
أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
أن  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
العالقــات والروابــط األخويــة التاريخيــة بيــن 
الشــقيقة،  الكويــت  ودولــة  البحريــن  مملكــة 
والمحبــة  لألخــوة  األســمى  المعنــى  تجســد 
قــد  ســموه  وكان  األشــقاء.  بيــن  الخالصــة 
نائــب  أمــس،  صبــاح  الرفــاع  بقصــر  اســتقبل 
رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الخارجية بدولة 
الكويــت الشــيخ صباح الخالــد الحمد الصباح.  
وقــال ســموه: “إن للكويــت وشــعبها الشــقيق 
مكانــة خاصــة في قلــوب البحرينييــن جميعا، 
مشــتركا  تاريخــا  والكويــت  للبحريــن  وإن 
وتربطهمــا قواســم مشــتركة وأواصــر المحبــة 
ووشــائج القربــى والنســب واألخــوة ووحــدة 

الهدف والمصير”.

رباب منصور تربح جائزة “حصادي” بنصف مليون دوالر

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

أثناء تسلم 
رباب منصور 

الجائزة
المنامة - األهلي المتحد

أعلــن البنك األهلي المتحــد أخيًرا عن 
فــوز الســيدة البحرينية ربــاب منصور 
“ربة منزل”، بجائزة برنامج “حصادي” 
حيــث فــازت بالجائــزة ربــع الســنوية 

وقيمتها 500 ألف دوالر.

سمو نائب الملك:
رؤى العاهل طريق النجاحات

للكويت مكانة خاصة في قلوب البحرينيين
سمو رئيس الوزراء: العالقات تجسد المعنى األسمى لألخوة بين األشقاء

سمو رئيس الوزراء مستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي

سمو نائب جاللة الملك يتسلم من رئيس مجلس أمناء 
مركز دراسات كتاب “عقدان مزدهران”

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

بنك البحرين والكويت مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

  |  www.bbkprive.com17 10 10 10

صممت الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة 
 BBK Privé الثروات من بنك البحرين والكويت
بحيث تناسب أسلوب حياة صفوة عمالء البنك 
من النخبة ولتوفر لهم خدمات مصرفية عصرية 

متكاملة، تشمل القروض والودائع واالستثمارات 
وإدارة المحافظ. ومع هذه الخدمة فسيتم 

تخصيص مدير عالقات خاص يعمل على تقديم 
أرفع مستويات الخدمة المصرفية المبتكرة.
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“األهلي المتحد” يحقق 
حلم سيدة بحرينية 

بشراء منزل لعائلتها

المنامة - بنا

بدء تشييد 303 وحدات 
بـ “مدينة سلمان” بكلفة 

13.5 مليون دينار

البحرين تزيح الصين 
عن عرش آسيا بألعاب 
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“البحرين والكويت” 
يطلق الخدمات الخاصة 

وإدارة الثروات
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مع  الصالح  فائقة  الصحة  وزيــرة  بحثت 
كوريا  جمهورية  ســفــارة  بــأعــمــال  الــقــائــم 
تشول  ميونغ  زو  الشعبية  الديمقراطية 
المشترك  الــتــعــاون  مــجــاالت  تعزيز  سبل 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن. وفـــي مستهل 
بميونغ،  الصحة  الــوزيــرة  رحبت  اللقاء، 
تجمع  التي  المشتركة  بالعالقات  مشيدًة 
كوريا  وجــمــهــوريــة  البحرين  مملكة  بين 
على  خــصــوصــا  الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة 
الصحي.  الــمــجــال  فــي  الــتــعــاون  مستوى 
ــلــقــاء الــعــديــد  ــالل ال وبــحــثــت الــصــالــح خـ
االهــتــمــام  ذات  الصحية  الــمــواضــيــع  مــن 
ــمــشــتــرك خــصــوصــا فـــي مـــجـــال تــبــادل  ال
العالج  في  المتخصصة  الطبية  الخبرات 
والتشخيص والتدريب واألبحاث الطبية.

المنامة - وزارة الصحة

الصالح تبحث تعزيز 
التعاون الصحي مع كوريا

اســتقبل رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل  خليفة بقصر ســموه في الرفاع أمس القائم بأعمال ســفارة جمهورية 
كوريا الديمقراطية الشــعبية المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت جو ميونغ تشــول، حيث بحث ســموه معه عالقات التعاون 

الوطيدة بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجاالت.

الملكــي  الســمو  أكــد صاحــب  اللقــاء،  وخــال 
التعــاون  عاقــات  علــى  الــوزراء  رئيــس 
البحريــن وجمهوريــة  بيــن مملكــة  والصداقــة 
فــي  الصديقــة  الشــعبية  الديمقراطيــة  كوريــا 
العديــد مــن المجــاالت فــي ظــل ما يجمــع بين 
البلديــن مــن تفاهــم واحترام متبــادل. وأعرب 
سموه عن ارتياحه لما يشهده مستوى التعاون 
الثنائــي بيــن البلديــن من نماء، وهو ما يجســد 
الرغبــة المشــتركة لــدى البلديــن فــي الوصــول 

تعــود  التــي  المســتويات  إلــى  التعــاون  بأطــر 
بالنفع على البلدين الصديقين.

ونــوه ســموه إلى حــرص مملكــة البحرين على 
توســيع مجــاالت التعــاون مع جمهوريــة كوريا 
الصديقــة وفتــح آفــاق جديــدة  للتعــاون الذي 
ســبل  وتعزيــز  المشــتركة،  المصالــح  يخــدم 
االســتفادة بيــن البلديــن فــي كل ما يســهم في 
دعــم جهــود التنمية والتطوير، مشــيدا ســموه 
بمــا تشــهده جمهورية كوريا مــن نهضة وتطور 

فــي مختلــف القطاعات. من جانبه، أعرب “جو 
ميونــغ تشــول” عــن خالــص شــكره وتقديــره 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب 
علــى دعــم ســموه المتواصــل لــكل مــا يســهم 
فــي توطيــد العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن 
الصديقيــن، مؤكــدا حــرص بــاده علــى تنميــة 
التعاون مع مملكة البحرين وتعزيزه في شتى 
القطاعات، مشــيدا بما تشــهده مملكة البحرين 

من نهضة وتطور على المستويات كافة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت

ــح الــمــشــتــركــة ــال ــص ــم ــا يــخــدم ال ــم ــي ب ــائ ــن ــث ــاون ال ــع ــت ــل ــدة ل ــديـ ــح آفــــاق جـ ــت ف

سمو رئيس الوزراء يبحث مع القائم بأعمال السفارة الكورية تنمية العالقات

02

ميالن - االتحاد العالمي للمجوهرات

أعلــن االتحــاد العالمــي للمجوهــرات عــن إقامة معــرض ومؤتمر CIBJO الســنوي فــي البحرين 
والذي يقام بتنظيم وإشــراف معهد البحرين لآللئ واألحجار الكريمة )دانات( الذي يهدف إلى 
تنمية صناعة اللؤلؤ واألحجار الكريمة محليا وإقليميا عبر تشغيل احد اكثر المختبرات تطورًا 
في العالم في هذا المجال، وذلك في الفترة من 18 - 20 نوفمبر 2019، في فندق فورســيزونز 
البحريــن، وســيعقد االجتمــاع التحضيــري للمؤتمر يومــي 16 و17 من نفس الشــهر بعد المؤتمر 

العالمي للؤلؤ الذي سيقام يومي 14 و15 نوفمبر.

المعتمــد  الرســمي  الملتقــى  المؤتمــر  ويعــد 
االتحــاد  أعضــاء  ومندوبــي  لوفــود  عالميــًا 
العالمــي للمجوهــرات ولجانــه الفرعيــة التــي 
تجتمع لمناقشــة المســتجدات التــي تواجهها 
صناعــة المجوهــرات إضافــًة الــى المصادقــة 
المعتمــدة  العالميــة  المراجــع  تحديــث  علــى 
الكريمــة،  واألحجــار  األلمــاس،  لتصنيــف 
المرجــان،  و  الثمينــه،  والمعــادن  واللؤلــؤ، 
الكريمــة،  األحجــار  مختبــرات  ومراجــع 
ومعاييــر التعديــن طبقًا للمواصفــات الدولية 
 Blue وهــو مــا يطلق عليه )الكتــاب األزرق أو

 .)Books

ويســتعرض مؤتمر CIBJO برنامج مؤسســة 
التعليــم التابعة لاتحــاد العالمي للمجوهرات 
المعنــي باألنشــطة المســتدامة لقطاع صناعة 
ومخرجــات  مرئيــات  بجانــب  المجوهــرات 
واألمــم  االتحــاد  بيــن  المشــترك  التعــاون 
الــذي  التنميــة  المتحــدة مــن خــال برنامــج 

تشرف عليه المؤسسة األممية. 
وقــال  رئيــس المؤتمر، غيتانو كافاليري  “من 
دواعــي ســرورنا قبــول دعوة )دانــات( إلقامة 
ممــا  انطاقــا  البحريــن  فــي   CIBJO مؤتمــر 
تتمتــع بــه من تاريــخ عريق يجمــع بين فنون 
وتجــارة اللؤلــؤ والمجوهــرات ومــا تتســم به 

من تقدم تقني ورؤًى واعدة للمستقبل”. 
دعــوات  المؤتمــر  “وجــه  كافاليــري   وتابــع 
واألحجــار  المجوهــرات  قطاعــي  ألعضــاء 
الكريمــة حول العالم للمشــاركة فــي فعاليات 
ومناقشــة   2019 لعــام  البحريــن  المؤتمــر 
للفتــرة  القطاعيــن  وتنميــة  تشــغيل  جوانــب 
قائــاً:  كافاليــري   واســتطرد  القادمــة”. 
“ســيطرح المؤتمــر عــدة محــاور ومتغيــرات 
ستعمل بدورها على تشكيل واجهة مستقبل 
صناعة المجوهرات كما ســيتم تدشين موقع 

إلكتروني للمؤتمر عما قريب”.

“CIBJO “يهدف لتنمية صناعة اللؤلؤ واألحجار الكريمة محليا وإقليميا

البحرين تستضيف “المجوهرات العالمي” نوفمبر المقبل

المنامة - بنا
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BD 83.990
YOU PAY BD 57.740

CRAZY DEAL
HD9621/41
AIR FRYERS
• Turbostar Airfryer Black
• 800grams, 1425Watts
• Great tasting fries, 80% less fat!
• TurboStar rapid air technology
• 2-years global guarantee.

BD 10.490
YOU PAY BD 8.390

BD 52.490
YOU PAY BD 35.690

• 700W, metal aluminium, 1 speed
• 2L juice in one go, XL 75 mm feeding tube,
• innovative "QUICKClean"
• integrated pulp container
• 2-years global guarantee.

HR1863
JUICER

• 1300Watts , Bowl 3.4L
• Blender 1.5L
• 12 speed settings
• 12 Accessories
• 2-years global guarantee

HR2056
BLENDER

BD 14.690
YOU PAY BD 10.490

CRAZY DEAL

BD 12.590
YOU PAY BD 10.490

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

HD7431
COFFEE MAKER
• Daily Dripfilter coffee machine
• 0.6L for 4-6 cups
• Aroma Swirl, Drip stop
• 2-years global guarantee

HD3011
RICE COOKERS
• Basic Jar RiceCooker 1.0L 500W
• Automatic rice & congee cooking
• Automatic keep warm & fresh for 12hrs
• 1.0mm durable non-stick inner pot
• 2-years global guarantee.

BD 41.895
YOU PAY BD 36.645

GSTM2050
GARMENT STEAMER
• 1785Watts
•  DOUBLE POLE 
• 9 STEAM HOLES
• 3 LEVEL ADJUSTABLE STEAM,

BD 12.590
YOU PAY BD 7.875

ZH303
HUMIDIFIER
• 25Watts
• 5Ltrs. Capacity
• Top water filling

BD 36.740
YOU PAY BD 31.490

CBR2020 001
VACUUM CLEANER
• 2000W Breeze Bagless 
• Blue, Telescopic Metal Pipes
• 5Mtr Cable
• 2in1 Tool, Parquet

BEST DEALBEST DEALCRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available ONLINE

BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

BD 26.000
YOU PAY BD 13.500

FS407AR
STAND FAN
• 8 hours programmed timer
• LED Display Power of memory function
• Auto shut of (12 hours without  operation)
• Multifunction remote contro

CRAZY DEAL

BD 39.990
YOU PAY BD 34.990

YL1675SW
WATER DISPENSER
• Hot & Cold
• With CABINET
• SILVER Color

BD 28.035
YOU PAY BD 24.885

ZAF365
AIR FRYER
• 3.5Ltrs.,1500W Power
• Overheat protection
• Easy to use and clean
• Stylish design.

CRAZY DEAL

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

BD 35.490
YOU PAY BD 31.815ZOG550

ELECTRIC OVEN
• 60ltrs. Capacity, DOUBLE GLASS
• Rotisserie, Convection
• Inner Lamp Function

ltrs
60

ONLINE
BUY
Now Available

BD 267.750
YOU PAY BD 170.000

ltrs
600

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

GR-C619HLCN
REFRIGERATOR

PRICE BUSTER 

• 600 Ltrs. Capacity
• Multi Air Flow, LED Lighting
• Door Cooling

2 TON 
2.5 TON 

 BD 209.990
 BD 272.990

ROTARY compressor

1.5
Ton

SAVE BD 21

BD 209.990
YOU PAY BD 188.990AS-18CT4SATG

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

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE
6 STAR RATING

ONLINE
BUY
Now Available

BD 178.490
YOU PAY BD 138.000

• 90cm x 60cm, Auto Ignition
• FULL SAFETY 5 Gas Burners
• Turnspit Gas Grill
• Made In Turkey, Stainless /Black.

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

ZSO90X60
COOKER90x60

  cm

CRAZY DEAL

ONLINE
BUY
Now Available

BD 356.990
YOU PAY BD 293.990

UN9612GIFSCG
COOKER

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

CRAZY DEAL

• 90cm x 60cm Cooker
• Full Safety, Closed Door
• Cast Iron Grids, S/Steel

 90x60
  cm

ONLINE
BUY
Now Available

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

ltrs
670

• 670Ltrs. Capacity
• Defrost, 2 Door

BD 159.990
YOU PAY BD 144.990

HD670C
CHEST FREEZER

ONLINE
BUY
Now Available

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

BD 209.895
YOU PAY BD 179.990

CF600 T
CHEST FREEZER

ltrs
460 • 460 Ltrs. Capacity

• Front controls, Handle with door lock
• Counterbalanced lid, Internal light
• Triple protection door gasket
• 3 Baskets, Temp Red light alarm
• Thermostat 7 positions

CRAZY DEAL

ONLINE
BUY
Now Available

BD 36.740
YOU PAY BD 29.990

WDBS4B0020BBK
MY PASSPORT
HARD DRIVE 2TB
• Capaciry:- 2TB, Maximum Transfer Rates
• High-Capacity in a Sleek Design 
• USB 3.0 and USB 2.0
• Improve PC performance

2TB

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

STOCK, COLOR & CAPACITY SUBJECT TO AVAILABILITY

BD 531.195
YOU PAY BD 469.990

LI
M

IT
E

D
 Q

U
A

N
TI

TY
*

• 5.8” Super Retina HD Display
• Dual 12MP, 7MP TrueDepth Camera
• Face ID, A12 Bionic Chip, Wireless charging
• Dual SIM
   (nano-SIM and eSIM-Operator Supported*)14
• Not compatible with existing micro-SIM cards

IPHONE XS
SMARTPHONE 256GB

ONLINE
BUY
Now Available

Offer Valid till 30th April 2019

BD 259.340
YOU PAY BD 209.990

P20 PRO CLTL29
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 128GB
• 6.1" AMOLED Capacitive Screen,
• Octa-core 2.36GHz,Hisilicon Kirin 970
• 6GB RAM, 4000mAh Battery
• 40MP+20MP+ 8MP Rear & 24MP Front Cam

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 199.000

NE
W

 A
RR

IVA
L

• 6.4” OLED Panoramic Screen
• Octa-core 2.2GHz Processor, 6GB RAM
• 48MP + 5MP Dual Rear Camear 
• 16MP Front Camera
• 3765mAh Battery 

RENO
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 256GB

ONLINE
BUY
Now Available

EXCLUSIVE
@ SHARAF DG

Offer Available from 29th April 2019

BD 129.899
YOU PAY BD 109.900

MI8 LITE 4G LTE
SMARTPHONE 128GB
• 6.18" Screen
• Octa-Core 2.0GHz, 6GB RAM
• 24MP Front Camera
• 12MP + 5MP Rear Camera 
• 3350 mAH battery

ONLINE
BUY
Now Available

BD 432.492
YOU PAY BD 399.990

MONTHS
36

GTX1050Ti
4GB

• Intel Core i7 8th Gen Processor
• 8 GB RAM, 1 TB HDD+ 128GB SSD 
• 15.6"FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS

G3-1220
GAMING LAPTOP

8
GEN
PROCESSOR

TH

GAMERS ONLY
ONLINE
BUY
Now Available

BD 399.990
YOU PAY BD 369.989

MICROSOFT
OFFICE 365 PERSONAL

+ ESCAN ANTIVIRUS
WORTH BD 27

FREE

8
GEN
PROCESSOR

TH

IDEAPAD 330S
PREMIUM LAPTOP

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

• Intel Core i7 1.8GHz Processor
• 12GB RAM, 1 TB HDD + 128GB SSD
• 4 GB Dedicated Graphics
• 15.6" FHD Screen, Windows 10 OS 
• Bluetooth/WIFI/Webcam

BD 299.990
YOU PAY BD 269.990

BENQ GH800
DIGITAL CAMERA

+ESCAN ANTIVIRUS
WORTH BHD 60

FREE 8
GEN
PROCESSOR

TH

YOGA 520 TOUCH 
CONVERTIBLE LAPTOP

• Intel Core i5 1.6GHz Processor
• 4 GB RAM, 1TB HDD
• 2 GB Dedicated Graphics, 14" HD
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS 

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

BD 788.000
YOU PAY BD 699.930

75”
UHD 4K

HDR SMART
LED TV

KD75X7800F
HDR 4K UHD ANDROID 
LED TV
• 75" 4K Smart TV, 4K HDR Processor
• 4K HDR Processor, Android TV
• HDMI X 4, USB X 3

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

BD 1260.000
YOU PAY BD 1099.875

65”
OLED

4K SMART
LED TV

KD65A8F
OLED SMART LED TV
• 65” OLED Android LED TV
• 4K HDR, 4K X-Reality pro
• Android TV, Acoustic Surface
• HDMI X 4, USB X 3

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL
50U5865EE
UHD 4K SMART LED TV
• 50” UHD 4K Smart LED TV
• Resolution 3840 X 2160
• 3x HDMI, 2 x USB

BD 262.490
YOU PAY BD 146.990

50”
UHD

4K SMART
LED TV

EXCLUSIVE
@ SHARAF DG

ONLINE
BUY
Now Available

HTS500RF
SOUNDBAR 

BD 137.000
YOU PAY BD 127.000

• 1000W total power output
• 5.1ch real surround sound
• BLUETOOTH® connectivity

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

BD 283.500
YOU PAY BD 200.000

F4J6TMP8S
WASHER DRYER
• Washer 8Kg Capacity
• Dryer 5Kg Capacity
• 1400 RPM, LED Display, Auto Door
• Stone Silver Color

W-8Kg
D-5kg

ONLINE
BUY
Now Available

BD 262.490
YOU PAY BD 188.990

• 600 Ltrs. Capacity
• NF, INOX

SGR710SBS-SS
SIDE-BY-SIDE
REFRIGERATOR

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

ltrs
600

CRAZY DEAL

ONLINE
BUY
Now Available
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لــدى اســتقبال ســموه، نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشــقيقة، 
أكــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، أن العالقات 
والروابــط األخويــة التاريخيــة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشــقيقة، تجســد المعنى 
األسمى لألخوة والمحبة الخالصة بين األشقاء، وإننا في مملكة البحرين حريصون على ما 
يدعم هذه العالقات ويرتقي بها، فهي عالقات خصبة والمجال أمامها واسع ومفتوح لتنمو 

وتزدهر أكثر لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

الــدورة  اجتماعــات  بانعقــاد  ســموه  ورحــب 
العاشــرة للجنــة العليا المشــتركة للتعاون بين 
الشــقيقة،  الكويــت  ودولــة  البحريــن  مملكــة 
اللجنــة  اجتماعــات  أهميــة  ســموه  مؤكــدا 
فــي  المســؤولين  بيــن  واللقــاءات  المشــتركة 
البلديــن لتوطيــد أواصــر التواصــل والتعــاون 
واالرتقاء بمســار العالقات األخوية الراســخة 

بينهما على مختلف األصعدة.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
قد اســتقبل بقصــر الرفاع صبــاح أمس، نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة 
الكويــت الشــيخ صباح الخالــد الحمد الصباح 
، حيــث جــرى اســتعراض آفــاق التعــاون بيــن 
البلديــن الشــقيقين وســبل تطويرهــا، إضافــة 
االهتمــام  ذات  القضايــا  أبــرز  بحــث  إلــى 
المشترك على الساحتين اإلقليمية والدولية.

وفــي بداية اللقاء، نقل الشــيخ صبــاح الخالد 
الحمــد الصبــاح، إلــى صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء، تحيات أخيه صاحب الســمو 
الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر 
دولــة الكويت الشــقيقة، وأخيه ســمو الشــيخ 
العهــد،  ولــي  الصبــاح  الجابــر  األحمــد  نــواف 
وأخيــه ســمو الشــيخ ناصــر المحمــد الصبــاح 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وتمنياتهــم لســموه 
بموفــور الصحة والســعادة، ولمملكة البحرين 

التقــدم واالزدهــار.  بــدوام  الشــقيق  وشــعبها 
فيمــا كلفــه ســموه بنقــل تحياتــه إلــى أخيــه 
صاحــب الســمو الشــيخ صباح األحمــد الجابر 
الصبــاح، وأخيــه ســمو الشــيخ نــواف األحمــد 
الجابــر الصبــاح، وأخيــه ســمو الشــيخ ناصــر 
للكويــت  ســموه  وتمنيــات  الصبــاح،  المحمــد 
قيــادة وحكومــة وشــعبا بمزيــد مــن الرخــاء 

والرفاه. 
وقــال ســموه: “إن للكويــت وشــعبها الشــقيق 
مكانــة خاصة فــي قلوب البحرينييــن جميعا، 
مشــتركا  تاريخــا  والكويــت  للبحريــن  وأن 
وتربطهمــا قواســم مشــتركة وأواصــر المحبة 
ووشــائج القربــى والنســب واألخــوة ووحــدة 

الهدف والمصير”.
ونوه سموه بما تحققه دولة الكويت الشقيقة 
مــن منجــزات تنموية في مختلــف المجاالت، 
مشــيدا ســموه بجهــود أخيــه صاحــب الســمو 
الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر 
دولة الكويت الشقيقة، وإسهاماته ومبادراته 
الســباقة فــي خدمــة اإلنســانية ودعــم العمــل 

الخليجي المشترك.
بــه عالقــات  مــا تحظــى  إلــى  ســموه  وأشــار 
البلديــن الشــقيقين مــن رعايــة واهتمــام مــن 
قيادتــي البلديــن، بما يجســد رغبتهما األكيدة 
فــي االرتقــاء بهــا وتنميتهــا نحــو المزيــد مــن 

المجــاالت  يغطــي  الــذي  والتعــاون  التكامــل 
شــعبيهما  تطلعــات  يخــدم  وبمــا  كافــة، 

الشقيقين.
دولــة  إلســهامات  تقديــره  عــن  ســموه  وعبــر 
الكويــت الشــقيقة فــي دفــع مســيرة التنميــة 
فــي مملكــة البحريــن، مرحبــا ســموه بتعزيــز 
االســتثمارات الكويتيــة فــي مملكــة البحريــن 
االقتصاديــة  الشــراكات  مــن  المزيــد  وإقامــة 
والتجارية واالستثمارية التي تصب في دفع 

عجلة النمو في البلدين وتعود على شــعبيهما 
الشقيقين بالكثير من المنافع المشتركة.

وأكــد ســموه أن تعزيــز العالقــات الثنائية بين 
الــدول األشــقاء فــي مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة، يشــكل ركيــزة أساســية في 
وتحقيــق  المشــترك،  الخليجــي  العمــل  دعــم 

غايات التكامل والوحدة فيما بينها.
مــن جانبــه، عبر الشــيخ صبــاح الخالــد الحمد 
الصبــاح عن خالص شــكره وتقديــره لصاحب 

الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، على ما يبديه 
ســموه مــن اهتمــام متواصل بدعــم العالقات 
األخويــة الراســخة بيــن البلديــن الشــقيقين، 
خالــص  محبــة  مــن  ســموه  مــن  يكنــه  ومــا 
لســموه مكانــة  للكويــت وشــعبها، مؤكــدا أن 
تقديــرا  الكويــت؛  قلــوب شــعب  فــي  خاصــة 
لجهود وإســهامات سموه في تعزيز العالقات 
بالعمــل  واالرتقــاء  البلديــن،  بيــن  األخويــة 
الخليجــي المشــترك، تأكيــدا علــى مــا يتمتــع 

بــه ســموه من حكمة ورؤيــة عميقة لتطورات 
األحــداث وضــرورة التعــاون والتكامــل بيــن 

األشقاء. 
وأكد أن العالقات الكويتية البحرينية تشــكل 
نموذجــا ونبراســا لألجيــال فــي مــدى عمق ما 
يربطهمــا مــن روابــط أخويــة وما تتميــز بهذه 
العالقات من تفاهم وتنســيق عالي المســتوى 
للشــعبين  المشــتركة  المصالــح  لتحقيــق 

الشقيقين.

سمو رئيس الوزراء مستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي

المنامة - بنا

عالقات البحرين والكويت تجسد المعنى األسمى لألخوة بين األشقاء
ســمو رئيــس الــوزراء: اجتماعــات اللجنة العليــا وزيــارات المســؤولين توطد أواصــر التواصل

تحت رعاية وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، بدأت صباح أمس فعاليات 
الملتقــى الثانــي ألمــن المعلومــات )ثقــة( 2019، والــذي تنظمــه هيئــة المعلومــات والحكومة 
اإللكترونيــة بنــادي ضبــاط األمــن العــام، وذلــك بحضور رئيــس محكمة التمييــز نائب رئيس 
واالتصــاالت،  المواصــالت  ووزيــر  والتعليــم،  التربيــة  ووزيــر  للقضــاء،  األعلــى  المجلــس 
ووكيــل وزارة الداخليــة، ورئيــس الجمارك، إضافة إلى عدد من كبار المســؤولين بالوزارات 

والمؤسسات المختلفة والمختصين في مجال أمن المعلومات بالجهات الحكومية.

أن  الداخليــة  وزيــر  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
حمايــة أمــن المعلومــات، من أبــرز التحديات 
التــي يجــب التعامــل معها بجديــة، خصوصا 
مــع تزايــد التهديــدات األمنيــة اإللكترونيــة، 
منوهــا إلى أهمية العمل على تبادل الخبرات 
األمــن  مجــال  فــي  الناجحــة  والتجــارب 
السيبراني والوقوف على األساليب الحديثة 

في مواجهة الجريمة الرقمية.
وأشــار إلــى أن مواصلــة عقــد هــذا الملتقــى، 
ومــا يتضمنــه مــن برامج وورش عمل يســهم 
فــي تعزيــز منظومة التعــاون والتنســيق بين 
الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يتطلب 
العمــل بشــكل مســتمر علــى توفيــر البرامــج 
التدريبيــة المتخصصة الهادفــة إلى تحصين 
أنظمــة االتصــاالت وتقنية المعلومــات، معربًا 
عــن شــكره لكافــة العاملين بهيئــة المعلومات 
علــى  والقائميــن  اإللكترونيــة،  والحكومــة 
مبادرة برنامج “ثقة” ألمن المعلومات، متمنيا 

للجميع التوفيق والنجاح.

القائد: تضافر جهود الجميع 
للتصدي للجرائم اإللكترونية

التنفيــذي  الرئيــس  أعــرب  جهتــه،  مــن 
لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

محمــد القائد عن شــكره وتقديره لوزير 
وحضــوره  رعايتــه  علــى  الداخليــة 
مــا  المعلومــات،  ألمــن  الثانــي  الملتقــى 
يؤكد الدعم الكبير واالهتمام المتواصل 
مــن قبلــه لكافــة المشــاريع والمبــادرات 
الــذي  الهيئــة، األمــر  بهــا  التــي تضطلــع 
يعــزز جهودهــا الرامية لالرتقــاء بمجال 
تقنية المعلومات في القطاع الحكومي، 
مــن  مظلــة  لتوفيــر  المســتمر  وســعيها 
الحمايــة األمنيــة للمنظومــة الحكوميــة 
بمــا يمكنهــا مــن العمــل فــي بيئــة ذات 

جاهزية متقدمة.
النســخة  تنظيــم  أن  القائــد  وأوضــح 

دعــوة  يجســد  الملتقــى،  مــن  الثانيــة 
بضــرورة  المســتمرة  الداخليــة  وزيــر 
تضافــر جهود الجميــع للتصدي للجرائم 
تكريمــه  أن  مضيفــا  اإللكترونيــة، 
كافــة  تبذلــه  لمــا  تقديــرا  يأتــي  اليــوم، 
القطاعــات المعنيــة مــن جهــود فــي هذا 
الشــأن، وتشــجيعا لخلــق بيئة تنافســية 
لرفــع مســتوى النضــج فــي مجــال أمــن 

القطــاع  موظفــي  بيــن  المعلومــات 
العــام وهــذا مــا جســده برنامــج “ثقــة” 

ومستوياته التنافسية الثالثة.
فيمــا تنــاول الخبيــر الدولــي فــي مجال 
مــن  الملحــم  محمــد  الســيبراني  األمــن 
الشــقيقة،  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
أحــدث التوجهــات العالميــة فــي مجــال 
أمــن المعلومــات والسياســات واألنظمــة 

العالــم  دول  تبنتهــا  التــي  والبرامــج 
والشــركات الكبــرى فــي هــذا المجال بما 
يمكنهــا من التصدي ومنــع أي محاوالت 
اختراق ألنظمتها أو تسريب للمعلومات.
وقد قام وزير الداخلية بتكريم 14 جهة 
حكوميــة تــم اعتمادهــا ضمــن برنامــج 
)ثقة( ألمن المعلومات؛ نظرا الســتيفائها 
متطلبات البرنامج بمستوييه )المتقدم( 

عــن  األولــى  وللمــرة  فضــال  و)المبــادر( 
تحقيق جهتين لمســتوى )متميز(، حيث 
كرم جهتيــن هما )اإلدارة العامة لديوان 
البحريــن(  بورصــة  الداخليــة،  وزيــر 
الجتيازهما متطلبات مســتوى “متميز”، 
إضافة إلــى )6( جهات حكومية )اإلدارة 
بــوزارة  والتنظيــم  للتخطيــط  العامــة 
وزارة  الخارجيــة،  وزارة  الداخليــة، 
المواصــالت واالتصــاالت، الهيئة العامة 
جــودة  وهيئــة  االجتماعــي،  للتأميــن 

التعليم والتدريب وجامعة البحرين(.
)وزارة  جهــات   )6( تكريــم  تــم  فيمــا   
التجــارة  وزارة  والتعليــم،  التربيــة 
والصناعــة والســياحة، المجلــس األعلى 
للقضــاء، إدارة المــوارد البشــرية بوزارة 
الداخليــة، مجلــس الشــورى ومفوضيــة 
حقــوق الســجناء والمحتجزيــن( وذلــك 
“مبــادر  مســتوى  متطلبــات  الجتيازهــا 
العربــي،  الخليــج  جامعــة  كــرم،  كمــا   ،“
المعلومــات  هيئــة  مــع  تعاونهــا  نظيــر 
إعــداد  فــي  اإللكترونيــة  والحكومــة 
دراســة تقييــم مدى فعاليــة برنامج ثقة 
ألمــن المعلومــات فــي تطويــر الجهــات 

الحكومية.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية: حماية أمن المعلومات أبرز التحديات

بدء فعاليات الملتقى الثاني ألمن المعلومات )ثقة( 2019 برعاية وزير الداخلية

للكويت وشعبها 
الشقيق مكانة 

خاصة في 
قلوب البحرينيين 

جميعا

الشيخ صباح الخالد 
الحمد الصباح: 

لسمو رئيس الوزراء 
مكانة خاصة 

بقلوب الكويتيين

العالقات الثنائية 
بين الدول 

األشقاء ركيزة 
أساس للعمل 

الخليجي المشترك

للبلدين تاريخ 
مشترك 

وتربطهما وشائج 
القربى ووحدة 

الهدف والمصير

تكريم 14 جهة 
حكومية معتمدة 

ضمن برنامج 
“ثقة”
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أكــد نائــب جاللــة الملــك ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة أن المســيرة التنمويــة الشــاملة التــي اختطهــا عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ عقدين هي القاعدة لكل المنجزات التي تحققت 

للمملكة على األصعدة كافة طوال هذه المسيرة المزهرة بالعطاء المتواصل. 

ونوه سموه بأن الرؤى والتطلعات الملكية 
الســامية هي الطريق المضيء الذي نسير 
تحقيــق  نحــو  النجاحــات  لمواصلــة  فيــه 
للمملكــة،  المنشــودة  التنمويــة  األهــداف 
مشــددا علــى حرصه الدائــم لتنفيذ الرؤى 
ينعكــس  التــي  الملــك  لجاللــة  الطموحــة 

أثرها على خير ونماء الوطن والمواطن.
جــاء ذلــك لــدى لقاء ســموه بقصــر الرفاع 
أمس رئيــس مجلس أمناء مركز البحرين 
والدوليــة  اإلســتراتيجية  للدراســات 
بــن  الشــيخ عبــدهللا  والطاقــة “دراســات” 
أحمــد آل خليفــة، الذي قدم لســموه كتاب 
“عقــدان مزهران” الُمعد مــن جانب المركز 
حيــث  الملــك،  جاللــة  إنجــازات  لتوثيــق 
أشاد سموه بما وثقه الكتاب من منجزات 

عديدة في العهد الزاهر لجاللته في شتى 
المجاالت، والتــي تعد دافعا كبيرا للجميع 
نحــو االســتمرار فــي البنــاء والعمــل؛ مــن 
التــي  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  أجــل 
تأتــي ترجمــًة للنهــج الــذي أرســاه جاللــة 
الملك من أجل ازدهار ونماء اإلنســان عبر 
االســتثمار فــي المواطــن الــذي هــو محور 

النهضة والتنمية.
بهــا  يقــوم  التــي  بالجهــود  وأشــاد ســموه 
عبــر  المجــاالت  جميــع  فــي  “دراســات” 
إصداراتــه المختلفــة، وما قام به من جمع 
وتوثيق لمرحلة مهمة من التاريخ الوطني 
مــن خــالل كتــاب “عقــدان مزهــران”، ومــا 
ســيضيفه هذا الكتاب للمكتبة البحرينية؛ 
عبــر اإلثــراء المعرفــي الــذي ســيقدمه عن 

مــن  عامــا  عشــرين  طــوال  ممتــد  تاريــخ 
العمــل والعطاء والذي تكلل بمنجزات في 
جميــع المحافــل بقيــادة صاحــب الجاللــة 

الملك.
من جانبه، أعرب الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفــة عــن شــكره وتقديــره لصاحــب 

الســمو الملكــي نائــب جاللــة الملــك ولــي 
العهــد علــى مــا يوليــه ســموه مــن اهتمــام 
ودعم لمركز “دراســات” ليواصل مســاعيه 

البحثية والعلمية لنشر إصداراته وتطوير 
فاعــل  بشــكل  الدوليــة  المركــز  عالقــات 

وإيجابي.

نائب جاللة الملك يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز دراسات

المنامة - بنا

المسيرة التي اختطها جاللة الملك هي القاعدة لكل المنجزات
ــدان مـــزهـــران” ــقـ ــاب “عـ ــت ســمــو األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد يــتــســلــم نــســخــة مـــن ك

صــادق نائــب جاللــة الملك ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة وأصدر قانون رقم )4( لســنة 2019 بشــأن تعديل بعض 
أحكام المرســوم بقانون رقم )78( لســنة 2006 بشــأن التأمين ضد التعطل، 

بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب وجاء في القانون ما يلي:

المادة األولى

يســتبدل بتعريف “الهيئة” الوارد في 
المــادة )1(، وبنصوص المواد )8 فقرة 
ج( و )11 فقرة أولى( و )12( و )14( و 
)18 فقرة أولى ( و )19(، من المرسوم 
بقانــون رقم )78( لســنة 2006 بشــأن 
النصــوص  التعطــل،  ضــد  التأميــن 

اآلتية:
مادة )1( تعريف “الهيئة”:

للتأميــن  العامــة  الهيئــة  الهيئــة:   –  3
االجتماعي.

تبيــن  إذا  “ج-  )ج(:  فقــرة   )8( مــادة 
مــن تقريــر الخبيــر االكتــواري وجود 
فائــض فــي الحســاب تعيــن تحويــل 
هذا الفائض إلى حســاب االحتياطي 
العــام للحســاب وال يجــوز التصــرف 
فيــه إال بقــرار مــن مجلــس الــوزراء 
بنــاًء علــى توصيــة مــن الوزيــر بعــد 
مــن  ألي  اإلدارة  مجلــس  موافقــة 

األغراض اآلتية:
زيــادة الحــد األدنــى والحــد األقصى 
للتعويــض واإلعانــة – أو أي من ذلك 
– في ضوء مؤشر أسعار المستهلك.

تمويــل برنامــج التقاعــد االختيــاري 
ولمرة واحدة فقط مع مراعاة المادة 

)8( فقرة )هـ(”
مــادة )11( الفقــرة األولــى: “يصــرف 
ا بواقــع 60 % مــن  التعويــض شــهريًّ
أجر المؤمن عليه على أســاس معدل 
االثنــي عشــر  الشــهري خــالل  أجــره 
شــهًرا الســابقة علــى تعطلــه، وبمــا ال 

يجاوز مبلغ ألف دينار”.
مــادة )12(: )الحــد األدنى للتعويض(: 
“يجب أال يقل الحد األدنى للتعويض 

ا، أو معــدل  عــن مائتــي دينــار شــهريًّ
خــالل  الشــهري  عليــه  المؤمــن  أجــر 
علــى  الســابقة  شــهًرا  عشــر  االثنــي 

تعطله أيهما أقل”.
مــادة )14(: )المــدة القصــوى لصــرف 
أحــكام  مراعــاة  مــع  أ -  التعويــض(: 
الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة تكــون 
التعويــض  لصــرف  القصــوى  المــدة 
متقطعــة  أو  متصلــة  أشــهر  تســعة 
عــن كل مــرة مــن مــرات االســتحقاق 
المنصــوص عليها في المادة )15( من 

هذا القانون.
ب - فــي جميــع األحوال تكــون المدة 
تســعة  التعويــض  لصــرف  القصــوى 
أشهر خالل كل أربعة وعشرين شهًرا 
متصلــة تبــدأ مــن تاريــخ أول صــرف 

يتم خالل هذه المدة. 
“تكــون  األولــى:  الفقــرة   )18( مــادة 

ذوي  مــن  للمتعطليــن  اإلعانــة 
مائتــي  بواقــع  الجامعيــة  المؤهــالت 
، وبواقع مائة وخمسين  دينار شــهرياًّ
مــن غيــر  للمتعطليــن  ا  دينــاًرا شــهريًّ

هؤالء”.
مــادة )19(: )المــدة القصــوى لصــرف 
لصــرف  القصــوى  “المــدة  اإلعانــة(: 
اإلعانة تســعة أشــهر خالل مدة اثني 
عشر شهًرا متصلة، وفي حال تقديم 
تعطــل  بإعانــة  مطالبــة  المســتفيد 
ألكثــر من مرة خالل مدة اثني عشــر 
شــهًرا تصرف لــه خاللها اإلعانة لمدة 

أقصاها تسعة أشهر”.

المادة الثانية

تســتبدل كلمة “الهيئــة” بعبارة الهيئة 
الــواردة  التقاعــد  لصنــدوق  العامــة 
المرســوم  مــن   )29( المــادة  بنــص 

بقانــون رقم )78( لســنة 2006 بشــأن 
التأمين ضد التعطل.

