغلــى ديــة فــي العالــم 
قاتــل  العازمــي،  نقــا  خالــد  عــن  لدفعهــا 
اإلعالمية هداية الســلطان السالم، وقيمتها 
10 ماليين دينار أي نحو 33 مليون دوالر.

 وانشــغل أهــل الكويــت وبنوكهــا ووســائل 
التــي  الديــة  هــذه  جمــع  بقضيــة  إعالمهــا 
لمســألة  بشــأنها  التبرعــات  حملــة  تحولــت 

وطنية بامتياز.
وســتدفع الديــة لورثة اإلعالميــة الكويتية 
الراحلة هداية الســلطان الســالم التي قتلها 
خالــد نقــا العازمــي منــذ 18 ســنة بإطالق 6 
رصاصات عليها وُحكم عليه باإلعدام ومن 
ثم خّفف الحكم إلى المؤّبد وقضى مدة 18 
ســنة منه في الســجن. ولقيت حملة التبّرع 
إلطالقه ترحيًبا واســًعا لدى عموم الشــعب 
الكويتــي وأفــراد قبيلتــه خصوًصــا )قبيلــة 
العــوازم، إحدى أكبــر القبائل فــي الكويت(، 
وذلك بعد موافقة ورثة اإلعالمية السلطان 
علــى قبــول الدية مقابل التنــازل عن حقهم 
واالكتفــاء بالمــدة التــي قضاهــا القاتــل في 
السجن.  ونتيجة اإلقبال على التبرع لجمع 

المبلــغ، حصلــت أزمــة فــي بنــوك الكويــت، 
وجرى طلب المســاعدة من البنك المركزي. 
وتبّنــى  ســاعة.   24 خــالل  المبلــغ  وجمــع 
الحملــة نــواب في مجلــس األمــة الكويتي.  
وتعــود تفاصيل قضية قتــل اإلعالمية إلى 
مقال كتبته في مجلة “المجالس” الكويتية 
التــي كانــت ترأس تحريرهــا وتحدثت فيه 
عــن ذكريــات طفولتهــا وقالــت إن الرقــص 

الكويــت،  فــي  النســاء  علــى  محّرًمــا  كان 
وأّن عائلــة مــن قبيلة العــوازم لديها فتيات 
يمتهّن الرقص ويتم دعوتهن إلى الحفالت 
القاتــل  اعتبــره  الــذي  األمــر  المــال،  مقابــل 
إســاءة لقبيلتــه وهــو كان آنــذاك ضابط في 
الجيــش، فقــام بمالحقــة هدايــة الســلطان 
وقتلها عند إشــارة المرور بست طلقات من 

مسّدسه الحكومي.

دشــنت الكويــت، أمــس األربعــاء، جســًرا 
يمتــد علــى طــول 36 كلــم فــوق البحــر، 

ويعتبر أحد أطول الجسور في العالم.
الســابق،  البــالد  أميــر  جســر  وســيربط 
الشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح، العاصمــة 
الكويتيــة بشــمالها، حيــث يقــع مشــروع 
“مدينــة الحريــر” التــي تخطــط الحكومة 
إلــى اســتثمار موســع بهــا، بهــدف إحيــاء 
روح “طريــق الحرير” التجاري التاريخي.  
منطقــة  تحويــل  إلــى  الكويــت  وتتطلــع 
شــمالها  أقصــى  فــي  الواقعــة  الصبيــة 
منطقــة  إلــى  العراقيــة،  الحــدود  قــرب 
حــرة ضخمة تربط الخليج بوســط آســيا 
وأوروبا، بكلفة تقدر بمليارات الدوالرات.

 ويفترض أن يقلص الجسر  «
البحري زمن القيادة بين مدينة 

الكويت ومنطقة الصبية من 
ا إلى 20 دقيقة.  90 دقيقة، حاليًّ

وتتوقع الحكومة الكويتية أن 
تبلغ قيمة االستثمارات 
في مشروع “مدينة 

الحرير” نحو 100 
مليار دوالر.

الكويت تدشن أحد 
أطول جسور العالم شــّدد مديــر وكالــة الفضاء األميركية “ناســا”، جيم برايدنســتاين، علــى ضرورة أخذ 

مخاطــر اصطــدام كويكبــات قاتلــة بــاألرض علــى محمــل الجــد، وفــق مــا ذكــر موقع 
“سكاي نيوز” البريطاني.

