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كتب إسالم محفوظ:

أكد د. علي بن فضل 
العام  النائب  البوعينين 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز حـــقـــوق 
اإلنــــســــان فــــي مــنــظــومــة 
العدالة الجنائية؛ لكونه 
السبيل لسيادة القانون، 
يـــــتـــــأتـــــى إال  لــــــــن  وهــــــــــو 
القائم  النهج  باستمرار 
والتوعية  التثقيف  على 
بإنفاذ  المعنيين  لكافة 
ــق الــــــقــــــانــــــون،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ وتـ
ــادئ  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــبــ ــ ــواكــ ــ ــمــ ــ لــ
ــيــــر الـــوطـــنـــيـــة  ــايــ ــعــ والــــمــ
والــــــدولــــــيــــــة الـــحـــاكـــمـــة 
ــان على  ــســ اإلنــ لــحــقــوق 
ــات،  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــ ــافـ ــ ــ كـ

وخـــــاصـــــة إبــــــــان اســـتـــعـــمـــال 
الـــــســـــلـــــطـــــات الــــقــــانــــونــــيــــة 
النحو  على  لــهــم،  المخولة 
ــم  ــهـ ــامـ ــيـ الـــــــــــذي يــــضــــمــــن قـ
الممارسات  وفــق  بأعمالهم 

الدولية المعتمدة.
ــاء ذلـــك خـــالل حفل  جـ

خــتــام الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
ــتـــعـــزيـــز قــــــدرات  ــنــــي لـ ــوطــ الــ
حقوق  بــحــمــايــة  المعنيين 
ــظـــومـــة  اإلنــــــــســــــــان فـــــــي مـــنـ

العدالة الجنائية أمس.
بدوره استعرض محمد 
خالد الهزاع القائم بأعمال 
المحامي العام رئيس وحدة 
التحقيق الخاصة مخرجات 
البرنامج التدريبي الوطني، 
ــتـــي مــــن بــيــنــهــا اســـتـــمـــرار  الـ
التدريب المالئم للمكلفين 
ــإنـــفـــاذ وتــطــبــيــق الـــقـــانـــون  بـ
في  العملية  المشاكل  حــول 

القضايا الجنائية.

والحكومة  المعلومات  هيئة  نظمت 
من  شاًبا  لـــ80  ا  تعريفّيً لقاًء  اإللكترونية 
الــمــتــدربــيــن الــمــقــبــولــيــن ضــمــن الــدفــعــة 
األولى من برنامج تنمية الكوادر التقنية 
المشاريع االستراتيجية  ُيعد أحد  والذي 
ــتــــي تــــهــــدف إلـــــى صـــقـــل وإبـــــــــراز ودعــــم  الــ
الــبــحــريــنــيــيــن مــــن خـــريـــجـــي الــجــامــعــات 
التقنية والباحثين  أصحاب التخصصات 
عن عمل، ومن ثم توظيفهم في المجال 
الــتــقــنــي بــالــقــطــاع الــحــكــومــي أو الــقــطــاع 
الـــخـــاص لــيــكــونــوا الـــخـــيـــار األفـــضـــل في 

التوظيف.
ــلــــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة  وأعــ
المعلومات والحكومة اإللكترونية انطالق 
مرحلة تدريب الدفعة األولى من الشباب 
ضمن  العمل  عن  والباحثين  الخريجين 
وتــقــدم  الــتــقــنــيــة،  الـــكـــوادر  بــرنــامــج تنمية 
بعظيم شكره وتقديره إلى صاحب السمو 

خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام 
لهم  وبــارك  للبرنامج،  الكبيرين  ودعــم سموه 
اجـــتـــيـــازهـــم مـــقـــابـــالت الـــقـــبـــول بــالــبــرنــامــج، 
وتـــمـــنـــى لـــهـــم الـــتـــوفـــيـــق فــــي كــــل مــــا ســيــســنــد 
بــإدارات  إليهم من مهام طــوال فترة تدريبهم 
الــهــيــئــة وذلــــك خـــالل الــفــتــرة مـــن 19 مـــارس 
الوقت  فــي  مــارس 2024، الفــًتــا  إلــى 18   2023
التقنية  الكوادر  تنمية  برنامج  أن  إلى  نفسه 
إيجابية على  منافع  ذات  ُيعد فرصة مهمة   ،
المجال التقني وبالقطاعين العام والخاص، 
على  قرب  من  الذين سيتعرفون  والمتدربين 
في  المتبعة  الحكومية  والعمليات  اآللــيــات 
تنفيذ المهام والمبادرات والمشاريع الوطنية 
الــمــدرجــة ضــمــن الــخــطــط واالســتــراتــيــجــيــات 

الوطنية.

التهاني  أصـــدق  الــــوزراء  رفــع مجلس 
الملك حمد  إلى حضرة صاحب الجاللة 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
وإلى أبناء مملكة البحرين، بمناسبة قرب 
حلول شهر رمضان الفضيل، داعيا المولى 
جــلــت قـــدرتـــه أن يــجــعــلــه شــهــر خــيــر على 
األمتين  وعلى  وأبنائها  البحرين  مملكة 
ــاء ذلــــك خــالل  الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة. جــ
تـــــرؤس صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
رئيس مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي 
األســبــوعــي لــمــجــلــس الــــــوزراء الــــذي عقد 

أمس بقصر القضيبية.

لتعزيز  الــعــمــل  مــواصــلــة  المجلس  وأكـــد 
الــقــيــم الــوطــنــيــة بــاعــتــبــارهــا اإلطــــار الــجــامــع 
مزيد  نحو  تقود  التي  واالنتماء  الــوالء  لقيم 
مــــن الـــعـــمـــل واإلســـــهـــــام فــــي مـــســـيـــرة الــعــمــل 
ــنـــويـــه بــيــوم  ــتـ ــي، وذلـــــــك فــــي ضـــــوء الـ ــنــ ــوطــ الــ
إذ  الــوطــنــي،  واالنــتــمــاء  المجتمعية  الــشــراكــة 
وزارة  تتبناها  التي  بالمبادرات  المجلس  أشاد 
اإليجابي  وأثــرهــا  الجانب  هــذا  في  الداخلية 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة وتــعــمــيــق  ــراكـ فـــي تــعــزيــز الـــشـ

االنتماء الوطني.

الشعبية  الــصــيــن  أكـــد ســفــيــر جــمــهــوريــة 
ني  السفير  البحرين  مملكة  لــدى  الــجــديــد 
أكبر  دور  تواصل لعب  بــالده ســوف  أن  روتشي 
ــن مــنــطــقــة الــشــرق  فـــي حــمــايــة اســتــقــرار وأمــ
الــعــالقــات  بــاتــجــاه تحسين  األوســــط والــدفــع 
بــيــن إيـــــران والــــــدول األخـــــرى خــــالل الــفــتــرة 
العالقات  عـــودة  اتــفــاق  أن  موضحا  الــقــادمــة، 
الدبلوماسية بين السعودية وإيران مؤخرا لن 
يحل كل المشكالت بين دول المنطقة وإيران، 
ولــكــنــنــا نــأمــل أن يــكــون الــخــطــوة األولــــى في 
طريق الحل، وسيسهم في تخفيف الخالفات 
وتحسين العالقات مع دول المنطقة، مطالبا 
طــهــران بــمــواصــلــة الــعــمــل بنفس الــزخــم في 

هذا االتجاه.
جاء ذلك خالل زيارته أمس مقر جريدة 
»أخبار الخليج« في أول زيارة له منذ تعيينه 

سفيرا لبالده لدى مملكة البحرين.
بـــيـــن  الــــــعــــــالقــــــات  تــــحــــســــيــــن  إن  وقـــــــــــال 
الــســعــوديــة وإيــــران لــم يكن أمـــرا يــســيــرا، وقد 
الجانبان حــوارا مباشرا وعميقا حول  أجرى 
المشترك،  االهــتــمــام  ذات  القضايا  مختلف 
األمم  بميثاق  االلتزام  على  الجانبان  واتفق 
الــمــتــحــدة ومــبــدأ عـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول، واالحترام المتبادل، مشيرا 
إلى أن بالده تدرك حجم الخالفات بين دول 
ــران، ونــأمــل مــن طــهــران  ــ الــشــرق األوســــط وإيـ
أن تــلــتــزم بــوعــودهــا فــي االتــفــاق الــمــوقــع مع 

السعودية.
أمــيــن مجلس  ــارة  زيــ إلـــى  السفير  ــار  وأشــ
ــي اإليـــــرانـــــي عـــلـــي شــمــخــانــي  ــومـ ــقـ األمــــــن الـ
مع  النظر  وجهات  تبادل  أجل  من  ألبوظبي، 
ــادة اإلمـــاراتـــيـــيـــن والــعــمــل عــلــى تحسين  ــقـ الـ
إلى  بــاإلضــافــة  بينهما،  المشتركة  الــعــالقــات 
تــصــريــحــات وزيـــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي بشأن 
العالقات مع مملكة  بــالده في تحسين  رغبة 
البحرين، موضحا أن هذه نوايا إيجابية من 

الجانب اإليراني.
ــي أن الــصــيــن  ــشــ ــي روتــ نــ الــســفــيــر  وأكــــــد 
ومملكة البحرين ترتبطان بصداقة تاريخية 

ــورا مــلــحــوظــا خـــــالل الـــســـنـــوات  ــطــ شـــهـــدت تــ
األخيرة بفضل اهتمام قيادة البلدين الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــن بــيــنــغ وحـــضـــرة صــاحــب 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
الصين  أن  إلــى  الفــتــا  المعظم،  الــبــالد  ملك 
المنطقة،  دول  مع  متميزة  بعالقات  ترتبط 
رأسها  على  العربية  القضايا  دعم  من خالل 
القضية الفلسطينية، كما أن الصين تحرص 
على دعم تحقيق األمن واالستقرار والتنمية 

الــمــنــطــقــة، مشيرا  بــيــن دول  الــجــوار  وحــســن 
إلى أن السياسة الصينية في منطقة الشرق 

األوسط تلقى ترحيبا من دول المنطقة.
أنور  الجريدة  رئيس تحرير  أعــرب  بــدوره 
عــبــدالــرحــمــن عــن تــقــديــره لــتــطــور الــعــالقــات 
العالقات  أن  إلى  الفتا  الصينية،  البحرينية 
بــيــن الــبــلــديــن بــــدأت حــتــى مـــا قــبــل الــتــبــادل 
الشعوب  أن  إلى  بينهما، مشيرا  الدبلوماسي 
ــواقــــف الــــدولــــة الــصــيــنــيــة  الـــعـــربـــيـــة تـــقـــدر مــ

الداعمة للقضايا العربية.
ــبـــدالـــرحـــمـــن إلـــــى الـــوســـاطـــة  وتــــطــــرق عـ
ــادة  ــ ــاق إعـ ــفــ ــى اتــ ــ ــتـــوصـــل إلـ الــصــيــنــيــة فــــي الـ
العالقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، 
مــوضــحــا أنـــه لــيــس ســهــال الــثــقــة فـــي إيــــران، 
ولكن وجود الصين كوسيط في هذه القضية 

يعطينا نوعا من االطمئنان.

ــكـــو- الـــــوكـــــاالت: أعــــــرب الــرئــيــس  مـــوسـ
بأن  ثقته  عن  أمــس  جينبينغ  شي  الصيني 
إلــى روســيــا ستعطي »زخــمــا جديدا«  زيــارتــه 
لــلــعــالقــات مـــع مــوســكــو، وذلــــك بــعــد نــزولــه 
ــدرج مــطــار الــعــاصــمــة  مـــن الــطــائــرة عــلــى مــ

الروسية.
عنه  نقلت  كما  الصيني  الرئيس  وقــال 
وكاالت األنباء الروسية: »أنا مقتنع بأن هذه 
الزيارة ستكون مثمرة، وتفتح فصال جديدا 
مـــن الــصــداقــة مـــع روســـيـــا وســتــعــطــي زخــمــا 
جـــديـــدا لــتــطــور ســلــيــم ومــســتــقــر لــلــعــالقــات 
وموسكو  بكين  واصــفــا  الصينية-الروسية« 
بأنهما »جاران جيدان« و»شريكان موثوقان«.

وذكر أن بالده مستعدة لحماية النظام 
إلى  مشيرا  الدولي،  للقانون  وفقا  العالمي 
إلى  التوصل  كيفية  بشأن  بكين  اقــتــراح  أن 
تــســويــة فـــي أوكـــرانـــيـــا يــعــكــس وجـــهـــات نظر 
األزمــة،  عواقب  تفادي  في  ويسهم  عالمية، 

لكنه أقر بأن الحلول قد ال تكون سهلة.
مـــن نــاحــيــتــه أبـــــدى الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بــوتــيــن »انــفــتــاحــا« عــلــى مناقشة  فــالديــمــيــر 
خطة بكين للسالم في أوكرانيا خالل لقائه 
نــظــيــره الــصــيــنــي شـــي. وقــــال بــوتــيــن خــالل 
ــّث الــتــلــفــزيــون الــروســي  االجـــتـــمـــاع الــــذي بــ
على عملية  دائما  منفتحون  »نحن  بدايته، 
تفاوض. سنناقش بال شّك كل هذه القضايا 
معها  نتعامل  التي  مبادراتكم  ذلك  في  بما 

باحترام«. 
ــاد شــي بـــ»الــعــالقــات الــوثــيــقــة« بين  وأشــ
استراتيجي  »تعاون  إطار  بكين وموسكو في 

شامل«. 
محادثات  ستعقد  إنــه  الكرملين  وقــال 

أكثر رسمية اليوم وتوقيع اتفاقيات منتظرة 
لتعميق التعاون الروسي-الصيني. 

النائب العام: تعزيز حقوق الإن�سان في منظومة 

الـعـدالـة الـجــنـائـيـة ال�سـبـيل ل�سيادة القانون

التقنيـة الكـوادر  تنميـة  برنامـج  اإطـاق 

مجل�ـس الـوزراء يهنـئ بحلـول رم�سـان

موا�صلة العمل لتعزيز القيم الوطنية

ال�صفير ال�صيني لدى البحرين لـ»اأخبار الخليج«:

�سداقـة تاريخيـة تجمـع ال�سيـن والبحريـن
ال�صين عازمة على لعب دور اأكبر في حماية اأمن وا�صتقرار المنطقة

ــي مـــو�ـــســـكـــو تــبــحــث  ــ ــة ف ــي ــن ــي ــس ــة رو�ـــســـيـــة � ــمـ قـ

ــة �ـــســـيـــا�ـــســـيـــة لأزمـــــــــة اأوكــــرانــــيــــا ــويـ ــسـ ــ�ـ تـ

وقفـة احتجــاجية لـ»بلـدي المحـرق« 

عـراد دوحــة  مـواقــــف  ر�سـوم  �سـد 
كتبت فاطمة علي:

في  أمــس  احتجاجية  وقفة  المحرق  بلدي  مجلس  وأعــضــاء  رئيس  م  نظَّ
منتزه دوحة عراد، رفضا آللية الرسوم المفروضة على مواقف المنتزه الذي 
التجاهل  مستنكرين  بالمحافظة،  للرياضيين  ووجهة  للسكان  متنفسا  يعد 

غير المبرر لتعديل آلية الرسوم واالستجابة للمطالب األهلية بهذا الشأن.
الــرســوم ومراجعته  وأجــمــع األعــضــاء على ضـــرورة إعـــادة النظر فــي قــرار 
المحيطة  السلبية  والظواهر  الخلل  لمعالجة مشكالت  أخرى  وإيجاد حلول 
بالمنتزه بالتعاون مع مجلس بلدي المحرق من دون تحميل المواطنين أعباء 
مادية نظير تقديم هذه الخدمات العامة.  وأكد رئيس المجلس عبد العزيز 
الوقفة االحتجاجية رسالة رسمية إلى الجهات الحكومية المعنية  النعار أن 
البلدي،  المجلس  نقلها  التي  والرسمية  األهلية  للمطالب  التجاوب  بعدم 
مشيرا إلى أن جميع الخطابات والدعوات الرسمية التي وجهها بلدي المحرق 

للمعنين بالمجلس األعلى للبيئة للحضور إلى المجلس تم تجاهلها.
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أخبار البحرين

أخبار البحرين

أخبار البحرين

عربية ودولية

ــة الــبــحــريــنــيــة  ــركـ ــشـ بــــــدأت الـ
الــــــدولــــــيــــــة لـــتـــصـــنـــيـــع األدويـــــــــــة 
الـــمـــحـــدودة )الـــبـــحـــريـــن فـــارمـــا(، 
مملكة  فـــي  لـــأدويـــة  مــصــنــع  أول 
بــإنــتــاج أول دفــعــة من  الــبــحــريــن، 
ــز  ــاهـ مـــســـتـــحـــضـــر صــــيــــدالنــــي جـ
للتوزيع والتصدير، وهو كبسوالت 
أوميغا 3 لينة جل وشراب آيفينيز 

)شراب السعال(. 
الوطنية  الهيئة  منحت  وقــد 
ــهــــن والــــخــــدمــــات  ــمــ لـــتـــنـــظـــيـــم الــ
شــــركــــة   )NHRA( الـــــصـــــحـــــة 
تصنيع  رخصة  فارما(  )البحرين 
اعـــتـــمـــادهـــا  وتـــــم   2020 عـــــام  فــــي 
لـــمـــمـــارســـات الــتــصــنــيــع الــجــيــدة 
بــمــا   ،)GMP(  2022 ــام  ــ عــ فــــي 
يــســمــح بــتــصــنــيــع وتـــســـويـــق خط 
كبسوالت  إنتاج  لخطوط  اإلنتاج 

الجرعات  وأشكال  الرخوة  الهالم 
الفموية.

المستحضر  تسويق  وسيتم 
الصيدالني إلى المملكة العربية 
ــة الـــشـــقـــيـــقـــة، ودولـــــــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الكويت الشقيقة، وسلطنة عمان 

الــشــقــيــقــة، وجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراق 
اليمنية  والجمهورية  الشقيقة، 
الــشــقــيــقــة.  ُيـــشـــار إلـــى أن شــركــة 
)البحرين فارما( تقع في منطقة 
الــبــحــريــن الــعــالــمــيــة لــالســتــثــمــار 

)BIIP( في مدينة الحد.

البحرين ت�سنع اأول دواء جاهز للتوزيع والت�سدير

ص٧ أخبار البحرين

ناأمـل اأن تلتـزم اإيـران بوعودهـا فـي التفـاق مـع ال�سـعودية

} السفير الصيني خالل زيارته لـ»أخبار الخليج«.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل ترؤسه الجلسة.

البحرين الأولى عالميا كاأف�سل 

الوافدين وعمل  لعي�س  مكان 
كــأفــضــل مــكــان لعيش  الــمــركــز األول  الــبــحــريــن  احــتــلــت 
عن  الصادر  انسايدر«  »اكسبات  لمؤشر  وفقا  الوافدين  وعمل 
مؤسسة »انترنيشنز« األلمانية التي يقع مقرها في ميونيخ 
في  المعيشة  بــجــودة  المتعلقة  األبــحــاث  فــي  والمتخصصة 
العالم.  دول  المغتربين في مختلف  آراء تجمعات  استطالع 
ووصــــف الــمــؤشــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــأنــهــا الــمــكــان الــمــثــالــي 

للوافدين فيما يتعلق بسهولة بدء حياة جديدة.
جمع االستطالع بيانات من 11.9٧0 مغتربا من 52 دولة 
يتعلق  فيما  تواجههم  التي  التحديات  حــول  بــآرائــهــم  أدلـــوا 
والمسائل  والسكن  الرقمية  الحياة  تشمل:  معايير  بأربعة 
اإلدارية )التعامل مع البيروقراطية المحلية، فتح الحسابات 
إلى  إضافة  التأشيرات(  على  الحصول  وسهولة  المصرفية، 

اللغة. 
وتركز المعايير الفرعية على إيجاد السكن للوافدين أو 
الحصول على خدمة إنترنت عالي السرعة في مكان السكن، 
وسهولة تعلم اللغة المحلية، والدخول إلى وسائل التواصل 

االجتماعي من دون قيود. 
من  كــل  األولـــى  العشر  الـــدول  قائمة  فــي  البحرين  وتبع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وسنغافورة وإستونيا وسلطنة 
عمان وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وقطر ثم كينيا 

وكندا. 
العشر األخيرة مالطا وفرنسا  الــدول  وجــاءت في قائمة 
وجــمــهــوريــة التشيك وفــيــتــنــام والــيــونــان وإيــطــالــيــا والــكــويــت 

والصين واليابان وألمانيا.

جــنــيــف - )رويـــــتـــــرز(: قــال 
ــم الــمــتــحــدة  خــبــيــر عــيــنــتــه األمــ
أمس  اإلنــســان  حقوق  لمجلس 
ارتكبت  اإليرانية  السلطات  إن 
الماضية  الشهور  في  انتهاكات 
جرائم  مستوى  إلــى  تصل  ربما 
ــد اإلنـــســـانـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــى  ضــ
حاالت القتل والسجن واإلخفاء 
القسري والتعذيب واالغتصاب 
واالضطهاد.  الجنسي  والعنف 
ــــدت إيـــــــــران احـــتـــجـــاجـــات  ــهـ ــ وشـ
واسعة بعد وفاة الشابة الكردية 
ــيــــة مــهــســا أمـــيـــنـــي بــعــد  اإليــــرانــ
احتجازها لدى شرطة األخالق 
ــمـــاضـــي. وقـــال  فـــي ســبــتــمــبــر الـ
الخاص  المقرر  رحمن  جاويد 

اإلنسان  حقوق  بحالة  المعني 
فــــي إيــــــــران لــلــمــجــلــس الـــتـــابـــع 
يتخذ  والـــذي  المتحدة  لــأمــم 
أدلــة  لديه  إن  مقرا  جنيف  مــن 
عــلــى أن مــهــســا أمــيــنــي تــوفــيــت 
األخــالق  شرطة  ضــرب  »نتيجة 
ــا«. وقـــــــــال طـــبـــيـــب شـــرعـــي  ــ ــهــ ــ لــ
بسبب  توفيت  مهسا  إن  إيــرانــي 
ظــــــروف صــحــيــة كـــانـــت لــديــهــا 
قــبــل احــتــجــازهــا ولــيــس نتيجة 
تــعــرضــهــا لــلــضــرب عــلــى الـــرأس 

واألطراف.
وأضــاف رحمن، وهو خبير 
وفــــداحــــة  نــــطــــاق  أن  مـــســـتـــقـــل، 
ــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا  ــ ــتــ ــ الــــــجــــــرائــــــم الــ
قمع  إطــار حملة  في  السلطات 

أوســــع ضــد االحــتــجــاجــات بعد 
وفــاتــهــا »يــشــيــران إلـــى احــتــمــال 
سيما  وال  دولية  جرائم  ارتكاب 

الجرائم ضد اإلنسانية«.
وذكــــر رحــمــن أن نــحــو 52٧ 
شخصا قتلوا في االحتجاجات، 
من  وأن  طــفــال،   ٧1 بينهم  مــن 
ــلــــى مــــــن تـــعـــرضـــوا  ــتــ ــن الــــقــ ــيــ بــ
للضرب حتى الموت على أيدي 
قـــوات األمـــن. ونــقــل عــن أطباء 
ان طــلــقــات  قـــولـــهـــم  ايـــرانـــيـــيـــن 
ــوه  ــ الـــــرصـــــاص اســـتـــهـــدفـــت وجـ
الــنــســاء والــفــتــيــات وصـــدورهـــن 

وأعضاءهن التناسلية.

خـبـيــر اأمـمــي: انتهـاكات اإيـران �سـد ال�سعــب قــد 

ت�سـل اإلــى مـ�سـتــوى الـجــرائــم �سـد الإنـ�سـانـيــة

ص9 عربية ودولية

} القمة تفتح آفاقا جديدة من التعاون والصداقة بين البلدين.       ) أ ف ب(

ص6 أخبار البحرين

} النائب العام.
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ــو  ــمــ الــــســ ــب  ــ ــ ــاحـ ــ ــ صـ رأس 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، االجـــتـــمـــاع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس 
ــــس،  الــــــــــــوزراء الـــــــذي عـــقـــد أمـ

بقصر القضيبية.
فــي بــدايــة االجــتــمــاع، رفع 
مجلس الوزراء أصدق التهاني 
الجاللة  إلـــى حــضــرة صــاحــب 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة 
البحرين  مملكة  أبــنــاء  وإلــــى 
بــمــنــاســبــة قـــــرب حـــلـــول شــهــر 
رمضان الفضيل، داعيًا المولى 
يــجــعــلــه شهر  أن  قـــدرتـــه  جــلــت 
خــيــر عــلــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وأبنائها وعلى األمتين العربية 

واإلسالمية.
بــعــد ذلــــك أكــــد الــمــجــلــس 
ــتـــعـــزيـــز  مـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل لـ

الـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة بــاعــتــبــارهــا 
اإلطــــار الــجــامــع لــقــيــم الـــوالء 
ــاء الـــتـــي تـــقـــود نــحــو  ــمــ ــتــ واالنــ
ــام  ــهــ ــد مــــن الـــعـــمـــل واإلســ ــزيـ مـ
فـــي مــســيــرة الــعــمــل الــوطــنــي، 
بيوم  التنويه  فــي ضــوء  وذلـــك 
الشراكة المجتمعية واالنتماء 
المجلس  أشاد  الوطني، حيث 
وزارة  تتبناها  التي  بالمبادرات 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي هــــذا الــجــانــب 
تعزيز  فـــي  اإليــجــابــي  ــا  ــرهـ وأثـ
وتعميق  المجتمعية  الشراكة 

االنتماء الوطني.
بـــــعـــــدهـــــا أشــــــــــــاد مـــجـــلـــس 
الـــوزراء بــالــدور الــذي تضطلع 
بـــه الــــكــــوادر الــوطــنــيــة الــشــابــة 
فـــي دعــــم الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة 
الشاملة بقيادة حضر صاحب 
الجاللة ملك البالد المعظم، 
وذلك في ضوء تنويه المجلس 
الذي  البحريني  الشباب  بيوم 

والعشرين  الــخــامــس  ُيــصــادف 
من شهر مارس من كل عام.

الــمــجــلــس بنيل  ثـــم رحـــب 
الدولي جائزة  البحرين  مطار 
أفــضــل مــطــار فـــي الــعــالــم في 
مناولة األمتعة وجائزة أفضل 
ــرق  ــشـ ــــي الـ ــار فـ ــطــ ــي مــ ــفـ ــوظـ مـ
األوسط وذلك في حفل جوائز 
المطارات العالمية الذي أقيم 
المسافرين  مباني  اكسبو  فــي 
الهولندية  العاصمة  في   2023
ــردام، مـــؤكـــدًا االهــتــمــام  ــتـ ــسـ أمـ
بــمــواصــلــة مـــســـارات الــتــطــويــر 
فــي خــدمــات الــمــطــار وقــدراتــه 
المجلس  مشيدًا  التنافسية، 
ووزارة  الــداخــلــيــة  وزارة  بــــدور 
الــــــمــــــواصــــــالت واالتـــــــصـــــــاالت 
وكافة  البحرين  مطار  وشــركــة 
فيما  الــجــهــات  هـــذه  منتسبي 
ــازات وتــمــيــز  ــ ــجـ ــ تــحــقــق مــــن إنـ
على  الدولي  البحرين  لمطار 

الصعيد العالمي.
بعد ذلك قرر المجلس ما 

يلي:
عــلــى  ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ الـ أواًل: 

المذكرات التالية:
الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1
للشؤون القانونية والتشريعية 
بشأن مشروع قانون بالتصديق 
على اتفاقية التسهيل المباشر 
لــصــالــح مـــشـــروع نــقــل الــمــيــاه 
ــدور  ــ الـــمـــصـــاحـــب لــمــحــطــة الــ
ــاج الــكــهــربــاء  ــتـ الــمــســتــقــلــة إلنـ
مرحلته  فـــي  الــمــيــاه  وتــحــلــيــة 

الثانية.
الــــلــــجــــنــــة  مــــــــــذكــــــــــرة   .2
ــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة  ــوزاريــ الــ
والتشريعية حول مشروع قرار 
متابعة  لجنة  تشكيل  بــإعــادة 
تـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــكــــفــــاءة الــــطــــاقــــة والـــخـــطـــة 
الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة الــمــتــجــددة 

ومبادراتهما.
الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3
للشؤون القانونية والتشريعية 
ــرة الـــتـــفـــاهـــم بــيــن  ــذكــ حـــــول مــ
هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ومعهد طوكيو الوطني لبحوث 
وجامعة  الثقافية  الممتلكات 
إنشاء  بشأن  باليابان  كــانــازاوا 
الخليج  آلثــار  البحرين  مركز 

العربي وتراثه الثقافي.
شـــــؤون  وزيــــــــر  مـــــذكـــــرة   .4
ــات والـــــــزراعـــــــة حــــول  ــديــ ــلــ ــبــ الــ
اســتــمــالك عـــدد مــن الــعــقــارات 
ــة لــلــتــطــويــر  ــامـ ــعـ لــلــمــنــفــعــة الـ

العمراني.
شـــــؤون  وزيــــــــر  مـــــذكـــــرة   .5
مجلس الــوزراء رئيس مجلس 
الــتــعــلــيــم  جـــــــودة  هـــيـــئـــة  إدارة 
والـــتـــدريـــب بــشــأن مــســتــجــدات 

تنفيذ االمتحانات الوطنية.
شـــــؤون  وزيــــــــر  مـــــذكـــــرة   .6

مجلس الــوزراء رئيس مجلس 
الــتــعــلــيــم  جـــــــودة  هـــيـــئـــة  إدارة 
والتدريب بشأن اعتماد تقارير 

الهيئة.
الوزارية  اللجنة  مذكرة   .7
للشؤون القانونية والتشريعية 
ــلـــى 5  عـ الـــحـــكـــومـــة  رد  بــــشــــأن 
من  مرفوعة  برغبة  اقتراحات 

مجلس النواب.
ــعـــرض الــمــجــلــس  ــتـ ثــــم اسـ
مــــــــذكــــــــرة وزيـــــــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة 
مستجدات  حــول  المستدامة 
إعـــــداد االســـتـــعـــراض الــوطــنــي 

الــــطــــوعــــي الــــثــــانــــي لــمــمــلــكــة 
البحرين حول تحقيق أهداف 
ــتـــدامـــة لــعــام  الــتــنــمــيــة الـــمـــسـ

.2030
أخـــــــــذ الــــمــــجــــلــــس عـــلـــمـــًا 
مــن خـــالل الــتــقــاريــر الـــوزاريـــة 
بنتائج  الــوزراء،  من  المرفوعة 
وزراء  لـــمـــجـــلـــس   49 الــــــــــدورة 
لمنظمة  الـــتـــابـــع  الـــخـــارجـــيـــة 
الــــتــــعــــاون اإلســــــالمــــــي، وأهـــــم 
بحثها  تـــم  ــتـــي  الـ الـــمـــواضـــيـــع 
المالي  القطاع  مؤتمر  خــالل 
الـــــــزيـــــــارة  ونـــــتـــــائـــــج   ،  2023

الــرســمــيــة الــتــي قـــام بــهــا وزيـــر 
إلى  والــزراعــة  البلديات  شــؤون 
جــمــهــوريــة ســلــوفــاكــيــا، وزيــــارة 
واالتــصــاالت  المواصالت  وزيــر 
ونتائج  الــهــنــد،  جمهورية  إلــى 
المشاركة في أعمال الدورة 58 
العرب  الصحة  وزراء  لمجلس 
والـــمـــشـــاركـــة فـــي االحــتــفــالــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة بــــــدولــــــة الــــكــــويــــت 
»ســدرة  عــنــوان  تحت  الشقيقة 
اللؤلؤ«، والمشاركة في اجتماع 
وزراء  لـــمـــجـــلـــس   46 الــــــــــدورة 

الشباب والرياضة العرب.

مجل�س الوزراء يهنئ الملك واأبناء البحرين بحلول �ضهر رم�ضان الف�ضيل

االإ�شادة مببادرات وزارة الداخلية لتعزيز ال�شراكة املجتمعية وتعميق االنتماء الوطني

بمنا�ضبة يوم ال�ضباب البحريني.. التنويه بدور الكوادر الوطنية ال�ضابة في م�ضيرة التنمية

ا����ض���ت���ع���را����س م�������ض���ت���ج���دات اإع����������داد ال���ت���ق���ري���ر ال���وط���ن���ي 

ال���ط���وع���ي ال���ث���ان���ي ح�����ول اأه���������داف ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����ض��ت��دام��ة

موا�شل�ة م�ش�ارات التطوي�ر يف خدم�ات مط�ار البحري�ن وقدرات�ه التناف�ش�ية

ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال��ت�����ض��ه��ي��ل ال��م��ب��ا���ض��ر ل��م�����ض��روع 

ن��ق��ل ال���م���ي���اه ال��م�����ض��اح��ب ل��م��ح��ط��ة ال������دور ال��م�����ض��ت��ق��ل��ة 

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل ترؤسه الجلسة.

بن  ناصر  الشيخ  الــركــن  الــلــواء  سمو  استقبل 
قائد  الــوطــنــي  األمــــن  مــســتــشــار  خليفة  آل  حــمــد 
اللواء  قائد  كاولي  نيك  العميد  الملكي  الحرس 
بــالــمــمــلــكــة  الــمــســلــحــة  بـــالـــقـــوات   16/ الــمــظــلــي 
المتحدة الصديقة، وذلك صباح أمس االثنين 20 

مارس 2023م.
رحــــب ســمــو مــســتــشــار األمـــــن الـــوطـــنـــي قــائــد 
وتم   ،16/ المظلي  الــلــواء  بقائد  الملكي  الحرس 
المشترك  والتنسيق  التعاون  عالقات  استعراض 
يتعلق  الــصــديــقــيــن، وخــاصــًة فيما  الــبــلــديــن  بــيــن 

مشيدًا  والــدفــاعــيــة،  العسكرية  الــخــبــرات  بتعزيز 
المتميزة  الــتــاريــخــيــة  الــصــداقــة  بــعــالقــات  ســمــّوه 
المتحدة،  والمملكة  البحرين  مملكة  تربط  التي 
وأكد سموه العمق االستراتيجي للشراكة الفاعلة 
والتزامهما  الصديقين،  البلدين  بين  والمتنامية 

وتحقيق  المنطقة،  فــي  والــســالم  األمـــن  بترسيخ 
الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة لــكــال الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 

الصديقين.
اللواء  قائد  نائب  لودون  العقيد  اللقاء  حضر 

المظلي/16 والوفد المرافق.

م�����ض��ت�����ض��ار الأم�����ن ال��وط��ن��ي ق��ائ��د ال��ح��ر���س ال��م��ل��ك��ي ي���وؤك���د ال��ع��م��ق 

ال����ض���ت���رات���ي���ج���ي ل���ل���ع���اق���ات ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة

} سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي خالل لقاء العميد نيك كاولي.

»ت�ض�ريعية ال�ض�ورى«: �ض�امة م�ض�روع 

قان�ون  اأح�كام  بع��س  تعدي�ل  قان�ون 

ال�ضمان الجتماعي د�ضتوريا وقانونيا

والقانونية  التشريعية  الــشــؤون  لجنة  بحثت 
جاسم  دالل  المحامية  برئاسة  الــشــورى  بمجلس 
والقانونية  الدستورية  السالمة  ــد(،  )األحـ الــزايــد 
رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  لمشروع 
االجــتــمــاعــي،  الــضــمــان  بــشــأن  2006م  لــســنــة   )18(
ــانـــون »بــصــيــغــتــه  ــقـ ــي ضـــــوء االقـــــتـــــراح بـ الـــمـــعـــد فــ
والمتضمن  النواب،  المقدم من مجلس  المعدلة« 
منح رئيس مجلس الوزراء إمكانية استحداث فئات 
تستحق مساعدات الضمان االجتماعي، كاستجابة 
للحاالت الملحة التي ال تشملها الفئات المحددة 
بنص المادة الثالثة من قانون الضمان االجتماعي.

ــــدت الــلــجــنــة ســالمــة مـــشـــروع الــقــانــون من  وأكـ
إلى  وأحــالــتــه  والقانونية،  الدستورية  الناحيتين 

لجنة الخدمات لبحثه بصفة أصلية.
ويتألف مشروع القانون فضاًل عن الديباجة من 
االجتماعي  الضمان  تحقيق  إلى  ويهدف  مــواد،   3
الالزم للمواطنين، وتعميق قيم التكافل والتضامن 
بين أبناء المجتمع، وتوفير دخل كاٍف لألفراد من 
التي  الفئات  كافة  ورعــايــة  المحدود،  الدخل  ذوي 
تحتاج إلى المساعد تحقيقا لمقتضيات العدالة 
االجتماعية، ومد مظلة الضمان االجتماعي ألكبر 

شريحة ممكنة من الذين يحتاجون إلى الرعاية.
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التحرير  رئيس  أعــرب  بـــدوره 
ــره لـــتـــطـــور الـــعـــالقـــات  ــديـ ــقـ ــن تـ عــ
إلــى  الفــتــا  الصينية،  البحرينية 
بــدأت  البلدين  بين  الــعــالقــات  أن 
حتى ما قبل التبادل الدبلوماسي 
الشعوب  أن  إلــى  مشيرا  بينهما، 
ــة  ــقـــدر مــــواقــــف الـــدولـ الـــعـــربـــيـــة تـ
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــداعــــمــــة لــلــقــضــايــا 

العربية.
وتطرق أنور عبدالرحمن إلى 
التوصل  فــي  الصينية  الــوســاطــة 
ــات  ــالقــ ــعــ ــاق إعـــــــــــادة الــ ــ ــفــ ــ إلـــــــى اتــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة 
سهال  ليس  أنــه  موضحا  ــران،  وإيــ
ــود  ــن وجــ ــكـ الـــثـــقـــة فــــي إيــــــــران، ولـ
الصين كوسيط في هذه القضية 

يعطينا نوعا من االطمئنان.
ــأن االتــــفــــاق الـــســـعـــودي  وبــــشــ
ــال الــســفــيــر  ــي األخـــيـــر، قــ ــرانــ اإليــ
الصيني الجديد إن بالده ترتبط 
بعالقات صداقة مع إيران، مشيرا 
إلى أن بكين دعمت مبدأ العدالة 
البرنامج  ملف  مــع  التعامل  فــي 
ــت  ــ ــضـ ــ الــــــــنــــــــووي اإليـــــــــرانـــــــــي ورفـ
الجانب  مــن  األحــاديــة  العقوبات 
ــران، كــمــا أن  ــهـ األمـــريـــكـــي ضـــد طـ
للسعودية  صديقة  دولـــة  الصين 
أعربت  ولــذلــك  العربية،  والــــدول 
تطلعهما  عــن  وطــهــران  الــريــاض 
مهما  دورا  الصين  تلعب  أن  إلــى 
لــحــمــايــة االســـتـــقـــرار واألمـــــن في 

المنطقة.
وكشف عن الدور الصيني في 
وإيــران،  السعودية  بين  الوساطة 
مـــوضـــحـــا أنـــــه مــــع نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــمــاضــي وخــــالل زيـــــارة الــرئــيــس 
مع  ولــقــائــه  لــلــســعــوديــة،  الصيني 
سلمان  الملك  السعودي  العاهل 
بـــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز، طــــرح الــرئــيــس 
ــا لــتــحــســيــن  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ الـــصـــيـــنـــي اقـ

وطهران،  الــريــاض  بين  العالقات 
قــوبــل بترحيب ســعــودي،  وهــو مــا 
وكــــــذلــــــك خــــــــالل مـــطـــلـــع الــــعــــام 
الـــحـــالـــي وخـــــالل زيــــــارة الــرئــيــس 
للصين  رئيسي  إبراهيم  اإليراني 
طرح الرئيس شي جين بينغ هذا 
االقــتــراح على الــجــانــب اإليــرانــي 
الذي أبدى بدوره ترحيبا وتقديرا 

من اإليرانيين.
وأشار إلى أن الحوار السعودي 
واإليــرانــي فــي بكين فــي 6 مــارس 
الجانبان  خالله  توصل  الــجــاري، 
ــعــــالقــــات  إلـــــــى اتـــــفـــــاق لـــــعـــــودة الــ

الــدبــلــومــاســيــة، وأصــــــدرت الــــدول 
هذا  بشأن  مشتركا  بيانا  الــثــالث 
مهما  دورا  سيلعب  الــذي  االتفاق 
في  واالستقرار  التنمية  دعــم  في 
التعاون  مستوى  ودفــع  المنطقة 
بين دولها، معبرا عن تطلعه إلى 
أن تقوم إيران بتحسين عالقاتها 
مـــع الــبــحــريــن وغــيــرهــا مـــن دول 

المنطقة.
ــح الـــســـيـــد زهــــره  ــ ــدوره أوضــ ــ ــ بـ
ــة  ــاطـ ــوسـ الـ أن  ــر  ــريـ ــحـ ــتـ الـ ــر  ــديــ مــ
ــى اتـــفـــاق  ــ الــصــيــنــيــة لــلــتــوصــل إلـ
ــي خـــطـــوة مــهــمــة،  ــرانــ ســـعـــودي إيــ
ولــكــن كـــل دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 

لــديــهــا مــشــكــالت كــبــرى مــع إيـــران 
بسبب سياستها الداعمة لإلرهاب 
في المنطقة ودعمها للمليشيات 
ــراق ولــبــنــان  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــة فــ ــيــ ــابــ اإلرهــ
والـــيـــمـــن والـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون 
الــــداخــــلــــيــــة لـــــــــدول الـــمـــنـــطـــقـــة، 
مـــتـــســـائـــال هــــل حـــصـــلـــت الــصــيــن 
إيران  التزام  بشأن  ضمانات  على 
باالتفاق وأن تغير سياستها تجاه 

دول المنطقة؟
ــــب الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي  ــقـ ــ وعـ
تــحــســيــن  ــائــــال: إن  قــ روتــــشــــي  نــــي 
الــعــالقــات بين الــســعــوديــة وإيـــران 
ــم يــكــن يــســيــرا وخـــــالل الـــحـــوار  لـ

حــوارا  الــجــانــبــان  أجـــرى  المباشر 
عــمــيــقــا حـــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
واتفق  الــمــشــتــرك،  االهــتــمــام  ذات 
االلـــتـــزام بميثاق  الــجــانــبــان عــلــى 
ــدأ عـــدم  ــ ــبـ ــ األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة ومـ
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــــلــــدول، واالحـــــتـــــرام الـــمـــتـــبـــادل، 
مشيرا إلى أن بــالده تــدرك حجم 
ــرق  ــشــ الــ دول  ــن  ــيــ بــ الـــــخـــــالفـــــات 
نأمل من  لكننا  ــران،  وإيـ األوســط 
بـــوعـــودهـــا في  تــلــتــزم  أن  ــران  ــهـ طـ

االتفاق الموقع مع السعودية.
وأشار السفير إلى زيارة أمين 
الــقــومــي اإليــرانــي  مجلس األمـــن 

علي شمخاني ألبوظبي، من أجل 
الــقــادة  تــبــادل وجــهــات النظر مــع 
اإلماراتيين والعمل على تحسين 
الــــعــــالقــــات الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــصــريــحــات وزيـــر 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي بــشــأن رغبة 
الــعــالقــات مع  فــي تحسين  بـــالده 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مــوضــحــا أن 
الجانب  مــن  إيجابية  نــوايــا  هــذه 

اإليراني.
الــذي صدر  البيان  إن  وقـــال: 
بعد االتــفــاق الــســعــودي اإليــرانــي 
ــل الـــمـــشـــكـــالت بــيــن  ــ ــن يـــحـــل كـ ــ لـ
لــكــنــنــا  وإيــــــــــران،  الــمــنــطــقــة  دول 

نــأمــل أن يــكــون الــخــطــوة األولـــى 
ما  أن  ونعتقد  الــحــل،  فــي طــريــق 
رسالة  هو  حاليا  به طهران  تقوم 
تخفيف  فــي  وسيسهم  إيــجــابــيــة، 
الخالفات وتحسين العالقات مع 
الــمــنــطــقــة، مــطــالــبــا طــهــران  دول 
بــمــواصــلــة الــعــمــل بــنــفــس الــزخــم 

في هذا االتجاه.
الـــدور الصيني إللــزام  وحــول 
طـــهـــران بــتــطــبــيــق االتــــفــــاق، أكــد 
أن  روتــشــي،  نــي  الصيني  السفير 
الــجــانــب الــصــيــنــي ســـوف يــواصــل 
لعب دور أكبر في حماية استقرار 
وأمـــــن مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 

العالقات  باتجاه تحسين  والدفع 
بين إيران والدول األخرى، وسوف 
نشهد المزيد من العمل في هذا 

االتجاه في المستقبل.
وبــشــأن وجــود مــبــادرة صينية 
بالتزامن  األوكرانية  األزمــة  لحل 
ــع زيـــــــــــارة الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي  ــ مــ
روتشي  ني  السفير  لفت  لروسيا، 
إلـــــى أنـــــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة 
أوكـــرانـــيـــا حــافــظــت الــصــيــن على 
الدفع باتجاه الحوار والمباحثات 
لــحــل هـــذه الــقــضــيــة، وفـــي مطلع 
بكين موقفها  أصــدرت  العام  هــذا 
الــــداعــــم لــلــحــل الــســيــاســي لــهــذه 
األزمة، مؤكدا أن الرئيس الصيني 
سوف يجري مباحثات عميقة مع 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
حول العالقات الصينية الروسية 
وكذلك بشأن القضية األوكرانية، 
الزيارة  هذه  نتائج  ننتظر  وسوف 

المهمة.
ــام، أعـــــــرب رئــيــس  ــتــ ــخــ فــــي الــ
الــتــحــريــر عـــن تـــقـــديـــره لــمــبــادرة 
الــســفــيــر الــصــيــنــي بـــزيـــارة »أخــبــار 
بمصداقية  نأمل  وقال:  الخليج«، 
الصين  نجاح  وبقلوبنا  وبعقولنا 
فـــي هــــذا الــعــمــل الــكــبــيــر بــإقــنــاع 
الحكومة اإليرانية إلعمال العقل 
المنطقة،  دول  مــع  عالقاتها  فــي 
ألنــنــا مـــع كـــل ثــقــتــنــا فـــي الــدولــة 
الــصــيــنــيــة ومـــصـــداقـــيـــتـــهـــا، لــكــن 
التعامل  فــي  الــســابــقــة  الــتــجــارب 
مع طهران لم تكن مريحة بسبب 
التزامهم تجاهنا، بدليل أن  عدم 
طهران لم تقم بأي مبادرة إلثبات 

حسن نيتها.
في نهاية اللقاء قدم السفير 
بينغ،  جــيــن  »شـــي  كــتــاب  الصيني 
رئيس  إلى  واإلدارة«  الحكم  حول 

التحرير.

