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محرر الشؤون المحلية

أكــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
أنهــا  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
البيانــات  بالــغ  وقلــق  كبيــر  باهتمــام  تتابــع 
الجمهوريــة  مــن  الــواردة  والتصريحــات 
العراقيــة تجــاه مملكــة البحريــن وقيادتهــا، 
وقالــت “إن التدخــل فــي الشــؤون الداخلية 
لمملكــة البحريــن الشــقيقة والتجــاوز علــى 
حرمــة ومكانــة قيادتهــا الكريمــة أمــر غيــر 

مقبول على اإلطالق وتدخل مرفوض”.

وشــددت الــوزارة، فــي بيــان لها أمــس، على 
أن “عدم تدارك ما يسيء إلى العالقات بين 
األشــقاء لــن يــؤدي إال إلــى إتســاع الفجــوة 
وزيــادة التوتــر فــي ظــروف نحن أحــوج ما 
نكــون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام 
التدخــل  عــدم  ومبــدأ  الوطنيــة  الســيادة 

بالشأن الداخلي”.
عــن  وشــعبية  برلمانيــة  فعاليــات  وعبــرت 
فــي  الســافر  التدخــل  واســتنكارها  رفضهــا 
الشــأن الداخلي لمملكة البحريــن، إثر البيان 
المســيء الصــادر من مقتدى الصــدر، والذي 

البحريــن  لمملكــة  مرفوضــة  إســاءة  يعــد 
وقيادتهــا، ويمثــل خرقــا واضحــا للمواثيــق 
غيــر  وتصرفــا  الدولــي،  القانــون  ومبــادئ 

مسؤول.
ودعــت رئيــس مجلــس النــواب فوزية زينل 
إلــى محاســبة األصــوات العراقيــة المســيئة 
جمهوريــة  مــع  البحريــن  مملكــة  لعالقــات 
العــراق الشــقيقة، وضــرورة قيام الســلطات 
العراقية بعدم الســماح لقيام البعض بتعكير 
صفــو العالقــات المشــتركة، وإثــارة الفتنــة، 

وتهديد األمن والسلم.

المنامة... 15 سنة عجاف خليجيانجوم البحرين في “العين السينمائي”طائرة إيرانية تتحرش بمدمرةانخفاض واردات السيارات 16 %استيراد 25 ألف ماشية
أوضح مدير إدارة الرقابة والصحة  «

الحيوانية بوكالة الزراعة والثروة 
البحرية إبراهيم يوسف أن 

العدد اإلجمالي الحيوانات الحية 
المخصصة للذبح التي ستستورد 

استعداًدا لشهر رمضان تقدر بنحو 
25 ألف رأس من األغنام واألبقار.

انخفضت واردات البحرين  «
من السيارات بنسبة 15.8 

% في الربع األول من العام 
الجاري، وذلك بالتزامن 
مع بدء سريان القيمة 

المضافة على السيارات 
في المملكة.

في إطار حربها الدعائية،  «
أعلنت وسائل إعالم إيرانية، 

أمس، عن تحليق طائرة 
مسيرة تابعة للحرس الثوري 

اإليراني فوق حاملة طائرات 
أميركية في مياه الخليج 

العربي.

يشارك وفد بحريني سينمائي  «
كبير في فعاليات مهرجان العين 

السينمائي والذي سينطلق 
قريبا بمدينة العين اإلماراتية في 

30 أبريل حتى 3 مايو بمشاركة 
67 فيلمًا من اإلمارات والخليج 
تعرض في المسابقة الرسمية.

تواصل غياب األندية الوطنية لكرة السلة  «
عن تحقيق لقب البطولة الخليجية 
لألندية األبطال الذي بات عصيا على 

فرقنا منذ أكثر من عقد ونصف. وكان 
آخر لقب خليجي قد حققه الفريق العام 

2001، عندما فاز في النسخة الحادية 
والعشرين التي استضافها المملكة.

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

0510152217

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Shaaban 1440 24 24 شعبان
April 2019 2929 أبريل

Year: 11السنة
No: 3849العدد
MONاالثنين

“مليارات خامنئي” تثير أزمة ثالثية

أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبــدهللا آل خليفــة أن تطبيــق قانــون العقوبات 
والتدابير البديل، أدى إلى استفادة 451 شخصا 
بتطبيــق عقوبــات بديلــة عليهم بــدال من عقوبة 
الحبــس. جــاء ذلــك فــي اجتماعــه وزيــر العدل 
والشــؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة مع رئيس مجلس النواب فوزية 
لجنتــي  أعضــاء  أمــس بحضــور  زينــل، صبــاح 
الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي 

بمجلسي النواب والشورى.
وفــي موضــوع “تثبيــت الجنســية”، ذكــر وزيــر 
الداخليــة أن تثبيت الجنســية، ال يعني ســقوط 

العقوبــات المحكــوم بهــا على المدانيــن أو عدم 
تنفيذها أو االنتقاص منها.

المنامة - بنا

صــدر عــن رئيــس الــوزراء صاحــب 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
سلمان آل خليفة تعميم بشأن عطلة 
يوم العمال العالمي لعام 2019، جاء 

فيه:
بمناســبة يــوم العمــال العالمــي لعــام 
المملكــة  وزارات  ُتعطــل   2019
وهيئاتهــا ومؤسســاتها العامــة يــوم 
شــهر  مــن  األول  الموافــق  األربعــاء 

مايو 2019.

 عطلة 
يوم العمال 

وزير الداخلية: تثبيت الجنســية ال يعني ســقوط العقوباتاألربعاء المقبل

استفادة 451 من العقوبات البديلة

المنامة - وزارة الداخلية

)02(
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وزيرا الداخلية والعدل يشاركان في االجتماع

)06(

ســمو رئيس الوزراء: نقدر دور رجال الدين في دعم قيم التعايش

الغريفي يبارك األمر الملكي بتثبيت 551 جنسية
المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة، رســالة شــكر وتقديــر من الســيد عبــدهللا الغريفي بارك 
فيها األمر الملكي السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم 
أحكامــا بإســقاط الجنســية، وأشــاد فيهــا بالــدور الــذي يضطلــع بــه 

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مسيرة العمل الوطني.
وأكــد صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء فــي رده على مباركة 
الغريفــي باألمــر الملكــي الســامي الــدور الــذي يضطلــع بــه العلمــاء 
ورجــال الديــن في الشــأن الوطنــي والديني، مؤكدا ســموه تقديره 
البالغ إلســهامات رجال الدين في دعم جهود الحكومة نحو تعزيز 
قيــم اإلخــاء والتعايش فــي المجتمع، داعيا ســموه الجميــع للقيام 
بمســؤوليتهم الوطنيــة تجاه أمن وطنهم وصــون وحدته الوطنية 
وتعزيز تماســك نســيجه االجتماعي، شاكرا ســموه للسيد الغريفي 
مشــاعره الطيبــة تجــاه مبــادرات الحكومــة فــي توفيــر متطلبــات 

سمو رئيس الوزراءالعدالة وتحقيق األمن الوطني.

العاهل يتوجه إلى فرنسا اليوم

المنامة - بنا

أعلــن الديــوان الملكــي أن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة ســيتوجه اليوم اإلثنين 
من شهر أبريل الجاري إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة 
فــي زيارة رســمية؛ تلبية لدعوة تلقاهــا جاللته من رئيس 
الجمهوريــة الفرنســية إيمانويــل ماكــرون، يجــري خاللهــا 
مباحثات مــع ماكرون تتناول عالقات الصداقة والتعاون 
التاريخيــة الوثيقــة التــي تربــط بيــن البلديــن الصديقين، 
إضافــة إلــى أهم التطورات اإلقليميــة والدولية، والقضايا 

موضع االهتمام المشترك.

)11()11(

جاللة الملك

جاللته يجري مباحثات  
مع ماكرون تتناول 

العالقات والتطورات

المحرق - شركة المطار

رحبــت شــركة مطــار البحريــن بانضمــام 
40 مــن الشــباب البحريني من الجنســين 
إلــى كــوادر العمــل فــي مبنى المســافرين 
“تحليــق”  برنامــج  خــالل  مــن  الجديــد 
وشــركة “هال بحريــن” وقســم تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت الجديد.
“تحليــق”  برنامــج  منتســبو  وســيعمل 

ولمــدة أربع ســنوات في مختلــف إدارات 
شــركة مطار البحرين، بمــا في ذلك إدارة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إدارة 
التطوير والشــؤون الفنية، إدارة الشؤون 
المــوارد  وإدارة  والتســويق  التجاريــة 
النظريــة  المعرفــة  ليكتســبوا  البشــرية 

والخبرة العملية.

ا يستعدون للعمل بمبنى المسافرين 40 بحرينيًّ

كشــف الوكيــل المســاعد للتجــارة المحليــة، 
حميــد رحمــة، عــن وجود قائمــة أولية تضم 
والمصنعيــن  البحرينييــن  التجــار  أســماء 
فــي المملكــة تــم التســجيل فيهــا ألكثــر مــن 
أنهــا  مبينــا   ،50 إلــى  تصــل  وقــد  اســًما   40
ستخضع لتنقيح  وزارة الصحة لتتوافق مع  
متطلبــات هيئــة الغذاء والدواء الســعودية. 

وأوضــح حميــد للصحافييــن علــى هامــش 
ورشــة عمــل خاصــة بالمتطلبــات الجديــدة 
لتصديــر المنتجــات الغذائية إلى الســعودية 
الشــقيقة أمس، أن “الوزارة ســتنقح القائمة 
األوليــة وترفعها في أســرع وقت، في شــهر 
واحــد، ولديهم مــدة تصحيح أوضــاع لمدة 

6 اشهر”.

قائمة مستوفية لمتطلبات التصدير للسعودية
أمل الحامد من السنابس المنامة - تمكين

اطلــق صنــدوق العمــل “تمكيــن” مبــادرة 
وطنيــة بالشــراكة مــع “جمعيــة البحريــن 
وذلــك  بحرينيــا   90 لتأهيــل  العقاريــة” 
دوليــة،  احترافيــة  شــهادات  بمنحهــم 
بالتعــاون مــع معهــد دبــي العقــاري، وفــق 
التدريبيــة  المعاييــر والمواصفــات  أعلــى 

االحترافية العالمية.

“تمكين” و“العقارية” يؤهالن 90 بحرينيا

منجزات نوعية للبحرين 
بتقنية المعلومات

عبدالكريم السادة)11( إبراهيم جناحي

سمو الشيخ محمد بن مبارك رعى حفل جائزة 
التميز للحكومة اإللكترونية 2019

غضب برلماني 
وشعبي من 
إساءة الصدر

مطالبة العراق 
بعدم التدخل في 

)14(منشور عن ثروة خامنئي للسفارة االميركية في بغداد شؤون المملكة
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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع 
البحرين أن وحدات قوة الدفاع 
البحرين ستجرى اليوم )االثنين( 
ــاء(، والــخــمــيــس  ــ ــاث ــ ــث ــ وغـــــدا )ال
الحية،  بالذخيرة  رماية  المقبل 
البحرين  غـــرب  جــنــوب  بمنطقة 
الثامنة  الساعة  البر( من  )الرأس 
الخامسة  الساعة  صباحًا ولغاية 
العامة  الــقــيــادة  مــســاًء.وتــهــيــب 
بالمواطنين  البحرين  دفاع  لقوة 
والحذر  الحيطة  أخذ  والمقيمين 
واالبتعاد عن المنطقة المذكورة 

حفاظًا على سامتهم.

المنامة - بنا

“الدفاع”: رماية 
بالذخيرة الحية 

اليوم وغدا

أعرب وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشــد بن عبدهللا آل خليفة، عن خالص 
شــكره وتقديــره لنائــب رئيــس مجلــس 
لتقنيــة  العليــا  اللجنــة  رئيــس  الــوزراء، 
الشــيخ  ســمو  واالتصــاالت  المعلومــات 
محمــد بــن مبارك آل خليفة على رعايته 
النســخة  فــي  الفائزيــن  تكريــم  حفــل 
للحكومــة  التميــز  جائــزة  مــن  العاشــرة 
2019، وإن رعايــة ســموه  االلكترونيــة 
ونقلــة  قويــة  إضافــة  أعطــى  للجائــزة 
نوعية في تحفيز جميع القطاعات نحو 
اإلبداع والتميز وتقديم األفضل، مضيفا 
أن هــذه الجائــزة أصبحــت نهجــا وطنيا 
وحافــزا قويا للمضــي قدما في التطوير 
والتحديــث والتميز واإلبداع في مجال 

تقنية المعلومات واالتصاالت.
وأوضــح أن فــوز الوزارة بجائــزة التميز 
للحكومــة اإللكترونيــة 2019 وتكريمهــا 
فــي االحتفال الذي أقيم بمناســبة مرور 
الجائــزة،  إطــاق  علــى  ســنوات  عشــر 
كأكثــر جهــة حكوميــة، فــازت بالجائــزة 

خال هذه الفترة، يأتي ترجمة للخطط 
المستقبلية التي أعدتها وزارة الداخلية 
وتوفيــر  محــدد  زمنــي  برنامــج  وفــق 
إلــى  للوصــول  واإلمكانيــات  الوســائل 
تقنيــة عصريــة فــي مجــال المعلومــات 
واالتصــاالت تقــوم علــى امــن المعلومــة 
بمــا  االســتجابة  وســرعة  والفاعليــة 
فــي  الحكومــة  تطلعــات  مــع  ينســجم 
دعــم وتطويــر قطــاع تقنيــة المعلومات 
رؤيــة  لمبــادئ  ووفقــا  واالتصــاالت، 

البحرين االقتصادية 2030.
وتقديــره  شــكره  عــن  الوزيــر  وأعــرب 
المعلومــات  لهيئــة  التنفيــذي  للرئيــس 
والحكومــة االلكترونيــة محمــد القائــد، 
مثمنــا الجهــود المميــزة لمنتســبي وزارة 
تحقــق  الــذي  اإلنجــاز  علــى  الداخليــة 
واقتــدار  بكفــاءة  أثمــر  الــذي  والجهــد 
لارتقاء بــأداء العمل وتقديم الخدمات 
األمنيــة األفضــل، للوصــول إلــى الريادة 
في جميع المجاالت، مستلهمين العزيمة 

من رؤى جالة الملك.

وزير الداخلية: فوزنا ترجمة لخطط مستقبلية

حصــدت شــركة خدمــات مطــار البحريــن 
للحكومــة  التمّيــز  جائــزة  علــى  )بــاس( 
خدمــة  أفضــل  فئــة  عــن  اإللكترونّيــة 
 .iBAS خدمــة  عــن  وذلــك  إلكترونّيــة، 
حيــث قــام  نائــب رئيــس مجلس الــوزراء 
و ورئيــس اللجنة العليا لتقنية المعلومات 
واإلتصاالت، سمو الشيخ محمد بن مبارك 
للرئيــس  التكريــم  بتســليم  خليفــة،  آل 
التنفيــذّي لشــركة “باس، ســلمان المحميد، 
خــال حفــٍل أقيــم لإلعــان عــن الفائزيــن 
الخليــج  بمركــز  األحــد   أمــس  بالجائــزة 

للمؤتمرات.
و توجــه المحميد بالشــكر والتقدير لســمو 
الشــيخ محمد بن مبارك على رعايته لهذه 
الجائــزة، مشــيرًا إلــى أهميــة الجائــزة فــي 
تشــجيع القطــاع العام والخــاص والمدني 
التكنولوجيــا  وتوظيــف  التقنيــات  لتبنــي 
الكفــاءة  وتحقيــق  الخدمــات  لتقديــم 
والفعاليــة قــي األداء. كمــا شــكر المحميــد 
هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونية 
التنفيــذي محمــد  وعلــى رأســهم رئيســها 

القائــد والفريــق القائم علــى إدارة الجائزة 
ولجنــة  االحتفاليــة  لهــذه  والمنظميــن 
التحكيــم. وقــال المحميــد “فــازت اليــوم 
فئــة  فــي  األول  بالمركــز  )بــاس(  شــركة  
علــى  المتميــزة  اإللكترونيــة  الخدمــة 
مســتوى القطــاع الخــاص. وهــذا التفــوق 
علــى شــركات القطــاع الخــاص يعنــي لنــا 

الكثيــر فــي وقــت حرصــت الشــركة علــى 
التكنولوجيــا وتســخيرها  االســتثمار فــي 
لتحقيق العديد من المكاســب ســواًء على 
مســتوى  أو  لعمائنــا  الخدمــات  مســتوى 
العمــل اإلداري داخــل الشــركة أو لموظفي 
الشــركة والــذي كان لهــم دور فــي مواكبــة 
رؤيتنــا فــي جعــل باس رائــدًة فــي تقديم 

مــا  متــى  إلكترونيــة  بطريقــة  خدماتهــا 
ســنحت الفرصــة”. وبيــن “ مشــاركتنا فــي 
إلكترونيــة  نافــذة  عــن  جــاءت  الجائــزة 
أطلقنــا عليها اســم iBAS طورناها لتقديم 
باقــة متنوعة مــن الخدمات يصــل عددها 
بعضهــا  إلكترونيــة  خدمــات   14 إلــى 
معلوماتــي والبعض اآلخــر إجرائي، يمكن 
للموظفيــن االســتفادة منهــا فــي أي وقــت 
أجهــزة  أو  الذكيــة  األجهــزة  طريــق  عــن 
الكمبيوتــر التــي وّفرناهــا فــي مواقع عمل 
علــى  العائــد  للموظفين.طبعــًا  مختلفــة 
االســتثمار مــن هــذه الخدمــة كبيــر جــدا. 
شــركة باس شــركة كبيــرة فيها مــا يقارب 
3000 موظــف وعامــل يعملــون على مدار 
الســاعة وفي مواقع عمل مختلفة يصعب 
معهــا الوصــول لهــم والتواصــل معهــم أو 
تلبيــة طلباتهــم، خصوصــًا أن عــددًا كبيــر 
منهــم ليــس لديــه بريــد إلكترونــي بســبب 
طبيعة عملهم الميداني في ساحة المطار. 
ولكن استطعنا بفضل iBAS الوصول لكل 
الموظفين وتقديم خدمات أساسية لهم”.

“باس” تحصد جائزة التمّيز للحكومة اإللكترونية
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  توجهــت 
التهانــي  بخالــص  األنصــاري  هالــة  للمــرأة 
مشــروع  فــوز  بمناســبة  الداخليــة  لــوزارة 
الوطنيــة  واإلحصــاءات  البيانــات  قاعــدة 
التميــز  بجائــزة  “تكاتــف”  األســري  للعنــف 
أفضــل  فئــة  ضمــن  اإللكترونيــة  للحكومــة 
جــاء  حيــث  إلكترونيــة،  حكوميــة  خدمــة 
وقامــت  المجلــس  مــن  بمبــادرة  المشــروع 
التنفيــذ،  موضــع  بوضعــه  الداخليــة،  وزارة 
بنــاء علــى توجيهــات كريمــة ومقــدرة لوزير 
بــن  راشــد  الشــيخ  أول  الفريــق  الداخليــة 
عبــدهللا آل خليفــة. وأعربــت األنصــاري عن 
اعتزازها بالدور الذي تتواله وزارة الداخلية 
دعــم  فــي  رئيســي  اســتراتيجي  كشــريك 
االســتراتيجية الوطنية للعنف األســري، وما 
لهــا مــن إســهامات عديــدة بهذا الشــأن، ومن 

بيــن أهمهــا إنشــاء قاعــدة بيانــات موحــدة 
لحاالت العنف األسري بالتعاون مع المجل.

كقاعــدة  يصنــف  “تكاتــف”  أن  وأوضحــت 
بيانــات وطنيــة ونوعيــة فــي مجــال العنــف 
والمتابعــة  الرصــد  علــى  تعمــل  األســري 
اإللكترونية للحاالت المســجلة فيه، والتأكد 
مــن توحيــد مصــادر بياناتهــا، وتتبــع حاالت 

العنف برصد التغيرات التي تطرأ على وضع 
الحالة المسجلة.

المجلــس  اعتــزاز  عــن  األنصــاري  وأعربــت 
األعلــى للمــرأة بالعمــل مــع وزارة الداخليــة 
التي تأخذ على عاتقها حاليا جوانب تطوير 
والمميــزات  الحالــي  اإللكترونــي  النظــام 

البحثية ومضمون التقارير الصادرة عنه.

من إطالق مشروع قاعدة بيانات “تكاتف” )أرشيفية(

األنصاري تشــيد بدور “الداخلية” بوصفها شريكا استراتيجيا

فوز “تكاتف” بجائزة الحكومة اإللكترونية

المنامة - وزارة األشغال

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  أشــاد 
بفــوز  خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
شــؤون البلديــات ممثلــة فــي المركــز البلدي 
الشامل بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
للعام 2019 عن فئة أفضل خدمات حكومية 
تكامليــة لألفــراد أو األعمــال والمتمثلــة فــي 
البنــاء،  تراخيــص  إلصــدار  “بنايــات”  نظــام 
الذي دشــنه ولي العهد النائــب األول لرئيس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
برئاســة  الحكومــة  توجيهــات  خلــف  وأكــد 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة بضرورة 
تطويــر العمــل الحكومي من خــال االرتقاء 
الحكوميــة،  اإللكترونيــة  العمــل  بمنظومــة 
مشــيرا إلــى الخطــوات التي قطعتهــا مملكة 

البحريــن علــى مــدار 10 ســنوات مــن عمــر 
جائزة التميز للحكومة اإللكترونية في شتى 
القطاعــات.  وبين أن جائزة التميز للحكومة 
اإللكترونية في عامها العاشر تعكس حرص 
اإللكترونــي  العمــل  تطويــر  علــى  البحريــن 
واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات اإللكترونيــة 
التــي وضعــت المملكــة علــى مصــاف الــدول 
المعامــات  إنجــاز  مجــال  فــي  العالميــة 
إلكترونًيا. وأشــار خلف إلــى أهمية “بنايات” 
إلصــدار تراخيــص البناء، الــذي يعكس مدى 
التطــور الــذي تحقــق بإســناد عمليــة إصــدار 
مــن  يعــزز  بمــا  الخــاص  للقطــاع  الرخــص 
بمســتوى  ويرتقــي  والشــفافية  التنافســية 
ســرعة وجــودة الخدمات. وأوضــح أن دعم 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء، رئيس اللجنة 
العليا لتقنيــة المعلومات واالتصاالت لقطاع 

العمــل اإللكترونــي ســمو الشــيخ محمــد بــن 
مبــارك آل خليفة يدفع نحو مزيد من التميز 
للحكومــة اإللكترونيــة. وأكــد وكيل شــؤون 
شــؤون  فــوز  أن  أبوالفتــح  نبيــل  البلديــات 
البلديــات ممثلــة فــي المركز البلدي الشــامل 
بجائزة التميــز للحكومة اإللكترونية يعكس 
بمنظومــة  االرتقــاء  علــى  الــوزارة  حــرص 
الخدمــات المقدمــة، مؤكــدا أهمية اســتمرار 
العمــل فــي التحــول اإللكتروني الشــامل من 
خــال مجموعــة مــن المبــادرات والمشــاريع 
التــي تنتهجهــا شــؤون البلديــات فــي تقديم 

خدمات إلكترونية حديثة ومتطورة.
وأضــاف “تــم تدشــين النظــام من لدن ســمو 
ولي العهد في الملتقى الحكومي في أكتوبر 
٢٠١٨، وأحــدث المشــروع نقلــة نوعيــة فــي 

إصدار التراخيص”.

أبوالفتــح: العمــل علــى تطوير الخدمــات بصورة مســتمرة

خلف: جائزة التميز تعكس تطور “بنايات”

رعى ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت حفل 
جائــزة التميــز للحكومــة اإللكترونيــة 2019 ومرور 10 ســنوات على انطاقة الجائــزة، بفندق الخليج بحضــور رئيس مجلس النواب 

وكل من نائبي رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمدعوين.

وبمناســبة رعايتــه للمناســبة، قــال ســموه: 
“يســرني رعايــة الحفــل الســنوي للجائــزة، 
مؤكــدا أن مــا حققتــه مملكــة البحريــن من 
منجزات نوعية في مجال تقنية المعلومات 
واالتصاالت ومواكبتها للتطورات العالمية 
المتســارعة فــي ظــل الثــورة المعلوماتيــة، 
يأتــي تأكيــدا لمكانتهــا المرموقــة فــي هــذا 
المجــال، ومــا محافظتهــا علــى مؤشــرات 
متقدمة فــي تنمية تكنولوجيــا المعلومات 
إال دليــل علــى تبوئهــا مراكــز متقدمــة على 
صعيد التنافسية إقليميا ودوليا في تقنية 

المعلومات واالتصاالت”.
التميــز  جائــزة  “تأتــي  ســموه:  وأضــاف 
للحكومــة اإللكترونية، ومنــذ انطاقها في 
عــام 2008، أحــد أهــم المبــادرات الوطنية، 
االبتــكار  بتحفيــز  الواضــح  إســهامها  وأن 
وترســيخ مبــدأ التميــز قــد مكنهــا من جني 
ثمارهــا في كل عام نمــوا وازدهارا وتطورا 
فــي قطاع تقنيــة المعلومــات واالتصاالت، 
وأن نشــرها لثقافــة المعرفــة بيــن األفــراد 
لتطويــر  قاعــدة  يمثــل  والمؤسســات، 
الخدمات ودعم البنى التحتية واســتدامة 

التنمية”.
 وقــال ســموه: “لقد جعلــت مملكة البحرين 
علــى  المحفــزة  للمبــادرات  تبنيهــا  مــن 
اإلبــداع والتميــز، مثــاال لانفتــاح والتقــدم 
علــى المســتوى اإلقليمــي فــي مجــال دعم 
التميــز اإللكترونــي، من حيــث إضافة هذه 
اإلنجــازات  مــن  المملكــة  لرصيــد  الجائــزة 
التي كان آخرها تحقيقها للمرتبة السادسة 
آســيويا،  والخامــس  عالميــا  والعشــرين 
والمركــز الرابــع عالميــا فــي مؤشــر البنيــة 

التحتية لاتصاالت”.
وأكــد ســموه أن جائــزة هذا العام بشــمولها 
عشــر فئــات مــن ضمنهــا اســتحداث فئــات 
جديــدة بالقطــاع الخاص يهــدف إلى إبراز 
منهــا،  للمســتفيدين  الخدماتــي  جانبهــا 
واالســتمرار فــي تســليط مزيد مــن الضوء 
علــى مختلف المبــادرات الوطنية المتميزة 
فــي قطاع تقنيــة المعلومــات واالتصاالت، 
والخدمــات  البرامــج  تطويــر  ســبيل  فــي 
واألعمــال المطروحــة مــن خــال منظومــة 
رقميــة متكاملــة، مــا يعكس حقيقــة الدعم 
المباشــر الــذي توليــه الحكومــة للــوزارات 

السياســات  لوضــع  الحكوميــة  والهيئــات 
وتقديــم  للتكامــل  الازمــة  والتشــريعات 

خدمات متطورة وبجودة عالية.
اليــوم  احتفاءنــا  “إن  ســموه:  وأضــاف 
بالمتميزيــن فــي جائــزة التميــز للحكومــة 
تقديــر  إال  هــو  مــا   ،2019 اإللكترونيــة 
نتطلــع  حيــث  وإبداعاتهــم،  لعطاءاتهــم 
األعــوام،  قــادم  فــي  الســتمراريتها  دومــا 
معربيــن لهــم جميعا عــن التهنئة لما قدموه 
مــن أعمــال متميــزة أوصلتهــم إلــى منصــة 
التكريــم، والشــكر موصــول ألعضــاء لجان 
التحكيم والمنظمين وفرق العمل والجهات 
المتعاونــة علــى مــدار الســنوات الماضيــة 
علــى جهودهم، ولجميع المشــاركين الذين 
أثــروا بأعمالهــم الجائــزة، وللفائزيــن الذين 
قدمــوا أعمال نوعية، وأهلتهم الســتحقاق 
الفــوز عــن جدارة، متمنيــا للجميع التوفيق 
فــي  أفضــل  مســتقبل  وتحقيــق  والنجــاح 
هــذا المجــال لمــا فيــه خير الوطــن وصالح 

الجميع”.
فــي  الفائــزة  األعمــال  قائمــة  واشــتملت 
أفضــل  فئــة  ضمــن  الحكومــي  القطــاع 

إلكترونيــة  حكوميــة   – حكوميــة  خدمــة 
مشــروع  عــن  الداخليــة  وزارة   ،)G2G(
لحمايــة  منصــة  عــن  عبــارة  وهــو  تكاتــف 
األســرة مــن العنف بالتنســيق مــع المجلس 
األعلــى للمــرأة، ووزارة الماليــة واالقتصــاد 
المتكامــل  النظــام  مشــروع  عــن  الوطنــي 
إلدارة المشــتريات الحكوميــة، فيمــا فازت 
بفئــة جائزة الخدمات الحكومية التكاملية 
لألفراد أو األعمال وزارة األشغال وشؤون 
تمثلهــا  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
شــؤون البلديــات والتخطيط العمراني عن 
مشــروع منصــة بنايــات لتراخيــص البنــاء، 
فــي حيــن أحــرزت هيئــة البحريــن للثقافة 
واآلثــار جائــزة التميز لفئة أفضل ممارســة 
المجتمعيــة  اإللكترونيــة  المشــاركة  فــي 
عــن حســابات التواصــل االجتماعــي لهيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثار، وعــن فئة أفضل 
هيئــة  فــازت  الذكيــة  لألجهــزة  تطبيــق 
خدمــات  تطبيــق  عــن  والمــاء  الكهربــاء 
الكهربــاء والماء، كما فــاز مصرف البحرين 
موقــع حكومــي  أفضــل  بجائــزة  المركــزي 

إلكتروني عن موقعه اإللكتروني.
وفي القطاع الخاص، فازت شركة خدمات 
مطــار البحرين الدولي عن نظام iBAS في 
فئــة جائــزة أفضل خدمــة إلكترونيــة التي 
تمــت إضافتهــا هــذا العــام، وفــازت الراوي 
ميديــا عــن تطبيــق الــراوي في فئــة أفضل 

تطبيــق لألجهــزة الذكيــة، أمــا فــي قطــاع 
األفــراد فئــة أفضــل مقتــرح إلكتروني فقد 
البوعينيــن  أحمــد  محمــد  المواطــن  فــاز 
بالحكومــة  االتصــال  تحســين  فكــرة  عــن 
االصطناعــي  الــذكاء  تطبيــق  خــال  مــن 
أحمــد  والمواطــن  )تواصــل(،  نظــام  عبــر 
المجلــس  فكــرة  عــن  البوعينيــن  محمــد 
جعفــر  زينــب  والمواطنــة  الذكــي،  البلــدي 
المــرور  أتمتــة حركــة  عــن مقتــرح  أكويــد 
بنظــام يجمــع الجهــات المعنيــة، وفــي فئــة 
المواطــن اإللكترونــي فــاز المواطــن محمد 
عبدالجليل إبراهيم جاسم شهاب عن أكبر 
عدد من المعامات التي أنجزت عبر بوابة 
الحكومــة اإللكترونيــة خــال عــام واحــد، 
وفــاز المواطــن محمــد عبدالرحيــم حســن 
بوجيــري عن أكبر مجموع من المدفوعات 
التــي تمت عبر بوابة الحكومة اإللكترونية 

في عام واحد.
التنفيــذي  الرئيــس  ألقــى  الحفــل،  خــال 
لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة 
كلمــة أعــرب فيهــا عــن شــكره لســمو راعي 
الحفــل الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة 
العليــا لتقنية المعلومات واالتصاالت، على 
رعايتــه الكريمــة للجائــزة ودعمــه لهــا منــذ 

انطاقتها األولى في 2008.
وأعــرب عــن فخــره النعقــاد الجائــزة للمرة 

العاشــرة يــدا بيــد مــع الجهــات الحكوميــة 
ليــس  اإلنجــاز  أن  إلــى  مشــيرا  المعنيــة، 
حصــرا علــى قطاع تقنيــة المعلومات فقط 
بــل تعــدى ليشــمل تطويــر وتعزيــز البنيــة 
التــي تتمتــع  المعلومــات  التحتيــة لتقنيــة 
بهــا مملكة البحرين، كما هنأ الفائزين نظير 
اســتحقاقهم التكريم من ســموه تقديرا لما 

قدموه من مشاريع وأفكار متميزة.
وأكــد أن الجائزة أســهمت بصورة مباشــرة 
فــي تعزيــز المنافســة الحكوميــة، في إطار 
تشــجيعها للمبــادرات التقنيــة وفــق أحدث 
الممارســات، وســاهمت فــي رفــع مســتوى 
اإللكترونيــة  الخدمــات  وكفــاءة  جــودة 
المقدمــة إلــى المواطنيــن والمقيميــن فــي 

البحرين.
وثائقــي  فيلــم  عــرض  الحفــل  فــي  وتــم 
قصيــر عن مســيرة جائزة التميــز للحكومة 
اإللكترونية على مدار 10 سنوات. وتفضل 
ســمو راعــي الحفــل بجولــة فــي المعــرض 
المصاحــب لحفــل جائــزة التميــز للحكومة 
مشــاريع  ضــم  الــذي   ،2019 اإللكترونيــة 
الجهــات  مــن  جهــة   30 قرابــة  ومبــادرات 
الفائزة والجهات التي ترشــحت للفوز، إلى 
جانــب المشــاريع المتميــزة التــي اختارتهــا 
هــذا العــام لجنــة التحكيــم نظيــر الحلــول 
التقنية المتميزة التي قدمتها ضمن العمل.

ــف” ــات ــك ــة عـــن “ت ــي ــوم ــك ــة ح ــوز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل خـــدمـ ــفـ ــة” تـ ــيـ ــلـ ــداخـ “الـ
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“ِإَنّ الَمَكاِرَم َنهُجُكم”

ــَرْة ــ ــِفـ ــ ــغـ ــ ــَمـ ــ َطـــــبـــــُع الــــــــِكــــــــراِم الـ
والـــــعـــــفـــــُو ِعــــــنــــــَد الـــــمـــــقـــــدَرْة

َفــــالــــَعــــفــــُو ِعـــــنـــــَد الـــــمـــــقـــــِدَرْة
ـــــاِهـــــَرْة ــــُفـــــوِس الـــــطَّ ُخـــــُلـــــُق الـــــنُـّ

ــت ــ ــ َحــــــَمــــــٌد َفــــِمــــنــــُكــــم َقـــــــد أَت
َلــــــفــــــَتــــــاُت ُحــــــــــبٍّ َبــــــــاِهــــــــَرْة

أبــــــــَنــــــــاؤُكــــــــم فـــــــي َفـــــــرَحـــــــٍة
ــَرْة ــ ــِش ــ ــب ــ ــَت ــ ــس ــ َوُوُجـــــــوُهـــــــُهـــــــم ُم

ــَة ُمــــــرِضــــــٍع ــ ــمـ ــ ــسـ ــ أرَجــــــــعــــــــَت َبـ
ــا َســــــــاِهــــــــَرْة ــ ــًنـ ــ ــيـ ــ َوأرحـــــــــــــــَت َعـ

ــا ــ ــًي ــ ــِن ــ ــض ــ َوَرفـــــــــعـــــــــَت ِحــــــمــــــاً ُم
ــا َعـــــــاِثـــــــَرْة ــ ــًسـ ــ ــفـ ــ َوأَعــــــــنــــــــَت َنـ

ــــَتـــــهـــــا ِجــــــــنــــــــِســــــــيَّــــــــًة َثـــــبَـّ
ــوِع َكــــــانــــــت َنـــــــاِفـــــــرْة ــ ــ ــُمـ ــ ــ ــُجـ ــ ــ ِلـ

ــم ــ ــُه ــ أرجــــــعــــــَت مـــــا َفـــــــَقـــــــدوا َف
ــرْة ــ ــَس ــ ــي ــ ــي، َبـــــعـــــَد ُعــــــســــــٍر، َم ــ ــ فـ

َوَشـــــَمـــــلـــــَتـــــهـــــا ِبــــَحــــَنــــاِنــــكــــم
ــَك َشــــــاِكــــــَرْة ــ ــِف ــ ــط ــ ــَع ــ ــدت ل ــ ــ ــَغ ــ ــ َف

ــد َقـــَضـــى ــ ــُل أمـــــــــــُرَك قـ ــ ــبـ ــ ــن َقـ ــ مـ
بــــالــــُحــــكــــِم ُيـــــــبـــــــَدُل أيــــــَســــــَرْه

هـــــــــذا ِبــــــــــداَيــــــــــُة َغــــيــــِثــــُكــــم
ــا أَوَفــــــــــــــَرْه ــ ــ ــَن ــ ــ ــِري ــ ــ َوَغــــــــــــــــَداً ُت

أَمـــــــــــــــٌر َســــــيــــــأتــــــي َرحــــــــَمــــــــًة
ِلـــــيـــــأُمـــــَرْه ِســـــــــــــَواَك  َذا  َمـــــــن 

ــم ــ ــُك ــ ــَم ــ ــل ــ ــا َعـــــِهـــــدنـــــا ِح ــ ــمـ ــ ــَكـ ــ َفـ
ــبِّ ُروُحــــــــــــــَك َعـــــــاِمـــــــَرْة ــ ــُحـ ــ ــالـ ــ بـ

ــم ــ ــُه ــ ــرَب ــ ـــــــْف َك ــْح َوَخـــــــفِّ ــ ــَفـ ــ ــاصـ ــ َفـ
ابــــــــــٌن َيـــــــــــــــُؤوُب ِلـــــَتـــــســـــُتـــــَرْه

ــم ــ ــُه ــ َل أٌَب  َفـــــــَأنـــــــَت  واغـــــــِفـــــــْر 
أَهــــــــــــٌل ِلــــــــُكــــــــِلّ ُمـــــــــبـــــــــاَدَرْه

َفــــــالــــــُكــــــلُّ ُهــــــــم أبــــــَنــــــاؤُكــــــم
ُكـــــــــــــٌلّ أََتـــــــــــــى ِلــــــــــــُتــــــــــــؤاِزَرْه

ـــــــــــــــَك ِرفــــــَعــــــًة ُيــــعــــِطــــيــــَك َرُبّ
َوَمــــــــَكــــــــاَنــــــــًة َلـــــــــَك َنـــــــــــــــاِدَرْة

ـــــــفــــــــت بـــــيـــــن ُقـــــُلـــــوِبـــــنـــــا ألَـّ
ــــــا َغــــــــــــــَدْت ُمـــــَتـــــنـــــاِفـــــرْة َلــــــمَّ

ــا ــنـ ــُكـ ــيـ ــلـ َحــــــــَمــــــــٌد َفــــــــأنــــــــَت مـ
ــَرْة ــ ــَخـ ــ ــفـ ــ ــَمـ ــ َوَلـــــــَنـــــــا َتـــــــَظـــــــُلّ الـ

َحـــــــَمـــــــٌد َلــــــُكــــــم أبــــــَنــــــاُؤُكــــــم
َجـــــــــــــاَءت ُوُجــــــــــــــوٌه ُمـــــســـــِفـــــَرْة

ِبـــَشـــعـــِبـــُكـــم ُعـــــســـــُر  َحــــــــــَلّ  إن 
ــَرْه ــ ــ ــِس ــ ــ ــَي ــ ــ ــُت ــ ــ َيـــــــرُنـــــــو َلــــــُكــــــم ِل

َحـــــــَمـــــــٌد َفـــــــأنـــــــَت مــــــــــاُذ َمــــن
ـــــِرْه َيــــــأِتــــــيــــــَك َبــــــعــــــَد َتـــــعـــــثُّ

ــم ــ ــُك ــ ــِب ــ ــع ــ ــَش ــ ــَت ِل ــ ــ ــأنـ ــ ــ ــٌد َفـ ــ ــ ــَمـ ــ ــ َحـ
َقـــــــلـــــــٌب وَعــــــــيــــــــٌن نــــــــاِظــــــــَرْة

َحـــــــَمـــــــٌد َفـــــــأنـــــــَت َرجــــــــاُؤُهــــــــم
َفــــَحــــَيــــاُتــــُهــــم ِبــــــــَك َعــــــاِمــــــَرْة

ــــــْم َفــــرَحــــنــــا َحـــــــَمـــــــٌد َفــــــَتــــــمِّ
َرْه َخــــــــيــــــــَراً َتـــــــــــَرى ِلـــــــُتـــــــَقـــــــدِّ

ــٌة ــ ــ ــرَح ــ ــ ِلــــــَتــــــُعــــــَمّ َشـــــعـــــَبـــــَك َف
َغــــــاِمــــــَرْة ــَك  ــ ــِل ــ ــض ــ ــَف ــ ِب ِلــــَتــــُكــــن   

َنـــهـــُجـــُكـــم الـــــــَمـــــــَكـــــــاِرَم  إَِنّ 
أَغـــــــَصـــــــاُن َدوِحــــــــــــَك ُمــــثــــِمــــَرْة

ــم ــُكـ ــَلـ ــضـ َفـ ــي  ــ ــِص ــ ــح ــ ــُي ــ ِل َذا  َمــــــن 
أَعـــــــِظـــــــم ِبـــــــــِه َمــــــــا أَكــــــــَثــــــــَرْه

ــــــِدي ــم َيـــــــا َســــــِيّ ــ ــ ــُك ــ ــ َنــــبــــَقــــى َل
أََبــــــــــــــــَداً ُجــــــــُنــــــــوًدا َهــــــــــــــاِدَرْة

قصيدة مرفوعة إلى مقام 

عاهل البالد صاحب الجاللة

  الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه

بمناسبة إصدار أمره السامي بتثبيت جنسية 
جمع من المواطنين ممن أسقطت جنسياتهم

د. عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

دعوة المراكز البحثية للعب دور أكبر في صنع القرار
المشاركـون بمنتـدى “دراســات” يوصــون بإنشــاء قاعــدة بيانــات مشتركــة

أكــد المشــاركون فــي منتــدى دراســات 2019 الــذي حمــل عنــوان “دور المراكــز البحثية 
وتأثيرهــا علــى سياســات الشــرق األوســط” أهميــة الــدور الــذي تلعبــه تلــك المراكز في 
التأثيــر علــى صنع السياســات، وشــددوا على ضرورة أن تتبوأ مكانتهــا في تنوير الرأي 

العام وتقديم الدراسات التي من شأنها أن تساهم في صنع القرار.

مركــز  رئيــس  األولــى  الجلســة  فــي  وتحــدث 
اإلمارات للسياسات ابتسام الكتبي عن العالقة 
بيــن صنــاع القــرار ومراكــز التفكيــر، وقالــت إن 
العالقــة البــد أن تقــوم علــى تقديــم التحليــالت 
مركــز  رئيــس  واســتعرض  االســتراتيجية. 
الملــك عبــدهللا للدراســات والبحــوث البتروليــة 
)كابســارك( بالســعودية آدم سيمنســكي العناصر 
العشــرة لنجاح المراكز الفكريــة والبحثية، منها 
أهميــة التعــاون والمشــاركة وتبــادل الخبــرات 

بشأن الملفات التي تشغل المنطقة. 
وأشــار المنســق المقيم ألنشــطة األمم المتحدة 
 8 إلــى وجــود  الشــرقاوي  البحريــن أميــن  فــي 
آالف مركــز فكــري فــي العالــم مــن بينهــا 507 
مراكــز فقــط فــي منطقــة الشــرق األوســط، في 
حيــن أن واشــنطن تحتضــن 408 مركــزا فكريا. 
وقــال: “مــن الضــروري أن يكون للمراكــز الرؤية 

المستقبلية لألحداث التي تمر بها المنطقة”.
لالستشــارات  نمــاء  مركــز  رئيــس  وتطــرق 

إلــى  بريــزات  فــارس  بــاألردن  االســتراتيجية 
منهجيــة ترتيــب المراكــز الفكريــة حــول العالم، 
الفتــا أن المراكز تتغير وفقا لقربها من اإلدارات 
المختلفة ووفق القضايا التي تتعامل معها هذه 
المراكــز. وحملت الجلســة الثانية عنوان “تعزيز 
صنــع القــرار عبــر التعاون بيــن المراكــز البحثية 
الجلســة  فــي  المشــاركون  وتطــرق  واإلعــالم”. 
مكافحــة  فــي  البحثيــة  المراكــز  لــدور  الثالثــة 
مســاعد  فيهــا  وتحــدث  واإلرهــاب،  التطــرف 
رئيــس األمن العام لشــؤون العمليات والتدريب 
العميــد الركن الشــيخ حمد بــن محمد آل خليفة 
عــن أبــرز مفاهيــم اإلرهــاب فــي الوقــت الحالي 
والســبل المطروحــة لمكافحــة اإلرهــاب العابــر 
للقــارات. وتطرقــت الجلســة الرابعــة إلى أهمية 
البحــوث للــرؤى االقتصاديــة وأهــداف التنميــة 

المستدامة.
 البيان الختامي لمنتدى 

“دراســات”  مقتــرح  علــى  المشــاركون  وافــق 

بشــأن بحــث إنشــاء قاعــدة بيانــات مشــتركة، 
بيــن مراكــز الدراســات، إلثــراء العمــل البحثــي 
والشــراكة المتنامية. وتــال رئيس مجلس أمناء 
“دراســات” الشــيخ عبــدهللا بن أحمــد آل خليفة 
البيان الختامي الذي أشــار فيه إلى أن المنتدى 
يؤكــد الموقــف الثابت تجــاه مكافحــة اإلرهاب 
والتطــرف، ونبــذ كل أشــكاله وصــوره، ورفــض 
دوافعــه ومبرراتــه، أيــًا كان مصــدره، داعيا إلى 
اســتمرار العمــل علــى تجفيــف مصــادر تمويله، 
ومشدًدا على أن ترويع اآلمنين، وقتل األبرياء، 
وانتهــاك المقدســات الدينيــة، هــي جرائــم ضــد 
اإلنســانية، مدانة شكاًل وموضوًعا، وكذلك فإن 

استهداف الدولة الوطنية بالفوضى والتفتيت، 
ال يمكن القبول به أو التهاون معه.

مراكــز  تطلــع  أن  أهميــة  المشــاركون  وأكــد 
ظاهــرة  لمواجهــة  محــوري  بــدور  الدراســات، 
التطــرف بإعــداد دراســات تطبيقيــة، واالهتمام 
بــورش العمل والحلقات النقاشــية، لرفع الوعي 
المجتمعــي، واالســتعانة بخبــراء متخصصيــن 
لعــرض التجــارب الناجحــة فــي مواجهــة تلــك 
ذات  فكريــة  طريــق  خريطــة  وبنــاء  الظاهــرة، 
منهجية واضحة للتعامل مع التحدي، باإلضافة 
مؤشــرات  لتقديــم  الــرأي،  اســتطالعات  إلــى 

إحصائية واقعية.

جانب من جلسات المنتدى

المنامة - بنا

استفادة 451 من العقوبات البديلة
وزيــــر الداخليــــة: تثبيـــــت الجنسيـــة ال يعنــــي سـقـــوط العـقــوبــات

في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، اجتمعت رئيس مجلس النواب فوزية زينل، 
صبــاح أمــس، مــع وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بــن عبدهللا آل خليفــة، ووزير العدل 
والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بحضور أعضاء لجنتي الشؤون 

الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلسي النواب والشورى.

وفــي بدايــة االجتمــاع، رحبــت رئيــس مجلــس 
النواب بالحضور، مؤكدة أن االجتماع يأتي في 
إطار التعاون المشــترك بين الســلطة التشريعية 
التوجيهــات  ظــل  فــي  التنفيذيــة،  والســلطة 
الملكيــة الســامية لعاهل البالد صاحــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشارت إلى أن اللقاء يسهم في إطالع النواب 
علــى مســتجدات وتطورات األوضــاع المحلية، 
فــي  التشــريعي  التعــاون  تعزيــز  وبحــث ســبل 
المجال األمني والقانوني، مشيدة بجهود وزارة 
الداخليــة ووزارة العــدل والشــؤون االســالمية 
واالســتقرار،  األمــن  حفــظ  فــي  واألوقــاف، 
وتعزيــز دولــة القانــون والمؤسســات، والحفاظ 
علــى مصلحــة الوطــن العليــا، وتفعيــل الخطــة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم 

المواطنة.
الماضيــة  الفتــرة  فــي  شــهدنا  أننــا  وأوضحــت 
مجموعــة مــن التطــورات المحليــة، والتــي كان 
مــن أبرزهــا: التوجيــه الملكي الســامي للتطبيق 
الفعــال ألحكام قانــون العقوبات البديلة، واألمر 
الملكي الســامي بتثبيت جنســية 551 محكومًا 
الجنســية،  بإســقاط  أحــكام  بحقهــم  صــدرت 
وذلــك طبقــًا لمــا نصــت عليــه المــادة رقــم )24( 
مكــرر مــن القانون رقم )58( لســنة 2006 بشــأن 
حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية، وأن تلك 
التوجيهــات الســامية تســهم فــي الحفــاظ على 
النســيج االجتماعــي وحمايــة الهويــة الوطنيــة 

وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وأضافــت أنــه انطالقــا من مســؤوليتنا الوطنية 
قيــم  ترســيخ  أهميــة  نؤكــد  فإننــا  المشــتركة، 
التســامح والتعايــش الســلمي بيــن جميــع أبناء 
المجتمــع البحرينــي الواحــد، وأن هــذه المرحلة 
وزيــادة  والتماســك  الجهــود  تضافــر  تتطلــب 
الوعــي مــن أجل إعالء المصلحــة العليا للوطن، 

وحــدة  علــى  والتأكيــد  الملــك،  جاللــة  بقيــادة 
الصــف وحمايــة الســلم األهلــي، منوهــة إلى أن 
مجلســي الشــورى والنــواب يقفــان صفــا واحدا 
واالســتقرار،  األمــن  تعزيــز  فــي  الحكومــة  مــع 
وســن التشــريعات والقوانيــن التــي تحفظ أمن 
الوطن والمواطنين والمقيمين، ودعم المســيرة 

التنموية الشاملة.
ومــن جهتــه، أكــد وزيــر الداخليــة الفريــق أول 
الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفــة، أن القصد 
مــن االجتمــاع، إطــالع أعضاء لجنتي الشــؤون 
الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطني بمجلســي 
النــواب والشــورى علــى أهــم المســتجدات فــي 
الشــأن الداخلي من منطلق الدور الرائد والكبير 
الذي يضطلع به األعضاء في االرتقاء بمسيرتنا 
اإلصالحــي  للمشــروع  تعزيــزًا  الديمقراطيــة، 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 

عيسى آل خليفة.
أمريــن  االجتمــاع،  خــالل  الوزيــر،  واســتعرض 
رئيســيين: األول التوجيهــات الملكيــة الســامية 
بشــأن تفعيل قانون العقوبــات البديلة، والثاني 
األمــر الملكــي الســامي بتثبيــت الجنســية لعــدد 

551 محكوما.
وأوضــح الوزيــر أن قانــون العقوبــات والتدابير 
البديلــة، صــدر بتاريــخ 19 يوليــو 2017، وصدر 
بشــأن  الداخليــة  وزيــر  مــن  التنظيمــي  القــرار 
تحديــد الجهــة المعنيــة وآليــة تنفيــذ العقوبــات 
أن  مضيفــا   ،2018 مايــو   16 بتاريــخ  البديلــة 
علــى  الحفــاظ  يحقــق  القانــون  هــذا  تطبيــق 
االستقرار المجتمعي واألسري وتهذيب الجاني 
ودفعــه للتخلي عن أفعال مجرمة قانونًا وعدم 
الحفــاظ  الوقــت  وبنفــس  مســتقبالً،  تكرارهــا 
على الشــعور العــام للمجتمع وحقــه في العقاب 
وتأهيــل المحكــوم عليــه الســترداد مكانتــه في 

شريحته االجتماعية التي ينتمي إليها.