 وحــّذر برايدنســتاين مــن خطــر اصطــدام 
“لــم  حــال  فــي  بــاألرض  قاتلــة  كويكبــات 
يتــم حمايــة كوكبنا بشــكل أفضــل وتقوية 
دفاعاته”. وقال مدير “ناسا” إن التحذيرات 
المماثلة غالبا ما كانت تكون محط تسلية 
وســخرية، مضيًفــا “حــان الوقــت ألخذهــا 

على محمل الجد.. التهديدات حقيقية”.

وتابع “يجب اتخاذ القرار الصحيح  «
في الوقت الصحيح، من خالل تغيير 
مسار الكويكب الذي يشكل خطًرا أو 

إخالء المنطقة التي يمكن أن يقع 
فيها االصطدام”.

أقدم شاب مصري على تسلق هرم خوفو العمالق والوصول إلى قمته، وذلك بعد أن 
تمكن من اإلفالت من عناصر شرطة اآلثار التي حاولت إيقافه.

وأوضــح المــدير العــام لمنطقــة آثــار الهــرم، 
أشــرف محــي، أنه في صباح أمــس األربعاء، 
تسلق شاب مصري الهرم األكبر للملك خوفو، 
وذلــك بعد دخوله منطقــة األهرامات األثرية 
تذكــرة  مســتخدًما  الرئيســية،  البوابــة  مــن 
دخــول نظاميــة.  وحــاول أفــراد مــن شــرطة 
الســياحة واآلثــار منــع الشــاب مــن محاولــة 

التسلق وتتبعه، إال أنه قاومهم وألقى عليهم 
الحجــارة، وفــر بعدهــا هارًبــا إلــى قمــة الهرم 
وانتزع الساري الخشبي الموضوع فوق قمة 

الهرم لتحديد ارتفاعه األصلي.

واستطاعت شرطة السياحة واآلثار  «
وأفراد أمن آثار من القبض على 

الشاب، في نهاية المطاف.

ناسا تخشى على األرض من “الكويكب القاتل”

مصري يتسلق عنوة قمة الهرم األكبر

نماذج من إبداعات دار كريستيان ديور خالل عرض 
أزياء مجموعة كروسير 2020 في قصر بادي في 

مدينة مراكش المغربية )أف ب(

أثــارت فتــاة أميركيــة، ضجــة علــى شــبكة اإلنترنــت، بعــد تشــوه مالمحهــا، بفعل 
شــطيرة برغــر. تناولــت أمايــة إيفانــز، البالغــة مــن العمــر 18 عاًمــا، برغــر بقــري، 
واســتيقظت في حالة صدمة، عندما وجدت أن شــفتيها منتفخة، وهو ما دفعها 
لزيــارة المستشــفى، بحســب صحيفــة “ذا صــن” البريطانيــة.  وكانــت أمايــة، مــن 
والية ميسيســيبي األميركية، تناولت برغر، وانتفخت شــفتيها 3 أضعاف حجمها 
الطبيعــي، وبــدأت بالتقــاط الصور ومقاطع الفيديو لشــفتيها لمشــاركة حالتها مع 
مستخدمي اإلنترنت.  وغردت أماية بصورة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”، 
مع تعليق هو: “درس اليوم: التمسك بما تعرفه، قم بشراء األشياء التي تشتريها 

دائًما.. قد ال يؤلمك تجربة األطعمة الجديدة، لكن ذلك ما حدث معها”.

وأحدثت تغريدة أماية ضجة كبرى، ونالت إعجاب 173 ألف شخص، وقالت  «
الفتاة إن حجم شفتيها ازداد كل ساعة واستمر في التضخم واضطرت 

إلى زيارة الطبيب. وأشارت إلى أن أدوية الحساسية فشلت في عالج 
التورم، وانتهى بها األمر إلى قضاء يومين في المستشفى للعالج.

شطيرة برغر تشّوه وجه فتاة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

خطة أميركية صهيونية

حقق منشور بعنوان “سر السالح 
ونقــوش الوســائد... هــل كشــف 
زعيــم داعش مكان اختبائه دون 
قصــد؟” أعلى معــدل تفاعل على 
إنســتغرام “البــالد” فــي اليوميــن 
الماضييــن. وقــال مديــر حســاب 
 house_of_stones1951 @
“خطــة أميركيــة صهيونية حتى 
دولــة  فــي  أنــه  الجميــع  يعتقــد 
يعنــي  خليجيــة...  أو  عربيــة 

داعش هم المسلمين”.