األزمــة  حــل  بــضــرورة  موقفها  الشعبية  الصين  جمهورية  أكـــدت 
األوكرانية سياسيا، وأرسلت سفارة الصين لدى البحرين بيانا أكدت 

فيه موقف بالدها من األزمة وفق عدد من البنود اآلتية:
بالقانون  الصارم  الدول: يجب االلتزام  أوال، احترام سيادة كافة 
األمم  ميثاق  ومبادئ  مقاصد  فيه  بما  عالميا،  به  المعترف  الدولي 
أراضيها  وسالمة  واستقاللها  الــدول  سيادة  ويجب ضمان  المتحدة، 
أم  كبيرة  أكانت  ســواء  متساوية  الــدول  كافة  تكون  عملية.  بخطوات 
صغيرة، قوية أم ضعيفة، غنية أم فقيرة، ويتعين على كافة األطراف 
العمل سويا على صيانة القواعد األساسية للعالقات الدولية والدفاع 
عــن الــعــدالــة واإلنــصــاف الــدولــيــيــن. ومــن األهــمــيــة انــطــبــاق القانون 

الدولي بشكل متساو وموحد، وال يجوز اتخاذ معايير مزدوجة.
إلــى األمــن  السعي  يــجــوز  الـــبـــاردة: ال  الــحــرب  ثــانــيــا، نبذ عقلية 
القومي لدولة ما على حساب األمن القومي للدول األخرى، وال يجوز 
ضمان أمن المنطقة من خالل تقوية كتل عسكرية حتى توسيعها. 
الدول  لكافة  المعقولة  األمنية  والهموم  بالمصالح  االهتمام  ويجب 
المعقدة.  للمشاكل  بسيط  حل  يوجد  ال  مالئم.  بشكل  ومعالجتها 
ويــجــب الــتــمــســك بــمــفــهــوم األمــــن الــمــشــتــرك والــشــامــل والــتــعــاونــي 
ببناء  والدفع  للعالم،  الدائمين  واألمــان  األمــن  وتغليب  والمستدام، 
إلى  السعي  ومعارضة  ألوروبـــا،  ومستدام  وفــعــال  مــتــوازن  أمني  إطــار 
األمن القومي على حساب األمن القومي للغير، ومن األهمية تجنب 
المجابهة بين الكتل، ويجب العمل سويا على المحافظة على السالم 

واالستقرار في القارة األوراسية.
ثالثا، وقف القتال ومنع الصراع: ال أحد يخرج رابحا من الصراع 

ــراف الــتــحــلــي بــالــعــقــالنــيــة وضبط  ــ والـــحـــرب. يــجــب عــلــى كــافــة األطـ
النفس، وعدم صب الزيت على النار أو تأجيج النزاع، تفاديا لتفاقم 
دعم  األهمية  ومــن  السيطرة،  عــن  األوكــرانــيــة حتى خروجها  األزمـــة 
تقريب المسافة بين الجانبين الروسي واألوكراني، واستئناف الحوار 
المباشر بينهما في أقرب وقت ممكن للدفع باالنفراج وتخفيف حدة 
الشاملة  الهدنة  إلى  التوصل  تدريجي، حتى  التوتر لألوضاع بشكل 

في نهاية المطاف.
رابعا، إطالق مفاوضات السالم: يمثل الحوار والتفاوض طريقا 
ودعــم  تشجيع  يجب  األوكــرانــيــة.  األزمـــة  لحل  سلوكه  يمكن  وحــيــدا 
ويجب على  لألزمة.  إيجاد حل سلمي  في  تسهم  التي  الجهود  كافة 
المجتمع الدولي التمسك بالنصح بالتصالح والحث على التفاوض 
كــاتــجــاه صــحــيــح، ومــســاعــدة أطــــراف الـــصـــراع عــلــى فــتــح بـــاب الحل 
السياسي لألزمة في أسرع وقت ممكن، وتهيئة ظروف مواتية وتقديم 
استعداد  على  الصيني  الجانب  إن  المفاوضات.  الستئناف  منصات 

لمواصلة دوره البناء في هذا الصدد.
خامسا، حل األزمة اإلنسانية: يجب تشجيع ودعم كافة اإلجراءات 
العمليات  على  ويــجــب  اإلنــســانــيــة.  األزمـــة  تخفيف  فــي  تسهم  الــتــي 
لتسييس  وتجنبا  والــعــدالــة،  الحياد  بمبادئ  تتمسك  أن  اإلنسانية 
لحماية  عملية  إجــــراءات  اتــخــاذ  الــضــروري  مــن  اإلنــســانــيــة  القضية 
ســالمــة الــمــدنــيــيــن، وإقــامــة مــمــرات إنــســانــيــة إلجــالئــهــم مــن مناطق 
المعنية،  للمناطق  اإلنــســانــيــة  الــمــســاعــدات  تعزيز  ويــجــب  الــصــراع. 
وتحسين األوضاع اإلنسانية فيها، وتوفير النفاذ السريع واآلمن وغير 
المعوق للمساعدات اإلنسانية، تفاديا لوقوع أزمة إنسانية في نطاق 
الــدور التنسيقي الذي تلعبه األمم المتحدة في  أوســع. ويجب دعم 

مجال تقديم المساعدات اإلنسانية إلى مناطق الصراع.
الصراع  أطــراف  على  واألســرى: يجب  المدنيين  سادسا، حماية 
شّن  عن  وتمتنع  صــارم،  بشكل  الــدولــي  اإلنساني  بالقانون  تلتزم  أن 
المتضررين  وتحمي  المدنية،  والمنشآت  المدنيين  على  الهجمات 
جراء الصراع بمن فيهم النساء واألطفال وتحترم الحقوق األساسية 
لألسرى. يدعم الجانب الصيني تبادل األسرى بين روسيا وأوكرانيا، 
ويجب على كافة األطراف تهيئة مزيد من الظروف المواتية لذلك.

الضروري  من  النووية:  المحطات  سالمة  على  الحفاظ  سابعا، 
من  وغيرها  النووية  المحطات  على  المسلحة  الهجمات  معارضة 
الدعوة  توجيه  األهمية  من  السلمية.  لــألغــراض  النووية  المنشآت 
لكافة األطراف إلى االلتزام بالقانون الدولي بما فيه اتفاقية األمان 
ــوادث نــوويــة مــن صــنــع اإلنـــســـان بــحــزم. من  الـــنـــووي، ومــنــع وقـــوع حــ
األهمية دعم الدور البناء الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لتعزيز األمان واألمن للمنشآت النووية لألغراض السلمية.
الــــالزم أال  الــمــخــاطــر االســتــراتــيــجــيــة: مــن  ثــامــنــا، التقليل مــن 
تستخدم األسلحة النووية، وال تشن الحروب النووية. ويجب معارضة 
الضروري  من  باستخدامها.  التهديد  أو  النووية  األسلحة  استخدام 
منع االنــتــشــار الــنــووي، تفاديا لــحــدوث أزمــة نــوويــة. ومــن الــضــروري 
ــة بــتــطــويــر واســـتـــخـــدام األســلــحــة الــكــيــمــاويــة  مــعــارضــة قــيــام أي دولــ

والبيولوجية في أي حال من األحوال.
تنفذ  أن  كافة األطــراف  الحبوب: يجب على  تاسعا، ضمان نقل 
بشكل متوازن وشامل وفعال مبادرة البحر األسود لنقل الحبوب التي 
الــدور  ودعــم  المتحدة،  واألمــم  وأوكرانيا  وتركيا  روسيا  عليها  وقعت 
الدولي  التعاون  مبادرة  إن  الصدد.  هــذا  في  المتحدة  لألمم  المهم 

خطة  قدمت  الصيني  الجانب  طرحها  التي  الــغــذائــي  األمــن  بشأن 
قابلة للتنفيذ لحّل أزمة الغذاء العالمية.

عاشرا، التوقف عن فرض العقوبات األحادية الجانب: إن فرض 
العقوبات األحادية الجانب والضغوط القصوى أمر لن يسهم في حل 
المشاكل، بل سيحدث مشاكل جديدة. من األهمية معارضة فرض أي 
عقوبة أحادية الجانب تتجاوز تفويض مجلس األمن الدولي. يجب 
الجانب  األحادية  العقوبات  أن تكف عن فرض  المعنية  الــدول  على 
الــذراع« على الدول األخرى بشكل  أو ممارسة »االختصاص الطويل 
األوكرانية،  األزمــة  تهدئة  في  دورا  تلعب  أن  عليها  ويجب  عشوائي، 
وتحسين  اقتصادها  لتنمية  النامية  لــلــدول  مواتية  ظــروفــا  وتهيئ 

معيشة شعوبها.
يجب  واإلمـــداد:  الصناعة  استقرار سالسل  عشر، ضمان  حــادي 
النظام  على  للحفاظ  ملموسة  خطوات  اتخاذ  األطـــراف  كافة  على 
أو  العالمي  االقتصاد  تسييس  ورفــض  القائم،  العالمي  االقتصادي 
استخدامه كأداة وسالح، بل يجب تضافر الجهود لتخفيف تداعيات 
الطاقة  في مجاالت  الدولي  التعاون  على  التشويش  وتفادي  األزمــة 
والمالية وتجارة الغذاء والنقل، تجنبا لإلضرار بالتعافي االقتصادي 

العالمي.
ثاني عشر، الدفع بإعادة اإلعمار بعد النزاع: يجب على المجتمع 
إعــادة اإلعمار في مناطق الصراع في  إجــراءات لدعم  اتخاذ  الدولي 
لتقديم  استعداد  على  الصيني  الجانب  إن  الــنــزاع.  بعد  مــا  مرحلة 

المساعدة ولعب الدور البناء في هذا الصدد. 
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ال�صفير ال�صيني الجديد يزور »اأخبار الخليج«.. وي�ؤكد: 

ال�سي�ن والبحري�ن ترتبط�ان ب�سداق�ة تاريخي�ة ممت�دة

تصوير - محمود بابا
ني  السفير  البحرين  مملكة  لــدى  الجديد  الشعبية  الصين  جمهورية  سفير  حــرص 
روتشي على زيارة جريدة »أخبار الخليج«، حيث كان في استقباله السيد أنور عبدالرحمن 
رئيس التحرير والسيد زهره مدير التحرير، وعبدالمجيد حاجي القائم بأعمال المدير 
كو  الزيارة  السفير خالل  رافق  بالجريدة، كما  المحررين  كبير  العام، وأحمد عبدالحميد 

بنغ شنغ الملحق الدبلوماسي لدى سفارة جمهورية الصين الشعبية.
وأكد السفير ني روتشي أن الصين ومملكة البحرين ترتبطان بصداقة تاريخية شهدت 
تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة بفضل اهتمام قيادة البلدين الرئيس الصيني شي 
جين بينغ وحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
ومتنامية، الفتا  تفاهمات مستمرة  الصديقين شهد  البلدين  بين  التعاون  أن  إلى  مشيرا 
الرياض  في  عقدتا  اللتين  الصينية  العربية  والقمة  الصينية  الخليجية  القمة  أن  إلــى 
نهاية العام الماضي، أسهمتا في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث التقى زعيما 

البلدين على هامش هاتين القمتين، واتفقا على تقوية العالقات الثنائية.

وأوضح أن العالقات بين المنامة وبكين عريقة وتاريخية، حيث كان هناك تبادل تجاري 
عبر طريق الحرير القديم، معبرا عن سعادته بتطور التعاون بين الجانبين خالل العصر 
وغيرها من  والشعبية  والتعليمية  واالقتصادية  السياسية  األصعدة  على جميع  الحديث 

المجاالت.
ونوه السفير بالعالقات القائمة بين سفارة بالده وجريدة »أخبار الخليج« 

وجريدة »جلف ديلي نيوز« باعتبارهما من أهم الصحف في مملكة البحرين، 
ألن  الصينية،  البحرينية  العالقات  دفــع  في  مهمة  مساهمات  قدما  كما 

وسائل اإلعالم تلعب دورا حيويا في التقارب بين الشعبين.
المنطقة،  دول  مع  متميزة  بعالقات  ترتبط  الصين  أن  إلــى  ولفت 
الفلسطينية،  القضية  رأسها  وعلى  العربية  القضايا  دعــم  خــالل  من 
كما أن الصين تحرص على دعم تحقيق األمن واالستقرار والتنمية 
وحسن الجوار بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن السياسة الصينية 

في منطقة الشرق األوسط تلقى ترحيبا من دول المنطقة.

ال��س�ف�ي��ر ي�ك��س��ف ك�وال�ي���س الت�ف��اق ال��س�ع��ودي الإيران�ي

اأن�ر عبدالرحمن: لي�س من ال�صهل الثقة في اإيران ووج�د ال�صين ك��صيط يطمئننا

بكين تدعم الق�سايا العربية على راأ�سها الق�سية الفل�سطينية

} السفير الصيني يقدم كتابا إلى رئيس التحرير. } جانب من زيارة السفير الصيني لــ»أخبار الخليج«.

روت�سي: »اأخبار الخليج« لعبت دورا مهما في تعزيز العالقات بين المنامة وبكين

} السفير ني روتشي.
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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى فــخــامــة الــرئــيــس هــاجــي 
بمناسبة  ناميبيا  جمهورية  رئيس  جينغوب 

ذكـــــرى اســـتـــقـــالل بــــــالده، أعـــــرب جــاللــتــه في 
البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 
المناسبة  بــهــذه  والــســعــادة  الــصــحــة  بــمــوفــور 

الوطنية.

الملك يهنئ رئي�س ناميبيا بذكرى اال�ستقالل

ــل الــــــدكــــــتــــــور  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
ــيــــف بــــــن راشــــــد  ــلــــطــ ــدالــ ــبــ عــ
ــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــي وزيــ ــانـ ــزيـ الـ
السيد  أمـــس،  ــوزارة  ــ الـ بمقر 
أحــمــد خوجة  عــبــدالــحــمــيــد 
سفير الجمهورية الجزائرية 
لدى  الشعبية  الديمقراطية 
ــــك  مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، وذلـ
عمله  فترة  انتهاء  بمناسبة 

سفيًرا لبالده في المملكة.
وخـــــــالل الــــلــــقــــاء، رحـــب 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــالــســيــد 
خوجة،  أحــمــد  عبدالحميد 
تــقــديــره للجهود  مــعــرًبــا عــن 
الــطــيــبــة الــتــي بــذلــهــا خــالل 
فـــتـــرة عــمــلــه ســفــيــرا لــبــالده 
لتعزيز  البحرين  مملكة  في 
الـــــعـــــالقـــــات األخــــــويــــــة بــيــن 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن عــلــى 
مختلف المستويات، مشيًدا 
مسار  شــهــده  الـــذي  بالتطور 
التعاون والتنسيق المشترك 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، 
متمنًيا للسفير دوام التوفيق 

والــنــجــاح. مــن جانبه، أعــرب 
عــبــدالــحــمــيــد أحمد  الــســيــد 
خوجة عن تقديره لما لقيه 
مــن دعـــم خـــالل فــتــرة عمله 
المملكة  فــي  لــبــالده  ســفــيــًرا 
إنــجــاح مهام  مما أســهــم فــي 
متمنًيا  الدبلوماسي،  عمله 
دوام  ــريــــن  ــبــــحــ الــ لـــمـــمـــلـــكـــة 

التقدم واالزدهار.
ــاء الــســيــد  ــقــ ــلــ حـــضـــر الــ
ــد مـــحـــمـــد الـــطـــريـــفـــي  ــمــ أحــ
رئـــــــيـــــــس قـــــــطـــــــاع الـــــــشـــــــؤون 
العربية واإلفريقية، والسيد 
رئيس  شهاب  محمد  صــالح 
وزارة  فـــي  ــم  ــراسـ ــمـ الـ قـــطـــاع 

الخارجية.

عــقــدت هــالــة األنــصــاري األمــيــن العام 
للمجلس األعلى للمرأة اجتماع عمل مع 
وعدد  البحريني  النسائي  االتحاد  رئيسة 
بالرفاع،  المجلس  مقر  فــي  أعضائه   مــن 
الموضوعات  مــن  عــدد  بحث  جــرى خالله 
ذات الــصــلــة بــدعــم مــســيــرة تــقــدم الــمــرأة 
االســتــقــرار  مستويات  وتــعــزيــز  البحرينية 
ــن، وذلــــك  ــريـ ــحـ ــبـ األســــــــري فــــي مــمــلــكــة الـ
ــار مــذكــرة الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة بين  فــي إطــ

الجانبين.
ــــالل االجـــتـــمـــاع  ــاري خـ ــ ــــصـ وأكـــــــدت األنـ
ــلـــمـــرأة عــلــى  ــلــــى لـ ــــرص الــمــجــلــس األعــ حـ
التنسيقية  االجــتــمــاعــات  عــقــد  مــواصــلــة 
المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني 
للوقوف على األولويات الوطنية التنموية 
وموائمتها مع متطلبات النهوض بالمرأة 

وباألسرة.
ــاول االجــــتــــمــــاع بـــيـــن الــمــجــلــس  ــ ــنــ ــ وتــ
األعلى للمرأة واالتحاد النسائي التنسيق 

فــي بعض  الــتــقــدم  فــي متابعة  الــمــشــتــرك 
الملفات مثل تطوير منظومة التشريعات 
ــرة،  ــرارات ذات الــصــلــة بــالــمــرأة واألســ ــقـ والـ
كقانون األسرة وقانون الحماية من العنف 

األسري والقرارات التنفيذية لها.
ــاع لـــلـــخـــدمـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا تــــطــــرق االجـ كــــمــ
ــرأة، ورفـــــع  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة الــــمــــقــــدمــــة لـ ــيــ ــانــ ــكــ اإلســ
مــشــاركــتــهــا االقــتــصــاديــة ومــســاهــمــتــهــا في 
الــحــيــاة الــعــامــة، إضــافــة إلـــى أهــمــيــة دعــم 
منظمات المجتمع المدني وتوفير مقرات 
مواصلة  على  تساعدها  لها  مناسبة  عمل 

عملها التطوعي وخدمة المجتمع.
على صعيد ذي صلة، ناقش االجتماع 
أيضا مخرجات تقرير لجنة القضاء على 
مملكة  مناقشة  بعد  الــمــرأة  ضــد  التمييز 
الماضي،  الشهر  الرابع  البحرين تقريرها 
تحقيقها  سبل  لبحث  االستعداد  وكيفية 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع خــصــوصــيــة الــبــحــريــن 

ويحفظ سيادة الدولة ويحترم قوانينها.

وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�����س��ي��د ب��ت��ط��ور 

ال���ع���الق���ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال���ج���زائ���ري���ة

الن�س�ائي  االتح�اد  م�ع  يبح�ث  للم�راأة«  »االأعل�ى 

م��و���س��وع��ات ال���م���راأة واال���س��ت��ق��رار االأ���س��ري

وقـــــــــــع األمــــــــيــــــــن الــــــعــــــام 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة 
اإلنسانية الرئيس التنفيذي 
لـــلـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــدعـــم 
ــزال فــي ســوريــا  ــزلـ ضــحــايــا الـ
ــور مــصــطــفــى  ــتـ ــدكـ وتـــركـــيـــا الـ
الـــســـيـــد، مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
ــر  ــمــ ــالل األحــ ــ ــهــ ــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ مـ
العام  المدير  وقعها  التركي 
ــر  ــمـ ــــالل األحـ ــهـ ــ لــمــنــظــمــة الـ
ألتان، وذلك  إبراهيم  التركي 
أنقرة  التركية  العاصمة  فــي 
ــور إبـــراهـــيـــم  ــتـ ــدكـ بـــحـــضـــور الـ
ــداهلل ســفــيــر الــبــحــريــن  ــبـ ــعـ الـ

لدى تركيا.
السيد  الــدكــتــور  ــــح  وأوضـ
أنه تم توقيع مذكرة التفاهم 
مــع الــهــالل األحــمــر الــتــركــي 
ــق مــع  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ ــاون والـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ــر الــبــحــريــنــي  ــمـ ــهـــالل األحـ الـ
ــم لــضــحــايــا  ــ ــــدعـ لـــتـــقـــديـــم الـ
بناًء  تــركــيــا،  فــي  الفيضانات 
عــلــى الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين 
المعظم وبدعم من الحكومة 
ــادة صـــاحـــب  ــيــ ــقــ الــــرشــــيــــدة بــ
السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
فــإن  الـــــوزراء،  رئــيــس مجلس 
لألعمال  الملكية  المؤسسة 

الوطنية  واللجنة  اإلنسانية 
لــدعــم ضــحــايــا الــــزلــــزال في 
ســـوريـــا وتــركــيــا بــقــيــادة سمو 
الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل 
الملك  جاللة  ممثل  خليفة 
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــؤون 
ــوم بــالــعــمــل  ــقـ ــتـ ــاب، سـ ــبــ ــشــ الــ
بموجب هذه المذكرة لتقديم 
ــة  ــيــ ــانــ ــســ الـــــمـــــســـــاعـــــدات اإلنــ
والـــمـــشـــاريـــع اإلغـــاثـــيـــة الــتــي 
ــا تـــخـــفـــيـــف وقــــع  ــهــ ــأنــ مـــــن شــ
آثــــــار الـــــزلـــــزال الــــــذي ضـــرب 
ــد مــن  ــديـ ــعـ تـــركـــيـــا وخـــلـــف الـ
والمصابين وخلف  الضحايا 

ــاًرا كــبــيــرًا فــي الــعــديــد من  دمــ
المنشآت.

الــدكــتــور مصطفى  وأكـــد 
السيد أن البحرين ستواصل 
للشعب  الـــمـــســـاعـــدة  تــقــديــم 
إلــى جانبه  والــوقــوف  التركي 
انطالقًا من عالقات الصداقة 
بــيــن الــبــحــريــن وتـــركـــيـــا ومــا 
يمليه علينا ديننا اإلسالمي 
الــحــنــيــف وعـــاداتـــنـــا الــعــربــيــة 
األصيلة في مساعدة األشقاء 
في  والمنكوبين  واألصــدقــاء 
االنسانية  الــظــروف  مختلف 

التي يمرون بها.

المدير  أشـــاد  جانبه  مــن 
العام لمنظمة الهالل األحمر 
التركي بمبادرة جاللة الملك 
اإلنسانية  ومواقفه  المعظم 
ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ ــاه الـــــشـــــعـــــب الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ تـ
خــــــــالل الــــــــزلــــــــزال الــــمــــدمــــر 
الـــــــذي تـــعـــرضـــت لــــه تـــركـــيـــا، 
مــثــمــنــًا لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــادًة وحـــــكـــــومـــــًة وشـــعـــبـــًا  ــ ــ ــيـ ــ ــ قـ
ــادرة اإلنـــســـانـــيـــة،  ــبــ ــمــ ــذه الــ ــ هـ
مـــؤكـــدًا عــمــق الــعــالقــات بين 
ــيـــا ومــمــلــكــة  جـــمـــهـــوريـــة تـــركـ
البحرين، مشيدًا بالمشاريع 
لمملكة  واإلنسانية  اإلغاثية 

البحرين.
هــــذه  أن  ألــــــتــــــان  وبـــــيـــــن 
المذكرة التي تم توقيعها مع 
لألعمال  الملكية  المؤسسة 
استكمااًل  ــاءت  جـ اإلنــســانــيــة 
في  البحرين  مملكة  لجهود 
دعـــــم ضـــحـــايـــا الـــــزلـــــزال فــي 
وإغاثية  طبية  مجاالت  عدة 
ــًزا لــمــســتــوى الــتــعــاون  ــزيـ ــعـ تـ
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الــمــؤســســة 
اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
ــر الـــتـــركـــي،  ــمــ والــــهــــالل األحــ
ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ وتــــســــهــــم هــــــــذه االتــ
معاناة  تخفيف  فــي  بــدورهــا 

أهلنا في تركيا.
من جانبه أعرب الدكتور 
ــم يـــوســـف الــعــبــدهلل،  ــيـ ــراهـ إبـ
لدى  البحرين  مملكة  سفير 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة، عــن 
اعـــتـــزازه بــهــذا الــتــعــاون بين 
في  ممثلة  البحرين  مملكة 
لألعمال  الملكية  المؤسسة 
اإلنــــســــانــــيــــة والـــجـــمـــهـــوريـــة 
في  ممثلة  الشقيقة  التركية 
الهالل األحمر التركي، األمر 
التعاون  اواصــر  الذي سيعزز 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، 
ويسهم في دعم جهود العمل 
اإلنساني واإلغاثي لمساعدة 
ضـــحـــايـــا الـــــزلـــــزال وتــقــديــم 
المتكامل للمنكوبين  الدعم 

والمتضررين.

ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م ب���ي���ن ال���م���وؤ����س�������س���ة ال��م��ل��ك��ي��ة 

وال����ه����الل االأح����م����ر ال���ت���رك���ي ل���دع���م م��ت�����س��رري ال���زل���زال

كتب محمد القصاص:
تــــّقــــدم عـــضـــو مــجــلــس 
محمد  الــشــمــالــيــة  بـــلـــدي 
توفير  بمقترح  الـــدوســـري 
المركبة الكهربائية لعمال 

النظافة.
وقال ان تجربة المركبة 
الكهربائية لمساعدة عمال 
النظافة مطبقة حاليًا في 
دولــــــة اإلمــــــــــارات الــعــربــيــة 
الـــمـــتـــحـــدة وتــــحــــديــــدًا فــي 
إمارة الشارقة، وما نشاهده 
الــنــظــافــة  ــال  ــمـ عـ ان  اآلن 
ــبــــحــــريــــن  ــلــــكــــة الــ فـــــــي مــــمــ
ــات  ــ ــدراجـ ــ يـــســـتـــخـــدمـــون الـ
السير  أو  للتنقل  الهوائية 
عــلــى األقـــــدام مــع صعوبة 
في  الــنــظــافــة  أدوات  حــمــل 
آن واحد مما قد يعرضهم 
لـــإربـــاك واإلجـــهـــاد وعـــدم 
ــة أثـــــنـــــاء الـــقـــيـــادة  ــ ــراحــ ــ الــ

والسير بالطرقات.
ــأن  وبـــــــــرر مــــقــــتــــرحــــه بــ
ــد فــي  ــاعـ ــسـ ــتـ ــبــــة سـ الــــمــــركــ
سرعة إنجاز العمل وتوفير 

الـــوقـــت وتــخــفــيــف الــجــهــد 
ــدة  ــاعــ ــســ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مــ
الــعــامــل عــلــى الــتــنــقــل من 
ــر بــســهــولــة  ــ ــــى آخـ ــان إلـ ــكـ مـ

ويسر.
المركبة  ان  إلــى  ولفت 
الكهربائية صغيرة الحجم 
والسير بها آمن في األحياء 
سالمة  وتــضــمــن  السكنية 
السير  حــوادث  من  العامل 
بــالــطــرقــات فــضــال عـــن أن 
المركبة مزودة بكافة أدوات 

التنظيف التي بإمكانها أن 
تساعد العامل أينما ذهب، 
بــاإلضــافــة إلـــى االســتــفــادة 
مـــن الــمــركــبــة الــكــهــربــائــيــة 
ــات والــدعــايــة  ــالنــ فـــي اإلعــ
أو  اإلرشــاديــة  أو  التجارية 
ــرى، مما  ــ ــات أخـ أيـــة إعـــالنـ
يــســهــم فـــي زيـــــادة إيـــــرادات 

البلدية.
وخــــــلــــــص الـــــــدوســـــــري 
يحمل  الــمــقــتــرح  أن  إلــــى 
أهدافا بعيدة المدى، منها 
ــال بــعــمــال  ســهــولــة االتــــصــ
الـــنـــظـــافـــة عـــبـــر الــتــحــكــم 
الذكي عن بعد، مما يسهل 
الــمــراقــبــة والــتــوجــيــه، كما 
الكهربائية  الــمــركــبــات  أن 
ــول الــبــيــئــيــة  ــلــ ــحــ تــــوفــــر الــ
ــتــــدامــــة لـــمـــواجـــهـــة  الــــمــــســ
مبينا  البيئية،  التحديات 
ــا ســتــســهــم فــــي ســرعــة  ــهـ أنـ
تــــنــــظــــيــــف الـــــمـــــســـــاحـــــات 
وقـــت قياسي  فـــي  الــكــبــيــرة 
الشوارع  وخصوًصا  قصير 
والسواحل والحدائق التي 
تحتاج إلى الوقت والجهد.

الركن ذياب بن صقر  حضر الفريق 
الــنــعــيــمــي رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــان حفل 
ــدى الـــــــــدورات الــتــأســيــســيــة  ــ تـــخـــريـــج إحــ
مشاة للضباط بمركز تدريب قوة الدفاع 
 20 اإلثنين  أمــس  وذلــك صباح  الملكي، 

مارس 2023م.
الذكر  من  عطرة  بآيات  الحفل  بــدأ 
الـــحـــكـــيـــم، بـــعـــدهـــا ُألـــقـــيـــت كــلــمــة بــهــذه 
الــمــنــاســبــة، ثــم ُقـــدم إيــجــاز عــن مــراحــل 
من  الــدورة  عليه  اشتملت  ومــا  التدريب 

مواد علمية وتطبيقات عملية.
وفي ختام الحفل تفضل رئيس هيئة 
لخريجي  الـــشـــهـــادات  بــتــســلــيــم  ــان  ــ األركــ
ــارك فــيــهــا ضـــبـــاط من  ــ الــــــدورة الـــتـــي شـ
التقديرية  والجوائز  الوطني،  الحرس 

للمتفوقين.
كبار  التخريج عدد من  حضر حفل 

ضباط قوة دفاع البحرين.

رئي����س االأركان يح�س���ر تخريج دورة تاأ�سي�س���ية م�س���اة لل�سباط

م���ق���ت���رح ب����ل����دي ب���ت���وف���ي���ر م��رك��ب��ة 

ك���ه���رب���ائ���ي���ة ل����ع����م����ال ال���ن���ظ���اف���ة

} محمد الدوسري.

محافظ الجنوبية يوؤكد اأهمية تدعيم ال�سراكة المجتمعية مع جميع القطاعات

افـــتـــتـــح ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــن 
خــلــيــفــة محافظ  آل  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي 
اللياقة  مــركــز  الــجــنــوبــيــة،  الــمــحــافــظــة 
منطقة  في   )muscle aid( البدنية 
الرفاع، وذلك بحضور عدد من مسؤولي 

المحافظة والمعنيين بالمركز.
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، أكــــــــد ســمــو 
الــمــحــافــظ أهــمــيــة تــوفــيــر الــخــدمــات 
لــألهــالــي واحتضان  الــعــامــة  والــمــرافــق 

الـــمـــبـــادرات والـــمـــشـــاريـــع الــمــمــيــزة من 
قبل القطاع الخاص بمختلف مناطق 
المحافظة الجنوبية، منوهًا بما تشهده 
الــمــحــافــظــة مـــن اهــتــمــام واســــع لــدفــع 
عجلة التنمية من قبل أفراد المجتمع، 
مع  المجتمعية  الشراكة  أطر  وتدعيم 
جــمــيــع الــقــطــاعــات، بــمــا يــرفــد أهـــداف 
مجتمع  لخدمة  ورسائلها  المحافظة 
المشاريع  دعــم  بــأن  مــشــددًا  الجنوبية، 

أولويات  الخاصة ورعايتها يأتي ضمن 
عمل المحافظة الجنوبية.

كــمــا اطـــلـــع ســمــو الــمــحــافــظ على 
ــددًا من  مــرافــق الــمــركــز الـــذي يــضــم عــ
الصحية،  واألقسام  والصاالت  المرافق 
ــاعــــل ألصـــحـــاب  ــفــ ــيــــدًا بـــــالـــــدور الــ مــــشــ
الــمــشــروع نــحــو اكــتــشــاف فـــرص واعـــدة 
ــد الـــذي  ــرائــ وتـــقـــديـــم هــــذا الـــمـــرفـــق الــ
ســيــخــدم شــريــحــة واســـعـــة مـــن أهــالــي 

المحافظة الجنوبية.
الــمــحــافــظــة  أن  ــالـــذكـــر  بـ الـــجـــديـــر 
ومتابعة  رصــد  فــي  مستمرة  الجنوبية 
من  الـــواردة  والمالحظات  المقترحات 
قبل األهالي، والتي تتعلق باحتياجاتهم 
لــتــوفــيــر الــمــرافــق الــعــامــة والــمــشــاريــع 
وتسهم  تطلعاتهم  تلبي  التي  التنموية 
التنموية،  الخدمات  أفضل  تقديم  في 
عبر التنسيق مع الجهات ذات العالقة.

الموؤ�س�سة الملكية واللولو هايبر ماركت يد�سنان حملة )100 فل�س ت�سنع فرقًا(
الملكية  الــمــؤســســة  دشــنــت 
لألعمال اإلنسانية بالتعاون مع 
مــجــمــوعــة الــلــولــو هــايــبــرمــاركــت 
تصنع  فــلــس   100 )كــــل  مـــبـــادرة 
فرقًا(، بحضور الدكتور مصطفى 
للمؤسسة  الــعــام  األمــيــن  السيد 
الــمــلــكــيــة لـــألعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
المدير  روبـــاواال  جوزير  والسيد 
اإلقـــلـــيـــمـــي لــمــجــمــوعــة الــلــولــو 
البحرين  مملكة  فــي  العالمية 
الدوسري  أحمد  وإيمان  ومصر، 
والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  وكــيــل 
وعدد من المسؤولين، وذلك في 
فرع اللولو هايبرماركت بمجمع 

الدانة.
إلـــى تعزيز  الــحــمــلــة  تــهــدف 
لدعم  والــعــطــاء  الــتــضــامــن  روح 
في  والمساهمة  المؤسسة  أبناء 
خــلــق حــيــاة أفــضــل لــهــم، وذلـــك 

من خالل إتاحة الفرصة لزبائن 
اللولوهايبرماركت  فــروع  جميع 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــلــتــبــرع 
أكثر حسب  أو  فلس   100 بمبلغ 
الــرغــبــة عــنــد أي عــمــلــيــة شـــراء 

خالل شهر رمضان المبارك.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة تـــقـــدم 
ــيـــد  الـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى الـــسـ
ــر والـــتـــقـــديـــر  ــكــ ــشــ ــالــــص الــ ــخــ بــ
ــة الــــلــــولــــو عــلــى  ــمـــوعـ ــجـ إلـــــــى مـ
وحرصهم  الدائمة  مساهمتهم 
فــــــي دعــــــــم الــــعــــمــــل اإلنــــســــانــــي 
الــــــــــذي تـــــقـــــوم بــــــه الـــمـــؤســـســـة 
الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة، 
وعــلــى األهــمــيــة الــبــالــغــة واألثـــر 
المجتمعية  للشراكة  اإليجابي 

التي يحرصون عليها.
كــمــا أعـــــرب الــســيــد جــوزيــر 
روبـــــــــــــاواال عـــــن خــــالــــص شـــكـــره 

وامــتــنــانــه لـــلـــدور الــكــبــيــر الـــذي 
ــه الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة  تـــقـــوم بــ
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة فــي خدمة 
ورعـــــــايـــــــة األســـــــــر الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
داخل  اإلنساني  العمل  وتقديم 
مؤكدًا  البحرين،  مملكة  وخــارج 
مواصلة تعاون شركة اللولو مع 
من  الــمــزيــد  لتقديم  المؤسسة 

الخدمات.
ومــــن جــهــتــهــا عــبــرت إيــمــان 
وامتنانها  الدوسري عن شكرها 
لــمــثــل هـــذه الـــمـــبـــادرة الــمــبــاركــة 
الــتــي تــســاهــم فــي دعـــم األرامــــل 
واأليتام، وأكدت أن الشراكة بين 
الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
ــاع الــخــاص  ــطـ ــقـ اإلنـــســـانـــيـــة والـ
وتــحــديــدًا الــلــولــو هــايــبــرمــاركــت 
هـــي شـــراكـــة مــمــيــزة ومــســتــمــرة 
تساهم في دعم األرامل واأليتام.
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محميد احملميد

أول السطر:
لمجلس  الــرمــزيــة  االحتجاجية  الــوقــفــة 
عن  للتعبير  عراد  دوحة  في  البلدي  المحرق 
االستياء من عدم تعاون الجهات معهم بشأن 
الــشــكــر..  الــســيــارات.. تستحق  ــوم مــواقــف  رسـ
ونــنــتــظــر الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــحـــركـــات مـــن أجــل 

مصلحة المواطنين.
للعلم فقط:

المؤشرات االقتصادية التي أعلنها السيد 
حسن الجالهمة رئيس مجلس إدارة مصرف 
البحرين المركزي، تؤكد التعافي االقتصادي 

وجهود الحكومة الموقرة.. فشكرا لكم. 
عن الفيلم والدليل.. وأمور أخرى:

في  مهمة  مواضيع  بعض  تضيع  أحيانا 
خــضــم مــواضــيــع أهـــم، وأحــيــانــا ُتــظــلــم بعض 
فــعــالــيــات لــقــصــور فــي االهــتــمــام اإلعــالمــي أو 
لتزامن وجودها ضمن فعاليات أكبر، وأحيانا 
تمر بعض برامج مرور الكرام من دون أن يتم 
على  عندها،  والتوقف  عليها  الضوء  تسليط 

الرغم من أهميتها، حاضرا ومستقبال. 
 ،)Leap of Faith( الــوثــائــقــي  الفيلم 
لــه فــي مسرح  الــعــرض األول  تــم نــشــر  الــــذي 
البحرين الوطني األسبوع الماضي، والذي تم 
التاريخية  الرسمية  الزيارة  بمناسبة  إنتاجه 
الــتــي قـــام بــهــا قـــداســـة الــبــابــا فــرنــســيــس بــابــا 
نوفمبر  فــي  البحرين  مملكة  إلــى  الفاتيكان 
الماضي تلبية لدعوة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
ــاه، مــــادة إعــالمــيــة  ــ الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل ورعــ
تسويقية مهمة، تستحق أن تكون حاضرة على 
ــدوام فــي كــل الــبــرامــج والــفــعــالــيــات، خاصة  الــ
الــخــارجــيــة مــنــهــا، لــبــيــان الــنــهــج الــحــضــاري 
لمملكة البحرين في تعزيز التعايش السلمي 

والتسامح واألخوة اإلنسانية.
الفيلم،  هــذا  عند  أحــد  يتوقف  لــم  ولكن 
ولم يتوقف أحد أمام هذا الجهد.. أتمنى أن 

من  نسخ  وإهــداء  بإرسال  الثقافة  هيئة  تقوم 
الفيلم إلى كل السفارات األجنبية والمدارس 
والمراكز الدولية في البالد، بل وتوزيعه على 
كل الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتعرضه 
أساسية  وكمادة  اإللكترونية،  مواقعها  ضمن 
بجانب  لــلــبــالد.  األجنبية  الــوفــود  زيـــارة  عند 
ــى كــل الــســفــارات  إرســــال نــســخ مــن الــفــيــلــم إلـ
العالمية  والمنصات  الــخــارج  فــي  البحرينية 

كذلك.
مثال آخر.. وهو كتاب »الدليل البرلماني 
الذي  التنمية«  في  المرأة  احتياجات  إلدمــاج 
لــلــمــرأة مــنــذ أســبــوع  دشــنــه المجلس األعــلــى 
هالة  األستاذة  بحضور  خالل جلسة حوارية، 
األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  ــاري،  األنـــصـ
للمرأة، والمحامية دالل الزايد عضو مجلس 
الـــشـــورى، والــســيــدة كــريــمــة الــعــبــاســي األمــيــن 
العشرات من  وأمـــام  الــشــورى،  الــعــام لمجلس 
الشخصيات السياسية والبرلمانية األجنبية، 
بها  قــام  جــهــودا مضنية  يعكس  الكتاب  وهــذا 
المجلس األعلى للمرأة، ويستحق كل اإلشادة 
الــمــزيــد من  الــكــتــاب  كما يستحق  والــعــرفــان، 

التسويق محليا وخارجيا.
الفيلم والدليل.. وربما أمور أخرى تبذل 
اإلمكانيات..  لها  وتسخر  الجهود،  أجلها  من 
والــتــســويــق..  الــمــزيــد مــن االهــتــمــام  تستحق 

وتستحق الشكر والتقدير كذلك.
مالحظة واجبة:

تــأكــيــد الــســيــد عــدنــان عــبــدالــمــلــك رئيس 
جــمــعــيــة الـــمـــصـــارف أن الــبــنــوك الــبــحــريــنــيــة 
تصريح  األمريكية..  البنوك  أزمة  من  بمأمن 
ــوة ومــتــانــة  فـــي تــوقــيــتــه الــمــنــاســب، ويـــؤكـــد قــ
إلــى  بــحــاجــة  وهـــو  الــمــالــي للبحرين،  الــوضــع 

مزيد من النشر لزيادة الثقة والطمأنينة.
آخر السطر:

اللهم احفظ الكويت.. ويسر أمورها إلى 
سبيل الرشد والهداية والتوفيق. 

malmahmeed7@gmail.com

عن �لفيلم و�لدليل.. و�أمور �أخرى

أكد علي بن صالح الصالح، 
أنَّ  الـــــشـــــورى،  ــيــــس مـــجـــلـــس  رئــ
والتطوعية  الخيرية  األعــمــال 
ــز أســاســيــة  ــائـ ــات وركـ ــامـ تــعــد دعـ
ــم والــــمــــبــــادئ  ــيــ ــقــ لـــتـــرســـيـــخ الــ
الـــنـــبـــيـــلـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــمــاســك 
ــالـــدور  ــاعـــي، مـــشـــيـــًدا بـ ــمـ ــتـ االجـ
الكبير الذي تقوم به مؤسسات 
ومنظمات المجتمع المدني في 
تبني وتنفيذ المبادرات واألفكار 
الــداعــمــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 

واالجتماعية المتنوعة.
ــالل رعــــايــــة  ــ ــ ــــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
أمــس  الـــشـــورى،  رئــيــس مجلس 
)اإلثنين(، حفل افتتاح معرض 
الـــذي تنظمه   ،»2 الــعــطــاء  »فــن 
مؤسسة بحرين ترست الخيرية، 
برئاسة الدكتورة فاطمة محمد 
البلوشي، في مركز صفية علي 
اليدوية  والــحــرف  للفنون  كانو 
رئيس  وأشاد  للمؤسسة.  التابع 

ــورى بـــاألعـــمـــال  ــ ــشــ ــ مـــجـــلـــس الــ
الهادفة  والبرامج  والمشروعات 
بحرين  مؤسسة  تنفذها  الــتــي 
حرص  مثمًنا  الخيرية،  ترست 
ومساندة  دعــم  على  المؤسسة 
األعمال الخيرية واالجتماعية 
والـــتـــطـــوعـــيـــة، بـــمـــا ُيـــســـهـــم فــي 
تعزيز القيم والمبادئ السامية 

ــل الـــخـــيـــري.  ــمــ ــعــ ــلـــعـــطـــاء والــ لـ
ونــــــّوه رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
توليه  الـــذي  الكبير  بــالــحــرص 
الـــمـــؤســـســـة فــــي تــنــظــيــم ودعــــم 
والتدريبية،  التعليمية  البرامج 
اكتساب  أمـــام  الــفــرص  وتــوفــيــر 
الـــــمـــــهـــــارات والـــــخـــــبـــــرات الـــتـــي 
التمكين  مــن  مزيد  نحو  تدفع 

االقـــــتـــــصـــــادي لـــــــدى األفــــــــــراد، 
وخصوًصا من يواجهون ظروًفا 

وتحديات معيشية وحياتية.
وأثـــــــنـــــــى رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــــــشــــــــــورى عــــــلــــــى األعــــــــمــــــــال 
ــة واإلبـــــــداعـــــــيـــــــة الـــتـــي  ــيــ ــنــ ــفــ الــ
قــدمــهــا الــفــنــانــون الــمــشــاركــون 
الــــــمــــــعــــــرض، مـــــــؤكـــــــًدا أن  فــــــي 

وحرصهم  القّيمة،  إسهاماتهم 
الخيرية،  المشاريع  دعــم  على 
ــا بــالــمــســؤولــيــة  ــزاًمـ ــتـ يــعــكــس الـ
للسمات  وترجمة  االجتماعية، 
والــخــصــائــص الــتــي يــمــتــاز بها 
ُجبل  وما  البحريني،  المجتمع 
الخير ومساعدة  عليه في حب 

اآلخرين.