المادة الثالثة

تحــذف عبــارة “أو لــدى الهيئة العامة 
لصنــدوق التقاعــد” من تعريــف كلمة 
“األجــر” الــواردة فــي المــادة )1( مــن 
لســنة   )78( رقــم  بقانــون  المرســوم 
2006 بشــأن التأميــن ضــد التعطــل، 
لصنــدوق  العامــة  “والهيئــة  وعبــارة 
التقاعــد” الــواردة بنــص المــادة )37( 

من ذات القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا 
القانــون، ويعمــل به من اليــوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 بشأن التأمين ضد التعطل

نائب جاللة الملك: حرص ثنائي على تطوير آليات التعاون بين البلدين
ــت ــوي ــك ــع ال ــة مــتــيــنــة مـ ــراكـ ــن شـ ــق مـ ــق ــح ــا ت ــى مـ ــل ــل الـــبـــنـــاء ع ــواصـ ــن تـ ــري ــح ــب ال

 أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
مــا وصلــت إليه العالقات البحرينيــة الكويتية من تقدم في مختلف المجاالت، عززها عمق 
العالقــات األخويــة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشــقيقين، والتي شــكلت 
نموذًجــا متميــًزا يحتــذى بــه علــى صعيد التعــاون الثنائي والعمل المشــترك، والذي عكســه 
اهتمــام ورعايــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وأخيه 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسعيهما 

المستمر لتطوير آليات التعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة.

 وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل 
البناء على ما تحقق من شــراكة متينة بينها 
وبيــن دولــة الكويــت الشــقيقة ودفعهــا إلــى 
مسارات متقدمة وفق الرؤى المشتركة التي 
يحرص كال البلدين الشــقيقين على تعزيزها 

في شتى القطاعات.
جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســموه بقصــر الرفــاع 
الــوزراء وزيــر  امــس نائــب رئيــس مجلــس 
الخارجيــة بدولــة الكويــت الشــقيقة الشــيخ 

صبــاح الخالــد الحمد الصبــاح، بحضور وزير 
الخارجيــة الشــيخ خالــد بن أحمــد بن محمد 
آل خليفة، حيث رحب سموه بالشيخ صباح 
الخالــد الحمد الصباح في بلده الثاني مملكة 
ا أن تتكلل اجتماعات الدورة  البحرين، متمنيًّ
العاشــرة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين 
الشــقيقة  الكويــت  ودولــة  البحريــن  مملكــة 
بالتوفيق والنجاح، منوًها بدور اللجنة العليا 
المشــتركة في ترسيخ العالقات بين البلدين 

الشــقيقين فــي جميــع المجــاالت بمــا يلبــي 
تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

الرســمية  الزيــارات  أن  إلــى  ســموه  ولفــت 
مختلــف  علــى  البلديــن  بيــن  المتبادلــة 
تعزيــز  فــي  بدورهــا  أســهمت  المســتويات 
التعــاون االقتصــادي والتجــاري، بمــا يحقــق 
النمــاء واالزدهار، ويصب في خدمة أهداف 

التنمية المستدامة لكال البلدين الشقيقين.
الخالــد  صبــاح  الشــيخ  أعــرب  جانبــه،  مــن 
الحمــد الصبــاح نائب رئيــس مجلس الوزراء 
الشــقيقة  الكويــت  بدولــة  الخارجيــة  وزيــر 

عن شــكره وتقديــره لصاحب الســمو الملكي 
مــا  علــى  العهــد  ولــي  الملــك  جاللــة  نائــب 
يوليــه ســموه مــن اهتمــام بتطويــر العالقات 
بيــن مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت نحــو 

مجــاالت أوســع، مشــيًدا بمدى عمــق ومتانة 
ــا  ومتمنيًّ الكويتيــة،  البحرينيــة  العالقــات 
لمملكــة البحرين دوام النماء والتقدم بقيادة 

صاحب الجاللة الملك.

المنامة - بنا

بقانون صادر 
عن نائب جاللة 

الملك

الزيارات الرسمية 
المتبادلة تسهم 

بتعزيز التعاون 
االقتصادي 

والتجاري



سمو رئيس الوزراء أكبر داعم لقطاع العقار
ـــج ـــرض الخلي ـــي مع ـــات” ف ـــرض “بناي ـــامل” وع ـــدي الش ـــاركة “البل ـــف: مش خل

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف أن 
رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
لمعــرض الخليــج للبنــاء والعقــار والديكــور تنــم عــن مــدى االهتمــام الحكومي 
برئاســة ســموه لقطــاع اإلنشــاءات والبنــاء بالمملكــة، منّوًهــا باهتمامــه لملــف 
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، األمــر الــذي يثــري العمــل البلدي ويســاعد على 

التقدم خطوات كبيرة في هذا المجال.

المعــرض  إقامــة  أن  خلــف  وأكــد   
بشــكل ســنوي بمشــاركة الجهات ذات 
العالقــة بالقطــاع العقــاري واإلنشــائي 
دعــم  توفيــر  فــي  يســهم  والتصميــم 
بالبحريــن،  العقــاري  للقطــاع  قــوي 
تقــدم  مميــزة  خدمــة  يمثــل  حيــث 
للمستثمر والمطور ليطلع على أحدث 
المنتجــات والخدمات والمشــاريع في 
ســيعّزز  والــذي  المذكــورة  القطاعــات 
مكانــة البحريــن كموقــع اســتراتيجي 
ومفضل لالســتثمار العقاري، ما يسهم 

في رفع حركة االقتصاد وإنعاشها في 
المملكة.

الــوزارة تأتــي   وأضــاف أنَّ مشــاركة 
بالخدمــات  التعريــف  منطلــق  مــن 
المركــز  يقدمهــا  التــي  واإلنجــازات 
البلــدي الشــامل في إصــدار تراخيص 
البنــاء عبــر نظــام “بنايــات”، مــا يعــّزز 
االهتمــام  فــي  الحكومــي  الــدور  مــن 
وتوفيــر  العالميــة  المعاييــر  بتطويــر 
البيئــة المناســبة التي تشــجع وتخدم 

االستثمار العقاري في البالد.

معــرض  بمخرجــات  الوزيــر  وأشــاد   
دعــم  وأكــد  والبنــاء،  للعقــار  الخليــج 
واهتمــام الوزارة لقطاع البناء والعقار 
ممثلــة بالمركــز البلدي الشــامل والذي 
وأهدافــه  “بنايــات”  نظــام  اســتعرض 
كافــة  علــى  الحصــول  وســهولة 

المعلومــات المرتبطــة بالعقــارات عبــر 
التفاعليــة  الخارطــة  تفعيــل  خدمــة 
بنايــات  لنظــام  اإللكترونــي  بالموقــع 
التي توفر كافة االشتراطات وطلبات 
الجهــات  مــن  المســبقة  الموافقــة 

الخدمية المعنية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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650 وظـيـفـة فـي مـعـرض التـعـلـيــم20 شعبان 1440
الوظائف مــن  مــزيــدا  يخلق  الــخــاصــة  المؤسسات  نمو  حــمــيــدان: 

تنفيــذا ألهــداف البرنامــج الوطنــي للتوظيــف الــذي أطلقــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، واســتمرارا 
لتنفيــذ سلســلة المعــارض المتخصصــة والنوعية، افتتــح وزير العمل والتنميــة االجتماعية 
جميــل حميــدان أمــس األربعــاء معــرض التوظيف فــي قطاع التعليــم والتدريــب الخامس، 
والــذي تنظمــه وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية في الفترة مــن 25-24 أبريل الجاري، في 
مبنــى الــوزارة بمدينة زايد، وبحضور عدد مــن أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى فعاليات 

مجتمعية واقتصادية وممثلي أصحاب العمل.

حملــة  توظيــف  المعــرض  ويســتهدف 
الشــهادات الجامعية والدبلوم والثانوية 
العامــة مــن الباحثيــن عــن عمــل، حيــث 
وظيفيــا،  شــاغرا   650 المعــرض  يوفــر 
منشــأة   50 تعرضــه  شــاغرا   311 منهــا 
تعليمية وتدريبية خاصة مثل المدارس 
والجامعات والمعاهد، وتشــمل الوظائف 

اإلدارية، ووظائف المدرسين والمدربين 
والمشــرفين التعليمييــن، وغيرهم، بينما 
توظيــف  فرصــة   347 الــوزارة  تعــرض 
متوفــرة فــي بنــك الشــواغر لديها.وقــام 
الوزيــر بجولــة تفقــد فيهــا أجنحــة الجهــات 
المشــاركة بالمعــرض، والتقــى ممثليهــا، كمــا 
اســتمع لمالحظــات الباحثيــن عــن عمــل عــن 

المعــرض. ولفــت حميدان في تصريح له إلى 
نمــو حجــم الوظائــف للكــوادر الوطنيــة فــي 
قطــاع التعليــم الخــاص، والــذي يأتــي بفضل 
اهتمــام الحكومــة بتدريــب وتأهيــل الكــوادر 
ســوق  فــي  القطاعــات  لمختلــف  الوطنيــة 
العمــل، حيث أثبت الشــباب البحريني قدرته 
ويمكــن  التعليميــة،  المؤسســات  إدارة  علــى 

لمراكز التعليم والتدريب االســتفادة من هذه 
مــن  احتياجاتهــا  وتلبيــة  الوطنيــة  العناصــر 
الكوادر المؤهلة، الفتا إلى التجارب الناجحة 
للمؤسســات التعليميــة التــي اعتمــدت علــى 
اإلداريــة  الهيئــات  فــي  البحرينــي  العنصــر 
والتعليميــة، وحققــت مــن خاللهــا العديد من 
المكتسبات على صعيد اإلنتاجية والربحية.

من افتتاح المعرض التعليمي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره

تنعى عائلة المسلم

المرحوم بإذن هللا تعالى إبنهم البار

عادل ابن المرحوم مهنا بن جبر المسلم 
شقيق خالد وحمد إبني مهنا بن جبر المسلم

الذي وافته المنية يوم األحد الماضي 

تغمد هللا الفقيد بواسع رحمة وألهم أهله الصبر والسلوان

تقبل التعازي بمجلس المسلم بمدينة الحد يومي  السبت ٢٧ و األحد ٢٨ إبريل ٢٠١٩ م.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

Û  ال أشعر بالوحدة ولو كنت مسافرا بحقيبة مثقوبة بجروح، مادام هناك على أرض الحضارة
رصيف يتيم، وفنجان قهوة يشــاطرك غربتك، وكتاب معرفي يوقد المصابيح في شــوارع 
عقلك المليء باألتربة. كان ميكافيللي يختبئ خلف معاطف كتبه مستمتعا بسهرة معرفية 
مــع كتــب الفالســفة. ما أجمل أن يكون أصدقاؤك فالســفة وشــعراء وكتابــا. أنا في كل ليلة 
أرتب طاولة السهرة وأحضر الشاي والقهوة كنادل معرفي، يطرق بابي نزار قباني، وهوجو، 
وبودليــر، وبيتهوفــن، والمارتيــن، وجــون لــوك، ودافينشــي، وأوســكار وايلــد، ومونتســكيو، 
نســهر حتــى الصبــاح نتبــادل كــؤوس المعرفة، ونحتســى أطيب األفكار. هــذه رئة من رئات 
كوكتيــل الحيــاة التــي أدعــو لها عظمــاء المجد، أال يقصــروا المعرفة على علــم، ويغفلوا عن 
بقية العلوم. كي تخرج من أسر االكتئاب البد من كوكتيل المعرفة، فهي العقاقير الحقيقية 
لمواجهة جروح الحياة. فارســطوا يعلمك األخالق والمنطق، وأبيقور يعلمك فلســفة اللذة، 
وجــان جــاك روســو يأخذك إلى حيث الــروح والعقل، وفولتير يقرأ عليك مزامير التســامح، 
وكانط يوقد عصرك بالتنوير، ونيتشــه يعلمك أهميًة القوة وأنت تصارع وحوش البشــرية، 
وديــوي يصــر عليك بالعلم لتســيطر على العالم، وجون لوك يعــزز لك أهمية الحرية الفكرية 
ال أن تكون عبدا عند صنم بشري أو أيديولوجي، وابن رشد يعلمك تقديس تحرير العقول. 
أمــا اإلمــام علــي “ع”، فيعلمــك كيــف تكــون اإلنســان الكامــل علــى االرض عقال وقلبــا وَخلقا 
وُخلقا. عظماء المجد اكتأبوا ألنهم إذا دخلوا زقاقا ال يخرجون منه أو ال يسعون إلى نظرية 
)كوكتيــل الحيــاة(، وهــي فلســفتي للحياة. وجــدت أن الحب هو أكبر عامــل لمتزق روحهم، 
وإن أســوأ شــيء هو ســجن الفكرة. أن تسجن نفسك في وهم عدم قدرتك على االستمتاع 
بالحياة تحت حجة أنك تعيش في زنزانة الذكريات أو انتفاخ المسؤولية الخانقة أو خنجر 
الحب أو حساسية المنصب. يقول الماغوط “ إن الموت ليس هو الخسارة الكبرى، الخسارة 
األكبــر هــو مــا يموت فينا ونحن أحياء”، وهو القائل: “إننــي ألمح آثار أقدام على قلبي”. من 
منــا ال يوجــد علــى قلبــه آثار أقدام مــن حبيبة أو أهل أو صديق؟ أعلــم أن الحب قاس، لكن 
القوّي هو من يتجاوزه كما قال أديب “لكل الذين أربكوا النبض بداخلنا يوما، حتى ظننا أننا 
لن نســتفيق من قســوة الشــعور، ســبحان من جعلكم صفحة مطوية على رف قديم”. أقول 
ليس هناك أقســى من مســح ذكريات جميلة، ويوما قلت: “وما زلت أحاول جاهدا مســح ما 
تبقــى مــن ذكريات، وأنا أشــبه بأم تحاول خنق وحيدهــا”. وأتذكر أني قلت ذات يوم متألما 
لمشــهد عاشــق قتله الحب “أســائل نفســي، كيف يكون اإلنســان بال ذاكرة، كيف له أن يضع 
األيام الجميلة في تابوت خشــبي يحرق لتختصر الذكرى، والجســد رمادا في قارورة تلقى 
في بحر، وهل للعاشــق الذي بنى برج الحب ذات يوم يســتبدله ببناء مقبرة؟ وأقول اليوم: 
“وكيــف للهمــس والتمتمــات، ورمش العيون، وقبــالت اللهفة أن تســتحيل جثثا متهرئة في 
مقبــرة الذاكــرة؟ أهكذا هــي نهاية الحب، ولو كان معتقا، وقديمــا ككتدرائية نوتردام تكون 

على موعد مع االحتراق!”.
Û  ألُمك للريح ال حاجة بي لجناحين كي أطير. وحيدا أنا في الجب ال إخوة صدق، ال يعقوب“

ليبكيــك، وال زليخــة لتراودك، أنت بئر نفســك، ذبيح نفســك، أنــت وال دٌم على قميصك. أنت 
القاتل والمقتول، تسفك دم قلبك باكيا، وتمشي في جنازتك”. اغفروا لي كلماتي المتشظية 
أوجاعا وخناجر عن عظماء التاريخ. أحيانا يشــعر العظيم أن العالم اتفق أن يبكيه. صورة 
بيتهوفن ملقى على رصيف، والصبية الصغار يركلونه بأرجلهم، ويتفنون في أشد اللكمات 
قســوة. منظر الفيلم هزني وأنا أرى أســطورة الموسيقى تركلها أرجل أطفال بال عقل. كيف 
لفــان جــوخ الــذي رســم 2000 لوحة )لم يبع إال لوحه بســعر بخس( أن يمــوت جائعا، ويكون 
طعامه رصاصة انتحار ثم تباع لوحاته بالماليين؟ كيف للشاعر الفرنسي إلمارتين وهو ابن 
النبالء أن يقوده القدر لبيع منزله ومكتبته بســبب الفواتير ويموت فقيرا؟ على العظيم أال 

ييأس لالكتئاب، ويشق طريقه للحياة.

المجد 
واالكتئاب “8” سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com



 اجتمع وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة أخيه الشيخ صباح الخالد 

الحمد الصباح. 

ورحب الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفــة بأخيه الشــيخ صبــاح الخالد الحمد 
األخويــة  العالقــات  أن  مؤكــًدا  الصبــاح، 
ودولــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  التاريخيــة 
الكويت الشقيقة تتسم بالرسوخ واالزدهار 
فــي كافــة المجــاالت، حيــث تســتند علــى 
والتقديــر  االحتــرام  مــن  صلبــة  أســس 
والمــودة ووشــائج القربى ووحــدة المصير 
المشــترك وتحظى باهتمــام دائم وكبير من 
قبــل البلدين الشــقيقين بما يدفــع بمختلف 

أوجه التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب. 
الخالــد  صبــاح  الشــيخ  عبــر  جانبــه،  مــن   
الحمد الصبــاح عن اعتزازه بعمق العالقات 
األخويــة التــي تجمــع بيــن مملكــة البحرين 
ودولــة الكويــت، مؤكــًدا أن هــذه العالقــات 
بيــن  للعالقــات  نموذًجــا  وســتظل  كانــت 

األشقاء في شتى المجاالت. 
المنامــة  وفــي ســياق متصــل، اســتضافت 
العليــا  للجنــة  العاشــرة  الــدورة  أمــس 
البحريــن  بيــن مملكــة  للتعــاون  المشــتركة 
وزيــر  برئاســة  وذلــك  الكويــت،  ودولــة 
الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفــة، ونائــب رئيس مجلــس الوزراء، 
أخيــه  الكويــت  بدولــة  الخارجيــة  وزيــر 

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. 
بيــن  العالقــة  أن  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد   
مملكة البحريــن ودولة الكويت ترتكز على 
قويــة  ووشــائج  عميقــة  وروابــط  صــالت 
مــن المــودة والتفاهــم التــي رســخها اآلباء 
فــي  متجــذرة  عالقــات  وأنهــا  واألجــداد، 
تاريــخ البلديــن، ولها محطاتهــا التي نفاخر 
بهــا لمــا تعكســه مــن أخــوة صادقــة ومحبة 
بيــن األشــقاء، مشــيًرا إلــى أن من الســمات 
الثابتــة التــي تميــز العالقــات الوطيدة بين 
الدائــم  األخــوي  التواصــل  ذلــك  البلديــن 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفة، وأميــر دولة الكويت 
أخيه حضرة صاحب الســمو الشــيخ صباح 
الصبــاح، وحرصهمــا علــى  الجابــر  األحمــد 

تطويــر وتنمية العالقــات في كل المجاالت 
للوصــول بهــا إلــى أعلــى درجــات التنســيق 
والتعــاون لمــا فيــه خيــر وصالــح البلديــن 

والشعبين الشقيقين. 
 وشــّدد وزيــر الخارجيــة علــى أن مواقــف 
دولة الكويت تجاه مملكة البحرين ســتظل 
حاضــرة علــى الــدوام في الذاكــرة الوطنية 
البحرينيــة ألنهــا مواقــف جســدت بصــدق 
البلديــن  بيــن  األخويــة  العالقــات  متانــة 
وطبيعتهــا الخاصــة، مجــدًدا عميــق الشــكر 
لدولة الكويت الشقيقة على دعمها المستمر 
لمملكــة البحريــن وخاصــة دعمهــا لبرنامــج 
التــوازن المالــي الذي تنفــذه المملكة، وذلك 
تجســيًدا لوحــدة المصيــر المشــترك، وقــوة 

ومتانة الروابط األخوية. 
ونوه وزير الخارجية بالدور التنموي الرائد 
الــذي تقــوم به دولة الكويت الشــقيقة على 
الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي ومبادراتهــا 
يحتــذى  نموذًجــا  تقــدم  التــي  المتواصلــة 
بــه فــي العمــل الجماعــي المثمــر والتعــاون 
المشــترك البنــاء الــذي يعــود بالنفــع والخير 

على الجميع. 
وأعــرب الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة 
أمثــل  وإقــرار  دراســة  إلــى  تطلعــه  عــن 
الســبل فــي دعم مســيرة التعاون المشــترك 
القطاعــات، والتوقيــع  فــي جميــع  الخيــرة 
علــى عدد مــن مذكــرات التفاهــم والبرامج 
التنفيذية وتشــمل مجال الجمارك، ومجال 
الزراعــي  والمجــال  اإللكترونيــة،  التجــارة 
مجــال  فــي  والتعــاون  البحريــة،  والثــروة 
الثقافــة والفنــون، ومجــال حمايــة البيئــة، 
ومذكــرة تفاهــم بيــن وكالــة أنبــاء البحرين 
بالتوقيــع  مرحًبــا  الكويــت،  أنبــاء  ووكالــة 
علــى مذكــرة التفاهــم المهمــة بيــن غرفتــي 
التجــارة والصناعة في البلدين الشــقيقين، 
بمــا يعكس اإليمان المشــترك بالــدور الكبير 
العالقــات  تعزيــز  فــي  الخــاص  للقطــاع 

األخوية بيننا. 
 من جانبه، أكد الشيخ صباح الخالد الحمد 

الصباح الرغبة المشتركة في دفع العالقات 
التاريخيــة القوية والمتينة التي تجمع بين 
التوجيهــات  ظــل  فــي  الشــقيقين  البلديــن 
بحكمــة  مشــيًدا  البلديــن،  لقــادة  الحكيمــة 
جاللــة الملــك ورؤيته الثاقبــة إزاء القضايا 
والمســيرة  المنطقــة  باســتقرار  المتعلقــة 

المباركــة لمجلس التعــاون الخليجي والتي 
دولــة  قبــل  مــن  كبيــر  تقديــر  محــل  هــي 
تشــهده  الــذي  بالتطــور  منوًهــا  الكويــت، 
البحريــن فــي العهــد الميمــون لجاللتــه مــن 

تنميٍة شاملٍة في مختلف المجاالت. 
كمــا تحــدث كل مــن رئيــس غرفــة التجارة 

مجلــس  وعضــو  نــاس،  ســمير  والصناعــة 
إدارة غرفــة تجارة وصناعة الكويت ســاير 
الســاير عمــا يشــهده التعاون المشــترك بين 
القطــاع الخاص في كال البلدين الشــقيقين 
فــي المجــاالت المختلفــة وأهميــة التعــاون 
المســتمر بيــن غرفتــي التجــارة والصناعــة 

فــي تعزيــز العالقــات الثنائيــة علــى شــتى 
الهائلــة  الفــرص  ظــل  فــي  األصعــدة، 
واإلمكانيــات المتوفــرة للمضــي بالعالقــات 
وبمــا  والكويــت  البحريــن  بيــن  األخويــة 
يسهم في تعزيز المصالح المشتركة ويلبي 

تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. 

المنامة - وزارة الخارجية

التوقيع على 7 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البحرين والكويت
الجانبــان يؤكــدان حرصهمــا علــى تعزيــز وتطويــر العالقــات فــي مختلــف المجاالت

تنفيــًذا للتوجيهــات العليــا الســامية لعاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفة، وأمير دولة الكويت أخيه صاحب الســمو الشيخ صباح األحمد 
الجابــر الصبــاح، وحرصهمــا على تطوير وتعزيز التنســيق والتعاون والتشــاور بما 

يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

التاريخيــة  األخويــة  الروابــط  إلــى  واســتناًدا 
والوثيقــة واألهــداف المشــتركة بيــن البلديــن 
المســاعي  ضــوء  وفــي  الشــقيقين،  الشــعبين 
المشــتركة للســمو بالعالقات الثنائية الراسخة. 
والتزاًما بالمبادئ واألهداف المشتركة لمجلس 
دعــم  فــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
العالقات األخويــة بين دوله، وتنفيًذا التفاقية 
إنشــاء اللجنــة العليــا المشــتركة للتعــاون بيــن 

مملكة البحرين ودولة الكويت. 
 عقــدت اللجنــة العليــا المشــتركة للتعــاون بين 
مملكة البحرين ودولة الكويت دورتها العاشرة 
بمدينــة المنامــة بمملكة البحريــن، وذلك يومي 

 2019 أبريــل  و24   23 واألربعــاء  الثالثــاء 
برئاســة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل 
خليفــة وزيــر خارجيــة مملكة البحريــن وأخيه 
نائــب  الصبــاح  الحمــد  خالــد  صبــاح  الشــيخ 
رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية بدولة 
الكويــت، وبمشــاركة عدد من كبار المســؤولين 

في البلدين الشقيقين. 
وفــي جــو ســادته روح المــودة واإلخــاء الــذي 
المميــزة،  التاريخيــة  العالقــات  عمــق  يعكــس 
التعــاون  أوجــه  جميــع  الجانبــان  اســتعرض 
بينهمــا  القائمــة  الوطيــدة  الثنائيــة  والعالقــات 
فــي مختلــف المجــاالت، وعبــرا عــن ارتياحهما 

لمــا تحقــق من نتائج إيجابية فــي إطار اللجنة 
العليــا المشــتركة تحقيًقا للتوجيهات الســامية 
لقائــدي البلديــن الشــقيقين بمــا يخــدم ويحقق 
والمصالــح  والتكامــل  التعــاون  مــن  المزيــد 

المشتركة. 
وأكــد الجانبــان حرصهمــا على أهميــة مواصلة 
تعزيــز وتطوير عالقاتهمــا الثنائية في مختلف 
المجــاالت، واتخــاذ خطــوات عملية تســهم في 

تعزيزها والرقي بها. 
 وفــي هــذا اإلطــار عبــر الجانــب البحريني عن 
تقديــره الكبيــر للــدور الكويتــي المشــهود فــي 
مجــال دعم جهــود مملكة البحريــن في العديد 
العالقــات  عمــق  يعكــس  بمــا  القطاعــات  مــن 

األخوية وتميزها. 
هــذا  ومواصلــة  دعــم  أهميــة  علــى  وتأكيــًدا 
التعــاون وتفعيلــه بيــن البلدين الشــقيقين وقع 
التفاهــم  مذكــرات  مــن  عــدد  علــى  الجانبــان 

والبرامج التنفيذية وهي كالتالي:
مذكــرة تفاهم في مجال الجمارك بين حكومة 
مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت، مذكرة 
تفاهــم بيــن وكالة أنبــاء البحريــن ووكالة أنباء 
الكويــت، مذكــرة تفاهــم فــي مجــال التجــارة 
البحريــن  مملكــة  حكومــة  بيــن  اإللكترونيــة 
تنفيــذي  برنامــج  الكويــت،  دولــة  وحكومــة 
البحريــة  والثــروة  الزراعيــة  المجــاالت  فــي 
بيــن حكومــة مملكــة البحريــن وحكومــة دولــة 
برنامــج   ،2021  -  2019 لألعــوام  الكويــت 
تنفيــذي للتعــاون فــي مجــال الثقافــة والفنون 
بيــن حكومــة مملكــة البحريــن وحكومــة دولــة 
برنامــج   ،2021  -  2019 لألعــوام  الكويــت 
تنفيــذي فــي مجــال حماية البيئــة بين حكومة 
الكويــت  دولــة  وحكومــة  البحريــن  مملكــة 

لألعوام 2019 - 2021.
 كمــا تــم التوقيــع على محضــر االجتمــاع الذي 

بيــن  التعــاون  وتطويــر  تعزيــز  ســبل  تضمــن 
مجــاالت  مــن  عــدد  فــي  الشــقيقين  البلديــن 

التعاون الحيوية والمهمة األخرى. 
ورحــب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم 
بيــن غرفتــي التجــارة والصناعــة فــي البلديــن 
التعــاون  تعزيــز  فــي  تســهم  التــي  الشــقيقين، 
القطــاع  فــي  الخبــرات  وتبــادل  والتنســيق 
الخاص وتوطيد التبادل التجاري بين البلدين. 
ا   كمــا أكــد الجانبــان تطلعهمــا إلــى العمــل ســويًّ
وأبديــا  عليــه  التوقيــع  تــم  مــا  تفعيــل  علــى 
رغبتهمــا فــي تطوير أوســع وأشــمل لعالقاتهما 
الوطيدة لمختلف المجاالت الســيما السياسية 
والتجاريــة  واالســتثمارية  واالقتصاديــة 
علــى  التوقيــع  وإلــى  والفنيــة،  والثقافيــة 
عمــل  وبرامــج  تفاهــم  ومذكــرات  اتفاقيــات 
والتخطيــط  القادمــة،  الفتــرة  فــي  جديــدة 
لوضــع آليــات جديــدة لتنفيــذ مضامينهــا، ممــا 

يعكــس رغبتهمــا بدفع التعاون بينهما الى آفاق 
مســتقبلية رحبة وطموحة، بما ينســجم ويعزز 

آليات العمل المشترك. 
القضايــا  مــن  عــدًدا  الجانبــان  اســتعرض  كمــا 
اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك، 
وأكدا أهمية اســتمرار التنســيق والتشــاور بين 

البلدين حيالها. 
وفــي ختــام أعمــال اللجنــة عّبــر الشــيخ صباح 
خالد الحمد الصباح عن شــكره وتقديره ألخيه 
الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، لمــا قوبــل 
بــه والوفد المرافــق من كــرم الضيافة وحفاوة 
نائــب  الزيــارة، وقــدم  االســتقبال خــالل هــذه 
رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية بدولة 
الكويــت الدعــوة إلى وزيــر الخارجية وأعضاء 
اللجنــة مــن الجانــب البحريني لزيــارة الكويت 
العــام المقبــل لعقــد اجتماعات الــدورة القادمة 

للجنة.

البيان المشترك الصادر عن االجتماع

07 local@albiladpress.com
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مواقف الكويت ستظل حاضرة على الدوام في الذاكرة الوطنية البحرينية «

نشكر الكويت على دعمها المستمر وخاصة دعمها لبرنامج التوازن المالي «

دراسة وإقرار أمثل السبل في دعم مسيرة التعاون الخيرة في جميع  «
القطاعات

خالد بن أحمد:
رغبة مشتركة في دفع العالقات التاريخية القوية والمتينة التي تجمع  «

البلدين

حكمة جاللة الملك ورؤيته الثاقبة المتعلقة باستقرار المنطقة محل  «
تقديرنا

صباح الخالد الحمد:

المنامة - بنا المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

أشــاد وزير شــؤون اإلعالم، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين 
للتنمية السياســية علــي الرميحي بإبداعات الشــباب البحريني 
وإســهاماته المبتكــرة فــي مجــال العمــل اإلعالمــي المســؤول، 
وتوظيف قدراتهم العلمية والمعرفية ومهاراتهم الفنية في نشر 
التوعيــة المجتمعية والتثقيف فــي مختلف المجاالت الصحية 
والتنموية، بما ينشــد خدمة المجتمع وصالح اإلنســانية.وأعرب 
الرميحــي لــدى اســتقباله أمــس اثنين مــن الكــوادر الشــبابية المتميزة 
مــن العامليــن في وزارة شــؤون اإلعالم عن تهانيه واعتــزازه بفوزهما 
فــي جائــزة )وعي( التي تنظمها وزارة الصحة الســعودية بالشــراكة مع 
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهما: هاجر بوجيري 
الفائزة بالمركز الثالث في فئة الموشن جرافيك حول موضوع الصحة 
النفســية وأضــرار مــرض فقــدان الشــهية العصبــي فــي فيلــم بعنــوان 
)المــرآة تكــذب(، ومحمد الصقر الفائز بالمركز الخامس في فئة األفالم 

القصيرة بعنوان )انهض(؛ للحث على الحركة وممارسة الرياضة.
وأشــاد الوزيــر بحصــول البحريــن علــى 6 جوائــز ضمــن فئــات جائــزة 
)وعــي( الهادفــة إلــى تحفيــز المجتمعــات الخليجيــة والعربيــة بأدوات 

إعالمية مبتكرة على اتباع نمط حياة صحي ســليم للحد من اإلصابة 
باألمــراض وزيــادة النشــاط واإلنتــاج الوظيفــي، عبــر إنتــاج األفــالم 
القصيــرة والمتحركــة والصور الفوتوغرافيــة وتصميم االنفوجرافيك، 

إلى جانب تعزيز الصحة المدرسية.
من جانبهما، عبر الموظفان بوجيري والصقر عن شــكرهما وتقديرهما 
لوزير اإلعالم على تقديره وتحفيزه الدائم للكوادر الشــبابية الوطنية 
علــى إنتــاج األعمــال الفنيــة والتليفزيونيــة ذات المضاميــن اإلنســانية 
والمجتمعية البناءة، بما يســهم في خدمة الوطن والمواطنين، ويرفع 
اسم المملكة عالًيا في مختلف المحافل اإلعالمية اإلقليمية والدولية.

الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  شــارك 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة فــي 
يعقــد  الــذي  األول  المالــي  القطــاع  مؤتمــر 
فــي الريــاض، تحــت رعاية خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بن عبــد العزيز آل 
ســعود، فــي الفتــرة 24 - 25 أبريــل الجــاري 

بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
وأعــرب الشــيخ ســلمان بــن خليفة عــن بالغ 
امتنانــه للمشــاركة التــي تســتقطب صّنــاع 
القــرار في القطاع المالــي وكبار التنفيذيين 
بأهميــة  منوًهــا  الماليــة،  المؤسســات  فــي 
انعقــاد مثــل هــذه المؤتمــرات الماليــة التــي 
تســهم فــي تطوير القطــاع المالي من خالل 
عدة عناصر أساســية كالتوجه نحو مجتمع 
غير نقدي عن طريق استخدام التكنولوجيا 
الماليــة وتعزيز االســتثمار في هــذا المجال، 

بما يســهم في توفير وظائــف نوعية عالية، 
ســوق  فــي  الســيولة  تعميــق  جانــب  إلــى 
األســهم، وشــمولية قطاع الخدمات المالية، 
وتحفيز نشر البنية التحتية الرقمية، ودعم 
للقطــاع  التحتيــة  البنيــة  فــي  االبتــكارات 
الماليــة، ســعًيا لتعزيز المكانــة المالية محليا 

وإقليميا ودوليا.

 ويهدف المؤتمر إلى إبراز الموقع التنافسي 
المالــي الســعودي، وجمــع  للقطــاع  المتميــز 
منصــة  ضمــن  الماليــة  الصناعــة  أقطــاب 
والمعلومــات  الخبــرات  وتبــادل  حواريــة، 
ومناقشــة التحديــات والممارســات لتطوير 
القطاع المالي، وعرض الفرص االستثمارية 

في القطاع المالي السعودي.

الرميحــي يشــيد بإبداعــات الشــباب فــي العمــل اإلعالمي المســؤول وزير االقتصاد: دعم االبتكارات في البنية التحتية للقطاع

البحرين تفوز بـ 6 جوائز ضمن فئات “وعي” السعودية مؤتمر الرياض يجمع أقطاب الصناعة المالية



المنامة - الشؤون اإلسالمية

اعتمــدت إدارة شــؤون القــرآن الكريم 
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  بــوزارة 
واألوقاف مؤخًرا عدًدا من المسابقات 
فــي  ذلــك  ويأتــي  المحليــة،  القرآنيــة 
ظــل قيــام قســم المســابقات القرآنيــة 
الكريــم  القــرآن  شــؤون  إلدارة  التابــع 
مــع مطلع العــام الجاري بإصــدار دليل 
موحد ينظم عمل المســابقات القرآنية 
 28 إلــى  وصلــت  والتــي  المحليــة، 

مسابقة قرآنية.
القــرآن  شــؤون  إدارة  مديــر  وأشــاد 
بالدعــم  العمــري  عبــدهللا  الكريــم 
جميــع  بــه  تحظــى  الــذي  المســتمر 
البرامــج واألنشــطة المتعلقــة بخدمــة 
القــرآن الكريم وحفاظه ومراكز تعليم 
القرآن الكريم من جالة الملك، برعاية 
عــدد من المســابقات القرآنية المحلية 
للبحريــن  أصبحــت  حتــى  والدوليــة، 
سمعة طيبة في مجال القرآن الكريم.

“شؤون القرآن” 
تعتمد 28 

مسابقة قرآنية

تم في المؤتمر العام التاسع لاتحاد العربي 
لــرواد الكشــافة والمرشــدات والمنعقــد في 
القاهرة بالفترة 20 - 27 أبريل الجاري منح 
للقائــد الكشــفي عيســى  القــادة الكشــفية 
ســيار، تقديًرا لجهوده في العمل اإلنســاني 
الكشــفي  والعمــل  عمومــا،  التطوعــي 
خصوصــا بحضور أكثر من 300 رائد وقائد 
كشفي من الدول العربية وبحضور عالمي.

 وتعد القادة الكشــفية أرفع تكريم كشــفي 
عربــي وتمنــح للقــادة الذيــن أفنــوا حياتهم 
فــي خدمــة اإلنســانية. وانضم القائد ســيار 
للحركة الكشفية العام 1978 كقائد متطوع 
العربيــة  المرحلــة  إلــى  ثــم وصــل  مبتــدئ، 
والعالمية وشــارك فــي العديد من مخيمات 
ومعســكرات تنميــة المجتمعــات المحليــة، 
وخــارج  داخــل  القــادة  بتدريــب  قــام  كمــا 
وإدارة  تأســيس  فــي  وســاهم  البحريــن. 

العديد من المنظمات غير الحكومية.

“يســعدني  ســيار:  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
أن أهــدي التكريــم لبلــدي الحبيــب عمومــا 
والقــادة ورواد الكشــافة خصوصــا”، داعيــا 
دور  وتفعيــل  لدعــم  العربيــة  “الحكومــات 
الكشــافة والمرشــدات الشــباب فــي تنميــة 
الذات لخدمة وتنمية مجتمعاتهم، وطالبها 

والجمعيــات  االتحــادات  مــن  تجعــل  بــأال 
وعاقــات  مناســبات  جمعيــات  الشــبابية 
عامة، بل يجب أن يكون لها دور فاعل من 
خال إشراكهم في وضع الخطط والبرامج 
التــي تســاهم فــي انخراطهــم فــي تطويــر 

المجتمع”.

أثناء التكريم

اإلنســانية لجهــوده  تقديــًرا  عربــي  تكريــم  أرفــع  نــال 

سيار يحوز قالدة القائد الكشفي
المحرق - جمعية المحرق

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية المحرق صالح بوحســن أســمى آيات 
الشــكر وجزيــل االمتنان إلى مقام عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة على تفضل جاللته بتخصيص أرض إلنشاء 
صالة مناسبات متعددة األغراض إلقامة الفعاليات االجتماعية فيها؛ 

خدمة ألهالي محافظة المحرق.

وأكــد بوحســن أن هــذه المكرمــة 
البهجــة  أدخلــت  الســامية 
لمــا  المواطنيــن  علــى  والســرور 
يلمســوه من اهتمام كبير ورعاية 
ســامية يعتــزون بها أيمــا اعتزاز، 
المزيــد  إلــى  جميعــا  وتدفعهــم 
ومواصلــة  والعطــاء  البــذل  مــن 
واجبهــم الوطنــي مــن أجــل دعم 
ظــل  فــي  التنمويــة  المســيرة 
لعاهــل  الســديدة  التوجيهــات 

الباد.
وأشــار إلى أن ما تشهده المحرق 
تنمويــة  ومشــاريع  نهضــة  مــن 
الدائمــة  الرعايــة  بفضــل  لهــو 

لجالــة  الســامية  والتوجيهــات 
المســتقبل  أن  مؤكــدا  الملــك، 
يحمــل المزيــد مــن بشــائر الخيــر 
مختلــف  فــي  المحــرق  ألهالــي 
المجاالت وعلى شتى األصعدة.

وشدد على أن محافظة المحرق 
تاريــخ  مــن  غاليــا  جــزًءا  تمثــل 
بلدنــا العريق بحضارتــه وثقافته 
بــه  تحظــى  لمــا  ونظــًرا  وتراثــه 
مــن مكانــة خاصــة لــدى صاحــب 
يحــرص  حيــث  الملــك،  الجالــة 
أهالــي  اســتقبال  علــى  جالتــه 
المحــرق وااللتقاء بهم في جميع 
المناسبات، وتلبية احتياجاتهم.

جمعية المحرق تشيد بالمكرمة الملكية

08local@albiladpress.com
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بدء تشييد 303 وحدات بـ “مدينة سلمان”20 شعبان 1440
الحمـــر: بكلفـــة تبلـــغ 13.5 مليـــون دينـــار وتســـتغرق 24 شـــهًرا

صــّرح وزيــر اإلســكان باســم الحمــر بــأن الــوزارة ســتطلق خــالل شــهر يونيــو المقبــل حزمة 
جديــدة مــن الوحدات الســكنية فــي مدينة ســلمان، تتضمن 303 وحدات ســكنية باإلضافة 

إلى أعمال البنية التحتية الثانوية، على أن تستغرق المدة الزمنية للبناء 24 شهًرا.