وأعــرب عــن تقديــره للنيابة العامــة على دورها 
خــالل البدء بتطبيق قانون العقوبات والتدابير 
البديــل، موضحــا أن تطبيــق القانــون، أدى إلــى 
اســتفادة عــدد )451( شــخصا بتطبيــق عقوبات 
بديلــة عليهــم، بدال من عقوبة الحبس حيث بلغ 
عــدد المســتفيدين مــن الرجــال )388( شــخصا، 
ومن النســاء عدد )52( امرأة، ومن صغار الســن 
فــي ظــل  أنــه  إلــى  )11( شــخصا، منوهــا  عــدد 
التوجيهــات الملكيــة الســامية بتفعيــل تطبيــق 
قانــون العقوبــات البديلة يمكن أن يســتفيد من 
تطبيــق العقوبــات البديلــة عدد آخر مــن النزالء 
الذي تتوافر بهم االشتراطات الواردة بالقانون.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أعدت دليال شامال 
يتضمن آلية تنفيذ هذه العقوبات البديلة وذلك 
بالتنســيق مــع وزارة العــدل والمجلــس األعلــى 
مؤسســات  دور  أهميــة  إلــى  منوهــا  للقضــاء، 
الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة كال 
ذلــك، وأيضــًا  لتفعيــل  فــي حــدود اختصاصــه 
إشــراك القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي في هذا المجــال بتوفير مجاالت العمل 
فــي خدمــة المجتمــع لمــا لذلــك من أثــر إيجابي 

على قطاعات المجتمع.
بعدهــا انتقــل وزيــر الداخليــة للحديــث حــول 
أنــه  موضحــا  الجنســية”،  “تثبيــت  موضــوع 
انطالقــًا من ثوابت الدســتور وإعمــاالً لنصوصه 
وتعزيــزًا لمفهــوم دولــة القانــون والمؤسســات، 
وتأكيــدًا للنهــج اإلصالحي الســامي واســتكماالً 

لمســتقبل أفضــل ينعــم فيــه المواطــن بمجتمــع 
آمن ومســتقر، أصدر جاللة الملك، األمر الملكي 
الســامي بتثبيت جنســية 551 محكومًا صدرت 
بحقهــم أحــكام بإســقاط الجنســية، تطبيقــًا لمــا 
نصــت عليــه المــادة )24( مكرر مــن القانون رقم 
)58( لســنة 2006 بشــأن حمايــة المجتمــع مــن 

األعمال اإلرهابية.
الملــك ورؤيتــه  بحكمــة جاللــة  الوزيــر  وأشــاد 
الوطــن  شــأن  مــن  تعلــي  التــي  ومبادراتــه 
لجاللتــه  الحكيــم  الموقــف  مثمنــا  والمواطــن، 
المصلحــة  تخــدم  التــي  الســديدة  وتوجيهاتــه 
العليــا لمملكــة البحريــن، مضيفــا أن العمــل على 
توفيــر حيــاة كريمة لكل مواطــن، محل اهتمام 

جاللة الملك على الدوام.
وأوضــح أن تثبيــت الجنســية، ال يعنــي ســقوط 
العقوبــات المحكــوم بهــا على المدانيــن أو عدم 
أن  إلــى  مشــيرا  منهــا،  االنتقــاص  أو  تنفيذهــا 
قانون الجنســية عالج مســألة إســقاط الجنسية 
فــي المــادة )10( حيث أجاز لوزيــر الداخلية إذا 
تســبب شــخص فــي اإلضــرار بمصالــح المملكــة 
أو تصــرف تصرفــًا يناقــض واجــب الــوالء لهــا 
أن يرفــع أمــره إلــى مجلــس الوزراء الســتكمال 

اإلجراءات إلسقاط الجنسية.
وفــي نهايــة اللقــاء، أكــد وزيــر الداخليــة أهمية 
الدور الذي تقوم به الســلطة التشــريعية ، كونها 
شــريكا رئيســيا فــي المســؤولية الوطنيــة مــن 

خالل تحقيق األمن واالستقرار في المملكة.

وزير الداخلية ووزير العدل يشاركان في االجتماع

المنامة - وزارة الداخلية

إتمام المرحلة األخيرة من صيانة “دراسات”
بـكـلـفــــة 245 ألـــــف دينــــــــار

قــام وزير األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي عصام خلف بزيــارة ميدانية لمركز 
البحرين للدراســات اإلســتراتيجية والدولية والطاقة )دراســات( لتفقد مشروع تجديد المنطقة 
الوســطى بمبنــى مركــز )دراســات(، فضا عــن مشــاريع الصيانة األخــرى التي تم تنفيذها ســابقا 

بالمركز.

البحريــن  مركــز  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  وكان 
والطاقــة  والدوليــة  اإلســتراتيجية  للدراســات 
واإلدارة التنفيذية الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل 

خليفة في استقبال الوزير ومرافقيه.
وتم خالل الجولة التطرق إلى البرنامج الزمني 
ألعمــال الصيانــة للمركــز، والذي اشــتمل على 3 
مراحــل، تــم األخــذ فــي االعتبــار عنــد تنفيذهــا 
المــوارد  الســتخدام  الكفــاءة  رفــع  متطلبــات 
والطاقــة تنفيذًا لتوجه الحكومة، حيث شــملت 
أعمال صيانة المركز المكاتب اإلدارية والمرافق 
التابعــة لهــا للباحثيــن ووحدات الدعــم اإلداري، 
الهندســية  المعاييــر  وأجــود  أفضــل  وتضمنــت 
التي تتناســب ومكانة المركز الفكرية والبحثية 

التنافسية على الصعيدين المحلي واإلقليمي.
وقال وزير األشغال إن الوزارة تهدف من خالل 
برامجهــا الســنوية لصيانــة المبانــي الحكوميــة 

المبانــي  هيــكل  ســالمة  علــى  الحفــاظ  الــى 
وتحســين البيئــة الداخلية فيهــا، وإطالة عمرها 
االفتراضــي وضمــان اســتدامتها ورفــع قيمتهــا 
وكفاءتهــا من الناحية التشــغيلية واالقتصادية 
مــع الحفــاظ على مرافقهــا ومحتوياتها؛ لضمان 

سالمة مستخدمي تلك المباني.
خليفــة  آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وثمــن 
زيــارة وزير األشــغال إلى المركز لتفقد مشــاريع 
علــى  كثــب  عــن  واالطــالع  بالمركــز  الصيانــة 
مراحــل اإلنجاز وفــق الخطة الزمنيــة المعتمدة 
إلدارة  التابــع  العمــل  فريــق  بــأداء  مشــيدا  لــه، 
صيانــة المبانــي بالــوزارة الذيــن عملــوا طــوال 
ومعاييــر  فنيــة  بمواصفــات  األخيــرة  األشــهر 
هندســية حديثة أثناء مختلف المراحل الثالث 
لصيانــة المركــز، منوهــا إلى أن مركز )دراســات( 
يليــق بالمكانة التي تحظى بهــا مملكة البحرين 

بفضل المستوى الراقي والمتقدم الذي هو عليه 
اليــوم، إذ يقــوم المركــز حاليا - وعلــى التوالي - 
باســتضافة العديــد مــن الفعاليــات والمؤتمرات 
والنــدوات وورش العمــل وبمــا يخــدم تطلعــات 

القائمين عليه.
يذكر أن مشــروع صيانة مركز )دراســات( كانت 
قد تمت ترسيته من جانب مجلس المناقصات 
للمقــاوالت  أرادوس  شــركة  علــى  والمزايــدات 
بتكلفــة تقــدر بـــ 245,000 ألف دينــار، واعتبرت 
المرحلــة الثالثــة مــن مراحل صيانــة المركز من 
أهــم وأدق المراحــل في الخطة اإلســتراتيجية 
الشــاملة؛ نظــًرا لمــا تحتويــه مــن مرافــق مهمــة 
وحيويــة لمركــز فكــري شــامل ومتطــور، حيــث 

تتضمــن مكتبة متخصصة مــع قاعة اجتماعات 
رئيســة، و قاعة فعاليات تتســع لـ 100 شــخص، 
ومكتــب المديــر التنفيذي والمرافــق التابعة له، 
وقاعــة تدريــب تتســع لـــ 20 متدربــا والمدخــل 
ومركــز  االســتقبال،  ومنطقــة  للمبنــى  الرئيــس 

االتصال بإدارة استطالعات الرأي.
وتتبقــى حاليا أعمــال المرحلة األخيرة للصيانة 
مــن ضمنهــا  والتــي  المركــز،  لمبنــى  الخارجيــة 
أعمال مواقف السيارات والمسطحات الزراعية 
للمركز، والذي من شــأنه أن يتمم الجانب الفني 
ختامــا  وليكــون  للمركــز  والجمالــي  التكميلــي 
األشــغال  وزارة  جانــب  مــن  الصيانــة  ألعمــال 

وبحسب الخطة الموضوعة.

وزير األشغال في زيارة ميدانية لمركز “دراسات”

المنامة - وزارة األشغال
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المنامة - وزارة الداخلية

األمــن  رئيــس  مســاعد  رعايــة  تحــت 
والتدريــب  العمليــات  لشــؤون  العــام 
العميــد الركــن الشــيخ حمد بــن محمد 
تخريــج  حفــل  أقيــم  خليفــة،  آل 
المنشــآت  ألمــن  التأسيســية  الــدورة 
التــي  العامــة،  والســامة  والتفتيــش 
نظمتهــا إدارة التدريــب بالتعــاون مــع 
الداخليــة،  بــوزارة  المعنيــة  اإلدارات 
وشــارك فيهــا عدد من منســوبي إدارة 
باألمانــة  العامــة  والســامة  األمــن 
العامــة لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية.وأوضــح مدير إدارة التدريب 
مهــارات  لصقــل  تأتــي  الــدورة  أن 

المشاركين وإكســابهم قدرات جديدة 
فــي مجــال أمــن المنشــآت، إذ اشــتمل 
البرنامــج علــى التعريف بأنــواع األمن 
كأمن األفــراد والمعلومات والمنشــآت 
ومــا تتعــرض له من أخطــار، والتطرق 
ألنــواع المتفجرات وأســاليب التعامل 
لتنفيــذ  عمليــة  وتطبيقــات  معهــا، 
خطط اإلخــاء الوهمية عبر الزيارات 
ووزع  المعنيــة.  للجهــات  الميدانيــة 
مســاعد رئيــس األمن العام الشــهادات 
على المشــاركين، وســلم درعا تذكاريا 
لممثــل األمانة العامة لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

تخريج “تأسيسية” أمن المنشآت

اجتماع تحضيري لجائزة يوسف كانو
ــرب ــع ــن ال ــي ــث ــاح ــب ــن وال ــي ــدع ــب ــم ــع ال ــي ــج ــش ــم وت ــ اســـتـــمـــرار دع

عقــد مجلــس أمناء جائزة يوســف بن أحمــد كانو اجتماعا برئاســة رئيس المجلس 
الوجيــه خالــد بــن محمد كانو وبحضور كافة األعضــاء لمتابعة آخر التطورات في 

مسيرة أعمال الجائزة للدورة العاشرة )2019(.

المطروحــة  الموضوعــات  وبعــد مناقشــة 
المجلــس  اتخــذ  األعمــال  جــدول  علــى 

القرارات بشأنها وعلى النحو التالي:
اعتمــد المجلــس التقريــر الــدوري ألعمال 
الجائزة للفترة نوفمبر 2018 حتى مارس 
توصيــات  مــن  اشــتملته  مــا  وكل   ،2019

ومتابعات والتي كان أهمها:
واإلعاميــة  اإلعانيــة  الخطــة  متابعــة 
 )2019( العاشــرة  الــدورة  لمســابقات 
التوزيــع  علــى  المجلــس  أطمــأن  حيــث 
الزمنــي الجغرافــي للحملــة، وأكد ضرورة 
مــن  األخــرى  القنــوات  مــن  االســتفادة 

التواصــل  )مواقــع  اإلعاميــة  الوســائل 
االجتماعــي( وغيره لتأكيــد وصولها ألكبر 
عدد مــن المهتمين والمتابعين لمســابقات 

الجائزة.
اللجنــة  مقترحــات  المجلــس  اعتمــد 
التنفيذيــة بخصــوص عملية الترشــيحات 
للمحكميــن لكافة مجاالت الجائزة للدورة 
لمجلــس  األســماء  رفــع  وليتــم  العاشــرة، 

األمناء العتماده في االجتماع المقبل.
األمانــة  توصيــات  علــى  المجلــس  وافــق 
التحديــث  عمليــة  بخصــوص  العامــة 
اإللكترونــي  الجائــزة  لموقــع  والتطويــر 

والــذي مــن المتوقــع اإلنتهــاء منــه خــال 
الربع الثالث من شهر أبريل 2019.

النهائيــة  الصــورة  علــى  المجلــس  وافــق 
للمجلــة الثقافيــة للجائزة )كانــو الثقافية( 

التــي  والدراســات  الموضوعــات  وعلــى 
تضمنهــا العــدد )17( والــذي مــن المتوقــع 
صــدوره فــي األســبوع الثالــث مــن شــهر 

أبريل 2019.
الوجيــه  أكــد  تصريحــه،  ختــام  وفــي 
خالــد بــن محمــد كانــو رئيــس مجموعــة 
شــركات يوســف بــن أحمــد كانــو ورئيــس 
مجلــس أمنــاء جائــزة يوســف بــن أحمــد 
كانــو اســتمرار دعــم وتشــجيع المبدعيــن 
العربــي  الوطــن  أبنــاء  مــن  والباحثيــن 
واســتمرار التطويــر للفعاليــات والبرامــج 
الخاصــة بالجائزة لمواكبــة كل التطورات 
والمتغيرات من أجل تأكيد مكانة الجائزة 
الحــراك  دعــم  فــي  النوعيــة  وعطاءاتهــا 
الثقافي والعلمــي واالجتماعي في وطننا 

العزيز.

خالد بن محمد كانو

المنامة - شركة يوسف بن أحمد كانو

“الخدمة” يتـبـادل الخـبـرات مـع “بابـكـو”
فــي دراســة ورســم الهيـاكــل التنظيمـيــة وإعــداد األوصــاف الوظيـفـيــة

زار وفــد من ديــوان الخدمة المدنية برئاســة 
مديــر عام التنظيم وموازنــة الوظائف جمال 
العلــوي شــركة نفــط البحرين )بابكــو(. وتأتي 
الزيارة في إطار االســتفادة وتبادل الخبرات 
مــا بيــن إدارات القطــاع والشــركة فــي مجال 
التنظيميــة وإعــداد  الهيــاكل  دراســة ورســم 
الوظائــف  وتقييــم  الوظيفيــة  األوصــاف 
للموظفيــن،  المطلوبــة  الخبــرات  وتحديــد 
وقــد كان فــي اســتقبال الوفــد مديــر الموارد 
البشــرية بالشركة دعيج البنعلي وفريق عمل 

اإلدارة.
وأفــاد العلــوي أنــه تــم االطــاع علــى تجربــة 
 Human Resource“ الشــركة فــي مشــروع
بتطويــر  يختــص  الــذي   ”Transformation
العمــل  وفاعليــة  كفــاءة  ورفــع  وتحديــث 
واالرتقــاء بالموارد البشــرية وإعادة هندســة 
البرامــج  علــى  االطــاع  وتــم  اإلجــراءات، 
المستخدمة في أتمتة الهياكل التنظيمية في 

الشــركة مما يســاعد في سهولة تنظيم العمل 
وتطويره وسرعة اإلنجاز، باإلضافة لاطاع 
علــى آليــة اســتحداث األوصــاف الوظيفيــة 
 Hay Group بشــركة  باالســتعانة  وتقييمهــا 
االستشــارية المتخصصــة فــي التدقيق على 
األوصــاف الوظيفيــة وتقييمهــا ومراجعتهــا. 

كمــا بيــن أن الزيــارة تضمنــت جولــة بمصنــع 
التكريــر ومرافق الشــركة التشــغيلية األخرى 
حيــث تــم االطــاع علــى التقنيــات الحديثــة 
التــي تلتزم “بابكو” بتطبيقها من أجل تطوير 

الخدمات، وآلية تدريب العاملين.
عــن  العلــوي  أعــرب  الزيــارة،  ختــام  وفــي 

ســعادته بنتائجهــا، كما أشــاد بمكانة الشــركة 
ضمن كبريات المؤسســات الصناعية العريقة 
ودورها المحوري كمســاهم رئيســي في دعم 
مســيرة االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز مســيرة 
التنميــة المســتدامة فــي مملكــة البحرين في 

ظل قيادتنا الرشيدة.

وفد من ديوان الخدمة المدنية يزور شركة “بابكو”

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

اختبارات تأهيلية لطالب برنامج سمو ولي العهد
ــو ــايـ مـ ــة  ــ ــاي ــ ــه ــ ن ــل  ــ ــب ــ ق مـــتـــرشـــحـــا   60 ــن  ــ ــ ع اإلعـــــــــــان 

أجــرى برنامــج ولــي العهــد للمنــح الدراســية العالميــة االمتحانــات التأهيليــة للطــاب 
والطالبات الذين تقدموا للبرنامج خال شــهر مارس الماضي لبعثات ســمو ولي العهد 
للعــام المقبــل 2020، إذ بلــغ عددهــم نحــو 280 طالبــا وطالبــة مــن المــدارس الحكومية 

والخاصة، إضافة إلى عدد من الطلبة خارج مملكة البحرين.

وأجرى البرنامج بالتعاون مع معهد البحرين 
 )BIBF( والماليــة  المصرفيــة  للدراســات 
االمتحــان على دفعــات للطلبة المســتوفين 
اللغــة  مســتوى  لتحديــد  التقديــم  شــروط 

االنجليزية والقدرات الذهنية.
ســينثيا  البرنامــج  مديــرة  وأوضحــت 
جيســلنج بــأن االختبارات التأهيلية تشــمل 
االنجليزيــة،  اللغــة  فــي  إلكترونيــا  اختبــارا 
إضافــة إلــى مجموعة مــن ثاثــة اختبارات 
فــي مجــال القــدرة الذهنية لتقييــم قدرات 
والبيانيــة،  والحســابية  اللفظيــة  الطلبــة 
وقالــت إن البرنامج قام بالترتيبات الازمة 
بالنســبة للمتقدميــن الذين يدرســون خارج 

االختبــارات  بتقديــم  ليقومــوا  البحريــن؛ 
التأهيلية بمدارســهم الثانوية تحت إشراف 

مسؤول معتمد من قبل البرنامج.
الخطــوة  أن  البرنامــج  مديــرة  وأضافــت 
 60 عــن  يقــل  ال  مــا  اختيــار  هــي  التاليــة 
طالبــا وطالبة كمرشــحين لبعثــات البرنامج 
ونتائــج  التراكميــة  معدالتهــم  علــى  بنــاء 
االختبــارات التأهيلية، وســيتم اإلعان عن 
اختيــار الطلبــة المرشــحين قبل نهاية شــهر 
البرنامــج  لهــم  ســينظم  ثــم  المقبــل،  مايــو 
دورات تدريبيــة وورش عمــل ومحاضــرات 
والســنة  الصيــف  فتــرة  فــي  تعليميــة 
األكاديميــة المقبلة؛ ليتم بعدها اإلعان عن 

الحاصليــن علــى منح البرنامج العشــرة في 
شهر مارس من العام المقبل.

البرنامــج  بــأن  البرنامــج  مديــرة  وأردفــت 
تلقــى نحــو 290 طلبــا فــي الفتــرة المحددة 
للتقديم )3 – 21 مارس 2019(، وأن شروط 
التقــدم تتطلــب أن يكون المتقــدم بحريني 

الجنســية، وفــي الصــف الثاني ثانــوي ومن 
المقــرر أن يتخــرج من المرحلة الثانوية في 
العــام 2020، وأن يكــون حاصا على معدل 
تراكمــي 97 % أو أكثــر فــي الصــف األول 
الثانــي  الصــف  مــن  ثانــوي والفصــل األول 

ثانوي.

برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية يجري االختبارات التأهيلية لنحو 280 طالبا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة اإلسكان

اســتقبل وكيــل وزارة اإلســكان الشــيخ عبــد هللا بــن أحمــد آل خليفة 
بمكتبــه بديــوان الوزارة صباح أمس النائــب عبدالرزاق حطاب، حيث 
تــم خال اللقاء اســتعراض عــدد من المواضيع المتعلقة بمســتجدات 

الملف اإلسكاني.

وتطــّرق اللقــاء إلــى ســبل تعزيز 
وزارة  بيــن  المشــترك  التعــاون 
النيابــي،  والمجلــس  اإلســكان 
لتلبيــة  الــوزارة  خطــط  ودعــم 
المدرجــة علــى قوائــم  الطلبــات 
خــال  مــن  وذلــك  االنتظــار، 
تســريع وتيــرة العمل بالمشــاريع 
اإلســكانية المدرجــة على خطط 
اســتعراض  جــرى  كمــا  الــوزارة، 
ســير المشــاريع اإلســكانية قيــد 

البحريــن  مــدن  فــي  التنفيــذ 
الجديدة.

مــن جانبــه، أعــرب حطــاب عــن 
تبذلهــا  التــي  للجهــود  تقديــره 
الــوزارة مــن أجل حلحلــة الملف 
التــي  والخطــوات  اإلســكاني 
تتخذهــا فــي هــذا الشــأن، مبدًيا 
مــع  للتعــاون  التــام  اســتعداده 
الــوزارة لتحقيــق األهــداف التي 

ترمي إليها خطط الوزارة.

وكيل اإلسكان يناقش آخر 
المستجدات مع حطاب

توفير 25 ألف وحدة في 4 سنوات
تنوه “الباد” إلى أن الخبر المنشــور أمس تحت عنوان “اإلســكان: 
ملتزمــون ببنــاء 25 ألــف وحــدة فــي عاميــن” تضمــن اإلشــارة إلى 
التــزام الــوزارة ببنــاء 25 ألف وحدة في الســنتين الماليتين 2019 
و2020، واألصــوب أنهــا ملتزمــة بتوفيــر هذا العدد مــن الوحدات 
في فترة دورة برنامج عمل الحكومة الممتدة إلى 4 ســنوات، لذا 

وجب التنويه.

المنامة - وزارة الخارجية

عبــدهللا  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  اســتقبل 
الدوســري أمس بمكتبــه بالديوان العام للوزارة، 
رئيس الفريق المعني بالخليج في قسم الشرق 
وحفــظ  السياســية  الشــؤون  بــإدارة  األوســط 
المتحــدة   لألمــم  العامــة  األمانــة  لــدى  الســام 
فيكتــور بولياكــوف، فــي إطــار زيارته الرســمية 
المتحــدة  األمــم  منســق  بحضــور  للبحريــن، 
والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
لــدى المملكــة أمين الشــرقاوي، ومحللة شــؤون 
األبحــاث والتنســيق بمكتــب المنســق والممثــل 
المقيــم لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي لــدى 
المملكة آيجان شرشــنوفا. وأشــاد مساعد وزير 
األمــم  لمنظمــة  الحثيثــة  بالجهــود  الخارجيــة 
والســلم  األمــن  وصــون  حفــظ  فــي  المتحــدة 
بنــاء  فــي عمليــات  الفاعــل  الدولييــن ودورهــا 
الســام والتصــدي لألزمــات. واســتعرض تطور 

اإلنســان  فــي مجــال حقــوق  البحريــن  وتقــدم 
المتعلقــة  والمبــادرات  اإلنجــازات  خصوصــا 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية وحمايــة العمالة 
األجنبية وتقدم حقوق الطفل واألشخاص ذوي 
اإلعاقــة ونشــر قيم التســامح والتعايش وتقدم 
المــرأة البحرينيــة. وعبــر عــن اعتــزازه لعاقات 
التعــاون والشــراكة اإلســتراتيجية التــي تجمــع 

بيــن البحريــن ومنظمــة األمــم المتحــدة، مؤكًدا 
حــرص المملكــة الدائــم على تعزيز الشــراكة مع 
منظمــة األمم المتحدة ووكاالتهــا واالرتقاء بها 
فيكتــور  أشــاد  جانبــه،  أرحب.مــن  لمســتويات 
لحفــظ  الراميــة  البحريــن  بجهــود  بولياكــوف 
األمن واالســتقرار فــي المنطقــة، متمنًيا لمملكة 

البحرين المزيد من الرقي واالزدهار.

مساعد وزير الخارجية مستقبال فيكتور بولياكوف

مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة: تعزيـــز الشـــراكة مـــع األمـــم المتحـــدة

استعراض إنجازات البحرين الحقوقية

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميــة  العمــل  وزيــر  رعايــة  تحــت 
افتتــح  حميــدان،  جميــل  االجتماعيــة 
وكيــل وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
“يــوم  فعاليــة  أمــس  الدوســري،  صبــاح 
الجامعــة  نظمتــه  الــذي  الثالــث”،  المهــن 
العربية المفتوحة بمقرها بعالي، بحضور 
مديــر الجامعة بدر الدين إبراهيم، وعدد 
اإلداريــة  الهيئــة  فــي  المســؤولين  مــن 
والتعليميــة بالجامعــة، إضافــة إلــى عدد 

من المسؤولين بالوزارة.
عاملــة  منشــآت  الفعاليــة  فــي  وشــارك 
مختلــف  مــن  الخــاص  بالقطــاع 
التخصصــات، كمــا شــاركت وزارة العمــل 
خــاص  بجنــاح  االجتماعيــة  والتنميــة 
والبرامــج  الوظيفيــة،  الشــواغر  لعــرض 
التدريبيــة النوعية التي تنفذها بالتعاون 

مع صندوق العمل )تمكين(.
وبهــذه المناســبة، أشــاد الدوســري بهــذه 
المبــادرة الســنوية التي تنفذهــا الجامعة 
يعــد  المهــن  يــوم  إن  حيــث  المفتوحــة، 
علــى  للتعــرف  الجامعــة  لطلبــة  نافــذة 
األيــدي  مــن  العمــل  ســوق  احتياجــات 
العاملــة، واالطــاع على نوعية الوظائف 

الجديــدة الــذي يعرضها الســوق في ظل 
المتغيرة التكنولوجية وثورة االتصاالت 
والتي بدورها استحدثت وظائف نوعية 
ســوق  فــي  تقليديــة  غيــر  وتخصصيــة 
العمــل، الفتــًا إلى أن هذه الفعالية تســهم 
في حصول الطلبة المتخرجين بالسرعة 

الممكنة على الوظائف المناسبة.

وكيل “العمل” أثناء افتتاحه الفعالية 

وكيـــل “العمـــل” يفتتـــح يـــوم المهـــن فـــي “العربيـــة المفتوحـــة”

ثورة االتصاالت استحدثت وظائف نوعية



في  واسعة  بحملة  الجنوبية  المنطقة  بلدية  قامت 
ســـوق الـــرفـــاع الــشــرقــي مــجــمــع 903، بــالــتــعــاون مع 
مدير  وبحضور  الجنوبية،  المحافظة  أمــن  مديرية 
ونائب  عبدهللا  عاصم  الجنوبية  المنطقة  بلدية  عام 
رئيس مجلس بلدية الجنوبية ممثل الدائرة الخامسة 
عبداللطيف سليمان، وعدد من المسئولين في البلدية.

المخالفة،  العمالة  من  عدد  ضبط  الحملة  خالل  وتم 
ومصادرة إشغاالت طريق ألكثر من 30 محال تجاريا، 
وكهربائية  إلكترونية  وأجهزة  وكراسي  أثاثا  شملت 
وفــواكــه وخـــضـــروات مــعــروضــة خـــارج حـــدود هــذه 
ــمــحــالت، مــمــا يتسبب فــي عــرقــلــة حــركــة الــســيــر،  ال
التي  الحضاري  الطابع  وتشويه  الطريق،  ومزاحمة 

تشتهر به سوق الرفاع.
وأكد عبداللطيف أن البلدية مارست اختصاصها في 
بقانون  المرسوم  إلى  استنادًا  المخالفات،  ضبط هذه 
العامة،  الــطــرق  إشــغــال  بــشــأن   1996 لسنة   )2( رقــم 
حيث سبق أن قامت البلدية مرارًا بإخطار المحالت 
المذكورة بضرورة احترام القانون وااللتزام بالمساحة 
التجاري، غير أن كثيرين  العمل  المخصصة لممارسة 
رغم  مخالفاتهم  تكرار  على  يصرون  يزالون  ال  منهم 
الحمالت المستمرة والمتكررة من قبل البلدية لوضع 

حد لهذه الظاهرة.
التهاون مع مثل  أنه لن يتم التساهل أو  وشدد على 
على  المترددين  استياء  تثير  التي  الممارسات  هذه 

التي  المجاورة  األخــرى  المحالت  وأصــحــاب  السوق 
تتضرر من مثل هذه المخالفات، وتساند البلدية في 

إجراءاتها التي تتخذها ضد المخالفين.
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ارتفاع إيرادات بلدية المحرق من اإلعالنات 43 %

حملة واسعة على المخالفات بسوق الرفاع

“التخطيـــط” مـــع  بالتنســـيق  المواقـــع  لزيـــادة  خطـــة  الجـــودر: 

ــا تــجــاريــا ــح ــاالت طــريــق ألكــثــر مـــن 30 م ــغـ ــادرة إشـ ــصـ مـ

كشــف مديــر عــام بلديــة المحــرق إبراهيــم الجــودر أن إيــرادات البلديــة مــن 
اإلعانــات بلغــت مجموعها )577.6( ألف دينار خــال 2018، بزيادة بلغت نحو 
43 % مقارنة بالعام 2017، والتي بلغت مجموع اإليرادات المحصلة منها من 

تراخيص اإلعانات نحو 403.7 ألف دينار.

وأكـــد أن عـــدد تــراخــيــص اإلعــالنــات 
ــادرة مــن بــلــديــة الــمــحــرق للعام  الـــصـ
2018 بلغ نحو 1869 ترخيصا بزيادة 
قدرها 4 % مقارنة بالعام 2017 الذي 
الصادرة  التراخيص  عــدد  فيه  بلغت 

1793 ترخيصا.
نــحــو  تـــســـعـــى  ــة  ــديـ ــلـ ــبـ الـ إن  وقـــــــال 
المساحات  مــن  الــقــصــوى  االســتــفــادة 
الجديدة  المواقع  اإلعالنية واستثمار 
الموارد  تعزيز  بما يسهم في  المتاحة 
ــيــة لــلــبــلــديــة، وتــحــقــيــق أفــضــل  ــمــال ال
وبالتالي  إيــراداتــهــا،  ــزيــادة  ل الــعــوائــد 
الخدمة  ونــوعــيــة  مــســتــوى  تحسين 
في  وذلــك  والمجتمع،  للفرد  المقدمة 
إيرادات  لتنمية  الحكومة  إطار سعي 

الدولة.
خطة  بتنفيذ  تقوم  البلدية  أن  وأكــد 
طموحة لزيادة عدد المواقع اإلعالنية، 
ــة مــواقــع  ــ ــي دراســ ــي تــتــمــثــل فـ ــتـ والـ
إعالنية في  لالنتفاع منها كمساحات 
أو  كــاألســوار  للبلدية  التابعة  األمــالك 
المطلة على  الــحــدائــق  حـــدود  داخـــل 
الشوارع الرئيسة بالتنسيق والتعاون 
بـــشـــؤون  ــمــخــتــصــة  ال اإلدارات  ــع  مــ
المحرق  حديقة  وتشمل:  البلديات، 
األمير خليفة، وغيرها  الكبرى، متنزه 

من المواقع األخرى المهمة.
كذلك  تشمل  الخطة  أن  ــى  إل ــار  وأشـ  
بالتنسيق  ــديـــدة  جـ ــع  ــواقـ مـ راســـــة  د
الطرق  وتصميم  تخطيط  إدارة  ــع  م

هذه  لطرح  تمهيدا  األشــغــال  ون  ؤ ش ب
ــدات عــامــة لمدة  ــزايـ ــواقــع فــي مـ الــم
مــع حصر  منها،  لالنتفاع  وات  ــ ن ـ سـ  5
المجددة والمخالفة،  ات غير  ــ اإلعــالن
والتي تشمل إعالنات أسطح المباني 
ــالك الــخــاصــة، واتــخــاذ  ــ ــل األمـ ــ وداخـ
مــا يلزم إلنــهــاء إجـــراءات الترخيص 
ــا، والــعــمــل عــلــى تكثيف  ــه ــت ــع ــاب ــت وم

ــات المخالفة  الحمالت إلزالــة اإلعــالن
المنتهية صالحيتها مع قسم الرقابة 
والتفتيش وقسم خدمات النظافة، 
واتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات اإلداريـــــــة ضد 

شركات اإلعالن.
ــة الـــمـــحـــرق  ــ ــدي ــ ــل ــ فـــيـــمـــا شـــــــــددت ب
ــزام بــالــقــوانــيــن  ــ ــت ــ عــلــى ضــــــرورة االل
والتشريعات البلدية، خصوصا قانون 
اإلعــالنــات مــن خــالل الحصول على 
ــيــة الـــالزمـــة قبل  الــتــراخــيــص اإلعــالن
الــبــدء بــوضــع اإلعـــالن وذلـــك بحسب 
المادة رقم )3( من المرسوم الخاص 
ــات، والتي تشير إلى  بتنظيم اإلعــالن
أنــه ال يجوز مباشرة اإلعــالن إال بعد 
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص مــن الجهة 

المختصة. 
كما دعــت أصــحــاب شــركــات الدعاية 
واإلعالن إلى اتباع إرشادات وأنظمة 
البلدية فيما يتعلق بقانون االعالنات 
ــتـــراطـــات الــبــلــديــة  ــاالشـ ــزام بـ ــ ــتـ ــ وااللـ

المتعلقة بهذا الجانب.

إبراهيم الجودر

البسيتين - بلدية المحرق

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

استيراد 25 ألف رأس من المواشي
تغطيـــة الســـوق بشـــحنات إضافيـــة مـــن اللحـــوم المبـــردة والمجمـــدة

أعلــن مديــر إدارة الرقابــة والصحــة الحيوانيــة بوكالــة الزراعــة والثــروة 
البحرية إبراهيم يوســف، عن أن اإلدارة ماضية في اســتعداداتها النهائية 
الســتقبال شــهر رمضــان المبــارك، والــذي يشــهد تزايــًدا فــي الطلــب علــى 
اللحــوم، األمــر الــذي ُيحّتــم توافر كميــات كافية من اللحــوم المعروضة في 

األسواق المحلية.

وأوضــح أن العدد اإلجمالي الحيوانات 
الــتــي سيتم  ذبــح  ــ ل ــ ل ة المخصصة  ــ ي ــ ــح ال
اســتــيــرادهــا اســـتـــعـــداًدا لــشــهــر رمــضــان 
ــقــدر بنحو 25 ألــف رأس من  ــارك ت ــب ــم ال

األغنام واألبقار.
فأشار  ــام،  األغــن وفيما يخص شحنات 
3600 رأس مــن األغــنــام،  إلـــى وصـــول 
فيما أصدرت اإلدارة تراخيص استيراد 
20 ألف رأس من األغنام ستصل إلى  لـ 
البحرين خالل األيام القادمة. وبالنسبة 
إلى األبقار، ذكر أن الكميات التي وصلت 
1460 رأًســا،  ــى البحرين يبلغ عددها  ل إ
ــراخــيــص اســتــيــراد األبــقــار  فيما بلغت ت
نحو 650 رأًسا من األبقار ستصل خالل 

األيام القادمة.
وأردف أن الشحنات الــواردة قادمة من 
سلطنة عمان واألردن وهــنــاك شحنات 

ستصل مــن الـــســـودان، مــشــيــًرا إلـــى أن 
ــاك أســواًقــا كثيرة عربية وأوروبــيــة  هــن
مسموًحا باالستيراد منها، إال أن ذروة 
المواسم التي يــزداد فيها الطلب على 
اللحوم، يعتمد التجار على االستيراد من 
الدول الثالث سالفة الذكر، على اعتبار 
أن التكلفة أقل وتتيح الفرصة للمنافسة 

بين التجار.
وتــابــع “إلـــى جــانــب الــحــيــوانــات الحية 
التي يتم استيرادها للذبح، يوجد كذلك 
شحنات من اللحوم المبردة والمجمدة 
ــتــم اســـتـــيـــرادهـــا لــتــغــطــيــة مــتــطــلــبــات  ي
ــحــوم الحمراء  ــل الــســوق المحلية مــن ال
والبيضاء خالل الشهر الفضيل، إذ بلغت 
ا،  1340 طنًّ كمية اللحوم الحمراء نحو 
ا من لحوم الدواجن”، مؤكًدا  و3570 طنًّ
ــا ستكون متوفرة  ــواعــه ــأن ــحــوم ب ــل أن ال

ــواق المحلية  وتغطي احتياجات األسـ
خالل شهر رمضان الكريم.

وبـــيـــن أن قــســم الــمــحــاجــر والـــرقـــابـــة 
البيطرية التابعة إلدارة الرقابة والصحة 
ــراءات واألنظمة  ـ الحيوانية يتبع اإلجـ
المعمول بها في اإلدارة من خالل أطباء 
ــرات عالية يقومون  ب ــ بيطريين ذوي خ
بفحص الشحنات الـــواردة مــن الخارج 
وذلك عبر حجر الحيوان وسحب عينات 
الدم للتأكد من خلوه من األمراض، ومن 
ــتــأكــد مــن سالمة  ــم يــفــرج عــنــه بــعــد ال ث

النتائج المختبرية الخاصة بالحيوان، 
ًدا أن المحاجر تعتبر خط الدفاع  ــ ــؤك م
األول لمنع دخــول األمــراض الحيوانية 
الوبائية المعدية والمشتركة إلى المملكة 

واكتشافها في فترة حجر الحيوان.
ــصــحــة  ــة وال ــابـ ــرقـ وأكــــد مــديــر إدارة الـ
الحيوانية أن ضمان سالمة الغذاء تأتي 
ــزراعــة والثروة  ــويــات وكالة ال ضمن أول
البحرية للحيلولة دون مرور أية شحنة 
ــن خالل  ــة م ــم ــظ مخالفة للقوانين واألن
الرسمية، حفاًظا على سالمة  لمنافذ  ا

المواطنين والمقيمين.
من جهة أخرى، شّدد مدير إدارة الرقابة 
المواطنين  نية، على  لحيوا ا ة  حــ صــ ــ ل وا
والمقيمين بــضــرورة عــدم التعامل مع 
ــك حفاًظا  أماكن الذبح العشوائية، وذل
ــن، منوًها  على صحتهم وصحة اآلخــري
ــى وجــــود مــســلــخــيــن مــعــتــمــديــن يقع  ــ إل
ــر في  أحــدهــم فــي منطقة الهملة وآخـ

منطقة سترة.
وقال إن أماكن الذبح العشوائية تشكل 
خطورة كبيرة على الصحة العامة، فضالً 

عن اآلثار السلبية على البيئة.

إبراهيم يوسف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تقديم  لهم  ويحق  الكفاءة  فيهم  تتوافر  ممن  أعاله  المناقصات  في  الدخول  في  الراغبين  المقاولين  على 
الخدمات المذكورة، االتصال بدائرة المشتريات على األرقام 17752995، 17755845، 17757054 أو 
17757044  وذلك بين الساعة 12.30 ظهرا و2.30 ظهرا )خالل شهر رمضان من 9.30 إلي 11.30( 
للحصول على وثائق المناقصة اعتباراً من يوم األثنين الموافق 29 أبريل 2019 إلى يوم األربعاء الموافق 
الجدول أعاله في حساب  إليه في  المشار  المبلغ  إيداع  2019 )يومي األثنين واألربعاء فقط( بعد  15 مايو 
الشركة بأحد البنوك حيث أن مبلغ وثائق المناقصة غير قابل للترجيع، على أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان 
االبتدائي المشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء أيهما أقل. وذلك في صورة شيك مصدق أو ضمان بنكي 
أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية، على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة 
سريان العطاء المنصوص عليه في وثائق المناقصة، علماً بأن المؤسسات والشركات الراغبة في الحصول 

على المناقصات تزويد الشركة بالعنوان الكامل وأرقام االتصال واسم الشخص المسئول.

• تودع•العطاءات•في•الصندوق•المخصص•لذلك•بمكتب•األمن•الكائن•بالبوابة•الشمالية•للمصفاة.	

• تخضع•هذه•المناقصة•ألحكام•المرسوم•بقانون•رقم•36•لعام•2002•بشأن•تنظيم•المناقصات•والمزايدات•	
والمشتريات•والمبيعات•الحكومية•والئحته•التنفيذية•الصادرة•بالمرسوم•رقم•37•لعام•2002 .

• كما•يجب•مراعاة•الشروط•التالية:	

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة على . 1
نشاط موضوع المناقصة .

أن تدون األسعار األجمالية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال ( على األستمارة.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .. 3

ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو الجهة . 4
المقدمة للعطاء .

المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاوليين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق قبل ترسية . 5
المقاولة.

• يعتبر•هذا•اإلعالن•مكمال•لوثائق•المناقصة.	

تعلن•شركة•نفط•البحرين•ش.•م.•ب.•)مقفلة(•عن•طرح•المناقصة•العامة•التالية:

مـمـلـكـة•الـبـحـريـن

رقم المناقصةموضوع المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي

بالدينار 
البحريني

قيمة وثائق 
المناقصة

بالدينار البحريني

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

اليوم  التاريخ الوقت

تصميم وتصنيع وتركيب

الفتات زيوت بابكو لمجموعة مختارة من 
تجار زيوت التشحيم

T190048 (43)500/-15/-2019 21 مايو  

3:00 ظهرا

Û  مقتدى ُألبس الزعامة، فظن نفســه زعيما. إن هذا الشــطط الصدري ليس جديدا. وســتظل الشــعوب
تعانــي مــن هكــذا طارئين علــى الحوزة والمجتمعات والسياســة، فلو قمنا بتفكيك علمي لشــخصية 
مقتــدى الصــدر، فهــو فقيــر علميــا وفقهيــا ونحويــا، باألخــص فيمــا يتعلــق بالحــوزة والفقــه واللغــة 
العربيــة. وال تحتــاج ذكاًء الكتشــاف تكــدس األخطــاء فــي مقابالتــه التلفزيونيــة، وخطاباته، وهي 
تعج باألخطاء النحوية والفقهية، وألي إنســان يمتلك ولو ألف باء النحو، ويفتح اليوتيوب ســيرى 
العجب العجاب. وفي السياسة أشبه بقاذفة بوارج، ال يوفر أحدا حتى نفسه وحلفاءه، تجده تارة 
يلعن نفســه ويهددها “بالويل والثبور” مما يعكس وجود اضطراب ســيكولوجي تشــي به حتى لغة 

اإلشارات وطريقة إماءات الوجه ولغة الجسد. 
Û  إن جئت على مســتوى الثقافة والقدرة البيانية والخطاب، فيكاد يكون أضعف زعيم سياســي على

اإلطالق من ناحية الفصاحة، وحتى مخارج الحروف. 
Û  وإذا جئــت على مســتوى الدراســة الحوزيــة، فهو لم يكمل المرحلة األولى مــن الحوزة، والتي تبتدأ

بدراســة شــرائع اإلســالم فــي الفقــه، وقطــر النــدى فــي النحــو والتحفــة الســنية، وإذا جئنــا في علم 
السياسة، فلم يرد إلى سمعنا أنه تخرج من جامعة هارفرد أو إكسفورد أو السوربون. 

Û  وإذا جئنــا للعلــوم األنثروبولوجيــة )العلــوم اإلنســانية(، فالمتتبــع لخطابــات مقتــدى الصــدر تفكيــكا
أو تأصيــال أو أركيولوجيــا )جذريــا( يعكــس انعــدام معرفــة ألي علــم أنثروبولوجــي، إن كان في علم 
الفلسفة أو السوسيولوجيا )علم االجتماع( أو علم النفس... إلخ. والسؤال كيف نزل مقتدى الصدر 
على العراق إذن ببرشوت الزعيم والمتحدث عن هللا، ومالك أختامه، وكيف أعطى لنفسه صالحية 
توزيــع أوســمة الوطنيــة، والحديــث عــن خبــز الفقراء، وهــو المرفــه، وكيف أعطى لنفســه الحق في 

تغيير خارطة الحكم في البلدان؟ 
Û  اإلجابة باختصار لعدة عوامل أوال: استعان على فقره الحوزوي والثقافي باالتكاء على ما ورثه من

أبيــه مــن مكانــة شــعبية ليــس إال، وورث ذات الجماهير العاطفية التي ما فتــئ يخرجها من محرقة 
سياسية إلى محرقة أخرى، وهو المختبئ خلف سياجه األمني، وسياراته المصفحة ضد الرصاص، 
وهي بالعشرات )شاهد اليوتيوب( واحدة منها كفيلة بإشباع ألف عائلة فقيرة من مدينة الثورة في 
العراق!!! إن نار مقتدى لم تســتثن أحدا ال في العراق، وال في أي بقعة، فحتى المرجع السيســتاني 
ضــاق ذرعــا مــن الهمــز واللمــز منــذ أمــد طويــل، وإزعاجــات مقتــدى وجماعتــه، ومنشــورات مقتدى 
الصدر، وهو يقســم الحوزات إلى “الحوزة الصامتة”، والمقصود بها الســيد السيســتاني، وغيره من 

المراجع لالنتقاص منهم في قبال “الحوزة الناطقة”. 
Û  إن من يدعو للقانون، وتدخل األمم المتحدة نســي أو تناســى أن األمم المتحدة والتاريخ لم ينســيا

ما فعله مقتدى الصدر بالشــهيد الســيد مجيد الخوئي، وقتله في الحرم وســحله في الشــارع!! فهل 
هــذا أكبــر عرفان يقدمه مقتدى للمرجع الســيد أبو القاســم الخوئي في القتــل والتمثيل بابنه العزيز 
علــى قلبــه؟ أهكــذا يكــرم المــرء فــي ولــده؟ وإن جئنا على مســتوى خطــاب مقتدى حتــى ألنصاره، 
فبمراجعــة خطابــات الجمعــة ليــس لك إال أن تضــع يدك على بطنك من شــدة الضحك والحزن لترى 
خطابا مثيرا للشفقة ومدعاة للضحك، فكيف لخطيب يشتم ويسفه ويلعن في جمهوره بهكذا لعن 

وهم صامتون، وهو يصرخ فيهم “تبا لي ولكم”. 
Û  ،وإن جئت على مستوى الغيرة العلمية والتاريخية، فما فتئ مقتدى يغار من آل الحكيم والخوئي

فهــو لــم يوفــر موقفــا أو كلمــة أو خطبــة أال غمــز بهــا من قريــب أو بعيــد إلضعافهم. إذن مــع من هو 
مقتــدى؟ مقتــدى صناعــة إيرانيــة بامتيــاز عملقــت فــي 2004 كورقــة رابحــة لضرب وحــدة العراق، 
وصناعــة الفتنــة، وكذلــك للتلويح بها كورقــة عند التفاوض مع األمريكان، وكمخرز يســتخدم لفقء 
عيــن أي ديمقراطيــة واعــدة فــي العــراق. ورغــم قبــول مقتــدى لالســتخدام إال أنــه يحــاول أحيانــا 
التظاهــر بالخــروج مــن بيــت الطاعة اإليراني، ولو باســتقالل جزئي إال أنه ســرعان مــا يعود مخافة 

العصا الغليظة، وعدم تفهم حتى هذا الشو االستقاللي. 
Û  الصــدر لــم يوفــر بلــدا إال ودس أنفه فيه، فلماذا لم نجد له موقفا نقديا ولو ناعما إليران؟ فهل إيران

هــي جنــة هللا الموعودة، وفــردوس الديمقراطية وحقوق اإلنســان والتعدديــة، والحريات الذهبية، 
وجمهوريــة المجتمــع المدنــي وحكومــة اإلصالح التي ال توجد حتى في الســويد والدنمارك حتى ال 
نــرى وال نقــدا واحــدا؟ أقول للمجتمع البحريني كلما كانت هناك بوادر إيجابية لصناعة مناخ انفراج 
جميــل بحرينــي كمــا حدث أيام الميثاق ســنجد مواقــف من الخارج للتخريب، وســيعمل اإليرانيون 
عــن طريــق مقتــدى أو غيــره بتخريــب ذلك، فأنا أقول ذلك مــن خالل خبره ممتدة لـــ 25 عاما. فكل 
بهلوانات الصدر هي محاوالت إلجهاض أي ســلم أهلي أو وحدة وطنية أو حب مرتفع بين الشــعب 
والملك، فبدال من مباركة موقف جاللة الملك من تثبيت جنســيات الـ 551 محكوما راحوا يشــعلون 
الحرائق بالبيانات لتأزيم البحرين والمنطقة. إنهم ضد أي فرج قد يخفف من وجع الناس وجراحها. 

