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الماليــة  الشــؤون  لجنــة  رئيــس  كشــف 
خالــد  الشــورى  بمجلــس  واالقتصاديــة 
المســقطي عن طرح اللجنــة مبادرة للوصول 
والحكومــة  “النــواب”  مــع  توافقيــة  لصيغــة 
الســكن االجتماعــي  لزيــادة تمويــل برنامــج 
المســتفيدة  الشــريحة  يزيــد  بمــا  )مزايــا( 
بزيــادة العمــر وخفــض راتــب المســتحق، إذا 
كان باإلمــكان الوصــول لتوافــق يتيح إجراء 
العامــة  الميزانيــة  مشــروع  مناقــات ضمــن 

للدولة للعامين 2019 - 2020.
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 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام

 حضرة صاحب الجاللة الملك
  حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

 وصاحب السمو الملكي األمير
   خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 وصاحب السمو الملكي األمير
   سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

بمناسبة نجاح سباقات الفورموال1

)٠٨(

لـسـداد مـستـحـقـات “الصـغـيـرة والمتـوسـطـة”
أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بدفــع االلتزامات 
المســتحقة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
لدى عدد من الوزارات وتمرير تســديد الفواتير 
المســتحقة بشــكل عاجــل عبــر النظــام المالــي 
المركــزي لمباشــرة دفعهــا للشــركات فــي أســرع 
وقــت ممكــن وقبــل اإلقفــال النهائــي لحســابات 

السنة المالية 2018. 
الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  وأحــاط 
المجلــس بأنــه تنفيــذا لتوجيهات ســموه ســيتم 
رصد 21 مليون دينار لســرعة سداد مستحقات 
الشــركات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 

لدى عدد من الوزارات.  وكان ســموه قد ترأس 
الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء 

بقصر القضيبية صباح أمس. 
وأشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
بنجــاح ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى لطيران 
الخليج للفورما 1 2019 في نسخته الخامسة 
عشــرة وبمــا يمثلــه هــذا الســباق مــن تظاهــرة 
رياضية سياحية اقتصادية ناجحة بفضل دعم 
ومســاندة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ووافــق المجلــس على مشــروع قانون 

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء)٠٣(

مليون دوالر
21

سمو رئيس الوزراء 
يأمر بسرعة دفع 

االلتزامات المالية 
على الوزارات

مشروع بشأن 
التطوع لخدمة 

قوات األمن العام

“األهلي المتحد” ضمن 
أفضل 500 عالمة 

ا مصرفية عالميًّ

تدشين “أمازون 
ويب سيرفسيز” 

ا رسميًّ
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“القابضة للنفط” 
توقع خطابا نوايا

 مع “شيفرون”
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سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء

سمو رئيس الوزراء يأمر بدفع االلتزامات المستحقة على الوزارات
وزير المالية: رصد 21 مليون دينار لسداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المذكــرات  فــي  المجلــس  نظــر  ذلــك  بعــد 
واتخــذ  أعمالــه  جــدول  علــى  المدرجــة 

بشأنها من القرارات ما يلي:

أوال: وافــق مجلــس الــوزراء علــى مشــروع 
قانــون بشــأن التطــوع لخدمــة قــوات األمن 
مشــروع  إحالــة  المجلــس  وقــرر  العــام، 
القانون إلى مجلس النواب وذلك في ضوء 
توصيــة اللجنــة الوزارية للشــؤون القانونية 
رئيــس  نائــب  عرضهــا  التــي  والتشــريعية 
مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بناء 
علــى المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من 

وزير الداخلية.
ثانيــا: وافق مجلــس الوزراء علــى مذكرتي 
والواليــات  البحريــن  مملكــة  بيــن  تفاهــم 
المتحدة األميركية عرضهما وزير الداخلية، 

األمنــي،  التعــاون  بشــأن   FBI مــع  األولــى 
والثانية بشأن االستفادة من خبرة المتحف 
الوطنــي بالواليــات المتحــدة األميركية في 
إنشــاء متحف للشرطة بوزارة الداخلية في 

مملكة البحرين.
علــى  البحريــن  مملكــة  مــن  حرصــا  ثالثــا: 
المشــاركة فــي إصالحــات وتعديــل حصص 
الدول األعضاء المساهمة في البنك الدولي 
التــي تفضــي لمزيــد مــن اإلصالحــات فــي 
أنظمــة البنــك المذكــور، فقــد وافــق مجلــس 
الــوزراء علــى رفع مســاهمة مملكة البحرين 
البنــك  فــي  واالنتقائيــة  العامــة  لحصتهــا 
الدولــي، وذلــك بعــد االطــالع علــى المذكرة 
المرفوعــة لهــذا الغــرض مــن وزيــر الماليــة 

واالقتصاد الوطني.

رابعــا: اطلــع مجلــس الــوزراء علــى عمليات 
وأنشــطة مجلــس المناقصــات والمزايــدات 
خــالل العام 2018، وأثنــى المجلس على ما 
تحقــق مــن إنجــازات علــى صعيــد أنشــطته 
اإلســكان  وزيــر  عرضهــا  والتــي  وأعمالــه، 
والمزايــدات،  المناقصــات  مجلــس  رئيــس 
ومن أبرزها إرســاء 2102 مناقصة ومزايدة 
بقيمة نحو 3.7 مليار دينار، حيث نال قطاع 
النفط والغاز النصيب األكبر من حيث تكلفة 
وجــاء  ترســيتها،  تمــت  التــي  المناقصــات 
قطــاع البنيــة التحتيــة فــي المرتبــة الثانية، 
وذلــك بمــا يعكــس حــرص الحكومــة علــى 
تعزيــز البنيــة التحتيــة بمــا يخــدم المواطن 
واالقتصــاد الوطنــي، كما أخذ المجلس علما 
ومزايــدة  مناقصــة   1119 عطــاءات  بفتــح 

بقيمــة تقديريــة بلغــت 3.3 مليــار دينار، كما 
أخــذ المجلــس علمــًا بمــا تــم تحقيقــه علــى 
صعيــد تنفيــذ الخطــة التطويريــة لمجلــس 

المناقصات والمزايدات. 

إلــى ذلــك فقــد وافــق المجلــس علــى عــدد 
مجلــس  عمــل  لتســهيل  التوصيــات  مــن 
المناقصــات والمزايــدات، ومنهــا أن تقلــص 
الجهات الحكومية التغييرات والتجديدات 
علــى مناقصاتهــا قــدر اإلمــكان، والحــد مــن 
وأن  طرحهــا،  تــم  التــي  المناقصــات  إلغــاء 
تبادر جميع الجهات الحكومية للتركيز على 
التأهيــل المســبق للمورديــن، وتقليــص عدد 

مناقصات التعاقد المباشر.
علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  خامســا: 
اســتمالك 10 عقارات لصالح وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني؛ من 
أجــل توســعة الطرق والمحافظــة على حرم 
والســهلة  العدليــة  فــي  وتطويرهــا  الطــرق 
تصــدر  أن  علــى  ســار،  وجنــوب  والجنبيــة 

الميزانيــة،  إقــرار  بعــد  االســتمالك  قــرارات 
وذلــك فــي ضــوء المذكــرة المرفوعــة لهــذا 
الغرض من وزير األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني.
سادســا: وافــق مجلــس الوزراء علــى إعادة 
تســمية اللجنة الوطنيــة لمكافحة األمراض 
اللجنــة  لتصبــح  المعديــة(  )غيــر  المزمنــة 
الوطنيــة لمكافحــة األمــراض المزمنــة )غير 
علــى  الموافقــة  المجلــس  وقــرر  الســارية(، 
مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية 
لمكافحــة األمــراض المزمنة )غير الســارية(، 
وذلــك علــى النحــو الــذي أوصــت بــه اللجنة 
القانونيــة والتشــريعية،  للشــؤون  الوزاريــة 
والتــي عرضها نائب رئيــس مجلس الوزراء 

رئيس اللجنة المذكورة.

قرارات المجلس

تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء 
وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  أشــاد 
وجههــا  التــي  الســامية  بالكلمــة  الــوزراء 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة إلــى القمــة العربيــة 
فــي دورتهــا العادية الثالثيــن التي عقدت 
في الجمهورية التونسية وألقاها نيابة عن 
جاللتــه نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مشيدا 
ســموه بمضامينها الداعيــة لتوحيد الصف 
العربــي وتعزيــز آليــات التعــاون المشــترك 
وبمــا اشــتملت عليــه مــن تقييــم لألوضاع 
والتأكيد على إعادة األمن واالستقرار إلى 
ربــوع المنطقــة وحمايتها مــن اإلرهاب لما 
يشكله من تهديد سافر على األمن والسلم 
اإلقليمــي والدولــي، وضمــن ذات الســياق، 
فقــد رحــب مجلــس الــوزراء بنتائــج القمة 
العربية وبما أكده بيانها الختامي من دعم 

للتعاون العربي المشترك.
بعدها، أشــاد صاحب السمو الملكي رئيس 
البحريــن  جائــزة  ســباق  بنجــاح  الــوزراء 
الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال واحد 
2019 فــي نســخته الخامســة عشــرة وبما 
يمثلــه هــذا الســباق مــن تظاهــرة رياضيــة 
ســياحية اقتصاديــة ناجحــة بفضــل دعــم 
ومســاندة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بــن حمــد آل خليفــة لتشــكل إضافــة إلــى 
النجاحــات التــي تحققهــا مملكــة البحرين 

في الميادين المختلفة.
بعد ذلك، أكد صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء حرص الحكومة على رفع مستوى 
االقتصــاد  فــي  التجــار  صغــار  مشــاركة 
الوطنــي بفاعلية من خــالل تهيئة الفرصة 

أمامهم بدعم دورهم وتحسين بيئة عملهم 
أمامهــم،  والتحديــات  العقبــات  وتذليــل 
وقــد أحاط صاحــب الســمو الملكي رئيس 
بدراســة  ســموه  بأمــر  المجلــس  الــوزراء 
تنفيــذ التوصيات المشــتركة المعدة إنفاذًا 
التجــار،  صغــار  لدعــم  ســموه  لتوجيهــات 
والتــي رفعهــا الفريــق المشــترك مــن وزارة 
وغرفــة  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
تجارة وصناعة البحرين، وبتكليف ســموه 
لنائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
علــي بــن خليفة آل خليفة بمتابعة دراســة 
تطبيقهــا بالتعاون والتنســيق مع الوزارات 

والجهات الحكومية المعنية.
وحرصــا مــن ســموه علــى ســرعة تنفيذ ما 
جاء في التوصيات المشتركة لدعم صغار 
التجار المرفوعة من غرفة صناعة وتجارة 
البحريــن، فقــد أمر صاحب الســمو الملكي 

رئيس الوزراء بدفع االلتزامات المستحقة 
لــدى  والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات 
عدد من الوزارات وتمرير تسديد الفواتير 

المستحقة بشكل عاجل عبر النظام المالي 
فــي  للشــركات  دفعهــا  لمباشــرة  المركــزي 
أســرع وقت ممكــن وقبل اإلقفــال النهائي 

لحسابات السنة المالية 2018، فيما أحاط 
وزيــر المالية واالقتصــاد الوطني المجلس 
الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  تنفيــذا  بأنــه 
 21 الــوزراء ســيتم رصــد  الملكــي رئيــس 
مســتحقات  ســداد  لســرعة  دينــار  مليــون 
الصغيــرة  والمؤسســات  الشــركات 
والمتوسطة لدى عدد من الوزارات. وعلى 
صعيد ذي صلة، فقد شــدد صاحب الســمو 
الــوزارات  علــى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
بســرعة سداد مستحقاتها والتزاماتها لدى 
الشــركات خصوصا الصغيرة والمتوســطة 
بدفــع  الــوزارات  تقيــد  وضــرورة  منهــا 
اإلجــراءات  ووفــق  بســرعة  فواتيرهــا 

المعتمدة.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن تأكيده على 
عروبــة هضبــة الجــوالن، مؤكــدا أنها أرض 
عربية ســورية محتلة، معربا المجلس عن 
رفــض مملكــة البحرين ألية إجــراءات من 
شــأنها المســاس بالســيادة الســورية علــى 

الجوالن.

المنامة - بنا

ياسر الناصر
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تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة، برقيــة تهنئــة وتبريك من الممثل الشــخصي 
لجاللــة الملك ســمو الشــيخ عبــدهللا بن حمــد آل خليفة، 
بمناســبة النجــاح الكبيــر الذي حققتــه المملكة من خالل 
اســتضافتها ســباقات الفورمــوال 1 فــي نســختها 15 هذا 

العام.  
وفيما يلي نص البرقية:  

حضــرة صاحــب الجاللــة الوالــد العزيــز الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحرين المفــدى حفظه 

هللا ورعاه،  
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ، 

يشــرفني يــا صاحــب الجاللــة أن أرفــع بفائــق اإلجــالل 
آيــات  أســمى  الســامي  جاللتكــم  مقــام  إلــى  والتقديــر 
التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي 
حققتــه مملكــة البحريــن مــن خــالل اســتضافة وتنظيــم 
لطيــران  الكبــرى  البحريــن  جائــزة   1 الفورمــوال  ســباق 
الخليــج 2019 لهــذا العام، الذي جــاء بفضل ما حظي به 
هــذا الحــدث الرياضي العالمي الكبير على أرض المملكة 
مــن اهتمــام وادعــم متوصــل ورعايــة كريمــة مــن لــدن 
جاللتكــم، مما عكس المكانــة الرفيعة والوجه الحضاري 
المتقــدم لمملكة البحرين بين دول العالم، وأكد جدارتها 
فــي تنظيــم وإقامــة هــذه التظاهــرة الرياضيــة العالميــة 
بتضافــر أبنائهــا األوفيــاء، مضيًفــا أن هذا النجــاح يعتبر 

إنجــاًزا جديــًدا إلى حصيلــة اإلنجازات الكبيــرة الحافلة 
التي تشهدها مملكة البحرين في ظل عهدكم الزاهر. 

ســيدي الوالــد وإننــا إذ نعبــر عــن اعتزازنــا بهــذا اإلنجــاز 
المولــى ســبحانه وتعالــى أن يحفظكــم  لندعــو  الباهــر، 
ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يحقق 
فــي ظــل قيادتكــم الحكيمــة مــا يصبــو إليه شــعبكم من 

تقدم ورفعة وازدهار.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

ابنكم المخلص
عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة الممثــل الشــخصي لجاللــة 

الملك المفدى

كمــا تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، برقيــة تهنئــة مــن الممثل 
الشــخصي لجاللــة الملــك، بمناســبة نجــاح ســباق جائزة 

البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1.
وفيما يلي نص البرقية: 

ســيدي صاحب الســمو الملكي العم العزيز األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفة رئيس الــوزراء الموقر حفظه هللا، 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ، 
  يســعدني أن أتقدم إلى سموكم الكريم بخالص التهاني  
والتبريكات بمناســبة النجــاح الباهر الذي أنجزته مملكة 
 1 الفورمــوال  اســتضافة وتنظيــم ســباق  فــي  البحريــن 
جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج 2019، الــذي 

أثبــت مــا يتمتع به وطننا الغالي مــن قدرات متميزة من 
خــالل تضافــر أبنائــه المخلصيــن الذيــن أبــرزوا الصــورة 
الحضاريــة المشــرفة والمكانــة المرموقــة لوطنهــم فــي 
خارطــة العالــم المتمــدن بفضــل جهود ســموكم الدءوبة 
المبهــرة  النتائــج  هــذه  لتحقيــق  الحثيثــة  ومتابعتكــم 
أهــم  كإحــدى  البحريــن  مملكــة  إظهــار  فــي  والمتمثلــة 
المحطــات المنظمــة لهــذا الحــدث الرياضــي العالمي في 

منطقة الشرق األوسط.
وبهــذه المناســبة يطيــب لنــا أن نشــد علــى أيديكــم لمــا 
تتولونــه مــن مســؤوليات وطنيــة متعــددة بــكل اقتــدار 
لقائــد  الثاقبــة  الرؤيــة  ويحقــق  يلبــي  بمــا  وإخــالص، 
صاحــب  حضــرة  ســيدي  المباركــة  الوطنيــة  مســيرتنا 
الجاللــة الملــك الوالــد حمــد بــن عيســى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، ســائاًل هللا العلي القدير 
أن يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، 

وأن يسدد على طريق الخير خطاكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

ابنكم
سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى

كمــا لقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، برقيــة تهنئــة وتبريــك مــن  

الممثل الشــخصي لجاللة الملك، بمناســبة النجاح الكبير 
المملكــة فــي اســتضافة وتنظيــم ســباق  الــذي حققتــه 

جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1.
وهذا نص البرقية:

ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد 
آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، ، ، 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ، 

يطيــب لــي أن أرفع إلى ســموكم الكريم أخلــص التهاني 
والتبريــكات بمناســبة النجاح الباهــر الذي حققته مملكة 

 1 الفورمــوال  اســتضافة وتنظيــم ســباق  فــي  البحريــن 
جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج 2019، مؤكًدا 
واعتــزاز  فخــر  مبعــث  يعــد  اإلنجــاز  هــذا  أن  لســموكم 
لمملكتنــا الغالية، وإضافة جديــدة إلى رصيد اإلنجازات 
الحضاريــة التي نشــهدها فــي ظل العهــد الزاهر لحضرة 
صاحــب الجاللة الملك الوالد حمد بن عيســى آل خليفة 
عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، مقدريــن عالًيا 
مــا تولونه ســموكم حفظكم هللا مــن اهتمام بالغ ورعاية 
وحــرص علــى المتابعــة الميدانيــة الحثيثة ومــا تبذلونه 

مــن جهــود مخلصــة كان لهــا أكبــر األثــر فــي إنجــاح هذا 
متواصلــة  لســنوات  الكبيــر  العالمــي  الرياضــي  الحــدث 
الســمعة الطيبــة  البحريــن مــن خاللهــا  أكســبت مملكــة 

والمكانة الرفيعة بين دول العالم المتحضر.
حفــظ هللا تعالــى ســموكم وســدد علــى طريــق الخيــر 
خطاكم، وأدامكم ذخًرا وسنًدا للبحرين وشعبها الكريم.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ، 
أخوكم 

سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة  
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى

المنامة - بنا

“الفورموال 1” أبرز الوجه الحضاري للبحرين
حمد بن  عبداهلل  من  تهنئة  يتلقون  العهد  ولــي  وسمو  الـــوزراء  رئيس  وسمو  العاهل 
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تلقــى عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن وزيــر شــؤون 
الدفــاع الفريــق الركــن عبــدهللا النعيمــي، بمناســبة 
لطيــران  الكبــرى  البحريــن  جائــزة  ســباق  نجــاح 

الخليج للفورموال واحد 2019.
وفيما يلي نص البرقية:

ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

سيدي صاحب الجاللة،،،
يســرني أن أرفــع لجاللتكــم أســمى آيــات التهانــي 
والتبريــكات بمناســبة نجــاح مملكــة البحريــن فــي 
تنظيــم واســتضافة ســباق جائــزة البحريــن الكبرى 
للفورمــوال واحد، والذي جاء نتيجة لتضافر جهود 
أبنــاء الوطــن كافــة، ممــا عكــس المكانــة المتقدمــة 
لمملكــة البحريــن على خريطــة العالــم المتمدن، أن 
ذلــك جاء بفضل الرعاية الكريمة من لدن جاللتكم 
حفظكــم هللا ورعاكــم التي أثمرت باســتضافة هذا 
يعكــس  الــذي  الكبيــر،  العالمــي  الرياضــي  الحــدث 
مكانــة المملكــة ودورها في إحــداث النقلة النوعية 
لرياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط، إلعــداد 
وتنظيم هذه الفعالية العالمية وتنفيذها وإخراجها 
البحريــن  مملكــة  لتظــل  الُمشــرف،  المظهــر  بهــذا 
امتدادًا لتاريخ عريق من العطاء في ظل قيادتكم 

حفظكم هللا ورعاكم.
ودمتم جاللتكم سالمين موفقين.

 الفريق الركن 
عبدهللا بن حسن النعيمي

وزير شئون الدفاع

وتلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، برقية تهنئة من وزير 
شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن عبــدهللا بــن حســن 
النعيمي، وذلك بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته 
ســباق  واســتضافة  تنظيــم  فــي  البحريــن  مملكــة 
جائــزة البحريــن الكبرى لطيــران الخليج للفورموال 

.2019 1
وأكــد أن اســتضافة هــذا الحدث الرياضــي العالمي 
الكبيــر، يعكــس مكانة المملكــة ودورها في إحداث 
الشــرق  فــي  الســيارات  لرياضــة  النوعيــة  النقلــة 
األوســط، إلعــداد وتنظيــم هــذه الفعاليــة العالميــة 

وتنفيذها وإخراجها بهذا المظهر المشرف.
كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، برقية 
تهنئــة مــن وزيــر شــؤون الدفــاع؛ بمناســبة نجــاح 
ســباق  واســتضافة  تنظيــم  فــي  البحريــن  مملكــة 
جائــزة البحريــن الكبرى لطيــران الخليج للفورموال 
واحــد 2019، الذي جــاء نتيجة تضافر جهود أبناء 
الوطــن كافــة بما يحقــق أهداف المســيرة التنموية 
الشــاملة لعاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، مما عكــس المكانة المتقدمة 

لمملكة البحرين على المستوى الدولي.

تلقــى عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، برقيــة تهنئــة مــن رئيــس جهــاز األمــن الوطنــي 
الفريــق عادل الفاضل، وذلك بمناســبة النجــاح الكبير الذي 
حققته المملكة من خالل اســتضافتها لســباقات الفورموال 

1 في نسختها 15 هذا العام.  
وفيما يلي نص البرقية: 

ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة حفظه هللا ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يشــرفني أن أرفــع إلــى مقــام جاللتكــم الســامي أخلــص 
التهانــي وأجــل التبريــكات باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة 
عــن كافــة منتســبي جهــاز األمــن الوطنــي بمناســبة نجــاح 
مملكــة البحريــن في تنظيم ســباق جائــزة البحرين الكبرى 
لطيــران الخليــج للفورمــوال1 الســنة ۲۰۱۹م، حيث تجّســد 
هــذه الفعاليــة صــورة مشــرقة للوطن وما تشــهده البحرين 
في عهد جاللتكم الزاهر من تقدم ورخاء وقدرة على رفع 
اســم مملكة البحرين عالًيا خفاًقا في ســماء العزة والنجاح 

ا. عالميًّ
 إننــا إذ نعبــر عــن اعتزازنــا وابتهاجنا بنجاح هــذه الفعالية، 
والــذي جــاء بفضــل الرعايــة واالهتمــام مــن لــدن جاللتكم 
حفظكــم هللا ورعاكــم، وتأكيًدا للمكانة الرائــدة والمرموقة 
التــي وصلــت إليهــا مملكــة البحريــن فــي تنظيــم ســباقات 
الفورمــوال 1 بيــن عــدد مــن دول العالــم المســتضيفة لهــذه 
لقيــادة  نعاهــد هللا أن نظــل األوفيــاء  إننــا  الفعاليــة، كمــا 
جاللتكــم وأن نبــذل أقصــى التضحيــات فــي أداء الواجب 
والحفــاظ علــى أمــن مملكة البحرين واســتقرارها، وبســط 

األمــن وإنجــاح الفعاليــات المحليــة والعالمية التــي تنظمها 
مملكة البحرين والذي من شــأنها رفع اســم مملكتنا الغالية 

في كافة المحافل المحلية والعالمية.
وتفضلــوا جاللتكــم بقبول فائق التحيــة وموفور االحترام 

والتقدير، ودمتم في رعاية هللا سالمين

مطيعكم
الفريق

رئيس جهاز األمن الوطني
عادل بن خليفة الفاضل

كمــا تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، برقية تهنئة من الفريق عادل 
الفاضــل، بمناســبة النجــاح الكبير الذي حققتــه المملكة من 
خــالل اســتضافتها ســباقات الفورمــوال 1 فــي نســختها 15 

هذا العام. 

وفيما يلي نص البرقية: 

صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
حفظه هللا ورعاه

رئيس مجلس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
الكريــم أخلــص  إلــى مقــام ســموكم  أرفــع  لــي أن  يطيــب 
التهاني وأجل التبريكات باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن 
كافة منتســبي جهاز األمن الوطني، بمناســبة نجاح مملكة 
البحرين في تنظيم فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى 

لطيران الخليج للفورموال 1 لسنة 2019، حيث تجسد هذه 
الفعاليــة صــورة مشــرقة للوطــن ومــا تشــهده البحرين في 
ظل توجيهات ســموكم الكريم، والذي من شــأنه رفع اســم 

مملكة البحرين عاليا في كل المحافل المحلية والعالمية.
وإننــي إذ أبــارك لســموكم بهــذا النجــاح ألعبــر عــن فخــري 
واعتزازي بقيادتكم لما تشهده البحرين من تطوير وتنمية 
وتحقيق اإلنجارات الكبيرة في كافة المجاالت بشكل عام 
والمجال الرياضي بشــكل خاص، ســائلين هللا العلي القدير 
أن يحفــظ ســموكم وأن يوفقنــا لالرتقــاء إلــى طموحــات 
ســموكم فــي خدمــة الوطــن الغالي فــي ظل قيــادة حضرة 

سيدي صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
وتفضلــوا ســموكم بقبــول وافــر التحيــة وفيــض االحتــرام 

والتقدير هللا يرعاكم

مطيعكم
الفريق

رئيس جهاز األمن الوطني
عادل بن خليفة الفاضل

كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
الملكــي األميــر  الســمو  الــوزراء صاحــب  لرئيــس مجلــس 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، برقيــة تهنئة مــن رئيس جهاز 
األمــن الوطني الفريق ركن عادل بن خليفة الفاضل، وذلك 
بمناســبة النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه المملكــة مــن خــالل 
اســتضافتها لســباقات الفورمــوال 1 فــي نســختها 15 هــذا 

العام  . 
وفيما يلي نص البرقية  : 

ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الكريــم أخلــص  إلــى مقــام ســموكم  أرفــع  لــي أن  يطيــب 
التهاني وأجل التبريكات باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن 
كافــة منتســبي جهاز األمــن الوطني بمناســبة نجاح مملكة 
البحرين في تنظيم ســباق جائــزة البحرين الكبرى لطيران 
هــذه  لســنة ۲۰۱۹م، حيــث تجّســد   1 للفورمــوال  الخليــج 
الفعاليــة صــورة مشــرقة للوطــن ومــا تشــهده البحرين في 
ظــل توجيهــات ســموكم الكريم والذي من شــأنه رفع اســم 

مملكة البحرين عالًيا في كل المحافل المحلية والعالمية.
وإنني إذ أبارك لســموكم النجــاح الباهر لهذه الفعالية ألعبر 
عــن فخــري واعتــزازي بقيادتكــم لمــا تشــهده البحريــن من 
كافــة  فــي  الكبيــرة  اإلنجــازات  تطويــر وتنميــة وتحقيــق 
المجــاالت بشــكل عــام والمجــال الرياضــي بشــكل خــاص، 
ســائلين هللا العلــي القديــر أن يحفــظ ســموكم وأن يوفقنــا 
لالرتقــاء إلــى طموحات ســموكم في خدمــة الوطن الغالي 
الملــك  فــي ظــل قيــادة حضــرة ســيدي صاحــب الجاللــة 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
وتفضلــوا ســموكم بقبــول وافــر التحيــة وفيــض االحتــرام 

والتقدير هللا يرعاكم
مطيعكم

الفريق
رئيس جهاز األمن الوطني

عادل بن خليفة الفاضل

رئيس “األمن الوطني”: نبذل أقصى التضحيات في أداء الواجبوزير الدفاع: االستضافة تعكس مكانة البحرين

سمو ولي العهد وقرينة العاهل يتبادالن التهاني
تلقــى ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائب األول 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
تهنئــة  برقيــة  آل خليفــة  بــن حمــد  األميــر ســلمان 
مــن قرينــة العاهــل رئيســة المجلــس األعلــى للمرأة 
صاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة؛ وذلك بمناسبة نجاح مملكة البحرين في 
تنظيــم واســتضافة ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى 

لطيران الخليج للفورموال واحد 2019، هذا نصها:
االبن العزيز / صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 

بن حمد آل خليفة حفظكم هللا
ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

إنه لمن دواعي الفخر والتقدير أن أتقدم لســموكم، 
حفظكم هللا ورعاكم، بخالص التهاني على النجاح 
الكبيــر الــذي شــهدته أعمال ســباق جائــزة البحرين 
للعــام  واحــد  للفورمــوال  الخليــج  لطيــران  الكبــرى 
2019، وأن أحييكــم علــى مســتوى التطــور الالفت 
الذي رافق مراحل االستعداد لهذا الحدث الرياضي 
الدولــي، وصوال إلى نتائجــه المتميزة، التي جاءت 
لتؤكد مجددا على قدرة وإمكانيات مملكة البحرين 
بمؤسســاتها وكوادرهــا المؤهلــة علــى تقديم كل ما 
يلــزم، وبإتقــان عال، ليحقق هذا النشــاط الرياضي، 
بمســتواه المتميز، ونتائجــه الباهرة، أصداء عالمية 
تبعــث على االعتزاز بجهودنــا الوطنية، وبما يؤهل 
اليــوم مرجعــا دوليــا  بــأن تكــون  مملكــة البحريــن 

لمتابعي رياضة الفورموال.
فشــكرا لســموكم علــى مــا تبدونــه مــن حــرص ولما 
حثيثــة؛  ومتابعــة  واضحــة  جهــود  مــن  تبذلونــه 
إلنجــاح هــذا الحــدث الســنوي الهــام، مباركيــن لكم 
نتائجه التي تأتي، وبكل فخر، ملبية لتطلعات قائد 
مســيرة مملكــة البحريــن المباركــة، والدكم صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، أطــال 
هللا في عمره، ومحققة لتوجيهاته السامية في أن 
تكــون البحريــن، على الدوام، مركز إشــعاع وعطاء 

في كافة ميادين العلم والعمل.
ســائلين هللا العلــي القديــر أن يديــم علــى ســموكم 
دوام توفيقــه وأن يســدد خطاكــم لخيــر وطنكــم 

ورفعة أهله، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
والدتكم / سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

رئيسة المجلس األعلى للمرأة

وقــد بعــث ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة برقيــة 
شــكر جوابيــة إلــى قرينــة العاهــل رئيســة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة هذا نصها:
األميــرة  العزيــزة  الوالــدة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة جاللة الملك المفدى رئيســة المجلس األعلى 

للمرأة حفظها هللا ورعاها

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

ســموكم  برقيــة  واالعتــزاز  الســرور  ببالــغ  تلقيــت 
البحريــن  جائــزة  ســباق  بنجــاح  المهنئــة  الكريمــة 
الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال واحــد 2019، 
ومــا حققــه مــن نجــاح كبيــر بفضــل تضافــر جهــود 
الجميــع مــن أبنــاء هذا الوطــن الذين ســجلوا اليوم 
إنجــازا آخــر بالعطــاء واإلصــرار على الحفــاظ على 
مكانــة البحريــن وريادتهــا فــي تنظيم هــذا الحدث 
الدولــي ببصمــة بحرينية خالصــة، وهو مبعث فخر 

لنا جميعا.
كمــا أود أن أعبــر عن شــكري وتقديــري لما تضمنته 
برقيــة ســموكم مــن مشــاعر طيبــة تجاه مــا تحقق 
مــن إنجــاز يضــاف لإلنجــازات المتحققــة فــي ظــل 
المســيرة التنمويــة الشــاملة التــي يقودهــا ســيدي 
حضــرة صاحــب الجاللــة الوالــد العزيــز الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهل البــالد المفــدى حفظه 

هللا ورعاه.
أســأل هللا العلــي القديــر أن يمتــع ســموكم بالصحة 
والعافيــة وطــول العمــر لمواصلــة مســيرة العطــاء 

واإلنجاز.
ودمتم سموكم سالمين موفقين ،،،

ابنكـــم
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

القائــد األعلــى  نائــب  العهــد  تلقــى ولــي 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة  برقيــة تهنئة مــن القائد 
العام لقوة دفاع البحرين  المشــير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أعرب 
التهانــي والتبريــكات  فيهــا عــن خالــص 
حققتــه  الــذي  الباهــر  النجــاح  بمناســبة 
مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق 
جائــزة البحريــن الكبرى لطيــران الخليج 

للفورموال 1 2019. 
فخــره  عــن  برقيتــه  فــي  المشــير  وعبــر 
والتنظيــم  الكبيــر  بالجهــد  واعتــزازه 
الراقــي إلقامــة ســباق هذا العــام، متمنيا 
لســمو ولي العهد دوام التوفيق والسداد 
فــي كل مــا يبذله ســموه مــن جهد طيب 
ومبــارك لتعزيــز مكانــة البحريــن في كل 
الحكيمــة  القيــادة  ظــل  فــي  األصعــدة 
لملــك البالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، ســائال هللا تعالى 
الصحــة  بموفــور  علــى ســموه  ينعــم  أن 

والسعادة.

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال 
خليفــة برقيــة تهنئة مــن رئيس غرفة 
تجــارة وصناعة البحرين ســمير ناس، 
وذلــك بمناســبة نجــاح ســباق جائــزة 
الخليــج  لطيــران  الكبــرى  البحريــن 

للفورموال واحد 2019.
وفيما يلي نص البرقية:

صاحب الســمو الملكــي األمير/  خليفة 
هللا  حفظــه  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 

ورعـــاه
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يشــرفني باألصالــة عــن نفســي ونيابة 
عن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعــة البحريــن واألســرة التجارية 
والصناعيــة بمملكــة البحريــن أن أرفع 
لمقام ســموكم الكريــم خالص التهاني 
بمناســبة النجــاح الباهــر الــذي حققته 
ســباق  تنظيــم  فــي  الغاليــة  مملكتنــا 
للفورمــوال1  الكبــرى  البحريــن  جائــزة 
كان موضــع  الــذي  النجــاح  هــذا  إن   .
تقديــر وإشــادة مــن مختلــف الدوائــر 
واألوســاط الرياضيــة وغيرهــا ترجــم 
كفــاءة وقــدرة مملكــة البحريــن علــى 

الرياضــي  الحــدث  هــذا  اســتضافة 
جاهزيــة  عــن  وعبــر  البــارز،  العالمــي 
اســتضافة  فــي  البحريــن  مملكــة 
عــام  بشــكل  العالميــة  األحــداث 
ومعــارض  وســباقات  بطــوالت  ومــن 
موضــع  كانــت  والتــي  ومؤتمــرات 
حكومتكــم  مــن  وتشــجيع  اهتمــام 

الموقرة برئاستكم حفظكم هللا.
أن  المناســبة  هــذه  فــي  لــي  والبــد 
أثمــن بــكل اعتــزاز جهــود حكومتكــم 
الموقــرة فــي توفيــر كافــة المقومــات 
إلنجــاح  الالزمــة  والتســهيالت 
الحــدث  لهــذا  البحريــن  اســتضافة 
العالمــي، والتــي بال شــك كان لها األثر 
اإليجابــي المباشــر فــي النجــاح الــذي 

تحقق
أكــرر التهنئــة لكــم يــا صاحــب الســمو 
وإلى المزيد إنشــاء هللا من النجاحات 

واإلنجازات لمملكة البحرين.
قبــول  الســمو  صاحــب  يــا  وتفضلــوا 

أسمى آيات االحترام،
ودمتم بعون هللا سالمين.

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

القائد العام يشيد 
بجهود سمو ولي 

العهد المباركة

ناس: نجاح باهر للبحرين

تلقى ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
والمــاء  الكهربــاء  مــن وزيــر  تهنئــة  برقيــة  آل خليفــة 
عبدالحســين ميــرزا، بمناســبة نجــاح مملكــة البحريــن 
فــي تنظيم واســتضافة ســباق جائزة البحريــن الكبرى 

لطيران الخليج للفورموال 1 2019.
وعبــر الوزيــر في برقيته عن خالــص تهانيه وتبريكاته 
لجاللتــه باإلنجــاز الــذي جــاء مترجًمــا للجهــود الكبيرة 
للوصــول إلــى النتائــج المشــرفة والمتمثلة فــي تقديم 
للبطولــة  المنظمــة  المحطــات  أهــم  كإحــدى  البحريــن 
العالميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط و الــذي يســهم 
فــي تحقيــق أهــداف المســيرة التنمويــة الشــاملة فــي 
مملكتنــا الغاليــة، ســائال المولى عز وجــل أن يديم على 

جاللتــه موفــور الصحة والســعادة ولمملكتنا مزيدا من 
اإلنجــازات والنجاحــات.  كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
آل  بــن حمــد  األميــر ســلمان  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفــة، برقيــة تهنئة مــن وزيــر الكهرباء والمــاء؛ بهذه 
المناســبة، أكــد فيهــا أن اإلنجــاز جــاء مترجًمــا للجهود 
الكبيرة والمتواصلة لصاحب الســمو الملكي ولي العهد 
للوصــول إلــى النتائــج المشــرفة والمتمثلة فــي تقديم 
البحريــن كإحدى أهم المحطات المنظمة لهذه البطولة 
العالمية في منطقة الشــرق األوســط، الذي يســهم في 
تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

تلقى ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة برقية تهنئة من عضو مجلس النواب رئيس 
الوطنــي  واألمــن  والدفــاع  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة 
محمد السيســي البوعينين بمناسبة نجاح سباق جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1 2019، عبر 

فيهــا عــن خالص التهنئــة والتبريكات لجاللتــه باإلنجاز 
الوطنــي الــذي يضاف إلى مســيرة اإلنجــازات التنموية 
والحضاريــة الرائــدة التي تشــهدها مملكتنا الغالية  في 
ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة الملك، داعيا هللا 

تعالى أن يحفظ جاللته ويديمه ذخرا و عزا.

ميرزا: اإلنجاز ترجمة للجهود الكبيرة

البوعينين: إضافة إلى مسيرة اإلنجازات التنموية

المؤيد: نجاحات كبيرة لمشروع “الحلبة”
تلقى ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية تهنئة من وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، رفع 
فيهــا أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات بمناســبة النجــاح الكبير 
الــذي حققتــه مملكــة البحريــن في تنظيــم فعاليات ســباق جائزة 
البحريــن الكبــرى إحــدى جــوالت بطولــة العالــم للفورمــوال واحد 

لعام 2019.
وعبــر خاللهــا عن فخره واعتزازه بمــا حققته مملكة البحرين من 
نجاحــات كبيــرة لمشــروع حلبــة البحريــن الدولية والتــي جعلت 
المملكــة فــي دائــرة األضــواء العالميــة ومثــاال رائــدا يحتــذى في 
أن  مؤكــدا  المختلفــة،  الرياضيــة  الفعاليــات  وتنظيــم  اســتقبال 
النجاح الكبير لسباق فورموال 1 يعد إضافة جديدة إلى إنجازات 
مملكــة البحريــن فــي ظــل المســيرة التنمويــة الشــاملة لصاحــب 
الجاللة عاهل البالد، داعيا هللا تعالى ان يديم على جاللته نعمة 

الصحة والعافية.

كمــا تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، برقيــة تهنئــة مــن وزيــر شــؤون الشــباب 

والرياضة، بهذه المناسبة، هذا نصها:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظكم هللا ورعاكم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ، ، 

يشــرفني أن أرفع إلى مقام ســموكم الكريم أســمى آيات التهاني 
والتبريكات بمناســبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين 
في تنظيم فعاليات ســباق جائزة البحرين الكبرى إحدى جوالت 

بطولة العالم للفورموال واحد لعام 2019.
إنني أعرب عن اعتزازي الكبير بجهود ســموكم الكبيرة في دعم 
الســباق العالمي الكبير وحرص ســموكم على إنجاحه إلبراز اسم 
مملكة البحرين والتي باتت مثاال يحتذى به في تسخير الجهود 

الستضافة وانجاح االحداث الرياضية الكبيرة.
الحكوميــة  األجهــزة  لمختلــف  ســموكم  لتوجيهــات  كانــت  لقــد 
للعمــل بصــورة متناغمــة وبتنســيق تام فيمــا بينهــا وتقديم كافة 
بحلــة  وإظهــاره  الحــدث  إنجــاح  فــي  الكبيــر  األثــر  التســهيالت 
تنظيمية زاهية األمر الذي ســاهم في المحافظة على اإلنجازات 
الكبيــرة التــي حققهــا الســباق طــوال الســنوات الماضيــة، والتــي 

شملت كافة القطاعات الحيوية في المملكة.
إن توجيهاتكم السديدة ومتابعتكم المستمرة جعلت من السباق 
واحدا من أنجح السباقات على المستوى العالمي، كما أن النجاح 
شــكل إضافــة جديــدة لنجاحــات مملكــة البحرين في ظــل العهد 

الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
أدعــو هللا ســبحانه وتعالــى أن يحفظكــم ويديــم علــى  ختامــا 

سموكم موفور الصحة والعافية وطول العمر
وتفضلوا يا صاحب السمو بقبول فائق الوالء واالمتنان، ، ، 

أيمن بن توفيق المؤيد
وزير شؤون الشباب والرياضة

كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
آل خليفة برقية تهنئة من وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن 
المؤيد بهذه المناسبة، نوه خاللها بما حققته مملكة البحرين من 
نجاحــات كبيــرة بفضــل رؤيــة صاحب الســمو الملكي ولــي العهد 
لمشــروع حلبة البحرين الدولية، والتي جعلت المملكة في دائرة 
األضــواء العالميــة ومثــاال رائــدا يحتــذى فــي اســتقبال وتنظيــم 

الفعاليات الرياضية المختلفة.
وأشــار إلــى أن هــذا النجاح الكبير لســباق فورمــوال 1 يعد إضافة 
جديــدة إلى إنجازات مملكة البحرين في ظل المســيرة التنموية 
الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.



05 local@albiladpress.com

الثالثاء
2 أبريل 2019 
26 رجب 1440

ا للشركات العالمية البحرين مركًزا إقليميًّ
ــادة الــنــمــو االقــتــصــادي ــ ــي زي ــن حــمــد: “أمـــــازون” تــســاهــم ف نــاصــر ب

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلــس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين ووفق رؤية 
ا  عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة أصبحت مركــًزا إقليميًّ

للعديد من الشركات العالمية وبيئة خصبة تفضيلية للشركات العالمية.