رئي����س مجل����س �ل�ش���ورى: �لأعمال �لخيري���ة و�لتطوعي���ة دعامات

رئي�ش���ية لتر�ش���يخ �لقي���م �لنبيل���ة وتعزي���ز �لتما�ش���ك �لجتماعي

البروفيسور  افتتح  بهية،  أمسية  في 
ــواج الــرئــيــس  ــحــ عــــبــــداهلل بــــن يـــوســـف الــ
الـــمـــؤســـس لــلــجــامــعــة األهـــلـــيـــة رئــيــس 
النسوي  »أثـــر«  مــعــرض  أمنائها  مجلس 
لــلــخــط الــعــربــي فـــي جــمــعــيــة الــبــحــريــن 
لــلــفــن الــمــعــاصــر، حــيــث اســتــعــرضــت 33 
فنية  أعــمــااًل  بحرينية  وخطاطة  فنانة 

متعددة.
الحواج  عــبــداهلل  البروفيسور  واشـــاد 
ــات فــــي الــمــعــرض  ــاركـ ــمـــشـ ــإبــــداعــــات الـ بــ
النسوي للخط العربي والزخرفة »أثر«، 
في  للبحرين  المتنامي  بــالــدور  منوها 
هـــذا الــمــجــال الــفــنــي الــعــربــي األصــيــل، 
ــات نــحــو  ــاركـ ــمـــشـ ومـــحـــفـــزا الـــفـــنـــانـــات الـ

وإبداعاتهن  لوحاتهن  تصل  أن  الطموح 
للمعارض اإلقليمية والعالمية.

ــن بـــالـــغ ســعــادتــه  وعـــبـــر الــــحــــواج عــ
الثالث  العربي  الخط  معرض  بمستوى 
»أثـــــر«، مـــؤكـــدًا أن الــلــوحــات الــمــعــروضــة 
فــي الــمــعــرض مــتــمــيــزة فــعــال وقـــد نالت 
إلى  مشيرًا  الحاضرين،  وتقدير  إعجاب 
أن المعرض أكد تميز المرأة البحرينية 
فــي فــن الــخــط الــعــربــي الـــذي يعد أحد 
الـــفـــنـــون الـــتـــي تــمــتــلــك تـــاريـــخـــًا طــويــاًل 
في  دقــة  وتتطلب  وثقافيًا،  فنيًا  وعمقًا 
للوصول  المطلوبة  المقاييس  تحديد 

إلى العمق الفني المنشود.
ــا أشـــــــــــــــادت مـــنـــســـقـــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــــن جـ

العلوي برعاية  السيدة حورية  المعرض 
الثالثة  للنسخة  الـــحـــواج  الــبــروفــيــســور 
مــع الــمــعــرض والــتــي جـــاءت تحت شعار 
من  الثانية  للنسخة  رعايته  بعد  »أثـــر« 
بالدعم  منوهة  أعـــوام،   3 قبل  المعرض 
الــبــروفــيــســور  يقدمها  الــتــي  والــمــســانــدة 
ــيـــة لــلــفــنــون  ــلـ الــــحــــواج والـــجـــامـــعـــة االهـ
سيما فــن الــخــط والــزخــرفــة، مــؤكــدة أن 
المعاصر  للفن  البحرين  جمعية  أبــواب 
الجمعة  مساء  حتى  للجميع  مفتوحة 

المقبل الموافق لـ24 مارس 2023. 
األبــرز  الثيمة  أن  العلوي  وأوضــحــت 
في هذا المعرض »أثر« من جهة تعبيره 
عـــن أثـــر الــتــطــور الــحــاصــل لـــدى نخبة 

الــخــطــاطــات الــبــحــريــنــيــات فــي مــجــاالت 
ــــده كــبــار  ــو مـــا أكـ ــة، وهــ ــرفـ ــزخـ الـــخـــط والـ
الــنــقــاد فــي هـــذا الــمــجــال مــمــن حــضــروا 

افتتاح المعرض.
وأضافت: جاء هذا المعرض ليثبت 
كل  في  فارقًا  الناعمة تصنع  األيــدي  أن 
شيء، وأن الروح الخالقة والمبدعة لدى 
لــدى  عــن مثيلتها  أبــــدا  تــقــل  الـــمـــرأة ال 
لم  البحرين  مملكة  أن  ولتؤكد  الــرجــل، 
ــرأة فــيــهــا على  ــمـ تــتــوقــف عـــن تــمــكــيــن الـ
ــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــتــــصــ الـــمـــيـــاديـــن االقــ
أوسع  آفــاق  إلى  تتسع  بل  واالجتماعية، 
تشمل الفنون واآلداب سيما فنون الخط 

العربي.

�لربوفي�س�ر �حل��ج يفتتح معر�ض »�أثر« للخطاطات.. وي�ؤكد:

نطمح �أن ت�شل �إبد�عات �لمر�أة �لبحرينية �إلى �لمحافل �لعالمية

طبيب  الفريق  رعاية  تحت 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــداهلل آل 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
إدارة  رئــيــس مــجــلــس  لــلــصــحــة، 
جــمــعــيــة الــســكــري الــبــحــريــنــيــة، 
ــة الــــســــكــــري  ــيــ ــعــ ــمــ نــــظــــمــــت جــ
الــبــحــريــنــيــة أمــــس حــفــل خــتــام 
مــــــبــــــادرة تــــحــــدي الــــمــــشــــي فــي 
ــك  ــ ــ ــة، وذلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ نـــســـخـــتـــهـــا الـ
رئـــيـــس جمعية  نـــائـــب  بــحــضــور 
الــدكــتــورة  البحرينية  الــســكــري 
ــم الــــهــــاجــــري، وعـــــــدد مــن  ــريــ مــ
والمعنيين،  الجمعية  أعــضــاء 
وذلـــــك عــبــر االتــــصــــال الــمــرئــي 

االفتراضي »زووم«. 
ــق طــبــيــب  ــريــ ــفــ ــح الــ ــتــ ــتــ وافــ
الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــداهلل آل 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
لــلــصــحــة الـــحـــفـــل بــكــلــمــة أكـــد 
خاللها أن مبادرة تحدي المشي 
على  بالتشجيع  ُتعنى  الرابعة 
ممارسة النشاط البدني ليكون 
ــًتـــا  ــيــــاة صــــّحــــي، الفـ أســــلــــوب حــ
النوعية  الــمــبــادرة  هــذه  أن  إلــى 
والـــصـــحـــيـــة والـــمـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
يمكن  اآلن  وحـــتـــى   2019 ــام  عــ
مــن خــاللــهــا الــوقــايــة مــن زيـــادة 
الــوزن والسمنة ومــن األمــراض 
غــيــر الــســاريــة الــمــرتــبــطــة بهما 
والسيما مرض السكري، وذلك 
النشاط  نظام  تبني  خــالل  من 
البدني اليومي، وتبني اختيارات 
صحية أكثر لأغذية باعتبارها 
االخــتــيــار األســهــل وهـــو الخيار 
األكــثــر إتــاحــًة وتــوافــرًا واأليــســر 
الوقاية  فــي  يساهم  مما  كلفة، 

من الوزن الزائد والسمنة. 
وأشــــــــــــــار رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
الــســكــري الــبــحــريــنــيــة إلــــى أنــه 
بـــإمـــكـــان الــجــمــيــع بــالــمــجــتــمــع 
وذلك  المبادرة،  من  االستفادة 
ــــالل مـــمـــارســـة الــنــشــاط  مــــن خـ
دقــيــقــة   60 بـــانـــتـــظـــام  الـــبـــدنـــي 
لأطفال في اليوم و150 دقيقة 
األســبــوع،  مــدى  على  للبالغين 
وقد كانت االستفادة من مبادرة 
تـــحـــدي الـــمـــشـــي فــــي نــســخــتــهــا 
المشي،  عــادة  خلق  في  الرابعة 
مــن  ــًا  ــمـــطـ نـ ــبـــحـــت  أصـ أن  ــى  ــ الــ
أنــمــاط حــيــاتــهــم الــيــومــيــة عند 
البعض واضحة جدًا من خالل 
 10 مــن  ألكثر  اليومي  التوثيق 
آالف خطوة باليوم الواحد بين 
الــمــتــســابــقــيــن الـــذيـــن تــنــافــســوا 
ــا بـــيـــنـــهـــم حــــــرصــــــًا عــلــى  ــيــــمــ فــ

صحتهم.
ــالـــت نــائــب  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
ــري  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ رئـــــــيـــــــس جــــمــــعــــيــــة الـ

ــورة مــريــم  ــتــ ــدكــ الــبــحــريــنــيــة الــ
تــحــدي  مــــبــــادرة  إن  الـــهـــاجـــري 
المشي في نسختها الرابعة هي 
احدى مبادرات جمعية السكري 
ــبــــادرة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وهــــــي الــــمــ
ــــى مـــن نــوعــهــا فـــي مملكة  األولـ
البحرين، وهي عبارة عن مشي 
لمدة  ومجتمعي،  فـــردي  يــومــي 
3 شهور، موضحًة أن غاية هذه 
تحقيق  فـــي  تــتــمــثــل  الـــمـــبـــادرة 
 21 نــحــتــاج  أي   ،90/21 قـــاعـــدة 
ــن الــتــطــبــيــق الــيــومــي  يـــومـــا مــ
لخلق عادة المشي بين الناس، 
المشي  مـــن  يــومــا   90 ونــحــتــاج 
ــكــــون روتـــيـــنـــا  ــى يــ ــتـ ــيــــومــــي حـ الــ

ونمط حياة صحي. 

الهاجري  الدكتورة  وأشــارت 
ــادرة تــهــدف  ــبـ ــمـ الـ إلــــى أن هــــذه 
يومي  ريــاضــي  نــمــط  تبني  إلـــى 
للمحافظة على الوزن، والوقاية 
من األمـــراض، ســواء من خالل 
القدمين،  على  العادي  المشي 
المشي،  جــهــاز  عــلــى  الــثــابــت  أو 
أو المشي مع الشخص المقعد 
عــلــى الـــكـــرســـي الـــمـــتـــحـــرك، أو 
يــحــرك الــكــرســي بــنــفــســه، وهــو 
العمرية  الفئات  لجميع  متاح 
الــــتــــي تــتــمــتــع بـــحـــالـــة صــحــيــة 
مــســتــقــرة، كــمــا يــنــصــح بــوجــود 

مرافق أثناء المشي.
وفــــــــي خـــــتـــــام الــــحــــفــــل تــم 
الفائزين  على  السحب  إجـــراء 

فــــي مـــــبـــــادرة تــــحــــدي الـــمـــشـــي، 
حــيــث حـــاز ثــالثــة فــائــزيــن على 
ــن مــؤســســة  ــز مـــقـــدمـــة مــ ــوائــ جــ
بــهــزاد الــطــبــيــة، إذ فـــاز األســتــاذ 
حــــســــيــــن عــــــــبــــــــداهلل الـــســـعـــيـــد 
بــالــجــائــزة األولــــى )تــريــدمــيــل(، 
وفاز األستاذ عبدالكريم محمد 
شكيب بالجائزة الثانية )دراجة 
ــة(، بــيــنــا فـــــازت األســـتـــاذة  ــتـ ــابـ ثـ
رحاب محسن بالجائزة الثالثة 
)دراجة هوائية(. كما فاز خمسة 
أشــخــاص بــجــوائــز مــقــدمــة من 
ــنــــس تـــــــــــــراك، أمـــــــــا بـــقـــيـــة  ــتــ ــيــ فــ
مشاركا   17 وعــددهــم  الفائزين 
فقد حــازوا على جوائز مقدمة 

من هيلثي كلوريز.  

لدى رعايته حفل ختام مبادرة حتدي �مل�سي

تبني  �أه���م���ي���ة  ي���وؤك���د  ل��ل�����ش��ح��ة«  »�لأع����ل����ى  رئ��ي�����س 

ن����ظ����ام �ل���ن�������ش���اط �ل����ب����دن����ي ل�������ش���ام���ة �ل��ج�����ش��م

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

شــــاركــــت جـــامـــعـــة الـــعـــلـــوم 
بــالــدكــتــور  ممثلة  التطبيقية 
عــــــــــمــــــــــار جــــــــالمــــــــنــــــــة مــــــديــــــر 
وخـــــدمـــــات  الـــمـــكـــتـــبـــة  إدارة 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات فــــــــي أعـــــمـــــال 
السنوي  والــمــعــرض  الــمــؤتــمــر 
لجمعية  والــعــشــريــن  الــســادس 
-فــرع  المتخصصة  المكتبات 
أقيم  الــذي   – العربي  الخليج 
تــحــت رعـــايـــة مــعــهــد الــكــويــت 
والجامعة  العلمية  لــأبــحــاث 
وحمل  الكويت،  في  األمريكية 
ــوان »الـــتـــقـــنـــيـــات الــنــاشــئــة  ــنــ عــ
وتــطــبــيــقــاتــهــا فــــي الــمــكــتــبــات 

ومؤسسات المعلومات«.
ــر إلــــى  ــمــ ــؤتــ ــمــ ويـــــهـــــدف الــ
مناقشة الدراسات واالتجاهات 
الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة الــــــحــــــديــــــثــــــة، 
تطبيقاتها  ــرز  أبــ واســتــكــشــاف 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــمــكــتــبــات 
ومـــــــؤســـــــســـــــات الــــمــــعــــلــــومــــات 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــنـــا الـ ــاتـ ــي مـــجـــتـــمـــعـ ــ فــ
والــخــلــيــجــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مختلف  على  الضوء  تسليط 
التطورات التقنية والتحديات 
التي تواجه قطاع المعلومات، 
سواًء كانت في مجال التأليف 
وإدارة  الـــرقـــمـــنـــة  أو  ــنـــشـــر  والـ
الخدمات  أو  الرقمية  األوعية 

االفتراضية وغيرها.
وأقــيــم الــمــؤتــمــر فــي دولــة 

الــكــويــت بــمــشــاركــة كــوكــبــة من 
الباحثين واألكاديميين، حيث 
عمل متخصصة  ورش  تضمن 
فــــــــــي مـــــــــجـــــــــال الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــات 
الرقمية  والقراءة  اإللكترونية 
وتطبيقات الذكاء االصطناعي 
وكـــفـــاءتـــهـــا وكـــشـــف االنــتــحــال 
ــتــــخــــدام  الـــعـــلـــمـــي وواقــــــــــع اســ
الــروبــوت فــي عمليات اإلرشــاد 
ــي الـــمـــكـــتـــبـــات،  ــ ــه فـ ــيــ ــوجــ ــتــ والــ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى واقــــع شــبــكــات 
لمصادر  االجتماعي  التواصل 
الـــمـــعـــلـــومـــات والـــمـــســـتـــودعـــات 
الــخــلــيــج  دول  فــــي  ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
الــورشــات  مــن  وغيرها  العربي 
لتبادل  الــنــقــاشــيــة  والــحــلــقــات 

الــخــبــرات، والــوقــوف على أهم 
المكتبات  عالم  في  التطورات 

ومراكز المعلومات.
وعلى هامش المؤتمر قام 
بزيارة  جالمنة  عمار  الدكتور 
للمؤتمر  الــمــرافــق  الــمــعــرض 
حيث اجتمع مع مجموعة من 
الــنــاشــريــن مــثــل شــركــة نسيج 
دار  وشــركــة   EBSCO و شــركــة 
 Elsevier وشركة  المنظومة 
 world scientific وشــركــة 
وشركة    ProQuest وشــركــة  
الــشــركــات،  IEEE وغــيــرهــا مــن 
لالطالع على أحدث التقنيات 
فـــي عــالــم الــمــكــتــبــات وقــواعــد 

البيانات. 

جامعة �لعلوم �لتطبيقية ت�شارك في �لموؤتمر و�لمعر�س

�لمتخ�ش�ش�ة �لمكتب�ات  لجمعي�ة  و�لع�ش�رين  �ل�شاد��س 

ــبــــحــــريــــن  ــز الــ ــ ــركــ ــ ــري مــ ــ ــجــ ــ يــ
للدراسات االستراتيجية والدولية 
والـــطـــاقـــة )دراســــــــات( اســتــطــالًعــا 
المواطنين  وعـــي  لــقــيــاس  لــلــرأي 
اآلتية  بــالــمــتــالزمــات  والمقيمين 
والكالينفلتر  والمارفان،  الـــداون، 
على عينة تمثل شرائح المجتمع 
كــــافــــة، وذلـــــــك فــــي إطـــــــار حـــرص 
)دراســـــات( عــلــى اإلســهــام بقياس 
وعـــــي الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
إلــى  ونـــظـــًرا  الــقــضــايــا،  بمختلف 
عاماًل  الصحية  التوعية  اعــتــبــار 
حـــاســـًمـــا فــــي الـــوقـــايـــة مــــن وقــــوع 
األمراض  تحت خطر  األشخاص 
األمـــراض  بينها  ومــن  المختلفة 
ــهــــدف االســـتـــطـــالع  الــجــيــنــيــة. ويــ
إلــــى الــتــعــرف عــلــى مــــدى الــوعــي 
األمـــراض  هــذه  حــول  المجتمعي 
عــالوًة  أعــراضــهــا،  وأبـــرز  الجينية، 
ــكـــشـــف الــمــبــكــر،  ــة الـ ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ عـ
البعض  تــواجــه  التي  والتحديات 
مــــن حـــمـــلـــة هـــــذه األمـــــــــراض فــي 
الكشف  كــان يمكن  وإذا  اإلنــجــاب، 
ــذه األمــــــــــراض عــنــد  ــ ــل هــ ــثـ عــــن مـ
االستطالع  يــهــدف  كما  الجنين، 
حـــول ضـــرورة  اآلراء  تــقــصــي  إلـــى 

الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة الــنــفــســيــة 
لـــمـــرضـــى الـــمـــتـــالزمـــات الـــثـــالث، 

وأزواجهم، وأهاليهم، وأقاربهم. 
وسوف يتم إعالن االستطالع 
ونــــــشــــــر نــــتــــائــــجــــه خـــــــــالل نـــــــدوة 
ــبــــراء  مـــتـــخـــصـــصـــة بــــمــــشــــاركــــة خــ
ــل  ــ ــن داخــ ــ ــي هـــــــذا الــــمــــجــــال مــ ــ فــ
بهدف  الــبــحــريــن،  مملكة  ــارج  وخــ
ــا فــي  ــهـ ــائـــجـ ــتـ االســـــتـــــفـــــادة مـــــن نـ

الــحــمــالت الـــتـــوعـــويـــة، والــتــقــلــيــل 
ــلـــى الــمــجــتــمــع.  مــــن تـــبـــعـــاتـــهـــا عـ
يـــأتـــي االســـتـــطـــالع ضــمــن بــرامــج 
في  النوعية  )دراســــات(  ومــبــادرات 
والتخصصات  القضايا  مــن  عــدد 
العربية  باللغتين  واطلق  الهامة، 
واإلنجليزية على منصات المركز 
الرسمية، ومن خالل كود الماسح 

الضوئي.

مرك�ز )در��ش�ات( يج�ري ��شت��ط��اًعا لق�ي��ا�س وع�ي

�لمو�طنين و�لمقيمين حول عدد من �لأمر��س �لجينية
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شهد الدكتور علي بن فضل البوعينين 
النائب العام حفل ختام البرنامج التدريبي 
بحماية  المعنيين  قــدرات  لتعزيز  الوطني 
حـــقـــوق اإلنــــســــان فــــي مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة 
انعقد أمس بفندق كراون  الجنائية، الذي 
ــة الــمــمــثــل  ــيـ ــرابـ بـــــــالزا، بـــحـــضـــور فــــــراس غـ
اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج  لمقيم 
والقضاة  العامة  النيابة  قيادات  من  وعــدد 
وأعضاء قوات األمن العام، ورؤساء اآلليات 
المعنية  الوطنية  واألجــهــزة  والــمــؤســســات 

بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
وقد أكد النائب العام خالل كلمته في 
التحقيق  وحـــدة  تنظيم  أن  الــخــتــام  حــفــل 
الخاصة لهذا البرنامج التدريبي بالتعاون 
ومعهد  للشرطة  الملكية  األكــاديــمــيــة  مــع 
برهن  قد  والقانونية  القضائية  الــدراســات 
الوطنية  المؤسسات  وتــرابــط  تكاتف  على 
لــتــحــقــيــق رؤيــــــة الــمــمــلــكــة الــمــســتــقــبــلــيــة 
لــالرتــقــاء بــحــقــوق اإلنـــســـان، وأصـــبـــح نـــواة 
تعاون مستمر وفعال بين كافة المؤسسات 

واألجهزة الوطنية المعنية؛ لخلق منظومة 
عمل متكاملة تعمل على التطبيق األمثل 
ألعلى معايير ومبادئ حقوق اإلنسان، في 
ظل التعاون المثمر مع البرنامج اإلنمائي 
شريكًا  كــان  طالما  الــذي  المتحدة،  لألمم 
أجل  مــن  الــمــبــذولــة،  الوطنية  الجهود  فــي 

تعزيز وتنمية القدرات وإكساب الخبرات.
وأشــــار ألهــمــيــة تــعــزيــز حــقــوق اإلنــســان 
ــة الــجــنــائــيــة؛ كــونــه  ــعـــدالـ فـــي مــنــظــومــة الـ
يتأتى  لــن  وهـــو  الــقــانــون،  لــســيــادة  السبيل 
ــم عــلــى  ــائــ ــقــ ــنــــهــــج الــ ــرار الــ ــمــ ــتــ ــاســ ــوى بــ ــ ــ سـ
ــة لـــكـــافـــة الــمــعــنــيــيــن  ــيـ ــوعـ ــتـ الــتــثــقــيــف والـ
المبادئ  لمواكبة  القانون،  وتطبيق  بإنفاذ 
والــمــعــايــيــر الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة الــحــاكــمــة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، 
القانونية  السلطات  استعمال  إبان  خاصة 
يضمن  الـــذي  النحو  على  لــهــم،  المخولة 
قيامهم بأعمالهم وفق الممارسات الدولية 

المعتمدة.
هذا وقد استعرض محمد خالد الهزاع 

القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة 
الــتــحــقــيــق الــخــاصــة مــخــرجــات الــبــرنــامــج 
التدريبي الوطني، التي من بينها استمرار 
التدريب المالئم للمكلفين بإنفاذ وتطبيق 

القانون حول المشاكل العملية في القضايا 
الـــجـــنـــائـــيـــة، عـــبـــر مـــواصـــلـــة عـــقـــد وتــنــفــيــذ 
المتخصصة  القانونية  التدريبية  البرامج 
لــتــحــقــيــق رؤيــــــة الــمــمــلــكــة الــمــســتــقــبــلــيــة 

لــالرتــقــاء بــحــقــوق اإلنـــســـان، والــعــمــل على 
لحقوق  الوطنية  الخطة  أهـــداف  تحقيق 
 )2026  - البحرين )2022  اإلنسان لمملكة 
آلــيــات  أدوار  بتطوير  يتعلق  فيما  خــاصــة 
اإلصــالحــيــة،  والــعــدالــة  الوطنية  الحماية 
مبينًا أن المشاركين في فعاليات البرنامج 
قــد بــلــغــوا حــوالــي 900 مـــشـــارك، وتــنــاولــت 
نخبة  فيها  تــحــدث  مــوضــوعــا،   50 مــحــاوره 
بنسبة  والدوليين،  الوطنيين  الخبراء  من 
جاوزت 80% من الخبراء البحرينيين، كما 
أشار إلى الحضور البارز للمرأة البحرينية 
فـــي فــعــالــيــات الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي، حيث 
بلغت نسبة المتحدثات من النساء %30.

العام  النائب  وفي ختام الحفل تفضل 
وكافة  للبرنامج  المنظمة  الجهات  بتكريم 
بذلوه  لما  والمتحدثين،  الجلسات  مــدراء 
إتــمــام مــحــاوره،  فــي سبيل  مــن جهد ثمين 
معربًا عن فخره واعتزازه بما تملكه مملكة 
ــاءات مــتــمــيــزة  ــفــ الــبــحــريــن مـــن خـــبـــرات وكــ
ــاالت الــعــمــل الــقــضــائــي  ــجـ ــي مــخــتــلــف مـ فـ

في  تجلت  والــتــي  والــحــقــوقــي،  والتنفيذي 
فعاليات هذا البرنامج.

التدريبي  الــبــرنــامــج  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
بحماية  المعنيين  قــدرات  لتعزيز  الوطني 
حـــقـــوق اإلنــــســــان فــــي مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة 
الجنائية قد انطلق في نهاية شهر أكتوبر 
مــن الــعــام الــمــنــصــرم، واســتــمــر لــمــدة ستة 
وحقوقي  قــانــونــي  لفيف  بــمــشــاركــة  أشــهــر، 
من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة 
واآللــيــات  الــمــؤســســات  ومنتسبي  وأعـــضـــاء 
واألجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق 
ــن الـــســـادة  ــان، وبـــحـــضـــور الـــعـــديـــد مـ ــســ اإلنــ
الـــعـــام مـــن مختلف  ــن  ــ ــوات األمـ ــ أعـــضـــاء قـ
واإلصــالحــيــة،  األمــنــيــة  والــمــراكــز  اإلدارات 
الشورى  مجلسي  من  مشاركين  عن  فضاًل 
العدل والشؤون اإلسالمية  والنواب، ووزارة 
واألوقاف، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية 
ــرأي  ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــع والــ
ــلــــى لـــلـــمـــرأة،  ــي، والـــمـــجـــلـــس األعــ ــونـ ــانـ ــقـ الـ

ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
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أكــــــدت فـــعـــالـــيـــات وطــنــيــة 
المجتمعية  الــشــراكــة  يــوم  أن 
ــنــــي، الــــذي  واالنــــتــــمــــاء الــــوطــ
ــامـــن عــشــر  ــثـ ــادف يـــــوم الـ يــــصــ
لتجديد  فــرصــة  مـــــارس،  مـــن 
بالخطة  والــتــذكــيــر  الـــذكـــرى 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز االنـــتـــمـــاء 
ــيـــم  الــــــوطــــــنــــــي وتــــــرســــــيــــــخ قـ
والتي  »بحريننا«،  الــمــواطــنــة 
خطت خطوات واسعة للغاية 
في تنفيذ جملة من المبادرات 

الوطنية على كل األصعدة.
وقــــــــال الـــمـــحـــامـــي فـــريـــد 
غازي: إن الشراكة المجتمعية 
ضـــــــــــــرورة مــــهــــمــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة فــــي الــمــجــتــمــع 
وتأتي من خالل تعاون جميع 
المجتمع  داخــــل  الــقــطــاعــات 
ــي تـــنـــهـــض بــالــمــجــتــمــع  ــ ــتـ ــ الـ
ــتـــمـــع  مــــــن الــــحــــكــــومــــة ومـــجـ
ــات مــعــنــيــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــــي ومـ ــدنـ ــ مـ
داخــل  الــمــســتــدامــة  بالتنمية 

المجتمع، مضيفا أن الشراكة 
بفضل  تحققت  المجتمعية 
المعظم،  الملك  جاللة  رؤيــة 
ــر ولــــــي الــعــهــد  ــ ــيـ ــ ــو األمـ ــمــ وســ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، ورؤيــــــة وزيـــر 
بالبحرين  والــيــوم  الــداخــلــيــة 
تنمية  تشهد  قطاعاتها  بكل 
مــســتــدامــة بــتــعــاون األجـــهـــزة 
المجتمع  فيها  بما  المعنية 
المدني الذي أثبت في الفترة 
الخيرة أن المشاركة الشعبية 

الـــشـــراكـــة  تـــنـــامـــي  إلــــــى  أدت 
المجتمعية.

مـــمـــلـــكـــة  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
ــن حـــقـــقـــت بــفــضــل  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
جــهــود الــقــيــادة الــرشــيــدة هي 
ــي الـــشـــراكـــة  ــارة فــ ــبــ جـــهـــود جــ
الــمــجــتــمــعــيــة فـــي الــبــحــريــن، 
ومــا كــان لــهــذه الــنــجــاحــات أن 
تحدث لوال الدعم المتواصل 

جاللة الملك المعظم. 
من جانبه، قال اإلعالمي 
سعيد محمد إن الحفاظ على 
االنـــتـــمـــاء والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
ــيـــج والـــســـلـــم  ــنـــسـ ــة الـ ــانــ ــيــ وصــ
ــي تـــعـــتـــبـــر ركـــائـــز  ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
رئيسية للتنمية الشاملة وهي 
التطبيق  تحت  تنضوي  ذاتها 
العملي للشراكة المجتمعية، 
مفهوًما وتطبيًقا وال ينحصر 
االحتفالي  الشكل  على  ذلــك 
بـــيـــوم الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
ــي تـــتـــمـــحـــور  ــ ــتـ ــ فـــــأهـــــدافـــــه، الـ
ــة كـــــل أطــــــراف  ــاركــ ــشــ عـــلـــى مــ
المجتمع من أجهزة حكومية 
ترسيخ  في  وأفــراد  ومؤسسات 
باعتباره  االستقرار  متطلبات 
في  والتطوير  التنمية  عمود 

أي مجتمع.
فـــيـــمـــا أشــــــــار الــمــســتــشــار 
الـــقـــانـــونـــي مــحــمــد الـــــــذوادي 
لمجموعة  التنفيذي  المدير 
الـــمـــركـــز الــــدولــــي الــخــلــيــجــي 
وجمهورية  البحرين  بمملكة 
إلـــــــــى أن  الـــــعـــــربـــــيـــــة،  ــر  ــ ــصـ ــ مـ
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
ــاء الـــوطـــنـــي وتــرســيــخ  ــتـــمـ االنـ
قـــيـــم الــــمــــواطــــنــــة، أصــبــحــت 
ــنــــظــــومــــة لـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  مــ
تــحــت مظلة  الــنــبــيــلــة  الــقــيــم 
ــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وتـــبـــرز  ــويـ ــهـ الـ
اإلنسان  اكتساب  في  أهميتها 
صــفــة الــمــواطــنــة، واالعـــتـــزاز 
أوجــه  بمختلف  الهوية  بــهــذه 
التاريخية والثقافية،  أبعادها 
المتقدم  اإلنجاز  أن  شك  وال 
الذي حققته مبادرات وبرامج 
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
ــاء الـــوطـــنـــي وتــرســيــخ  ــتـــمـ االنـ
ــم الــــمــــواطــــنــــة بـــمـــتـــابـــعـــة  ــيــ قــ
مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
والـــمـــؤســـســـات شــبــه حــكــومــيــة 
طــيــلــة الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 
مملكة  ــزام  ــتــ الــ يــعــكــس  إنـــمـــا 
ــة  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ ــالــ الـــــبـــــحـــــريـــــن بــ
الوطنية في إطار التعاون بين 
التنفيذية  السلطات  مختلف 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة، 
مع  الفاعلة  بالشراكة  وذلـــك 
الــقــطــاع الـــخـــاص ومــنــظــمــات 

ــمــــدنــــي، ووعــــي  الــمــجــتــمــع الــ
ــاء الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي  ــنـ أبـ
وتمسكهم  مــكــونــاتــه،  بجميع 
بالقيم الوطنية واالجتماعية 

والسياسية واإلنسانية.
الوطنية  الوحدة  إن  وقال 
هـــــي األســــــــــاس الـــــــــذي يـــقـــوم 
عــلــيــه الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، 
ــذي يــتــمــكــن مـــن مــواجــهــة  ــ والـ
كــل األزمــــات والــتــحــديــات من 
المواطن  بــه  يشعر  مــا  خــالل 
مــــن انـــتـــمـــاء وحـــــب لــلــوطــن، 
المكتسبات  عــلــى  والــحــفــاظ 
الــمــتــحــقــقــة ضمن  الــوطــنــيــة 
الـــنـــهـــج اإلصــــالحــــي لــجــاللــة 
الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم، وتــأصــيــل 
اإليجابية  المواطنة  مفاهيم 
ــلــــى مــر  ــة عــ ــ ــوارثـ ــ ــتـ ــ ــتــــكــــون مـ لــ
األجيال مع تعميق اإلحساس 
بـــالـــوالء الــوطــنــي لـــدى أبــنــاء 
البحرين حفاظًا على العهد، 
وتــحــمــاًل ألمــانــة نــقــل الحس 

الوطني إلى األبناء.
حسين  الـــكـــاتـــب  وأوضــــــح 
ــة  ــراكــ ــشــ الــ يــــــــوم  أن  ــان  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيــــة واالنـــــتـــــمـــــاء  ــتــــمــــعــ الــــمــــجــ
الــــوطــــنــــي، والـــــــــذي يـــصـــادف 
مــارس،  مــن  الثامن عشر  يــوم 
ــر  ــيـ ــذكـ ــتـ ــرى والـ ــ ــذكــ ــ نــــجــــدد الــ
بــالــخــطــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
ــاء الـــوطـــنـــي وتــرســيــخ  ــتـــمـ االنـ
قــيــم الــمــواطــنــة »بــحــريــنــنــا«، 
واسعة  خطوات  خطت  والتي 
من  جملة  تنفيذ  فــي  للغاية 
كل  على  الوطنية  الــمــبــادرات 
الــحــديــث عن  وأن  ــعـــدة،  األصـ
الــــشــــراكــــة الــمــجــتــمــعــيــة، هــو 
ــن الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــديــــث عـ ــحــ الــ
ــاء لـــهـــذا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــوطـــنـــيـــة واالنـ
ــز عـــلـــى كــل  ــفــ ــقــ ــن، والــ ــ ــوطــ ــ الــ
التحديات الحاصلة، والدعوة 
لــلــمــســيــرة الــتــنــمــويــة، وذلـــك 
ــل تــمــســك الــمــجــتــمــع  ــي ظــ فــ
والقيم  بــالــثــوابــت  البحريني 
والتركيز  األصــيــلــة،  والــعــادات 
ــبــــات والـــحـــقـــوق،  عـــلـــى الــــواجــ
وكــــذلــــك الـــتـــمـــســـك بــمــيــثــاق 

العمل الوطني والدستور.
ـــــــا حـــيـــن نـــتـــحـــدث عــن  أمَّ
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم 
فنحن  »بحريننا«،  المواطنة 
ــام لعمل  ــار عــ ــ نــتــكــلــم عـــن إطـ
كـــل الــجــهــات فـــي الــقــطــاعــيــن 
الـــعـــام والــــخــــاص ومــؤســســات 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي ووســـائـــل 
اإلعــــــــــــالم مــــــن أجــــــــل تـــعـــزيـــز 
االنتماء وقيم المواطنة، كما 
إنجاز  عــن  الحديث  ننسى  ال 

الوطنية  الــمــبــادرات  عــشــرات 
لدى  يعزز  مما  شامل،  بشكل 
الجميع فرصة البقاء في هذا 
والمستديم،  المنتج  ــار  اإلطــ
لتكون المواطنة هي البوصلة 
الصادق  لالنتماء  الحقيقية 

لهذا الوطن العزيز.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، قـــال 
الـــكـــاتـــب الــصــحــفــي مــحــمــيــد 
ــــن  ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ إن  ــيــــد  ــمــ ــمــــحــ الــ
الـــبـــحـــريـــنـــي مــــحــــب لـــوطـــنـــه 
ــه ويــــدافــــع عــنــه  ــيـ ويــنــتــمــي الـ
ويخلص من أجله، فاالنتماء 
الــوطــنــي هـــو تــربــيــة وتــنــشــئــة، 
لذلك  ومــمــارســة،  ثقافة  وهــو 
الشراكة  بيوم  االحــتــفــال  فــإن 
ــيــــة واالنـــــتـــــمـــــاء  ــتــــمــــعــ الــــمــــجــ
الــوطــنــي هــو تــجــديــد وتــأكــيــد 
والمواطنة  واالنــتــمــاء  لــلــوالء 
المواطن  ولكل ما جبل عليه 
ــلــــمــــه ودرســـــــــــــه، ومـــــــا هــو  وتــــعــ
لتربية  ويــعــمــل  بـــه  مــتــمــســك 
ــاءه عـــلـــيـــه. وأضـــــــــاف أن  ــ ــنــ ــ ــ أب
المجتمعية  الــشــراكــة  تــعــزيــز 
واالنتماء الوطني هو ترجمة 
من  السامية  الملكية  للرؤية 
الجاللة  صاحب  حضرة  لــدن 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة 
ودعم ومتابعة وجهود صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، في ظل 
الشاملة  التنموية  الــمــســيــرة 
ــيــــش فــــــي كـــنـــفـــهـــا،  ــعــ الـــــتـــــي نــ
ــــي نـــجـــاحـــاتـــهـــا،  ونــــتــــشــــارك فـ
مستقبلها  أجـــل  مـــن  ونــعــمــل 
الزاهر لنا ولألجيال القادمة.

ونـــــــــوه الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
تحرير مجلة  رئيس  النحاس 
ــة  ــراكــ ــشــ إنـــــجـــــاز بـــــــأن يـــــــوم الــ
منطلق  مــن  يأتي  البحرينية 
الشامل  اإلصالحي  البرنامج 
والــــرؤيــــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
ــب الـــجـــاللـــة  ــاحــ لـــحـــضـــرة صــ

الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة 
من  الدائم  لالهتمام  وتأكيدا 
صاحب السمو الملكي األمير 
آل خليفة  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ولـــــي الـــعـــهـــد األمــــيــــن رئــيــس 
يــكــون  أن  الـــــــــــوزراء،  مـــجـــلـــس 
يوما لتعزيز الهوية الوطنية، 
الحكومة  برنامج عمل  ضمن 
الــمــوقــرة وجــــزًءا أســاســيــًا من 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة لــقــيــم  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
والـــوالء  والــتــعــايــش  التسامح 
القادمة  لألجيال  والمواطنة 
لـــتـــحـــقـــيـــق األمـــــــــن واألمـــــــــان 
فـــي الــمــجــتــمــع بــشــكــل خــاص 
لتحقيق  عـــام  بشكل  والــبــالد 

كل سبل االستقرار. 
ــاح عـــالم  ــمــ وأوضـــــحـــــت ســ
ــة  ــراكــ ــشــ الــ يـــــــوم  أن  الــــقــــائــــد 
ــيــــة واالنـــــتـــــمـــــاء  ــتــــمــــعــ الــــمــــجــ
الـــــوطـــــنـــــي، مـــنـــاســـبـــة مــهــمــة 
ومـــبـــادرة نــوعــيــة تــمــت بــقــيــادة 
راشــــد  الـــشـــيـــخ  أول  الـــفـــريـــق 
وزيــر  خليفة،  آل  عــبــداهلل  بــن 
الداخلية رئيس لجنة متابعة 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــطــ ــخــ ــيـــذ الــ ــفـ ــنـ تـ
ــاء الــوطــنــي  ــمــ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز االنــ
ــنــــة  ــم الــــمــــواطــ ــيــ ــخ قــ ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ وتـ
أتت  مــبــادرة  وهــي  »بحريننا«، 
الملكية  ــة  ــرؤيـ الـ مـــع  مــتــفــقــه 
ــة لـــحـــضـــرة صــاحــب  ــيـ ــامـ الـــسـ

ــلـــك حـــمـــد بــن  الـــجـــاللـــة الـــمـ
عيسى آل خليفة ملك البالد 
ــم، فـــتـــعـــزيـــز الـــهـــويـــة  ــعـــظـ ــمـ الـ
الوطنية أمر ضروري في بناء 

ثقافة االجيال الشابة.
دور  إلـــــــــــــــى  وأشــــــــــــــــــــــــــارت 
اإلعــــــالم الـــوطـــنـــي بــالــشــراكــة 
ــة فــي  ــيــ ــنــ مـــــع األجــــــهــــــزة األمــ
الوطن  أمــن  على  المحافظة 
كانت  فالبحرين  واســتــقــراره، 
عــبــر الـــتـــاريـــخ بــلــد الــتــعــدديــة 
ــــش والـــــتـــــســـــامـــــح،  ــايــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
الديني  االحــتــرام  بلد  وأيــضــا 
والتقارب  السلمي  والتعايش 
الحضاري، حيث جاء تدشين 
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
ــاء الـــوطـــنـــي وتــرســيــخ  ــتـــمـ االنـ
قــيــم الـــمـــواطـــنـــة )بــحــريــنــنــا( 
بتاريخ 26 مارس 2019 لتكون 
إطاًرا عاًما لعمل كل الجهات 
في القطاعين العام والخاص 
ومــــــــؤســــــــســــــــات الــــمــــجــــتــــمــــع 
اإلعـــالم من  ووســائــل  المدني 
أجــــل تــعــزيــز االنـــتـــمـــاء وقــيــم 
الوقت  ذلــك  ومنذ  المواطنة، 
إلى اليوم ثمة تعاون يتشارك 
المبادرة  فهذه  الجميع،  فيه 
انتجت برامج وطنية ملموسة 
وال  المجتمع،  فــي  ومــشــهــودة 
يــزال ثمة أفــق أرحــب للمزيد 

من العمل.

النائب العام: تعزيز حقوق االإن�سان في منظومة العدالة الجنائية ال�سبيل اإلى �سيادة القانون

موا�صل�ة عق�د البرام�ج المتخ�ص�صة لتحقيق روؤية المملكة الم�ص�تقبلية لالرتقاء بحقوق الإن�ص�ان

} فريد غازي. } محمد الذوادي.

} �سعيد محمد.

} محميد المحميد.

} �سماح عالم.
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ــي ضـــــوء اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــشــهــر رمـــضـــان   فــ
المبارك، أعدت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
عــــددًا  اإلعـــــالم  وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون  واألوقـــــــاف 
مــن الــبــرامــج الــديــنــيــة، لــعــرضــهــا طـــوال الشهر 

الفضيل.
ــرآن  ــقـ ــاة الـ ــنـ ــــالل الــتــنــســيــق مــــع قـ ــن خـ ــ  ومـ
تلفزيونيين،  برنامجين  تنفيذ  سيتم  الكريم 
اإليمانية  الــجــوانــب  على  الــضــوء  ُيسلط  األول 
ــيـــة وُيــنــمــي الــمــفــاهــيــم والــســلــوكــيــات  واألخـــالقـ
الــقــويــمــة فـــي حــيــاة الــصــائــمــيــن، بــعــنــوان )مــع 
الدكتور  الشيخ  فضيلة  مــن  لكل  الصائمين(، 
زيــــاد هــــادي الـــســـعـــدون، وفــضــيــلــة الــشــيــخ بــالل 

يوسف عبداهلل.
 أمــــا الـــبـــرنـــامـــج الـــثـــانـــي بـــعـــنـــوان )الـــســـراج 
الفضيلة  أصحاب  من  عدد  فسيقدمه  المنير( 
النبي  سيرة  من  مقتطفات  ويتناول  المشايخ، 
عليه  كان  وما  وسلم،  آله  وعلى  عليه  اهلل  صلى 
مــن الــُخــلــق الــعــظــيــم وتــعــامــلــه الــرفــيــع مــع من 
العبادة  الخيرات عبر  حوله، وتعظيمه لمواسم 
واالجتهاد فيها، مع إحياء ليلة القدر المباركة 

من خالل برنامج خاص بهذه المناسبة.
الكريم  القرآن  إذاعــة  مع  التنسيق  تم   كما 
لتنفيذ برنامجين؛ األول بعنوان )أعلى الجنة( 
حيث  الــفــهــيــد،  طـــالل  فيصل  الــشــيــخ  لفضيلة 
يستعرض من خالله األخالق التي حث عليها 
ديــنــنــا اإلســـالمـــي بــأســلــوب قــصــصــي، والــثــانــي 
بعنوان )آية وهداية( من تقديم فضيلة الشيخ 
آيــات  علي صــالح عــمــر، ويستعرض مــن خــاللــه 
ُيستفاد  ومــا  معانيها  ويــوضــح  الــكــريــم  الــقــرآن 

منها.
 وسُتنفذ إدارة الشؤون الدينية عبر الوعاظ 
الشهر  وعظيًا خالل  برنامجًا  للوزارة  التابعين 
الــفــضــيــل فـــي دور الـــعـــبـــادة مـــن خــــالل بــرنــامــج 
»ريــــاض الــجــنــة«، فــضــاًل عــن اســتــمــرار الــبــرامــج 
وزارة  ــع  ــ مـ ــعــــاون  ــتــ ــالــ بــ واإلرشـــــــاديـــــــة  ــة  الــــوعــــظــ
مراكز  لــنــزالء  »فــرصــة«  برنامج  مثل  الداخلية 
وزيــادة  »التثقيف  وبرنامج  واإلصـــالح،  التأهيل 
بديلة«  بعقوبات  للمحكومين  الــديــنــي  الــوعــي 
األحــكــام  لتنفيذ  الــعــامــة  اإلدارة  مــع  بــالــتــعــاون 
والــعــقــوبــات الــبــديــلــة، وبــرنــامــج »قـــيـــم« لــطــالب 
التربية  وزارة  بالتعاون مع  الحكومية  المدارس 
وأندية  دور  لنزالء  »إحسانا«  وبرنامج  والتعليم، 
التنمية  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  الــوالــديــن  رعــايــة 
لرواد  »تواصل«  برنامج  إلى جانب  االجتماعية، 

المجالس العامة.
الــكــريــم  ــقـــرآن  الـ إدارة شــــؤون   كــمــا ســتــقــوم 
أيضًا بالتعاون مع إدارة األوقاف السنية ومركز 
أحمد الفاتح اإلسالمي بإقامة برنامج »تراويح« 
بمشاركة  المبارك،  رمضان  شهر  ليالي  إلحياء 
ــراء الـــذيـــن يــتــمــيــزون بــأصــواتــهــم  ــقـ عـــدد مـــن الـ
الــنــديــة والــمــتــقــنــة لـــتـــالوة الـــقـــرآن الــكــريــم من 
العالم  قـــراء  مــن  وعـــدد  البحرينيين  الــحــفــاظ 
التراويح  بصالتي  المصلين  إلمامة  اإلسالمي 
والقيام في مختلف جوامع ومساجد المملكة.