Û  ،أقــول للشــعب البحريني بكل أطيافه: اســتمروا علــى موقفكم الكبير في ترســيخ الوحدة الوطنية
والتــي تجســدت بعــد مــا حدث في غرفة التجــارة وصناعة البحرين، واســتمروا في دعم أي خطوة 
إيجابية من شــأنها تقريب الفرج والوئام البحريني وحلحلة األمور. كونوا يقظين. سنســعى لألمام 
والمســتقبل، يدا بيد مع جاللة الملك، وســمو رئيس الوزراء، وســمو ولي العهد، والشــعب البحريني 

األبي، ندافع عن وطننا وسيادته. حفظ هللا البحرين قيادة وشعبا.

مقتدى الصدر 
سيد ضياء الموسويوتخريب بارقات األمل

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

المدير العام لبلدية الجنوبية والبلدي عبداللطيف سليمان في حملة إزالة المخالفات



دانت فعاليات برلمانية بأشــد العبارات المواقف 
تجــاه  الصــدر  مقتــدى  عــن  الصــادرة  الطائفيــة 
البحريــن ودول أخــرى، رافضــة التدخل الســافر 

في الشؤون الداخلية للبحرين.
تصريــح  فــي  الكوهجــي  حمــد  النائــب  وقــال 
الفــج فــي الشــأن  صحافــي: إن تدخــل الصــدر 
البحرينــي مرفــوض جملــة وتفصيــا، ويعكــس 
تخبطــا وهروبــا مــن معالجــة مشــكات وأزمات 

العراق الشقيق.
ودعــا جميــع البحرينييــن إلــى االلتفــاف حــول 
القيــادة الرشــيدة والوقــوف صفــا واحــدا ضــد 

دعاة الفتنة.
وطالــب القيــادات الحكيمــة في العراق الشــقيق 
إلى التحرك بجدية لمعالجة المشكات التنموية 
والنقــص في توفير المشــاريع الخدمية وإيقاف 
الصــدر وغيــره عــن التدخــل فــي شــؤون الــدول 
األخــرى ومــا يحصــل مــن محــاوالت للعــب على 

أوتار الطائفية.
مــن  ولســنوات  العــراق  عانــى  أن  بعــد  وأردف: 
انتشــار اإلرهــاب والعنــف الطائفــي والعنصــري، 
نطالب األشقاء بالتركيز على معالجة جراحاته، 

وليس تصدير أزماته إلى دول الجوار.
 أكد النائب إبراهيم النفيعي أن البيان المشؤوم 
الــذي أصــدره المدعــو مقتــدى الصــدر يأتــي في 
يمارســها  التــي  الفشــل  ســيناريوهات  ســياق 
بعــض الساســة العراقييــن تجــاه دول المحيــط 
العربــي، مضيفــا “أنهــم يحاولــون فصــل العــراق 
عــن محيطها العربي واإلســامي؛ إرضاء إليران 

ولولي فقيهها”.
وتابــع “هــذا المســيء الــذي يقــف عاجــزا أمــام 
التدخــات اإليرانيــة في العمــق العراقي، ويقف 

الفــرس  ممارســات  أمــام  الفــم  مكمــم  مكبــا 
كلهــا، وفــي  الجنــوب  مــدى  البصــرة وفــي  فــي 
بغــداد وغيرهــا، ال ُيمكــن أن ُيعتــد بتصريحاتــه 
الهوجاء هذه، والتي تعكس مراهقته السياسية 
المواطــن  يعرفهــا  والتــي  المتقبلــة،  ومزاجيتــه 

العراقي قبل غيره”.
الصــدر  بمقتــدى  “األصــح  النفيعــي  واســتكمل 
أن ينظــر لبــاده، ولمــا وصلــت إليــه مــن ظروف 
مأســاوية بســبب إيــران التــي يواليهــا، والتــي ال 
يتجرأ بأن يرفع أرنبة أنفه أمام ساســتها، والتي 
يقدســها، ويصــد عن أخطائهــا، وجرمها، وعبثها، 
ويتــرك البحريــن بنهضتهــا المباركــة، وبتكاتــف 
أبنائها وشــأنها، فالبحريــن لها رجاالتها القادرون 

على تسيير أمور بادهم”. 
التصريحــات  البنــاي  عمــار  النائــب  واســتنكر 
“الوقحــة” التــي أدلــى بهــا مقتــدر الصــدر والتــي 
تنتهك مع األســف حســن الجوار، مؤكدًا أن مثل 
هــذه التصريحــات تتحمل مســئوليتها الحكومة 

العراقية إذا بقية مكتوفة األيدي.
وقــال البنــاي: “ليــس من حق أيا كان أن يســيء 
إلــى حــكام البحريــن، وبــدال مــن أن يتدخــل في 
الداخليــة  المشــكات  حــل  بــه  األجــدر  شــؤننا 
التــي يعانــي منهــا العــراق من عشــرات الســنين” 

مضيفا “ نفتخر بحكامنا الذين نعيش في ظلهم 
باســتقرار أمنــي وتماســك اجتماعــي ال يخفــى 

على الجميع”.
وطالب الحكومة العراقية بإيقاف كافة البيانات 
إذ  البحريــن.  لمملكــة  المعاديــة  والتصريحــات 
تتنافــى هــذه التصريحــات مــع مبــادئ األخــوة 
وحســن الجوار، لما تضمنته مــن اتهامات باطلة 

ال أساس لها، وإساءات كبيرة للمملكة.
اســتنكر النائــب عــادل العســومي البيــان الصادر 
عن زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، 
منــددا بالتصريــح ومؤكــدا “البيــان الا مســؤول 
يعــّد تدخاً مســتفزًا فــي الشــؤون الداخلية في 

مملكة البحرين”.
وأدان العســومي البيان، مؤكدا أن البيان الصدر 
مرفــوض رفضا تاما، وقال “علــى الصدر البحث 
عــن حلــول لألزمــات العراقيــة بــدال مــن التدخل 
مملكــة  وأن  الســيما  البحرينيــة،  الشــؤون  فــي 
البحرين تنعم باألمن واألمان والتطّور المســتمر 
في ظل عهد عاهل الباد صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة”.
وســاند النائــب تحــركات وزارة الخارجيــة ضــد 
بالقيــام  العراقيــة  للحكومــة  ومطالبتهــا  البيــان 
بدورهــا وتحمــل مســؤوليتها فــي حمايــة أمــن 

وســامة ســفارة مملكــة البحريــن، مشــددا علــى 
ضرورة أن تتخذ الجمهورية العراقية الخطوات 
المطلوبــة لحفــظ العاقــة بيــن المنامــة وبغــداد، 
وعــدم الســماح بالتدخــل في الشــؤون الداخلية 

البحرينية.
واســتنكر عضــو مجلــس بلــدي الشــمالية محمــد 
المدعــو  مــن  المشــينة  التصريحــات  الظاعــن 
التصريحــات  هــذه  أن  مؤكــدًا  الصــدر،  مقتــدى 
تشــكل تدخــاً ســافرًا فــي الشــئون البحرينيــة 
الخاصــة، وال تعبــر عن الصــوت العربي الحر في 

العراق الشقيق.
الخارجيــة  وزارة  دور  علــى  الظاعــن  وشــدد 
ومــا قامــت بــه مــن دور فــي وقــف التدخــات 
الخارجيــة، ووضــع حد لمثــل هــذه التصريحات 
للبحريــن وقيادتهــا الحكيمــة، مؤكــدًا  المســيئة 
دعــم جميع فئات الشــعب البحريني لدور وزارة 
االتفاقيــات  وفــق  بــه  تقــوم  والتــي  الخارجيــة 

والمعاهدات الدولية.
وقــال الظاعــن:” كان مــن الواجــب علــى مقتدى 
الصدر النظر إلى مشكات العراق الداخلية، بدال 
مــن توجيه كامه للخارج، فالكل يعرف أســباب 

تدهور العراق طوال الفترات الماضية”.
وأبــدى النائب أحمد الســلوم اســتغرابه الشــديد 

واســتهجانه لــورود اســم “مملكــة البحريــن” في 
بيــان صــدر عن زعيم التيــار الصدري في العراق 
العاقــات  عــن  بالكامــل  يــدور  الصــدر  مقتــدى 

اإلقليمية الشرق أوسطية المتوترة.
الشــكل  بهــذا  البحريــن  اســم  إقحــام  إن  وقــال 
الغريــب والمنفــر فــي ســياق حديــث عــن دول 
شــقيقة تعيــش أوضــاع سياســية غيــر مســتقرة 
وحروب مثل اليمن وسوريا، يعد تعاميا صريحا 
عن حقيقة الوضع البحريني السياســي واألمني 

واالجتماعي، ومحاوالت لاستفزاز السياسي.
وأكــد أن البلــد الــذي توحــد ســنته وشــيعته في 
مؤتمــر  يســتضيف  والــذي  اإلســاءة،  مواجهــة 
واثنــان في اليــوم الواحد وأغلبها على مســتوى 
دولــي رفيــع ال يمكــن أن يقــارن بــدول شــقيقة 
لهــم  هللا  نســأل  والصراعــات  الحــروب  تمزقهــا 

العافية واألمن.
وأبــدى الســلوم اســتنكاره الشــديد لمــا جــاء في 
وغيــر  ســافر  تدخــل  أنــه  مؤكــدا  الصــدر  بيــان 
مقبول في شــؤون البحريــن، التي تعيش عصرا 
مــن التســامح واالســتقرار ليــس أدل عليــه مــن 
القرار األخير لجالة الملك بتثبيت جنسية 551 

شخصا.
وأكــدت “كتلــة البحرين النيابيــة” رفضها القاطع 

التيــار  زعيــم  عــن  الصــادر  البيــان  تضمنــه  لمــا 
الصــدري فــي العــراق مقتــدى الصــدر وتدخاته 

السافرة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين.
وأعربــت الكتلــة عن اســتنكارها الشــديد لكل ما 
تضمنــه ذلــك البيــان من معلومات ال تســتند إلى 
الحقائــق وبعيدة كل البعد عن الواقع البحريني، 
البحريــن  أمــن  لزعزعــة  بغيضــة  محاولــة  فــي 
والتدخــل فــي شــؤونها الســيادية والتــذرع بهــا 

على المأل تحت غطاء أمن العراق.
وشــدد أعضــاء الكتلــة فــي بيانهــم أن البحريــن 
ماضيــة قدما فــي تحقيق المشــروع اإلصاحي 
لجالــة الملــك وقطــف ثمراتــه ونتائجــه، خاصة 
فــي ظــل مــا تتميــز بــه الباد مــن وحــدة وطنية 
وتعايــش ســلمي وعاقات طيبــة بمختلف دول 

العالم.
 وذكر البيان أن الوحدة الوطنية ووالء الشــعب 
للوطــن ولجالــة الملــك هــي الركيــزة األساســية 

الستقرار البحرين وال تنازل عن ذلك.
والدفــاع  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  واعتبــرت 
واألمــن الوطني بمجلس الشــورى البيان الصادر 
عــن مقتــدى الصــدر إســاءة مرفوضــة وتدخــاً 
وخرًقــا  البحريــن،  مملكــة  شــؤون  فــي  ســافًرا 
الدولــي،  القانــون  ومبــادئ  للمواثيــق  واضًحــا 
ويشــكل إســاءة لطبيعــة العاقــات بيــن مملكــة 

البحرين وجمهورية العراق الشقيقة.
ودانــت واســتنكرت اللجنــة البيــان، معربــة عــن 
أســفها البالــغ للتصريحــات والتدخــات التــي ال 
تهــدف إال إلــى بث الفرقة والفتنــة الطائفية بين 
المواطنيــن، وانتهاك ســيادة واســتقال المملكة 
المتحــدة  األمــم  وميثــاق  الدوليــة،  والقوانيــن 

ولمبادئ حسن الجوار واألعراف.

المنامة - االتحاد العربي لحقوق اإلنسان محرر الشؤون المحلية

عبــر االتحــاد العربي لحقوق اإلنســان عن رفضه 
القاطــع لمــا ورد فــي البيــان المنشــور والصــادر 
عــن مقتــدر الصــدر، كما ســاوره القلــق الكبير من 
المخــاوف الــذي يمثله هذا البيان غير المســؤول 
ومــا يمثلــه مــن انتهــاك للســيادة الوطنيــة للدول 
العربيــة وتدخــا مرفوضًا في الشــئون الداخلية 
للدول يمكن اعتباره عماً غير مشــروع وتهديدًا 

لألمن والسلم األهلي في العديد من الدول.
وفيمــا يتعلــق بمــا ورد فــي البيــان المشــار إليــه، 
لمملكــة  الداخليــة  الشــئون  الســيما تدخلــه فــي 
علــى  ســافر  تعــدي  مــن  يمثلــه  ومــا  البحريــن، 
الســيادة والشرعية بالبحرين، فإن التحاد يتبنى 
مواقــف أعضائــه مــن المنظمــات الحقوقيــة فــي 
البحريــن بــكل شــدة، ويؤكــد وقوفــه ضــد جميع 
الدعــوات والتصريحــات والبيانــات التــي تهــدد 
األمــن والســلم المجتمعي فــي البحرين، وتحمل 
دعــوات لنشــر الفوضــى والتحريــض علــى العف 
الســلطة  علــى  تعــد  أي  ترفــض  كمــا  واإلرهــاب، 
الشــرعية في البحرين ممثلة فــي العائلة المالكة 
وأطيــاف  فئــات  جميــع  عليهــا  توافقــت  التــي 
الشــعب البحريني، وما اســتقرت عليه الشــرعية 
فــي البحريــن مــن ســيادة وشــرعية تنطلــق مــن 

ميثــاق العمــل الوطني الذي أســس ورســخ دولة 
وحقــق  البحريــن،  فــي  والقانــون  المؤسســات 
المشــاركة الشــعبية عبر المؤسســات التشــريعية 
والبرلمانيــة. ودعا رئيس االتحاد العربي لحقوق 
اإلنســان عيســى العربــي الحكومــة العراقية إلى 
اتخــاذ اإلجــراءات الازمة بشــان البيــان الصادر 
عــن مواطنهــا مقتــدى الصــدر، كمــا دعــا األمانــة 
العامة لمجلس التعاون والجامعة العربية لتعزيز 
مواقفهــا الداعمة للشــرعية والســيادة بالبحرين، 
ونبــذ جميــع الدعــوات التــي تمثــل خروجــًا على 
التشــريعات الدوليــة التــي ترفــض التدخــل فــي 
شئون الدول وتجرم الدعوات التي تنطوي على 
اي شــكل من أشكال العنف واإلرهاب والتطرف، 
وبيــان  تصريحــات  اعتبــار  اال  يمكــن  ال  والتــي 
الصدر أحد أبرز أشكالها.  كما دعا رئيس االتحاد 
العربــي لحقــوق اإلنســان جميــع أطياف الشــعب 
الشــرعية  قيادتهــم  خلفــه  للوقــوف  البحريــن 
ودســتورهم، والتعبير عن رفضهم القاطع للبيان 
الصادر عن مقتدى الصدر، وتأكيد وقوفهم خلف 
قيادتهــم الشــرعية ممثلة في جالــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وتمسكهم بالقيم والمبادئ 
التــي توافقــوا عليها بميثاق العمــل الوطني، وما 
يمثله من قاعدة شــرعية ودســتورية لبناء دولة 

المؤسسات والقانون.

أكــد رئيــس لجنــة الخارجيــة والدفــاع واألمن 
الوطنــي الســابق بمجلــس النــواب البحرينــي 
عبدهللا بن حويل أن ما صدر عن مرجع ديني 
عراقــي هو فعل غير مســؤول يجب أن تتخذ 
الحكومــة العراقيــة مواقف أكثر صرامة حتى 
تحافــظ علــى عاقاتهــا الوديــة مــع كافة دول 

المنطقــة، معتبرا في الوقت ذاته أن ما يخرج 
مــن ســلبيات من بعــض الشــخصيات العراقية 
انفتــاح  يعــود بشــكل ســلبي علــى  المعروفــة 
دول  وخاصــة  الخارجــي  العالــم  مــع  العــراق 

الجوار الجغرافي.
البحريــن  وقــوف  ذاتــه  الوقــت  فــي  مشــددا 
عاهــل  وأديانهــا  ومذاهبهــا  طوائفهــا  بكافــة 
البــاد صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفــة  فــي الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار 
والتقــدم  التنميــة  نحــو  والســعي  الوطــن 

واالزدهار دائمًا.
وختــم النائــب الســابق عبدهللا بــن حويل بأن 
التدخات الســافرة في الشؤون البحرينية لم 
تثنينــا ولــن تثنينــا عــن العمل كوحــدة واحدة 
خلــف جالــة الملــك مــن أجــل تقــدم وازدهــار 

مملكة البحرين.

“العربي للحقوق”: تدخل مرفوض ــة ــؤول ــس ــدر غـــيـــر م ــ ــص ــ ــل: تـــصـــريـــحـــات ال ــ ــوي ــ ــن ح ــ ب

عبدالله بن حويل

“العجم الكبير” يستنكر تصريحات الصدر“الجعفرية”: البحرين شامخة بقيادة جاللة الملك “المواكب” تطالب بوقف التدخالت

بشــدة  الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  أدانــت 
المســؤول  غيــر  االســتفزازي  التصريــح 
الصــادر عــن مقتــدى الصــدر واســتنكرت 
مــا تضّمنــه مــن تدخــل ســافر فــي الشــأن 
أن  مؤكــدة  البحريــن،  لمملكــة  الداخلــي 
يرفــض  أطيافــه  بــكل  البحريــن  شــعب 
التدخــات الخارجية واثبــت على الدوام 
أنــه عصــي علــى الفتنــة واالنقســام مهمــا 
حــاول البعــض عبثًا النيــل منــه، فالمملكة 
بعــون هللا شــامخة بقيــادة عاهــل البــاد 
بــن عيســى  المفــدى حمــد  الملــك  جالــة 
آل خليفــة وبتاحــم شــعبها خلــف قيادته 
الفــذة الحكيمة.وأكــدت إن الســيادة الوطنيــة 
خط أحمر والزج باســم مملكــة البحرين وقيادتها 

فــي ســياق تصريــح أبلــه يمثــل إســاءة مرفوضة 
لمملكة البحرين وقيادتها ويعد تدخاً ســافًرا في 
شــؤون مملكة البحريــن، وخرًقا واضًحا للمواثيق 
إلــى  إســاءة  الدولــي، ويشــكل  القانــون  ومبــادئ 

طبيعة العاقات القائمة بين البلدين.
بالتدخــل  العراقيــة  الحكومــة  اإلدارة  وطالبــت 
الفــوري لوقــف مثل هــذه البيانــات والتصريحات 
المعاديــة لمملكة البحرين وغير المســؤولة ســواء 
كانت من مسؤوليها أو من أي جهة عراقية كانت.

واختتمــت اإلدارة بيانهــا بالقــول: “نجــدد العهــد 
والوفــاء لقائد الوطن ومجده ومســيرته المباركة 
جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا 
ورعاه وأمده بعونه وتسديده، وستبقى البحرين 
في ظل قيادته ترســم مســتقبلها الزاهر المشــرق 

بإذن هللا”.

أعلن مأتم العجم الكبير استنكاره الشــدي
د لما صرح به المدعو مقتدى الصدر فــي 
بيانه األخير الذي يمثل إساءة ال يمكن ت

قبلها لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها. 
ونوه البيان بأن هذا التدخل الســافر في 
شؤون مملكة البحرين، مرفوض من كاف

ة أطياف الشعب البحريني األصيل. 
البيان، أن تدخات المدعو مقتــد وأورد 

ى الصدر السافرة في الشــؤون الداخلية 
لمملكة البحرين، تتنافى شــكاً ومضمونًا 
مع مبادئ حسن الجوار تعد بمثابة نشر ل
خطابات الكراهية، التي تمس األوطــان و
المجتمعات بل هي وليدة منابع تأسســت 
على الحقد والكراهية، والذي يعد انحراف
ًا عن النهج الصحيح للوحدة اإلسامية. 

وأكد بيان مأتم العجم الكبير أن البحــر
العهد  ين بخير وســتظل بخير في ظل 
البــاد  الميمون والقيادة الحكيمة لعاهــل 
صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة.

استنكرت الهيئة العامة للمواكب الحسينية، تدخات زعيم التيار الصدري 
العراقــي مقتــدى الصــدر في الشــؤون الداخليــة لمملكة البحريــن، وطالبت 
المســؤولين العراقييــن بوقــف تدخــات أحزابهــا ومســؤوليها والكــف عــن 
فــي  الدوليــة  واألعــراف  بالمواثيــق  وااللتــزام  المتواصلــة  االســتفزازات 

التعامل مع الدول والمبنية على االحترام المتبادل وحسن الجوار. 
وكــررت الهيئــة إدانتهــا الســتفزازات مقتــدى الصــدر الــذي وضع نفســه في 
موقف معيب بإهانته المملكة وســيادتها واســتقاليتها، وكشــف عن بغضه 
للبحرين قيادة وشــعبا وكرهه الســتقرارها، داعية إياه إلى معالجة العراق 
الجريــح المكتــوي بنــار التدخــات الخارجيــة فــي بــاد الرافديــن بــدالً من 

إقحام نفسه في شؤون الدول األخرى. 
وأكــدت الهيئــة أن جميــع البحرينيين بمختلف طوائــف ومكونات المجتمع 
يعيشــون في دولة مؤسســات قائمة على دســتور صريح وســيادة القانون، 
ونظام ثابت يســتمد شــرعيته من والء شــعبه التام الذي ال تفريط فيه منذ 
أكثــر مــن 200 عــام لعائلــة آل خليفــة الكــرام، ولقيادتها وعلــى رأس هرمها 

عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المنامة -  مأتم العجم الكبيرالمنامة - األوقاف الجعفرية المنامة - الهيئة العامة للمواكب الحسينية

المنامة - بنا

النــواب  مجلــس  رئيــس  أكــدت 
واســتنكار  رفــض  زينــل  فوزيــة 
المجلــس النيابــي للتدخل الســافر 
لمملكــة  الداخلــي  الشــأن  فــي 
المســيء  البيــان  إثــر  البحريــن، 
الصــدر،  مقتــدى  مــن  الصــادر 
مرفوضــة  إســاءة  يعــد  والــذي 
وقيادتهــا،  البحريــن  لمملكــة 
للمواثيــق  ويمثــل خرقــا واضحــا 
ومبادئ القانــون الدولي، وتصرفا 
غيــر مســؤول. ودعــت زينــل إلــى 
العراقيــة  األصــوات  محاســبة 
المســيئة لعاقات مملكة البحرين 

الشــقيقة،  العــراق  جمهوريــة  مــع 
مؤكدة أن أي إســاءة ضد المملكة 
وقيادتها وشعبها، أمر غير مقبول 

ومرفوض تماما.

زينل: اإلساءة للبحرين مرفوضة
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اإلمارات: التجاوز على مكانة قيادة البحرين غير مقبول
ـــدأ الســـيادة وعـــدم التدخـــل بشـــؤون المملكـــة ـــزام بمب ـــى العـــراق االلت عل

العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  الدولــي  الخارجيــة والتعــاون  أكــدت وزارة 
المتحــدة، أنهــا تتابــع باهتمــام كبيــر وقلــق بالــغ البيانــات والتصريحات 
الواردة من الجمهورية العراقية تجاه مملكة البحرين وقيادتها، وقالت 
“إن التدخــل في الشــؤون الداخلية لمملكة البحرين الشــقيقة والتجاوز 
علــى حرمــة ومكانــة قيادتهــا الكريمــة أمــر غيــر مقبــول علــى اإلطــاق 

وتدخل مرفوض”.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولــي فــي بيــان لهــا أمــس، علــى 
إلــى  يســيء  مــا  تــدارك  “عــدم  أن 
العاقــات بيــن األشــقاء لــن يــؤدي 
وزيــادة  الفجــوة  اتســاع  إلــى  إال 
التوتــر في ظــروف نحــن أحوج ما 
نكون فيها إلــى التعاون والتواصل 
واحتــرام الســيادة الوطنيــة ومبــدأ 

عدم التدخل بالشأن الداخلي”.

وأضافــت الــوزارة فــي بيانهــا الذي 
بثتــه وكالــة أنبــاء اإلمــارات )وام(، 
“ندعــو األخــوة في العراق الشــقيق 
إلــى االلتــزام بمبــدأ الســيادة وعدم 
التدخــل في الشــؤون الداخلية بما 
يســهم فــي تعزيز أواصــر العاقات 
المشــترك  هدفنــا  ويعمــق  العربيــة 
المتمثل في ترســيخ االستقرار في 

المنطقة”.

أبوظبي - بنا

محرر الشؤون المحلية

برلمانيون للصدر: التفت ألزمات العراق بدل العزف على الطائفية

فوزية زينل

ـــذار ـــراق باالعت ـــب الع ـــف” تطال ـــدر... و“الص ـــاول الص ـــدد بتط ـــر” تن “المنب
المنامة - جمعية المنبر الوطني اإلسالمي

)صــف(  اإلســامي  الصــف  وجمعيــة  المنبــر  جمعيــة  نــدت 
بتطــاول مقتــدى الصــدر علــى البحريــن وقيادتهــا، معتبــرة 
ذلك تدخا سافرا وخروجا عن األعراف الدبلوماسية وأطر 
القانون الدولي والذي يتطلب ردا بحرينيًا وخليجيًا رسميا 
وإجــراءات قويــة ضــد الوقاحة.وقالــت جمعية المنبــر إننا إذ 
نؤكــد رفضنــا التــام التدخــل فــي شــؤوننا الداخليــة والمســاس 
رئيــس  وســمو  الملــك  لجالــة  التعــرض  أو  المملكــة  بســيادة 

الوزراء وســمو ولي العهد بأي شــكل من األشكال أو النيل منها.  
وشــددت علــى أن مــا جاء في بيان الصدر اعتــداء صارخ وآثم 
علــى البحريــن واســتفزاز لمشــاعر المواطنين، مطالبــة باعتذار 
واضــح وصريــح من الحكومة العراقية باعتبارها مســؤولة عن 
التجــاوز الخطيــر بحــق البحريــن وقيادتها وشــعبها ومحاســبة 
الصــدر والتعهــد بوقــف مثــل هــذه اإلســاءات والتدخــات فــي 
أن  للصــدر  األولــى  “كان  وقالــت:  الداخليــة.  البحريــن  شــؤون 
يخاطــب إيــران التــي يصفهــا فــي بيانــه بالجــارة العزيــزة بــأن 
تكــف عن إقحــام العراق والمنطقة في مشــروعها الصفوي وأن 

ترفــع يدهــا عــن البحريــن واليمن ولبنان وســوريا وأن تســحب 
مليشياتها اإلرهابية من األراضي العربية بدال من هذا الخروج 
عــن اللياقــة واألدب في حديثــه عن البحرين وقيادتهــا”.  بينما 
طالبــت جمعيــة “صــف” جمهوريــة العــراق الشــقيق باالعتــذار 
عــن كل مــا صــرح بــه الصــدر وأن يكــون االعتــذار صريحــا مــن 
الحكومــة العراقيــة باعتبارهــا هــي المســؤولة عــن تدخلــه فــي 
شــؤون البحرين الداخلية ومحاســبته ليكون عبرة لمن يحاول 
المســاس بشــؤون مملكتنــا الحبيبــة، مؤكــدة الرفــض المطلــق 

التعرض للمملكة بأي شكل من إشكال التطاول. 



تغطية الجلسة: ليلى مال اهلل 
تصوير: خليل إبراهيم

اعتذر عن الجلســة العشرين 
األول  االنعقــاد  دور  مــن 
للفصــل التشــريعي الخامس 
مــن  كل  الشــورى  لمجلــس 
األعضاء على صالح الصالح 
وحمد النعيمي ومنى المؤيد 

وسمير البحارنة.

4 معتذرين
حمد النعيميعلى الصالح

منى المؤيد

سمير البحارنة

local
@albiladpress.com 07 مضاعفة رسوم الترشح للبرلمان  إلى 400 دينار

ــازة الــتــشــريــع ــ ــون يــخــفــقــون فـــي “فــرمــلــة” إجـ ــق ــاب ــس ــواب ال ــنـ الـ
وافق مجلس الشــورى على االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرســوم بقانون 
رقم )15( لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب الذي يهدف إلى بزيادة المبلغ 

المتحصل عليه من عمليه الترشح ليصبح الرسم 400 دينار بدالً من 200 دينار. 

 كمــا تنــاول التعديل فــي المــادة ذاتها تحويل 
تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة بدالً من 
وزارة العمــل والتنمية االجتماعية. لما تتطلبه 
العمليــة االنتخابيــة من مبالغ طائلة من حشــد 
طاقــات وظيفية ولجــان متعددة ولفترة تزيد 
علــى شــهرين.  مــن جهتــه، ذكر الشــوري أحمد 
الحــداد أن مضمــون االقتــراح ال يتعــارض مــع 
االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة فهــو ال يمــس 
جوهــر ممارســة عملية الترشــح ولكنه يتناول 

أموًرا تنظيمه كالرسوم.
 كمــا أّيــد الشــوري خميــس الرميحــي تعديــل 
القانــون وقــال إنــه بعــد مــرور مــا يقــارب 20 
عاًمــا آن األوان لمراجعة هذه القانون وتعديل 

الرسوم المدرجة فيه.
ولفتت الشورية دالل الزايد أنه ليس المقصود 

مــن المقتــرح التضييق على المترشــحين وأن 
رفــع نســبة اشــتراك الترشــيح ليــس بالمعيــق 
حيــث لــم يشــترط في االقتــراح شــروط تحد 

من مسالة الترشح كرفع السن.
 كمــا أكــد الشــوري عــادل المعــاودة مــن المهــم 
التحقق من الجدية في الترشــح، الفًتا إلى أن 
االقتــراح بزيادة رســوم الترشــح ال يهدف إلى 

زيادة إيرادات خزينة الدولة.
 فــي حين اختلف الشــوري عبــد العزيز أبل مع 
تعديــل القانون، مبيًنــا أن العمليات االنتخابية 
عــادة تشــجع المشــاركة وتدفــع نحوهــا. الفًتــا 
إلى أن االقتراح يصب في مصلحة من ال يريد 

يظهر المشاركة االنتخابية بشكل إيجابي. 
 واقترح الشوري عبدهللا الدوسري على لجنة 
االسترشــاد  والقانونيــة  التشــريعية  الشــؤون 

اســتعجالها  عــدم  ــا  متمنيًّ إضافيــة،  بجهــات 
الرســوم  الدوســري أن  التوصيــة، ولفــت  فــي 
المفروضــة تأخــذ مــن بــاب التأكــد مــن جديــة 
العــرادي  علــي  الشــوري  ولفــت  المرشــحين. 
إلــى أن أســاس أي تعديــل أن يترجــم نصوص 
اصــل  هــو  التمكيــن  أن  موضًحــا  الدســتور 
مــن  الدســتور  عليهــا  نــص  التــي  الممارســات 

خالل تبسيط اإلجراءات ال تعقيدها.

وقالــت العضــو جميلــة ســلمان علينــا كســلطة 
تشــريعية عــدم وضــع عوائــق بزيــادة رســوم 
كانــت بســيطة مقترحــة  الترشــح حتــى وإن 

إعادة النظر في التعديل.
إن  حاجــي  فــواد  الشــوري  قــال  جهتهــا،  مــن 
الحكومــة تعمــل علــى حــدث المواطنيــن على 
المشــاركة في االنتخابات ســواء كمترشــحين 

أو نواب.

عبدالله الدوسري جمال فخرو

زيادة مدة تراخيص الصيد إلى 3 سنوات
ــن” ــيـ ــرفـ ــتـ ــحـ ــمـ ــدوق دعــــــم “الـ ــ ــنـ ــ الــــفــــاضــــل: إلطــــــــاق صـ

وافــق مجلــس الشــورى علــى مشــروع قانــون باســتبدال المــادة )7( مــن المرســوم 
بقانــون رقــم )20( لســنة 2002م بشــأن تنظيــم صيــد واســتغالل وحمايــة الثــروة 

البحرية، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.

 يهدف المشــروع بقانون إلى زيادة مدة 
التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة 
الصيــد مــن ســنة إلــى 3 ســنوات. حيــث 
رأت لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة أنــه 
يحقــق مصلحة المرخص له باالســتقرار 

لإلدارة المختصة بمنح الترخيص. 
 وذكــرت الشــورية جهــاد الفاضل إلى أن 
القانــون يصــب فــي مصلحــة الصياديــن 
وتعزيــز األمــن الغذائــي والحفــاظ علــى 
ــا  الثــروة الســمكية ويجــب التفكيــر جديًّ
الصياديــن  دعــم  صنــدوق  إطــالق  فــي 

المحترفين.
 كمــا أّيــد العضــو عــادل المعــاودة صدور 
مراقبــة  ــا  متمنيًّ الكــراف”،  منــع”  قــرار 

الثــروة  علــى  حفاًظــا  القــرار  تطبيــق 
السمكية. 

أن  الرميحــي  خميــس  العضــو  وأكــد   
المشروع سيسهل على الصيادين عملهم 
وهــو ال يتعــارض مــع قوانيــن تراخيــص 

سفن الصيد وسفن المالحة. 
فــي حيــن رأى الشــوري فــواد الحاجــي 
أن المشــروع بقانــون يصب في مصلحة 
المرخــص  علــى  يســهل  حيــث  الصيــاد 
لــه مــن مزاولــة العلــم لفترة تصــل إلى 3 

سنوات.
الزايــد أن  العضــو دالل  كمــا أوضحــت   
عــدًدا من المواطنين الذين أرســوا مهنة 
الصيد يهتمون للدفع بالشــباب لممارســة 

هذه المهنة واالهتمام فيها.
العــرادي  علــي  الشــوري  رأى  فــي حيــن 
وهــواة  محترفيــن  مــن  الصياديــن  أن 

ا  ســنويًّ الترخيــص  لتجديــد  يحتاجــون 
بشــكل  للفحــص  الســفن  تحتــاج  حيــث 

دوري.

نانسي خضوري وجهاد الفاضل وفاطمة الكوهجي

عضو بمجلس الشورى يتصفح األخبار البرلمانية

29 أبريل 2019 االثنين
24 شعبان 1440

وافــق مجلــس الشــورى على جــواز النظر فــي االقتراح 
بقانــون بتعديــل بعض أحكام المرســوم بقانون رقم )3( 
لســنة 2002م بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء المجالــس 
الرميحــي،  خميــس  األعضــاء:  مــن  والمقــدم  البلديــة، 
ومحمد علي حسن، وجهاد الفاضل، وعبدهللا الدوسري، 

وأحمد الحداد.
وينــص التعديــل علــى أن يحــدد قــرار رئيــس مجلــس 
الوزراء الصادر بفتح باب الترشيح النتخابات المجالس 
البلدية وقفله مدة للفتح والغلق قدرها 3 أيام لتسجيل 
الترشيح لخوص انتخابات المجالس البلدية دون وضع 
حد أقصى لمدة فتح باب الترشــيح وأنه من المناســب 

أن تكون مدة تسجيل الترشيح محددة بثالثة أيام.

تقــّدم مجلــس الشــورى فــي بيانه بمناســبة يــوم العمــال العالمي بخالــص التهاني والتبريــكات إلى جميــع العاملين 
والعامــالت فــي القطاعين العــام والخاص، الذين أثبتوا بعطائهم وإخالصهم، أنهــم قادرون على تحقيق االزدهار 
والرفعــة والتقــدم لمملكــة البحريــن، والمضــي قدًمــا نحــو التنميــة الشــاملة فــي القطاعــات كافــة، بفضــل الدعــم 
والرعاية التي يحظون بها من لدن المقام السامي لعاهل البالد  صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
والمســاندة المتواصلــة مــن الحكومــة برئاســة رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، واالهتمــام الكبيــر مــن ولي العهــد نائب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

بيانــه  فــي  المجلــس  وأعــرب   
واعتــزازه  فخــره  عظيــم  عــن 
المخلصــة،  الوطنيــة  بالســواعد 
مؤكــًدا مواصلتــه العمل على ســن 
التشــريعات والقوانيــن التــي مــن 

وصــون  وتعزيــز  حمايــة  شــأنها 
المكتســبات التــي تحققــت لعمال 
علــى  اســتناًدا  البحريــن،  مملكــة 
رؤية مملكة البحرين االقتصادية 
للخطــط  ووفًقــا   ،2030

الوطنيــة  واالســتراتيجيات 
الراميــة لتحقيق تنمية مســتدامة 
وشاملة تلبي طموحات وتطلعات 
القيادة الحكيمة وشــعب البحرين 

العزيز.

ــراح  ــت ــي االق ــورى” وافـــق عــلــى جـــواز الــنــظــر ف ــشـ “الـ المخلصـــة الوطنيـــة  بالســـواعد  فخـــورون  “الشـــورى”: 

3 أيــام للترشــح لالنتخــابـات البلديـــة سن تشريعات تصون مكتسبات العمال

فــي بيان مجلس الشــورى بشــأن البيان الصادر عــن مقتدى الصدر، 
أعرب المجلس عن اســتنكاره واحتجاجه الشــديدين للبيان الصادر 
عن مقتدى الصدر، والذي تم الزج فيه باسم مملكة البحرين، معتبًرا 
أن هــذا البيــان يمثــل إســاءة مرفوضــة لمملكــة البحريــن وقيادتها، 
ويعد تدخالً ســافًرا في الشــؤون الداخلية للمملكة، وخرًقا واضًحا 
للمواثيــق ومبــادئ القانــون الدولــي، ويشــّكل إســاءة إلــى طبيعــة 

العالقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة.

الشــورى  مجلــس  “إن  وتابــع   
فيــه  يشــيد  الــذي  الوقــت  فــي 
مــع  التاريخيــة  بالعالقــات 
الشــقيقة  العراقيــة  الجمهوريــة 
العراقيــة  الحكومــة  ليطالــب 
بضــرورة التصدي لهذه األصوات 
التحريضيــة وردع هذه المواقف 
التأزيميــة، فإنــه ليؤكــد المجلس 

إنــه ال يمكــن القبــول أو الســماح 
أشــكال  مــن  شــكل  بــأي  أبــًدا 
اإلســاءة أو التدخــل فــي شــؤون 
شــخص  أي  قبــل  مــن  المملكــة 
هللا  حفــظ  كانــت.  جهــة  أي  أو 
البحريــن وقيادتهــا وشــعبها مــن 
كل ســوء ومكــروه، وأدام عليهــا 

نعمة األمن واألمان.

“الشورى”: بيان الصدر تدخل سافر

تقريــر  علــى  بالموافقــة  الشــورى  مجلــس  صــوت 
لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي 
بخصــوص مشــروع قانــون بالموافقــة علــى االنضمام 
إلــى معاهــدة المبــادئ المنظمــة ألنشــطة الــدول فــي 
الخارجــي،  الفضــاء  واســتخدام  استكشــاف  ميــدان 
األخــرى،  الســماوية  واألجــرام  القمــر  ذلــك  فــي  بمــا 
2018م.وتهــدف  )53( لســنة  المرافــق للمرســوم رقــم 
معاهــدة المبــادئ المنظمة ألنشــطة الــدول في ميدان 
استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك 

القمر واألجرام السماوية األخرى 
إلى اإلســهام في تعاون دولي واســع يتناول النواحي 
العلميــة والقانونية من استكشــاف الفضــاء الخارجي 
واســتخدامه لألغــراض الســلمية. مــن جهتــه، اعتبــر 
هــذه  علــى  الموافقــة  أن  ســرحان  منصــور  الشــوري 

المعاهدة يصب في صالح المجتمع البحريني.

الموافقة على االنضمام 
إلى معاهدة الفضاء

وافق مجلس الشــورى على مشــروع 
انضمــام  علــى  بالموافقــة  قانــون 
البحريــن إلــى وثيقة إنشــاء صندوق 
هيكلتــه،  المعــادة  العالميــة  البيئــة 
لســنة   )11( رقــم  للمرســوم  المرافــق 

.2019
ويهــدف صندوق البيئــة العالمية إلى 
تمويــل المبــادرات الراميــة لمكافحة 
المخاطر الرئيسية الحالية التي تهدد 
البيئــة العالميــة التي تتضمــن فقدان 
التنــوع البيولوجــي والتغير المناخي 
الدوليــة  الميــاه  منســوب  وتراجــع 

األراضــي  وطبقــة األوزون وتدهــور 
والملوثات العضوية الثابتة.

أحمــد  الشــوري  قــال  جهتــه،  مــن 
الحــداد إن المملكــة بانضمامهــا لمثل 
هــذه االتفاقيــات المهمــة ســتعزز من 
مصداقيتها واالستفادة من التقنيات 
الحديثة لمواجهــة التصحر والتلوث 

وغيره.
شــخص  مالييــن   7 هنــاك  أن  وذكــر 
ا بســبب التلــوث وأن  يموتــون ســنويًّ
يستنشــقون  األطفــال  مــن   %  90
بمثــل  األخــذ  يجــب  ملوًثــا  هــواًء 

أســبابها  المعلومــات وتحليلهــا  هــذه 
ا  لتأثيرها المباشــر على الصحة عالميًّ

وعل مستوى المملكة. 
 فيمــا بّيــن العضو محمد علي حســن 
أن االنضمــام لمرافــق البيئــة العالمــي 
مهــم وتســتفيد منــه البحريــن للقيام 
البيئــة  القضايــا  تجــاه  بالتزاماتهــا 
الدوليــة، وهــو يختلــف عــن صندوق 
البيئــة العالمــي مهــم وتســتفيد منــه 
تجــاه  بالتزاماتهــا  للقيــام  البحريــن 
القضايــا البيئة الدوليــة وهو يختلف 

عن صندوق البيئة العالمي.

الحـــداد: 90 % مـــن األطفـــال يستنشـــقون هـــواًء ملوًثـــا 

ا بسبب التلوث 7 ماليين شخص يموتون سنويًّ



الطبــي  التقريــر  معــد  الطبيــب  نصــح 
إفريقيــة  بخادمــة  الخــاص  النفســي 
تعانــي  أنهــا  لــه  ثبــت  التــي  الجنســية، 
مــن حالــة ذهانيــة حــادة، بأن ُتســفر إلى 
عــن  مســؤولة  غيــر  أنهــا  كــون  بالدهــا، 
إذ  الحــادث،  وقــوع  وقــت  تصرفاتهــا 
حدثت لها انتكاســة في حالتها النفســية 

وتكــررت حالتهــا الذهانيــة الحــادة رغــم 
أنهــا تلقــت العالج الالزم فــي 23 نوفمبر 
2018 أي بعد يومين من ارتكابها لواقعة 
الشــروع في قتل أخرى آسيوية. وقّررت 
المحكمة الكبرى الجنائية األولى حجز النظر 
في قضيتها إلصدار الحكم عليها في جلســة 

29 مايو.

الخادمة اإلفريقية غير مسؤولة عن محاولة قتل آسيوية

طبيب شهير يتسبب في فقدان سيدة عينها
ــاغ ــب ــم فــتــقــدمــوا ضــــده ب ــه ــض ــوي ــع ــا ورفـــــض ت ــاءهـ ــنـ طــــرد أبـ

قضــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة بمعاقبة طبيب معــروف ومتخصص بالعيون، بحبســه لمدة 
شــهرين وقدرت مبلغ 50 دينارا لوقف التنفيذ؛ إلدانته بالتســبب خالل عملية أجراها في إصابة 
إحــدى مريضاتــه بعاهــة مســتديمة أفقدتها القــدرة على الرؤية مجددا من إحــدى عينيها، بعدما 
ثبت من خالل تقرير اللجنة الفنية لمزاولة مهنة الطب البشري أنه بالفعل كان قد تسبب بخطئه 

في إصابتها سالفة البيان.
وبــدأت القضية عندما تقدم ابــن المجني عليها 
الطبيــب  المختصــة ضــد  الجهــات  لــدى  ببــالغ 
المتهــم، والــذي أفاد بــأن األخير وأثنــاء إجرائه 
عملية جراحية لوالدته في إحدى عينيها، تأخر 
عن موعد انتهاء العملية، لكنه ظهر لهم بعد مدة 
وأبلغهــم أن والدتهــم تعرضــت إلــى مضاعفــات 
بعد ســقوط عدســة العين في الشــبكية، مطالبا 
إياهــم بالتوجه فــورا إلى طبيب عيون آخر في 
إحــدى الــدول الخليجيــة؛ كونــه متخصصــا في 

عالج الشبكية.
وبيــن ابــن المجنــي عليهــا أنــه بالفعل خــرج مع 
والدته، والتي كانت في حالة شديدة الخطورة 

بســبب حــدوث نزيــف في عينهــا وتوجه بنفس 
اليــوم إلــى الطبيــب المشــار إليه لعــرض والدته 

عليه.
الجــراح  لهــم  قــرر  الطبيــب  ذلــك  وفــي عيــادة 
المتخصــص بالشــبكية أن المتهــم تســبب فــي 
والــذي  بالكامــل،  والدتــه  عيــن  شــبكية  جــرح 
وصل جرحها إلى عصب العين، مما تســبب في 

فقدانها للبصر بالكامل.
لكن الطبيب الخليجي أجرى لها عملية شــديدة 
الخطــورة والتعقيــد، واســتمرت والدتــه بعدهــا 
لمــدة عــدة شــهور ال تســتطيع اإلبصــار مــن تلك 
العيــن نهائيــا، حتــى أجريــت إليهــا عملية أخرى 

العيــن  بتلــك  الرؤيــة  مــن  بعدهــا  مــن  تمكنــت 
بنســبة %20 فقــط، مؤكــدا أن كلفــة العمليتيــن 
دينــارا،   6125 يعــادل  مــا  بلغــت  األخيرتيــن 
وعندمــا توجــه إلــى المتهــم إلبالغــه بما تســبب 
به من ضــرر لوالدتهم واجهه الطبيب المعروف 

بالطرد من المركز الطبي الخاص به.
وبالتحقيق مع المدان قرر بممارسته للمهنة منذ 
نحــو 40 عامــا، وأن المجنــي عليهــا حضــرت لــه 
إلجراء عمليتيــن، أوالهما تمت بنجاح، وقررت 
بعدهــا إجراء نفــس العملية فــي العين األخرى، 
األخــرى  بالعيــن  العمليــة  إجــراء  وأثنــاء  لكــن 
اتضــح لــه وجود بعــض المشــكالت الطبية، مما 
أدى لحــدوث مضاعفــات أثنــاء العمليــة، والتــي 

استدعت منه التوقف عن استكمالها.
إلــى  أبنائهــا تحويلهــا  الفــور طلــب مــن  وعلــى 
اختصاصي جراحة شبكية وتواصل بالفعل مع 

أحد االختصاصيين في دولة خليجية.
وأفــاد بــأن الطبيــب الــذي أحــال المجنــي عليها 
إليــه اســتقبل الحالــة فــي اليــوم التالــي وأجرى 

لهــا العمليــة، وبعد ذلك حضر إليه أبناء الســيدة 
جــراء  تكبدوهــا  التــي  بالتكاليــف  لمطالبتــه 
قبــل  مــن  لوالدتهــم  اللتيــن أجريتــا  العمليتيــن 
الطبيب الخليجي، إال أنه رفض تعويضهم بأية 
مبالغ، فتقدموا ضده ببالغ لدى الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ومــن خــالل مطالعــة تقريــر اللجنــة التأديبية 
الصــادر مــن الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن 
الطبيــب  أن  ثبــت  الصحيــة،  والخدمــات 
فــي  تمثــل  طبيــا  خطــأ  ارتكــب  المعــروف 
خروجــه عن األصول الطبيــة المتعارف عليها 
فــي التعامــل مــع المضاعفــات التــي تعرضــت 
إليها المريضة، والذي أدى إلى تمزق الشبكية 
شــاملة مركــز اإلبصــار، وترتــب علــى خطئــه 
محــل  العيــن  فــي  البصــر  المريضــة  فقــدان 
الواقعة، حيث تخلف لديها من جراء التدخل 
الجراحــي والمضاعفــات المترتبــة عليه عاهة 
إحــدى  إبصــار  قــوة  فقــد  وهــي  مســتديمة، 

عينيها.
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الحربي: “غسل األموال” و“تمويل اإلرهاب” غير دستوري24 شعبان 1440
القـــراران يقوضـــان حريـــة المحاميـــن ويفشـــيان أســـرار الموكليـــن

قال المحامي حمد الحربي إنه تقدم باسمه وباعتباره وكيال عن محاميتين تعمالن 
معه، بدعوى أمام المحكمة اإلدارية بالئحة دعوى طلب فيها إلغاء القرار رقم 64 
لســنة 2017 بشــأن االلتزامات المتعلقة بإجراءات حْظر ومكافحة غْســل األموال 
وتمويــل اإلرهــاب فــي مهنــة المحامــاة، والقرار رقم 20 لســنة 2019 بشــأن إصدار 
المبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات حْظر ومكافحة غْسل األموال، والمرفوعة 
ضــد وزيــر العــدل وكذلــك منفذ القــرار المســجل العــام باإلنابة؛ وذلــك لوجود عدة 
شــبهات دســتورية بالقراريــن، خصوصــا وأنهــا ســتقوض مــن حريــة المحامــي في 
قبــول الترافع عن المتهمين خوفا من المســؤولية الجنائيــة المترتبة على القرارين 
فضــال عــن كونهــم معرضيــن للمســائلة بتهمــة الحصــول علــى أمــوال مــن مصــادر 
مشــبوهة، إضافة إلى جعلهم تابعين لوزارة الداخلية وإفشــاء أســرار موكليهم لها 

على الرغم من حصانتهم من ذلك وفقا لقانون المحاماة.