جــاء ذلــك، لدى زيارة ســموه لشــركة أمازون ويب 
سيرفيســز )AWS( بحضــور وزيــر شــؤون الشــباب 
والرياضــة أيمــن المؤيــد، إذ التقى ســموه مع نائب 
الرئيس ومسؤولة القطاع العام العالمي في شركة 
أمــازون ويب سيرفيســز تيريزا كارلســون، ونائب 
الرئيس للمبيعات الدولية للقطاع العام في الشركة 
ماكــس بيترســون، وعــددا من مســؤولي الشــركة.

وأوضــح ســموه أن الجهــود المبذولــة مــن رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة 

ســاهمت فــي تقــدم وتطــور المملكــة الســتقطاب 
كبــرى الشــركات العالميــة المتخصصــة وأصبحــت 

ا للعديد من الشركات. المملكة مركًزا إقليميًّ
علــى  تحــرص  البحريــن  أن  إلــى  ســموه  وأشــار 
اإلســهام بالمشــاركة الفاعلــة فــي الجهــود الدوليــة 
فــي هــذا المجال بما يحافظ على القيم الحضارية 
انفتــاح وتعايــش  مــن  البحريــن  بهــا  تؤمــن  التــي 
واحتــرام متبــادل بما يعزز جهود التنمية الشــاملة 
التــي عملت المملكة على تطوير مســاراتها وتلبية 
متطلباتهــا فــي ظــل الجهــود الكبيــرة التــي يبذلها 
ســمو ولــي العهد والتي يأتي ضمــن جهود تحقيق 
تعزيز البيئة الداعمة للنمو واالستثمارات المحلية 

والدولية، مشــيدا ســموه بالمكتب الجديد لشــركة 
أمــازون الــذي يضــم العديد من األقســام المتنوعة 
التــي ستســاهم بزيــادة عمليــة النمــو الشــاملة في 
الجانــب االقتصــادي. وقدمــت كارلســون شــكرها 
وتقديرهــا إلــى ســموه علــى الزيــارة وحرصه على 
أن  إلــى  مشــيرة  للشــركة،  الدعــم  كامــل  تقديــم 

البحرين مركز إقليمي في الشــرق األوســط والتي 
تساهم بتحقيق العديد من األهداف التي وضعتها 
الشــركة. وتابع ســموه عدًدا من المقاطع المصورة 
التــي تحكــي قصــة افتتــاح المكتــب الجديــد فــي 
فــي  الشــركة  قدمتهــا  التــي  والمشــاريع  المملكــة 

الفترة الماضية، واألهداف التي تأمل تحقيقها.

 )AWS( سمو الشيخ ناصر بن حمد في زيارة لشركة أمازون ويب سيرفيسز

 المنامة - بنا

السبسي ومحمد بن مبارك 
يستعرضان العالقات

جهـود األميـرة سبيكـة ترتقـي باألسـر
محليا ــا  ــوه ــم س ــزة  ــائ ــج ب ــا  ــوزن ــف ب ــورون  ــخـ فـ  :”360 “قـــهـــوة 

ثّمنت أســرة عصام هــادي والمتخصصة 
Gah� الفاخــرة  القهــوة  صناعــة  (فــي 

wah360( الفائزة بجائزة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل 
خليفــة لتشــجيع األســر المنتجة كأفضل 
أســرة منتجــة علــى المســتوى المحلــي، 
معبريــن عن شــكرهم وتقديرهــم لقرينة 
العاهــل رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة لجهودهــا فــي 
والعربيــة  البحرينيــة  باألســرة  االرتقــاء 
ومــا تقدمــه مــن فكــر تنمــوي يســهم في 
ظــل  فــي  العربيــة  المجتمعــات  تطــور 
تشــهدها  التــي  االقتصاديــة  التحديــات 
األمةوأكــدوا اعتزازهــم بفوزهم بالمركز 

علــى  منتجــة  أســرة  كأفضــل  األول 
المستوى المحلي، حيث كانت المنافسة 
المحليــة  األســر  عــدد  بلغــت  إذ  كبيــرة، 
المشــاركة 247 أســرة منتجــة، معبريــن 
عــن فرحتهــم وســعادتهم بفــوز منتجهم 
بهــذه الجائــزة الكبيرة، معبرين أيضا عن 
فخرهــم بحصولهم على الجائزة الكبيرة 
لــكل  شــكرهم  مقدميــن  ومعنــى،  قيمــة 
الذيــن بذلــوا الجهد في إدارة المســابقة.
وفــي الختــام، أكــدت أســرة عصــام هادي 
أنهــا ستســتمر فــي التميــز والنجــاح فــي 
تطويــر المنتــج للوصــول علــى المســتوي 
الدعــم  إلــى  والدولــي، الفتيــن  اإلقليمــي 
الملموس لألســر المنتجــة البحرينية الذي 
تقدمه وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم تكرم أسرة عصام عبدالله محمد هادي المتخصصة 
في صناعة القهوة الفاخرة بمناسبة فوزها بالجائزة على المستوى المحلي

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

اســتقبل رئيس الجمهورية التونســية الشــقيقة الباجي قائد السبسي بقصر الرئاسة 
فــي تونــس نائب رئيــس مجلس الوزراء، رئيــس وفد مملكة البحرين المشــارك في 
مؤتمــر القمــة العربية في دورتها العادية الثالثين ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة.ونقل ســموه تحيات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، وتحيات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة وتمنياتهم للرئيس التونسي موفور 
الصحة والعافية، وعن تهانيهم بنجاح أعمال القمة العربية في ظل إدارته ألعمالها 
بحكمة وتبصر. كما عّبر ســموه عن شــكره وتقديره لرئيس وحكومة وشعب تونس 
علــى كــرم الضيافــة وحســن الوفــادة وما هيأتــه تونس للقمــة من ســبل النجاح من 
حيــث اإلعــداد والتنظيــم. وجرى اســتعراض لمســار العالقات األخويــة القائمة بين 
مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة مع التأكيد على العمل على تعزيزها 

وتقويتها في مختلف مجاالت التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.
كما تم تأكيد أهمية وضرورة العمل على تنفيذ ما خرجت به القمة من قرارات وما 
جاء في إعالن تونس تعزيًزا وترسيًخا للعمل العربي المشترك وإعادة التضامن بما 
يخدم المصالح العربية المشــتركة والقضايا العربية العادلة ويحفظ أمن واســتقرار 

األمة العربية في وجه ما يتهددها من تحديات وأخطار.
وغــادر ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك تونــس، وكان في وداع ســموه حبيب الصيد 
رئيــس الحكومــة الســابق، وزيــر مستشــار خــاص لــدى رئيــس الجمهوريــة المكلــف 
بالشــؤون السياســية، وعــدد مــن كبار المســؤولين في الحكومة التونســية، وســفير 

البحرين في تونس، وأعضاء الوفد ألعمال القمة، وأعضاء السفارة.
وعــاد إلــى البــالد ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك أمس. وكان ســموه قد وجــه للقمة 
خطاب جاللة الملك وأكد موقف مملكة البحرين من القضايا المدرجة على جدول 
أعمــال القمــة.  كمــا عقــد ســموه علــى هامــش القمــة عــددًا مــن اللقــاءات والزيارات 
وأجــرى مباحثــات مــع عــدد من قادة الــدول العربية المشــاركة في القمــة، يأتي في 
مقدمتهــم خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود عاهل 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، وصاحــب الجاللــة الملــك عبــدهللا الثاني ابن 
الحســين ملك المملكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة، وصاحب الســمو الشــيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وفخامة الرئيس محمود عباس 
رئيــس دولــة فلســطين الشــقيقة،ومعالي الســيد الفريــق أول ركن عــوض محمد بن 

عوف النائب األول لرئيس جمهورية السودان وزير الدفاع.



المنامة ـ جامعة الخليج العربي المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

ثّمــن رئيــس جامعــة الخليج العربــي خالد 
لرئيــس  الكريمــة  التوجيهــات  العوهلــي 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة التي صدرت 
لدى ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء، 
الكــوادر  تأهيــل  إلــى  فيهــا  وّجــه  التــي 
الفــرص  توفيــر  عبــر  الشــابة  الوطنيــة 
الصحــي  القطــاع  لخريجــي  التدريبيــة 
فــي جامعــة الخليــج العربــي فــي جميــع 
فخــره  عــن  معبــًرا  الطبيــة،  التخصصــات 
واعتــزازه بهــذه الثقــة التــي يوليهــا ســمو 
رئيس الــوزراء بالجامعة.وأكــد العوهلي أّن 
التوجيهــات الكريمــة لرئيــس الــوزراء تعكــس 
مقدار حرص سموه على متابعة جميع القضايا 
والشــؤون بمــا فيهــا قضايــا القطــاع الصحــي 
ومتابعــة الخطــط التنموية الراميــة إلى تنمية 
قــدرات ومهــارات الكوادر العاملــة في القطاع، 
معرًبــا عن فخره بأن تكــون الجامعة جزًءا من 
المبــادرة الوطنيــة الراميــة إلــى إيجــاد الفرص 

والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي 
مــن األطباء البحرينييــن، مؤكًدا أن الثقة التي 
تحظــى بهــا جامعــة الخليــج العربي مــن عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
الســمو  الــوزراء صاحــب  آل خليفــة، ورئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة هــي محــل 
اعتزاز وفخر.

ســعيدة  العربــي  الخليــج  جامعــة  “إّن  وقــال: 
بــأن تكون شــريكة في هــذه المبــادرة الوطنية 
العاطليــن  البحرينييــن  األطبــاء  لتدريــب 
تمهيــًدا لتأهيلهــم وإدماجهم في ســوق العمل، 
وســتوظف الجامعــة كل إمكاناتها ومختبراتها 
شــامل  برنامــج  وفــق  لتدريبهــم  وكواردهــا 
يؤهلهــم لدخــول ســوق العمــل بالقطــاع الطبي 
ككــوادر طبيــة وصحية مؤهلة وفق توجيهات 
المجلــس األعلــى للصحــة”، مؤكــًدا أن جامعــة 
الخليــج العربــي التــي تجســد نموذًجــا ناجًحــا 
للعمــل الخليجي المشــترك تمضــي في تحقيق 
تنفيــًذا  التطويريــة  االســتراتيجية  الرؤيــة 
لتطلعــات قــادة دول المجلــس، وأن االرتقــاء 
الشــبابية  الطبيــة  الكــوادر  بقــدرات ومهــارات 
وإيجــاد حلــول مبتكــرة ألهــم وابــرز القضايــا 
تتصــدر  اســتراتيجية  أهــداف  هــي  الصحيــة 

أولوياتها.

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة مي بنــت محمد آل خليفــة، في مكتبها أمــس، نائب الرئيس 
التنفيذي لمصرف السالم أنور محمد مراد،.

واســتهّلت اللقــاء بالترحيب بمراد، معربًة 
عــن تقديرهــا لمــا يقدمــه مصرف الســالم 
مــن نمــوذٍج مميــز للمؤسســات المصرفية 
الفاعلة في مجال المسؤولية االجتماعية، 
وذلــك من خــالل دعم المشــاريع الثقافية 
البحريــن  مكانــة  تعزيــز  فــي  المســاِهمة 
كمركــز إشــعاٍع ثقافــي فــي المنطقــة. في 
إشــارٍة لدعــم المصرف ورعايتــه لعدد من 
الفعاليات الثقافية مؤخرا كاجتماع لجنة 

التراث العالمي الثاني واألربعين.
للعــام  الهيئــة  برامــج  اســتعرضت  كمــا 
الراهــن 2019 والــذي يحمــل عنــوان “مــن 
يوبيــل إلى آخــر”، إضافة إلى رؤية الهيئة 
المســتقبلية ورغبتهــا فــي تعزيــز التعاون 
المشــترك مــع مختلــف الجهــات المؤمنــة 
االرتقــاء  فــي  ودورهــا  الثقافــة  بأهميــة 

المجتمعات واألوطان.
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  أشــاد  بــدوره، 
البحريــن  هيئــة  بعمــل  الســالم  لمصــرف 
للثقافة واآلثار، مؤكدا اعتزازه بالعالقات 

ومبدًيــا  الطرفيــن،  بيــن  المشــتركة 
للتعــاون  أرحــب  آفــاق  لفتــح  اســتعداده 
بما يســاهم في دعم الحــراك الثقافي في 

المملكة.

خالد العوهلي

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار مستقبلة نائب الرئيس التنفيذي لمصرف السالم

“الخليج العربي” جزء من المبادرة الوطنية لتدريب األطباء البحرينيين مي بنت محمد: نموذج للمؤسسات الفاعلة بخدمة المجتمع

العوهلي يثّمن ثقة سمو رئيس الوزراء بالجامعة تعزيز التعاون بين “الثقافة” و ”السالم”

أكــد خبــراء قانونيــون أن مملكــة البحريــن ضمنــت ألبنــاء المــرأة البحرينيــة المتزوجة مــن أجنبي 
جميع القوانين والتدابير الالزمة لدعمهم واســتقرار أســرهم، وحصولهم على معاملة البحرينيين 
النفســي  اســتقرارهم  يضمــن  وبمــا  وغيرهــا،  واإلقامــة  والتعليــم  الصحــة  مجــال  فــي  أنفســهم 

واالجتماعي واستقرار أسرهم.

وأشــار الخبــراء إلــى أن مع وجود تلــك القوانين 
والتدابيــر واإلجراءات تنتفــي الحاجة إلى منح 
أولئك األبناء اإلقامة الدائمة في مملكة البحرين 
طــوال حياتهم، حيث يتعــارض ذلك مع قوانين 
المملكــة وإجراءاتها التي تفرض وجود مســبب 
إلقامــة األجانــب في البحريــن مثل عقد عمل او 
زيــارة أو تعليــم أو عــالج أو مــا شــابه. جاء ذلك 
فــي تصريحات لهم علــى خلفية تقديم عدد من 
النــواب اقتــراح برغبة )بصفة مســتعجلة( بشــأن 
منــح رخصــة إقامــة دائمــة إلــى أبنــاء المواطنــة 

البحرينية من أب أجنبي.
المستشــار القانونــي في المجلــس األعلى للمرأة 
وليد المصري أكد أنه الشــك أن البحث في منح 

أبنــاء البحرينيــة المتزوجــة مــن أجنبــي فرصــة 
اإلقامة بشكل أطول مما هو معمول به له دوافع 
المجلــس األعلــى  إلــى توصيــة  إنســانية، الفتــا 

للمرأة بهذا الشأن.
لكن المصري لفت إلى وجود “إشــكاالت قانونية 
يجــب إيجــاد الحلــول لها، إذ إن قانــون األجانب 
والقــرارات  وتعديالتــه  واإلقامــة(  )الهجــرة 
الصــادرة تنفيــذا له، نظم مســألة دخــول وإقامة 
األجانب بالبالد، ولم ينظم صراحة مسألة كفالة 
المــرأة البحرينيــة المتزوجــة من أجنبــي ألبنائها 
منــه بشــأن منحهــم تأشــيرة الدخــول أو رخصة 
اإلقامة”. وقال “اســتنادا لذلك، فــإن أبناء المرأة 
البحرينية الرشــد يحصلون علــى رخصة إقامة، 

إما بناًء على رخصة عمل أو بالكفالة الشخصية 
إذا توافــرت فــي األبناء الشــروط الــواردة بقرار 

الكفالة الشخصي”.
وكشــف أن المجلس األعلى للمرأة اقترح إجراء 
تعديــل إضافــة فقــرة جديــدة إلــى القانــون بمــا 
يتيح منح رخصة إقامة ألبناء المرأة البحرينية 
المتزوجــة مــن أجنبي طالما لــم يلتحق أي منهم 
بالعمل. من جانبها، أكدت رئيســة لجنة الشــؤون 
الشــورى دالل  التشــريعية والقانونيــة بمجلــس 
الزايد الحاجة إلى االستناد في المقترح بقانون 

علــى أرقــام وإحصــاءات وحــاالت، وقالــت “مــن 
الجهــات  مــع  عقدناهــا  عديــدة  جلســات  خــالل 
المعنيــة فــي مملكــة البحريــن، لم نســمع عن ابن 
أو بنــت بحرينيــة جــرى ترحيلــه أو ترحيلهــا من 

المملكة إلى بلد األب أو أي مكان آخر”.
وأشــارت الزايــد إلــى أن المشــرع حــرص علــى 
التيســير على أبنــاء المرأة البحرينيــة المتزوجة 
علــى  نــص  القانــون  أن  موضحــة  أجنبــي،  مــن 
معاملــة أبنــاء البحرينيــة المتزوجــة مــن أجنبي 
معاملــة البحرينيين في مجال الصحة والتعليم 

واإلقامة”. وتابعت أن القانون سمح لألم بكفالة 
أبنائهــا ألب أجنبي، وإعفائها من رســوم اإلقامة، 
كما أن هؤالء األبناء يســتمرون في اإلقامة في 
البحرين في حال كانوا على مقاعد الدراسة في 
المعاهــد أو الجامعــات، وأكــدت أن القانون عمل 

على حل المشكلة.
وقالت “نعتقد منطقيا أنه عندما يصبح الولد أو 
البنــت في ســن الـــ 21 عاما، تكــون أوضاعهم قد 
اســتقرت، وينتقل وضعهــا القانوني من الحماية 
تحت مظلة األم البحرينية، إلى الحماية قانونيا 

فــي المؤسســات التــي يعملــون بهــا وتوفــر لهــم 
أنــه  وأكــدت  لإلقامــة”.  القانونيــة  المتطلبــات 
يجــب وجــود هنــاك ضوابط قانونية في مســألة 
اإلقامة الدائمة؛ ألن األبناء بعد ســن 21 يبدأون 
بشــكل أو بآخر االســتقالل عن أهلهم، ويشــقون 
طريقهــم الخــاص فــي الحيــاة والعمــل والــزواج 
موطــن  إلــى  العــودة  يقــررون  وربمــا  وغيــره، 
آبائهم الذي يحملون جنســيته واالســتقرار هناك 
بقيــة حياهــم. بدورهــا، أوضحــت النائب فاطمة 
القطري التي تقدمت مع زمالء لها في المجلس 
ألبنــاء  الدائمــة  اإلقامــة  منــح  بمقتــرح  النيابــي 
البحرينيــة المتزوجــة مــن أجنبــي، أن المقتــرح 
يهــدف لتعزيــز اســتقرار األســرة البحرينيــة مــن 
جهة، دون إخالل بالدســتور والقانون ومصلحة 
البحرينييــن ككل.  وقالــت “بــت اآلن أكثر قناعة 
بإحالة المقترح من جانب وزير المجلسين غانم 
البوعينيــن للجنــة الخدمات لمزيد من الدراســة، 
وهــذا مــا يعطينــا فرصــة لتطويــر المقتــرح بمــا 

يحقق مصلحة الجميع”.

الرفاع -  المجلس األعلى للمرأة

قانونيون: ال حاجة لمنح أبناء البحرينية من أجنبي إقامة دائمة

فاطمة القطريوليد المصري دنيا أحمددالل الزايد

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

الجمركييــن  المخلصيــن  جمعيــة  أعربــت 
الــذي  بالنظــام  إشــادتها  عــن  البحرينيــة 
خضــر(  )دربــك  الجمــارك  شــؤون  دشــنته 
إلــى تقليــص عــدد ســاعات  الــذي يهــدف 
بقاء الشــاحنات في جســر الملــك فهد إلى 
أقــل مــن ســاعة مــن خــالل تطبيــق نظــام 
الجمعيــة  وأكــدت  المســبق.  التخليــص 
التــي تتخذهــا شــؤون  للخطــوات  دعمهــا 
العمليــة الجمركيــة  الجمــارك فــي تطويــر 
الوطنــي.  اإلقتصــاد  لدعــم  الهادفــة 
وقدمــت بهــذه المناســبة تهانيهــا لرئيــس 
الجمــارك الشــيخ أحمد بن حمــد آل خليفة 
ولمســؤولي ومنتســبي شــؤون الجمارك ال 
ســيما العامليــن فــي المنفــذ البــري، مؤكدًة 
حرصها على إنجاح كل مايخدم اإلقتصاد 

الوطني ويخدم المهنة والعاملين فيها.
وذكــر القائــم بأعمال أمانة الســر بالجمعية 
مرتضــى عيســى أن نظــام )دربــك خضــر( 
القــى تأييــدًا وتعاونًا واســعًا مــن أصحاب 
مكاتب التخليص والمخلصين الجمركيين 

العامليين في المنفذ البري.

“المخلصين الجمركيين” 
تشييد بـ “دربك خضر”

للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  اجتمــع 
الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة، 
رئيــس مجلــس أمناء مركز البحرين للدراســات 
اإلســتراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” مع 
النائــب المســاعد لمديــر برنامج األمــم المتحدة 
اإلنمائــي ونائــب مدير المكتــب اإلقليمي للدول 
العربيــة ســارة بــوول، والممثل المقيــم لبرنامج 
بيتيناتــو،  ســتيفانو  اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم 
وكيــل  ”دراسات”.واســتعرض  مركــز  مقــر  فــي 
رئيــس  الدوليــة  للشــؤون  الخارجيــة  وزارة 
مجلس األمناء، مســيرة التعــاون اإليجابي بين 
الجانبيــن، والتــي توجت بتوقيع إطار الشــراكة 
اإلســتراتيجية، فــي 24 أكتوبــر 2017؛ بهــدف 
دعــم تنفيــذ خطــة عمــل وأولويــات الحكومــة، 
عــالوة علــى تعزيــز القــدرات المؤسســية، بيــن 
األمميــة،  الــوكاالت  مــع  الحكوميــة  الجهــات 
وعددهــا  16 وكالــة، بمــا يتيــح حصــر البرامــج 
والمشــاريع؛ لمنــع تكــرار وازدواجيــة تنفيذهــا، 

وترشيد اإلنفاق.

وأكــد أن المملكــة، بقيــادة عاهل البــالد صاحب 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  وضعــت 
الوطنيــة،  األولويــات  مقدمــة  فــي   ،2030
ومدروســة،  عمليــة  خطــوات  وفــق  ودمجتهــا 

ضمن برنامج عمل الحكومة.
وتطــرق إلــى التعــاون الوثيق مــع برنامج األمم 
إلــى إصــدار مركــز  المتحــدة اإلنمائــي، مشــيًرا 
اإلنمائــي،  البرنامــج  مــع  بالتعــاون  “دراســات” 
التقرير الوطني للتنمية البشــرية، بعنوان “النمو 
 -  2015 مــن  للفتــرة  المســتدام”  االقتصــادي 

2018، كمســاهمة في توفير أفضل الممارســات 
المؤسسية، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة؛ 
مــن أجــل تعزيــز صــدارة البحرين علــى خارطة 

التنمية المستدامة العالمية.
وثمنت المســؤولة األممية سارة بوول، حرص 
البحريــن علــى بنــاء شــراكة متميــزة مــع األمم 
اإلســتراتيجيات  دعــم  ســياق  فــي  المتحــدة، 
والمؤشــرات التنموية، بمعايير أممية، مشــيدة 
بمخرجــات إطــار الشراكـــــــة اإلستراتيجيــــــــة، 
التنميــــــــة  أهــــــداف  تحقيــق  يخــدم  بمــا 

المستدامــة 2030.

جانب من االستقبال

عبداهلل بن أحمد: خطوات بإدماجها ضمن برنامج الحكومة

أهداف التنمية المستدامة بمقدمة األولويات

المنامة - بنا

غــادر ولــي عهــد المملكــة األردنية 
الهاشــمية الشــقيقة البالد صاحب 
الحســين  األميــر  الملكــي  الســمو 
بــن عبــدهللا الثانــي مســاء أمــس، 
حيــث كان فــي مقدمــة مودعيــه 

بــن ســلمان  الشــيخ محمــد  ســمو 
مطــار  فــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
فــي  كان  كمــا  الدولــي.  البحريــن 
وعــدد  المحــرق  محافــظ  الــوداع 

من المسؤولين.

محمد بن سلمان يوّدع ولي عهد األردن

06local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

اإلعــالم  شــؤون  وزارة  دشــنت 
إلدارة  اإلرشــادي  الدليــل  أمــس 
االجتماعــي  التواصــل  حســابات 
الحكوميــة.  بالجهــات  الخــاص 
بحضور وكيل الوزارة عبدالرحمن 
بحــر وعــدد مــن ممثلــي الجهــات 
الحكوميــة األكاديميــة المســاهمة 
فــي إعــداد الدليل.وأكــد بحــر فــي 
شــؤون  وزارة  أن  التدشــين  مســتهل 
الوزيــر  مــن  دائــم  اإلعــالم وبتوجيــه 
فــي  الرميحــي ال تدخــر جهــدا  علــي 
مشــاركة كل الجهــات الحكوميــة فــي 
كل مــا يرتقــي بمنتوجهــم اإلعالمــي 

ويخدم مصلحة البلد المعطاء.
يذكر أن مبادرة وزارة شؤون اإلعالم 

أســهم فيهــا عــدة جهــات مــن خــالل 
تقنييــن  خبــراء  يضــم  عمــل  فريــق 
وقانونين وممثلين عن وزارة شــؤون 
اإلعــالم وهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيــة وجامعة البحرين إلعداد 

الدليل االسترشادي.
ويهــدف الدليــل إلــى وضــع الخطوط 
العريضــة إلجراءات إدارة الحســابات 
التواصــل  وســائل  علــى  الحكوميــة 
االجتماعــي لمســاعدة القائمين عليها 
مــن تأمينها وحســن إدارتها خصوصا 
تعزيــز  علــى  حرصــت  الحكومــة  أن 
دور تقنيــة المعلومــات فــي االرتقــاء 
التــي تقدمهــا  بالخدمــات الحكوميــة 

وزاراتها وهيئاتها المختلفة.

دليل استرشادي لحسابات التواصل الحكومية

إشادة بدعم سمو رئيس الوزراء للقطاع الصحي
ـــة ـــي المنطق ـــًزا ف ـــا متمي ـــًزا عالجيًّ ـــن مرك ـــل البحري ـــعى لجع ـــح: نس الصال

أشــادت وزيرة الصحة فائقــة الصالح بالدعم 
واالهتمــام بالقطــاع الصحــي من لــدن رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 

الحكومــة،  وســعي  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن 
التــي تعمــل باســتمرار علــى تحســين جــودة 
توفيــر  فــي  والتوســع  الصحيــة  الخدمــات 
المستشــفيات والمراكز الصحية ودعمها بكل 

المــوارد واإلمكانــات  الالزمــة لضمان حصول 
الرعايــة  مســتويات  أعلــى  علــى  المواطــن 
والعــالج والــذي جــاء لــدى اســتقبال ســموه 
لعــدد من أفــراد العائلــة المالكة والمســؤولين 

أمس األول. 
وتقديرهــا  شــكرها  عــن  الصالــح  وأعربــت 
لســموه والمجلــس للثنــاء على الجهــود التي 
تضطلــع بهــا وزارة الصحة، مؤكــدة أن جودة 
الخدمــات الصحيــة واالرتقــاء بهــا، نابــع مــن 
يتلقــاه  الــذي  الالمحــدود واالهتمــام  الدعــم 
القطــاع الصحــي مــن ســمو رئيــس الــوزراء 
وتوجيهات ســموه السامية التي تصب دائًما 
المرضــى،  المواطنيــن وراحــة  فــي مصلحــة 
ومتابعــة ســموه عن كثــب باســتمرار لتطوير 
الخدمــات الصحيــة في البحريــن وحثه على 
توفير كل ســبل الرعايــة الصحية للمواطنين 
فخرهــا  عــن  الوزيــرة  وعّبــرت  والمقيميــن.  

لتقديــر ســموه علــى مــا تزخر بــه المملكة من 
فــي  متخصصــة  طبيــة  وخبــرات  كفــاءات 
بجهــود  ســموه  وإشــادة  الصحــي،  القطــاع 
العامليــن فــي القطــاع ومــا يقومــون بــه مــن 
جهــود متميــزة لتقديم خدمة صحية  حديثة 

ومتطورة تعزز من صحة المواطن.

المنامة - بنا

أعلنــت وزارة الصحــة عــن إغــالق باب التســجيل في برنامــج “اختر طبيبك” الذي جــرى تنفيذه في 
ثمانيــة مراكــز صحيــة وذلك ضمن المرحلــة الثالثة من تطبيقه، وأوضحت الــوزارة أن إجمالي عدد 

المسجلين في هذه المراكز من األسر واألفراد قد بلغ أكثر من 83 ألف و175.
وتقدمــت الــوزارة بالشــكر الجزيــل إلــى جميع المســجلين الذين حرصــوا على اإلقبــال والتفاعل مع 
هذا البرنامج الوطني، والذي يندرج تحت مظلة مشــروع الضمان الصحي، وبينت أن تنفيذه يأتي 
تماشيا مع القيم والمبادئ التي وضعتها الخطة الوطنية للصحة 2025-2016 والتي أقرها مجلس 

الوزراء؛ بهدف تطوير الهيكل المؤسسي الصحي ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.
وأكــدت  دور برنامــج اختــر طبيبــك فــي تعزيــز العالقة القائمة بيــن الطبيب واألســرة، وأهميته في 
تمكين الطبيب من متابعة مرضاه بشكل مباشر ومستمر، إلى جانب تعزيز قدرته على رفع مستوى 

الوعي الصحي بمختلف األمراض غير السارية.

تسجيل 83 ألف مشارك في “اختر طبيبك”

فائقة الصالح



أمـاكــن محــددة للمدخنيــن فــي الــوزارات
ــات ــي ــف ــش ــت ــس ــم ــب أمــــــام مــــداخــــل الـــمـــجـــمـــعـــات وال ــرتـ ــتـ ــمـ لـــرفـــع الــــضــــرر الـ

تقــدم مجموعــة من النواب باقتراح برغبة بشــأن إنشــاء أماكن مخصصــة للتدخين في جميع الوزارات والمؤسســات الحكومية 
والمبانــي التابعــة لهــا، والــذي يهــدف للحفــاظ علــى المظهــر الحضاري أمــام مدخل الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة والمباني 
التابعــة لهــا، والمحافظــة علــى البيئــة الصحيــة بالقضاء علــى خطر التدخين الســلبي في تلــك األماكن إلى جانب عــدم مضايقة 

مرتادي تلك األماكن من هذه الظاهرة.

وتبيــن المذكرة اإليضاحية للمقترح الذي 
األنصــاري  أحمــد  النائــب  مــن  كالً  قدمــه 
بوحمــود  ومحمــد  النفيعــي  وإبراهيــم 
وعبدالــرزاق حطــاب وعيســى الدوســري 
للتدخيــن  مخصصــة  أماكــن  إنشــاء  أن 
عليــه  يترتــب  لمــا  الــوزارات  جميــع  فــي 
قنبلــة  الســلبي  أو  إرادي  الــال  التدخيــن 

المدخنيــن  لغيــر  موقوتــة يتعــرض فيهــا 
نســبة  استنشــاق  نتيجــة  عنهــم،  رغمــا 
كبيرة مــن النيكوتين المنتشــر في أرجاء 
المــكان، مما يعرضهم لكثير من العوارض 
الصحيــة التــي قــد تتطــور بتكــرار األمــر 
إلــى أمــراض مزمنــة، مثل تهيــج العينين، 
فــي  حــدة  األعــراض  وتــزداد  والســعال، 

حالــة وجــود األطفــال والرضــع فــي تلــك 
األجــواء الملوثة، حيث أثبتت الدراســات 
مالحقــة أعراضــه لهم فــي مراحل نموهم 
حتى ســن الشــباب، بل إنهم يكونون أكثر 
عرضة لإلصابة باالنســداد الرئوي المزمن 

واألعراض التنفسية األخرى.
وتضمــن القانــون بأنــه مــن المالحــظ أن 

المدخنين يقومون بالتدخين أمام مداخل 
والمجمعــات  الحكوميــة  المؤسســات 
والمراكــز  والمستشــفيات  التجاريــة 
الصحيــة فــي مظهــر غير حضاري بســبب 
عــدم وجــود أماكــن مخصصــة للتدخيــن 
في تلك األماكن، ومما قد يســبب الزحام 
والفوضى ومضايقة مرتادي تلك األماكن 
التــي  المستشــفيات  وخاصــة  بالدخــان 

تكتظ مداخلها بالمراجعين والمرضى.
وعليــه نــرى أن وجــود أماكــن مخصــص 
المذكــورة  المرافــق  تلــك  فــي  للمدخنيــن 
ضــرورة للمحافظــة علــى الصحــة العامــة 
وتوفير البيئة الصحية السليمة وتجنيب 

الصغار والكبار خطر التدخين السلبي.
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لــلــوزارة الــتــربــوي  ــدور  الـ يخالف  بــالــمــدارس  النظافة  ــاع  أوضـ تـــردي 
بتوفيــر  مقتــرح  علــى  المحــرق  بلــدي  مجلــس  وافــق 
أكيــاس القمامــة على المدارس لتعزيز مســتوى النظافة 
فيهــا، خصوصــا بعد تقليص أعداد عمــال النظافة ضمن 

سياسة ترشيد اإلنفاق الحكومي.
وذكــر البلــدي عبدالعزيــز ثامــر الكعبــي أن مدرســة الحد 
الثانويــة للبنــات تضــم عامــال واحــدا فقــط للنظافــة في 
الوقــت الــذي يصل فيه عــدد الطالب والــكادر التعليمي 

بالمدرسة إلى ألف شخص.
وأشــار إلــى أن نقــص عمال النظافة فيهــا مقارنة بأعداد 
الطــالب والــكادر التعليمــي أدى إلــى انتشــار القــوارض 
والحشــرات بالمدرســة، إضافــة إلــى مخالفــة تأكيــدات 
وزيــر التربيــة والتعليــم بتوفيــر عامــل نظافة لــكل 200 

طالب.
ورأى رئيس المجلس غازي المرباطي أن تراجع مستوى 
النظافــة فــي المــدارس يخالــف الــدور التربــوي لــوزارة 
التربيــة والتعليــم، األمــر الــذي يســتلزم معه عــالج هذه 

المشكلة ودعم غرس قيم النظافة في نفوس الطلبة.
وفــي ســياق آخــر، بعــث المجلــس البلــدي استفســارات 
لوزارة التربية والتعليم لالطالع على معدل االنجاز في 

مدرستي عمر بن الخطاب اإلعدادية للبنين ومريم بنت 
عمران االبتدائية للبنات، لمعرفة المدة الزمنية المحددة 

لصيانة وترميم المدرستين بعد إخالئها من الطلبة، مما 
تسبب باكتظاظ المدارس األخرى.

غازي المرباطي وإبراهيم الجودر

رفـض إنشـاء مجمـع تجـاري بعـراد
البلديـــة ال تملـــك “فلـــس حمـــر” والقرطاســـية من أمـــوال األعضـــاء والموظفين

رفــض مجلــس بلــدي المحــرق طلــب الترخيــص إلنشــاء 
مجمع تجاري في المنطقة الخدمية بعراد، تفاديا لتسببه 

بزيادة معدل االزدحام المروري في المنطقة.
ونقــل البلــدي محمــد المقهــوي رفــض األهالي إلنشــاء 
هــذا المشــروع باعتبــار أن المنطقــة مكتظــة بالســكان 
والمشــاريع الخدميــة والتجاريــة، وبحــث اســتثمارها 

كخدمات عامة ألهالي المنطقة.
مــن جهــة أخــرى، اقتــرح البلــدي باســم المجدمــي بأن 
يتــم الســماح للمواطنيــن باســتخدام الســواحل لبيــع 
المأكــوالت وتوفيــر بعــض األلعــاب علــى غرار ســاحل 

كرباباد وذلك لفترات محدودة.
وأبدى مدير عام البلدية إبراهيم الجودر عدم ممانعته 
بتطبيــق المقتــرح فــي المواقــع التي تقــع تحت أمالك 
البلديــة. وتــم إحالــة المقتــرح علــى لجنــة الخدمــات 
والمرافــق العامــة لبحــث آليــة وإمكانيــة تنفيــذه. مــن 
جانــب آخــر، وافق المجلس على مقترح بطرح مرافق 
3 حدائق بمختلف دوائر المحرق لالستثمار بشرط أن 

ال تفرض رسوم على الدخول.
رسالة من هواة صيادي سماهيج للمطالبة بالسماح لهم بإنزال ورفع قواربهم في مرفأ ريا
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أعلــن رئيــس مجلــس بلدي المحرق المرباطي توقيع عقد إنشــاء حديقة المحــرق الكبرى، معتبرا 
ذلك إنجازا كبيرا للمحافظة.

ودعا األعضاء إلى عدم المساهمة بأي شكل من 
األشكال في تعطيل عملية سير المشروع بطلب 
إجــراء تعديالت على العقــد وغيرها. من جهته، 
طالــب مجلس بلدي المحــرق باتخاذ اإلجراءات 

الالزمــة حيــال أحــد المبانــي المهجــورة بمجمــع 
لتجمــع  موقعــا  أصبــح  أن  بعــد  بالمحــرق   216
وقلــق  إزعــاج  ومصــدر  والقــوارض  األوســاخ 
لألهالــي. وقــال رئيــس المجلــس البلــدي غــازي 

المرباطــي إنه في حــال كان هناك منزال مهجورا 
يشــكل خطــرا وبــؤرة للممارســات غيــر الصحية 

فإن البلدية من حقها إزالة وهدم هذا المنزل.
ودعــا إلى مخاطبة المالك كإجراء أولي قبل 
اللجــوء لعمليــة الهــدم، وذلــك بتخييــره بيــن 
التأجيــر أو الترميم، مــع احتمال رفض هيئة 

البحرين للثقافة واآلثار هدمه.

ترميمه أو  ــره  ــي ــأج ت ــن  ــي ب مــهــجــور  ــزل  ــن م ــك  ــال م تــخــيــيــر 

توقيع عقد إنشاء حديقة المحرق الكبرى
وافــق مجلــس بلــدي المحرق على فرض رســوم 300 فلــس لدخول منتزه 
األميــر خليفــة ومفاوضة أصحاب األكشــاك على رفع إيجارات األكشــاك 

إلى 50 دينارا أو انتقالهم لمواقع أخرى.

ومرر المجلس مقترحا باحتساب مكافآت أعضاء المجالس البلدية من يوم 
الفوز وليس من يوم أداء القسم.

وقرر المجلس الســماح للصيادين الهواة بإنزال ورفع قواربهم في مرفأ ريا 
وجميــع مرافــئ محافظة المحرق، وذلك نظرا لعدم وجود مواقع مخصصة 
لهــم لالبحــار منهــا. وتــم الموافقــة علــى مقتــرح بإنشــاء صــاالت متعــددة 
االســتخدامات فــي الديــر. ومــرر المجلــس مقترحــا بطــرح مرافــق حديقــة 
بوماهر المعلقة لالستثمار. ووافق المجلس على مقترح بوضع آلية لمتابعة 

طلبات إنشاء المرتفعات لتخفيف السرعة.

300 فلس لدخول منتزه األمير خليفة

لــم يســجل االجتمــاع الســابع لمجلس 
بلــدي المحرق غياب أو اعتذار أي من 

أعضائه.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة

الغياب أو اعتذار

عبدالعزيز ثامر الكعبي

أحمد األنصاري

أمانة سر المجلس

مروة خميس

وعلق رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي إن البلدية “ما عندها وال فلس حمر”، مشيرا  «
إلى أن األعضاء والموظفين في الجهاز التنفيذي وصلوا إلى حد شراء أدوات القرطاسية من 

أموالهم الخاصة.



ال يوجــد لــدى وزارة التربيــة والتعليــم توجــه لتدريــس لغــة اإلشــارة لطلبــة المرحلــة االبتدائية، 
وســتكتفي بعقــد دورات مســتمرة لتدريــب الطلبــة والمعلميــن علــى هــذه اللغة، هــذا هو ملخص 

إجابة الوزير ماجد النعيمي على سؤال برلماني قّدمته الشورية سبيكة الفضالة.