الكريم خالل  القرآن  إدارة شؤون  وستشرف 
ــبـــارك عــلــى عــــدد مـــن الــمــســابــقــات  الــشــهــر الـــمـ
حسن  الحاج  مسابقة  هــي:  المحلية،  القرآنية 
ــارس الـــقـــرآنـــيـــة،  ــ ــة، ومـــســـابـــقـــة فــ ــيـ ــرآنـ ــقـ نـــقـــي الـ
ــة،  ــيـ ــرآنـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــرمـــضـ ــان الـ ــيـــخـ ــة شـ ــقـ ــابـ ومـــسـ
ومسابقة  الــقــرآنــيــة،  طــالــب  إبــراهــيــم  ومسابقة 
الشيخ أحمد  القرآنية، ومسابقة  الزياني  راشد 

بن جبارة الرميحي القرآنية.
الــوزارة  بين  التواصل  تفعيل  منطلق   ومن 
ــًة فـــي تــعــزيــز رســالــة  ــبــ وأفـــــــراد الــمــجــتــمــع، ورغــ
»الــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة« وتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا من 
خالل التواصل المستمر مع الجمهور الداخلي 
بــإمــكــان  فــإنــه  الــوســائــل،  بمختلف  والــخــارجــي 
الشرعية  استفساراتهم  إرسال  الكريم  الجمهور 
أب: 17812819،  والــواتــس  الهاتفي  الخط  عبر 
الموقع  على  مخصصة  مساحة  توفير  تــم  كما 
www.islam. اإللكتروني للشؤون اإلسالمية
الشرعية  االســتــفــســارات  على  لــلــرد   ،gov.bh
ــــبــــل نـــخـــبـــة مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن الــشــرعــيــيــن  مــــن ِق
والـــمـــشـــايـــخ الـــمـــرخـــص لـــهـــم مــــن الـــــــــوزارة مــن 
التواصل  مواقع  وعبر  الكريمتين،  الطائفتين 
_@ بالشؤون اإلسالمية  الخاصة  االجتماعي 

.islamicaffairs
بالوزارة  اإلعــالم  مجموعة  قيام  جانب  إلــى 
بنشر مــقــاطــع بــرنــامــج )وقــفــة مــع قــــارئ(، عبر 
منصات التواصل االجتماعي الخاصة بالشؤون 
اإلســـالمـــيـــة، والـــــذي يـــهـــدف إلــــى إبـــــراز الـــقـــراء 
مــراكــز  حــقــقــوا  الــذيــن  البحرينيين  والــحــفــاظ 
المحلية  الــقــرآنــيــة  الــمــســابــقــات  فـــي  مــتــقــدمــة 
التلفزيونية  البرامج  نشر  عن  فضاًل  والدولية، 
االجتماعي  التواصل  قنوات  في  منصاتها  عبر 

واليوتيوب.
ــاة  ــــرص صــــنــــدوق الــــزكــ  وانــــطــــالقــــًا مــــن حــ
ــه وأهــــــدافــــــه فــي  ــ ــتـ ــ ــات لــتــحــقــيــق رؤيـ ــ ــدقـ ــ ــــصـ والـ
ــه الــبــر بــصــرف الــصــدقــات والــزكــاة  تحقيق أوجـ
فــــي مـــصـــارفـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة تـــزامـــًنـــا مــــع دخــــول 
جمع  سيتولى  الصندوق  فــإن  الفضيل،  الشهر 
ــاة خــــالل شــهــر رمـــضـــان الــمــبــارك  ــزكـ ــع الـ ــوزيـ وتـ
توزيع  كما سيتم  واالشــتــراطــات،  المعايير  وفــق 
الــمــســاعــدات الــشــهــريــة ضــمــن مـــشـــروع )أســهــم 
التي  الرمضانية  السلة  عــن  فــضــاًل  الــتــعــفــف(، 
لدى  المقيدة  األســر  على  توزيعها  في  سيباشر 
الغذائية  الكوبونات  وتوزيع  الصندوق،  سجالت 
الشهرية للمستحقين، إلى جانب صرف كوبون 
واحد ألبناء األسر المستحقة، وذلك من خالل 

مشروع )كسوة العيد(.
ــد نـــشـــرت عـــبـــر مــوقــعــهــا  ــانــــت الـــــــــوزارة قــ وكــ
www.islam.gov.bh وعبر  اإللكتروني 
_@ الـــــــتـــــــواصـــــــل االجــــــتــــــمــــــاعــــــي  مـــــنـــــصـــــات 
بــشــهــر  ــة  ــاصـ خـ islamicaffairs إمساكية 
رمضان باللغتين العربية واإلنجليزية، تتضمن 
المتعلقة  المعلومات  الصلوات وبعض  مواقيت 
الفقهية  األحــكــام  وبعض  رمــضــان  شهر  بفضل 

التي يحتاج إليها الصائم ويكثر السؤال عنها.

»ال�ض�ؤون الإ�ضالمية« تطلق عددا من البرامج الرم�ضانية اإطالق برنامج تنمية الكوادر التقنية

تدريب 80 �ضابا من المقب�لين �ضمن الدفعة الأولى بالبرنامج حتى مار�س2024
نــظــمــت هــيــئــة الــمــعــلــومــات والـــحـــكـــومـــة اإللــكــتــرونــيــة 
لـــ80  تعريفًيا  لــقــاًءا  الــمــحــرق  بمحافظة  الــبــرشــاء  بمبنى 
ــى  شـــاًبـــا مـــن الــمــتــدربــيــن الــمــقــبــولــيــن ضــمــن الــدفــعــة األولـ
 The Technical(التقنية الـــكـــوادر  تنمية  بــرنــامــج  مــن 
أحـــد  ــعـــد  ُيـ ــذي  ــ ــ والـ  ،  )Development Program
المشاريع االستراتيجية التي تهدف إلى صقل وإبراز ودعم 
التخصصات  الجامعات أصحاب  البحرينيين من خريجي 
التقنية والباحثين عن عمل، ومن ثم توظيفهم في المجال 
ليكونوا  الــخــاص  الــقــطــاع  أو  الــحــكــومــي  بــالــقــطــاع  التقني 

الخيار األفضل في التوظيف.
علي  محمد  ومــشــاركــة  حــضــور  التعريفي  اللقاء  شهد 
والحكومة  المعلومات  لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  الــقــائــد 
اإللكتروني  التحول  لقطاعات  العليا  واإلدارة  اإللكترونية، 
والعمليات والحوكمة التي سيتم تدريب المقبولين ضمن 
ــمـــدراء والــمــســؤولــيــن  الــبــرنــامــج فــيــهــا، بــجــانــب عـــدد مــن الـ

بالهيئة.
لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  أعــلــن  الــلــقــاء  مستهل  وفــي 
الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة عــن انــطــالق مرحلة 
والباحثين  الخريجين  الشباب  من  األولــى  الدفعة  تدريب 
وتقدم  التقنية،  الــكــوادر  تنمية  برنامج  ضمن  العمل  عــن 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  إلى  وتقديره  شكره  بعظيم 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
على اهتمام ودعم سموه الكبيرين للبرنامج، وإلى الفريق 
الــداخــلــيــة  وزيـــر  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشـــد  الــشــيــخ  أول 
رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات واالتصاالت نظير 

توجيهاته السديدة، والتي أسهمت في سرعة إطالق وتنفيذ 
البرنامج. كما تقدم الرئيس التنفيذي بالشكر الجزيل إلى 
العمل  وفريق  العمل  وزير  بن محمد علي حميدان  جميل 
من  الــمــبــذول  المشترك  والــجــهــد  التنسيق  لــقــاء  بـــالـــوزارة 
المقبولين ضمن  تدريب  األولــى من  المرحلة  أجل إطالق 

في البرنامج.
بعد ذلك رحب القائد بالشباب المتدربين، وبارك لهم 
اجتيازهم لمقابالت القبول بالبرنامج، وتمنى لهم التوفيق 
في كل ما سيسند لهم من مهام طوال فترة تدريبهم بإدارات 
الهيئة وذلك خالل الفترة من 19 مارس 2023 إلى 18 مارس 
2024، الفًتا في الوقت نفسه إلى أن برنامج تنمية الكوادر 
التقنية، ُيعد فرصة مهمة ذات منافع إيجابية على المجال 
الذين  والمتدربين  والــخــاص،  الــعــام  وبالقطاعين  التقني 
الحكومية  والعمليات  اآللــيــات  على  قــرب  عــن  سيتعرفون 

الوطنية  والمشاريع  والمبادرات  المهام  تنفيذ  في  المتبعة 
المدرجة ضمن الخطط واالستراتيجيات الوطنية.

والحكومة  المعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
اإللــكــتــرونــيــة خـــالل الــلــقــاء أن هـــذا الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
المملكة  في  العمل  لسوق  المستمر  النمو  في ضوء  يأتي 
العمل للباحثين  المزيد مــن فــرص  إتــاحــة  فــي  وأثــر ذلــك 
التقنية  القطاعات  في  وخاصة  وللخريجين،  العمل  عن 
وتكنولوجيا  االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  قــطــاع  مقدمتها  وفـــي 
اليوم  ُتشكل  التي  المجاالت  مــن  تعد  والــتــي  المعلومات، 
من  العمل  الجميع  من  وتتطلب  العمل،  ســوق  في  أولوية 
ــذه الــوظــائــف  ــوادر وطــنــيــة مــؤهــلــة لــشــغــل هـ ــ ــــداد كـ ــل إعـ أجـ
المهارات  صقل  في  البرنامج  أهمية  إلــى  الفتًا  الجديدة، 
في  اندماجها  يسهل  بما  المهارات  فجوة  وسد  وتطويرها 

سوق العمل مستقباًل.

كتبت: فاطمة علي
نــظــم رئـــيـــس واعـــضـــاء مــجــلــس بــلــدي 
المحرق وقفة احتجاجية أمس في منتزه 
دوحة عراد، رفضا آللية الرسوم المفروضة 
متنفسا  يعد  الـــذي  المنتزه  مــواقــف  على 
بالمحافظة،  للرياضيين  ووجــهــة  للسكان 
مبرر  والغير  الصريح  للتجاهل  واستنكارا 
لتعديل آلية الرسوم واالستجابة للمطالب 
ــراســـالت  ــمـ ــأن رغـــــم الـ ــشــ ــة بـــهـــذا الــ ــيـ ــلـ االهـ
ــتــــمــــاعــــات الـــتـــي تــمــت  والـــمـــقـــابـــالت واالجــ
خالل الفترة الماضية بين بلدي المحرق 
ــو الــجــهــة  ــلـــى الــلــبــيــئــة وهــ والــمــجــلــس االعـ

المعنية بهذا الشأن.
ــادة  واجــمــع االعـــضـــاء عــلــى ضــــرورة إعـ
ــرار ومـــراجـــعـــتـــه وايــــجــــاد  ــ ــقـ ــ الـــنـــظـــر فــــي الـ
ــرى لــمــعــالــجــة مــشــكــالت الخلل  حــلــول أخــ
بالمنتزه  الــمــحــيــطــة  الــســلــبــيــة  والــظــواهــر 
وذلك بالتعاون مع مجلس بلدي المحرق 
دون تحميل المواطنين أعباء مادية نظير 
العامة بما يتماشى  تقديم هذه الخدمات 
تشهدها  التي  الشاملة  التنمية  خطة  مع 
مملكة البحرين، خاصة وان المنتزه يعتبر 
أحد أهم اإلنجازات الترفيهية في المحرق، 

والسياح  والمقيمين  للمواطنين  ووجــهــة 
والــمــهــتــمــيــن بـــهـــذه الــمــحــمــيــة الــطــبــيــعــيــة 

االستراتيجية.
ــدوره أكـــد رئــيــس مــجــلــس الــمــحــرق  ــ وبــ
الــوقــفــة  ــنـــعـــار أن  الـ ــلـــدي عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــبـ الـ
ــيـــة رســــالــــة رســمــيــة لــلــجــهــات  ــاجـ ــتـــجـ االحـ
ـــدم تـــجـــاوب  الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة بـــعـــد عــ
نقلها  الــتــي  والرسمية  االهــلــيــة  للمطالب 
جميع  أن  الـــى  مــشــيــرا  الــبــلــدي،  المجلس 
الخطابات والدعوات الرسمية التي وجهها 
بـــلـــدي الـــمـــحـــرق لــلــمــعــنــيــيــن بــالــمــجــلــس 
تم  المجلس  إلــى  للحضور  للبيئة  االعلى 
لحلحلة  التعاون  يأمل  انــه  غير  تجاهلها 

والتنسيق  الــعــاجــل،  القريب  فــي  المشكلة 
الستيضاح  المعنيين  مــع  اجــتــمــاع  لعقد 
آلية الرسوم واعادة النظر فيها بما يتناسب 

ومطالب أهالي المحافظة.
 واشـــــــاد بـــتـــوجـــيـــهـــات صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي االمير سلمان بن حمد آل خليفة 
لجنة  بتشكيل  الــــوزراء  رئــيــس  العهد  ولــي 
ــة الــعــاصــمــة  ــانــ الـــتـــعـــاون بـــيـــن مــجــلــس أمــ
ــات  ــهـ ــجـ ــــن الـ ــيـ ــ ــة وبـ ــلــــديــ ــبــ والــــمــــجــــالــــس الــ
الــحــكــومــيــة، وذلـــك بــنــاًء عــلــى عـــرض وزيــر 
شئون البلديات والزراعة، مؤكدا ان الجميع 
جــودة  وتحسين  الــمــواطــن  لــخــدمــة  يسعى 

والحفاظ عليها واستدامتها.  

وأكد رئيس المجلس على دعم خطوة 
العامة،  المرافق  على  رمــزيــة  رســوم  فــرض 
بـــالـــقـــدر الـــــــذي يـــتـــنـــاســـب مــــع الــمــســتــوى 
أن  إذ  الـــبـــحـــريـــنـــي،  لـــلـــمـــواطـــن  الــمــعــيــشــي 
ــقـــت عــلــى فــرض  الــمــجــالــس الــســابــقــة وافـ
مبالغ رمزية على الزائر في بعض الحدائق 

الوطنية، وهو ما أثمر استدامتها.
 ومن جانبه قال ممثل الدائرة الثالثة 
مهجورا  بات  المنتزه  أن  السيد  عبدالقادر 
الـــقـــرار قــبــل 4 شــهــور، مــؤكــدا  مــنــذ تطبيق 
انــــه ال يــجــوز فــــرض رســــوم بــحــجــج واهــيــة 
أخــرى،  وأســالــيــب  بــطــرق  معالجتها  يمكن 
مشيرا الى ان المطلب الوحيد هو تمديد 
الـــســـاعـــات الــمــجــانــيــة الســـتـــخـــدام مــواقــف 
الــســيــارات الــتــابــعــة لــلــمــنــتــزه بــحــيــث تكون 
ســاعــتــيــن عــلــى اقـــل تــقــديــر عــوضــا عــن 40 
دقــيــقــة، مــؤكــدا تــأثــر حــركــة ارتــيــاد المنتزه 

بنسبة تفوق %80.
الـــمـــواطـــن ليس  أن جــيــب  ــد عــلــى  ــ وأكـ
حــــاًل لــلــمــشــاكــل ويــنــبــغــي أن تـــكـــون هــنــاك 
مضيفًا  الــقــصــور،  لمعالجة  أخـــرى  حــلــول 
الرياضة  ممارسة  على  تشجع  القيادة  أن 
بينما المجلس االعلى للبيئة يضيق عليها 

بإصدار قرارات غير مدروسة.

رئي�س واأع�ضاء بلدي المحرق يحتج�ن في وجه ر�ض�م م�اقف دوحة عراد
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البرلم�ان الفرن�ض�ي يرف��ض بف�ارق �ضئي�ل 

اأول مقترحي�ن بحج�ب الثق�ة ع�ن الحكوم�ة 
باريس - )أ ف ب(: رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس االثنين بفارق تسعة أصوات أول 
مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصالح نظام التقاعد، ويرجح أن 
يكون عدد األصوات التي حصدها المقترح األول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني. وحصل 
المقترح األول على 278 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا. وسيصوت أعضاء البرلمان على المقترح 
المقدم من اليمين المتطرف الذي ليس لديه فرصة العتماده، وسيعتبر اإلصالح بعد ذلك معتمدا 

بشكل نهائي. 

ن�ت�ن�ي�اه��و ي�خ�ف��ف موقف�ه ب�ض�اأن تعدي�ات 

ال�ض�لطة ال�ق��ض�ائ�ي��ة ب�ع��د ات��ض��ال باي�دن

قمة رو�ضية �ضينية في مو�ضكو.. والنزاع الأوكراني على جدول اأعمالها
ــكـــو- الـــــوكـــــاالت: أعــــرب  مـــوسـ
جينبينغ  شــي  الصيني  الــرئــيــس 
أمس عن ثقته بأن زيارته لروسيا 
ستعطي »زخما جديدا« للعالقات 
مـــع مـــوســـكـــو، وذلـــــك بــعــد نــزولــه 
ــدرج مــطــار  ــ مـــن الـــطـــائـــرة عــلــى مـ

العاصمة الروسية.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــصـــيـــنـــي 
كــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــــاالت األنـــبـــاء 
الـــروســـيـــة: »أنــــا مــقــتــنــع بـــأن هــذه 
الــــزيــــارة ســتــكــون مــثــمــرة، وتــفــتــح 
فــصــال جــديــدا مــن الــصــداقــة مع 
ــيـــا وســتــعــطــي زخـــمـــا جــديــدا  روسـ
للعالقات  ومستقر  سليم  لتطور 
بكين  واصفا  الصينية-الروسية«، 
جيدان«  »جـــاران  بأنهما  وموسكو 

و»شريكان موثوقان«.
مـــســـتـــعـــدة  بـــــــــالده  أن  وذكـــــــــر 
لــحــمــايــة الــنــظــام الــعــالــمــي وفــقــا 
أن  إلــى  مشيرا  الــدولــي،  للقانون 
اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل 
إلـــى تــســويــة فــي أوكــرانــيــا يعكس 
في  ويسهم  عالمية،  نظر  وجهات 
أقر  ــة، لكنه  تــفــادي عــواقــب األزمــ

بأن الحلول قد ال تكون سهلة.
ــــدى الــرئــيــس  مـــن نــاحــيــتــه أبـ
الــــــــروســــــــي فـــــالديـــــمـــــيـــــر بـــوتـــيـــن 
»انـــفـــتـــاحـــا« عــلــى مــنــاقــشــة خطة 
أوكــرانــيــا خالل  فــي  للسالم  بكين 

لقائه نظيره الصيني شي.
بوتين خــالل االجتماع  وقــال 
الـــــذي بــــّث الــتــلــفــزيــون الـــروســـي 
دائــمــا  منفتحون  »نــحــن  بــدايــتــه: 
تـــفـــاوض. سنناقش  عــمــلــيــة  عــلــى 
بـــال شــــّك كـــل هــــذه الــقــضــايــا بما 
نتعامل  التي  مبادراتكم  ذلك  في 

معها باحترام«. 
ــات  ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ ـــ»الـ ــ وأشــــــــــــاد شــــــي بـ
في  وموسكو  بكين  بين  الوثيقة« 
إطار »تعاون استراتيجي شامل«. 

ستعقد  إنــه  الكرملين  وقـــال 
ــادثــــات أكـــثـــر رســـمـــيـــة الـــيـــوم  مــــحــ
وتوقيع اتفاقيات منتظرة لتعميق 

التعاون الروسي-الصيني. 

نــشــرتــه صحيفة  وفـــي مــقــال 
ــة،  ــيـ ــروسـ ــا الـ ــتـ ــازيـ روســـيـــســـكـــايـــا غـ
الــزيــارة  الصيني  الــرئــيــس  وصـــف 
ــاون  ــعــ ــا »زيــــــــــارة صــــداقــــة وتــ ــهـ ــأنـ بـ

وسالم«. 
وأكــــــــــد بــــوتــــيــــن لــــشــــي أمــــس 
االثنين: »لدينا الكثير من المهام 

واألهداف المشتركة«. 
ــا إلـــى  ــة أيــــضــ ــقـــمـ وتــــهــــدف الـ
ــا  ــيــ ــيــــن روســ ــاهــــم بــ ــفــ ــتــ إظـــــهـــــار الــ
والصين في وقت تشهد الدولتان 

توترات قوية مع الغرب. 
وفي مقال نشره في صحيفة 
بــوتــيــن على  أثــنــى  أمـــس،  صينية 
بناء  دور  لعب  على  الصين  »عــزم 
ــزاع، مــعــتــبــرا أن  ــنــ فـــي تــســويــة« الــ
ــات الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة  ــعــــالقــ »الــ

بلغت ذروتها التاريخية«.
وأوردت صحيفة وول ستريت 
قــد  ــي جــيــنــبــيــنــغ  أن شــ جــــورنــــال 
ــات مــع  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ يــــجــــري كــــذلــــك مـ
ــي فــولــوديــمــيــر  ـــرانــ الــرئــيــس األوكـ

زيلينسكي بعد عودته إلى الصين. 
وحــضــت كــيــيــف الــتــي رحــبــت 
بـــخـــطـــة الــــســــالم الـــصـــيـــنـــيـــة شــي 
على  نفوذه  »استخدام  على  أمس 

موسكو إلنهاء حرب العدوان«. 
من جانبها قالت لندن أمس 
أن يضغط شي على  »تــأمــل«  إنها 
في  للفظائع«  حد  »لوضع  بوتين 

أوكرانيا. 
لــــــكــــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
شكك  بلينكن  أنــتــونــي  األمــريــكــي 

»للسالم«  بكين  بمقترحات  أمــس 
في أوكرانيا. 

للصحفيين:  بلينكن  ــال  وقــ
»على العالم أال ينخدع بأي قرار 
بدعم  روســيــا،  جانب  من  تكتيكي 
أخــــرى،  دولــــة  أي  أو  الــصــيــن  مـــن 

لتجميد الحرب بشروطها«. 
وأضاف أن الواليات المتحدة 
دبلوماسية  مــبــادرات  بــأي  تــرحــب 
من أجل »سالم عادل ودائم«، لكنه 
ــريـــد أن  تـ الـــصـــيـــن  أن  فــــي  شـــكـــك 

ــــي«  تــحــمــي »ســـيـــادة ووحـــــدة أراضـ
أوكرانيا. 

خــطــة  »أي  بــلــيــنــكــن:  ــع  ــابــ وتــ
المبدأ  لــهــذا  األولـــويـــة  تعطي  ال 
للمماطلة  تكتيك  هــي  الــحــاســم 
تــســعــى  أو  أحـــســـن األحــــــــوال  ــي  فــ
فقط لتسهيل نتيجة غير عادلة. 

هذه ليست دبلوماسية بّناءة«. 
ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزيــــــــــر  وأردف 
ــــى وقـــف  ــوة إلـ ــ ــدعـ ــ األمــــريــــكــــي: »الـ
إطالق نار ال يشمل إخراج القوات 
األوكرانية  األراضــي  من  الروسية 
للمصادقة  دعــمــا  عمليا  ســتــكــون 

على الغزو الروسي«. 
وجـــــدد بــلــيــنــكــن الـــــذي أعــلــن 
فـــي وقــــت ســـابـــق أمــــس مــســاعــدة 
بقيمة  عسكرية جديدة ألوكرانيا 
لموقف  دعــمــه  دوالر  مليون   350
ــي فــولــوديــمــيــر  الــرئــيــس األوكــــرانــ
زيلينسكي الذي طالب بانسحاب 

روسيا. 
وتزامنا مع زيارة شي لموسكو 
أعلن االتحاد األوروبي تخصيص 
ــورو لــــشــــراء وتــســلــيــم  ــ ــ مـــلـــيـــاري يـ

ذخائر مدفعية إلى أوكرانيا. 
وتأتي القمة بين بوتين وشي 
بحقه  توقيف  مذكرة  صــدور  بعد 
عن المحكمة الجنائية الدولية. 

ــاق، دعــــت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
أمــس  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
المحكمة الجنائية الدولية التي 
الهــاي  فــي  الرئيسي  مقرها  يقع 
إلى تجنب أي »تسييس«  بهولندا 

واحترام حصانة رؤساء الدول. 
جــانــبــهــا  مــــن  مـــوســـكـــو  وردت 
بـــإعـــالنـــهـــا أمــــــس فـــتـــح تــحــقــيــق 
ــن قـــضـــاة  ــ جـــنـــائـــي بـــحـــق عــــــدد مـ

المحكمة الجنائية الدولية. 
ــيـــن، ســيــوقــع  ــلـ ــرمـ ــكـ ووفـــــــق الـ
ــات  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــن وشـــــــــي عـــــــــدة اتـ ــيـ ــ ــوتـ ــ بـ
وخــــــصــــــوصــــــا بــــــشــــــأن الـــــتـــــعـــــاون 
في  الروسي-الصيني  االقتصادي 

أفق عام 2030. 

الــوزراء  أعلن رئيس  )رويــتــرز(:   – المحتلة  القدس 
ادخـــال  االثــنــيــن  أمـــس  نتنياهو  بنيامين  االســرائــيــلــي 
المتشددة  اليمينية  حكومته  خــطــة  عــلــى  تحسينات 
محاولة  في  وذلك  القضائية  السلطة  قوانين  لتعديل 
أكثر  قبل  البالد  اجتاحت  احتجاجات  لتهدئة  واضحة 
مــن شــهــريــن ومـــخـــاوف عــبــر عــنــهــا حــلــفــاء فــي الــغــرب. 
الرئيس  من  نتنياهو  تلقاه  اتصال  بعد  االعــالن  وجــاء 
االمريكي جو بايدن لبحث التوصل إلى تسوية وتوافق 
قوبلت  المحسنة  الخطة  لكن  الدستورية.  االزمــة  في 
باستياء من أحزاب المعارضة المنتمية إلى تيار يسار 

الوسط وتصعيد للمظاهرات. 
وتــراجــعــت قــيــمــة الــشــيــقــل الــمــتــرنــح بــالــفــعــل 4ر0 
بالمائة أمام الدوالر بينما فتحت بورصة تل أبيب على 
في  المشرعين  بعض  ووصــف  بالمائة.  3ر0  انخفاض 
االئتالف الحاكم الذي يقوده نتنياهو التحسينات بأنها 
»استسالم«. وكان يبدو أن نتنياهو الذي يتمتع بأغلبية 
برلمانية مستعد لتمرير حزمة االصالحات قبل عطلة 
أبريل  من  الثاني  في  تبدأ  التي  )الكنيست(  البرلمان 
اال أنه وحلفاءه في االئتالف المكون من أحزاب دينية 
إلى حين  الخطة  ارجاء معظم جوانب  أعلنوا  وقومية 
ومـــن شــأن  أبـــريـــل.   30 فــي  لــالجــتــمــاع  الكنيست  عــــودة 
مشروع التعديالت القانونية الذي ال يزال من المقرر 
أن  المقبلين  االسبوعين  غضون  فــي  عليه  التصديق 
القضاة  الختيار  اسرائيل  في  المتبعة  الطريقة  يغير 
وهــو االمـــر الـــذي يثير الــجــانــب االكــبــر مــن الــجــدل اذ 
استقالل  تقويض  بمحاولة  نتنياهو  معارضون  يتهم 
المخضرم  الــــوزراء  رئــيــس  ويــصــر  والــقــضــاء.  المحاكم 
أن  على  ينفيها  فساد  بتهم  للمحاكمة  يخضع  الــذي 

هدفه هو احداث توازن بين دوائر الحكم. 

وذكـــر البيت االبــيــض أن بــايــدن قــال فــي االتــصــال 
الذي جرى يوم االحد انه سيدعم التوصل الى تسوية 
بشأن تعديالت قوانين السلطة القضائية وشجع على 
وضــع ضــوابــط وتحقيق تــوازنــات والــوصــول الــى اتفاق 
واسع النطاق. وقال مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي ان 
النظام  على سالمة  االمريكي  الرئيس  نتنياهو طمأن 

الديمقراطي في اسرائيل. 
االئتالف  االثنين عن  أمس  بيان صــادر  واستخدم 
ــذرا مــقــارنــة بتلك  الــحــاكــم فــي اســرائــيــل لــغــة أكــثــر حــ
الواردة في مشروع التعديالت القانونية االصلي الذي 

قدم في الرابع من يناير. 
النظر في  أنــه سيواصل  الــى  أشــار  االئــتــالف  لكن 
استخدام القضاة في لجنة االختيار لما وصفه »بحق 
البيان  أشــار  كما  القضاء.  لمنصة  الترشيحات  نقض« 
التعديالت  مشروع  على  أدخلت  التي  التحسينات  الى 
يــوم  الكنيست  عــقــدهــا  مــراجــعــة  فــي جلسة  الــقــانــونــيــة 
االحد اذ سيزيد عدد أعضاء لجنة االختيار من تسعة 
الى 11 عضوا كما هو مقترح في االصل ولكن بتشكيل 

يمنح الحكومة نفوذا أقل. 
ينص  االصلي  القانونية  التعديالت  مشروع  وكــان 
من  واثنين  وزراء  ثالثة  اللجنة  تشكيل  يضم  أن  على 
نواب أحزاب االئتالف الحاكم واثنين من الشخصيات 
العامة تختارهما الحكومة بما يمنح الحكومة أغلبية 
النسخة  وفــي  ــوات.  عــدد االصــ فــي  أربــعــة  سبعة مقابل 
اللجنة من ثالثة وزراء وثالثة نواب  المعدلة ستشكل 
من االئتالف وثالثة قضاة واثنين من نواب المعارضة 
أصوات  بستة  للحكومة  أقل  بهامش  أغلبية  يعني  بما 

مقابل خمسة.

تف��تح تحق�ي��قا جنائي�ا بح�ق  م�و�ض�ك��و 

ق�ض�اة ف�ي المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة 

تحقيق  فــتــح  اإلثــنــيــن  أمــــس  روســـيـــا  أعــلــنــت  ب(:  )أ ف   - مــوســكــو 
أيام  بعد  قضاة  وثالثة  الدولية  الجنائية  المحكمة  مدعي  بحق  جنائي 
فالديمير  الــروســي  الرئيس  بحق  توقيف  مــذكــرة  المحكمة  إصـــدار  على 
التحقيق  لجنة  وقالت  اوكرانيا.  في  حــرب«  »جرائم  خلفية  على  بوتين 
الجنائية  المحكمة  مدعي  بينهم  القضاة  هــؤالء  إن  بيان  في  الروسية 
توقيف  الــى  )تــهــدف(  قانونية  غير  قـــرارات  »أصـــدروا  خــان  كريم  الدولية 
تم  »لقد  مضيفة:  األطــفــال«،  حقوق  ومفوضة  الــروســي  االتــحــاد  رئيس 
فتح تحقيق جنائي«.  ومن ثم فإن كريم خان مدعي المحكمة الجنائية 
بأنه  إجــراءات جنائية ضد شخص معروف  »بدأ  الدولية مستهدف ألنه 
بريء وأرفقها باتهام غير قانوني بارتكاب جريمة خطرة أو خطرة بشكل 
وكانت  أجــنــبــيــة«.  دولـــة  ممثل  على  لهجوم  »التحضير  وكــذلــك  ــاص«،  خـ
المحكمة التي تتخذ مقرا في الهاي بهولندا قد أصدرت مذكرة التوقيف 
بحق الرئيس الروسي على خلفّية »جريمة الحرب المفترضة المتمّثلة 
أوكرانيا  في  المحتّلة  المناطق  القانوني ألطفال من  غير  الترحيل  في 

إلى روسيا االّتحادّية« منذ بدء الغزو. 

بزي�ارة  يق�وم  ال�ض�ابق  تاي�وان  رئي��ض 

غي�ر م�ض�بوقة لل�ضي�ن الأ�ض�بوع المقب�ل 

تايبيه - )أ ف ب(: يقوم الرئيس التايواني السابق ما ينغ جيو بزيارة 
للجزيرة  حالي  أو  سابق  لرئيس  األولـــى  هــي  المقبل،  األســبــوع  للصين 
االثنين.  أمــس  باسمه  المتحدث  أعلن  ما  على  عــاًمــا،   70 من  أكثر  منذ 
وأوضــــح الــنــاطــق أن مــا يــنــغ جــيــو لــن يــذهــب إلـــى بكين وال يــنــوي لقاء 
إلى شيانغتان،  المقابل، سيذهب بشكل خاص  الحكومة الصينية. وفي 
والديه، بحسب مكتبه  رأس  شــرق(، مسقط  في مقاطعة هونان )جنوب 
الذي اضاف أن زيارته تهدف، عالوة على تحية ذكرى أجداده، إلى الترويج 
للتواصل بين الشباب.  وتحسنت العالقات مع البر الرئيسي بشكل كبير 
اثناء والية ما )2008-2016( وبلغت أوجها في قمة جمعته مع الرئيس 
هو  السابق  والــرئــيــس   .2015 عــام  سنغافورة  فــي  جينبينغ  شــي  الصيني 
التقارب مع  وهو حزب يفضل  »الكومينتانغ«،  القومي  الحزب  عضو في 
البر الصيني أكثر من »الحزب الديمقراطي التقدمي« للرئيسة الحالية 
تساي إينغ وين. وتعتبر الصين تايوان التي تديرها حكومة ديمقراطية 
منذ نهاية الحرب األهلية الصينية عام 1949 جزءا ال يتجزأ من أراضيها 

ويمكنها أن تستعيدها بالقوة إذا ما لزم األمر. 

بوتين يعد باإمداد اإفريقيا بالحبوب في حال 

الأوكرانية  ال�ضادرات  اتفاق  تجديد  عدم 

أمس  بوتين  فالديمير  الــروســي  الرئيس  وعــد  ب(:  ف  )أ   - موسكو 
االثنين بإمداد إفريقيا بالحبوب في حال لم يتم تجديد االتفاق حول 
صادرات الحبوب األوكرانية خالل شهرين في ختام التمديد الذي أعلنه 
أردوجــان. وقال بوتين في خطاب  يوم السبت نظيره التركي رجب طيب 
المطاف  نهاية  في  قررنا  »إذا  أفــارقــة:  مسؤولين  أمــام  موسكو  في  ألقاه 
عدم تمديد هذا االتفاق خالل ستين يوما فنحن على استعداد لنسلم 
إلى  االخيرة  اآلونــة  في  إرسالها  تم  التي  الكميات  كل  روسيا  من  مجانا 
بإخالص  »تفي  روسيا  أن  إلــى  وأشــار  إفريقيا«.  في  حاجة  األكثر  الــدول 
والــوقــود وغيرها من  الــغــذاء واألســمــدة  تــوريــد  فــي  بكل تعهداتها، ســواء 
المنتجات المهمة لدول القارة، ومن ثم تسهم في ضمان أمنها الغذائي 
والطاقي«. وكرر مرة أخرى انتقاده لألوروبيين، واتهمهم باحتكار الحبوب 
التي تغادر الموانئ األوكرانية. وأوضــح: »تم إرسال 3 ماليين طن فقط 
من الحبوب إلى إفريقيا و1.3 مليون إلى الدول األشد فقرًا في إفريقيا«، 
في حين »تم ارسال 12 مليون طن من روسيا« إلى القارة. وأكد الرئيس 
الروسي في خطابه أن موسكو »ستقرر مشاركتها المستقبلية« في اتفاق 
يــوم السبت حتى 18 مــايــو، بــشــرط »ضمان  تــمــديــده  تــم  الـــذي  الــحــبــوب 

التنفيذ العادل والكامل له«. 

ال��ض�رط�ة ال�ب�اك��ض�ت�ان�ي�ة ت�ع�ت�ق�ل 

خان  عمران  اأن��ضار  م�ن  ال�ع��ض�رات 
الهور - رويترز: قال حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران 
خان والشرطة أمس االثنين ان قوات االمن ألقت القبض على العشرات 
ــار حملة  مــن أنــصــار خـــان ومــســاعــديــه فــي مــداهــمــات بمدينتين فــي اطـ
االمــن.  قـــوات  مــع  مــؤخــرا  انــدلــعــت  اشتباكات  فــي  المتورطين  تستهدف 
واشــتــبــك أنــصــار حــزب حــركــة االنــصــاف الـــذي يــقــوده خــان مــع الشرطة 
منزله  من  العتقاله  محاولة  خــالل  الماضي  االسبوع  الهــور  مدينة  في 
قبل أن يشتبكوا الحقا مع الشرطة في اسالم اباد لدى وصوله للمثول 
فــؤاد تشودري وهو أحد مساعدي خان  أمــام محكمة يوم السبت.  وقــال 
الهور  في  الحزب  أنصار  من   285 نحو  على  القبض  إلقاء  تم  لرويترز: 
الماضية.  الليلة  القادة  كبار  الشرطة منازل جميع  داهمت  اباد.  وإسالم 
الــوزراء من عام 2018  وشغل خان نجم الكريكيت السابق منصب رئيس 
الى أن أطيح به في تصويت برلماني في 2022. ويطالب خان منذ ذلك 
أنحاء  في  احتجاجية  مسيرات  وينظم  مبكرة  انتخابات  بإجراء  الحين 
البالد للضغط لتنفيذ مطلبه. ويرفض خليفته في رئاسة الوزراء شهباز 
شريف طلبه ويقول ان االنتخابات ستجري في موعدها المقرر في وقت 

الحق من هذا العام.

للم�رة الأول�ى  الفيت�و  باي�دن ي�ض�تخدم 

�ض�د اقت�راح قان�ون قدم�ه الجمهوري�ون 
أمس  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  استخدم  ب(:  ف  )أ   - واشنطن 
اإلثنين الفيتو الرئاسي للمرة األولى في عهده ضد اقتراح قانون قّدمه 
الجمهوريون يحّد من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات 
تراعي المعايير البيئية واالجتماعية والُحكم الرشيد. وجاء في تغريدة 
أطلقها بايدن أن التشريع من شأنه أن يعّرض للخطر »مّدخرات التقاعد 
يعارضه جناح  مــا  وهــو  قــانــونــي«،  غير  الخطر  عــوامــل  فــي  النظر  بجعل 
اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري. ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى 
»االستثمارات المسؤولة« )إيه إس جي( أمر ينطوي على تدّخل سياسي. 
ــوب أن يتمّكن مــديــر خــطــة االدخــــار مــن أن  ــّدد بــايــدن عــلــى وجـ وشــ
»يحمي مّدخرات ُجنيت بشّق النفس سواء أعجب ذلك النائبة مارجوري 
ــارة إلـــى الــعــضــو الــجــمــهــوري في  ــ تــايــلــور جــريــن أم لـــم يــعــجــبــهــا، فـــي إشـ
في  المتطرف  اليمين  جناح  شخصيات  أبــرز  من  تعد  التي  الكونجرس 
الحزب الجمهوري. وكان الجمهوريون قد استغلوا غالبيتهم الضئيلة في 
مجلس النواب لتمرير التشريع. وعلى الرغم من تمتع الديمقراطيين 
وانضمام  أعضاء  ثالثة  ب  تغيُّ فــإن  الشيوخ  مجلس  في  ضئيلة  بغالبية 
اثنين إلى الجمهوريين كان كافيا إلقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس. 

ويقول مؤيدو التشريع إن عوامل »االستثمارات المسؤولة« تحّددها 
هواجس اجتماعية يسارية ويجب أال تشكل جزءا من التعامالت المالية. 

} الرئيسان الصيني والروسي خالل لقائهما في الكرملين بموسكو. )أ ف ب(

} جو بايدن وبنيامين نتنياهو.

} رئيس الوزراء الفلسطيني.

استنكر  ب(:  ف  )أ   – اهلل  رام 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
تصريحات  اإلثنين  أمــس  أشتية 
وزير المالية اإلسرائيلي اليميني 
المتطرف بتسلئيل سموطريتش 
حول عدم وجود شعب فلسطيني 
»قاطع  ودلــيــل  »تحريضية«  بأنها 
العنصري  الصهيوني  الفكر  على 
الــمــتــطــرف«. وقــــال أشــتــيــة »هـــذه 
ــات الـــتـــحـــريـــضـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة مـــــــــع الــــــمــــــقــــــوالت  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــسـ ــ ــنـ ــ مـ
بال  +أرض  األولــــــى  الــصــهــيــونــيــة 
وأن  أرض+،  ــــال  بـ لـــشـــعـــب  ــب  ــعـ شـ
)مــتــنــازع  الفلسطينية  األراضـــــي 
الــمــيــعــاد...  وأنــهــا أرض  عــلــيــهــا(، 

ادعاءات واهية ووهمية«.
وكــان سموطريتش صــّرح في 
بــاريــس يـــوم األحـــد خـــالل إحــيــاء 
ذكـــــرى وفـــــاة الـــنـــاشـــط الــفــرنــســي 
اليمين  من  المقّرب  اإلسرائيلي 
ــي جــــــاك كـــوبـــفـــر »ال  ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
يوجد فلسطينيون ألنه ال يوجد 
شــعــب فــلــســطــيــنــي«، وفـــق مــا جــاء 
عبر  تداوله  تّم  في مقطع مصّور 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. 

ــذي  ــ وأضـــــــــــاف ســــمــــوطــــريــــتــــش الــ
ــبـــل نـــحـــو ثــــالثــــة أســـابـــيـــع  أثـــــــار قـ
ضــجــة وإدانــــة دولــيــة إثـــر تصريح 
لـــه بـــضـــرورة »مـــحـــو« بــلــدة حـــوارة 
 2000 »بــعــد  معلنا  الفلسطينية 
ــنـــفـــى يــــعــــود شــعــب  ــي الـــمـ ــ عــــــام فـ

إسرائيل إلى ديارهم«.
وتـــابـــع »هـــنـــاك عــــرب حــولــهــم 
ال يحبون ذلــك... اخترعوا شعبا 
وهــمــيــا ويـــدعـــون حــقــوقــا وهــمــيــة 
في أرض إسرائيل فقط لمحاربة 
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة«.  وأضـــاف 
الــتــاريــخــيــة،  الحقيقة  هــي  »هــــذه 
الــتــوراتــيــة...  الحقيقة  هــي  هـــذه 
التي يجب أن يسمعها العرب في 
إســـرائـــيـــل وكـــذلـــك بــعــض الــيــهــود 
الــمــشــكــكــيــن فـــي إســـرائـــيـــل، هــذه 
هنا  ــســمــع  ُت أن  يــجــب  الــحــقــيــقــة 
فـــي قــصــر اإللـــيـــزيـــه، وفـــي البيت 
األبــيــض فــي واشــنــطــن، والجميع 
بحاجة إلى سماع هذه الحقيقة، 

ألنها الحقيقة«. 
وأدلــــــــــــــــــــــى ســـــمـــــوطـــــريـــــتـــــش 
في  تجري  وقــت  فــي  بتصريحاته 
مــنــتــجــع شــــرم الــشــيــخ الــمــصــري 

مـــــبـــــاحـــــثـــــات إلعـــــــــــــــادة الــــــهــــــدوء 
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــبــــيــــن اإلســ ــن الــــجــــانــ ــيــ بــ
أشـــتـــيـــة  ورأى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.  
الـــمـــالـــيـــة  وزيــــــــر  تـــصـــريـــحـــات  أن 
عنجهية  »عــــن  تــنــم  اإلســـرائـــيـــلـــي 
القوة والغطرسة، ال تهز انتماءنا 
رئيس  وأكــد  ولتاريخنا«.  ألرضــنــا 
الــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى أن 
إسرائيل »دولة استعمارية أنشأها 
الـــمـــســـتـــعـــمـــرون والــمــســتــوطــنــون 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ اسـ أي  ــل  ــثــ مــ ــــت  ــعـ ــ ــوسـ ــ وتـ

استيطاني عبر التاريخ«.  
ــا  ـــ ـــر الـــــــمـــــــاضـــــــي، دعـ ــ ـــهـ ــ ـــشـ الـــ
ســمــوطــريــتــش عــبــر حــســابــه على 
ـــوارة  ــو« بـــلـــدة حـ ــحـ ــى »مـ تــويــتــر إلــ
الضفة  شــمــال  فــي  الفلسطينية 
الغربية المحتلة، قبل أن يتراجع 
عـــن ذلــــك بــعــد تـــعـــرض مــنــشــوره 
إلدانة دولية واسعة. وكانت البلدة 
مـــســـرحـــا لـــهـــجـــوم بــــإطــــالق الـــنـــار 
مقتل  إلــى  وأدى  فلسطيني  نفذه 
األثــر،  وعلى  اثنين.  إسرائيليين 
هاجم عشرات المستوطنين بلدة 
حوارة وأحرقوا عددا من المنازل 

وعشرات المركبات.