وقــررت المحكمــة الكبــرى المدنيــة 
تأجيــل  اإلداريــة(  )الدائــرة  األولــى 
الدعوى الثانية من نوعها لجلسة 6 
مايــو المقبل؛ وذلك لرد ممثل جهاز 
قضايــا الدولــة، مــع تقديــم مذكــرة 

شارحة.
وجــاء في الئحة الدعوى أن المادة 
 4 رقــم  بقانــون  المرســوم  مــن   12
لســنة 2001 بشــأن حظر ومكافحة 
غســل األمــوال وتعديالتــه، والتــي 
أستند عليها وزير العدل في إصدار 
جــاءت  الطعــن  محــل  القراريــن 
أحكامها ونصوصها صريحة وعلى 
ســبيل الحصــر فــي أحقيــة إصــدار 
بــأن  بشــأنه  والقــرارات  اللوائــح 
تكون من اختصاص وزيري المالية 
والداخلية، وهو ما يجعل القرارين 
محــل الطعــن الصادريــن مــن وزيــر 
العدل صادرين ممن ال يملك الصفة 
وتنفيذهمــا  إلصدارهمــا  القانونيــة 

من المدعى عليه الثاني.
وذكــر أن القراريــن قد جاء معيبين 
ومخالفيــن ألحــكام القانــون فضــال 
عما يشــوبهما من عدم الدستورية، 
لمخالفتهما أحكام قانون المحاماة، 
والتــي تمنــع المحاميــن من إفشــاء 
انتهــاء  بعــد  ولــو  أســرار موكليهــم 
للمحامــي  يجــوز  ال  كمــا  وكالتهــم، 
الشــهادة في نزاع وكل أو أستشــير 
لــه موكلــه كتابــة،  فيــه إال إذا أذن 
القراريــن  نصــوص  يجعــل  ممــا 

ومتعارضــة  مخالفــة  وأحكامهمــا 
وأحــكام  نصــوص  مــع  جوهريــا 
قانــون المحاماة األمر الــذي يفقده 
المشــروعية القانونيــة ممــا يتعيــن 

معه الحكم بإلغائهما.
كمــا لفــت إلــى أن القراريــن قــد ناال 
ممارســة  فــي  المحامــي  حــق  مــن 
أن  عليــه  وفــرض  بحريــة،  مهنتــه 
يكــون تابعــا لــوزارة الداخليــة فــي 
اإلفشــاء بأســرار موكليه، حيث إن 
قانــون المحامــاة حصــن المحامــي 
باألســرار  اإلفشــاء  عــدم  مــن 
المهنيــة، فــي حين أن القــرار األول 
إبــالغ  المحاميــن  علــى  أوجــب 
الداخليــة  بــوزارة  المتابعــة  وحــدة 
عــن مجــرد معلومــات لــم تــرق إلى 
جريمــة وال تشــكلها، ممــا ينــال حقا 
المحامــاة،  مهنــة  اســتقاللية  مــن 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزءا  تعــد  والتــي 
اســتقالل القضاء كونهما متالزمان 

إلقامة العدل.
وأوضــح أنــه ال يمكــن القبــول بــأن 

المحامــي يؤخــذ بجريــرة موكليــه، 
مــن  القراريــن  تضمنــه  مــا  إن  بــل 
قيــود علــى مهنــة المحامــاة ســوف 
فــي كل  المحامــي مراقــب  تجعــل 
أعمالــه معرضــا للخــوف والتهديــد 
والعقوبــات  القانونيــة  والمالحقــة 
الجنائيــة واإلداريــة، وهــو مــا ينال 
مهنــة  ممارســة  حــق  جوهــر  مــن 
المحامــاة فــي اســتقالليه تامة عن 

السلطة التنفيذية ورقابتها عليه.
ودفــع بــأن تقاضــي المحامــي أيــة 
أتعاب من موكله سواء فيما يتعلق 
بإعطــاء استشــارة أو الترافــع عنــه 
في جريمة غســل أمــوال أو تمويل 
إرهــاب يجعل منه شــريكا معه في 
هــذه الجرائم لتحصلــه على أتعاب 
مــا  وهــو  مشــبوه،  عمــل  مصدرهــا 
يمنــع قيــام المحاميــن بالترافع في 
تمويــل  أو  األمــوال  غســل  قضايــا 
اإلرهاب للشــك في مصدر األتعاب، 
 )20( المــادة  مــع  يتعــارض  وذلــك 
أوجبــت  والتــي  الدســتور،  مــن 

توافــر محــام مــع كل متهــم بجناية 
لضمــان حرية الدفاع، فضال عن أن 
القــراران الطعينــان مشــوبان بعــدم 
الدستورية من أكثر من وجه، وأنه 

سيبديها خالل نظر الدعوى.
مــن  جعــل  القــرار  إن  وقــال 
اختصاصات مكتب المســجل العام 
قيدا على حرية ممارســة المحامي 
لمهنتــه عند منحه حق الرقابة على 
تلــك المكاتــب، على الرغم من عدم 
وجــود ســند قانونــي يعطــى الحــق 
للمســجل العام في تفتيش مكاتب 
المحاماة التي ال يجوز تفتيشها إال 

بإذن من القضاء.
وأضــاف فــي رســالة وجههــا لهيئــة 
المحكمــة أن هــذان القــراران يمســا 
صراحــة بمهنــة المحامــاة بصفتهــا 
ويمــس المــوكل بشــخصه، لــذا فقد 
فــي  لضــرره  الطعــن  لهــذا  لجــأوا 
شــخصهم وصفتهم، بوصفه تدخال 
في أمــور المحاميــن الخاصة، وأنه 
ال يقبــل نشــر أو إعــالن مــا بعالقته 
مــع موكليه مــن أســرار مالية كانت 
حتــى  أو  المــأ  أمــام  شــخصية  أو 
جهــة رســمية، والتــي هــي محرمــة 
بنــص الدســتور وقانــون المحاماة، 
ســيؤثران  القــراران  هــذا  أن  كمــا 
ومستشــار  باحــث  كل  مســتقبال 
ماديــة  بأضــرار  وقــاض  قانونــي 

ومعنوية إن امتهنا هذه المهنة.
وانتهــى إلــى الطلــب مــن المحكمــة 
بصفة احتياطية لدفع الضرر وقف 
تنفيــذ الحكــم القراريــن الطعينيــن، 
لعــدم مشــروعيتهما مــع مــا يترتب 
والتصريــح  آثــار،  مــن  ذلــك  علــى 
للمدعين برفع دعوى أمام المحكمة 
الدســتورية خــالل المــدة القانونية 
وفــي  القراريــن،  دســتورية  بعــدم 
بإلغــاء  الحكــم  الدعــوى  موضــوع 
القراريــن المذكوريــن ومــا يتبعهمــا 
من تعاميم غير مشروعة والمرسلة 
برســائل نصيــة مــن المدعــى عليــه 

الثاني لكافة المحامين.

حمد الحربي

المحامي سيكون 
خائفا ومهددا 

بالمساءلة ومصدر 
أمواله مشبوه

قانون المحاماة 
حصن المحامين 

من إفشاء أسرار 
موكليهم

الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة  انتهــت 
إلى القضاء ببراءة نقابي معروف مما 
نســب إليه من اتهــام بتقديم خدمات 
مصرفية واستثمارية بدون ترخيص؛ 
الخدمــات  أن  إلــى  اســتنادا  وذلــك 
تــم  المركــزي  للمصــرف  الخاضعــة 
تحديدهــا علــى ســبيل الحصــر، وأن 
اللوائح حددت الجهات المقدمة لتلك 
المســندة  التهمــة  أن  إال  الخدمــات، 
بضائــع  ببيــع  قيامــه  هــي  للمتهــم 
للمجنــي عليهــا، كما أن علميــات البيع 
سواء نقدا أو بالتقسيط ليست ضمن 
األعمال المنصوص عليها في الالئحة 
رقم 1 لسنة 2007، وال تخضع لقانون 
مصــرف البحرين المركزي، بل تخضع 
ألحــكام القانــون المدنــي، ممــا يكــون 
معــه الفعــل المنســوب للمتهــم خــارج 

نطاق الجريمة المسندة إليه.
يشــار إلــى أن النقابــي المعــروف كان 

متهمــا من قبل النيابة العامة بأنه في 
قــدم خدمــات   ،2017 العــام  غضــون 
قــدم  بــأن  واســتثمارية  مصرفيــة 
تعهــد  مقابــل  عليهــم  للمجنــي  ســلعا 
الحصــول  دون  بالتقســيط  بالدفــع 
علــى ترخيــص مــن مصــرف البحرين 
تلقــت  النيابــة  وكانــت  المركــزي. 
بالغــا مــن المجنــي عليهــا، مفــاده أنها 
محــل  مــن  ذهبيــة  ســبيكة  اشــترت 
النقابي المعــروف بمبلغ 10000 دينار 
وبالتقســيط بواقع 100 دينار شــهريا، 
إال أنهــا عندمــا فكــرت ببيــع الســبيكة 
 1500 تتجــاوز  ال  قيمتهــا  أن  اتضــح 
دينــار، وعندما راجعــت المتهم أقنعها 
بتوقيــع إقرار مديونية بقيمة 10000 
دينــار أخــرى وذات القســط الشــهري، 
مقابل استالمها لسبيكة ذهبية أخرى 
قيمتها 3000 دينار والتي لم تستلمها 

أصال.

براءة النقابي المعروف من خداع سيدة

Û  كمــا هــي العــادة، يخــرج لنــا )بيــادق( ولــي الفقيــه اإليرانــي، ببيانــات إثارة
وإســاءة، تســتهدف النيــل مــن البحريــن، ومــن رموزهــا وطوائفهــا، بحالــة 
أقرب لتبادل األدوار، فساعة تصدر من العراق، وساعة أخرى من الضاحية 

الجنوبية، فلندن، فالحوثة، وغيرهم وغيرهم، والُكل على شاكلته يقع.
Û  هــذه الحالــة المســخ، التــي يعيهــا البحرينيــون فــرًدا فــرًدا، تمثــل إحــدى 

السياســات الضاغطــة التــي يقودهــا العــدو الفارســي، منــذ ســنين عديدة، 
لتطول بشــؤمها وكذبها وتخويفها دول الجوار، ومضيق هرمز، والحلفاء، 

بمحصلة نتائج ال تتخطى الرقم )صفر(.
Û  هذا الرقم يوجز السياســة اإليرانية في المنطقة العربية، ويوجز تأثيرها 

وواقعها، وهو رقم تســرده المشــاهدات التاريخية نفســها، وليس أنا، التي 
تصــدح بالفــم المليــان، بــأن قادة الحــرس الثــوري وبقية الساســة بطهران 

وقم، هم عباقرة الكذب والخداع، وتجار بيع المواقف، والكلمة.
Û  فــي المقابــل، خرســت ألســن ها هنــا، قبالة بيان )الســطل( مقتــدى، بالرغم 

مــن تعديــه الفــج على رمز البــالد، وعلى كرامة األرض التــي يتمرغون هم 
وأبناؤهم من خيراتها، وهو صمت ُيثير عالمات االســتفهام، واالستغراب، 

واالستهجان، واالستفسار.
Û  هــذا الصمــت، لم يكن موجوًدا قبل أيام قليلة، بواقعة المستشــار المصري

التــي قامــت ألجلها الدنيا ولم تقعد، وســط اســتهجان مما حــدث، ُكنت أنا 
أحدهــم، اعتبــاًرا أن األمن والســلم األهلييــن، وكرامة الطوائــف البحرينية 

خط أحمر ال نقبل بأن ُيمس.
Û  ،ولكن، حين أصدر مقتدى الشــؤم بيانه، خرســت األلســن فجأة، وصمتت 

وتوارت، وانشغل بعض المغردين، والكتاب، والنشطاء بأمور أخرى كثيرة 
ليكتبوا عنها، ويثرثروا، بيان مقتدى ليس منها بالتأكيد.

Û  إن البحريــن لهــا رجاالتهــا ونســاؤها، ممــن هم قــادرون علــى أن يحافظوا 
ويــذودوا ويدافعــوا عــن عروبتها، واســتقاللها، ورمزية قيادتها، وقدســية 
ترابها الوطني، هؤالء األخيار باقون، ومستمرون بأداء واجبهم، والتاريخ 

والمواقف هي من تشهد لهم بذلك.
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ألسنتهم
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إبراهيم النهام
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أّيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى معاقبة آســيويين “41 و46 عاًما” بالســجن لمدة 15 عاًما وبتغريــم كل منهما مبلغ 5000 
ــا عــن البــالد عقــب تنفيــذ العقوبــة المقضــي بها، وبمصــادرة المضبوطــات؛ وذلك إلدانتهمــا بجلب كميــة من نبات  دينــار، وبإبعادهمــا نهائيًّ

الماريجوانا المخدرة ولتعاطيهما مؤثر عقلي.

 وذكرت المحكمة أن تفاصيل القضية تتمثل 
فــي أن المســتأنف الثانــي وعنــد وصوله إلى 
مملكــة البحريــن قادمــا مــن بالده عبــر مطار 
البحرين الدولي اشــتبه فيه ضابط الجمارك، 
فأمــر بتحويلــه إلــى المســار األحمــر للتدقيق 
في عملية تفتيشه.  وأثناء معاينة وتفتيش 
أمتعتــه باإلضافــة إلــى علبة كرتونيــة، تمكن 
ضبــاط الجمارك من العثور على عدد 5 كتب 
فــي حقيبــة مالبســه، والتــي بمعاينتهــا تبين 
احتواؤهــا علــى رطوبــة فضــالً عــن انبعــاث 
رائحــة مــواد مخدرة منها، فتــم تفتيش تلك 
علــى  أغلفتهــا  احتــواء  تبيــن  التــي  الكتــب 
المــادة المخدرة والتي ثبت معمليا أنها نبات 
الماريجوانــا المخدرة. وخالل تفتيش العلبة 

الكرتونيــة تمكنــوا أيًضــا مــن ضبــط عــدد 4 
كتــب أخرى كانت تبيــن احتواؤها على ذات 
المادة المخدرة في أغلفة تلك الكتب، والتي 
كانــت مخبــأة بطريقــة فنيــة بداخلهــا ولكــن 
رائحتهــا المنبعثــة فضحــت أمــره. وتبين من 
خــالل تفحص تلــك الكتب وجود رقم هاتف 
نقال ثبت أنه هاتف المســتأنف األول، والذي 
تــم القبــض عليــه هو اآلخــر بعد االتصــال به 
فــي كميــن أعــد لهــذا الغــرض، إذ تــم االتفاق 
معــه مــن قبــل المســتأنف الثاني علــى اللقاء 
بــه فــي منطقــة ســلماباد وبمجــرد حضــوره 
تــم إلقــاء القبــض عليــه. وتوصلــت تحريات 
المالزم أول التابع إلدارة مكافحة المخدرات 
إلــى أن المســتأنف الثانــي قــام بجلــب مــادة 

الماريجوانــا لقــاء مبلــغ مالي، وأنــه على علم 
باحتــواء تلــك الكتب على مــادة الماريجوانا 
المضبوطــة بداخــل أغلفتهــا، وأن المســتأنف 
األول يقــوم بالتنســيق مــع المســتأنف الثاني 
لجلب مــادة الماريجوانا المخدرة إلى مملكة 
عينــة  تحليــل  خــالل  مــن  وثبــت  البحريــن. 
إدرار المســتأنفين احتواؤهــا علــى المؤثرات 
العقلية. هذا وثبت للمحكمة أن المســتأنفين 
المســتأنفان  أوالً:   ،2018 يوليــو   8 بتاريــخ 
نبــات  االتجــار  بقصــد  والثانــي: جلبــا  األول 
األحــوال  غيــر  فــي  المخــدر  الماريجوانــا 
المرخص بها قانونا، ثانًيا: المســتأنف الثاني: 
حــاز وأحــرز بقصــد التعاطــي المؤثــر العقلــي 

في غير األحوال المصرح بها قانوًنا.

حبســت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة شــابة 
خليجية الجنسية “30 عاًما” لمدة أسبوعين 
مــع النفــاذ؛ جــراء ضبطهــا من خالل انتشــار 
تســجيل فيديــو لها وهــي ترتكــب تصرفات 
غيــر أخالقيــة وترقــص عبــر فتحــة الســقف 
فــي الســيارة التــي كان يقودها خليجي آخر 
بمنطقــة الجفير، فيما قضت ببراءة صديقها 

مما نسب إليه.
إثــر  وعلــى  أنــه  إلــى  التفاصيــل  وتشــير 
انتشــار مقطــع فيديــو عبر وســائل التواصل 
االجتماعي تصل مدته إلى 50 ثانية، وتظهر 
فيه شابة مغطاة الوجه تركب سيارة تحمل 
عبــر فتحــة  ترقــص  لوحــة خليجيــة وهــي 
السقف وتقوم بأعمال منافية لآلداب العامة 
بالتزامــن مــع تشــيل قائــد المركبــة لأغانــي 
بصــوت مرتفــع، حيــث تم التوصــل لصاحب 

السيارة والذي دّل الشرطة على المتهمة.
التــي  الشــابة  اعترفــت  عليهمــا  وبالقبــض   

أنهــا  خليجيــة  جنســية  تحمــل  أنهــا  تبيــن 
وأثنــاء مــا كانت في ســيارة صديقها المتهم 
الثانــي، توجهــا إلــى ســهرة عربيــة بمنطقــة 
الجفيــر، وخرجــا منهــا فــي الســاعة الثانيــة 
بعــد منتصــف الليــل عائديــن للفنــدق الــذي 
يقطنــان فيــه، وكانــت نافذة ســقف ســيارته 
مفتوحــة، فقامــت بالوقــوف بنفســها والنظر 
مــن خالل تلك الفتحة، وكان جســمها خارج 

تلك الفتحة.
لأغانــي  ســماعهما  وأثنــاء  أنهــا  وأضافــت 
بصــوت عال عمدت للقيام ببعض اإلشــارات 
والحــركات الدالــة على رقصهــا أثناء ما كان 

الشارع مزدحًما بالسيارات.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهمــا 
اعتبــار أنهمــا بتاريــخ 28 مــارس 2019، أتيا 

علًنا فعالً مخالً بالحياء.

معاقبة آسيويين بالسجن 15 عاًما لتهريب “الماريجوانا” 50 ثانية من الرقص بالجفير تتسّبب بحبس خليجية
محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية
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اليقظة وحماية الحدود 
وما تفرضه تطورات 

الموقف
من المســتحيل أن يقف النظــام اإليراني صامدا 
نفطــه،  بتصفيــر   األميركيــة  العقوبــات  أمــام 
إيــران  عــزل  الموقــف  هــذا  ســيزيد  وبالتالــي 
ونظامهــا اإلرهابــي دوليا ومســحها مــن التاريخ 
وذلهــا بأشــر الهزائــم، وهنــاك يقيــن باالنتفاضــة 
اإليرانــي  الشــعب  لهــا  يتأهــب  التــي  الكبــرى 
مــن  وبالرغــم  اإلرهابــي،  نظامــه  مــن  للتخلــص 
ثرثــرة رئيس الحرس الثوري اإليراني علي رضا 
تانجيــري بالقــول “إن إيران ســتغلق المضيق إذا 
تــم منعهــا من اســتخدامه لتصديــر النفط” فهذه 
التصريحــات ال تعــدو كونهــا تفاعــا مــع الهزيمة 
وبدايــة الدخول في الطريق الوعر الطويل، لكن 
علــى دول الخليــج أن تكــون جاهــزة لمواجهــة 
تطــورات  تفرضــه  ومــا  المســتقبل  احتمــاالت 
الموقــف، ألن إحــدى أهــم القواعــد التــي تشــكل 

محور التحرك اإليراني في تعامله مع العقوبات 
الجديــدة ووفــق المعنى المعــروف هي الفوضى 

واإلرهاب ونظرات الحقد على أهل الخليج.
النظــام اإليرانــي ومــع هــذا الترنــح تحــت أقدام 
العقوبات ســيرى ال محالة أن آخر فرصه البحث 
عن المســاندة من المرتزقــة وأعوانه وخفافيش 
والدفــع  والتخريــب  الفوضــى  لنشــر  الظــام 
بقوافــل اإلرهابييــن مــرة أخرى إلــى مجتمعاتنا، 
وهذا يفرض منطقيا حشــد كل الطاقات العربية 
فــي إطــار واحــد وصياغــة اســتراتيجية شــاملة 
متكاملــة فــي مواجهــة الخطــر المشــترك الــذي 
يهدد دول الخليج والعرب جميعا دون استثناء، 
اليقظــة وحمايــة  القــول إن  وعلــى هــذا يمكــن 
الحــدود واألمــن فــي المرتبــة األولــى وعلى قدر 
كبيــر مــن األهميــة، فمثــل هذه األوضــاع تفرض 

إطــارا معينــا مــن التنســيق والتكامــل لمواجهــة 
الموقــف، فعندما نتلمس األرض من حولنا هناك 
ألــف شــاهد يقــول إن المنطقــة ســتكون “مولعة” 

وربما تليها فصول مخاض للخونة والعماء.

ما يحصل في منطقتنا يندرج تحت مسمى  «
متغيرات السياسة الدولية، وهذا يدعونا إلى 

ضرورة التوجه إلى المزيد من الحرص على 
أمننا واستقرارنا وتجنيد كل القوى بشكل 

أو بآخر لتحقيق ذلك، والتصدي بحزم لكل 
محاوالت الخيانة والتعاطف مع النظام 
اإليراني من قبل جماهيره المتناثرة هنا 

وهناك والتي تجيد التلون واختراع الجديد 
من شعارات الوالء والحب من أجل تحقيق 

أهدافها المرجوة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الحزام والطريق 
وقفازات الحرير

تواصل الصين تفننها في إبهار العالم بما يمكنها أن تعد به، بعد أكثر من أربعين 
عامــًا مــن مضّيهــا في طريق االنفتاح، وبعد أن أدركــت مصادر قّوتها، وراحت 
تبنــي نفســها علــى أنهــا دولة عظمــى قوالً وصدقــًا، وليــس بمجرد أنهــا الدولة 
األكثر ســكانًا في العالم، وهذا ما تظهره من مشــروع “الحزام والطريق” الذي 
أطلقــت قمته الدولية األســبوع الماضي، فإن نجحــت الصين فإن االحتماالت 
العالميــة ســتكون مفتوحــة على مصراعيها مرحبة بالصين كراســم سياســات 

العالم، وقاطرته السياسية.
إذا كان ما ينقص الصين أن تكون لها لغة عالمية يمكن من خالها نشر ثقافتها 
ورؤيتها للعالم؛ فإن المال قادر على الكام بأبلغ العبارات، فقد أدركت الصين 
أنــه ليــس باالقتصــاد وحــده تقوى الــدول، لذا البــد لها من عاقــات عميقة مع 
الكثيــر مــن البلــدان لتقــوي مواقفهــا وتنهــل منهــا الثــروات الطبيعيــة والمواد 
الخــام بشــكل تفضيلــي، فراحت تســاعد الــدول اإلفريقية بشــكل كبير، وذلك 
علــى هيئــة قروض ميســرة ومســاعدات فنيــة وماليــة وهبات وغيرهــا، حتى 
وجــدت لهــا موطــئ قدم في القارة الســمراء على مهل ونــار هادئة وباتت من 

أكبر المستثمرين فيها.
الدول اإلفريقية كالكثير من دول العالم التي خبرت االســتعمار األوروبي في 

القــرون القليلــة الماضيــة، ولــم تعد تريد اســتمرارًا مع النهج نفســه، وترى في 
الصين طوق نجاة، وسط تحذيرات أن ليس بين كاب البحر كلٌب ناعم.

تســتخدم الصيــن قواها الناعمــة، المدججة بالقوة العســكرية )الصلبة(، تحّرك 
بوارجهــا متــى مــا رأت ذلك ضروريــًا، ولكنها – إلى اآلن – ال تفعــل ذلك كثيرًا، 
فهــي تــرى أن إحاطتهــا بالعالــم لــم تكتمــل بعــد لكــي تصبــح هي مركــزه، وهو 
طمــوح مشــروع ومفتــوح لكل من لديه حلم في الســيطرة علــى هذا الكوكب 
الصغير. وتطّور الصين أســلحتها بشــكل سريع جدًا ال يلمسه إال الداخلون في 
هذه الصناعة العماقة، مع توقعات بأن ما هي إال عقود قليلة حتى يتســاوى 
ميــزان القــوى األميركــي والصينــي عســكريا، قبــل أن تتــرك بكيــن واشــنطن 
وراءها وهي تســير في خطها التصاعدي، وكل هذا ســيحتاج إلى استثمارات 
كونيــة، وثــروات متنوعــة، وهذا مــا ال يأتي مجانًا، بل البــد أن تعطي لتأخذ... 

وهذا ما هو حاصل اآلن!

أمام مشروع “الحزام والطريق” العمالق، أطنان من التساؤالت، ليتنا  «
نعرضها بشفافية ونعرف ما المراد من ورائها، بدال من أن تتحلب أفواهنا 

ألحالم المكاسب التي سوف نجنيها.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

في أعقاب التفجيرات اإلرهابية الجبانة التي ضربت الواليات المتحدة األميركية 
في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، انشغلت العديد من األوساط السياسية 
واإلعاميــة األميركيــة في تفســير مــا وصفوه بحالة العداء بيــن العديد من الدول 
اإلســامية وأميــركا وطــرح تســاؤالت عــن أســباب كراهيــة المســلمين أميــركا، إذ 
بعنــوان مثيــر والفت:)لمــاذا يكرهوننــا؟(،  )نيوزويــك( األميركيــة  خَرَجــْت مجلــة 

وسارت على نهجها العديد من الصحف ومراكز األبحاث المعروفة.
التركيــز األكبــر فــي هذه االنتفاضة البحثية األميركيــة كان على الجانب اآلخر، أي 
على الدول اإلسامية والدين اإلسامي وما يشوبهما من “عيوب” وفقا للدراسات 
األميركية تؤدي إلى انحراف البعض وتورطهم في أعمال عنف وإرهاب تستهدف 
أميــركا ومصالحهــا ومواطنيها، وهو األمر الذي لم يثمر شــيًئا إيجابًيا في مواجهة 
ظاهــرة اإلرهــاب فــي ظــل هــذا االنحيــاز واالتهــام المســبق ألحــد طرفــي العاقــة، 

فغابت الرؤية الشمولية والمعالجة الموضوعية.
مؤخــرا، وفــي حديــث مع عشــرات مــن الناجين مــن المجــزرة اإلرهابية الوحشــية 
التي استهدفت مسجد النور في كرايستشيريش بنيوزيلندا وأدت لمقتل وإصابة 
عشــرات المصليــن، قــال األميــر البريطانــي ويليــام، دوق كامبريــدج إنــه يقــف مــع 
مســلمي نيوزيلندا تقديرا لما علموه للعالم خال األســابيع الماضية، حيث واجهوا 
موجــة الكراهيــة بموجة من الحب والســام، قائا لهم: “لقد أظهرتم الطريقة التي 
يجــب أن نــرد بهــا على الكراهيــة، بالحب وأتمنى أن تتغلب قــوى الحب دائما على 

قوى الكراهية”.
حديث األمير وليام يؤكد أن مشــاعر الكراهية التي ســبق واتهم المســلمون بأنهم 
يحملونها تجاه الغرب توجد أيًضا لدى بعض أبناء هذا الغرب، وتعكس أيًضا مدى 
مثالية ونبل رد فعل المسلمين على ما تعرضوا له من عمل إرهابي غاشم وذلك من 
خــال الحــب والســام وليس األخــذ بالثأر والرد بالمثل، وهو ما يؤكد أن المشــكلة 

ليست أبًدا باألديان، إنما تتعلق بفهم البشر لها وتطبيقهم مبادئها الصحيحة.

نحن إذا وكما قال األمير وليام في مجابهة ضد آيديولوجية عالمية  «
للكراهية وإزاء ظاهرة عالمية خطيرة ال تلتصق بدين وليست حصرا 

على طائفة أو أمة دون أخرى، والمواجهة الناجحة البد أن يتشارك فيها 
الجميع بكل مسؤولية وليس من خالل اتهام طرف بأنه المسؤول عنها 

وأن عليه أن يوقفها ويخضع لشروط وإمالءات الطرف اآلخر.

اآليديولوجيا العالمية للكراهية

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com

الطائفية ِفتنـة
الطائفيــة ِفتنــة، ِفتنــة ُمهِلكة قاتلــة، فالطائفيــة ُتعيق 
حركة البناء وتشل الوحدة الوطنية، ومحاربتها دعوة 
وطنيــة لتحقيــق اإلخــاء والمســاواة لــكل المواطنيــن 
دونمــا تمييــز أو تفريــق بينهــم، ويســتخدمها أعــداء 
البحريــن مــن الطائفيين في الداخــل والخارج كورقة 
لجــر البحريــن وشــعبها إلــى دائــرة النــزاع واالختاف 

المناهض للبحرين.
إن استخدام الطائفية كغطاء اجتماعي أو سياسي ال 
يتحــدد فــي إطار فئة ُمعينة دون ســواها، ومفاتيحها 
ومصالحــه  تفكيــره  الطائفيــة  ُتمثــل  بمــن  تكــون 
باســتخدامه  الفاســدة  ثمراتهــا  مــن  واالســتفادة 
لمختلف األساليب والِصيغ من اجتماعية واقتصادية 
مــع  تلتقــي  وحقوقيــة  ومهنيــة  وثقافيــة  وسياســية 
أهــداف ومرامي الطائفية وخصوصا في إثارة النعرة 
الطائفيــة وقتــل روح التطور وعرقلة مســيرة التنمية 
الوطنية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في خارطة العمل 

الوطني.
إن مكافحــة الطائفيــة والوقــوف فــي وجههــا خيــار 
اســتراتيجي وطنــي لحمايــة الشــعب البحرينــي مــن 
تداعياتها، وحفاًظا على الجغرافية الوطنية للبحرين 
وســيادتها وعلــى مــا حققتــه مــن مكاســب متنوعــة، 
وإبعــاد الطائفيــة يــؤدي إلــى قتــل الطاقــات والجهود 
التــي ُتكــرس أهدافهــا وعملها لنســج الطائفيــة. والبد 
مــن إبعــاد الطائفية من حســابات العمــل الوطني ألنها 

تعمل على اســتبدال الوالء واالنتماء الوطني بالوالء 
الطائفي. الطائفية تعمل على تكوين تيار طائفي ومن 
ُثم إلهاِئه بفعل طائفي ورد طائفي ُمغاِير، وهذا يؤدي 
إلــى تشــكيل خارطة طائفيــة يتناثر فيهــا المواطنون 
باتجاه ُمعاكس يبعدهم عن جوهر قضاياهم الوطنية 
والقوميــة وجرهــم النتمــاءات مغايرة عــن مصالحهم 

الحقيقية.
لقــد أثبــت التاريــخ الوطنــي لجميــع األمم والشــعوب 
أن الطائفيــة ِفتنــة قاتلة، أدت إلــى تكوين خليط غير 
متحــد ال وطنًيــا وال قومًيــا، وأثرت كثيــًرا على حركة 
فوجودهــا  التقــدم،  إلــى  الُمتطلعــة  وشــعوبها  األمــم 
عمــل علــى تضييــق أهــداف األمــة وخلــق اصطفــاف 
وُمغايــر ألهدافهــا  األمــة  لطبيعــة  ُمشــَوه ومتناقــض 

الديمقراطية والتنموية واإلنسانية. 
إن ما حدث مؤخًرا في اجتماع غرفة تجارة وصناعة 
البحريــن ال يليــق بمــا حققتــه البحريــن مــن مكاســب 
سياســية وديمقراطية، وال ُيمثل روح وتاريخ الغرفة 
اإلداري  بالفكــر  التــزم طــوال ســنواته  الــذي  العريــق 
بيــن  انســجام  مــن  ذلــك  حققــه  وبمــا  واالقتصــادي 
أعضائهــا واجتماعهــم الدائــم علــى تحقيــق المصلحة 
العامــة، لــذا، فــإن اختيارنــا لمــن ُيمثلنــا ال ينبغــي فيــه 
التركيــز علــى الخصوصيــات المذهبيــة أو الشــخصية 
بــل يجــب االلتــزام بالخصوصيــات الوطنيــة الفكريــة 

الواعية العاملة لمصلحة البحرين وخير شعبها.

عبدعلي الغسرة

إن الطائفية ِفتنة قاتلة، أدت  «
إلى تكوين خليط غير متحد ال 
وطنًيا وال قومًيا، وأثرت كثيًرا 
على حركة األمم وشعوبها 

الُمتطلعة إلى التقدم.

فــي بعــض األحاييــن نتفاجــأ بأمر ما أو حــدث ما أو فعل ما يســبب لنا الكثير من 
الحــزن واألســف، لكــن ســبحان هللا، فبعــض تلــك المفاجــآت، وإن كانــت مؤلمــة 
وتســبب الكثير من ردود األفعال المختلفة، نجد فيها ما يمســح الحزن واألســف 
ويحــل محلهمــا الود والمحبــة، فالكثير منا تابع عن قرب في يده.. أي في جهازه 
النقال، تلك الحادثة التي أصبحت حديث البحرين من شــمالها إلى جنوبها ومن 
شــرقها إلــى غربهــا حينمــا تجــاوز الدخيل فــي اجتماعــات عمومية غرفــة تجارة 
وصناعة البحرين ليثير في نفوس األسرة البحرينية الكثير من الغضب والحزن، 
لتتبدل تلك المشــاعر بنســيج قوي جدا من التكاتف والتعاضد والمحبة بين أهل 
البحريــن، ليقــف الجميــع وقفة رفض بقلب واحد وروح واحدة ألن اإلســاءة هي 

لكل بحريني والتجاوز هو تعٍد على كل بيت بحريني.
قيادتنا الرشيدة نتعلم منها معنى الحفاظ على القيم البحرينية التي تجمع أهل 
البحريــن، فجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، عاهل البــاد المفدى حفظه 
هللا ورعاه يقدم لنا أسمى الكلمات والخطابات السامية، وصاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، رئيس الــوزراء الموقر رعــاه هللا ينعم علينا 
بمشــاعره وأبوتــه وحنانــه وحبه بأعطــر دروس المحبة، وصاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ولي العهــد نائب القائــد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء يبهجنا بتقديــم كل العطاء من أجل هــذا الوطن الكريم 
وأهلــه األوفيــاء الكــرام، ومــن هــذه الــدروس، تتعطــر ســمات وصفــات اإلنســان 
البحريني، وكم هي عظيمة ورائعة عبارة وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد 
آل خليفــة، التــي اختصــر فيهــا بباغــة وإيجــاز وبنظــرة رجل له خبرتــه وحنكته 
وطيب مشاعره حينما غرد في حسابه على تويتر بتاريخ 26 أبريل 2019، تلك 
التغريــدة التــي اختصــرت معنى حائــط الصد ومعنى الموقف ومعنــى المبدأ بين 
أهل البحرين، قال فيها: “من ســب شــيعة البحرين فقد ســب ســنتها، وهو دخيل 

ليس منا.. اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين”.

البيت البحريني ال تؤثر فيه الرياح والنوازل وإن عبرت سحابة ثقيلة، فهي  «
تمضى وإن طال وقت مكوثها، ألن أهل البحرين عبر التاريخ ومنذ القدم، 

يقفون الوقفة المشرفة ال من أجل اإلثارة والعويل ونشر الصدام، بل 
من أجل نشر المحبة وإثارة المعاني الطيبة وحماية نسيج الوطن.

شيعة البحرين وسنتها وكلمة وزير الخارجية

عادل عيسى المرزوق
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أشــهــر  3 ــي  فـ ــة  ــب ــرك م  9488 تــســتــورد  ــن  ــري ــح ــب ال

ـــواق ـــي األس ـــتثمارية ف ـــا اس ـــهد فرص ـــات” تش “البتروكيماوي

هبوط واردات السيارات 16 % بالربع األول

“ الكيميائيين” يبحث تحديات الصناعات النفطية

انخفضت واردات البحرين من السيارات بنسبة 15.8 % في الربع األول من العام 
الجاري، وذلك بالتزامن مع بدء سريان ضريبة القيمة المضافة على السيارات.

 وبلــغ عــدد الســيارات التــي تــم اســتيرادها 
عبــر مينــاء خليفــة بن ســلمان، وهــو المنفذ 
الرئيســي لــواردات الســيارات الجديدة في 
المملكــة، نحو 9488 ســيارة في الربع األول 
مــن العــام 2019، وذلــك مقارنة مــع 10941 
 ،2018 العــام  ســيارة فــي الربــع األول مــن 

بحسب ما أظهرته بيانات مالحية.
واردات  فــي  التراجــع  هــذا  ويتزامــن   
وكالء  مــن  عــدد  توقعــات  مــع  الســيارات 
الســيارات بتأثير محدود من فرض ضريبة 
القيمة المضافة على السيارات والتي بدأت 
منذ مطلع يناير الماضي وذلك بنسبة 5 %.

وانخفــض متوســط الفائــدة علــى قــروض 
لزبائنهــا،  البنــوك  تقدمهــا  التــي  الســيارات 
خــالل الشــهرين الماضيين وذلــك من 6.08 
% بنهايــة ديســمبر الماضــي لتبلــغ 5.66 % 

الرصيــد  الماضــي. وتراجــع  بنهايــة فبرايــر 
فــي  المركبــات  بضمــان  للقــروض  القائــم 
فبراير 2019 ليبلغ 101 مليون دينار، وذلك 
بالمقارنــة مــع 109 مالييــن دينــار في نفس 

الشهر من العام السابق.
عامــالً  والبنــوك  التمويــل  شــركات  وتبقــى 
كبيــًرا في تنشــيط حركــة البيع، إلــى جانب 
أقدمــت  إذ  الســيارات،  وكاالت  مبــادرات 
شــركات ســيارات علــى تخفيــض األســعار 
بنسبة تواكب الزيادة التي كانت مقررة في 
ضريبــة القيمة المضافــة المتصاص صدمة 

الضريبة مطلع العام.
وكان تنفيذيــو مبيعــات أشــاروا إلــى زيــادة 
العــام  مــن  ديســمبر  مبيعــات  فــي  كبيــرة 
2018 وذلــك تحســًبا لفــرض ضريبــة القيمة 
المضافــة، لكنهم توقعــوا أن تتأثر المبيعات 

ببــدء فــرض الضريبــة فــي أول أســابيع من 
سيرانها.

ســجلت  الســيارات  واردات  أن  يذكــر 
تراجًعــا ملحوًظــا فــي ينايــر الماضــي لتبلــغ 
أدنــى مســتوى لهــا منــذ العــام 2013 وذلــك 

بانخفاض قدره 19.6 %.
إلطــالق  الســيارات  شــركات  وتســتعد 
عروضهــا لشــهر رمضان المبــارك، فقد بدأت 
هذه شــركات بالفعل إطالق هــذه العروض، 

متوقعة زيادة اإلقبال على شراء السيارات 
الجديدة.

المينــاء  هــو  ســلمان  بــن  خليفــة  ومينــاء 
الرئيســي لالســتيراد فــي البــالد وتمــر عبره 
معظم الســيارات الجديدة إلى المملكة، كما 
يقــوم المينــاء بخدمــة األســواق المجــاورة 
العربيــة  بالمملكــة  الشــرقية  المنطقــة  مثــل 
اإلجــراءات  ســرعة  بفضــل  الســعودية، 

والتخليص والمناولة.

افتتــح تحــت رعايــة وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، ملتقــى الكيميائييــن 
الخليجييــن الثانــي تحــت شــعار “دور الكيميائيين في مواجهة التحديات النفطية” بمشــاركة 
عددية من مختلف الشخصيات المتخصصة في هذا المجال الحيوي من مختلف دول العالم.

فرصــة  يمثــل  الملتقــى  إن  الوزيــر  وقــال 
جيدة لتبــادل المعارف والخبــرات المتعلقة 
الخبــراء  بيــن  الحيــوي  القطــاع  بهــذا 
والمتحدثيــن والمشــاركين علــى المســتوى 
المحلــي والخليجــي والدولــي وبيــن جميــع 
المشــاركين، فضــال عــن التعــرف علــى آخــر 
تواجههــا  التــي  والتحديــات  المســتجدات 
ودور  والبتروكيماويــة  النفطيــة  الصناعــة 
الكيميائييــن فــي مواجهتهــا. وأشــار الوزير 
إلى أن منطقة الخليج تشــهد نموا متسارعا 
لتكــون بذلك مركزا حيويــا في تلك األنواع 
من الصناعات، بجانب التوقعات التي تشير 

إلــى مــا ستشــهده صناعــة البتروكيماويــات 
علــى وجــه التحديــد مــن فرص اســتثمارية 
البتروكيماويــات  ومشــاريع  األســواق  فــي 

الكبرى.
الكيميائييــن  اتحــاد  رئيــس  أكــد  بــدوره   
اتحــاد  أن  النــّكال  عبدالواحــد  الخليجــي 
الكيميائيين الخليجي ومنذ تأسيســه سعى 
إلــى تحقيق أحد أهدافــه المتمثلة في دعم 
البحــث العلمي من خــالل تنظيم الملتقيات 

والمحاضرات والمؤتمرات.
التحــاد  العــام  األميــن  أكــد  جهتــه،  مــن 
الكيميائييــن الخليجي جمــال العتيبي على 

الكيميــاء  علــم  يلعبــه  الــذي  الكبيــر  الــدور 
القطــاع  فــي  اليوميــة، ودوره  فــي حياتنــا 
النفطــي والبتروكيميائــي اللذين يعدان من 
القطاعــات المؤثــرة فــي المجتمعــات علــى 

المستوى االقتصادي واالجتماعي.
وتطرق الملتقى إلى خمســة محاور رئيســة 

مهمــة متعلقة بالتحديــات الحالية للصناعة 
النفطية هي التآكل في الصناعات النفطية، 
وإعــادة اســتخدام المــواد الحفــازة، وإنتاج 
المــواد البتروكيميائيــة، والتحليل الجزيئي 
المعالجــة  وعمليــات  البتروليــة،  للمركبــات 

النفطية.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

“ أبوظبي” تودع 250 مليون 
دوالر بمركزي السودان

قالــت وكالــة أنبــاء اإلمــارات أمــس األحــد 
إن صنــدوق أبوظبــي للتنميــة الممــول من 
حكومــة أبوظبــي أودع 250 مليــون دوالر 
إطــار  فــي  المركــزي  الســودان  بنــك  فــي 
منحــة ســبق اإلعــالن عنهــا. الوديعــة جزء 
مــن منحــة حجمهــا ثالثــة مليــارات دوالر 
للســودان أعلنــت عنهــا اإلمــارات العربيــة 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة 
الســعودية فــي وقــت ســابق هــذا الشــهر، 
فــي  وديعــة  دوالر  مليــون   500 وتشــمل 
البنك المركزي، حســبما قالت وكالة األنباء 

السعودية حينها.
وأوقدت األزمة االقتصادية في الســودان 
إلــى  أدت  ضخمــة،  احتجاجــات  شــرارة 
إقصــاء الرئيــس الســابق عمــر البشــير فــي 

وقت سابق الشهر الجاري.

دبي -رويترز

المنامة - المصرف المركزي

علــى  المركــزي  البحريــن  مصــرف  حــاز 
جائــزة التميز للحكومة اإللكترونية لعام 
2019 عــن فئــة أفضــل موقــع حكومــي 
إلكترونــي، وقد تم اإلعــالن عن الجائزة 
خــالل حفــل التكريــم الذي نظمتــه هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية تحت 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  رعايــة 
رئيــس اللجنــة العليــا لتقنيــة المعلومات 
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  واالتصــاالت، 

مبارك آل خليفة. 
تجدر اإلشارة إلى أن الموقع اإللكتروني 
للمصــرف قــد تــم تحديثــه فــي فبرايــر 
المعــاد  الموقــع  يتميــز  حيــث   ،2019
وعــرض  التصفــح  بســهولة  تصميمــه 
ويدعــم مختلــف  والبحــث،  المعلومــات 
شــكل  يتــالءم  بحيــث  المتصفحــات 
وتصميــم الصفحــات مع شاشــات عرض 

أو  المكتبيــة  ســواًء  األجهــزة  مختلــف 
الذكية بأنواعها.

 وقــد اســتلم الجائزة نيابــة عن محافظ 
التنفيــذي  المديــر  المركــزي،  المصــرف 
للخدمــات اإلداريــة بالمصــرف، يوســف 
الحصــول علــى  “يســرنا  الفاضــل وقــال 
هــذه الجائزة للموقع اإللكتروني بشــكله 
مؤخــًرا  تدشــينه  تــم  والــذي  الجديــد 
فــي إطــار الســعي الدائــم لــإدارة العليــا 
األداء  فــي  والريــادة  للتميــز  للمصــرف 
وحرصها على التطوير المستمر، تماشًيا 
الرقميــة  االســتراتيجية  الخطــة  مــع 
الموقــع  تطويــر  تــم  حيــث  للمصــرف، 
الجــودة  عالميــة  تقنيــات  باســتخدام 
إلــى  الوصــول  الموقــع  لمتصفــح  تتيــح 
أوالً  والمصرفيــة  الماليــة  المعلومــات 

بأول”.

“المركزي” يحصد جائزة التميز إلكترونيا

الملتقى استعرض 5 محاور بالصناعة النفطية

29 أبريل 2019 االثنين
24 شعبان 1440

الكويت - كونا

قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة 
للمالية والتطوير اإلســتراتيجي في البنك 
إن  بايجــال  ســانجيف  المتحــد(  )األهلــي 
البنــك حقــق أرباحــا صافيــة بلغــت 192.9 
مليــون دوالر فــي الربــع األول مــن العــام 
2019 بنمــو نســبته 10.4 فــي المئــة مقابل 

نحو 174.7 مليون دوالر في 2018.
مؤتمــر  هامــش  علــى  بايجــال  وتحــدث 

المحللين/ المستثمرين.

من جهته، قال نائب الرئيس  «
التنفيذي لمجوعة )البنك األهلي 

المتحد( للمخاطر والشؤون 
القانونية واالمتثال كيث غيل إن 
قروض البنك شهدت نموا بنحو 
3.1 في المئة في الربع األول من 

العام 2019، موضحا أن هذا النمو 
ارتكز أساسا في الكويت والمملكة 

المتحدة ومصر، وأنه كان في 
العديد من القطاعات وأبرزها النمو 

في القطاعين الحكومي والمالي.

193 مليون دوالر 
أرباح “األهلي” 

الربعية
“فالت 6 البز البحرين” تطلق دورتها التدريبية الثالثة
دول  7 مـــــن  نـــاشـــئـــة  شــــركــــة   17 ــن   ــمـ ــضـ ــتـ يـ ــج  ــ ــام ــ ــرن ــ ــب ــ ال

بــدأت فــات 6 البــز البحريــن برنامجهــا التدريبي في دورتــه الثالثة، والذي ســيقام في 
مكاتبها بوسط المنامة. ويتألف البرنامج من 17 شركة ناشئة من 7 دول تم اختيارها 
من بين أكثر من 200 متقدم للمشــاركة في هذا البرنامج من 45 دولة. واكتشــف فريق 
البرنامــج بعــض الشــركات الدوليــة والمحليــة الواعــدة لمواصلــة الجولــة القادمــة مــن 
عملية االختيار. وسيقوم بالتدريب في برنامج التدريبي مدرب ناشئ عالمي المستوى 

من منطقة وادي السيليكون في الواليات المتحدة األميركية.

يعــد هــذا البرنامــج التابــع لفــالت 6 البز نســخة 
مركزة من برنامج التسريع، وهو مصمم لتعليم 
الشــركات الناشــئة المشــاركة حــول مبــادئ بدء 
منهــا  االســتفادة  وكيفيــة  الخفيــف  التشــغيل 
البرنامــج  فــي نموهــا وتطويــر أعمالهــا. ويعــد 
المرحلــة األخيــرة مــن عمليــة االختيــار، حيــث 
الناشــئة  الشــركات  مــن   6-8 اختيــار  ســيتم 
لتلقــي اســتثمار بقيمة 32 ألــف دوالر لكل منها، 
باإلضافــة إلــى العديــد مــن االمتيــازات األخرى 
مثــل مســاحة العمــل المشــترك، والوصــول إلــى 

المتســعة، و10  البحريــن  البــز   6 فــالت  شــبكة 
واإلرشــاد،   ،AWS اعتمــادات  فــي  دوالر  آالف 

والتدريب وغيرها.

شراكة مع طيران الخليج

كمــا عقــدت فــالت 6 البــز البحرين شــراكة 
مــع طيــران الخليــج لبرنامجهــا التدريبيــة 
فــي نســختها الثالثــة، حيــث لطالمــا كانــت 
طيــران الخليــج داعمة لالبتــكار وحريصة 
علــى المســاهمة فــي جهــود تطويــر النظام 

الناشــئة  للشــركات  المحلــي  اإليكولوجــي 
وقدمت من هذا المنطلق رعايتها للرحالت 
الجويــة لجلــب المؤسســين لهــذا البرنامــج 

للمملكة.
وقــال المديــر اإلداري لفــالت 6 البــز، ريــان 

شــريف “نحن ممتنون للمســاهمة الســخية 
برنامجنــا  فــي  الخليــج  طيــران  لشــركة 
الخاص بنا ودورهم في دعم النمو وريادة 
األعمال في البحرين. إنه ألمر واعد للغاية 
تشــارك  البحريــن  فــي  الشــركات  نــرى  أن 

وتقــدم  البيئــي  النظــام  فــي  أكبــر  بشــكل 
دعمها في الجهود الجماعية إللهام االبتكار 

في البالد “.
أما رئيس القطاع التجاري بطيران الخليج، 
بدعــم  ســعداء  “نحــن  كوســت  فنســنت 
وتمكين هذه المبادرة في البحرين ومد يد 
العــون لمجتمعنــا المحلي. إن اإلســهام في 
اقتصــاد البحريــن هو أحد أهــداف الناقلة، 
ونســعى لتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل 
العمــل جنًبــا إلــى جنب مع المؤسســات من 

مختلف القطاعات واألحجام.
تهــدف فــالت 6 البــز البحريــن بدعــم مــن 
“تمكيــن” إلى تعزيز بيئة ريادية ديناميكية 
ومستدامة واستثمارية، ودعم خلق فرص 
العمل، واإلســهام في وضــع البحرين كرائد 
فــي مجــال االبتــكار فــي منطقــة الخليــج 

والشرق األوسط وشمال إفريقيا عموما.

المنامة - فالت 6 البز

“طيران الخليج” داعمة لبرنامج “فالت 6 البز البحرين”

المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

دّشنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مشاركتها في النسخة 26 من 
معــرض ومؤتمــر ســوق الســفر العربي 2019 في دبي، فــي الفترة ما بين 
28 أبريــل إلــى 1 مايــو 2019. ويتــرأس وفــد البحرين الرئيــس التنفيذي 
للهيئة، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الذي ضم مسؤولين من الهيئة، 
وشركة طيران الخليج باإلضافة إلى ممثلين من أبرز الفنادق، وشركات 

تنظيم الرحات ووكاالت السفر المعتمدة.

حمــود  بــن  خالــد  الشــيخ  وقــال   
فــي  بالمشــاركة  الهيئــة  “تســتمر 
الســياحية،  المعــارض  مختلــف 
للبحريــن  الترويــج  بهــدف  وذلــك 
كوجهــة ســياحية رائــدة بيــن دول 
زيــادة  فــي  ُيســاهم  المنطقــة، ممــا 
عــدد الــزوار القادميــن إلــى المملكة 
وتطوير قطاع الســياحي من ضمن 
االقتصــاد الوطنــي الشــامل. عالوة 
المســتجدات  آخــر  مناقشــة  علــى 
المتعلقــة بقطــاع الســفر والســياحة 
هــذا  فــي  الرائــدة  الجهــات  مــع 

المجال”.

 وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض 
اســتراتيجيتها  ضمــن  والمؤتمــر 
الشــاملة لتســويق وترويــج الهويــة 
والتــي  بلدكــم(،  )بلدنــا  الســياحية 
تركز على ترويج المنتج الســياحي 
البحرينــي على المســتوى اإلقليمي 
والعالمــي، بهــدف إبــراز المقومــات 
ودعــم  المملكــة  فــي  الســياحية 
الجهــود الحثيثــة التــي تركــز علــى 
بشــكل  القطــاع  إســهامات  تعزيــز 
المحلــي  الناتــج  فــي  إيجابــي 
المملكــة  رؤيــة  مــع  بالتوافــق 

االقتصادية 2030.

“السياحة” ترّوج للبحرين بـ “السفر العربي”

علي الفردان

“طيران الخليج” و“العماني” توسعان وجهاتهما
تربطهما الــتــي  ــة  ــي ــال ــح ال ــرك  ــت ــش ــم ال الـــرمـــز  ــة  ــي ــاق ــف ات ــر  ــب ع

اتفاقيــة  بتوســيع  العمانــي،  والطيــران  الخليــج  طيــران  قامــت 
الرمــز المشــترك الحاليــة التــي تربطهمــا، والتي تســمح للمســافرين 
باالســتفادة مــن المنتجــات والخدمــات المتميــزة المقدمــة من قبل 
الناقلتيــن. وســيؤدي هــذا األمــر إلــى منــح خيــارات ســفر أكثــر إلى 
مــا وراء مســقط والبحريــن اعتباًرا مــن جدول الرحــات الصيفية 

المقبلة.

رمــز  الخليــج   وســيضع طيــران 
الطيــران  رحــالت  علــى   ”GF“
العمانــي مــن مســقط إلــى صاللة 
عمــان؛  ســلطنة  فــي  وخصــب 
ونيروبي في كينيا، وزنجبار في 
تنزانيــا، وغــوا ولكناو فــي الهند، 
وكاتمانــدو في النيبــال، وجاكرتا 
ناحيــة  مــن  إندونيســيا.  فــي 

الرمــز  اتفاقيــة  ستشــهد  أخــرى، 
 ”WY“ المشــترك هــذه وضــع رمــز
للطيــران العمانــي علــى رحــالت 
طيــران الخليج من البحرين إلى 
وباكــو  جورجيــا،  فــي  تبليســي 
فــي  والقصيــم  أذربيجــان،  فــي 

السعودية، وبيروت في لبنان.
 وقــال الرئيس التنفيذي لطيران 

كوتشــكو  كريشــمير  الخليــج، 
“ترتبط طيران الخليج والطيران 
العمانــي بشــراكة طويلــة، واآلن 
نحتفل بســنوات عديدة من هذه 
لمــا  الشــراكة الوثيقــة باإلضافــة 
ــا إحــدى أقــوى شــراكاتنا  هــو حقًّ
المشــترك.  الرمــز  مجــال  فــي 
تتلقــى اتفاقيــة الرمــز المشــترك 
الحاليــة على خطنا بين البحرين 
ومســقط ردود فعل إيجابية مما 
باالختيــار  للمســافرين  يســمح 
متنوعــة  مجموعــة  بيــن  مــن 
واآلن  اليوميــة.  الرحــالت  مــن 
طيــران  فــي  للمســافرين  يمكــن 

الخليــج استكشــاف المزيــد مــن 
الوجهــات خــارج مســقط عندمــا 
الطيــران  متــن  علــى  يســافرون 
العماني إلى وجهات مختلفة في 
ُعمــان وإفريقيــا والهند والشــرق 

األقصى”.
أمــا الرئيــس التنفيــذي للطيــران 
العزيــز  عبــد  الفاضــل  العمانــي، 
الطيــران  “إن  فقــال  ســعود،  بــن 
بتمديــد  للغايــة  ســعيد  العمانــي 
التــي  المشــترك  الرمــز  اتفاقيــة 
الخليــج،  طيــران  مــع  تربطنــا 
ا  والــذي تعــد شــريًكا اســتراتيجيًّ

ا للطيران العماني”. ومهمًّ

المحرق - طيران الخليج



االثنين 29 أبريل 2019 
24 شعبان 1440 11

أعلــن الوكيــل المســاعد للتجــارة المحليــة، حميــد رحمــة، عــن وجــود قائمــة أولية تضم 
أسماء التجار البحرينيين والمصنعين في البحرين تم التسجيل فيها ألكثر من 40 اسًما 
وقد تصل إلى الخمسين، مبينا أن القائمة أولية وستنقحها وزارة الصحة بحيث تتأكد 
مــن جميــع المصانع والتجار الملتزميــن والمتوافقين مع متطلبات هيئة الغذاء والدواء 

السعودية.

وأوضــح حميــد للصحافييــن علــى هامــش 
ورشــة عمــل خاصــة بالمتطلبــات الجديــدة 
لتصديــر المنتجات الغذائية إلى الســعودية 
الشــقيقة أمس، أن “الوزارة ستنقح القائمة 
األوليــة وترفعهــا في أســرع وقــت، )…( في 
شــهر واحــد، ولديهم مــدة تصحيح أوضاع 

لمدة 6 اشهر”.
موحــدة  الخليجيــة  المواصفــة  أن  وأكــد 
لجميــع دول الخليــج لكــن هنــاك دول تضع 
علــى  تصحيحيــة  إضافيــة  اشــتراطات 
حســب األوضــاع الطارئــة فــي الســاحة أو 

العالم. 
وذكــر فــي الورشــة أن هناك دوال تســتخدم 
خــارج  وهــذا  غيرهــا  مــن  أكثــر  مبيــدات 
اللوائــح والمواصفــات لــذا تتحــوط الهيئــة 
الســعودية مــن هــذا الجانب حتــى ال يؤدي 

إلى ضرر في صحة اإلنسان.
ولفــت حميــد إلــى أن الكثيــر من الشــركات 

بــدأت التقــدم للتســجيل وبعضهــا موافــق 
عليــه إال أن عليهم التأكــد من دقة البيانات 

ودقة التسجيل.
وقــال “إننا كــوزارة معنيون بتتبــع وإصدار 
التجــار  تهــم  التــي  القياســية  اللوائــح 
والمصانع والمســتخدمين، والورشة لتهيئة 
لاللتــزام  البحرينييــن  والتجــار  المصانــع 
المواصفــات  يهــم  بمــا  الــوزارة  بمتطلبــات 

والمقاييس في السعودية”.

الهدف تسهيل التصدير 

وأكــد أن الوزارة تريد التســهيل على جميع 
التجــار البحرينييــن والمصنعيــن بااللتــزام 
بما هو مطلوب منهم ومن المصانع لتسهيل 

عملية التصدير.
وبين أن “دورهم الشراكة مع جميع الجهات 
ووزارة  الصحــة  وزارة  مثــل  الرســمية 
والحيوانيــة،  الســمكية  والثــروة  البلديــات 

كمــا أن المواصفــات والمتطلبــات مــن هيئة 
الغــذاء والــدواء الســعودية هــي متطلبــات 
المواطــن  وحيــاة  صحــة  عصــب  تمــس 
علينــا  يجــب  بدورنــا  ونحــن  الســعودي 
التــي  الصعــاب  كل  وتذليــل  بهــا  االلتــزام 
تواجه المصنعيــن والتجار البحرينيين في 

ذلك”.
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  واســتضافت 
البحرين ورشــة العمل الخاصة بالمتطلبات 

الجديــدة لتصديــر المنتجــات الغذائية إلى 
الســعودية، اذ يأتــي تنظيــم هــذه الفعاليــة 
للغــذاء  العامــة  الهيئــة  قيــام  مــع  تزامًنــا 
بتحديــث  أخيــًرا  بالســعودية  والــدواء 

متطلبات التسجيل اإللكتروني المسبق. 
واطــالع  تعريــف  إلــى  الفعاليــة  وتهــدف 
علــى  البحريــن  فــي  والمصنعيــن  التجــار 
المتطلبات اإللزامية قبل تصدير المنتجات 
الغذائيــة إلى الســعودية لتفــادي أي عوائق 

أو خســائر ماديــة جــراء رفــض الشــحنات 
على المنافذ.

وجود شركات معتمدة

بــدوره، قــال المديــر التنفيــذي لفــرع الهيئة 
العامــة للغذاء والدواء بالمنطقة الشــرقية، 
ممثلــة  الســعودية  إن  عبدالهــادي،  أحمــد 
بالهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء اشــترطت 
شــركات  وجــود  إليهــا  التصديــر  لعمليــة 
وضوابــط،  شــروط  وفــق  وذلــك  معتمــدة 
ممثلــة  البحريــن  مــع  التواصــل  وتــم 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة 
إرســال  مــع  والمتطلبــات  الشــروط  بشــأن 
المنشــآت  بتقييــم  الخاصــة  االســتمارات 
وبعد اكتمال عملية التقييم ســيتم السماح 
للتصديــر  المعتمــدة  البحرينيــة  للشــركات 

للسعودية.
ولفــت إلــى أن الســعودية لتســهيل عمليــة 
التصديــر منحــت مهلــة لمــدة 6 أشــهر بعــد 
رفــع القائمــة الرســمية مــن قبــل البحريــن 
دون  إليهــا  بالتصديــر  الراغبــة  بالشــركات 

تدقيق.
وأشار إلى أننا في انتظار أن ترفع البحرين 
الراغبــة  الشــركات  مــن  الرســمية  القائمــة 
فــي التصديــر للســعودية، داعًيــا الشــركات 
لــدى وزارة الصناعــة  بالتســجيل  للمبــادرة 

والتجارة والسياحة البحرينية.
وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء السعودية 
البحرينيــة  المصانــع  زيــارة  علــى  ســتعمل 
تتــرك  أو  الالزمــة،  االعتمــادات  إلعطــاء 
المهمــة للجهــات الحكوميــة المعنيــة بذلك، 
مؤكــدا أن المعاييــر والمقاييس تطبق على 

التصديــر من الجهتين ســواء مــن البحرين 
للسعودية أو العكس.

نظام “الهاسب”

مــن  العديــد  وجــود  عبدالهــادي  وأوضــح 
والمقاييــس،  والمواصفــات  االشــتراطات 
ومنهــا “الهاســب” وهــو اختصــار لـــ “تحليــل 
الحرجــة”،  النقــاط  ومراقبــة  المخاطــر 
فــي  دقيقــة  مراقبــة  نظــام  أنــه  موضحــا 
المصانع يضمن ســالمة المنتج الغذائي من 

أي مشكالت فيزيائية أو نتيجة تلوث.
وأكــد أن المقاييــس والمواصفــات ســتعمل 
ومســتوى  المنتجــات،  جــودة  رفــع  علــى 
المصانع خصوًصا التي تنتج محلًيا وتصدر 
للخارج، وأهمية هذا النظام ستنعكس على 
وســيكون  والدولــة،  والمصنــع  المســتهلك 
عبور المنتجات من الجمارك بشــكل ســريع 
ال يتجــاوز نصــف ســاعة بــدل مــن إنجازها 

في يومين إلى 3 أيام.
وعن اشتراط اعتماد المواصفات والمقاييس 
على الســلع المصدرة لــدول الخليج األخرى، 
بّيــن  المديــر التنفيــذي لفــرع الهيئــة العامــة 
أن  الشــرقية  بالمنطقــة  والــدواء  للغــذاء 
المنتجــات المصــدرة لدول مجــاورة وتدخل 
عــن طريــق الســعودية ال تســري عليهــا تلــك 
االشــتراطات، وإنمــا يتم فحصهــا أمنًيا فقط 

والهيئة ليس لها عالقة بها.
ولفــت إلــى أن الرقابة على الدواء أشــد، إال 
أن عدد الشركات المصنعة للدواء محدودة 
إذ  لألغذيــة،  المصنعــة  الشــركات  بخــالف 
ليس باســتطاعة أي مصنــع صغير أن ينتج 

ويعمل على تصدير إنتاجه.

قائمة بحرينية تتوافق مع متطلبات التصدير للسعودية
ــة” ــح ــص “ال لــتــنــقــيــح  ــع  ــض ــخ ــت ــا وس ــع ــن ــص ــر مـــن 50 تـــاجـــرا وم أكـــثـ ــم  ــض ت

المشاركون في ورشة العمل 

الحضور في الورشةجانب من ورشة العمل

اطلــق صنــدوق العمــل “تمكيــن” مبــادرة وطنيــة بالشــراكة مــع “جمعيــة البحريــن العقاريــة” لتأهيــل كــوادر بحرينيــة احترافية من 
العاملين في المهن العقارية يصل عدد نحو 90 بحرينيا وذلك بالتعاون مع معهد دبي العقاري، ووفق أعلى المعايير والمواصفات 

التدريبية االحترافية العالمية، وذلك اتساقًا مع المبادرات الوطنية لتطوير القطاع العقاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ” تمكين”، إبراهيم 
قيمــة  تمثــل  المبــادرة  هــذه  أن  جناحــي، 
مضافــة إلى الجهود التــي يبذلها “تمكين” 
لدعــم القطــاع الخــاص في البحريــن، إلى 
جانــب المبــادرات التــي تقدمهــا لتشــجيع 
الشــباب على اتخاذ مســار ريادة األعمال، 
إضافــة إلــى تأهيــل وتدريــب المواطنيــن 
البحرينيين وتزويدهم بالمهارات الالزمة 
لتحقيــق النمــو والتطــور، وجعلهــم الخيار 
األمثــل للتوظيف في كافــة القطاعات بما 

يتماشى مع الجهود الوطنية للتوظيف.
وأشــاد جناحي بأهداف وتطلعات مبادرة 
بالتنســيق  العقاريــة  البحريــن  جمعيــة 

مؤكــدًا  والشــركاء  الخبــرة  بيــوت  مــع 
الهامــة  المبــادرة  لهــذه  مســاندة “تمكيــن” 
التي ستســهم بال شــك في تعزيــز القطاع 
أبــرز القطاعــات  الــذي يعــد مــن  العقــاري 
النمــو، وتطويــره  الواعــدة واآلخــذة فــي 
وتنمية كوادره من المواطنين والمساهمة 
في سد فجوة السوق المحلية واإلقليمية 

في التخصصات العقارية بصورة علمية.
إدارة  مجلــس  رئيــس  أثنــى  جانبــه،  مــن 
عبدالكريــم  العقاريــة،  البحريــن  جمعيــة 
الســادة، على الــدور اإليجابــي والمحوري 
الــذي يؤديه “تمكين” في تحقيق تطلعات 
القيــادة الرشــيدة والحكومــة الموقرة في 

رفد القطاع الخاص في البحرين باألدوات 
والمبادرات التي تعزز من مكانته كمحرك 
يعــود  ممــا  االقتصاديــة،  للتنميــة  رئيــس 

بالنفع على االقتصاد الوطني.
وأضــاف: “مــن حســن الطالــع أن تتزامــن 
هذه المبادرة مع اكتمال البنية التشريعية 
العقــاري  للقطــاع  المنظمــة  والمؤسســية 
فــي المملكــة، مــن خــالل إصــدار القوانين 
والتشــريعات العقارية وتشــكيل مؤسسة 
التنظيــم العقــاري مما ســيعود بالنفع على 
الجميع ويحقق توجهات القيادة الرشيدة 
والحكومــة الموقرة لدعم ومســاندة النمو 

في القطاع العقاري”.

وأكــد الســادة أّن الجمعية تســعى لتطوير 
الوســاطة  مجــال  فــي  العامليــن  أداء 
واالستشــارات العقارية إلى جانب ُأســس 
العقــاري  والتثميــن  التســويق  ومعاييــر 
حســب المعايير الدولية من خالل طرحها 

للعديــد من البرامــج التعليمية والتدريبية 
إلــى  ومنتســبيها  الجمعيــة  ألعضــاء 
جانــب الراغبيــن فــي االلتحــاق بالدورات 
المختصة بأمــور التثمين العقاري ومجال 
الوســاطة والتســويق العقــاري مــن خــالل 
دعــم “تمكيــن” لهــذه البرامــج لتطوير هذا 

القطاع الهام في البحرين.
الشــريك  ارتقــاء،  دار  أعربــت  ذلــك،  إلــى 
التنفيذي للمبادرة عن سعادتها بمشاركتها 
في إطالق هذه المبادرة الوطنية بمساندة 
إطــالق  ستشــهد  حيــث  “تمكيــن”،  مــن 
ثــالث مبــادرات مــن الــدورات التدريبيــة 

التخصصية في المجال العقاري.

المنامة - تمكين

“تمكين” و“البحرين العقارية” يؤهالن 90 بحرينيًا

عبدالكريم السادة

جناحي: فخورون 
بالمساهمة 

في مساندة 
المبادرات 

الوطنية 

إبراهيم جناحي

ا يستعدون للعمل بمبنى المسافرين  40 بحرينيًّ
رحبــت شــركة مطــار البحريــن بانضمام 40 من الشــباب البحريني من الجنســين إلى كوادر العمل في الشــركة من 
خالل برنامج “تحليق” وشركة “هال بحرين” وقسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديد، إذ سيعمل منتسبو 
برنامــج “تحليــق” ولمــدة أربــع ســنوات فــي مختلف إدارات شــركة مطــار البحرين، بما فــي ذلــك إدارة تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت، إدارة التطويــر والشــؤون الفنيــة، إدارة الشــؤون التجاريــة والتســويق وإدارة الموارد 
البشــرية ليكتســبوا المعرفــة النظريــة والخبــرة العمليــة، حيــث ســيعملون فــي مجــاالت متخصصــة مــن شــأنها 

المساهمة في دعم مسيرة النهوض بقطاع الطيران في المملكة.

 بينما ســيكون لموظفي هــال بحرين الجدد دور محوري 
فــي مبنــى المســافرين الجديــد، حيــث ســيعملون علــى 

ضمــان اســتمتاع أعــداد المســافرين المتزايــدة بتجربــة 
متميزة تتســم بالحفاوة والرفاهيــة وخالية من العقبات 

والتوتــر داخل منشــآت المطــار. إذ ســيقدمون مجموعة 
واســعة مــن الخدمــات رفيعــة المســتوى، بمــا فــي ذلــك 
وإدارة  والكونســيرج  والمســاعدة  االســتقبال  خدمــات 

صاالت االستراحات والنقل وغيرها الكثير.
 وأعرب الرئيس التنفيذي لشــركة مطار البحرین محمد 

الفريــق  أعضــاء  مــع  العمــل  إلــى  تطلعــه  عــن  البنفــالح 
الجــدد خالل فتــرة االســتعداد لالفتتاح الرســمي لمبنى 
المســافرين الجديــد فــي وقــت الحــق مــن هــذا العــام، 
أمــًرا  يعــد  المناســبين  األشــخاص  تعييــن  أن  مضيًفــا 
ا لتحقيق أهداف برنامج تحديث المطار الرامية  ضروريًّ

إلــى االرتقــاء بالتجربــة الكليــة لمرتــادي مطــار البحرين 
الدولي وزيادة نسبة إسهام قطاع الطيران في االقتصاد 
المحلي. وأكد البنفالح أن شركة مطار البحرين ما زالت 
ملتزمــة كعهدهــا بتطويــر المواهب وتدريــب الموظفين 
الشــباب لتقلــد المناصــب القيادية في مجــاالت الطيران 
المتخصصة، مشيًرا إلى أهمية خدمات الضيافة والدعم 
التــي تقدمهــا شــركة هــال بحريــن، إذ تمثل إحــدى ركائز 
برنامج تحديث المطار، كما سيلعب أعضاء فريقها دوًرا 
ــا فــي ضمان تمّيز بوابــة البحرين األولــى كأحد أبرز  مهمًّ

الموانئ الجوية الرائدة في العالم.

المحرق - شركة المطار

أمل الحامد من السنابس

السنابس - الغرفة:  تستضيف قاعة  «
األعمال بالطابق الثالث ببيت التجار في 

تمام الساعة 10:00 صباح اليوم )اإلثنين(، 
لقاًء تشاوريًّا لمناقشة التحديات التي 

تواجه قطاع األغذية والخاصة بوزارة 

 الصحة.     
  وسيحضر اللقاء الذي تنظمه غرفة تجارة 

وصناعة البحرين ممثلة بلجنة الثروة 
الغذائية برئاسة خالد األمين،   بالتعاون مع 
 وزارة الصحة،   عدداً من المسؤولين بالوزارة. 

 ووجهت الغرفة دعوتها إلى جميع تجار 
األغذية بالبحرين والمهتمين لحضور اللقاء 

المهم ومناقشة جميع األمور مع وزارة 
الصحة واإلجابة عن االستفسارات ذات 

العالقة.

“الغرفة” تدعو للقاء مشترك مع “الصحة”
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -55348( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدناه بطل���ب معاملة مش���تركة، فعلى كل من لدي���ه اعتراض 

قانون���ي التقدم إلى اإلدارة خال خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاريخ اإلع���ان بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: خالد يوسف محمد اسماعيل

االسم التجاري الحالي: بووليد لكي المابس

االسم التجاري المطلوب: برادات بو وليد

قيد رقم: 1-26711

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
فيصل عبدهللا ميرزا محمد البلوشي لمؤسسة الشاهين الذهبي لالعاب واالدوات 
المنزلية1، المس���جلة بموجب القيد رقم 27872 طالبا تحويل الفروع التالية: -1-7
15-14-13-12-8 للمؤسس���ة الفردي���ة المذكورة أعاه إلى فروع لش���ركة دار النجم 

للتجارة ذ.م.م المسجلة موجب القيد رقم 93752 والمملوكة للسادة:
1. أنيسة علي يوسف محمد

AMEEN NUSRATH MOHAMMED IQBAL MUSBA .2
3. عزيز النساء مختصر محي الدين عبدالقادر

4. فيصل عبدهللا ميرزا محمد البلوشي
MOHAMMED WASIF .5

MOHAMMED IQBAL AZIZUDDIN MUSBA.6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن تحويل موسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 27872 

 تاريخ: 27/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )43082( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة المدار األمثل 
لالستشارات االدارية ش.ش.و لمالكها سامر بشير خانكان

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

ش���ركة االجراس الكبيرة للتنظيفات ش.ش.و لمالكها موس���ى عبدالكريم مهدي، 

والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 105213، طالبين  إش���هار انته���اء أعمال تصفية 

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

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/ حسن عيسى احمد يحيى علي يإعتباره المصفي القانوني  شركة المدار 
األمث���ل لاستش���ارات االدارية ش.ش.و لمالكها س���امر بش���ير خانكان، المس���جلة  
كشركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم 104589، طالبا  إشهار انتهاء أعمال 
تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 

إليها اصحاب ش���ركة ماس���تر مس���لز والمس���جلة بموجب القيد رقم 81156 

طالبين تحويل الشركة إلى المؤسسة الفردية، لتصبح باسم السيد خديجة 

ميرزا منصورا حسين الزاكي، لتصبح تحت اسم ماستر مسلز 

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خال مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 

إليها مالك ش���ركة أسطورة كافيه ش.ش.و لمالكها السيد ناصر مهدي جواد 

علوي المس���جلة بموجب القيد رقم 123290 بطلب تحويل الشركة بالكامل 

إل���ى ف���رع لمؤسس���ة أن دريم كافيه المس���جلة بموجب القي���د رقم 114412 

المملوكة لنفس المالك السيد ناصر مهدي جواد علوي.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة تضامن 

إلى موسسة فردية

القيد: 81156 

 تاريخ: 30/12/2018

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

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى موسسة فردية

القيد: 123290 

 تاريخ: 27/4/2019

تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن بيع فلل سكنية في منطقة الرفاع
فيوز، ووضعها بالمزاد العلني وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم

0/42017/0134/85
1. في���ا س���كنية تتكون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 2,127.0 متر مربع، 

السعر األساسي 639,000 دينار بحريني.
2. في���ا س���كنية تتكون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 2,707.0 متر مربع، 

السعر األساسي 747,000 دينار بحريني.
3. في���ا س���كنية تتكون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 3,045.0 متر مربع، 

السعر األساسي 855,000 دينار بحريني.
4. في���ا س���كنية تتكون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 4,416.0 متر مربع، 

السعر األساسي 900,000 دينار بحريني.
5. في���ا س���كنية تتكون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 5,295.0 متر مربع، 

السعر األساسي 990,000 دينار بحريني.
6. في���ا س���كنية تتك���ون من 5 غ���رف، مس���احة األرض 5,586,0 متر مربع، 

السعر األساسي 1,026,000 دينار بحريني.
موع���د جلس���ة المزايدة في ي���وم األربعاء المواف���ق 2019/5/15 ، في تمام 

،)9:00am( الساعة التاسعة صباحًا
موق���ع المزاي���دة في قاعة محكم���ة التنفيذ الرابعة في مبن���ى وزارة العدل 

في المنطقة البلوماسية.
ماحظة هامة:

فعل���ى الراغبي���ن بالدخ���ول في المزايدة مراجعة الس���يد/ إيه���اب فريد من 
شركة عقارات كارلتون )مكتب الوساطة العقاري المكلف( بالبيع على نقال 
رقم 4499 - 3650 أو رقم مكتب 2827 - 1729 ، أو مراجعة إدارة التنفيذ 
ب���وزارة العدل والش���ئون اإلس���امية والوقاف في أوقات الدوام الرس���مي 
وذل���ك بموج���ب مل���ف التنفي���ذ رق���م 85 / 0134 / 42017 / 0، أو بالحضور 
الش���خصي لقاعة المحكم���ة المذكور أعاه في التاريخ والس���اعة المحددة 

أعاه.

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني
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إسرائيل تطلق سراح أسيرين 
وتعيدهما إلى سوريا

أطلقت إسرائيل سراح أسيرين أمس 
األحد وأعادتهما إلى سوريا فيما 

وصفتها دمشق بأنها عملية تبادل 
بوساطة روسية بعد أن استعادت 

إسرائيل رفات جندي مفقود منذ فترة 
طويلة. وسلمت روسيا، حليف دمشق 
الرئيسي، الشهر الجاري رفات الجندي 

اإلسرائيلي زخاري باومل ومتعلقاته 
الشخصية.  وكان قد أعلن فقد باومل 
إلى جانب جنديين إسرائيليين آخرين 

في معركة بالدبابات عام 1982 مع 
قوات سورية في لبنان.

وذكر مصدر حكومي سوري أن دمشق 
ضغطت على موسكو لتأمين إطالق 

سراح أسرى في إسرائيل.

منشور للسفارة األميركية يغضب العراق.. و “يتجاوز األعراف”

“مليارات خامنئي” تثير أزمة ثالثية

أدى الكشف عن الصندوق األسود لثروة المرشد اإليراني علي خامنئي، إلى أزمة متعددة األطراف والدوافع، فبينما التزمت إيران الصمت حيال أخطر تقرير يطال 
فساد رأس نظامها، هبت الحكومة العراقية وبعض الساسة العراقيين للدفاع عنه، لكن النيران التي وجهوها إلى واشنطن طالت أيضا وبدون سبب مملكة البحرين.

فقد نشرت السفارة األميركية في بغداد 
مساء الخميس الماضي منشورا تطرق 
إلــى حجــم الفســاد الهائــل المستشــري 
داخل أروقة النظام اإليراني، وال ســيما 

مرشده، علي خامنئي.
وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية 
بموقــع “فيســبوك” :”يستشــري الفســاد 
فــي جميــع مفاصــل #النظام_اإليراني، 
مرشــد  فممتلــكات  القمــة  مــن  بــدءا 
النظــام علــي خامنئــي وحــده تقــدر بـــ 
200 مليــار دوالر، بينمــا يــرزح كثير من 
أبناء الشــعب تحت وطأة الفقر بســبب 
الوضع اإلقتصادي المزري الذي وصلت 
إليــه إيــران بعــد أربعين عامــا من حكم 

الماللي”.
وأرفقــت الســفارة التعليــق بصــورة 
المرشــد خامئنــي، وحملــت عنــوان 

“وجوه النظام اإليراني الفاسد”.
وتضرب تغريدة السفارة األميركية 
على الوتر الحساس في إيران التي 
يتــداول مواطنوها وبعض الساســة 
الغاضبون هناك معلومات تشير إلى 
أرقــام تقتــرب ممــا أعلنتــه الســفارة 
الــذي  المرشــد  ثــروة  يخــص  فيمــا 

طالما يقدم نفسه كزعيم زاهد.
لكــن بــدال مــن أن يخــرج رد رســمي 
من طهران على ما أعلنته واشــنطن 
عبــر ســفارتها فــي بغــداد، جــاء الرد 
عندمــا  الخضــراء  المنطقــة  مــن 
أصــدرت وزارة الخارجيــة العراقية 
بيانا احتجاجيا وصفت فيه منشور 
السفارة بأنه يمثل تجاوزا لألعراف 
الدوليــة  والقواعــد  الدبلوماســية، 
التي تحكم عمل البعثات في الدول 

المضيفة، وطالبت بحذفه.
الحــد،  هــذا  عنــد  األمــر  يقــف  ولــم 
الصــدري  التيــار  زعيــم  خــرج  فقــد 

مقتــدى الصــدر ببيــان دعا فيــه إلى 
فــي  األميركيــة  الســفارة  إغــالق 
بغــداد، وهــدد باســتهدافها في حال 
العــراق عالقــا فيمــا وصفــه  أصبــح 
بالصــراع األميركــي اإليرانــي. ولــم 
يكتف الصدر بذلك، فقد زج بمملكة 
البحريــن وقيادتهــا فــي األمــر، ممــا 
البحرينيــة  الخارجيــة  وزارة  دفــع 
إلى اســتدعاء القائم بأعمال سفارة 
العراق لديها، معربًة عن اســتنكارها 
واعتراضها الشــديدين لهــذا البيان، 
محملًة الحكومة العراقية مسؤولية 

أي تدهور للعالقات بين البلدين.

تشتيت االنتباه

وينظــر إلى الجــدل المندلع بين أطراف 
ال ناقــة لهــا وال جمــل في ثروة المرشــد 
اإليرانــي، علــى أنــه محاولــة لتشــتيت 
األنظــار عــن الحقائــق التــي لــم تعــد 

خفيــة علــى الشــعب اإليراني الذي 
40 عامــا عجافــا ذاق فيهــا  أكمــل 

الفقر والقمع تحت حكم الماللي.
ثــروة  بشــأن  األميركيــة  الســفارة  فتقديــر 
خامنئــي، يقتــرب ممــا قالــه موقــع “دولــت 
بهــار” المقــرب مــن أحمــدي نجــاد الــذي كان 
ينظــر إليــه في وقت مــن األوقــات على أنه 
ابن المرشــد من شــدة قربه منه. وقد كشف 
الموقــع فــي مــارس 2018، أن حجــم ثــروة 
المرشــد علــي خامنئــي والمؤسســات التــي 
يســيطر عليهــا يصــل إلــى 190 مليــار دوالر 
بنهــب  المرشــد  الموقــع  واتهــم  أميركــي.  
أموال اإليرانيين، ومواصلة القمع إلســكات 
المنتقديــن، الذيــن خرجــوا فــي تظاهــرات 
منــددة باألوضاع االقتصادية المتردية بين 

عامي 2017 و2018.

سلطة مطلقة

إيــران  فــي  الحكــم  نظــام  ويكفــل 

األعلــى،  للمرشــد  مطلقــة  صالحيــات 
تجعــل له الســلطة العليا واليــد الطولى 
فــي الســيطرة علــى الحيــاة السياســية 
والدينيــة فــي البــالد، فــي مقابــل أدوار 
وباقــي  والحكومــة  للرئيــس  محــدودة 
خامنئــي  أن  يبــدو  لكــن  المســؤولين، 
يتمتــع بمــا هــو أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، 

خاصة في المجاالت االقتصادية.

وسلط تحقيق سابق أجرته وكالة  «
“رويترز”، الضوء على أنشطة 

متشعبة لمؤسسة عمالقة يسيطر 
عليها المرشد األعلى، تعرف 

باسم “هيئة تنفيذ أوامر اإلمام” 
أو اختصارا “ستاد”، وهي هيئة 

لمصادرة العقارات واألراضي دون 
وجه حق، تضع تحت تصرفه 
الشخصي ما يقترب من 100 

مليار دوالر بين ثروة في حسابات 
سرية، وأصول غير خاضعة للرقابة 

تقريبا.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

القدس المحتلة ـ رويترز:

منشور عن ثروة خامنئي للسفارة االميركية في بغداد 

أنقرة ـ رويترزطهران ـ رويترزكاراكاس ـ أ ف ب

دعا الزعيم المعارض في فنزويال، خوان غوايدو، مجددًا الجيش، إلى التوقف 
عن دعم الرئيس نيكوالس مادورو، وذلك خالل تظاهرة شــارك فيها بالعاصمة 

كراكاس، في إطار الضغوط لدفع الرئيس إلى االستقالة.

واختــار غوايــدو، الــذي اعترفــت نحــو 50 
دولة به رئيسًا انتقاليًا للبالد، حي األعمال 
فــي كــراكاس لقيــام المئــات مــن أنصــاره 
بــأداء قســم يميــن الــوالء للمعارضــة فــي 
“لجــان تعبئــة شــعبية”. كمــا توجــه  إطــار 
الجيــش،  إلــى  جديــدة  مــرة  كلمتــه  فــي 
الــذي يســيطر بشــكل خــاص علــى القطاع 
النفطــي، رئة االقتصــاد الفنزويلي. واعتبر 
إال  “أساســي،  الجيــش  دعــم  أن  غوايــدو 

ننتظــر  أن  يمكــن  وال  يمــر  الوقــت  أن 
“لــدى  أن  إلــى  مشــيرًا  األبــد”،  إلــى 
العســكريين فرصة تاريخية للخروج 
مرفوعــي الــرأس” فــي حــال انضموا 

إلــى المعارضــة. ودعــا غوايدو 
أنصــاره إلــى النــزول بكثافــة 

األول  فــي  الشــارع  إلــى 

مــن مايو بمناســبة عيد العمــال لكي تكون 
التظاهرة في هذا اليوم “األكبر في تاريخ” 
“اغتصــاب  إنهــاء  إلــى  وصــوالً  فنزويــال 
الســلطة” مــن قبــل مــادورو، وفــق قولــه. 
ويتهــم مــادورو غوايــدو بالســعي للقيــام 
بانقالب عليه بمساعدة اإلدارة االميركية.

 وفي الجانب اآلخر من العاصمة،  «
تجمع آالف األشخاص من أنصار 

مادورو لالحتفال بخروج فنزويال 
من منظمة الدول األميركية، 

التي تتخذ من واشنطن مقرًا. 
وكانت الحكومة الفنزويلية 

تتهم المنظمة بالمشاركة في 
حملة لزعزعة االستقرار 

في البالد لصالح 
المعارضة.

قــال وزيــر الخارجيــة اإليراني محمد جواد ظريف إنه ســيزور كوريا الشــمالية 
بينما يصارع البلدان تحت وطأة العقوبات األميركية.

ونقلــت وكالــة أنباء الجمهورية اإلســالمية 
اإليرانيــة الرســمية أمس األحــد عن محمد 
جواد ظريف قوله إن الزيارة تم التخطيط 

لها وسيتم اإلعالن عن موعدها قريبًا.
العقوبــات  المتحــدة  الواليــات  وصعــدت 
انســحاب  منــذ  إيــران  علــى  المفروضــة 
الرئيــس دونالــد ترمب مــن اتفاقها النووي 
العــام  العالميــة  القــوى  مــع   2015 لعــام 
الماضــي. كمــا شــددت الواليــات المتحــدة 
العقوبات على كوريا الشمالية في محاولة 

إلقناعها بالتخلي عن أسلحتها النووية.
وزار وفد برلماني إيراني كوريا الشمالية 

دبلوماســيي  كبيــر  فــي ديســمبر وزار 
كوريــا الشــمالية، ري يونــغ هــو، إيران 

في أغسطس.
متصــل،  ســياق  فــي 
إعــالم  وســائل  نقلــت 

رســمية إيرانيــة عــن ظريــف أمــس األحــد 
قولــه إن االنســحاب من معاهــدة للحد من 
انتشــار األسلحة النووية من بين “خيارات 
عديدة” أمام إيران بعدما شددت الواليات 

المتحدة العقوبات.
الشــهر  هــذا  المتحــدة  الواليــات  وصنفــت 
الحــرس الثــوري اإليرانــي منظمــة إرهابية 
للنفــط  المســتوردة  الــدول  مــن  وطلبــت 
اإليرانــي التوقــف عن شــرائه بحلــول مايو 

أو مواجهة عقوبات.

ونسبت هيئة اإلذاعة والتلفزيون  «
اإليرانية إلى ظريف قوله 

“خيارات الجمهورية اإلسالمية 
عديدة وسلطات البالد 

تبحثها.. واالنسحاب من 
معاهدة الحد من انتشار 
األسلحة النووية أحدها”.

توعــد الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، بمواجهــة معارضيــه داخــل حزبــه، بعــد 
أسابيع من هزيمته الصادمة باالنتخابات المحلية في أنقرة واسطنبول، وفق “رويترز”.

حتــى  باللــوم  وأنصــاره  أردوغــان  ويلقــى 
اآلن فيمــا يتعلق بالخســارة فــي أهم المدن 
التركيــة علــى تزوير نفذتــه مجموعات غير 
محــددة، كمــا تقدموا بسلســلة مــن الطعون 

القانونية لالعتراض على النتائج.
فــي كلمــة  التركــي،  الرئيــس  وجــاء توعــد 
ألقاهــا أمام حزب العدالة والتنمية الســبت، 
دون تحديــد أي أســماء، قائــالً: “في الوقت 
الــذي نقاتــل فيه فــي الخارج )فــي مواجهة 
كان  أقــول،  أن  يجــب  األخــرى(،  األحــزاب 
بيننــا أشــخاص )أعضــاء فــي حــزب العدالة 

الداخــل  مــن  لنــا  يســيئون  والتنميــة( 
أيضًا”.

وأضــاف: “تــرد لنا أخبــار حول كل ما 
يجري في أي إقليم، وفي أي منطقة. 

نحــن نعلــم بكل ما يــدور. ومن 
أجل مســتقبل هذه المنظمة، 

ســوف يتم محاســبتهم ولــن نتحمل تبعات 
ماهيــة  أردوغــان  يوضــح  ولــم  أفعالهــم”. 
اإلجــراءات التــي يهــدد باتخاذهــا. وكانــت 
الســلطات التركيــة قــد قامت بإنهــاء خدمة 
أو إقالــة 150 ألف موظف مدني وعســكري 
تــورط  بمزاعــم  األخيــرة،  الســنوات  فــي 
الكثيرين منهم في انقالب عســكري فاشــل 
عام 2016، فيما تم ســجن أكثر من 77 ألف 

شخص قيد المحاكمة. 

وال تزال السلطات تشن حمالت  «
اعتقال واسعة النطاق بانتظام. 

ووفقًا لنتائج االنتخابات المحلية، 
التي أجريت في 31 مارس، 

فاز حزب الشعب الجمهوري 
المعارض الرئيسي 

ببلدية أنقرة 
واسطنبول.

أردوغان يتوعد المعارضين في حزبهظريف يعتزم زيارة كوريا الشماليةغوايدو يكرر دعوة الجيش للتخلي عن مادورو
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طرابلس ـ أ ف ب

لندن ـ رويترز

لحكومــة  التابعــة  الســلطات  أعلنــت 
مقتــل  األحــد  أمــس  الوطنــي  الوفــاق 
أربعــة أشــخاص وجرح عشــرين آخرين 
في طرابلس، ونســبت هذه الغارات إلى 
قــوات المشــير خليفــة حفتر التي تشــن 

هجوما على العاصمة الليبية.
ومنــذ ثالثــة أســابيع، تجــري معــارك في 
جنــوب طرابلــس بيــن القــوات المواليــة 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي المعتــرف بها 
الرجــل  حفتــر  المشــير  وقــوات  دوليــا، 

بــدأ فــي  الــذي  القــوي فــي شــرق ليبيــا 
الرابــع مــن ابريل هجوما للســيطرة على 

العاصمة.
المســؤول  الهاشــمي  أميــن  وأعلــن 
اإلعالمــي فــي وزارة الصحــة في لوكالة 
قتلــى  أربعــة  “ســقوط  بــرس  فرانــس 
وأكثر من عشــرين جريحا تم نقلهم إلى 
مستشــفى أبــو ســليم العــام”، مؤكــدا أن 
“العدد مرشــح لالرتفاع بعد االنتهاء من 

حصرهم”.

أفادت وســائل إعالم محلية بريطانية، 
أمــس األحــد، بــأن انفجــارا هائــال وقــع 
بالعاصمــة  هيثــرو  مطــار  محيــط  فــي 
البريطانية لنــدن. وقال موقع صحيفة 
دوي  إن  البريطانيــة  ســتار”  “ديلــى 
صناعــي  موقــع  فــي  ســمع  انفجــارات 
بالقــرب مــن مطــار هيثرو ممــا أدى إلى 
ارتفــاع عمــود مــن الدخــان األســود مــا 

يدل على حريق هائل.

صــورا  ونشــطاء  عيــان  شــهود  ونشــر 
ومقاطــع فيديــو وثقــت لحظــة تصاعد 
أشــارت  ذلــك،  إلــى  الدخــان.  أعمــدة 
أن عشــرة  إلــى  البريطانيــة  الصحيفــة 
عربــات إطفــاء و70 إطفائيــا تواجــدوا 
في المــكان إلخماد الحريق، الذي يقال 

إنه في “مستودع فحم قديم”.
هــذا ولــم يتــم بعــد الكشــف عــن ســبب 

اندالع الحريق.

4 قتلى و20 جريحا في ضربات جوية في ليبيا

انفجار هائل يهز محيط مطار هيثرو في لندن

الخرطوم ـ وكاالت دبي ـ وكاالت

قالــت قــوى إعــالن الحريــة والتغييــر الســودانية، أمــس األحــد، إنها لــن تتراجع عن تســليم مقاليد الحكم لســلطة انتقاليــة مدنية، 
تضطلع بمهام الفترة االنتقالية، وُترسي األساس لدولة مدنية ديمقراطية تجعل من الحرية والسالم والعدالة واقع معاش.

الجولــة  محــور  أن  بيــان  فــي  وذكــرت 
األولــى مــن االجتماعــات بين قــوى إعالن 
العســكري  والمجلــس  والتغييــر  الحريــة 
المجلــس  “تكويــن  حــول  كان  االنتقالــي 
فيــه  تمســكنا  الــذي  االنتقالــي  الســيادي 
بوثيقــة الترتيبات االنتقاليــة المنبثقة عن 
إعــالن الحريــة والتغيير، وطــرح المجلس 

العسكري تمثيال نسبيا للمدنيين”.
وفــي ســياق آخر، يعتــزم ضباط الشــرطة 
دون،  ومــا  نقيــب  رتبــة  مــن  الســودانية، 
تقديــم مذكــرة مطلبيــة احتجاجــا على ما 
فــي  للعامليــن  الســيئة  باألوضــاع  ســموه 

الشرطة.
ســترفع المذكــرة إلــى المجلــس العســكري 
الشــرطة  إضــراب  مــع  تزامنــا  االنتقالــي 
عــن العمــل، ممــا أدى إلــى إغــالق مكاتــب 

أعــرب  ذلــك،  الــى  المواطنيــن.  خدمــات 
رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي عبد 
لــدور مصــر  الفتــاح البرهــان، عــن شــكره 
وتعــاون  ثقــة  وعلــى  للســودان،  الداعــم 
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس، 

للســعودية واإلمــارات  معّبــرا عــن شــكره 
كذلك. كما شكر البرهان االتحاد اإلفريقي 
والســعودية واإلمارات على “مد يد العون 
لهــا  كان  وقفتهمــا  أّن  مؤكــدا  للســودان”، 

تأثير كبير في هذه المرحلة.

كشف موقع “العربية” االخباري أمس االحد عن وثائقـ  تؤكد استعداد ميليشيا الحوثي للحربـ  كانت في مركز قيادة الميليشيات 
بمديرية كتاف بمحافظة صعدة بعد سيطرة الجيش الوطني عليه.

الوثائــق تثبــت نقل كميات كبيرة من األســلحة 
مــن مينــاء الحديــدة باتجاه الجبهــات بصعدة، 
وذلــك أثناء فتــرة الهدنة، في مخالفة صريحة 

التفاق ستوكهولم.
كمــا عثرت علــى وثائق توضح حــواالت بنكية 
تصــل قيمتهــا إلــى 100 ألــف دوالر خالل شــهر 

مارس الماضي.
كما أفاد مراســل “العربية” بالعثور على كميات 
زرعتهــا  التــي  هــة  الُمموَّ األلغــام  مــن  كبيــرة 
ميليشــيات الحوثــي داخــل المــزارع والمنــازل 
إليقــاع أكبــر عــدد مــن الخســائر البشــرية فــي 
فــي  المحــررة  القــرى  إلــى  العائديــن  صفــوف 

مديرية كتاف.
مــن جانب آخر، أعلنت القــوات اليمنية التابعة 
هــادي  منصــور  ربــه  عبــد  الرئيــس  لحكومــة 
تفجيرهــا، بدعــم مــن قــوات التحالــف العربي، 

حوالي 7 آالف لغم، انتزعتها في عدة مناطق.
بالمنطقــة  الهندســية  الفــرق  أن  وأضافــت 
العســكرية الخامســة بالتعاون مع خبراء ألغام 
فــي التحالــف، أتلفــت آالف األلغــام المتنوعــة، 
والتــي قالــت إن جماعــة “أنصــار هللا” الحوثــي 

زرعتها في مناطق متفرقة من مديرية حيران 
وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس.

ومن جهته، قال رئيس عمليات شعبة الهندسة 
العســكرية بالمنطقــة الخامســة، إن “إجمالي ما 

انتزعته الفرق الهندسية بلغ 32 ألف لغم.

استمرار االعتصام خارج مقر الجيش في العاصمة الخرطوم )اف ب( يمنيون يتجمعون حول موقع تعرض العتداء حوثي في مدينة تعز )اف ب(

واإلمارات والسعودية  بمصر  يشيد  السوداني”  “العسكري  رئيس  القــوات اليمنيــة تفجــر 7 آالف لغــم زرعهــا المتمــردون
“الحرية والتغيير” تتمسك بسلطة مدنية وثائق: الحوثيون يستعدون للحرب



جاكرتا ـ أ ف ب

ُقتــل 10 أشــخاص علــى األقل وُفقد 8 آخرون بعد أيــام من هطول أمطار غزيرة 
تسببت بفيضانات وانزالقات أرضية في جزيرة سومطرة اإلندونيسية، بحسب 

ما أفادت السلطات أمس األحد.

فيمــا  ألــف شــخص،   12 نحــو  إجــاء  وتــم 
تضرر العديد من المباني والجسور والطرق 
التــي  الســيئة  الجويــة  األحــوال  بســبب 
أثــرت علــى 9 مناطــق وبلدات فــي مقاطعة 

بينغكولو، بحسب مسؤولين.
وانحســرت الميــاه فــي بعــض المناطــق، إال 
أن مســؤولين حــذروا مــن أن حجــم الضــرر 
لــم يعــرف بعــد، وأن بعض المناطــق ال تزال 
مقطوعــة عــن باقــي البــاد. وصرح ســتوبو 
بــورو هوغروهــو، المتحــدث باســم الوكالــة 
الوطنية للكوارث، أن “تأثير هذه الكارثة قد 
يــزداد”، مضيفــًا أن عديديــن جرحــوا كذلــك 

فــي الفيضانات. وقــال إن “انهيارات أرضية 
وفيضانــات يمكــن أن تحدث مــرة أخرى إذا 
اســتمر هطول األمطار الغزيرة” وأضاف أنه 
مــن المحتمــل حــدوث “كارثــة ثانويــة” على 
شــكل أمــراض جلديــة والتهابــات تنفســية 
حادة بسبب ضعف الظروف الصحية وعدم 

توفر المياه النظيفة.

وأدت فيضانات في أنحاء من  «
العاصمة جاكرتا هذا ألسبوع إلى 

مقتل شخصين على األقل، وأجبرت 
أكثر من 2000 آخرين على الفرار من 

منازلهم.

لندن ـ وكاالت

تلقــت أجهــزة االســتخبارات البريطانيــة معلومــات بشــأن مخططــات لتنظيــم “داعش”، 
بهدف تنفيذ هجمات في بريطانيا وأوروبا عبر ما يعرف باسم “خاليا التماسيح”.

خطــط  البريطانيــة  االســتخبارات  وتــدرس 
هــذه الخايا التي تتكــون من “عناصر نائمة” 

تتبع التنظيم اإلرهابي، وتنفذ أوامره.
وتأتــي التحقيقات البريطانية عقب الكشــف 
عــن أن قائــد الجماعة المتطرفــة التي نفذت 
الهجــوم الدامــي فــي ســريانكا مؤخــرا، قــد 
عمــل بنــاء علــى أوامــر تلقاهــا مــن إرهابيين 
بريطانيين متواجدين في سوريا، بمن فيهم 

الداعشي المعروف باسم جون.
ويعتقــد مســؤولو االســتخبارات البريطانيــة 
اللطيــف جميــل محمــد  االنتحــاري عبــد  أن 
قــد تــدرب فــي ســوريا علــى أيــدي إرهابيين 
لتنفيــذ  إلــى ســريانكا  بريطانييــن، وأرســل 
مهمته التي كانت واحدة من هجمات طالت 

كنائــس وفنــادق، وأســفرت عن ســقوط 360 
قتيــا، بينهــم 8 بريطانييــن. وبحســب تقرير 
لصحيفــة “صنــداي تايمــز” البريطانيــة، فــإن 
مســؤولي الشرطة البريطانية دعوا العاملين 
في المســاجد والكنائــس ببريطانيا للحصول 
األعمــال  بمكافحــة  تتعلــق  تدريبــات  علــى 

اإلرهابية، تحسبا ألي هجمات قد تقع.

ويخشى خبراء أمنيون من وقوع  «
حوادث كالتي هزت سريانكا، بعد 
أن غير “داعش” من استراتيجيته 
اإلرهابية إثر هزيمته في كل من 

سوريا والعراق، وتحوله لاعتماد على 
المنتسبين المتواجدين في خايا 

منتشرة في دول العالم.