بنشرها:  ــبــاد”  “ال تنفرد  بإجابة  الــوزيــر  وقـــال 
ل الطلبة الصم من مركز شيخان الفارسي  ُيحوَّ
دراســتــهــم  اســتــكــمــال  بــعــد  الــشــامــل  للتخاطب 
ليتم  واإلعـــداديـــة  االبــتــدائــيــة  المرحلتين  فــي 
في  الــثــانــويــة  المرحلة  فــي  دمجهم  ــك  ذل بعد 
أما  وأضـــاف:  الحكومية.  بــالــمــدارس  التعليم 
بالنسبة للمدارس الخاصة، فقد تمت الموافقة 
 8 فــي  الخاصة  االحــتــيــاجــات  ذوي  دمــج  على 
مدارس بعد استيفائها شروط استحداث قسم 
أسئلة  نص  يأتي  وفيما  الخاصة.  االحتياجات 

الفضالة وإجابات الوزير النعيمي:

8 مدارس

ما آليات دمج الطلبة ذوي االحتياجات  «
الخاصة في المدارس الحكومية 

والمدارس الخاصة، خصوصا ذوي 
اإلعاقة السمعية )الصم(؟ وكيفية 

تواصلهم مع أقرانهم الطلبة 
والمعلمين؟

جاء  لما  تجسيدا  تأتي  التربية  وزارة  رسالة 
وقانون  التعليم  وقانون  البحرين  دستور  في 
ذوي  مــن  الطلبة  الـــوزارة  أولــت  حيث  الطفل، 
إعاقتهم  نــوع  كــان  أيــا  الخاصة  االحــتــيــاجــات 
على  للتغلب  تؤهلهم  الــتــي  الــواجــبــة  الــرعــايــة 
إعاقتهم واالعتماد على أنفسهم واالندماج في 
المجتمع ليؤدوا دورهم في الحياة كمواطنين 
مــنــتــجــيــن مــمــا أســـهـــم فـــي تــصــنــيــف منظمة 
ذات  الدول  ضمن  البحرين  لمملكة  اليونيسكو 
التعليم  تــوفــيــر  فــي  والمتميز  الــعــالــي  األداء 
الــذي  الــشــامــل  التعليم  ذلـــك  فــي  بــمــا  للجميع 
الخاصة  الطلبة ذوي االحتياجات  يشمل دمج 

في المدارس الحكومية.
ــدمــج عــلــى شــــروط ومعايير  ال آلــيــة  وتــعــتــمــد 

خاصة حسب نوع اإلعاقة وشدتها واالستعداد 
للتعلم  القابل  دمــجــه  الــمــراد  للطالب  النفسي 
واالختبارات  الطبية  للتقارير  وفقا  والتعليم 

التي تجريها اإلدارة المختصة في الوزارة.
اإلعــاقــة  ذوي  الطلبة  دمـــج  إلـــى  بالنسبة  أمـــا 
من  تحويلهم  فيتم  الــصــم،  فئة  مــن  السمعية 
بعد  الشامل  للتخاطب  الفارسي  مركز شيخان 
االبتدائية  المرحلتين  في  دراستهم  استكمال 
واإلعدادية ليتم بعد ذلك دمجهم في المرحلة 

الثانوية في التعليم بالمدارس الحكومية.
ــخــاصــة، فــقــد تمت  ــمــدارس ال ــل ــا بــالــنــســبــة ل أمـ
الموافقة على دمج ذوي االحتياجات الخاصة 
في 8 مدارس بعد استيفائها شروط استحداث 

قسم االحتياجات الخاصة.
كما تحرص على متابعة كل مدرسة بعد منحها 
الترخيص بحسب الفئات المستهدفة المطلوبة، 
مشتملة  المقدمة  المناهج  دراســة  إلى  إضافة 

على مؤهات معلمات التربية الخاصة.
وفي حال رصد مدارس تقوم بتسجيل طلبة 
ــراءات  دون تــرخــيــص، فــإنــه يــتــم اتــخــاذ اإلجــ
القانونية حيالها والمنصوص عليها في قانون 

المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

مدرستان ومتفوقة

هل يتم دمج الطلبة الصم في الفصول  «
الدراسية مع بقية زمالئهم الطلبة؟ 

وهل تتوافر فصول خاصة وكم عددها 
والمعلمين المهيئين لتدريسهم؟

التعليم  بــقــانــون  مـــواد  فــي  جـــاء  لــمــا  تحقيقا 
وقانون الطفل، وفي إطار التوجهات الحديثة 
للتربية الخاصة، يتم دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 
أقرانهم  الصم دمجا كليا مع  السمعية من فئة 
الــعــاديــة في  الــفــصــول  فــي  األســـويـــاء  الطلبة 

مرحلة التعليم الثانوية، وذلك بمدرستي النور 
للبنين  الثانوية  عيسى  مدينة  للبنات  الثانوية 
منذ العام 2015/ 2016. وقامت الوزارة بتوفير 
ما  يترجمون  اإلشـــارة  لغة  فــي  اختصاصيين 
يطرحه المعلم من دروس للطلبة في الحصص 
الطلبة  وبقية  للمعلم  ويترجمون  الــدراســيــة، 
من  وأسئلتهم؛  المدمجين  الطلبة  مــداخــات 
الــوصــول إلــى أقصى درجــة من التفاعل  أجــل 
بــيــن الــطــلــبــة والـــصـــم ومــعــلــمــيــهــم وأقــرانــهــم 
والتسهيات  الخدمات  كافة  لتقديم  إضــافــة 
إلـــى الــطــلــبــة فــي الــبــيــئــة الــمــدرســيــة ومــراعــاة 
المدرسية  االخــتــبــارات  وضــع  عند  الفئة  هــذه 
الخاصة  المواصات  تقديم خدمة  إلى  إضافة 
أول  تخريج  في  ساهم  مما  منهم  للمحتاجين 
دفعة من الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية )الصم( 
بالعام الدراسي المنصرم، وهو انجاز ساهم في 
أنفسهم  للطلبة  إضافة  التربية،  وزارة  تحقيقه 
الطلبة  مــن  العديد  أمــورهــم. وحــقــق  ــيــاء  وأول
أقرانهم  على  متفوقين  عالية  معدالت  الصم 
األسوياء، حيث استطاعت على سبيل المثال 
طــالــبــة مــن هـــذه الــفــئــة اعــتــاء لــوحــة الــشــرف 

وتحقيق معدل تراكمي 98.7 %.

تدريس اللغة

هل يوجد لدى الوزارة توجه ضم مادة  «
تعلم لغة اإلشارة ضمن مناهج الوزارة 

خصوصا بالمرحلة االبتدائية؟

اإلشــارة  لغة  الـــوزارة من خــال معلمات  تقوم 
الطلبة  لتدريب  بعقد دورات تدريبية مستمرة 
ضمن  اإلشــارة  لغة  استخدام  على  والمعلمين 
الــجــهــود لنشر هـــذه الــلــغــة؛ لــتــعــزيــز الــتــواصــل 
تدخر  وال  )الــصــم(،  السمعية  اإلعــاقــة  فئة  مــع 
الوزارة وسعها في سبيل ذلك ضمن اإلمكانات 

المتاحة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنت إدارة التعليم المستمر بوزارة التربية 
والتعليم عن فتح باب التسجيل في برامج 
المقبل  الـــدراســـي  لــلــعــام  الــمــســائــي  التعليم 
األساسي  التعليم  مراحل  في   ،2019/2020
الــيــوم  ــدًءا مــن  ــ ب  ،2004 لــمــوالــيــد  الــمــعــادل 
)الثاثاء( 2 أبريل وحتى )الخميس( 2 مايو 
المستمر  التعليم  إدارة  وأوضحت  المقبل.  
انه على الراغبين في التسجيل الحضور إلى 
عددها  البالغ  المسائي  التعليم  مراكز  مقار 
المملكة،  محافظات  على  موزعًة  مركًزا   18

ــاء مــن كــل أســبــوع،  ــعـ ــى األربـ ــد إلـ مــن األحــ
الــبــنــات،  لتسجيل  مــســاًء   5:30 إلـــى   3 مــن 
البنين،  لتسجيل  مــســاًء   9:30 ــى  إل و6:30 
مصطحبين معهم نسخة من كل من: بطاقة 
الهوية، الجواز ساري المفعول، اإلقامة لغير 
شهادة  آخــر  المفعول،  ســاريــة  البحرينيين 
ولي  برغبة  ترك  إفــادة  إلى  إضافًة  دراسية، 
الصباحية،  الــمــدرســة  مــن  ــدارس  ــ والـ ــر  األمـ

وصورتين شخصيتين.
يمكن  واالستفسار  المعلومات  من  ولمزيد 

االتصال على رقم 17878758.

فتح التسجيل في برامج التعليم المسائي

النعيمي مجموعة من  التربية والتعليم ماجد  لوزير  الفضالة  الشورية سبيكة  تضمن سؤال 
بالدراسة.  تمكينهم  أجل  المبذولة من  والجهود  وأوضاعهم  الصم  الطلبة  االستفسارات عن 

وأجاب الوزير عن معظمها ولم يرد على استفسارين، وهما:
• كم عدد المعلمين المهيئين لتدريس الطلبة الصم؟

• هل يوجد لدى الــوزارة توجه ضم مادة تعلم لغة اإلشارة ضمن مناهج الــوزارة وباألخص 
بالمرحلة االبتدائية؟

سؤاالن لوزير التربية دون إجابة “دقيقة”

08local@albiladpress.com
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لغة اإلشارة لن تدرَّس لطلبة االبتدائي
الفضالـــة ســـؤال  علـــى  التربيـــة  وزيـــر  رد  بنشـــر  تنفـــرد   ”^“

ماجد النعيميسبيكة الفضالة

الطلبة الصم يدرسون 
االبتدائية واإلعدادية بمركز 

شيخان للتخاطب الشامل

دمج الطلبة الصم 
باألسوياء بمدرستين 

ثانويتين للبنين والبنات

الموافقة على دمج 
ذوي االحتياجات في 

8 مدارس خاصة

توفير اختصاصيين في 
لغة اإلشارة لترجمة 

الدروس للطلبة

تخريج أول دفعة من 
الطلبة الصم بالعام 

الدراسي المنصرم 

العديد من الطلبة الصم حققوا 
معدالت عالية متفوقين على 

أقرانهم األسوياء

المنامة- وزارة الداخلية

نظمــت شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة بالتعــاون مــع إدارة 
الداخليــة فعاليــة تثقيفيــة  بــوزارة  الشــئون الصحيــة واالجتماعيــة 

توعوية حول صحة الفم واألسنان.

لتوعوية  الفعالية  هذه  تهدف 
ــون الــجــنــســيــة  ــئـ مــنــتــســبــي شـ
ــة حــول  ــامـ ــوازات واإلقـ ــجــ ــ وال
الطرق السليمة للعناية بصحة 
ــحــفــاظ عــلــى سامة  ــفــم وال ال

األسنان، والتعرف على النظام 
تضمنت  كما  السليم،  الغذائي 
الفعالية فحص المشاركين من 
قبل فريق العمل التابع لعيادة 

األسنان.

“الجــوازات” تعــزز التوعيـــة 
بصحــــــة األسنــــــــان متحف بشيخة المدن... مدينة عيسى

ــخ الـــشـــعـــراء والــفــنــانــيــن ــاريـ ــيــق تـ ــوث ــت ــت قـــديـــم ل ــي اســتــمــاك ب

تقدم 5 نواب باقتراح برغبة بشأن استمالك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى ليكون مركًزا 
ــا لهــذه المدينــة كونها من أقدم المدن اإلســكانية في الخليج وأول مشــروع إســكاني في  تاريخيًّ
المملكــة، ويهــدف المقترح إلى توثيق تاريخ أول مشــروع إســكاني في مملكــة البحرين، وتوفير 
رافــد ســياحي جديــد ليكــون دعًمــا لالقتصــاد الوطني، وتســليط الضــوء وتوثيق تاريــخ النخبة 
التي أنجبتها هذه المدينة من الشعراء والكتاب والمسرحيين والرساميين والموسيقيين الذين 

مساهمة فعالة في تطوير العمل الثقافي.

المذكرة اإليضاحية  المقترح في  وبين مقدمو 
استماك  بشأن  يتلخص  االقــتــراح  بــأن  بشأنه 
أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى ليكون 
أقدم  من  كونها  المدينة  لهذه  ا  تاريخيًّ مركًزا 
مشروع  وأول  الخليج  فــي  اإلسكانية  الــمــدن 
الــبــاد  أمــيــر  إن  حــيــث  المملكة،  فــي  إســكــانــي 
الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان 

آل خليفة طيب هللا ثراه قد وضع حجر أساس 
ــعــام 1963  هـــذه الــمــديــنــة فــي 16 ديــســمــبــر ال
ا في حفل كبير باستاد مدينة  وافتتحها رسميًّ

عيسى العام 1968.
النائب  من  كــاً  قدمه  الــذي  المقترح  وتضّمن   
ومحمد  النفيعي  وإبــراهــيــم  ــصــاري  األن أحــمــد 
بوحمود وعبدالرزاق حطاب وعيسى الدوسري 

التي  المتاحقة  التغييرات  مــن  بــالــرغــم  بــأنــه 
إال  متصاعدة  وبــوتــيــرة  أحيائها  على  طـــرأت 
حيث  الــخــاص،  بطابعها  تحتفظ  مــازالــت  أنها 
إنــهــا أنــجــبــت نــخــبــة مـــن الـــشـــعـــراء والــكــتــاب 
الذين  والموسيقيين  والرسامين  والمسرحيين 
ســاهــمــوا مــســاهــمــة فــعــالــة فــي تــطــويــر العمل 

الجهات،  اإلبــداع في مختلف  وإثــراء  الثقافي 
وكذلك أنجبت أجيال متعاقبة من الرياضيين 
شتى  فــي  الوطنية  المنتخبات  أغــنــوا  الــذيــن 
ــاب، وأصــبــحــت مــن أعــظــم الــمــدن على  ــعـ األلـ
مستوى دول الخليج العربي، فمعظم الممثلين 
ورياضيين  والــمــؤرخــيــن  والــشــعــراء  واألدبــــاء 
في  ودرســــوا  عيسى  مــديــنــة  يسكنون  كــانــوا 
مدارسها وبعضهم ال زال ملتصًقا بهذه المدينة 

الرائعة.
وأشاروا إلى أن االقتراح يأتي تزامًنا مع ذكرى 
عيسى  مدينة  تأسيس  على  عــاًمــا   50 مـــرور 
والتي نرى أن هذه المدنية لما لها من المميزات، 
وذلــك  تاريخي  مركز  لها  يكون  أن  وتستحق 
معلًما  ليكون  القديمة  البيوت  أحــد  باستماك 
تاريخ  ا ووجهة سياحية وشاهًدا على  تاريخيًّ

أول مشروع إسكاني في مملكة البحرين.

ابراهيم النفيعي

Û  فيكتــور هوجــو صاحــب روايــة “البؤســاء” ورائعــة “أحــدب نوتــردام” مــن األوائــل
الذين انتقدوا األرستقراطية المتخمة والمتضخمة على حساب كسرة خبز تتوزع 
فــي كــوخ فقير.كمــا هو موقــف فولتير في دعوتــه للعدالة وجان جاك روســو الذي 
نّظرللمساوة في كتابه “العقد االجتماعي”، وكذلك حال الروائي اإلنجليزي، تشارلز 
ديكنــز فــي رائعــة “أوليفر تويســت” وقصــة اليتيم الفقيــر الذي عاش في الشــوارع 
بحثــا عــن رغيــف حيث ركــز جميعهم على خطيئــة إغفال المحرومين والمهمشــين 
 came of والضعفــاء مــن النائميــن علــى أرصفــة الجــوع تمامــا كمــا هــو مسلســل
thrones حيــث نصــح حكيمــا الحكــم قائــا:  “يجــب ان تقلقــل مــن اللصــوص غير 

المعروفين”.
Û .أعلم انه ليس المعارك التي تقتل الناس، إنه الجوع
Û  الطعام يســاوي أكثر من الذهب. ســيدات راقيات يبعن ماســاتهن وذهبهن من أجل

حفنــة مــن البطاطــس، وقــد تاثــر للطبقــة المعدومة تيلســتوي عندما حكــم القيصر 
روســيا. وقــد ســبقهم جميعــا اإلمــام علــي ع فــي بعــض خطبــه فــي “نهــج الباغــة” 
الــذي قــال: “هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشــعي إلــى تخير األطعمة، ولعل 
بالحجاز أو اليمامة من ال طمع له بالقرص أو ال عهد له بالشبع”. لم يكن اإلمام علي 
أفاطونيــا، وال يؤمــن بالمدينــة الفاضلــة المثاليــة، حيث قــال: “اال أنكم لــن تقدروا 
على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد” فقد ركز على الطبقة الدنيا 
كرجل، أنفاسه عبارة عن نبض يومي استحال إلى قادة على جيد الفقراء، ويعلم 
كي يحافظ على الحكم البد من ترســيخ العدالة اإلنســانية، ودعا للشــورى، وحفظ 
حقــوق األقليــات، لذلــك اعتبرتــه األمــم المتحدة في إحدى ســنواتها رجــل العدالة 

ونعته بالحاكم العادل للحكم الرشيد. 
Û  لســت ضــد الحقوق، ولكن كــي يكون تغيير البد من صناعة عقــل ثقافي جماهيري

غيــر مؤدلــج، وال يقــوده رجــال ديــن والصكوك غفــران، بل يقوده فاســفة كما هي 
نظريــة افاطــون فــي فلســفته لنظريــة الحكــم وضــرورة تشــبع الحكــم بالمفكرين 
والفاسفة، فعصر التنوير األوربي قاده فاسفة ال عصابيون. مشكلة الجزائر تكرر 
مشــكله الربيــع العربي،ومــا جــرى أيضا في العراق. أزالوا العســكر، وجــاؤوا ببطون 
جائعــة ماديــا، وفقيرة ثقافيا، فنهبوا العــراق، وأدخلوها في زنزانة اإليديولوجيات 

االحادية فكثر الفساد، وذبحت العدالة على مسلخ الفكر الضيق. 
Û  إن الدعــوة الــى إســقاط الحكــم كليــا فــي الحزائــر رغــم بعــض سياســاته الكارثيــة

ســيقود الى فوضى، ومذابح وميليشــيات، وسيســتغل اصحاب اإلسام السياسي 
الفرصــة البتــاع الحكــم، ومــن ثم الــى اعتقالــه، وســيكون التفكير الحــزب أوال ثم 
الوطــن. األيديولوجيــا أوال ثــم الوطــن كما حدث فــي مصر اثناء حكــم اإلخوان، و 
ليبيا وسوريا والعراق. اتمنى ان ال يوضع الجزائر ضمن قائمة الدول التي تصيبها 
لعنــة القــدر والحــظ العاثــر. الفرق بيننا وبيــن اوربا ان اإلنجليز بعــد حربهم األهلية 
واســبانيا بعد تفجر حروب أهلية بين بعضهم وأمريكا ايضا التي حرقتها الحروب 
األهليــة، انهــم ابعــدوا تدخل الدين عن إدارة الدولة، واحترموه كمعتقد وحرســوه، 
وعظمــوا الحرية الشــخصية، لذلك تطوروا ووصلــوا الى الحضارة، وان كنت انتقد 
عبادتهــم االقتصاديــة للرأســمالية المتوحشــة التي بدأت تخنقهــم. وما يحدث في 

فرنسا من مظاهرات اال بسبب أنياب الضرائب التي غرزت في جسد الفقراء.
Û  إيماني بالله عز وجل وتفســيري لإلســام بعيدا عن التفســير الســاذج، والســطحي

للمتفيقهيــن مــن البشــر، و قراءتــي لإلمــام علــي ع حيــث تحمــي نفســي عقاقيــر 
صيدليــة نهــج الباغة من ســلبيات الحضارة، و تجوالي في أوربا والعالم ترســيخا 
للكوكتيــل الحضــاري والعقيــدة اإلنســانية مــع دراســة نظرياتهــم األنثربولوجيــة 
يجعلني أتخوف على اي دولة من الفكر الجماهيري المشــبع بأيديولوجيات رجال 
الدين المبســطة في قراءة الواقع السياســي ألي دولة، إليماني القديم الجديد من 
سياســة الخطــوة خطــوة فــي التغييــر، ونقــد الواقع باعتدال ووســطية مــع حماية 
الديــن بفصلــه عــن السياســة مــع دعوتــي النســنة االقتصــاد ال جشــعه ،والــى حرية 
مسؤولة ال تمس إنجازات اي دولة مع مؤسسات تعتمد سياسة كي تنمو الموافقة 
البــد مــن المراقبــة والمعاقبــة. كــي النرجع للمربع األول كما هي أســطورة ســيزيف، 
ذاك الفتــى اإلغريقــي األســطوري الــذي قّدر عليه أن يصعد بصخــرة إلى قمة جبل، 
ولكنها ما تلبث أن تســقط متدحرجة إلى الســفح، وكي النخســر بلدا آخر كالجزائر، 
وكــي تكــون الجزائــر الحضارة والحقــوق ال رائحة الموتى والمقابــر فثورة القرنفل 
البرتغاليــة كانــت تســعى لترســيخ الحريــة بــا تأدلــج.. ال تلغــوا الدولــة كاملــة، بــل 
ادعمــوا اإلنجــازات، وأزيلــوا قمامــة الســلبيات، فوجــع الربيــع العربــي مــا زال غائرا 
ومخيفــا ذاك الرقــم المرعب لألمم المتحدة، حيث ذكرت األمم المتحدة ان “الربيع 

العربي” كبد المنطقة خسائر بلغت 614 مليار دوالر منذ عام 2011.

قراءة تفكيكية 
للواقع السياسي .. 

الجزائر مثاال سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

راشد الغائب

“مالية الشورى” تقترح زيادة تمويل “مزايا”
توســـيع الشـــريحة المســـتفيدة عبـــر إجـــراء مناقـــات ضمـــن الميزانيـــة

كشــف رئيــس لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس الشــورى خالــد المســقطي عن 
طرح اللجنة مبادرة للوصول لصيغة توافقية مع “النواب والحكومة” لزيادة تمويل برنامج 
السكن االجتماعي )مزايا( بما يزيد من الشريحة المستفيدة من خالل زيادة عمر المستحق 
وخفض راتب الشــخص المســتحق، إذا كان باإلمكان الوصول لتوافق مشترك يتيح إجراء 

مناقالت ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 - 2020.

الــذي  التنسيقي  جــاء ذلـــك، فــي االجــتــمــاع 
المالية  الـــشـــؤون  لجنتي  بــيــن  أمـــس  عــقــد 
والــنــواب،  الــشــورى  بمجلسي  واالقتصادية 
العامة  الــمــيــزانــيــة  ــون  قــان مــشــروع  لبحث 
ضوء  فــي   ،2020  -  2019 للعامين  للدولة 
والمعطيات  تضمنتها  التي  المالية  البيانات 
ــا الـــحـــكـــومـــة الـــمـــوقـــرة فــي  ــه ــي قــدمــت ــتـ الـ

االجتماعات المشتركة.
االجتماع  خــال  تــم  ــه  إن المسقطي  وقـــال   
التأكيد على أهمية مواصلة الجهود إلنجاز 

مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن، مع 
التوافق  تم  التي  األولويات  تحقيق  ضمان 
برنامج  وهــي  االجتماعات  بــدء  منذ  عليها 
المالي  الـــتـــوازن  وتحقيق  الــحــكــومــة  عــمــل 
المواطنين،  مكتسبات  عــلــى  والــمــحــافــظــة 
الصحة  بشؤون  المعنيين  الــوزراء  أن  مبيًنا 
والتعليم والعمل والتنمية االجتماعية أكدوا 
بالتزاماتهم  الــوفــاء  على  وزاراتـــهـــم  قـــدرة 

تجاه الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.
ــؤون الــمــالــيــة  ــشــ ــ وفــيــمــا بــيــن أن لــجــنــة ال

واالقـــتـــصـــاديـــة بــمــجــلــس الــــشــــورى تــجــد 
إيجابية في تعاطي كل من مجلس النواب 
العامة  الميزانية  والحكومة إلنجاز مشروع 
مصلحة  عــلــى  الجميع  حـــرص  مــع  لــلــدولــة، 
لتوجيهات جالة  وفــًقــا  والــمــواطــن  الــوطــن 
الــمــســقــطــي أن االجــتــمــاع  الـــعـــاهـــل، أفـــــاد 
التساؤالت  قائمة  بحث  تضمن  التنسيقي 

التي سيتم  للجهات  بها  التقدم  التي سيتم 
إلى  المقبلة،  الفترة  خــال  معها  االجتماع 
الــوزارات  بها  التي تقدمت  جانب اإلجابات 
ــتــي تــم االجــتــمــاع بــهــا، وذلــك  الــخــدمــيــة ال
للوصول  والمساعي  الجهود  توحيد  بغية 
الــحــكــومــة تحقق األهـــداف  لــتــوافــقــات مــع 

المنشودة من الجميع.

من اجتماع اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب

المنامة - بنا

محرر الشؤون المحلية



تدريب كوادر بحرينية على االستزراع السمكي
ــد الــمــقــبــل ــ ــن” األحـ ــي ــك ــم ــع “ت ــة مـ ــي ــاق ــف ــع االت ــي ــوق خـــلـــف: ت

أعلن وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن إبرام 
اتفاقية بين كل من وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة 
فــي وكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة مع صندوق العمــل “تمكين” دعــم تدريب 15 

بحرينيا في مجال استزراع األسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين.

وأوضــح خلــف أن الهدف من هذه االتفاقية 
التــي ســيتم مراســيم التوقيــع عليهــا يــوم 
األحد المقبل بديوان الوزارة في “البلديات” 
تهدف الى إمداد قطاع الثروة السمكية في 
الوكالة بالمهارات الالزمة لإلحاطة بعمليات 
االســتزراع فــي البيئــة المحليــة وتعريفهــم 
بجميــع التحديــات التــي قــد تواجههــم فــي 
الظــروف البيئيــة المحليــة، والتــي تتطلــب 
الكائنــات  مــع  التعامــل  فــي  خاصــا  منهجــا 

الحية.
وقــال خلــف “تأتــي هــذه الخطــوة ترجمــة 

لتوجيهات جاللة الملك إلى تشجيع الزراعة 
وتربيــة األســماك الــذي هــو جــزء مــن األمن 
الغذائي، ونشر أهمية استفادة المواطن من 

مشاريع الزراعة والثروة البحرية.
وتابــع “تم تصميم الخطط والتوجهات ذات 
الصلــة بتعزيــز كفــاءة واســتخدام المــوارد، 
الســيما البحرية منها، لتســتهدف رفع طاقة 
إنتاج المركز الوطني لالســتزراع إلصبعيات 
األســماك التجاريــة إلــى نســب عاليــة علــى 
المــدى القصيــر، علــى نحــو يتماشــى مــع مــا 
التزمت به الحكومة برئاســة رئيس الوزراء 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
سلمان آل خليفة، ومساندة ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، في برنامجها حتى العام 

2022، مــن حيــث دعــم الجهــود التــي تكفل 
اســتمرار المحافظــة علــى الثــروة البحريــة 
وتنميتهــا”. وأشــار إلــى “تشــجيع االســتثمار 
أصنــاف  لتوفيــر  االســتزراع  قطــاع  فــي 
ــا  محليًّ المرغوبــة  األســماك  مــن  متنوعــة 
وذات جودة عالية مثل الهامور والســبيطي 
واألســبريم، وغيرهــا مــن األنــواع المرغوبــة 

لدى البحرينيين”.
وأكــد “أن االتفاقيــة تأتــي فــي ظــل توجــه 
فــي  االســتثمار  بدعــم وتشــجيع  الحكومــة 
مجــال االســتزراع الســمكي وفقــا لبرنامــج 
مــن  عــدد  تدريــب  أن  إلــى  مشــيرا  عملهــا، 
البحرينيين من شــأنه أن يســاهم في توفير 
االســتزراع  برامــج  عبــر  الغذائــي  األمــن 

السمكي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى شــابًّا “29 عاًما” بالســجن لمدة 10 ســنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينــار، إلدانته ببيع 
مادة الحشيش المخدرة، كما قضت بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عاما بقضية مخدرات أخرى في ذات الجلسة.

آخريــن  متهميــن  ثالثــة  حبســت  فيمــا 
تراوحــت أعمارهــم ما بيــن 21 و29 عاًما، 
كل  بتغريــم  وأمــرت  واحــدة  ســنة  لمــدة 
أعفــت  بعدمــا  دينــار،   1000 مبلــغ  منهــم 
اثنيــن منهم من عقوبــة البيع لتعاونهم مع 
الشــرطة وجلــب مصــدر المــواد المخدرة، 

وأمرت بمصادرة المضبوطات.
القبــض  وقائــع  أن  المحكمــة  وذكــرت 
علــى المتهميــن تتحصــل فــي أنــه وردت 
مكافحــة  بــإدارة  أول  لمــالزم  معلومــات 
المخدرات، مفادهــا حيازة وإحراز المتهم 
الثالــث “21 عاًمــا” للمــواد المخــدرة بقصد 
الســرية  مصــادره  أحــد  فكلــف  االتجــار، 
أن  لبــث  مــا  والــذي  منهــا،  بعــض  لشــراء 

مســمعه  تحــت  هاتفيــا  بالمتهــم  اتصــل 
وإشرافه، واتفق معه على شراء ما قيمته 
100 دينــار لصالــح صديقــه الذي ســيكون 

بصحبته.
إثــر ذلــك، انتقــل المصــدر رفقــة المــالزم 
ومعهمــا الشــرطي -الشــاهد الثانــي- إلــى 
حيــث المــكان المتفــق عليه، بعــد أن زودا 
واحتفظــا  عليــه  المتفــق  بالمبلــغ  األخيــر 
المحــدد  الموعــد  وفــي  منــه.  بصــورة 
مكــث الضابــط غيــر بعيــد وعلــى مقربــة 
مــن المــكان، فيمــا توجــه الشــاهد الثانــي 
عليــه،  المتفــق  المــكان  إلــى  والمصــدر 
والتقيــا بالمتهم الثالث، وســلمه الشــرطي 
المبلــغ المتفق عليه، فأخبره أنه ســيحضر 

المــادة المخــدرة مــن شــخص آخــر، فتــم 
عثــر  الثالــث  وبتفتيــش  عليــه.  القبــض 
بحوزته على المبلغ المصور، ولدى ســؤاله 
عــن مصدر حصوله علــى المواد المخدرة، 
أبلغ الضابط أنه يتحصل عليها من المتهم 
الثانــي “29 عامــا”، وعلــى الفــور اتصــل به 
قيمــة  أن  الثانــي  وأخبــر  مســمعه  تحــت 
علــى  واتفقــا  بحوزتــه،  المخــدرة  المــواد 
المكان والزمان لتسليمه المواد المخدرة.

وفــي الكميــن الثاني حضر المتهــم الثاني 
 26“ الرابــع  المتهــم  يقودهــا  كان  بســيارة 
عامــا”، آنــذاك توجــه الشــاهد الثانــي إليــه 
وســلمه المبلــغ النقــدي المصــور، واســتلم 
معمليــا  ثبــت  داكنــة،  لمــادة  قطعــة  منــه 

فألقــى  المخــدرة  الحشــيش  لمــادة  أنهــا 
القبــض عليهمــا. وخــالل تفتيــش المتهــم 
الثانــي عثر بحوزتــه على المبلــغ المصور، 
 10 عــدد  علــى  عثــر  مســكنه  وبتفتيــش 
ــا أنها لذات  قطــع لمــادة داكنة ثبــت معمليًّ
المــادة المخدرة المذكورة وكذلك مشــرب 
علــى  احتــواؤه  ــا  معمليًّ ثبــت  زجاجــي 
الميتامفيتاميــن وميــزان  العقلــي  المؤثــر 
فــي  كانــت  وجميعهــا  وســكين  حســاس 
غرفتــه الخاصــة. وعنــد ســؤال الثاني عن 
المخــدرة،  المــواد  علــى  حصولــه  مصــدر 
أفــاد بأنه يتســلمها مــن المتهــم األول “29 
عامــا”، والذي أســفرت التحريات الســابقة 
عــن التأكد من بيعه للمــواد المخدرة، فتم 
اســتصدار إذن مــن النيابــة العامة لضبطه 

وتفتيش شخصه ومسكنه.
إلــى  الضابــط  انتقــل  اإلذن  لذلــك  ونفــاًذا 

حيث يقيم المتهم األول وقبض عليه.

وأشــارت المحكمــة أن الواقعــة علــى نحو 
مــا ســلف بيانــه قــام الدليــل علــى صحتها 
وثبوتها قبل المتهمين، مما شهد به المالزم 
المتهميــن  واعتــراف  والشــرطي،  األول 
األول والثانــي والثالث بتحقيقات النيابة 
العامة وما ثبت بتحقيقات النيابة العامة، 
فضــالً عن احتواء عينــات إدرار كل منهم 

على المواد المخدرة والمؤثرة عقليا.
أســندت  العامــة  النيابــة  وكانــت  هــذا، 
للمتهميــن أنهــم فــي غضــون عــام 2018، 

ارتكبوا اآلتي:
والثالــث:  والثانــي  األول  المتهمــون  أوالً: 
الحشــيش  مــادة  االتجــار  بقصــد  باعــوا 
المخــدرة فــي غيــر األحــوال المرخص بها 

قانوًنا.
حــازا  والثالــث:  األول  المتهمــان  ثانًيــا: 
وأحــرزا بقصــد التعاطــي مــادة الحشــيش 
المخــدرة والمؤثــر العقلــي الديازيبــام في 

غير األحوال المصرح بها قانونا.
ثالثــا: المتهــم الثانــي: حــاز وأحــرز بقصــد 

التعاطي المؤثر العقلي الميتامفيتامين.
رابًعــا: المتهــم الرابــع: حــاز وأحــرز بقصــد 

التعاطي مادة الحشيش المخدرة.
وقالــت المحكمــة في أســباب حكمهــا، إنه 
ونظــًرا لظروف الدعوى ومالبســاتها فإنها 
الرأفــة،  مــن  بقســط  المتهــم األول  تأخــذ 
عمــال بحقهــا المخــول لها بمقتضــى المادة 

72 من قانون العقوبات.
فلهــذه األســباب حكمــت بمعاقبــة المتهــم 
األول بالســجن لمدة 10 ســنوات وتغريمه 
الثانــي  المتهميــن  دينــار، وبإعفــاء   5000
لتهمــة  بالنســبة  العقوبــة  مــن  والثالــث 
الرابــع  والمتهــم  وبمعاقبتهمــا  االتجــار، 
بالحبــس لمــدة ســنة وبتغريــم كل منهــم 
بمصــادرة  وأمــرت  دينــار   1000 مبلــغ 

المضبوطات.

السجن 10 سنوات لبائع “حشيش”

تأجيل استئنافات 144 مدانا بالتجمهر
ــم ــاس ــض الـــتـــجـــمـــع أمــــــام مـــنـــزل عــيــســى ق ــ ــي قــضــيــة ف ــ ف

نظــرت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى في اســتئناف 144 من أصل 
171 متهمــا، تــم إدانــة 167 منهــم، فــي قضيــة االعتــداء علــى عــدد مــن أفــراد 
الشــرطة أثنــاء فــض التجمهــر الــذي اســتمر لمــدة طويلــة بجــوار منزل عيســى 
قاســم، والذي تعرض فيه مجموعة كبيرة من الشــرطة إلصابات استدعت نقل 
أكثر من 30 منهم إلى المستشفى، وقررت تأجيل القضية حتى جلسة 8 أبريل 

الجاري؛ الستكمال تقديم المرافعات من دفاع المتهمين.

وكانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى 
قــد حكمــت بســجن 56 متهمــا 10 ســنوات 
 9 ومعاقبــة  دينــار،   500 مبلــغ   3 وتغريــم 
لـــ  متهميــن بالحبــس 3 ســنوات و6 أشــهر 
5 متهميــن آخريــن، كمــا بــرأت 4 مما نســب 
إليهــم، فيمــا حبســت باقــي المتهمين ســنة 
المضبوطــات. بمصــادرة  وأمــرت  واحــدة، 
وكانــت قــد أحالــت النيابــة العامــة 171 متهمــا، 
تتعلــق  تهمــا  إليهــم  أســندت  بعدمــا  للمحاكمــة 
باالعتداء على أفراد الشــرطة واســتعمال القوة 

والعنــف معهم حــال فض االعتصــام، والتجمهر 
القابلــة  العبــوات  حيــازة  عــن  فضــال  والشــغب 

لالشتعال )المولوتوف(.
طــارق  اللــواء  العــام  األمــن  رئيــس  أن  يذكــر 
التجمعــات  فــض  عــن  أعلــن  قــد  كان  الحســن، 
المخالفــة للقانــون بقريــة الــدراز، والقبــض على 
الخطريــن  والمطلوبيــن  اإلرهابييــن  مــن  عــدد 
وإزالــة المخالفــات القانونيــة التــي كانــت قائمة 
فــي الــدراز ومــن بينها إغــالق شــوارع وتعطيل 
حواجــز  وضــع  خــالل  مــن  النــاس  مصالــح 

ومنصــات وســط الشــارع العــام، فضــال عن رفع 
إخــالال  يمثــل  بمــا  للقانــون،  مخالفــة  شــعارات 

باألمن العام وتهديدا للسلم األهلي.
لتجمــع  وكــرا  أصبحــت  المنطقــة  أن  وأضــاف 
ومصــدرا  العدالــة  مــن  والفاريــن  المطلوبيــن 
للعديــد مــن المخالفــات والتعدي علــى القانون، 
وشــهد التجمــع تكــرار حوادث اختطاف شــباب 
والتعــدي عليهــم وضربهــم وتعذيبهــم، وتوفــي 
أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع 
األجهــزة األمنيــة، فضــال عــن تعــّرض الدوريات 
الــدراز  بمحيــط  واجبهــا  أداء  أثنــاء  األمنيــة 
إلطــالق نــار 4 مرات، ما ينــدرج ضمن العمليات 

اإلرهابية التي يجب التصدي لها. 
وأوضــح أن وزارة الداخليــة، ومنذ بدء التجمع 
غير القانوني، بذلت جهودا كبيرة إلنهائه بشكل 
ســلمي وكــررت المحاوالت أكثــر من مرة، وقبل 
ننحــو 48 ســاعة مــن العمليــة، تــم مطالبــة عدد 

مــن الشــخصيات المؤثــرة بالقريــة والفعاليــات 
التجمــع  بفــك  المشــاركين  بإقنــاع  المجتمعيــة، 

وعدم االستمرار في تجاوز القانون.
ونفذت قوات الشرطة، انتشارا واسعا وتصدت 
تمترســت  القانــون،  عــن  خارجــة  لمجموعــات 
خلــف ســواتر وموانــع مصطنعــة، تســد الطــرق 
التفــرق، إال  والشــوارع، وأنــذرت وطلــب منهــا 
أنهــا رفضــت االنصيــاع، وبادرت بقــذف القنابل 
اليدويــة واألســياخ الحديــد ومحاولــة التعــدي 
على رجال األمن باســتخدام األســلحة البيضاء 
اإلصابــات  مــن  عــددا  أوقــع  مــا  والفــؤوس، 
بيــن  تفاوتــت  األمــن،  رجــال  بيــن  المختلفــة 
البسيطة والبليغة، األمر الذي استدعى نقل 31 
منهــم إلــى المستشــفى، إضافــة إلــى العديد من 

اإلصابات التي تم عالجها ميدانيا.

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى بســجن شــاب “25 المنامة - وزارة الداخلية
عاما”، متهم بلكم وركل شابة آسيوية “29 عاما” على وجهها 
وأنفهــا فــي أحــد الفنــادق بعدمــا اصطدمــت بــه عــن طريــق 
الخطأ؛ كونه حال سكر، وذلك لمدة 3 سنوات عما أسند إليه 

من اتهام بإحداث عاهة مستديمة لها بنسبة 5 %.

وكانــت النيابــة العامــة وجهــت للمتهــم أنــه بتاريــخ 1 أكتوبــر 
2018، اعتــدى علــى ســالمة جســم المجنــي عليهــا، فأحــدث 
بهــا اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر الطبي المرفــق وقد أفضى 
فعــل االعتــداء إلــى تخلف عاهة مســتديمة بهــا دون أن يقصد 

إحداثها وذلك بنسبة 5 %.
وتتمثــل الواقعــة فــي أنــه بالتاريــخ المذكــور وأثنــاء تواجــد 
المجني عليها والمتهم في أحد فنادق العاصمة اصطدمت غن 
طريــق الخطــأ بالمتهــم، فحــاول األخيــر التحدث معهــا، إال أنها 
ابتعــدت عنــه لكونــه في حال ســكر، فقام المتهم بســحب يدها 
ولحــق بهــا إلى أســفل الفندق، وصــرخ عليها ثم قــام باالعتداء 
عليهــا بــأن قــام بضربهــا “بوكــس” علــى وجهها، فســقطت أرضا 
وبــدأ فــي ركلها علــى وجهها، محدثــا بها اإلصابــات الموصوفة 
بالتقريــر الطبي الشــرعي المرفــق والذي قدر نســبة العاهة في 

أنفها بنسبة 5 %.

سكران يركل وجه سيدة 
ويتسبب لها بعاهة

اســتقبل رئيس األمن العام طارق الحسن، رئيس 
مكتب التنســيق للشرق األوســط وشمال أفريقيا 
بالمنظمــة الدولية للشــرطة الجنائيــة )اإلنتربول( 
عبدالعزيــز محمــد عبيدهللا، بحضــور مدير إدارة 

الشؤون الدولية واإلنتربول. 
وفــي اللقاء، رحــب رئيس األمن العام بعبدالعزيز 
عبيــدهللا، مشــيدا بــدور مكتب التنســيق للشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي تعزيــز التواصــل 
والتنســيق بين الدول األعضاء في اإلنتربول بما 
من شأنه دعم جهود مكافحة الجريمة والجريمة 
العابــرة للحــدود وتعزيز التعــاون الدولي في هذا 
الخصوص من خالل المكاتب المركزية الوطنية.

وتــم خــالل اللقــاء، بحــث عــدد مــن الموضوعات 
بالتعــاون  يتعلــق  المشــترك فيمــا  ذات االهتمــام 
الشــرطي الدولــي، كمــا اطلــع رئيــس األمــن العام 
علــى نتائــج زيــارة وفــد اإلنتربول، ضمــن الخطة 
المركزيــة  المكاتــب  لزيــارة  المعــدة  الســنوية 
الوطنية في البلدان األعضاء ومناقشــة المعايير 

للمســتوى  باإلضافــة  المكاتــب،  لهــذه  النوعيــة 
المهني الذي وصل إليه المكتب المركزي الوطني 
)إنتربــول البحريــن( في مجــال مكافحة الجريمة 
خصوصــا  للحــدود  العابــرة  والجريمــة  عمومــا 
والنقلــة النوعيــة إلنتربــول البحريــن فيمــا يتعلق 

باستخدام أدوات وخدمات منظمة اإلنتربول. 
مــن جهته، أعرب رئيس مكتب التنســيق للشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا في اإلنتربول عن شكره 
الجزيــل لوزيــر الداخليــة علــى دعمــه الالمحدود 
لمنظمــة اإلنتربــول مــن خــالل عقــد االجتماعــات 
بالتنســيق  التدريبيــة  والــدورات  والمؤتمــرات 
مــع إنتربــول البحريــن، وآخرهــا االجتمــاع األول 
والنــدوة التوعويــة لضبــاط االتصــال فــي وزارة 

الداخلية بتاريخ 31 مارس 2019.

الجريمــة مكافحــة  جهــود  دعــم  العــام:  األمــن  رئيــس 

بحــث التـــعاون مـــع “اإلنتـــربول”

عصام خلف

المنامة - وزارة الداخلية

شــرطة  مديريــة  عــام  مديــر  صــرح 
المديريــة  بــأن  المحــرق  محافظــة 
طالبتيــن  والــدة  مــن  بالغــا  تلقــت 
للبنــات،  اإلعداديــة  عــراد  بمدرســة 
مفــاده تعرضهمــا العتــداء بالضــرب 
من قبل ولية أمر طالبة أخرى بنفس 
شــرطة  اتخــذت  وعليــه  المدرســة، 
القانونيــة  اإلجــراءات  المديريــة 
الالزمــة تمهيــدًا إلحالــة القضيــة إلى 

النيابة العامة. 
وأهــاب مديــر عــام مديريــة شــرطة 
محافظــة المحرق بضرورة التواصل 
مع الجهات المختصة بشــكل مباشــر 
بشــأن الشــكاوى الشــخصية وتجنب 
التواصــل  وســائل  عبــر  نشــرها 
االجتماعي حفاظًا على الخصوصية 
وحقوق جميع األطراف في القضية.

“الداخلية”: إجراءات 
بشأن واقعة ضرب 

طالبتين بمدرسة 
إعدادية

رئيس األمن العام مستقبال رئيس مكتب التنسيق للشرق األوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(

تبــدأ فــي الثامن من أبريل المقبل فعاليات معرض المراعي لإلنتاج 
الحيوانــي فــي نســخته الخامســة، برعايــة ســامية مــن لــدن عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة وبتنظيم 
وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني.وأوضحت 
الــوزارة فــي بيــان لهــا “أن المعــرض الــذي سيســتمر علــى مــدى 5 
أيــام يعتبــر فرصــة مهمــة للعارضين وتجار الماشــية والطيــور لبيع 
منتجاتهــم ومواشــيهم وعقد صفقــات وفرصة للتســويق والدعاية 

والعمل على تبادل الخبرات بين العارضين والمنتجين”.
مــن جهتــه، قــال المربــي والمحكــم الخليجــي محمد الجبل “ســيتم 
فــي المعــرض اإلعــالن عــن تأســيس أول نــادي لدجــاج الزينــة فــي 
البحريــن، وســتتاح للمربيــن فرصــة تســجيل أســمائهم وبياناتهــم 

بهدف المشاركة في تأسيس النادي”.