اأ�ض�ت�ي��ة ي��ض��ف ت��ض�ري�ح��ات وزي�ر المالية 

والتحري�ضي�ة« ب��»ال��عن�ضرية  الإ�ضرائ�ي�ل��ي 
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)أ ف ب(:   – الــمــتــحــدة  األمـــم 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعــا 
االثنين  أمــس  غوتيريش  أنطونيو 
هدفها  تــقــديــم  إلـــى  الغنية  ــدول  الــ
بتحقيق الحياد الكربوني إلى عام 
القنبلة  فتيل  »نــزع  أجــل  من   2040
هذه  ومعظم  الموقوتة«،  المناخية 
اآلن تحقيق  تــعــهــدت حــتــى  الــــدول 

الهدف بحلول عام 2050.  
وقــــــال غـــوتـــيـــريـــش فــــي رســـالـــة 
بــالــفــيــديــو بــمــنــاســبــة نــشــر أحـــدث 
ــاخ الـــذيـــن  ــنــ ــمــ ــبــــراء الــ تـــقـــريـــر لــــخــ
ــتــــحــــدة، إن  جــمــعــتــهــم األمـــــــم الــــمــ
رقيقة  »البشرية تمشي على طبقة 
ــذا الــجــلــيــد يــذوب  مــن الــجــلــيــد وهــ
بـــســـرعـــة«، ووصــــــف الـــتـــقـــريـــر بــأنــه 

»دليل إرشادي لبقاء البشرية«.
يـــعـــتـــقـــد األمــــــيــــــن الــــــعــــــام أن 
الـــعـــالـــم ال يــــــزال بـــإمـــكـــانـــه الــحــد 
ــرارة إلــى  ــحــ ــات الــ ـــ ــن ارتــــفــــاع درجـ مـ
بعصر  مــقــارنــة  مــئــويــة  درجــــة   1,5+
ــكــــن ذلــــك  ــل الــــصــــنــــاعــــة، لــ ــبــ مـــــا قــ
في  حــاســم  تــقــدم  تحقيق  »يتطلب 
الــدول  الــمــنــاخــي... فــي كــّل  العمل 

والقطاعات«. 
وأضـــــــاف »يـــجـــب عـــلـــى جــمــيــع 
زر  على  الضغط  الفاعلة  الجهات 

الــتــقــديــم الـــســـريـــع«، الفــتــا إلـــى أن 
عن  مسؤولية  أقل  النامية  البلدان 
على  قدرة  وأقل  المناخي  االحترار 

تسريع انتقالها.
ــدان  ــلـ ــبـ الـ هــــو  األول  الــــهــــدف 
تلتزم  أن  »يــجــب  الــتــي  الــمــتــقــدمــة 
بتحقيق الحياد الكربوني في أقرب 
وقت ممكن من عام 2040، وهو حد 

ينبغي أن تعتزم جميعها بلوغه«.
ــدان  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــم الــ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ تـــــــهـــــــدف مـ
هــذه  مــثــل  قــدمــت  الــتــي  المتقدمة 
ــات إلــــى تــحــقــيــق الــحــيــاد  ــتـــزامـ االلـ
رغم   ،2050 عــام  بحلول  الــكــربــونــي 
أن بعضها أكثر طموحا مثل فنلندا 
والــســويــد  وألـــمـــانـــيـــا   )2035 )عـــــام 

 .)2045(
ــادات  ــتـــصـ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــالقـ ــ أمــ
قادتها  على  يتعين  فــإنــه  الناشئة، 
»االلتزام بتحقيق الحياد الكربوني 
ــام  ــت مـــمـــكـــن مــــن عـ ــ فــــي أقـــــــرب وقــ
الــبــلــدان  غــوتــيــريــش.   وفـــق   ،»2050
الــكــبــيــرة وضــعــت مواعيد  الــنــاشــئــة 
الكربوني،  الحياد  لتحقيق  بعيدة 
والهند   )2060( الصين  سيما  وال 

.)2070(
ــام لــألمــم  ــعــ ــيــــن الــ ـــدد األمــ ــ وشـ
ــنـــظـــم قــمــة  ــتـ ــي سـ ــ ــتـ ــ ــدة الـ ــحــ ــتــ ــمــ الــ

المناخي في سبتمبر، على  للعمل 
ــدول مــجــمــوعــة  ــ ــدور الــرئــيــســي لـ ــ الــ
عـــــن %80  ــة  ــؤولــ ــســ ــمــ الــ الـــعـــشـــريـــن 
مـــن انـــبـــعـــاثـــات غــــــازات االحــتــبــاس 
أن  يجب  والتي  العالمية  الــحــراري 
»يجتمع كل أعضائها معا في جهد 
مشترك... لجعل الحياد الكربوني 

حقيقة واقعة بحلول عام 2050«. 
ويتوقع غوتيريش من كل دول 
مجموعة العشرين تقديم التزامات 
جديدة »طموحة« و»شاملة لجميع 
غــازات  انبعاثات  لخفض  الــغــازات« 
نهاية  بحلول  الــحــراري  االحتباس 
لمؤتمر  والعشرين  الثامنة  الــدورة 
األطــــــراف )كـــــــوب28( الـــمـــقـــررة في 
ديسمبر في دبي مع أهــداف جدية 
ــات بـــيـــن عــامــي  ــاثـ ــعـ ــبـ لــخــفــض االنـ

2035 و2040. 
»جميع  العام  األمين  دعــا  كما 
نفسها  ــة  ــواءمــ مــ إلــــى  الـــقـــطـــاعـــات 
ــربــــونــــي بــحــلــول  ــكــ ــاد الــ ــيــ ــع الــــحــ ــ مـ
واضـــحـــة  خـــطـــط  ــع  ــ مـ  2050 عــــــام 
تحديدا  مشيرا  وسيطة«،  وأهـــداف 
إلــــى قــطــاعــات الــشــحــن والــطــيــران 
والـــصـــلـــب واألســـمـــنـــت واأللــمــنــيــوم 

والزراعة.

قــــال  رويـــــــتـــــــرز:   - واشــــنــــطــــن 
أنتوني  االمريكي  الخارجية  وزيــر 
بلينكن أمس االثنين ان الواليات 
أفــرادا من  المتحدة تصر على أن 
قـــوات الـــدفـــاع الــوطــنــي االثــيــوبــيــة 
والجبهة  االريترية  الدفاع  وقــوات 
وقــوات  تيجراي  لتحرير  الشعبية 
خالل  حرب  جرائم  ارتكبوا  أمهرة 
ــال اثـــيـــوبـــيـــا.  ــ ــمـ ــ الــــــصــــــراع فـــــي شـ
ــال بــلــيــنــكــن لــلــصــحــفــيــيــن ان  ــ ــ وقـ

الوطني  الدفاع  قــوات  من  عناصر 
ــة والـــــقـــــوات االريـــتـــريـــة  ــيـ ــوبـ ــيـ االثـ
ارتكبت أيضا جرائم  وقوات أمهرة 
بينها جرائم  مــن  االنــســانــيــة  ضــد 
وأشكال أخرى من  واغتصاب  قتل 

العنف الجنسي واالضطهاد. 
مـــن  أفـــــــــــــــــرادا  أن  وأضـــــــــــــــاف 
ــوات أمــهــرة ارتــكــبــوا جــرائــم ضد  قـ
أو  الترحيل  في  تتمثل  اإلنسانية 
ونـــفـــذوا تطهيرا  الــقــســري  الــنــقــل 

ــا مـــــن خـــــــالل مــعــامــلــتــهــم  ــيــ ــرقــ عــ
للمنتسبين الى تيجراي في غرب 

االقليم. 
ويأتي هذا الموقف االمريكي 
ــيـــا  ــعــــد زيــــــــــارة بـــلـــيـــنـــكـــن إلثـــيـــوبـ بــ
ــيـــث أشــــاد  االســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي حـ
اتفاق  تنفيذ  المحرز في  بالتقدم 
سالم في البالد لكنه لم يصل الى 
حــد قــبــول اثيوبيا مــن جــديــد في 

برنامج تجاري أمريكي.

لتقدي�م  الغني�ة  ال�دول  يدع�و  غ�وت�ي�ري���ش 

ه�دف بل�وغ الحي�اد الكربون�ي اإل�ى ع�ام 2040 

بغداد – الوكاالت: يلتقي رئيس الوزراء 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  اليوم  العراقي 
السدود  ملفات  مناقشة  أجــل  من  أردوجـــان 
ووجود  والــفــرات،  دجلة  نهري  على  التركية 
حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، 
كــمــا أفــــاد مــصــدر حــكــومــي أمــــس لــفــرانــس 

برس، باإلضافة إلى ملفات اقتصادية. 
ــى لمحمد  وســتــكــون هــذه الــزيــارة األولـ
شياع السوداني لتركيا منذ تسّلمه السلطة 
في أكتوبر 2022. وبحسب مستشار لرئيس 
ــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه،  الــــــــوزراء فـــّضـــل عــ
وسيلتقي  رسمي  »استقبال  هناك  سيكون 

رئيس الوزراء بالرئيس أردوجان«. 
الـــتـــي  ــفــــات  ــلــ ــمــ الــ »أبــــــــــرز  أن  وأضــــــــــاف 
سيناقشها رئيس الوزراء مع الجانب التركي 
هو ملف المياه وحزب العمال الكردستاني«. 
ــتـــب الــــســــودانــــي فــــي جــــريــــدة »ديـــلـــي  وكـ
ــارتـــه لــتــركــيــا أنــه  صـــبـــاح« الــتــركــيــة قــبــيــل زيـ
والتنسيق  التعاون  »كيفية  هناك  سيبحث 
احتياجاته  عــلــى  الـــعـــراق  حــصــول  لــضــمــان 
والتوسع  للتنمية  حياة  شريان  المياه  من 

الزراعي«. 
ــان »ضــبــط  ــرفــ ــطــ كــــذلــــك ســـيـــنـــاقـــش الــ
العراق  بين  المشترك  والتعاون  الــحــدود.. 
الــجــانــب االستخباري  فــي  وتــركــيــا وخــاصــة 

وتبادل المعلومات«. 
ــوف تــركــز  ــ ــى ذلـــــــك، ســ ــ وبــــاإلضــــافــــة إلــ

العراقية- المباحثات على تعزيز العالقات 
التركية في كافة المجاالت وخاصة المجال 

االقتصادي، كما كتب السوداني. 
ويــعــانــي الـــعـــراق مـــن انــخــفــاض مقلق 
ـــرات، الــلــذيــن  ــفـ لــمــنــســوب نــهــري دجــلــة والــ
ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مرارًا تركيا 
وإيران ببناء سدود تتسبب بخفض مستوى 

المياه الذي يصل إلى العراق من النهرين. 
كان  فقد  رســمــيــة،  احــصــاءات  وبحسب 
 %35 عند   2022 عــام  في  دجلة  نهر  مستوى 
فقط من متوسط معّدله خالل المائة عام 

الماضية. 
ــع األمـــطـــار  ــراجـ ــد األمـــــر ســــــوءًا تـ ــزيـ ويـ
وصوال إلى انعدامها خالل السنوات الثالث 

األخيرة وسوء استخدام المياه. 
علي  الــعــراق  فــي  التركي  السفير  وكــان 
على  الماضي  الصيف  رّد  قــد  غــونــاي  رضــا 
فيها  كتب  تغريدة  في  العراقية  االتهامات 
الـــعـــراق فقط  أن »الــجــفــاف لــيــس مــشــكــلــة 
بأكملها«،  ومنطقتنا  تركيا  مشكلة  وإنــمــا 
الــحــراري  لالحتباس  »نتيجة  أنــه  مضيفًا 
سيكون هناك مزيد من حاالت الجفاف في 
ُتهدر  »المياه  أن  واعتبر  القادمة«.  السنوات 
بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير 
إلى  اإلهـــدار«، مشيرًا  للحد من هذا  فورية 

أنه »يجب تحديث أنظمة الري«. 
الــمــصــدر الحكومي  الــمــقــرر وفــق  ومــن 
أن يثير رئيس الوزراء العراقي كذلك ملف 
حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــــذي يملك 

قواعد خلفية في شمال العراق. 
المنطقة  تلك  فــي  مـــرارًا  تركيا  وتــشــّن 
ــارات ضـــّد حـــزب الــعــمــال  ــ عــمــلــيــات بــريــة وغـ
أنقرة وحلفاؤها  الذي تصّنفه  الكردستاني 

الغربيون »إرهابيًا«. 
وتــمــلــك أنـــقـــرة مــنــذ 25 عـــامـــًا كــذلــك 
ــد الــعــســكــريــة فــــي شــمــال  ــواعـ ــقـ عــــشــــرات الـ

العراق. 
مدنيين  تسعة  قتل   2022 يوليو  وفــي 
العراق، حّملت  كردستان  إقليم  بقصف في 
تركيا  نفت  فيما  مسؤوليته،  أنــقــرة  بــغــداد 

عالقتها باألمر. 

تعهدت  ــاالت:  ــوكـ الـ  – بــروكــســل 
تقديم  أمــس  األوروبــيــة  المفوضية 
مــلــيــار يـــــورو لــمــســاعــدة تــركــيــا في 
يــورو  و108 ماليين  اإلعــمــار،  ــادة  إعـ
كــمــســاعــدات  دوالر(  مــلــيــون   115(
إنسانية لسوريا بعد زلزال 6 فبراير 
الذي أودى بحياة أكثر من 56 ألف 

شخص في البلدين.
وأكـــــــــدت رئـــيـــســـة الـــمـــفـــوضـــيـــة 
ــوال فــون ديــر اليين  األوروبـــيـــة أورســ
فـــي مــؤتــمــر دولـــــي لــلــمــانــحــيــن في 
الناجين  »احــتــيــاجــات  أّن  بــروكــســل 

هائلة ويجب تلبيتها على الفور«.
ــّدر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب  ــ وقــ
جراء  تركيا  خسائر  أردوجـــان  طيب 
مــلــيــارات   104 ــوالـــي  »بـــحـ الــــزلــــزال 

دوالر« )97 مليار يورو(.  
وقال في مداخلة عبر الفيديو 
أن  المستحيل  »من  المؤتمر  خالل 
تتمكن دولة من مواجهة كارثة بهذا 
وضعها  كــان  مهما  وحدها،  الحجم 

االقتصادي«. 
ألفا   50 بحياة  الــزلــزال  وأودى 
آلخر  وفــًقــا  تركيا  فــي  شخصًا  و96 

تقرير رسمي، و6 آالف في سوريا.
الـــزلـــزال مــنــازل ماليين  ــر  ودّمــ
األشــخــاص فــي جــنــوب شـــرق تركيا 

وشــمــال ســـوريـــا، حــيــث يــعــيــش عــدد 
كــبــيــر مـــن الــالجــئــيــن أو الــنــازحــيــن 

بسبب النزاع السوري.  
تكلفة  المتحدة  األمــم  وقــدرت 
بـ  فــي ســوريــا  العاجلة  اإلصــالحــات 

14,8 مليار دوالر.
بــأنــهــا سترفع  وأفــــادت ألــمــانــيــا 
إلى  الــزلــزال  لضحايا  مساعداتها 
أعلنت  حين  فــي  يـــورو،  مليون   240
فرنسا مساعدات إضافية بقيمة 12 
مليوًنا لُتضاف إلى 30 مليوًنا كانت 

خصصتها لتركيا وسوريا.
أعرب  أسبوعين،  حوالي  ومنذ 
ــم الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي  بــرنــامــج األمـ
عن أسفه لضعف االستجابة لدعوة 
طـــارئـــة أطــلــقــتــهــا األمــــم الــمــتــحــدة 
فـــي مــنــتــصــف فــبــرايــر لــجــمــع أكــثــر 
 400 ونحو  لتركيا،  دوالر  مليار  من 

مليون دوالر لسوريا.  
ولم ُيلّب النداء من أجل تركيا 
بالمئة   16 بنسبة  ســوى  اآلن  حتى 

فقط.

خبير اأممي: انتهاكات اإيران قد ت�سل اإلى م�ستوى الجرائم �سد الإن�سانية

رئي�ش الوزراء العراقي يزور تركيا لمناق�سة ملف المياه وحزب العمال الكرد�ستاني

ي������ورو  ملي��ار  تخ�س��ش  الأوروبي�ة  المفو�س���ية 

لتركي�ا و108 ماليي�ن ي�ورو ل�س�وريا بع�د الزل�زال 

} رئيس الوزراء العراقي. )أ ف ب(

جنيف – )رويترز(: قال خبير عينته األمم 
ــان أمــــس إن  ــسـ الــمــتــحــدة لــمــجــلــس حــقــوق اإلنـ
السلطات اإليرانية ارتكبت انتهاكات في الشهور 
ضد  جــرائــم  مستوى  إلــى  تصل  ربــمــا  الماضية 
والسجن  القتل  حــاالت  إلــى  مشيرا  اإلنسانية، 
واإلخــــفــــاء الـــقـــســـري والـــتـــعـــذيـــب واالغـــتـــصـــاب 

والعنف الجنسي واالضطهاد.
وشهدت إيران احتجاجات واسعة بعد وفاة 
الــشــابــة الــكــرديــة اإليـــرانـــيـــة مــهــســا أمــيــنــي بعد 
احــتــجــازهــا لـــدى شــرطــة االخــــالق فــي سبتمبر 

الماضي.
وقال جاويد رحمن المقرر الخاص المعني 
بحالة حقوق اإلنسان في إيران للمجلس التابع 
والــذي يتخذ من جنيف مقرا  المتحدة  لألمم 
تــوفــيــت  ــــة عــلــى أن مــهــســا أمــيــنــي  أدلـ لـــديـــه  إن 

»نتيجة ضرب شرطة األخالق لها«.
ــي إن مــهــســا  ــ ــرانـ ــ إيـ وقـــــــال طـــبـــيـــب شــــرعــــي 
قبل  لديها  كانت  صحية  ظــروف  بسبب  توفيت 
للضرب على  تعرضها  نتيجة  وليس  احتجازها 

الرأس واألطراف.
وأضاف رحمن وهو خبير مستقل أن نطاق 
في  السلطات  ارتكبتها  التي  الجرائم  وفــداحــة 
بعد  االحتجاجات  أوســع ضد  قمع  إطــار حملة 
وفاتها »يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية 

وال سيما الجرائم ضد اإلنسانية«.
قتلوا  شــخــصــا   527 نــحــو  أن  رحــمــن  ــر  وذكــ
بــيــنــهــم 71 طــفــال وأن  فـــي االحـــتـــجـــاجـــات مـــن 
مـــن بــيــن الــقــتــلــى مـــن تــعــرضــوا لــلــضــرب حتى 
الموت على أيدي قوات األمن. ونقل عن أطباء 
إيرانيين قولهم إن طلقات الرصاص استهدفت 
وأعضاءهن  وصدورهن  والفتيات  النساء  وجــوه 

التناسلية.
وأضاف رحمن في كلمته »األطفال المفرج 

عنهم تحدثوا عن اعتداءات جنسية وتهديدات 
ــعـــق بــالــصــدمــات  ــد والـــصـ ــلـ ــتـــصـــاب والـــجـ بـــاالغـ
الكهربائية وتعرضهم إلغراق رؤوسهم في الماء 
ملفوفة  أوشــحــة  مــن  أو  أذرعــهــم  مــن  وتعليقهم 

حول أعناقهم«.
وعبر عن غضبه من إعدام أربعة أشخاص 
على األقل مرتبطين باالحتجاجات وقال إن ما 
الــبــالد منذ  فــي  أعــدمــوا  مجموعه 143 شخصا 

يناير بعد »محاكمات غير عادلة بشكل صارخ«.
بــالــمــقــابــل قـــــال الــســفــيــر اإليـــــرانـــــي عــلــي 
الــمــزاعــم خــيــالــيــة وأن  لــلــمــجــلــس إن  بــحــريــنــي 
المجلس يستهدف بالده. وتابع قائال »يحاولون 
تصوير تخيالتهم على أنها حقيقة الوضع في 

إيران«.
الــمــؤلــف مــن 47 عضوا  الــمــجــلــس  وصـــوت 
وهـــو الــجــهــة الــوحــيــدة الــمــكــونــة مـــن حــكــومــات 

لحماية حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم 
في نوفمبر على إجراء تحقيق مستقل في قمع 
إيران لالحتجاجات وهو ما يجري العمل عليه 
األدلــة  األحــيــان  بعض  فــي  واستخدمت  حاليا. 
ــرى لمجلس  ــ الـــتـــي جــمــعــت فـــي تــحــقــيــقــات أخـ
حــقــوق اإلنـــســـان الــتــابــع لــألمــم الــمــتــحــدة أمــام 

المحاكم الدولية.

قــبــل أيــــام، وتــحــديــدا فــي 15 مــــارس الــحــالــي، 
ــوم الـــعـــالـــمـــي لــمــكــافــحــة  ــيــ ــالــ ــم بــ ــالــ ــعــ احـــتـــفـــى الــ
والــعــداء لإلسالم  الــكــراهــيــة  »اإلســالمــوفــوبــيــا« أي 

والمسلمين وذلك تنفيذا لقرار األمم المتحدة.
االحتفاء تجسد أساسا في بيان أصدره األمين 
وتحليالت  مقاالت  وبعض  المتحدة،  لألمم  العام 
التي  الــعــامــة  التصريحات  وبــعــض  الــظــاهــرة،  عــن 

صدرت عن دول عربية وإسالمية.
الكراهية  إلى أن ظاهرة  أن ننبه  بداية، علينا 
خطيرا  حــدا  بلغت  والمسلمين  لإلسالم  والــعــداء 
جـــدا فــي الــــدول الــغــربــيــة، وبـــاألخـــص فــي أمريكا 

وأوروبا.
هـــذا مــا تــؤكــده الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عــن األمــم 

المتحدة وعن الدول الغربية نفسها. 
ــريـــف األمــــم  ــعـ »اإلســــالمــــوفــــوبــــيــــا« بـــحـــســـب تـ
المسلمين  ضد  والتحيز  الكراهية  هي  المتحدة 
المسلمين  تــجــاه  والــعــدائــيــة  والتمييز  واإلســــالم، 

بسبب دينهم وثقافتهم.
ــا« عــلــى الـــعـــديـــد من  ــيـ ــوبـ ــوفـ وتـــقـــوم »اإلســـالمـ
األفـــكـــار الــمــغــلــوطــة والــمــعــلــومــات الــخــاطــئــة التي 
والــمــســلــمــيــن مثل  اإلســــالم  تــشــويــه صــــورة  تتعمد 
االعتقاد بأن المسلمين جميًعا هم »إرهابيون«، أو 
والكراهية ضد غير  العنف  أن اإلسالم يحث على 

المسلمين.
تقرير لألمم المتحدة ذكر أن »الشك والتمييز 
إلى  المسلمين وصلت  تجاه  الصريحة  والكراهية 

أبعاد وبائية«. أي أصبحت وباء بالغ الخطورة.
ــي الــــــدول الـــتـــي يمثل  ــه »فــ وذكـــــر الــتــقــريــر أنــ
يتعرضون  ما  غالًبا  فإنهم  أقلية،  المسلمون  فيها 
للتمييز في الحصول على السلع والخدمات، وفي 
العثور على عمل وفي التعليم، كما أنهم يحرمون 
تــصــورات  بسبب  الجنسية،  مــن  الــــدول  بــعــض  فــي 

تفيد بأن المسلمين يمثلون تهديدات لألمن«.
ونـــعـــرف بــالــطــبــع الـــوقـــائـــع الــتــي تــجــســد هــذا 
الــعــداء لــإلســالم مــثــل حـــرق نــســخ مــن المصحف 
واإلســـاءة  أوروبــيــة،  مــن عاصمة  أكثر  فــي  الشريف 
المسلمين في  الكريم، واالعتداءات على  للرسول 

الدول األوروبية.. الخ.
الــوكــالــة األوروبــيــة للحقوق األســاســيــة أجــرت 
من   %31 حــوالــي  أن  أثــبــت   2017 ــام  عـ اســتــطــالعــا 

الــمــســلــمــيــن فـــي أوروبــــــا تــعــرضــوا لــإلقــصــاء غـــداة 
إيــقــافــهــم  تـــم  مــنــهــم  وأن %42  عـــمـــل،  عـــن  الــبــحــث 
الشرطة ألسباب تخص  عــام واحــد من طــرف  في 
تفاقم  الوضع  هذا  والثقافية.  الدينية  خلفياتهم 

بشدة منذ ذلك الوقت.
المهم أن هذا الوضع الخطير وكل هذا العداء 
لــإلســالم والــمــســلــمــيــن ســـوف يــتــفــاقــم فــي الــفــتــرة 
الــمــقــبــلــة ألســـبـــاب كــثــيــرة فـــي مــقــدمــتــهــا الــصــعــود 
الــدول  كل  في  المتطرف  اليمين  لقوى  المخيف 
األوروبية. وكما هو معروف فإن هذه القوى تعتبر 
مواقعها  لتدعيم  أداة سياسية  لإلسالم  العداء  أن 
وزيادة شعبيتها والوصول إلى السلطة. لهذ تؤجج 
أصــوات  بكسب  كفيل  هــذا  أن  وتعتبر  الــعــداء  هــذا 

الناخبين.
سيواجه  القادمة  السنوات  في  أنه  هذا  معنى 
الــمــســلــمــون فــي أوروبـــــا وأمــريــكــا بـــالـــذات أوضــاعــا 
صعبة وسوف تزداد بشكل خطير حمالت الكراهية 

والعداء لإلسالم والمسلمين.
ــدول  ــن الـــغـــريـــب أن الــ ــذا مـ ــل هــ ــوء كـ عــلــى ضــ
بيوم  الــعــالــمــي  االحــتــفــاء  تستغل  لــم  اإلســالمــيــة 
ــي تــنــبــه الـــعـــالـــم إلــى  مــكــافــحــة اإلســـالمـــوفـــوبـــيـــا كـ
ــراءات  ــ ــارا وإجــ ــكـ خـــطـــورة الــظــاهــرة وكـــي تــطــرح أفـ

وسياسات تطالب بها لمواجهتها.
اإلسالمية  الـــدول  تــطــرح  أن  مثال  نتوقع  كنا 
الدول  على  المطالب  من  مجموعة  رسمي  بشكل 
فعلها  رد  تــحــدد  وأن  الــظــاهــرة  لمواجهة  الغربية 
ومواقفها الرسمية في حال استمرار هذه الكراهية 

وهذا العداء.
لألسف لم يحدث هذا وكل ما حدث كما ذكرت 

بضع بيانات إنشائية.
العربية  الـــدول  تضع  بــأن  مـــرارا  طالبت  لقد 
والمسلمين  لــإلســالم  الــعــداء  قضية  واإلســالمــيــة 
أجندة  صلب  فــي  الــغــرب  فــي  المسلمين  وحــمــايــة 
الدول  مواجهة  من  تجعل  وأن  الرسمية  العالقات 
هذه  لتطور  األساسية  الشروط  أحــد  لها  الغربية 

العالقات.
طــالــمــا اســتــمــر هـــذا الـــوضـــع وهــــذا الــتــراخــي 
الــعــربــي واإلســـالمـــي لــن ينحسر الــعــداء لــإلســالم 
ذاته  حد  في  التراخي  هــذا  وسيكون  والمسلمين، 

أحد أسباب تفاقم هذا العداء.

ماذا فعلنا في يوم

مكافحة »الإ�سالموفوبيا«؟!
السيد زهره

} السلطات اإليرانية شنت حملة قمع واسعة ضد المحتجين.

توقي�ع  يعي�ق  ال�سيعي��ة  ال�ف��س�ائ��ل  دع��م 

اتفاقي�ة اأمني�ة �س�املة بي�ن الع�راق واإيران

بغداد - د. حميد عبداهلل:
حط أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني والوفد 
العراق  بين  شاملة  أمنية  اتفاقية  توقيع  إلــى  متطلعا  بــغــداد  فــي  لــه  المرافق 
الــوزراء العراقي  وإيــران. لكن المسؤول اإليراني سمع كالما مشفرا من رئيس 
ساحة  أراضيه  تكون  بــأن  يسمح  لن  العراق  بــأن  مفاده  السوداني  شياع  محمد 
بأنها  المسلحة  الفصائل  المسلحة. وفسر مراقبون في بغداد كلمة  للفصائل 
إشارة إلى الفصائل الشيعية المدعومة من إيران والتي تستحوذ على السلطة 
والنفوذ والمال في العراق.  وقال مكتب السوداني في ختام اللقاء الذي ضم 
شمخاني والسوداني إن رئيس الوزراء العراقي أبلغ شمخاني رفضه القاطع ألن 
منطلقًا  تكون  أن  أو  المسلحة،  الجماعات  لوجود  مسرحا  العراق  أرض  تكون 

الستهدافها، أو أّي مساس بالسيادة العراقية.
ــار بــنــحــو واضــــح إلــى  ويــقــول مــصــدر فــي مــكــتــب الــســودانــي إن األخــيــر أشــ
األمريكية  الــمــســيــرة  الــطــائــرات  قــبــل  مــن  تستهدف  الــتــي  الشيعية  الــفــصــائــل 

واإلسرائيلية ما ينعكس بالضعف على األمن الوطني العراقي.
وراح  االجتماع  في  المفردة  هذه  تجاهل  شمخاني  فإن  المصدر  وبحسب 

يكرر قوله: »إن أمن العراق وإيران قضية واحدة ال تنفصل«.
وتسعى إيران إلى توقيع اتفاقية أمنية شاملة مع العراق غير أن حكومة 
أية  دورهــا  يحجم  والتي  المتنفذة  الشيعية  الفصائل  بقاء  أن  تــرى  السوداني 
حكومة عراقية منتخبة سوف يجهض أية اتفاقية، وعلى إيران أن تكون صريحة 
أنها  أم  عنها  للتخلي  فعال  كانت مستعدة  إذا  وما  المليشيات  من  موقفها  في 
ستستمر بدعمها مهما كان األمر. وتزعم طهران في لقاءاتها مع المسؤولين 
العراقيين أال سلطة لها على المليشيات العراقية، وأن تلك المليشيات تعمل 
المتعاقبة  العراقية  الحكومات  لكن  ومواقفها  إيـــران  توجهات  عــن  معزل  فــي 
كانت تلمس الدور اإليراني في دعم تلك المليشيات وتغولها على حساب القرار 
السيادي العراقي. وتريد إيران أن تستثمر تطبيع عالقاتها مع المملكة العربية 
لتوسع من دائرة عالقاتها االقتصادية واألمنية في اإلقليم تحت غطاء العمل 

على استقرار المنطقة أمنيا واقتصاديا.

} رئيسة المفوضية األوروبية: احتياجات الناجين هائلة. )أ ف ب(

الـــمـــتـــمـــردون  تـــوصـــل  ب(:  ف  )أ   – دبـــــي 
بها  المعترف  اليمنية  والحكومة  الحوثيون 
دولــيــا الــى اتــفــاق لــتــبــادل أكــثــر مــن 800 أسير 
ــا أعــلــن  ــي بــــــرن، عـــلـــى مــ خـــــالل مـــفـــاوضـــات فــ
الجانبان أمس االثنين، في بادرة أمل جديدة 
مع تسارع الجهود إلنهاء الحرب. وجاء إعالن 
التبادل بعد أيام على إعالن السعودية وإيران 
النزاع  فــي  متعارضة  أطــرافــا  تدعمان  اللتين 
عالقاتهما  استعادة  على  اتفاق  الى  توصلهما 

الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة. 
وقـــــال رئـــيـــس وفــــد الــحــوثــيــيــن إلــــى بــرن 
ــادر الـــمـــرتـــضـــى: »تــــــّم االتــــفــــاق عــلــى  ــقـ ــدالـ ــبـ عـ
تــنــفــيــذ صــفــقــة تـــبـــادل تــشــمــل« مـــا يــزيــد على 
»المسيرة«  قــنــاة  نقلت  حسبما  شــخــًصــا،   880
واستولى  اهلل«.  »أنــصــار  حركة  باسم  الناطقة 
في  اليمنية صنعاء  العاصمة  على  الحوثيون 
بينهم  نفسها  الــســنــة  فــي  بـــدأ  نـــزاع  فــي   2014
وبــيــن الــقــوات الــحــكــومــيــة. وفـــي الــعــام التالي 

في  تــدخــل  عسكريا  تحالفا  الــســعــوديــة  ــادت  قـ
الذي  النزاع  فاقم  الحكومة، ما  الحرب لدعم 
خّلف مئات اآلالف من القتلى وتسّبب بواحدة 

من أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم.
وأســفــر وقـــف إلطــــالق الــنــار تــم الــتــوصــل 
إلــيــه فــي أبــريــل الــمــاضــي إلــى تــراجــع حــاد في 
أكتوبر،  في  الهدنة  وانتهت  القتالية.  األعمال 
لكن القتال بقي إلى حد كبير معلقا. وبموجب 
االتــفــاق، ســُيــفــرج الــحــوثــيــون عــن 181 أســيــًرا، 
ــيــــون، مــقــابــل 706  ــودانــ بــيــنــهــم ســـعـــوديـــون وســ
معتقلين لهم لدى القوات الحكومية، بحسب 

المرتضى. 
 ونقلت قناة »المسيرة« عن المرتضى الذي 
يرأس اللجنة الوطنية لشؤون األسرى: »سيتم 
أســابــيــع«.  ثــالثــة  بــعــد  الــتــبــادل  صفقة  تنفيذ 
ــى إمــكــانــيــة عــقــد جــولــة  وأشــــــار الــمــرتــضــى إلــ
جــديــدة مــن مــبــاحــثــات إطـــالق األســــرى خــالل 
األشــهــر الــمــقــبــلــة. وأفــــاد مــاجــد فــاضــل عضو 

الحوثيين  ــأن  بـ الــمــفــاوض  الــحــكــومــي  الــوفــد 
اللواء  األســبــق  الــدفــاع  وزيــر  ســراح  سيطلقون 
محكوم  صحفيين  وأربــعــة  الصبيحي  محمود 
ــاء عـــدد مـــن الــقــيــادات  ــنـ عــلــيــهــم بـــاإلعـــدام وأبـ

الحكومية اليمنية.
عدم  فــّضــل  يمني  مــســؤول حكومي  وقـــال 
لإلعالم  الحديث  مخّول  غير  ألنــه  اسمه  ذكــر 
إن الــتــبــادل يــشــمــل إطــــالق الــحــوثــيــيــن ســـراح 
الشهر  هــذا  وبــدأت  سودانيين.  و3  سعوديا   15
مفاوضات في برن بين ممثلين عن الحكومة 
المتحدة  األمم  بإشراف  والحوثيين،  اليمنية 
واللجنة الدولية للصليب األحمر، بعد ثمانية 

أعوام حرب. 
المتحدة  لألمم  الــخــاص  المبعوث  وقــال 
لليمن هانس غروندبرغ في بيان حينها: »مع 
ــّض الــطــرفــيــن على  اقــتــراب شــهــر رمــضــان، أحـ
فقط  ليس  قطعاها،  التي  االلتزامات  احترام 
تجاه بعضهما، بل كذلك تجاه آالف العائالت 

اليمنية التي تنتظر منذ وقت طويل االجتماع 
بأقاربها«. ولم تعّلق األمم المتحدة والصليب 
األحــمــر بــعــد عــلــى إعـــالن الــطــرفــيــن الــتــوّصــل 
الــى اتــفــاق. وذكـــرت األمــم المتحدة أنــه سابع 
اجــتــمــاع يــهــدف إلـــى تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة لــتــبــادل 
ــــرى أبـــرمـــت فـــي ســتــوكــهــولــم قــبــل خمسة  األسـ

أعوام.
ــّص االتـــفـــاق فـــي حــيــنــه عــلــى »إطــــالق  ــ ونـ
سراح جميع األسرى والمعتقلين والمفقودين 
االختفاء  وضــحــايــا  اعتباطيا  والمحتجزين 
الجبرية«  اإلقــامــة  قيد  واألشــخــاص  القسري 
في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن 
»بدون استثناء وبال شرط«. وجرت المحادثات 
الجديدة بعد حوالي عام من إعالن الحوثيين 
لــألســرى شهد  جــديــد  تــبــادل  عــلــى  موافقتهم 
فـــي مــقــابــل 823  إطــــالق ســــراح 1400 مــتــمــرد 
سعودًيا   16 بينهم  للحكومة،  مــوالــًيــا  مقاتاًل 

وثالثة مواطنين سودانيين.

اأط�راف الن�زاع ف�ي اليم�ن يتو�سل�ون اإل�ى اتف�اق لتب�ادل الأ�س�رى

اإثيوبيا الحرب في  ارتكاب جرائم  بلينكن ي�سر على 
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البحرين  ألــمــنــيــوم  شــركــة  صــرحــت 
)ألبا(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم 
 20 الــمــوافــق  أمـــس  الــصــيــن،  باستثناء 
مارس 2023 بأن مشروع مجمع الطاقة 
في  الخامسة  الطاقة  بمحطة  الــرابــع 
ألبا يسير وفق الجدول الزمني المقرر. 
وقد أكملت مجموعة ميتسوبيشي 
عن  المسؤول  -الــمــقــاول  وسيبكو  بــاور 
ــروع- عــمــلــيــة شــــــراء الـــمـــعـــدات  ــشــ ــمــ الــ
ــروع، بــــمــــا يــشــمــل  ــشــ ــمــ ــلــ الـــرئـــيـــســـيـــة لــ
 ،JAC M701 التوربين الغازي من فئة
والتوربين البخاري، والمولدات التابعة 
لــهــمــا، بــاإلضــافــة إلـــى اســتــكــمــال %50 
مـــن عــمــلــيــات تــصــنــيــع هـــذه الــمــعــدات. 
بناء  استكمال  كذلك  المشروع  وشهد 
الرئيسية  للمعدات  الالزمة  األساسات 
بــنــهــايــة شهر  الـــرابـــع  الــطــاقــة  لمجمع 

فبراير 2023. 
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صـــــرح رئــيــس  ــهــ وبــ
دعيج  الشيخ  ألبا  شركة  إدارة  مجلس 
بن سلمان بن دعيج آل خليفة، قائاًل: 
الطاقة  مجمع  مــشــروع  مالمح  »بـــدأت 

األولي  اإلنجاز  هذا  مع  تتشكل  الرابع 
مما  المقرر،  الزمني  الــجــدول  بحسب 
يتيح لنا الفرصة لالستعداد لألنشطة 

الرئيسية في موقع المشروع. 
إنــجــاز مــشــروع  إلـــى  ونــحــن نتطلع 
مجمع الطاقة الرابع بشكل آمن ووفق 

الــمــوضــوعــة بحلول  الــزمــنــيــة  الــخــطــة 
باعتباره  عــام 2024،  مــن  الــرابــع  الــربــع 
ــة ضــمــن  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــع الـ ــاريــ ــشــ ــمــ أحــــــد الــ
البيئية  للجوانب  الــبــا  طــريــق  خــارطــة 

واالجتماعية والحوكمة«. 
ــا أيــــًضــــا إعــــالن  ــبــ ــة الــ ــركــ ويــــســــر شــ

تحقيق هذه اإلنجازات في ظل االلتزام 
بأعلى مستويات السالمة، حيث سجل 
مشروع مجمع الطاقة الرابع 331,723 
إصابات  أي  دون  مــن  آمنة  عمل  ساعة 
مارس   19 تاريخ  حتى  للوقت  مضيعة 
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للمع���دات  الأ�سا�س���ات  وبن���اء  الم�س���تريات  اأعم���ال  ا�س���تكمال 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة ب��م�����س��روع م��ج��م��ع ال��ط��اق��ة ال���راب���ع ف��ي األ��ب��ا

تغطية: فاطمة املاجد 
تصوير: عبداألمير السالطنة 

 )BNH( القابضة  الوطنية  البحرين  عقدت 
اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي في فندق 
الخليج صباح أمس برئاسة فاروق المؤيد وحضور 
مساهمي المجموعة وممثلي الجهات التنظيمية 
من  ممثلين  إلــى  باإلضافة  الرسمية  والحكومية 

الصحافة.
النتائج  الــمــســاهــمــون خـــالل االجــتــمــاع  وأقـــر 
بلغ  حيث  عليها،  والمصادقة   2022 لعام  المالية 
ومنحت  بحريني،  دينار  ماليين   7 األربـــاح  صافي 
بنسبة  نقدية  أربـــاح  تــوزيــع  اقــتــراح  على  الموافقة 
يتم  الــواحــد(،  للسهم  فلًسا   35 يــعــادل  )بــمــا   %35

دفعها اعتبارًا من 5 أبريل 2023.
فــاروق يوسف  أعرب  للمساهمين،  كلمته  وفي 
الــبــحــريــن  ــة  ــركـ شـ إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ الـــمـــؤيـــد 
الوطنية القابضة عن رضاه عن النتائج السنوية، 
أن  اعتبر  كما  تقدمها،  المجموعة  واصــلــت  حيث 
المجموعة في وضع جيد للمستقبل قائاًل: »نحن 
أعمالنا  استراتيجيات  فــي  النمو  مــحــركــات  نــعــزز 

ــا. كــمــا أنـــنـــا مــســتــمــرون في  الـــتـــي أثــبــتــت جــــدواهــ
الــرقــمــي وفـــي المنصات  الــتــحــول  االســتــثــمــار فــي 
ســتــعــزز من  الــتــي  الــتــدريــبــيــة  والــــــدورات  واألدوات 

قدرات فريقنا«.
كـــذلـــك تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى تــعــيــيــن عــبــاس 
ــعــــضــــو حــــــادي  ــبــــدالــــمــــحــــســــن أحـــــمـــــد رضــــــــي كــ عــ
عــشــر مستقل وغــيــر تــنــفــيــذي مـــدة ثـــالث ســنــوات 
مــالــيــة، وذلــــك تــمــاشــيــًا مــع الـــمـــادة رقـــم )28( من 
عــقــد الــتــأســيــس لــلــمــجــمــوعــة والــنــظــام األســاســي 
ــدد من  ــذي يــنــص عــلــى تــعــيــيــن عــ ــ لــلــمــجــمــوعــة الـ
مع  اإلدارة  مجلس  في  الخبرة  ذوي  من  األعضاء 
مراعاة أحكام ومتطلبات وزارة الصناعة والتجارة.

كــمــا تـــم خــــالل الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة الــســنــويــة 
ــادة انــتــخــاب األعــضــاء  ــ بــمــوافــقــة الــمــســاهــمــيــن إعـ
للسنوات الثالث )2023-2025( وهم: فاروق يوسف 
المؤيد، وعبدالحسـين خليـل دواني، وجهـاد يوسـف 
أميـن، وعبدالرحمـن محمـد جمعـة، وغســان قاسـم 
سعد  وإيـــاد  محمود،  حسن  وعلي  فخــرو،  محمـد 
خليفة القصيبي، وطالل فؤاد كانو، وسامي محمد 
شــريــف زيــنــل وانــتــخــاب حــســيــن عــبــدالــحــمــيــد آل 
شهاب لالنضمام كعضو جديد في مجلس اإلدارة.