ميالنو ـ رويترز

دعا البابا فرنسيس أمس األحد إلى إجالء الالجئين من مراكز احتجاز في ليبيا 
مع تصاعد حدة المعارك هناك.

وقال البابا في كلمة ألقاها أمس األحد 
فــي  المائكــي  التبشــير  صــاة  خــال 
الفاتيكان إن األحــوال المتردية بالفعل 
تدهــورت  المراكــز  تلــك  فــي  هــم  لمــن 

بسبب الصراع الدائر.
أســرع  فــي  اإلجــاء  ”أناشــد  وأضــاف 
وقــت ممكــن عبــر الممــرات اإلنســانية 

خاصة النساء واألطفال والمرضى“.
وتبــرع بابــا الفاتيكان فرانســيس بمبلغ 
ألــف دوالر لمســاعدة المهاجريــن   500
المســاعدة  وتقديــم  المكســيك،  فــي 
لمشــاريع محليــة توفر الغذاء والســكن 
والضروريــات األساســية. ونقلت وكالة 

بنــس  بيتــرز  مؤسســة  عــن  رويتــرز، 
األمــوال  هــذه  جمــع  عــن  المســؤولة 
والدعم المالي قولها في بيان إنه سيتم 
توزيعها على 27 مشروًعا تروج لها 16 

أبرشية وجماعة دينية مكسيكية.
وبشــكل خاص، تهدف المساعدات إلى 
دعــم أكثــر مــن 75000 شــخص وصلوا 
2018، فــي ســت  إلــى المكســيك عــام 

قوافل مهاجرة.

ويقول البيان “كل هؤالء األشخاص  «
تقطعت بهم السبل، ولم يتمكنوا 
من دخول الواليات المتحدة.. إنهم 

بدون مأوى أو مصدر رزق”.

قتلى وآالف المشردين في 
فيضانات إندونيسيا

“داعش” يهدد أوروبا عبر 
“خاليا التماسيح”

بابا الفاتيكان يتبرع 
لمساعدة المهاجرين

كاريكاتير يحرج “نيويورك تايمز”.. ويجبرها على االعتذار

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

قّدمت صحيفة “نيويورك تايمز” األميركية اعتذاراتها بعد نشــرها رســمًا 

اعتبــر “معاديــا للســامية”، يظهر فيه رئيــس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين 

نتنياهو والرئيس األميركي دونالد ترامب.

الدوليــة  النســخة  فــي  الخميــس  ُنشــر  الــذي  الرســم  وُيظهــر 

للصحيفة، نتنياهو على شكل كلب وفي عنقه طوق تتدلى منه 

نجمة داوود، ُيرشد ترامب الذي يبدو ضريرًا ويعتمر قلنسوة.

واعتبر قسم الرأي في صحيفة “نيويورك تايمز” في االعتذارات 

التي ُنشــرت على موقع تويتر وسُتنشــر أيضًا في عدد االثنين، 

أن الرسم “يتضّمن كليشيهات معادية للسامية”.

وأضافت الصحيفة أن “الصورة كانت مسيئة، وكان الحكم بنشرها  «

خاطئًا”.

الفاتيكانلندنجاكرتا

أعلن رئيس األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية محمد باقري أن إيران قادرة على إغالق مضيق هرمز االستراتيجي في 
الخليج، “إذا اضطرت إلى ذلك”.

ووفقــا لوكالــة أنباء “ميــزان” الحكومية، قال 
باقــري فــي تصريحــات للصحافييــن، أمــس 
األحــد، “إن المســؤولين اإليرانييــن أوضحــوا 
أن إيــران ال تريــد إغاق هرمــز، وأن بحريتها 
توفــر األمــن للماحــة فــي المضيــق، لكن في 
قبــل  مــن  العــداء  مــن  المزيــد  وجــود  حالــة 

األعداء سنكون قادرين على إغاقه”.
وأضــاف: كمــا تجتاز شــحنات النفط والســلع 
التابعة إليران والبلدان األخرى هذا المضيق، 
وكمــا أكــد المســؤولون اإليرانيــون، فإنــه إذا 
ســنواجهه.”  هرمــز  أمــن  زعزعــة  أحــد  أراد 
وقــال:”إن لــم یمــر نفطنــا فــا أحــد ســيصدر 

نفطه عبر مضيق هرمز”.
وأتــت تلــك التصريحــات بعــد أن قــال قائــد 
القيادة المركزيــة األميركية، الجنرال كينيث 

إن  الســبت،  يــوم  تصريحــات  فــي  ماكنــزي، 
“الواليــات المتحــدة ستنشــر األدوات الازمة 
لمواجهة أي أعمال خطيرة تقوم بها إيران”.

وكان وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمد جواد 
الحــرس  قــادة  تصريحــات  ناقــض  ظريــف 
الثــوري حــول إغــاق مضيــق هرمــز إذا تــم 
حظــر صــادرات النفــط اإليرانــي، قائــاً فــي 
نيويــورك،  إلــى  زيارتــه  خــال  تصريحــات 
األربعــاء الماضــي، إن “اإلبقــاء علــى مضيــق 
هرمــز مفتوحــًا مــن مصلحــة األمــن القومــي 

اإليراني”.
كان  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  أن  يذكــر 
هــدد يــوم 22 أبريــل، بإغــاق مضيــق هرمــز 
االســتراتيجي في الخليــج العربي وذلك بعد 
ســاعات مــن أنباء عــن نية واشــنطن اإلعان 

عــن إلغــاء اإلعفاءات االســتثنائية عن الدول 
الثماني التي ال تزال تستورد النفط اإليراني.
وقــال قائــد القــوة البحريــة بالحــرس الثوري 
اإليرانــي، علــي رضــا تنكســيري، فــي مقابلــة 
مــع قناة “العالم” اإليرانية الحكومية، االثنين 
الماضــي، إن “مضيــق هرمــز هــو ممــر بحــري 
وفق القوانين الدولية وســنغلقه إذا تم منعنا 

من استخدامه”.
وأدى حظر النفط اإليراني بشكل كلي، وقبل 
ذلــك إعان الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
الحــرس  تصنيــف  الجــاري،  أبريــل   8 فــي 
الثــوري اإليرانــي كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة، 
إلــى صراعات داخــل النظام اإليراني بين من 
يؤيــد المفاوضــات مــع أميــركا ومــن يرفــض 

التنازل ويهدد بالحرب.

طهران ـ وكاالت

إيــران تهـــدد مجـــددا بإغـــالق هرمــز
نفطه ــدر  ــص ــي س أحــــد  فـــا  ــق  ــي ــض ــم ال ــر  ــب ع ــا  نــفــطــن ــر  ــم ي لـــم  إن  ــري:  ــ ــاق ــ ب

طهران ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

مــن  االنســحاب  بإمكانيــة  إيــران  هــددت 
معاهــدة للحد من انتشــار األســلحة النووية، 
طــرف  مــن  عليهــا  العقوبــات  تشــديد  بعــد 
واشــنطن. وقــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي 
إن  األحــد،  أمــس  ظريــف،  جــواد  محمــد 
االنســحاب مــن المعاهــدة مــن بيــن “خيارات 
عديــدة” أمــام إيران، بعدما شــددت الواليات 
حســبما  طهــران،  علــى  العقوبــات  المتحــدة 

قالت وسائل إعام رسمية.
ونســبت هيئة اإلذاعــة والتلفزيــون اإليرانية 
إلــى جواد ظريف قوله: “خيارات الجمهورية 
اإلســامية عديــدة وســلطات البــاد تبحثها. 
واالنســحاب مــن معاهــدة الحــد مــن انتشــار 

األسلحة النووية أحدها”.
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب قــد 
تعهد فــي فبراير الماضي بأال تحصل طهران 
“إنهــم  قائــا:  نوويــة،  أســلحة  علــى  مطلقــا 

)اإليرانيين( يفعلون أمورا، أمورا سيئة”.
“دكتاتوريــة  إيــران  وقتهــا،  ترامــب  وأكــد 
فاســدة”، ولــن تحصل علــى الســاح النووي، 
مضيفــا أن “واشــنطن لــن تغلــق أعينهــا عــن 
نظــام ينــادي بالموت ألميــركا”. ونــوه إلى أن 
فــي  الراديكالــي  للنظــام  تصــدت  واشــنطن 
طهــران، مشــددا: “لن نســمح إليــران بامتاك 
الســاح النــووي”، مشــيرا إلــى أن واشــنطن 

فرضت أقسى العقوبات على إيران.

إيران تهدد باالنسحاب من معاهدة األسلحة النووية

اإليرانــي  الشــورى  مجلــس  رئيــس  أكــد 
األحــد،  امــس  علــي الريجانــي  )البرلمــان( 
العقوبــات  ســيقاوم  اإليرانــي  الشــعب  أن 
الرئيــس  معتبــرا  بضــراوة،  األميركيــة 

األميركي دونالد ترامب مخلوقا غريبا.
وأفــادت وكالة تســنيم الدولية لألنباء بأن 
علــي الريجاني قال امــس في كلمة خال 
العالــم  مســتقبل  حــول  الدولــي  المؤتمــر 
اإلســامي 2035: نشــهد اليــوم تحــركات 
أميركيــة في دول المنطقة لخلق اإلرهاب، 
تعانــي  الــدول  بعــض  جعــل  األمــر  وهــذا 
المشــاكل األمنيــة وتســبب بخســائر كبيرة 

طالت اقتصاد الدول اإلسامية.
االســتراتيجية  أن  الريجانــي  وأضــاف 
اإليرانيــة واضحــة فإيــران لــم تعتــد علــى 
أي بلد حتى الذين عادوها طيلة السنوات 
األميركــي  والرئيــس  الماضيــة،  األربعيــن 
مخلوق غريب ينسحب كل يوم من اتفاق 
دولي، وال يفكر بالمســتقل ويقوم بزعزعة 
النظــام الدولي، وأفعاله تــؤدي لخلق حالة 
كبيرة من عدم الثقة بواشنطن في العالم.

الريجاني: ترامب 
مخلوق غريب

في إطار حربها الدعائية، أعلنت وســائل إعالم إيرانية، أمس األحد، عن تحليق طائرة مســيرة تابعة للحرس الثوري اإليراني فوق 
حاملة طائرات أميركية في مياه الخليج العربي.

يحمــل  ال  فيديــو  تســجيل  الوكالــة  ونشــرت 
تاريخــا، تظهــر فيه طائرة بــا طيار زرقاء كتب 
عليها “أبابيل 3” باألحرف الفارســية والاتينية، 
وهــي تقلــع مــن مــدرج صحــراوي قريــب مــن 
شاطئ البحر. وكتبت تسنيم أن التسجيل الذي 
ترافقــه موســيقى فيلم أشــبه بأفام التشــويق، 
صورتــه القــوة البحريــة للحــرس الثــوري. وبعد 
إقاع الطائرة تظهر لقطات من الجو لسفينتين 
حربيتيــن فــي البحــر تابعتين كما يبــدو لحاملة 
ذلــك،  وبعــد  الكاميــرا.  منهــا  اقتربــت  طائــرات 
مضافــة  معلومــات  بشــكل  التســجيل  يعــرض 
مــن  عــدد  أرقــام  عــن  تفاصيــل  الصــورة  إلــى 
الطائــرات المتوقفة على الســفينة وبعضها يرى 
بالعيــن المجردة، وخصوصا طائرتي اســتطاع 
أميركيتين من طراز “أواكس” وبعض المقاتات 
“اف 18”. وكانــت الواليــات المتحدة أعلنت في 

الثامــن مــن أبريــل إدراج الحــرس الثــوري على 
وردا  األجنبيــة”.  اإلرهابيــة  المنظمــات  “الئحــة 
على ذلــك، أعلن المجلس األعلى لألمن القومي 

اإليراني في اليوم نفســه أنه بات يعتبر القوات 
األميركية المنتشرة في الشرق األوسط والقرن 
األفريقي وآسيا الوسطى “مجموعات إرهابية”.

درون للحرس الثوري فوق حاملة أميركية

منشاة أصفهان النووية في إيران

“أبابيــل 3” .. حــرب دعائيــة فــوق ميــاه الخليــج العربي
طائرة إيرانية تتحرش بمدمرة أميركية

محمد باقري
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نجح فريق الشارقة 
االماراتي لكرة السلة من 

امتصاص حماس الجمهور البحريني 
الذي حضر لمؤازرة المنامة في 

نهائي البطولة الخليجية، متمكنا 
من تحويل فورة وضغط الجمهور 

إلى دوافع إيجابية ساهمت في 
قيادته لالحتفاظ باللقب الخليجي.

تسببت الثقة المفرطة والفرحة 
العارمة التي اجتاحت العبي فريق 

المنامة عقب الفوز على فريق 
شباب أهلي دبي اإلماراتي في 

مواجهات الدور نصف النهائي، في 
حرمان زعيم كرة السلة البحرينية 

من تحقيق اللقب الخليجي.

تحــت رعايــة نائــب رئيــس االتحــاد البحريني للتنس الشــيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفــة، اختتم االتحاد بطولة الدوري العام للتنس للموســم 2019، بإقامة حفل 
توزيع الجوائز على الفرق الفائزة وذلك بفندق السفير بمنطقة الجفير مساء يوم أمس األول.

 وكانت بطولة الدوري قد أقيمت خالل 
الفترة من 15 يناير الماضي واســتمرت 
منافســاتها حتــى 15 مــن شــهر أبريــل 
الجــاري بمشــاركة 11 فريًقا من األندية 
فــي  المقيمــة  والجاليــات  الوطنيــة 
البحرين تم تقسيمهم إلى مجموعتين، 
وأســفرت النتائــج خــالل الموســم عــن 
للتنــس  البحريــن  نــادي  فريــق  فــوز 
بالمركز األول للمجموعة الثانية، وجاء 
فريــق شــركة الخليــج للبتروكيماويات 
أكاديميــة  وفريــق  الثانــي  المركــز  فــي 
جيســس بالرفــاع فــي المركــز الثالــث، 
أمــا المجموعة الثالثــة فتصدرها فريق 
وزارة الداخليــة تــاله فريــق أكاديميــة 
جيسي )ب( في المركز الثاني ثم فريق 
نــادي ديلمــون فــي المركــز الثالــث، أمــا 
دوري الســوبر فســوف يقــام فــي وقت 

الحق.
 وفــي بداية الحفل، ألقى رئيس اللجنة 
المنظمــة للــدوري عدنــان كمــال، كلمــة 
المشــاركة  الفــرق  جميــع  فيهــا  شــكر 
لحرصهــا علــى حضــور الحفــل، وأعرب 
عن تهاني سمو رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة االتحــاد للفــرق الفائزة وتمنياتهم 
بحــظ أوفــر لباقــي الفــرق في الموســم 
القــادم وتقــدم بجزيــل الشــكر ألعضــاء 
ســاهم  مــن  ولــكل  المنظمــة  اللجنــة 
الالعبيــن  البطولــة خاصــة  نجــاح  فــي 
ورؤســاء الفــرق الذين التزمــوا بقواعد 
والئحــة البطولــة حيــث لــم تســجل أي 
إلــى  وأشــار  مخالفــات،  أو  تجــاوزات 
أن االتحــاد سيســعى لتقويــة البطولــة 
وتطويرهــا بمــا يتناســب مــع المســتوى 
بمملكــة  اللعبــة  إليــه  وصلــت  الــذي 
البحريــن، وأنــه يتوقــع زيــادة فــي عدد 
الفــرق التي ستشــارك في العــام القادم، 
ويتطلــع إلــى أن تحظــى البطولة بدعم 

من مختلف الشركات الوطنية.
الشــيخ  الحفــل  راعــي  ألقــى  كمــا   
عبدالعزيــز بــن مبــارك آل خليفــة كلمــة 
أشــاد فيها بالجهود التي بذلت لتحقيق 

اللجنــة  مــن  ســواء  للبطولــة،  النجــاح 
المنظمة واألندية المشاركة والالعبين، 
للتنــس  البحرينــي  االتحــاد  أن  وأكــد 
لــن يألــو جهًدا فــي التعاون مــع األندية 
والــوزارات والهيئــات المعنيــة بالتنــس 
مــن أجــل النهــوض واالرتقاء بمســتوى 
هــذه الرياضــة المتميــزة، وأضــاف أنــه 
وخــالل فتــرة وجيزة ال تتعدى ســنتين 
فــي  كبيــرة  طفــرة  البحريــن  شــهدت 
الدوليــة،  التنــس  فعاليــات  اســتضافة 
البحريــن  نــادي  جهــود  علــى  وأثنــى 
للتنــس ووزارة الداخليــة واالتحــاد في 
هــذا الشــأن، وأكــد أن االتحــاد يســعى 
أن تكــون البحريــن محــط أنظــار العالم 
وأن  الناشــئين  بطــوالت  تنظيــم  فــي 
االتحاد اســتضاف خالل شــهري مارس 
للناشــئين  األســيوية  البطولــة  وأبريــل 
تحــت 14 ســنة تالهــا بطولــة االتحــاد 
 12 تحــت  للناشــئين  للتنــس  الدولــي 
ســنة بغــرب آســيا وحققتا نجاًحا أشــاد 
به االتحادان اآلســيوي والدولي للتنس 

أن  ونــّوه  المشــاركة،  الــدول  وتقديــر 
االتحــاد ونــادي البحريــن للتنس بصدد 
الدولــي  االتحــاد  بطولــة  اســتضافة 
ســنة   18 تحــت  والناشــئات  للناشــئين 
وتســتمر  القــادم،  أكتوبــر  شــهر  خــالل 
إلعــداد  الحالــي  الوقــت  فــي  الجهــود 
للمشــاركة  للرجــال  البحريــن  منتخــب 
في تصفيــات كأس ديفيس للمجموعة 
الرابعة األســيوية خالل ســبتمبر القادم 
مــن خالل معســكر إعــداد خارجــي، أما 
الناشئون فجاٍر التنسيق مع أكاديميات 
للتنــس بشــأن إقامة معســكر لهم خالل 
فتــرة الصيــف، كما سيشــارك الناشــئون 
بطولــة  فــي  ســنة   16  ،14  ،12 لفئــات 
ناشــئين اتحــاد الظهــران للتنــس التــي 
ستقام في أرامكو اعتباًرا من الخميس 
القــادم، كمــا أن االتحــاد ســوف ينظــم 
الســوبر،  بطولــة  رمضــان  شــهر  خــالل 
وأكــد أن كل هــذه الفعاليــات المرتقبــة 
ســوف تصبــو بالتنــس البحرينــي إلــى 
الرقــي والتقــدم بفضــل دعــم حكومتنا 

توجهــات جاللــة  ظــل  وفــي  الرشــيدة 
الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.

بعد ذلك، قام الشــيخ عبد العزيز مبارك 
إدارة  مجلــس  وأعضــاء  خليفــة  آل 
الفــرق  االتحــاد بتوزيــع الجوائــز علــى 
الفائــزة، تــال ذلــك الدعــوة لعشــاء علــى 
شــرف الحاضرين وســط حضور متميز 
للتنــس  البحريــن  نــادي  إدارة  لمجلــس 
والعبــي  الداخليــة  وزارة  ومنتســبي 
لصناعــة  الخليــج  شــركة  وممثلــي 

البتروكيماويات.
لســمو  شــكرها  عــن  الفــرق  وأعربــت 
رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة االتحاد 
البحرينــي للتنس علــى حرصهم إلقامة 
بطولة الدوري ســنويا وأنهــم يتطلعون 
القــادم  الموســم  البطولــة  تشــهد  أن 
تســجيل فــرق أكثــر، وأن يعمل االتحاد 
علــى تطويــر الئحــة وقوانيــن البطولــة 
وأوضــاع  مســتوى  مــع  يتماشــى  بمــا 
وبمــا  البحريــن  فــي  التنــس  رياضــة 

يخدمها ويطور مستوى الالعبين.

من تتويج الفرق الفائزة

عبدالعزيز بن مبارك يشيد بالجهود التي بذلت لتحقيق النجاح

تتويج الفائزين بـ“دوري التنس”

29 أبريل 2019 االثنين
24 شعبان 1440

16

أكد مدير االتصاالت واإلعالم باالتحاد اآلســيوي لكرة الســلة هوســيب سيرايداريان، 
أن مملكــة البحريــن باتــت تحتــل مكانــة متقدمــة فــي مجــال التصويــر فــي لعبــة كــرة 
الســلة وباتت مركزا لإلعالمي الســالوي في منطقة الخليج؛ نظرا لوجود كم كبير من 

اإلعالميين والمصورين التابعين لكرة السلة والمتخصصين فيها.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل اإلعالمية 
للمصوريــن المتخصصيــن فــي تغطية كرة 
الســلة، والتــي أقامهــا االتحــاد البحرينــي 
لكرة الســلة بالتعاون مع االتحاد اآلســيوي 
في الفترة من 25 لغاية 27 أبريل الجاري، 
التــي  التطويريــة  الخطــط  ضمــن  وذلــك 
ينتهجهــا االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفــة والرامية لتطويــر العمل في كل ما 

يتعلق بكرة السلة في البحرين.
وقــال هوســيب “البحريــن باتــت متقدمــة 
جدا في هذا المجال، وهي ستكون محور 

ولقــد  المنطقــة،  فــي  التطويريــة  عمليتنــا 
تلقينــا تفاعــال كبيرا في هذه الــدورة التي 
أقمناهــا ســواًء بالعــدد الكبيــر الــذي وصل 
إلى ما يقارب من 25 مصورا أو من خالل 
تلقيناهــا  التــي  واالستفســارات  األســئلة 

منهــم، والتــي تــدل علــى الرغبــة الكبيــرة 
لديهــم فــي تطويــر عملهــم والوصــول بــه 
الشــكر  لهــم  أقــدم  هنــا  وأنــا  لالحتــراف، 
الــدورة  طــوال  تعاونهــم  علــى  الجزيــل 
وكذلــك أقــدم شــكري لالتحــاد البحرينــي 

لكرة السلة”.

وأقيمــت الورشــة علــى مــدار 3 أيــام علــى 
بطولــة  المنامــة  نــادي  اســتضافة  هامــش 
أنديــة الخليج التاســعة والثالثين لألندية 
لكــرة الســلة والمؤهلــة لبطولة آســيا وذلك 
علــى فترتين، إذ شــهدت الفترة الصباحية 
للــدورة إقامــة محاظــرات نظريــة للســيد 

هوســيب وكذلــك الســيد ميــالد، بينمــا تــم 
اســتغالل مباريات البطولــة الخليجية في 
المســاء للجانب العملي مــن خالل تصوير 
هذه المباريات، وبمشــاركة 25 مصورا من 
بينهم مصور من سلطنة عمان، ومصوران 
مــن فلســطين ســيتواجدون ومثلهمــا مــن 

اإلمــارات وتواجــدوا جميعــا فــي البحرين 
خصيصا؛ من أجل هذه الورشة.

وخرج الدارســون باســتفادة كبيرة للغاية، 
وســينعكس ذلــك علــى مســتوى التغطيــة 
فــي  الســلة  كــرة  لمنافســات  اإلعالميــة 

المواسم المقبلة.

اتحاد السلة

“اتحاد السلة” يختتم ورشة العمل اإلعالمية للمصورين

عــاد منتخبنــا الوطنــي للســباحة إلــى أرض الوطــن أمــس األول، قادما من 
دولة الكويت الشقيقة، بعد أن شارك في بطولة الكويت لسباحة المجرى 
القصيــر، إلــى جانــب منتخبــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي 

أقيمت في الفترة ما بين 25 إلى 27 أبريل الجاري.

بعــض  الوفــد  اســتقبال  فــي  وكان 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأهالي 

الالعبين.
وتمكــن أبطــال منتخبنــا مــن حصــد 
ميداليــات  و7  وفضيــة  ذهبيتيــن 
برونزية، وجــاءت قائمة الميداليات 
عيســى  عبــدهللا  كاآلتــي:  الملونــة 
ذهبية ١٠٠ متر فراشة، عمر الرويله 
أحمــد  ظهــرا،  متــر   ١٠٠ برونزيــة 

عبدالنبــي برونزيــة ١٠٠ متــر ظهــرا، 
متــر   ٥٠ برونزيــة  عيســى  عبــدهللا 
برونزيــة ٥٠  حــرة، محمــد عبــدهللا 
متــر حــرة، عمــر الرويلــه فضيــة ٥٠ 
متر ظهرا، عبدهللا عيسى ذهبية ٥٠ 
متر فراشــة، ســعود صــالح برونزية 
عبــدهللا  محمــد  صــدرا،  متــر   ١٠٠
برونزية ١٠٠ متر حرة، وعلي علوي 

برونزية ١٠٠ متر حرة.

منتخب السباحة يعود إلى أرض الوطن

دعا أمين سر النادي األهلي، رئيس جهاز لعبة الكرة الطائرة عالء الحلواجي إلى تأجيل انطالق النسخة األولى من بطولة كأس 
النخبة لتقام الموسم القادم 2019/2020 بدالً من الموسم الحالي 2018/2019.

وكان االتحــاد البحريني للكــرة الطائرة 
أعلــن عــن انطــالق النســخة األولــى من 
كأس النخبــة لتقــام خــالل الفتــرة مــن 
بمشــاركة  المقبــل  مايــو   22 لغايــة   9
الخمســة األوائل بدوري الدرجة األولى 
لهذا الموســم وهــم داركليــب، المحرق، 
وخصــص  عالــي،  األهلــي،  النجمــة، 
بمقــدار  للبطــل  ماليــة  جائــزة  االتحــاد 
3 آالف دينــار وألفيــن دينــار لصاحــب 
بطــل  يمثــل  أن  علــى  الثانــي،  المركــز 
األنديــة  ببطولــة  المملكــة  المســابقة 

اآلسيوية.
وأشاد الحلواجي بفكرة المسابقة التي 
تهدف إلى توفير بيئة تنافسية جديدة 
وتعزيــز قــدرات الالعبيــن بمــا ينعكــس 
“إنهــا  مضيًفــا  اللعبــة،  مخرجــات  علــى 

مبادرة رائعة تســتحق اإلشــادة والثناء 
وهــي تصــب فــي صالــح تطــور اللعبــة، 
تأجيلهــا  االتحــاد  مــن  نتمنــى  ولكننــا 
وتطبيقهــا ابتــداء مــن الموســم القــادم 
2019/2020 لتكتسب النجاح المنشود 

وتكون انطالقتها بصورة أفضل”.
وأكــد أن النــادي األهلــي يقــف بجانــب 
بطولة كأس النخبة ويشجع إقامتها إال 
أنه يرى أن انطالق البطولة بعد حوالي 
المســابقة  صالــح  مــن  ليــس  أســبوع 
وليــس من صالح األنديــة كذلك، وبناًء 
عليــه فإنــه يتمنــى مــن االتحــاد تأجيل 
وقــت  فــي  النظــر  وإعــادة  المســابقة 
للمســابقة  دعمــه  مجــدًدا  انطالقتهــا، 
مــن حيث المبــدأ لما لها من انعكاســات 

عالء الحلواجيإيجابية على مستوى اللعبة.

أشاد بفكرة البطولة وأهدافها لالرتقاء بلعبة الكرة الطائرة
الحلواجي يطالب بتأجيل كأس النخبة

اللجنة البارالمبية

حقــق منتخــب البحريــن الوطنــي أللعــاب 
إيجابيــة  نتائــج  العزيمــة  لــذوي  القــوى 
الدوليــة  المغــرب  بطولــة  منافســات  فــي 
الرابعــة أللعاب القوى لــذوي العزيمة التي 
تســتضيفها مملكة المغرب، في الفترة من 
21 حتــى 28 أبريــل الجــاري، على الملعب 
الرعايــة  تحــت  مراكــش  بمدينــة  الكبيــر 
الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد 

السادس.
علــى  الكليــب  زهــرة  الالعبــة  وأحــرزت 
ميداليتيــن ذهبيتيــن واحدة في مســابقة 
رمــي الرمــح والثانيــة فــي رمــي القــرص 
وحصــدت الالعبة روبــا العمــري الميدالية 
الالعــب  القــرص، وحصــد  الذهبيــة رمــي 
احمــد عبــاس مشــيمع الميداليــة الذهبيــة 
في رمي الرمح، وحصدت الالعبة فاطمة 
عبدالرزاق الميدالية الذهبية في مســابقة 
صابــر  مريــم  وحصــدت  الجلــة،و  دفــع 
ميداليــة ذهبيه في دفــع الجلة، وحصدت 

الالعبــة مريم الحميدي الميدالية الذهبية 
فــي دفــع الجلــة وحصــدت الالعبــة مريــم 

صابر الميدالية الذهبية في دفع الجلة.
عبدالــرزاق  فاطمــة  الالعبــة  وحصــدت 
الميداليــة الفضيــة رمــي القــرص، وحصــد 
الالعب اللياس اللياسي الميدالية الفضية 
فــي مســابقة 100 متــر وحصــدت لالعبــة 
فــي  الفضيــة  الميداليــة  العميــري  روبــا 

مسابقة رمي الرمح.

وحصــد الالعــب أحمد مشــيمع ميداليتين 
دفــع  و  القــرص  لعبــة  فــي  برونزيتيــن 
المريســي  نصــار  الالعــب  وحصــد  الجلــة 
برونزيتيــن فــي ســباق الجــري 800 متــر 
و200 متــر، وحصــد الالعــب علــي منصور 
رمــي  فــي  البرونزيــة  الميداليــة  المعلــم 
الرمــح، وحصــدت روبــا العمــري الميدالية 
البرونزيــة في دفع الجلة، وحصدت مريم 

صابر برونزية في القرص.

فرحة المنتخب باالنتصارات

6 ذهبيــات و3 فضيــات و7 برونزيــات حصــاد المنتخب
16 ميدالية لـ“قوى العزيمة” في دولية المغرب

اتحاد التنس

اتحاد السباحة

حسن علي

جانب من ختام الدورة

استفادة كبيرة 
للمشاركين في 

االرتقاء بأداء عملهم



هنأ النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري للجنة األولمبية البحرينية الشــيخ عيســى 
بــن راشــد آل خليفــة، القيــادة الرشــيدة بمناســبة اإلنجــاز الرياضــي اآلســيوي التاريخــي الــذي حققــه منتحــب البحرين 
الوطني أللعاب القوى في البطولة اآلســيوية أللعاب القوى التي اختتمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث 
احتلت البحرين المركز األول برصيد 22 ميدالية، بينها 11 ذهبية، وسبع فضيات، وأربع برونزيات، متفوقة بذلك على 
41 دولة مشاركة في البطولة من بينها الصين التي كانت مهيمنة على البطوالت اآلسيوية، وهو ما يعد إنجازا تاريخيا 

لمملكة البحرين عموما، وللرياضة البحرينية خصوصا.

راشــد  بــن  عيســى  الشــيخ  وأشــاد 
الرشــيدة  القيــادة  بــدور  خليفــة  آل 
البحرينيــة  للرياضــة  تحقــق  فيمــا 
مــن إنجــازات مشــرفة علــى مختلــف 

األصعــدة ومــا تقدمــه من دعم ســخي 
للرياضــة والرياضييــن، كمــا أثنى على 
الــدور القيــادي المتميــز لممثــل جاللــة 
وشــؤون  الخيريــة  لالعمــال  الملــك 

األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد ال خليفة، وتوجيهات ســموه 
الداعيــة لجعــل البحريــن فــي الطليعة 

دائما، كما أشاد الشيخ عيسى بن راشد 
آل خليفــة بجهود النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، 
البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
التــي أســهمت فــي االرتقــاء برياضــة 
وجعلتهــا  البحرينيــة،  القــوى  ألعــاب 
يتواصــل  أن  متمنيــا  الطليعــة،  فــي 
كل  فــي  البحرينــي  الرياضــي  التالــق 

االستحقاقات القادمة.

عيسى بن راشد يهنئ باإلنجاز اآلسيوي أللعاب القوى

تواصــل غيــاب األنديــة الوطنيــة لكرة الســلة عن تحقيــق لقب البطولة الخليجية لألنديــة األبطال الذي بات عصيا علــى فرقنا منذ أكثر من 
عقد ونصف.

وكان آخر لقب خليجي قد تحقق بواســطة فريق المنامة عام 2001، عندما تمكن من تحقيق الكأس في النســخة الحادية والعشــرين التي 
استضافها وأقيمت منافساتها على أرض المملكة.

فــي  البحرينيــة  الســلة  أنديــة  وتواجــدت 
بفريقــي  بقــوة ممثلــة  الخليجيــة  البطــوالت 
المنامــة واألهلــي صاحبي النصيب األكبر من 

المشاركات الخليجية.
المنامة وخالل مشــاركاته فــي البطولة، ظفر 
باللقب الخليجي في مناسبتين بعد أن حقق 
لقــب نســختي 1995 و2001 اللتيــن أقيمتــا 

على أرض مملكة البحرين.
في المقابل، يمتلك األهلي الرصيد نفسه في 
مــرات الفوز باللقب الــذي حققه عامي 1985 

و1988. 
أّمــا فريــق المحــرق، الذي ســجل ظهــوره في 
مــن  يتمكــن  لــم  مناســبات،   4 فــي  البطولــة 

تحقيق اللقب في جميع مشاركاته.

اللقب يعاند المنامة

وبــات لقــب البطولــة الخليجيــة يعانــد فريق 
المنامــة للموســم الخامــس علــى التوالــي، إذ 
بعــد 3 مواســم من حصــول زعيم كرة الســلة 
البحرينيــة علــى المركــز الثالث فــي البطولة، 
ابتســم الحــظ لــه أخيــرا فــي بلــوغ المبــاراة 
النهائيــة فــي الموســمين الماضــي والجــاري، 
غير أن تحقيق اللقب بات عصيا على الفريق 

األزرق.

االمارات تواصل احتكار البطولة

وتواصــل احتكار األنديــة اإلماراتية للبطولة 
للســنة الخامسة على التوالي، إذ بعد سيطرة 
أندية قطر على البطولة في السنوات 2012، 
هيمنتهــا  اإلمــارات  بســطت  و2014،   2013
على عرش البطولة بدًءا من 2015 الذي تّوج 
فيه األهلي بطال للمسابقة، وحافظ على لقبه 
عامي 2016 و2017، قبل أن يحقق الشارقة 

لقب النسخة الماضية 2018.

الثقة المفرطة

منافســات  فــي  المتكــرر  المنامــة  إخفــاق 
البطولــة، وفشــله في تحقيق اللقب للموســم 
الثانــي على التوالي الــذي يصعد فيه الفريق 
إلــى المبــاراة النهائية، كشــف عــن العديد من 
األسباب التي حرمته من اإلبقاء على الكأس 
األرضيــة  تهيئــة  تــم  أن  بعــد  البحريــن،  فــي 
الخصبة للفريق، الســيما بعد إخفاقه المحلي 

المتمثل بفقدانه بطولتي الدوري والكأس.
ومــن أهــم تلك األســباب هــي الثقــة المفرطة 
التــي اجتاحــت العبــي فريــق المنامــة عقــب 
الفوز على فريق شــباب أهلي دبي اإلماراتي 
في مواجهات الدور نصف النهائي، وتســببت 
فــي حرمــان زعيم كــرة الســلة البحرينية من 

تحقيق اللقب الخليجي.
ثقــة الالعبيــن المفرطــة والتســليم بحصــول 
ســلبا  أثــرت  البطولــة  لقــب  علــى  الفريــق 
وانعكســت علــى أداء الفريــق بالنحــو الغيــر 

منتظر والمتوقع حدوثه.

سيناريو مكرر

للنســخة  النهائيــة  المبــاراة  ســيناريو  وجــاء 
مكــررا  الخليجيــة،  البطولــة  مــن  الجديــدة 
وطبــق األصل لنهائي النســخة الماضية التي 

أقيمت في العاصمة العمانية مسقط.
بســط  فــي  المباراتيــن  ســيناريو  وتشــابه 
الفريــق االماراتي بقيادة المدرب عبدالحميد 
ابراهيم، ســيطرته وفرض أفضليته بدءا من 

بداية المباراة وحتى النهاية.
المنامــة  فريــق  علــى  كان  مــا  المقابــل،  فــي 
إال مالحقــة منافســه وتقليــص الفــارق الــذي 

يحدثه الشارقة.
المشــهد تكــرر أيضا فــي أرقــام المباراتين، إذ 
تعادلــت النتيجــة فــي مناســبة واحــدة فقــط 
فــي كل لقــاء، حيــث عــادل المنامــة النتجيــة 
فــي نهائــي الموســم الماضــي بنهاية الشــوط 
األول 47/47، فيما جاء التعادل الوحيد هذه 
المرة في الربع األخير بواســطة ثالثية العب 

.61/61
 وكان لالســتعجال والتركيــز علــى التصويب 
الثالثــي نصيــب في تشــابه األحــداث، إذ في 
الوقــت الذي كان فيــه الفريق بحاجة لضمان 
علــى  المنامــة  العبــو  يصــر  النقــاط،  إحــراز 
بســبب  مركــزة  الغيــر  الثالثيــة  التصويبــات 
االســتعجال فــي إنهــاء الهجمــات، األمر الذي 
أعطــى الشــارقة فــرص متتاليــة ألن يوســع 

الفارق وينهي اللقاءين لصالحه.

عدم االستفادة من الدرس

لــم  المنامــي،  الفريــق  فــإن  تأكيــد،  وبــكل 
يســتوعب درس البطولــة الخليجية الماضية 
جيــدا، برغــم التجربــة المــرة والحســرة التي 

مروا بها.
المنامــة دعــم نفســه بمديــر فنــي جديــد بعــد 
التعاقــد مع المدرب الوطني ســلمان رمضان، 
وعــزز عناصــره بمحترفيــن جــدد، ورغم ذلك 
الــدرس األهــم، فقــد  لــم يفهــم  أنــه  كلــه، إال 

اختلفت الظروف وبقت النتيجة واحدة.

حنكة عبدالحميد

تفــوق المدرب اإلماراتي عبدالحميد ابراهيم 
رمضــان  ســلمان  الوطنييــن  المدربيــن  علــى 
وعقيــل ميالد في قراءة المبــاراة ومجاراتها 
تكتيكيا، حيث نجح الفريق اإلماراتي بفضل 
حنكــة مدربــه فــي امتصــاص ضغــط المنامة 
وغلــق المســاحات أمام أهم مصوبــي الفريق 

والتقليل من نقاط قوتهم.

ــارة ــسـ ــخـ الـ وراء  ــي  ــائـ ــهـ ــنـ الـ ــف  ــصـ نـ واحــــتــــفــــاالت  ــة  ــرطـ ــفـ ــمـ الـ ــة  ــقـ ــثـ الـ

المنـامـة... سبعـة عشـر عجـاف خليجيـا

جانب من اللقاء
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عاشت جماهير فريق المنامة  «
فرحة عارمة عقب فوز فريقها 

على حساب شباب أهلي دبي في 
الدور نصف النهائي.

واقتحمت الجماهير المنامية 
أرضية الملعب بعد صافرة 

النهاية، وأفرطت في الفرحة مع 
العبي فريقها، وكأن الفريق قد 

رفع كأس البطولة.

هذا األمر ساهم بقدر كبير في 
رفع معنويات الالعبين بشكل 

زائد عن اللزوم، خاصة أن 
الخطوة األهم لم تأت بعد.

وانتابت جماهير المنامة األحزان 
بعد خسارة الفريق للمواجهة 

النهائية.

يا فرحة ما تمت

يخوض ممثل المملكة فريق المالكية عند ٧ من مساء اليوم لقاء الجولة الخامسة من كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أمام فريق السويق 
العماني، وذلك على استاد مدينة خليفة الرياضية.

وفــي لقــاء آخر ضمــن ذات المجموعة يلتقي 
القادسية الكويتي مع العهد اللبناني.

ويشــير ترتيــب المجموعة حاليــا إلى صدارة 
فريــق العهــد برصيــد ٨ نقــاط، ثــم المالكيــة 
والقادســية بواقــع ٧ نقــاط لــكل فريــق، فيمــا 

يأتي السويق أخيرا دون نقاط.
وبالعــودة إلــى مبــاراة اليــوم، فــإن المالكيــة 
يرغــب بتحقيــق فــوز يبقــي علــى حظوظــه 
فــي التأهــل إلــى نصــف نهائــي منطقــة غــرب 
آســيا، ســواء على صعيــد صــدارة المجموعة 
أو أفضــل فريق يحتــل المركز الثاني من بين 

المجموعات الثالث.
وســيفتقد المالكيــة فــي لقــاء اليــوم الالعــب 

عيسى البري؛ بداعي اإليقاف.

وعقــد أمــس المؤتمــر الصحافي الذي يســبق 
المبــاراة، وأكــد فيــه مــدرب المالكيــة أحمــد 
صالــح الدخيــل الجاهزيــة لخــوض المبــاراة، 
التحضيــرات  أنهــى  الفريــق  أن  إلــى  مشــيرا 
أمــس للقــاء الســويق الــذي ظهر بشــكل مميز 

خالل مباراته السابقة مع العهد اللبناني.
وبيــن أن مســتوى الفريــق الملــكاوي يختلــف 

أن  مؤكــدا  اآلســيوي،  الجانــب  عــن  محليــا 
المالكيــة يطمــح لتمثيــل مملكــة البحرين في 

أفضل صورة ممكنة.
بدوره، أكد العب فريق المالكية أحمد حبيب 
عزيمــة  بــكل  للقــاء  الغربيــة  فــارس  دخــول 

وإصرار من أجل تحقيق النقاط الثالث.
وعقد أمس خالل الفترة الصباحية االجتماع 
الفنــي، وحضــره مــن جانــب المالكيــة رئيــس 
جهاز الكرة محمود الشــاخوري، مدير الفريق 
عبــاس  اإلعالمــي  والمنســق  خميــس  علــي 

سلمان.
المالكيــة  وتقــرر خــالل االجتمــاع أن يلعــب 
باللــون األخضــر، والســويق باللونيــن األصفــر 

واألسود.

المالكيـة يستضيـف السـويـق العمـانـي

فريق المالكية

عيسى بن راشد

حصول 

البحرين على 

المركز األول 

بـ 22 ميدالية

أحمد مهدي

في الجولة ٥ لكأس 
االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم

محمد الدرازي

فرحة جماهيرية لم تكتمل
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حسم فريق نادي الرفاع لقب مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم لصالحه وذلك 
قبل مباراته األخيرة في المسابقة أمام فريق نادي المحرق في اللقاء المؤجل من الجولة 11 

المقرر إقامته يوم 4 مايو المقبل.

فالرفاع حســم األمور لصالحه بعد فوزه على 
حســاب فريــق نادي المالكيــة بهدفين نظفين، 
مباريــات  فــي  التــي جمعتهمــا  لمبــاراة  ا ي  ـ ـ ف
الجولــة 18 واألخيــرة لمســابقة الــدوري، فــي 
حيــن وقــع المحــرق في فــخ التعادل الســلبي 
أمام فريق نادي الحالة الذي سيخوض مباراة 
الملحق أمام صاحب المركز الثالث في دوري 

الدرجة الثانية فريق نادي سترة.
وفي بقية النتائج، تقدم المنامة للمركز الثاني 
“مؤقتــا” بعــد فــوزه المســتحق علــى حســاب 
فريــق نــادي البديــع، نجــح الرفــاع الشــرقي 
مــن إنهــاء موســمه بالمســابقة في الفــوز على 
حســاب فريق الشــباب بهدفين دون رد، بينما 
اســتطاع فريــق نادي الحد مــن أن يختتم في 
المســابقة بالفــوز علــى حســاب فريــق نــادي 

النجمة بثالثة أهداف مقابل هدف.

موقف الفرق بعد الجولة االخيرة

الرفاع في الصدارة برصيد 37 نقطة، المنامة 
فــي المركــز الثانــي “مؤقتا” برصيــد 34 نقطة، 
المحــرق فــي المركز الثالــث برصيد 31 نقطة، 
النجمــة فــي المركــز الربــع برصيــد 28 نقطــة، 
الحــد فــي المركــز الخامس برصيــد 28 نقطة، 
الرفــاع الشــرقي فــي المركز الســادس برصيد 
25 نقطــة، الشــباب فــي المركز الســابع برصيد 
19 نقطــة، الحالــة فــي المركــز الثامــن برصيد 
29 نقطــة، البديــع فــي المركــز التاســع برصيد 
15 نقطــة والمالكية في المركز األخير برصيد 

13 نقطة.

ممادو يقترب من حسم لقب 

الهداف

يقتــرب مهاجم فريــق نادي النجمة الســنغالي 

ممــادو درامي من حســم لقب هداف مســابقة 
ر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم  ـ دوري ناصـ
2018/ 2019، وذلــك بعــد أن رفــع  ـم  للموسـ
14 هدفــا متقدمــا  إلــى  ي  ـ ـ تهديف ل ا ده  ـ ـ رصي
بفــارق 3 أهــداف عــن أقــرب مالحقيــه العــب 
فريــق نادي الرفاع كميل األســود الذي يمتلك 
فــي رصيــده 11 هدفــا، والــذي يتســاوى بعدد 
ـز الثالــث فــي  األهــداف مــع صاحــب المركـ
الترتيب مهاجم فريق نادي المنامة البرازيلي 

تياغو.

الرفاع والمنامة يتساويان في عدد 

األهداف.. ولكن!

تســاوى فريقــا الرفــاع والمنامــة بعــد ختــام 
الجولة 18 من المســابقة فــي عدد األهداف 
التــي ســجلها كل فريــق خــالل المباريــات، 
والتــي بلــغ عددهــا 35 هدفــا. ولكــن ال يزال 
الرفاع األقوى دفاعيا، حيث لم تتلق شباكه 
ســوى 13 هدفــا طــوال المباريــات 17 التــي 

خاضها حتى اآلن.

1732 متفرجا في الجولة

بلــغ عــدد الحضــور الجماهيــري فــي الجولة 
بــن حمــد  ناصــر  بقة دوري  ا ـ ن مسـ ـ مـ  18
الممتــاز لكــرة القــدم 1732 متفرجــا وبفارق 
291 متفرجــا عــن الجولــة 17 التــي بلغ عدد 
المتفرجيــن 2023. وتعتبــر الجولــة الثامنــة 
هــي األعلى من حيــث الحضور الجماهيري، 

حيث بلغ عدد الحضور 4959 متفرجا.

ختام المسابقة 4 مايو

الــذي اعتمــده  ر  ـ ـ د األخي ـ الموعـ ـب  وبحسـ
االتحــاد البحريني لكرة القدم، فإن مســابقة 

دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــم 
 4 سيســدل الســتار علــى منافســاتها يــوم 
مايــو المقبل، وذلك في مواجهة مؤجلة من 
الجولــة 11 تجمــع بيــن بطــل المســابقة فــي 
الموســم الحالــي فريق نادي الرفــاع وفريق 

نادي المحرق.

الدخيل يكرم األحمدي

كــرم الالعــب الدولــي الســابق محمــد صالح 
الدخيــل العــب فريــق نــادي المحــرق األول 
ـدم الالعــب الواعــد عبدالرحمــن  ـرة القـ لكـ
األحمدي بجائزة نجم الجولة 17 بالمسابقة، 
بعد المستوى المميز الذي قدمه الالعب في 
الجولة وساهم في تحقيق فريق الفوز على 

حساب المنامة بنتيجة 3 أهداف نظيفة.

نبارك للجميع اإلنجازين

قــال العــب فريق نــادي الرفــاع األول لكرة 
القدم رضا السيد عيسى “رضاوي”: “بداية، 
نبارك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي 
وجميــع منتســبي وجماهير النــادي تحقيق 
الفريــق لقــب مســابقة دوري ناصر بن حمد 
الممتــاز لكــرة القــدم، والــذي يعتبــر اإلنجاز 
الثانــي بعــد أن نجــح الفريــق مــن نيل لقب 
ود  ـ ـك. فالجهـ ـ لمل ا ة  ـ ـ ابقة كأس جالل ـ مسـ

تتّوجــت بهذيــن اإلنجازيــن بفضــل دعــم 
اإلدارة ووقفة الجماهير وتكاتف الجهازين 
الفنــي واإلداري ومجهــود الالعبيــن داخــل 
ق  ـ ـ أن يحق تطاع  ـ اسـ ق  ـ ـ فري ل فا ـب.  عـ مل ل ا
الهــدف في هذا الموســم بالعــودة لمنصات 

التتويج وعودة الجماهير الرفاعية”.

تعبنا لم يذهب سدى

قــال العــب فريق نــادي الرفــاع األول لكرة 
القــدم كميل األســود: “بداية أبــارك للجميع 
الفــوز بلقــب الــدوري، فالتعــب والجهــود 
ـات لــم تذهــب ســدى، وأشــكر  والتضحيـ
رئيــس النــادي الشــيخ عبدهللا بــن خالد آل 
خليفــة ونائــب رئيــس النــادي رئيــس جهاز 
الكــرة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل 
خليفــة علــى دعمهــم ووقفتهم مــع الفريق، 
كمــا أشــكر جميــع الجماهيــر الرفاعية على 
ـق.  ا للفريـ ـ ا ودعمهـ ـ اندتها وحضورهـ ـ مسـ
وأتوجه بالشــكر للجهازيــن الفني واإلداري 
وزمالئــي الالعبيــن علــى كل التضحيــات 
التي بذلوها لنســعد بهذه النتائج منتســبي 

وجماهير النادي”.

وفينا بالوعد والرفاع يستاهل

قــال قائــد فريــق نــادي الرفــاع األول لكــرة 

ـد الحوطــي: “بدايــة، أتوجــه  القــدم راشـ
بالتهنئــة الخالصــة لرئيــس نــادي الرفــاع 
ة  ـ ـ ف ي ل خ ل  آ د  ـ ـ ل ا خ ن  ـ ـ ب هللا  د ـ ـ ب ع خ  ي ـ ـ ش ل ا
ولنائــب رئيــس النــادي رئيــس جهــاز الكرة 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة 
وألعضــاء ومنتســبي النــادي وجماهيــره، 
علــى الفــوز بلقــب مســابقة دوري ناصــر بن 
حمــد الممتاز لكرة القــدم. الفريق نجح في 
العــودة لوضعه الطبيعي في هذا الموســم، 
والالعبيــن أوفــوا بالوعــد ونجحــوا فــي 
إحــراز لقــب مســابقة كأس جاللــة الملــك 
ولقــب مســابقة الــدوري. وأنتهــز الفرصــة 
ألوجــه الشــكر والتقديــر لجميــع مــن وقــف 

بجانبنا هذا الموسم”.