أول ناٍد لمربي دجاج الزينة

المنامة - وزارة الداخلية

الضبــاط  تدريــب  كليــة  نظمــت 
للشــرطة  الملكيــة  باألكاديميــة 
بالتعاون مع المحكمة الدستورية، 
اختصاصــات  حــول  محاضــرة 
المحكمــة، قدمهــا عضــو المحكمة 
علــي  القاضــي  الدســتورية 
الدويشــان وبحضــور مــا يزيد عن 
250 مــن ضبــاط وزارة الداخليــة 
المشاركين بدورة األمن المتقدمة 
ودورة األمن التأسيســية وبرامج 

الدراسات العليا.

عرضــا  المحاضــرة،  وتضمنــت 
الدســتورية  المحكمــة  عــن 
واختصاصاتهــا وكيفيــة تشــكيلها 
والضمانــات التــي تعطــى ألعضاء 

المحكمة.
ضمــن  المحاضــرة  هــذه  وتأتــي 
الخطــة الســنوية المعتمــدة لكليــة 
تدريــب الضبــاط التــي تهدف إلى 
رفــع كفــاءة الضبــاط وتزويدهــم 
بمختلــف العلــوم والمعــارف وفــق 

أسس تدريبية معتمدة.

محاضرة تدريبية عن اختصاصات 
المحكمة الدستورية

09 local@albiladpress.com
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لتســهيل عملياتها كنقــل الملكيات وتوزيــع األرباح وغيرها

نقل تسجيل “الشركات المقفلة” لـ “البورصة”

كشــف وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي، عــن نقــل تســجيل شــركات 
المســاهمة المقفلة من الوزارة إلى بورصة البحرين بشــكل إلزامي، خالل الربع الثاني من 

العام الجاري 2019. 

وأوضــح الوزيــر - للصحافييــن علــى هامش 
صنــاع  مــع  فايــف  ســي  “جلســات  فعاليــة 
القــرار” األســبوع الماضــي – “أننــا فــي طــور 
نقل تســجيل شــركات المساهمة المقفلة من 
الوزارة إلى البورصة بحيث تدار في ســوق 
مالي مثل الشــركات المساهمة العامة حيث 
بكثيــر خصوًصــا  أســهل  عملياتهــا  ســتكون 
فيمــا يتعلق بنقل الملكيات، وتوزيع األرباح، 
واألشــياء التــي تتعلــق بالمســاهمين. وبيــن 
أن “هنالــك عــدة أنــواع لشــركات المســاهمة 
منهــا مــا يضــم مســاهمين محدوديــن، مثــل 
أربعــة  تتضمــن  التــي  العائليــة  الشــركات 
تكــون شــركات  أشــخاص، وقــد  أو خمســة 
متعددة الملكية تضم 50 أو أكثر من ذلك”.

500 دينار لتسجيل “المساهمة المقفلة” 

 وبســؤاله عــن زيــادة األعبــاء الماليــة علــى 
نفــى  بالتســجيل،  ألزمــت  مــا  إذا  الشــركات 
الوزيــر ذلــك، موضًحــا أن الرســوم ســتكون 
طفيفة، لربما ســتكون في حدود 500 دينار 
ا، وســتحصل الشــركة  على كل شــركة ســنويًّ
علــى جميع خدمــات البورصة. فعلى ســبيل 
مســاهمة  شــركة  أرادت  إذا  اليــوم  المثــال، 
للحصــص  تناقــل  عمليــة  تجــري  أن  مقفلــة 
فإنهــا ســتكون مضطــرة إلــى القيــام بعمليــة 
تعديــل فــي عقــد التأســيس، وأن تســتعين 
بمحــاٍم يفرض أتعاًبا على العملية، والبد من 
مراجعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
لتعديــل عقــد التأســيس ثــم نشــره بعــد دفع 

الرســوم للــوزارة. في حين ســتكون العملية 
ا بعد تسجيل شركات المساهمة  سلســلة جدًّ
المقفلة في البورصة، وســتصبح عملية نقل 
الملكيــة مثــل عمليــة بيــع األســهم، ويتحول 
الســجل فــي البورصــة، وليــس فــي الســجل 
التجــاري. ورأى الرئيــس التنفيــذي لبورصــة 
آل  إبراهيــم  بــن  خليفــة  الشــيخ  البحريــن 
خليفــة أن المشــروع عبارة عن ســوق خارج 
مشــروع  وهــو  الشــركات  لجميــع  المنصــة 

ضخم وسيمثل نقلة نوعية.

البورصة مستعدة لنقل بيانات الشركات

 إلــى ذلــك، أكــد الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم 
جميــع  بيانــات  لنقــل  البورصــة  اســتعداد 
الــوزارة  مــن  المقفلــة  المســاهمة  شــركات 
إلــى البورصــة، خصوًصــا أن البورصــة لديها 
شــركات  تغطيــة  مــن  تمكنهــا  إمكانيــات 
المساهمة العامة المدرجة فيها، ومساهميها 
إذ يتجــاوز عددهــم الـ 150 ألف مســاهم، لذا 
فإن الشــركات شركات المساهمة المقفلة لن 
يتجــاوز مســاهميها هــذا العــدد، فــي إشــارة 

منه إلى سهولة تغطية هذه الشركات.
 وأشــار إلــى أن نقــل بيانــات جميــع شــركات 
المســاهمة المقفلــة إلــى البورصــة، سيســهل 
مــن  الشــركات  لتلــك  العمليــات  مــن  الكثيــر 
وتحديــث  األســهم  نقــل  عمليــات  حيــث 
المعلومــات وغيرهــا؛ ألنهــا ســتعامل معاملة 
مقفلــة  لكنهــا  العامــة،  المســاهمة  شــركات 
وبياناتهــا ســرية. ولفــت إلى أن نقــل بيانات 

البورصــة سيســهل  إلــى  المقفلــة  الشــركات 
عمليات نقل األســهم وجلب مســتثمرين لها، 
كمــا ستســتطيع بعــض هــذه الشــركات منــح 
موظفيهــا أســهًما كعالوة “بونــس” حتى ولو 
ا ليس  لــم تمتلك ســيولة، في حين أنهــا حاليًّ

بإمكانها منح أسهم لموظفيها.

زيادة حيز تمويل رأس المال العام

للبورصــة،  الحكومــي  الدعــم  وبخصــوص   
أوضــح الوزيــر الزيانــي أن البورصــة كانــت 
فــي وقــت مــا تتلقــى دعًمــا مــن الحكومــة، 
وقــد وضعــت خطــة لتكــون ممولــة لنفســها 
خــالل عــدة ســنوات، إذ كان العــام الماضــي 
آخر عام لتسلم الدعم المحدود الذي يقارب 
نحــو 250 ألــف دينــار، متوقًعــا فــي األعــوام 
المقبلــة أن تكــون البورصــة ممولــة لنفســها 
تماًمــا ولجميــع عملياتهــا. ورأى الوزيــر أنــه 
ليس هناك ســقف أو قيمة سوقية للبورصة، 
وإنما الهدف مواصلة النمو سنة تلو األخرى، 
القيمــة  عــن  ســؤال  علــى  رده  فــي  وذلــك 

السوقية المستهدفة للبورصة.
الصناعــة  وزارة  أن  إلــى  الزيانــي  ولفــت   
والتجارة والسياحة والبورصة لديهما هدف 
البحرينــي،  االقتصــاد  تنميــة  هــو  مشــترك، 
وجــزء من تنميــة االقتصاد البحريني يرتكز 
علــى ســهولة التمويل والحصــول على رأس 
المــال الذي يأتي من ثالثة مصادر رئيســية، 

القــروض  أو  الشــخصي،  االســتثمار  هــي: 
عــام  مــال  رأس  أو  ســندات،  أو  )التمويــل( 
من خالل أســهم ومســاهمة عامة. و”من هنا 
فــإن دور البورصــة مهم لزيادة حيز التمويل 
وتحفيــز  العــام،  المــال  رأس  مــن  القــادم 
الشــركات التــي تجــد صعوبة فــي الحصول 
علــى رأس المــال فــي الحصــول عليــه مــن 

خالل السوق العام”.

تحول البورصة إلى مساهمة عامة مستقبل

أن  هــي  النهائيــة  الغايــة  أن  الزيانــي  وأكــد 
تتحّول البورصة إلى شــركة مساهمة عامة، 
الملكيــة  إلــى  الدولــة  ملكيــة  مــن  وتخــرج 
العامــة. وعــن موعــد تحــول البورصــة إلــى 
شــركة، أوضــح الوزيــر “أننــا ال نســتطيع أن 
إلــى  تســعى  البورصــة  األحــداث،  نســتبق 
زيادة عدد الشــركات المدرجــة، وزيادة عدد 
المنتجــات واألدوات الماليــة، وقــد توســعت 
فــي هــذا المجــال إذ طرحت عــدة منتجات، 
أنهــا  مــن بينهــا: الســندات، والصكــوك، كمــا 
تعمــل على منتجات مالية أخرى. وفي حال 
وصلــت البورصــة إلــى مســتوى معيــن مــن 
النضوج واالستدامة فحينها سيتم تحويلها 

إلى شركة مساهمة عامة”.
وتوقــع الرئيــس التنفيــذي للبورصــة إدراج 
عامــة  مســاهمة  كشــركة  البحريــن  بورصــة 

خالل أقل من 5 أعوام.

الزياني متحدًثا للصحافيين

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
مــن   1750 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
أذونــات الخزانــة الحكوميــة األســبوعية. 
تبلــغ قيمــة هذا اإلصــدار 70 مليــون دينار 
لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ فـي 3 أبريل 
2019 وتنتهي في 3 يوليو 2019، كما بلغ 
معــدل ســعر الفائــدة علــى هــذه األذونــات 
3.75 % مقارنــة بســعر الفائــدة 3.90 % 
لإلصدار السابق بتاريخ 27 مارس 2019. 
وبلــغ معــدل ســعر الخصــم 99.06 % وتم 
قبــول أقل ســعر للمشــاركة بواقع 99.034 
% علمــا بأنــه قــد تمــت تغطيــة اإلصــدار 

بنسبة 199 %.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي
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المنامة - مجلس التنمية

ا مكتبهــا الجديد فــي البحرين فــي مبنى أركابيتــا، وهي الشــركة التي اســتقطبها مجلس  افتتحــت شــركة أمــازون ويــب سيرفيســز رســميًّ
التنمية االقتصادية إلى البحرين.

 ويضم فريق العمل فيها مديري الحســابات، 
ومديــري  التقنيــة،  الحلــول  ومهندســي 
المهنيــة،  الخدمــات  واستشــاريي  الشــركاء، 
الوظائــف  مــن  والعديــد  الدعــم،  وموظفــي 
األخــرى التــي تعمــل علــى تقديم كافة ســبل 
الدعــم لخدمة قاعدة عمالئهــا المتنامية في 
مــع  المباشــر  تواصلهــم  وتســهيل  المنطقــة، 

 .)AWS( أمازون ويب سيرفيسز
اســتقطاب  علــى  المجلــس  ويحــرص 
االســتثمارات النوعية التي تساهم في خلق 

وظائف ذات جودة عالية.
ويســتوحي مكتــب أمازون ويب سيرفيســز 
الجديــد فــي البحريــن تصميمــه مــن البيئــة 
بمبــادئ  الممتزجــة  المحليــة  والجغرافيــة 
الريــادة فــي أمــازون وثقافــة االبتــكار التــي 
تتميــز بها. وســتقوم الشــركة بافتتــاح مراكز 

بيانــات فــي الشــرق األوســط فــي البحريــن 
هــذا العــام لتوفــر بذلــك تقنيــات الحوســبة 
واآلمنــة،  والموثوقــة،  المرنــة،  الســحابية 
مــن  مقربــة  وعلــى  مخفضــة،  بتكاليــف 

المســتخدمين النهائييــن فــي المنطقة، األمر 
الــذي يعــزز قــدرة مؤسســات المنطقــة علــى 
إطــالق مبــادرات التحــّول الرقمــي وتعزيــز 

مستوى االبتكار.

الحضور لدى تدشين مكاتب “أمازون”

مخفضــة بكلفــة  الســحابية  الحوســبة  لتوفيــر 

ا تدشين “أمازون ويب سيرفسيز” رسميًّ

“األهلي المتحد” ضمن أفضل 500 عالمة مصرفية عالميا
دوالر ــار  ــي ــل م  5.3 ــة  ــي ــوق ــس ال ــة  ــل ــم ــرس وال دوالر..  ــون  ــي ــل م  251 قــيــمــتــهــا  تــخــطــت 

أعلن األمين العام التحاد المصارف العربية، وسام فتوح، دخول البنك األهلي المتحد ضمن قائمة أفضل 500 عالمة تجارية مصرفية 
فــي العالــم لعــام 2019 حيــث بلغت قيمة عالمته التجارية حوالي 251 مليون دوالر، والرســملة الســوقية له نحو 5.3 مليار دوالر، وذلك 

باالستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن األمانة العامة التحاد المصارف العربية.

وحصــل البنــك األهلــي المتحــد علــى لقــب 
العالمــة التجاريــة المصرفيــة األعلــى قيمــة 
فــي البحريــن لعام 2019، كمــا احتل المرتبة 
ال37 عربيًا، وال427 عالميًا، متراجعًا ب42 

مرتبة عن العام 2018.
مجلــة  نشــرتها  التــي  البيانــات  وأظهــرت 
 2019 فبرايــر  فــي  الصــادرة   The Banker
تجاريــة  عالمــة   500 أكبــر  والمتضمنــة 
مصرفــًا   45 دخــول  العالــم،  فــي  مصرفيــة 
عربيــًا الالئحــة المذكورة، مقابــل 43 مصرفًا 
عام 2018. وبلغ مجموع العالمات التجارية 
نحــو  ال45  العربيــة  للمصــارف  المصرفيــة 
مليــار   36.7 مقابــل  دوالر،  مليــار   40.8

دوالر عــام 2018، كمــا بلغ مجموع الرســملة 
الســوقية لهــذه المصارف نحــو 280.3 مليار 

دوالر. 
وســجلت كل من الســعودية واإلمارات أكبر 
التــي دخلــت  العربيــة  المصــارف  مــن  عــدد 
ضمن الالئحة المذكورة، حيث تم إدراج 12 
مصرفًا ســعوديًا وإماراتيــًا فيها، تليهما قطر 
)6 مصــارف(، فالكويــت )4 مصــارف(، فــكل 
مــن مصر والمغرب )3 مصــارف(، ومصرفين 
لبنانييــن، ومصرف واحد في كل من األردن 

وسلطنة ُعمان والبحرين. 
المذكــورة  المصــارف اإلماراتيــة  وتصــّدرت 
في الالئحة بالنســبة لمجمــوع قيمة العالمة 

التجاريــة المصرفيــة والــذي بلــغ نحــو 15.5 
مليار دوالر، تليها المصارف السعودية )11.3 
مليــار دوالر(، فالقطريــة )7.1 مليــار دوالر(، 
فالمغربيــة  دوالر(،  مليــار   3.4( فالكويتيــة 
)988 مليــون دوالر(، فالمصرية )984 مليون 
دوالر(.  مليــون   509( فاللبنانيــة  دوالر(، 
أمــا بالنســبة للرســملة الســوقية، فتصــدرت 
المصــارف الســعودية المذكــورة في الالئحة 
بالنســبة لمجمــوع الرســملة الســوقية والذي 
بلــغ نحو 157.9 مليار دوالر، تليها المصارف 
اإلماراتيــة )104.5 مليــار دوالر(، فالقطريــة 
)72.8 مليــار دوالر(، فالكويتيــة )31.7 مليــار 

دوالر(، فالمغربية )17.1 مليار دوالر(.

بيروت - اتحاد المصرفيين العرب

أمل الحامد من السنابس

المنامة - بنفت

وقعت شركة “بنفت”، مع شركة “بيمنت انترناشونال إنتربرايز PIE”، المتخصصة في حلول الدفع المسبق والدفع بتقنية التواصل قريب المدى 
وعبر األجهزة المحمولة؛ بهدف تمكين المتاجر الصغيرة من قبول الدفع اإللكتروني.

وبموجــب االتفاقيــة، التــي وقعهــا عــن جانــب “بنفــت” رئيســها التنفيذي 
عبدالواحــد الجناحــي، وعن جانب “ PIE” الرئيــس التنفيذي فواز غزال، 
ســيتمكن العمــالء مــن اســتخدام عمليــات الدفــع اإللكتروني عبــر 2500 
نقطــة بيــع منتشــرة فــي أنحــاء البحريــن، حيــث تعــد االتفاقيــة بمثابــة 
انطالقة لتمكين المتاجر الصغيرة من قبول عمليات الدفع اإللكتروني.

وســيمّكن نظــام “PIE”، مــن قبــول شــبكة نقــاط البيــع اإللكترونيــة عبــر 
شــبكتها الحاليــة نقــاط البيــع اإللكترونيــة مــن قبــول الدفــع باســتخدام 
“QR” مــن خــالل تطبيــق BenefitPay، المحفظــة اإللكترونيــة الوطنيــة 
الرائــدة، وبذلــك تمكيــن شــريحة كبيــرة مــن المتاجر الصغيــرة من قبول 
المدفوعــات إلكترونيــا بعــد أن كانــت تعتمــد علــى المدفوعــات النقديــة 
بشــكل أســاس. وتأتــي هذه االتفاقيــة من ضمن اإلســتراتيجية الوطنية 
لتقليــل االعتمــاد علــى النقــد في الدفــع وبوجــه الخصوص فــي المتاجر 
الصغيــرة والمتوســطة. وذكــر الجناحــي أن الخدمة ســتمكن العمالء من 
اســتخدام عمليات الدفع اإللكتروني عبر نقاط البيع بكل أريحية ويســر 
وســهولة، مبينا أن “بنفت” تقدم باقة متميزة من الخدمات اإللكترونية، 
التــي تدعــم التحول للمدفوعات والتحويــالت المالية اإللكترونية، األمر 

الذي يســاهم في تطوير خدمة قطاع األعمال وتوفير الكثير من الجهد 
والوقت والمال. بدوره، قال غزال إنه “يســعدنا التعاون مع شــركة بنفت 
لتطويــر نظــم المدفوعــات اإللكترونيــة فــي البحريــن، وتوســيع عمليات 
الدفــع اإللكترنــي عبــر قطاع التجزئــة”، مؤكدا في الوقت نفســه اعتزازه 

بشركة “بفنت” على ثقتها في اختيار “ PIE” كشريك معتمد.

أثناء توقيع االتفاقية بين الجانبين

عبــر 2500 نقطــة بيــع منتشــرة فــي أنحــاء البحريــن

“بنفت” و “PIE” تساعدان المتاجر بالدفع اإللكتروني

أصــدرت منظمــة التجــارة الدوليــة العديــد مــن القوانيــن، ووضعــت فــي قوانيــن وطنيــة، ومنها 
“قانون المنافســة”، لتهيئة األرضية القانونية لممارســة التجارة بعيدا عن المنافسة غير الشريفة 
حمايــة للمســتهلك والنظــام والــذوق. وينطبــق “قانون المنافســة” على الشــركات والتجــار، ليتم 
تهيئــة الجــو المالئــم للمنافســة الســليمة وفتح المجــال لزيادة اإلنتــاج واالبتــكار وتقديم أفضل 

الخدمات لفائدة المستهلك. 
مــن التجــارب العالميــة تبيــن ضرورة اســتثناء بعــض المرافق مــن قوانين المنافســة، وعلى هذا 
القوانين الحديثة ســارت، باســتثناء قطاعات التمويل والنفط والغاز وخدمات البريد والكهرباء 
والمــاء واالتصــاالت والنقــل الجــوي والبــري والبحــري والمســتحضرات الصيدالنيــة واألعمــال 
التجاريــة الخدميــة التي تقــوم بها الحكومة وذلك ألهمية هذه القطاعــات للجميع. أهم أغراض 
قوانيــن المنافســة، عــدم الســماح باســتغالل الوضــع لصالــح شــركة معينــة وذلــك عندمــا تكــون 
هــذه الشــركة مهيمنــة على الســوق بدرجــة تؤثر علي حريــة التجارة والمنافســة. وبهذا يتم منع 
االحتكار. ومن األغراض، إصدار التصريح من الجهات المختصة باندماج أو استحواذ الكيانات 
والشــركات، أو بالمقابــل عــدم التصريــح ألســباب قانونية أو تجاريــة، أو الموافقة بعد اســتيفاء 
شروط معينة كالتنازل من بعض النشاطات، أو تنظيم “االتفاقيات التقييدية” الصادرة لتحديد 
األسعار، أو عمل تسعيرة جماعية، أو االمتناع عن الصناعة للتأثير على السوق، أو وضع أسعار 

وهمية، أو عزل مجموعات من السوق بعدم التعامل معها. 
ووفــق التجــارة الحرة، يجوز للشــركات المنافســة في كل األعمال شــريطة أال يقــود هذا للهيمنة 
على الســوق، أو اســاءة اســتخدام القوة المهيمنة لصالح الشــركة وبما يقود للتقليل من منافسة 
اآلخريــن أو خنقهــم بدرجــة ال تمكنهــم مــن التحــرك بحرية مهنيــة، أو تحقيق أرباح على أســس 

غير سليمة وغيره. 
إن المنافسة في التجارة أمر ضروري وال بد منها حتي تتفتق اآلفاق بالجديد المفيد للمستهلك، 
ولكــن هنــاك مــن يضــع عراقيل ضد المنافســة الشــريفة، لــذا نشــأت الحاجة إلصدار التشــريعات 

لتهيئة المناخ للمنافسة السليمة. وعلينا اتباعها لفائدتنا المباشرة. 

د. عبد القادر ورسمهالمنافسة التجارية

المستشار والخبير القانوني
AWARSAMA@WARSAMALC.COM
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المنامة - سوليدرتي

Insur�  أطلق��ت س��وليدرتي البحري��ن أول سلس��لة هاكث��ون للتأمين تحت مس��م ى
athon في البحرين، والتي تهدف إل ى تعزيز المواهب لمحاكاة احتياجات قطاع 
التأمي��ن المس��تحدثة والمعاص��رة. كم��ا س��ينعقد أول Insurathon بالتع��اون م��ع 

جامعة البحرين حصريا لطالب الجامعة. 

 11 بتاريــخ   Insurathon الـــ  وســيبدأ 
الجامعــة،  حــرم  فــي  الجــاري  أبريــل 
وســيتضمن عــددا مخصصــا مــن ورش 

العمل والجلسات التوجيهية للطلبة.
لســوليدرتي  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
ســعداء  “نحــن  جــواد محمــد  البحريــن 
بإطــاق أول Insurathon فــي البحرين 
تحت مظلة التحــول الرقمي ومبادرات 
القيم والمســؤولية االجتماعية للشركة، 
الطــاب  توجيــه  إلــى  تهــدف  والتــي 
مهاراتهــم  وتنميــة  استكشــاف  نحــو 

الوســائل  مــن خــال  وطــرق توظيفهــا 
هــذا  “أن  وأضــاف  الحديثــة”.  الرقميــة 
الحدث الفريد من نوعه ســيخلق فرصا 
جديــدة للطــاب المشــاركين الكتســاب 
مهــارات جديــدة مــن نوعهــا فــي ســوق 
الســريعة  تحدياتــه  ومواجهــة  العمــل 

والمتنامية”.
وقــال رئيــس جامعــة البحريــن ريــاض 
ســوق  ينمــو  أن  المتوقــع  “مــن  حمــزة: 
التأميــن بشــكل كبيــر فــي البحريــن في 
هــذا  أن  كمــا  المقبلــة،  القريبــة  الفتــرة 

القطاع  يعمل بنشــاط  مســتمر ودءوب 
خــال  مــن  العمــاء  تجربــة  لتعزيــز 
الرقمنــة. ويوفــر هــذا الهاكثــون فرصــا 
كبيرة للطاب من مختلف التخصصات 
الجامعيــة  الستكشــاف تجربــة قطــاع 

التأمين عن قرب”.

دولــــة  16 مــــن  خـــبـــيـــراً   33 ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ عملبـ ورش  متضمنا  البحرين  جامعة  مع  بالتعاون 

“سوليدرتي” تطلق أول هاكثون للتأمين

ســينعقد فــي البحريــن مؤتمــر أيوفــي الســنوي الســابع عشــر للهيئات 
الشرعية ، وذلك يومي األحد واالثنين  7 – 8 أبريل 2019 في فندق 
الخليــج، بالمنامــة، برعايــة مصــرف البحرين المركــزي، بحضور دولي 
كبيــر رفيــع المســتوى، اذ  ويتحــدث فيــه نخبــة  تضــم 33 خبيــرًا مــن 
16 دولة حيث تبدأ جلســة افتتاحه الرســمية في تمام الســاعة 9:00 
صبــاح يــوم األحــد  7 أبريــل الجاري.وســيناقش المؤتمــر موضوعات 
عــدة مهمــة من خال جلســات حواريــة وتقديم بحــوث وأوراق عمل 

متميزة ضمن عدة محاور موزعة على 6 جلسات كالتالي:
الجلســة األولى: جلســة حوارية بعنوان )أهمية إلزام البنوك المركزية 
للمؤسســات الماليــة اإلســامية بتطبيــق المعاييــر الشرعية(،الجلســة 
ين  الثانيــة: إلــزام الجهــات الرقابيــة للبنــوك اإلســامية بالحطِّ مــن الدَّ
ــداد المبكِّر، الجلســة الثالثة: تصحيح العقود الفاســدة وأثره  عنــد السَّ
عامات وتطبيقاته المعاصرة، الجلسة الرابعة:  جلسة  في استقرار التَّ
حوارية بعنوان )أهمية التنسيق بين الهيئات الشرعية العليا(، الجلسة 
الخامســة: إدراج الصكوك في األســواق المالية العالمية ومدى توافق 
متطلباتــه مــع هياكلهــا الشــرعية، والجلســة السادســة: طــرق توقــي 

مويل باإلجارة المنتهية بالتمليك. مخاطر الملكية في التَّ
يشــار إلــى أن مؤتمــر أيوفي الشــرعي ُيَعدُّ من أهــم الفعاليات المهنية 
والعلميــة الســنوية فــي الصناعــة الماليــة اإلســامية ويحــرص علــى 
حضــوره عــدد كبيــر مــن رمــوز الصناعــة وخبرائهــا والمتخصصيــن 
فيها، ونخبٌة من كبار المســؤولين وأصحاب الفضيلة علماء الشــريعة 
الرقابيــة  والســلطات  المركزيــة  والمصــارف  الدوليــة  والمنظمــات 
واإلشــرافية، والعاملين في الصناعة المالية اإلســامية وممثلون عن 
اإلدارات العليــا للمؤسســات الماليــة اإلســامية وشــركات المحاســبة 
التعليــم  ومؤسســات  والجامعــات  القانونيــة  والمكاتــب  والمراجعــة 

العالي والمؤسسات اإلعامية، من مختلف أنحاء العالم.

انطالق “أيوفي للهيئات الشرعية” األحد

سترة - بابكو

المنامة - أيوفي

محمد بن خليفة: نرحب بمساعدة الشركة 
ونعمل على تقييم عمليات االستكشاف 

والتنقيب غير التقليدية

جواد محمد

التوازن المالي يثبت الدين العام عند 11.4 مليار دينار
ــي ــلـ ــحـ ــمـ الـ الـــــنـــــاتـــــج  مـــــــن   %  86 ــة  ــ ــب ــ ــس ــ ن ــل  ــ ــك ــ ــش ــ ي

ثب��ت حج��م الدي��ن الع��ام ف��ي البحرين عن��د 11.45 ملي��ار دينار ف��ي يناي��ر 2019، بفعل برنام��ج التوازن 
المال��ي ال��ذي أطلقت��ه الحكوم��ة مع دول الخليج، ويش��كل %86 من حجم الناتج المحلي وذلك حس��ب 

البيانات التي نشرها مصرف البحرين المركزي أمس )االثنين(.
وبرنامــج “التــوازن المالــي” هــو برنامــج حكومــي 
المصروفــات  بيــن  التــوازن  لتحقيــق  يهــدف 
 ،2022 العــام  بحلــول  الحكوميــة  واإليــرادات 
لخفــض  المبــادرات  مــن  مجموعــة  ويتضمــن 
الحكوميــة  اإليــرادات  وزيــادة  المصروفــات 
اســتقطاب  ومواصلــة  التنميــة  واســتمرارية 
الترتيبــات  البحريــن  ووقعــت  االســتثمارات، 
فــي  البرنامــج  بشــأن  المالــي  للتعــاون  اإلطاريــة 
والكويــت  واإلمــارات،  الســعودية،  مــع  البحريــن 
برنامــج  وتمويــل  دعــم  بموجبهــا  ســيتم  والتــي 

التوازن المالي الذي سيمتد حتى 2022.
عــن  نيابــة  المركــزي  البحريــن  مصــرف  وأصــدر 
حكومــة البحرين إصدارات من أدوات الدين العام 
تبلغ 11.457 مليار دينار خال يناير 2019، مقارنة 

بنحو 10.687 مليار دينار للفترة نفسها من 2018، 
أي بزيــادة %7.2، وفًقــا آلخــر إحصائيــة أصدرهــا 
الخزانــة  أذونــات  إصــدارات  وبلغــت  المصــرف. 
الحكوميــة خــال ينايــر الماضــي نحــو 2.11 مليار 
دينــار، مقارنــة ب2.16 مليــار دينــار للفتــرة نفســها 
من العام 2018، وتم إصدار أذونات جديدة بقيمة 
380 مليون دينار بينما بلغت األذونات المســتحقة 

380 مليون دينار.
أمــا إصــدارات صكــوك التأجيــر اإلســامية خــال 
ينايــر مــن العــام 2019 فبلغــت 2.25 مليــار دينــار 
مــن  نفســها  للفتــرة  دينــار  مليــار  ب1.97  مقارنــة 
 26 بقيمــة  جديــدة  صكــوك  اصــدار  وتــم   ،2018

مليون دينار.
بينما اســتقرت إصدارات صكوك الســلم اإلسامية 

عنــد 129 مليــون دينــار في ينايــر الماضي وطوال 
العــام 2018، فيمــا أصــدر المصــرف المركــزي نيابة 
عــن الحكومــة ســندات تنميــة حكوميــة تبلــغ 6.9 
مليــار دينــار فــي ينايــر من العــام الجــاري، بينما لم 

يصدر أي سندات جديدة منذ سبتمبر 2018.
وارتفعــت الفوائد على أذونــات الخزانة الحكومية 
التي تســتحق في 3 أشهر إلى %4.24 خال الربع 
الرابع من 2018، وأما التي تســتحق خال 6 أشهر 
فقــد زادت النســبة إلــى %4.42، وأمــا تلــك التــي 
تستحق خال 12 شهرا فقد ارتفعت إلى 4.91%. 
وأذونــات الخزانــة الحكوميــة، هــي إحــدى أدوات 
يــن العــام التــي مــن خالهــا تقتــرض الحكومــة  الدَّ
تســتخدم  بينمــا  التقليديــة،  بالطريقــة  األمــوال 
بالطريقــة  لاقتــراض  أخــرى  أدوات  الحكومــة 
اإلســامية، مثل صكوك السلم اإلسامية وصكوك 

التأجير اإلسامية.
وسجل السعر العائد على صكوك السلم اإلسامية 
قصيــرة األجــل %4.24 خــال الفصــل الرابــع مــن 
العــام الماضــي، فيمــا ارتفع متوســط الســعر العائد 

علــى صكــوك التأجيــر اإلســامية قصيــرة األجــل 
علــى  العائــد  الســعر  متوســط  أمــا   .4.40% إلــى 
صكوك التأجير اإلسامية طويلة األجل والمحلية 
الربــع  خــال   2.94% إلــى  ارتفــع  فقــد  والدوليــة 
الثالــث  بالربــع   2.53% مقابــل   ،2018 مــن  الرابــع 
التنميــة  ســندات  جانــب  ومــن   .2018 العــام  مــن 
الحكوميــة طويلــة األجــل فقــد زاد متوســط ســعر 
الفائــدة علــى الســندات الحكوميــة طويلــة األجــل 
والمحليــة والدولية إلى %2.90 خال الربع الرابع 
 .2018 العــام  مــن  الثالــث  بالربــع   2.83% مقابــل 
ين العام،  وتقتــرض الحكومــة من خــال أدوات الدَّ
لعــدة أســباب أهمهــا، تغطيــة العجــز فــي موازنــة 
الدولــة، وهــو غالبــًا مــا يحدث فــي فترات الكســاد 
االقتصــادي، أو المتصــاص الســيولة والتخفيــض 
مــن حــّدة التضخــم غير المرغــوب فيه، وهــو غالبًا 
مــا يحــدث في فتــرات االنتعــاش االقتصــادي. كما 
أســلحة  أهــم  مــن  تعتبــر  العــام  يــن  الدَّ أدوات  أن 
ــن الدولة مــن الحفاظ  السياســة النقديــة التــي تمكِّ

على التوازن االقتصادي.

بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي حت ى شهر يناير الماضي )آخر 
إحص��اءات متواف��رة( 194.09 ملي��ار دوالر، مرتفع��ة عن الرقم المس��جل 
في شهر ديسمبر 2018، والذي بلغ 192.6 مليار، أي بارتفاع نسبتها 0.75 
%، وتشكل الميزانية )بحسب أرقام الفصل الرابع 2018( نحو 543.7 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.

وأشــارت البيانــات )شــهر ينايــر( إلى أن 
المطلوبــات المحليــة بلغــت 57.6 مليار 
إلــى  األجنبيــة  وصلــت  فيمــا  دوالر، 
136.5 مليار. أما الموجودات المحلية، 
فســجلت 62.3 مليار واألجنبية 131.8 
مليار. وأظهرت بيانات رســمية صادرة 
أن  المركــزي  البحريــن  مصــرف  عــن 
ميزانيــة الجهــاز المصرفــي وصلت في 
إلــى  الماضــي  العــام  مــن  الرابــع  الربــع 
192.64 مليار دوالر، بعد أن كانت نحو 

192.69 مليار دوالر في الربع الثالث.
قطــاع  مصــارف  ميزانيــة  وبلغــت 

منهــا  دينــار،  مليــار   86.61 التجزئــة 
18.85 مليــار دينــار موجــودات محلية 
و14.04 مليار دينار موجودات أجنبية 
و17.8 مليــار دينــار مطلوبــات محليــة 
و15.14 مليار دينار مطلوبات أجنبية.

بلغــت ميزانيــة مصــارف قطــاع  فيمــا 
الجملــة فــي نهايــة شــهر ينايــر 106.6 
مليــار   12.09 منهــا  دوالر،  مليــار 
مليــار  و94.47  محليــة  موجــودات 
مليــار  و10.411  أجنبيــة  موجــودات 
دوالر مطلوبــات محليــة و96.16 مليار 

مطلوبات أجنبية.

وسجلت الميزانية الموحدة لقطاع البنوك اإلسالمية في الشهر  «
نفسه )يناير( نحو 28.55 مليار دوالر، منها 20.7 مليار موجودات 

محلية و7.86 مليار موجودات أجنبية، و19.96 مليار دوالر مطلوبات 
محلية و8.6 مليار مطلوبات أجنبية.

ميزانية الجهاز المصرفي

زينب العكري

المحرر االقتصادي
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المحرق - ديار المحرق

وقعت ش��ركة ديار المحرق، اتفاقية مع ش��ركة مش��اريع إيرا العقارية، حيث تأتي 
هذه الخطوة ضمن إطار إثراء قائمة شركات التطوير العقاري البارزة في مشروع 
دي��ار المح��رق، وال��ذي يع��د م��ن أضخ��م مش��اريع مخطط��ات الس��كن العص��ري ف��ي 

البحرين.

ســتعمل  الشــراكة،  هــذه  خــال  ومــن 
مشــاريع إيــرا، وهــي شــركة متخصصــة 
فــي التطويــر العقــاري فــي المملكة على 
الســكنية  الوحــدات  مــن  عــدد  إنشــاء 
الفاخــرة بمعايير هندســية عالية تتمازج 

تقدمهــا  التــي  المميــزة  الخيــارات  مــع 
ديــار المحــرق. وســيتم طرح هــذه الفلل 
الســكنية فــي النصــف الثانــي مــن 2019 

للتملك الحر. 
حضــر مراســم التوقيــع كل مــن الرئيــس 

التنفيــذي لديــار المحــرق ماهــر الشــاعر 
العقاريــة  إليــرا  التنفيــذي  والرئيــس 
عبدالحســين خضــر. وقال الشــاعر “نعتز 
بدخولنــا فــي هــذه الشــراكة مــع إحــدى 
أبــرز الشــركات المتخصصــة فــي مجــال 
التطويــر العقــاري، شــركة مشــاريع إيــرا، 
وميــزة  آخــر  اســتثنائًيا  جــزًءا  لنضيــف 
خاصــة إلــى مشــروع ديــار المحــرق مــن 
الســكني  المجتمــع  هــذا  إقامــة  خــال 
المفعــم بالحياة. عليــه، فإننا نتطلع ُقدًما 

لتطويــر المزيــد مــن المشــاريع العقاريــة 
الشــراكة  هــذه  مظلــة  تحــت  المتميــزة 

المثمرة”.

من جانبــه، قال خضر “ُتعد ديار المحرق 
إحدى أكبر مشاريع التطوير العقاري في 
مملكــة البحريــن؛ كونهــا تتضمــن عناصر 

ســكنية وسياحية وترفيهية جذابة. لذا، 
فإنــه مــن دواعــي ســرورنا أن نعلــن عــن 
إبــرام هــذه االتفاقية مع الشــركة، والتي 
ســتمكنا بتطوير فلــل التملك الحر ضمن 
أكبــر الخطــط الســكنية الحضريــة علــى 

مستوى المملكة”.

“ديار المحرق” و“إيرا” تعززان التطوير العقاري

خالل توقيع االتفاقية

وقعتا اتفاقية 
إلنشاء وحدات 
سكنية بمعايير 

عالية

أعلن��ت الش��ركة القابض��ة للنف��ط والغاز صباح أمس عن توقيع خطاب نوايا مع ش��ركة ش��يفرون 
بخص��وص إج��راء دراس��ة تقيي��م مش��تركة ع��ن ح��وض خلي��ج البحري��ن، وبح��ث ف��رص الش��راء 

المحتمل للغاز الطبيعي المسال. 

ووقــع علــى خطــاب النوايــا وزير النفط الشــيخ 
محمــد بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، ونائب 
الرئيس لتطوير العمل المؤسســي في شيفرون 

كوربوريشن جاي برايور.
وتعليقــًا علــى ذلــك، أوضــح الشــيخ محمــد بــن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة: “يتم حاليــا تقييم 
عمليات االستكشــاف والتنقيب غيــر التقليدية 
للثــروات  العليــا  اللجنــة  توجيهــات  حســب 
الطبيعية واألمن االقتصادي برئاسة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة لتكثيف أنشطة االستكشاف”.
وأضــاف: “إننــا نرحــب بمســاعدة شــيفرون في 
تقييــم هــذه الفرصــة الجديدة لمملكــة البحرين 
وللمســتثمرين. كمــا أننا نثمن عاقات الشــراكة 

الطاقــة،  مجــاالت  فــي  شــيفرون  مــع  الوثيقــة 
والتــي نأمــل أن تثمــر عــن تحقيــق الكثيــر مــن 
المنافــع المشــتركة بيــن الجانبيــن، فــي الوقــت 
الــذي نســعى فيــه جاهديــن مــن أجــل الوفــاء 
بمتطلبات واحتياجات الطاقة بمملكة البحرين 
النوايــا،  خطــاب  وبموجــب  المســتقبل”.  فــي 
تقــوم شــركة تطوير للبتــرول، إحدى الشــركات 
الفرعية للشــركة القابضة للنفــط والغاز، بالعمل 
مــع ممثلــي شــركة شــيفرون لدراســة عمليــات 
االستكشــاف والتنقيب البحريــة غير التقليدية 
االكتشــاف   - البحريــن  خليــج  حــوض  فــي 
النفطــي الحديــث فــي مملكــة البحريــن والــذي 
فــي  مربــع  كيلومتــر   2000 مســاحة  يغطــي 
للبحريــن.  الغربيــة  للســواحل  الضحلــة  الميــاه 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســيبحث ممثلو الشــركة 

القابضة للنفط والغاز وشــركة شيفرون الفرص 
المحتملــة لشــراء الغــاز الطبيعــي المســال فــي 
المســتقبل. ومــن جانبــه، أوضــح جــاي برايــور: 
“تحظــى شــيفرون بحضــور متميــز فــي مملكــة 
ونحــن   .1929 للعــام  يعــود  والــذي  البحريــن 
نشــعر بــكل الحمــاس لتطويــر العاقــة الوثيقــة 

مــع مملكــة البحريــن مــع دخولها حقبــة جديدة 
مــن التطور المذهل في قطاع الطاقة، وســوف 
مجاليــن  فــي  الــازم  الدعــم  تقديــم  نواصــل 
فــي  الرئيســية  القــوة  نقــاط  ضمــن  رئيســيين 
مســيرة شــيفرون، وهما الزيت الصخري والغاز 

الطبيعي المسال”.