 303 تنفيــذ  كلفــة  أن  اإلســكان  وقــال وزيــر 
 13.5 تبلــغ  المدينــة  فــي  جديــدة  وحــدات 
مليــون دينــار، وأن الــوزارة بدأت فــي أعمال 
تســوير الموقع وتهيئة التربة اســتعداًدا لبدء 
األعمال اإلنشائية، منّوًها إلى أن هذه الحزمة 
سيعقبها دفعات أخرى في المدينة الجديدة. 
ونــّوه إلــى مواصلــة الــوزارة خططهــا لتنفيــذ 
األمــر الملكــي الســامي ببنــاء 40 ألــف وحــدة 
ســكنية، التــي أنجــزت منهــا الــوزارة 25 ألــف 
وحــدة فــي برنامــج عمــل الحكومــة الســابق، 
مضيًفــا أن الــوزارة تنتظر توافــر االعتمادات 
الماليــة للمشــاريع التــي أدرجــت فــي خطتها 

لبناء الوحدات الســكنية على مدى الســنوات 
األربعة المقبلة؛ تنفيًذا لالتزامات اإلســكانية 

الواردة في برنامج عمل الحكومة.
وأكد أن مشــروع مدينة ســلمان أسهم بشكل 
اإلســكانية  الطلبــات  آالف  تلبيــة  فــي  كبيــر 
ســيما  وال  االنتظــار،  قوائــم  علــى  المدرجــة 
مــن  تعــد  التــي  الشــمالية  المحافظــة  فــي 
مــن  المرتفعــة  الكثافــة  ذات  المحافظــات 
حيــث عــدد الطلبــات اإلســكانية، مؤكــًدا أن 
توالي تنفيذ المشــاريع في المدينة من شــأنه 
الســير علــى ذات النهــج فــي تلبيــة الطلبــات 
اإلسكانية، ســواء في المحافظة الشمالية أو 

المحافظات األخرى.
وأردف أن مشــاريع مــدن البحريــن الجديــدة 
بشــكل  تســهم  باعتبارهــا  رائــدة  فكــرة  تعــد 
وهــي  االنتظــار،  قوائــم  خفــض  فــي  كبيــر 
تحقق مبــادئ وأهداف رؤية مملكة البحرين 

االقتصاديــة 2030، وأن فكــرة تنفيــذ المــدن 
مســتمدة مــن تجــارب المملكــة الســابقة فــي 
تأســيس مدينة عيســى ومدينة حمــد اللتين 
الكثافــة  ذات  الرئيســة  المــدن  مــن  تعــدان 

السكانية في المملكة.

المنامة - وزارة االسكان

أصحــاب  مــن  مجموعــة  قامــت 
بالمحافظــة  األهليــة  المجالــس 
الجنوبية بزيارة الرئيس التنفيذي 
البحــر،  أحمــد  “البــاد”  لصحيفــة 
لتقديــم رســالة شــكر علــى وقفــة 
الصحيفة المشــرفة مــع المجالس 
أصحــاب  وأكــد  وروادهــا.  األهليــة 

الصحــف  مــن  “البــاد”  أن  المجالــس 
المتنوعــة  بمواضيعهــا  المعروفــة 
المفيــدة واألخبــار العالميــة والمحلية 
البحرينــي  القــارئ  إلــى  تصــل  التــي 
الــذي يحــرص علــى متابعتهــا يوميــا، 
ازديــادا  تشــهد  أنهــا  إلــى  مشــيرين 

ملحوظا في عدد قرائها.

البحر يستقبل أصحاب مجالس “الجنوبية”

تدريبات المشاة العسكرية عصب رئيس لرفع الكفاءة
ــة ــزيـ ــاهـ ــجـ ــرس الــــوطــــنــــي: حــــــرص دائــــــــم عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـ ــ ــحـ ــ مــــديــــر أركـــــــــان الـ

رعى مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشــيخ عبدالعزيز بن ســعود آل خليفة 
ختــام مســابقة حــركات المشــاة الثامنــة بيــن وحــدات وكتائــب الحــرس الوطنــي فــي 
نسختها الثامنة، وذلك صباح أمس بميدان المشاة في معسكر الحرس الوطني بالحد.

وَقّلد مدير األركان كتيبة الحرس الوطني 
السابعة بكأس المسابقة، مؤكدا أن رئاسة 
الحــرس الوطنــي تولــي تدريبــات المشــاة 
العســكرية أهمية بالغــة باعتبارها العصب 
الكفــاءة،  مســتويات  رفــع  فــي  الرئيــس 
ومشــيرا إلــى أن مســابقة حركات المشــاة 
فــي ترســيخ مبــادئ  تشــّكل دورا رئيســا 
االنضبــاط، ممــا جعلهــا تحظــى بتنافســية 

عالية بين وحدات الحرس الوطني.
وأشاد بتوجيهات رئيس الحرس الوطني 
الفريــق أول ركــن ســمو الشــيخ محمــد بن 
عيســى آل خليفــة، وحرص ســموه الدائم 
برفــع جاهزية صرح الحــرس الوطني من 
عبــر  التدريبيــة  المنظومــة  تعزيــز  خــال 

أحــدث البرامــج ذات المعاييــر والخبــرات 
العســكرية  المهــارات  لتنميــة  العالميــة، 
واألفــراد  الصــف  وضبــاط  الضبــاط  لــدى 
الوطنــي  الحــرس  رئاســة  خطــط  وفــق 
والتجهيــز  للتدريــب  اإلســتراتيجية 

العسكري.
وأعــرب عــن تقديــره لجهــود المشــاركين 
في المســابقة وما أظهــروه من تفاعل في 
المحــور  تعكــس  التــي  الحــركات  تطبيــق 
التدريبــي الذي يتمتع به منتســبو الحرس 
الوطنــي والجهــود المكثفــة التــي بذلوهــا 

في التنافس على المركز األول.
بــدوره، قــدم آمر مدرســة التدريب إيجازا 
مــن  التــي  المعاييــر  خالــه  مــن  أوضــح 

المتأهليــن  وفــرز  تحكيــم  جــرى  خالهــا 
مــن الوحــدات للمرحلــة الختاميــة، والتي 
تتنافــس علــى المراكز األولى في المشــاة، 
ومــن  بالســاح  العســكرية  والحــركات 
دون الســاح، ومعاييــر القيافــة والهنــدام 

العسكري.

كمــا قــّدم فريق الحــرس الوطني لحركات 
المشــاة عرضا عســكريا أمام مدير األركان 
المشــاة  عــروض  جانــب  إلــى  والحضــور، 
وحركاتهــا مــن جانــب المتأهليــن للمرحلة 
الختامية كتيبة الحرس الوطني الســابعة 

وكتيبة الحراسات.

مدير أركان الحرس الوطني يرعى ختام مسابقة حركات المشاة

الصخير - الحرس الوطني

الرفاع - قوة الدفاع

الــدورات  إحــدى  تخريــج  أمــس،  صبــاح  البحريــن  دفــاع  بقــوة  أقيــم 
العسكرية المتخصصة للضباط في إحدى وحدات قوة الدفاع.

وحضــر التخريــج مســاعد رئيــس هيئــة األركان للعمليات اللــواء الركن 
غانم الفضالة الذي وزع الجوائز التقديرية والشهادات على الخريجين 

بالدورة.

تخريج دورة عسكرية 
متخصصة للضباط

المنامة - بنا

لمركــز  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
المناعــي،  أحمــد  الوطنــي  االتصــال 
االتصــال  لمكتــب  التنفيــذي  المديــر 
المتحــدة   المملكــة  فــي  الحكومــي 
أليكس أيكن وسفير المملكة المتحدة 

لدى المملكة سيمون مارتن.
عمــق  اللقــاء  خــال  المناعــي  وأكــد 
العاقــات البحرينيــة البريطانيــة ومــا 
تشــهده مــن تطــور وإزدهار فــي كافة 
المجــاالت وعلى كل المســتويات عبر 
التعــاون الدائــم والمشــترك في تعزيز 
البلديــن  بيــن  والترابــط  التواصــل 

والتــي امتدت إلى أكثر من 200 عام، 
وعــرض  ورســوخا.  تطــورا  وتــزداد 
اللقــاء  خــال  البريطانــي  المســؤول 
والتجــارب  الخبــرات  مــن  مجموعــة 
االعامية في مجال تطبيق الحمات 
االســتراتيجية  والخطــط  االعاميــة 
الموجهــة للمجتمــع، كمــا عــرض جانبا 
وقصــص  االعاميــة  الخطــط  مــن 
النجــاح المشــتركة. وبحــث الجانبــان 
سبل تنشيط التعاون اإلعامي مهنيا 
واالســتفادة مــن التجربــة البريطانية 

مع األخذ بعوامل النجاح.

تنشيط التعاون اإلعالمي مع بريطانيا

انطالق فعاليات حفل اليوم العالمي لأليتام اليوم
المجتمع ــي  ف منتجين  لجعلهم  واســتــراتــيــجــيــات  خطط  الــقــطــان: 

تنطلــق يــوم غــد )الجمعــة( فعاليــات حفــل 
اليــوم العالمــي لأليتــام )فرحتي فــي أبريل 
للمناســبات”  “فرحتــي  تنظمــه  الــذي   )3
بالتعاون مع جمعية السنابل لرعاية األيتام 
تحت شــعار “نرسم الفرحة سوى” كعادتهم 
مــن  مجموعــة  سيشــارك  حيــث  الســنوية، 
أبنائنــا األيتــام وأبنــاء شــهداء الواجب في 

وزارة الداخلية.
وسينطلق الحفل في تمام الساعة 5 مساًء 
حتــى الســاعة 10 مســاء فــي مجمــع واتــر 
جارد ستي بمنطقة السيف، وسيكون هناك 
أنشــطة وبرامــج ترفيهيــة ألبنائنــا األيتــام 
وأبنــاء شــهداء الواجــب بــوزارة الداخليــة 

بمشاركة مجتمعية.
الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وصــرح   
فضيلــة الشــيخ عدنــان بن عبــدهللا القطان 
بــأن ديننــا اإلســامي حّثنــا علــى االهتمــام 

لهــم  اإلمكانــات  كافــة  وتســخير  باأليتــام 
ليكونــوا خيــر اســتثمار للمجتمــع، وهــذا ما 
تســعى لــه جمعيــة الســنابل لرعايــة األيتام 
في وضع خطط واستراتيجيات لتهيئة كل 

الظروف ليكونوا منتجين في مجتمعنا.
 ومــن جانبــه، قــال مديــر تطويــر األعمــال 
فــي “فرحتــي” للمناســبات علــي كمــال إننــا 
ا على إقامة فعالية “فرحتي”  نحرص سنويًّ
في أبريل، وذلك كدور منا بالقطاع الخاص 
للمســاهمة بدعــم المجتمــع وتطويــر كافــة 
احتياجاتــه ووضــع شــراكة بيــن القطاعين 
األنشــطة  دعــم  فــي  والخــاص  الحكومــي 
ــا، وهــو  المجتمعيــة، كمــا ال أنســى دوًرا مهمًّ
دور ودعــم وزارة الداخليــة التــي تحــرص 
ا في هذا الحفل،  دائًما على المشاركة سنويًّ
وختامــًا نشــكر واتــر جــارد ســتي وكل مــن 

ساهم في إنجاح الفعالية.

محرر الشؤون المحلية

 محرر الشؤون المحلية
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2018 ــام  ــعـ ــالـ بـ ــة  ــارنـ ــقـ مـ  %  24 بـــانـــخـــفـــاض 

2018 عن   %  39 بزيادة  الشركة  عائدات  دوالر  مليار   26.8

أرباح “البحرينية الكويتية للتأمين”

8 % هامش الربح لـ ”هواوي” بالربع األول

الكويتيــة  البحرينيــة  الشــركة  حققــت 
للمســاهمين،  ربًحــا صافًيــا عائــًدا  للتأميــن 
 31 فــي  المنتهيــة  أشــهر  الثالثــة  خــالل 
مــارس 2019، بلــغ 794 ألــف دينــار، مقارنة 
مــع مليــون دينــار مــن العــام الســابق، وذلك 
بانخفاض قدره 24 %، كما حققت الشركة 
ربح مكتتب خالل الثالثة أشهر األولى من 
العــام الحالــي بلــغ 485 ألــف دينــار، مقارنــة 
مــع 637 ألــف دينــار فــي نفــس الفتــرة مــن 
العــام الســابق أي بانخفــاض نســبته 24 %، 
كمــا بلــغ مجموع الدخل الشــامل العائد إلى 
مســاهمي الشــركة خــالل الربــع األول مــن 
العــام الجــاري 758 ألــف دينــار مقارنــة مــع 
1.2 مليــون دينــار لنفــس الفتــرة مــن العــام 
 .%  39 قــدره  بانخفــاض  وذلــك  الســابق، 
أمــا علــى صعيد الدخــل من األقســاط، فقد 
حققت الشــركة خالل الثالثة شهور األولى 
من العام الحالي 17,6 مليون دينار، مقارنة 
مــع 16.9 مليــون دينــار لنفــس الفتــرة مــن 
العــام الســابق وذلــك بزيــادة نســبتها 4 %. 
كمــا ارتفــع صافــي الدخــل مــن االســتثمار 
بنســبة 9 %، مــن 691 ألــف دينــار بحرينــي 
في الثالثة شــهور األولى من العام الســابق 

شــهور  الثالثــة  فــي  دينــار  ألــف   752 إلــى 
األولــى 2019. وقــد بلغــت ربحيــة الســهم 
الواحــد للفتــرة الحاليــة 6 فلــس مقارنة مع 
7 فلــس لنفــس الفترة 2018. ويعود ســبب 
االنخفاض فــي صافي الربح للفترة المالية 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019 إلــى تراجع 
الربــح المكتتــب بســبب الزيــادة في صافي 
الســيارات  تأميــن  قســم  فــي  المطالبــات 
وكذلــك االنخفــاض فــي صافــي العمــوالت 
المكتســبة فــي االتفاقيــات النســبية وغيــر 

النسبية.
 وبلــغ مجمــوع موجــودات الشــركة خــالل 

مــارس   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الفتــرة 
2019 210 مليــون دينــار، مقارنــة مــع 161 
مليــون دينــار لنفــس الفتــرة 2018، وذلــك 
31 %، ومــن جانــب آخــر  بزيــادة نســبتها 
الفتــرة  خــالل  المســاهمين  حقــوق  بلغــت 
الحاليــة 34.6 مليــون دينــار، مقارنة مع 34 
مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، 
ارتفعــت  كمــا   .%  2 نســبتها  بزيــادة  وذك 
االحتياطيات الفنية من 31.5 مليون دينار 
فــي نهايــة العــام الســابق إلــى 33.7 مليون 
دينار في نهاية الفترة الحالية، وذك بزيادة 

نسبتها 7 %.

 وأعــرب رئيــس مجلــس اإلدارة مــراد علي 
مــراد عن رضــاه لهذه النتائــج التي حققتها 
الشــركة خــالل الثالثــة شــهور األولــى مــن 
“دعــم وثقــة  بفضــل  الجــاري وذلــك  العــام 
عمالئنا في الخدمات التي تقدمها الشركة، 
مــن  المســتمر  والدعــم  التعــاون  وكذلــك 
شــركائنا فــي العمــل، وأيًضا بفضــل الجهود 
التنفيذيــة  اإلدارة  تبذلهــا  التــي  الحثيثــة 
وجميــع العامليــن فــي الشــركة فــي ســبيل 

تطوير العمل”.
 وقال الرئيس التنفيذي، إبراهيم الريس إن 
“الشــركة اتخذت التدابير الالزمة لتحسين 
النتائــج فــي قســم الســيارات، كمــا تســعى 
باســتمرار إلــى تطويــر خدماتهــا للمحافظة 
علــى وضعها التنافســي في الســوق مؤكًدا 
أعمــال  فــي  التكنولوجيــا  إدخــال  أهميــة 
الشــركة مــن خالل االســتثمار فــي التحول 
الرقمــي ويأمــل أن تظهــر النتائــج بصــورة 
القادمــة. وأضــاف  الفتــرات  أفضــل خــالل 
أن الشــركة ســتقوم خــالل الشــهر الجــاري 
بافتتــاح فرعهــا الرقمــي األول المدمج بين 
البحرينيــة الكويتيــة والتكافل الدولية في 

مجمع السيف بالمحرق ”.

حققــت شــركة هــواوي عائــدات بلغــت 179.7 مليــار يــوان صينــي )26.77 مليــار 
دوالر( للربــع األول 2019؛ أي بزيــادة قدرهــا 39 % عــن عائــدات العــام الماضي، 
فيمــا بلــغ هامــش الربح الصافي للشــركة فــي الربع األول من العــام الجاري 8 % 

بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحافظــت هــواوي خــالل الربــع األول علــى 
تركيزها االستراتيجي على تطوير األجهزة 
الذكيــة والبنيــة التحتية لتقنيــة المعلومات 
كفاءتهــا  تعزيــز  فواصلــت  واالتصــاالت، 
ورفعــت مســتوى عملياتها في هــذا المجال 

ــا في الربع  مــا أســهم في تحقيقهــا أداًء قويًّ
األول 2019. 

ويشــهد العــام 2019 توســًعا كبيًرا في نشــر 
شــبكات الجيــل الخامــس حــول العالــم، مــا 
غيــر مســبوقة  بصــورة  النمــو  آفــاق  يفتــح 

شــركات  ألعمــال  هــواوي  مجموعــة  أمــام 
 ،2019 مــارس  نهايــة  وحتــى  االتصــاالت. 
وقعــت هــواوي 40 عقــًدا مع كبرى شــركات 
االتصــاالت العالميــة لنشــر شــبكات الجيــل 
ألــف   70 مــن  أكثــر  وأرســلت  الخامــس، 
محطة أساسية لتلك الشبكات إلى مختلف 

األسواق حول العالم.
 كما أطلقت المجموعة ألعمال المؤسسات، 
منصتهــا الرقميــة واســتراتيجيتها الجديدة 
الشــركة  وتلتــزم  الداخــل”.  فــي  “هــواوي 

وتطويــر  الصيــن  رقمنــة  ركائــز  بتأســيس 
قلــب عالم رقمي من خــالل تقديم “المنصة 
شــاملة  بإمكانيــات  تتمتــع  التــي  الرقميــة” 
ونفــذت  النطــاق.  واســع  وذكاء  لالتصــال 
مجموعــة هواوي ألعمال المؤسســات أيًضا 
أول نقطــة وصول الســلكية واي فاي 6 في 
العالم لدعم شبكة الجيل الخامس. وبنهاية 
الربــع األول 2019 نجحــت الشــركة بتوزيــع 
تجهيــزات واي فــاي 6 بكميــات أكبــر من أي 

شركة أخرى حول العالم.

المنامة - البحرينية الكويتية للتأمين

المنامة - هواوي

منح ترخيص لـ ”جي 
اف اتش السعودية”

الماليــة  الســوق  هيئــة  وافقــت 
الســعودية منــح ترخيــص لشــركة 
جــي اف اتــش الســعودية الماليــة 
المملكــة  فــي  األعمــال  لمزاولــة 

العربية السعودية.
ووفًقا ألحدث بيان نشر على موقع 
بورصــة البحريــن أمس، فــإن هيئة 
الســوق المالية الســعودية رخصت 
لشــركة جــي إف إتــش الســعودية 
المالية، لممارســة نشاطي الترتيب 
وتقديم المشورة لألعمال التجارية 
فــي الســعودية. وشــركة جــي إف 
إتش الســعودية المالية، هي شركة 
تابعــة ومملوكــة بالكامل لمجموعة 

25 أبريل 2019 الخميسجي اف اتش المالية.
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كشــف وزير اإلســكان، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، باســم الحمر عن أن التحّول الرقمي إلى الجيل الرابع من الُنظم 
الذكية للمشتريات والمعروف باسم )Procurement 4.0(، الذي يرتكز إلى توفير حلول متطورة أكثر ابتكاًرا ومرونة، إضافة 
ا بالمرحلة األولى، على  إلى خلق قيمة تنافسية عبر سلسلة التوريد، متوقًعا أن يتم تنفيذ التحول الرقمي على مراحل، وحاليًّ

أن يتم االنتهاء من جميع المراحل خالل فترة ال تقل عن عامين في العام 2021.

البحريــن  أن  إلــى  الحمــر  وأشار 
علــى مشــارف تحقيــق نقلــة نوعّيــة 
كبيــرة فــي مجــال التحــّول الرقمــي 
خــالل المراحــل القادمــة وذلــك مــن 
خــالل التحّول إلى الجيــل الرابع من 
الُنظــم الذكية للمشــتريات، الفًتا إلى 
ــن مجلــس  ُيمكِّ الرقمــي  التحــول  أن 
خدماتــه  تقديــم  مــن  المناقصــات 
ودقــة  وســرعة  بكفــاءة  وأعمالــه 
وشــفافية، وأيًضا تحليل المناقصات 
أدق،  بدرجــة  واألســعار  والبيانــات 

وتتوفر للحكومة بشكل متواصل.
وأشــار إلــى أن الشــبكات المترابطــة 
ال تســاهم فــي تيســير عمليــات جمع 
المعلومــات فحســب، بــل توفــر أيًضا 
نظــرة ثاقبــة ومتعمقــة تســاعد علــى 
استنباط معلومات مهمة من بين كم 
هائــل مــن البيانات. وعليــه، فإن دور 
قادة المشــتريات ســيتغير دون شك، 
اليوميــة  مهامهــم  إنجــاز  ســيتم  إذ 
ومــن  ســحابية،  تطبيقــات  بواســطة 

ثــم يمكنهــم التركيــز علــى األولويات 
تعزيــز  غــرار  علــى  اإلســتراتيجية 
وحمايــة  التوريــد  سلســلة  مرونــة 
مخاطــر  مــن  التجاريــة  عالماتهــم 
مصــادر  وتنميــة  الثالــث  الطــرف 

جديدة لالبتكار واإلبداع.
علــى  البحريــن  “نجحــت  وأضــاف   
ُأطــر  ترســيخ  فــي  الســنين  مــدار 
تضمــن  المســتوى  رفيعــة  تنظيميــة 
تحقيق التمّيز والتنافسية في جميع 
ممارســات المناقصــات والمشــتريات 
الحكوميــة، والتــي ســاهمت بدورهــا 
في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين 
في اقتصاد المملكة، ودفع عجلة نمو 
القطــاع الخاص، كما جعلــت المملكة 
المســتقطبة  الوجهــات  أبــرز  إحــدى 

لألعمال في المنطقة”.

* ترسية مناقصات بـ 3.74 مليار دينار

مجلــس  أن  الحمــر  الوزيــر  وأكــد   
الثانــي  للعــام  حافــظ  المناقصــات 

علــى التوالي على ترســية مناقصات 
مــا  أي  دينــار،  مليــار   3.74 بقيمــة 
المحلــي  الناتــج  مــن   % 30 يقــارب 
اإلجمالــي للبحريــن، وهذا يــدل على 
متانــة االقتصاد، ووجود تنوع وعدد 
والمشــاريع،  المناقصــات  مــن  كبيــر 
مشــيًرا إلــى أن 30 % مــن إجمالــي 
المناقصات كانت من نصيب مشاريع 
البنيــة التحتيــة التــي تشــمل الطــرق 
والكهرباء واالتصاالت وغيرها، وهو 
مــا يؤكــد اهتمــام الحكومــة بتطويــر 
البنيــة التحتيــة بمــا يخــدم المواطن 
واالقتصــاد  األولــى  الدرجــة  فــي 
والقطــاع اللوجســتي ويســهل حركة 

التجارة في البحرين.
وافتتحــت أعمال الــدورة الثالثة من 
مؤتمــر الشــرق األوســط للمشــتريات 
علــى  وتســتمر  أمــس  ا  رســميًّ  2019
مــدار ثالثــة أيــام بدعــم مــن مجلــس 

المناقصات والمزايدات.
 ويركز مؤتمر هذا العام على التحّول 

الرقمــي، ويشــهد مشــاركة أكثــر مــن 
عشــرين متحدًثــا متميــًزا، كمــا يضــم 
ورشــة عمــل عــن “القيمــة المضافــة” 
وآثارهــا علــى عمليــات المشــتريات، 
إضافــة إلى المعرض المصاحب الذي 
التقنيــة  الحلــول  أحــدث  يســتعرض 
ألتمتــة سلســلة عمليــات المشــتريات 

التشغيلية.
بــدوره، أوضح األميــن العام لمجلس 
المناقصــات والمزايدات محمد بهزاد 
أن المجلــس باعتبــاره جهة تنظيمية 
ممارســات  علــى  تشــرف  مســتقلة 
المناقصــات والمزايــدات الحكوميــة، 
فإنــه يتنــاول كــم هائــل مــن البيانات 
الخاصــة باألنشــطة االقتصاديــة في 
المملكة، ومن ثم فإن التحّول الرقمي 
هو ما ســيتيح له إمكان التنقيب في 

هذه البيانات الســتخراج المعلومات 
المفيدة التي ستساعده على تحديد 
فــرص التطــور، والتنبــؤ باحتياجــات 
المشــتريات المســتقبلية، إضافة إلى 
للمــوارد  األمثــل  االســتغالل  ضمــان 

العامة.

تطوير قوانين “المناقصات”

وعــن قوانيــن مجلــس المناقصــات، 
أمــر  التطويــر  أن  بهــزاد  أوضــح 
التــي  هــي  والحاجــة  إيجابــي، 
تولــد االحتيــاج لتطويــر القوانيــن. 
واليــوم قوانين المجلــس تعتبر من 
أفضــل القوانيــن عالمًيــا مــن ناحية 
والتنافســية،  والحقــوق  الشــفافية 
إلــى  الدائــم  تطلعهــم  إلــى  الفًتــا 
التكنولوجــي  والتحــول  األفضــل، 
البد أن تواكبه القوانين، مشيًرا إلى 
إعــداد دراســات باســتمرار لتطويــر 

هذه القوانين. 
وشــهد المؤتمــر وألول مــرة إطــالق 
العاملــة  للجهــات  تقديريــة  جوائــز 
الشــرق  فــي  المشــتريات  بقطــاع 
األوســط، احتفاًء باإلنجــازات التي 
حققتهــا هذه الجهــات بالمنطقة في 
هذا القطاع وســط أجواء احتفالية 

البلديــة  دائــرة  وحصــدت  متألقــة. 
فــرق  بعجمــان جائــزة  والتخطيــط 
شــركة  حصلــت  كمــا  المشــتريات، 
البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج 
“جيبــك” علــى جائــزة إدارة مخاطر 
حصلــت  حيــن  فــي  المشــتريات، 
الحلــول  مــزود  “جاقــار”،  شــركة 
علــى  األعمــال  ألتمتــة  الســحابية 
جائزة التقنيات األكثر ابتكاًرا، بينما 
حصلــت دائــرة الثقافــة والســياحة 
“لدينــا  جائــزة  علــى  أبوظبــي  فــي 
الموهبة” التي تكّرم المنظمات التي 
تهتــم بحفــظ ورعايــة المواهب في 

مجال المشتريات.
وقــال مديــر المشــتريات والمخازن 
العربــي  أحمــد  “جيبــك”،  بشــركة 
الرقميــة  للتقنيــات  الفضــل  “يعــود 
الســنوات  خــالل  شــهدناه  فيمــا 
إيجابيــة  تغييــرات  مــن  األخيــرة 
كبيــرة في مجال إدارة المشــتريات 
مــن  المزيــد  أتاحــت  إذ  والتوريــد، 
الشــفافية وســاعدت علــى تعجيــل 
وقــت االســتجابة. وهــو مــا ســاهم 
مــن  الشــركات  تمكيــن  فــي  بــدوره 
تقييم المخاطــر على نحو مدروس 

وأكثر دقة”.

“المناقصات”: إنجاز التحول الرقمي لنظم المشتريات في 2021

الحمر مصرحا للصحافيين“جيبك” تفوز بجائزة إدارة مخاطر المشتريات

المحرر االقتصادي

المنامة - المصرف المركزي

عقد مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع منظمة “ســويفت” ورشــة 
عمل لمجموعة المســتخدمين لنظام سويفت في البحرين أمس، وذلك 
حــول بيئــة الدفــع علــى نظام ســويفت. وقد حضــر الورشــة 80 مندوًبا 
عن المؤسسات المالية في المملكة، حيث سّلطت الورشة الضوء على 
أهمية الجانب األمني على مستوى المؤسسات بشكل خاص والقطاع 

بشكل عام. 

 وقامــت “ســويفت” خــالل ورشــة العمل 
فــي  بعــرض “خدمــة ســويفت لالبتــكار 
المدفوعــات العالمية” )gpi(، حيث كانت 
عمليــات التحويالت المالية في الســابق 
تتــم بشــكل بطــيء وتنقصهــا الشــفافية 
يمكــن  ال  لرســوم  المتعامليــن  وتعــرض 
 )gpi( التنبــؤ بهــا. وتأتــي مبــادرة خدمــة
خدمــة  تحســين  أهميــة  مــن  انطالًقــا 
العمالء في عمليــات التحويالت المالية 
لــدى البنــوك، حيــث تهــدف الخدمــة إلى 
استخدام أسرع لألموال في اليوم ذاته، 
المدفوعــات  وتتُبــع  الرســوم  شــفافية 
مــن المرســل إلــى المســتفيد، وتحويــل 
المعلومــات الخاصــة بالتحويــالت دون 

أي تغيير.
خدمــة  بعــرض  “ســويفت”  قامــت  كمــا 
حيــث  المدفوعــات”،  فــي  “التحكــم 
تســاهم الخدمــة فــي الحــد مــن مخاطر 

ا  أساســيًّ جــزًءا  تعــد  والتــي  االحتيــال 
مــن “برنامــج أمــن العمــالء” )CSP(، كمــا 
أن هــذه الخدمــة ســتوفر حمايــة للبنوك 
والمتعامليــن مــن خــالل التنبيه وحجب 

عمليات الدفع المشبوهة.
فــي  “التحكــم  خدمــة  أن  يذكــر 
المدفوعات” المقدمة من قبل “سويفت” 
بشــكل  والتطبيــق  االســتخدام  ســهلة 
فــوري، دون الحاجة إلــى تركيب أجهزة 

أو تنزيل أي برامج خاصة بذلك.
للخدمــات  التنفيــذي  المديــر  وقــال  
ورئيــس  المركــزي  بالمصــرف  اإلداريــة 
مجموعة المســتخدمين لنظام ســويفت 
“إن  الفاضــل  يوســف  البحريــن،  فــي 
االلتزام بتوصيات “برنامج أمن العمالء” 
لخدمــات  األمثــل  واالســتخدام   CSP
ســويفت مــن شــأنه أن يســهل إلــى حــدٍّ 

كبير آليات العمل المطورة واآلمنة”.

“خدمة سويفت gpi” تحد من المخاطر

مراد علي مراد  إبراهيم الريس

أمل الحامد من المنامة | تصوير رسول الحجيري

30 % من 
المناقصات 

للبنية التحتية 
في 2018
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 BBK“ دشــن بنــك البحريــن والكويت، مؤخرًا الخدمــات المصرفية الخاصــة وإدارة الثروات
Prive” لصفــوة عمالئــه مــن النخبــة في دول مجلس التعــاون الخليجي، وهــي خدمات توفر 
لهم خدمات مصرفية شاملة ومبتكرة، بما في ذلك القروض والودائع واالستثمارات وإدارة 

المحافظ.

وبهــذه الخطــوة الهامــة ينتقــل البنــك لمرحلة 
المســتمر  المصرفــي  االبتــكار  مــن  جديــدة 
السيما وأنها خدمات صممت لتفي بمتطلبات 

واحتياجات صفوة عمالء البنك من النخبة.
الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات 
للقطــاع  خاصــة  مبــادرة  هــي   ”BBK Prive“
مجموعــة  توفــر  الثــروات  وإدارة  المصرفــي 
متكاملــة من الحلول المصرفية التي تناســب 
أنمــاط الحيــاة. ويؤكــد تدشــين هــذه  أرقــى 
الخدمــات على التزام بنك البحرين والكويت 
بتقديــم كل مــا هــو جديــد ومبتكــر لعمالئــه، 
وهــي الســمة التــي تميــز البنــك منذ تأسيســه 
الخدمــة،  لهــذه  وبتقديمــه   ،1971 عــام  فــي 

فــإن البنــك يعــي جيــدًا أن عمالئــه، وبعــد أن 
كونــوا ثرواتهــم عبــر عقــود من العمل الشــاق، 
يحتاجــون اآلن إلــى هذه الخدمــة للمحافظة 

على ثرواتهم لصالح األجيال المستقبلية.
ُيذكر أن تقديم منتجات الخدمات المصرفية 
ال   ”BBK Prive“ الثــروات  وإدارة  الخاصــة 
يقتصــر علــى البحريــن فحســب، بــل ويمتــد 
إلــى عمــالء البنــك فــي دول مجلــس التعاون 
الخليجــي، علــى غــرار الخدمــات المصرفيــة 

الخاصة األوروبية وأرفع المعايير الدولية.

”البحرين والكويت” أصبح بنكا عالميا

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، رياض ساتر 

“تعبر الخدمــات المصرفية الخاصة وإدارة 
الثروات عن القيم األساسية لبنك البحرين 
والكويــت بطريقــة جديــدة، بعــد أن أصبح 
البنــك بنكًا عالميًا يســتخدم تقنيات الجيل 
التالــي لتعزيز تقاليدنا الطويلة من الخدمة 
ذلــك  نخطــو  أن  هــو  إن هدفنــا  المتميــزة. 
الميل اإلضافي، أي تقديم أرقى مستويات 
الخدمة لعمالئنــا، وتوفير أفضل المنتجات 
التــي  واالستشــارية  الماليــة  والخدمــات 
صممت خصيصــًا لتلبية احتياجات األفراد 

والعائــالت طويلة األجــل والتي تتمثل في 
تنمية وإدارة أموالهم والمحافظة عليها”.

بالقــول  تصريحــه  فــي  ســاتر  واســتطرد 
الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  “ســتوفر 
وإدارة الثــروات للعمــالء خدمات مصرفية 
متكاملــة تغطي مجــاالت التمويل والودائع 
ومنتجــات االســتثمار والمميــزات األخــرى 
المصرفيــة  احتياجاتهــم  تناســب  التــي 
علــى  الحصــول  مثــل  حياتهــم،  وأســلوب 

المنتجــات  بشــأن  الشــخصية  المشــورة 
وإدارة  االســتثمارات  عــن  فضــالً  الماليــة 
المحافظ. كما ســتقوم الخدمات المصرفية 
 ”BBK Prive“ الثــروات  وإدارة  الخاصــة 
باالستفادة من الخبرات المتعمقة والمعرفة 
المتخصصة لشركة “إيجيال” – وهي شركة 
اســتثمارية تابعــة لبنك البحريــن والكويت 
يقــع مقرهــا في لنــدن تركز على االســتثمار 
في الفــرص العقارية الســانحة في المملكة 

المتحدة وأوروبا – ومشاركة تلك الخبرات 
عقاريــة  محافــظ  لتأســيس  عمالئنــا  مــع 

شخصية”.
“ُتميــز  قائــالً:  تصريحــه  ســاتر  وواصــل 
وإدارة  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات 
الثروات نفســها عن طريق توفير مجموعة 
تســتجيب  التــي  المنتجــات  مــن  متطــورة 
لهــم  توفــر  حيــث  العمــالء،  الحتياجــات 
لتوقعاتهــم  ترتقــي  اســتثنائية  خدمــات 

وتناسب أنماط وأساليب حياتهم”.

“البحرين والكويت” يطلق الخدمات الخاصة وإدارة الثروات
ــظ ــاف ــح ــم ال وإدارة  ــارات  ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ واالس ــع  ــ ــ ــودائ ــ ــ وال ــروض  ــ ــقـ ــ الـ تــشــمــل 

”BBK Privé “ أثناء تدشين

ا غير  صــرح وكيــل الــوزارة لشــؤون الطيــران المدنــي محمد ثامر الكعبي بــأن إحصائيات شــؤون الطيران المدني عكســت نموًّ
مســبوق فــي حركــة مطــار البحرين الدولي خالل الربع األول )يناير- مارس( 2019 مقارنة بـــذات الفتــرة 2018، حيث بلغ عدد 
المســافرين المغادرين خالل الفترة 100958 مســافرا بزيادة وقدرها 16 % وبلغ عدد المســافرين القادمين 1001754 مســافرا 
بزيادة وقدرها 17 % وســجل عدد المســافرين العابرين والمحولين نســبة نمو وقدره 33 % و34 % على التوالي، وبإجمالي 

عدد مسافرين 2025342 بمعدل نمو وقدره 17 % منهم 797097 مسافًرا محوالً.

وعلى صعيد حركة الطائرات فقد حققت 
ا وقدره 4 % للطائرات المســتخدمة  نموًّ
إلقليــم البحريــن لمعلومــات الطيران و2 
% للطائــرات القادمــة والمغــادرة لمطــار 
البحريــن الدولــي، وفيما يخــص البضائع 

شــهدت حركــة البضائــع العابــرة للمطــار 
ا غيــر مســبوق بلــغ 59 %. يذكــر أن  نمــوًّ
هــذا النمــو قــد ســاعد فــي زيــادة كميــة 
المســتخدمة بواســطة شــركات  الوقــود 
الطيــران بمطــار البحريــن الدولــي خالل 

جالونــا   35289979 لتبلــغ  األول  الربــع 
نفــس  عــن   %  11 وقــدرة  نمــو  بنســبة 

الفترة من 2018.
دبــي  جــاءت  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
علــى قائمــة الوجهــات األعلــى فــي عــدد 

المسافرين وحققت العديد من الوجهات 
معدالت نمو كبيرة منها طرابزون بنسبة 
وموســكو   ،%  83 وملتــان   %  272
وكراتشــي بنســبة 59 %، والقصيــم 70 
%، والمدينــة المنورة 72 %، وبغداد 39 
%، وحيــدر أبــاد 37 %، والدمــام 36 %، 

والرياض 34 %، ولندن 21 %.
وعلــى صعيــد شــركات الطيــران، حققت 
طيــران الخليــج معــدل نمــو بنســبة 26 
% والجزيــرة 29 % والخطــوط التركية 
112 % والعمانية 20 % ومصر للطيران 

21 % وايــر انديــا 14 % ولوفتهانــزا 10 
.%

الطيــران  لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  ونــّوه 
المدني بأن النمو الذي تحقق خالل الربع 
األول 2019 يرجع إلى الدعم والمساندة 
التي يحظى بهما قطاع الطيران المدني 
مــن وزير المواصالت واالتصاالت، كمال 
بــن أحمد محمــد، إدراًكا منه بأهمية هذا 
الرئيســية  المحــركات  كإحــدى  القطــاع 
لالقتصاد الوطني ورافد للتنمية الشاملة 
التي تشهدها المملكة، منوًها بما أظهرته 

معــدل  فــي  زيــادة  مــن  اإلحصائيــات 
تشــغيل الناقلة الوطنية طيــران الخليج 
عبــر فتحهــا لوجهــات جديدة فضــالً عن 
اســتخدامها للطائــرات الجديدة من نوع 

بوينج دريم الينر 787.