مردود أفضل

قــال العــب فريــق الشــباب حســن مــدن إن 
الماروني لم يبدأ الموسم الحالي جيدا.

وأوضح حســن مــدن أن فريقه حقق ســت 
نقــاط فقــط فــي القســم األول مــن دوري 
ـاز، مشــيرا إلــى أن  ناصــر بــن حمــد الممتـ
أوضاع فريقه تحســنت في القســم الثاني، 
وتمكــن الفريــق مــن تحقيق 4 حــاالت فوز 
وتعــادل بمــا مجموعه  13 نقطة، مؤكدا أن 

المــردود بالنســبة لــأداء في القســم الثاني 
كان أفضل للشباب.

انخفاض المستوى

ـق الرفــاع الشــرقي علــي  ـد العــب فريـ أكـ
ـدم مســتوى مميــزا  ـه قـ عبــدهللا أن فريقـ
خــالل أول جولتين من بداية الدوري، قبل 

أن ينخفض المستوى.
وأشــار علي عبــدهللا إلــى أن فريقه تكاتف 
ـدة فــي األمتــار األخيــرة  ـة واحـ بمجموعـ
وتمكن من تســجيل 3 حــاالت فوز متتالية 

على حساب الحد والبديع والشباب.

تحقيق الهدف

ـاعد مــدرب الفريــق األول للكــرة  أكــد مسـ
بنادي الرفاع الشــرقي خليــل إبراهيم أنهم 
نجحــوا فــي تحقيــق هــدف اإلدارة بالبقاء 
فــي منطقــة الدفء على مســتوى الترتيب 

العام للدوري.
إلــى أن ظروفــا صعبــة  م  ـ ـ إبراهي ار  ـ وأشـ
واجهــت فريــق الرفــاع الشــرقي خصوصــا 
ـي الهجــوم  ـات العبـ ـ ـتوى إصاب ـى مسـ ـ عل
والوســط، مؤكــدا أن الفريــق تجــاوز كل 
ذلك بأمان وحقق الهدف المنشــود للموسم 

الحالي.

فرحة الرفاع بتحقيق لقب الدوري

الرفاع يحسم لقب دوري ناصر بن حمد قبل موقعة المحرق
ــحــق” ــمــل ــى “ال ــ ــي “مـــؤقـــتـــا” والـــحـــالـــة يــطــيــر إل ــان ــث ــز ال ــرك ــم ــي ال ــة فـ ــام ــن ــم ال
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للصــم  البحرينــي  الرياضــي  االتحــاد  اختتــم 
بالتعاون مع جمعية الصم البحرينية فعاليات 
أســبوع األصــم العربــي “44” بصالــة االتحــاد 
التــي   )D( اإلعاقــة  ذوي  لرياضــة  رينــي  ح ب ل ا
ـاءت تحــت رعايــة رئيــس مجلــس إدارة  جـ
اد الرياضــي البحرينــي للصــم الشــيخ  ـ االتحـ
سلطان بن دعيج آل خليفة، والذي تكون من 
دوري أسبوع األصم لكرة القدم باإلضافة إلى 

مهرجان مشي.
 وأكــد الشــيخ ســلطان بــن دعيــج آل خليفــة 
خــالل كلمتــه علــى الدعــم الكبيــر وال محدود 
البحرينيــة  البارالمبيــة  نــة  ج ل ل ا س  ـ ـ ي ئ ر ن  ـ ـ م
الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة في تطوير 
ـم األشــخاص مــن ذوي  ـي ودعـ ر الوعـ ـ ونشـ

اإلعاقة.
وأشــار رئيس مجلــس إدارة االتحاد الرياضي 
مــن ذوي  بــأن األشــخاص  للصــم  ـي  ـ لبحرين ا
لهــذا  األول  الداعــم  هــم  ســمعية  ل ا ة  ـ ـ ق إلعا ا
االتحــاد الــذي أنشــئ مــن أجل اإلشــراف على 

رياضاتهــم وبرامجهــم والــذي يعتبــر بمثابــة 
بيئــة صحيــة آمنــه لهــم لممارســة رياضاتهــم 
وتمكينهــم مــن أجــل المشــاركة فــي المحافل 

الدولية ورفع اسم مملكة البحرين عالًيا.
ونــّوه ســلطان بــن دعيــج بــأن أســبوع األصــم 
العربــي، والــذي يحمــل شــعار “توظيــف الصم 
مســؤولية مجتمع” لهذا العام، يحظى بمتابعة 
واهتمــام كبيريــن مــن قبــل جميــع المعنييــن 
فــي مملكة البحريــن، وذلك في إطار الحرص 
الرســمي والمجتمعــي علــى رعايــة كل فئــات 

لذوي العزيمة.
وأضــاف علــى أهداف أســبوع األصــم العربي 
التــي يقــوم علــى التعريــف المجتمــع بالّصمــم 
والوقاية، والتعريف باألصم وقدراته ووسائل 
ـه، والتعريــف بلغــة اإلشــارة  ـه وتأهيلـ تربيتـ
ه األساســية  ـ ـف بحقوقـ لتعريـ ا ـب  ـ ن ـى جا ـ ل إ
الّصحيــة والتربويــة والنفســية واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة والتأهيليــة والتعــرف على أهم 
العقبات التي تواجه األشــخاص ذوي اإلعاقة 

السمعية في حياتهم اليومية.

رة  ـ كـ ل ل رق  ـ لمحـ ا يدات  ـ ق سـ ـ ـ فري وج  ـ ـ ت
الطائــرة بلقــب مهرجــان )شــووت( الثاني 
للســيدات، والــذي نظمــه االتحــاد برعاية 
رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائرة 
الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة علــى 
مــدار يومي الجمعــة والســبت الماضيين 
9 فــرق  ـاركة  ـاد بمشـ علــى صالــة االتحـ

محلية.
العبــة  بقيــادة  المحــرق  ريــق  ف ز  ا ـ ـ ف و
المنتخــب هاجــر األنصاري على منافســه 
البسيتين في النهائي بنتيجة 2/0 ليتوج 
باللقــب، وفــي مبــاراة تحديــد المركزيــن 
الثالــث والرابع، فاز فريق وزارة الداخلية 
على فريق مدرسة سانت كريستوفر 2/0 

ليحصد الفريق األول المركز الثالث.
وكان المحرق تصدر المجموعة )أ( بالدور 
التمهيدي فيما جاء فريق وزارة الداخلية 
بالمركــز الثانــي بالمجموعــة ذاتهــا، فيمــا 
تصــدر البســيتين المجموعــة )ب(، وجــاء 

فريق مدرســة سانت كريســتوفر بالمركز 
الثانــي بالمجموعــة ذاتهــا لتتأهــل الفــرق 
األربعــة إلــى الــدور نصف النهائــي، حيث 
التقــى المحــرق أمــام ســانت كريســتوفر، 
وفــاز 2/0، فيمــا التقــى البســيتين أمــام 
فريــق وزارة الداخليــة، وفــاز 2/0 ليلتقي 
المحرق والبســيتين في النهائي، وينجح 
المحــرق فــي الفــوز 2/0 ليخطــف اللقــب 

بكل جدارة.
وبعد نهاية المهرجان، قام رئيس االتحاد 

الشــيخ علي بن محمد آل خليفة بتتويج 
ـكأس البطولــة، فيمــا حصــل  ـ ب ـرق  المحـ
البســيتين علــى المركــز الثانــي، وفريــق 
الثالــث،  ـى المركــز  ـ ـة عل وزارة الداخليـ
ـع الالعبــات المشــاركات  وحصلــت جميـ
علــى هدايــا عبــارة عــن كوبونــات مقدمة 
ـم  ـم تكريـ ا تـ ـ ـووت(، كمـ ـركة )شـ ـن شـ مـ
ـق،  ـ ـن كل فري زات مـ ـ ـ المتمي ات  ـ ـ الالعب
إضافــة إلــى تكريــم الحــكام والحكمــات 

المشاركين واللجنة المنظمة للبطولة.

جانب من التتويججانب من ختام الفعاليات

علــي بــن محمــد تــوَّج البطــل وكــرَّم 16 العبــة متميزةحــرص مجتمعــي علــى رعايــة كل فئــات ذوي العزيمة

المحـرق بطـل “شـووت” للسيـداتفعاليـات أسبـوع األصـم العـربـي

لجنة الموروث

تلقت اللجنة المنظمة لمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي نحو 3000 طلب مشاركة 
في جميع األلعاب الشعبية واإللكترونية.

ويقــام مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي 
الشــعبي بتوجيهات كريمــة من ممثل جاللة 
الملــك لأعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك 
بتنظيم من لجنة رياضات الموروث الشعبي 
التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة ابتــداء 
من األول من شــهر رمضان وحتى العشــرين 

من الشهر ذاته.
وحظيــت لعبــة الببجــي بالنصيــب األكبر من 
المشــاركة، إذ فــاق عــدد الطلبــات أكثــر مــن 
900 طلــب للمشــاركة فــي هــذه اللعبة فقط، 
فيمــا توزعــت بقيــة الطلبــات علــى األلعــاب 

المختلفة.

وال يــزال التســجيل مفتوحــا للمشــاركة فــي 
مهرجــان ناصر بــن حمد الرمضاني الشــعبي 
حتــى يــوم الخميس المقبــل الموافق الثاني 
للراغبيــن فــي  ـل. ويمكــن  ـ المقب و  ـ ـن مايـ مـ
بــن حمــد  ان ناصــر  ـ ـي مهرجـ اركة فـ ـ المشـ
الرمضانــي الشــعبي التســجيل عبــر الموقــع 

.)www.almawroothbh.com( الرسمي
ويتضمــن مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني 
الشــعبي عــدد مــن األلعــاب الشــعبية هــي 
الكيــرم )فــردي وزوجي(، الدامة، الشــطرنج، 
ي  ـ ـوت سداسـ كـ ل ا  ، ة” ـ ـ لدومن ا “ و  ـ ـ لدومين ا
“بوســتة”، الهاند، السجن “لودو”، إضافة إلى 
األلعــاب اإللكترونية المتمثلة في كرة القدم 

“فيفا” وكرة السلة والببجي.

وكان ممثــل جاللــة الملك لأعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة قد اعتمد جوائــز المهرجان 
بواقع أكثر من 200 ألف دوالر جوائز نقدية 
موزعــة علــى المراكز العشــرة األولى في كل 

األلعاب.
األول  الوطنــي  منتخبنــا  جــم  ن م  د ـ ـ ق ت و
ـرة القــدم ونــادي الرفــاع كميــل األســود  لكـ
المشــاركين فــي لعبــة الببجــي اإللكترونيــة 
برفقة مجموعة أخرى من العبي كرة القدم.

التسجيل ال يزال مفتوحا وكميل األسود يدخل تحدي “الببجي”
إقبال كبير لمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني

وزارة التربية والتعليم

تحــت رعايــة وزيــر التربية والتعليــم  ماجد 
النعيمــي، نظمــت إدارة التربيــة الرياضيــة 
ـوزارة التربيــة  ـ ب ـدات  فية والمرشـ ـ والكشـ
والتعليم حفل ختام أنشطة مجموعة مراكز 
التدريــب واللياقــة البدنيــة للعــام الدراســي 
ـاعد  ـور الوكيــل المسـ 2018/ 2019، بحضـ
للخدمات التربوية واألنشطة الطالبية نائب 
راعي الحفل شــيخة يوسف الجيب، وشارك 
في هذه األنشطة طوال العام ما يقارب من 
4000 طالــب وطالبــة. ثــم قدمــت مدرســة 
األندلــس االبتدائية فقرة رياضية افتتاحية 
للحفــل، وبعدهــا بــدأ تكريم الطلبــة الفائزين 
ـة  ة البدنيـ ـ ابقة اللياقـ ـ ز األول لمسـ ـ بالمركـ
“الفــردي” لمــدارس البنين والبنــات بالمرحلة 
اإلعداديــة، وجاءت النتائج كالتالي: طاهرة 
أنــور يوســف مــن مدرســة عالــي اإلعداديــة 

للبنــات “فئــة 13 ســنة”، أريــام أحمــد عبــود 
مــن مدرســة يثــرب اإلعداديــة للبنــات “فئــة 
ـادر الدوالبــي مــن  ـنة”، معصومــة قـ 14 سـ
مدرســة أم القــرى اإلعداديــة للبنــات “فئــة 
15 ســنة”، محمــد ماجــد محمــد من مدرســة 
عــراد االبتدائيــة للبنيــن “فئة 13 ســنة” عمار 
وجــد نجيــب مــن مدرســة عثمــان بــن عفان 
15 ســنة”، حســن  اإلعداديــة للبنيــن “فئــة 

محمــود جاســم مــن المدرســة نفســها “فئــة 
15 ســنة”. وفــي مــدارس البنــات بالمرحلــة 
الثانويــة جــاءت النتائــج كالتالــي: العنــود 
خالــد ســويلم من مدرســة المحــرق الثانوية 
للبنات “فئة 16 سنة”، مروة إبراهيم عبدهللا 
مــن مدرســة ســترة الثانوية للبنــات “فئة 17 
ســنة”، نــورة عبــدهللا محســن مــن مدرســة 

النور الثانوية للبنات “فئة 18 سنة.

مشــاركة عدد كبيــر وصل إلــى 4000 طالــب وطالبة
ختام أنشطة التدريب واللياقة بـ “التربية”

من لقاء الحالة والمحرق



تواصــل الفــرق المشــاركة فــي دورة ناصر بــن حمد الرمضانيــة لكرة القــدم )ناصر 12(، 
تحضيراتهــا الجــادة؛ مــن أجــل تدشــين مشــوارها فــي المنافســات التــي ســتبدأ يــوم 

الخميس المقبل الموافق 2 مايو المقبل على استاد مدينة خليفة الرياضية.

تدريباتهــا  الفــرق  وكثفــت 
أجــل  مــن  واســتعداداتها؛ 

للجاهزيــة  الوصــول 
المطلوبــة قبيــل انطــاق 
وقبــل  المنافســات، 
خوض غمار ومنافسات 
 16 تضــم  التــي  الــدورة 
بالقرعــة  وزعــوا  فريقــا 

علــى 4 مجموعات، بواقع 
4 فرق لكل مجموعة.

ومن خال التدريبات المكثفة 
الجميــع  فــإن  للفــرق،  الحاليــة 

هــذه  فــي  المميــز  للتحضيــر  يســعى 
الفتــرة التــي تعتبر فتــرة مهمة للفــرق؛ من 
والقصــور  القــوة  مواطــن  اكتشــاف  أجــل 
للبنــاء عليها ومعالجتها، إضافة إلى تافي 

السلبيات.
وشــهدت األيــام القليلــة الماضيــة سلســلة 
مــن المباريات الودية بين الفرق المشــاركة 
فــي البطولــة، حيــث التقــي فريــق بتلكــو 
جنرز يونايتد أحد المرشحين للقب بفريق 
الزعيــم، ولعــب النوايــف مــع فريــق صقــور 
البحريــن، واحتضــن ملعــب بتلكــو مبــاراة 

فيكتوريوس مع فريق الصقر األبيض.
المواجهــات  فــي  الوديــات  هــذه  وتأتــي 
البعــض  بعضهــا  مــع  الفــرق  تجمــع  التــي 
المســتويات  علــى  التعــرف  ســبيل  فــي 
وللوقــوف علــى الجاهزيــة النهائية لعناصر 
الفريــق قبــل خــوض الــدورة، الســيما وأن 
الفــرق تضــم خليطــا مــن الاعبين الشــباب 
والخبرة، إضافة إلــى الاعبين المحترفين 
المســجلين في كشــوفات األنديــة المحلية 

أو المحترفين األجانب.
كما اســتثمرت بعض الفــرق الفترة الحالية 
في خوض مباريات ودية مع أندية محلية، 
إذ تعــد هذه التجارب الودية فرصة مثالية 

ومناسبة؛ من أجل التحضير للدورة.
وتطمــح جميــع الفــرق فــي تســجيل ظهور 
إيجابــي ومشــرف فــي منافســات الــدورة، 
فــي  ممكــن  حــد  أبعــد  إلــى  والوصــول 

المنافسات.

بقيادة زويد.. فيكتوريوس 
وطموح التتويج باللقب

فيكتوريــوس تحضيراتــه  فريــق  يواصــل 
ناصــر  دورة  فــي  للمشــاركة  اإلعداديــة؛ 
)ناصــر  القــدم  لكــرة  الرمضانيــة  بــن حمــد 
12(، ويقــود فريــق فيكتوريــوس المــدرب 
الوطنــي صديــق زويد، فيما يــرأس الجهاز 
ريــاض،  محمــود  الفريــق  مديــر  اإلداري 

ويضم الجهاز أيضا اإلداري حسن جاسم.

فيكتوريــوس  فريــق  إداري  وأكــد 
حســن جاســم أن الفريق دشن 
يــوم  للــدورة  تحضيراتــه 
األحــد الماضــي الموافــق 
21 أبريل الجاري، وذلك 
المــدرب  قيــادة  تحــت 
الوطنــي صديــق زويــد، 
وأشــار حســن جاسم إلى 
فيكتوريــوس  فريــق  أن 
أن  قبــل  تدريباتــه  واصــل 
يخــوض الوديــة األولــى التــي 
كانت أمام فريق فورإيفر، مشــيرا 
بالتعــادل  انتهــت  المبــاراة  أن  إلــى 

اإليجابي بواقع هدف لكل طرف.
دورة  فــي  المشــاركة  أن  وأوضــح جاســم 
آل خليفــة  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
الرمضانية تأتي بالتأكيد؛ بهدف المنافســة 
علــى لقــب البطولــة، معتبــرا أن غيــر ذلــك 
يعــد خيبــة أمــل بالنســبة للجهازيــن الفنــي 
واإلداري، الفتــا إلــى التركيــز الكبيــر علــى 

التتويج باللقب.
وبين حســن جاسم أن فريق فيكتوريوس 
الذيــن  بأبــرز العبيــه ونجومــه  ســيحتفظ 
مثلوه خال النســخ الماضية وبينهم: فواز 
بوجيــري،  وحســن  المــا  ســلمان  بوشــقر، 
مشــيرا إلى وجود صفقتين أخريين سيتم 
اســتكمالهما؛  حــال  الحقــا  عنهــم  اإلعــان 

بهدف تعزيز صفوف الفريق بشكل جيد.
حســن  فيكتوريــوس  فريــق  إداري  وذكــر 
الذيــن  المحترفيــن  هويــة  أن  جاســم 
ســتتضح  الــدورة  فــي  الفريــق  ســيمثلون 
مشــيرا  المقبلــة،  األيــام  خــال  مامحهــم 
إلــى أن الفريق يدرس عــددا من الخيارات 
بعــض  علــى  يســتقر  أن  قبــل  المتاحــة، 
العناصر التي تناسب واقع الفريق وتظهره 
المســتطيل  داخــل  المطلوبــة  بالصــورة 

األخضر.
فريــق  أوقعــت  القرعــة  أن  إلــى  يشــار 
فيكتوريــوس فــي المجموعــة األولــى إلــى 
األســاطير  البحريــن،  صقــور  فــرق  جانــب 

ودلمون.

“الصقر األبيض” يدشن تحضيراته 
بوديتين ويسعى للمنافسة

يواصــل فريــق الصقــر األبيــض تحضيراته 
اإلعداديــة؛ للمشــاركة فــي دورة ناصــر بــن 
حمــد الرمضانيــة لكــرة القــدم )ناصــر 12(، 
المــدرب  األبيــض  الصقــر  فريــق  ويقــود 

الوطني إياد الحمري.
وأكــد مــدرب فريــق الصقــر األبيــض إيــاد 
اإلعــداد  مرحلــة  بــدأ  فريقــه  أن  الحمــري 

الــدورة قبــل نحــو  والتحضيــر لمنافســات 
أســبوعين، مشــيرا إلى ســير فتــرة اإلعداد 
كما وضعها الجهاز الفني للفريق، وبين إياد 
الحمري أن فريق الصقر األبيض خاض في 
الفتــرة الماضيــة لقاءيــن ودييــن، إذ قابــل 
الفريــق األول لكرة القدم بنادي قالي، كما 
لعــب مبــاراة وديــة ثانية كانت أمــام فريق 
نومــاس، وهــو أحــد الفــرق المشــاركة فــي 

)ناصر 12(.
وذكر الحمري أن الهدف من المشــاركة في 
الدورة هو إنجاح بطولة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة الرمضانيــة وإظهارهــا 
بالصــورة المطلوبة والمعهــودة عنها؛ كونها 
والشــهيرة  القويــة  الــدورات  مــن  واحــدة 
علــى مســتوى المنطقة، مضيفــا: “كما نأمل 
فــي الظهــور بصورة إيجابية ومشــرفة كما 
ظهــر الفريــق في النســخة الماضيــة، وقدم 

مستويات الفتة ومميزة”.
وأشــار مــدرب فريــق الصقــر األبيــض إلــى 

أن تشــكيلة الاعبيــن تعــد مشــابهة لتلــك 
التي خاضت النســخة الماضيــة، معربا عن 
ثقتــه فــي العبــي فريقه في تقديــم أفضل 

المستويات.
وحــول هوية المحترفين الذين ســيمثلون 
الفريق، أكد إياد الحمري أن الفريق سيعلن 
الذيــن  المحترفيــن  الاعبيــن  هويــة  عــن 
ســيمثلونه في حــال اســتكمال اإلجراءات 

معهم.
يشــار إلــى أن القرعة أوقعــت فريق الصقر 
األبيــض في المجموعــة الرابعة إلى جانب 

فرق النوايف، جرناس والفرسان.

النوايف يعلن عن محترفيه لـ “ناصر 12”

أكــد مديــر فريق النوايف محمــد العبيدلي أن 
فريقــه يواصــل تحضيراته الجادة للمشــاركة 
في بطولة ناصر 12، مضيفا أن الفريق يسعى 
النســخة  هــذه  فــي  أفضــل  بصــورة  للظهــور 
ألبعــد  والوصــول  المنافســة  نحــو  والســعي 

نقطة؛ من أجل الوصول لمنصة التتويج.

يواصــل  الفريــق  “إن  العبيدلــي:  وقــال 
تدريباتــه بقيادة الجهاز الفنــي المكون من 
المــدرب الوطني حســين العنــزي والمدرب 
المســاعد خالــد حســان ومــدرب  الوطنــي 
الحراس رشيد بخاري. فيما يتكون الجهاز 
اإلداري من اإلداريين خالد التريكي وسيد 
كميــل وأحمــد غالــب. وقــد تعاقــد الفريــق 
مــع 3 محترفين، هم: مهاجــم فريق البديع 
البرازيلــي بريتــو ومواطنــه بربــوزا وجناح 
فريــق الشــباب اإلفريقي برنــس. ويتواجد 
مــع الفريق العبين محلييــن، منهم عبدهللا 
المرزوقي، مســعود قمبر، حسن الموسوي، 
حيــث  منصــور،  وســعيد  إبراهيــم  أحمــد 
ســيتم اعتمــاد القائمــة النهائية مــن الجهاز 
الفنــي قبــل بــدء مشــوار الفريــق فــي هــذه 

البطولة”.
وأوضح بأن الفريق يعمل حاليا على وضع 
اللمســات األخيــرة قبيــل انطــاق البطولة، 
متمنيــا بأن يكون ظهــور الفريق مميزا في 

النسخة الحالية.

الجنرز فريق منافس واستعداد جاد

دخــل فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد مرحلــة 
إطــار  فــي  الوديــة  المباريــات  خــوض 
تحضيراتــه بقيــادة مدربه الوطني الشــيخ 
ســلمان بــن عبدالرحمــن، وذلــك اســتعدادا 
لخــوض منافســات بطولة “ناصــر 12” التي 
تنطلــق منافســاتها يــوم الخميــس الموافق 
2 مايــو المقبــل علــى ملعــب اســتاد مدينــة 
خليفــة الرياضية، حيث لعــب مباراة ودية 

قبل يومين مع فريق الزعيم.
ويعتبــر فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد أحــد 
الفــرق المنافســة في البطولــة، حيث أظهر 
النســخ  خــال  البطوليــة  نوايــاه  الفريــق 
الماضيــة، ونجــح فــي إحراز لقب النســخة 
العاشرة، بعد أن كان قاب قوسين من إحراز 
الثامنــة والتاســعة،  النســختين  فــي  لقبهــا 
حيــث اكتفــى فــي تلــك النســختين بإحراز 
المركــز الثانــي. كمــا وأحــرز الفريق وصافة 
البطولة في نسختها 11 بعد خسارته أمام 

فريق طموح في نهائي البطولة.
الفريــق يضــم خليطــا مــن عناصــر الخبــرة 
والشــباب، يتقدمهــم قائــد الفريــق الشــيخ 
والاعــب  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خالــد 
أبــرز  أحــد  يعتبــر  الــذي  العربــي  عبــدهللا 
العناصر الموجودة في الفريق، حيث نجح 
الاعــب فــي تحقيــق لقــب هــداف البطولة 
فــي النســخة الخامســة، كمــا يضــم كذلــك 
الحارســان محمود نجم وعبدهللا مشــيمع، 
الاعب جاســم الجبن، الاعب حمد السبع، 
الاعــب محمود العجيمــي والاعب نضال 
إســماعيل، ومن المتوقع أن يكشف الفريق 

عن محترفيه قريبًا.

صديق زويد مدرب فيكتوريوسإياد الحمري مدرب الصقر األبيضالشيخ سلمان مدرب فريق بتلكو جنرز يونايتد

فرق ناصر 12 تضع اللمسات األخيرة الستعداداتها
ــن ــ ــي ــ ــرف ــ ــت ــ ــح ــ ــم ــ ــل الــــمــــمــــيــــزيــــن وال ــ ــي ــ ــج ــ ــس ــ ــى ت ــ ــلـ ــ ــق عـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ تـ

اللجنة اإلعالمية

فريق النوايف
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ودية بين فيكتوريوس والصقر األبيض

فريق الصقر األبيض
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فريق بتلكو جنرز يونايتد
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سمو الشيخ ناصر بن حمدفريق فيكتوريوس

جنرز يعول على 
عناصره المعتادة 

ومفاجأة في 
المحترفين

الصقر األبيض 
يحافظ على 

المجموعة من 
أجل تكرار التألق

فيكتوريوس 
يتحدث عن 

المنافسة بقيادة 
الحاالوي زويد

هداف البديع 
وجناح الشباب 

يرتديان قميص 
النوايف



فروزينونــي  مضيفــه  نابولــي  دفــع 
إلــى حافــة الهبوط بعــد أن فاز عليه 
2 - صفــر فــي دوري الدرجــة األولى 
االيطالي لكــرة القدم يوم األحد في 
دريــس ميرتنــز  لقــاء شــهد معادلــة 
مارادونــا  دييجــو  أهــداف  لرقــم 

بالمسابقة.
الالعــب  مــن  رائعــة  حــرة  وبركلــة 
 81 إلــى  رصيــده  رفــع  البلجيكــي 
هدفا مــع نابولي في الدوري ليعادل 
األســطورة األرجنتينــي فــي المركــز 
الثالــث بقائمــة هدافــي النــادي فــي 
الــدوري عبر التاريخ خلــف أنطونيو 
هامشــيك  وماريــك   )102( فويــاك 

.)100(
وكلــل أمين يونس مجهــوده الفردي 
المميز بمضاعفة التقدم في الشــوط 
الثانــي ليبقــى فريــق المــدرب كارلــو 
أنشيلوتي بالمركز الثاني برصيد 70 
نقطــة وبفــارق 8 نقــاط عــن مطارده 

إنترناسيونالي.

سيتي يقترب
انتزع مانشســتر ســيتي حامل اللقب المبادرة مجددا من ليفربول، منافســه في الســباق نحو لقب بطولة إنكلترا لكرة القدم، بفوزه 

الصعب على مضيفه بيرنلي 1 - صفر في المرحلة السادسة والثالثين األحد.

ورفع ســيتي رصيده الــى 92 نقطة متقدما 
بفــارق نقطــة واحــدة علــى ليفربــول قبــل 

نهاية البطولة بمرحلتين.
ويلتقــي ســيتي فــي مباراتيــه األخيرتيــن 
على ملعبه مع ليســتر ســيتي وخارج أرضه 
مع برايتون، فيما يحل ليفربول ضيفا على 

نيوكاسل ثم يستضيف ولفرهامبتون.
واســتحوذ مانشســتر ســيتي الــذي خــاض 
الوســط  خــط  العبــي  غيــاب  فــي  المبــاراة 
والبرازيلــي  بريــن  دي  كيفــن  البلجيكــي 
فرناندينيــو المصابيــن، علــى الكــرة بنســبة 

كبيــرة لكن االنتقال من الدفاع الى الهجوم 
افتقد الى الســرعة وبالتالي لم يجد سهولة 

في اختراق خط دفاع بيرنلي الصلب.
الشــوط  فــي  أســرع  بإيقــاع  ونــزل ســيتي 
الثانــي فتوالــت الفرص علــى مرمى بيرنلي 
وكان أبرزهــا تصــدي الحــارس تيــم هيتون 
لكــرة قويــة لألرجنتينــي ســيرخيو أغويــرو 

.)51(
وجــاء الفــرج لمانشســتر ســيتي عندما رفع 
البرتغالي برناردو سيلفا كرة داخل المنطقة 
أغويــرو وســددها، فأبعدهــا  ســيطر عليهــا 

المدافــع مات لوتــون من على خط المرمى، 
لكــن تكنولوجيــا خــط المرمــى أشــارت بان 
ســنتميترات،  بثالثــة  الخــط  تعــدت  الكــرة 

ليفتتح سيتي التسجيل )63(.
ورفــع أغويــرو رصيــده الــى 20 هدفــا فــي 
الدوري المحلي هذا الموسم، ليحتل المركز 
المصــري  ليفربــول  مهاجــم  وراء  الثانــي 

محمد صالح.
وسقط ارسنال امام مضيفه ليستر بثالثية 
نظيفة، وهي الخســارة الثالثة على التوالي 

للفريق اللندني في المسابقة.

هــــدف برشلونــــة

وكاالت

سيتي استعاد الصدارة بفوز صعب

نــادي  رئيــس  بارتوميــو  ماريــا  جوســيب  أكــد 
برشــلونة أن التتويــج بالثالثيــة ســيكون هدف 
فريقــه هــذا الموســم بعــد حســم لقــب الــدوري 
اإلســباني لكــرة القــدم بفــوز علــى ليفانتــي 1 - 
صفــر فــي المرحلــة الخامســة والثالثيــن يــوم 
الســبت. ومنــح هــذا الفوز برشــلونة اللقب الـ26 
فــي الليغــا، اذ بــات يتقــدم بفــارق تســع نقــاط 
وأفضليــة المواجهــات المباشــرة علــى مطــارده 
أتلتيكــو مدريــد. ولــم ينته الموســم بعــد لفريق 
المدرب إرنســتو فالفيــردي والنجم األرجنتيني 
ليونيل ميســي، اذ تنتظــره مواجهة مرتقبة في 
نصــف نهائــي دوري أبطال أوروبــا ضد ليفربول 
اإلنجليــزي )فــي برشــلونة ذهابــا فــي األول من 
مايــو، وفــي ليفربــول إيابــا فــي الســابع منــه(، 
ونهائــي مســابقة كأس الملــك فــي إســبانيا ضد 

فالنسيا في 25 مايو.
الضيــف  علــى  الفــوز  بعــد  تصريحــات  وفــي 
ليفانتي بهدف لميسي، أكد بارتوميو أن الهدف 
هــو تكرار إنجــاز الثالثية )الــدوري والكأس في 
إســبانيا، ودوري أبطال أوروبا(، كما فعل النادي 

الكاتالوني عامي 2009 و2015.

الليغــا  فــي  الثامــن  اللقــب  أحرزنــا  “لقــد  وقــال 
فــي آخــر 11 موســما، ونحــن راضون جــدا على 
مــا يحققــه النــادي فــي األعــوام المتتاليــة، هــذا 

موضع فخر”.
النــاس  عــام.  كل  هدفنــا  هــي  “الليغــا  أضــاف 

الثنائيــة،  األبطــال،  دوري  الــكأس،  يريــدون 
الثالثيــة، لكننــا نركــز كثيرا علــى الليغــا”، متابعا 
“اآلن ســنواجه تحديات أكبــر حتى، مثل دوري 
األلقــاب  كل   )...( األربعــاء  مــن  بــدءا  األبطــال 
تدفعنــا لنحلم، ويجــب أن نقول أن الهدف اآلن 

هو الثالثية، طبعا كما كل عام”.
وتابــع “لدينــا نصف نهائي صعب جدا في دوري 
األبطال ضد فريق قوي جدا، والحقا سنخوض 
الــذي يقــدم أداء  الــكأس ضــد فالنســيا  نهائــي 

متصاعدا. تنتظرنا مباريات مثيرة لالهتمام”.

لحظة تتويج برشلونة باللقب

وكاالت

وكاالت وكاالت

نابولي يستعيد 
توازنه

وجــه إيبــار وجيرونــا ضربتيــن قاســيتين 
آلمــال فالنســيا وإشــبيلية بالمشــاركة فــي 
دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، وذلك 
بإســقاطهما بنتيجة واحدة 1 - صفر أمس 
األحد في المرحلة الخامسة والثالثين من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وبعــد أن مني بهزيمة وحيدة فقط في 22 
مبــاراة خاضهــا ضمــن جميــع المســابقات، 
الثانيــة  هزيمتــه  األحــد  فالنســيا  تلقــى 
تواليــا، بعــد التي تعــرض لهــا األربعاء على 
يــد أتلتيكــو مدريــد الثانــي )3-2(، ليتجمــد 
فــي  نقطــة   52 عنــد  “الخفافيــش”  رصيــد 
عــن  نقــاط    3 بفــارق  الســادس  المركــز 
األخيــر  الرابــع  المركــز  صاحــب  خيتافــي 

المؤهل الى دوري األبطال.
وتحققت المفاجأة تحققت بتلقيه هزيمته 
الثانيــة فــي المراحــل الســت األخيــرة على 
يــد فريــق يقاتــل مــن أجــل تجنــب الهبوط 
الــى الدرجــة الثانيــة، وذلــك بســبب هــدف 
“بورتــو”  بورتوغيــس  كريســتيان  ســجله 
فــي الدقيقــة 62 مــن المبــاراة التــي أكملها 

فــي  العبيــن  بعشــرة  األندلســي  النــادي 
الثوانــي األخيــرة بعــد طــرد العب الوســط 
علــى  لحصولــه  بانيغــا  ايفــر  األرجنتينــي 

إنذارين في الوقت بدل الضائع.
الهزيمــة  فجــاءت  لفالنســيا،  بالنســبة  أمــا 
فريــق  ألن  توقيــت  أســوأ  فــي  إيبــار  أمــا 
“الخفافيــش” ســيدخل بمعنويــات مهزوزة 

لمواجهته مع أرســنال اإلنجليزي الخميس 
علــى ملعب األخير في ذهــاب الدور نصف 
النهائي لمســابقة الدوري األوروبي “يوروبا 
ليــغ”، علمــا بــأن فريق المــدرب مارســيلينو 
غارســيا تــورال بلــغ نهائــي مســابقة كأس 
إســبانيا حيــث يلتقــي مــع برشــلونة حامل 
اللقب والمتوج بطال للدوري في 25 مايو.

فالنسيا تعرض للخسارة الثانية على التوالي

سقــــوط مفاجــــــئ

وكاالت

أعلــن المدافــع الدولــي الســابق اإليطالي فابيــو كانافارو األحد أنه قــرر التنحي عن 
منصبــه مدربــا للمنتخــب الصينــي لكــرة القــدم، وذلــك بعدمــا مباراتيــن فقــط له مع 

“منتخب التنين” انتهتا بخسارتين.

وأعلــن بطــل مونديــال 2006 قــراره عبر 
وســائل التواصل، مشــيرا الى أن تركيزه 
ووظيفتــه  عائلتــه  علــى  اآلن  منصــب 
الســوبر  دوري  لنــادي  كمــدرب  األخــرى 

الصيني غوانغجو ايفرغراند.
وأوضح عبر موقع “ويبو” الموازي لتويتر 
في الصين “مع كل احترامي للصين كبلد 
عظيــم، أشــعر أنــه من الضــروري االعالن 
عــن قــراري التخلي عن منصبــي كمدرب 

للمنتخب الصيني للرجال”.
ألن  مفاجئــا  كانافــارو  قــرار  يكــن  ولــم 
يحــظ  لــم  المنصــب  هــذا  الــى  وصولــه 
بترحيب من وسائل االعالم والمشجعين 
على حد سواء بسبب خبرته المتواضعة 
كمــدرب، ثــم تفاقــم الوضــع مــع خســارة 
اللتيــن  الوديتيــن  المباراتيــن  المنتخــب 
تايالنــد  أمــام  بإشــرافه  خاضهمــا 

وأوزبكستان بالنتيجة ذاتها )صفر - 1(.

كانافارو يترك الصين

sports@albiladpress.com
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وكاالت

فــاز الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس األحد بجائــزة أذربيجــان الكبرى، المرحلــة الرابعة من 
بطولــة العالــم لســباقات الفورموال واحد، مانحــا وزميله البريطانــي لويس هاميلتون 
الــذي حــل ثانيــا، فريقهما مرســيدس الثنائيــة الرابعة فــي أربعة ســباقات، في أفضل 

بداية موسم لفريق في تاريخ البطولة.

الرقــم  الفضيــة”  “األســهم  فريــق  وحطــم 
القياســي ألفضــل بدايــة فــي تاريــخ الفئة 
األولى والذي كان يتقاســمه مع “وليامس” 
الــذي حقــق هذا اإلنجــاز عــام 1992، علما 
بأن الرقم القياســي لعــدد الثنائيات خالل 
 )2014( مرســيدس  يتقاســمه  الموســم 
خمــس  مــع  و2002(   1952( وفيــراري 

ثنائيات.
وتتصــدر “ســكوديريا فيــراري” التــي حــل 
ســائقها األلمانــي سيباســتيان فيتــل فــي 
فــي  الثنائيــات  ترتيــب  الثالــث،  المركــز 
تاريخ البطولة العالمية مع 83 ثنائية أمام 

كل من مرسيدس )48( وماكالرين )47(.
وحافظ بوتاس على أفضلية انطالقه من 
المركــز األول علــى حلبــة باكــو، علــى رغم 

ضغــوط مارســها عليــه زميلــه بطــل العالم 
األولــى،  المنعطفــات  عنــد  مــرات  خمــس 
وتمكــن فــي نهايــة المطــاف مــن تحقيــق 
الفــوز الخامس في مســيرته، والثاني في 
بطولــة 2019 بعــد الســباق االفتتاحي في 

أستراليا.
وأتاح هذا الفوز لبوتاس استعادة صدارة 
نقطــة،   87 مــع  للبطولــة  العــام  الترتيــب 
كان  الــذي  لهاميلتــون  نقطــة   86 مقابــل 
تصــدر الترتيــب بعــد فــوزه فــي المرحلــة 
الثالثــة لهــذا الموســم، أي جائــزة الصيــن 

الكبرى على حلبة شنغهاي.
ترتيــب  فــي  رصيــده  مرســيدس  ورفــع 
الصانعيــن الــى 173 نقطــة، متقدما بفارق 

74 نقطة عن فيراري )99(.

ثنائية تاريخية

وكاالت

مــا  هــازارد  ثورغــان  البلجيكــي  أكــد 
كان متــداوال فــي التقارير الصحافية، 
مــع  اتفــاق  الــى  توصلــه  بإعــالن 
األلمانــي  دورتمونــد  بوروســيا  نــادي 
الــى صفوفــه  لالنتقــال  القــدم،  لكــرة 
بوروســيا  مــن  المقبــل  الموســم  فــي 

مونشنغالدباخ.
لنجــم  األصغــر  الشــقيق  وأوضــح 
المنتخــب البلجيكــي ونــادي تشلســي 
تصريحــات  فــي  إديــن،  اإلنكليــزي 
أنــه  بــالده،  فــي  تلفزيونيــة  لقنــاة 
توصــل الى اتفاق مــع دورتموند، وأن 
مســألة انتقالــه باتــت اآلن رهن اتفاق 

الناديين.
وأوضح “توصلت الى اتفاق شخصي 
مــع دورتمونــد”، موضحــا “قلــت فــي 
علــى  أقــدم  أن  أريــد  أننــي  الســابق 
مســيرتي.  فــي  المقبلــة  الخطــوة 
أريــد أن أختبــر أمــرا جديــدا” خــارج 
معــه  يرتبــط  الــذي  مونشــنغالدباخ 

رسميا بعقد منذ 2015.
الــى  تعــود  المســألة  “اآلن  أضــاف 
بيــن  مباحثــات  وثمــة  النادييــن، 
مونشنغالدباخ ودورتموند. سيحتاج 

األمر الى بعض الوقت”.
وكانــت مجلــة “كيكــر” قــد أوردت في 
تقاريــر ســابقة أن ثورغــان هــازار )26 
عامــا( ســينتقل قبــل عــام مــن نهايــة 
عقــده، الى دورتمونــد لقاء 40 مليون 
يــورو، هو األعلــى الذي يدفعه األخير 

لضم العب جديد.

هازارد يتفق مع دورتموند

فابيو كانافارو

ثورغان هازارد

نيمـــــار يقـــر بتصرفـــه “الخاطئ”
أقر النجم البرازيلي نيمار بأنه تصرف بشكل “خاطئ” من خالل توجيه لكمة الى وجه أحد مشجعي رين في المدرجات بعد 

خسارة فريقه باريس سان جرمان بركالت الترجيح في نهائي مسابقة كأس فرنسا في كرة القدم السبت.

وفي أشــرطة مصورة تم تداولها بكثافة 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، بــدا 
نيمــار، أغلــى العــب كرة قدم فــي العالم، 
وهو يتجادل مع أحد مشجعي رين لدى 
توجهــه مــع زمالئه الى المنصة الرســمية 
لمدرجــات ملعــب ســتاد دو فرانــس بعــد 
خســارة النهائــي بــركالت الترجيــح 6-5 

.)2-2(
يقــوم  وهــو  نيمــار  األشــرطة  وأظهــرت 
بإبعــاد الهاتــف النقال للمشــجع الــذي بدا 
وكأنــه يقــوم بتصويــره، قبــل أن يتبــادل 
وإياه بضع كلمات، ســبقت قيام المهاجم 
وجــه  نحــو  لكمــة  بتوجيــه  البرازيلــي 

المشجع.
وكتــب نيمــار فــي تعليــق علــى منشــور 
ألحد أصدقائه يتضمن شريط االعتداء، 

علــى موقــع انســتاغرام، “هــل تصرفــت 
بشــكل خاطــئ؟ نعــم. لكــن ال يمكــن ألي 
كان أن يبقــى غير مباٍل”، في إشــارة الى 
مــا اعتبــره الالعب إهانات كان المشــجع 
يوجههــا لــه ولزمالئه في نــادي العاصمة 

الفرنسية.
وفــي الشــريط الــذي علــق عليــه نيمــار، 
يوجــه  وهــو  المشــجع  ســماع  يمكــن 
انتقــادات علــى التوالــي الى العبي ســان 
لتســلم  بجانبــه  يمــرون  الذيــن  جرمــان 
المنصــة،  مــن  الثانــي  المركــز  ميداليــات 
بــدءا مــن الحارس اإليطالــي جانلويجي 
كــوزاورا،  المدافــع اليفــان  الــى  بوفــون، 
وصوال الى اإليطالي ماركو فيراتي الذي 
وصفه المشجع بـ “العنصري”، وختاما مع 
نيمار الذي يســمع المشــجع وهو يقول له 

“اذهب وتعلم لعب كرة القدم”.
وعلــق نــادي باريــس ســان جرمــان علــى 
الحادثــة ببيان ليل الســبت اعتبر فيه أن 
الشخص المعني هو “صديق ألحد العبي 
رين ووجه إهانات الى كل الالعبين” من 

أجل “إثارة ضجة”.
“ليكيــب”  صحيفــة  نقلــت  جهتهــا،  مــن 
الرياضية الفرنسية عن المشجع المعني، 
واســمه إدوار )28 عامــا(”، نفيــه توجيــه 
إهانــات لالعبيــن. وتابــع “لــم أوجــه إليــه 
إهانــة، قلــت لــه فقط أنهم كانوا ســيئين، 
هــذه هــي كــرة القــدم )...( عندمــا وصــل 
لهــم  قلــت  بوفــون،  فيراتــي،  الالعبــون، 

+أنتم سيئون+”.
وأشــار إدوار الــى عزمــه التقدم بشــكوى 
بحــق نيمار بعدما تســبب له بـ “جرح في 

الشفة ونزيف من األنف”، وهو ما لم يبُد 
ظاهرا في األشرطة المتداولة.

وفقد ســان جرمان لقب مســابقة الكأس 
الــذي يهيمن عليه منــذ العام 2015، علما 
بأنــه احتفــظ في وقت ســابق من الشــهر 
الــذي  المحلــي  الــدوري  بلقــب  الحالــي، 
أحــرزه للمــرة السادســة فــي آخــر ســبعة 

مواسم.

نيمار

وكاالت
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إعداد: هبة محسن

برعايــة وزيــر النفط رئيس مجلس إدارة شــركة بابكو الشــيخ محمد بــن خليفة بن أحمد 
آل خليفــة، أقامــت شــركة نفط البحرين )بابكو( حفلها الســنوي لتكريــم المدارس الفائزة 

والمشاركة في جائزة بابكو للمدرسة الخضراء 2018/2019. 

بالعوالــي  بابكــو  نــادي  فــي  الحفــل  أقيــم   
والتعليــم  التربيــة  وزارة  وكيــل  حضــور  ب
كبــار  إلــى  إضافــة  والخدمــات  لمــوارد  ل
المســئولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
والمجلــس األعلــى للبيئــة وأعضــاء مجلــس 

إدارة بابكو والهيئة اإلدارية في الشركة.
 وخــال الحفل وزير النفط كلمة أشــاد فيها 
بهــذا البرنامــج المتميــز الــذي تنظمه شــركة 
بابكــو بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليم 
والمجلــس األعلــى للبيئة والذي يســاهم في 
إعداد جيل من الشــباب البحريني على قدر 
بالمســئولية تجــاه البيئة وأهميــة المحافظة 

عليها. 
وذكــر الوزيــر أن هــذه المســابقة “تعد فرصة 
للطلبة والطالبات للتعرف على شــركة بابكو 
التــي تحتفــل هــذا العــام بمرور تســعين عام 
علــى تأسيســها، حيــث خرجــت أجيــاالً مــن 
البحرينييــن الذيــن يتقلــدون اآلن مناصــب 
بابكــو  وتبقــى  والشــركات،  الحكومــة  ــي  ف
مصنًعــا للمحترفيــن فــي القطــاع الصناعــي 

والنفطي وقطاع الغاز”. 
لكافــة  شــكره  عــن  النفــط  وزيــر  عــرب  أ و  
المــدارس التــي حرصت على المشــاركة في 
هــذا البرنامــج البيئي ذي المــردود اإليجابي 
علــى المجتمــع، كمــا توّجــه معاليــه بالتهنئــة 
التوفيــق  ــا  متمنيًّ الفائــزة  رس  ا د ـ ـ م ل ا ى  ـ ـ ل إ

للمدارس األخرى في األعوام القادمة.
الحفــل، أشــاد وكيــل  ه خــال  ـ ـي كلمتـ  وفـ
وزارة التربيــة والتعليــم للمــوارد والخدمات 
محمد مبارك جمعة بدعم وزير النفط رئيس 
مجلس إدارة شــركة “بابكو”، وجميع أعضاء 
مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي للشــركة، 
لمشــروعات الــوزارة وبرامجهــا التطويريــة، 
ـابقة التــي تضطلــع  ـا هــذه المسـ ومــن بينهـ
بدور بارز في تشــجيع المدارس على ابتكار 
المشــروعات المتميــزة فــي مجــال الزراعــة 

والبيئة. 
 وأكــد جمعــة أن تعــاون الــوزارة فــي تنظيم 
ـابقة يأتــي فــي إطــار اهتمامهــا  هــذه المسـ
باألنشــطة الثقافية والتربويــة واالجتماعية 

ــا من حياة  والعمليــة، التــي تمثــل جانًبــا مهمًّ
ار النظــرة  ـ ـي إطـ ـية، فـ ـة المدرسـ المؤسسـ
الشــاملة لتكامل التعليم مع التربية، وتعزيز 
بنــاء القيــم والمهــارات الحياتيــة، من خال 
إيجــاد مســاحة أوســع للنشــاط المجتمعــي 
المرتبط بتنمية المواطنة والعمل التطوعي، 
وذلــك ألن المدرســة تمّثــل جــزًءا ال يتجــزأ 
ا  ًذ ـ أخـ ه  ـ ل معـ ـ تتفاعـ ع،  ـ لمجتمـ ا ذا  ـ هـ ن  ـ مـ
وعطــاًء، وهــذا هــو منهــج الــوزارة الهــادف 
إلــى ربط الجســور بيــن المدرســة والمجتمع 
بــكل مكوناتــه، بمــا يحقــق أهــداف الــوزارة 

ورسالتها الوطنية.
 وقد شــهدت مسابقة جائزة بابكو للمدارس 

الخضــراء هــذا العــام مشــاركة 21 مدرســة 
ثانويــة، تم خالهــا تقديم مجموعة متنوعة 
من المبادرات والمشاريع البيئية. وقد فازت 
بالمركــز األول مدرســة االســتقال الثانويــة 
للبنات عن مشروع “تدوير خبث األلمنيوم”، 
وفازت بالمركز الثاني مدرسة النور الثانوية 
للبنات عن مشروع “إنتاج علف من مخلفات 
النخيل”، بينما فازت بالمركز الثالث مدرســة 
الجابريــة الثانويــة الصناعيــة للبنيــن عــن 

مشروع “صناعة طابعة ثاثية األبعاد”.
ـا تــم خــال الحفــل تكريــم المــدارس   كمـ
الفائــزة والمشــاركة هــذا العــام إضافــة إلــى 
أعضــاء لجنــة التحكيــم مــن شــركة بابكــو 
ووزارة التربيــة والتعليــم والمجلــس األعلى 
للبيئــة. كمــا تم القيــام بجولــة لإلطاع على 

المشاريع الفائزة هذا العام.
ـو للمدرســة  ـزة بابكـ ـر أن جائـ ـر بالذكـ جديـ
الخضراء عبارة عن مســابقة على المســتوى 
الوطني تنظمها شركة بابكو منذ عام 2005 
حيــث تكافــئ مــدارس الثانويــة العامــة في 
البحرين نظير المشــاريع البيئية الرامية إلى 
تحســين جودة الهــواء وتوفير الماء وإدارة 
النفايــات وابتــكار أســاليب حديثــة وفعالــة 

لتعزيز الوعي بالثقافة البيئية.