“القابضة للنفط” توقع خطابا نوايا مع “شيفرون”
دراســـة تقييـــم مشـــتركة عـــن حـــوض خليـــج البحريـــن وبحـــث فـــرص شـــراء الغـــاز المســـال

توقيع االتفاقية
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عرض وطلب

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة جونس ذي جروس���ر ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد رقم 

94433، طالبين تغيير االس���م التجاري من  جونس ذي جروس���ر ذ.م.م إلى ش���ركة 

مطاعم التاسع والخمسون ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

اصحاب الش���ركةالمذكورة المسجلة بموجب القيد رقم 97116، طالب تغيير اسم 

شيز سوشي ذ.م.م إلى مطعم المطيخ اآلسيوي ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

اصح���اب الش���ركة المذك���ورة المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 75623-2، طال���ب 

تغيير اس���م ف���رع )2( ش���ركة هاركليز للحديد المط���اوع ذ.م.م إلى ش���ركة هاركليز 

للمستلزمات الصناعية ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جونس ذي جروسر ذ.م.م

القيد: 94433 

 تاريخ: 31/3/2019

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

بشأن تغيير اسم شيز سوشي ذ.م.م

القيد: 97116 

 تاريخ: 31/3/2019

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

بشأن تغيير اسم فرع )2( شركة هاركليز للحديد المطاوع ذ.م.م

القيد: 75623-2 

 تاريخ: 30/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-35002( اعالن رقم

تنازل  - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا فاطمة الس���يد سعيد محفوظ حس���ن ابراهيم بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد حسن سعيد محفوظ حسن ابراهيم  

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

رقم القيد
1-116835

االسم التجاري
مركز الجنان الطبي
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الوثائق جاهزة
جميع شوارع  المخطط مرصوفة

سهولة  استخراج  إجازة البناء
كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء

الفرص ال تتكرر ســـارع بالحجــز 
واضمن موقع مميز  لبيت العمر

هام 
جًدا

أرض تـم استخراج إجازات بناء 29
وبعضها تم الشـــروع بالبنـاء 

فيلتين قيد ا®نشاء ( تم الحجز)
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة ايه اس كيه فينتش���رز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 

112457، طالبين تغيير االسم التجاري من ايه اس كيه فينتشرز ذ.م.م إلى شركة 

ايه اس كيه فينتشرز القابضة ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019-30438( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة ايه اس كيه فينتشرز ذ.م.م

القيد: 112457 

 تاريخ: 31/3/2019

بناء على قرار الشركاء في شركة اس اس ان خلفان ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 86110، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ شيخة سمير عبدهللا حسين 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: شيخة سمير عبدهللا حسين خلفان 

رقم الموبايل: 39722259 )973+(
mohamed.qamber@kanoo.com

بناء على قرار الشركاء في شركة وب اد للدعاية واإلعالن ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 112166، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السيد/ سامي نزير البسيط  

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: سامي نزير البسيط 

رقم الموبايل: 33222279 )973+(
quickpoint-bh@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية  شركة

شركة اس اس ان خلفان ذ.م.م
سجل تجاري رقم 86110

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية  شركة

شركة وب اد للدعاية واإلعالن ذ.م.م
سجل تجاري رقم 112166

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
اعالن رقم 000 لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة 

القيد: 97701 

 تاريخ: 1/4/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���ادة الش���ركاء ف���ي ش���ركة أمف���ا القابض���ة ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
97701 طالبين تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة مس���اهمة 

بحرينية مقفلة برأسمال وقدره 250٫000 دينار،  بين كل من
1. عادل حميد عبدالحسين جعفر

2. محمد رجب منصور محمد ايوب
3. فاطمة عادل حميد عبدالحسين جعفر
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سجن 10 أردنيين بتهمة 
الترويج لـ “داعش”

حكمت محكمة أمن الدولة األردنية، 
أمس االثنين، على 11 أردنيا بالسجن 

حتى 5 أعوام بعد إدانة 10 منهم بتهمة 
“الترويج” لتنظيم داعش. وأصدرت 
المحكمة قراراتها في جلسة علنية 

بحق 10 من المتهمين، وبينهم 3 طالب 
جامعيين، باألشغال الشاقة المؤقتة 

بين عامين إلى 5 أعوام، بعد إدانتهم 
بتهمة “الترويج لجماعات وتنظيمات 

إرهابية على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك”. وجميعهم في العشرينيات 

من العمر واعتقلوا في فترات متفاوتة 
العام الماضي. وتفاوتت األحكام بحسب 

نوعية وكمية ما ينشره المتهمون على 
موقع فيسبوك، بحسب مصدر قضائي.

النيابــة تحقــق مــع رجــال أعمــال وتمنعهــم مــن الســفر

الجزائر.. استقالة بوتفليقة قبل 28 أبريل

أكــد بيــان صــادر مــن رئاســة الجمهوريــة الجزائرية، أمس االثنيــن، أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، سيســتقيل قبــل نهاية عهدته. وتنتهــي العهدة الرابعة 
للرئيس بوتفليقة يوم 28 أبريل، فيما تتواصل االحتجاجات في الجزائر ضد ترشحه للعهدة الخامسة.

“بوتفليقة  أن  الــرئــاســي  الــبــيــان  وذكـــر 
سيواصل إصــدار قــرارات هامة خالل 

الفترة االنتقالية بعد موعد استقالته”.
ــفــتــرة االنــتــقــالــيــة  ــال الــبــيــان إن “ال وقــ
استقالة  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــارًا  ستنطلق 

بوتفليقة”.
رفض  جزائرية  نقابة   12 وأعلنت  هذا 
الجديدة،  الجزائرية  الحكومة  تشكيلة 

وقررت إضرابا عاما يوم 10 أبريل.
الجزائرية  النقابات  ودعت كونفدرالية 
المستقلة في اجتماعها، أمس االثنين، 
إلـــى مواصلة  الــجــزائــريــة،  بــالــعــاصــمــة 
ــادة تــرشــح  ــ الـــحـــراك الــشــعــبــي ضـــد إعـ

بوتفليقة.
وأكدت النقابات على رفض البيان الذي 
أعلنه بوتفليقة يوم 14 مارس، وكذلك 
رفض التعامل مع الحكومة الجزائرية 

الجديدة التي تشكلت األحد.

الجزائر ـ وكاالت

عمان ـ أف ب

بوتفليقة عانى مشاكل صحية في السنوات األخيرة

باريس ـ أ ف بواشنطن ـ وكاالتأنقرة ـ وكاالت

بــعــد تــعــرضــه النــتــكــاســة كــبــيــرة بــخــســارة 
السيطرة  والتنمية(  )العدالة  الحاكم  حزبه 
األولى  للمرة  أنقرة  التركية  العاصمة  على 
انتخابات محلية منذ سنوات طويلة،  في 
مني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أظهرته  ما  اسطنبول، بحسب  بهزيمة في 

النتائج األولية للفرز.
وأعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات في 
المعارضة  مرشح  أن  اإلثنين  أمــس  تركيا 
الــنــتــائــج الجزئية  يــتــصــدر  فــي اســطــنــبــول 
لــالنــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــي جـــرت األحـــد، 
بعدما أعلن كل من المرشحين المتنافسين 

فوزه في هذه المدينة.
ــام أوغــلــو  وحــصــل إكــــرام إمــ

ــا  صــوت  4159650 ــلـــى  عـ
صــوتــا   4131761 مــقــابــل 
ــة  ــدالـ ــعـ ــح حــــــزب الـ ــرشـ ــمـ لـ

ــيــــس  ــ والــــتــــنــــمــــيــــة رئ
الـــــــــوزراء الــســابــق 

بــن عــلــي يــلــديــريــم، عــلــى مــا أعــلــن سعدي 
حاليا  النظر  يجري  أنــه  إلــى  مشيرا  غوفن 
التي قدمت في ما يزيد عن  الطعون  في 

ثمانين صندوق اقتراع.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم خسر 
االنــتــخــابــات الــبــلــديــة فــي أنــقــرة وإزمــيــر 
من  األكــبــر  النسبة  فــرز  بحسب  وانطاليا، 
التي  البلدية  االنــتــخــابــات  فــي  ــوات  األصــ

انطلقت األحد.
“تجاذبًا”  االثنين  فجر  اسطنبول  وشهدت 
لــلــفــوز بــيــن الــفــريــقــيــن. فــقــد أعــلــن مــرّشــح 
إمــام  ــرم  أكـ اســطــنــبــول  لبلدية  الــمــعــارضــة 
ــوزه بــرئــاســة بــلــديــة كــبــرى مــدن  ــو، فـ أوغــل
تركيا، وذلك بعيد ساعات على إعالن 
ــافــســه مـــرّشـــح حــــزب الــعــدالــة  مــن
والتنمية الحاكم، فوزه في هذه 
المعركة التي أظهرت نتائجها 
األولية أن الفارق ضئيل 

بين الرجلين. 

األمــيــركــي  الــرئــيــس  نــائــب  ينشغل  بينما 
قد  كــان  إذا  ما  بنفي  بــايــدن،  السابق، جو 
أن  بعد  بــــاآلداب،  مخل  تــصــرف  أي  فعل 
وجهت له ناشطة اتهامات بسلوك محرج 
عام  انتخابي  تجمع  خــالل  معها  بــه  قــام 
أخــرى  انــتــشــرت صـــورة مــحــرجــة   ،2014
كارتر،  ستيفاني  مع  واســع  نطاق  على  له 
ــر الـــدفـــاع األمــيــركــي الــســابــق  ــ زوجــــة وزي
اليمين  زوجها  تأدية  أثناء  كارتر،  آشتون 
ســارعــت  ســتــيــفــانــي  أن  إال  ــدســتــوريــة.  ال
ــايــدن،  وكــتــبــت بــيــانــا دافـــعـــت فــيــه عـــن ب
فيها  الــتــي يظهر  الــصــورة  أن  وأوضــحــت 

بايدن وهو يعانقها من الخلف ويقرب 
رأسه من رأسها، بينما كانت تشاهد 

زوجها، يؤدي اليمين الدستورية 
الرئيس  عهد  في  دفــاع  كوزير 
ــا فــي  ــ ــامـ ــ الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبـ
بطريقة  “فـــســـرت   2015 ــام  عـ
كانت  أنها  وأوضحت  مضللة”. 

تشعر بالتوتر في حفل أداء زوجها اليمين 
الــدســتــوريــة، وأن بــايــدن هــو مــن هــدأ من 

روعها.
بدأت حين وجهت  القصة  التفاصيل،  في 
نائب  لمنصب  سابقة  ديمقراطية  مرشحة 
حاكم والية نيفادا، اتهامات لنائب الرئيس 
غير  بـ”سلوك  بايدن  السابق جو  األميركي 
االنتخابية  التجمعات  أحــد  خــالل  الئـــق” 
كــتــبــت في  فــلــوريــز،  ــوســي  ل  .2014 فـــي 
المنصة  من  بالقرب  تقف  كانت  أنها  مقال 
ــتــجــمــع االنــتــخــابــي،  خــــالل ال
حــيــن “وضـــع بــايــدن يديه 
لشم  واقترب  كتفها،  على 
رائــحــة شــعــرهــا، ثــم قّبل 
معربة  رأســـهـــا”،  نــهــايــة 
ــا فــي  ــهـ ــرابـ ــغـ ــتـ عــــن اسـ
ــمــاذا  تــلــك الــلــحــظــة: “ل
يلمسني نائب الرئيس 

األميركي؟”.

إيف  جــان  الفرنسي،  الخارجية  وزيــر  أكــد 
لودريان، أن المتطرفات الفرنسيات اللواتي 
ــا “مــقــاتــالت”  ــوريـ ــراق وسـ ــعـ ــن إلـــى الـ ذهــب

وينبغي “معاملتهن على هذا األساس”.
ــال لــــودريــــان، فـــي مــقــابــلــة مـــع مــوقــع  ــ وقـ
اإللــكــتــرونــي:  فــرانــس”  “اويــســت  صحيفة 
يبديه  الذي  التعاطف  نوع  بانتباه  “أالحــظ 
مقاتالت.  لكنهن  النساء،  محامي  من  عدد 

يجب معاملتهن على هذا األساس”.
كما شدد على أن موقف فرنسا “واضح منذ 

البداية”، وهو أن “ليس هناك عودة”.
ــــدى ســؤالــه عــن احــتــمــال الــتــمــيــيــز بين  ول
النساء،  والمتطرفات  الرجال  المتطرفين 

الذين  الفرنسيين  “هـــؤالء  أن  أوضــح 
ــوف داعــــــش،  ــفــ ــي صــ ــ ــوا فـ ــ ــل ــ ــات قــ
ــلـــوا فـــرنـــســـا. فـــهـــم بــالــتــالــي  قـــاتـ
أعــــداء، ويــجــب الــتــعــامــل معهم 
الــذي  الــمــكــان  فــي  ومحاكمتهم 

خصوصًا  جرائمهم،  فيه  ارتكبوا 

في العراق وسوريا”.
وأضاف: “ما قلته اآلن ينطبق على الرجال 
وكذلك  النساء  على  النساء.  على  وكذلك 
على الرجال، ألنهم عندما ذهبوا إلى العراق 
فذلك  و2016،  و2015   2014 في  وسوريا 

كان بشكل عام للقتال”.
لـــودريـــان أن “هــنــاك مشكلة  كــذلــك الحـــظ 
أن  يمكن  الذين  الصغار  واألطفال  األوالد. 

تتخلى أمهاتهم عن تأمين حضانتهم”.
ــل حــالــة  ــي كـ ــنــظــر فـ ــه “ســيــتــم ال ــ ــد أن ــ وأكـ
األحمر.  الصليب  مــع  بالتعاون  حــدة  على 
نكون  أال  يجب  ألنــه  اليقظة،  مــن  وبكثير 
أيضًا  هناك  القضايا. ألن  هذه  مثاليين في 
ــًا مــــن االســـتـــغـــالل والـــتـــالعـــب  ــــوعــ ن
التعاطف  مــن  انطالقًا  المحتمل 
ــون  ــقــان ــي”. وتـــابـــع: “ال ــانـ ــسـ اإلنـ
المبدآن  هما  الفرنسيين  وأمــن 
هــذا  مــن  لموقفنا  األســاســيــان 

الموضوع”.

لودريان: المتطرفات الفرنسيات “مقاتالت”بايدن ينفي قيامه بسلوك مخل.. وصورة تحرجهبعد أنقرة.. مرشح أردوغان يخسر اسطنبول
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القدس المحتلة ـ آر تي

طهران ـ وكاالت

بتكثيف  تقضي  إســرائــيــل  لحكومة  عــن خــطــة  اإلســرائــيــلــي  “مــكــان”  مــوقــع  كــشــف 
االستيطان في الجوالن السوري المحتل عبر بناء عشرات آالف الوحدات السكنية 
التي  الخطة  فإن  لـ”مكان”،  ووفقا   .2048 عام  بحلول  يهودي  ألف   250 الستيعاب 
وحــدة   30000 بــنــاء  تشمل  أخـــرى،  جــهــات  مــع  اإلســكــان  وزارة  وأعــدتــهــا  صاغتها 
استيطانية في مستوطنة “كتسرين”، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجوالن، 
البنية  في  االستثمار  جانب  إلــى  العمل،  فــرص  من  اآلالف  عشرات  توفير  وكذلك 
التحتية المتعلقة بالمواصالت والسياحة. ويأتي الكشف عن الخطة بعد أسبوع من 
إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة 

الجوالن السوري المحتل، وسط تنديد عربي ودولي شديد.

المدارس  من  العديد  بتدمير  مؤخرا،  إيــران  ضربت  التي  الفيضانات  مياه  تسببت 
والمنازل في محافظات عدة غربي البالد. وتسببت مياه السيول بأضرر طالت 308 
مدارس في محافظة لورستان ومئات المنازل، وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم اإليرانية.

محافظة  إلى  غدا  سيتوجه  بطهوي،  محمد  التعليم  وزيــر  أن  إلى  الوكالة  وأشــارت 
لورستان، للنظر في وضع المدارس التي غمرتها الفيضانات.

وارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عددا من المحافظات اإليرانية خالل 
إيران مواطنيها على  المحلية في  السلطات  44 قتيال. وحثت  إلى  الماضية،  األيام 
توخي الحيطة والحذر بسبب األمطار الغزيرة التي هطلت في عدد من محافظات 

إيران، وتسببت بفيضانات عارمة.

خطة لتوطين ربع مليون يهودي بالجوالن

السيول تجرف المنازل والمدارس في إيران

أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أنها  «
فتحت تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب 

أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البالد. وأضافت في 
بيان، أمس االثنين، أنها أصدرت أوامر بمنع السفر 
ضد مجموعة من األشخاص كتدبير احترازي وفقًا 

للمادة 36 مكرر1 إجرائي من قانون اإلجراءات الجزائية.
وكانت وسائل إعالم محلية أفادت في وقت سابق  «

عن بدء التحقيق مع 7 رجال أعمال بتهم فساد، 
مؤكدة أنه تمت مصادرة جوازات سفرهم.

وأشارت إلى أن التحقيقات ستشمل عائالت وأقارب 7  «
رجال أعمال مشتبه بتورطهم بالفساد.

وكانت الجزائر التي تشهد منذ أسابيع، تظاهرات ضد  «
الحكومة قد أعلنت منع كل الطائرات الخاصة من 

اإلقالع أو الهبوط في مطارات البالد حتى نهاية الشهر 
الجاري. وفي مذكرة إلى الطيارين قالت سلطات 

الطيران إن القرار الذي يحظر على “كل الطائرات 
الخاصة الجزائرية المسجلة في الجزائر أو الخارج 

اإلقالع والهبوط” سيبقى ساريًا حتى 30 أبريل.
ولم يتم إعطاء تبرير لهذا اإلجراء الذي تم اإلعالن عنه  «

بعد اعتقال السلطات رجل األعمال علي حداد.
وأوقف األمن الجزائري ليل السبت-األحد حّداد،  «

المقرّب من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين 
كان مغادراً إلى تونس عبر الحدود البرية، بحسب 
مصدر أمني أّكد خبراً نشرته وسائل إعالم محلية.

وبحسب وسائل إعالم جزائرية فإن قرار منع تحليق  «
الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات 

البارزة من مغادرة البالد إلى الخارج. ويواجه بوتفليقة 
موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته 

على العدول عن الترشح لوالية خامسة، لكنه 
ألغى االنتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل 

بدعوى تنفيذ إصالحات. إال أن حركة االحتجاجات 
والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضًا لما 

اعتبره المتظاهرون تجديداً بحكم األمر الواقع لواليته 
الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل.

التحقيق في تهم فساد

الخرطوم ـ وكاالت دبي ـ العربية نت

أن  البشير  عمر  الــســودانــي  الرئيس  أكــد 
المظاهرات التي شهدتها شوارع السودان 
مؤخرا تحمل مطالب مشروعة، لكن عددا 

منها أحدث خلال في النظام العام.
السوداني،  البرلمان  أمــام  لــه  كلمة  وفــي 
أمس االثنين، حذر البشير من “االستغالل 

الخاطئ” للمظاهرات.
مستمرة  احتجاجات  ــســودان  ال ويشهد 
لــلــحــكــومــة مــنــذ 19 ديــســمــبــر  مــنــاهــضــة 
ــعــت فـــي الــبــدايــة بسبب  الــمــاضــي، انــدل
النقدية  السيولة  ونقص  األسعار  ارتفاع 
مناهضة  احتجاجات  إلــى  تطورت  لكنها 
منذ  المستمر  البشير  عمر  الرئيس  لحكم 

30 عاما.
الجهات  “بعض  السوداني:  الرئيس  وقال 
الشارع  المظاهرات في  حاولت استغالل 
لخدمة أهدافها السياسية”، لكنه أشار إلى 
أن بالده تشهد مرحلة جديدة في المسار 
الــســيــاســي، وأكـــد الـــتـــزام الــحــكــومــة بــأن 

تكون على مسافة واحدة من الجميع.
وأكد البشير أن “السالم قد عم في أرجاء 
الــبــالد”، وأن “مــرحــلــة اإلعــمــار قــد بــدأت 
عام   2019 عام  يكون  بأن  متعهدا  اآلن”، 

السالم.
ووعد الرئيس السوداني بالتصدي للفساد 

في البالد بالتدابير القانونية، مشيرا إلى 
“برقابة  إال  يكتمل  ال  الــقــانــون  فــرض  أن 
المواطنين”، الذين طلب منهم “النهوض”.

وشدد البشير على أهمية تمويل الحكومة 
وتوفير  للشباب،  الصغيرة  للمشروعات 

الوحدات السكنية لهم.

التابعة  العمالقة  بقوات  عسكري  مصدر  اتهم 
الحوثي  ميليشيات  اليمني،  الوطني  للجيش 
وشك  على  كــانــوا  عناصرها  مــن   31 بتصفية 
تسليم أنفسهم لقوات الشرعية بعد محاصرتهم 

داخل مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.
وقــــال وضــــاح الــدبــيــش الــنــاطــق بــاســم قــوات 
الــعــمــالــقــة، إن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي أعــدمــت 
ــار بمدينة  ــ عــنــاصــرهــا فــي مــوقــع مــشــروع اآلب
دفنهم  وتــم  بالخيانة،  اتهامهم  بعد  الدريهمي 

في فناء إحدى المدارس.
بين  دارت  مــفــاوضــات  أن  الــدبــيــش  وأوضــــح 
أحد  عبر  الميليشيات  وعناصر  العمالقة  قوات 
الوسطاء من أبناء المنطقة تربطه عالقة بقادة 

المجموعة المحاصرة.
ومصداقية  صحة  مــن  والتأكد  التحري  وبعد 
باستسالم  العمالقة  قــيــادة  رحــبــت  الــوســيــط، 
األمــان  ضــمــانــات  كــافــة  تقديم  مــع  المجموعة 
والقوانين  األعــراف  المعاملة وفق  لهم وحسن 
كافة  االتــفــاق على  وتــم  األســـرى،  فــي معاملة 

التفاصيل.
وأضـــاف أن االتــصــاالت اســتــمــرت مــع عناصر 
ووضع  التنسيق  وتــم  أيــام،  لعدة  الميليشيات 
إبالغ  تم  أنه  غير  لخروجهم،  الكامل  الترتيب 
نية  اكتشفت  الميليشيات  أن  العمالقة،  قــوات 
ــقــوات الــعــمــالــقــة عن  عــنــاصــرهــا بــاالســتــســالم ل

طريق أحد المندسين في المجموعة.
ووفقًا لما ذكره الوسيط، فقد تم سجن جميع 
التعليمات  وأتـــت  ليومين،  المجموعة  أفـــراد 
في  الفور  على  إعدامهم  وتــم  جميعا،  بقتلهم 
موقع مشروع اآلبار بمدينة الدريهمي ودفنهم 

خلف إحدى المدارس.

الرئيس عمر البشير عناصر من ميليشيات الحوثي المتمردة

أكد شرعية المطالب.. لكن االحتجاجات أخلت بالنظام العام الحديدة جنوب  اليمني  للجيش  أنفسهم  تسليم  بصدد  كانوا 
البشير يحذر من “االستغالل الخاطئ” للمظاهرات ميليشيا التمرد تعدم 31 حوثيًا بتهم الخيانة
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حينمــا جــاءت الثــورة العرقيــة العنصريــة للكســرويين الفــرس بقيــادة صنــم فــارس 
الخميني، كانت تحمل حقدا كبيرا على العرب المسلمين، وحقد الكسرويين الفرس 
علينــا نحــن العــرب يكمــن فــي ثالثة أســباب، قــد ال يدركها بعض ســذج العــرب، وقد 
يتغاضــى عنهــا بعــض فاقدي الهويــة العربية اإلســالمية، لكن حتما ســيرفضها عبيد 
وســخرة وعمــالء كســرى طهــران خامنئــي، أي “الحوثيون والحشــد وأتبــاع المالكي 
وأتبــاع هبــل البحريــن وكيل كســرى طهران، ومنظر االنقالب الفاشــل ضد أســياده”، 
كمــا ســيرفض هــذه األســباب الثالث خونــة األمة العربيــة من قادة حمــاس والجهاد 
اإلســالمي، وهمــا ربيبتــا إيران والخنجر الكســروي الفارســي الذي تســتخدمه إيران 
ضد العرب المســلمين، تحت حجة المقاومة اإلســالمية ضد إســرائيل، حيث تمثالن 
العبــاءة التــي تتخفــى فيهــا طهــران للولــوج إلــى البيــت العربــي اإلســالمي، لتنفيــذ 
مخططها القذر باحتاللها السياسي والديني والفكري ألبناء األمة العربية اإلسالمية. 

األسباب الثالثة التي تجعل الكسرويين الفرس يحملون حقدا على العرب  «
المسلمين ويتمنون إزاحتهم نهائيا من الوجود هي أوال إبادة االمبراطورية 
المجوسية، والشك أن العنصريين الكسرويين الفرس حينما ينظرون إلى 

تاريخهم، يشعرون بالمرارة واألسى ألن إحدى أقوى قوتين بذلك الوقت، تم 
تحطيمها وإطفاء نارها على يد مجموعة من العرب المسلمين، فلم يكن أحد 

يتوقع أن ينجحوا في إسقاط هذه االمبراطورية، والظفر بتركتها والسيطرة على 
أراضيها سيطرة كاملة، وهي فعال مأساة يتباكى عليها الكسرويون الفرس، 

حتى مع ادعائهم أن اإلسالم تاريخهم وثقافتهم. ثانيا الكتابة العربية، أيضا مما 
يشعل الحسرة لدى الكسرويين الفرس، وليس عامتهم، هو أن الهوية اللغوية 

لهم وهي الكتابة فرضها العرب المسلمون عليهم، وبهذا فإن جزًءا أساسيا من 
هويتهم وثقافتهم، وهي الكتابة، تم إلغاؤها نهائيا، وعليه، فإن الحقد ال يزال 

في صدورهم كون كتابتهم بالعربية تعني تبعيتهم للعرب المسلمين، وهم ال 
يريدون ذلك. ثالثا النبي العربي، حتى مع إسالم الكسرويين الفرس فإن الحسرة 
بقلوبهم تقول: لماذا هذا النبي من العرب وليس من الفرس حتى نقود العالم 

اإلسالمي؟ لهذا، يريدون استعمار وإذالل العرب المسلمين، حتى يكونوا قادة 
العالم اإلسالمي، ليبدأوا إعادة تاريخهم المقبور رويدا رويدا، وكانت مؤامرة 

القرن المسماة بالربيع العربي، فرصة ال تعوض للكسرويين الفرس للسيطرة 
على العالم العربي سياسيا كخطوة أولى. وللحديث بقية.

مؤامرة الربيع العربي... حقد الكسرويين الفرس

القمة العربية وحال األمة

جسر “القصيبي” بين السعودية والبحرين )2(

عقــدت القمــة العربيــة الثالثــون وحــال األمــة العربيــة ليس بخيــر، عقدت 
وســط أوضــاع عربيــة عاصفــة وظــروف إقليمية ودوليــة ُملتهبــة، وواقع 
يســوده القلق وعدم االســتقرار في الكثير من دول العالم، عقدت وأرضنا 
العربيــة تعيــش األلم من الصراعــات والخالفات التي تتربــع على خاصرة 
أمتنــا العربيــة، فهــل ســتكون النتائــج جريئــة ومثمــرة؟ فما يتطلبــه األمر 
ليــس انعقــاد القمــة في أوقاتها، بــل األمر يتطلب قــرارات فاعلة لمواجهة 

التحديات العديدة التي تعاني منها أمتنا العربية. 
لدينــا قضيــة عربيــة واحــدة وهــي فلســطين والصــراع  باألمــس  كانــت 
العربي الصهيوني، أما اآلن فلدينا ملف شــائك من القضايا في الكثير من 
األقطــار العربيــة وتزيد مع مرور الزمن، قضايا سياســية وأمنية، عدوانية 
مهنيــة  وثقافيــة،  اجتماعيــة  وديمقراطيــة،  اقتصاديــة  واســتيطانية، 
وحقوقيــة، وغيــر ذلــك، وتــزداد آالم العــرب وأوجــاع أمتهــم بزيادتهــا كًما 
وزمًنا، في الخليج العربي والشــام وصوال إلى المنطقة األفريقية العربية، 
وأضاف نقل الســفارة األميركية إلى القدس واالعتراف بســيادة الصهاينة 
على هضبة الجوالن جرحا آخر في جسد أمتنا العربية، وهذا الفعل ُيمثل 

امتداًدا لوعد بلفور المشؤوم.

إن القمة العربية ليست بما يخرج منها من قرارات، بل بما تضع من حلول 
لما ُتعانيه األمة من بالء سياسي وعدواني واستيطاني، قرارات لمواجهة 
قــرارات ُغربــان الغرب والدول اإلقليمية، قــرارات لصد اإلرهاب واجتثاث 
الطائفيــة، قــرارات تجمــع علــى وحــدة األراضــي العربيــة ورفــض إعــادة 
تجزئتهــا، قرارات تحقق أماني الشــعب العربي في الحرية والديمقراطية 

والعيش الُمشترك وتوفير ُسبل الحياة الكريمة.

لقد أحدثت التدخالت واإلمالءات الخارجية شرًخا عميًقا أدى إلى خلخلة  «
العالقة البينية بين األقطار، وهذا منزلق انتقص كثيًرا من جوهر أمتنا 

وأفقدها بعًضا من تميزها وخصوصيتها، فعلى القمة العربية أن تنظر 
إلى حقيقة حال أمتنا العربية وواقعها القومي الذي يجب أن ُيعطى 

حقه الطبيعي بمواكبة تامة بين أهداف القمة وهذا الواقع حتى ال تفقد 
أمتنا ما تبقى من مكوناتها األساسية، مع وضع تصور شامل لمستقبل 

كل أقطارنا وتخليصها من ما تعيشه من أزمات بحلول موضوعية 
وتوافق موحد على إنهاء ما تعانيه الحكومات العربية من خالفات 

وصراعات، والوقوف صًفا واحًدا لتحقيق أهداف أمتنا العربية وتعميق 
دورها الحضاري.

وفلميــة  رقميــة  عروضــًا  القصيبــي  غــازي  بيــت  يضــم 
حولــت بعــض زوايــاه إلــى متحــف تفاعلّي صغيــر يحضر 
فيــه القصيبــّي بالصــوت والصــورة عبــر مراحــل حياتــه 
ومســاراتها المتعّددة، وصوته يعبق في المكان وهو يتلو 
بعض فرائد قصائده بصوته المتمّهل وســكينته المعهودة 
فــي الحديث واإللقاء، ويوجد في بيت القصيبي حديقة 
ربطــت  التــي  كوكــس  ماديســون  مهــا  صمَّ التــي  المنــزل 
البيــت التراثــّي والجــزء الحديث حيث يوجــد مقهى من 
تصميــم عّمار بشــير وقاعــة مخصصة للمعــارض المؤقتة 
والنشــاطات الثقافّيــة، وفــي الطابــق الثانــي مــن المنــزل، 
عمــل فنــّي بعنوان “في عيــن العاصفة” للفنانــة البحرينّية 
الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، يوثق الجانب العروبي 
مــن شــخصية القصيبــي، وقدمتــه الفنانــة كعمــل يجســد 
فكرة وطن متكامل، رغم العواصف تقف األعالم شامخة 
مرفوعــة الــرأس، يحمل العمل حلم وحدة األوطان وأمالً 
لــزرع الورود فــي أراضيه، بين الحــدود والرمال والبحار، 
بين الســماء والماء، يبقى االنتماء الصادق الســالح الذي 
بــه نصــّد العواصــف، وعنوان هــذا العمل الفني، كان اســم 
الزاويــة الصحافيــة التــي كتــب تحتهــا القصيبي سلســلة 
مقــاالت ال تنســى إبــان غــزو العــراق للكويــت، ودافــع عن 
المشــروع الخليجــي والقضية العربية ووقف ســدًا منيعًا 
ضــد األفــكار اآليديولوجية التــي انبثت وقتئــذ وحاولت 
أن تخــرق ســفينة العبــور مــن األزمــة وتفتــك بالمكاســب 
التــي تحققــت، لكنه وقف لها بالمرصاد متســلحًا برشــاقة 

قلمه ورجاحة طرحه ونباهة أفكاره ووجاهة آرائه.
قبــل أربع ســنوات مــن رحيله، بينما هو يــزور بيت إبراهيم 
العريــض للشــعر في البحرين، أســّر إلى زوجتــه التي كانت 
ترافقــه حينهــا، أنــه يــوّد لــو أصبــح لــه منــزالً يضم رســائله 
وصــوره ومقتنياتــه مثلــه، لــم تخيــب البحرين التــي أحبها 
ظّنه، وتحول البيت الذي ترعرع فيه منذ سنوات الطفولة 
الباكــرة إلــى مراحل الشــباب األولى إلى متحف اســتثنائي 
يوثــق ســيرته ومســيرته. الشــاعر الــذي لذاكرتــه موقعــان، 
أحدهمــا موطنــه األصــل، واآلخــر موطــن قلبــه البحريــن، 
يستعيد برفقة مركز الشيخ إبراهيم أجمل مالمس ذاكرته، 

بيته بفريج الفاضل في المنامة. 
فــي هــذا العمــران الّثقافــي ذي المالمــح الّتراثّيــة الجميلة، 
تكــّرس الّثقافــة عبــر ترميمــه مكاًنــا لنتاجــات ومأثــورات 
الّشــاعر غــازي القصيبــّي، بعض مالمح ســيرته، ومــا أبدعه 
فــي الّشــعر والّروايــة واألدب والفكــر، مّما أثــرى الفكر على 

امتداد الوطن العربّي.

الزّوار في هذا البيت أمام سيرٍة ممتّدة يشتبهون  «
فيها ما بين شخِص القصيبي وما بين أعماله 

الّثقافّية والفكريّة، بقلِب الفريِج الذي له مع الّشاعر 
حكاية، وكأنّه ال ينسى، سيرة البيِت وسيرِة العمِر 
للّشاعِر القصيبّي يؤرّخها بيته، كي تبقى المدينة 

تتذّكر شاعًرا أحّبها عميًقا، وبالمثِل هي تفعُل أيًضا. 
أصبح بين البحرين والسعودية اليوم جسران، ال جسر 

واحد فقط. “إيالف”.
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عبدعلي الغسرة

عمر علي البدوي

دافع الراحل القصيبي عن  «
المشروع الخليجي والقضية 

العربية ووقف سدًا منيعًا ضد 
األفكار اآليديولوجية. 
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وسائل التواصل 

االجتماعي... الطريق 
الصحيح والطريق الخطر

يمكننا أن نشــبه وســائل التواصل االجتماعي بالحدث الكبير والضخم 
فــي حياتنــا، واألحــداث الكبيــرة والضخمــة البــد أن تؤدي إلــى تخلخل 
فــي المجتمــع والقيــم والمفاهيــم، ما لم يكــن هناك وعــي كاف ومعرفة 
الطريــق الصحيــح من الطريــق الخطر، فاألخبار والصور المنتشــرة في 
مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي يفتــرض أن يتــم التعامــل معها 
بحــذر خصوصــا فــي هــذه المرحلــة، فهنــاك أطــراف مع كل أســف تريد 
أن تبيــن أنهــا حاللة العقد وتجيد إعطاء اآلراء، وتتحرك بشــكل ســليم 
وملتــزم، وتجيــب علــى كل األســئلة، ونحــن هنــا نتحــدث عــن أصحاب 
حســابات معروفــة تحــاول أن تلبــس ثيابــا غيــر ثيابهــا وتحمــل األمور 
فــوق مــا تحتمــل وهذه مشــكلة كبيــرة عندنــا، فهم يعرفون كل شــيء، 
فــي المؤتمرات وعن محطات التلفزيــون والتنمية والديمقراطية وعن 
االقتصــاد واألحجيــة القانونيــة والدعــاوى العموميــة وعــن الرياضــة... 
يعرفون عن كل شيء وكأنهم يقولون.. نحن معشر الحسابات الفالنية 
نترافع عنكم أيها المواطنون، وعندنا ســتجدون العناية الخاصة، حتى 
أن أحد تلك الحســابات أطلق العنان بشــكل ســلبي لخياله وأخذ يتكلم 

عــن معرفتــه بأمور ســتحدث في القريب واكتشــافات بطريقــة بطئية، 
واعتبــر الجميــع وكأنهــم يقفون خــارج الحياة وهو فقــط خط المحيط 

األبيض.
كل شخص استشف المدى والطريق و”عرف له كلمتين” فتح له حسابا 
في وسائل التواصل االجتماعي وأطلق عليه االسم الفالني واختار له 
شــعارا وتصــور نفســه أنــه الصحافي الذي يبحث عن الســرعة والســبق 
وأنه مصدر موثوق وكل ما سينشره سيلقى رواجا لدى الناس، ويتعمد 
نشــر األخبــار المثيــرة بــدون التأكــد مــن صحتهــا، وهــذا هــو األســلوب 
المعــروف حاليــا فــي مياديــن التواصــل االجتماعــي، فالقضيــة األهــم 
عندهــم هــي اإلثــارة، وعندما تســأله عن مصدره يقول لــك وكأنه يغني 

على جراحه “سمعتهم يقولون”.

على أصحاب هذه الحسابات الذين يروجون ألنفسهم بأنهم محاموا  «
المواطنين ويعرفون كل شيء تحري الدقة واالبتعاد عن الترويج 

لإلشاعات واألخبار التي تلحق األضرار بالمجتمع ونشر األفكار السلبية 
والكراهية، فالصورة التي ترسمونها ألنفسكم شاحبة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

على الرغم من أن األزمة السورية بتفاصيلها ومآالتها كانت وال تزال 
مثــار خــالف بين العــرب، إال أن الجوالن الســورية كانــت محل اتفاق 
تــام بيــن جميــع الــدول العربية، ليــس هناك أي اتفاق حتــى اآلن على 
عودة سوريا إلى الجامعة العربية بسبب التفاصيل الخاصة بمستقبل 
سوريا وإعالء مبدأ المواطنة على ما سواه فيما يتعلق بمستقبل هذا 
البلــد العربــي المهــم، لكــن هناك اتفــاق على رفض السياســات أحادية 

الجانب للرئيس األميركي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي.
الجــوالن أرض عربيــة بموجــب القانــون الدولــي والقــرارات الدوليــة، 
فوســط اليــأس الــذي يصيــب كل الشــعوب العربيــة بســبب اســتهتار 
المواثيــق  احترامــه  بالعــرب وقضاياهــم وعــدم  األميركــي  الرئيــس 
الدوليــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا العربيــة، نجد ضــوءا في نهايــة النفق 
وهــو أن العــرب اتفقــوا علــى شــيء رغــم حالــة التمــزق التــي أصابت 

األمة.
هــذا الحضــور المكثــف للزعماء العــرب في قمة تونــس يعطينا األمل 
فــي إمكانيــة عــودة الــروح من جديــد للعمــل العربي المشــترك، وهذا 
االتفــاق على رفــض قرارات ترامب أحادية الجانــب، خصوصا قراره 
الخــاص بتمكيــن االحتــالل اإلســرائيلي مــن جزء مــن األرض العربية 
أمر يبشر بالخير، ورب ضارة نافعة، فقرار ترامب حول الجوالن ربما 
يكــون بمثابــة نيــران صديقة أطلقت على صفقــة القرن التي يريد أن 
يفرضهــا علــى العــرب، ألن مصداقيــة الواليات المتحدة كــراع لعملية 
الســالم بيــن العــرب وإســرائيل انتهــت وشــعر الجميع باليــأس من أن 

تلعب الواليات المتحدة دورا عادال تجاه القضية الفلسطينية.

فما الذي سيجعل العرب يسيرون خلف الواليات المتحدة في صفقة  «
القرن وغيرها، طالما أن عمل اإلدارة األميركية منذ مجيء ترامب إلى 

الحكم هو شرعنة االنتهاكات اإلسرائيلية لالتفاقيات الدولية؟ ونتمنى 
أن يكون شعار العرب خالل هذه المرحلة العسيرة هو: إذا كنا لن 

نكسب شيئا في هذه المرحلة، فعلى األقل يجب أال نخسر، فالقضية 
الفلسطينية يجب أن تبقى قضية العرب األولى.

القمة العربية في تونس

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com



رحب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالفرســان والفارســات واإلســطبالت المشــاركين في 

بطولة سموه للقدرة التي تقام منافساتها يومي الجمعة والسبت.

 مؤكــدا ثقتــه التامــة حــرص االتحــاد الملكــي 
للفروســية وسباقات القدرة باالستعداد المبكر 
لبطولــة ســموه للقــدرة؛ كونهــا ختــام بطــوالت 
ملحوظــا  تطــورا  شــهد  الــذي  القــدرة  موســم 
للفرسان واإلسطبالت المحلية، وبتوفير جميع 
احتياجــات البطولــة؛ مــن أجــل تحقيــق أعلــى 
معــدالت النجــاح فيهــا وتكثيف االســتعدادات 
فيهــا؛ لتكون ختام مســك لبطوالت وســباقات 
موســم القــدرة الــذي تميــز كثيرا عن المواســم 
الماضية نظرا لالهتمام الذي توليه اإلسطبالت 
المحليــة ببطــوالت ســباقات القــدرة مــن أجــل 
الوصــول ألفضل المســتويات الفنية، وشــهدنا 
هــذا التطــور المتميــز مــن خــالل النتائــج التي 
تحققــت في جميــع الســباقات الماضية لتؤكد 
مكانــة رياضــة القــدرة البحرينيــة ومــا تحظى 
بــه مــن اهتمــام ودعــم مــن لــدن جاللــة الملــك 
وما حققته للمملكة من إنجازات مشــرفة على 

المستوى الخارجي.
وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
إن رياضــة القــدرة فــي المملكة حققــت تطورا 
ملحوظــا بفضل دعم عاهل البالد جاللة الملك 
ســموه  منوهــا  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
بالجهــود الكبيــرة التــي يبذلها االتحــاد الملكي 
وفرســان اإلســطبالت كافــة الذيــن يحرصــون 
عبــر  مســتوياتهم  تطويــر  علــى  الحــرص  كل 
الفعالــة،  والمشــاركة  المســتمرة  التدريبــات 
إضافــة إلــى االســتعانة بالجيــاد ذات الخبــرة، 
والتي أثرت منافســات البطوالت في الموســم 

الماضي.
وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
إلى أن المســتويات التي تحققت في مهرجان 
كأس جاللة الملك لســباق القدرة الدولي دليل 
علــى مــا شــهده الموســم من تطــور واضح في 
مســتوى الفرســان، حتــى بــات التكهــن بهويــة 
الفائــز فــي البطولــة صعب جــدا، وهــذا ما كان 
يطمــح إليــه الجميــع فــي تواجــد العديــد مــن 
المســابقات،  ألقــاب  علــى  للتنافــس  الفرســان 
عليــه  ظهــر  الــذي  بالمســتوى  ســموه  مشــيدا 
خــالل  الســباقات  فــي  الناشــئين  الفرســان 

الموســم الماضي، األمــر الذي يؤكد أن المملكة 
تتمتع بخامات كبيرة من الناشئين.