17 % زيادة إجمالي عدد المسافرين بـ “المطار”

دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســمير ناس أعضاء الغرفة الُمســجلين لديها لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
العاديــة للغرفــة للــدورة )29( الــذي ســيعقد وفقــًا للمــادة )15( مــن المرســوم بقانــون رقم )48( لســنة 2012، وذلــك في تمام 
الســاعة 4:00 مــن مســاء اليــوم الخميــس 25 أبريل 2019 في قاعــة المملكة بالطابق األول من مبنــى الغرفة “بيت التجار”. 
وســيتم فــي االجتمــاع مناقشــة البنود الُمدرجة فــي جدول األعمال فقــط والمنصوص عليها في المــادة )17( من القانون، 

وهي: 

اجتمــاع  محضــر  علــى  التصديــق   
الُمنعقــد  العاديــة  العموميــة  الجمعيــة 
التصديــق   ،2017 أبريــل   17 بتاريــخ 
الجمعيــة  اجتمــاع  محضــر  علــى 
العموميــة العاديــة الُمنعقــد بتاريــخ 22 
أبريــل 2018، واإلفــادة بمــا تــم تنفيــذه 
مــن قــرارات، مناقشــة وإقــرار التقريــر 
نشــاط  عــن  اإلدارة  لمجلــس  الســنوي 
وإقــرار  مناقشــة   ،2018 لعــام  الغرفــة 
الوضع المالي وتقرير مدقق الحســابات 
 ،2018 الماليــة  الســنة  عــن  الخارجــي 

وتعيين مدقق الحسابات الخارجي.
وقــال رئيــس الغرفــة انــه وفقــًا للمــادة 
)19( مــن القانون فإنــه ال يعتبر اجتماع 
الجمعية العموميــة العادية صحيحًا إال 
مــن   10% أو  عضــوًا   200 حضــره  إذا 
عــدد األعضــاء الُمســجلين فــي الغرفــة 
الســنوية  الشــتراكاتهم  والُمســددين 
أيهمــا أقل، فإذا لــم يكتمل هذا النصاب 
يؤجل االجتماع ليعقد في تمام الساعة 
4:00 من مساء السبت 27 أبريل 2018 
فــي قاعــة المملكــة بالطابــق األول مــن 

مبنــى الغرفــة “ بيــت التجــار”، ويكــون 
االجتمــاع الثانــي صحيحــًا بمــن حضر، 
ويصــدر القــرار فــي هذيــن االجتماعين 
فــإذا  الحاضريــن،  األعضــاء  بأغلبيــة 
تســاوت األصوات ُيرجــح الجانب الذي 

منه رئيس االجتماع. 
وأضاف ناس أنه يحق لجميع األعضاء 
والُمســددين  بالغرفــة  الُمســجلين 
المبالــغ  وكافــة  الســنوية  الشــتراكاتهم 
المســتحقة عليهــم للغرفــة فــي ميعــاد 
موعــد  مــن  أيــام  ســبعة  عــن  يقــل  ال 

انعقــاد الجمعية العموميــة فقط دخول 
قاعــة االجتمــاع وممارســة حقهــم فــي 
التصويــت على القرارات التي ســتتخذ 
القانــون  مــن   )14( المــادة  فيــه حســب 
اجتماعــات  فــي  العضــو  ُيمثــل  بحيــث 
الجمعيــة العموميــة واالقتــراع صاحب 

المؤسســة الفرديــة أو الممثــل القانوني 
الممثليــن  تعــدد  فــإن  العضــو،  للشــركة 
فيجــب  العضــو  للشــركة  القانونييــن 
لحضــور  أحدهــم  ينيبــوا  أن  عليهــم 
اجتمــاع الجمعية العموميــة واالقتراع، 
وال يجــوز التوكيل فــي حضور اجتماع 

االقتــراع،  أو  العموميــة  الجمعيــة 
ويكــون لــكل عضــو عددًا مــن األصوات 
فــي االقتــراع حســب رأســماله المقيــد 

بسجالت الغرفة.
 نــّوه رئيــس الغرفــة أنــه علــى الســادة 
األعضــاء ممــن يــود حضــور االجتمــاع 
القيام بالتســجيل للحضور الذي سيبدأ 
وطلــب  مســاًء  الثالثــة  الســاعة  مــن 
التــي  الحصــول علــى بطاقــة الدخــول 
ســيتم إصدارهــا مــن قبــل الغرفــة فــي 
االســم  تبيــن  والتــي  االجتمــاع،  يــوم 
التــي  الشــركة  أو  للمؤسســة  التجــاري 
يمثلها العضــو، ورقم العضوية بالغرفة، 
واســم من له حق الحضــور والتصويت 
وعــدد األصــوات، مؤكــدًا علــى وجــوب 
إبــراز أحــد الوثائــق التعريفيــة األصلية 
الهويــة( للعضــو  )جــواز الســفر، بطاقــة 

عند الحضور.

السنابس - الغرفة

انعقاد اجتماع “عمومية الغرفة” العادية اليوم

سمير ناس

المحرق - شؤون الطيران المدني
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محمد الكوهجي 

بحضور 200 
عضو أو 10 % 

من األعضاء 
المسددين 
لالشتراكات

قال مســؤول في بنك البحرين والكويت، 
إن البنك يخطط لتوســيع نشــاطه ليشمل 
وذكــر  اإلســالمية.  الصيرفــة  خدمــات 
الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر، على 
هامش مؤتمر صحافي إلطالق الخدمات 
المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات، أن 
الصيرفــة  دخــول  فــي  للتوســع  الطريقــة 
اإلســالمية سواء بتملك بنك، ال تزال قيد 

الدراسة.
وأشــار إلى البنك لديه خطة فيما يتعلق بـ 
“بنــوك البوتيــك” التــي فيها خليــط ما بين 
األجهــزة الحديثة، متوقعا أن يتجه البنك 
إلى مثل هذه الفروع خالل التســعة أشهر 

المقبلة.
ونفــى ســاتر أن تكــون هنــاك أي دراســة 
االندماجــات  بموضــوع  تختــص  حاليــًا 
واالســتحواذات بحســب مــا ورد في أحد 
التقاريــر الصحافية، مســتدركا أن التوجه 
العالمــي يصــب نحــو االندمــاج لمســاعدة 

توجــد  ال  أنــه  مؤكــدا  الصغيــرة،  البنــوك 
دراســة للبنــك بهــذا الخصوص.وتابــع أن 
“ميزانيــة البنك من أقوى الميزانيات، وأن 
لديــه خطــط إســتراتيجية لتنميــة األرباح 

السنوية.
وأوضــح الرئيس التنفيــذي لبنك البحرين 
والكويــت، أن البنــك يتواجــد فــي تركيــا 
والكويــت والهنــد واإلمــارات، مؤكــدا أنــه 

يتــم دراســة عــدد مــن األســواق الواعــدة، 
مشيرا إلى أنه تمت دراسة دخول السوق 
علــى  الحصــول  يتــم  لــم  لكــن  العمانيــة 

التراخيص التي طلبها البنك بعد.
وقــال إن البنك يدرس فتح مكتب تمثلي 
علــى غرار المكتــب الذي تــم افتتاحه في 
تركيــا قبــل نحــو عــام ونصــف، وذلــك في 

بعض األسواق الواعدة.

ساتر أثناء الفعالية أمس

يتوجه إلطالق فروع “بنوك البوتيك” خالل الفترة المقبلة

“البحرين والكويت” يخطط لدخول الصيرفة اإلسالمية

المنامة - الهرم لالستيراد والتصدير

أعلنــت مجموعــة الهــرم لالســتيراد والتصديــر الســعودية عــن قــرب افتتــاح ثالــث مشــاريعها التجاريــة فــي البحريــن فــي منطقة 
الســلمانية، وذلــك خــالل األســبوع األول مــن مايــو المقبل في مجمــع مركز الهرم التجــاري مؤكدة توظيف 40 مــن البحرينيين من 

الجنسين. 

 وتعتبــر المجموعــة مــن أكبــر الشــركات 
الســعودية وتســتحوذ 60 % مــن قطــاع 
تجزئــة المالبــس فــي الســعودية.وقالت 
فــي  فرعيهــا  نجــاح  وبعــد  إنــه  الشــركة 
مجمــع أتوريــام التجــاري الحديــث فــي 
الجنبيــة وفــرع الهرم فــي المعامير، فقد 
قررت افتتاح الفرع الثالث حســب خطة 
التوســع التي وضعتها الشركة معبرة عن 
سعادة اإلدارة الفتتاح فرعها الثالث في 
منطقة اســتراتيجية من السلمانية قرب 
مجمع السلمانية الطبي، وذلك في مجمع 
حصري لمركز الهرم وزيادة اســتثماراتها 

في البحرين إلى 150 مليون دوالر”.
بيانهــا  فــي  الشــركة  إدارة  وأضافــت 
بتوظيــف  التزامهــا  أمــس  صحافــي 
ا  وتدريب الكادر البحريني حيث تم حاليًّ

ــا فــي فرعهــا الثالث  توظيــف 40 بحرينيًّ
مؤملــة أن يصــل العدد إلى أكثر من 200 
بعــد اكتمــال كافــة الفــروع حســب خطة 
التوسع انطالًقا من التزامها بمسئولياتها 

االجتماعية تجاه البحرين الشقيقة”. 
يذكــر أن مجمــع الهــرم الجديــد يقــع فــي 

منطقــة الســلمانية فــي مســاحة قدرهــا 
العديــد  ويضــم  مربــع  متــر  آالف   10
للعمــالء  والتســهيالت  المرافــق  مــن 
المأكــوالت  ومحــالت  المقاهــي  مثــل 
لألطفــال  ألعــاب  وســاحة  والمشــروبات 

وغيرها.

افتتــاح المشــروع مطلــع مايــو وتوظيــف 40 بحرينيــا

استثمار “الهرم” بفرع السلمانية

المحرر االقتصادي من المنامة

35
دوالر مليون 

المحرر االقتصادي من المنامة

الخدمات ال 
تقتصر على 

البحرين بل تمتد 
للدول الخليجية

البنك ينتقل 
لمرحلة جديدة 

من االبتكار 
المصرفي
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أعلــن البنــك األهلــي المتحد مؤخرًا عن فوز الســيدة البحرينية ربــاب منصور، ربة منزل، بجائزة برنامج حصادي حيث فازت بالجائزة 
ربع السنوية وقيمتها 500 ألف دوالر.

وقالــت منصور “لم أكــن أتوقع أن يحالفني 
الحظ على اإلطالق في هذا السحب حيث 
إننــي عميلــة للبنك األهلي المتحــد واقتنى 
شــهادات حصادي منذ عــام 2011 في فرع 
مدينة حمد حيث أقيم مع أوالدي وترددت 
أكثــر من مرة في ســحب هــذا المبلغ، إال أن 
مــا كان يمنعنــي مــن ذلــك هــو شــعوري بأن 

الحظ سيتبعني يومًا ما”.
بــي  االتصــال  تــم  “عندمــا  قائلــًة  وتابعــت 
إلبالغــي بالجائــزة لــم اســتوعب مــا ذكرتــه 
مديــرة الفــرع أثنــاء ابالغي بفوز شــهادتي 
بالجائــزة ربع الســنوية بقيمــة نصف مليون 
دوالر، ولم أتمالك نفسي من الفرحة وعدم 
التصديــق فــي الوقــت نفســه، ال ســيما وأن 
أبنائي حاولوا معي لسحب مبلغ الشهادات 

واالستفادة بقيمتها مرارًا وتكرارًا”.
بقيمــة  ســتفعله  عمــا  منصــور  وبســؤال 
الجائــزة، جــاء ردها ســريعًا إذ قالت: “أنوي 
شراء بيت لعائلتي... فطالما كان ذلك حلمًا 
يراودني منذ سنوات طوال وبحمد هللا قد 

تحقق هذا الحلم مؤخرًا”.
يذكــر أن منصــور كانت قد فــازت في العام 
الماضــي بإحدى الجوائز الشــهرية وقيمتها 
ألف دينار، ولذلك فهي ممتنة للبنك األهلي 
المتحــد الذي حقــق لها الفــوز لمرتين حتى 

اآلن. 
برنامــج  وهــو   – حصــادي  برنامــج  وكان 
توفير يقدم أكبر الجوائز في البحرين - قد 
نجــح فــي تســجيل أكبر عــدد مــن الفائزين 
وتقديــم أكبر إجمالي من الجوائز بالمقارنة 

مع أي من برامج توفير أخرى في المملكة، 
فمنــذ انطالقتــه، قدمــت “حصــادي” جوائــز 
نقديــة تجــاوزت قيمتهــا 67 مليــون دينــار 

ألكثر من 16 ألف فائز من عمالئه الكرام.

نسخة جديدة بجوائز قيمتها 

8 ماليين دوالر

ومؤخــرًا اعلــن البنــك األهلــي المتحــد عــن 
برنامــج  مــن  الجديــدة  النســخة  تدشــين 
التوفيــر الشــهير “حصــادي”، والــذي ينطلق 
مجــددًا هــذا العــام بســّلة مــن الجوائــز هــي 
األكبــر فــي البحريــن بإجمالــي جوائــز تزيد 
قيمتهــا علــى 8 مالييــن دوالر، كمــا يطــرح 
البرنامج لهذا الموســم تشكيلة من الجوائز 

النقديــة الكبــرى والمميزة الجديــدة، والتي 
يأتي على رأســها جائزة “مليونير حصادي” 
التي ســتمنح مبلغ مليون دوالر لفائز واحد 
في الســحب الذي سيجري في وقت الحق 
مــن هــذا العــام علــى هــذه الجائــزة الكبــرى 

المرتقبة.

و كشف البنك أيضًا عن تفاصيل السحوبات 
الدوريــة الجديدة علــى العديد من الجوائز 
ســنوية  والربــع  والشــهرية  األســبوعية 
وجوائز العيد الخاصة التي تم اســتحداثها 
لتوفــر لعمــالء البنــك فــي البحرين موســمًا 
حافالً بالجوائز النقدية بشــكل أكبر وفرص 

فوز أوفر وأكثر من أي وقت مضى.
الجديــد  الموســم  “حصــادي”  ويســتهل 
بســحوبات أســبوعية علــى جائزة رئيســية 
مخصصــة  دوالر  ألــف   25 بقيمــة  أولــى 
للعمالء في البحرين عالوة على 20 جائزة 
أخــرى بقيمة ألف دينار يتم الســحب عليها 
أســبوعيا إلتاحــة المزيــد مــن فــرص الفــوز 

ألوسع شرائح العمالء على مدار العام.
عمــالءه  “حصــادي”  برنامــج  خــّص  كذلــك 
هــذا العــام بجائزة شــهرية بقيمــة 100 ألف 
دينار والتي ترتفع قيمتها في الســحب كل 
3 أشــهر علــى الجائــزة الربع ســنوية الكبرى 
جوائــز  وهــي  دوالر  ألــف   500 وقدرهــا 
صممــت بحيــث تمنــح الفائزيــن بهــا القدرة 

والحرية المالية لتحقيق أحالم عمرهم. 
وللتأهــل للدخــول فــي ســحوبات حصادي، 
يؤهــل  دينــارًا   50 بمبلــغ  رصيــد  كل  فــإن 
صاحبــه لفرصــة واحــدة للمشــاركة والفــوز 
ومبلــغ  فتــرة  زادت  وكلمــا  الســحب،  فــي 

اإليداع كلما زادت فرص الفوز للعمالء.

المنامة - األهلي المتحد

رباب منصور تفوز بجائزة “حصادي” بقيمة 500 ألف دوالر
لعائلتها ــزل  ــن م بـــشـــراء  بــحــريــنــيــة  ــدة  ــي س حــلــم  يــحــقــق  ــمــتــحــد”  ال ــي  ــلـ “األهـ

أثناء تسلم رباب منصور للجائزة

تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، شــاركت شــركة بن فقيه لالســتثمار 
العقاري كشريك إستراتيجي في معرض الخليج للعقار لهذا العام، حيث عرضت الشركة أحدث مشاريعها السكنية وهو البرج 
الشــرقي من مشــروع “الواترباي”، وهو ووترباي ريســدنس بالشــراكة مع روبرتو كافالي العالمة اإليطالية الشــهيرة في مجال 

التصميم، حيث افتتح المعرض في 23 ابريل ويستمر حتى 25 من الشهر الجاري في مركز البحرين للمعارض.

أبــرز  مــن  للعقــار  الخليــج  معــرض  يعــد 
إذ  المملكــة،  فــي  العقاريــة  المعــارض 
يشــكل منصــة تجمــع الشــركات العقاريــة 
والمســتثمرين واألفراد فــي مكان واحد، 
فرصــة  العقاريــة  للشــركات  يتيــح  كمــا 
عــرض أحــدث مشــاريعهم الســكنية إلــى 

جانــب فرصــة لجــذب المســتثمرين لــكل 
من المشاريع التجارية والسكنية المتاحة 
فــي البحرين، باإلضافة إلــى تقديم عددًا 
مــن الفــرص اإلســتثمارية العقاريــة فــي 

المملكة ودول الخليج العربي. 
فيصــل  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 

فقيــه “يعد معرض الخليــج للعقار فعالية 
العقاريــة  للشــركات  تســمح  إســتثنائية 
بعــرض  البحريــن  فــي  والمؤسســات 
أعمالهــا مما يســاعد علــى تصوير المملكة 
كوجهــة للفخامــة والرفاهيــة، حيــث انــه 
منصــة رائدة فــي مجال العقــارات، ويعد 

المعــرض فرصــة لنــا لجذب المســتثمرين 
مــن جميــع أنحــاء المنطقــة ويســاعد في 

تعزيز الصناعة العقارية في المملكة”.
عبدالرحمــن  الشــركة،  عــام  مديــر  وقــال 
الكوهجي “ يســرنا المشــاركة في معرض 
الخليج للعقار لهذا السنة بصفتنا الشريك 
اإلســتراتيجي إلى جانب كوننا مشاركين 
خبرتنــا  ومســتعرضين  المعــرض  فــي 
الطويلة في المشاريع العقارية وباألخص 
مشــروع “ الووترباي ريســدنس بالشراكة 
“ووتربــاي  ويعــد  كافالــي،  روبرتــو  مــع 

العقاريــة  المشــاريع  مــن  ريســدنس” 
الفاخرة والراقية التي من شأنها أن ترفع 
مــن مســتوى ســقف التطلعــات للمشــاريع 
يدمــج  حيــث  المملكــة،  فــي  العقاريــة 
المشــروع العقاري بين الهندســة العقارية 
والرقــي فــي جميــع تفاصيلــه ونواحيــه، 
كمــا يعــد المعــرض العقاري فرصــة ثمينة 
للشــركات بكافــة أنحــاء البحريــن لعرض 
علــى  والســكنية  التجاريــة  مشــاريعها 
إجتــذاب  إلــى  باإلضافــة  ســواء،  حــد 
اإلســتثمارات األجنبيــة والمســاهمة فــي 

اإلقتصاد العام للبحرين”.”
لإلســتثمار  فقيــه  بــن  شــركة  وســتدعم 
الشــريك  بصفتهــا  المعــرض  العقــاري 
اإلســتراتيجي إلــى جانــب عرضهــا لكافة 
البــرج  فيهــا  بمــا  العقاريــة  مشــاريعها 
الشــرقي مــن مشــروع “الواتربــاي” وهــو 
ووترباي ريســدنس بالشــراكة مع روبرتو 
العالمــة  هــذه  أن  إذ  حيــث  كافالــي، 
حصريــًا  ســتهتم  الفخمــة  التجاريــة 
بالتصميم الداخلي للمشروع، وله لمسات 

من األناقة والرقي.

“بن فقيه” تستعرض أحدث مشاريعها في “الخليج للعقار”

مشــروع لبنــاء أطـول بـرج سكنـي بالعالـم في البحريــن
ــيــة ــائ ــات كــهــرب ــ ــاف ــ ــع ح ــن ــص ــد م ــي ــشــي ــت ــون ل ــط ــط ــخ ــرون ســـعـــوديـــون ي ــم ــث ــت ــس م

كشــف رئيــس الشــركة المتحــدة الخليجيــة للتحالفــات الصناعية محمــد الجبري عن عزم مســتثمرين ســعوديين على 
تشــييد مشــروع أطــول بــرج ســكني فــي العالم، متمثــل في فنــدق فخم بالبحريــن، مؤكــدا أن التحضيرات للمشــروع 

قطعت شوطا كبيرا، كما أن المملكة من الدول المرشحة لتشييد مصنع حافالت كهربائية.

علــى  الصحافييــن  الجبــري  وأبلــغ 
هامش “منتــدى تطوير األعمال األول 
والمحتــوى  التحوليــة  للصناعــات 
والغــاز  النفــط  قطــاع  فــي  المحلــي 
والبتروكيماويــات - بدفيكس 2019”، 
والذي شــاركت فيه شركات سعودية، 
بالبحريــن  ســيكون  المشــروع  أن 
“غينيــس”،  موســوعة  وســيدخل 
متــرا،   380 البــرج  طــول  ســيبلغ  إذ 
وســيحتوي علــى أكبــر شاشــة عــرض 

إعالنية.
وأشار إلى أن المشروع سيكون عبارة 

عــن شــقق فندقيــة إلــى جانــب مركــز 
تســوق، ليكــون أكبــر بــرج ســكني في 

العالم.
وتابــع الجبــري أن المســتثمرين أّمنــوا 
قرابة 85 % من تمويل بناء المشروع، 
فــي حيــن يجــري حاليــا البحــث عــن 
شــريك سواء من الحكومة أو القطاع 
مــال  رأس  فــي  للدخــول  الخــاص؛ 
األرض  تقديــم  خــالل  مــن  المشــروع 
التــي ســيقام عليهــا البــرج، مؤكــدا أن 
هنــاك عــددا مــن الخيــارات التــي يتــم 

البحث فيها فيما يتعلق باألرض.

وأضــاف “نحتــاج مســاحة ال تقــل عن 
إطاللــة  ذات  تكــون  متــر  آالف   10

جميلة”.
أي  تقديــم  عــن  الجبــري  وأحجــم 
المتوقعــة  التكلفــة  بخصــوص  أرقــام 
إنــه  بالقــول  اكتفــى  لكنــه  للمشــروع، 

سيكون استثمارا كبيرا.
لهــا  وصــل  التــي  المراحــل  وعــن 
االنتهــاء  تــم  أنــه  أوضــح  المشــروع، 
للمشــروع  الهندســية  الرســوم  مــن 
والتصاميــم إلــى جانب عمــل محاكاة 
مــن  االنتهــاء  تبقــى  “ومــا  للمشــروع 

إجراءات األرض والبنية التحتية، إذا 
حصلنــا األرض ســنبدأ المشــروع على 

الفور”.

الحافــالت  مشــروع  وبخصــوص 
الشــركة  رئيــس  قــال  الكهربائيــة، 
للتحالفــات  الخليجيــة  المتحــدة 

مشــروع  ســيكون  إنــه  الصناعيــة 
خليجــي وقــد تــم التقاعــد مــن إحدى 
أجــل  مــن  خبــرة؛  كجهــة  الشــركات 
كوريــا  مــن  شــركة  وهــي  تشــييده، 

الجنوبية.
وأوضــح أنــه لــم يتم إلــى اآلن اختيار 
البلــد الخليجــي الــذي ســيكون مقــرا 
البحريــن  أن  أكــد  لكنــه  للمشــروع، 
ضمن الخيــارات المعروضــة، موضحا 
أن االختيــار ســيقع علــى الدولــة التي 
ســتتوفر فيهــا التســهيالت المطلوبــة. 
المــال  رأس  تكويــن  “نريــد  وقــال 
ونبحث عن المستثمرين للدخول في 
المشــروع، اتفقنــا مــع شــركة عالميــة 
وســندخل في شــراكة معها، نحن في 

مرحلة البحث عن المستثمرين”.

محمد الجبري

انطلقــت أمــس األربعــاء أعمــال “منتــدى تطويــر األعمــال األول للصناعــات التحويليــة والمحتــوي المحلــي فــي قطاع النفــط والغاز 
والبتروكيماويات - بدفيكس 2019”، بمشــاركة عدد من القياديين في القطاع وممثلي شــركات كبيرة وصغيرة ومتوســطة، إضافة 

إلى مستثمرين ورواد أعمال ومعنيين من البحرين والسعودية.

للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
االســتثمارات  الخليجيــة إلدارة  المتحــدة 
الجبيــل  فــي  الصناعيــة  واالستشــارات 
بالسعودية محمد الخالدي إن هذا المنتدى 
يجمع شــركات ومســتثمرين ورواد أعمال 
فــي مكان واحــد، ويبني جســور التواصل 
وبيــن  والمعرفــة  الخبــرة  أصحــاب  بيــن 

المستثمرين ورواد األعمال.
وأضــاف الخالــدي في كلمة خــالل افتتاح 
العربــي،  الخليــج  فــي  “نحــن  المنتــدى 
ال  والبحريــن  الســعودية  فــي  وبالــذات 
ولكــن  خبــرة،  تنقصنــا  وال  مــال  ينقصنــا 
نحتــاج اإلرادة والتنظيــم والعمــل الجــاد، 
رســم  بعــد  بقــوة  مســيرته  بــدأت  والــذي 

الرؤية 2030 للبحرين والسعودية”.
وتابع “في العام 2013 كانت بلداننا تعتمد 
بشكل شبه كامل على بيع النفط الذي كان 

يساهم ربما بأكثر من 90 % في الميزانية، 
ولكــن فــي 2014 تهاوت أســعار النفط إلى 
أكثــر مــن النصــف، وهنــا بــات لزامــا علينــا 
زيــادة الدخــل المحلــي مــن خــالل العديــد 
مــن األمــور مــن بينهــا تطويــر الصناعــات 

الموجودة، وتنويع مصادر الدخل”.
وأوضــح الخالــدي أن المجموعــة المتحدة 
تجمــع  هــي  يرأســها  التــي  الخليجيــة 
مــن  جمعــا  تضــم  الصناعيــة،  للتحالفــات 
الرؤيــة،  لتوحيــد  والعقــول،  الخبــرات 
والمســاهمة فــي التصنيــع المحلــي، وقــال 
“يضــم هــذا التحالــف للشــركات الصناعيــة 
أكثر من 2000 خبير واستشــاري، يملكون 
مــن  ســنة  ألفــي  مــن  أكثــر  مجموعــه  مــا 
الخبــرات، ويتضمــن أكثــر مــن 45 شــركة 

تحقق القوة والترابط معا”.
مــن جانبه، قــال الرئيس التنفيذي لشــركة 

بروآكــت للعالقــات العامــة خالــد بومطيــع 
إن تنظيــم هــذا المنتــدى األول مــن نوعــه 
يمثل “عتبة انطالقة نأمل أن تحقق كثيرا 
فــي المجــال الصناعــي في مجــال صناعة 
الغــاز والبتروكيماويــات فــي دول مجلــس 

التعاون”.
وأضــاف أن “70 % مــن المحتــوى المحلي 
إدارتهــا  يتــم  والخدمــات  اإلنتــاج  مــن 
مــن شــركات مــن خــارج دولنــا، بمــا يمثــل 
فقــدا كبيــرا فــي اإلنتــاج، وتســربا للمــوارد 
والفــرص، ونحن فــي دول الخليج قادرين 
تبلــى  التــي  بالمئــة  الســبعين  تلبيــة  علــى 

خارجيا من صناعات النتاج المحلي”.
وتحــدث نائــب الرئيس للمحتــوى المحلي 
وتطويــر األعمــال في ســابك فؤاد موســى 
المحلــي،  المحتــوى  تطويــر  أهميــة  عــن 
خصوصــا فــي توفير فــرص العمــل، ودعم 

هــذا  أن  إلــى  مشــيرا  التجــاري،  الميــزان 
تقتصــر  ال  مجــاالت  يشــمل  المحتــوى 
أيضــا  لتشــمل  تمتــد  وإنمــا  النفــط،  علــى 
الصناعـــة والتعديــن والطاقـــة والخدمــات 

اللوجستية.
وتطرق موســى لســعي الســعودية لتطوير 
الصناعيــة  واألراضــي  التحتيــة  البنيــة 
والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة، والبحث 

برنامــج  إلــى  الفتــا  واالبتــكار،  والتطويــر 
والخدمــات  الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر 

اللوجستية. 
وتنــاول المتحدثــون مواضيــع مــن بينهــا 
صناعــات  توطيــن  وفــرص  تحديــات 
النفــط والغــاز والبتروكيماويــات فــي دول 
مجلــس التعاون الخليجــي، وأفضل آليات 
المــوارد  وتحســين  والتطويــر  البحــث 

البشــرية فــي الصناعة التحويليــة، وريادة 
النفــط  األعمــال الصناعيــة فــي صناعــات 
والغــاز والبتروكيماويــات، واتفاقــات نقــل 
التكنولوجيــا لتوطين الصناعة، وغير ذلك 
مــن المحــاور، فيمــا شــارك فــي المعــرض 
المصاحب لمنتدى بدفيكس 2019 بشــكل 
أســاس كل من شــرك “إيبسكو”، و”في جي 

كي إس إيه”.

المنامة -  بروآكت

“بدفيكس 2019” يستعرض تطوير الصناعات التحويلية

جانب من المنتدى

المنامة - بن فقيه

علي الفردان من المنامة
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم���ت إليه���ا مالك ش���ركة درة الجزيرة لالنف���اق  ش.ش.و ولمالكها 
ب���در عب���دهللا علي الفضال���ة، المس���جلة بموجب القيد رق���م 1-89042 
طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى ذات مس���ئولية 

محدودة براسمال وقدره 300000 دينار بحريني، بين كل من: 
BADER ABDULLA ALI ALFUDHALA .1

MELANIE WHITTAKER .2
EDW ARD STANLEY WHITE .3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة شركة ايه تو زد للخياطة تضامن ألصحابها يمان قاسم علي الرقيمي وشركائها
سجل تجاري رقم 01-114785

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة ايه تو زد للخياطة تضامن ألصحابها يمان 
قاس���م علي الرقيمي وشركائها المس���جلة بموجب القيد رقم 114785-01، بتصفية 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 33915003 )973+(
A36712000@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )44765( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اس اس ان خلفان ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة/ شيخة سمير عبدهللا حس���ين خلفان  بإعتباره المصفي القانوني شركة 
اس اس ان خلفان ذ.م.م والمس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة بموجب 
القي���د رق���م 86110-1، طالبي���ن إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة أي كوست تيم ألنشطة المكاتب الرئيسية أو اإلدرية ذ.م.م 
لصاحبتها رملة حسن وشريكتها
سجل تجاري رقم 101628

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة رويس للعقارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-65945

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة كالن جاالريا ش.ش.و لمالكتها

شركة كلين بارتنرز ادفيزوري ش.ش.و
سجل تجاري رقم 104757

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
شركة عبدالرحيم عبدالرحمن الغريب واوالده ذ.م.م

تجاري رقم 93341

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة أي كوس���ت تيم ألنش���طة المكاتب الرئيس���ية أو 
اإلدرية ذ.م.م لصاحبتها رملة حسن وشريكتها

 المس���جلة بموجب القيد رقم 101628، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  
رملة حسن محمد حسن جمعة مصفيا للشركة.

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 39206418 )973+(
firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة رويس للعقارات ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد 
رق���م 65945، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  ع���ادل عبدلله احمد ناس 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عادل عبدلله احمد ناس

رقم الموبايل: 39641612 )973+(
yasser.alattar@nasscorpuration.com :البريد االلكتروني

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة كالن جاالري���ا ش.ش.و لمالكتها ش���ركة كلين 
بارتنرز ادفيزوري ش.ش.و المسجلة بموجب القيد رقم 104757، بتصفية الشركة 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: احمد عبدالواحد احمد عبدالرحمن

رقم الموبايل: 66669996 )973+(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
تس���وية للخدم���ات المحاس���بية واإلستش���ارات نيابة عن ش���ركة عبدالرحيم 
عبدالرحمن الغريب واوالده ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 93341، بطلب 

تصفية الشركة اختياريا وتعيين مريم عبدهللا علي احمد مكي كمصفيا 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: مريم عبدهللا علي احمد مكي

رقم الموبايل: 38004003 )973+(
sijilat@taswya.net :البريد االلكتروني

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يد محمد احمد حسن صياح المالك ل� خدمات ايفرست للمقاوالت 
)مؤسس���ة فردية(  والمس���جلة بموجب القيد رقم 56564-04 طالبا تحويل 
المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 500 

دينار، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
1.  السيد محمد احمد حسن صباح

2. السيد مكي حسن رضي محمد ال سبيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )53898( لسنة 2019
بشأن تحويل موسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 04-56264 

 تاريخ: 23/4/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة الحفيره للمقاوالت، المس���جلة بموجب القيد رقم 13336، 

طالبي���ن تغيي���ر االس���م التجاري للف���رع 4 من ش���ركة الحديثة لصناعة البالس���تيك 

ذ.م.م الى شركة الحفيرة لألنابيب ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الحفيره للمقاوالت

القيد: 13336 

 تاريخ: 23/4/2019

22/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -50299( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
اسم التاجر: عادل علي عبدالوهاب رجب

االسم التجاري الحالي: خليج دلمون للمواد الغذائية
االسم التجاري المطلوب: خليج البحرين لألغذية

النشطة التجارية المطلوبة: تجارة عامة - تشمل تجارة/ بيع األغذية والمشروبات

قيد رقم: 20322-10

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصحاب الش���ركة المذكورة، المس���جلة بموجب القيد رقم 113849، طالب 

تغيير اس���م الش���ركة من ش���ركة هاي فيت لإلح���كام وعمل التش���كيالت ذ.م.م إلي 

نوفا كابس ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

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

بشأن تغيير اسم شركة هاي فيت لإلحكام وعمل 
التشكيالت ذ.م.م

القيد: 113849 

 تاريخ: 24/4/2019
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التحالف يدّمر غرفة 
اتصاالت للحوثيين

أفاد مراسل العربية في اليمن أن تحالف 
دعم الشرعية دمر غرفة اتصاالت 

متطورة ومخزن أسلحة للميليشيات في 
مديرية ساقين في صعدة.

وأوضح أن مقاتالت التحالف شنت 
غارتين استهدفتا غرفة اتصاالت 

متطورة، ومخزنًا كبيرًا لألسلحة تابعًا 
للميليشيات في جبال ابن عريج بمديرية 
ساقين. كما أشار إلى أن الغاراتين دمرتا 

غرفة االتصاالت ومخازن األسلحة، 
ونجم عنهما مصرع من بداخلها من 

عناصر. إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية 
وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة 

المذكورة، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل 
كبير ولفترة طويلة نسبيًا.

انقســام داخــل القيــادة اإليرانية نتيجــة “إلغــاء اإلعفاءات”

خامنئي يهدد بالرد على أميركا

هدد المرشد اإليراني علي خامنئي بالرد على أميركا عقب تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية عالمية وحظر صادرات النفط اإليراني. ووفقا لوكالة األنباء اإليرانية “إرنا”، فقد 
قــال خامنئــي خــال كلمــة لــه األربعــاء، إن “العداء األميركي لن یبقى دون جواب”، مضيفًا أن هذه المحــاوالت األميركية “لن تصل إلى نتيجة. بإمكاننا أن نصدر نفطنا بمقدار حاجتنا 

ومتى ما أردنا”.

“األميركييــن،  أن  اإليرانــي  المرشــد  وأكــد 
وبحسب أوهامهم، قد أغلقوا الطرق أمامنا، 
إال أن الشــعب النشط والمسؤولين الواعين 
ســيزيلون الحواجــز الواحــد تلــو اآلخــر، لــو 

عقدوا العزم على ذلك”، حسب تعبيره.
الرئيــس  موقــف  تبايــن  أخــرى،  جهــة  مــن 
اإليراني حســن روحاني عن موقف المرشد 
إمكانيــة  هنــاك  أن  الرئيــس  رأى  حيــث 
للتفــاوض مــع واشــنطن بشــروط، مــا يــدل 
على انقســام عميق داخــل القيادة اإليرانية 

نتيجة الضغوط األميركية المتزايدة.

ووفقــا لموقــع الرئاســة اإليرانيــة، فقــد أكــد 
روحانــي خــالل اجتمــاع مجلــس الــوزراء، 
المتحــدة  “الواليــات  أن  األربعــاء،  أمــس 
إجــراء  إلــى  كذبــًا  تســعى  األميركيــة 
“إمكانيــة  علــى  أكــد  لكنــه  مفاوضــات”، 
إزالــة  شــريطة  مفاوضــات  هكــذا  انعقــاد 
أولئــك  اعتــذار  الضغــوط وشــريطة  جميــع 
عــن إجراءاتهــم غيــر القانونيــة وانتهاجهــم 

أسلوبًا متسمًا باالحترام المتبادل”.
وتأتــي هــذه التصريحــات تزامنــا مــع زيارة 
جــواد  محمــد  اإليرانــي  الخارجيــة  وزيــر 

ظريــف إلــى نيويــورك، مــا دفــع بالمحلليــن 
الزيــارة  هــذه  يربطــوا  أن  اإليرانــي  للشــأن 

بمواقف النظام اإليراني المنقسمة.
وصولــه  فــور  صحافيــة  تصريحــات  وفــي 
زيــر  قــال  الثالثــاء،  مســاء  نيويــورك  إلــى 
الخارجيــة اإليراني محمــد جواد ظريف إن 
“أميركا ليســت شــرطي العالم لتقــوم بإلغاء 
تمديــد اإلعفــاءات األميركيــة لزبائــن النفط 

اإليراني”.
ونقلت وكالة “فارس” عن ظريف قوله” “إننا 
ال نعير اهتماما ال لإلعفاءات وال إللغائها، إال 

أنــه علــى بقيــة دول العالم أن تتخــذ موقفا 
حيال القرار األميركي”.

يذكــر أنــه، وإثــر إعــالن الواليــات المتحــدة 
كيانــات تشــتري  أي  علــى  فــرض عقوبــات 
النفط اإليراني، بدأ زبائن طهران الرئيسيون 
إمــدادات  أماكــن أخــرى عــن  فــي  بالبحــث 
اليابــان  مــن  كل  وقامــت  جديــدة.  نفطيــة 
وكوريــا الجنوبيــة والهنــد بالفعــل بتقليــص 
صادراتهــا مــن إيــران تمهيدا لاللتــزام بقرار 
إلغــاء اإلعفــاءات مــن العقوبــات األميركيــة 

على النفط اإليراني.
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وصــل الزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ أون إلــى مدينــة فاديفوســتوك 
الســاحلية الروســية، أمــس األربعــاء، لعقــد قمتــه األولــى مــع الرئيــس الروســي 
فاديمير بوتين، بينما تسعى بيونغ يانغ إلى التقرب من حليفتها التقليدية على 

خلفية المأزق الدبلوماسي الذي تشهده مفاوضاتها مع واشنطن.

وستكون القمة التي يعقدها كيم اليوم 
الخميس مع بوتين في فالديفوستوك، 
أول لقــاء لــه مــع رئيــس دولــة أخــرى 
منــذ عودتــه مــن هانــوي حيــث أجــرى 
محادثات مع الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب في فبرايــر الماضي لم يتوّصال 
الترســانة  حــول  اتفــاق  إلــى  خاللهــا 

النووية الكورية الشمالية.
ووصــل قطــار كيــم المصفــح بعــد ظهر 
فالديفوســتوك.  محطــة  إلــى  أمــس 
إلــى  بوتيــن  يصــل  أن  المتوقــع  ومــن 
فالديفوســتوك اليــوم، ثــم يغــادر بعــد 
ذلك في الطائرة لقمة أخرى في بكين.

وكانت وكالة األنباء الكورية الشــمالية 

الرسمية أعلنت مغادرة كيم جونغ أون 
الى روســيا في قطار، موضحة أن بين 
اعضــاء الوفد المرافــق وزير الخارجية 
ري يونــغ هو الذي أكد للصحافيين بعد 
قمــة فيتنــام ان موقف بالده “لن يتغير 

أبدا”.
وتأتــي هــذه المحادثــات بعــد دعــوات 
متكــررة وجهها بوتين منــذ أن بدأ كيم 

حملته الدبلوماسية العام الماضي.
وأعلن الكرملين أن اللقاء سيتركز على 
إيجاد “تســوية سياســية ودبلوماســية 
الجزيــرة  فــي شــبه  النوويــة  للمشــكلة 
الكورية”، مشيرا إلى عدم توّقع صدور 
أي بيان مشترك أو توقيع أي اتفاقات.

اتهــم رئيــس حكومــة الوفــاق الليبيــة فايــز الســراج، فرنســا بدعــم قائــد الجيــش 
الوطنــي الليبــي خليفــة حفتــر الــذي بــدأ في الرابــع من أبريــل هجومًا عســكريًا على 
طرابلس. وقال الســراج في مقابلة مع صحيفة “ليبيراســيون” الفرنســية “نحن 
متفاجئــون ألن فرنســا ال تدعــم حكومتنــا بــل تســاند ديكتاتــورا”، وذلــك بعدما 

أدلى بتصريحات مماثلة قبل يوم لصحيفة “لوموند”.

الرئيــس  بــي  اتصــل  “عندمــا  وأضــاف 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون فــي الثامن 
مــن أبريــل، أبلغتــه بــأن الــرأي العــام فــي 
طرابلس هو ضد فرنسا. ال نريد أن يكره 
الليبيون فرنســا. فرنسا ما زال لديها دور 

إيجابي ومهم لتلعبه في ليبيا”.
فتحــي  الليبــي،  الداخليــة  وزيــر  وكان 
الماضــي  األســبوع  علنــًا  اتهــم  باشــاغا، 
فــي  حفتــر،  بدعــم  الفرنســية  الســلطات 
رئيــس  ذلــك  بعــد  كررهــا  تصريحــات 

الوزراء.
مــن جهــة أخرى، قلل الســراج مــن أهمية 
الدعــم الــذي عبر عنه الرئيــس األميركي، 

“بالنســبة  دونالــد ترامــب لحفتــر. وقــال 
إلينــا، موقــف وزيــر الخارجيــة األميركي 
هــو المهم وقــد دعا خليفة حفتر باالســم 

إلى وقف المعارك”.
أنــه أجــرى  وكان ترامــب أعلــن الجمعــة 
محادثــات هاتفيــة مع حفتــر حول “رؤية 

مشتركة” من أجل ليبيا.
ونفت فرنســا الخميــس اتهامات حكومة 
مــن  لهــا  أســاس  “ال  أن  الوفــاق، مؤكــدة 
“للحكومــة  دعمهــا  وجــددت  الصحــة”، 
الشــرعية لرئيــس الــوزراء فايــز الســراج 
ووســاطة األمــم المتحــدة مــن أجــل حل 

سياسي شامل في ليبيا”.