�س�ركة البحري�ن الوطني�ة القاب�س�ة تعق�د 

اجتم�اع الجمعي�ة العام�ة العادي�ة ال�س�نوي

كـــــشـــــف بـــــنـــــك الــــبــــحــــريــــن 
الــفــائــز  عـــن   )NBB( الـــوطـــنـــي 
ــرى ضـــمـــن  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ بـــــالـــــجـــــائـــــزة الــ
الــوالء  برنامج  حملة  سحوبات 
وذلـــك   ،»Points by NBB«
بنك  ُأقيم في مقر  خالل حفل 
ــا مع  الــبــحــريــن الــوطــنــي تــزامــًن
انتهاء الحملة. وخالل الحفل، 
تم تكريم الفائزة فاطمة الغنيم 
وتسليمها سيارة »جيب رانجلر« 
ــور مــمــثــلــي  ــضــ ــحــ الـــــجـــــديـــــدة بــ

البنك.
البنك  الــتــزام  مــع  وتماشيًا 
حول  تتمحور  مبادرات  بتطوير 
مركزية العمالء، قدمت الحملة 
التي استمرت على مدى 7 أشهر 
المضاعفة  النقاط  العديد من 
الرقمي،  التطبيق  لمستخدمي 
ــــرص اســــتــــرداد  مــــع مــنــحــهــم فــ
نــقــاطــهــم واســتــبــدالــهــا بــتــذاكــر 
ــلـــدخـــول فــي  ســـحـــب تــؤهــلــهــم لـ
ــارة »جـــيـــب  ــ ــيـ ــ الـــســـحـــب عـــلـــى سـ
للسحب  تـــأهـــل  كــمــا  ــر«.  ــلـ ــجـ رانـ
في  الذين شاركوا  العمالء  ذاتــه 
البطاقات  رصيد  تحويل  حملة 
تـــم منحهم  االئــتــمــانــيــة، حــيــث 

ــة لـــــــدخـــــــول الــــســــحــــب  ــمــ ــيــ ــســ قــ
بحرينيا  ديــنــارا   50 كــل  مــقــابــل 
ــرى تــحــويــلــهــا إلــــى حــســابــهــم  جــ

المصرفي.
وتعليًقا على هذه المناسبة، 
قال صباح عبداللطيف الزياني 
ــلـــخـــدمـــات  ــــس تـــنـــفـــيـــذي لـ ــيـ ــ رئـ
الــمــصــرفــيــة لـــألفـــراد فـــي بـــنـــك 
الـــبـــحـــريـــن الــــوطــــنــــي: »نــســعــى 

البحرين  بنك  فــي  دائـــم  بشكل 
ــــي لــــتــــنــــويــــع حـــمـــالتـــنـــا  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــة نـــــطـــــاق مــــبــــادراتــــنــــا  ــ ــعـ ــ ــوسـ ــ وتـ
لنضمن حصول عمالئنا الكرام 
مجزية.  مصرفية  تجربة  على 
 Points« كما نهدف من خالل
الــعــمــالء  لـــتـــزويـــد   »by NBB
الــمــزايــا  مــن  بمجموعة  الــكــرام 
الحصرية المتميزة، والخدمات 

ــتـــي تــضــمــن حــصــولــهــم عــلــى  الـ
ميزات فورية ومبادرات تفاعلية، 
ونـــعـــدكـــم بـــمـــواصـــلـــة مــســاعــيــنــا 
انــطــالقــا مــن الــتــزامــنــا الــراســخ 

بالبقاء أقرب لكم«.
مــــن جـــهـــتـــه، صــــــّرح الــســيــد 
عمر األعظمي رئيس الخدمات 
الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة لـــألفـــراد 
ــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي  ــنـــك الـ فــــي بـ

مع   2022 عـــام  قــائــاًل: »نــخــتــتــم 
الــفــائــزيــن بجوائز  الــعــديــد مــن 
ــامـــج  مـــــن حــــمــــالت ســــحــــب بـــرنـ
 ،»Points by NBB« الــــوالء 
ــدم بـــالـــتـــهـــنـــئـــة لـــلـــفـــائـــزة  ــقــ ــتــ ونــ
بالجائزة الكبرى فاطمة الغنيم، 
مــــع جـــزيـــل شـــكـــرنـــا وامــتــنــانــنــا 
لــكــل الــمــشــاركــيــن فـــي الــحــمــلــة 
وتمنياتنا لهم بالتوفيق والحظ 
الــقــادمــة  سحوباتنا  فــي  األوفــــر 
والـــســـنـــة الــمــلــيــئــة بـــالـــمـــبـــادرات 
والــحــمــالت الــمــجــزيــة الــتــي تم 

تصميمها لهم«.
وباعتبارها منصة لمكافآت 
 Points by« تــتــيــح  الــــــــوالء، 
إمــــكــــانــــيــــة  ــالء  ــمــ ــعــ ــلــ لــ  »NBB
استبدال نقاطهم المستحصلة 
ــيــــال  أمــ أو  نــــقــــدي  بـــــاســـــتـــــرداد 
ــر لــلــمــشــاركــة فــي  ــذاكــ ــة، تــ ــويــ جــ
ــبــــرعــــات  ــتــ الــ أو  الـــــســـــحـــــوبـــــات، 
الخيرية للجمعيات. كما يمكن 
لــمــســتــخــدمــي الــمــنــصــة أيـــًضـــا 
االســتــمــتــاع بــمــجــمــوعــة واســعــة 
ــن الـــــعـــــروض والـــخـــصـــومـــات  ــ مـ
التجار  التي يقدمها  الحصرية 

المشاركون.

)Points by NBB( فاطمة الغنيم الفائزة بالجائزة الكبرى لحملة

أقامت شركة »بي نت«، الشركة الوطنية 
ــات شــبــكــة  ــ ــدمـ ــ ــد خـ ــ ــزويـ ــ ــن تـ ــ ــة عـ ــؤولــ ــمــــســ الــ
الــنــطــاق الــعــريــض فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
شركائها  لتكريم  حفاًل  مــرة  وألول  مــؤخــًرا 
 18 الموافق  السبت  يوم  وذلك  المتميزين، 
اللقاء  وتــم خــالل  الــبــنــدر.  مـــارس بمنتجع 
ومــزودي  المعتمدين  الشركاء  كافة  تكريم 
األداء  ذات  الشركات  إعــالن  مــع  الــخــدمــات، 
بمثابة  الــلــقــاء  وكـــان   ،2022 لــعــام  األفــضــل 
منصة فاعلة لتوطيد أطر التعاون وجسور 

التواصل بين مختلف الجهات.
مــع أحد  الــخــطــوة تماشًيا  هــذه  وتــأتــي 
أبرز محاور استراتيجية الشركة والمتمثلة 
»بـــي نــت«  الـــُشـــركـــاء«، إذ تسعى  »تــقــديــر  فــي 
شركائها،  مع  العالقات  لتعزيز  دائــم  بشكل 
بما يسهم في تحقيق تجربة قّيمة للعمالء. 
نحو  الشركة  توجهات  مع  تتوافق  أنها  كما 
خــلــق مــجــتــمــع مــتــصــل، وذلـــــك مـــن خــالل 
الشركاء  بين  يربط  لقاء  لمحفل  توفيرها 

ومزودي الشبكات في المملكة.
شــمــلــت جـــوائـــز الـــمـــبـــادرة عــــدة فــئــات، 
للمقاوالت«  زاهـــر  »أبـــو  مؤسسة  فـــازت  فقد 
بــجــائــزة أفــضــل شــريــك لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
لقب  المحيط«  »مــقــاوالت  شركة  وحــصــدت 
أفضل شريك لخدمات الصيانة، فيما فازت 
»الــشــركــة األهــلــيــة لــلــمــقــاوالت« ضــمــن فئة 
أفــضــل شــريــك مــــزود لــلــخــدمــات، وحصلت 
على  االتصاالت«  لخدمات  »هورايزن  شركة 
جائزة أفضل شريك لتأمين الخدمات. كما 
على  للمقاوالت«  األهلية  »الشركة  وحـــازت 

جائزة الرئيس التنفيذي للتميز.
وقــــــد أشــــــــرف عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم الـــجـــائـــزة 
»بــي  فـــي  اإلداري  الـــفـــريـــق  مـــن  مــنــتــســبــيــن 
نت«، واتسمت العملية بالشفافية والنزاهة 

وتقديم  األداء  في  التميز  مراعاة  تم  حيث 
الخدمات واالبتكار ومستوى الدعم، إضافة 
والسالمة  الصحة  لمعايير  االمــتــثــال  إلــى 
المعتمدة  العمل  ومعايير جودة  العمل  في 

في »بي نت«. 
الــمــبــادرة، قال  وفــي تعليقه حــول هــذه 
أحمد بن جابر الدوسري الرئيس التنفيذي 
شركاءنا  بأن  نؤمن  »نحن  نــت«:  لشركة »بي 
يمثلون أحد أبرز أسس تقدمنا ونجاحاتنا، 
وهذا ما جعلنا نطلق هذه المبادرة لتكريم 
وتقدير شركائنا المتميزين. نتقدم في »بي 
بالجوائز،  الفائزين  لجميع  بالتهنئة  نــت« 
ونــتــطــلــع لــمــواصــلــة الــتــقــدم والـــنـــمـــاء عبر 
بنود  لتنفيذ  شركائنا  مــع  بيد  يـــًدا  العمل 
الخطة الوطنية الخامسة لالتصاالت، بما 
يسهم في تعزيز النمو والتنوع االقتصادي 

في قطاع االتصاالت بمملكة البحرين«.
ــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم  مــ
التنفيذي  خليفة الرئيس  آل  محمد  بــن 
للعمليات في شركة »بي نت« قائاًل: »نسعى 

جاهدين في )بي نت( لخلق مجتمع يربط 
المعنية، وهو ما ينعكس في  الجهات  كافة 
هذه المبادرة التي ُتعد بمثابة حلقة وصل 
في  الشبكات  ومــزودي  الكرام  شركائنا  بين 
وسنواصل  العالقات.  لتوطيد  لقاء  فرصة 
واالحتفاء  للشركاء  تقديرنا  نــت(  )بــي  في 
نحو  مسيرتنا  فــي  أســهــم  الــــذي  بتميزهم 

النهوض بقطاع االتصاالت في المملكة«.
كريستمان  ستيفن  بـــدوره  صـــّرح  فيما 
شركة  في  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئيس 
ــي نــــت( قـــائـــاًل: »نــهــنــئ جــمــيــع الــشــركــاء  )بــ
بجزيل  ونتقدم  المبادرة  هذه  في  الفائزين 
الــشــكــر واالمـــتـــنـــان لــكــافــة شــركــائــنــا الــذيــن 
ــداف  األهـ تحقيق  فــي  مــحــورًيــا  دوًرا  لــعــبــوا 
لمواصلة  ونــأمــل  الــمــنــشــودة.  والــتــوجــهــات 
ــئـــة عــــمــــل صــحــيــة  ــيـ الــــعــــمــــل عــــلــــى خــــلــــق بـ
ويعزز  الشركاء  رضا  يضمن  بما  وتنافسية، 
باالستمرار  ونــعــدهــم  التشغيلية،  الــكــفــاءة 
مدى  تعكس  التي  المبادرات  هــذه  مثل  في 

تقديرنا وامتناننا لهم«.

»ب�����ي ن�����ت« ُت����ك����رم ����س���رك���اءه���ا ف����ي ح��ف��ل 

ي�������س���م ن���خ���ب���ة م�����ن م���������زودي ال�����س��ب��ك��ات

تماشيا مع استراتيجيتها 
ــال الــــمــــســــؤولــــيــــة  ــ ــ ــجـ ــ ــ فــــــــي مـ
بدعم  وااللــتــزام  االجتماعية 
مــؤســســات الــمــجــتــمــع قــدمــت 
ــة الـــبـــحـــريـــن لــتــصــلــيــح  ــركــ شــ
السفن والهندسة دعمًا ماليًا 
ــمــــر  لـــجـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــالل األحــ
ــنـــي وذلــــــــك لــصــالــح  ــريـ ــبـــحـ الـ
ــة الــتــي  الـــمـــشـــاريـــع واألنـــشـــطـ
عبر  وقـــد  الجمعية.  تنفذها 
الــمــســؤولــون فــي الــشــركــة عن 
تـــثـــمـــيـــنـــهـــم لــــــلــــــدور الـــفـــعـــال 
تقوم  الـــذي  الكبير  واإلســهــام 
بـــه الــجــمــعــيــة فـــي خـــدمـــة كل 
شــــرائــــح الــمــجــتــمــع وخـــدمـــة 

الوطن.
ــامــــت بــتــســلــيــم الـــدعـــم  قــ
ــوســـوي الــرئــيــس  ــمـ نـــرجـــس الـ
البشرية  لــلــمــوارد  التنفيذي 
لتصليح  البحرين  شركة  فــي 

لمحمد  والـــهـــنـــدســـة  الــســفــن 
اإلداري  الـــمـــشـــرف  إبـــراهـــيـــم 
بالجمعية والذي تقدم بالشكر 
الجزيل إلدارة شركة البحرين 
لــتــصــلــيــح الــســفــن )بـــاســـرك( 

الهالل  لجمعية  دعمهم  على 
الـــبـــحـــريـــنـــي خـــاصـــة وجــمــيــع 
والخيرية  اإلنسانية  األعمال 
ــلـــكـــة  واالجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة بـــمـــمـ

البحرين عامة.

با�سرك تقدم دعما لجمعية الهالل الأحمر البحريني

أكبر  الــمــحــرق،  ديـــار  أعلنت 
شــركــات الــتــطــويــر الــعــقــاري في 
دعــم  عــزمــهــا  الــبــحــريــن،  مملكة 
قــمــة الــبــحــريــن لــلــمــدن الــذكــيــة 
ـــادســــة  الــــسـ بـــنـــســـخـــتـــهـــا   2023
ومــن  بــالتــيــنــيــا.  راعــيــا  بصفتها 
و17   16 في  القمة  عقد  المقرر 
مـــن شــهــر مـــايـــو الــمــقــبــل 3202 
 – في مركز الخليج للمؤتمرات 
تحت  البحرين،  الخليج  فــنــدق 
رعاية كريمة من المهندس وائل 
بــن نــاصــر الــمــبــارك وزيـــر شــؤون 

البلديات والزراعة.
وتــــــــأتــــــــي هـــــــــــذه الــــــرعــــــايــــــة 
ــات  ــهــ ــيــ بــــالــــتــــمــــاشــــي مـــــــع تــــوجــ
ــدة بـــرئـــاســـة  ــيــ ــرشــ ــة الــ ــومـ ــكـ الـــحـ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس الوزراء الموقر، من 
المشاريع  إقــامــة  تشجيع  أجـــل 
للمدن  المستدامة  والــمــبــادرات 
الــذكــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــتــزام 
الشركة بخلق مستقبل مستدام 
التي  الــمــبــادرات  ودعـــم  للسكان 
من شأنها تعزيز االستدامة في 
المملكة. ويذكر أن ديار المحرق 
ــانـــت فــــي مـــقـــدمـــة الـــمـــبـــادريـــن  كـ
الذكية،  المدن  مفهوم  لتدشين 
وذلك قبل إقراره رسمًيا بمملكة 

البحرين.
ــول رعـــايـــة الــقــمــة صـــّرح  وحــ
العمادي  علي  أحمد  المهندس 
ديار  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
»نـــحـــن نفخر  ــائــــاًل:  قــ الـــمـــحـــرق 

ــذا الـــحـــدث  ــ بــرعــايــتــنــا لــمــثــل هـ
ــتــــوى  ــى الــــمــــســ ــ ــلـ ــ الــــــمــــــرمــــــوق عـ
ــذي يـــعـــد مــنــصــة  ــ ــ الـــمـــحـــلـــي، والـ
ــزز أطــــــر الـــتـــعـــاون  ــعــ حـــــواريـــــة تــ
لتمهد  الــجــهــات،  مختلف  بــيــن 
بـــذلـــك الــطــريــق نــحــو االبــتــكــار 
الــمــدن الذكية  بــنــاء  فــي مــجــال 
لــضــمــان اســـتـــدامـــة الــمــجــتــمــع. 
ونـــحـــن فـــي ديـــــار نــســعــى بشكل 
دائــــــم لـــدعـــم االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الـــوطـــنـــيـــة الــــرامــــيــــة لــتــحــقــيــق 
ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ــ ــ أهـ
والرؤية االقتصادية 2030، وهذا 
برعايتنا  لالستمرار  يدفعنا  ما 
لــهــذه الــقــمــة، حــيــث أنــنــا نــؤمــن 
تــجــاه المملكة  أنـــه مــن واجــبــنــا 
الوعي بمدى  أن نسهم في نشر 
أهمية االستدامة، ال سيما على 

مستوى القطاع العقاري«.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال ولـــيـــد 
خلف الرئيس التنفيذي لشركة 
لــالســتــشــارات:   Smart Way
»نــــحــــن ســــعــــداء بـــالـــتـــعـــاون مــع 
هذا  ضمن  المحرق  ديــار  شركة 
الــحــدث الــمــرمــوق الـــذي يهدف 
تحديد  إلـــى  األول  الــمــقــام  فـــي 
ــات لـــلـــمـــدن  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــل الـ ــ ــــضـ أفـ
الذكية والمستدامة. وتأتي هذه 
مـــن محفظة  لـــُتـــعـــزز  الـــخـــطـــوة 
ــا الــمــعــنــيــة بــتــســلــيــط  ــنـ ــاتـ ــراكـ شـ
مملكة  مــــبــــادرات  عــلــى  الـــضـــوء 
البحرين فيما يتعلق بتطبيقات 
مستقبل  وتصدر  الذكية  المدن 
ــة. ونــحــن  ــدامـ ــتـ ــسـ ــمـ الـــطـــاقـــة الـ

لــرؤيــة اإلنــجــازات  ُقــدًمــا  نتطلع 
ــي مـــجـــال الـــمـــدن  الـــحـــاصـــلـــة فــ
الـــذكـــيـــة وأحــــــدث نــظــم وحــلــول 
االســـتـــدامـــة والـــتـــحـــول الــرقــمــي 

عبر القطاع العقاري«.
ــهــــود حـــثـــيـــثـــة تـــواصـــل  وبــــجــ
ديـــــار الـــمـــحـــرق االســـتـــثـــمـــار في 
تــعــزيــز ســبــل الــعــيــش الــمــســتــدام 
أهداف  تحقيق  في  والمساهمة 
التنمية المستدامة في المملكة. 
ومن هذا المنطلق قامت شركة 
الــمــحــرق بتنفيذ عــدد من  ديـــار 
الـــمـــبـــادرات عــبــر اعــتــمــاد أحــدث 
في  وتوظيفها  الــذكــيــة  الــحــلــول 
العدادات  توفير  مثل:  المدينة، 
الــكــهــربــائــيــة الـــذكـــيـــة، واعــتــمــاد 
مصابيح LED الموفرة للطاقة، 

وتـــركـــيـــب الـــعـــديـــد مــــن أشـــجـــار 
طاقة  لتوليد  الشمسية  الطاقة 
مــســتــدامــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

المدينة.
الــبــحــريــن للمدن  تــعــد قــمــة 
الذكية المنصة الحوارية األولى 
من نوعها على الصعيد المحلي، 
وهي تركز على مناقشة الحلول 
الذكية والمستدامة لمدن اليوم 
تنظيمها  ويـــتـــم  والــمــســتــقــبــل. 
ــم  ــج األمــ ــامـ ــرنـ ــع بـ ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
المتحدة اإلنمائي، ممثاًل بذلك 
مــقــر مــنــظــمــة األمــــم الــمــتــحــدة 
فــي الــبــحــريــن، بــاإلضــافــة لعدد 
مـــن الـــشـــركـــاء االســتــراتــيــجــيــيــن 
والـــجـــهـــات الـــراعـــيـــة الــتــي تضم 
هيئات حكومية وجهات خاصة.

»دي��������ار ال����م����ح����رق« ال�����راع�����ي ال��ب��الت��ي��ن��ي 
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ــن  ــريــ ــحــ ــبــ أعــــــلــــــن بـــــنـــــك الــ
ــويـــت عـــن إطـــــالق مــوقــعــه  ــكـ والـ
ــلـــة جــــديــــدة  اإللــــكــــتــــرونــــي بـــحـ
ــًا  ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ ــة وأكــــــــثــــــــر تـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ تـ
ــة  ــربـ ــتـــجـ ــري الـ ــ ــثـ ــ ــة تـ ــيــ ــولــ ــمــ وشــ
كافة  وتلبي  لعمالئه  الرقمية 
ــا هو  احــتــيــاجــاتــهــم وتــحــقــق مـ

أكثر من تطلعاتهم. 
ــم الــــمــــوقــــع  ــيــ ــمــ وتـــــــــم تــــصــ
ــي وفـــــقـــــًا ألحـــــدث  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
الـــمـــعـــايـــيـــر الـــعـــالـــمـــيـــة لـــأمـــان 
والــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة وســـــهـــــولـــــة 
على  التركيز  مــع  االســتــخــدام، 
االبـــتـــكـــار فــــي تــســهــيــل عــمــلــيــة 
ــزوار من  ــ ــ ــول الـ ــ الــتــصــفــح ووصــ

ــة  ــيـ ــفـ ــتـــصـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ خـــــــــالل خـ
ــبـــحـــث الـــمـــتـــقـــدم والــتــنــقــل  والـ
المرنة،  التحكم  السهل ولوحة 
ــــك لــضــمــان تــوفــيــر تــجــربــة  وذلـ
فـــريـــدة ومـــطـــورة تيسر  رقــمــيــة 
الـــتـــواصـــل الــتــفــاعــلــي وتـــدعـــم 

راحة رواد الموقع.
ويـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن الـــــــمـــــــوقـــــــع 
مخصصة  أقسامًا  اإللكتروني 
الشخصية  الــحــســابــات  إلدارة 
وإدارة  الــتــجــاريــة  والــحــســابــات 
ــم اعـــتـــمـــاد  ــ ــث تـ ــيـ ــروات، حـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
ــهــــدف  واجـــــــهـــــــة مــــســــتــــخــــدم تــ
ــة كــــل مــــن الــعــمــالء  ــــى خـــدمـ إلـ
وأصحاب  والمؤسسات  األفـــراد 

المشاريع، كما يتضمن الموقع 
أيضًا أقسامًا مخصصة لعالقات 
ــتــــدامــــة  الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، واالســ

والعديد  التفاعلية  والخرائط 
يتميز  األخــرى.  المميزات  من 
التصفح  بسرعة  أيضًا  الموقع 
ــن الـــــخـــــيـــــارات  ــ ــيـ ــ ــل بـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
أداء  أفضل  لضمان  المختلفة 

بأعلى معايير الجودة.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قـــال 
حـــــســـــان بـــــورشـــــيـــــد، الـــرئـــيـــس 
الــمــوارد  لمجموعة  التنفيذي 
ــؤون اإلداريـــــــة  ــ ــشـ ــ الـــبـــشـــريـــة والـ
فــي بــنــك الــبــحــريــن والــكــويــت: 
ــهـــدف إلــــى مـــواكـــبـــة الــتــطــور  »نـ
والــتــقــدم بــاســتــمــرار فــي مجال 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الـــمـــالـــيـــة 
ــيـــة لــعــمــالئــنــا الــــكــــرام،  الـــرقـــمـ

للموقع  إطالقنا  يعكس  حيث 
التزامنا  الــجــديــد  اإللــكــتــرونــي 
برؤيتنا الموجهة نحو التحول 
الـــرقـــمـــي واعـــتـــمـــاد الــتــقــنــيــات 

المتطورة«.
الــمــوقــع  إطــــــالق  أن  وأكــــــد 
ــي الــــجــــديــــد يـــأتـــي  ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
ــادرات  ــبــ ــن مــ ضـــمـــن ســلــســلــة مــ
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وإجـــــــراءات 
بنك  ينتهجها  التي  التحديث 
وتجسيدًا  والــكــويــت،  البحرين 
التواصل  على  الدائم  لحرصه 
الــفــاعــل مــع الــعــمــالء وتــقــديــم 
ــلـــول  ــات والـــحـ أفــــضــــل الــــخــــدمــ

الحصرية والمتطورة.

عقدت سوليدرتي البحرين. 
إحدى   ،)SOLID الــتــداول  )رمــز 
ــات الـــتـــأمـــيـــن فــي  ــركــ كـــبـــريـــات شــ
مملكة البحرين وإحدى الشركات 
الــتــابــعــة لــمــجــمــوعــة ســولــيــدرتــي 
الــقــابــضــة، يـــوم أمـــس االجــتــمــاع 
العمومية  لجمعيتها  الــســنــوي 
 31 في  المنتهية  للسنة  العادية 
ســعــادة  بــرئــاســة   ،2022 ديــســمــبــر 
الــــشــــيــــخ خـــــالـــــد بــــــن مــســتــهــيــل 
إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  الــمــعــشــنــي 
سوليدرتي البحرين، والذي شهد 
وممثلين  الــمــســاهــمــيــن  حـــضـــور 
والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  عـــن 
ــرف الـــبـــحـــريـــن الـــمـــركـــزي  ــصــ ومــ
وبـــورصـــة الــبــحــريــن والــمــدقــقــيــن 

الخارجيين لحسابات الشركة.
ــل جــــــــــدول أعــــمــــال  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  ــمـ ــتـ اجـ
ــة مــحــضــر  ــعــ ــراجــ ــمــ ــة بــ ــويــ ــنــ ــســ الــ
االجــتــمــاع الــســابــق والــــذي تمت 
ــيـــث وافــــق  ــيـــه. حـ ــلـ الـــمـــوافـــقـــة عـ
ــى تـــوصـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــون عـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ــاح  ــ أربـ ــتـــوزيـــع  بـ اإلدارة  مــجــلــس 
ُيعادل  ما  أّي   %20 بنسبة  نقدية 
20 فــلــًســا لــلــســهــم الـــواحـــد، وهــو 
قبل مصرف  مــن  اعتماده  تــم  مــا 
الـــبـــحـــريـــن الــــمــــركــــزي.  كـــمـــا تــم 
للسنة  المالية  البيانات  اعتماد 
 .2022 ديسمبر   31 في  المنتهية 
وخـــــالل اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة، تم 
مجلس  أعضاء  وانتخاب  تعيين 
ســولــيــدرتــي  لــشــركــة  جــديــد  إدارة 
 ،)2025-2023( لــلــدورة  البحرين 
تــعــيــيــن ســـعـــادة الشيخ  تـــم  حــيــث 
خـــالـــد بـــن مــســتــهــيــل الــمــعــشــنــي، 

السيد سلمان المحميد، والسيد 
ــارق الــعــجــيــلــي، والــســيــد أنـــور  ــ طـ
ــــرف بــســيــســو،  مـــــراد، والــســيــد أشـ
والسيد  الحمر،  نــواف  والــدكــتــور 

أحمد قاسم. 
ــَرح  ــ ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صـ ــ ــهـ ــ وبـ
الــــشــــيــــخ خـــــالـــــد بــــــن مــســتــهــيــل 
إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  الــمــعــشــنــي 
»في  قائاًل:  البحرين،  سوليدرتي 
الـــذي شهدته  الــقــوي  النمو  ظــل 
تستمر  للشركة،  المالية  النتائج 
سوليدرتي البحرين بالمحافظة 
ــي، حــيــث  ــابــ ــجــ ــا اإليــ ــ ــهـ ــ عـــلـــى أدائـ
أثــــمــــرت هـــــذه الـــجـــهـــود بــتــعــزيــز 
صافي  في  بزيادة  النمو  مستوى 
 ،2022 لــعــام   %38 بــلــغــت  ــاح  األربـــ
ــاح األهـــــــــداف  ــ ــجـ ــ ــا يـــعـــكـــس نـ ــمــ بــ
واالســتــراتــيــجــيــات الــمــعــتــمــدة«. 
»ونحن على ثقة  قــائــاًل:  وأضــاف 
ــرة أعــــضــــاء مــجــلــس  ــبـ ــة بـــخـ ــامــ تــ
تــحــقــيــق  فــــــي  الــــــجــــــدد  اإلدارة 

طموحات وتطلعات المساهمين، 
ودفـــــع عــجــلــة تـــطـــور ســولــيــدرتــي 
البحرين إلى اإلمام نحو تحقيق 
ــوام  ــ الــنــتــائــج الـــمـــرجـــوة فـــي األعـ

المقبلة«.
ــواد  ــ ــق جـ ــ ــَل ــه، عــ ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
مـــحـــمـــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــســولــيــدرتــي الــبــحــريــن بــقــولــه: 
»نـــحـــن ســــعــــداء بـــالـــنـــجـــاح الــــذي 
ــام  ــ ــعـ ــ ــى مـــــــــدى الـ ــ ــلـ ــ حــــقــــقــــنــــاه عـ
المنصرم والذي تمثل في إطالق 
ــدد مــــن الــــمــــبــــادرات وتــحــقــيــق  ــ عـ
الــعــديــد مــن اإلنـــجـــازات، وهــو ما 
يـــؤكـــد جـــهـــود فـــريـــق ســولــيــدرتــي 
ــلـــهـــم الـــــــــدؤوب.  الـــبـــحـــريـــن وعـــمـ
كــمــا شــهــدنــا نـــمـــًوا واضـــحـــًا على 
الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي 
ــن تــعــزيــز  ــ ــنـــا مـ لـــلـــشـــركـــة، وتـــمـــكـ
ثقة  على  ونحن  المالي.  مركزنا 
من استمرار رحلة التطور والنمو 

خالل األعوام المقبلة«.

كجزء من مبادرات البنك نحو التحول الرقمي 

بن�ك البحري�ن والكوي�ت يطل�ق موقع�ه الإلكترون�ي بحل�ة جديدة 

} حسان بورشيد.

ــل  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أعـــــــلـــــــن بــــــيــــــت الـ
فـــوز سلوى  الــكــويــتــي-الــبــحــريــن 
أحــــــمــــــد عـــــــبـــــــداهلل بــــالــــجــــائــــزة 
ــة الـــــكـــــبـــــرى بـــقـــيـــمـــة  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
أمــــريــــكــــي،  دوالر   $100,000
ــــك ضـــمـــن ســـحـــوبـــات شــهــر  ــ وذلـ
التوفير  لحساب   2023 فــبــرايــر 
االستثماري »لبشارة«، كما أعلن 
بيت التمويل الكويتي-البحرين 
السنوية  ربــع  بــالــجــائــزة  الــفــائــز 
السيد خالد  لعام 2023  األولــى 
ــتــــي تــبــلــغ  إبـــراهـــيـــم مــحــمــد والــ
أمريكي،  دوالر   15,000 قيمتها 
الشهرية  بــالــجــوائــز  والــفــائــزيــن 
األخرى بما في ذلك 20 جائزة 
دوالر   20,000 إجمالية  بقيمة 
فئات  مــن  جــائــزة  و40  أمــريــكــي 
لـــبـــشـــارة الـــخـــاصـــة بــقــيــمــة 500 
حــضــر  وقـــــد  ــز.  ــائــ فــ لـــكـــل  دوالر 
ــاء مــن  ــضــ ــم الـــســـحـــب أعــ ــراســ مــ
وزارة  عــن  ومــمــثــل  الــبــنــك  إدارة 
باإلضافة  والــتــجــارة،  الصناعة 
ــات  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ إلــــــــــى مـــــدقـــــقـــــي الـ

الداخليين والخارجيين للبنك.
ــذه الــمــنــاســبــة، قــال  وفــــي هــ
الخدمات  رئــيــس  مشعل  حــامــد 
الــمــصــرفــيــة لــــأفــــراد فــــي بــيــت 
الــتــمــويــل الــكــويــتــي-الــبــحــريــن: 
مــن  كــــــاًل  نـــهـــنـــئ  أن  »يـــســـعـــدنـــا 
الــســيــدة ســلــوى أحــمــد عــبــداهلل 
لشهر  الكبرى  بالجائزة  بفوزها 
إبراهيم  والــســيــد خــالــد  فــبــرايــر 
الذي يعّد الفائز األول بالجائزة 
وكافة  العام،  لهذا  السنوية  ربع 
الــفــائــزيــن ضــمــن جــوائــز حملة 

دائمًا  نسعى  الشهرية.  لبشارة 
فــــي بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل الــكــويــتــي-
ــر فـــرص  ــيـ ــوفـ ــى تـ ــ ــن إلــ ــريـ ــبـــحـ الـ
اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة لــلــعــمــالء، 
وإثـــــــراء تــجــربــتــهــم الــمــصــرفــيــة 
ــًا  مــعــنــا. ونــؤكــد أنــنــا نــعــمــل دومـ
مــنــتــجــات متميزة  تــقــديــم  عــلــى 
في  لعمالئنا.  متكاملة  وخدمة 
إلى  الجميع  دعــوة  نــود  الختام 
في  باالستثمار  الفرص  اغتنام 
حــســاب لــبــشــارة لــيــنــالــوا فرصة 
الشهرية  السحوبات  فــي  الــفــوز 

القادمة«.
مــن جــانــبــهــا، عــّبــرت سلوى 
ــبــــداهلل عــــن ســعــادتــهــا  أحـــمـــد عــ
ــوز بــهــذه  ــ ــفـ ــ بـــالـــفـــوز قـــائـــلـــة: »الـ
الجائزة سيبقى واحدة من أهم 
الــلــحــظــات الـــتـــي ال تــنــســى في 
هذه  أنتهز  أن  وأود   .2023 عــام 
الــفــرصــة لــشــكــر بــيــت الــتــمــويــل 
توفير  على  الكويتي-البحرين 
هذا الحساب االستثماري الذي 
شــجــعــنــي عــلــى اتـــخـــاذ الــخــطــوة 
المتطابق  لــالســتــثــمــار  ــى  ــ األولـ

مــــع احـــتـــيـــاجـــاتـــي الــمــصــرفــيــة. 
هذه  أخــذ  على  الجميع  أشجع 
حساب  من  لالستفادة  الخطوة 
ــثــــمــــاري لــبــيــت  ــتــ الـــتـــوفـــيـــر االســ
الــتــمــويــل الــكــويــتــي-الــبــحــريــن، 
حــيــث إنــنــي تــمــكــنــت عــبــر بضع 
خــــــطــــــوات بـــســـيـــطـــة مــــــن بــــدء 
رحــلــة االســتــثــمــار الــتــي أتــاحــت 
الـــفـــائـــزيـــن  ــد  ــ أحــ أكـــــــون  أن  لــــي 
العام وأدعو  المحظوظين لهذا 
بالجائزة  أفــوز  أن  عــز وجــل  اهلل 
الكبرى األولى لهذا العام والتي 
تبلغ نصف مليون دوالر أمريكي 

في سحب شهر يونيو القادم«.
ــر أن  ــالـــذكـ ــر بـ ــن الـــجـــديـ ــ ومـ
ــارة« مـــتـــاح أيــًضــا  ــشـ حـــســـاب »لـــبـ
للشركات داخل مملكة البحرين 
أو خارجها، إضافة إلى مواطني 
الخليجي  التعاون  دول مجلس 
ــاوز  ــتــــجــ ــن الــــــذيــــــن تــ ــيــ ــغــ ــالــ ـــبــ الـ
ــر  ــّصـ ــُقـ أعـــمـــارهـــم 18عـــــاًمـــــا، والـ
الوصي  أو  ولــي األمـــر  بــواســطــة 

القانوني.

أعـــلـــنـــت صــــــــادرات الـــبـــحـــريـــن اخــتــتــام 
مــشــاركــتــهــا الــنــاجــحــة فـــي مــلــتــقــى بــيــبــان 
العامة  الهيئة  نظمته  الـــذي   23 العالمي 
»منشآت«  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض والـــذي 
أقيم في الفترة 9-13 مارس 2023، بمشاركة 
وعــالــمــيــًا،  محليًا  مــتــحــدثــًا   350 مــن  أكــثــر 
المحليين  األعمال  رواد  من  عارضًا  و750 

واإلقليميين والعالميين.
ونــجــح جــنــاح صــــادرات الــبــحــريــن على 
والـــذي ضــم 10 شركات  أيـــام  مـــدار خمسه 
بحرينية في جذب اهتمام الزّوار وعدد من 
الــقــرار فــي الملتقى ولقي  الـــوزراء وُصــنــاع 
إقباال كبيرا من رواد األعمال والمستثمرين 
والشركاء االستراتيجيين وغيرهم، مسجال 
اكثر من 10000 زائر، بمعدل 2000 زائر في 
مشاركتنا  خــالل  استعرض  الــواحــد،  اليوم 
مع  البحرين  ــادرات  صــ تلعبه  الـــذي  الـــدور 
عـــرض الــخــدمــات والــحــلــول الــمــقــدمــة من 
قــبــلــهــا والـــتـــعـــريـــف بـــالـــشـــركـــات الــمــشــاركــة 
ــا في  ــ ــار دورهــ ــ ــــك فـــي إطـ فـــي الـــجـــنـــاح، وذلـ
الــتــعــاون ودعـــم نمو  تمكين وتــعــزيــز فــرص 
لعدة  التنافسية  قدرتها  ورفــع  المؤسسات 
وإبــراز قصص  العالم  أســواق على مستوى 

نجاح »صنع في البحرين«. 

البحرين  ــادرات  ــ ومـــن خـــالل جــنــاح صـ
في »بيبان 23«، نجحت الشركات المشاركة 
إبرام أكثر  في جناح صــادرات البحرين في 
من 8 صفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 10 
ماليين دوالر أمريكي، اضافة إلى الترويج 
حضور  أمــام  بحرينية  وخدمات  لمنتجات 
مئات الشركات والمستثمرين من مختلف 

أنحاء العالم.

وأســهــم جــنــاح صـــــادرات الــبــحــريــن في 
تــيــســيــر أكــثــر مـــن 100 اجــتــمــاع لــلــشــركــات 
المستثمرين  مــن  الــعــديــد  مــع  الــمــشــاركــة 
والـــــشـــــركـــــاء االســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن ومــــــــزودي 
الـــخـــدمـــات، وتــوفــيــر أكــثــر مـــن 200 فــرصــة 
شركات   3 مشاركة  الــى  اضافة  استثمارية، 
 ،»23 »بيبان  لقاء  برنامج  فــي  الجناح  مــن 
اعمالهم  نماذج  على  الضوء  سلطوا  حيث 
قــيــمــة مــضــافــة لعمالئهم  تــمــثــلــه مـــن  ومـــا 
في مختلف القطاعات. كما نجحت شركة 
بحرينية في الوصول الى الجولة النهائية 
من مسابقة دريبر عالء الدين بمشاركة ما 
في  تنافست  نــاشــئــة،  شــركــة   52 على  يــزيــد 
إلى  تصل  بقيمة  استثمار  على  الحصول 

500 ألف دوالر.
مدى  على   »23 »بيبان  ملتقى  وحقق 
ــًا قـــيـــاســـيـــًا فــــي قــيــمــة مــبــالــغ  ــام رقــــمــ ــ 5 أيــ
 52 من  أكثر  بلغ  واإلطــالقــات،  االتفاقيات 
دوالر  مليار   13.8 يقارب  بما  ريــال،  مليار 
امريكي، في حين وصل عدد زوار الملتقى 

الى أكثر من 145 ألف زائر.
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صــــرحــــت صــفــاء 
لصادرات  التنفيذي  الرئيس  عبدالخالق 
الكبير  النجاح  »يترجم  بالقول:  البحرين 
لملتقى بيبان اإلمكانات الكبيرة المتاحة 

الـــســـعـــوديـــة ودول  فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــر بــيــبــان فــرصــة  الــمــنــطــقــة كـــكـــل. لــقــد وفــ
ذهــبــيــة لــمــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــشــركــات 
ــعـــرض مــنــتــجــاتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا الــــرائــــدة  لـ
عدد  أمــام  عالمي  نطاق  على  والتنافسية 
شأنها  من  والتي  المستثمرين،  من  كبير 
ان تــواكــب الــطــلــب الــعــالــمــي وتــطــور آفــاق 
مختلف  في  أكبر  نمو  بمعدالت  التصدير 
اسواق العالم. ونحن في صادرات البحرين 
ــي الـــمـــزيـــد من  نــتــطــلــع إلــــى الـــمـــشـــاركـــة فـ
المعارض والمنتديات االقليمية والدولية 
ــات اســتــراتــيــجــيــة  ــراكــ الــنــاجــحــة لــعــقــد شــ
جديدة وتعزيز فرص التصدير للمنتجات 

البحرينية«. 
يذكر ان ملتقى »بيبان 23« أقيم تحت 
شــعــار »فـــرص تصنع الـــريـــادة«، حــيــث قــدم 
الــفــرص واألنــشــطــة المهمة  الــعــديــد مــن 
التي تدعم التطور المتسارع الذي تشهده 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي قــطــاع 
ــادة  الــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة وريــ
أيامه  الملتقى خــالل  كما شهد  األعــمــال. 
الــخــمــســة تــجــمــعــًا كــبــيــرًا لـــــرواد األعــمــال 
خالله  وأقيمت  العالم،  دول  مختلف  مــن 
من  أكثر  تضمنت  الفعاليات،  من  العديد 

300 جلسة حوارية وورشة عمل.

اإب���رام اأكث���ر م���ن 8 �صفق���ات بقيم���ة تج���اوزت 10 ماليي���ن دولر 

ف���ي ج��ن��اح �����ص����ادرات ال��ب��ح��ري��ن ف���ي ب��ي��ب��ان ال��ع��ال��م��ي 23 

} صفاء عبد الخالق.

�صوليدرتي البحرين ُتعلن توزيع اأرباح نقدية 

جديد اإدارة  مجل�س  وانتخاب   %20 بن�صبة 

} الشيخ خالد المعشني. } جواد محمد.

الظهران – علي عبداخلالق:

أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها 
التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر 
بين  مشتركة  تعاون  اتفاقية  توقيع  »إن  قائال: 
أرامكو السعودية و»دي إتش إل« لتأسيس شركة 
مبنية على نموذج عمل مبتكر يتم من خالله 
إنـــشـــاء مــنــصــة تــعــد بــمــثــابــة ســــوق إلــكــتــرونــيــة 
فــي قطاع  الــعــامــلــة  الــشــركــات  لــتــخــدم  ضخمة 
احتياجاتها  تــوريــد  فــي  والكيميائيات  الطاقة 
من المعدات والمواد الصناعية وقطع الغيار«.

وأضـــــاف عــلــى هــامــش حــفــل تــوقــيــع عقد 
صباح أمس في الظهران، سيركز المشروع في 
التطلع  مــع  الــســعــوديــة  على  ــى  األولـ المرحلة 
أعــمــالــه لخدمة  تمتد  أن  مــرحــلــة الحــقــة  فــي 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  الشركات 
الجديد  الــمــشــروع  هــذا  أن  إلــى  أفريقيا الفــًتــا 
يستند على نقاط القوة لدى أرامكو السعودية 

الــتــي تــتــمــيــز بــمــنــظــومــة كــبــيــرة ذات مــوثــوقــيــة 
لتلبية  الـــمـــخـــازن  وإدارة  لــلــمــشــتــريــات  عــالــيــة 
يستند  كما  التشغيلية،  واألعــمــال  الــمــشــاريــع 
عــلــى نــقــاط الــقــوة لـــدى شــركــة »دي إتـــش إل« 
في  وعريقة  كبيرة  عالمية  بخبرة  تتمتع  التي 
لتلبية  اللوجستية  والخدمات  الشحن  مجال 

احتياجات قاعدة كبيرة من العمالء.
وأوضح الناصر أن المشروع سيكون مركًزا 
مــتــكــامــاًل عــالــمــي الــمــســتــوى مــــــزوًدا بــالــذكــاء 
االصطناعي والتقنيات الرقمية العالية بحيث 
يتيح ألرامكو والشركات األخرى شراء المعدات 
الصناعية وقطع الغيار من السوق اإللكترونية 

بكفاءة وسرعة عالية.
وقــــال: »نــأمــل أن يــكــون الــمــشــروع إضــافــة 
ــات  ــدمــ ــخــ نـــوعـــيـــة فـــــي ســـلـــســـلـــة الــــتــــوريــــد والــ
اللوجستية في السعودية. ونتوقع أن يخفض 
المستفيدة  الشركات  على  التشغيلية  التكلفة 
الــكــربــونــيــة  االنــبــعــاثــات  فــي تخفيض  ويــســهــم 

ــن أعـــمـــالـــهـــا، كــمــا نـــأمـــل أن يــعــزز  الــنــاجــمــة عـ
األهداف االقتصادية ويساعد في تسريع وتيرة 
النمو الصناعي في المملكة والمنطقة بشكل 
عام، خاصة وأن المملكة تشهد تحوالت تنموية 

شاملة في ظل الرؤية الوطنية الطموحة«.
وأعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات 
ــال الـــطـــاقـــة  ــلـــة فــــي مــــجــ الــــــرائــــــدة والـــمـــتـــكـــامـ
والــكــيــمــيــائــيــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وشــركــة 
إل«،  إتش  »دي  العالمية  اللوجستية  الخدمات 
توقيع اتفاقية مساهمين إلنشاء مركز عالمي 
في  اللوجستية  والخدمات  للمشتريات  جديد 
المساهمة  بهدف  السعودية  العربية  المملكة 

في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد واالستدامة.
نوعه  من  األول  ُيعّد  الــذي  المركز  ويلّبي 
فـــي الــمــنــطــقــة احــتــيــاجــات الــشــركــات الــعــامــلــة 
الطاقة  وقــطــاعــات  الصناعية  الــقــطــاعــات  فــي 

والكيميائيات والبتروكيميائيات.
ــذي  ــ ــرك الــ ــتــ ــشــ ــمــ ــــدف الـــــمـــــشـــــروع الــ ــهــ ــ ويــ

توفير  إلـــى  عـــــام2025  بــحــلــول  تشغيله  ُيــتــوقــع 
تــوريــد متكاملة  خــدمــات مــشــتــريــات وســلــســلــة 
ومـــوثـــوقـــة لـــلـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــــي مــخــتــلــف 
والكيميائيات  والــطــاقــة،  الــصــنــاعــة،  قــطــاعــات 
والــبــتــروكــيــمــيــائــيــات. ومـــن الــمــتــوقــع أن يــرّكــز 
داخــل  الــمــركــز  أنشطة  على  مبدئًيا  الــمــشــروع 
خدماته  نطاق  توسيع  إمكانية  مــع  المملكة، 
مــســتــقــبــاًل لــتــشــمــل مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 

وشمال أفريقيا.
وســــوف يــجــمــع الــمــشــروع الــمــشــتــرك بين 
الصناعية  الــطــاقــة  تـــوريـــد  ســلــســلــة  مــنــظــومــة 
ــة، والـــخـــبـــرة  ــعـــوديـ ــو الـــسـ ــكــ الـــمـــمـــيـــزة فــــي أرامــ
التي تتمتع بها شركة »دي إتش إل«  العالمية 
في مجال الخدمات اللوجستية. حيث يسعى 
المشتريات،  لتلبية خدمات  قيمة  إضافة  إلى 
والــنــقــل،  ــمــــخــــزون،  والــ الـــمـــســـتـــودعـــات  وإدارة 

والخدمات اللوجستية العكسية.
تحقيق  إلــى  المشترك  المشروع  ويــهــدف 

إدارة  فــــي  الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــات  ــارســ ــمــ ــمــ الــ ــل  أفــــضــ
المشتريات وسلسلة التوريد، إلى جانب العمل 
عــلــى تــبــّنــي حــلــول أكــثــر اســتــدامــة فــي مجال 

سلسلة التوريد والنقل والتخزين.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»دي إتش إل«، أوسكار دي بوك: »يسرنا إعالن 
إبرام هذه االتفاقية مع أرامكو السعودية، حيث 
تهدف الشركة من خاللها إلى تعزيز أعمالها 
وشـــبـــكـــة خـــدمـــاتـــهـــا الــلــوجــســتــيــة فــــي جــمــيــع 
ومنطقة  السعودية  العربية  المملكة  أنــحــاء 
ــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، إضـــافـــة  ــ الــــشــــرق األوسـ
ــا في  إلـــى الــعــمــل عــلــى تــوســيــع نــطــاق وجـــودنـ
العمل  خــالل  من  ونهدف،  الصناعي.  القطاع 
مــع أرامـــكـــو الــســعــوديــة، إلـــى تــزويــد الــشــركــات 
اإلقليمية ومتعددة الجنسيات العاملة في هذه 

عالمية  لوجستية  خدمات  بشبكة  القطاعات 
اإليجابي،  االقــتــصــادي  النمو  وتعزيز  وقــويــة، 

وتشجيعها على تبّني أنشطة مستدامة«.
ومــن خــالل أحـــدث اســتــخــدامــات التقنية 
المشترك  الــمــشــروع  يسهم  ســـوف  والــرقــمــنــة، 
بــتــقــلــيــل الــتــكــالــيــف وزيــــــادة الـــكـــفـــاءة. ويــمــثــل 
ــاون بــيــن  ــعــ ــتــ ــعــــدة ســــنــــوات مــــن الــ ــا لــ ــًجـ ــويـ ــتـ تـ
الــشــركــتــيــن، ويـــهـــدف الـــمـــشـــروع إلــــى إحــــداث 
الــمــخــزون والــخــدمــات  نــقــلــة نــوعــيــة فــي إدارة 
فرص  وخــلــق  األعــمــال،  وتــوســيــع  اللوجستية، 
الـــعـــمـــل، وتــمــكــيــن الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي في 
ــــط وشــمــال  الــمــمــلــكــة ومــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ
المشترك  الــمــشــروع  إفــريــقــيــا. ويــخــضــع هـــذا 
ــــالق  ــروط اإلغـ ــ ــ لـــلـــمـــوافـــقـــات الــتــنــظــيــمــيــة وشـ

المتعارف عليها.