وأضــاف ســموه أنــه مــع إقامــة الســباق األخير 
إلــى  اإلشــارة  يمكــن  فإنــه  القــدرة،  لموســم 
التطــور المتميــز الــذي أظهــره الفرســان طوال 
الســباقات الماضيــة، معربا عــن حرص االتحاد 
علــى  القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
ورياضــة  للفرســان  التطويريــة  الحركــة  دعــم 
القــدرة فــي المملكــة، والتــي دائمــا مــا تزخــر 
علــى  القــادرة  الكبيــرة  الرياضيــة  بالمواهــب 
اإلبــداع والتطــور، وهذا مــا الحظناه من خالل 

الماضيــة، والتــي شــهدت حضــورا  الســباقات 
قويــا مــن جانب الفرســان الذيــن حرصوا على 
المســابقات  فــي  مســتوياتهم  أفضــل  تقديــم 
الماضية، أمال في تحقيق المراكز األولى التي 
تؤكــد مــدى التطــور الــذي وصل إليــه الفارس، 

خصوصــا بعد االجتهادات الكبيرة التي قدمها 
الفرســان؛ من أجل الوصول إلى هذا المستوى 

الفني المتميز.
ودعــا ســموه اللجــان العاملــة فــي البطولة إلى 
مــن  والجبــارة؛  الكبيــرة  جهودهــم  مواصلــة 
والمطلوبــة  الالزمــة  بالصــورة  الخــروج  أجــل 
لهذا الســباق والختام المميز لســباقات موســم 
القــدرة، مؤكــدا ثقته الكبيرة فــي كل العاملين 
اإلعــداد  فــي  البــارز  ودورهــم  اللجــان،  فــي 
والتجهيــز وتنظيم البطوالت والســباقات بكل 

نجاح وتألق.
فــي  بمنافســات قويــة  وأبــدى ســموه تفاؤلــه 
بطولة ســموه للقدرة، ورحب بجميع الفرســان 
المشــاركين مــن جميــع اإلســطبالت المحليــة، 
فــي  والمســاهمين  الجميــع  بجهــود  مشــيدا 

هــذه البطولــة مــع المشــاركة القويــة والكبيــرة 
مــن جانــب الجميع، وحث ســموه اإلســطبالت 
والفرســان علــى تقديم أقــوى منافســاتهم في 
القــدرة  ســباقات  لموســم  الختامــي  الســباق 

خصوصا أنه سيكون سباقا ليليا.
ويشــهد يــوم الجمعــة إقامة الفحــص البيطري 
للســباقات التأهيلية لمسافة 40 و80 كيلومترا 
محلي وتأهيلي صباح يوم الجمعة من الساعة 
4.30 وحتــى 5.30 وانطالقة جميع الســباقات 
التأهيليــة الســاعة 6 صباحــا، وموعــد الفحص 
مــن  دولــي  كيلومتــرا   120 لســباق  البيطــري 
الســاعة 10 وحتــى 11.30 صباحــًا وانطالقــة 

السباق يوم السبت الساعة 6 صباحا.
ويواصل االتحاد الملكي للفروســية وسباقات 
القدرة وبتوجيهات من ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة تحضيراتــه المكثفــة النطالق 
ســباق ســموه للقــدرة، والــذي يأتــي فــي ختام 

سباقات االتحاد في هذا الموسم.
وشــهد االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات 
القــدرة إقباال كبيرا من جانب مختلف فرســان 
اإلســطبالت المحلية؛ للتســجيل للســباق الذي 
يعتبــر آخر ســباقات الموســم المحلي، ويتوقع 
أن تكــون المنافســة فيــه قويــة جــدا؛ نظــرا لما 
واالســتعدادات  الماضيــة  الســباقات  شــهدته 
المبكــرة لإلســطبالت والفرســان لهــذه البطولة 
التــي توليهــا اإلســطبالت أهميــة كبيــرة، كمــا 
بقريــة  اســتعداداته  حاليــا  االتحــاد  يواصــل 
البحريــن الدوليــة للقــدرة والعمــل علــى إنهــاء 
كافــة اإلجــراءات التنظيمية النطالقة الســباق 

الذي ينتظره رياضيو سباقات القدرة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

من منافسات القدرة

ســموه يؤكــد ثقته فــي االتحــاد الملكــي بالتجهيــز واإلعــداد المبكر للســباق

ناصر بن حمد يرحب بالمشاركين في بطولة سموه للقدرة Sports
@albiladpress.com
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عاشــت كرة القدم اآلســيوية في فترة رئاســة الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة 
خالل الســنوات الســت الماضية حالة من االســتقرار والتناغم، ونجح الرئيس في 
ترجمة شــعار برنامجه االنتخابي )آســيا المتحدة( خالل فترة رئاســته التي سادت 

فيها روح الوحدة والتضامن أركان كرة القدم اآلسيوية. 

وتجلت وحدة العائلة الكروية اآلسيوية 
المهمــة،  المحطــات  مــن  العديــد  فــي 
فــكان اإلجمــاع اآلســيوي حاضــرًا بقــوة 
علــى كافــة القــرارات التــي طرحت على 
التــي  العموميــة  الجمعيــة  اجتماعــات 
مــن  بــروح  بهــا  المنــاط  الــدور  مارســت 
المســؤولية العالية والثقــة الكبيرة برؤى 
وأفــكار رئيــس االتحــاد القــاري الراميــة 
كافــة  علــى  اللعبــة  مخرجــات  لتطويــر 

األصعدة. 
 وفي مشــهد واضح على حالة التجانس 
والوحدة بين العائلة اآلسيوية، صادقت 
اجتمــاع  خــالل  العموميــة  الجمعيــة 
بشــهر  مؤخــرا  عقــد  الــذي  الكونجــرس 
أكتوبــر الماضــي فــي العاصمــة الماليزية 
كوااللمبــور بأغلبيــة كبيرة 42 اتحادًا من 
لهــا التصويــت،  46 اتحــادًا يحــق  أصــل 
على تعديل بعض بنود النظام األساســي 
لالتحاد اآلسيوي، لتعلن عن بداية حقبة 
جديــدة تضمــن أعلــى معاييــر الحوكمــة 

الجيدة. 
 كمــا صادقــت الجمعيــة العموميــة علــى 
الجغرافيــة  المناطــق  اتحــادات  اعتمــاد 
بهــذه  ورحبــت  االتحــاد،  فــي  الخمــس 
إطــار  تنفيــذ  فــي  كشــركاء  االتحــادات 
الرؤيــة والمهمة خــالل الســنوات المقبلة، 
كمــا تمــت المصادقــة على تعديــل النظام 
األساســي، بحيث يصبح المرشح لرئاسة 
االتحــاد بحاجة لترشــيح ثالثــة اتحادات 
وطنية أعضاء، ولكن ال يشترط أن يكون 

من ضمنها االتحاد الوطني الذي يمثله. 

ابراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وكــّرس 
آل خليفــة نهــج التواصــل المســتمر مــع 
االتحادات الوطنية في القارة اآلسيوية 
المباشــرة  اللقــاءات  خــالل  مــن  وذلــك 
مــع مســؤولي االتحــادات فــي مختلــف 
المناسبات، وذلك تأكيدًا منه على أهمية 
مــع  المتواصليــن  والتعــاون  التنســيق 
االتحــادات باعتبارهــا أحــد أهــم أدوات 

تطوير اللعبة في القارة اآلسيوية. 
 ويدرك الشــيخ ســلمان بن ابراهيم جيدا 
أهميــة التواصــل المســتمر بيــن االتحــاد 
اآلسيوي واالتحادات الوطنية في القارة 
وذلك لما يشــكله من وســيلة لمد جســور 
لخدمــة  المســتمر  والتنســيق  التعــاون 
حرصــه  مــن  انطالقــا  اآلســيوية  الكــرة 
علــى انتهــاج سياســة البــاب المفتوح مع 
واالســتماع  األهليــة  االتحــادات  كافــة 
إلــى مرئياتهــا ومقترحاتهــا الراميــة إلــى 
االرتقــاء بمســيرة الكــرة اآلســيوية على 

كافة المستويات. 
 وعلــى مــدار الســنوات الســت الماضيــة 

زار الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل غالبية 
االتحــادات  رؤســاء  والتقــى  آســيا  دول 
الوطنية كما سنحت له الفرصة في أكثر 

مــن مناســبة للقــاء بعــض قــادة الرياضة 
والزعمــاء السياســيين فــي تلــك الــدول 
انطالقــا من حرصه المســتمر على تعزيز 

التعاون والترابط بين االتحاد وأعضائه، 
وكانــت لتلــك الزيــارات آثــار هامــة فــي 
فتــح آفــاق التعــاون والتنســيق وتوحيد 
المواقــف والتشــاور حــول كل مــا يخص 
تلــك الــدول والتعــرف علــى احتياجاتهــا 
والمعوقــات التــي تعتــرض طريــق تطور 
كرة القدم في بعض البلدان النامية ومد 

يد العون والمساعدة لها. 
 وخالل لقاءاته المستمرة مع االتحادات 
الوطنيــة كان رئيــس االتحــاد اآلســيوي 
يشــدد على عدة ثوابــت تتعلق بالحرص 
علــى إشــراك العائلــة الكرويــة اآلســيوية 
في صناعة القرارات، وتلمس احتياجات 
االتحادات لمناحي التطوير، وتشــجيعها 
علــى العمل الجــاد والمنظم للوصول إلى 

تحقيــق تطلعاتهــا المتنوعــة فيما يخص 
والتحكيمــي  واإلداري  الفنــي  الجانــب 

والمالي وكل ما يرتبط بعمل االتحاد. 
وســعى االتحــاد اآلســيوي بقيــادة الشــيخ 
ســلمان بــن إبراهيم بالتعاون مــع الجمعية 
جاهــدًا  األعضــاء(  )االتحــادات  العموميــة 
إلى ترسيخ عوامل اإلدارة الرشيدة داخل 
االتحــاد عبــر القيــام بتشــكيل فريــق عمــل 
الحوكمة الذي سيضع التوصيات المناسبة 
والمســاءلة،  الشــفافية  مجــاالت  لتطويــر 
والهيــكل  والديمقراطيــة،  النزاهــة، 
والحقــوق  الماليــة،  واإلدارة  التنظيمــي، 
التجاريــة، باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى 
االســتراتيجية  الخطــة  لتطويــر  عمليــة 

لالتحاد لالعوام من 2015 - 2019.

آسيا متحدة في عهد سلمان بن إبراهيم

زيارة سنغافورة

زيارة فلسطين

الدعم الملكي 
لرياضة القدرة 

حقق لها 
مكاسب عديدة

المكتب اإلعالمي

الرئيس زار غالبية 
دول القارة خالل 
6 سنوات تكريسا 

لنهج التواصل



أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية شؤون الخيل خالد أحمد حسن عن شكره 
وتقديــره إلــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
بمناســبة الثقــة الملكيــة الســامية تعيينــه رئيســا تنفيذيــا لهيئــة رعايــة شــؤون 

الخيل. 

وأكــد خالد أحمــد أن الثقة الملكية 
لمزيــد  دافعــا  لــه  تشــكل  الغاليــة 
ســبيل  فــي  والعطــاء  العمــل  مــن 
رفعــة ونهضــة ورعايــة الخيل في 
المملكــة وبــذل كافة الجهــود التي 
رعايــة  شــأن  إعــاء  فــي  تســاهم 
الرؤيــة  مــع  يتوافــق  بمــا  الخيــل 

الملكيــة الســامية التــي جعلت من 
مملكــة البحريــن واحــدة مــن بيــن 
دول العالــم التــي ترعــى وتحقــق 
للخيــل  الرعايــة  درجــات  أقصــى 
أن  إلــى  مشــيرا  بهــا،  واالهتمــام 
الرؤيــة  ووفــق  البحريــن  مملكــة 
الملكيــة تســعى دائمــا إلــى تنظيــم 

ورعاية الخيل عبر إرســاء قوانين 
وأنظمــة واســتراتيجيات واضحة 
تمثــل قاعــدة قوية نحــو االنطاق 
آفــاق  إلــى  المملكــة  فــي  بالخيــل 
رحبــة مــن التطويــر والنمــاء فــي 

مختلف أركانها ومنظومتها. 
الملكيــة  الثقــة  أن  احمــد  خالــد  وأكــد 
الســامية تبعــث روح العمــل المخلــص 
إلــى  الوصــول  ســبيل  فــي  والجــاد 
األهــداف التــي تم تحديدهــا في هيئة 
والمتطلعــة  الخيــل  شــؤون  رعايــة 
السياســات  ورســم  بالخيــل  لاهتمــام 
بمــا  عليهــا  والمحافظــة  بهــا  المتعلقــة 
يتوافق مع توجيهات المملكة باعتبارها 
تمنــح الخيــول اهتمامــا مضاعفــا نظرا 
وأشــار  البحريــن.  بتاريــخ  الرتباطهــا 
خالد أحمد الى االهتمام الكبير من 

قبــل ممثــل جالــة الملــك لاعمــال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
خليفــة فــي دعــم الخيــل بالمملكــة 
والعمل علــى تنفيذ الرؤية الملكية 
السامية حول رعاية وتنظيم كافة 
األمور المتعلقة بالخيل مشيرا الى 
أنه سيبذل قصارى جهده من اجل 
وضعــت  األهــداف  الــى  الوصــول 
الخيــل  رعايــة شــؤون  الــى هيئــة 

باعتبارها تحمل أهدافا نبيلة.

خالد أحمد يثمن الثقة الملكية بتعيينه رئيسا تنفيذيا لـ “شؤون الخيل”

وضع فريق المحرق قدمه في نهائي كأس 
خليفــة بــن ســلمان لكــرة الســلة، إثــر فــوزه 
المســتحق علــى حســاب االتحــاد بنتيجــة 
98/77، فــي المبــاراة التــي جمتهمــا مســاء 
أمــس )اإلثنيــن(، علــى صالة مدينــة خليفة 
الرياضيــة، ضمــن إطــار منافســات الجولــة 

األول للدور نصف النهائي من البطولة.
وبهــذا الفــوز، قطــع فريــق المحــرق نصــف 
النهائيــة،  للمبــاراة  التأهــل  نحــو  المشــوار 
إذ بــات عليــه الفــوز فــي المبــاراة الثانيــة 
التــي ســتقام بينهمــا يــوم الجمعــة المقبــل 
فريــق  علــى  يتعيــن  فيمــا  تأهلــه،  لحســم 
االتحاد الفوز لتأجيل الحســم إلى مواجهة 
فاصلــة إن أراد اإلبقــاء علــى حظوظــه في 

المنافسة.

مجريات المباراة

وجاءت بداية المباراة بشــكل متواضع من 
الجانــب الفنــي بعــد أن تفنــن الفريقان في 
إضاعة فرص التســجيل الســهلة من داخل 

وخارج القوس.

وعــّول االتحــاد بشــكل كبيــر علــى وجــود 
الصربي “إليك” تحت الســلة، فيما المحرق 
األميركييــن  تصويبــات  علــى  فاعتمــد 

مورفي ومحمد ناصر.
نقــاط   5 التقــدم بواســطة  وأخــذ االتحــاد 
تقدمــه  دام  ثــم   ،5/2 إليــك  الصربــي  مــن 
بضــع دقائق ليأخذ المحرق التقدم بثاثية 
ليمنــح  “إليــك”  11/9، وعــاد  أحمــد حســن 
فريقــه التعــادل 11/11، قبــل أن يضعه في 
المقدمة من جديد 13/11، غير أن المحرق 
كانــت لــه كلمــة الحســم لينهي الربــع األول 

متقدما 20/17.
علــى  ســيطرته  بســط  المحــرق  وحــاول 
اللقــاء انطاقــا من الربع الثاني، ونجح في 
توســيع فــارق تقدمــه ســريعا بدايــة الفترة 
برميتيــن ثاثيتين من األميركيين مورفي 

وهاريس 28/19.
االتحــاد  مــدرب  تدخــات  تنجــح  ولــم 
والتغييــرات  المســتقطع  الوقــت  بطلــب 
الفنيــة المســتمر، إذ واصــل المحــرق فرض 

بالفــارق  تقدمــه  علــى  محافظــا  أفضليتــه 
نفسه منتصف الربع.

واســتمر المحــرق في رفع غلــة النقاط عبر 
التصويــب المنّوع، وصوال لحســم الشــوط 
األول متقدمــا بفــارق 13 نقطــة وبنتيجــة 

.48/35
وجاء الشوط الثاني من جانب واحد وهو 
فريــق المحــرق الذي واصل فــرض الهيمنة 
محتفظــا بتقدمه بفــارق أكثر من 10 نقاط 
خــال الربــع الثالــث وســط أداء مميــز مــن 
األميركييــن مورفــي وهاريــس إلــى جانب 
محمــد ناصــر بتكفلهــم في تســجيل معظم 

نقاط الفريق.
ولــم يســتطع العبــو االتحــاد إيقــاف المــد 
الهجومــي للمحــرق؛ ليحســم األخيــر الربــع 
 ،67/47 20 نقطــة  الثالــث متقدمــا بفــارق 

قبل أن يكرر ذلك في الربع األخير.

 تتويج االتحاد بكأس الدوري الفضي

تّوج رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة، 
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، 

فريق االتحاد بكأس الدوري الفضي.
وتســّلم قائــد الفريــق علــي غديــر وزميلــه 
أحمــد غانــم كأس البطولة من ســمو رئيس 

االتحاد.
وتــّوج االتحــاد مجهوداته وعطــاءه الفني 
المتطور هذا الموســم بالتتويج بالمسابقة، 

إضافــة إلــى التأهــل إلــى الــدور السداســي 
لــدوري زين، والوصول إلــى المربع الذهبي 

لكأس خليفة بن سلمان.

ــاد بـــكـــأس الـــــــدوري الــفــضــي ــ ــح ــ ــّوج االت ــتـ ــي يـ ــل ــن ع ــى بـ ــس ــي ــخ ع ــي ــش ــو ال ــم س

المحرق يقترب من نهائي كأس خليفة بن سلمان

الصراع يتجدد بين المنامة والرفاع
ــة؟  ــي ــن ــي ــن ــح ــه أســــــود ال ــ ــي وجـ ــ ــل تــــــزأر أســــــود الـــمـــنـــامـــة ف ــ ه

تقــام اليــوم المبــاراة الثانيــة ضمن الجولــة األولى من الــدور نصف النهائــي لبطولة كأس 
خليفة بن سلمان لكرة السلة، والتي ستجمع بين حامل اللقب فريق المنامة ونظيره فريق 

الرفاع، في الساعة السابعة مساًء، على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.

ووفــق نظــام البطولــة، فــإن الفريقيــن 
ســيلتقيان مجــددا يوم الســبت المقبل 
6 أبريــل الجــاري فــي مبــاراة الجولــة 
الثانيــة، علــى أن تقــام المبــاراة الثالثــة 
يــوم  التعــادل(  حــال  )فــي  الفاصلــة 

الثاثاء 9 الشهر نفسه.
مباشــرة  الــدور  لهــذا  المنامــة  وتأهــل 
عقــب فوزه على النويــدرات في الدور 
ربع النهائي وذلك وفق نظام المســابقة 
الــذي أعطى متصدر الــدوري ووصيفه 
األفضليــة فــي عمليــة إجــراء القرعــة، 
فيمــا جاء تأهــل الرفاع لهــذا الدور إثر 
فوزه على النجمة في الدور التمهيدي، 

ثــم تفوقــه علــى الحالة في الــدور ثمن 
النهائي.

وسيدخل المنامة المباراة برغبة كبيرة 
الــدوري والثــأر مــن  لتعويــض إخفــاق 
منافسه الذي جرده من لقب المسابقة.

وســيلعب الزعيــم بكل أوراقــه الرابحة 
منــذ البدايــة؛ رغبــة في الحســم وعدم 

تكرار الوقوع في األخطاء السابقة.
وســيفتقد المنامــة في لقــاء اليوم لكل 
من محمد حسين، ميثم جميل وصادق 

شكرهللا بسبب عقوبة اإليقاف.
الرفــاع  ســماوي  فــإن  المقابــل،  فــي 
يأمــل بتكرار إنجــاز الــدوري ومواصلة 

انتصاراته القوية والمستويات المبهرة 
علــى حســاب المنامــة، ليؤكــد الحضور 
علــى  المنافســة  فــي  والرغبــة  المميــز 
تحقيــق اإلنجــاز له حينمــا يقطع نصف 
الطريــق نحــو خطــف التأهــل للمبــاراة 

النهائية.

وفــي ظــل الرغبــة المشــتركة، فإن 
اإلثــارة  مــن  تخلــو  لــن  المبــاراة 
ولكــن  دقائقهــا،  طــوال  والنديــة 
وتركيــًزا  هــدوًءا  األكثــر  الفريــق 
هــو  ســيكون  للفــرص  واســتثماًرا 

األقرب لحسم المباراة.
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عــزز األهلــي صدارته لــدوري أنديــة الدرجــة الثانية 
لكــرة القــدم، بعدمــا حقــق فــوزا ثمينــا ومهمــا علــى 
حســاب مدينة عيســى بثاثــة أهداف مقابــل اثنين، 
في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد مدينة 
خليفة الرياضية، ضمن افتتاح الجولة 14 للمسابقة.

العصفــور  وباقــر  ســلمان  حســين  لألهلــي  وســجل 
وعباس عياد، ولمدينة عيسى سجل محمد بن علي 

ومهدي عبدالفتاح.
ووصــل رصيــد األهلــي إلى 35 نقطة مــن 13 مباراة، 
فيمــا تجمــد رصيد مدينة عيســى عنــد 22 نقطة من 

13 مباراة.
واقتــرب األهلــي بذلك كثيرا من حســم الصعود إلى 
الدوري الممتاز، باإلضافة إلى ضمان لقب المسابقة.

وتتواصــل اليــوم )الثاثــاء( مباريات الجولــة 14، إذ 
يلتقــي البســيتين مــع ســترة عنــد 6.30 مســاء علــى 

استاد مدينة خليفة الرياضية.
يملك البســيتين 23 نقطة من 11 مباراة، وســترة 25 

نقطة من 11 مباراة.

حقــق المالكيــة فــوزا مهمــا علــى حســاب 
القادســية الكويتي بهدفيــن مقابل واحد، 
علــى  أمــس،  جمعهمــا،  الــذي  اللقــاء  فــي 
ضمــن  بالكويــت،  الدولــي  جابــر  اســتاد 
الجولــة الثالثــة للمجموعــة الثالثــة لــكأس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
هاشــم  ســيد  المالكيــة  هدفــي  وســجل 
 7 إلــى  المالكيــة  عيســى، ووصــل رصيــد 
نقــاط فــي صــدارة المجموعــة بعــد ختــام 
 5 اللبنانــي  العهــد  ثــم  الذهــاب،  مرحلــة 
نقاط، القادســية الكويتــي 4 نقاط وأخيرا 

السويق العماني با نقاط.

لقاء النجمة

يخــوض ممثل المملكــة فريق النجمة عند 
7 مــن مســاء اليــوم لقــاء الجولــة الثالثــة 
للمجموعة الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي 
الكويــت  القــدم، حينمــا يســتضيف  لكــرة 

الكويتي، على استاد البحرين الوطني.
ويدخــل النجمــة المبــاراة برصيــد 4 نقاط 
الجزيــرة األردنــي وفــوز  مــع  تعــادل  مــن 
على االتحاد الســوري، فيما يملك الكويت 

نقطة واحدة.
وعقــد أمــس المؤتمــر الصحافــي الخــاص 
النجمــة  جانــب  مــن  وحضــره  بالمبــاراة، 
مــدرب الفريــق التونســي فتحــي العبيدي 

والاعب عبدالرحمن يوسف.
نتائجــه  لمواصلــة  النجمــة  ويســعى 
اإليجابيــة وتحقيــق فــوز يبقيــه فــي 
صــدارة الترتيــب التي يتشــارك حاليا 
فيهــا مع الجزيرة األردنــي الذي يملك 
الطــرف  يملــك  فيمــا  أيضــا،  نقــاط   4
الرابــع فريــق االتحــاد الســوري نقطــة 

وحيدة. من لقاء األهلي ومدينة عيسى

فريق النجمة

النجمــة يســتضيف الكويــت فــي ختــام ذهــاب المجموعــاتحقــق فــوًزا ثميًنا علــى المدينة فــي افتتــاح الجولة 14
المالكية يتصدر مجموعته بكأس “اآلسيوي”األهلي يقترب من الدوري الممتاز

17

خالد أحمد

البحرين تحقق 
أقصى درجات 

الرعاية للخيل

سبورت

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  يســتعد 
األولــى  النســخة  لتدشــين  الســلة، 
لــدوري البنــوك لكــرة الســلة الثاثيــة 
الجمعــة  يــوم  ســتقام  والتــي   ”3X3“
القــادم الخامــس مــن أبريــل الحالــي 
وبمشــاركة 17 فريقــًا يمثلــون ثمانية 

بنوك.
وفــي هــذا اإلطــار تــم اطــاق شــعار 
رســمي لهذه البطولة وسيتم اعتماده 
فــي كل مايتعلــق بهــا، وذلــك بهــدف 
إعطائهــا الزخم التي تســتحقها كونها 

البطولة األولى من نوعها.
البحرينــي  االتحــاد  خطــوة  وتأتــي 
لكــرة الســلة فــي تنظيم هــذا الدوري 
توافقــًا مــع اســتراتيجيته المعتمــدة 
لتنويع البرامج واألنشــطة التي تهتم 
برياضــة كــرة الســلة ونشــرها بشــكل 
أكبر، وإتاحة المجال والفرصة لجميع 
قطــاع فئات المجتمع بالمشــاركة في 

مســابقات كرة الســلة، والسيما قطاع 
أهــم  مــن  واحــدا  يعــد  الــذي  البنــوك 

القطاعات في المملكة.
وتعتبــر مبــادرة اتحاد الســلة بتنظيم 
دوري خاص للبنوك تأكيدا على رغبة 
االتحاد الجادة في رفع مستوى لعبة 
مــن  قاعدتهــا،  وتوســيع  الســلة  كــرة 
خــال إقامــة العديــد من المســابقات 
التي تكتشــف مواهب جديــدة تعتبر 
الوطنيــة  لألنديــة  أساســيا  رافــدا 

والمنتخبات في المستقبل.

إطالق شعار دوري البنوك السالوي

أحمد مهدي  )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

سمو الشيخ عيسى بن علي يتّوج االتحاد بكأس الدوري الفضي

سموه متوسطا أفراد فريق االتحاد

أحمد مهدي
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يتجــدد اللقــاء بيــن داركليــب والمحــرق فــي النهائــي الثانــي لــدوري الدرجــة األولى 
للكرة الطائرة اليوم الثالثاء الســاعة 7:00 مســاء على صالة االتحاد بمدينة عيسى 
الرياضية، حيث يتطلع “العنيد” لحســم المواجهة لصالحه والفوز باللقب الثاني في 
تاريخــه بعدمــا خطف البطولة ألول مرة في موســم 2015/2016، أما فريق “طائرة 
األحــالم” صاحب الرقم القياســي في الفــوز باللقب 14 مرة يطمح في تحقيق الفوز 
وتأجيــل الحســم إلــى مواجهــة فاصلة حدد لهــا أن تقام يوم الســبت المقبل 6 ابريل 

الجاري للمنافسة على اللقب رقم 15.

وكان فريــق داركليــب فــاز علــى المحــرق 
بنتيجــة 3/1 فــي المبــاراة النهائيــة األولى 
المباريــات  بعــدد   )1-0( بنتيجــة  ليتقــدم 
 )best of 3( بنظــام  النهائــي  يقــام  حيــث 
والفائــز فــي مواجهتيــن مــن أصــل ثــاث 

يتوج بطا.
الحضــور  مــن  المزيــد  المبــاراة  وستشــهد 
الجماهيري من أنصار ومشجعي الفريقين 
رغــم أن الدخــول ســيكون بنظــام التذاكــر 
امتــأت  بعدمــا  خصوصــا  فلــس(   500(

الصالة في النهائي األول.

المحرق.. للتأجيل

المحــرق بقيــادة المــدرب الوطنــي محمــد 
المرباطي يســعى لتأجيل الحسم وتتويج 
مســيرته الرائعــة فــي الــدور التمهيدي بعد 
تصــدره القســمين األول والثانــي وتلقيــه 
خســارتين فقط، حيث استطاع المرباطي 
بعناصــر  مدججــا  قويــا  فريقــا  يصنــع  أن 

مزيجة من العبي الشباب والخبرة.
ويعتبــر المحــرق الفائــز بلقــب الــدوري 14 
مــرة صاحــب الرقم القياســي فــي تحقيق 
البطولــة وهــو يســعى ألن يعتلــي منصــة 
التتويــج بعــد غيــاب دام 7 ســنوات تقريبا 
الغفيــرة  وجماهيــره  بتاريخــه  متســلحا 

ومدربه األسطوري وعناصره البارزة.
“الجوكــر” فاضــل عباس المعــروف بقدرته 
المتميزة على تنفيذ الضربات الساحقة من 
مركــز4 ومركــزي 6 و1 بالمنطقــة الخلفيــة 

وارســاالته القويــة مــع حائــط صــده يعتبر 
مفتــاح الفــوز األول، كما يشــكل المحترف 
البوتوريكي جاكســون ريفيرا ورقة رابحة 
مــع وجود صانعي اللعب الدوليين محمود 
العافية وحســين الحايكي والنجم الشــاب 
حســن الحــداد ضــارب مركــز 2 مــع العبــا 
االرتــكاز محمد حبيب وعيســى الشــوملي 
أو راشد أحمد والليبرو بدر ناصر أو مجيد 
محمد كاظم، كما يمتلك الفريق دكة بدالء 
جيــدة ممثلــة فــي علــي كاظــم وعبــدهللا 

النجدي.
ومن المتوقع أن يزج المرباطي هذه المرة 
بحســن الحــداد منــذ البدايــة فــي مركــز2 
بعدمــا بــدأ بالنجدي فــي المبــاراة الماضية 
لكنــه ســرعان ما اســتبدله، وعانى المحرق 
مــن عدم التركيز وتضييع اإلرســاالت وهو 

ما أثر على الفريق بشكل واضح.

داركليب.. الحسم

حســم  فــي  داركيــب  يأمــل  المقابــل  فــي 
اللقــب اليوم وعــدم االنتظار حتى المباراة 
األســلحة  جميــع  يمتلــك  وهــو  الفاصلــة، 
الدعــم  فــي مقدمتهــا  لذلــك  التــي تؤهلــه 
الجماهيــري بجانب العناصــر المميزة التي 
يضمهــا الفريــق بقيــادة المــدرب البرازيلي 

لوشيانو.
تاريخــه  فــي  لقــب  بــأول  ظفــر  داركليــب 
موســم 2015/2016 وتأهــل داركليب إلى 
النهائــي بعدمــا أنهــى الــدور التمهيــدي في 

المركــز الثاني وفاز على األهلي في المربع 
الذهبي بنتيجة 3/1 في اللقاء األول و3/2 
فــي اللقاء الثاني وقــد ظهر العنيد بصورة 
عــن  الموســم كشــف خالهتــا  هــذا  رائعــة 

نواياه البطولية في الظفر باللقب.
ويعــول داركليــب علــى ضاربــي األطــراف 
محمــد يعقــوب وعلي ابراهيــم باعتبارهما 
الكــرات  تخليــص  فــي  الرابحــة  الورقــة 
الهجوميــة، مع قــوة ارســاالتهما، باإلضافة 
إلــى وجــود المحتــرف البرازيلــي ويليــان 
مــع  االرســاالت  عليــه  ســتوجه  والــذي 
عبــاس  حســن  االرتــكاز  ضاربــي  وجــود 

وايمن عيســى البارعان فــي تنفيذ الكرات 
الســريعة وحوائــط الصــد مع وجــود صانع 
األلعــاب الخبيــر محمــود حســن والليبــرو 
علــي خيــرهللا، كمــا يتميــز الفريــق بــاألداء 

الجماعي والتغطية الدفاعية.
واســتطاع داركليــب أن يفــوز فــي النهائــي 
األول بتألــق علــي ابراهيم فــي الهجوم مع 
اإلرساالت الهجومية لمحمد يعقوب وبروز 
المحتــرف ويليان إلــى جانب الدفاع الرائع 
الذي أرهق المحرق واستقرار الكرة األولى 
التــي اتاحت لصانع األلعاب محمود حســن 

توزيع كراته الهجومية بكل أريحية.

من لقاء المحرق وداركليب بالنهائي األول

داركليب للحسم... والمحرق للتأجيل
ــرة ــائـ ــطـ ــرة الـ ــكـ ــلـ ــي لــــــــدوري الـــــدرجـــــة األولــــــــى لـ ــ ــان ــ ــث ــ ــي ال ــائـ ــهـ ــنـ الـ

قدمت األسرة الرياضية تهانيها بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة سباق الفورومال 1 في 
نسخته ال 15. وهنأ وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد حضرة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة وولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بمناســبة النجاح الباهر الذي حققه ســباق جائزة البحرين الكبرى 

للفورموال وان في نسخته 15. 

وقــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة بمناســبة 
نجاح السباق “ لقد حققت مملكة البحرين نجاحا 
الخامســة  النســخة  فعاليــات  تنظيــم  فــي  كبيــرا 
عشــر من ســباق الفورمــوال وان والــذي بات يؤكد 
القــدرات الهائلــة التــي تتمتــع بها مملكــة البحرين 
فــي تنظيــم الفعاليات الرياضيــة المختلفة كما أن 
النجــاح الباهــر للمملكــة يترجــم بكل صــدق الدور 
البــارز لســمو ولــي العهــد وجهود ســموه المخلصة 
الســباق وتعزيــز مكانــة  انجــاح  فــي  والواضحــة 
البحرين على مســتوى رياضة ســباقات السيارات 
خاصــة وإن حلبــة البحريــن الدوليــة تمكنــت مــن 
الوصــول الــى األهــداف التــي وجــدت مــن اجلهــا 
واالقتصاديــة  الرياضيــة  المكاســب  وتحقيــق 
الرياضيــة  المكاســب  الــى  اضافــة  والســياحية 

للبحرين”. 
بمتابعــة  الســباق  حظــي   “ المؤيــد  أيمــن  وتابــع 
مســتمرة مــن قبــل ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة ممثــل جالــة الملــك لأعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
الرياضيــة  الفعاليــات  مــن  باعتبــاره  والرياضــة 
المهمــة التــي تؤكد مكانة البحرين كما أن الســباق 
يعتبــر مكانــا مناســبا لتنفيــذ مبــادرات البرنامــج 
والرياضــي  الشــبابي  القطــاع  لتطويــر  الوطنــي 
“اســتجابة” والهادفة الى تحقيق صناعة الرياضة 

والترفيه اإليجابي”.
وبيــن وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة “ لقد كان 
الســباق العالمــي فرصــة مثاليــة لتأكيــد توجهــات 
البحريــن نحــو صناعــة الترفيــه الرياضــي بصورة 
متميزة وتقديم المبادرات التي تســاهم في جعل 
البحريــن عاصمــة الشــباب والرياضــة واجتــذاب 
الجماهير وهو ما قدمته حلبة البحرين على مدار 
أربعــة أيــام متواصلة والتــي حققت رقمــا متميزا 

في نسبة حضور الجماهير للسباق العالمي”. 
وأشــار أيمــن المؤيــد “ إن نجــاح فعاليــات ســباق 
الفورموال 1 في البحرين وإظهاره بحلة تنظيمية 
زاهيــة يعــود الــى العمــل االحترافــي الــذي قام به 
برئاســة  الدوليــة  البحريــن  حلبــة  إدارة  مجلــس 
الســيد عــارف رحيمــي والجهــود الطيبــة الكبيــرة 
البحريــن  لحلبــة  التنفيــذي  الرئيــس  بذلهــا  التــي 

بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس  الشــيخ ســلمان 
عبــدهللا  الشــيخ  للســيارات  البحرينــي  االتحــاد 
بــن عيســى آل خليفــة فــي تأمين عوامــل النجاح 

للسباق. 
وأشــاد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة بالجهود 
المارشــال  نــادي  فريــق  بهــا  قــام  التــي  الجبــارة 
علــى  والقائميــن  التنظيمــي  والفريــق  البحرينــي 
االمــن والســامة خــال تنظيمهــم لســباق جائــزة 
الكــوادر  أن  مؤكــدا  للســيارات  الكبــرى  البحريــن 
البحرينيــة تمتلــك خبرات عالية ســخرتها إلنجاح 
الســباق وإبــرازه بالصــورة المتميــزة عــن مملكــة 
الفعاليــات  لمختلــف  اســتضافتها  عنــد  البحريــن 

الرياضية. 
بــدوره، رفــع الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى رئيــس 
التهانــي  أجمــل  للســيارات  البحرينــي  االتحــاد 
والتبريكات لمقام القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح 
جائــزة طيــران الخليــج الكبــرى لســباق الفورموال 
واحد في نســختها الخامســة عشرة والتي أسدل 
أمــس علــى مضمــار حلبــة  الســتار عليهــا مســاء 
البحرين الدولية بفوز المتسابق البريطاني لويس 

هاملتون من فريق الميرسيدس بالمركز األول.
وأكــد الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة أن 
الكبــرى  البحريــن  جائــزة  شــهدته  الــذي  النجــاح 
لطيران الخليج لســباق الفورموال واحد هذا العام 
إنمــا يؤكــد مجــددًا مكانــة البحريــن العالمية على 

الخارطة وما تمتلكه من امكانات بشرية هائلة.
وأضــاف رئيــس االتحــاد البحرينــي للســيارات أن 
اســتضافة مملكة البحرين ممثلة بحلبتها الدولية 
موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط 
لجائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليج لســباق 
لهــذا  اســتضافتها  منــذ  ســنويًا  واحــد  الفورمــوال 
الســباق ألول مــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
العام 2004 يعتبر حدثًا عالميًا هامًا وضع المملكة 
وجعلهــا  وجودهــا  وأثبــت  العالــم  خارطــة  علــى 
مــن  أكثــر  أنظــار  وأن  الــدول،  كل  أنظــار  محــط 
500 مليــون متابــع توجهــت خــال األيــام الثاثة 
الماضيــة نحــو البحريــن وحلبتها الدوليــة لمتابعة 
أكبــر حــدث لرياضة الســيارات فــي العالم، وإن ما 
وصلت إليه رياضة الســيارات اليوم من مســتوى 

لهــو مصــدر فخــر واعتــزاز، فقــد أصبحــت ثقافــة 
رياضــة الســيارات مختلفة اليوم عمــا كانت عليه 
فــي بدايــات اســتضافة هــذا الســباق، اليــوم نمت 
هــذه الثقافــة ومازالت في نموها واتســعت رقعة 
محبــي وعشــاق رياضــة المحــركات، ومنــذ ذلــك 
العــام حتــى يومنا هــذا ونحن نبي هــذه الرياضة، 
وهــا هــي اليوم وصلت لمســتويات متقدمة كثيرًا 
من ســباقات كارتنغ، ســباقات الحلبات المختلفة، 
ســباقات الدراجــات النارية المختلفة والســباقات 
األخــرى، وقــد جذبنــا العديــد مــن محبي وعشــاق 
رياضة المحركات واثارتها لممارســتها في أجواء 
آمنة وســليمة وعلى أســس صحيحة بما يتماشى 
وتوجهــات المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
واللجنــة األولمبية البحرينيــة وبما يحقق أهداف 
االتحاد في رؤيته التي تتمثل بالتميز في رياضة 

السيارات.
واســتمر الشيــخ عبدهللا بن عيســى فــي حديثه 
قائاً أنه منذ ذلك العام الذي أذهلت فيه المملكة 
العالــم وحضــور الســباق الكبيــر بإحرازهــا جائزة 
أفضل تنظيم في ذلك الموسم فقد فتح األبواب 
مــن أوســعها أمــام المملكــة وأصبــح هــذا الحدث 
الرياضــي العالمــي الكبيــر الــذي بــات يعــد رافــدًا 
مهمًا من روافد الدخل الوطني وأحد أهم دعائم 
االقتصاد الوطني وركائزه وانعكاساته المختلفة 
علــى المملكــة، وإن حــرص مملكــة البحرين على 
استضافة الفعاليات العالمية الكبرى االقتصادية 
والرياضية والثقافية والعلمية وغيرها يعد مثاالً 
بــارزًا علــى وضوح الرؤية وتكاملهــا وعمق الفكر 

التنمــوي وشــموليته بالنظــر إلــى مــا تحققه هذه 
الفعاليــات مــن نتائــج ايجابيــة تخــدم األهــداف 
الوطنية على أكثر من مستوًى، فمن ناحية أولى 
تسهم هذه الفعاليات في تعميق عاقات المملكة 
مــع دول العالــم المختلفــة بمــا توفــره مــن فرص 
للتشــاور والحــوار وبنــاء الصداقــات مــع القــادة 
والمســئولين رفيعي المســتوى الذين يحضرونها 
خاصــة إذا تعلــق األمــر بفعاليــة تحظــى باهتمام 
عالمــي كبيــر مثــل ســباق الفورمــوال واحــد، ومن 
ناحيــة أخــرى فإن مثل هــذه الفعاليات تحضرها 
شــخصيات عالمية مرموقة في مجاالت الثقافة 
واالقتصاد والعلم والفن والرياضة وغيرها، ومن 
ثــم يمكنها من تعريف تجربــة التنمية البحرينية 
الرائــدة، ونمــوذج الحيــاة القائــم علــى االنفتــاح 

والتسامح داخل الباد عن قرب.
إلى ذلك، رفع الشــيخ صقر بن ســلمان آل خليفة 
رئيــس االتحــاد الرياضــي البحرينــي للجامعــات 
أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات لمقــام حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الملكــي األميــر  الســمو  البــاد، وصاحــب  عاهــل 
الــوزراء،  بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس  خليفــة 
بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء بمناســبة 
ســباق  مــن  عشــرة  الخامســة  النســخة  نجــاح 
جائــزة البحرين الكبــرى للفورموال واحــد، والتي 
موطــن  الدوليــة،  البحريــن  حلبــة  اســتضافتها 

رياضة السيارات في الشرق األوسط.

وأكد الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة أن نجاح 
مملكــة البحريــن المتجــدد والمنقطــع النظير في 
مــدار  علــى  واحــد  الفورمــوال  فعاليــات  تنظيــم 
الدعــم  إلــى  مــرده  إنمــا  نســخة،  عشــر  خمســة 
الامحــدود الــذي يوليه حضــرة صاحب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل الباد 
الملكــي  الســمو  صاحــب  وتوجيهــات  للســباق، 
رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
المملكــة  ومؤسســات  وزارات  لكافــة  الــوزراء 
العالمــي،  الحــدث  بالتعــاون ألجــل إنجــاح هــذا 
ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائب القائــد األعلى 
والتــي  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
تتجســد فــي دور ســموه البارز فــي تعزيز مكانة 
مملكــة البحريــن على خارطــة الرياضة العالمية، 
واستشــرافه  الثاقبــة  ســموه  نظــرة  يؤكــد  بمــا 
للمســتقبل بدليل المكاسب الهائلة التي تحققت 
الفورمــوال  لســباقات  البحريــن  اســتضافة  مــن 

واحد.
وأثنى الشــيخ د. صقر بن ســلمان آل خليفة على 
الجهــود الواضحة والمتميزة التي يبذلها الشــيخ 
ســلمان بــن عيســى آل خليفــة الرئيــس التنفيذي 
الســباق،  تنظيــم  فــي  الدوليــة  البحريــن  لحلبــة 
البحرينــي  الوطنــي  الشــباب  أشــاد بجهــود  كمــا 
الذي شــارك فــي عملية التنظيم، ليخرج الســباق 
مملكــة  باســم  تليــق  التــي  المبهــرة  بالصــورة 

البحرين.