وضــع 3 رجــال أعمــال جزائريين هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، أمس األربعاء، 
قيد الحبس الموقت بعد االســتماع إليهم في قضية “اســتعمال للنفوذ” بحســب ما أكد 
مصــدر قضائــي لوكالــة فرانــس بــرس، علمــًا أنهم أشــقاء من عائلــة مقربة مــن الرئيس 

المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

األحــد  مســاء  كونينــاف  األخــوة  وأوقــف 
وأحيلــوا الثالثــاء إلــى قاٍضــي تحقيق في 
الجزائريــة، وفــي ختــام جلســة  العاصمــة 
االستماع صدر أمر بحبسهم وفق المصدر. 
فــي  الرســمية  اإلعــالم  وســائل  وأعلنــت 
الجزائــر األحــد توقيــف 4 أخــوة مــن عائلة 
أكــد  القضائــي  المصــدر  لكــن  كونينــاف، 

توقيف 3 فقط. 
وأضاف المصدر أن شخصًا رابعًا هو مدير 
شــركة قبــض عليه أيضًا في هــذه القضية، 
مــن غيــر أن يحــدد هوية هذا الشــخص أو 

اسم شركته. 
ويشــتبه بتــورط األخــوة كونينــاف بـ”عدم 
احتــرام التزامــات عقود موقعــة مع الدولة 
واســتعمال النفوذ مــع موظفين حكوميين 

من أجل الحصول على امتيازات”، بحسب 
المصدر. 

وتملــك عائلــة كونينــاف النافــذة غيــر أنهــا 
بعيــدة عــن األضــواء، مجموعــة “كــو جــي 
المدنيــة  الهندســة  فــي  المختصــة  ســي” 
والمــوارد المائية والبناء واألشــغال العامة 
وتســتفيد منــذ ســنوات مــن عقــود عامــة 

مهمة. 
الحبــس  فــي  أيضــًا  القضــاء  ووضــع 
التنفيــذي  المديــر  الثالثــاء  االحتياطــي 
مجموعــة  أكبــر  “ســيفيتال”،  لشــركة 
خاصــة فــي الجزائــر، وهــو يســعد ربــراب 
صاحــب أكبــر ثروة فــي البــالد، والذي كان 
علــى خــالف منــذ ســنوات مــع الســلطات 

الجزائرية.

توقيف رجال أعمال مقربين من بوتفليقةالسراج يتهم باريس مجدداً بدعم حفترزعيم كوريا الشمالية في روسيا لعقد قمة مع بوتين
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القاهرة - وكاالت

ُقتل 15 شخصًا غالبيتهم الساحقة من المدنيين، أمس األربعاء، جراء انفجار 
ســيارة في مدينة جســر الشــغور في محافظة إدلب في شــمال غرب سوريا، 

وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق االنسان.
وقــال مديــر المرصــد رامــي عبدالرحمن لوكالــة فرانس برس “قتــل 13 مدنيًا 
علــى األقــل، باإلضافــة إلــى شــخصين مجهولــي الهويــة، كما أصيــب نحو 30 
آخرين، جراء انفجار ســيارة قرب ســوق شــعبي في مدينة جســر الشغور، لم 
ُيعــرف مــا إذا كانــت مفخخة أم تقل مــوادًا متفجرة”. وكانت حصيلة ســابقة 

أفادت بمقتل 12 شخصًا.
وأوضــح عبدالرحمــن أن بيــن القتلــى طفلــة مقاتــل تركســتاني، مشــيرًا إلــى 

جرحى في حاالت خطرة.

قضــت محكمــة مصريــة، أمــس األربعــاء، باإلعــدام شــنقا علــى راهبين قبطييــن أدينا 
بقتــل أســقف في صيــف 2018، بعد موافقة مفتي البالد على الحكم، بحســب ما أفاد 

مسؤول قضائي.
وكان القضاء أحال في فبراير ملفي الراهبين وائل سعد تواضروس، المعروف باسم 
“أشــعياء المقــاري” قبــل تجريــده مــن درجتــه، والراهب “فلتــاؤوس المقــاري”، للمفتي 

ألخذ الرأي الشرعي في إعدامهما التهامهما بقتل أحد األساقفة.
وكان األنبا أبيفانيوس )68 عاما( يتولى دير األنبا أبو مقار في وادي النطرون شــمال 
غرب القاهرة. وعثر على جثته في يوليو 2018 في أحد أروقة الدير مع إصابات في 

الراس، بحسب الكنيسة.

قتلى بانفجار سيارة في جسر الشغور

اإلعدام لراهبين قتال أسقفا بمصر

قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، أمس األربعاء، إن اإلبقاء على  «
مضيق هرمز مفتوحًا من مصلحة األمن القومي اإليراني، في تناقض واضح مع 

تصريحات قادة الحرس الثوري حول إغالق مضيق هرمز إذا تم حظر صادرات 
النفط اإليراني.

ووفقا لوكالة األنباء االيرانية “إرنا” فقد قال ظريف خالل تصريحات له في  «
نيويورك، أمس، ضمن فعاليات يوم السالم الدولي، إن “إيران ستواصل بيع 

النفط وأننا سنجد مشترينا وسنبقى نستخدم مضيق هرمز”.
وأضاف “لکن من مصلحتنا ومصلحة الجميع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا،  «

کما أننا سنتخذ إجراءات وقائية إذا تم منعنا من بيع النفط”.
وقال وزير الخارجية اإليراني إن أميركا تتبع سياسة “خطيرة جدا” تجاه إيران. «

فرضت الواليات المتحدة، أمس األربعاء، عقوبات على عدة أفراد وكيانات ضمن  «
برنامج يستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة األميركية على اإلنترنت بأن العقوبات  «
استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي واآلخر لبناني باإلضافة

إلى 3 كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا. وأكدت وزارة الخارجية  «
األميركية، في بيان اإلثنين، أن واشنطن تسعى لقطع تدفق المال اإليراني على 

حزب الله اللبناني. وأشار البيان إلى أن من بين الممولين المفترضين لحزب 
الله الذين تريد واشنطن معلومات عنهم، أدهم طباجة ومحمد إبراهيم بزي 
وعلي يوسف شرارة. كما لفتت الوزارة األميركية إلى أن الثالثة مدرجون حاليًا 

على الالئحة السوداء األميركية “لإلرهابيين الدوليين”.

عقوبات أميركية على شخصين و3 كيانات تابعة لحزب اهللظريف: إغالق مضيق هرمز ليس بمصلحتنا

موسكو - وكاالت  الخرطوم - وكاالت

قــال خالــد بن ســلمان، نائب وزير الدفاع الســعودي، أمس األربعــاء، “إننا ماضون في 
التصدي لإلرهاب والتطرف مهما كلف األمر”، مؤكدًا أن تحقيق االستقرار في الشرق 

األوسط هو من أهم أهداف السعودية.

وقال خالل مؤتمر تحقيق األمن الدولي، 
إلــى  الهادفــة  الجهــود  كافــة  “ســندعم 
تحقيق االســتقرار فــي المنطقة والعالم”، 
وتابــع “علينــا محاربــة كل مصــادر تمويل 

اإلرهاب وتعزيز وسائل غسل األموال”.
وأكــد أن إيــران تســتمر في نهجهــا بدعم 
التطرف واإلرهاب، وقال “يســتمر النظام 
وعــدم  الطائفيــة  تغذيــة  فــي  اإليرانــي 

احترام القوانين الدولية”.
وأكد أن إيران تهز اســتقرار المنطقة عبر 

دعم ميليشيات حزب هللا والحوثيين.
بالســعي  إيــران  خالــد  األميــر  واتهــم 
مــن  اليمنيــة“  الدولــة  علــى  ”لالســتيالء 
خــالل دعــم الحوثيين الذين يســيطرون 
علــى الحديدة ومعظــم المراكز الحضرية 

باليمن.
الحوثيــة  “الميليشــيات  إن  وقــال 
تجاهلــت القــرار األممــي 2216 والمبادرة 

الخليجية”.
إن  قــال  الخارجيــة  السياســة  وحــول 
“المملكة في سياستها الخارجية لم توفر 

أي جهد إلرساء االستقرار واألمن”.
وأضــاف “علينــا أن نختــار بيــن الفوضــى 
االســتقرار  وبيــن  إيــران  تنشــرها  التــي 

واألمن”.
الســعودية  إن  خالــد  األميــر  وقــال  هــذا 
تشــهد اليوم تحوال ونموا غير مســبوقين 
2030، وأضــاف: “عززنــا  لتحقيــق رؤيــة 
أمننــا الســيبراني لمواجهــة أي تهديد عبر 

الشبكة المعلوماتية”.

فــي  االنتقالــي  العســكري  المجلــس  دعــا 
الســودان قادة االحتجاجــات إلى اجتماع 
تســتمر  فيمــا  األربعــاء،  أمــس  مســاء 
الســلطة  بتســليم  المطالبــة  التظاهــرات 

إلدارة مدنية.
وجاء في بيان “المجلس العســكري يدعو 
قيــادات قــوى الحريــة والتغييــر الجتماع 

بالقصر الجمهوري مساء األربعاء”.
وأعلــن القيــادي بقــوى الحريــة والتغييــر 
والتغييــر  الحريــة  قــوى  أن  الدقيــر  عمــر 
الســودانية قــررت قبــول دعــوة المجلــس 

العسكري االنتقالي للحوار.
وفي وقت سابق أمس، أكدت قوى إعالن 
الحريــة والتغيير المعارضة في الســودان، 
التــي  الســلطة  مدنيــة  بمطلــب  التمســك 
ســتقود عمليــة االنتقــال الديمقراطي في 

البالد.
كمــا أعلنــت خــالل مؤتمــر صحافــي أنهــا 
المجلــس  مــع  التفــاوض  تعليــق  قــررت 

األمــر  أن  موضحــة  العســكري،  االنتقالــي 
ليس تعنتًا على اإلطالق.

وتــال الفاتــح حســين بيــان قــوى الحريــة 
للجنــة  شــرحوا  أنهــم  مؤكــدًا  التغييــر، 
المجلــس  مــع  تنســق  التــي  االتصــال 
المعارضــة،  مطالــب  االنتقالــي  العســكري 
وعلى رأسها تأليف مجلس انتقالي مدني 

يضم عسكريين.
وأعلــن عمــر الدقير، رئيس حــزب المؤتمر 

الحريــة  قــوى  فــي  والقيــادي  الســودانى، 
مــع  تجلــس  لــن  المعارضــة  أن  والتغييــر، 
اللجنــة السياســية قبــل اعتــراف المجلس 

بقوى الحرية والتغيير.
كمــا أكد على ضرورة أن يتضمن المجلس 
وقــال  ومدنييــن،  عســكريين  االنتقالــي 
“ال مانــع لدينــا مــن مواصلــة التفــاوض مع 
المجلس العسكري، ولكن يجب أن نجلس 

خالد بن سلمان في موسكو أمس )رويترز(معًا بغية التوصل إلى حل”.

ممثلون للمجتمع المدني السوداني الذي يشارك في االحتجاجات خالل مؤتمر صحافي أمس )أ ف ب(

خالد بن ســلمان: علينا محاربة كل مصادر تمويل اإلرهاب المجلس العسكري السوداني يدعو قادة المحتجين الجتماع عاجل
إيـران تـهـز اسـتـقـرار المـنـطـقـة التمسك بمطلب مدنية السلطة
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طرقات مدينة عيسى... 
حقل تجارب للمقاولين

مليــون مــرة كتبنــا عــن التخبــط والعشــوائية فــي العمــل البلــدي، وكل مــا 
تختص به وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سيصل 
بنــا فــي نهايــة المطــاف إلــى حافة انهيــار البنيــة التحتية في البــاد طالما 
الشــوارع تحولت إلى مســتودعات تجارب للمقاولين، فهناك شــبه إجماع 
مــن أهالــي مدينة عيســى على كتاب الموتى الذي يقــرأوه المقاولون على 
شــوارع وطرقــات مدينة عيســى والتجاعيــد المحفورة بالطــول والعرض 
في كل “فريج”، والكلمة األطول عمرا من المأساة هي التخبط والعشوائية 

والجواهر العجيبة من اإلسراف في المال العام.
لقد ســئم الناس من “كثرة التحفر” والرصف والتعديل وعدم االســتخدام 
األفضــل للتخطيــط وإيجــاد الحلــول المناســبة ذات المــدى الطويــل فــي 
مســألة الطرق والشــوارع،  وأتحدى أن يفســر مسؤول من وزارة األشغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي أحجيــة شــوارع مدينة عيســى 
وأرواحهــا الممــدودة كالقماش، فقبل ســنتين تم رصــف “فريجنا” بالطوب 
بعــد معانــاة أدركهــا العالم، وهذا األســبوع جاء مقاول آخــر وأزال الطوب 
وســبب لنــا “أذيــة وإزعــاج” خصوصــا ونحــن علــى أبــواب شــهر رمضــان،  

فالقصــة أصبحــت معروفــة بإطارهــا األفقي، مقاول يرصــف ومقاول آخر 
يزيل، ندفع لألول ونعتقد أن المســألة انتهت وسيســتطيع األهالي إغاق 
عيونهــم بعــد التعب، ثــم بعد فترة وجيزة ال تتعدى األشــهر ندفع للمقاول 

الثاني وكأننا محكومون بمشهد الخطيئة األبدية.
تعبنــا كثيــرا مــن أعمــال الحفر والصيانــة، والتجــارب في شــوارعنا وأمام 
بيوتنــا،  ونحمل كامل المســؤولية الجهــة المعنية التي يبدو أنها ال تراقب 
حركة المقاولين الذين ترسو عليهم مشاريع تطوير شوارع البحرين بعين 
يقظة، وعدم محاسبتهم،  إذ ال يعقل في سنتين أننا ال نعرف التفريق بين 
األبيــض واألســود وأن ال نتوصــل إلــى رمــز النجاح في التصاميــم والبناء 

والمخططات.

من المهم إعادة النظر في المنهج واألسلوب الذي تتعامل به  «
الوزارة مع المقاولين،  لنزيل الفشل واألسباب التي أدت إليه، فلو 
كانت الوزارة على علم بحقيقة الواقع لعملت على تفادي األخطاء 

قبل استفحالها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

 

التقدم العلمي... هل يحل 
مشكلة المسنين؟!

ارتفــع متوســط عمــر الرجــال خــال الثاثيــن عامــا الماضيــة مــن 54 إلــى 68 
عامــًا، ومتوســط عمــر المــرأة من 60 إلــى 72 عامًا، وهناك تقاريــر تفيد أن هذا 
المتوســط ســيرتفع خال ســنوات قليلة بأكثر من عشــرة أعوام، حيث يكون 

المتوسط في حدود الثمانين عامًا.
وارتفاع متوســط العمر لإلنســان العربي شيء جيد، إال أنه يضعنا في مشكلة 
حقيقيــة إذا مــا اســتطعنا أن نرى بقيــة الصورة، فالتقدم العلمــي رغم أنه أفاد 
في الكثير من المجاالت ومن بينها الرعاية الصحية، فإنه أوجد أنماطا جديدة 
للحيــاة وأســاليب قــد تبــدو غريبة في المعيشــة فــي عالمنا العربــي، فاالتجاه 
نحو التحضر والتصنيع والتغيرات التكنولوجية غير الشكل التقليدي لألسرة 
على ســبيل المثال وتفككت الروابط األســرية، فبعد أن كنا نجد ثاثة وأربعة 
أجيــال فــي المنــزل الواحــد أصبح االتجــاه نحو األســرة الصغيرة هــو االتجاه 

السائد في المجتمعات، ما أوجد مشكلة المسنين التي بدأنا نعانيها.
فالمســنون كانوا يجدون الرعاية والعناية من أبنائهم وأحفادهم في منازلهم، 
أمــا اآلن فإننــا أصبحنــا نســمع كثيــرا مــن األبنــاء ينــادون ببنــاء دور المســنين 
لرعايــة آبائهــم فــي ظــل االتجــاه الســائد نحــو األســرة الصغيــرة، حيــث ألغــى 
التحضــر العائلــة الكبيــرة، وتفســخت العائــات وشــاعت أنمــاط جديــدة مــن 

التعامل داخل األسرة الكبيرة.
وكما أثر التقدم العلمي في الكثير من المجاالت فقد أثر في البنية االقتصادية 
التــي أصبحت العصب األساســي في الحياة، فالكثيــر من األبناء يتخلون عن 
آبائهــم وأمهاتهــم لــدور رعايــة المســنين هربا مــن التكلفة االقتصاديــة لرعاية 
المســنين التــي أصبحــت في عصر العولمة عبئا على االبــن الذي أصبح مطالبا 

من أبنائه بالكثير من ترف عصر االستهاك.
وشــهدت القيــم التربوية هي األخرى الكثير مــن التغييرات خال اللهث وراء 
المــادة والتــي أصبحــت الهــم األكبــر لــدى الجميــع، فالعــادات والتقاليــد التــي 
تربــى عليهــا أجدادنــا مــن توقير الكبيــر واحتــرام الصغير ومحاولــة الحصول 
علــى الخبــرة والتعلــم من هؤالء الكبار أصحبت شــيئا مــن الماضي الذي يحن 
إليــه الجميــع. المســنون عــبء على بعض األفــراد الذين أســكنت فيهم دوامة 
الحيــاة العصريــة روح االعتــراف، لكنهم أيضا مخزون خبــرة ال يحق للمجتمع 

أن يتخلى عنها بمجرد اإلحالة على المعاش.
من روح شريعتنا السمحاء ووفق العادات والتقاليد ومستنيرين بما  «

ابتكرته المجتمعات األخرى من حلول يمكن أن نجد دورا جديدًا لما 
يقارب 15 % من المجتمع غادر مواقع القرار واإلنتاج ولكنهم لم يغادروا 

قلوبنا.

أحمد خليفة الحمادي

الخســائر  ونتكبــد  الحــدث  يقــع  أن  إلــى  نصمــت  أن  علينــا  لمــاذا 
واألرواح، فنتكلــم ونســتنفر ونضــع القوانين لمنع تكرار المأســاة أو 
تســاقط الضحايــا؟ لمــاذا ال نمنع منــذ البداية التجــاوزات التي نعلم 
أنها ال محالة ستكون سببًا في سقوط ضحايا يومًا ما؟ التجاوزات 
والمخالفــات علــى الطــرق كثيرة ومنهــا مميتة، فعدد ال يســتهان به 
مــن المركبــات الثقيلــة تحمــل أدوات البنــاء، واألســياخ واألنابيــب 
الحديديــة وحتــى الباســتيكية وغيرهــا مــن األدوات التــي يفــوق 
طولهــا حجــم المركبــة فتتدلــى فــي مؤخرتهــا، مــا يعــرض ســواق 

المركبات من خلفها إلى أخطار ال نبالغ إن قلنا إنها قاتلة ومميتة.
فمــا يحــدث حــال التوقــف المفاجئ علــى الطريــق للمركبــة الثقيلة 
المحملــة بالمــواد، أن الســيارة التــي خلفهــا لــن تجد مــا يوقفها عند 
االصطدام بها غير مؤخرة المركبة الثقيلة، في الوقت الذي حطمت 
فيــه األنابيــب الحديدية الزجاج األمامي للســيارة، وأخذت طريقها 
إلى رأس السائق أو من معه في المركبة، حينها إن لم يكن الحادث 
بليغًا مخلفًا عاهات مستديمة وتشوهات شديدة، فهو حادث قاتل 

ال محالة.
واألمــر ال يختلــف كثيــرًا بالنســبة للحافــات التــي تحمــل الصخــور 
واألثــاث والبضائــع، وال يحتــاج األمــر إلــى خبيــر أو مختــص ليؤكد 
أن عمليــة تثبيتهــا علــى الحافات غير آمنــة، وأي توقف مفاجئ أو 
حادث يمكن أن يخلف وراءه حوادث إضافية، والمصيبة إن كانت 

الضريبة حينها أرواح البشر. 
لســت مــع فــرض المخالفــات والغرامــات “فــي الطالــع والنــازل” كمــا 
نقــول بالعامية، ولكننا لألســف شــعوب ال توقفنا إال هــذه الغرامات، 
فالجيب يؤلم البعض أكثر من تعريض أنفسهم واآلخرين للمخاطر، 
فترك الحبل على الغارب، يدفع البعض إلى التهاون في اشتراطات 
األمــن والســامة علــى الطريــق، فــا يكلفون أنفســهم ويســتعينون 
بشــاحنة أكبر لنقل تلك المواد، طالما أنهم كرروا الفعل مرة ومرات 
دون أن يجدوا من يردعهم، ظنًا منهم أنه في كل مرة سوف تسلم 

الجرة ولن يكونوا طرفًا لحادث يفجع القلوب. 
فــي مثــل هــذه الحــاالت مــن الضــروري التشــديد علــى مخالفــات 
تجــاوزات المركبــات الثقيلــة المحملــة للمــواد التــي تفــوق حجمهــا 
وطولهــا حجــم وطول المركبة، فحيــاة الناس أغلى، وال مجال فيها 

للتهاون أو المجاملة.

ياسمينة: قليل من الوعي وبعض من االلتزام يحفظ األرواح. «

حافالت الموت

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

أصدر صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد 
حفظــه هللا ورعــاه أمــره الســامي بتثبيــت جنســية 551 محكومــا 
صــدرت بحقهــم أحكام إســقاط الجنســية، وذلــك تطبيقــا لما نصت 
عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية 
المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة. وكان جالــة الملــك المفــدى قــد 
أصــدر توجيهــات ســامية للجهات المعنية بتنفيــذ األحكام الجنائية 
بأنه وفي سبيل استكمال اإلجراءات الازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط 
الجنســية، أن يتــم العمــل علــى تقييــم وضــع المحكوميــن بإســقاط 
الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة 
الجريمــة وأثرهــا والنتائج التي ترتبــت عليها، وكذلك مدى خطورة 

كل محكوم وأثر تلك الخطورة على األمن الوطني.
قرار جالة الملك بتثبيت الجنســية، دليل آخر على روح التســامح 

العظيمة التي يتمتع بها جالته حفظه هللا.
ليقــارن هــؤالء بيــن مــا هم فيه من نعمــة في مملكتنــا الحبيبة التي 
تنكروا لها ألسباب غطوها بشعارات زائفة مثل الديمقراطية، وبين 

تلك الباد التي لن يروا الشمس فيها حتى يغيبهم الموت.
لله در أولياء أمورنا، ما أعظمهم، وقد حان أوان توبتكم.

جالــة الملــك كان ومــازال معكــم حكيمــًا حليمــًا، وموقــف جالتــه 
حفظــه هللا فيــه حكمــة عظيمــة، حفظ هللا ملكنا الغالي من كل شــر 

ومكروه وسدد خطاه ونصره على كل طامع وظالم.

روح التسامح العظيمة

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

روح التسامح واألسرة 
الواحدة

إن القراريــن األخيريــن لجالــة الملك عاهــل الباد )العقوبــات البديلة وتثبيت 
جنســيات بعد إســقاطها( ذكراني بريح الميثاق ونسائمه... صحيح أن التاريخ 
ال يعيــد نفســه بالكيفيــة ذاتهــا، إال أن روح التســامح واألســرة الواحــدة التــي 
كثيــرًا مــا قلناهــا عــن البحرين في الخارج، ورّوجنا ألنفســنا كشــعب، ومجتمع 
متعــدد متنــّوع، وكثيــرًا مــا تصــّدرت خطاباتنــا؛ نجد اليــوم تطبيقًا لهــا يمكننا 

اإلشارة إليه من دون أن نكلف الذاكرة عناء البحث.
فالبلــدان تحتــاج دائما إلى النظــام والصرامة في تطبيقــات القوانين، والعدل 
واإلنصــاف بيــن الناس، لكنها أيضًا تحتاج روح التســامح، فالبلدان، بمن فيها، 
تتطلــع إلــى نســيمات رقيقة تهّب عليها بين الفينة واألخــرى ترّطب أجواءها، 
وتعيــد الُلحمــة الحقيقية إليها، وتبذر من جديد التفاؤل والمحبة، كما ســادت 
الناس في مطلع األلفية، فا يوجد بحريني وعى تلك الفترة إال ورأيت عينه 
ترحــل فــي األفق البعيد مســتذكرًا كيــف كان الناس يتبادلــون المحبة والفرح 

واالبتســامة الصافيــة ترتســم من دون تكلف على الوجــوه، والنوم على آمال، 
والصحو على مفاجآت غير منتظرة.

ومن المهم أال تتكرر األعمال التي أدت إلى حصول البعض على هذه األحكام، 
فهــذا أمــر مؤلــم جــدا، وهنــا يأتــي دور الحــوار المنفتــح، والحريــة المســؤولة 
واالحترام كما نشأ شعب البحرين، وكما تشّرب “الّسنع”، وعلى جميع األطراف 
أن تسمع بعضها، ألننا إن أردنا تطبيقًا حقيقيًا وصحيحًا وفّعاالً للمبادرة التي 
أطلقهــا الشــهر الماضــي وزير الداخلية لتعزيز المواطنة، فإن الحوار المشــترك 
والحــر والمســؤول، والتحلي بروح المســؤولية تجاه البلــد، وغيرها، بعٌض من 
مداميــك المواطنة حينما يشــعر المواطن أنه بقيمــة صوته، وأّن العافية تدّب 
في أوصال الوطن نتيجة التدافع من الجميع في حمله حماً من على األرض 
والهرولــة بــه إلــى المناطــق األجمل، التي نريــد أن نوغل فيها، ونحن نســتحق 

ذلك.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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 اعتمد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، الفرق المشــاركة في بطولة ســموه 
الرمضانيــة لكــرة القــدم )ناصــر 12( وهــي 16 فريًقــا تتمثــل في فــرق فيكتوريوس، بتلكو جنــرز يونايتد، فور ايفــر، النوايف، صقور البحرين، األســاطير، دلمون، الفخــار، تايلوس، 

األحالم، الزعيم، نوماس، الصقر األبيض، جرناس، الفرسان وفريق ويننغ.

وتقــّرر أن تنطلــق البطولــة في الثانــي من مايو 
القــادم علــى أن تقــام الجولــة األولى قبل شــهر 
رمضــان المبــارك وســيكون ختــام البطولــة في 
الثانــي والعشــرين مــن الشــهر ذاتــه، وســتقام 
المباريــات علــى اســتاد مدينــة خليفــة  جميــع 

الرياضية.
 وبمناســبة قــرب انطــاق )ناصــر 12( أكد ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أن البطولــة 
ســتكون اســتمراًرا وتواصــاً للنجاحــات التــي 
الماضيــة  عشــرة  اإلحــدى  البطــوالت  حققتهــا 
التي شــهدت مشــاركة شــبابية واسعة وحققت 
مواتيــة  فرصــة  لتشــكل  المرجــوة  األهــداف 
البحرينــي والتواصــل معهــم  الشــباب  اللتقــاء 
وإعطــاء الفرصــة والمجال للمنافســة الشــريفة 
فــي  الشــابة  النجــوم  ومشــاركة  واألخويــة 

منافسات الدورة.
وأشار سموه أن بطولة )ناصر12( ستسعى إلى 
تحقيــق األهــداف التــي وجــدت مــن أجلها في 
تقديــم الدعــم واالهتمــام بالشــباب والرياضــة 
باعتبارهــا فرصــة ســانحة اللتقــاء  البحرينيــة 
النجــوم الكبــار بالاعبين الواعديــن والمواهب 
الشــابة ليســيروا علــى نهــج أســافهم الاعبين 
المتميزيــن اللذيــن حققــوا نتائــج متميــزة لكرة 
)ناصــر  بطــوالت  أن  مؤكــًدا  البحرينيــة  القــدم 
لكرة القدم( في نسخها الماضية استطاعت أن 
تكتشــف العديد من المواهب الرياضية الشــابة 
والتــي انضمــت إلــى األنديــة الوطنيــة وهذا ما 
كنا نطمح إليه من وراء إقامة البطولة ودعمها 

لمسيرة كرة القدم البحرينية.
 وبيــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
أن البطولــة وبعــد النجاح الكبيــر والافت التي 
حققته في النســخ الماضيــة أخذت حيًزا كبيًرا 
بين الشباب البحريني والجماهير التي تحرص 
علــى االســتمتاع بجميــع منافســات ومباريــات 
المشــاركة  أن  إلــى  ســموه  مشــيًرا  البطولــة، 
المكثفة من قبل الاعبين والفرق التي حرصت 
على التواجد والمشــاركة في إنجاح هذا اللقاء 
األخوي ســتتواصل وتســتمر من أجل مواصلة 
األهــداف المرجــوة، وأهمها خلــق روح التعاون 
واألخــوة وتوطيــد العاقــات األخويــة، فضــاً 
عــن إفســاح المجــال لاعبيــن الذيــن لــم ينالــوا 
فرصتهم في المشاركة بالفعاليات والمسابقات 
المحلية، فضاً عن اكتشــاف المواهب الواعدة 
التي ســتخدم رياضة كرة القدم البحرينية في 

المستقبل.

تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة
 كمــا اعتمــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة اللجنة المنظمــة للبطولة، وذلك بتكليف 
مديــر المكتــب اإلعامي لســموه الســيد توفيق 
المنظمــة،  للجنــة  ــا  تنفيذيًّ رئيًســا  الصالحــي 
قنــاة  للبطولــة ورئيســة  رئيًســا  الماجــد  وعلــي 
البحريــن الرياضيــة مريم بوكمال رئيًســا للجنة 
التغطيــة التلفزيونية، ومازن أنور رئيًســا للجنة 

للجنــة  رئيًســا  القــاف  وشــكري  اإلعاميــة، 
إدارة  لمجلــس  وممثــل  والخدمــات،  الماعــب 
اتحاد كرة القدم والذي يتولى مســئولية رئيس 
للجنــة االنضباط ورئيس لجنة الحكام، ومحمد 

ا للبطولة. طوق منسًقا عامًّ
4 مجموعات متوازنة

بــن حمــد  ناصــر  دورة  قرعــة  مراســم  أجريــت 
مقــر  فــي  وذلــك   ،)12 )ناصــر   12 الرمضانيــة 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم بحضــور ممثلي 
الفــرق المشــاركة. وحضــر مراســم القرعة مدير 
البطولــة علــي الماجــد، ورئيــس اللجنــة الفنيــة 

ممثل اتحاد الكرة البحريني محمد حسين. 
وأفــرزت القرعــة 4 مجموعــات بواقــع 4 فــرق 
لــكل مجموعــة، إذ تم وضع فرق: فيكتوريوس، 
بتلكــو جنــرز يونايتد، فــور إيفــر والنوايف على 
رأس المجموعات األربع على التوالي، في حين 
تم تقسيم باقي الفرق الـ 12 إلى 3 مستويات. 

فــي  تمثلــت  كاآلتــي  القرعــة  نتائــج  وجــاءت 
المجموعــة األولــى التــي ضمــت فيكتوريــوس، 
صقــور البحرين، األســاطير ودلمون، المجموعة 
الثانيــة ضمــت بتلكــو جنــرز يونايتــد، الفخــار، 
تايلــوس واألحــام، المجموعــة الثالثــة ضمــت 
فــور إيفر، الزعيم، نوماس وويننغ، والمجموعة 
الرابعة ضمت النوايف، الصقر األبيض، جرناس 

والفرسان. 
تضــم  إذ  متكافئــة،  األربــع  المجموعــات  وتعــد 
خليًطا من الفرق ســواء التي ســبق لها التتويج 

باللقــب، أو الفــرق التــي ســجلت مشــاركتها في 
األعــوام القليلــة الماضيــة، باإلضافــة إلى بعض 

الفرق التي تشارك للمرة األولى. 
 وينــص نظام الدورة في دور المجموعات على 
تأهــل صاحبي المركزيــن األول والثاني من كل 
مجموعــة إلــى الــدور ربــع النهائــي، ثــم يتأهــل 
الفائــزون األربعــة إلــى نصــف النهائــي وصــوالً 

للمباراة النهائية. 

الماجد: بطولة غالية واكتشاف العبين
علــي  الرمضانيــة   12 ناصــر  دورة  رئيــس  أكــد 
الماجــد أن الــدورة تحمل اســًما غالًيــا على جميع 
الملــك لألعمــال  الرياضييــن وهــو ممثــل جالــة 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة، مشــدًدا علــى أهميــة التعــاون مــع جميــع 
األطــراف مــن أجل تقديــم نســخة تنظيمية على 
مستوى عال ومتميز تتناسب مع مكانة الدورة. 

وأشــار الماجد للدور الكبير الذي تلعبه منافســات 
العديــد  وبــروز  الاعبيــن  اكتشــاف  فــي  الــدورة 
مــن المواهــب الشــابة، وقــال الماجــد فــي كلمتــه 
االفتتاحيــة خال مراســم ســحب القرعة: “تعتبر 
الــدورة منبًعا لبروز العديد من المواهب الكروية، 
وســبق لهــا أن أخرجــت لنــا العديــد مــن الاعبيــن 
الذيــن تألقــوا من خــال ماعب الــدورة وانتقلوا 
لتمثيــل األنديــة فالمنتخبــات الوطنيــة، كاعــب 
ــا ســامي الحســيني والعب  الرفــاع الشــرقي حاليًّ

ــا مهــدي حميــدان، وكاهمــا يمثــان  األهلــي حاليًّ
المنتخب الوطني”. 

ولفــت فــي حديثــه لممثلي الفــرق المشــاركة إلى 
أهمية االلتزام بكافة اللوائح والقوانين المرتبطة 
بالدورة، مبيًنا أن اللجنة المنظمة وإدارة البطولة 
تســتقبل كافــة المقترحــات التطويريــة التــي من 
شأنها تعزيز مكتسبات المنافسات واالرتقاء بها. 

شرح أبرز بنود الائحة
اســتعرض رئيــس اللجنة الفنية فــي بطولة ناصر 
بــن حمــد الرمضانيــة )ناصــر 12( ممثــل االتحــاد 
البــوري،  القــدم محمــد حســين  لكــرة  البحرينــي 

الئحــة الــدورة التــي تشــمل العديد مــن الجوانب 
وذلك عقب سحب قرعة البطولة.

وتطــرق محمد حســين البوري إلــى اعتبار العبي 
المحترفيــن  الاعبيــن  بمثابــة  الوطنيــة  األنديــة 
فــي الــدورة، والذين تــم تحديد عددهــم بواقع 3 
العبيــن لــكل فريــق علــى أن يشــارك اثنــان فقــط 

داخل الملعب. 
وبيــن البــوري أن مــن شــارك مــن الاعبيــن فــي 
مــن  األول  القســم  فــي  فقــط  الحالــي  الموســم 
الــدوري المحلــي ولــم يشــارك فــي القســم الثانــي 
فإن بإمكانه المشاركة في الدورة شريطة تقديم 

رسالة رسمية من النادي المنتمي إليه. 
كمــا اســتعرض البــوري إمكانيــة تســجيل العبين 
فــي  البحريــن  مملكــة  داخــل  مقيميــن  اثنيــن 
كشــوفات الفــرق المشــاركة، علــى أن تكــون هــذه 
اإلقامة لمدة سنتين ومعتمدة من جهة رسمية. 

وأوضح البوري أن اللجنة الفنية يقع على عاتقها 
العديــد مــن األمــور المرتبطــة بمباريــات الــدورة، 
مشــيًرا إلــى أن اللجنــة وبعــد اســتقبال عــدد مــن 
المقترحــات فإن اللجنة المنظمة اعتمدت مقترح 
المبــاراة  فــي  التبديــات  عــدد  بزيــادة  اللجنــة 

الواحدة إلى 5 تبديات لكل فريق. 
وتمنــى البوري تعــاون الجميع من األجهزة الفنية 
واإلداريــة مــع كافة األطــراف، إلنجاح منافســات 

الدورة بأفضل صورة ممكنة. 

شعار البطولة

بــن حمــد  الكشــف عــن شــعار بطولــة ناصــر  تــم 
حيــث  رســمي،  بشــكل   )12 )ناصــر  الرمضانيــة 
اكتســى الشــعار باللون الذهبي له ليرتبط بشــعار 
“عام الذهب” الذي ســبق وأن أطلقه ســمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة على جميع المنافســات 
الرياضية البحرينية، وحمل الشــعار هوية صورة 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد باإلضافة إلى الحرف 
 )N( االنجليــزي  باللغــة  ســموه  اســم  مــن  األول 

باإلضافة إلى رقم ونسخة البطولة 12.

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع الفرنسي بنزيما في ختام “ناصر 11”

مــــتــــوازنــــة مــــجــــمــــوعــــات  و4  الـــــقـــــرعـــــة  احــــتــــضــــن  الــــــكــــــرة  بــــيــــت 
ناصر بن حمد يعتمد فرق “ناصر 12” الرمضانية
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ســيكون فريق الرفاع على موعد مهم اليوم )الخميس(، حينما يالقي المالكية عند 
6.45 مساء على االستاد الوطني، ضمن إطار الجولة 18 واألخيرة من دوري ناصر 

بن حمد الممتاز لكرة القدم.

ويحتــاج الرفــاع إلــى الفــوز لضمــان التتويج 
مؤجلــة  مبــاراة  تبقــي  مــع  ا،  رســميًّ باللقــب 
الختامــي  اليــوم  فــي  بالمحــرق  ســتجمعه 

للدوري يوم 4 مايو المقبل.
وعلــى الكفــة األخرى، فــإن المنافــس الوحيد 
للرفــاع فريــق المحرق ســياقي الحالة اليوم 
في ذات التوقيت على استاد الشيخ علي بن 
محمــد آل خليفــة، إذ يهدف المحرق لتحقيق 
الفوز من جهة، وانتظار تعثر الرفاع بالتعادل 
أو الخســارة من جهة أخرى؛ لمد حسم اللقب 

إلى المباراة المؤجلة.
ولــن تكــون نتيجة أخــرى غير الفــوز مرضية 
هديــة  المحرقاويــون  ســينتظر  إذ  للمحــرق، 
ا إلــى الدرجة  مــن المالكيــة الــذي هبط رســميًّ

الثانية.
وفــي مبــاراة ثالثــة، يلعــب الحــد مــع النجمــة 
على اســتاد مدينــة خليفة الرياضية في لقاء 

غير مؤثر على مركز الصدارة.
ــا إلــى صــدارة  ويشــير ترتيــب الــدوري حاليًّ
الرفــاع برصيــد 34 نقطــة، المنامــة 31 نقطة، 
المحــرق 30، النجمــة 28، الحــد 25، الرفــاع 
الشــرقي 22، الشــباب 19، الحالــة 18، البديــع 
15 وأخيــًرا المالكيــة برصيــد 13 نقطة فقط، 

ا إلى الدرجة الثانية. واألخيران هبطا رسميًّ
وبالعــودة إلى مباريات اليــوم، فإن المواجهة 
األولى يســعى فيها الرفاع لحســم األمور عبر 
تحقيقــه الفوز علــى المالكية والحصول على 
اللقــب. أمــا المالكيــة، فإنه ســيدخل مواجهة 

كونــه  الترتيــب؛  مســتوى  علــى  مهمــة  غيــر 
هبــط للدرجــة الثانية، وتنتظــر الفريق مباراة 
مهمــة يــوم اإلثنيــن المقبل فــي كأس االتحاد 

اآلسيوي أمام السويق العماني.
يقود الفريقين مدربان وطنيان:علي عاشــور 
مع الرفاع وأحمد صالح الدخيل مع المالكية.

فــي المواجهــة الثانيــة، فــإن المحرق يســعى 
لإلبقــاء علــى حظوظــه فــي الحصــول علــى 
اللقــب، لكــن ذلك ليس مشــروطا بفــوزه على 
الحالــة فقــط، وإنمــا تعادل أو خســارة الرفاع 

من المالكية.
أمــا الحالــة، فإنــه هــو اآلخــر يبحــث عــن فوز 
مــع انتظــار تعثــر الشــباب غــًدا أمــام الرفــاع 
النتيجــة؛  هــذه  الحالــة  تهــم  إذ  الشــرقي، 
لابتعــاد عــن مبــاراة الملحق، فيمــا تعادله أو 
خســارته مــن المحرق اليوم ســتعني احتاله 

المركــز الثامن وخوضه مباراتي الملحق أمام 
سترة ثالث الترتيب في الدرجة الثانية.

يقــود الفريقيــن مدربــان وطنيان:علــي عامــر 
مع المحرق، ومحمد زويد مع الحالة.