لب�صارة  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��ز  يعلن  ال��ك��وي��ت��ي-ال��ب��ح��ري��ن  ال��ت��م��وي��ل  ب��ي��ت 

ف��ب��راي��ر ل�����ص��ه��ر  دولر   100,000 ب��ق��ي��م��ة  ال��ك��ب��رى  ال�����ص��ه��ري��ة 

يف تعاون م�سرتك بني »اأرامكو ال�سعودية« و»دي اإت�ش اإل«

 اإن�صاء مركز عالمي للم�صتريات والخدمات اللوج�صتية المتكاملة 
تق��دمي خدم��ات متكامل��ة عاملي��ة امل�س��توى يف جم��ال امل�س��رتيات و�سل�س��لة التوري��د

ــى مــــن نــوعــهــا  ــ ــ ــادرة تــشــجــيــعــيــة هــــي األولـ ــ ــ فــــي بـ
الشركة  أطلقت  »بــابــكــو«،  البحرين  نفط  شــركــة  فــي 
نسختها األولى من جائزة »بابكو« للمتميزين، والتي 
تهدف إلى تكريم الموظفين نظير إنجازاتهم الالفتة 
محيطها  فــي  أو  وأقسامها  الشركة  دوائـــر  فــي  ســـواء 
بابكو  نــادي  بمقر  الشركة  أقــامــت  وقــد  المجتمعي. 
لتكريم  احــتــفــالــيــة   2023 مــــارس   16 الــخــمــيــس  يـــوم 
وذلــك   ،2023 لــعــام  بــالــجــائــزة  الــفــائــزيــن  المتميزين 
عبدالرحمن  الــدكــتــور  التنفيذي  الــرئــيــس  بــحــضــور 
والــمــســؤولــيــن وممثلي  الــرئــيــس  ونـــــواب  جــــواهــــري، 
ــام الــرئــيــس  ــ نــقــابــتــي الــعــامــلــيــن بـــالـــشـــركـــة حـــيـــث قـ
التنفيذي بتقديم الجوائز إلى 100 موظف وموظفة 

من مختلف الدوائر.
الدكتور  أعـــرب  المناسبة،  بــهــذه  لــه  تعليق  وفــي 
جــــواهــــري عــــن تــهــنــئــتــه لــجــمــيــع مـــوظـــفـــي الــشــركــة 
بجوائز  بــالــفــوز  الــحــظ  حالفهم  الــذيــن  المتميزين 
الــنــســخــة األولــــــى مـــن هــــذه الـــمـــبـــادرة الـــتـــي تــهــدف 
بـــالـــدرجـــة األولــــــى إلــــى تــقــديــر نــخــبــة مـــن مــوظــفــي 
الـــشـــركـــة، والــتــشــجــيــع عــلــى مــضــاعــفــة الــجــهــود في 
ثقافة مؤسسية  وتأسيس  والتطّوع،  واالبتكار  العمل 
قائمة على تكريم المجّدين والمبدعين بهدف دعم 
أن  وأوضــح  الغد«.  »بابكو  مرحلة  ومتطلبات  أهــداف 
الموظفين  المبادرة ليس فقط لتقدير  إطالق هذه 
ولكنها  بــاهــرة،  إنـــــجــازات  يحققون  الــذيــن  المجّدين 
تــقــوم بها  الــتــي  الــجــهــود المستمرة  أيــضــًا جـــزء مــن 
الشركة لتسليط األضواء على نـجاحات الموظفين 
وإبداعاتهم من أجل تحفيز وتشجيع زمالئهم مؤكدًا 
أن أي نــجــاح يــتــم تــحــقــيــقــه فـــي شــركــة »بــابــكــو« لن 
أن هذه  الشركة  رئيس  وأوضــح  تقدير.  دون  يمر من 
الــبــادرة الــجــديــدة تــأتــي امــتــدادًا لــرؤيــة سمو الشيخ 
نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك 

مجلس  رئــيــس  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية  لأعمال 
تنفيذها  وتم  والغاز،  للنفط  القابضة  الشركة  إدارة 
بدعٍم كبير ومتابعة من مجلس إدارة الشركة برئاسة 
أربــع  الــمــبــادرة  وتشمل  الــزيــن.  عــبــداهلل جهاد  السيد 
المستمر،  التعليم  في  المتميزين  فئة  أولها  فئات، 
بالتعّلم  الرغبة  يظهرون  الذين  للموظفين  وتمنح 
الموظفين  وتــضــم  الــمــتــواصــل  والــتــطــويــر  المستمر 
امتياز،  بمعدل  األكاديمية  دراساتهم  يتابعون  الذين 
والــمــوظــفــيــن الــنــشــطــاء الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــتــوجــيــه 
الشباب الملتحقين حديثًا بالشركة، ومقدمي أوراق 
الثانية  والــفــئــة  المختلفة.  الــمــؤتــمــرات  فــي  الــعــمــل 
الموظفون  وهــم  الــوطــنــي،  العمل  فــي  للمساهمين 
الذين يمثلون مملكة البحرين وبابكو في المجاالت 
أعضاء  بعد  فيما  ليصبحوا  المختلفة  واألنــشــطــة 
فـــي فــريــق الــبــحــريــن، مــثــل الــمــتــمــيــزيــن فـــي مــجــال 
فرق  فــي  والمشاركين  التطوعي  والــعــمــل  الــريــاضــة، 
الثالثة فهي فئة اإلنجاز  الفئة  أما  الوطنية.  العمل 
في العمل وهم الموظفون الذين نجحوا في تحقيق 
إنــجــازات بــاهــرة خــالل عملهم ويــســاهــمــون فــي دعم 
استراتيجية »بابكو الغد« مثل الذين يقومون بأعمال 
تتجاوز المطلوب منهم، والموظفين الذين يقومون 
بــأعــمــال إضــافــيــة عــنــدمــا تــحــتــاج الـــدائـــرة إلـــى ذلــك، 
والموظفين  الخاصة،  المشاريع  فــي  والمتطوعين 
ــائـــل جـــديـــدة لتقليل  بــتــطــويــر وسـ يــقــومــون  الـــذيـــن 
المخلفات وزيادة الموارد، والذين يقدمون اقتراحات 
ــــت الـــشـــركـــة ومــــواردهــــا  مــبــتــكــرة لــلــحــفــاظ عـــلـــى وقـ
للمرأة،  المتميزة  اإلنــجــازات  فئة  وأخــيــرًا  وأمــوالــهــا. 
وهـــي خــاصــة بــالــمــرأة الــعــامــلــة فــي الــشــركــة، وُتمنح 
للموظفات اللواتي يقدمن إسهامات متميزة للوطن 
والشركة، والنشيطات اللواتي يشاركن في الفعاليات 

واللجان، وسفيرات الشركة في المجتمع المحلي.

بح�سور الرئي�ش التنفيذي �سمن مبادرة ُتطلق للمرة الأوىل..

م��وظ��ف��ي��ه��ا  م����ن   100 ُت����ك����ّرم  »ب���اب���ك���و« 

ال��م��ت��م��ي��زي��ن لإن����ج����ازات����ه����م ال��الف��ت��ة
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محكمة الجنايات الدولية!

فوزية رشيد

ــــذي يــتــصــاعــد فــيــه الــوعــي  } فـــي الـــوقـــت الـ
الــعــالــمــي، بـــل والــغــربــي ومــنــه الـــوعـــي اإلعــالمــي 
األمريكي، ضد مسارات الصراع والحروب والفتن 
واألزمــات المفتعلة، بما فيها طرق األبــواب على 
انــقــالب 2014 في  تــم  الــروســيــة، منذ أن  الــحــدود 
»زيلينسكي«  الكوميدي  الممثل  ووضــع  أوكرانيا، 
الروسية  األدلـــة  أثبتته  مــا  نشر  ثــم  لــهــا!،  رئيسًا 
البيولوجية  المصانع  حــول  األمــن  مجلس  أمــام 
والعالم،  روسيا  الستهدف  الفيروسات،  وصناعة 
وما تكشفت عنه األزمة األوكرانية، من تحديات 
وآثــــــار خــطــيــرة مــنــهــا تـــحـــرش »الـــنـــاتـــو« بــروســيــا 
ــي، فـــي هــذا  ــرانــ واســـتـــفـــزازهـــا، عــبــر الــوكــيــل األوكــ
أمرا  الدولية(  الجنايات  )محكمة  تصدر  الوقت 
المحاكمة!  إلى  وتقديمه  »بوتين«  على  بالقبض 
والجرائم  أمريكا،  بقيادة  الغرب  كل جرائم  فيما 
األمــريــكــيــة فــي تــدمــيــر عـــدد مــن الــــدول العربية 
لــم يــحــّرك قــط ساكنًا  الــعــالــم،  ــرى فــي  ودول أخـ
ضد  مثاًل  أحكامًا  لتصدر  المحكمة!،  ذات  لــدى 
مــجــرمــي الــحــرب، خــاصــة مــع تــزايــد االنــتــقــادات 
لغزو  العشرين  الــذكــرى  فــي  العالمية،  الشعبية 
أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا الـــعـــراق، وتــدمــيــره وإســقــاطــه 
والتدمير  والــفــســاد  ــاب  واإلرهــ الفوضى  بـــؤرة  فــي 
الحرب  مجرمو  اعترف  كذبة  بسبب  والطائفية، 

فيها أنهم كذبوا!
الخاضعة  الــدولــيــة(  الجنايات  )محكمة   {
ــا كــالــكــثــيــر مـــن الــمــؤســســات الــتــي ُتسمى  بـــدورهـ
»الدولية« للرؤى اليسارية المتطرفة في أمريكا، 
رغم أنها غير عضو فيها، تؤكد للعالم أنها بدورها 
العالمية(  العميقة  )الــدولــة  يــد  فــي  أداة  مــجــرد 
لتتالعب  ذاتــهــا،  أمــريــكــا  فــي  رؤوســهــا  المتمركزة 
باسم )القانون الدولي( وتسّلط سياطها على من 
تراه  والقادة، حسب ما  الدول والحكام  تشاء من 

تلك الرؤوس العميقة!
وحين تّم مطالبتها مثاًل بمحاكمة مجرمي 
الـــحـــرب فـــي أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا، بــعــد انــكــشــاف 
وتــدمــيــره  الـــعـــراق  بــخــصــوص  لــلــعــالــم  خديعتهم 
تويتة  انتشرت  الــشــامــل«  الــدمــار  »أسلحة  وكــذبــة 
يهدد فيها بعض المسؤولين األمريكيين »محكمة 
الجنايات الدولية« وأن القضاة يعرضون أنفسهم 
لالعتقال إن فكرّوا في ذلك! رغم أنه لم يفكروا 
استباقي(  )تــهــديــد  ولكنه  يفعلوا،  لــن  وبــالــتــالــي 

لعل وعسى!
ــدار األمــــر بالقبض  ــ روســـيـــا ســخــرت مـــن إصـ
على »بوتين« واعتبرته مادة للسخرية، خاصة مع 
إجــراء ضد  اتخاذ أي  المحكمة عن  تغاضي ذات 
جانب  إلــى  والــغــرب،  أمريكا  في  الحرب  مجرمي 
ليست  وهــي  المحكمة  بهذه  تعترف  ال  روسيا  أن 
خــارج عن  بالقبض  األمــر  مــا يجعل  فيه،  عضوا 

إطاره القانوني أيضا!
وسياسات  أوكــرانــيــا  حــرب  حقيقة  وحـــول   {
عالمية  حــرب  إلــى  وجـــّره  العالم  لتدمير  الــغــرب 
ثالثة طاحنة وكارثية على البشرية كلها، كشفت 
نيوز(  أمريكان  )وورلد  األمريكية  القنوات  إحدى 
حالة االنقسام بين وسائل اإلعالم التي تحّرض 
ــرب، وقــــال الــمــذيــع فـــي فــيــديــو  ــحـ وتـــدعـــو إلــــى الـ
أمريكا  يدفعون  األمريكيين  )الــقــادة  إن  مــصــّور، 

ــرب عــالــمــيــة ثـــالـــثـــة، من  ــراط فـــي حــ ــخــ ــى االنــ إلــ
أهم  أحد  الحقيقة  في  التي هي  أوكرانيا،  خالل 
معاقل »الدولة العميقة« بل هي الدولة العميقة 
بــل تم  »دولـــة«  أوكــرانــيــا ليست  نفسها(! وأضـــاف: 
بيعها إلى الغرب من أجل مصالح الغرب! وضعوا 
بها »دمية« ليقودها إلى الخراب! ولينفذ خريطة 
يريدها الغرب، من بينها بنوك مشبوهة ومبيعات 
ســـالح بــيــولــوجــيــة وكــيــمــيــائــيــة ومــصــانــع ومــواقــع 
ووسائط اجتماعية خطيرة، وأنهم طبخوا قصة 
»كـــوفـــيـــد19« فــي تــلــك الــمــصــانــع! وهـــو مــا كشفه 
بالدالئل  جــاكــســون«  »كلين  األمــريــكــي  الصحفي 
فـــي حــســابــه عــلــى تــويــتــر مــوضــحــًا أن الــعــمــلــيــة 
»أوبــامــا«  السيناتور  قــام  عندما   ،2005 فــي  بـــدأت 
فــي ذلــك الــوقــت، بــزيــارة أوكــرانــيــا مــع السيناتور 
»ريتشارد لوجارت« لفحص ومعاينة المرافق ذات 
السابق،  السوفيتي  لالتحاد  الكيماوية  األسلحة 
أسلحة  أســـرار  على جميع  أمــريــكــا  و)اســتــحــوذت 
السوفيتي،  لالتحاد  البيولوجية  الشامل  الدمار 
ــة(! وخـــــالل 15 عــامــا  ــاويـ ــمـ ــيـ ــكـ الــبــيــولــوجــيــة والـ
قــامــت أمــريــكــا بــأعــمــال وبــحــوث كــثــيــرة فــي هــذه 
جزء  نقل  وتــم  رقابة  دون  ومــن  وبسّرية  المعامل 
والوثائق  »ووهـــان«  منها  أخــرى  إلــى معامل  منها 
الــتــي تــم كشفها عــن »جـــو بـــايـــدن« ابـــن الــرئــيــس 
تورطه في  للعالم، حول  باتت معروفة  األمريكي 
»هانتر  شركات  خــالل  من  السّرية  المعامل  تلك 
بايدن« وشركة »سان فرانسسكو« ميدا بايدا والتي 
»أوباما«  2014 عمل  عام  وفي  أوكرانيا!  في  تعمل 
والــطــاقــم االســتــخــبــاراتــي مــعــه، عــلــى قــلــب نظام 
الــحــكــم الــديــمــقــراطــي الــمــنــتــخــب بــحــرب أهلية 
ألمريكا  الخاضعة  أوكرانيا  قصة  لتبدأ  مفتعلة، 
استفزازات  قصة  معها  وتبدأ  هناك،  من  والغرب 

أوكرانيا بروسيا!
أن  أثـــبـــتـــت  والــــوثــــائــــق  ـــواد  ــمـ الــ ــانـــت  كـ إذا   {
»الـــبـــنـــتـــاجـــون« مــــتــــورط بـــإنـــتـــاج تـــلـــك األســلــحــة 
البيولوجية وتجربتها على الشعب األوكراني ثم 
على العالم! مثلما قال في تصريح متلفز جنرال 
»زاخـــاروفـــا«  ثــم  الــعــســكــريــة،  العملية  ــان  إبـ روســـي 
الــنــاطــق الــرســمــي لــإعــالم الـــروســـي، بــل وكشفه 
الحرب  )جرائم  أدلــة  تقديم  وتم  نفسه!  »بوتين« 
ــن!،  الــبــيــولــوجــيــة األمــريــكــيــة( إلـــى مــجــلــس األمــ
الجنايات  »محكمة  تحّرك  لم  لماذا  ذلــك  ورغــم 
ــيــــة« ســـاكـــنـــا؟! اإلعـــــــالم األمـــريـــكـــي نــفــســه  الــــدولــ
والتواريخ  باألسماء  الموثقة  المعلومات  يطرح 
أوكرانيا،  في  األزمــة  واالعــتــرافــات، حــول حقيقة 
وأنــهــا كــانــت مخططة لــضــرب روســيــا، و»بــوتــيــن« 

استبق األمر حتى ال تحّل الكارثة ببالده!
الــدولــيــة«  الــجــنــايــات  أمــر »محكمة  أن  يــبــدو   
داخل في أتون »الكوميديا السوداء!« حين تتحرك 
الــيــســار األمــريــكــي المتطرف  ــره وفـــق رؤيــــة  ــ أوامـ
قــالــه الصحفي  الــعــمــيــقــة« ويــكــفــي مـــا  »الــــدولــــة 
نــمــّول جميع  )إنــنــا  األمــريــكــي »كلين جــاكــســون«: 
الشيطانية  واألعــمــال  والخيانة  الــخــداع  أعــمــال 
والقذارة( على موقعه في تويتر، ليتساءل ومعه 
أيــة مصداقية أصــال لمحكمة  مــن  »هــل  الــعــالــم: 

الجنايات الدولية«؟!

ــراق، زادت  ــعــ مـــع حـــلـــول الـــذكـــرى الــعــشــريــن لـــغـــزو الــ
الذي  العسكري  للتدخل  الغربيين  المعلقين  انتقادات 
بــوش«،  دبليو  »جـــورج  –آنذاك-  األمــريــكــي  الــرئــيــس  قـــاده 
و»ديك تشيني«، نائب الرئيس، و»دونالد رامسفيلد«، وزير 
الدفاع، و»كولن باول«، وزير الخارجية، و»توني بلير«، رئيس 
الوزراء البريطاني من بين آخرين كثيرين. وتم شن الغزو 
في مارس 2003، بذريعة إزالة النظام الحاكم، والذي قيل 
إنه كان في طور الحصول على -أو حصل بالفعل- أسلحة 
دمار شامل، وأدى ذلك إلى إفساح المجال لتداعي األمن، 
نــزاع  وبـــروز  الــقــاعــدة،  دولــة فاشلة، وظــهــور تنظيم  وخلق 

طائفي بين الفصائل الشيعية والسنية في البالد.
أن  كامبفنر«،  »جــون  البريطاني  الكاتب  وصــف  ومــع 
حول  قياسي  »معيار  بأنها  ُتــعــرف  أصبحت  الــحــرب  تلك 
»مارتن تشولوف«،  والعسكري«؛ كتب  الدبلوماسي  الفشل 
بالدماء«؛  الممتزج  »الوهم  إن  »الجارديان«،  صحيفة  في 
التدخل  بــدء  الغربيين  والــقــادة  السياسة  لصانعي  سّهل 
العسكري في العراق، األمر الذي نتج عنه »عواقب كارثية« 
أودت بحياة مئات اآلالف، وشردت الماليين، وخلقت دول 

فاشلة، وقوضت بشدة أمن الشرق األوسط.
وفـــي تــنــاولــهــم الــتــكــالــيــف الــبــشــريــة واالســتــراتــيــجــيــة 
للصراعات، أدان المحللون، نوايا »إدارة بوش«، وحلفائها 
العراقي من دون دراسة كافية  النظام  إلحداث تغيير في 
لعواقب هذه العملية. وفي الوقت الحاضر، أشاروا أيًضا 
إلـــى أن الــخــطــاب األمــريــكــي أصــبــح يــتــجــاهــل عـــن عمد 
الدولية،  »واشــنــطــن«  بسمعة  الــغــزو  ألحقه  الــذي  الــضــرر 
األخطاء  التعلم من  في  هناك فشال ملحوظا  أن  وكيف 
أن  مــن  بالتحذيرات  مصحوبة  السابقة،  االستراتيجية 
هذا االفتقار إلى التفكير، سيستمر في تثبيط سياستها 
في  العالمي  األمــن  على  خطًرا  سيشكل  كما  الخارجية، 

المستقبل.
ومن بين أولئك الذين وجهوا انتقادات قوية ومباشرة 
ــاول«،  ــ و»بـ و»تــشــيــنــي«،  لــــ»بـــوش«،  الــجــمــهــوريــة  إلـــى اإلدارة 
»ذا  »ســوزان غالسر«، في صحيفة  وآخرين،  و»رامسفيلد«، 
المتهورة«.  العسكرية  »نزعتهم  شجبت  حيث  نيويوركر«، 
»البيت  »جورجتاون«،  من جامعة  بيالر«،  »بول  اتهم  فيما 
ــوأ األخـــطـــاء الــفــادحــة في  ــد أســ ــيـــض«، بــارتــكــاب »أحــ األبـ
اإلطــالق«.  على  المتحدة  للواليات  الخارجية  السياسة 
فيما وصف »مايكل هيرش«، في مجلة »فورين بوليسي«، 
اليوناني  المؤرخ  حذر  والتي  المتهورة«،  بـ»الجرأة  القرار 
منذ  منها  العسكريين،  الــقــادة  »ثيوسيديدس«  الــقــديــم، 

أكثر من ألفي عام.
وفي تفسيره للخطأ االستراتيجي الجسيم للواليات 
الــمــتــحــدة، رفـــض »ستيفن ويــرثــيــم«، مــن جــامــعــة »يــيــل«، 
»سعي أمريكا إلى الهيمنة العالمية«، وعدم إدراكها عواقب 
األولي  العسكري  النجاح  أفسح فيه  الذي  بالشكل  الغزو 
له؛  الطريق لتفشي »الفوضى والتمرد والدمار والموت«. 
وبالفعل، اعترف »ديفيد فروم«، في مجلة »ذي أتالنتيك«، 
-وهما  الخارجية«  العالقات  »مجلس  بــوت«، من  و»ماكس 
أنها  كيف  العسكري-  للتدخل  السابقين  المؤيدين  من 
»بالغت في تقدير احتماالت التدخل األجنبي في العراق، 
»متفائلة  كانت  وكيف  والئــق«،  مستقر  بديل  نظام  لبناء 

بشأن آفاق تصدير الديمقراطية بالقوة«.
الــغــزو  فــي  الــمــتــحــدة«،  »المملكة  دور  ــار  أثـ وبــالــمــثــل، 
»جيفري  البريطاني،  الكاتب  ووصف  شديدة«.  »انتقادات 
»واشنطن«  الحاكم لرغبة  العمال  ويتكروفت«، دعم حزب 
فــي اإلطــاحــة بــصــدام، بــأنــه »أكــثــر الــمــغــامــرات ضـــرًرا في 
تاريخ حكومة بريطانية منذ عام 1945«، واصفا مشاركة 
بالده بأنها »فشل ذريع« للمؤسسة السياسية، فيما انتقد 
قويا  توبيخا  تقديمها  لعدم  بالبالد  الوطنية  الصحافة 
الــواليــات  قــادتــه  الـــذي  الــغــزو  إلــى  للحكومة النضمامها 

المتحدة.
ــع انــتــقــاد »ويــتــكــروفــت«، لــرئــيــس الــــــوزراء »بــلــيــر«؛  ومـ
الخاص  الــمــســؤول  ويليامز«،  »مايكل  تــحــذيــرات  لرفضه 
بشؤون الشرق األوسط في وزارة الخارجية، من »العواقب 
في  هــاريــس«،  »جـــون  اعتبر  لــلــغــزو«؛  المحتملة  الكارثية 
ــان«، ذكــــرى الـــحـــرب بــمــثــابــة »تــذكــيــر  ــارديــ ــجــ صــحــيــفــة »الــ

لــيــس فــقــط بــمــســؤولــيــة بلير وآخـــريـــن عــن أعــظــم كــارثــة 
ــدن«، مــنــذ الــحــرب  ــنـ ســيــاســيــة وإنــســانــيــة شــاركــت فــيــهــا »لـ
تراجع  فــي  تأثيرها  »عــن  أيــًضــا  ولكن  الثانية؛  العالمية 
الحكومة«.  العام في  الرأي  ثقة  وتدمير  بريطانيا  مكانة 
وأضاف »دان صباغ«، في صحيفة »الجارديان«، أن الحرب 
المخابرات  السمعة األخالقية«، ألجهزة  أيًضا في  »أثرت 
ــامـــل؛ بسبب  الــبــريــطــانــيــة وقـــواتـــهـــا الــمــســلــحــة لــجــيــل كـ
الــدمــار  أسلحة  بــشــأن  المعيبة«،  »األدلــــة  على  اعتمادها 

الشامل العراقية.
على  الــغــزو،  لتأثير  تحليلهم  فــي  المعلقون  وشـــدد 
مـــا حــــدث لــلــعــراق واألمـــــن اإلقــلــيــمــي األوســـــع مـــن ضــرر 
»قضت  الــتــي  الطريقة  إلــى  »ويــرثــيــم«،  ــارة  إشـ ومــع  كبير. 
ثم  البالد«،  الزمن في تحطيم  »واشنطن«، عقًدا من  بها 
»محاولة توحيدها مرة أخرى من دون جدوى«؛ فقد رأى 
»كونور إيكولز«، من »معهد كوينسي للحكم المسؤول«، أن 
الحرب مزقت »نسيج المجتمع العراقي ذاته، وأن أولئك 
الذين نجوا يعيشون اآلن »صراعات آالم عقلية وجسدية 

يصعب تخيلها لمعظم األمريكيين«. 
ووفـــًقـــا لــبــيــانــات صـــــادرة مـــن جــامــعــة »بــــــــراون«، لقي 
في  حتفهم  عــراقــي  مــدنــي  و208.000   185.000 بين  مــا 
وغير  المقاتلين  القتلى من  إجمالي عدد  وتــراوح  الغزو، 
إلى  و306.000،   275.000 بين  المنطقة  فــي  المقاتلين 
جانب 9.2 ماليين نازح في العراق وحده منذ عام 2003. 
بــهــا حــروب  أدت  الــتــي  الكيفية  إلـــى  ــارة  ــ اإلشـ تــمــت  فــيــمــا 
مــا يصل  نــزوح  إلــى  11 سبتمبر  بعد  المتحدة  الــواليــات 
الشرق األوسط  أنحاء  إلى 37 مليون شخص في جميع 

وشمال إفريقيا.
ــه، أشــــــار »فـــــــــروم«، إلـــــى أنـــــه فــــي حـــيـــن أن  ــبـ ــانـ مــــن جـ
»واشنطن«، كانت »تأمل أن يؤدي تغيير النظام في العراق 
إلى االستقرار في الشرق األوسط«، لكنها بداًل من ذلك 
وغير  »الضعيفة  حكوماته  مع  أهلية«  حــرب  في  »أغرقته 
األساسية  »الــمــوروثــات  أن  »تــشــولــوف«،  ورأى  المستقرة«. 
لــلــغــزو تــشــمــل »تــشــجــيــع إيــــــــران«، وظـــهـــور »الــمــخــربــيــن« 
»تفكك«  وبالتالي،  وداعـــش،  القاعدة،  مثل  المتطرفين، 

سوريا أيضا.
وفيما يتعلق بتداعيات الغزو على التدخل األمريكي 
طويل األمــد فــي الــشــرق األوســـط؛ أشــار »ستيفن والــت«، 
في صحيفة »فورين بوليسي«، إلى أن »عمليات االحتالل 
ناشئة،  إرهــابــيــة  وحــركــات  فــاشــلــة،  دول  ووجـــود  المكلفة، 
والكوارث اإلنسانية األخرى«، قد أدت جميعها إلى إلحاق 
الــشــرق األوســــط وعلى  فــي  »واشـــنـــطـــن«،  الــضــرر بسمعة 
الصعيد الدولي. وأضاف »صباغ«، إلى أن حاالت التعذيب 
واالنتهاكات لحقوق اإلنسان الموثقة ضد العراقيين، ال 
»الفساد  أظهرت   ،2004 عام  غريب«  »أبــو  في سجن  سيما 
»عــار«  بمثابة  كانت  والــتــي  الــغــازيــة،  للجيوش  األخــالقــي« 

بالنسبة إلى الدول الغربية. 
النفوذ  قوة  تضاؤل  عن  المتزايدة  التصورات  ووسط 
الغزو، كان هناك دور  األمريكي في الشرق األوســط منذ 
والسياسية.  االقتصادية  الشؤون  في  للصين  بــروًزا  أكثر 
ــًرا الســتــعــادة الــعــالقــات  وبـــاإلضـــافـــة إلـــى تــوســطــهــا مـــؤخـ
الــدبــلــومــاســيــة بــيــن الــســعــوديــة وإيـــــران؛ أشــــارت صحيفة 
من  »واحــدة  أصبحت  بغداد  أن  إلــى  تايمز«،  »فاينانشيال 
التي  والــطــريــق  الـــحـــزام  مـــبـــادرة  مــن  المستفيدين  أكــبــر 
ــي جــيــن بـــيـــنـــغ«. وبــحــســب »مــعــهــد  أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس »شــ
أمريكان إنتربرايز«، فقد تلقت أكثر من 32.5 مليار دوالر 
من االستثمارات الصينية منذ عام 2007، مع الوضع في 
االعتبار تلقيها أيًضا ما يقرب من 7.5 مليارات دوالر في 

العامين الماضيين فقط.
وبــاإلضــافــة إلــى إدانـــة قـــرار الــغــزو، وانــتــقــاد وسائله، 
أشار  األوســط ككل؛  الشرق  تداعياته على  والتحذير من 
هذه  من  الغرب  تعلم  عدم  إلى مخاوف  أيًضا  المراقبون 
اإلضــرار  حساب  على  تكرارها  لخطر  والتعرض  الكارثة، 

»أمــريــكــا«،  أن  »ويــرثــيــم«،  ورأى  بأكمله.  العالمي  بــاألمــن 
»اختفت  غالًبا  أنها  ويبدو  العراق«،  »نسيان حرب  تحاول 
ــار إلـــى تجنب  ــاص، أشــ مـــن ذاكــرتــهــا تـــمـــاًمـــا«. وبــشــكــل خــ
2003«، عندما تحدث  عــام  »غـــزو  ذكــر  »بـــايـــدن«،  الــرئــيــس 
عملية  أكبر  باعتبارها   ،2022 عام  األوكرانية  الحرب  عن 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  منذ  اإلطـــالق  على  عسكرية 
مــتــنــاســًيــا نــظــيــرتــهــا بـــالـــعـــراق. وفــــي حــيــن قـــالـــت »هــيــذر 
»واشنطن«،  أن  األلماني«،  مارشال  »صندوق  من  كونلي«، 
دائم« ألخطائها؛ فقد حذر  تاريخي  ذاكرة  »فقدان  لديها 
»ويرثيم«، من أن »محاولة نسيان« األخطاء االستراتيجية 
التعلم«،  الفشل في  التي تضمن  الوحيدة  »الطريقة  هي 
قوتها  أن  إدراك  »عــدم  في  مستمرة  تــزال  ال  أنها  منتقًدا 

تهدد آخرين، وتزعزع استقرارهم«.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية األمريكي الحالي 
»أنتوني بلينكن«، عند تسلمه مهام منصبه عام 2021، أكد 
أن إدارته »لن تعزز قيم الديمقراطية من خالل التدخالت 
باألنظمة  »اإلطــاحــة  تــحــاول  ولــن  الــبــاهــظــة«،  العسكرية 
بالقوة«؛ إال أن »جون جراي«، في مجلة »نيو ستيتسمان«، 
الغرب  بقيادة  األنظمة  تغيير  »أوهـــام«  أن  من  حــذر  لديه 
إذا كانت  وأنـــه  الــعــراق،  غــزو  تــتــبــدد« حتى بعد فشل  »لــم 
»واشنطن« عازمة على تغيير القيادة في »موسكو«، إلنهاء 
الحرب األوكرانية -وفًقا لما ألمح إليه »بايدن« في مارس 
أخــطــاء  بــتــكــرار  عليها  »مــحــكــومــا  ســيــكــون  حينها   -2022

العراق، وليبيا، وأفغانستان، وغيرها.
ــار »كــامــبــفــنــر«، إلـــى أن الــقــدرة  مــن نــاحــيــة أخــــرى، أشـ
األطراف  في  التأثير  على  المتحدة  للواليات  التاريخية 
»تضاءلت  قد  األوكرانية،  الحرب  حول  ورؤيتها  الدولية، 
إلــــى حـــد كـــبـــيـــر«؛ بــســبــب تـــاريـــخ ســجــالتــهــا وتــدخــالتــهــا 
الــعــســكــريــة، نــاهــيــك عــن اســتــمــرار عــديــد مــن الحكومات 
النوايا  فــي  لشكهم  كــأســاس  الــعــراق،  بــغــزو  »باالستشهاد 
الغربية«. ومع ذلك، أصر الكاتب أيًضا على أن مثال غزو 
االستبداد  مواجهة  عــدم  يــبــرر«،  أن  يمكن  »ال   ،2003 عــام 
االستسالم  »ال يجب  أمر مفاده  اليوم، هو  نواجهه  الــذي 

في الدفاع عن قيم يستحق القتال من أجلها«.
الشرق  منطقة  في  الغزو  بديناميكية  يتعلق  وفيما 
ــــط، أشـــار »ويــرثــيــم«، إلـــى أن األمــريــكــيــيــن »رفــضــوا  األوسـ
الــعــراق« جــزئــًيــا؛ بسبب أن اســتــمــرار تمركز  الــخــروج مــن 
قواتهم سيخدم الجهود المبذولة لمنع »إيران« من حيازة 
الحكم  إلــى  المعلقين  دفــع بعض  مــا  وهــو  نـــووي،  ســالح 
الغربية  الدبلوماسية  لفشل  الــوحــيــد  »الــبــديــل  أن  على 
في هذا الصدد هو الحل العسكري«. ومع ذلك، اعترض 
»بـــوت«، بشدة على هــذه الــرؤيــة، وحــذر من أنــه »ال يوجد 
الغزو  باستثناء  أمريكية،  حلول  أي  بــأن  لالعتقاد  سبب 
المباشر،« يمكن أن يطيح بالنظام في طهران، مستشهًدا 
بحالة العراق، مؤكدا أن هذا الخيار ال ينبغي النظر فيه 

مهما كان األمر. 
ــذا الــتــقــيــيــم، حـــذر »ويـــرثـــيـــم«، مــن أن  واتــفــاًقــا مــع هـ
»سعي واشنطن بشكل أحادي لفرض السيطرة والسيادة«، 
ــا«، يخلق »نــوعــا«  ــيـ وســـط الــتــنــافــس مــع »الــصــيــن«، و»روسـ
وبين  وجودها،  على  الحفاظ  بين  بالتوازن  اإلخــالل  من 
وبالفعل، اتضح هذا جلًيا في دروس  حماية مصالحها«، 
التدخل  فــي  وسجلها  لــلــعــراق،  غــزوهــا  إدارة  فــي  الــفــشــل 
الحادي  الــقــرن  مــن  عقدين  خــالل  بالمنطقة  العسكري 

والعشرين.
عــلــى الــعــمــوم، بــعــد عــشــريــن عـــاًمـــا مـــن الـــغـــزو الـــذي 
على  المتحدة«،  و»المملكة  المتحدة«،  »الــواليــات  قــادتــه 
المراقبين  بين  إجــمــاع  هناك  نظامه؛  وإســقــاط  الــعــراق، 
ومن  كارثًيا«،  استراتيجًيا  »خطأ  كــان  أنــه  على  الغربيين 
بوش  جــورج  ارتكبها  هذا جريمة حرب  كان  نظرنا  وجهة 
وتوني بلير وعدد من المساعدين - كان يجب تقديمهم 
لمحكمة الجنايات الدولية - نظًرا إلى ما ترتب عليه من 
وعلى  الــدولــة،  وتفكيك  العراقي  الشعب  على  وآالم  دمــار 
أمن الشرق األوسط أيًضا، في حين كانت هناك مكاسب 
جيوسياسية إليــران، وحــروب أهلية طالت كل من سوريا 
وليبيا واليمن وغيرها، وتقوية شوكة متطرفي »القاعدة«، 

و»داعش«، على حد سواء. 

ال��������ع��������راق ب�����ع�����د ع���������ش����ري����ن ع����ام����ا 

م���ن ال���غ���زو الأم����ري����ك����ي.. روؤي������ة غ��رب��ي��ة
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

دخلت الحرب الروسية المدمرة في 
أوكــرانــيــا عامها الــثــانــي، مــع عــدم وجــود 
نهاية في األفق.  يجب طرح أسئلة جادة 
نهاية  فــي  قــدًمــا.  الــمــضــي  كيفية  حـــول 
دمــويــة  الــحــصــيــلــة  ــــروي  تـ األول،  الـــعـــام 
مـــصـــادر حكومية  تــقــدر  الــقــصــة، حــيــث 
جندي  ألــف   130 مــن  أكــثــر  أن  أمريكية 

أوكراني قتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة.
ــقــــديــــرات  ــل، تــــــتــــــراوح تــ ــابــ ــقــ ــمــ ــالــ وبــ
الــخــســائــر الــعــســكــريــة الــروســيــة مــا بين 
150.000 و 200.000، مع ما ال يقل عن 
الــعــدد اإلجــمــالــي من  60.000 مــن هــذا 
القتلى - وهو ما يمثل أكثر من ضعف 
عـــدد الــجــنــود الــــروس الــذيــن قــتــلــوا في 

أفغانستان والشيشان مجتمعين.
واالقتصاد  الشعب  في  التأثير  كــان 
انخفض  حيث  وقــعــا،  أكثر  األوكرانيين 
الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي األوكـــرانـــي 
بــمــقــدار الــثــلــث، كــمــا أنــهــم فــقــدوا أكثر 
من 40% من قدرتهم على توليد الطاقة 

الكهربائية.
كذلك اضطر أكثر من 8.5 ماليين 
ــرانــــي إلــــى الـــفـــرار مـــن بـــالدهـــم إلــى  أوكــ
الغرب، مع نزوح عدد أكبر من األوكرانيين 
النطاق  الــواســع  الــدمــار  نتيجة  داخــلــًيــا 
التحتية.  والبنى  بالمنازل  لحق  الــذي 
تعتمد  أوكرانيا  أصبحت  لذلك،  نتيجة 
عــلــى الــغــرب لــيــس فــقــط فــي األســلــحــة، 
ولــكــن أيــًضــا فــي اإلعـــانـــات االقــتــصــاديــة 

لتأمين الحاجات األساسية. 
الحدود  تتجاوز  لم  الحرب  أن  وبما 
الموت  الروس من  األوكرانية، فقد نجا 

كان  بجيرانهم.  ألحقوه  الــذي  والــدمــار 
تأثير،  الــغــرب  فــرضــهــا  الــتــي  للعقوبات 
بوتين  فالديمير  الرئيس  حكومة  لكن 
تمكنت من االعتماد على االحتياطيات 
لدعم اقتصادها ووجدت طرًقا لاللتفاف 
مستوى  على  للحفاظ  العقوبات  على 
مربح من الصادرات والــواردات، وإن كان 

متناقًصا.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــقــد كــانــت درجـــة 
بكثير  أقــل  الــروســي  االقــتــصــاد  انكماش 
إن  بــل   ،2022 عــام  فــي  متوقًعا  كــان  مما 
صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق 
االقتصاد الروسي بعض النمو الطفيف 
العالم  تعبئة  من  وبــداًل   .2023 عــام  في 
الحرب من  زادت  الروسي،  العدوان  ضد 

االنــقــســام الــقــائــم مــســبــًقــا بــيــن الــشــرق 
والغرب والشمال والجنوب.

يـــــجـــــب مـــــالحـــــظـــــة الــــــعــــــديــــــد مـــن 
التطورات المهمة على الساحة الدولية، 
لكن األهم من كل ذلك أن هذه الحرب 
أن نسميه  يــمــكــن  مـــا  إلــــى  تــحــولــت  قـــد 
صراًعا وجودًيا لجميع األطراف، حيث 
أقــوى  أنها  األوكــرانــيــة  القومية  أظــهــرت 

بكثير مما كان متوقًعا.
ــن هـــــذا الـــبـــعـــد الـــقـــومـــي،  ــع مــ ــدافــ بــ
ــري  ــكـ ــسـ ــعـ وبـــتـــشـــجـــيـــع مــــــن الــــــدعــــــم الـ
ــربــــي، يــتــعــهــد الــــقــــادة  ــغــ والـــســـيـــاســـي الــ
األوكرانيون اآلن بمواصلة القتال حتى 
ــراج الـــقـــوات الــروســيــة مـــن »كــل  ــ يــتــم إخـ
بــوصــة مــربــعــة« مـــن أراضـــيـــهـــم. توقعت 
القائلة  النظر  البداية وجهة  في  روسيا 
إلــى  وســعــت  بــلــد مصطنع  أوكــرانــيــا  إن 
إسقاط قيادتها من خالل هجوم مدمر 

شعاره »الصدمة والرعب«.
الـــهـــدف بعيد  عــنــدمــا أصـــبـــح هــــذا 
تأكيد  على  الــروس  رأي  استقر  المنال، 
حــقــهــم فـــي ضـــم األراضـــــــي فـــي الــجــزء 
الــشــرقــي مــن أوكــرانــيــا والــــذي يتحدث 
سكانه اللغة الروسية على نطاق واسع.