األسرة الرياضية تهنئ بنجاح سباق الفورموال 1

صقر بن سلمان عبدالله بن عيسى الوزير أيمن المؤيد
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تواصل اللجنة المنظمة للبطولة اإلقليمية 
تحضيراتهــا  الرياضيــة،  لأللعــاب   )12(
اإلعدادية، وذلك لوضع اللمسات األخيرة 

قبل موعد االنطالق الرسمي للبطولة.
الدوليــة  الشــويفات  مــدارس  وتنظــم 
البطولــة اإلقليمية الثانية عشــرة لأللعاب 
الرياضيــة تحــت رعايــة كريمــة مــن قبــل 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، وذلــك خــالل الفتــرة 4 

وحتى 7 أبريل المقبل.

تجهيز أماكن المنافسات

وأكــد رئيــس اللجنــة المنظمــة الداخليــة 
ســمير  الدوليــة،  الشــويفات  بمــدارس 
زكاك، جاهزيــة أماكــن إقامــة المنافســات 
بالمدرســة فــي جزر أمــواج، إذ تم تجهيز 
الصالــة الرياضيــة لمنافســات كــرة الســلة 
والمســبح المائي، باإلضافة إلى المالعب 
الخارجية الخاصة بمنافسات كرة القدم.

وأوضــح ســمير زكاك أن اللجنــة المنظمة 
لكبــار  منصــة  تخصيــص  علــى  حرصــت 
إلــى  باإلضافــة  والمســؤولين،  الحضــور 
مقاعــد للجماهيــر، مشــيرا إلــى أن جميــع 
بإعالنــات  تزيينهــا  تــم  المناطــق  هــذه 

البطولة.

“بروفة” االفتتاح

ولفــت إلــى أن اللجنــة علــى تنســيق دائم 
مــع وزارة الداخلية، لتأمين حضور قســم 
الخيالــة وفرقــة العزف الموســيقي، الفتا 
إلــى وجود “بروفة” كاملة لحفل االفتتاح 

الذي سيقام يوم الخميس المقبل.
وبيــن أن حفــل االفتتــاح سيشــهد إقامــة 
عرضــة بحرينيــة بمشــاركة مجموعة من 

الطالب.

 وصول الوفود

وحــول موعــد وصــول المدارس المشــاركة 
ســمير  ذكــر  البحريــن،  مملكــة  خــارج  مــن 
زكاك أن أولى المدارس ســتصل مساء يوم 
األربعــاء المقبــل، علــى أن يكتمــل وصــول 

جميع المدارس صباح يوم الخميس.

برامج ترفيهية

وأكــد زكاك أن اللجنــة المنظمــة حرصت 
غيــر  ترفيهيــة  برامــج  تنظيــم  علــى 
الفتــا  التنافســية،  الرياضيــة  األنشــطة 
إلــى وجود زيــارات للمدارس المشــاركة 
إلــى متحــف البحريــن الوطنــي وقلعــة 

البحرين، للتعريف بالحضارة البحرينية 
والمعالم واآلثار التاريخية البحرينية.

وبيــن زكاك أن اللجنــة وبالتنســيق مــع 
هيئــة الســياحة ســيتم توفيــر 6 حــرف 
يدويــة اشــتهرت بهــا البحريــن، عــالوة 
بتقديــم  مختصــة  أماكــن  وجــود  علــى 

األكالت الشعبية البحرينية.
الداخليــة  اللجــان  أن  بالذكــر  والجديــر 
وذلــك  اجتماعاتهــا،  تواصــل  للبطولــة 
للبطولــة  النهائيــة  الترتيبــات  مــن أجــل 
وتمثيــل مملكة البحريــن بأفضل صورة 
وســبل  والتعايــش  التســامح  تعكــس 

التنظيم المناسبة.

ويصل عدد المشاركين في البطولة إلى 
حوالــي 1000 طالــب مــن 13 بلــدا فــي 
أنحاء العالم، وهي: البحرين، أذربيجان، 
مصــر، ألمانيــا، األردن، كردســتان، لبنان، 
الســعودية،  رومانيــا،  باكســتان،  عمــان، 

كينيا واإلمارات.

سمير زكاك

من تجهيز المسبح تجهيز الصالة الرياضية

من تجهيز المالعب الخارجية

تواصل التحضير للبطولة اإلقليمية 12 لأللعاب الرياضية
ــود ــوفـ ــاء بــــدء وصـــــول الـ ــ ــعـ ــ زكــــــاك: إقـــامـــة “بــــروفــــة” لــافــتــتــاح واألربـ

مركز شباب الشاخورة

عقــدت الهيئــة االداريــة بمركز شــباب 
الشاخورة االجتماع االول المخصص 
لفتــح بــاب التســجيل لبطولة الشــيخ 
رئيــس  برئاســة  القــدم  لكــرة  االولــي 
والتــي  ســبت  محســن  علــي  المركــز 
ســوف تنطلق في ليالي شــهر رمضان 
المبــارك ألول مرة على ملعب النجيل 
بالشــاخورة، وتــم  الصناعــي الجديــد 
تشــكيل لجنــة لهــذا الغــرض برئاســة 
بالمركــز  الرياضيــة  اللجنــة  رئيــس 

إبراهيم احمد حسن البوري.
الفــرق  عــدد  اإلدارة  حــددت  وقــد 
المشاركة بـ 16 فريقا لألندية والمراكز 
الشــبابية الغيــر منضويــة تحت مظلة 
االتحــاد البحريني لكــرة القدم كما تم 
اعتماد رســوم االشــتراك فــي البطولة 
تكــون  وســوف  دينــار  بمئتــي  بمبلــغ 
األولويــة لمــن يســجل اوالً وقــد حدد 
اخر يوم لتســجيل هو يوم الثالثاء 9 

ابريل.  
مــن  بالمشــاركة  للراغبيــن  ويمكــن 
إرســال  الشــبابية  والمراكــز  األنديــة 
خطــاب المشــاركة على إيميــل المركز 
او   )Shakhura.syc@gmail.com(
التواصــل مع المشــرف العــام للبطولة 
رقــم:  نقــال  علــى  احمــد  حســين 
36073355، وســوف يقــوم بتحكيــم 
قبــل  مــن  معتمديــن  حــكام  البطولــة 

االتحاد البحريني لكرة القدم.

بطولة شباب الشاخورة الرمضانية تحكيم بحريني لمباراة األهلي والهالل السعوديين
ــال ــطـ ــة األبـ ــديـ ــأنـ ــد لـ ــ ــ ــأس زاي ــ ــاب نـــصـــف نـــهـــائـــي كـ ــ ــ ــي إي ــ ف

كلــف االتحــاد العربي لكرة القــدم، طاقما 
تحكيميــا بحرينيــا دوليــا، إلدارة مبــاراة 
إيــاب نصــف نهائــي كأس زايــد لألنديــة 
األبطــال، والتــي ســتجمع فريقــي األهلي 

والهالل السعوديين.

وســتقام المبــاراة المهمــة يــوم 15 أبريــل 
الجــاري في مدينة جــدة بالمملكة العربية 

السعودية.
الدولــي  حكمنــا  المبــاراة  وســيدير 
ويعاونــه  شــكرهللا،  نــواف  المونديالــي 
حكمنا المســاعد الدولي المونديالي ياســر 
الدولــي محمــد  المســاعد  تلفــت وحكمنــا 
جعفــر، فيمــا الحكــم الرابــع أحمــد يعقوب 
مــن األردن، حكم الفيديو اإلماراتي عادل 
النقبي، ومســاعد حكــم الفيديو حمد علي 

يوسف من اإلمارات.
االتحــاد  مــن  الصــادر  التكليــف  ويأتــي 

الدولــي  لطاقمنــا  القــدم  لكــرة  العربــي 
تواصال للنجاحات المتعددة التي يحققها 
التحكيــم البحريني فــي تواجده بمختلف 
الثقــة  نظيــر  واالســتحقاقات،  البطــوالت 
جميــع  علــى  بهــا  يتمتــع  التــي  الكبيــرة 
والقاريــة  واإلقليميــة  المحليــة  األصعــدة 

والدولية.
شــكرهللا  نــواف  الثالثــة  الحــكام  ويعــد 
وياســر تلفــت ومحمــد جعفر ضمــن قائمة 
 ،2019 للعــام  آســيا  قــارة  حــكام  نخبــة 
وسبق لهم المشاركة في إدارة العديد من 
المباريــات المهمــة علــى جميــع األصعــدة، 

فــي  تواجــدا  وتلفــت  شــكرهللا  أن  كمــا 
إدارة مباريــات كأســي عالــم متتاليين في 
للطاقــم  وســبق  و2018،   2014 العاميــن 
أن أدار مبــاراة ذهــاب نصــف نهائــي كأس 
زايد لألندية األبطال بين النجم الســاحلي 

التونسي والمريخ السوداني.

نواف شكرالله

علي سبت-رئيس المركز

ياسر تلفت محمد جعفر
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اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اتحاد الجولف

البحرينــي  االتحــاد  وفــد  البــالد  غــادر 
االمــارات  دولــة  الــى  للجولــف متوجهــًا 
فــي  للمشــاركة  المتحــدة  العربيــة 
منافســات بطولة فالدو الدولية للجولف 
والتي ســتقام على مالعــب نادي الصيد 

والفروســية بمدينــة العين خالل 
مــارس   30 مــن  الفتــرة 

3 ابريــل المقبــل  ولغايــة 
مفتوحــة  وبمشــاركة 
الشــباب  لالعبيــن 
حيــث  والناشــئين 

يتــم  البطولــة  هــذه  ان 
حســب  فيهــا  المشــاركة 

العمــر والتــي تبــدأ مــن عمر 14 
التصنيــف  ويتــم  عامــا   21 حتــى  عامــا 
للمســابقة حســب ســن الالعب. ويتكون 
وفــد االتحاد البحريني للجولف من عبد 
هللا محمد الحبال رئيس الوفد وكال من 
الالعبيــن: علــي محمد الكواري ألقل من 

21 عاما، رولن سميث ألقل من 18 عام، 
محمد حمد العاثم ألقل من 15 عاما.

وتأتــي هــذه المشــاركة من قبــل االتحاد 
إيجــاد  اجــل  مــن  للجولــف  البحرينــي 
قاعدة من الالعبين الناشــئين والشــباب 
الخبــره  علــى  للحصــول  وذلــك 
مــع  االحتــكاك  خــالل  مــن 
العبيــن مــن العديــد مــن 
الدول لهم مشــاركاتهم 
السابقة علي المستوى 
والدولــي  اإلقليمــي 
حيــث ان هــذه البطولــة 
تقــام  الســنوية  الدوليــة 
العربيــة  االمــارات  دولــة  فــي 
المتحدة وهدفها األساسي هي نشر لعبة 
الجولــف والعمــل علــي تطويــر المهارات 
الفنيــة لدي الالعبين المشــاركين اضافة 
بيــن  المتبادلــة  الخبــرات  اكتســاب  الــى 

الالعبين. 

“الجولف” يشارك في “دولية فالدو”

اختتم االتحاد البحريني لكرة الســلة مشــاركته بفعاليات ســباق جائزة البحرين 
الكبــرى لطيــران الخليج للفورمــوال 1 الذي احتضنته مملكــة البحرين في الفترة 

من 28 حتى 31 مارس الجاري . 

وشارك اتحاد السلة في الفعاليات عبر 
التواجــد بالمنطقة الترفيهية في حلبة 
الســباق،  أيــام  فــي  الدولــي  البحريــن 
كبيــرة  منصــة  االتحــاد  أعــد  حيــث 
إلقامــة  ملعــب  نصــف  علــى  تحتــوي 

مسابقات كرة السلة.
االتحــاد  مــن  المشــاركة  هــذه  وتأتــي 
تعتبــر  التــي  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
مســتوى  علــى  نوعهــا  مــن  األولــى 
االتحــادات الرياضيــة المحليــة، وذلك 
فــي الســنة الثانيــة علــى التوالــي بعــد 
أن تواجــد االتحاد في ســباق الموســم 

الماضي.
فــي  الســلة  اتحــاد  مشــاركة  وشــكلت 
دورا  للســباق  الترفيهيــة  الفعاليــات 
كبيــرا فــي إنجــاح ســباق الفورمــوال 1 
وإثراء الفعاليات واألنشطة الترفيهية 
التــي دائمــا ما تميز ســباق الفورموال 1 
فــي مملكــة البحرين الذي يقام وســط 
أجــوء مــن الحمــاس واإلثــارة والمتعة 

لكافة أفراد العائلة . 
واستقطب ركن اتحاد السلة بالمنطقة 
الترفيهيــة فــي حلبة البحريــن الدولية 
خــالل أيام الســباق األربعة عدًدا كبيرا 

الفئــات  مختلــف  مــن  الجماهيــر  مــن 
العمريــة التــي حرصت على المشــاركة 
بالمســابقات واأللعــاب فــي لعبــة كــرة 

الســلة التــي أعّدهــا االتحــاد للجماهير 
إعجابهــا  عــن  بدورهــا  عّبــرت  التــي 

بالتنظيم والمسابقات السالوية.

عبــر منصــة كبيــرة فــي المنطقــة الترفيهيــة لحلبــة البحريــن الدولية
اتحاد السلة يختتم مشاركته في “الفورموال 1 “

من الفعاليات



فرصة مثالية
ســتكون مهمــة مانشســتر ســيتي حامــل اللقــب 
بالمتنــاول الســتعادة صــدارة الــدوري اإلنكليزي 
األربعــاء  يتواجــه  وذلــك عندمــا  ليفربــول،  مــن 
علــى أرضــه مــع كارديــف ســيتي فــي المرحلــة 
الثالثــة والثالثيــن التــي تفتتــح اليــوم الثالثــاء 
وتســتمر حتى اإلثنين المقبل وتتخللها مباراتان 

مؤجلتان للجارين تشلسي وتوتنهام.
ويلعب سيتي مباراته ضد كارديف األربعاء ألنه 
مدعو لمواجهة ضيفه برايتون السبت في الدور 
نصــف النهائــي لمســابقة كأس إنكلترا، على غرار 
طرفــي المباراة الثانيــة في دور األربعة واتفورد 
 33 المرحلــة  يفتتحــان  اللذيــن  وولفرهامبتــون 
ومانشســتر  فولهــام  ضيفيهمــا  ضــد  الثالثــاء 

يونايتد على التوالي.
ويبــدو ســيتي مرشــحا لوضــع ليفربــول تحــت 

الضغــط مجــددا وإزاحتــه عــن الصــدارة حتــى 
الجمعــة حيــن يحــل فريــق “الحمــر” ضيفــا علــى 
الفنيــة  الفــوارق  ظــل  فــي  وذلــك  ســاوثمبتون، 
الكبيــرة بيــن فريــق المدرب اإلســباني جوســيب 
لقــاء  الــذي خســر  الويلــزي  غوارديــوال وضيفــه 

الذهاب على أرضه بخماسية نظيفة.
ويقبــع كارديــف فــي المركــز الثامــن عشــر بفارق 
5 نقــاط عــن منطقــة األمــان، لكنــه أظهــر األحــد 
ضــد تشلســي أنه قــادر على مقارعــة الكبار حين 
تقدم على الفريق اللندني حتى الدقيقة 84 قبل 
أن يــدرك األخيــر التعــادل ثم يخطــف الفوز 2-1 

بهدف في الوقت بدل الضائع.
يأمــل  ســتاديوم”،  “مولينيــو  ملعــب  وعلــى 
مانشســتر يونايتــد اإلفــادة مــن تراجــع مســتوى 
مضيفــه ولفرهامبتــون مــن أجــل تحقيــق ثــأره 

منه حين يواجهه الثالثاء، وذلك بعد أن تســبب 
فريــق المــدرب البرتغالــي نونــو ســانتو بإخراجه 
مــن الــدور ربــع النهائــي لمســابقة الــكأس بالفــوز 

عليه 1-2 منتصف الشهر الماضي.

ولــم يــذق ولفرهامبتــون طعــم الفــوز ســوى مرة 
واحدة في المراحل الســت األخيرة التي تخللها 
خســارته أمــام هادرســفيلد، أول الهابطيــن الــى 
الدرجة األولى، وبيرنلي الســابع عشــر، ما يجعل 

يونايتــد مرشــحا لتحقيــق فــوزه الثانــي تواليــا 
منــذ قرار إدارة النادي بتثبيت المدرب النروجي 
أولــي غونار سولســكاير بعقد لثالثــة أعوام، بعد 
أن اســتلم المهمة في بادىء األمر بشــكل موقت 

جوزيــه  للبرتغالــي  خلفــا  الموســم  نهايــة  حتــى 
مورينيو.

ويتقــارع مانشســتر يونايتد مــع الثالثي اللندني 
توتنهــام وأرســنال وتشلســي علــى التأهــل الــى 

مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وســتكون الفرصة قائمة أمــام توتنهام لتعويض 
خســارته الصعبة األحد ضد ليفربول 2-1 بهدف 
فــي الثواني األخيرة جاء بالنيران الصديقة عبر 
مدافعه البلجيكي توبي الديرفيلد، وذلك عندما 
يتواجــه األربعــاء مــع ضيفــه وجــاره كريســتال 

باالس في مباراة مؤجلة من المرحلة 31.
ويحتــل توتنهــام المركــز الثالث بفــارق األهداف 
أمــام يونايتــد ونقطــة أمام تشلســي الــذي يلعب 
بــدوره مبــاراة مؤجلــة مــن المرحلــة 27 األربعاء 

أيضا ضد ضيفه برايتون الخامس عشر.

األنظار نحو كين

وكاالت

الثالثاء 2 أبريل

الدوري اإلنجليزي
ولفرهامبتون

واتفورد
م يونايتد
فولهام

21.45
21.45

الدوري االسباني
اتلتيكو

اسبانيول
فياريال

جيرونا
خيتافي
برشلونة

20.30
21.30
22.30

الدوري االيطالي
ميالن

كالياري
اودينيزي
يوفنتوس

20.00
22.00

يبــدأ يوفنتــوس رحلــة األمتــار األخيرة نحــو لقبه الثامن تواليا حيــن يحل اليوم 
الثالثــاء ضيفــا علــى كاليــاري فــي المرحلــة الثالثين من الــدوري اإليطالــي لكرة 

القدم.

ويدخــل فريق “الســيدة العجوز” مباراته ضد 
كالياري الذي خسر مبارياته الخمس األخيرة 
أمــام حامل اللقب ولم يــذق طعم الفوز عليه 
منــذ نوفمبــر 2009، وهو في الصــدارة بفارق 
15 نقطــة عــن وصيفــه نابولــي، مــا يعنــي أنه 
بحاجــة للفوز بمبارياته األربع المقبلة لحســم 
اللقــب )في حال فــوز نابولي بجميع مبارياته 
5 مراحــل علــى نهايــة  المقبلــة( قبــل  األربــع 

الموسم.
وفــي ظــل غياب نجمه البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو الــذي تعــرض “إلصابــة طفيفــة” مــع 
المبــاراة ضــد صربيــا  بــالده خــالل  منتخــب 
 ،2020 أوروبــا  كأس  تصفيــات  ضمــن   )1-1(
وصانــع األلعاب األرجنتيني باولو ديباال الذي 
أصيــب خــالل اإلحمــاء قبــل مبــاراة الســبت 
ضــد إمبولــي، خطف الواعد مويز كين نفســه 
المبــاراة  هــدف  بتســجيله  األضــواء مجــددا 

الوحيــد بعــد ثــالث دقائــق مــن نزولــه بديــال 
للفرنسي بليز ماتويدي.

واســتفاد كيــن مــن إصابــة رونالــدو الــذي قد 
يغيــب عــن ذهــاب ربــع نهائــي دوري أبطــال 
أوروبــا ضــد أياكــس الهولنــدي فــي 10 ابريل 
موهبتــه  تأكيــد  أجــل  مــن  أمســتردام،  فــي 
وموقعه كعنصر ال غنى عنه من اآلن فصاعدا 
في تشكيل المدرب ماسيميليانو أليغري بعد 

أن سجل الهدف الثالث في البطولة.
وظهــر المهاجــم العاجي األصل على الســاحة 
للمــرة األولــى فــي نوفمبــر 2016 حين أدخله 
أليغــري فــي الشــوط الثانــي مــن مبــاراة ضــد 
بيســكارا، جاعــال منــه أول العــب مولــود فــي 
القرن الحادي والعشــرين يشــارك في الدوري 
اإليطالي، وكان يبلغ حينها 16 عاما و8 أشهر.

وفــي ظــل توجــه يوفنتــوس لحســم اللقــب 
قبــل مراحل عدة على انتهاء الموســم، ضمن 

نابولــي بشــكل كبيــر إنهــاء البطولــة وصيفــا 

لفريق “الســيدة العجوز” مجددا، وذلك بفوزه 

الكاســح األحد في معقل روما 1-4، ما ســمح 

لــه باالبتعاد عن إنتــر ميالن الثالث بفارق 10 

نقــاط بعــد ســقوط األخيــر علــى أرضــه امــام 

التسيو 0-1.
بطاقتــي  علــى  الصــراع  بــاب  يــزال  وال 
المركزين الثالث والرابع الى دوري األبطال 
مفتوحــا علــى مصراعيــه بيــن ســبعة فرق، 
الرابــع  إنتــر علــى جــاره ميــالن  يتقــدم  إذ 
وأتاالنتــا  وعلــى التســيو  نقطتيــن،  بفــارق 
بفــارق 5، فيمــا يبتعــد ســمبدوريا وتورينــو 
 6 بفــارق  والتاســع  الثامــن  المركزيــن  فــي 
نقــاط عن المركز الرابــع األخير المؤهل الى 

المسابقة القارية.
بالمركــز  االحتفــاظ  ميــالن  وســيحاول 
الرابــع وتعويض خســارة الســبت فــي ملعب 
ســمبدوريا )صفــر1-(، حيــن يفتتــح المرحلــة 
الثالثــاء علــى أرضــه ضــد أودينيــزي، فيمــا 
جنــوى،  ضيافــة  فــي  األربعــاء  إنتــر  يلعــب 
والتســيو أمــام مضيفــه ســبال، وأتاالنتا ضد 
مــع  أرضــه، ورومــا  علــى  الخميــس  بولونيــا 
فيورنتينــا األربعــاء فــي الملعــب األولمبــي، 
فــي  أن يتواجــه تورينــو وســمبدوريا  علــى 

اليوم ذاته على ملعب األول.

مويز كين

سيتي يسعى الستعادة الصدارة من ليفربول

وكاالت

وكاالت

أبــدى زيــن الديــن زيدان، المديــر الفني لريال مدريد، ســعادته باالنتصار على هويســكا 
بنتيجة )2-3(، ضمن منافسات الجولة ال29 من الليجا.

نقلتهــا  تصريحــات  خــالل  زيــدان،  وقــال 
صحيفــة “مــاركا”: “لــوكا زيــدان؟ أنا ســعيد 
ألنــه  البرنابيــو،  فــي  وبدايتــه  أجلــه،  مــن 

الحارس الثالث”.
وتابــع “كورتوا تعرض لإلصابة وكنت أريد 
إراحــة نافــاس بعد فتــرة التوقــف الدولي، 
وأثبــت لــوكا اليــوم أن الفئــة األصغــر فــي 

ريال مدريد لديها الشخصية”.
وأضــاف: “لقــد كانت مبــاراة مجنونة، ومن 
تحقيــق  فــي  ونجحنــا  مشــاهدتها،  الرائــع 
بشــكل  اللعــب  بإمكاننــا  وكان  االنتصــار، 
أفضــل، ولكن يجــب أن نهنــئ الخصم فهو 
وفــي  النتيجــة،  هــذه  مــن  أكثــر  يســتحق 

النهاية فزنا بهدف لبنزيما”.
وعــن مواطنــه كريــم بنزيمــا، واصــل: “هــو 
العــب فــي ريــال مدريــد منــذ 10 ســنوات، 
لــه، ونحــن  األفضــل  هــو  العــام  هــذا  ربمــا 
واآلن  عليــه،  أعتمــد  وســوف  بــه  ُســعداء 
تتبقــى لدينــا 9 مباريــات وســوف نــرى مــا 

سيحدث، وال أعتقد أن ذلك سيتغير”.
وأردف: “أحــاول الفــوز بجميــع المباريــات، 
وأسعى إلراحة الالعبين، وال أؤمن بطريقة 
الفــوز باأللقــاب ب11 العبــا فقط خالل 60 

مباراة، فذلك مستحيل”.
وأكمــل “أحاول دائما الحصول على أفضل 
فريــق ممكــن، ويعتقــد البعض أننــي أرغب 
فــي إرضــاء الجميــع، وذلــك غيــر موجــود، 
مبــاراة   50 فــي  العبــا  أشــركت  إذا  ألنــك 

سيكون غاضبا”.
واســتكمل: “حيــن يعلــم فريــق مثــل ريــال 
مدريــد أنــه لــن يفــوز بالبطوالت، فــإن ذلك 
إنهــاء  ونحــاول  محترفيــن  لكننــا  ُيكلفنــا 
الموســم جيدا، وكل شــخص لديه الدوافع 
أن  دائمــا  ونعتقــد  للمحاولــة،  هنــا  وأنــا 

بإمكاننا ذلك”.
للجماهيــر؟  الضعيــف  “الحضــور  وواصــل: 
يجب علينا تقبله، ومن األفضل أن تدعمنا 
الجماهيــر، لكننــي أفهــم بمــا أن الفريــق لــن 

يفوز بأي لقب فهناك عدد قليل سيحضر”.
واختتم بالحديث عن إيسكو: “نحن نعرفه 
بشــكل جيد، لقد ســجل هدفيــن حتى اآلن 

فــي مباراتيــن وســعيد لــه، وأدرك أهميتــه 
ويجب أن يســتمر، وعلى أي حال ســيكون 

هناك تغييرات في المباريات التالية”.

زين الدين زيدان

زيدان يتفهم عزوف الجماهير
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يســعى برشــلونة المتصــدر إلــى مواصلة زحفه نحو االحتفاظ باللقــب قبل قمته المرتقبة ضد مطارده المباشــر أتلتيكو مدريد 
الســبت المقبــل، وذلــك عندمــا يحل ضيفا علــى فياريال اليوم الثالثاء في افتتاح المرحلة الثالثين من الدوري اإلســباني لكرة 

القدم.

ويمنــي برشــلونة النفــس فــي مواصلــة 
انتفاضتــه منــذ تعادليــه المتتاليين أمام 
فالنســيا وأتلتيــك بلبــاو، وتحقيــق فوزه 
الســابع تواليا للحفاظ على فارق النقاط 
العشــر الذي يفصله عن مطارده المباشر 
أتلتيكــو الذي يســتضيف جيرونا الثالث 

عشر غدا أيضا.
ويخوض برشــلونة أســبوعا ســاخنا قبل 
أن يحــل ضيفــا علــى مانشســتر يونايتد 
اإلنكليزي في العاشــر مــن أبريل الحالي 
فــي ذهــاب الــدور ربــع النهائي لمســابقة 

دوري أبطال أوروبا.
ويحصــد برشــلونة االنتصــار تلــو اآلخــر 
فــي اآلونــة األخيــرة آخرهــا أمــام جــاره 

حســم  عندمــا  إســبانيول  الكاتالونــي 
الدربــي بثنائيــة نظيفــة لنجمــه وهدافــه 

األرجنتيني ليونيل ميسي.
هــذا  الســرب  خــارج  ميســي  ويغــرد 
الموســم بتســجيله 31 هدفــا فــي الليغا، 
الهدافيــن  الئحــة  صــدارة  فــي  مبتعــدا 
أقــرب مطارديــه  عــن  13 هدفــا  بفــارق 
زميلــه فــي الفريــق الكاتالونــي الدولــي 

األوروغوياني لويس سواريز.
وكان ميســي فجــر جــام غضبــه الجمعة 
فــي وجــه االنتقــادات التــي توجــه إليــه 
مــن جماهيــر المنتخــب الوطنــي، ليروي 
بأن ابنه البالغ من العمر 6 أعوام ال يفهم 

سبب انتقاده في بلده األرجنتين.

وقال ميســي غاضبا في تصريح إلذاعة 
“كلوب أكتوبر 94,7 إف إم” األرجنتينية 
المنتخــب  مــع  بشــيء  الفــوز  “أريــد 
وسأواصل المحاولة. وسألعب في جميع 
المسابقات المهمة. كثير من الناس قالوا 
لــي أال أذهــب وأال أعانــي مــرة أخــرى”، 
مضيفــا “ابنــي تياغــو، البالغ مــن العمر 6 
ســنوات، ســألني عن ســبب انتقــادي في 
األرجنتيــن. إنــه يشــاهد يوتيــوب دائمــا 
ويســألني )لماذا ال يحبونــك؟(. يجب أن 

يحصل ذلك ولكن ال يهم”.
لكن مهمة ميســي وناديــه الكاتالوني لن 
تكــون مفروشــة بالــورود فــي ملعــب “ال 
ســيراميكا” فــي فياريــال كــون الفريــق 

المحلــي الــذي يصــارع مــن أجــل البقــاء 
حيث يحتل المركز السابع عشر، استعاد 
األخيــرة  اآلونــة  فــي  بريقــه  مــن  شــيئا 
يســقط  أن  قبــل  متتالييــن  بفوزيــن 

بصعوبــة أمــام مضيفــه ســلتا فيغــو 2-3 
في المرحلة الماضية.

يبلــي  الليغــا،  فــي  لمعاناتــه  وخالفــا 
مســابقة  فــي  الحســن  البــالء  فياريــال 

الــدوري األوروبــي “يوروبــا ليــغ” حيــث 
بلغ الدور ربع النهائي وسيالقي مواطنه 

فالنسيا في 11 و18 أبريل الحالي.
مــن جهتــه، يســعى أتلتيكــو مدريــد إلى 
مواصلــة ضغطــه علــى برشــلونة عندمــا 

يستضيف جيرونا.
ضيفــا  الثالــث  مدريــد  ريــال  ويحــل 
ثقيــال األربعــاء على فالنســيا في ســعيه 
 3 فــي  تواليــا  الثالــث  فــوزه  لتحقيــق 
مباريــات بقيــادة مدربه العائد الفرنســي 

زين الدين زيدان.
وحقــق النادي الملكي فــوزا صعبا األحد 
على هويسكا صاحب المركز األخير في 
مبــاراة غاب عنها أبــرز نجومه خصوصا 
ثالثي خط الوســط البرازيلي كاسيميرو 
والكرواتــي لــوكا مودريتــش واأللمانــي 
طوني كروس، وأشرك فيها زيدان نجله 

لوكا أساسيا في حراسة المرمى.

وكاالت

برشلونة لمواصلة الزحف

ليونيل ميسي

وكاالت

فقــد ســتيفن جيــرارد مــدرب رينجــرز صبــره فــي النهايــة مــع المهاجم 
الخامســة  للمــرة  الكولومبــي  الالعــب  بعــد طــرد  ألفريــدو موراليــس 
هــذا الموســم خــالل الهزيمــة أمــام الغريــم ســيلتيك 1-2 فــي الــدوري 

االسكتلندي الممتاز لكرة القدم يوم األحد.

وتم طرد موراليس ببطاقة حمراء 
لســكوت  ضربــه  بســبب  مباشــرة 
بــراون قائد ســيلتيك بالمرفق بعد 
واقعة خارج إطار اللعب بعد مرور 
نصف ساعة على اللقاء الذي أقيم 

على ملعب سيلتيك بارك.
وقال جيــرارد الذي يتراجع فريقه 
اللــدود  غريمــه  خلــف  نقطــة   13
نهايــة  علــى  مباريــات  ســبع  قبــل 
الموســم ”بذلت قصــارى جهدي مع 
موراليــس. ال يمكننــي الدفــاع عما 

حدث“.
وأضاف ”تسبب في خذالن زمالئه 
في الفريــق والنادي ثانية“ مشــيرا 
الغضــب  ســريع  المهاجــم  أن  إلــى 

سيتم تغريمه راتب أسبوع.
وكان الطــرد األول لموراليــس هذا 
لســكوت  ضربــه  بســبب  الموســم، 
ماكينا مدافع أبردين في أغسطس 
الماضي، ُألغــي الحقا لكن المهاجم 
الكولومبي طــرد مرتين بعدها في 

ديسمبر وفبراير الماضيين.
وطــرد موراليــس، الذي ســجل 29 
هــذا  اآلن  حتــى  لرينجــرز  هدفــا 
الموســم، خــالل التعــادل 1-1 أمام 
أوفا الروسي في تصفيات الدوري 

األوروبي.
وقــال المــدرب ”ال زلــت أعتقــد أنه 

العب رائع وسأواصل حمايته“.

جيرارد يفقد صبره



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

دشــنت شــركة مطار البحريــن، الجهة 
المســؤولة عــن إدارة وتشــغيل مطــار 
البحريــن الدولي، خــط طيران جديد 
بيــن مملكــة البحريــن ومدينــة كانــور 
في جمهورية الهند عبر أولى رحالت 
التــي  إكســبريس  إنديــا  إيــر  شــركة 

وصلت مطار البحرين الدولي.
وكان في اســتقبال الرحلة ممثلو من 
شركة مطار البحرين برئاسة الرئيس 
فــي  التجاريــة  للشــؤون  التنفيــذي 
الشــركة أيمــن زينــل، هــذا إلــى جانب 
لــدى مملكــة  الهنــد  ســفير جمهوريــة 
البحريــن ألوك كومار ســينها، والمدير 
الُقطــري لشــركة إير إنديا إكســبريس 

ساكت ساران.
وســتقوم شــركة طيــران “ايــر انديــا”، 
شــركة  إلــى  تابعــة  شــركة  وهــي 
“طيــران الهند” بتشــغيل هذه الخدمة 
ومطــار  الدولــي  كانــور  مطــار  بيــن 
أســبوعًيا،  مرتيــن  الدولــي  البحريــن 

محطــة  الخــط  هــذا  ســيتضمن  كمــا 
توقــف واحــدة فــي الكويــت. وتمثــل 
هــذه الرحلة مــن مطار كانــور الدولي 
إلــى مملكــة البحريــن هــو رابــع مســار 
جوي مباشــر بعد كوتشــي وكاليكوت 
الخطــوط  اجمالــي  ليصــل  ومانغلــور 

الجويــة مــن الجمهوريــة الهندية إلى 
مملكــة البحريــن إلى ســبعة مســارات 

مباشرة. 
زينــل:  أيمــن  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
هــذا  طــرح  يســاهم  أن  نأمــل  “نحــن 
تعزيــز  فــي  الجديــد  الجــوي  المســار 

العالقــات الثنائية بين البلدين، فضال 
عن تلبية احتياجات شريحة عريضة 
مــن مجتمــع الوافديــن فــي المملكــة. 
كما نتطلع للتعاون مع شركة إير إنديا 
إكســبريس؛ لتوفير تجربة ســفر غاية 

في الرفاهية والسالسة لعمالئها”.

ــس” ــريـ ــبـ ــسـ أولــــــــى رحــــــــات “إيــــــــر إنـــــديـــــا إكـ

تدشين خط طيران جديد بين البحرين وكانور

لحلــول  الرائــد  المــزود  بتلكــو،  أعلنــت 
االتصــاالت التقنية فــي مملكة البحرين، 
عــن توقيعهــا شــراكة إســتراتيجية مــع 
اإلنترنــت  لتبــادل  أمســتردام  شــركة 
 Amsterdam Internet Exchange(
إطــالق  أجــل  مــن  وذلــك   ،)””AMS-IX
مملكــة  فــي  اإلنترنــت  تبــادل  منصــة 
البحريــن لتعمل كمنصــة محايدة لتبادل 
حركة مرور اإلنترنت، وبالتالي ســتكون 
حلقة الوصل بين الشــبكات العالمية في 

منطقة دول مجلس التعاون. 
وتم توقيع هذه االتفاقية من قبل رئيس 
قطــاع األعمــال العالمية في بتلكو عادل 
AMS-“الديلمــي، والرئيــس التنفيــذي ل

IX”، بيتــر فــان بيرجــل، وذلــك بتواجــد 
عــدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا 

الطرفــان  وقــع  وقــد  الطرفيــن  كال  مــن 
هــذه االتفاقيــة فــي قاعــة نــادي بــادوك 
“Paddock” الواقعــة في حلبة البحرين 
الدولية، خالل فعالية الفورمال -1جائزة 
البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج، يــوم 

السبت الموافق 30 مارس الجاري. 
جــًدا  ســعيدة  “بتلكــو  الديلمــي  وقــال 
 ،”AMS-IX“ بتوقيع اتفاقية الشــراكة مع
ليكــون ذلــك دعمــا إلســتراتيجية بتلكــو 
اإلنترنــت  تطويــر خدمــات  يخــص  بمــا 
المتاحــة للمســتخدم، والســعي الى خلق 
شــبكة متقاربــة ومترابطــة بيــن مزودي 
اإلقليمييــن إلبقــاء  اإلنترنــت  ومشــغلي 
حركــة مــرور اإلنترنــت داخــل المنطقــة، 
واالرتقــاء بتجربة االنترنــت والخدمات 

المتعلقة بها”.

”AMS-IX“اتفاقية شراكة بين “بتلكو” و

أعلنت ماكالرين أتوموتيڤ أنها ستكشف عن ماكالرين Senna GTR، سّيارة السباق الجديدة وأكثرها تميزًا، وأحدث 
سيارات Ultimate Series، للمرة األولى عالميًا في االجتماع 77 ألعضاء Goodwood يوم السبت 6 أبريل.

األولــى  للمــرة  عنهــا  اإلعــالن  وبعــد 
الدولــي  جنيــف  معــرض  ضمــن 
والكشــف   ،2018 عــام  للســيارات 
المفاجــئ عــن نســختها المفاهيميــة، 
ســتتم عمليــة التحقــق النهائيــة مــن 
 Senna ماكالريــن  ســيارة  نمــوذج 
Goodwood Mo- علــى حلبــة GTRR
tor Circuit التاريخيــة قبيــل إقامــة 
احتفــال خــاص بســيارات ماكالريــن. 
 P1tm عــن ســيارة ماكالريــن  وفضــالً 
وماكالريــن   P1tm وماكالريــن   ،GTRR
علــى  قيادتهــا  يمكــن  التــي   Senna
الجديــدة،   GTRR الطرقــات، وســيارة 
الســباق  علــى حلبــة  الموكــب  يتألــق 
بالنمــوذج التجريبي الشــهير لســيارة 

 .F1 ماكالرين XP5
بالرقــم   XP5 ســيارة  واحتفظــت 
ســنوات،  لعــدة  العالمــي،  القياســي 

الطرقــات،  علــى  ســيارة  كأســرع 
وســتنضم للمرة األولى إلــى أحفادها 

فــي Ultimate Series مــن ماكالرين 
في القرن الحادي والعشرين.

كجــزء مــن جهودهــا المســتمرة للتشــجيع علــى تبني حياة صحية وأســلوب رياضي باإلضافة إلى المســاهمة في مســاعي المبــادرة الوطنية 
الصينيــة، نظمــت مدينــة التنيــن البحريــن، أكبــر مركــز تجــاري صينــي للبيــع بالجملــة والتجزئة بمملكــة البحريــن، بالتعاون مع بنك ســتاندرد 

تشارترد، فعالية “الجري والحزام” وذلك في 25 مارس 2019، في ديار المحرق. 

وجــاءت هــذه المناســبة كجــزء مــن مبــادرة 
الجــري  أنشــطة  لتنظيــم سلســلة مــن  البنــك 
فــي 44 منطقــة تقــع ضمــن أســواق الحــزام 
والطريــق في دول بآســيا، وأفريقيا والشــرق 

األوسط وكذلك أوروبا، خالل 90 يوًما. 

وانقسمت الفعالية لثالثة أجزاء وهي الجري 
لمسافة، 3,5 و10 كيلومترات، وشارك العديد 
مــن المواطنين والمقيميــن بالمملكة في هذه 
الفعاليــة المليئــة بالمتعة، والتــي انطلقت من 
مدينــة التنيــن لتجــوب ديار المحــرق قبل ان 

تعــود مــرة أخرى الى خــط النهاية في مدينة 
التنيــن. وقد هدفت للترويــج لمبادرة الحزام 
والطريــق، والتــي تبنتهــا الحكومــة الصينيــة 
بهــدف اســتثمار 90 مليــار دوالر في مشــاريع 

بنى تحتية في أوروبا، وآسيا وافريقيا.

ســـــــــيـــــــــارة الـــــــســـــــبـــــــاق الــــــجــــــديــــــدة

ــق ــريـ ــطـ الـــــحـــــزام والـ ــادرة  ــ ــب ــ ــم ــ ل ــج  ــ ــروب ــ ــت ــ ال  

ازاحة الستار عن ماكالرين “Senna GTR” السبت

“التنين” و“ستاندرد تشارترد” ينظمان فعالية “الجري”
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القابضــة  صفــر  آل  مجموعــة  أعلنــت 
بتــرا  بوابــة  وشــركة  البحريــن  ومقرهــا 
للمقاوالت اإلنشــائية وهي شــركة هندسية 
رائــدة متخصصــة فــي مجــاالت الهندســة 
الصلــب  وهيــاكل  والميكانيكيــة  المدنيــة 
والمناظــر الطبيعيــة، مؤخرًا عن شــراكتهما 
اإلســتراتيجية التي من شــأنها تعزيز نقاط 
القــوة لــدى كال الشــريكين لتأســيس كيــان 
قــوي يدعــم قطاع اإلنشــاء والعقــارات في 
البحرين. ويجمع هذا التحالف بين المكانة 
المرموقــة لمجموعــة آل صفــر فــي الســوق 
لشــركاتها  المتنوعــة  األنشــطة  خــالل  مــن 
مــع الخبــرات المتعمقــة لشــركة بوابــة بتــرا 

المتخصصة في قطاع البناء واالنشاء.
أن  حقيقــة  علــى  الشــراكة  هــذه  وتعتمــد 
االقتصــادات  أكثــر  مــن  واحــدة  البحريــن 
انفتاحــًا في المنطقة، الســيما وإنها تشــتهر 
بكونها المدخل إلى منطقة الشرق األوسط 
المرنــة  التجاريــة  قوانينهــا  خــالل  مــن 
المدعومــة بمجموعة قوية من السياســات 
التشريعية، إذ تتفق قوانين مملكة البحرين 

مع المعايير الدولية من خالل ســن قوانين 
منفتحــة للعمل والتنمية البشــرية التي من 
شــأنها تحقيــق االزدهــار لقطــاع األعمــال. 
وقــد عملــت الرؤيــة المشــتركة للشــريكين، 
أفضــل  مــن  قويــة  مجموعــة  جانــب  إلــى 
ممارســات الشــركات واألخالقيــات والقيم 
الفنيــة التــي يدعمهــا فريــق متخصص من 
علــى  العملــي،  التدريــب  ونهــج  المهنييــن 

تعزيز هذه الشراكة وتقويتها.