وفــي المواجهــة الثالثــة، فــإن الحــد والنجمة 
سيلعبان مباراة لتحسين مركزيهما على سلم 

الترتيب العام.
يقــود الحد المدرب الوطني ســلمان شــريدة، 

والنجمة المدرب التونسي فتحي العبيدي.
األخيــرة  الجولــة  مباريــات  أن  إلــى  يشــار 
ستســتكمل غًدا الجمعة بلقاءين: الشباب مع 

الرفاع الشرقي، البديع مع المنامة.

فــــوز يفصــــل الرفـــــاع عــــن اللقــــب

فريق الرفاع فريق المحرق

اللجنة اإلعالمية

أحمد مهدي
اليوم... هل 

يحسم دوري 
ناصر بن حمد 

الممتاز؟

شعار الدورة من سحب القرعة

من منافسات ناصر 11

علي الماجدمحمد حسين البوري

الماجد يؤكد 
أهمية تعاون 
الجميع إلنجاح 

البطولة الغالية

اعتماد اللجنة 
المنظمة 

للبطولة برئاسة 
الصالحي

االنطالقة في 2 
مايو والمباريات 

على استاد 
مدينة خليفة

تلقــى عاهل البــاد صاحب الجالــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن ممثــل 
جالة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة اإلنجاز 
التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني أللعاب 
القــوى للرجال والســيدات بفــوزه بلقب البطولة 
اآلســيوية ال 23 أللعــاب القــوى بعــد حصولــه 
ميداليــة   11 بينهــا  ملونــة  ميداليــة   22 علــى 
ذهبيــة، والــذي يعتبــر مــن أهم اإلنجــازات التي 
تحققت للرياضة البحرينية بشكل عام، وألعاب 

القوى بشكل خاص.
وفيما يلي نص البرقية: سيدي حضرة صاحب 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
عاهــل البــاد المفــدى حفظه هللا ورعاه الســام 
عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه، ، يســرنا أن نعرب 
لجالتكم عن أســمى آيــات التهاني والتبريكات 
بمناســبة اإلنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا 
الوطني أللعاب القوى للرجال والسيدات بفوزه 
بلقــب البطولــة اآلســيوية ال 23 أللعــاب القــوى 
بعــد حصولــه علــى 22 ميدالية ملونــة بينها 11 
ميدالية ذهبية، والذي يعتبر من أهم اإلنجازات 

التــي تحققــت للرياضــة البحرينية بشــكل عام، 
وألعــاب القــوى بشــكل خــاص فــي العهــد الزاهر 
لجالتكــم وامتــدادا لمــا حققــه أبطــال وبطات 
مملكــة البحريــن بفضل دعم واهتمــام جالتكم 

للحركة الرياضية.
إن هذا اإلنجاز الذي ســيكتب بأحرف من ذهب 
فــي تاريــخ ألعاب القــوى البحرينيــة، وما قدمه 
أبطــال وبطات المملكة في المحفل القاري من 
ملحمــة بطوليــة رائعــة بتفوقهم علــى نخبة من 
أعرق المنتخبات، وتربعهم على عرش الصدارة 
اآلســيوية، لم يكن ليتحقق لوال الرعاية الفائقة 

مــن لــدن جالتكــم، والــذي بلغــت فيــه الرياضة 
البحرينيــة مراتــب عالية لتصبح إحــدى الصور 
البارزة لنهضة الوطن وتطوره، ولتســير بخطى 

ثابتة نحو المزيد من التطور والنماء.
نجــدد تهنئتنا لجالتكم بهذا اإلنجاز التاريخي، 
ونســأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم 

ويسدد على طريق الخير خطاكم.

ابنكم ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جالة الملك لإلعمال الخيرية وشئون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

ناصر بن حمد مهنًئا العاهل: إنجاز منتخب القوى سيكتب بأحرف من ذهب
المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد



تنطلق اليوم الخميس ورشة العمل اإلعالمية للمصورين المتخصصين في تغطية كرة السلة، والتي يقيمها االتحاد البحريني 
لكــرة الســلة بالتعــاون مع االتحاد اآلســيوي، وتســتمر حتى يوم بعد غٍد الســبت، وذلك ضمن الخطط التطويريــة التي ينتهجها 
االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة والراميــة لتطوير العمل في كل مــا يتعلق بكرة 

السلة في البحرين.

وأكــد األميــن العــام التحــاد الســلة أحمــد 
يوســف أن الــدورات التي يقيمها االتحاد 
تشــمل كل األمور المتعلقة باللعبة؛ بهدف 
تطويــر كل مايتعلق بها، ودون إغفال أي 
جانــب وبالتالي تم التنســيق مــع االتحاد 

اآلســيوي للعبــة على إقامة هذه الورشــة 
فيهــا  ســيحاضر  والتــي  للمصوريــن، 
مختصون محترفون من خارج البحرين، 

ومن بينهم هوسيب سيرايداريان.
الصباحيــة  الفتــرة  أن  يوســف  وأكــد 

للدورة ستشــهد إقامة محاظرات نظرية، 
بينمــا ســيتم اســتغالل مباريــات البطولة 
الخليجيــة لألنديــة فــي المســاء للجانــب 
العملي من خالل تصوير هذه المباريات، 
الــذي  العــدد  حصــر  تــم  أنــه  موضحــا 

سيشــارك فــي الــدورة بواقــع 28 شــخصا 
عمــان،  ســلطنة  مــن  مصــور  بينهــم  مــن 
ومصــوران مــن فلســطين ســيتواجدون 

في البحرين خصيصا لهذه الورشة.
مقــرا  توليــب  غولــدن  فنــدق  وســيكون 
مــن  العديــد  ســتتضمن  التــي  للورشــة 
الســلة،  كــرة  فــي  التصويــر  جوانــب 
كبيــرة  باســتفادة  الدارســون  وســيخرج 
للغايــة، وســينعكس ذلــك علــى مســتوى 
التغطية اإلعالمية لمنافســات كرة السلة 

في المواسم القادمة.

اليــــــوم ورشــــــة مصــــــوري كــــــرة السلـــــة

تــّوج األهلــي بطــالً لــدوري الدرجــة الثانيــة لكرة القدم ليعود إلى دوري األضواء مجدًدا وســط آمال وتطلعات باســتعادة الهيبة المفقودة في الموســم القادم والعودة إلى ســكة 
االنتصــارات لتفــادي الهبــوط مجــدًدا.. ولــم ال يكــون المنافســة بقوة علــى حصد مراكز المقدمة بدوري ناصر بن حمد بما يتناســب مــع مكانة النادي التاريخية وعراقته وشــعبيته 

الجماهيرية.
 وربما يعتقد الكثيرون أن الفوز بدوري الدرجة الثانية والصعود كان أمًرا سهالً، وهو بخالف ذلك، حيث إن الفريق واجه الكثير من الصعوبات والتحديات التي تجاوزها بنجاح 
بــإدارة حكيمــة مــن رئيــس الجهاز فيصــل عبدالمجيد وتعاون الطاقم الفني واإلداري واألهم جهود الالعبين والتزامهم وحرصهم على تمثيل النادي بصورة مشــرفة، عالوة على 

دعم مجلس اإلدارة برئاسة خالد كانو ومساندة المدير التنفيذي العام للنادي أحمد العلوي.
“البــالد ســبورت” التقــت برئيــس الجهــاز والالعــب األهالوي الســابق فيصل عبدالمجيــد للتعرف على أســرار النجاح والطموحات القادمــة للكرة األهالويــة فخرجنا معه بهذا 

الحوار.

قلب واحد

أكــد فيصــل عبدالمجيــد أن العمــل بــروح 
الواحــدة وبقلــب واحــد وبتناغــم  األســرة 
تــام بين الجهاز الفنــي واإلداري والالعبين 
ودعم ومتابعــة أحمد العلوي يعتبر العامل 
الدرجــة  بــدوري  الفــوز  وراء  الرئيســي 

الثانية.
وفــي  رجــال  كانــوا  “الالعبــون  وأضــاف 
وتفــان  بإخــالص  ولعبــوا  االلتــزام  قمــة 
وكان  المــادي  العائــد  فــي  التفكيــر  دون 
همهــم الوحيــد هــو الصعود والفــوز باللقب 
متخطين جميــع التحديات مثل اإلصابات 

وظروف العمل ..”
وباقــي  الســعدون  عيســى  المــدرب  أمــا 
الطاقــم المعــاون فإنهــم عملــوا باحترافيــة 
تامــة، ونحــن فــي الجهــاز اإلداري نجحنــا 
في خلق ثقافة الفوز لدى الالعبين، وعملنا 
من أجل تهيئة كافة الظروف المثالية أمام 
الالعبين للعطاء داخل المستطيل األخضر 
وكانــوا على قدر المســئولية، كمــا أن أحمد 
ا لنا وهو أحد أســرار  العلوي كان داعًما قويًّ
النجاح بفضل متابعته واهتمامه ونشــكره 
كثيــًرا علــى ما قدمــه لنا من مــؤازرة، وهنا 
الفريــق  مديــر  جهــود  أنســى  ال  أن  يجــب 
خالــد هالل والــذي كانت له بصمة واضحة 

بعطائه اإلداري المخلص.

حسم اللقب لم يكن سهاًل

وذكر عبدالمجيد أن الفوز باللقب لم يكن 

ســهالً علــى اإلطالق، حيــث إن الفريق مّر 
بالكثير من المنعطفات والظروف الصعبة 
واإلصــرار  بالعزيمــة  تجاوزهــا  تــم  التــي 
والتعاون، مضيًفا “يعتقد البعض أن اللعب 
بدوري الدرجة الثانية سهل، فالفرق التي 
نلعــب معها تلعب بنزعة دفاعية وتتراجع 
أمــام مرماهــا طــوال الـــ 90 دقيقــة وهــو 
مــا يخلــق صعوبــة كبيــرة فــي التســجيل، 
عــالوة علــى ظــروف العمــل واإلصابــات، 
باإلضافــة إلــى كثــرة التوقفــات، وغيرهــا 
من األمور األخرى”، مشــيًرا إلى أن العمل 
رغــم  وأنــه   2018 يوليــو  شــهر  منــذ  بــدأ 
صعوبــة المهمة إال أنه قبل رئاســة الجهاز 
ا في النادي ورغبة في العمل من أجل  حبًّ
تحقيق آمال وتطلعات الجماهير بالعودة 
لــدوري األضــواء رغــم ابتعاده عــن العمل 

اإلداري منذ عام 2010.
لــم  واإلداري  الفنــي  الجهــاز  أن  وأوضــح 
يخطــط مــن أجل خطــف تذكــرة الصعود 
فقــط وإنمــا وضــع نصــب عينيــه تحقيــق 

اللقب ليثبت جدارته.

حسين سلمان.. قيادة وخبرة

الرائــع  المســتوى  عبدالمجيــد  وامتــدح 
الذي قدمه حســين ســلمان خالل الموســم 
الحالــي، مشــيًرا إلــى أنــه رغــم تقدمــه فــي 
ــا متميــًزا،  العمــر إال أنــه يقــدم مــردوًدا فنيًّ
داخــل  قائــد  فإنــه  ذلــك  إلــى  وباإلضافــة 
الملعــب وله دور بارز فــي توجيه الالعبين 
وتشجيعهم، مؤكًدا أهمية المحافظة عليه 
حتى الموســم القادم لالستفادة من خبرته 

الفنية وحسه القيادي.

المحافظة على السعدون

 كمــا أوضــح أن المدرب عيســى الســعدون 
الركائــز  أحــد  وكان  نــادرة  عملــة  يعتبــر 
اللقــب  تحقيــق  فــي  والمهمــة  األساســية 
وأنــه ســيوصي فــي تقريره الفنــي باإلبقاء 
عليــه حتــى الموســم القادم لالســتفادة من 
إمكاناتــه وقدراتــه الفنية، الفًتــا النظر إلى 
أن القــرار هــو بيــد مجلــس اإلدارة ســواء 
بتعييــن الجهاز الفنــي أو اإلداري لكنه يرى 
مــن وجهــة نظــره أهميــة االســتقرار الفنــي 
والمحافظة على الســعدون وطاقمه بغض 
القــادم  الجهــاز  رئيــس  هويــة  عــن  النظــر 
حيــث إن بقائــه مــن مصلحــة الفريــق، وإن 
الســعدون يشــعر براحة كبيــرة خالل عمله 

مع النادي خالل الموسم الحالي.

ميزانية ودعم أكبر

 وأكــد عبدالمجيــد أن فريق الكرة بحاجة 
الموســم  خــالل  الدعــم  مــن  المزيــد  إلــى 
القادم من خالل ضخ ميزانية أكبر إلبرام 
بعض التعاقدات مع محترفين من الطراز 
الرفيع وعدة صفقات محلية، مشــيًرا إلى 
أنــه ينبغــي عــدم الرجوع إلى الــوراء وأن 
األمــام  إلــى  تكــون  أن  يجــب  التطلعــات 
والعمــل علــى تعزيــز الفريــق مــن جميــع 

النواحي.
 وأضــاف “أناشــد مجلــس اإلدارة بتوفيــر 
المزيــد مــن الدعم للفريق وضــخ ميزانية 
تدعــم  قويــة  تعاقــدات  بإبــرام  تســمح 
صفــوف الفريــق حتــى ال يكــون األهلــي 
عرضــة للهبــوط مجــدًدا وإنمــا المنافســة 
وليــس  المتقدمــة  مراكــز  علــى  بقــوة 

المؤخــرة، فاألهلــي فريق ذو ســجل زاخر 
باأللقــاب ويجــب أن ال يكون مكانه دوري 
خصوًصــا  أخــرى،  مــرة  الثانيــة  الدرجــة 
وأن الفريــق يضــم مجموعة مــن العناصر 

الشابة القادرة على العطاء والتميز..”.

الخدمة من أي موقع

وأبــدى عبدالمجيــد اســتعداده لمواصلــة 
العمل كرئيس لجهاز اللعبة خالل الموسم 
القــادم انطالًقــا مــن حبــه لناديــه، مؤكــًدا 
فــي الوقــت ذاتــه بأنــه مــن المهــم التركيز 
وتحقيــق  الفنــي  والجهــاز  الفريــق  علــى 
عامل االســتقرار ومضاعفة الدعم ســواء 
بقــي علــى رأس الجهــاز أو رحــل، مؤكــًدا 
اســتعداده لخدمــة النــادي مــن أي موقــع، 
وأنــه قبــل المهمة رغم الصعوبــات وتكلل 

ذلك بالنجاح.

ــوراء ــ ــلـ ــ لـ ــود  ــ ــعـ ــ تـ أال  ــب  ــ ــج ــ ي األهـــــــاويـــــــة  الـــــكـــــرة  ــد:  ــ ــي ــ ــج ــ ــم ــ ــدال ــ ــب ــ ع

األهلــــــــي... على قلـــــب رجـــــل واحــــد

الرفاع - اتحاد الطاولة

حصــدت الالعبــة مريــم العالي لقب فردي الســيدات فــي بطولة كأس 
االتحــاد المفتوحــة التاســعة لكــرة الطاولــة بعــد فوزهــا علــى الالعبــة 
أمروتــا بثالثــة أشــواط مقابــل شــوطين فــي المبــاراة الختاميــة التي 

أقيمت على صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة.

 وتألق الالعبان محمد عباس وراشــد 
ســند في زوجي العمــوم، حيث تمكنا 
مــن الحصول علــى لقــب البطولة في 
حســن  علــى  فوزهمــا  بعــد  الزوجــي 
وعلــي  ســار  نــادي  مــن  عبدالرحيــم 
محمود من نادي عالي بثالثة أشواط 
زوجــي  منافســات  وفــي  نظيفــة. 
الناشــئين، حصل الثنائــي علي عباس 
والسيدحســين حســن مــن نــادي ســار 
فوزهمــا  بعــد  الزوجــي  لقــب  علــى 
علــى الالعبيــن السيدحســين عدنــان 
وســلمان محمد بثالثة أشــواط مقابل 

شوط.
  وتمكــن الالعــب مجيــد ناجــي مــن 
نــادي عالــي مــن الحصــول علــى لقــب 

فردي األشــبال بعد فوزه على الالعب 
محمد راشد من نادي البحرين بثالثة 

أشواط مقابل شوط.
  وتمكن الثنائي مجيد ناجي ومحمد 
نــادر مــن نــادي عالــي الحصــول علــى 
فوزهمــا  بعــد  األشــبال  زوجــي  لقــب 
علــى الثنائي حــازم مصطفى ومحمد 
راشــد من نادي البحرين وذلك بثالثة 

أشواط مقابل شوطين.
حصــل  الشــباب،  زوجــي  وفــي    
محمــد  ومحمــود  حســن  ســيدعلي 
األول  المركــز  علــى  ســار  نــادي  مــن 
بعــد فوزهما فــي النهائــي على محمد 
نــادي  مــن  خالــد  وأحمــد  شــوقي 

البحرين بثالثة أشواط نظيفة.

نتائج بطولة كأس االتحاد للطاولة المحرق يحرز كأس الناشئين الكروي
ــة تــــوج الــبــطــل بــعــد فـــــوزه عــلــى األهــلــي ــف ــي ــل عــلــي بـــن خ

تــوج رئيــس مجلــس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة فريق المحرق بطال لكأس الناشــئين لكرة القدم للموســم الرياضي 
2018 - 2019، وذلك بعد فوزه على فريق األهلي بنتيجة )3-4( في المباراة النهائية 

التي أقيمت الثالثاء 23 أبريل الجاري على استاد النادي األهلي بالماحوز.

المبــاراة  مــن  األول  الشــوط  وانتهــى 
بتقــدم المحــرق بهــدف دون رد، قبــل أن 
ينهــي المحرق األمور في الشــوط الثاني 
مقابــل  أهــداف  بأربعــة  فــوزه  ويســجل 

ثالثة.
رئيــس  تــوج  المبــاراة،  نهايــة  وبعــد 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
القــدم الشــيخ علــي بــن خليفة بــن أحمد 
بالميداليــات  المحــرق  آل خليفــة فريــق 
إلــى  إضافــة  البطولــة،  وكأس  الذهبيــة 
تقليــد العبــي فريــق األهلــي الميداليــات 
الفضيــة، وذلــك بحضــور عضــو مجلــس 
إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الشؤون 

القانونيــة ســلطان الســويدي، ومستشــار 
رئيس االتحاد عباس العالي.

طاقــم  الكــرة  اتحــاد  رئيــس  كــرم  كمــا 
تحكيــم المبــاراة النهائيــة والمكــون مــن 
حكــم الســاحة محمــد إبراهيم، المســاعد 
الثانــي  المســاعد  هــالل،  ســيف  األول 
مــرزوق  الرابــع  والحكــم  محمــد حمــود، 
صــادق، إضافة إلى مقيــم الحكام جميل 

جمعة.
لــكأس  وعلــى هامــش المبــاراة النهائيــة 
الناشــئين، قــدم النــادي األهلــي باقة ورد 
إلى رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم، 
علي بن خليفة متوجا المحرق بالكأسإذ قدمها رئيس النادي األهلي خالد كانو.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي
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دعا عبدالمجيد جماهير  «
األهلي لحضور آخر 

مباراة للفريق بدوري 
الدرجة الثانية أمام 

البسيتين يوم السبت 
القادم والتي سيتم 

خاللها تتويج األهلي 
ا بطاًل لدوري  رسميًّ

الدرجة الثانية وإقامة 
مراسم التتويج 

واالحتفال الرسمية.

دعوة الجماهير لالحتفالية

 هوسيب سيرايداريان

ينظمها 
اتحاد اللعبة 

بالتعاون 
مع 

“اآلسيوي”

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

حسن علي

سمو الشيخ ناصر بن حمد يكرم فيصل عبدالمجيد لمشاركته في بطولة ناصر لكرة القدم

خططنا للفوز 
بالبطولة 

وليس الصعود 
فقط

كرة القدم بحاجة 
لميزانية أكبر... 

وبقاء السعدون 
لصالح الفريق

أدعم استمرار 
حسين سلمان... 

واللقب لم 
يتحقق بسهولة

فوزنا باللقب 
ثمرة لتعاون 

الجهازين الفني 
واإلداري 

فريق األهلي لكرة القدم عبدالمجيد والسعودن وخالد هالل
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أشــار رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي بن خليفــة آل خليفة إلــى أن ممثلي الوطــن فريقي 
المنامــة واألهلــي أمــام فرصــة لتعويض النتائــج واألداء في الدور التمهيــدي للبطولة الخليجية لألندية لكرة الســلة والمقامة 

ا في مملكة البحرين. حاليًّ

 وقال ســمو الشــيخ عيســى بن علي في 
تصريــح خاص لـ”البالد ســبورت” إننا كنا 
نتأمــل مــن فريقــي المنامــة واألهلــي أن 
أفضــل،  ونتائجهمــا  مســتوياتهما  تكــون 
بنهايــة  ليســت  المرحلــة  هــذه  ولكــن 
المطــاف، طالما هنــاك أدوار أخرى، وهي 
فرصــة لتصحيح أوراقهم وتلبية طموح 
بالوصــول  البحرينــي  الرياضــي  الشــارع 

لألدوار المقبلة. 
 وحول األداء العام للبطولة، يرى ســموه 

أن مستوى المنافسات التي انطلقت منذ 
يــوم الســبت الماضــي بمشــاركة 8 فــرق 

خليجية عاٍل.
 وأضاف ســموه أنــه من الصعب أن تفوز 
باللقــب أو تكــون مــن ضمــن المرشــحين 
لنيلهــا، كونها بطولة مهمــة ولها تاريخها، 
ومــن أراد ذلــك فعليــه القيــام بجهد كبير 

للغاية.
 وبيــن ســموه أن مــا نــراه مــن مفاجــآت 
كبيــرة حدثــت وكثرت في هــذه البطولة 

الفــرق تعمــل  يــدل علــى أن  حتــى اآلن 
جاهــدة للوصول لهذه المرحلة، وتســعى 
التــي  النتائــج  بدليــل  طموحهــا  لتلبيــة 

تحققها.  
وأكــد ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفــة فــي ختــام تصريحــه، أن الهــدف 
الســامي الذي نطمح إليه أن تكون كأس 
ــا كل التوفيق  البطولــة “بحرينية”، متمنيًّ
والنجــاح لفريقــي المنامــة واألهلــي فــي 

مشوارهما.

 يخــوض فريــق المنامــة اليــوم )الخميــس( مبــاراة مهمــة تجمعــه بنظيره أحد الســعودي في منافســات الــدور ربع النهائــي للبطولة 
الخليجيــة 39 لألنديــة لكــرة الســلة، وذلك عند الســاعة 8 مســاًء، وقبــل ذلك يلعب ممثلنــا الثاني فريق األهلي ضد نظيره الشــمال 
القطري عند الســاعة 6، وفي تمام الســاعة 4 عصًرا يلعب شــباب أهلي دبي مع العربي القطري، على أن تفتتح المواجهات بلقاء 

فريق الشارقة اإلماراتي مع السيب العماني عند الساعة 2 ظهًرا، وذلك على صالة مدينة خليفة الرياضية.

المنامة وأحد

ســتكون أنظار عشاق وأنصار “الزعيم” موّجهة 
نحــو لقــاء فريقهــم اليــوم والــذي متوقــع له أال 
يقل صعوبة عن المواجهات السابقة التي لعبها 
أمام الســيب العماني والشمال القطري وشباب 

أهلــي دبــي فــي المجموعــة الثانيــة، فــي ظــل 
ترنح المستوى الفني له في المباريات كافة.

الفريق ورغم األسماء المحلية الرنانة وانتدابه 
لمحترفيــن مــن الطراز العالي “كما ُيقال” إال أن 
المنامــة لــم يظهــر بمســتواه المعهــود وبوجهــه 
الحقيقي الذي ُينذر خصومه بنواياه البطولية، 

وهــذا مــا يبعــث علــى الخــوف لمســتقبله فــي 
البطولــة التــي طالمــا يحلــم بهــا كل “منامــي - 
بحرينــي” بتحقيقهــا وخصوًصا أنهــا تقام على 

أرضنا وبين جمهورنا.
 لقــاء اليــوم لن يكــون كحال ســابقه من حيث 
وجــود فرصــة للتعويض ســواء في المســتوى 

واحــدة  مبــاراة  هــي  بــل  النتيجــة،  أو  الفنــي 
ُتلعــب بشــعار “نكــون أو ال نكون”، إذ ســيتمكن 
النهائــي فيمــا  للــدور قبــل  التأهــل  الفائــز مــن 
الخاسر سيقطع تذكرة المغادرة وينتهي حلمه 
وآماله في المنافســة وهذا ما ال نتمناه للفريق 

المنامي.
 فريــق أحــد حالــه حــال األنديــة األخــرى الذي 
الجيديــن  المحلييــن  الالعبيــن  بعــض  يمتلــك 
وعنصريــن محترفيــن، وعطًفا علــى المباريات 
الســابقة لــه، فهــو يمتــاز بالســرعة والتصويــب 
مــن  للتســجيل  الدفاعــات  واختــراق  الثالثــي 
تحــت الحلــق، ولكــن يعاب الفريــق أنه ال يملك 

دكــة بــدالء جيــدة، وهــذه نقطــة ضعــف يجب 
التعامــل معهــا بالشــكل  المنامــة  علــى مــدرب 
األمثل وخصوًصا أنه يمتلك دكة قوية ومليئة 

بالنشاط والعطاء. 
مــدرب المنامة ســلمان رمضــان ُمطالب بإعادة 
األخطــاء  وتصحيــح  الفنيــة  أوراقــه  ترتيــب 
الصعيــد  علــى  العبيــه  مــع  فيهــا  وقــع  التــي 
الفــردي والجماعــي، مع ضخ الحلــول الجذرية 
للجوانــب الهجوميــة التــي باتــت تشــكل أرًقــا 
للمتابــع كمــا حــدث فــي لقائــه األخيــر، واألمــر 
نفســه للنواحي الدفاعية حتــى تكون النتيجة 
أن  كمــا  لــه.  بالنســبة  إيجابيــة  أكثــر  النهائيــة 

علــى الالعبيــن المحلييــن أنفســهم أال يضعــوا 
ثقلهــم التــام على أكتــاف العبيهمــا األجنبيين، 
بــل مســاندتهما بأكثر قــوة ممكنة، كــون العمل 
ــا وبصــورة متوازيــة،  يجــب أن يكــون جماعيًّ
ومــا ظهــر عليه المحترفان حتــى اآلن ال يعتبر 
أفضــل ممــا تمتلكــه العناصــر الموجــودة فــي 

صفوف الفريق.
الفنــي  المســتوى  اليــوم حتــى وإن كان  لقــاء 
ــا إال أن نتيجــة الفــوز هــي األهــم في  أمــًرا مهمًّ
القســمة  تقبــل  التــي ال  المباريــات  هــذه  مثــل 
علــى اثنين والوصول للــدور قبل النهائي الذي 

يترقبه الشارع الرياضي بأكمله. 

أشــار المدرب الوطني جعفر راشــد إلى أن فريق المنامة قد اختار الطريق األصعب للوصول 
للمباراة النهائية للبطولة الخليجية منذ خسارته لمباراة الشمال القطري.

 وقــال راشــد فــي تصريــح لـــ “البالد ســبورت” 
بعــد خســارة المنامــة لمواجهــة الشــمال بــات 
الطريق لألدوار النهائية صعًبا، كونه ســيواجه 
مــن  يعتبــر  الــذي  الســعودي  أحــد  فريــق  أوالً 
الفــرق الخطــرة ولكنــه يلعــب بخمســة العبين 
فقــط، وهــذا ســيحملهم طاقــة كبيــرة، وعلــى 
المنامــة اســتغالل عنصــر الطــول فــي صفوفه 
كــون الخصــم ال يمتلك هذه الميــزة، باإلضافة 
لعنصــر الســرعة حتــى يتمكن من أخــذ نتيجة 

المباراة في الربع األخير إذا ســارت المجريات 
بشــكل متكافــئ، كمــا يجــب علــى المنامــة أن 
ينهــي اللقاء بأقل مجهود وبأقل األضرار، ألنه 
ســيواجه مجــدًدا شــباب أهلي دبــي في الدور 

قبل النهائي في اليوم التالي.
 وبّين راشد أن على الجهازين اإلداري والفني 
مبــاراة  أجــواء  مــن  الالعبيــن  إخــراج  العمــل 
شــباب أهلــي دبــي األخيــرة وتهيئتهم نفســية 
وجســدية بالشــكل األمثــل لمباراة اليــوم أمام 

أحــد، مــع االعتبــار أن يحــدث مــدرب الفريــق 
تدويــًرا فــي الالعبين من أجل عدم اســتنزاف 
طاقاتهــم اليــوم والخروج فائًزا حتــى يكونوا 
فــي جاهزيــة جيــدة لمالقاة شــباب أهلي دبي 

الحًقا.
 وحــول أداء الفريــق فــي مبــاراة شــباب أهلي 
دبــي، يــرى راشــد أن المنامــة خســر مجهــود 
عليــه  ووضــح  المصــاب،  البولنــدي  محترفــه 
الجهــد واإلرهــاق مــن مباراتــه أمــام الشــمال 
القطري وأيًضا في مباراته األولى أمام السيب 
العمانــي وهــذا أّثــر عليه، بخالف شــباب أهلي 
دبي الذي يمتلك محترفين اثنين مميزين و7 
العبين محليين يلعبون في صفوف المنتخب 

اإلماراتــي، باإلضافــة إلى أنهم لم يبذلوا جهًدا 
كبيــًرا في المباريات الســابقة، وكفتهم صارت 

أرجح لتحقيق الفوز.  
 وأوضــح راشــد أن فريــق المنامــة عمــد إلــى 
دفــاع المنطقة بصورة كبيــرة، وهذا ما أعطى 
العبــي الفريــق اإلماراتــي وخصوًصــا ميرفــي 
األخيــر  وقــد ســجل  التصويــب  فــي  الحريــة 
5 رميــات ثالثيــة ناجحــة، والعبــو المنامــة ال 
يلعبــون بهــذه الخطــة، كمــا أن المــدرب أجــرى 
تغييــرات كثيــرة وهــذا ســبّب عــدم اســتقرار 
فني بأرضية الملعب ما عدا 7 دقائق من الربع 
األول. مؤكــًدا فــي الوقــت نفســه، أن الفــارق 
الــذي حــدث فــي المبــاراة ســببه الربــع الثالــث 

والــذي ســجل فيه الفريــق اإلماراتي 14 نقطة 
مقابــل ال شــيء للمنامــة ولــم يتدخــل المدرب 
ســلمان رمضــان إال حينمــا وصــل الفــارق إلــى 

17 نقطــة، فضــالً عن أن المنامــة ظل 6 دقائق 
عاجــًزا عن التســجيل وهذا ســبب كاف لتأخر 

الفريق وخسارته المباراة.

سمو الشيخ عيسى بن علي: هدفنا أن تكون البطولة بحرينية

الزعيم المنامي يواجه أحد السعودي اليوم

راشد: المنامة اختار الطريق األصعب... وأحد خطير

ــوح الـــشـــارع الــريــاضــي ــم ــة لــلــتــعــويــض وتــلــبــيــة ط ــرص ــام الــمــنــامــة واألهـــلـــي ف ــ أم

ــة ــســل ــرة ال ــكـ ــة لـ ــديـ ــأنـ ــة لـ ــي ــج ــي ــل ــخ ــة ال ــول ــط ــب ــل ــع الـــنـــهـــائـــي ل ــ بــــالــــدور ربـ

األضــرار بأقل  لالنتصار  وجسديا  نفسيا  الالعبين  تهيئة 

ستكون الجماهير البحرينية عموًما وجمهور الناديين خصوًصا مطالبين بالوقوف مع فريقي المنامة واألهلي 
اليوم في مباراتهما المصيرية بالبطولة الخليجية لألندية.

 إذ يتعّين على جميع روابط األندية المحلية التنسيق 
واألهلــي  المنامــة  النادييــن  رابطتــي  مــع  والتعــاون 
للتواجد بقوة اليوم من أجل مؤازرة الالعبين وشــحذ 
هممهــم ورفع روحهــم المعنوية والضغط على الخصم 
وصنــع الفــارق فــي ظــل القــوة والهيبــة المعروفــة عن 

جمهورنا في مختلف المحافل.
 بل وينبغي أن تمتلئ مدرجات صالة خليفة الرياضية 
عن بكرة أبيها وتتزين بألوان مملكة البحرين واألزرق 

تكــون عنصــًرا  الوطــن، وأن  لممثلــي  واألصفــر دعًمــا 
فّعــاال فــي المباراتيــن بتشــجيعها المثالــي وأهازيجهــا 
الحماســية التي تشــعل المدرجات وتبث الحماس في 
أنفــس الالعبيــن، وكلنــا على ثقــة في جماهيــر الزعيم 
األنديــة  الخصــوص، وجماهيــر  والنســور علــى وجــه 
وعشــاق الكــرة البرتقاليــة فــي تلبيــة نــداء الوطن من 
أجــل تحقيــق الهــدف المنشــود إليــه وإســعاد الشــارع 

الرياضي البحريني.

جمهور البحرين... “اليوم يومكم”

جمهور المنامةجمهور األهلي
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سمو الشيخ عيسى بن علي متحدثًا لـ “البالد سبورت”

جعفر راشد متحدًثا لـ “البالد سبورت”

فريق أحد السعودي لكرة السلةفريق المنامة لكرة السلة



ممثــل مملكــة البحريــن الثانــي فــي البطولــة الخليجية فريق األهلي الــذي تأهل عن مجموعتــه األولى بالمرتبة الثالثة، ســيكون أمام 
امتحان جاد وقوي بمالقاة الشمال القطري الذي احتل المركز الثاني بمجموعته األولى.

األهلــي ورغــم فــوزه فــي مبــاراة واحــدة 
وخســارته  الســعودي  أحــد  نظيــره  علــى 
اإلماراتــي  الشــارقة  أمــام  مباراتيــن  فــي 
“حامــل اللقــب” والعربــي القطــري، إال أنــه 
قــدم مســتويات أكثــر مــن رائعــة بعناصره 
الشــابه ومحترفيــه اللذيــن قدمــا مــا لهمــا 
ومــا عليهمــا. مباراته األخيرة أمــام “حامل 
اللقــب” خســر فيهــا بفــارق 4 نقــاط فقــط، 
عــودة  تحقيــق  فــي  الفريــق  نجــح  بعدمــا 
كبيــرة للغايــة مقلصــا الفارق مــن 21 نقطة 
حتــى تقــدم بنقطــة واحــدة واســتمر فــي 
مجــاراة خصمه حتى الرمــق األخير، وقبل 

ذلك وبالســيناريو نفســه، قلب األمور رأسا 
علــى عقــب لصالحــه أمــام أحــد الســعودي 
األمتــار  فــي  الفــوز  تحقيــق  فــي  ونجــح 
األخيرة، وهذه داللة كبيرة على أن األصفر 
يمتلــك المؤهــات والقــدرات التــي تصنــع 
لــه الفــارق وتجعلــه يجــاري خصومــه مهما 

كانت قوتهم الفنية.
الشــمال يمتلك عناصر مميزة وقادرة على 
المنامــة  أمــام  فعلتهــا  كمــا  الفــوز  تحقيــق 
األولــى  الخســارة  باألخيــرة  أنــزل  حينمــا 
نقــاط،   10 وبفــارق  مجموعتــه  فــي  لــه 
ومــن المفتــرض أن مــدرب األهلي حســين 

ومكامــن  إمكانــات  ودرس  تابــع  قاهــري 
القــوة والضعــف لــدى الشــمال، وعمل على 
تجهيز العبيــه بالخطط الفنية والتكتيكية 
والخــروج  وهجوميــا  دفاعيــا  لمواجهتــه 

بالنتيجة اإليجابية المنتظرة. 
لــكل  األهلــي  فيهــا  يحتــاج  اليــوم  مبــاراة 
وفــي  والبدنيــة  الفنيــة  وقــواه  تركيــزه 
أشــواط المبــاراة كافــة دون تهــاون وتــراخ 
واســتعجال؛ حتــى تكون لــه كلمة في هذه 
المبــاراة بيــن أرضــه وجماهيــره. فهل يعبر 
ويصــل  الشــمال  أجــواء  األهــاوي  النســر 

الدور قبل النهائي؟

هل يعبر النسر األهالوي أجواء الشمال القطري؟
ــدف الــمــنــشــود ــهـ ــة لــتــحــقــيــق الـ ــي ــال ــقــت ــة والــــــروح ال ــم ــزي ــع ــر يــمــتــلــك ال ــفـ األصـ

19 sports@albiladpress.com

الخميس
25 أبريل 2019 
20 شعبان 1440

سبورت

علي مجيد

فريق األهلي البحريني لكرة السلة

أشــار المــدرب الوطنــي رؤوف حبيــل إلــى أن مــا قدمــه فريــق األهلــي فــي 
مجمل المباريات الثالث السابقة في مجموعته يعتبر ممتازا للغاية.

وقــال حبيــل فــي تصريــح لـــ “البــاد 
ســبورت” “إن المســتوى ممتــاز جــدا، 
وقد تفاجأ بما رآه من الروح القتالية 
الــذي  والترابــط  االنهزاميــة  وعــدم 
وضــح عليــه، وهــذا وضــح عليه في 
الفتــرات التــي يكــون فيهــا متأخــرا 
بالنتيجــة يتمكــن فيــه مــن العــودة”. 
مضيفا المحتــرف وين يعتبر إضافة 

النقــص  واســتكمل  جــدا،  ممتــازة 
الموجــود فــي ســلة األهلــي، كمــا أن 
دكــة البــدالء لهــا دور كبيــر فــي هــذا 
المســتوى الحماســي، إضافــة إلى أن 
وقفــة ودعــم الجمهور جعــل األصفر 

يظهر بهذه الصورة.
يقــارن  ال  األهلــي  أن  حبيــل  وبيــن 
بالفــرق الثاث فــي مجموعته، وهي 

العربــي القطري والشــارقة اإلماراتي 
ألســباب  وذلــك  الســعودي،  وأحــد 
تمتلكهــا  التــي  الخبــرة  أهمهــا  عــدة 
الحاصــل  واالنســجام  الفــرق  هــؤال 
في صفوفها بســبب نظام مسابقاتها 
هناك، واألهلي بالنسبة فريق حديث 
الــوالدة، بعناصــره الصغيــرة ومدربه 
لاحتــكاك  يســعى  الــذي  الشــاب 
واكتســاب الخبــرة، ولكــن مــا ميــزه 
هــو الــروح القتاليــة بدليــل مجاراتــه 

للشــارقة “حامــل اللقب” فــي مباراته 
األخيرة.

وأكــد حبيــل فــي ختــام تصريحه أن 
المبــاراة  قــادر علــى خطــف  األهلــي 
والذهاب لألدوار المتقدمة شــرط أن 
يلعب بالروح نفسها مع الضغط على 
حامل الكرة واالعتماد على “الفاست 
بريــك” كمــا يطبقــه هــو اآلن، واألهم 
مــن ذلــك عدم اليــأس واللعــب حتى 

األخير.

حبيل: األهلي ممتاز وبإمكانه خطف المباراة 

المدرب رؤوف حبيل متحدثا لـ “البالد سبورت”

الشارقة وشباب أهلي دبي مرشحان للتفوق على السيب والعربي
ــي ــف النهائـ ــول لنصـ ــوز والوصـ ــق الفـ ــعة لتحقيـ ــرة الواسـ ــة والخبـ ــوة الفنيـ ــود القـ بوجـ

يبدو أن كفة “حامل اللقب” الشارقة اإلماراتي هي األرجح للظفر بنتيجة الفوز أمام السيب العماني؛ في ظل المعطيات من مباريات الدور 
التمهيدي وانتصاراته الثالثة وتصدره مجموعته؛ لفارق الخبرة التي يمتلكها العبو الشــارقة بقيادة مدربه “الداهية” عبدالحميد إبراهيم، 
واإلمكانات الفنية العالية للمحليين واإلضافة الكبيرة لألجانب الموجودة في صفوفه، وهذا ما يعطيه األفضلية لحجز مقعده بالدور قبل 

النهائي دون عناء واالقتراب من الحفاظ على لقبه. 