وزير النفط: إعداد جيل شــبابي على قدر من المسؤولية تجاه البيئة

“بابكو” تنّظم حفل جائزة المدرسة الخضراء

حرًصا منه على مواكبة أحدث التقنيات 
تراتيجياته  ـ ع اسـ ـ مـ ا  ًي ـ ة وتماشـ ـ ـ ّي الطب
ف  ـ ـ ل ت خ م ل ة  ـ ـ ي ج ا ع ل ا ل  و ـ ـ ل ح ل ا ر  ـ ـ ي ف و ت ل
الحــاالت المرضية التي يســتقبلها، أعلن 
مستشــفى السام التخصصي، أحد أبرز 
المستشــفيات الخاصة بمملكة البحرين، 
ـات  ـن الجراحـ ة مـ ـ ـه لحزمـ ـن تقديمـ عـ
العاجيــة التي تناســب مختلــف حاالت 

السمنة والبدانة المفرطة. 
يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي أّكــد فيــه 
ة  ـ ـ ع ب ألر ه  ـ ـ ئ ا إجر ا  ًر ـ مؤخـ فى  ـ لمستشـ ا
جراحــات ناجحــة لعــاج الســمنة، بمــا 
فــي ذلــك عملية تكميــم المعــدة وعملية 
ذ  ـ ـ من ك  ـ ـ ل وذ دة،  ـ ـ مع ل ا ر  ا ـ مسـ ل  ـ ـ تحوي

االفتتاح الرســمي للمستشــفى في شــهر 
مارس الماضي.

هــذا وقد اســتمرت العمليــات الجراحية 
فــي مستشــفى  ُأجريــت  ـي  ـ ت ل ا ع  ـ ـ األرب
الســام التخصصي لمدٍد تتراوح ما بين 
30 دقيقــة إلــى ســاعة واحــدة، وقــد تــم 
الســماح لجميــع المرضــى بالخــروج مــن 
المستشــفى فــي غضــون أيــام قليلة بعد 

الجراحة.
يشــرف علــى هــذه العمليــات فريــق مــن 
الكفــاءة  ذوي  جراحــة  ل ا ي  ّي ر ا ـ ـ ش ت س ا
غــرف  فــي  وذلــك  ــي،  ل ا ع ل ا ل  ـ ـ ي ه أ ت ل ا و
المستشــفى،  ي  ـ ـ ف س  ـ ـ م خ ل ا ت  ا ـ ـ ي ل م ع ل ا

المجهزة بأحدث المعّدات الطبّية. 

“السالم التخصصي”: حلول جراحية آمنة للسمنة

أعلنت ســفريات كانو إحدى شــركات مجموعة يوســف بن أحمد كانو عزمها المشــاركة في ســوق السفر العربي 2019 الذي سيقام 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من 28 أبريل حتى 1 مايو. 

 وســيعرض الســوق الســنوي المختــص بالشــركات العاملــة 
فــي قطاع الســياحة والســفر أكثر مــن 2800 منتج ووجهة 
سياحية من جميع أنحاء العالم لحوالي 40000 زائر، وذلك 

في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.
 وأكــد نبيــل كانــو، رئيــس ســفريات كانــو أنــه ســيتم توقيع 
اتفاقيــات رســمية مــع عــدة شــركات عالميــة لهــا ثقلهــا فــي 
قطــاع الســفر خــال المعــرض ممــا سيســاهم فــي تعزيــز 
األفضليــة التنافســية لســفريات كانو في المنطقــة. كما بين 
أن ســوق الســفر العربــي يعــد فرصــة لتعزيــز العاقــات مــع 

العماء والعاملين في قطاع السفر بشكل عام. 
وتعتبــر ســفريات كانــو مــن أكبــر شــركات إدارة الســفر فــي 
منطقــة الشــرق األوســط و شــمال أفريقيــا المتخصصة في 
مجــال الشــركات والترفيــه والماحــة وتمثــل العديــد مــن 
خطــوط الطيــران وتهتــم بتنظيــم المعــارض والفعاليــات. 
وتعمل ســفريات كانو من خال شــبكة مكونة من أكثر من 
70 منطقــة تابعــة لآلياتــا ولديهــا مكاتــب فــي دول الخليج 

العربية و مصر وبريطانيا. 

ويعــد ســوق الســفر العربــي والمســتمر منــذ 25 عاًمــا مــن 
المعــارض العالميــة التي تقام في دبــي ويعتبر منصة مهمة 
لقطاع الســفر، حيث تقدر قيمة الصفقات التي تعقد خاله 

بحوالي 2.5 بليون دوالر.

أقامت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، حفل وداع لتكريم ثمانية من موظفيها 
الذين تقاعدوا بعد ســنوات طويلة من الخدمة المخلصة بالشــركة. إذ تفّضل الرئيس التنفيذي لدائرة التطوير والشــؤون الفنية 

بشركة مطار البحرين عبد هللا جناحي باستضافة الفعالية وحضرها نخبة من كبار المسؤولين بفريق اإلدارة.

وقال جناحي: “تأسســت شركة مطار البحرين 
اســتناًدا إلــى رؤيــة جلّية تتبلور حول تشــغيل 
مطار يتســم بالكفــاءة والمرونة يليق بشــموخ 
وعراقــة البحريــن. ولقــد ظللنــا أوفيــاء لهــذه 
الرؤيــة حتــى يومنــا هــذا، كمــا نواصــل تعزيــز 
نجاحاتنــا وإنجازاتنــا، وبالطبــع لــم يكــن ذلــك 
ابقين  ـ لسـ ا ا  ـ ـ اد موظفين ـ ـ وال اجته ـ ـ ل ق  ـ ـ ليتحق

ه  ـ ذا أود أن أتوّجـ ـ ـ ل م.  ـ ـن وتفانيهـ والحالييـ
بخالص الشــكر وعظيــم االمتنان ألفراد فريقنا 
المتقاعديــن علــى التزامهــم وحرصهــم علــى 
ترســيخ معاييــر ســامية للمهنيــة تتطلــع إليهــا 
األجيــال القادمــة، كمــا نتمنى لهــم كل التوفيق 

في مشاريعهم المستقبلية”.
أمــا الموظفــون المتقاعدون فهــم إلياس غلوم 

جعفــر مــن دائــرة المشــتريات، وخالــد علــي 
فامــرزي من دائرة الصحة والســامة والبيئة، 
وراشــد عيسى الجابر من دائرة إدارة المرافق، 
وناصر غيث ومحمد الخزنة من قسم اإلطفاء 
د  ـ ـ ي محم ـ ـ وعل بيعي  ـ سـ ل ا د  ـ ـ ي وول ذ،  ا ـ ـ ق إلن وا
فامــرزي ويوســف النجدي من دائــرة عمليات 

المطار.

نبيل كانو

عالمية ــات  ــركـ شـ ــدة  ــ ع ــع  مـ ــات  ــي ــاق ــف ت ا ع  ــ ي ــ ق و ــ ت

بعـد سنــوات طويلـة مــن الخدمــة المخلصــة بالشركــة

سفريات كانو تشارك في سوق السفر العربي

“مطار البحرين” تقيم حفل وداع لمتقاعديها
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أبــرز  إحــدى  البحريــن،  مملكــة  ــتضافت  س ا
الوجهــات الســياحية إلقامــة حفــات الزفــاف 
لعائلــة  هائــل  هنــدي  زفــاف  حفــل  لميــة،  ا ع ل ا
أغــراوال وســنغ أوبــال القادمتيــن مــن مدينــة 
دلهــي الهنديــة الشــهيرة. وقد اســتقطب حفل 
الزفــاف الباهر الذي جمع بيــن نجلي العائلتين 
ا مــن خارج  المرموقتيــن أكثــر مــن 550 مدعــوًّ
متــن  علــى  معظمهــم  جــاء  ــن  ي بحر ل ا ة  ـ ـ ك ممل
ـة طيــران الخليــج مــن مــدن  ـة الوطنيـ الناقلـ
هنديــة عديــدة مثل مومبــاي ودلهــي، وغيرها 
من الدول األخرى.  وقد استمرت مراسم حفل 
الزفاف على مدى أربعة أيام في مجموعة من 
الفعاليــات المشــوقة كان أولهــا حفــل عشــاء 
اســتقباالً لضيــوف الزفــاف، والــذي أقيــم على 
أنغام العود البحرينية األصيلة، تبعه في اليوم 
التالي إقامة مراسم الحناء الهندية التقليدية، 
أمــا اليــوم الثالــث فقــد تضمــن حفلــة مــا قبــل 
الزفاف “Sanjeet”، واشتمل اليوم األخير على 

سوق بحريني شعبي في قاعة النخيل بفندق 
الســوفيتيل الــذي تــم تنظيمــه مــن قبــل هيئة 
البحريــن للســياحة والمعــارض، وشــارك فيــه 
أبــرز الحرفييــن البحرينييــن، كحرفيــي صنــع 
الفخــار والســفن الخشــبية وســال الخــوص، 
الذيــن قاموا بعرض أبــرز منتجاتهم وأعمالهم، 
باإلضافــة إلــى مشــاركة أحــد الفــرق الشــعبية 
ألداء أحد أشهر الفنون البحرينية التراثية من 
الفلكلور الشعبي، “فن العرضة”. كما جرت زفة 
العريــس على الطراز الهنــدي التقليدي الرائج، 
حيث امتطى فرًسا مزينًا بزينة شعبية ملونة، 

وأتم العرسان بعدها مراسم الزفاف.
وقــال  المستشــار بهيئــة البحريــن للســياحة 
والمعــارض علي حســن فــوالذ “إن نجاحنا في 
اســتضافة حفــل الزفــاف جــاء نتيجــة للــدور 
البــارز الذي تولته الهيئــة في عملية التخطيط 
والتنظيــم لمراســم الحفــل مــن أجــل ضمــان 

إقامتها بكل ساسة.

للســيارات  يات  ه ـ ـ س ت ل ا ة  ك ر ـ ـ ش ت  ـ ـ م ت ت خ ا
 GAC الوكيــل والمــوزع الحصــري لعامــة
ــن  ي ر ح ب ل ا ة  ـ ـ ك ل م م ي  ـ ـ ف ة  د ـ ـ ئ ا ر ل ا  M o t o r
مهرجانهــا الترفيهــي العائلــي الثالــث والــذي 
أقيــم بمشــاركة واســعة مــن قبــل القاطنيــن 
في منطقة ســار وضواحيها، وذلك في نادي 
ســار الثقافــي والرياضــي. وقــد شــهد اليــوم 
الترفيهــي العديــد مــن الفعاليــات واأللعــاب 

الترفيهيــة لألطفــال منهــا القطــار الكهربائي، 
والقلعــة الهــزازة، والحصــان البونــي وجوائز 
مجانيــة لألطفــال، وذلــك بمشــاركة الفنــان 
البحرينــي أميــر دســمال، إضافة إلــى بطولة 
لكــرة القــدم، والفحص الطبــي المقدم مجاًنا 
ـفى  ـع مستشـ ـاون مـ ـور بالتعـ ـاء األمـ ألوليـ
البحريــن التخصصــي. وصــرح المديــر العام 
لشــركة التســهيات للســيارات بريــر جاســم 

إن “المهرجــان العائلي هو جزء من شــراكتنا 
ركة  ـ ـي شـ ا فـ ـ هـ ل ـعى  ـي نسـ تـ ل ا ة  ـ ـ المجتمعي
ا  ـ ـم عــن طريقهـ ـيارات وتـ ـهيات للسـ التسـ
احتضــان أفراد األســرة لخلق فــرص عديدة 
للترفيــه، وذلــك مــن خــال المســاهمة فــي 
تعزيز الترابط والتماسك في جو من الدفء 
األســري يعكــس تفاعــل األطفــال وتجاوبهم 

مع مختلف األنشطة التي تقدمها الشركة.

ــة ــل ــي ــة األص ــي ــن ــري ــح ــب عــلــى أنـــغـــام الـــعـــود ال يوم ترفيهي شهد العديد من الفعاليات الممتعة لألطفال

استضافة أكبر حفالت الزفاف الهندية GAC Motor التسهيالت” تختتم مهرجان“
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تتلقى اخبارًا جيدة تتعلق بأوضاع إدارية.

باستطاعتك اعادة االمور الى مجراها الطبيعي.

تفرح بلقاء او اجتماع مهم، وربما تنطلق في 
مشروع. 

راجع طبيبك إذا كنت تعاني أي متاعب.

حاول جاهدًا أن تعالج وضعك الجسدي 
والفكري.

تكون المفاوضات صعبة وربما فاشلة في األيام 
المقبلة.

ابتعد عن الجدال ألّن طباعك حادة وعدائية 
جدًا. 

ال تتذمر وال تتأفف في هذا اليوم الدقيق.

حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت 
الستفزاز.

غيوم في األفق تدفعك إلى إعادة النظر قليال.
 

االختيار بين المتعة والعمل ليس سهاًل على 
الدوام.

ال تدع انشغاالتك المهنية تنعكس سلبًا على 
عالقتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 هزيمة اإليطاليين في 

معركة القرضابية 
في ليبيا، وهي 
أكبر هزيمة 

تعرضوا لها 
منذ غزوهم 

لليبيا في أكتوبر 
.1911

تشارك النجمة األردنية 
صبا مبارك بمسلسل 
“عبور”، من بطولتها 

وإنتاجها في رمضان 
2019، وسُيعَرض 

المسلسل على قناة أبو 
ظبي، وأعربت صبا عن 

فخرها بالمشاركة في 
هذا المسلسل.

tariq.albahar
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أفــام قصيــرة مــن الخليــج وجوائــز ســينمائية وتكريمات

نجوم البحرين في مهرجان العين السينمائي

يشارك وفد بحريني سينمائي كبير في فعاليات مهرجان العين السينمائي والذي سينطلق قريبا في مدينة العين 
االماراتية خالل الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو بمشاركة 67 فيلمًا من اإلمارات والخليج تعرض في المسابقة 

الرسمية، باإلضافة إلى 15 فيلما في المسابقات األخرى.

“العيــن الســينمائي” يتضمــن عــددًا مــن 
األفــام اإلماراتيــة المتميزة، ومجموعة 
متنوعــة مــن أفــام دول الخليــج، مثــل 
البحرين و الكويت والســعودية وعمان، 
التــي تحــوي قصصًا مختلفــة ومتنوعة، 
األول،  عرضهــا  فــي  أغلبهــا  يعــرض 
والتــي تتنافس بشــكل كبير على جوائز 

المهرجان.
الكبيــر  البحرينــي  المخــرج  ويرئــس 
البحرينــي القديــر بســام الــذوادي لجنــة 
تحكيم مسابقة الفيلم العربي واالجنبي، 
ويشارك المخرج البحريني المبدع عمار 
الكوهجــي التظاهرة العطاء خبرته في 
المجــال الســينمائي، وفــي فئــة االفــام 
القصيــرة مــن البحريــن يشــارك كا مــن: 
المخــرج حســين خليــل بفيلــم “الســاعة 
والمخــرج  صباحــا”  ونصــف  الثانيــة 
محمــد ابراهيــم بفيلــم “بيــت العصافير” 
بفيلــم  عبداللطيــف  محمــود  والمخــرج 
البحرينــي  المخــرج  وسيشــارك  “لقــاء” 
ســلمان يوســف فيلمــه القصيــر الجديــد 
)عبــور( في المهرجان مع عدد من نجوم 
الفيلــم مثــل النجمة ســماح زيــدان التي 
تقــدم دور مهــم فــي الفيلــم بشــخصية 
قويــة وصعبة جدا، ومن خال التركيبة 
الجســدية والنفســية ألهــم “كاركتر” في 
الفيلــم الــذي تم إنتاجه فــي 2019 الذي 
يتنــاول قصة ســارة الفتــاة التي تتورط 
فــي حــادث مــروري  ولكــن عنــدي طلــب 
بطاقتهــا المدنية  يتبيــن أنها في أوراقها 
فــي  ويشــارك  آخــر  شــخص  الرســمية 
أحــداث الفيلــم النجــم البحريني حســن 
محمد بشخصية النقيب محمد في دور 
مهــم جــدا فــي الكشــف عــن الشــخصية 
النجمــة  وتقــدم  الفيلــم،  فــي  الغامضــة 
فــوز الشــرقاوي أداء رائعــا في أحد أهم 
األدوار فــي الفيلــم مع الفنــان البحريني 
الواعــد عمــر الســعيدي بشــخصية قوية 
لهــا متطلبــات فنيــة كبيــرة إلــى جانــب 
الفنــان الشــاب محمــد الســعدون وباقي 

فريق التمثيل.
يقــدم المهرجــان أيضــا مســابقة “الصقــر 
أمــام  الفرصــة  تتيــح  التــي  الخليجــي” 
الســعودية  دول  مــن  األفــام  صنــاع 
عمــان،  وســلطنة  والبحريــن  والكويــت 
إلــى  الطويلــة،  باألفــام  للمشــاركة 
جانــب مســابقة “الصقــر للفيلــم العربــي 
واألجنبي”، التي يحق لجميع الجنسيات 
االشــتراك فيها بشرط أن يكون المخرج 
هــذه  وتقتصــر  اإلمــارات،  فــي  مقيمــا 

المســابقة علــى األفــام القصيــرة فقــط، 
وكذلك “الصقر للفيلم المدرسي”، بهدف 
األجيــال  لــدى  ســينمائي  وعــي  خلــق 
الجديــدة، التــي تشــترط أال تزيــد مــدة 
الفيلــم القصيــر عــن 10 دقائــق، ويحــق 

لجميع الجنسيات المشاركة فيها.
وكشــف مهرجان “العين السينمائي” عن 
أعضــاء لجان تحكيم المســابقات، وهي 
لجنة تحكيم مسابقة “الصقر اإلماراتي”، 
الممثلــة  اللجنــة  رئيــس  مــن  وتتكــون 

الممثــل  واألعضــاء  بشــرى،  والمنتجــة 
إبراهيــم  والشــاعر  الحســاوي  إبراهيــم 
للجمعيــة  الفنــي  والمستشــار  محمــد 
أمــا  الكنــدي،  محمــد  للســينما  العمانيــة 
لجنة تحكيم مسابقة “الصقر الخليجي” 
فيرأســها د. هشــام جمــال الديــن، وكيل 
المعهد العالي للسينما وأكاديمية الفنون 
في مصــر، وأعضائهــا الكاتــب والمخرج 
والمخــرج  الظاهــري  ناصــر  اإلماراتــي 
محمــود،  خالــد  اإلماراتــي  والمنتــج 
ســلوم،  مارليــن  اللبنانيــة  والناقــدة 
العربــي  للفيلــم  “الصقــر  مســابقة  بينمــا 
للفيلــم  “الصقــر  ومســابقة  واألجنبــي” 
المدرســي” فيترأســها المخــرج والمنتــج 
وأعضائهــا  الــزوادي  بســام  البحرينــي 
الممثلة ميســاء مغربي والممثل منصور 

الفيلي والكاتب أحمد سالمين.
العــروض  فــي  المهرجــان  ويشــهد 
االفتتاحيــة مشــاركة فيلم “الكنز: الحب 
بعرضــه  الثانــي  جزئــه  فــي  والمصيــر” 
وليــد  إنتــاج  مــن  وهــو  األول،  العالمــي 
صبري، وإخراج شــريف عرفــة، وبطولة 
ومحمــد  صبــري  وهنــد  ســعد  محمــد 

رمضان وروبي وأحمد رزق.

المسلســل الخليجــي العذراء من أبرز المسلســالت الخليجية التــي يتم عرضها في 
رمضــان 2019. هــو أحــدث األعمــال الدراميــة للنجمــة الكويتيــة شــجون، ويضــم 
المسلسل نخبة من ألمع نجوم الخليج العربي، وكذلك العديد من ضيوف الشرف.

فــي  العــذراء  مسلســل  أحــداث  تــدور 
تراجيــدي(  اجتماعــي،  )درامــي،  إطــار 
حــول عدة ســجينات تاقــت مصائرهن 
وقصصهن خلف أسوار السجن وظلمته، 
ومــن إعان المسلســل نعــرف أن البطلة 
شــجون تواجــه حكــم اإلعــدام، وســوف 
وكذلــك  الســجن،  فــي  عصابــة  تتــرأس 

مــن الصور التي نشــرتها الفنانة شــجون 
فــي  الرســمي  حســابها  عبــر  الهاجــري، 
رمضــان  فــي  العــرض  يتــم  إنســتغرام. 
القادم 2019. المسلســل تّم تصويره في 
البحريــن وبعض المشــاهد تــم تصويرها 
فــي مصــر، ويشــارك فيــه عــدد كبيــر من 

نجوم الدراما الخليجية.

العذراء من أبرز مسلسالت رمضان
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 1945
هتلر وإيفا براون يتزوجان، ثم يقدمان على االنتحار في اليوم الذي يليه.

 1954
الصين والهند تبرمان معاهدة تتعلق بالتعايش السلمي بين الدولتين.

 1949
 اليابان تحصل على موافقة االنضمام لألولمبياد من اللجنة األولمبية. 

  1986
تشييع جثمان واليس دوقة وندسور إلى مثواها األخير.

 1988
القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس.
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قالــت الفنانة نجوى كــرم تعليقا على نجاح كليــب “ملعون أبو 
العشق”: سرت مثلي مثل كل الناس، وكنت أريد أن أدبك في 

الساحة وكأنني شخص عادي.
وتابعت كرم، رفضت خــال التصوير أن يكون هناك مكبرات 
صــوت مثلما يحصل كل مرة في أي عمــل نصوره، وترجلت 

من سيارتي فجأة ورقصت وصورت األغنية ب 3 دقائق ونصف 
الدقيقة فقط. هذا ورفضت كرم التصريح عن عرض احد المنتجين 

عليها المشاركة في فيلم مصري.

اعربت الفنانة هيا الشعيبي عن سعادتها بلقاء الفنان المصري 
أشرف عبدالباقي في مســرحية “مدرسة المطلقات”، التي 
قدمــت عروضها على مســرح النادي األدبــي الثقافي في 
جــدة، مثمنة تجربتها التي امتدت 3 أيام، وســط مشــاركة 
مجموعة مميزة من الفنانين. وقالت الشــعيبي: مدرســة 

المطلقــات إخــراج الفنــان القدير أشــرف عبدالباقــي، وأنا 
ســعيدة بهذه التجربة التي تضيف لرصيدي المسرحي، وأشكر 

كل من ساهم في خروج هذا العمل للنور، وتحية تقدير للجمهور السعودي.

أعلــن الفنــان والمنتج أحمد جوهــر عرض مسلســله الجيد 
“دينار نصيب مختار” في شهر رمضان على شاشة تلفزيون 
الكويت. ولفت إلى أن العمل يعود فيه للسباق الدرامي في 
شهر رمضان المبارك، ويطرح قضايا اجتماعية وإنسانية. 

المسلســل من إنتــاج مركــز األزرق لإلنتاج الفنــي، بطولة 
محمد جابر، عبدالرحمن العقل، أحمد جوهر، انتصار الشراح، 

ميس كمر، شــهاب حاجيه، خالد العجيرب، مي عبدالله، مبارك 
سلطان،، وهو من تأليف أحمد جوهر وإخراجه.

دينار نصيب مختارمدرسة المطلقاتملعون أبو العشق

 طارق البحار

بوستر عبور

المخرج عمار الكوهجي طاقم فيلم عبورالمخرج القدير بسام الذوادي

بوستر بيت العصافير



4 مسلسالت عربية جديدة على Netflix في رمضان

أشادت الممثلة وعارضة األزياء األميركية إيفا ميندز بشريك حياتها  «
الممثل الكندي الشهير ريان غوسلينغ، معتبرة إياه الشخص المثالي 
إلنجاب أطفالها. وقالت ميندز، في تصريحات لمجلة “وومانز هيلث” 
األميركية، إنها قبل تعرفها على غوسلينغ كانت مسألة إنجاب أطفال 

غير مطروحة بالنسبة لها، مضيفة “بعد ذلك جاء ريان غوسلينغ، 
وأصبح لكل شيء معنى... األمر لم يكن مجرد إنجاب أطفال، بل 

أطفاله هو بالتحديد”.

ــى  األول للمرة  الــرمــضــانــي  الــمــوســم  هــذا   Netflix تستقطب 
نخبة من أبرز نجوم العالم العربي في أدوار البطولة ألربعة 
الــعــام وذلـــك ضمن إطــار  مسلسالت تعد هــي األفــضــل هــذا 
المسلسالت المقرر طرحها على المنصة العالمية خالل شهر 
و”أنــا  “الكاتب”  مسلسل  من  كل  عــرض  يتم  حيث  رمــضــان. 
عندي نص” و”حضن الشوك” و”ماذا لو” بواقع حلقة جديدة 
يوميًا خالل الشهر المبارك. ومن أولى األعمال التي ستعرض 
بطولة  “الــكــاتــب”  مسلسل   ،Netflix شبكة  على  الــعــام  هــذا 
الممثل القدير باسل خياط في دور يونس جبران ويشاركه 
مجدولين،  دور  في  رحمة  دانييال  الشابة  الفنانة  البطولة 
ويحكي المسلسل قصة أحد أبرز روائيي أدب الجريمة، بعد 
اتهامه بجريمة ُتشبه إلى حّد مخيف أحداث إحدى رواياته، 

ُيقّرر أن ُيفّتش في شبكة من األعداء الخفيين. 
تنضم  فإنها  الهاجري،  الفنانة شجون  الجماهير  أما محبوبة 
مع  باالشتراك  “أنا عندي نص”  أسرة مسلسل  إلى  العام  هذا 
أحــداث  وتــدور  عبدهللا،  سعاد  الخليجية  الشاشة  سندريال 
اجتماعية  قــضــيــة  عــن  االجــتــمــاعــي  الــكــومــيــدي  المسلسل 
داخلية في إطار الكوميديا السوداء، من خالل قصة امرأة 
أو  المدنية  الحقوق  المجتمع سواء  في  تبحث عن حقوقها 
الشخصية لكن بسبب العنصرية وطريقة التعصب القانوني 

والمدني تقف حياتها قليال دون أن تحصل على حقوقها. 
من  الــشــبــان  الممثلين  مــن  مجموعة  ظــهــور  المنتظر  ومـــن 
مختلف أنحاء الوطن العربي من بينهم منذر ريحانة، خالد 

لو”  “مــاذا  مسلسل  في  المهدي  وروان  عمران،  أسيل  أمين، 
تضعك  حين  الكثيرين،  تــراود  فلسفية  فكرة  يطرح  والــذي 
تختار  أن  منك  ويستلزم  اتجاهين  ذو  موقف  أمــام  الحياة 
أحد االتجاهين، فيؤثر اختيارك في أحداث حياتك القادمة 
الثاني  لو اخترت االتجاه  ويؤثر على مستقبلك. ولكن ماذا 

في تلك اللحظة كيف كانت ستكون حياتي؟
لــأبــطــال في  األول  الــخــيــار  عــواقــب  ــو”  ل “مـــاذا  ويستعرض 

ــثــانــي مـــن الــشــهــر الــكــريــم  حــيــن يــســتــعــرض فـــي الــنــصــف ال
السيناريو الخاص بالخيار الثاني وتأثيره على حياة األبطال 
ومستقبلهم. أما مسلسل “حضن الشوك” بطولة النجمة الهام 
عبدهللا،  ليلى  والنجمة  الحربي  ابراهيم  والنجم  الفضالة، 
أحــداثــه حول  تـــدور  ــذي  والـ أحــمــد،  البريكي وعبير  وخــالــد 
قصة امرأة فقدت رضيعتها عقب غزو الكويت وبعد سنوات 

طويلة، ُتقّرر ابنتها العودة إلى مسقط رأسها.
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ــتــقــي مـــركـــز الــشــيــخ  يــل
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــلـ إبــــــراهــــــيــــــم لـ
بالمخرجة  والــبــحــوث، 
ــة مـــي  ــيــ ــ ــن ــ ــي ــطــ ــــســ ــل ــفــ ــ ال
ــي أمــســيــة  الـــمـــصـــري، فـ
ســيــنــمــا  ب”  ــومـــة  مـــوسـ
 3000 وفـــيـــلـــم  ــرأة  ــ ــم ــ ال
خاللها  مــن  تــســرد  ليلة” 
تــجــربــتــهــا الــســيــنــمــائــيــة، 
وفــــــــــــــــن الـــــــخـــــــطـــــــاب 
ــحــديــث  ــمــائــي ال ــســيــن ال
الــمــرأة،  بقضايا  وتــأثــره 

 3000 فيلم  عن  ستتحدث  كما  السينما،  صناعة  جانب  إلــى 
في  الفلسطينيات  المعتقالت  أوضـــاع  يــتــنــاول  الـــذي  ليلة، 
السجون االسرائيلية، يكون ذلك، في إطار الموسم الثقافي “ 
كل مكان ال يؤنث ال يعول عليه” لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة 
والبحوث، اليوم االثنين 29 إبريل 2019، عند الساعة الثامنة 
مخرجة  المصري  مي  أن  المعروف  من  المركز.  بمقر  مساء، 
فلسطينية، تخرجت من جامعة سان فرانسيسكو بعد دراستها 
للسينما وللتصوير والمونتاج السينمائي عام 1981، كبرت في 
بيروت وبدأت هناك إخراج األفالم الوثائقية التي تتركز على 
فلسطين والشرق األوسط، منها “بيروت -جيل الحرب، حنان 
أطفال  بيروت”،  يوميات  التحدي،  زمن  في  -امــرأة  عشراوي 

شاتيال، أطفال النار - مرأة من جنوب لبنان، أحالم المنفى.

سينما المرأة وفيلم 3000 ليلة

ــوطــن الــعــربــي،  ــجــوم الــمــســرح فــي ال فــي احــتــفــال حــضــره كــبــار ون
الدولي  الكويت  مهرجان  رئيس  اللهو  جمال  الفنان  األســتــاذ  قــام 
الدكتور  البحريني  المسرحي  والناقد  الكاتب  بتكريم  للمونودراما، 
نظير  الخليجي”،  المسرحي  النقد  “أيقونة  بلقب  الحمدان  يوسف 
جهوده البارزة والمتميزة والمؤثرة على صعيد النقد المسرحي في 

الوطن العربي، حيث تم منحه شهادة اللقب وقالدة المهرجان.

جدير ذكره أن الناقد المسرحي الدكتور يوسف الحمدان،  «
قد حاز في العام المنصرم شهادة الدكتوراه الفخرية من 
أكاديمية الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا ومقرها 

مصر، وذلك بوصفه احد أهم فرسان النقد المسرحي في 
الوطن العربي، هذا وقد تلقى الحمدان رسائل التهاني 

والتبريكات بمناسبة منحه هذا اللقب من الجهات 
المعنية بالكويت ومن كبار الفنانين والنقاد المسرحيين 

في وطننا العربي.

أيقونة النقد المسرحي الخليجي

أقام مسرح أوال حفال على شرف فريق مسرحية “نعال النوخذة” 
التي حصلت على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان البحرين 
المسرحي األول الذي اختتمت فعالياته قبل أيام على خشبة صالة 
البحرين الثقافية، والعمل من تأليف يعقوب يوسف وإخراج جمال 
والــذي  الصايغ  أمين  منهم  الفنانين  من  مجموعة  وتمثل  الغيالن 
ثـــان، والــفــنــان عــادل  بـــدوره على جــائــزة أفــضــل ممثل دور  حصل 
العصفور، محمد صقر،  والفنان حسن  عتيق،  والفنان حمد  شمس، 
على  جناحي،  خالد  شاهين،  محمد  العازمي،  راشــد  مفتاح،  عبير 
الفردان، خلود البلوشي، والمكياج لصديقة األنصاري، واألزياء زهرة 
النجدي، وسينوغرافيا على حسين،  والموسيقي يوسف  الحمادي، 

ومساعد مخرج خليل المطوع، ومشرف اإلنتاج احمد جاسم.
الثالثينات  حقبة  فــي  تـــدور  تــراثــيــة  مسرحية  ــنــخــوذة”  ال “نــعــال 
وتتحدث عن فقد أحد النواخذة “نعاله” أمام أحد المساجد وتتوالى 

األحداث في إطار مشوق. 

يجدر بالذكر أن المهرجان تضمن إقامة ندوة فكرية بعنوان  «
“بانوراما المسرح البحريني في مائة عام”، إلى جانب ورشة 
للسينوغرافيا، كما شهد استضافة فنانين مسرحيين من 

عدة دول خليجية وعربية.

ــرض مــتــكــامــل ــ ــوز بـــأفـــضـــل عـ ــ ــف ــ ــة ال ــب ــاس ــن ــم ب

أوال يقيم حفال لفريق “نعال النوخذة”

يواصل مهرجان التراث السنوي السابع 
والعشرون تقديم فعالياته الثقافية في 
حافالً  برنامجًا  المهرجان  شهد  حيث 
باألنشطة المتنوعة ما بين ورش العمل 
الشعبية  الــفــنــون  عــــروض  الــمــتــنــوعــة، 
المهرجان  ويستمر  األدبية.  واللقاءات 
موقعه  من  2019م  مايو   3 يــوم  حتى 
بالقرب من قلعة الشيخ سلمان بن أحمد 

الفاتح في مدينة الرفاع بعنوان “الخيل 
 9:00  5:00 الــســاعــة  بين  مــا  الــعــربــيــة” 
في  التراث  مهرجان  زوار  وكــان  مساًء 
محاضرة  مع  موعد  على  الــرابــع  اليوم 
الشيخ  قــّدمــهــا  الــتــي  العربية”  “الــخــيــل 
أحمد بن صقر آل خليفة والدكتور نبيه 
األســتــاذ  الــشــاعــر  وأدارهــــا  عطا  محمد 
الضوء  المحاضرة  وألقت  كمال.  حسن 

األصيلة،  العربية  الخيل  صفات  على 
إضافة إلى التطرق إلى مضمون كتاب 
لمؤلفه  الليل”  الخيل وسمر  “القول في 

الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة.
بالحضور  كمال  حسن  األستاذ  ورّحــب 
ــدًا على  ــؤكـ ــمــحــاضــرة، مـ وبــمــقــدمــي ال
أهمية الخيل العربية كجزء من التراث 

العربي والبحريني

برنامجه  للسينما  الــبــحــريــن  ــادي  ــ ن ــدر  اصــ
لشهر مايو والمتضمن خمسة أفالم عالمية، 
“الملحمة  فيلم  سيعرض  مايو   1 فبتاريخ 
والفيلم  سينقا،  براين  للمخرج  البوهيمية” 
عـــبـــارة عـــن ســـيـــرة ذاتـــيـــة لــفــرقــة الــــروك 
البريطانية كوين وعن حياة المغني فريدي 

أدائهم  إلى  للفرقة  انضمامه  من  ميركوري 
في الحفالت. 

ــا بـــتـــاريـــخ 8 مـــايـــو فــســيــعــرض الــفــيــلــم  أمــ
بوتر  سولي  للمخرج  الحفلة”   “ البريطاني 
ويتحدث الفيلم عن حفلة بمناسبة الحصول 
كما  تسير  ال  رفيعة  حكومية  وظيفة  على 
كان متوقعا. بينما سيعرض بتاريخ 15 مايو 
“وادي  المشترك  األمــيــركــي  الهندي  الفيلم 

ويحكي  سيد،  موسى  للمخرج  القديسين” 
الفيلم عن صداقة غير متوقعة بين صاحب 

مركب وعالمة مشهورة جميلة. 
لورنس  مــارك  للمخرج  وكلمات”  “موسيقى 
مايو   22 بتاريخ  الــذي سيعرض  الفيلم  هو 
في  مغمور  موسيقى  نجم  عــن  ويــتــحــدث 
متوقعة  غير  شريك  مع  يتعاون  الثمانيات 

في طريقه إلى النجاح. 

ــة ــيـ ــربـ ــعـ ــل الـ ــ ــي ــ ــخ ــ ــرة حـــــــول ال ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ مـ

ــزة ــي ــم ــت ــم ــن األفـــــــام الــعــالــمــيــة ال ــ ــة م ــاقـ بـ

مهرجان التراث مستمر بالفعاليات

برنامج شهر رمضان بنادي السينما

محرر مسافات

محرر مسافات 
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“الوريثة المزيفة”.. احتالت على بنوك وفنادق
كانــت العطــالت الفاخــرة والمالبــس األنيقة وأجنحــة الفنادق 
الفخمــة مجــرد وســائل بيد “وريثة مزيفة”، حلمت بإنشــاء ناد 
لالسترخاء بقيمة 40 مليون دوالر في أرقى أحياء نيويورك.
وتمكنــت آنــا ســوروكين مــن جمــع أمــوال عبــر أولئــك الذيــن 
ســعوا لالســتفادة منها، حتى بعد إدانتها بخداع بنوك وفنادق 

وأصدقاء اعتقدوا أنها وريثة أوروبية.
وتقــول صحيفــة “تايمــز” البريطانيــة، إن ســوروكين “وضعت 
نفسها في أفضل موقع ألخذ أموال من األثرياء؛ حتى تتمكن 
مــن أن تعيــش أســلوب حيــاة خيالي ومترف. لقد ســرقت من 
البنــوك والفنــادق واألصدقاء، كما أنها حاولت ســرقة صندوق 

تحوط”.
وتواجــه الشــابة )28 عامــا( تهمــا بالســرقة وعمليــات النصــب 
الواســعة، بعد أن صعدت كواحدة من نجوم المجتمع، مدعية 
أنهــا وريثــة لثــروة قدرها 60 مليــون يورو )67 مليــون دوالر(، 

وأن اسمها آنا دلفي.
منــذ  للمحاكمــة  تخضــع  التــي  الحســناء  الفتــاة  واحتالــت 
2017، علــى فنــادق وبنــوك وشــركات أعمال، وأيضا اســتغلت 
أصدقاءهــا، لجنــي مبالــغ طائلــة، بزعــم أن أموالهــا معلقة في 
تحويلها من ألمانيا للواليات المتحدة، وأن هناك بعض الوقت 

فقط لإلجراءات الروتينية.
واســتغلت ســوروكين مظهرهــا في خــداع اآلخريــن، إذ كانت 

تواكــب الموضــة العالمية، وتركــب الطائــرات الخاصة، وتنزل 
بأفخم الفنادق.

وتقبــع الشــابة روســية المولــد، ابنــة ســائق لــوري ســابق مــن 
ألمانيــا، فــي أحــد ســجون نيويــورك، حيــث يتوقع أنهــا تنتظر 

حكما بالسجن 15 عاما.

وفي محاكمة استمرت شهرا وانتهت في نيويورك،  «
هذا األسبوع، انكشف خداع سوروكين التي يزعم أنها 

سرقت 275 ألف دوالر؛ من أجل تغطية إنفاقها الباذخ. 
وأثارت الوريثة المزيفة الجدل بمالبسها الباهظة 

الثمن أمام المحكمة واإلعالم، بينما ستصبح قصتها 
الغريبة مسلسال على شركة “نتفليكس” لبث المحتوى 

الترفيهي على اإلنترنت.

قــرر مواطــن إنجليزي يعاني من ســرطان 
الرئة الذي بلغ مرحلته النهائية رفع دعوى 
قضائية ضد شركة سجائر كان يعمل فيها 
فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي. وواظبت 
شــركة الســجائر علــى منــح بائع الســجائر، 
1200 ســيجارة  ســنة(   57( نيــل  ســيمون 
مجانيــة شــهريا. مــا جعله يدخن بشــراهة 
خــالل فتــرة عملــه، وتســبب فــي إصابتــه 
بســرطان الرئــة، واآلن بلغ الســرطان الذي 
أصيب به مرحلته النهائية. ولم يترك نيل 
هذه العادة الســيئة ســوى عام 2018، بعد 
أن أبلغــه األطبــاء بأنــه مصــاب بســرطان 

الرئة غير القابل للتدخل الجراحي.

وقد أعلنت إحدى الجمعيات  «
الخيرية لمكافحة التدخين أن حالة 

هذا الرجل ليست وحيدة، لذلك 
دعت جميع ضحايا شركات التبغ 
إلى إقامة دعوى قضائية جماعية 
 British American“ ضد مؤسسة

Tobacco”، التي تبلغ قيمتها 
التجارية أكثر من 110 مليارات دوالر.

موزع سجائر يقاضي 
مشغليه بعد 

إصابته بالسرطان
قال مركز الفلك الدولي إنه من المتوقع يكون يوم اإلثنين الموافق 6 مايو المقبل، 

بداية شهر رمضان في أغلب دول العالم اإلسالمي.

وكشــف مديــر المركــز محمــد شــوكت 
عــودة، فــي بيــان أن شــهر شــعبان بــدأ 
فــي معظــم دول العالم اإلســالمي يوم 
ســتتحرى  وبالتالــي  أبريــل،   7 األحــد 
رمضــان  شــهر  هــالل  الــدول  معظــم 
وفــي  مايــو،   5 األحــد  يــوم  هـــ   1440
مــن  الهــالل  رؤيــة  يمكــن  اليــوم  ذلــك 

الــدول اإلســالمية بالعيــن المجــردة أو 
باســتخدام التلسكوب في حالة صفاء 

الغالف الجوي.

وتابع: “وبناء على ذلك، من المتوقع أن  «

يكون يوم اإلثنين 06 مايو أول أيام شهر 

رمضان المبارك في جل دول العالم”.

في واقعة غريبة ونادرة، اعتقلت الشرطة البرازيلية طائر ببغاء، خالل عملية مداهمة 
لوكــر لتجــارة المخــدرات شــمال البــالد. ووفــق وســائل إعــالم محليــة، فقــد تــم تدريــب 

الببغاء لتنبيه العاملين في الوكر الواقع بوالية بياوي، عند اقتراب قوات الشرطة.

بوســت”  “واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت 
األميركيــة عن قنــاة “آر 7” البرازيلية، أن 
الطائــر بدأ بالصراخ عندما شــعر بدخول 
أفراد الشــرطة إلى المبنى الذي يقع فيه 

الوكر.
 ورفضــت قــوات الشــرطة التعليــق على 
التقاريــر  أن  إال  الببغــاء،  اعتقــال  خبــر 

الذيــن  البيئييــن  الناشــطين  أغضبــت 
قبضــة  مــن  الطائــر  تحريــر  حاولــوا 

الشرطة.

وذكر موقع “غلوبو نيوز”، أن الشرطة  «
أطلقت سراح الببغاء، وقد نقل إلى 

حديقة حيوانات في البرازيل، حيث 
سيتم تدريبه على الطيران.

مركز الفلك الدولي يكشف “غرة رمضان”

الشرطة البرازيلية تعتقل “الببغاء المرشد”

عارضات األزياء خالل أسبوع الموضة في ساو باولو )اف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الشباب البحريني

“برعايــة  بعنــوان  منشــور  جــاء 
العالمــي لصاحبــات  االتحــاد  مــن 
األندلــس  حديقــة  األعمــال... 
 ”Graff Jam“ فعاليــة  تحتضــن 
ضمن المنشــورات األعلــى تفاعال 
خــالل  “البــالد”  إنســتغرام  علــى 
وعلقــت  الماضييــن.  اليوميــن 
علــى   faroody@ المســتخدمة 
المنشور قائلة “نشكر الشيخة هند 
بنت ســلمان على تعاونها ودعمها 

الدائم للشباب البحريني”.

من المقرر إطالق نسخة لعبة نينتندو 
“ماريــو كارت”، التــي طــال انتظارهــا، 
األيــام  خــالل  الذكيــة  الهواتــف  عبــر 
المقبلة. وأعلن عمالق األلعاب الياباني 
طلبــات  اآلن  يقبــل  أنــه  “نينتنــدو” 
االختبــارات التجريبيــة للعبــة “ماريــو 
كارت تــور”، حيــث يمكن لمســتخدمي 
هواتــف أندرويد في أمريــكا واليابان، 
التجريبيــة  النســخة  فــي  االشــتراك 
إذ  “نينتنــدو”،  موقــع  علــى  المغلقــة 
يجــري تشــغيل البرنامــج، ابتــداء مــن 

22 مايو وحتى 4 يونيو المقبلين.

وعادة، يجري إصدار االختبارات  «
التجريبية قبل اإلطالق الرسمي 
لـ “ماريو كارت تور”، التي ستكون 

متاحة في كل من أجهزة: أندرويد 
وiOS، عند إصدارها. ويتوقع 

العديد من المحللين أن تكون 
“تور كارت ماريو”، ضربة ناجحة 

بالنسبة لنينتندو.

انتشــر على مواقــع التواصــل االجتماعي، 
مقطــع فيديــو يظهــر قــرد شــمبانزي وهــو 
يتصفح مجموعــة من الصور على تطبيق 
“إنســتغرام”، ويختــار بدقــة الفيديوهــات 
ويقــوم  ليفتحهــا  مغريــة،  يراهــا  التــي 

بمشاهدتها.
وهــو  القــرد  الفيديــو  بدايــة  فــي  ويظهــر 
وهــو  آخــر  لشــمبانزي  فيديــو  يشــاهد 
يتأرجــح من غصن شــجرة ثــم يهبط على 
كتف إنســان، ليقوم بعدهــا القرد بالخروج 
من صفحة هذا الفيديو. والمثير للدهشــة 
أن القرد كان يدرك أنه يتعين عليه المسح 
لجهة اليمين للخروج من صفحة الفيديو، 
التــي  الســابقة  الصفحــة  إلــى  والعــودة 
تضمنت مزيــدا من الصور مقاطع الفيديو 
علــى إنســتغرام، فيمــا يجب عليه المســح 

لألعلى لمشاهدة المزيد من المنشورات.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية  «
الفيديو، الفتة إلى أنه حظي بنسبة 

مشاهدة ومشاركة واسعة على 
مواقع التواصل االجتماعي، بعد أن 

نشر على موقع “ريديت”.

إطالق “ماريو” 
في الهواتف 

الذكية!

قرد يتصفح 
إنستغرام بمهارة واجــه عــارض أزيــاء مشــارك فــي أســبوع الموضــة فــي ســاو باولــو البرازيليــة نهايــة 

مأساوية بعدما شعر باإلعياء ووقع على المنصة قبل أن يفارق الحياة.

ويعــد أســبوع الموضــة فــي ســاو باولــو، الــذي 
انطلــق فــي 22 أبريــل واختتم الســبت، من أهم 
الفعاليــات فــي أميــركا الالتينيــة. ونقلــت وكالة 
أسوشــييتدبرس عــن بيــان صــادر عــن منظمــي 
العــارض  بوفــاة  علمــت  “اإلدارة  أن  الفعاليــة 
تاليــس ســوريس الــذي تعــرض لوعكــة صحيــة 
خالل عرض لماركة أوكسا” البرازيلية. ولم يشر 

البيان إلى تفاصيل أكثر. بينما ذكرت الصحيفة 
أن  باولــو”  ســاو  دي  “فولهــا  اليوميــة  المحليــة 

سوريس تعثر في رباط حذائه وسقط.

وذكرت أسوشييتدبرس أنه سرعان ما  «
تدخل عناصر اإلسعاف المتواجدون 

في الموقع أمام أعين الجمهور 
المذهول.

وفاة مأساوية لعارض أزياء سقط على المنصة

يبدو أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قررت أن تتوقف عن إطالق أي 
تصريحات قد تسبب لها أي مشاكل مع األوساط االجتماعية والفنية والرسمية في 

بلدها، حتى لو كانت على سبيل المزاح. ففي الحفل الذي أحيته مؤخرا في الرياض، 
أثارت شيرين موجة من الضحك عندما قالت: “اسكت يا بؤي” أي “اصمت يا فمي”، 

في إشارة واضحة إلى أنها تريد أن تتفادى أي مشاكل جراء تصريحاتها العفوية 
غير محسوبة العواقب. واعتادت شيرين على إثارة الجدل في كثير من المواقف. والشاب المعروف في أوساط الموضة باسم تاليس كوتا  )26 عاما( فقد وعيه، عندما كان يستدير 

لمغادرة منصة العرض.
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أحمد البحر

Û  قــال محدثــي: كنــت أحتفــظ حتى عهــد قريب بقلــم طالما حرك
فضــول بعــض الزمــالء فــي العمــل فكثــر التســاؤل عــن ســبب 
إصــراري وتمســكي بــه لهــذه المــدة الطويلــة رغم انه قلــم عادي 

جدا وليس به مايميزه عن األقالم العادية األخرى.
Û  أن قبــل  القلــم  ذاك  كان  الحقيقــة  فــي  قائــاًل:  محدثــي  تابــع   

افقــده وافتقــده يعنــي لي الكثير، فقــد كان يذكرني بســلوكيات 
مســتخدمه وهــو احــد المســئولين الذيــن عملــت معهــم الغريبــة 
وغير المقبولة. كان ذاك القلم يمثل لي جرس إنذار ينبهني كلما 
دنــوت مــن حــدود تلك الســلوكيات البغيضة لذاك المســئول غير 

السوي عند تعاملي مع زمالئي في العمل.
Û  ســألت محدثــي عــن العالقة بيــن القلم والمســئول فأجاب: كان 

ذلــك المســئول يســتخدم ذات النــوع مــن األقــالم والــذي قررت 
عنــد تســلمي المســئولية أن اســتخدمه لكــي يكــون لــي الضميــر 
الذي يرشدني الى الدرب الصواب عندما أجد نفسي قد بدأ تيار 
سلطة المنصب يحيدها عن ذاك المسار فأكون نسخة أخرى من 

ذلك المسئول. انتهى حديث الزميل.
Û  المواقف التي يمر بها المرء ســواء على الصعيد العملي أو تلك 

التي يعيشــها أو يشــاهدها عن قرب على مسرح الحياة هي عبر 
ودروس مــن الواقــع والحكيــم هــو مــن يســتفيد مــن هــذه العبر 

والدروس.
Û  في ذات السياق يقول جبران خليل جبران: لقد تعلمت الصمت 

مــن الثرثاريــن والتســامح مــن المتعصبيــن والرحمــة مــن قســاة 
القلــوب ولكــن الغريــب هــو إننــي اشــعر باالمتنــان تجــاه هــؤالء 

المعلمين. مارأيك سيدي القارئ؟

هذا القلم 
علمني...
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