 شــارك األڤنيوز – البحرين الجمعية البحرينية لمتالزمة داون في االحتفال 
باليــوم العالمــي لمتالزمــة داون في 21 مارس الماضي، لزيــادة الوعي العام 
وإنشاء صوت عالمي واحد للدفاع عن حقوق االندماج والرفاهية من ذوي 

متالزمة داون. 

مديــر  الفعاليــة  هــذه  حضــر  وقــد 
الجمعيــة البحرينيــة لمتالزمــة داون 
محمــد المناعي، باإلضافة إلى أطفال 
مــن الجمعيــة وعائالتهــم، إلــى جانب 
بعــض مــن أعضــاء مجلــس الجمعيــة 

االحتفــال  تضمــن  وقــد  وموظفيهــا. 
فــي  كامــل  يــوم  لمــدة  أقيــم  الــذي 
األفنيــوز- البحرين توزيع منشــورات 
توعويــة علــى الــزوار، باإلضافــة إلــى 

إقامة العديد من األلعاب 

”Petra Gate“شراكة بين “آل صفر” و “األفنيوز”يدعم “متالزمة داون”
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تبرعــت مجموعــة فنــادق الخليــج جمعيــة الصــم وذلــك في إطــار دعم الشــركة 
المســتمر للمشــروعات الخيريــة بالمملكــة وحرصــًا مــن المجموعــة علــى تقديــم 

مساهمتها السنوية لدعم الخدمات التي تقدمها الجمعية للمجتمع. 

وقد قــام الرئيــس التنفيــذي لمجموعة 
فنــادق الخليج جارفيلــد جونز بتقديم 
الصــم  جمعيــة  رئيســة  إلــى  الشــيك 

البحرينيــة ســلمى العصفــور وذلــك في 
ســيد  الجمعيــة  رئيــس  نائــب  حضــور 

حسين.

“فنادق الخليج” تدعم “الصم”

حصد بيت التمويل الكويتي – البحرين جائزة “أفضل بنك إسالمي بمملكة البحرين” 
ضمن حفل جوائز الخدمات المصرفية بمنطقة الشرق األوسط السنوي 2019 الذي 
تنظمــه مجلــة إيميا فاينانــس )EMEA Finance(، مجلة دولية يقع مقرها الرئيســي 
فــي مدينــة لنــدن متخصصة بتغطية الشــؤون المصرفية، وذلك تقديــًرا للنجاح في 

المؤشرات واألداء، والنمو في أعمال وأنشطة البنك على الصعيد المحلي.

لمجموعــة  الخزانــة  رئيــس  وحضــر 
بيــت  إدارة  مجلــس  وعضــو  بيتــك 
التمويــل الكويتــي – البحريــن، عبــد 
الوهــاب الرشــود حيــث قام باســتالم 
الجائــزة نيابــًة عــن البنــك فــي حفــل 
توزيع الجوائز الذي ُعِقد بمدينة دبي 
فــي دولة اإلمــارات العربية المتحدة. 
كمــا حصــدت مجموعــة بيتــك جائزة 

أفضل بنك أسالمي فى الكويت.

اإلنجــاز  هــذا  “يأتــي  الرشــود:  وقــال 
المشــرف ليؤكــد علــى ريــادة “بيتــك” 
اإلســالمية،  الصيرفــة  صناعــة  فــي 
عــالوة  ومنتجاتــه،  خدماتــه  وتميــز 
مجــال  فــي  الدائمــة  جهــوده  علــى 
ممــا  والتقنيــة،  والتطويــر  االبتــكار 
نمــًوا ونجاًحــا  األكثــر  البنــك  يجعلــه 
وابتــكاًرا فــى مجالــه علــى مســتوى 

المنطقة”.

ــة ــوع ــم ــج ــم ــى ريــــــــادة ال ــلـ ــد عـ ــ ــؤك ــ ــاز ي ــ ــجـ ــ ــود:إنـ ــ ــرشـ ــ الـ

“بيتــك” أفضــل بنــك إســالمــي
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تتحمس إلطالق مشروع جديد وتبدو جاهزًا.

ادخال تغييرات على حياتك المهنية. 

حاول االهتمام بصحتك من خالل الرياضة.

إياك والغرور وانتقاد اآلخرين ما لم تكن أهّم 
منهم.

عد إلى صوابك وكن واعيًا، فالزمن ال يرحم.

حاول أن تستغل طاقتك اإلبداعية التي تتمتع 
بها.

تقتنع أخيرًا أن للرياضة تأثير كبير في الوضع.

تكون الظروف متآمرة مع مصالحك.

تكون الظروف متآمرة مع مصالحك اليوم.

 عندك فرصة أخرى إذا لم ترتب أوضاعك بعد.

صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خالفًا للسابق.

ال تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة ومتشعبة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 ابريل

 1982
المملكة المتحدة تقطع 

عالقاتها الدبلوماسية 
مع األرجنتين 

بسبب استيالء 
األرجنتين 

على جزر 
فوكالند، وبدء ما عرف 

باسم حرب الفوكالند.

 Lionsgate طرحت
Movies المنتجة لفيلم 
 John Wick: Chapter
Parabellum – 3 تريلر 

جديدًا رسميًا للعمل المقرر 
طرحه 17 مايو المقبل وهو 

من من بطولة كيانو ريفز، 
وهالي بيري.

tariq.albahar
@albiladpress.com

إشادات نقدية سينمائية وباإلخراج المتقن للمبدع جوردان بييل

”US“ شاهدت لكم: فيلم الرعب الرائع

هل تعيش في رغد من العيش مع عائلتك؟ هل تمتلك منزالً جميالً وتقود سيارة فارهة ولديك ما يكفيكم من الطعام، إذن 
كن شــاكرًا لله. فهناك غيرك من البشــر بالكاد يتمكنون من البقاء على قيد الحياة من الفتات الذي يقتاتونه، وهذه الحالة 
ليســت بالضــرورة نتيجــة غلطــة منهــم.. هكــذا يقدم الكاتــب والمخــرج األميركي من أصــول إفريقية جــوردان بييل فيلمه 
الجديد us الذي بدأ عرضه مؤخرا في البحرين عبد فوكس ســينكو، ويشــارك في بطولة فيلم “US” الذي ُرصد له ميزانية 
وصلت إلى 20 مليون دوالر، كل من لوبيتا نيونجو ووينستون دوك وإليزابيث موس وتيم هيدكر وحقق الفيلم اشادات 

كثيرة من اهم نقاد السينما.

الفيلم يحكي قصة عائلة ويلســون وهي 
سوداء مكونة من أديليد )لوبيتا نيونغو( 
التي تجاوزت محنة في طفولتها منذ 32 
عامًا )مشــهد المقدمة( واليوم هي زوجة 
)وينســتون  غيــب  زوجهــا  لطفليــن.  وأم 
دوك - فــي ثانــي تعــاون مــع نيونغــو بعد 
)شــاهادي  زورا  والطفــالن  بانثــر(  بــالك 
رايــت( وغريــب األطوار جيســون )إيفان 
أليكــس( الــذي يرتــدي قناعــًا علــى شــكل 
العائلــة  تتجــه  الذئــب.  يشــبه  مخلــوق 
لقضــاء عطلــة علــى شــاطئ ســانتا كروز 
وهــو المــكان نفســه الــذي تعرضــت فيــه 
أديليــد لمحنتهــا. فــي أول ليلــة ينطفــئ 
نــور الفيال، وعندما ينظر األربعة خارجها 
أربعــة  مــن  مكونــة  أخــرى  عائلــة  يــرون 
أشــخاص شــابكين أيديهم بعضها ببعض 

في الظالم الدامس وينظرون إليهم.
العائلــة الثانيــة مكونــة مــن أشــباه عائلــة 
ويلســون، أديليــد لديهــا شــبيهة وكذلــك 
العائلــة  أن  الفــرق  والطفــالن،  غيــب 
ترتــدي  الظــل  عائلــة  ولنســّمها  األخــرى 
أديليــد  شــبيهة  اللــون،  حمــراء  مالبــس 
تتحــدث بصعوبــة، والبقية إمــا صامتون 
أو يصرخــون كأنهــم مصابون بمشــكالت 
عقليــة. مــن هــذا المشــهد يتضــح اتجــاه 
طبقــة  عــن  قصــة  تقديــم  فــي  بييــل 

أجبــروا  الذيــن  مجتمعيــًا  المهمشــين 
وعندمــا  األرض،  تحــت  العيــش  علــى 
أســلوب  تبنــوا  الخــروج  وجــدوا فرصــة 
القتــل والعنــف الســترجاع مــا يعتبرونــه 

حقوقهم.
عند اقتحام عائلة الظل إلى الفيال نتمكن 
ليســوا  فهــم  بوضــوح،  مشــاهدتهم  مــن 
نســخًا طبــق األصل مــن عائلة ويلســون. 
تســريحة شــعرهم مختلفة وشــبيه غيب 
يربي لحية ووجه شــبيه جيســون مشّوه 
ويمســكون مقّصــات حــادة مــن الواضــح 
أديليــد  تســأل  عندمــا  قتــل.  أداة  أنهــا 
التائهــة  الزائغــة  النظــرة  ذات  شــبيهتها 

الخاويــة أي نوع من البشــر أنتــم؟ يأتيها 
مثلكــم  أميركيــون!  نحــن  مباشــرًا:  الــرد 
كالشــمس  واضحــة  رســالة  هــذه  تمامــًا! 
توظيــف  فكــرة  قولــه.  بييــل  يريــد  عمــا 
الزومبــي  تشــبه  البشــر  مــن  مجموعــات 
متعطشــة للقتــل لإلشــارة إلــى الطبقيــة 

ليست سيئة لكن ليست جديدة أيضًا.
لدى عائلة ويلســون أصدقاء من البيض، 
جــوش وكيتي )تيــم هيديكــر وإليزابيث 
مــن  أفضــل  الماديــة  وحالتهمــا  مــوس( 
البيضــاء  العائلــة  وحتــى  ويلســون، 
تتعــرض لهجــوم مــن مخلوقــات زومبــي 

من أشباههم. 

إيرادات

بلغت إيــرادات فيلم اإلثــارة والغموض 
فــي  دوالر  مليــون   67 نحــو   ”US“
افتتاحية عرضه يوم 22 مارس 2019، 
ســينما  دور   3,000 مــن  بأكثــر  وذلــك 
األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي 
الســينمات  فــي  الكبيــر  نجاحــه  الــى 
“فارايتــي”  موقــع  وأورد  البحرينيــة. 
األميركي، أن الفيلم الذي ألفه وأخرجه 
جــوردان بيــل، بــات واحــدًا مــن أعلــى 
الجــاري.  للعــام  األفــالم  افتتاحيــات 
المركــز  الحتــالل   ،”US“ فيلــم  ويتجــه 
افتتاحيــات  أعلــى  قائمــة  فــي  الثانــي 
فيلــم  بعــد  كإيــرادات،   2019 أفــالم 
“كابتــن مارفــل”. وتجــاوز فيلــم اإلثارة 
بهــذه  الخبــراء  توقعــات  والغمــوض 
اإليــرادات، حيــث كان مــن المرجــح أن 
يحقــق افتتاحيــة في إيراداتــه تتراوح 

بين 38 و50 مليون دوالر.

يواصــل مســرح البحريــن الوطنــي إثــراء برنامــج مهرجــان ربيــع 
الثقافــة الرابــع عشــر، حيــث يســتضيف يــوم 4 أبريــل 2019 أوبرا 
“دون جيوفاني” التي توصف بأنها “األوبرا األفضل على اإلطالق”. 

تذاكــر  بيــع  يســتمر  حيــث 
العــروض فــي محــالت فيرجين 
ســيتي  البحريــن  ســتور  ميغــا 
ســنتر وعلى الموقع اإللكتروني 

للمحالت.
فرايبــورغ  أوركســترا  وســتقدم 
مســتحضرة  الحفــل  بــاروك 
التــي  الخالــدة  مــوزارت  تحفــة 
تجمــع بيــن مواقــف الكوميديــا 

والدراما. وســتصور األوركسترا 
كل تفاصيــل هــذه المواقف عبر 
رائعــة  موســيقية  مقطوعــات 
البلجيكــي  المايســترو  بقيــادة 
كمــا  جاكوبــز.  رينيــه  المتألــق 
مشــاركة  الحفــل  هــذا  ويميــز 
جوهانــس  الباريتــون  مغنيــي 
وييــزر وروبرت غليــدو، واللذان 

سيلعبان دورا البطولة.

استمرار بيع تذاكر أوبرا “دون جيوفاني”
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1987
طائرة سالح الجو الملكي “فيكرز في سي10-” تضع رقًما قياسًيا جديًدا.

1990
أوغندا والسودان توقعان معاهدة عدم اعتداء.

 1991
الجيش العراقي يهاجم المناطق الكردية المتمردة.

 2005
الفاتيكان يعلن عن وفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني.

 2009
انعقاد قمة مجموعة العشرين في لندن.
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ظروف قاسية عاشتها في حياتها جعلتها انسانة ُتحب مساعدة 
اآلخريــن وُتبادر إلــى مد يد العون إليهم، إنهــا »هنادي« التي 
تمتلــك صالونــًا للتجميــل، وتقوم بمســاندة فتــاة تعمل 
عندهــا تعرضت لالعتداء وللتعنيف، فتقف إلى جانبها بقوة. 
هــذه المعالم األساســية للشــخصية التــي تؤديهــا الفنانة 

عبير شــمس الدين في خماســية »الذنــب«، وهي واحدة من 
6 خماســيات يتألف منها مسلســل »عن الهوى والجوى« إخراج 

فادي سليم.

اعربت الفنانة اللبنانية باســكال مشعالني عن سعادتها بردود الفعل 
التــي تلقتها عقــب أغنية »اتعذبــت كفاية«، من كلمــات وألحان 
محمد رفاعــي وتوزيع عادل عايش، مشــيرة إلــى أن ردود الفعل 
فاقت توقعاتها، وأضافت أنها ســافرت إلى تركيا من أجل تصوير 
األغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج زياد خوري، وتقدمها 

بطريقة تحكي العالقة بيــن الرجل والمرأة من زاوية مختلفة بعيدا 
عن العذاب والخيانة. وأشارت إلى أن »اتعذبت كفاية« من أقرب األغاني 

إلى قلبها، خاصة أنها مستوحاة من قصة كانت إحدى صديقاتها متعايشة معها.

انضمت الفنانة هبة مجدي لبطولة العرض المســرحي “الملك 
ــد دور االبنة الصغرى للفنان يحيي الفخراني، إلى  لير” لتجّسِ

جانب رانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور لتكّن بناته الثالثة.
وذلك في اللحظات االخيرة للدور الذي شهد اعتذارات عديدة 
خالل الفترة الماضية كان آخرهم من الفنانة ياسمين رئيس 

التي دخلت في تمارين العرض قبل اعتذارها.
وتعمل “مجدي” على التمرينات بشكٍل مكثف السيما وأن موعد 

انطالق العرض ُحدد في 10 ابريل.

مجدي مع الملك ليرباسكال سعيدةعبير في الذنب

طارق البحار



بسام الذوادي وورشة عن السيناريو واإلخراج في السعودية

يبدو ان الممثلة التركية هازال كايا مؤثرة الى حد كبير في  «
بلدها حيث انه ذكرت وكالة “ترك برس” أّن فستان زفافها 

والتي هو الفستان الرائج حاليًا بين العرائس في تركيا وهو 
األكثر طلبًا للعام 2019. وهي قد تزوجت منذ أكثر من شهرين. 

وكانت هازال احتفلت الشهر الماضي بزفافها على المخرج 
علي أتاي.

يشــارك المخــرج البحرينــي القديــر بســام الــذوادي فــي مهرجــان ”شــوريل” 
ألفــام الطالبــات والــذي يقام تحت شــعار “العالــم بأعينهن” بتقديم ورشــة 
مهمــة عن الســيناريو واإلخراج، وهو مهرجــان تحتفي فيه الجامعة بأفام 
طالباتهــا وخريجاتهــا مــن قســم اإلنتــاج المرئــي والرقمــي، القســم األول 
لتدريس فنون السينما بالسعودية في إطار احتفاالتها بمرور عشرين عاما 
منذ تأسيسها، والذي يقام الحفل في الرابع من إبريل تحت رعاية األميرة 

لولوه الفيصل، وبحضور عدد من نجوم الفن والمكرمين.

ويلقــي أســامة هيــكل، وزيــر اإلعالم 
مدينــة  ورئيــس  الســابق  المصــري 
الكلمــة  بالقاهــرة  اإلعالمــي  اإلنتــاج 
الرئيســة بالحفل الــذي تقدمه الفنانة 
خريجــة  البنــوي  فاطمــة  الشــابة 
جامعــة عفــت، وســوف يتــم تكريــم 
الفنانة المخضرمة مريم الغامدي من 
السعودية، والمخرج نواف الجناحي 
فاطمــة  والســيدة  اإلمــارات،  مــن 
فــي  الســينما  مراقــب  الحســينان 
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 
والمنتــج  الكويــت،  فــي  واآلداب 
اللبناني ســام لحود، ويكرم من مصر 

الشــناوي،  الســينمائي طــارق  الناقــد 
ورئيس مهرجان القاهرة الســينمائي 
والمخــرج  حفظــي،  محمــد  المنتــج 
الموريتاني عبد الرحمن الهي رئيس 
المــورد  لمؤسســة  الفنــي  المجلــس 
يقــام  الــذي  الحفــل  يضــم  الثقافــي. 
في القاعة الرئيســية للجامعة عرضا 
ألهــم إنتاجات طالبــات الجامعة في 
مجاالت األفالم القصيرة والوثائقية 
باإلضافــة  المتحركــة،  والرســوم 

لمعرض لإلعالم التفاعلي.
ألســبوع  ختامــا  ســيكون  الحفــل 
حافــل مــن الورشــات التدريبية التي 

تقــدم للجمهور من طالبــات الجامعة 
والمجتمــع المدني فــي مكتبة عفت، 
محترفــي  مــن  نخبــة  يديرهــا  التــي 
فنون السينما من ضيوف المهرجان، 
حيــث تبدأ أيــام المهرجان بورشــات 

األمريكــي  المخــرج  تقديــم  مــن 
ريتشارد ليتفين، األستاذ في مدرسة 
والتــي  نيويــورك،  بجامعــة  الســينما 
هــي في شــراكة أكاديمية مع جامعة 
عفــت منــذ 2016، الورشــات تتنــاول 

مراحل ما قبل اإلنتاج وبعده.
باإلضافة لورشــة المخــرج البحريني 
بســام الــذوادي، تقيــم ايضــا ورشــة 
عــن اإلنتــاج والتمويــل والتوزيع في 
مجال صناعة األفالم من تقديم سام 
لحــود، وورشــة عــن اإلدارة الثقافية 
والتســويق اإلبداعــي مــن إدارة عبــد 
الرحمــن الهــي، ونــدوة فن مشــاهدة 
األفــالم مــن تقديــم طارق الشــناوي، 
ومحاضرة عن الســينما الكويتية من 
تقديــم فاطمــة الحســينين، وورشــة 
مــن  اإلبداعيــة  الرؤيــة  إخــراج  فــي 

تقديم نواف الجناحي.
خــالل  مــن  المهرجــان  يحتفــي  كمــا 
نــدوة خاصــة بكتــاب جديــد بعنوان: 
مــن مكــة إلى كان، مــن إعــداد الناقد 
حــول  العريــس  إبراهيــم  اللبنانــي 
ســينما المخــرج الســعودي عبــد هللا 
بالديــوان  المستشــار  المحيســن، 
الملكــي. النــدوة يديرهــا الناقد خالد 

ربيع.
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واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  افتتحــت 
بــاب   ،2019 مــارس   31 الموافــق  األحــد 
التســجيل للراغبيــن فــي حضور ورشــة عمل 
من تقديم المعمارية البحرينية ندى الفردان، 
البحرينيــة  العمــارة  مــن  »لمحــات  بعنــوان 
التقليديــة«، والتــي تقــام يــوم 6 أبريــل فــي 

المكتبة الخليفّية بالمحرق.
وســتتضمن الورشــة عرًضا تقدمــُه المعمارية 
تعّرف من خالله خصائص العمارة البحرينية 
لتصاميــم  تفســيراٍت  وتقــّدم  ومكّوناتهــا، 
مجموعــة من عناصر هــذه العمارة، باإلضافة 
فيهــا  ُيســاهم  التــي  العمليــة  األنشــطة  إلــى 
لتلــك  مصّغــرة  نمــاذج  بصنــع  المشــاركون 
الجنــدل،  ســقف  الليــوان،  مثــل:  العناصــر، 
البحرينّيــة،  األقــواس  الحمائــم،  البادقيــر، 
البحرينــي  البنــاء  مكّونــات  مــن  وغيرهــا 

التقليدي األصيل.
خــالل  العمليــة  التطبيقــات  وتهــدف  كمــا 
الورشــة إلى التعريف بأساســيات فن العمارة 
البحرينيــة، والغــرض الذي ُصممــت من أجله 
تفاصيــل هذه العمارة، كاألغراض المعيشــية، 
لمملكــة  والمناخيــة  الطبيعيــة  والظــروف 

البحرين.
العمــارة  مــن  “لمحــات  عمــل  ورشــة  وتأتــي 

البحرينيــة التقليديــة” ضمــن برنامج المكتبة 
تواكــب  أنشــطٍة  لتقديــم  الهــادف  الثقافــّي 
جهــود هيئــة الثقافــة فــي إعــادة المقومــات 
التراثيــة الماديــة للمشــهد الَحَضــري، الســّيما 
فــن العمــارة الذي تميزت بــه البحرين، والذي 
ذات  والمبانــي  البيــوت  فــي  حاضــًرا  الزال 

القيمة التاريخية.

“الثقافة” تفتح باب التسجيل لورشة “العمارة البحرينية”

تزامنــا مــع اليوم العالي للشــعر صدر ديوان 
شعري جديد للشاعر فواز الشروقي بعنوان 
“قريبــة كنجمــة بعيــدة كقبلــة”.  وال داعــي 
الشــروقي  الشــاعر  ان  عرفنــا  اذا  للدهشــة 
وكمــا عرفتــه وقــرأت لــه مــن اعمــق واذكى 
فالشــروقي  المجدديــن،  الشــباب  الشــعراء 
إلــى  يســتمع  االول،  الطــراز  مــن  موهــوب 
قصائده عامة الناس فيأخذ منهم االعجاب 
كل مأخــذ، وتطيــر بهــم النشــوة. قصائــده 
تســري وتتغلغل في النفس ســريعا وتبهرك 
البشرة الخارجية للقصيدة ان صح التعبير، 
جميلــة فــي المحتــوى والصــورة، وتذكرنــا 
بقصائــد جريــر وكعــب بــن زهيــر . قصائــده 

فيها جالل الوزن وكبرياء القافية.

الشروقي: جالل الوزن 
وكبرياء القافية

باقــة منوعة من األفالم العالمية ســيقدمها 
نادي البحرين للسينما ضمن برنامجه لشهر 
أبريــل، فبتاريــخ 6 ابريــل ســيقدم النــادي 
المشــترك  المكســيكي  األميركــي  الفيلــم 
“رومــا” للمخــرج الفونســو كــورون، ومدتــه 
ويتحــدث   2018 إنتــاج  ومــن  ســاعتان 
الفيلــم عن حيــاة خادمة عائلة مــن الطبقة 
الوســطى فــي مكســيكو ســيتي فــي أوائل 

السبعينات. 
الفيلــم  فســيعرض  ابريــل   13 بتاريــخ  أمــا 
للمخــرج  المحــالت”  ســارقي   “ اليابانــي 
كوريدا، ومدته ســاعتان، ومن إنتاج 2018 
الفيلــم عــن أســرة تعتمــد علــى  ويتحــدث 
الســرقة في التعامل مــع حياة الفقر وتأوي 

طفلة تجدها في الخارج من البرد. 
ســيعرض  األميركيــة  األفــالم  ولمتابعــي 
20 ابريــل فيلــم “ الكتــاب  النــادي بتاريــخ 
والفيلــم  فيرلــي  بيتــر  للمخــرج  األخضــر” 
قصــة  الفيلــم  ويحكــي   2018 انتــاج  مــن 
اســتئجاره  يتــم  أميركــي  ايطالــي  حــارس 

ليعمــل ســائقا لدى واحــد من أشــهر عازفي 
موسيقى الجاز في العالم.

 وســيختتم النــادي برنامــج ابريــل بعــرض 
البريطانــي  االيرلنــدي  األميركــي  الفيلــم 
إنتــاج  مــن  والفيلــم  المفضلــة”  المشــترك” 
2018 ويتحــدث الفيلــم عــن العالقــة بيــن 
اثنيــن مــن بنــات العم تتنافســان لمن تكون 

المفضلة للملكة آن.
علمــا بــأن جميــع العــروض تبــدأ فــي تمــام 
الساعة السابعة مساء بمقر النادي بالجفير.

أفالم عالمية بنادي البحرين للسينما

الشاعر الشروقي

ضمــن برنامــج متحــف البحريــن الوطني 
الثقافــي والتوعــوي، تقــام مســاء اليــوم 
الثالثــاء ، محاضــرٌة للخبيــر الدولــي فــي 
مجــال تخطيــط وتطويــر المــدن تشــارلز 
المنامــة:  “قلــب  عنــوان  تحــت  النــدري 

الفرصة األكبر”.
وسيلقي تشارلز الندري خالل محاضرته 
الضــوء علــى العاصمــة المنامــة، ليعــرض 
مــا تمثلــه المدينة مــن نموذج مميــز نظًرا 
لتنوعهــا العمراني، والســكاني، والثقافي، 
ما أكسبها نوًعا من الخصوصية والتفرد.

وُيعــَرف الخبيــر الدولــي تشــارلز النــدري 
تســخير  مجــال  فــي  متخصــص  وهــو 
اإلبــداع إلحــداث التغييــر الحَضــري بأنــه 
المدينــة  مفهــوم  اكتشــاف  فــي  الرائــد 
اإلبداعيــة الــذي يعــود ألواخــر ثمانينيات 
هــذا  تحــول  حتــى  الماضــي،  القــرن 

المفهــوم إلــى حركــٍة عالمية ســاهمت في 
تغييــر طريقــة التفكيــر بالمــدن وقدراتها 
ومواردهــا. وتأتي هــذه المحاضرة ضمن 
التــي  واألنشــطة  البرامــج  مــن  سلســلٍة 
للثقافــة واآلثــار  البحريــن  تطلقهــا هيئــة 

ســياق  وفــي  المنامــة(،  )نــداء  ل  تلبيــًة 
الجهــود الهادفــة إلبــراز المنامــة كمدينــة 
إبــداع علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي، 
التــراث  قائمــة  علــى  إدراجهــا  فــي  أمــاًل 

اإلنساني العالمي لليونيسكو.

فــي  الرميثــي  خليــل  الفنــان  يشــارك 
المسلســل التراثــي الفانتــازي “حكايــات 
ابن الحــداد” من تأليف أحمد الكوهجي، 
وإنتــاج  الكوهجــي  يوســف  وإخــراج 
“حــوار لإلنتــاج الفنــي” إلى جانــب نخبة 

من نجوم البحرين منهم.
فاطمــة  الفنانــة  الغريــر،  علــي  الفنــان 
عبدالرحيــم، الفنانــة أبــرار ســبت، الفنان 
جمعــان الرويعــي، الفنــان نجــم مســاعد، 
حســن  الفنــان  الرميثــي،  خليــل  الفنــان 
الفنانــة  ياســين،  محمــد  الفنــان  محمــد، 
ابتســام عبدهللا، الفنــان ابراهيم البنكي، 
أميــر  الفنــان  البلوشــي،  نــورة  الفنانــة 
الفنــان  عيســى،  احمــد  الفنــان  دســمال، 
ماجــدة  الفنانــة  الرســول،  عبــد  يحــي 

الفنــان  مجلــي،  احمــد  الفنــان  ســلطان، 
مبارك خميس، وآخرون. 

قالــب  فــي  المسلســل  أحــداث  وتــدور 
فانتــازي تراثي وتــم تصويره في القرية 
التراثيــة الجديــدة التــي شــيدها المنتج 

احمد الكوهجي.

ــر ــب ــة األك ــرص ــف ــب الــمــنــامــة.. ال ــل ــيبـــعـــنـــوان.. ق ــف الكوهجـ ــراج يوسـ ــن إخـ ــازي مـ ــل فانتـ مسلسـ

الرميثي في حكايات ابن الحدادمحاضرة لتشارلز الندري بالمتحف
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تطوير روبوتات قادرة على التكاثر!
يقــوم علمــاء الروبوتــات المطــورة باختبار 
للروبوتــات  تســمح  جذريــة  منهجيــات 

“بالتزاوج” مع بعضها بشكل مستقل.
وُتطبــق العملية علــى اثنين من الروبوتات 
بهــا،  الخــاص  الكــود  دمــج  علــى  القــادرة 

وإنتاج ذرية ثالثية األبعاد.
ورغم أن اإلجراء قد يبدو بعيد المنال، إال 
أن العلماء يقولون إن هذا الواقع يمكن أن 
يصبــح شــائعا خــالل نحو 20 عامــا، وفقا لـ 

.”Wired“
جامعــة  مــن  الكمبيوتــر  علمــاء  وابتكــر 
“تصمــم  آليــة  عمليــة   ،”Vrije“ أمســتردام 
روبوتات عبر مســتويات متعددة، وتضعها 

في مهام وظروف بيئية”.
مجلــة  فــي  المنشــورة  الدراســة  وتوضــح 
أن   ،”Nature Machine Intelligence“
“القــدرة على إنتاج نماذج مفيدة تأتي من 
عملية تطورية حرة الشــكل، حيث يحدث 
التبايــن عبــر مســتويات متعــددة. كمــا أن 
تصميم الروبوت بطريقة مماثلة قد يبشــر 
بموجــة جديــدة مــن النمــاذج القــادرة على 

معالجة البيئات غير المنظمة”.
ويمكــن أن تــؤدي االختراقــات فــي ابتــكار 
الروبوتــات الذكيــة، إلــى تحســينات كبيرة 
البيئــات  فــي  التنقــل  علــى  قدرتهــا  فــي 
التنــوع  فهرســة  ذلــك  فــي  بمــا  المعقــدة، 
البيولوجــي في المناطــق النائية، وتفتيش 
المبانــي المدمرة بعد الزالزل، واستكشــاف 

أنظمة الكهوف.
ببرمجــة  العلمــاء  قــام  الدراســة،  وفــي 
مــع  الخــاص،  نســلهما  إلنشــاء  روبوتيــن 
إضافة “ضوضاء” لنمذجة عملية الطفرات 

.”Wired“ البيولوجية، وفقا لـ

ووجدوا أن النســل الناتــج يتضمن عناصر 
مــن “جينــات” روبوتــات االختبــار، إضافــة 

إلى بعض الطفرات.
وبهذا الصدد، قال غوس إيبن، وهو أستاذ 
 :”Vrije“ فــي الــذكاء الصناعي فــي جامعــة
“يوجد روبوت أخضر اللون بالكامل، وآخر 
أزرق اللــون. وعندئــذ يكــون للنســل الناتج 
بعض الوحــدات الزرقاء والخضراء، ولكن 

الرأس أبيض. إنه تأثير طفري”.
وتتطلــب الدراســة إجــراء بحــث إضافــي 
حول اســتخدام الخوارزميــات و”التطور”، 

لبناء روبوتات أفضل.

قال مؤسس شركة تعمل في مجال 
تجــارة التجزئة للهواتــف المحمولة 
إنــه ســوف  المتحــدة  المملكــة  فــي 
ألعمــال  ثروتــه  غالبيــة  يخصــص 
الخمســة.  ألبنائــه  وليــس  الخيــر 
وتبلغ ثروة جون كودويل نحو 1.5 
مليــار جنيــه إســترليني، وأعلــن أنه 
ســيتخلى عــن 70 % منها، بحســب 

صحف بريطانية.
وذكرت صحيفة “مترو” أن كودويل 
ســيترك المتبقىي مــن ثروته 30 % 

ألناس آخرين من ضمنهم أبناؤه.
الصحيفــة:  بحســب  الرجــل  وقــال 
“ال أريــد تحطيــم أطفالــي، لكــن إذا 
تركــت لهــم كل شــيء، فــإن ذلك لن 
يســاعد في إعــادة التــوازن للفجوة 

بين الفقراء واألغنياء”.
وأضــاف كودويل أنه بوجود “مئات 
المالييــن”، فإن أطفاله ســيتحولون 
إلــى “أثرياء قذرين”، وســتعمل تلك 
“إفســاد حياتهــم”،  علــى  المليــارات 

على حد تعبيره.

ملياردير بريطاني لن 
يترك ثروته ألبنائه ضجــت مواقــع التواصــل العراقية، بموجة غضب إثر انتشــار مقاطع فيديــو لحفل غنائي أقيم 

في موقع “نصب الشهيد” شرقي بغداد.
وانتقد العديد من العراقيين ما اعتبروه إهانة لرموز وطنية سقطوا دفاعًا عن البلد في الحرب 

اإليرانية العراقية.
كما تساءل البعض: ألم تر المراجع المعنية في السلطة غير هذا الموقع إلقامة حفل غنائي؟

وأظهــرت المقاطــع المتداولــة مغنيــة شــابة تعتلي منصــة أقيمت فــي موقع النصــب التذكاري، 
يرافقها عدد من العازفين.

فــي المقابــل، أصدرت مؤسســة الشــهداء العراقية بيانا أوضحت فيه ما جــرى، معترفة بصحة 
المقطع الغنائي، ومؤكدة أن الشركة الراعية للحفل لم تلتزم بالشروط التي تم االتفاق عليها.

وأوضحــت أن شــركة “نحــو األفــق” قامــت بتقديــم طلــب إلجــراء نشــاط ثقافــي داخــل نصــب 
الشهيد، ولم تلتزم بفقرات نشاطها، إذ قامت فتاة وبشكل عفوي بالغناء.

لم يكن يتوقع الزوجان ســيرغي ولوبوف من مدينة بطرســبورغ الروســية اللذان كافحا طوال 
حياتهمــا لكســب لقمــة العيــش بالحالل، أن تقلب ورقــة يانصيب حياتهما وتنــزل عليهما نصف 
مليــار روبــل ، )نحــو 7.6 مليــون دوالر( فــي لحظة. ويتخوف ســيرغي، الذي عمــل طول حياته 
فني صيانة بســيًطا وتم تســريحه من العمل مؤخًرا، أن يفســد المال حياته، حيث يعترف بأنه 
ســئم مــن الضجــة التي رافقت مكســبه الخيالــي، وصار يتــوق للحياة البســيطة الهادئة. ويريد 
ســيرغي الهــروب مــن ثروتــه، حيث يقول: “لــدي رغبة في العثور على وظيفــة جديدة حتى ال 
يزعجنــي أحــد مجــدًدا،... فقبــل الربــح كنــا أنا وزوجتــي بخيــر، ال تهديدات أو إزعــاج، أما اآلن 

فالمحتالون يالحقوننا، إذ ظهر لي 4 أعمام و4 عمات وأخ وأخت دون أن أكن أعلم بهم”.

ضجة في بغداد.. حفل راقص على “نصب الشهيد”

ربح نصف مليار وهرب من الثروة إلى العمل!

فتاتان تلتقطان صور سيلفي على متن قارب

 في العاصمة اليابانية، طوكيو

لقــي مغني الراب الشــهير نيبســي هاســل حتفه بعد إطالق النــار عليه أمام متجر 
مالبــس يمتلكــه فــي جنوب مدينــة لوس إنجلــوس األميركية، بحســب ما ذكرت 

وسائل إعالم، أمس اإلثنين.
وقالــت صحيفــة “لوس انجلوس تايمز” نقال عن مصــادر في جهات إنفاذ القانون 
إن اثنيــن آخريــن أصيبــا فــي إطــالق النــار الــذي وقــع ، يــوم األحــد، أمــام متجــر 
ماراثون كلوذينغ. وقالت الصحيفة إن هاسل )33 عاما( تعرض إلطالق النار عدة 

مرات وتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه وأعلنت وفاته.
وتسببت وفاة هاسل، المرشح لجائزة غرامي الشهيرة، في صدمة للوسط الفني 

األميركي وكتب المشاهير كلمات في رثائه على وسائل التواصل االجتماعي.
وكتبت المغنية ريانا على موقع تويتر “غير معقول!... إن هذا يهز كياني!”.

وكتــب المغنــي والمنتــج فاريــل وليامــز علــى تويتــر أن هاســل كان يمثــل قــوة 
“إيجابية ألهمت الماليين”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقالــت الشــرطة إنــه تم اإلبالغ عن إطالق النار الســاعة 3:20 فجــرا، ونقل ثالثة 
ضحايا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاة أحدهم.

ونشــأ هاســل فــي جنــوب لــوس أنجلــوس، وكثيــرا مــا كان يتحــدث عــن أنــه كان 
ينتمي إلحدى عصابات الشوارع خالل سنوات مراهقته.

مصرع مغني راب أميركي 
شهير بإطالق نار..

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تقاليد تشبه السجن

حــاز منشــور بعنوان “ميغــان ماركل 
ا عمره أكثر من  تخالــف تقليــًدا ملكيًّ
40 عاًمــا” أعلــى معــدل تفاعــل على 
إنســتغرام “البــالد” خــالل اليوميــن 
المســتخدم  وعلــق  الماضييــن. 
@_erx9 علــى خبــر اختيــار دوقــة 
مستشــفى  فــي  تلــد  أن  ساســكس 

أقرب لمقر إقامتهما في وندسور
قائــالً “التقاليد تشــبه الســجن ما لم 

تتماش مع التقدم”.

“دمبــو”  الجديــد  المغامــرات  فيلــم  احتــل 
أميــركا  فــي  الســينما  إيــرادات  صــدارة 
الشــمالية فــي مطلــع األســبوع محققــا 45 

مليون دوالر.
ومايــكل  فاريــل  كوليــن  بطولــة  والفيلــم 
تيــم  إخــراج  ومــن  غريــن  وإيفــا  كيتــون 

برتون.
وتراجع فيلم اإلثارة والرعب “نحن” )أس( 
مــن المركــز األول إلــى المركــز الثانــي هــذا 
مليــون   33.6 بلغــت  بإيــرادات  األســبوع 

دوالر.
والفيلــم بطولــة لوبيتــا نيونغو وونســتون 
إخــراج  ومــن  مــوس  وإليزابيــث  ديــوك 

جوردن بيل.
والمغامــرة  الحركــة  فيلــم  تراجــع  كمــا 
إلــى  الثانــي  المركــز  مــن  مارفــل(  )كابتــن 
المركز الثالث هذا األســبوع مســجالً 20.5 
مليون دوالر. والفيلم بطولة بري الرســون 
وصمويل جاكسون ومن إخراج آنا بودين 

ورايان فليك.

نّبهــت دراســة طبيــة، إلــى أن الحوامــل 
الالئــي يعملــن نوبتــي عمــل مســائيتين 
قــد  واحــد  أســبوع  فــي  األقــل  علــى 
يصبحــن أكثــر عرضــة لإلجهــاض فــي 

األسبوع التالي.
مولنبــرج  لويــز  الباحثــة  وأوضحــت 
بيغتــراب التــي أشــرفت على الدراســة، 
أن “النســاء الالئــي يعملــن فــي نوبــات 
مسائية يتعرضن لضوء في الليل يؤثر 
علــى الســاعة البيولوجية ويقلــل إفراز 
هرمون الميالتونين”. وأضافت “تبينت 
أهميــة هذا الهرمون فــي نجاح الحمل، 

ربما يرتبط بحماية وظيفة المشيمة”.
وتوصلــت بيغتــراب، وهــي باحثــة فــي 
قسم طب الصحة المهنية والبيئية في 
مستشــفى بيسبيبير وفريديكسبير في 
كوبنهاجــن، توصلــت إلى هــذه النتيجة 
بعــد أن قامــت هــي وزمالؤهــا، برصــد 
الحمل لدى 22744 موظفة في القطاع 

العام.

“دمبو” يحتل 
صدارة إيرادات 

السينما األميركية

تحذير للحوامل 
من نوبات العمل 

المسائية
الثقافــة  ربيــع  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن 
2019، واســتمراًرا لبناء جسور ثقافّية بين 
مملكــة البحريــن وجمهوريــة كوريــا. تقــام 
األمســية الموســيقية )صوت كوريا(، وذلك 
عنــد الســاعة 8 مــن مســاء اليــوم الثالثــاء 
الموافــق 2 أبريل الجاري بالصالة الثقافية، 

والدعوة عامة.
)صــوت كوريــا( هــو حفــل موســيقي لفرقة 
موســيقى الفيوجــن الكالســيكية الكورية، 
تقــدم فيــه متعــة ســمعية وبصريــة رائعــة 

بمزيجهــا الفريــد الــذي يجمع بيــن العناصر 
التقليديــة والمعاصــرة، وذلــك باســتخدام 
اآلالت التقليديــة الكوريــة مثــل غاياغويم 
والدايغيــوم والجانغــو جنًبــا إلــى جنب مع 
الكمان اإللكتروني ألداء أجمل المعزوفات 
الكورية الشعبية الكالسيكية وأشهر أغاني 
البــوب الحديثــة، التي تتكامــل بتناغم تام 

مع األزياء التقليدية والرقصات األصيلة.
يســتمر  الثقافــة  ربيــع  مهرجــان  أن  يذكــر 

حتى نهاية أبريل القادم.

“صوت كوريا” .. أمسية موسيقية بالصالة الثقافّية

من أسبوع الموضة في العاصمة الصينية، بكين يمكن االطالع على الكثير من التفاصيل المتعلقة بفعالياته عبر زيارة الموقع اإللكتروني
 www.springofculture.org 

هذا الواقع يمكن أن يصبح شائعا خالل نحو 20 عاما
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