المحليــة  بعناصــره  طمــوح  فريــق  الســيب 
مــن  جيــدة  بصــورة  ظهــر  وقــد  ومحترفيــه، 
خــال الــدور التمهيدي رغم تكبده خســارتين 
وانتصار وحيد تحقق بالجولة األخيرة. ورغم 

ما ذكر أعاه، سيسعى الفريق ألن يقدم نفسه 
بالشكل األمثل من الناحية الفنية واالستفادة 
باالحتــكاك  المشــاركة  هــذه  مــن  القصــوى 
واكتســاب الخبــرة، ولكــن يســتعبد تمامــا أن 

يحدث أية مفاجأة.
وال يختلــف حال شــباب أهلي دبي عن نظيره 
الشــارقة، في األفضلية التي يتمتع بها مقارنة 
بالفريــق القطــري، بــل قــد يكــون شــباب أهلي 

دبــي هــو المرشــح األبــرز لنيــل اللقــب بســبب 
التمهيــدي  الــدور  فــي  أظهرهــا  التــي  القــوة 
واإلطاحــة بخصومه أداًء ونتيجة، كشــف من 
خالهــا نوايــاه البطوليــة بشــكل جــاد للغايــة. 
الفريق يتمتع بعناصر محلية خبرة من الطراز 
العالــي ويمثلون صفــوف المنتخب اإلماراتي، 
كمــا لديهمــا محترفــان يعتبــران قــوة ضاربــة 
بســواعدهما، وكان لهمــا بصمــات واضحــة مع 
والدفاعيــة  الهجوميــة  األدوار  فــي  الفريــق 

الثاثــة، وآخرهــا كان  االنتصــارات  وتحقيــق 
البطولــة  مســتضيف  المنامــة  حســاب  علــى 

بفارق 22 نقطة.
الفريــق القطــري لديــه بعض العناصــر الجيدة، 
ولكــن ليس بالقدرة الفنيــة العالية التي تؤهله 
لمجــاراة خصمــه اليــوم، وهــذا مــن شــأنه أن 
يرهقــه كثيــرا في المواجهة وينزل به خســارة 
تخالــف  أخــرى  مفاجــأة  حدثــت  إال  ثقيلــة 

المعطيات والمؤشرات السابقة.

فريق الشارقة لكرة السلةفريق السيب لكرة السلة

يبذل أعضاء لجنة اإلحصاء للبطولة الخليجية جهود كبيرة ومضنية دون كلل وال ملل، ومن غير توقف 
أو انقطــاع، فهــم يتواجــدون قبــل الجميــع فــي صالة المباريــات، ويبقــون عاكفين على متابعة وتســجيل 

جميع إحصاءات المباريات أول بأول برئاسة سيدعلي الموسوي.

اللجنــة علــى رصــد وتســجيل جميــع  ويقــوم عمــل 
األرقــام فــي المباريات التــي تتضمــن أدق التفاصيل 
عــن الفــرق والاعبين، وتشــتمل على حســاب دقائق 
اللعب والنقاط المســجلة ونســبة التســجيل للرميات 
الحــرة،  والرميــات  وخارجهــا  المنطقــة  داخــل  مــن 
إضافــة إلــى ارتــداد وقطع الكــرات واألخطاء والصد 

والتمرير الحاسم وغيرها من اإلحصاءات.
وتوفراللجنة خدمة “اليف سكور” عبر موقع االتحاد 
بــث  يتــم  مــن خالهــا  والتــي  الســلة،  لكــرة  الدولــي 
النتيجــة واإلحصــاءات بشــكل مباشــر للجميــع أينما 

كانوا.
وتكمــن أهميــة لجنــة اإلحصــاء كونهــا توفــر قاعــدة 
بيانــات تمثــل مرجعــا كامــا للفــرق والمدربين يمكن 

الرجوع إليها واالستفادة منها في أي وقت. 

جهود كبيرة للجنة اإلحصاء
تصاحب منافسات البطولة الخليجية المقامة حاليا في مملكة البحرين، أستوديو تحليلي مميز لقناة البحرين 
الرياضيــة بــإدارة الزميــل عبدالعزيــز الخضيــر، بوجــود محلليــن مختصين في كرة الســلة التي تعطي المشــاهد 

خلف التلفاز صورة متكاملة حول أحداث المنافسات.

ومــا يميــز األســتوديو الموجــود 
تنويــع  هــو  الملعــب،  بأرضيــة 
الوجــوه فــي التحليــل وانتــداب 
للتحليــل قبــل  أصحــاب الخبــرة 
وأثنــاء وبعــد كل مبــاراة أمثــال 
المــدرب الخبير فيصل بورســلي 
عبدالغنــي  علــي  والمــدرب 
والمدرب طال موسى والاعب 
المعتــزل أحمــد  الدولــي  الخبــرة 
يضفــي  الــذي  األمــر  هللا،  مــال 
الشيء الكثير للمشاهد خصوصا 
للبطولــة  اإلعامــي  وللجانــب 

عموما.
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أناب عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، لرعاية حفل افتتاح مهرجان التراث السنوي السابع والعشرين والذي 
يقــام هــذا العام تحت عنوان “الخيل العربية”، وتنظمه هيئة البحرين للثقافة واآلثار في 

الفترة ٢٤ إبريل- ٣ مايو المقبل، بقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع.

ولــدى وصــول ســموه كان فــي االســتقبال 
محافظ المحافظة الجنوبية ســمو الشــيخ 
ورئيــس  خليفــة،  آل  علــي  بــن  خليفــة 
ســمو  الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفــة ووزير 
بــن  أحمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  الخارجيــة 
محمــد آل خليفة، ورئيســة هيئــة البحرين 
للثقافة واآلثارالشــيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، ووزير األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي عصام خلف، ووزير 
شــؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق 
المؤيــد، ومديــر عــام الثقافــة والفنون في 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة هال 

بنت محمد آل خليفة.
وقام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بجولــة فــي الخيمــة الرئيســة للمهرجــان، 
التــي تضمنت معروضات متحفية وصورا 
تاريخيــة، ومعرضــا للصــور الفوتوغرافيــة 
بعدســة  الملكيــة  االســطبالت  لخيــل 
الشــيخة حنــان بنت حســن آل خليفة. كما 
تضمنــت الخيمــة معرًضــا للوحــات الفنيــة 
قدمها الشــيخ ســلمان بن أحمــد آل خليفة 
آل  عبدالرحمــن  بنــت  مريــم  والشــيخة 

خليفة. 

االقســام  فــي  بجولــة  ســموه  قــام  ثــم 
فيهــا  ســموه  اطلــع  للمهرجــان،  المختلفــة 
علــى مــا تضمنتــه مــن معروضــات حرفية 
مــن  جســدوا  الذيــن  المشــاركون  قدمهــا 
خاللهــا ثقافــة وتــراث أهــل البحريــن. بعد 
إلحــدى  فنيــا  عرضــا  ســموه  شــهد  ذلــك، 
الفرق الشــعبية، تضمن إحياء لفن الصوت 
البحرينــي الذي يعد جزءا رئيســا من الفن 

الشعبي الذي امتازت به المملكة.
واشــتمل مهرجان التراث لهــذا العام، على 
برامــج متنوعة لجميــع األعمار تبرز أصالة 
وجمال الخيل العربية وتعرف بخصائصه، 
كما وأشــتمل على سوق لتقديم المنتجات 
األطبــاق  وكذلــك  والحديثــة،  التقليديــة 
البحرينية الشــعبية، باإلضافــة الى العديد 
مــن الفعاليات واألنشــطة الثقافية والفنية 

المتنوعة.
وقد تبادل ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة خــالل جولة ســموه فــي المهرجان 
األحاديــث مــع المشــاركين، وشــكر ســموه 
اهتمامهــم بتــراث البحرين األصيل، مقدرا 
ســموه فــي الوقــت ذاته جهودهــم إلحياء 
اســتمراره  اجــل  مــن  عليــه،  والمحافظــة 
جيال بعد جيل ليكون شاهدا على التاريخ 

العريق لمملكة البحرين.
ســموه  اســتوقفت  الجولــة،  ختــام  وفــي 
لوحــة كبيــرة فــي مطلــع الخيمــة الخاصــة 
بالمهرجان جســدت صاحب الجاللة الملك 
وهــو يمتطــي حصانــه، برســم مــن الفنــان 
الراحل أحمد باقر. كما تســلم ســمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة هديــة تذكاريــة 
مــن رئيســة هيئة البحريــن للثقافة واآلثار 
عبــارة عن شــعار مهرجان التــراث المتمثل 

بسعف النخيل. 
وبهذه المناســبة، أشــاد ســمو الشــيخ خالد 
المتميــزة  بالجهــود  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
التــي تبذلها هيئــة البحرين للثقافة واآلثار 
إلقامــة هــذا المهرجــان التراثــي الســنوي، 
وحرصها الدائــم على إثراء هذا المهرجان 
بمواد تراثية وثقافية متنوعة، تســهم في 
التعريــف بعراقة وأصالة التراث البحريني 
معربــا  واآلبــاء،  األجــداد  عــن  المتــوارث 
ســموه عــن تقديــره الكبير للجهــود البارزة 

التي تبذلها معالي الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفــة رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثــار، فــي إحيــاء الموروثــات المتأصلة 
في تاريخ البحرين، والتي تعكس ما يمتاز 
المجتمــع مــن قيــم وعــادات وتقاليــد  بــه 
مســتمدة مــن التــراث الوطنــي، وذلــك من 
والمهرجانــات  الفعاليــات  تنظيــم  خــالل 

المختلفة والمعارض المميزة. 
وقال سموه: “إن شعار المهرجان هذا العام 
يؤكد بشــكل كبير على الجهود المتواصلة 
بالخيــل  االهتمــام  فــي  البحريــن  لمملكــة 
العربيــة االصيلــة، وبيــان مكانتهــا الرفيعة 
لــدى حكام البحرين الكرام على مر الزمن، 
والذي اكســبها سمعة طيبة على المستوى 
تمتــاز  القــدم  منــذ  فالبحريــن  الدولــي. 
بمرابــط الخيــل، والــذي يؤكد علــى دورها 
الواضــح فــي الحفــاظ عليهــا، ممــا جعلهــا 
جــزء من الهويــة التاريخية، التي رســخها 

األجــداد واآلبــاء من حــكام البحرين. وقد 
انتهج ســيدي عاهــل البــالد الوالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
نهجا مســتمدا من نهج الكرام األوائل، في 
الحفــاظ علــى خيــل البحريــن ونقائها، من 
خــالل مــا تمتلكــه االســطبالت الملكية من 

سالالت ومرابط أصيلة”.
وأعــرب ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة عن ســعادته بالمســتوى التنظيمي 
والــذي  المهرجــان،  شــهده  الــذي  المتميــز 
ســيحققه،  الــذي  النجــاح  علــى  ينعكــس 
والــذي يضــاف لسلســلة النجاحــات التــي 
الســابقة،  األعــوام  فــي  المهرجــان  حققهــا 
المــوروث  إحيــاء  علــى  يرتكــز  والــذي 
والتعريــف به، بما ينعكــس  في المحافظة 
علــى الهويــة البحرينيــة األصيلــة، مقــدرا 
ســموه جهود القائمين على المهرجان، في 
تعزيــز الثقافــة الشــعبية وإحيــاء التــراث 

الوطني في المملكة. 

بنــت  مــي  الشــيخة  تقدمــت  جهتهــا  مــن 
محمد آل خليفة بخالص الشكر واالمتنان 
الجاللــة  صاحــب  حضــرة  البــالد  لعاهــل 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، لدعــم 
واهتمــام جاللته بهــذا المهرجان الســنوي، 
يمثــل  المهرجــان  هــذا  أن  إلــى  وأشــارت 
فيهــا مالمــح  يســتعرض  مســاحة مميــزة 
مــن إرثنا اإلنســاني، األمر الذي يســهم في 
توثيــق الروابــط ما بيــن المجتمع وعناصر 
التــراث المحلــي، وأضافــت “أن فــي هــذا 
العام وفي منطقة الرفاع العريقة، نحتفي 
بالخيــل العربيــة لمــا لهــا مــن أهميــة أشــار 
إليهــا تاريخ البحرين الحديــث، فقد كانت 
الخيــل ومــا زالــت تحظــى بمكانــة رفيعــة 
وتتســم عالقتهــا باإلنســان بالخصوصيــة 
والتفــرد، كمــا ارتبطــت بالخيــل حكايــات 
وأشعار وصناعات وحرف، نحاول إبرازها 
الســابع  الســنوي  التــراث  مهرجــان  فــي 

والعشرين”.

الملك ينيب خالد بن حمد الفتتاح مهرجان التراث السنوي
الـــعـــربـــيـــة الـــخـــيـــل  ــوان  ــ ــنـ ــ عـ تـــحـــت   27 الـــــــ  نـــســـخـــتـــه  ــي  ــ فـ ــام  ــ ــق ــ ي

المنامة - بنا

تربعــت البحريــن علــى عرش آســيا في البطولة اآلســيوية أللعاب القوى عن جدارة واســتحقاق بعد 
أن تفوقت على ٤٢ دولة آســيوية في ُمنافســات البطولة التي اســتضافتها الدوحة خالل الفترة من 
24-21 أبريــل الجــاري علــى ميــدان ومضمــار اســتاد خليفــة الدولي، وشــارك فيها نحــو 700 رياضّي 
ورياضيــة مثلــوا 42 دولــة مــن أرجاء القارة اآلســيوية وتنافســوا على مدى األيــام األربعة الماضية 
بقــوة وحمــاس ونديــة مــن أجــل اقتنــاص األوســمة الملونــة واعتــالء منصــات التتويــج، وتشــريف 

بالدهم في التحدي القاّري.

وجــاء تتويج منتخبنا الوطني باللقب اآلســيوي، 
بعد أن تمكن نجوم األحمر من حصد ٢٢ ميدالية 
كانــت  برونزيــة،  منهــا ١١ ذهبيــة و٧ فضيــة و٤ 
كفيلــة لتربــع منتخبنــا على عــرش الترتيــب العام 
للبطولة، متوفقا على المنتخب الصيني الذي حل 
ثانيــا بـــ٢٩ ميداليــة منهــا ٩ ذهبيــة، ١٣ فضية و٧ 
برونزيــة، فيمــا جاء المنتخــب اليابانــي ثالثا بـ١٨ 

ميدالية والهندي رابعا بـ١٧ ميدالية.
فــي  جديــدا  رياضيــا  إنجــازا  البحريــن  وحققــت 
األلعــاب”، حيــث اســتطاع منتخبنــا  “أم  مســابقة 
مــن تجــاوز كتيبــة المنتخــب الصيني عــن جدارة 
الصيــن  نظيــره  منتخبنــا  منــع  إذ  واســتحقاق، 
المركــز  القاريــة واســتعادة  مــن بســط ســيطرتها 
األول الــذي احتلتــه الهنــد فــي النســخة الماضيــة 
مــن البطولــة، حيــث التقت فــي هذه النســخة من 
البطولــة أبرز مدارس ألعاب القوى في قارة آســيا 
وجهــا لوجــه في صراع تتجــدد على المركز األول 
في ألعاب القوى اآلســيوية، فبعد ســيطرة اليابان 
علــى البطولة في بداياتها، احتلت الصين صدارة 

الترتيب في 17 نسخة متتالية.
وكان منتخبنا قد استهل مشواره في اليوم األول 
مــن البطولــة بتحقيــق ٧ ميداليات دفعــة واحدة، 

منهــا ٤ ميداليــات ذهبيــة، ثــم حقــق ميداليتيــن 
فضيتين في اليوم الثاني، قبل أن يعود في اليوم 
الثالــث ويحقــق ٣ ميداليات ذهبيــة وبرونزيتين، 
ليختتم الحصاد يوم أمس بـ٤ ذهبيات وفضيتين 

وبرونزيتين.
حقــق  أمــس،  البطولــة  منافســات  ختــام  ومــع   
منتخبنــا المركز األول ونال الذهبية في ســباقات 
رجــال،  ٥٠٠٠م  رجــال،  ١٥٠٠م  ســيدات،  ٢٠٠م 
منتخبنــا  حقــق  فيمــا  ســيدات،  تتابــع  ٤X٤٠٠م 
الفضيــة فــي منافســات ٥٠٠٠م رجــال و١٥٠٠م 
ســيدات، وجاءت البرونزيتين في ســباقي ٢٠٠م 

رجال و١٥٠٠م سيدات.
 واســتمر االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى فــي 
فــي  حققهــا  التــي  العديــدة  النجاحــات  تأكيــد 
مــن  عــدد  بتحقيــق  وذلــك  األخيــرة،  الســنوات 
اإلنجــازات علــى مختلــف المســتويات الخليجيــة 
والعربيــة واآلســيوية وكذلــك العالميــة، وهــو مــا 
يضــع اتحــاد ألعــاب القــوى في طليعــة االتحادات 
صاحبــة اإلنجاز، خصوصًا في ظل االســتعدادات 

األخيرة للمشاركات العالمية واألولمبية.
اآلســيوية  القــوى  ألعــاب  ببطولــة  الفــوز  ويعــد   
لالتحــاد  تحققــت  التــي  اإلنجــازات  ثانــي  هــو 

البحرينــي أللعــاب القــوى هــذا الموســم، إذ ســبق 
البطولــة  بلقــب  البحريــن  مملكــة  تّوجــت  أن 
العربيــة الحاديــة والعشــرين أللعــاب القــوى، التي 
القاهــرة مطلــع   – المصريــة  اســتضافتهاالعاصمة 

شهر أبريل الجاري.
  سلوى تخطف ذهبية ٢٠٠م وتكسر رقم البطولة

 حققــت عداءة منتخبنا الوطني البطلة األولمبية 
ســلوى عيــد رقمــا قياســيا جديــدا فــي البطولــة 
اآلسيوية، بعد أن كسرت الرقم السابق في سباق 
٢٠٠م عدو للسيدات، وحلقت بالميدالية الذهبية 
إثــر فوزهــا بالمركــز األول، محققــة زمــن وقــدره 
٢٢:٧٤ ثانيــة، فيمــا حلــت زميلتهــا فــي المنتخــب 

أديدوينج أفوانيام رابعا بزمن ٢٣:٢٤ ثانية.

  ذهبية ١٥٠٠م لعدائنا إبراهام

 حقــق عــداء منتخبنــا إبراهــام روتيــش الميدالية 
الذهبية لســباق ١٥٠٠م رجال، بنيله المركز األول 

فــي الســباق، محققا زمن وقــدره ٣:٤٢:٨٥ دقيقة 
وهــو األفضــل لــه هــذا الموســم، فيمــا حــل زميلــه 
فــي المنتخــب محمد أيــوب رابعا بزمــن ٣:٤٤:٠٧ 

دقيقة.

 منتخبنا يحقق ذهبية٤X٤٠٠م تتايع سيدات

التتابــع  ســباق  علــى  منتخبنــا  أبطــال  ســيطر   
ســباقات  فــي  تفوقــه  ُمؤّكــدا  4X400للســيدات، 
فــاز فريــق منتخبنــا  إذ  بشــكل واضــح،  الســرعة 
المكــون من أمينات يوســف، إيمان جاســم، زينب 
محمد وسلوى عيد بذهبية السباق بعد أن حققوا 
المركــز األول بزمــن وقــدره ٣:٣٢:١٠ دقيقــة وهو 

األفضل لمنتخبنا هذا الموسم.

 بيرهانو يطّوق عنقه بذهبية الـ٥٠٠٠م

 واختتــم عــداء منتخبنــا بيرهانــو يماتــاو حصــاد 
والبحريــن  منتخبنــا  أهــدى  أن  بعــد  الذهــب، 
الميداليــة الذهبيــة األخيــرة في البطولــة، بتفوقه 

زمــن  رجــال، محققــا  فــي ســباق ٥٠٠٠م  الكبيــر 
الثانــي  المركــز  تــاركا  وقــدره ١٣:٣٧:٤٢ دقيقــة، 
لزميلــه في المنتخب البرت روب الذي نال فضية 

السباق بزمن بلغ ١٣:٣٧:٥٧ دقيقة.
  جاشاو تحقق فضية ١٥٠٠م سيدات

جاشــاو  تاجيســت  منتخبنــا  العبتــي  تلــق  ولــم   
ســباق  منافســات  فــي  التوفيــق  يافــي  ووينفــرد 
١٥٠٠م ســيدات، إذ حّلــت فيــه جاشــاو ثانيــا فــي 
الترتيــب بزمــن ٤:١٤:٨١ دقيقــة، في الوقت الذي 
بزمــن  البرونزيــة  الميداليــة  وينفــرد  فيــه  نالــت 

٤:١٦:١٨ دقيقة.

سالم ينال برونزية ٢٠٠م 

 ظفــر عداء منتخبنا يعقوب ســالم بالمركز الثالث 
لســباق ٢٠٠ متــر عــدو للرجــال، ونــال الميداليــة 
وقــدره  زمــن  حقــق  أن  بعــد  للســباق،  البرونزيــة 
٢٠:٨٤ ثانية، فيما تّوج الصيني شيناي بالميدالية 
بزمــن  الســباق  صــدارة  علــى  بحصولــه  الذهبيــة 
٢٠:٣٣ ثانيــة، وحــل اليابانــي يوكــي كويكي ثانيا 

بزمن ٢٠:٥٥ ثانية.

 نورة ثامنا لرمي القرص للسيدات

 وفــي منافســات رمــي القــرص للســيدات، اكتفت 
العبة منتخبنا نورة جاسم بالمركز الثامن محققة 
مســافة وقدرهــا ٤٦.٠٨ متــر، فيمــا نالــت ذهبيــة 
بمســافة  فينــغ  بيــن  الصينيــة  الالعبــة  المنافســة 
٦٥.٣٦ متــر، وحلــت مواطنتهــا يانــغ جيــن ثانيــا 

بمسافة ٦١.٨٧ متر.

أبطال خالد بن حمد يجتازون سور الصين العظيم

سلوى متوجة بذهبية 200 متر سيدات إبراهام متوجا بذهبية 1500 متر رجال

تتويج بيرهانو والبرت بذهبية وفضية 5 آالف متر يعقوب متوجا ببرونزية 200 متر رجال تتويج شيتاي بذهبية 10 آالف متر سيدات

محمد الدرازي من الدوحة 

الــــبــــحــــريــــن تـــــزيـــــح الــــصــــيــــن عــــــن عــــــــرش آســـــيـــــا فــــــي قــطــر
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المنامة - بنا

رحب مجلس النواب بالتوجيهات 
الملكية السامية بتثبيت الجنسية 
بإســقاط  محكومــا   551 لعــدد 
جنســيتهم، تطبيًقا لما نصت عليه 
المــادة 24 مكــرر مــن القانون رقم 
حمايــة  بشــأن   2006 لســنة   58

المجتمع من األعمال اإلرهابية.
وأكــد المجلــس أن هــذا التوجيــه 
ســبقه  ومــا  الســامي،  الملكــي 
بشــأن  جاللتــه  توجيهــات  مــن 
للمحكوميــن،  البديلــة  العقوبــات 
مــن شــأنه ترســيخ دولــة القانــون 
مــا  إطــار  فــي  والمؤسســات 
نشــهده مــن مكتســبات للمشــروع 

اإلصالحي الكبير لجاللة الملك.
هــذه  أن  المجلــس  ويــرى 
االنســانية  ملــك  مــن  التوجيهــات 
يــدع  ال  بمــا  ســتعمل،  والتســامح 
مجــاال للشــك على تعزيــز الوحدة 

شــأنها  ومــن  الوطنيــة،  واللحمــة 
المســاهمة اإليجابيــة فــي تغذيــة 
للوطــن  والــوالء  االنتمــاء  روح 
لــدى هــؤالء المحكومين وذويهم، 
مؤكــدا أنها ســتفوت الفرصة على 
الفرقــة ويروجــون  مــن ينشــرون 
عــدم  ويتمنــون  للخالفــات 

االستقرار للوطن.  
فــي  النــواب،  مجلــس  ودعــا 
الشــعب،  مكونــات  جميــع  بيــان، 
هــذه  مثــل  مــن  االســتفادة  إلــى 
وغيرهــا  اإلصالحيــة  الخطــوات 
الجميــع  مشــاركة  خــالل  مــن 
الوطــن  بنــاء  فــي  اإليجابيــة 
وتنميتــه وازدهــاره، وفــي تعزيــز 
روح المواطنــة واالنتماء والوالء، 
وفــي كل مــا من شــأنه العمل على 
احتــرام القانون والعــادات والقيم 

البحرينية األصيلة.

“النواب”: لتفويت الفرصة على دعاة الفرقة

العليــا  االســتئناف  محكمــة  مــّددت 
الجنائيــة األولــى أجــل النطــق بالحكم 
على شــاب محكوم باإلعدام وإسقاط 
وتغريمــه  عنــه  البحرينيــة  الجنســية 
مبلغ 500 دينار، بقضية تضم 9 وقائع 
مختلفــة علــى األقــل وفيهــا 5 مدانين 
بتشــكيل جماعــة إرهابيــة نفــذت تلك 
الوقائــع، عوقــب اثنان منهــم باإلعدام 
رابــع  ومتهــم  المؤبــد  بالســجن  وآخــر 
بالســجن 10 ســنوات واألخيــر لمدة 7 

سنوات.
وتمثلــت الوقائــع فــي قتــل الشــرطي 
أول ســلمان أنجــم وتفجيــرات أخــرى 
ا آخرين،  شــرعوا فيها بقتل 15 شــرطيًّ
فضــالً عــن إصابــة زوج وزوجتــه فــي 
إحــدى الوقائــع، بعــد أن تدربــوا علــى 
اســتعمال األســلحة والمتفجــرات في 
معســكرات بإيران؛ وذلك للحكم عليه 

في جلسة 15 مايو المقبل.

مد أجل النطق بالحكم 
على محكوم باإلعدام 

لجلسة 15 مايو

حركة لسيارة “الند كروزر” أمام مقر بلدية الشمالية قادت موظفة يقظة لتسجيل رقم السيارة. قالت الموظفة للمسؤولين أن قائد 
السيارة ترجل منها وشرع في تصوير المبنى ثم غادر.

فــي ذهــن قيادات البلدية حوادث ســابقة جرت لدارها، ومن بينها 
حــوادث حــرق وتخريــب وســرقة، ولهذا قصــد المســؤولون مركز 
الشــرطة لتقديــم بــالغ ضــد صاحــب رقــم الســيارة، والــذي كانــت 
هويته مجهولة حسب تسجيل فيديو الكاميرات األمنية بالبلدية.
هــذه القصــة يرويها المســؤولون بالبلديــة لمندوب “البــالد” عندما 
تبيــن أن مالــك الســيارة ومصــور المبنــى عضــو بالمجلــس البلــدي 

للمنطقة الشمالية.
وقالت مدير عام البلدية لمياء الفضالة أنها وفور علمها بأن مالك 
الســيارة هو عضو المجلس البلدي الشــمالي فقد وجهت الموظف 

المختص لسحب البالغ فورا.
وأشــارت إلــى أن البلديــة ال تؤمــن بتوتيــر األجــواء مــع المجلــس 
التنفيــذي  الجهــاز  بيــن  العالقــة  تكــون  أن  ويجــب  المنتخــب، 
والمجلس قائمة على التعاون والود والتكامل، ومؤكدة أن أبواب 
البلديــة مفتوحــة للمواطنيــن والبلدييــن، وكل مالحظاتهــم تجــد 
طريقهــا علــى ســكة التنفيــذ؛ ألن الجميــع يضــع في قلبــه البحرين 

أوال وأخيرا.  
وكان المجلــس البلــدي قد أصدر بيانا يســتنكر فيــه تقديم البلدية 

بالغا ضد عضو بالمجلس.

لمياء الفضالة

الفضالة لـ “^”: العالقة بين البلدية والمجلس قائمة على التعاون

“الشمالية” تسحب بالغها ضد العضو البلدي

محافظ العاصمـة يفتتـح معـرض “مًعـا”
ــاب اإللــكــتــرونــيــة ــعـ حــمــايــة الــنــشء مــن مــخــاطــر الــمــخــدرات واأللـ

افتتــح محافــظ محافظــة العاصمة رئيس 
العنــف  لمكافحــة  “مًعــا”  برنامــج  لجنــة 
واإلدمان الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن ال 
خليفة، صباح أمس، معرض “مًعا” للتوعية 
األمنيــة بحضــور عــدد من أعضــاء مجلس 
النــواب وكبــار الضباط ومســؤولين بوزارة 
لمبــدأ  تفعيــالً  وذلــك  والتعليــم،  التربيــة 

الشراكة المجتمعية.
وكان المعرض قد تم تدشينه برعاية وزير 
الداخلية في الحفل السنوي لبرنامج “مًعا” 
في يناير الماضي، حيث يمثل نقلة نوعية 
األمنــي  والتثقيــف  التوعيــة  مجــال  فــي 
لمــا يحتويــه مــن أقســام ومــواد تعليميــة 
النــشء  وموضوعــات ذات صلــة بحمايــة 
واألطفــال من الظواهر الســلبية والمخاطر 
التــي تمــس أمــن وســالمة المجتمــع، كمــا 
يســتهدف المعــرض أيًضــا، أوليــاء األمــور 
والبالغيــن ويعــد المعــرض األول من نوعه، 
وأدوات  آليــات  مــن  يحتويــه  لمــا  نظــًرا 

تســهم فــي زيــادة الوعي لدى الفئــات التي 
يستهدفها.

 وال يقتصر المعرض على التوعية النظرية 
للجمهــور بــل ســيتمكن الــزوار مــن تجربــة 
اإلرشادات الصحيحة للوقاية من المخاطر 

باإلضافة إلى تسلم نسخة من اإلرشادات.
أقســام  المعــرض علــى ثمانيــة   ويحتــوى 
وكل منهــا قائــم بحد ذاتــه ويغطي ظاهرة 
يشــمل  األول  فالقســم  اجتماعيــة،  أمنيــة 

المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها.

علــى  فيحتــوي  الثانــي  القســم  وأمــا   
تحاكــي  مراهــق  لغرفــة  واقعــي  نمــوذج 
األمــور  أوليــاء  وتوعــي  المراهقيــن  واقــع 
لتعاطــي  والمســبق  المبكــر  لالكتشــاف 
أبنائهم أي مواد مشــبوهة والطرق الســرية 
إلخفائهــا، والقســم الثالــث ويحتــوي علــى 
وأضــراره.  اإللكترونــي  التدخيــن  ظاهــرة 
األلعــاب  مخاطــر  الرابــع  القســم  ويشــمل 

الرقمية. 
علــى  فيحتــوي  الخامــس  القســم  أمــا   
بــرك  فــي  والســالمة  األمــن  اشــتراطات 
فيشــمل  الســادس  والقســم  الســباحة 
إرشــادات توعويــة حــول مخاطــر األلعــاب 
اإللكترونيــة وما قد يتعــرض له األبناء من 
تهديــدات تمــس أمنهــم أو يتم اســتغاللهم 
مــن قبــل الغرباء أو بعــض التطبيقات مثل 
لعبة الحوت األزرق وغيرها من التطبيقات 

التي تشكل خطًرا على حياتهم.

المنامة - وزارة الداخلية

“القضائي” يختتم تدريب 60 محاميا
ــاق الــمــســتــفــيــديــن مـــن الــبــرنــامــج ــط ــع ن ــي ــوس ــدل: ت ــعـ وزيــــر الـ

اختتــم معهــد الدراســات القضائيــة والقانونيــة، البرنامــج التدريبــي األساســي للمحاميــن 
الجــدد للعــام 2018 - 2019 )الدفعــة الحاديــة عشــرة(، تحــت رعايــة وزيــر العدل والشــؤون 
اإلســامية واألوقــاف الشــيخ خالــد بن علي آل خليفة، والذي اســتمر مــن يناير حتى أبريل 
2019، بمشــاركة 60 محاميــا تحــت التمريــن، إضافــة إلى عــدد من الباحثيــن القانونيين في 
الــوزارات والمؤسســات ممــن تتطلــب وظائفهــم الترافع أمــام المحاكم، وذلــك بالتعاون مع 

جمعية المحامين البحرينية.

وشارك في البرنامج نخبة من المدربين الذين بلغوا 
37 مدربا، ســاهموا في نقــل خبراتهم المتراكمة في 

العمل القانوني.
وقــال وزير العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
الشــيخ خالــد بن علــي آل خليفة خــالل الحفل الذي 
أقيم في ختام البرنامج، أن البرنامج مر بالكثير من 
التطويرات حتى هذه النسخة الحالية التي تتضمن 
العديــد مــن الموضوعات المهمة؛ لالرتقاء بمســتوى 
مهارات المحامين المقبلين على الحياة العملية في 

المجال القانوني.

وأكــد حرص مجلس أمنــاء المعهد على دعم برامج 
تدريــب المحاميــن، انطالقــا مــن دورهــم المحــوري 
فــي المنظومــة العدليــة، بمــا يســهم فــي رفــع كفاءة 
الخدمــات القانونيــة، مشــيرا إلــى التطلــع بتوســيع 
نطــاق المســتفيدين مــن محتــواه العلمــي والمهــاري 
المتميــز، معربــا عــن بالــغ شــكره وتقديــره للقائميــن 

على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج.
ومن جانبه، قدم رئيس جمعية المحامين البحرينية 
حســن بديــوي، خــالل كلمــة الشــكر والتقديــر علــى 
الجهود المبذولة من جانب المعهد من لدعم الثقافة 

القانونية والمهارات العملية للمحامين.
القضائيــة  الدراســات  معهــد  رئيــس  ألقــى  بعدهــا 
والقانونيــة خالــد صيــام، كلمــة أكــد فيهــا أن المعهد 
للمحاميــن  األساســي  البرنامــج  إعــداد  علــى  عمــل 
العلميــة  األســاليب  أفضــل  باســتخدام  الجــدد 
المتطــورة فــي عمليــة التدريــب، بما يضمــن اإلثراء 

المعرفــي والمهــاري المتكامــل للمحاميــن، الفتــا إلى 
حرص المعهد على التوســع في األنشــطة التدريبية 

للمحامين.
اإلســالمية  والشــؤون  العــدل  وزيــر  قــام  بعدهــا 
فــي  والمشــاركين  المدربيــن  بتكريــم  واألوقــاف 

البرنامج.

“المعهد القضائي” يختتم تدريب الدفعة 11 من المحامين الجدد بحضور وزير “العدل”

المنامة - وزارة العدل

المنامة - النيابة العامة

صّرح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المستشار حسين البوعلي بأن المحكمة 
الصغــرى الجنائيــة الثانيــة قــد أصدرت حكمها أمس بتغريم متهم ألف دينار عما أســند إليه من اتهام 
في القضية الخاصة بمخالفة أحكام قانون حماية المســتهلك؛ عما أســند إليه من بيع ســلع في ضوء 
معلومــات غيــر صحيحــة عن ثمنها كأحد خصائصهــا مما أدى لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى 
المســتهلك. وتعود التفاصيل إلى أن النيابة باشــرت التحقيق في بالغ جهاز حماية المســتهلك ببيع 
المحــل الــذي يعمــل فيــه المتهــم مســؤوالً للمبيعات الســلع مضاًفا إلى ثمنهــا قيمة الضريبــة المضافة 
ــا والحصول على شــهادة تســجيل؛ مخالفا أحــكام قانون ضريبة  )VAT(  دون تســجيل المحــل ضريبيًّ
القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لســنة 2018، ما ترتب عليه زيادة الثمن على غير ســند من 
القانــون والــذي يعــد من خصائص الســلعة التي يوجب قانون حماية المســتهلك علــى التاجر إحاطة 

المستهلك بها وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه.

تغريم بائع ألف دينار لتحصيله “VAT” دون تسجيل

Û  مشــكلة االزدحــام المــروري، ال يختلــف عليهــا اثنــان، بأنهــا مــن أهــم أســباب تغيير
شــجارات،  فــي  منهــم،  كثيــرون  دخــل  وبســببها  والتــي  الســائقين،  أخالقيــات 

ومالسنات، ومراكز شرطة، وربما مستشفيات.
Û  ،هــذه المشــكلة العســيرة التــي تؤثــر علــى برامــج النــاس ويومياتهــم، وأولوياتهــم

وعلــى اقتصــاد البلد نفســه، ال تزال في ركن الالاهتمام مــن الدولة، والتي لم تقدم 
مبادراتهــا التصحيحيــة حتــى اللحظــة الحلــول الناجحــة، والجذريــة، لالختناقات 

المرورية والتي تخطت اليوم أوقات الذروة، لتكون في غالبيتها.
Û  وبالرغــم مــن الحلول الكثيــرة التي يطرحها النواب، والُكتاب، كتنظيم منح ُرخص

الســياقة لألجانــب والوافديــن، واألخــذ بمشــروع “متــرو األنفــاق” كحل مســتقبلي 
أساســي، ووضع الضوابط الزمنية المحددة لحركة الشــاحنات، وصهاريج الزيوت، 

إال أن الحال ال يزال كما هو.
Û  هنالــك إشــكالية غيــر مفهومة، تكمن بــأن بعض القرارات ال ُيعتــد بها، إال مع وقوع

الضرر نفســه، فاألصح هنا أن تكون الدولة هي المبادرة، والســباقة، والمثال الذي 
ُيحتــذى بــه، فــي كل صغيرة وكبيــرة، لكي تكون محط تقديــر المواطن، وإعجابه؛ 

لينال ما هو حق له، دون أن يطلبه.
Û  ولفــت انتباهــي أخيــًرا، بــأن هنالــك اهتمامــا واضحا فــي األرصفة بمعظم شــوارع

البحريــن، مــن حيــث التبليــط، وعرض المســاحة لهــا، وتزيينهــا بالورود، والعشــب 
األخضــر، وهــو أمر مســتحب إذا كانت الشــوارع نفســها عريضــة، والرصيف مكمل 

لها، وليس العكس.
Û  المواطــن، والمقيــم، وكل الشــركاء بهــذا الوطــن، ال يريــدون أرصفــة، وزهــورا، بــل

شــوارع عريضــة، ومنافــذ كثيــرة، ومســالك، تســهل عليهــم حياتهــم، وتختصر لهم 
مشاوريهم، ومواعيدهم، وغيرها.

Û  رســالة أرفعهــا للوزيــر عصــام خلــف، والــذي لــم يتأخــر مــع ســقوط موجــة األمطار
األخيــرة؛ ليســارع بالنزول إلى الشــارع؛ كــي ُتلتقط له الصور مــع بعض المواطنين 
والمســؤولين، وهــي الصــور الرائعــة التــي غيــرت الحــال لشــوارع البحريــن إلــى 

األفضل، وبشكل جذري.

المواطن أم 
الرصيف؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

راشد الغائب

صاحب مطعم يطالب مؤجًرا بتعويضه 22 ألفا عن تكاليف بناء
ترخيص دون  لــلــمــحــل  تــوســعــة  عــلــيــهــا  ــام  ــ وأقـ األرض  ــر  ــأج ــت اس

محكمــة  إن  الــذوادي  محمــد  المحامــي  قــال 
االستئناف العليا المدنية قضت بتأييد حكم صادر 
مــن لجنة المنازعات اإليجاريــة، والتي قضت فيه 
برفــض دعوى صاحب مطعم معروف كان يطالب 
توســعة  عليهــا  أقــام  التــي  األرض  مؤجــر  فيهــا 
دينــار؛  و500  ألًفــا   22 بمبلــغ  بتعويضــه  لمطعمــه 
الالزمــة  التراخيــص  علــى  عــدم حصولــه  بســبب 
للبنــاء عليها بعدما اســتكمل البنــاء ورفضت هيئة 
الكهربــاء والمــاء قبــول طلبــه بتوصيــل الكهربــاء 
والمــاء إليــه، إذ كان يخطــط الســتعمالها كمخــزن 
لصالــح المطعــم، فــي محاولــة يائســة منــه للبحث 
عمــن يعوضه عــن األموال التي صرفها على البناء 
بمصروفــات  المحكمــة  وألزمتــه  المرخــص،  غيــر 
إلــى أن وقائــع الدعــوى  الــذوادي  الدعوى.وأشــار 

 3 تتمثــل فــي أن موكلــه -صاحــب األرض- أجــر 
محــالت للمســتأنف فــي العــام 2012، وبعــد مــرور 
3 ســنوات طلب المســتأنف اســتئجار قطعة أرض 
كمخــزن،  الســتعمالها  الثالثــة  للمحــالت  مجــاورة 
يبيــن  فوافــق صاحــب األرض وتــم توقيــع عقــد 
ببنــاء  قــام  أنــه  المؤجــرة، إال  القطعــة  مواصفــات 
توسعة لمشروع المطعم الذي افتتحه على قطعة 

األرض ودون استصدار تراخيص بذلك.
هيئــة  إلــى  المســتأنف  توجــه  عندمــا  بأنــه  وأفــاد 
الكهربــاء والمــاء لطلــب توصيــل الخدمــة للمطعم 
الجديد، رفض طلبه؛ لكون البناء غير مرخص، فلم 
يجــد غيــر موكلــه ليحمله كلفــة بنــاء المطعم التي 
ادعــى أنهــا تبلغ 22500 دينار. لذا، أقام المســتأنف 
دعــواه أمــام لجنــة المنازعــات اإليجاريــة، وطلــب 

منهــا الحكــم بإلــزام صاحــب األرض بتعويضه عن 
تكلفة بناء المطعم، وندب خبير هندسي.