واشــنطن،  فــي  أميركيــة  ســيدة  أبلغــت 
الشــرطة عن فقــدان زوجها الــذي يبلغ من 
العمــر 64 عاًمــا، بعــد أن تأخــر فــي عودتــه 
إلى المنزل كما هو معتاد. ونتيجة للبحث، 
عثــر رجــال الشــرطة علــى ســيارة الرجــل، 
التــي كانــت مركونــة علــى جانــب طريــق 
الغابــة، وفيهــا خريطة تحتــوي على جميع 
المواقــع التــي أراد الرجــل زيارتهــا أثنــاء 
جولة المشــي المعتادة.  وأشــار الموقع أن 
ا فــي العثور  الحــظ والكلــب لعبــا دوًرا مهمًّ
علــى الــزوج المفقــود، حيــث ســمع رجــال 
الشــرطة صــوت نبــاح كلــب وبعــد نصــف 
ســاعة استطاعوا الوصول إليه جالًسا إلى 

جانب جثة صاحبه طوال الوقت.

 وقال شريف منطقة بيرس: “لوال  «
نباح الكلب “ديزي” الوفي، ما كان 
بمقدورنا أن ننجح في تعقب أثر 
الرجل”.  وقال الموقع إن الزوج 

توفى متأثًرا بجراحه، بعد سقوطه 
من مكان مرتفع.

يعتزمــون  ممــن  كثيــًرا  أن  شــك  ال 
الــزواج ينتظــرون ذلــك اليــوم أو تلــك 
الليلــة ويعدون الســاعات مــن أجل أن 
تنقضي ويذهب الضيوف والعروسان 
كل فــي طريقه.  فقد قــّرر عريس، أنه 
مــن األفضــل لــه أن يلعب لعبــة القتال 
علــى هاتفــه الذكي بدالً مــن متابعة ما 
يحــدث أو علــى األقــل التواصــل مــع 
العروس الجالســة بجانبه، بحســب ما 

ذكر موقع ميل أونالين البريطاني.

 وبدا العريس منهمًكا للغاية  «
باللعبة، وربما كان يخسر 
حيث إنه كان يضغط على 

مفاتيح اللعبة الشبيهة بلعبة 
“فورتنايت”، بعصبية، فيما كانت 

عروسه تنظر إليه، ربما مستغربة 
من الموقف ومتسائلة عن 

المستقبل الذي ينتظرها. ولم 
يكلف العريس نفسه حتى إلى 

النظر إلى أحد الضيوف الذي قدم 
لهما هدية الزواج، بسبب اللعبة.

كلب وفي يساعد 
في العثور على 

جثة صاحبه

عريس يلعب 
“فورتنايت” 

خالل زفافه
نقلــت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة تقارير عن شــراء النجم البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو أغلى سيارة في العالم، التي تنتجها بشركة “بوغاتي”.

وأوضح المصــدر أن مهاجم يوفنتوس “يعتقد” 
التــي  الســيارة،  مــن  نمــوذج  أول  اقتنــى  أنــه 
ســيصنع منهــا عــدد محــدود فــي العالــم، بـــ11 

مليون يورو )12 مليون دوالر أميركي(.
 وقالت الصحيفة إن الشــركة الفرنســية كشفت 
أن ســيارتها الجديــدة وجــدت أول مشــتر لهــا، 
“لــن  وتابعــت  هويتــه.  كشــف  رفضــت  لكنهــا 
يتمكــن المالــك مــن قيــادة الســيارة إلــى حيــن 

عــام 2021، حيــث ال تــزال الشــركة بحاجــة إلى 
وضــع اللمســات األخيــرة على بعــض التفاصيل 

الصغيرة على النموذج األولي للسيارة”.

وكشفت شركة “بوغاتي” لصناعة  «
السيارات عن أحدث منتجاتها خالل 

معرض جنيف للسيارات 2019، حيث 
أطلقت عليها لقب”ال فواتور نوار”، لتصبح 

بذلك أغلى السيارات في كل العصور.

رونالدو يشتري أغلى سيارة في التاريخ

الممثلة األميركية إيفا لونغوريا تحضر حفل هوليوود في مجال الترفيه 
في لوس أنجلوس )أ ف ب( ا وصنعت تقديًرا لطراز “تايب 57 أس سي أتالنتيك”، التي  وتعد “السيارة السوداء”، جديدة كليًّ

اعتبرت أيقونة جان بوغاتي
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