وأوضح أنه دفع أمام اللجنة برفض الدعوى؛ لعدم 
قيامهــا علــى ســند صحيــح مــن الواقــع والقانــون، 
مبيًنا أن المدعي أقام الدعوى طالبا إلزام المدعى 

عليــه بســداد 22500 دينــار، علــى زعــم أنــه تكبــد 
المبالــغ مــن أجــل إعــداد المبنى المســتأجر للغرض 
الــذي اســتأجر مــن أجلــه، وأرفــق بالئحــة دعــواه 
فاتــورة صــادرة مــن المحــل الخــاص بــه “المطعم” 

بمبلغ 12000 دينار. 
كمــا دفــع بــأن المدعــي يزعــم دون بينة بأنــه أنفق 
علــى العقــار مبلــغ 22500 دينــار، وأنــه يطلــب مــن 
المدعــى عليه ســدادهم له، كتعويــض عن األعمال 
التــي قــام بهــا، فــي الوقــت الــذي ينــص فيــه عقــد 
اإليجــار عــن عــدم أحقيتــه بمطالبــة المالــك بــأي 
تعويض جراء أي عمل يقوم به في العقار المؤجر، 
فضــال عــن أن المدعــي لــم يقدم ما يثبــت حصوله 
عــن ثمــة موافقة كتابة مــن المالك عن القيام بهذه 
اإلضافات حسب ما نص عليه العقد المبرم بينهما.

محمد الذوادي

بــّرأت محكمــة االســتئناف العليــا 
الجنائية الخامسة معارًضا واحًدا 
من أصل 22 مداًنا، مما نسب إليه 
من اتهامات بواقعة حرق 3 أبراج 
بمركز الخميس وبعض المنقوالت 
مــن  الداخليــة  لــوزارة  المملوكــة 
ســابًقا  والمحكــوم  دوريــة،  بينهــا 
تــم  عاًمــا   15 لمــدة  بالســجن 
تخفيفهــا الحًقــا إلــى 10 ســنوات 
محكمــة  تنقــض  أن  قبــل  فقــط 
التمييــز حكم إدانته وتأمر بإعادة 
الحكم لمحكمة االستئناف لتحكم 
فيهــا مــن مجــدًدا، والتــي انتهــت 
إلــى براءته.وقالــت المحكمــة في 
الدعــوى  محّصــت  إنهــا  األســباب 
وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت 
التــي قــام الدليــل عليهــا بشــأن ما 
بصــر  عــن  المعــارض  إلــى  نســب 
وبيــن  بينهــا  ووازنــت  وبصيــرة، 
أدلــة النفي، إال أنها داخلتها الريبة 
فــي صحــة عناصــر اإلثبات ســيما 

أن الدليــل الوحيــد بــاألوراق ضــد 
المعــارض هــو تحريــات المباحــث 
الضابــط  المــالزم  أجراهــا  التــي 
تعــد  والتــي  الداخليــة،  بــوزارة 
مجــرد رأي لشــخص مجريهــا، كما 

لم يعززها ثمة دليل آخر.
وأضافــت أن اعترافــات المتهمين 
جميًعــا خلــت مــن وجــود أي دور 
ارتــكاب  فــي  المعــارض  للمتهــم 
الواقعة، فضال عن اعتصام المتهم 
بإنكار منذ فجر التحقيقات، وخلو 

أقوال فيها بشان المتهم.
وانتهــت إلــى بيــان أنهــا تــرى مــع 
ذلــك كله أن الدليــل باألوراق جاء 
الكفايــة  حــد  بلــوغ  عــن  قاصــًرا 
الالزمــة القتناعهــا بنهوض الدليل 
بــاألوراق علــى الجرائم المنســوبة 
إليــه، األمــر الــذي ال تطمئــن معــه 
المحكمــة إلــى ارتكابــه لمــا نســب 
إليه من اتهام، وتتشكك فيما أثير 

باألوراق قبله”.

براءة متهم من حرق بعد 6 سنوات

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام
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تفاوض بهدوء ولن يعّكر الجو أي امتعاض

أنت هادئ، وبالتأكيد ستكون فرص نجاحك عالية

كن واضًحا في جميع أقوالك تفادًيا ألي التباس

انتبه لصحتك، تجّنب التعرض للشمس أو األضواء

ال تقلق فأنت كفٌء وتملك الطاقات إلنجاز أعمالك

ساهم في إعادة النشاط والحيوية إلى صحتك

تتهور كثيًرا بسبب السرعة في اتخاذ القرارات

تحتاج إلى القيام ببعض التعديالت على مسلكك

تفاؤلك الدائم سيحول دون تأزم أوضاعك النفسية

يحمل هذا اليوم موجة صعبة مشحونة بالتوتر

ا لمواقفك الحازمة وافسح المجال للحوار ضع حدًّ

خفف قدر اإلمكان من تناول األطعمة الدسمة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

25 أبريل

 1980
 فشل القوات الخاصة 

األميركية المسلحة 
في عملية مخلب 

النسر التي 
کانت هدفها 

تحرير الرهائن 
األميركيين فكانت النتيجة 

مقتل 8 جنود أميركيين.

كشفت إيما بونتون أن 
فكتوريا بيكهام، العضوة 
األصلية والداعمة لفرقة 

“Spice Girls”، لن 
تنضم إليهن على خشبة 

المسرح خالل جولة 
إعادة لم شمل الفرقة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

شخص ــف  ــ أل  300 ــور  ــض ــح وب دولــــة   60 مـــن  أكــثــر 

ختام أيام الشارقة الثقافي

الشــارقة  أيــام  علــى  الســتار  أســدل 
الثقافيــة التــي ينظمهــا معهــد الشــارقة 
الـــ17 فــي قلــب  للتــراث فــي نســختها 
مــن  أكثــر  زارهــا  والتــي  الشــارقة، 
300 ألــف شــخص مــن داخــل وخــارج 
وإعالمييــن  باحثيــن  مــن  االمــارات، 
وعشــاق  ومهتميــن  ومختصيــن 
للتــراث، أمضــوا 19 يومــًا متنقليــن في 
البيئــات  بيــن  رحــالت جميلــة وشــيقة 
اإلماراتيــة، والمقهى الثقافي، ومجلس 
وقريــة  األيــام،  ومســرح  الخبــراء، 
التــي  الســاحات  ومختلــف  الطفــل، 
شــهدت الكثيــر مــن العــروض الشــعبية 
والعــروض  والموســيقى،  والرقصــات 
الفنيــة والفولكلوريــة المحلية والعربية 
والعالمية، باإلضافة إلى تلك الفعاليات 
مــدن  مختلــف  فــي  موقعــًا   12 فــي 

ومناطق إمارة الشارقة.
جاءت نسخة هذا العام، تحت شعار “ِحرفة 
َوَحــرْف”، بمشــاركة أكثــر مــن 60 دولــة مــن 
مختلــف دول العالــم، وأكثــر مــن 22 جهــة 
حكوميــة فــي االمــارات، وشــارك فيهــا أكثر 
وباحثيــن  خبــراء  مــن  شــخص   600 مــن 
الفعاليــات  وتوزعــت  وإعالمييــن،  وكّتــاب 
علــى مدار 19 يومًا فــي 12 موقعًا باإلمارة، 
وقلــب  والوســطى،  الشــرقية  )المنطقتيــن 
الشــارقة في مدينة الشــارقة(، وذلك تنفيذًا 
لتوجيهــات صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بن محمد القاســمي عضو المجلس 
تكــون  أن  فــي  الشــارقة،  حاكــم  األعلــى 
المواقــع  مختلــف  فــي  حاضــرة  الفعاليــات 
على مســتوى اإلمــارة، فكان عشــاق التراث 
الفعاليــات  مــن  تشــكيلة  مــع  موعــد  علــى 
واألنشــطة والبرامــج فــي مدينــة الشــارقة 
بقلب الشارقة، والحمرية، والذيد، ومليحة، 
وشــيص،  والنحــوة،  وكلبــاء،  والمــدام، 

والبطائــح، ووادي الحلــو، وخورفكان، ودبا 
الحصن.

وأوضــح الدكتور عبد العزيز المســلم رئيس 
معهد الشــارقة للتــراث رئيس اللجنــة العليا 
المنظمة أليام الشــارقة التراثية الـ17، نودع 
أيــام الشــارقة التراثيــة بــكل فخــر واعتزاز، 
لكننــا ســنكون علــى موعد جديد فــي أبريل 
العــام المقبل، مع نســخة جديــدة وإضافات 
جديدة، ولقد شكلت فعاليات األيام مشهدًا 
بانوراميــًا مميــزًا وجاذبــًا، وال يمكــن للزائــر 
واألماكــن  المواقــع  كل  علــى  يعــرج  أن  إاّل 
واألركان والســاحات، متنقــالً من موقع إلى 
آخــر، فمــن البيئــات اإلماراتيــة بكل مــا فيها 
من تنوع وثراء، إلى قرية الحرف التراثية، 
الفــرق  بــأداء  تعــج  التــي  الســاحات  إلــى 
الشــعبية، ومسرح األيام، والمقهى الثقافي، 
حيــث المحاضــرات والنــدوات واألمســيات 
الشــعرية، ومجلــس الخبــراء، إلــى فعاليات 
الشــرف، “جمهوريــة طاجيكســتان”  ضيــف 

الجميلــة، والمعارض، وقريــة الطفل بكل ما 
فيها من ألعاب شيقة وجاذبة.

وأكــد صقــر محمــد رئيــس لجنــة افتتاحات 
أيــام الشــارقة الثقافية “بــأن مهرجان األيام 
الثقافــي بــدا بتوجيهات ورعايــة كريمة من 
صاحــب الســمو الدكتــور ســلطان القاســمي 
حاكــم الشــارقة ليصــل إلــى نســخته الـــ17، 
اذ كان فــي بدايتــه يضــم 4 مناطــق فقــط 
ويتمــدد حاليــا إلــى 12 منطقــة تشــارك فــي 
التعريــف بالتــراث والثقافــة اإلماراتــي مــن 

مطلع أبريل حتى نهايته من كل عام “.
وأشار إلى “ان الفعالية في نسختها الحالية 
تســتقطب اكثــر مــن 60 دولة مشــاركة منها 
وأوكرانيــا  والصيــن  طاجكســتان  دولــة 
الموجــودة  للجاليــات  ركــن  أيضــا  وهنــاك 
فــي اإلمــارات، إذ تشــارك في عــدة فعاليات 
تعــرض مــن خاللهــا ثقافــات وعــادات تلــك 
مــن طابعهــا  الفعاليــة  يخــرج  ممــا  البلــدان 

المحلي إلى العالمي”.

بدء المخرج الســعودي حيدر ســمير 
الناصــر، تصويــر الفيلــم الســينمائي 
“بعــد الخميــس”، ليصبــح أول فيلــم 
كوميــدي يجمع بيــن نجوم الفن في 

الوطن العربي.
تصريحــات  فــي  الناصــر،  وأوضــح 
هــو  الخميــس”  “بعــد  أن  صحفيــة، 
تربــوي  كوميــدي،  اجتماعــي  فيلــم 
مــن جهــة ويثّبت العــادات والتقاليد 
مــن جهــة أخــرى، مؤكــدا أن الفيلــم 
الجديــد،  الجيــل  مشــاعر  يالمــس 

بصــورة  نفســه  للجيــل  ويقدمهــا 
جديــدة ومعاصــرة وبتكنيك جديد، 
واعــدًا بعمــل ســينمائي يســهم فــي 
نقــل الســينما الخليجية للمنافســات 

العالمية.
وأشار الناصر، إلى أن الفيلم ال يقدم 
ســينما خليجيــة وحســب بــل عربية 
بــأن  ذلــك  علــى  مؤكــدا  بالمجمــل، 
الفيلــم ســيقوم ببطولتــه مجموعــة 
من نجوم الفن في مصر والسعودية 
واإلمارات ولبنان وسوريا والعراق.

“بعد الخميس” بالنجوم العرب
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1982
 إتمام االنسحاب اإلسرائيلي من سيناء حسب اتفاقية كامب ديفيد

1992
 افتتاح القسم الكردي لراديو صوت أميركا

2005
 وفاة 107 أشخاص في حادث تحطم سكة الحديد في اليابان

2015
 زلزال نيبال البالغة قوته 7.9 درجات يوقع أكثر من 6500 قتيل ويخلف خسائر جسيمة

1979
 التصديق على وثائق معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل

22

وافقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الظهور كضيفة شرف 
خالل حلقتين من حلقات مسلســل “الواد ســيد الشــحات” 
للنجــم أحمــد فهمــي، والمقرر عرضــه في رمضــان. حيث 
تســتعد هيفــاء للحضور إلى القاهــرة خالل األيــام المقبلة 

لتصوير مشاهدها التي تستغرق يومين. 
والمسلســل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف 

وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي، 
ويشارك في البطولة هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن “توتا”.

تلعب الفنانة حورية فرغلي بطولة مسلسل “مملكة الغجر”، 
ويشــاركها البطولة فيفي عبده وســامح الصريطي، وحازم 
ســمير، وميــار الغيطــي، وعزة مجاهــد، وهو مــن تأليف 
محمــد الغيطي، وإخــراج عبدالعزيز حشــاد. المسلســل 
يتناول حياة الغجر بشــكل جديد، ويقّدم للمرة األولى على 

مستوى الحوار والصورة والمالبس والديكور، وتجسد فيفي 
عبده دور “ملكة الغجر”، بينمــا تقوم حورية فرغلي بدور الفتاة 

اليتيمة “ياسمينا”، الخاضعة لسيطرة الملكة.

تعود الفنانة لمياء طارق إلى الدراما المحلية، حيث تشارك في 
بطولة المسلسل المحلي “موضي قطعة من ذهب” الذي 
سيعرض في شهر رمضان المقبل، ويضم المسلسل إلى 
جانب لمياء طارق نخبة من الفنانين، بينهم داود حســين، 
شــهد الياسين، فهد العبدالمحسن، أســمهان توفيق، نور 

الكويتيــة، يعقوب عبدالله، حســين المهدي، عبدالمحســن 
القفاص، ســعود بهبهاني، سعود بوعبيد، أمل محمد وعدد من 

الفنانين، وهو من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.

عودة لمياء طارقمملكة الغجرالواد سيد الشحات

الشارقة



الجـزء 10 مـن “بـاب الحـارة” فـي رمضـان

طرحت المغنية هالزي، بالتعاون مع الفريق الكوري العالمي “BTS” أغنية  «
“Boy with Luv”، التي تقترب من 100 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة 

من طرحها، عبر القناة الرسمية ل”ibighit” الشركة المنتجة للكليب على 
“يوتيوب”. وظهرت هالزي في الكليب وهي جالسة بإحدى الكبائن الخاصة 

.”BTS“ بحجز تذاكر السينما، لتقرر مغادرة المكان، وفي طريقها صادفت فريق

مسلســل باب الحارة الجزء العاشــر في رمضان 2019 من األعمال المميزة الذي قد تم 
عرضــه فــي المواســم الرمضانية الســابقة، وبســبب نجاحــه الكبير فقد أعــد منه الجزء 
العاشــر، ويتميز التليفزيون في شــهر رمضان بعرض نخبة كبيرة ومتميزة من األعمال 
الجديــدة التــي يتــم اإلعداد لها على مــدار العام، وُيذكر أنه من األعمــال الدرامية التي 
يتهافت على مشــاهدتها الكثير من ابناء الوطن العربي، نظرًا لما به من أحداث ممتعة 

وشيقة، والجميع ينتظره في الماراثون الرمضاني الجديد.

تمتــد أحــداث مسلســل بــاب الحــارة 
بعــد  األحــداث  باقــي  تكتمــل  حتــى 
األجزاء التسعة السابقة، وفي الجزء 
العاشر من هذا المسلسل تم مشاركة 
عــدد جديــد مــن الفنانيــن والفنانــات 

في هذا الجزء ومنهم:
الممثلة السورية مرح جبر التي تقوم 
بــدور أم بســام وهــي تلــك األم التــي 
تحاول إن تصل بأبنائها إلى بر األمان 
وتزوجهم وتتحدى معهم الصراعات 
فــي حياتهــا،  الموجــودة  والنزاعــات 
وتتصــدى للمشــاكل المادية وظروف 
الحياة القاسية التي تقابلهم. الممثلة 
التــي  المصــري  ســلمى  المصريــة 
جســدت دور امرأة تسمى أم منصور 
التي عاشــت من فتــرة صعبة بعد أن 
استشــهد لهــا أبنائهــا في الحــرب بعد 

القصف الفرنسي على دمشق.
“مسلســل باب الحارة الجزء العاشــر” 
في ماراثون رمضان 2019 بتفاصيل 
الحــارة  بــاب  ونجــوم جدد“مسلســل 

الجزء العاشر”
ســلطان  صفــاء  الفنانــة  نشــرت  لقــد 
بكواليــس  الخاصــة  الصــور  بعــض 
المسلســل الذي سوف يذاع في شهر 
رمضــان المبــارك، وقــد أعلنــت صفاء 
ســلطان أنها ســوف تنضــم إلى فريق 
العمل بعد غياب طويل من آخر عمل 
لها وهو المسلســل الســوري )الزعيم(، 
كما عبرت الفنانة صفاء سلطان بأنها 
ســعيدة جــًدا النضمامهــا مــن نجــوم 
العمــل  هــذا  فــي  المشــاركين  الفــن 
الفنــي. يشــارك فــي هــذا العمــل عــدد 
كبيــر من النجــوم المتميزيــن ومنهم: 

صبــاح الجزائــري، مصطفــى الخاني، 
ميــاد يوســف، ومن الممثليــن الذين 
العاشــر،  الجــزء  عــن  يغيبــوا  ســوف 

الممثــل القديــر عبــاس النــوري وعلى 
شــخصية  يمثــل  كان  الــذي  كريــم 

)العقيد أبو النار(.
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 شــارك الناقــد المســرحي والفنــان يوســف 
الحمــدان فــي فعاليــات مهرجــان الكويــت 
الدولــي للمونودرامــا فــي دورتــه الجديــدة 
الكويــت  مــن  عــروض  بهــا  يشــارك  والتــي 
عمــان  وســلطنة  واإلمــارات  والســعودية 

واألردن وتونس وليتوانيا.
الكويتيــة  الممثلــة  اســم  الــدورة  وتحمــل 
مريــم الصالــح “تكريًمــا واعتــزاًزا بتاريخهــا 
الفنــي الزاخــر الطويــل”. عن هذا المشــاركة 
علــى  القائميــن  ..أشــكر  الحمــدان  قــال 
مهرجــان الكويت الدولــي للمينودراما على 
هــذا التجمــع الفنــي الجميل والذي ســيتيح 
لنــا مشــاهدة عــروض مســرحية ذات أبعــاد 
ورؤى مختلفة، كما أنها فرصة للقاء األخوة 

واألصدقــاء الفنانيــن من كافة أنحاء العالم 
العربــي للتباحــث وتبــادل الخبــرات، منّوًها 
بحسن التنظيم واحترافية إدارة الندوات.

يجدر بالذكر أن العروض التسعة المشاركة 
المســرح  لفرقــة  إنســان”  “حطــام  هــي 
الكويتــي، و“أحضان الموج” لفرقة المســرح 
شــئت”  مــا  و“ســمها  الكويتيــة،  الشــعبي 
مــن تونــس، و“حكايــات فــي الرمــال” مــن 
ليتوانيــا، و“ملــف إنكليــزي” و“وجــود” مــن 
الســعودية، و“أدريناليــن” من األردن، و“ظل 
اإلمبراطــور” من اإلمارات، و“اســمي طباخ” 

من سلطنة عمان.

يقــدم المخــرج البحريني محمــد بوعلي دورة في معهد تثقــف بالمملكة العربية 
الســعودية “جمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون” دورة أبحديــة فــن 
السيناريو.  فكرتك إلى نص سينمائي خالل 4 أيام، وذلك بتاريخ 1 مايو لغاية 

الرابع منه. 

الــدورة.  تتضمــن  وســوف   
الســيناريو  وأنواعــه،  الســيناريو 
أنــواع  والمقتبــس،  األصلــي 
الشــخصيات وبناؤهــا، الملخص 
وكيفيــة تقديم القصة، المعالجة 
الســيناريو  أشــكال  الدراميــة، 
بدايــة  والحــوار،  والمشــهد 

السيناريو ونهايته.
 كيفيــة الكتابــة بإعــادة الكتابــة، 
مرحلــة ما بعد كتابة الســيناريو، 
عاقة الكاتب بالمخرج والمنتج 

والجمهور.
والحقــوق  المشــتركة  الكتابــة   

وااللتزامات، حقوق والتزامات الكاتب 
عمليــة  وتطبيــق  الفكريــة،  والملكيــة 

مكثفة.

 

والهدف من الدورة أو مميزاتها تمكين 
أو  مشــروعه  تطويــر  مــن  المشــارك 

تأسيس سيناريو جديد.

الداخليــة  وزارة  وكيــل  رعايــة  تحــت 
لشؤون الجنســية والجوازات واإلقامة 
خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  راشــد  الشــيخ 
اللبنانيــة  التشــكيلية  الفنانــة  تعــرض 
جنــان الخليل أعمالهــا الفنية من خال 
معرضهــا » آيــة األلوان« بجاليري »فولك 
آرت ســبيس« الســهلة، وذلــك فــي تمام 
األحــد  يــوم  مــن مســاء   7:00 الســاعة 
الـــ 28  أبريــل الجــاري. وعلــى هامــش 
والروائــي  الكاتــب  ســيقدم  المعــرض 
نقديــة  ورقــة  ســيف  طــال  المصــري 
وســمها بـ »الفن التشــكيلي بين األصالة 

والمعاصرة. 
جنان الخليل نموذًجا

يذكــر أن الفنانــة جنــان كاظــم الخليــل 
الجميلــة  الفنــون  بمعهــد  الفــن  درســت 
حصلــت  وبعدهــا  اللبنانيــة،  بالجامعــة 

علــى دبلــوم دراســات عليــا فــي الرســم 
والتصويــر. كمــا حصلت على ليســانس 
فــي الهندســة الداخليــة فــرع الديكــور. 
وقدمــت جنــان معــارض مختلفــة فــي 

لبنان والخليج.

الحمدان في 
“الكويت الدولي 

للمونودراما”

بوعلي يقدم “أبجدية فن السيناريو” جنان الخليل 
بجاليري “فولك 

آرت سبيس”
محرر مسافات

يســتعد الفنان والمنتج حســين العويناتي وكعادته في مثل هذه األوقات الدخول 
إلــى حلبــات العــروض المســرحية الخاصــة بعيــد الفطــر، حيــث ســيقدم مســرحية 
بعنــوان” رايحيــن ملــح “ ولم يكشــف عــن تفاصيل العمل ولكن من المؤكد ســتكون 

مسرحية كوميدية اجتماعية هادفة مثل بقية األعمال السابقة.

يجــدر بالذكر ان العام الماضي قدم 
اســتعراضية  مســرحية  العويناتــي 
كوميديــة هادفــة بعنــوان “ريوس”، 
بمشــاركة كوكبــة من النجــوم منهم 
الفنــان احمــد مبــارك والفنــان اميــن 
الصايغ والفنان احمد مجلي، الفنان 
ومــن  الكويــت  مــن  بــاش  محمــد 
العــراق الفنانــة ميس قمــر، والفنانة 
نورة الصايغ والفنان حســن الماجد 
والعويناتــي  الجــداوي  ومنصــور 
مــن  والمســرحية  وآخــرون،  نفســه 
محمــد  النــص  ومعالجــة  تأليــف 
البردولي وهشــام يوســف، كما قدم 
مســرحية “مغتــر ومفلــس” وركــزت 
فهنــاك  الخداعــة  المظاهــر  علــى 
مــن يكــون صاحــب مظهــر جــذاب 

ومرتــب ولكنــه فــي الحقيقــة ال يملــك فلســا 
لكــي ينجــز  المظهــر  بهــذا  للظهــور  ويضطــر 

مــا عليــه إنجــازه مــن معامات فــي الجهات 
الحكومية، وذلك في قالب كوميدي.

العويناتي يستعد لـ “رايحين ملح”

انتهــى النجمان حمد عتيق ومبارك خميس 
من تســجيل حلقة خاصة لشهر رمضان من 
البرنامج التوعي “والزبدة”، ومن المؤمل أن 
يقــدم النجمــان خــال أيام رمضــان المبارك 
البرنامــج  هــذا  مــن  الحلقــات  مــن  المزيــد 
التوعــوي الناجــح الــذي يطــرح فــي دقائــق 
معــدودة عبر وســائل التواصــل االجتماعي 
علــى  الضــوء  ويســلط  وحكــم،  نصائــح 
الســلوكيات الخاطئــة فــي األماكــن العامــة 

وكيفية التصدي لمثل هذه السلوكيات .

حلقات خاصة 
لرمضان من 

“والزبدة”

أشــادت الفنانــة الكويتيــة شــجون الهاجــري من “برومو” مسلســلها الجديد “العذراء” الــذي يعرض هذه االيام على قناة “أم بي ســي” 
والمعروف أن، أخراج المخرج محمد القفاص وتأليف األخوين علي ومحمد شمس، في حين تشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، 

السيما العنصر النسائي، على غرار هيفاء حسين، ولولوة المال، وسلوى الجراش.

شــجون، كشــفت النقاب عــن مامح 
دورها، موضحًة أنها تجسد شخصية 
دور  تــؤدي  حيــث  ــا،  كليًّ جديــدة 
الســجينة، التي تقبع خلف القضبان، 
ألســباب لــم تفصــح عــن تفاصيلهــا - 
كــي ال يحتــرق عنصر المفاجأة – كما 
ستشــهد أحداًثــا مشــوقة فــي أروقة 
الســجن، ومشــكات تتفاقــم وتصــل 

إلى حد االشتباك بين السجينات.
صفحتهــا  عبــر  شــجون  وعّلقــت 
ميديــا”،  في”السوشــيال  الرســمية 
قائلًة: “مسلســل العــذراء، هللا يكتب 
لنا فيه الخير، والحمد لله، مستانسة 
ومرتاحــة ومســتمتعة مــع كل فنــان 

وفنانة.

القضبـــان خلـــف  تقبـــع  التـــي  الســـجينة  دور  تـــؤدي 
شجون تشيد بدعاية “العذراء”
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عالج واعد يساعد مرضى الشلل الرعاش على الحركة
الذين  المرضى  إعــادة منح  كنديون عالجا من شأنه  باحثون  طور 
“الشلل  باسم  أيضا  المعروف  المزمن،  باركنسون  يعانون من مرض 

الرعاش”، القدرة على الحركة.
اآلن  بيوتهم،  يلزمون  الماضي  في  كانوا  الذين  المرضى،  وأصبح 

قادرين على المشي بحرية نتيجة تحفيز كهربي للعمود الفقري.
ويواجه ربع المصابين بهذا المرض صعوبة في المشي، حيث غالبا 

ما تتصلب حركتهم بمجرد محاولة المشي ويسقطون.
وال يوجد في الوقت الحالي أي عالج للمرض.

وقال األستاذ بجامعة ويسترن في أونتاريو ماندار جوغ إن نطاق 
استفادة المرضى من عالجه الجديد بلغ حدا لم يكن يتخيله.

ولم  عاما،   15 منذ  بالمرض  مرضانا  معظم  “أصيب  جــوغ  وأضــاف 
يتمكنوا من المشي بثقة منذ سنوات عديدة”.

إلى  السقوط،  احتمال  مع  المنزل،  في  البقاء  من  “انتقالهم  وتابع 
الذهاب إلى األسواق وقضاء عطالت يمثل أمرا رائعا بالنسبة لي”.

وفي المشي الطبيعي، يرسل المخ تعليمات إلى الساقين لتتحركا. 
يرسل  أن  قبل  الــحــركــة،  اكــتــمــال  عند  ــارات  إشــ الــمــخ  يستقبل  ثــم 

تعليمات التخاذ خطوة أخرى.
إلى  تعود  التي  اإلشــارات  يقلل  باركنسون  أن مرض  ويعتقد جوغ 
المخ، وهو األمر الذي يعرقل دورة اإلشارات، بما يؤدي إلى تصلب 

حركة المريض.
وتعزز شريحة كهربائية طورها فريقه هذه اإلشــارة، وهو ما جعل 

المرضى قادرين على المشي بشكل طبيعي.
وبالرغم من هذا، أعرب جوغ عن دهشته من أن العالج كان طويل 

األمد وفعاال حتى عند إيقاف عمل الشريحة.
إرسال  آلية  جديد  من  يوقظ  الكهربائي  التحفيز  أن  جوغ  ويعتقد 
اإلشـــارات مــن الساقين إلــى الــمــخ، والــتــي تــضــررت جــراء اإلصابة 
نعتقد  كنا  تماما.  مختلف  تأهيل  إعــادة  “هذا عالج  وقال  بالمرض. 
أن مشكالت الحركة تحدث لمرضى باركنسون بسبب عدم وصول 

إشارات المخ إلى الساقين”.
التي  هــي  المخ  إلــى  تعود  التي  اإلشـــارات  أن  يبدو  “لكن  وأضـــاف 

تتدهور”.

ربما  إنهم  األول،  أمــس  العلماء،  قــال 
ــيــة مــعــروفــة  ــزال ــزة زل رصــــدوا أول هـ
قد  اكتشاف  في  المريخ،  سطح  على 

يضيء على أصول هذا الكوكب.
الفرنسي  المسبار  وفي ديسمبر، هبط 
له  تشغِّ والذي  بالقبة  الشبيه  “سييس” 
سطح  إلــى  الفرنسية  الــفــضــاء  وكــالــة 
الــمــريــخ بــواســطــة مــركــبــة “إنــســايــت” 
الــتــابــعــة لــوكــالــة الــفــضــاء األمــيــركــيــة 

)ناسا(.
الهزات  المسبار  هــذا  أدوات  وتقيس 
لكنها  الطقس  عن  الناتجة  السطحية 
أيضا قادرة على اكتشاف الحركة من 

أعماق الكوكب الناتجة عن النيازك.
على  قـــادرًا  يكون  بــأن  الفريق  ويأمل 
جــمــع الــمــعــلــومــات حـــول الــنــشــاط في 
على  الحصول  بهدف  المريخ،  مركز 
ــكـــرة عـــن تــكــويــنــه قــبــل مــلــيــارات  فـ

السنين.
ــا”  ــاسـ ووفـــــق بـــــروس بـــانـــيـــرد مـــن “نـ
اكتشاف الزلزال “ُيمثل والدة تخصص 

جديد: علم الزالزل على المريخ”.

رصد أول زلزال 
على المريخ

هدد الرئيس الفلبيني بإعادة شحنات قمامة إلى كندا وإلقاء بعضها داخل السفارة 
الكندية في مانيال إذا لم يسترد المسؤولون الكنديون النفايات التي يقول مسؤولون 

فلبينيون إنها نقلت إلى البالد قبل سنوات.
وقال رودريغو دوترتي مساء الثالثاء: “أريد إعداد قارب. سأوّجه تحذيرا إلى كندا 
ربما األسبوع المقبل بأنه من األفضل لها أخذ هذه األشياء وإال سأبحر إليها وأتخلص 
نفايات منزلية، تتضمن  بها  100 حاوية  أكثر من  القمامة هناك”. وأرِسلت  من هذه 
زجاجات وأكياسًا بالستيكية وصحفًا وحفاضات لكبار السن، على دفعات من كندا 
إلى الفلبين بين عامي 2013 و2014. يقول مسؤولون إن شحنات النفايات أرسلت 
قابلة إلعادة  باعتبارها فضالت بالستيكية  بشكل خاطئ عن طريق شركة خاصة 

التدوير.

رئيس الفلبين يهدد بإلقاء نفايات في سفارة كندا

سيريل  إفريقيا  جــنــوب  رئــيــس  تــوجــه 
رامابوزا، أمس األربعاء، إلى شرق البالد 
للتربة  وانزالقات  فيضانات  أدت  حيث 
في  األقـــل  على  شخصًا   51 مقتل  إلــى 

األيام األخيرة.
الرئيس رامــابــوزا في بيان عقب  وقــال 
عودته من القاهرة حيث شارك الثالثاء 
ليبيا  حــــول  طـــارئـــة  اجـــتـــمـــاعـــات  فـــي 
والـــســـودان، “أفــكــارنــا مــع كــل العائالت 
ومع  أحباء،  فقدت  التي  والمجموعات 

الذين أصيبوا أو خسروا ممتلكات”.
السلطات  كــانــت  بينما  البيان  وأضـــاف 
الضحايا،  حصيلة  ليالً  تسجل  المحلية 
األمــة  حشد  علينا  يــفــرض  “الــوضــع  أّن 

بأسرها لمساعدة كل الذين تضرروا”.
في  المحلية  الـــشـــؤون  ــرة  ــ وزي وقــالــت 
األكــثــر تضررا  نــاتــال  كــوازولــو  مقاطعة 
القتلى  عــدد  تجاوز  “لــأســف،  بالكارثة، 
قد  مــســاء  ــثــالثــاء  ال كــانــت  بينما   ،”51

تحدثت عن 33 قتيالً.

51 قتياًل على األقل في فيضانات جنوب إفريقيا

شخصان يجلسان على الشاطئ بساحل الريفييرا 
في مدينة نيس الفرنسية أمس األول )أ ف ب(

أعلنت الرئاسة السورية، أمس األول، أن إدارة تطبيق إنستغرام أغلقت حسابها 
إجراءات  احتمال حصول  إلى  االفتراضي  العالم  في  متابعيها  منّبهة  الرسمي، 
مماثلة مع اتساع ما سّمته “الحصار المفروض على البالد” منذ بدء النزاع ليشمل 
مواقع التواصل االجتماعي. وأوردت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها في 
تطبيق تلغرام ونقله اإلعالم الرسمي “بعد إغالق قناة رئاسة الجمهورية العربية 
السورية” على موقع يوتيوب مرات عدة، إدارة إنستغرام تقوم بإغالق حساب 

الرئاسة على موقعها دون سابق إنذار أو تقديم سبب منطقي لذلك”.
أخرى  إجـــراءات  تشهد  قد  المقبلة  “المرحلة  أن  إلــى  متابعيها  الرئاسة  ونّبهت 
المفروض  الشامل  الحصار  “تزايد  مع  االفتراضي”  العالم  صعيد  على  مشابهة 
على سوريا منذ بداية الحرب والذي اتسع على ما يبدو ليشمل بعض الحسابات 
والقنوات الرسمية والوطنية على مواقع التواصل االجتماعي”، بحسب تعبيرها.

ويأتي هذا اإلجراء بعد أسبوع من إغالق إدارة إنستغرام حسابات العديد من 
قادة الحرس الثوري اإليراني.

“إنستغرام” يغلق حساب 
الرئاسة السورية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بصمات قيمة

ــور بـــعـــنـــوان “بـــلـــديـــة  ــشـ ــنـ ــاء مـ ــ جــ
الــشــمــالــيــة تــســحــب بـــالغـــهـــا ضــد 
العالقة  الفضالة:  البلدي...  العضو 
ــمــجــلــس قــائــمــة  ــديــة وال ــل ــب ــيــن ال ب
المنشورات  ضمن  الــتــعــاون”  على 
ــى تــفــاعــال عــلــى إنــســتــغــرام  ــلـ األعـ
المستخدم  وعــلــق  أمـــس.  ــبــالد”  “ال
قائال  المنشور  على   juma2013@
“بارك هللا فيك أختي الفاضل وفي 
القيمة  وبصماتك  الطيبة  جهودك 

والنافعة في مصلحة البلد”.

طــالــبــت الــمــحــامــيــة الــحــقــوقــيــة أمــل 
ــن أعـــضـــاء  ــقــل ســـيـــدة مــ ــن كـــلـــونـــي ب
ــة  ــعــدال ــمــواجــهــة ال تــنــظــيــم داعـــــش ل
من  نساء  ضــد  ارتكبتها  جــرائــم  على 
األقلية اإليزيدية في العراق والرهينة 
األميركية كايال مولر، التي قتلت في 

العام 2015.
ــونـــي ســــيــــدات وفـــتـــيـــات  ــلـ تـــمـــثـــل كـ
ــزل أم  إيـــزيـــديـــات احــتــجــزن فـــي مــن
الدولة،  تنظيم  ممول  زوجــة  سياف، 

أبو سياف.
الـــســـيـــدات اإليـــزيـــديـــات  ــالـــت إن  وقـ
ــاب مــــن جــانــب  ــصـ ــتـ ــالغـ ــن لـ ــرضـ ــعـ تـ
مسلحي داعش، بينما اغتصب زعيم 

التنظيم أبو بكر البغدادي مولر.
األمــن  مجلس  فــي  كلوني  وتحدثت 
أمس األول، وقالت “أم سياف قامت 
على  وشجعت  غــرفــة،  فــي  بسجنهن 
ثـــم وضـــع مساحيق  ومـــن  ــهــن،  ضــرب
تــجــمــيــل عــلــى وجــوهــهــن إلعـــدادهـــن 

لالغتصاب”.
الذي  المكان  عن  كلوني  تفصح  ولــم 

تتواجد فيه أم سياف.

ستحجب  بريطانيا  إن  أمني  مصدر  قــال 
األجـــــزاء األســاســيــة مــن شــبــكــة إنــتــرنــت 
ــواوي  ــ ــة هـ ــركـ الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس عــــن شـ
لإللكترونيات كما ستجعل تعامل الشركة 
الــصــيــنــيــة الــعــمــالقــة مـــع األجـــــــزاء غير 

األساسية منها محدودا.
متحدث  قــال  الــتــقــاريــر،  هــذه  على  وردا 
تجري  بريطانيا  إن  أمس  الحكومة  باسم 
”مراجعة تستند إلى أدلة“ لسلسلة اإلمداد 
”اليوم  الخامس  الجيل  بشبكة  الخاصة 

وفي المستقبل“.
وأضاف أن قرارات مجلس األمن القومي 
ــن ومـــتـــانـــة شــبــكــات  ــ ــال ”أمــ ــ ــ ســــريــــة. وق
لهما  الــمــتــحــدة  المملكة  فــي  االتـــصـــاالت 

األولوية القصوى“.
اتصال  لتوفير  خططنا  إطــار  ”فــي  وتابع 
ذلك  في  بما  عالمي،  مستوى  على  رقمي 
تستند  مراجعة  نجري  الخامس،  الجيل 
إلى أدلة لسلسلة اإلمداد للتأكد من وجود 
وفي  اليوم  ومتنوعة  آمنة  إمــداد  قاعدة 

المستقبل”.

أمل كلوني تطلب 
محاكمة أم سياف

بريطانيا تحجب 
أجزاء من G5 عن 

“هواوي”
يتلقى طالب أجانب تدريبا في معهد إلعداد الدعاة واألئمة بالمغرب أسسه الملك محمد 
السادس في العام 2015. ويتم قبول 100 امرأة كل عام للدراسة لمدة تصل إلى 3 أعوام 
الشؤون  وزارة  تديره  والــذي  بالرباط  والمرشدات  المرشدين  األئمة  لتكوين  المعهد  في 
الدينية المغربية. ويدرب المغرب حاليا 1300 شخص معظمهم من دول إفريقيا جنوبي 
الصحراء الكبرى. ويحصل المتدربون في المعهد على 2000 درهم )208.33 دوالر( في 
معايير  وتشمل  الصحي.  والتأمين  الطيران  وتذاكر  المجانية  اإلقامة  جانب  إلى  الشهر 
مجاالت  في  مهنيا  تدريبا  األئمة  ويتلقى  عليا.  جامعية  شهادة  على  الحصول  القبول 
الكهرباء والزراعة أو الحياكة ليتيح لهم مصدرا ثابتا للدخل عندما يعودون إلى بالدهم.

المغرب يعلم طالبا أجانب اإلسالم الوسطي

الرئيس التنفيذي لشركة أدنبرة برينتميكرز، شان إدواردز تحضر افتتاح 
معرض الفنان شان إدواردز في مدينة أدنبرة األسكتلندية، وتنظر إلى 

أحد أعماله بعنوان “سياسة التراث”، وهو عبارة عن نقوش محفور 
مباشرة في األرضية المطاطية تغطي السقف.

طالبات يدرسن تعاليم اإلسالم في معهد محمد السادس في الرباط يوم 16 أبريل 2019 )رويترز(

@albiladpress

يرصد العلماء تطور حالة المرضى باستخدام أجهزة
 استشعار في حّلة مصممة خصيصا لهذا الغرض 
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