التخلي  إلــى  الــروس  أن اضطر  بعد 
التي  المناطق  بعض  عن  السيطرة  عن 
ــبـــدايـــة، أصــبــحــوا اآلن  احــتــلــوهــا فـــي الـ
يــتــراجــعــون فــي قــتــال مــمــيــت عــلــى عــدة 
جبهات، مع استعار المعارك في مناطق 

أخرى. 
األمريكية  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  أمـــا 
ــيــــون فـــقـــد حـــفـــروا  ــربــ ــغــ ــا الــ ــاؤهــ ــفــ ــلــ وحــ

ففي  دعائية.  خطابية  حفرة  ألنفسهم 
العسكري،  الــنــزاع  هـــذا  مــن  مبكر  وقـــت 
وكأنه  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  بدا 
مـــزيـــج مـــن ونـــســـتـــون تــشــرشــل ورونـــالـــد 
ــرأي األمــريــكــي  ــ ريـــجـــان، حــيــث حــشــد الـ
إلــى هذه  لالنضمام  الــغــربــي  ــــي  واألوروبـ
والتحرر  الديمقراطية  إلنقاذ  المعركة 
ــن الــــــعــــــدوان االســـــتـــــبـــــدادي وطـــمـــأن  ــ مـ
الجميع ليس فقط أن النصر سيتحقق 
في الحرب في أوكرانيا، بل إنه ال خيار 

سوى تحقيق النصر. 
اآلن وبــعــد مــــرور عــــام عــلــى انــــدالع 
هـــذه الـــحـــرب الــعــســكــريــة الـــمـــدمـــرة، لم 
يتحقق النصر الذي تحدث عنه بايدن 
الـــدالئـــل تشير  كــل  إن  إذ  الــمــعــركــة،  فــي 
إلـــى اســتــمــرارهــا. فــيــمــا تــقــوم الــواليــات 
الــمــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا بـــإرســـال أســلــحــة 

جديدة أكثر فتًكا إلى أوكرانيا. 
يستعدون  األوكرانيين  فــإن  وهــكــذا، 
لــشــن هــجــوم جــديــد. ويــتــمــســك الـــروس 
بأسلوبهم الخاص، وهم مصممون على 

مواصلة الحرب.
وبطبيعة الحال فإن المشكلة تتمثل 
فــي أن الــمــزيــد مــن األســلــحــة والــمــزيــد 
مـــن الــخــســائــر فـــي ســاحــة الــمــعــركــة لن 
ينهي هذه الحرب، حيث ال تزال جميع 
أنه بإمكانها االنتصار،  األطراف تعتقد 
بل ويجب عليها ذلك. وبالتالي، يمكننا 
توقع المزيد من الموت والدمار واآلالم 

في هذا العام الثاني.
} رئيس المعهد العربي األمريكي

اإل��������ى اأي��������ن ت���ت���ج���ه ال�����ح�����رب ال���رو����س���ي���ة 

الأوك�������ران�������ي�������ة ف�����ي ع����ام����ه����ا ال����ث����ان����ي؟

بقلم: 
د. جيمس زغبي }

ــن عـــام  ــ ــي ســبــتــمــبــر مـ ــ فـ
ــرت  ــ ــشـ ــ ونـ أعـــــــــــــددت   ،2011
في  دول   4« بـــعـــنـــوان  ــــة  دراســ
الغلبة  التاريخية:  فلسطين 
لــــــــمــــــــن؟!«، تــــحــــدثــــت فــيــهــا 
عـــن »دولــــــة الــمــســتــوطــنــيــن/ 
الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن« الــحــديــثــة 
ــان عـــام  ــ فــــي حـــيـــنـــه، حـــيـــث كـ
2011 هو عام الظهور األكبر 
ــن  ــذيــ »لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن« الــ
ــر الـــكـــنـــيـــســـت  ــبــ نــــجــــحــــوا، عــ
اإلســـرائـــيـــلـــي )الـــبـــرلـــمـــان(، 
القوانين  مــن  وابـــل  بــإصــدار 
ــنـــصـــريـــة  ــعـ والـــــــمـــــــبـــــــادرات الـ

الفاشية غير المسبوقة.
يــــــــــــــومــــــــــــــهــــــــــــــا، كـــــــــانـــــــــت 
ــيــــن/  ــنــ ــتــــوطــ ــمــــســ »دولــــــــــــــة الــ
تشكل  هـــذه  الــمــســتــعــمــريــن« 

قـــوة ضــغــط ســيــاســيــة قــويــة ســــواء فــي الحكومة 
الــحــال، من  هــذا  »تــطــور«  اليوم  الكنيست.  أو في 
المشاركة  إلى  سياسي  وتأثير  ضغط  قوة  مجرد 
القائدة والقاطعة في الوزارات والجيش وبخاصة 
إلى  »المستوطنين«  من  كبيرة  أعــداد  دخــول  مع 
أعماق »جيش الدفاع« اإلسرائيلي وبينهم ضباط 
ــــذي أدى إلــــى اتــضــاح  ــر الـ ــ بــمــنــاصــب عــلــيــا، األمـ
وافتضاح دور ذلك الجيش في دعم هذه »الدولة 

الفتية«!. 
ولعل من أبرز »تجليات« هذا الدور الهجمات 
على  تلك  آخرها  يكون  ولن  الفلسطينيين  على 
قرية حوارة، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى توترات 
»دولــة  ووزراء  المستوطنين«  »دولــة  وزراء  بين  ما 
ــي هــذا  إســـرائـــيـــل«. ومــــن الــمــحــطــات الــمــهــمــة فـ
الــســيــاق، مـــا حـــدث عــنــدمــا أعــلــن وزيــــر الــمــالــيــة 
الفاشية  نظريته  عــن  ســمــوتــريــتــش(  )بتسلئيل 
النازية قائال: »أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة، 

ويجب على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك«.
 وعــنــدمــا يــدعــو وزيـــر إلــى تدمير قــريــة على 
ــــرض عــقــوبــات جــمــاعــيــة عــلــى آالف  ســكــانــهــا وفـ
على  دليل  أكبر  فهو  عمله،  فــي  ويستمر  الــنــاس، 
كالمه،  وتــدعــم  تــؤيــده  اإلسرائيلية  الحكومة  أن 
وهذه رسالة فهمها »المستوطنون« وجنود جيش 

االحتالل الداعمين لهم! 
»ميديابار«  موقع  نشر  أسبوعين،  نحو  قبل 
المعروف  الصحفي  أجــراهــا  مقابلة  الــفــرنــســي، 
األستاذ  بالتمان(  )دانييل  مــع  باخمان(  )رينيه 

ــي دائــــــرة الـــتـــاريـــخ الــيــهــودي  فـ
ومعهد اليهودية المعاصرة في 
والمختص  العبرية،  الجامعة 
»بــــــاإلبــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تـــــعـــــرض لــــهــــا الـــــيـــــهـــــود عــلــى 
ــازيــــة«، حــيــث قــــال عن  ــنــ يـــد الــ
»إذا  وقادتهم:  »المستوطنين« 
كـــــان رجــــــال مـــثـــل ايـــتـــمـــار بــن 
وبتسلئيل  األمن(  )وزير  غفير 
أو  المالية(  )وزير  سموتريتش 
الــعــدل(  ــر  )وزيــ ليفين  يــاريــف 
سياسية  مــجــمــوعــات  يـــقـــودون 
ــيـــوم فـــي فــرنــســا أو ألــمــانــيــا  الـ
غربية،  ديمقراطية  أي  في  أو 
فسيتم اعتبارهم نازيين جدد. 
أنا أصر على أنهم نازيون جدد.

يمنح  أن  يــريــد  نــتــنــيــاهــو   
ــو من  الــحــكــومــة هـــذه قـــوة )ولــ
على  السيطرة  من  تمّكنه  »المستوطنين«(  غالة 

كل شيء«.
ــال )يــــوفــــال ديــســكــيــن( أحــد   مـــن جـــانـــبـــه، قــ
رؤساء »الشاباك – جهاز األمن العام اإلسرائيلي« 
السابقين في مقال حاد الكلمات: »بهذه الطريقة، 
ستصل دولة إسرائيل إلى حافة الحرب والتفكك 
وخالل  الخِطر.  واالنقسام  الداخلي  االجتماعي 
أسابيع معدودة، يمكن أن نصل إلى حافة الحرب 

األهلية.
»المستوطنين«  مع  )بالتحالف  دمــروا  لقد   
أجــل  مـــن  وحــدتــنــا  والــمــتــطــرفــيــن(  المتعصبين 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــزيـــد مــــن الــــقــــوة والـــنـــفـــوذ 
والــمــال. ومــن أجــل هــذا الــغــرض، قــامــوا بتأهيل 
ــودي الــعــنــصــريــيــن )مـــن  ــهـ ــيـ مــــؤيــــدي الـــتـــفـــوق الـ
في  شرعيين  شركاء  وجعلوهم  »المستوطنين«( 

االئتالف، وأوكلوا إليهم حقائب حساسة جدا«.
نـــحـــن نــتــكــلــم عــــن »دولـــــــــة« »مــســتــوطــنــيــن/ 
مــســتــعــمــريــن« تــمــلــك الـــســـالح، ورجـــاالتـــهـــا بــاتــوا 
ــثـــر حــســاســيــة في  يــســيــطــرون عــلــى الـــفـــروع األكـ
ــاع« في  ــدفــ ــيـــش الــ الــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، و»جـ
ــم لــتــنــفــيــذ  ــ ــهـ ــ أيـــديـــهـــم ومـــــن خــلــفــهــم ومـــــن ورائـ
عوض  وكأنه  الصارخة،  وانتهاكاتهم  مقارفاتهم 
في  المستعمرات  بضم  »إســرائــيــل«  تــقــوم  أن  عــن 
»المستوطنون«  يقوم  المحتلة،  الغربية  الضفة 

بضم »دولة إسرائيل« إلى المستعمرات!!
 والقادم أخطر وأعظم، سواء داخل »إسرائيل« 

أو خارجها!

اإ�����س����رائ����ي����ل ت��خ�����س��ع ل�����س��ي��ط��رة

»دول�����������ة ال���م�������ش���ت���وط���ن���ي���ن«!

بقلم:
 د. أسعد عبدالرحمن
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Vacancies Available
EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17532010 or a.jawahery@exibah.com

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

suitably qualified applicants can contact

 17111722 or aneesh@foodvestholding.com

DEPAG JEWELLERY 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 17255163 or shaker@depaj.com

THU ALFAQQAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 39664794 or bu.isa.hag@hotmail.com

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com

CAFETERIA FALAFIL AL HAMALA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39737177 or cont_14_est@hotmail.co.uk

NEW ADYAN AUTO PAINTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33196600 or eymanac2012@gmail.com

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (DEPARTMENT)

suitably qualified applicants can contact

 17704040 or recruitment@bapco.net

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17268111 or hrd1@macbh.com

BREEZEE SECRET VEGETABLES AND FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33189963 or nasserbreezee@gmail.com

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17466776 or abdulla@kingdom.bh

REAL TOWER CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 39655992 or kalawadh.an@gmail.com

FLUID TECH TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

suitably qualified applicants can contact

 17623583 or admnfluidtech@gmail.com

RITA BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER

suitably qualified applicants can contact

 39426267 or ritacachin@yahoo.com

AL BUROOJ A/C AND FREYREATION REPAIRS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39655383 or aboooty@hotmail.com

AUTO TRADER SECONDHAND CARS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66666639 or autotrader39@gmail.com

NATIONAL CONTRACTING CO LTD. 

has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER(FINANCIAL AFFAIRS)

suitably qualified applicants can contact

 34414948 or nasser.alsalaiteen@rezayat.net

ERICSSON AB 

has a vacancy for the occupation of

 TELECOMMUNICATIONS SVC.SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 17584515 or maryam.al.sulaiman@ericsson.com

TRANSCON PROJECTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH

suitably qualified applicants can contact

 17200144 or mshaji@batelco.com.bh

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39944412 or abuthar1975@gmail.com

TURKISH MASHAWI EXPRESS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17720395 or admin@uniquewll.com

SALWA TOWERS CONSTRUCTION AND

 PROPERTEY MANGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33657400 or ceo_salwagroup@yahoo.com

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR

suitably qualified applicants can contact

 17344700 or hrd@alhilalhealthcare.com

ARROW EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 66699991 or arrowexpress.bh@gmail.com

MAZAHEER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39677795 or red462368@gmail.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PORTER

suitably qualified applicants can contact

 17558558 or careers@bh.lulumea.com

GULF EXHAUST INDUSTRIAL CONTRUCTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(METAL CLEANING)

suitably qualified applicants can contact

 36662021 or saradawani@icloud.com

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17838129 or adel.jabber@wphome.com

ALSHIMA FOR VEGETABLES AND FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33222397 or alturki.bh@gmail.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17400407 or proffice@almoayyedcg.com

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 77132211 or jobcfmbah@gmail.com

SHAMES ALZAIN VEGETABLES AND FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39643189 or info@awtadi.com

FARSANA CONSTRUCTION S P C 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39829689 or farsanabahrain@gmail.com

EFS FACILITIES SERVICES BAHRAIN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17102960 or alex@bfharbour.com

EXECUTIVE F M W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR

suitably qualified applicants can contact

 36094012 or ibrahim@dreamgroup.bh

AVOLA CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39108161 or rajeeshkk4@gmail.com

RUSH ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39205395 or nadeeraabdulla@ymail.com

BUBBLES NAIL SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST

suitably qualified applicants can contact

 39623323 or raeda@fakhroomail.com

MANAMA SWITCHGEAR & LIGHTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ESTIMATOR(COST)

suitably qualified applicants can contact

 17879385 or accounts@manamaswitchgear.com

NAIL ART 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 36884848 or safiaalawadhi80@gmail.com.com

MAGIC FOUNTAIN ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)

suitably qualified applicants can contact

 37337672 or fscowll@gmail.com

SPECIAL METAL NEON ADVERTISING CO.WLL 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

suitably qualified applicants can contact

 77093040 or faruqur@specialmetal.org

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 16199376 or moonstarc.bh@gmail.com

DOWNTOWN STADIUM 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 33334224 or omda172@yahoo.com

DOWNTOWN STADIUM 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER(PARKS & PLAYGROUNDS)

suitably qualified applicants can contact

 33334224 or omda172@yahoo.com

ZAFAR DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 39859292 or rajazafariqbal92@gmail.com

EYE CRAFT DESIGN AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL

suitably qualified applicants can contact

 36503503 or abdulla.kazim1@gmail.com

MADHIF AL MOODAWEB RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

suitably qualified applicants can contact

 39413377 or ebrahimalmb14@gmail.com

SERENE PSYCHIATRY HOSPITAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT

suitably qualified applicants can contact

 39649888 or abdulkarime@yahoo.com

BRIGHT FUTURE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ishaq.dispatchglobal@gmail.com

95 TECHNOLOGY 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36656519 or a1iman1995@hotmail.com

MIDO DU RESTAURANT & CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 17000290 or wedaei_h_law@hotmail.com

BIBI CONSTRUCTION CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33863721 or mahmood201196@yahoo.com

G.LIN TOYS TRADING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 37777738 or lixiuqing-04@163.com

WADI ALJANNA  CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36181662 or zali9743@gmail.com

PISGAH CLEANING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33797932 or george2099@gmail.com

INTER MEDIA ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66325544 or aa22aa99@hotmail.com

ALTAQWH PROJECTS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33728682 or hamoudawad251@gmail.com

BAHRAIN BURGER COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

suitably qualified applicants can contact

 17722171 or mail@foodvestholding.com

UNO DESIGN STUDIO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39531396 or ckmanagement.bh@gmail.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr@jaradahfish.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17255980 or adeebali@bokhowagroup.com

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17273133 or siam7373@batelco.com.bh

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17270140 or alialtmimi@yahoo.com

SKY SHELL TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 34117868 or muralimayyil@gmail.com

NEW APPLE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34152030 or fastdoc99@gmail.com

COMMISSIONING SPECIALIST SERVICES CO S.P.C

 OWNED BY RUAIRI THO 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGEMENT ENGINEER

suitably qualified applicants can contact

 36663995 or office@cssmiddleeast.com

THOIBA CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 77998636 or pdc434@gmail.com

BHANWARIYA BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

suitably qualified applicants can contact

 37774616 or abbas33901@gmail.com

GOLDEN ERA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38843999 or goldenera.s.bh@gmail.com

FAZIL STEEL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17623178 or ahmed_abbas39@outlook.com

11 STAR TECHNOLOGY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34658864 or alwahadc@gmail.com

FIRST CHOICE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36491411 or murtazawali100@gmail.com

ARIZ RESTAURANTS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

suitably qualified applicants can contact

 33783358 or surmasyl16@gmail.com

UNI SAM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39979522 or awanzaada15@yahoo.com

EPHPHATHA REPAIR SERVICES 

BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39864665 or shajis115@gmail.com

A N P CARS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(METAL SPRAYER)

suitably qualified applicants can contact

 34306903 or aldada7211@gmail.com

PERFECT SEVEN SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

suitably qualified applicants can contact

 39111019 or salnajem567@gmail.com

ALI HASAN CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34438754 or alihasancafe@gmail.com

GRAND SWISS -BEL HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

suitably qualified applicants can contact

 33337783 or almutawa848@gmail.com

AZGAD ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 39158777 or bureem2050@gmail.com

HAMEED ALI SYED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 66660843 or syedhameedbutterfly@gmail.com

AMIM ABDUR RAZZAK INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34346219 or emon4176@gmail.com

MIMOS FOR CARE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 39984333 or loulah1983@gmail.com

GTXDESIGNS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE BOY / FARRASH

suitably qualified applicants can contact

 33157262 or 7stardesignsbh@gmail.com

KHYBER GENTS SALON CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

suitably qualified applicants can contact

 33734591 or ibrarbandai@gmail.com

HEDGE ACCOUNTING SOLUTION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 34127571 or hedgebahrain@gmail.com

ZAWEYAT QAWS AL MATAR SHAWARMA 

BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33058476 or navasnk2238@gmail.com

PIMAK CANS INDUSTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33049888 or pimak67@gmail.com
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MEHWISH CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66970004 or mehwishofficial97@gmail.com

PANCHAL MARKETING & PROMOTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

suitably qualified applicants can contact

 38402446 or fortuneimpex14@gmail.com

BLAIRE EXECUTIVE SUITES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTION CLERK

suitably qualified applicants can contact

 37351000 or surender@exploremena.com

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33615001 or bittusandhu530@gmail.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

suitably qualified applicants can contact

 17551111 or vijesh.nair@hajihassan.com

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & 

SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

suitably qualified applicants can contact

 17552722 or siam7373@batelco.com.bh

MERCURY CONTRACTING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 39667181 or mjmh69@hotmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

ADMECCO MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FIRE & SAFETY SPECIALIST

suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

A.HADI JAFFAR ALI A.ALI / ALTAIR ALMUHAJER-7621 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

 39833841 or ah5894791@gmail.com

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

suitably qualified applicants can contact

 17293388 or hr1@gulfstarbh.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

BE HEALTH LINE GYM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINER

suitably qualified applicants can contact

 35910250 or sabithkakks92@gmail.com

STILLER AGENCY FOR THE SUPPLY WORKERS W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17717730 or alazzamgroup@yahoo.com

BUQAIS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 39209785 or malam57@yahoo.com

GLOBAL ARATCO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17660141 or bnconstruction.bh@gmail.com

WADI DELMON CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17555088 or hussain_597@icloud.com

MOKAA 1967 CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33201025 or ahmedyousif2219@gmail.com

K.P MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 39631441 or jalalebrahim@gmail.com

BURGER EXPRESS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 36020030 or m.mnawaz829@gmail.com

JUMAMI JUICES 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17691692 or signaturecafe.bh@gmail.com

CUBE INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

suitably qualified applicants can contact

 39545365 or vksalil@gmail.com

PROMAG TECHNICAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 17104861 or febin@promagbahrain.com

ADLINE MEDIA W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 66559400 or khaled.h@adlinemedia.net

GOLDEN CONNECTIONS FOR ELECTRICAL 

SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PROJECT ENGINEER

suitably qualified applicants can contact

 39394642 or info@kadi.bh

GREEN PARK RESTAURANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34392150 or greenparkft@gmail.com

ADAA BUILDING SOLUTIONS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SENIOR QUANTITY SURVEYOR

suitably qualified applicants can contact

 17210147 or adaa.bahrain@gmail.com

SHAMS ALMANAR BLACKSMITH AND WELDING AND FAB 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39013198 or shamsaanar.bwf@gmail.com

ART CLICK FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

suitably qualified applicants can contact

 39114430 or m@alnajar.me

NOOR ALMUHRAQ SWEETS W L L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 32152653 or tmstradwll@gmail.com

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34168854 or bhinderg052@gmail.com

LITE WORLD MOBILES & ELECTRONICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TELEPHONE TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 33984439 or manga29051987@gmail.com

TAFASHO AND JASOOM TRADITIONAL

 FOOD RESTAURANT AND CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36363632 or free.man.as22@gmail.com

FREAK STYLE MENS WEAR 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39046997 or muneerahmed1864@gmail.com

FNOON SAFINAT NOAH FOR CARPENTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38171717 or ismaelhani85@gmail.com

DMV KADANTHERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 35323037 or dmvkadanthery@gmail.com

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

suitably qualified applicants can contact

 17729935 or ahmed@panoramabh.com

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17255980 or adeebali@bokhowagroup.com

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 

(AUTHENTICATION ON REORGANIZATION PLAN) B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 ROLLING MILL OPERATOR (NON-FERROUS)

suitably qualified applicants can contact

 17731000 or career@garmco.com

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

WYNDHAM GRAND MANAMA 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

suitably qualified applicants can contact

 17826260 or anaser@wyndhamgrandbh.com

SEVEN HILLS FACILITY MANAGEMENT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39976476 or srirao@7hills-group.com

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 13118898 or bawarej.bh@gmail.com

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

suitably qualified applicants can contact

 17535898 or hamad@arsanmen.com

ALMADAN FOR PUMPS AND SPARE PART W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 37100131 or almadan.co@gmail.com

MULTIPLE CONSULTANCY AND MARKETING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

suitably qualified applicants can contact

 36594797 or multipleconsultancybh@gmail.com

GOLDEN FISH RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33709453 or osama.sameer32@yahoo.com

JANNATHUL KHULOOD SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39657146 or khadijaalkhan18@gmail.com

DIAMOND SHINE CAR FOR REPAIR DENTING PAINTING CARS 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 33741869 or ahmedmohmed522@gmail.com

ASIA GULF STAR MAINTENANCE & DECOR CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33909624 or shahbazahmed9624@gmail.com

AWLAD ALTAYAR CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 33852111 or hussainfawzi26@gmail.com

SUVARNABHUMI THAI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE

suitably qualified applicants can contact

 33545411 or info@thaimartbahrain.com

NASEERA TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 34491292 or jayun1434@gmail.com

AFTAB SALEEM MARKETING & PROMOTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33634897 or aftab.oppobahrain@gmail.com

NJ AUTO SPARE PARTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33167122 or noumanjaved01@gmail.com

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

SAYACORP HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DIR human resources

suitably qualified applicants can contact

 17170000 or faljowder@sayacorpaqar.com

MAZBAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33892327 or abdullah33821112@gmail.com

WASEEM FOR BEST SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33128786 or brana3229@gmail.com

ALMA BROKERAGE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 EXECUTIVE DIRECTOR OF MANAGEMENT 

SERVICES

suitably qualified applicants can contact

 32204013 or vvm1572@gmail.com

SHADER  GRILL FISH 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

suitably qualified applicants can contact

 36117676 or galeelgaleel44@gmail.com

M AYYAN KHAN SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33517349 or shahzadarshad4444@gmail.com

ALL STARS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33048775 or sajeelhussain730@gmail.com

MIAN BUSINESS SETUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 33043503 or mian8bh@gmail.com

RASIYAT RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39664427 or niyasnooon@gmail.com

HOOR SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 35969883 or hafizullah35969883@gmail.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

PAK VIEW CONTRACTING AND BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34558265 or tariq.vigi@gmail.com

MOHAMED EBRAHIM MOHAMED ISA / AFRAAH1 / 10640 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

 39250059 or mohamedebrahim083@gmail.com

TROOF TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

suitably qualified applicants can contact

 39088227 or fareedamohd@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

ALQANAAH FOODSTUFF CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 33350203 or jameell1956@hotmail.com

TOTALLY NAILS SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 66343349 or alali.fatima94@gmail.com

SWEET LAND W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 13626669 or maged-no@hotmail.com

GHULAM SHABEER CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36484758 or attau3421@gmail.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

PREMATOR GULF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SPRAYER

suitably qualified applicants can contact

 39616888 or nasco@batelco.com.bh

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39553866 or bolanbh@gmail.com

SSP BAHRAIN WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com

ALBUSTAN ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

suitably qualified applicants can contact

 39444313 or fawzi@al-fawz.com

TRADERS VICS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

suitably qualified applicants can contact

 17586906 or tariq.sharif@ritzcarlton.com

ALSHAJJAR CAR BODY WORKING & PAINTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17785886 or kjil@hotmail.com

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST

suitably qualified applicants can contact

 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

DELMON CAR WASH WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17343976 or kmkbrn@gmail.com

TAYLOS ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17611026 or tylos.aluminium@gmail.com

AL FAISALIYA CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39602040 or fadheelasayed@outlook.com

A.J FARAJ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 39079775 or alwahadccr@gmail.com

AL SHAFA SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 36714075 or shibu_saju@yahoo.com

ALNASEEM ICE CREAM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33835614 or hanano.herz71@gmail.com

EM BODYSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(CARS ENGINES)

suitably qualified applicants can contact

 39931932 or hrghareeb@gmail.com

EXHIBITIONS PALACE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36009661 or clickon.bh@gmail.com

INTERNATIONAL LABORATORIES AND AL HOTY STANGER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38970789 or accounts1@interlabbh.com

ALAQSA DECORATION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66661696 or alaqsa.services97@gmail.com

CREATIVE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(FURNITURE)

suitably qualified applicants can contact

 17464443 or hr2@creativestyle.com.bh

ADEX INTERNATIONAL CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

 CLERK

suitably qualified applicants can contact

 36625544 or hussain@adexgroups.com

ITHIBAT CONTRACTING EST . 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 39444923 or bigbossvip911@gmail.com

Vacancies Available
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هاتف القسم الرياضي: 17628423

البريد اإللكتروني
ali988@gmail.comaaknews9@gmail.com

�إعادة �ألون�سو �إلى 

�لمركز �لثالث

تباين �لآر�ء حول 

�إلغاء هدف �أ�سن�سيو 

د�ر كليب و�لأهلي وف�سل 

جديد من �لتناف�س

ص 5ص 4ص 3 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

} لقطة من منافسات الدوري.

} جانب من اللقاء.

} جانب من تدريبات منتخبنا 

�حتاد �ليد ي�سدر جدول 

م�سابقة كاأ�س �لحتاد

منتخب �ل�سو�طئ يخ�سر �أمام 

تايالند يف كاأ�س �آ�سيا

منتخبنا �لوطني يو��سل 

تدريباته �ليومية

كتب: حسن بو حسن

أصـــــــــــــــــــــدر االتـــــــــــحـــــــــــاد 
البحريني لكرة اليد جدول 
مــــبــــاريــــات مـــســـابـــقـــة كـــأس 
الرياضي  للموسم  االتحاد 
ما  وتــنــطــلــق   ،2023/2022
تــبــقــى مــن مــنــافــســات كــأس 
االتــحــاد فــي يــوم الخميس 
القادم بإقامة مباراة واحدة 
التاسعة  الــســاعــة  تــمــام  فــي 
والنصف مساء على صالة 

مع  توبلي  نــادي  فريق  فيها  ويلتقي  الحصم،  بــأم  اليد  اتحاد 
فريق نادي التضامن.

وتــتــواصــل إقــامــة بــقــيــة الــمــبــاريــات حــيــث يلتقي فــي يــوم 
الجمعة القادم فريق نادي باربار مع فريق نادي سماهيج في 
اليد  اتحاد  التاسعة والنصف مساء وعلى صالة  الساعة  تمام 
بأم الحصم أيضا، وتستمر مباريات الدور األول حتى األربعاء 
الموافق 29 مارس الجاري، قبل انطالق منافسات الدور نصف 
النهائي في التاسعة والنصف من مساء يومي األحد واالثنين 
التي تقام في  النهائية  الــمــبــاراة  ثــم  الــقــادم، ومــن  أبــريــل  2 و3 
التوقيت نفسه وعلى صالة اتحاد اليد كذلك في مساء السبت 

الموافق 8 أبريل القادم.

ــرة الــــقــــدم: خـــســـر مــنــتــخــب  ــكـ االتــــحــــاد الــبــحــريــنــي لـ
ــام نــظــيــره الــتــايــالنــدي بــهــدفــيــن مــقــابــل ال  الــشــواطــئ أمــ
في  اإلثنين،  الطرفين،  جمعت  التي  الــمــبــاراة  فــي  شــيء، 
مدينة بتايا التايالندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة 

في المجموعة األولى.
ــع خـــتـــام دور  ــي مــ ــانـ ــثـ ــز الـ ــركـ ــمـ ــل مــنــتــخــبــنــا الـ ــتــ واحــ
المجموعات برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة؛ ليتأهل 

ويالقي إيران في ربع النهائي.
المؤتمر الصحفي:

أكــــد مــــدرب مــنــتــخــبــنــا لــلــشــواطــئ صــــادق مـــرهـــون أن 
بين  وسريعة  قــويــة  كــانــت  تايالند  منتخب  أمـــام  الــمــبــاراة 

الطرفين.
وأشــــار مــرهــون فــي الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الـــذي أعقب 
المباراة إلى أن المنتخب حصل على العديد من الفرص 

السانحة للتهديف، لكن الحظ لم يحالف المنتخب.
إيـــران،  منتخب  لــمــبــاراة  واإلعــــداد  التحضير  وبــشــأن 
ولكننا سنستعد  قــوي،  منتخب  إيـــران  أن  مــرهــون  أوضــح 

جيًدا للقاء، إذ إن الفوز والتأهل متاح للمنتخبين.
وبين أن المنتخبين سيدخالن مباراة ربع النهائي بكل 

قوتهم؛ لخطف الفوز والوصول إلى نصف النهائي.
في  أمــل  وكلنا  منتخبنا،  بالعبي  كبيرة  »ثقتي  وقــال: 

تخطي ربع النهائي«.

الجادة  القدم تدريباته  الوطني لكرة  واصل منتخبنا 
بحضور  وذلـــك  ســـوزا،  هيليو  البرتغالي  الــمــدرب  بــقــيــادة 
أغلب الالعبين. وسيدخل منتخبنا معسكره المغلق غًدا 

األربعاء قبل خوض مبارياته الدولية.
واســـتـــدعـــى مــــدرب مــنــتــخــبــنــا هــيــلــيــو ســــوزا 25 العــبــا 
لــلــقــائــمــة الــخــاصــة بــالــتــجــمــع الــمــقــبــل لــلــفــتــرة 16 - 28 
مارس الجاري، وذلك استعدادا لخوض مباراتي فلسطين 
وســـوريـــا الــوديــتــيــن. وضــمــت الــقــائــمــة: عــبــاس الــعــصــفــور، 
محمد،  عمار  نبيل،  أحمد  )األهــلــي(،  اهلل  لطف  إبراهيم 
عبداللطيف  مهدي  عبدالجبار،  مهدي  الختال،  إبراهيم 
)المنامة(، أحمد بوغمار، مهدي حميدان، محمد عادل، 
محمد الحردان، سيد ضياء سعيد، عمر سالم )البديع(، 
سيد  الجبن،  حمزة  عــدي،  بــن  أمين  الخالصي،  عــبــداهلل 
القصاب  حسين  )المحرق(،  الحيام  وليد  جعفر،  محمد 
الشيخ،  هاشم عيسى، جاسم  حــرم، سيد  علي  )الشباب(، 
اإلمــاراتــي(،  مــدن )عجمان  )الــرفــاع(، علي  األســـود  كميل 

محمد مرهون )الكويت الكويتي(.
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ــيـــن الــعــام  ــاد أيـــمـــن بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد األمـ ــ أشـ
للمجلس األعلى للشباب والرياضة بالخطوات التي 
يتخذها االتحاد البحريني لكرة الطاولة في إقامة 
الفئات  لجميع  مختلفة  وبــطــوالت  دائــمــة  تدريبات 
الرياضة  جعل  على  حرصهم  يــؤكــد  مما  الــعــمــريــة، 
أثنى  كما  الــريــاضــي.  النشاط  وتعزيز  حياة  أســلــوب 
بالخطوات الصاعدة التي يتخذها االتحاد الرياضي 
لــكــرة الــطــاولــة ومــســاهــمــتــه فــي اعــــداد الــريــاضــيــيــن 

المحترفين للمشاركات في البطوالت العالمية. 
جاء ذلك خالل استقبال االمين العام للشيخة 
إدارة  حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس 
رياضة  لجنة  رئيسة  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
الـــمـــرأة رئــيــس االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الــطــاولــة، 
لكرة  البحريني  االتحاد  لرئاسة  تزكيتها  تمت  التي 

الطاولة لعام 2024م. 
ومن جانبها أبدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
ولالتحاد،  لها  األعلى  المجلس  لمساندة  امتنانها 
مؤكدًة أنها ستواصل العمل بجد لتحقيق اإلنجازات 
على  قـــادر  متميز  ريــاضــي  جــيــل  لتمكين  الــمــرجــوة 

إحزار البطوالت وتحقيق الذهب.

�ملوؤيد ي�ستقبل حياة بنت عبد�لعزيز ويبارك لها تزكيتها برئا�سة كرة �لطاولة

كتب: أحمد الذهبة

يــســتــضــيــف فـــريـــق الــمــنــامــة الــيــوم 
القطري  السد  فريق  منافسه  الثالثاء 
وذلك ضمن الجولة السادسة واألخيرة 
دوري  لــبــطــولــة  الــمــجــمــوعــات  دور  مـــن 
السلة »سوبر ليغ« عن  غرب آسيا لكرة 
منطقة الخليج، وتنطلق المواجهة في 
تمام الساعة السادسة مساًء على صالة 

اتحاد السلة بأم الحصم.
ويـــســـعـــى الـــمـــنـــامـــة الـــمـــتـــأهـــل إلـــى 
تـــأكـــيـــد تـــفـــوقـــه عـــلـــى الـــســـد الــقــطــري 
 ،99/94 بنتيجة  ذهابا  عليه  فــاز  الــذي 
الفوز  خــالل  مــن  المنامة  يتطلع  كما 
الــيــوم إلــى اســتــعــادة نغمة االنــتــصــارات 
الثقيلة  بــعــد خــســارتــه  والــثــقــة خــاصــة 
ــي الـــجـــولـــة الــمــاضــيــة  أمـــــام الـــكـــويـــت فـ
بنتيجة 106/78، يضاف إليها خسارتان 
ــام األهــلــي  أمـ المحلي  الــمــســتــوى  عــلــى 
والــدخــول  الــصــدارة  وفــقــدان  والنجمة 
التأهل  أجــل  من  الحسابات  دوامــة  في 

الـــدوري،  لبطولة  الذهبي  المربع  إلــى 
علما بأن المنامة هو حامل اللقب في 

الموسم الماضي.

ــد ضــمــن  وكــــــان فـــريـــق الـــمـــنـــامـــة قــ
ــز الــــثــــانــــي مــســبــقــا  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الــــتــــأهــــل والـ
فـــي بــطــولــة غــــرب آســـيـــا )ســـوبـــر لــيــغ(، 

أو  تــقــدم  لــن  الــلــقــاء  وبــالــتــالــي نتيجة 
تؤخر في ترتيبه، وهي معنوية بالدرجة 
بالنسبة  للغاية  مهمة  لكنها  ــى،  األولــ

إلـــى الــســد الــبــاحــث عــن الــتــأهــل ثالثا 
ويــحــتــاج الــســد الـــى الــفــوز مــع خــســارة 
في  السعودي  النصر  المباشر  منافسه 
الكويت  يستضيف  حينما  الــيــوم  لقاء 

الكويتي في الرياض.
البوسني  الــمــدرب  المنامة  ويــقــود 
المتوقعة  تشكيلته  وتــضــم  ــاز  ابــ الــيــن 
نــوروز ومحمد  كل أحمد حسن وحسن 
أمــيــر واألمــريــكــيــان روبــنــســون وتــايــلــور، 
ولـــديـــه خـــيـــارات مــمــتــازة عــلــى مــقــاعــد 
ــبــــدالء مــثــل أحـــمـــد ســلــمــان واحــمــد  الــ
وعلي حسين  نجف ومصطفى حسين 

واألمريكي جونز.
ويتصدر الكويت الكويتي المجموعة 
انتصارات  خمسة  مــن  نقاط   10 برصيد 
دون أي خسارة، يليه المنامة ثانيا برصيد 
8 نقاط من ثالثة انتصارات وخسارتين، 
الــســعــودي ثــالــثــا برصيد  الــنــصــر  ويـــأتـــي 
6 نـــقـــاط ثـــم الـــســـد الــقــطــري بــرصــيــد 6 
نقاط مع األفضلية لألول في فارق نقاط 

التسجيل المواجهات المباشرة.

تحت رعاية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
االتــــحــــاد  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  خــلــيــفــة  آل 
المباراة  اليوم  تقام  الطاولة،  لكرة  البحريني 
بين  الطاولة  لكرة  العموم  لـــدوري  الختامية 
الــســاعــة الخامسة  تــمــام  ســـار والــبــحــريــن فــي 
مــســاء عــلــى صــالــة االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لكرة 
الـــدوري  لقب  لحسم  ســار  ويتطلع  الــطــاولــة. 
فوزه سيجعله  إن  للموسم 2023/2022، حيث 
مــتــوجــا بــالــلــقــب، وفــــي حــــال فــــوز الــبــحــريــن 

سيتأجل الحسم إلى مباراة فاصلة، خصوصا 
أن سار فاز )2/3( في القسم األول.

ــادق  ــار ســيــد صـ ــدريـــب ســ ويـــشـــرف عــلــى تـ
مــحــفــوظ ولــديــه العــبــون مــمــيــزون مــثــل أنــور 
حسين،  مرتضى  وسيد  الياسي  وإلياس  مكي 
فيما يدرب البحرين عمرو رضا ولديه العبون 
مميزون مثل راشد سند ومحمد عباس وعلي 
ــي. ومـــن الــمــؤكــد أن تــكــون الــمــبــاراة قوية  رضـ
الــمــبــاراة  فــي  الفريقين  مــســتــوى  عــلــى  عطفا 

الــمــتــوقــع أن  الــقــســم األول، ومـــن  األولــــى فــي 
تــشــهــد حــضــورا جــمــاهــيــريــا كــبــيــرا مــن أنــصــار 

الفريقين.
الطاولة  لكرة  البحريني  االتــحــاد  وأنــهــى 
ــبــــاراة الــتــي  ــة الـــتـــحـــضـــيـــرات إلقــــامــــة الــــمــ ــافـ كـ
ستكون منقولة على قناة البحرين الرياضية، 
ــاد مـــن خـــالل ســلــســلــة من  حــيــث عــمــل االتـــحـ
ــيـــة عــلــى  ــتــــمــــاعــــات فــــي الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـ االجــ

استكمال كافة التحضيرات.

} شعار االتحاد البحريني لكرة اليد.

�سار للتتويج و�لبحرين لتاأجيل ح�سم لقب دوري �لعموم لكرة �لطاولة

يف بطولة غرب �آ�سيا »�سوبر ليغ«

�ملنــامــة �ملتـــاأهــل ي�ســـت�ســيف �ل�ســــد �لقـطـــــري

} فريق المنامة لكرة السلة.
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} جانب من اللقاء 

الأحمد يبحث �ضبل التعاون مع الدكتور علي بن ف�ضل البوعينني

ــن فــضــل  ــ ــي بــ ــلــ ــبــــل الـــــدكـــــتـــــور عــ ــتــــقــ إســ
الحد  ــادي  نـ وفـــد  الــعــام  الــنــائــب  البوعينين 
محمد  جــمــال  برئاسة  والثقافي  الــريــاضــي 
وبــحــضــور  اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  األحـــمـــد 
والــمــديــر  أعــضــاء مــجــلــس اإلدارة  عـــدد مــن 
بن  علي  الدكتور  ورحــب  للنادي،  التنفيذي 
والــوفــد  األحــمــد  بــجــمــال  البوعينين  فــضــل 
المرافق له معربا عن سعادته الكبيرة بهذه 
الزيارة، منوها بالجهود الكبيرة التي يبذلها 
مجلس إدارة نادي الحد الرياضي والثقافي 

في اإلرتقاء بالرياضة البحرينية.
 ومن جانبه أعرب النائب العام بالوقوف 
مـــن خــالل  الـــحـــد  ــادي  ــ نـ إدارة  ــع مــجــلــس  مـ
على  للعمل  إستثمارية   فــرص  عن  البحث 
رفــعــة شــأن نـــادي الــحــد، وأكـــد األحــمــد على 
حرص النادي بمد جسور التعاون والتنسيق 
المشترك مع النائب العام ورجاالت مدينة 
الـــحـــد بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات 

المشتركة لكال الجانبين، وقد تم تقديم العضوية 
يبذله  بما  ومشيدا  لجهوده  تقديرا  له  الفخرية 
بعض  تقديم  تم  كما  للنادي،  ومساندة  دعــم  من 
والــخــاصــة  اإلدارة  مجلس  وتــطــلــعــات  الــتــصــورات 
ــرب عـــن تــرحــيــبــه بــهــذه  بــتــطــويــر الـــنـــادي، كــمــا أعــ
خدمة  شأنها  من  والتي  المستقبلية  التطلعات 
مملكتنا الغالية بصفة عامة وأهالي مدينة الحد 

بصفة خاصة.
بالغ شكره  األحمد عن  أعــرب جمال  وبـــدوره 
وتـــقـــديـــره عــلــى مـــا لــقــيــه مـــن حــســن اإلســتــقــبــال 
وحـــفـــاوة الــتــرحــيــب مـــن الــدكــتــور عــلــي بـــن فضل 
البوعينين النائب العام، منوها بالمكانة المرموقة 
أبناء مدينة الحد  التي يتمتع بها بإعتباره أحد 
العريقة ومن عشاق ومنتسبي نادي الحد، مؤكدا 
حرص نادي الحد الرياضي والثقافي على تنمية 
وتعزيز العالقات بين الطرفين بما يكفل تحقيق 
له  متمنيا  الــطــرفــيــن،  لكال  المشتركة  األهــــداف 

المزيد من التوفيق والنجاح.

نــجــيــب  بـــنـــت  روان  ــــت  ــاركـ ــ شـ
الشباب في  وزيــرة شــؤون  توفيقي 
لمجلس   )46( الـــــــدورة  اجـــتـــمـــاع 
الــعــرب،  والــريــاضــة  الــشــبــاب  وزراء 
ــنـــة جـــدة  ــقــــدت فــــي مـــديـ ــتــــي عــ الــ
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الــشــقــيــقــة. وأكـــــدت وزيـــــرة شـــؤون 
الشباب أن االجتماع يأتي في ظل 
واقع  على  طــرأت  كثيرة  متغيرات 
في  والــريــاضــي  الشبابي  الــقــطــاع 
الدول العربية وتكمن أهمية عقد 
هذا االجتماع في رسم السياسات 
الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــقــطــاع الــشــبــابــي 
المقبلة،  المرحلة  في  والرياضي 
وتعزيز وتطوير مختلف الجوانب 
الـــدول  فــي  والــريــاضــيــة  الشبابية 
إلــى خدمة  تــهــدف  الــتــي  العربية 
الـــبـــرامـــج الــشــبــابــيــة واألنـــشـــطـــة 
باإلضافة  المختلفة،  الرياضية 
إلى المساهمة في تطوير الحركة 
الـــدول  فــي  والــريــاضــيــة  الشبابية 
العربية وتقديم البرامج الشبابية 
الــتــي تــســهــم فــي تــقــديــم الــشــبــاب 
ــلــــة فـــــي الــمــجــتــمــع  نـــــمـــــاذج فــــاعــ
ــاء بــالــمــبــادرات والــبــرامــج  واالرتـــقـ
عالوة على تفعيل االستراتيجيات 
الشبابي  الــقــطــاع  لــدعــم  العربية 
التحديات  مواجهة  على  والعمل 

التي تواجه الشباب العربي.

وكان االجتماع قد بدأ بكلمة 
ــلـــدكـــتـــور أشـــــــرف صـــبـــحـــي وزيــــر  لـ
جمهورية  فــي  والــريــاضــة  الشباب 
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة رئــيــس 
كلمة  ثـــم   ،45 الــســابــقــة  الـــــــدورة 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب 
آل  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 
بالمملكة  الــريــاضــة  ــر  وزيــ ســعــود 
الــدورة  رئيس  السعودية  العربية 

ــبــــاب  الــــشــ وزراء  لـــمـــجـــلـــس   46
والرياضة العرب.

وتـــــضـــــمـــــن جــــــــــــدول أعـــــمـــــال 
تنفيذ  على  الــمــوافــقــة  االجــتــمــاع 
ورياضية  شبابية  انشطة  حــزمــة 
ــمـــوذج مـــحـــاكـــاة بــرلــمــان  ومــنــهــا نـ
العربي  الملتقى  العربي،  الشباب 
الملتقى  الــشــبــان،  للمخترعين 
الــــعــــربــــي لـــلـــتـــطـــوع والـــســـيـــاحـــة 

تدريبية  دورة  بــتــونــس،  الشبابية 
مجال  فــي  العربي  الشباب  حــول 
حــقــوق االنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة 
ــبــــاب  ــرب، مــــنــــتــــدي الــــشــ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
بيروت  الثامن،  األوروبـــي  العربي 
الــعــربــي 2023،  الــشــبــاب  عــاصــمــة 
المقدسة  المشاعر  رحلة  برنامج 
الــتــاســع لــشــبــاب الـــــدول الــعــربــيــة 
بالسعودية، سفينة النيل للشباب 

ــربـــي بـــمـــصـــر، مـــؤتـــمـــر نــصــرة  ــعـ الـ
ــقـــدس ومــقــدســاتــه اإلســالمــيــة  الـ
جــائــزة  بفلسطين،  والــمــســيــحــيــة 
الـــعـــربـــي 2023  لــلــشــبــاب  الــتــمــيــز 

حول الذكاء االصطناعي.
دورة  إقامة  أيضا  تضمن  كما 
الرياضية،  واألنظمة  التشريعات 
ــة  ــديــ األنــ قـــــــــدرات  تـــنـــمـــيـــة  ودورة 
ــرب بــفــلــســطــيــن،  ــعــ ــة الــ ــيـ ــريـــاضـ الـ
الـــمـــهـــرجـــان الــــعــــربــــي لــلــريــاضــة 
الرياضة  النسوية بالجزائر، ودور 
في البناء الوطني للشباب العرب 
جامعة  كــأس  وبطولة  بــالــســودان، 
الدول العربية للسفارات، الشارقة 
ــة الـــريـــاضـــيـــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــة الــ ــمــ عــــاصــ

العربية 2023.
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــا قـــــــدم قـ ــمــ كــ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة مــــشــــروع اســتــراتــيــجــيــة 
واألمـــن  والــســالم  للشباب  عــربــيــة 
عـــــام 2023  فــــي  إطـــالقـــهـــا  لـــيـــتـــم 
في  نوعها  من  استراتيجية  كــأول 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي والـــعـــالـــم وذلـــك 
مشاركة  أجــل  من  التعاون  بهدف 
الشباب في قضايا السالم واألمن 
وتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات وطــنــيــة 
ــول الــســالم واألمــــن مــن خــالل  حـ
خــطــة تــنــفــيــذيــة وبـــرنـــامـــج زمــنــي 

مدته أربعة أعوام.

وزيرة �ضوؤون ال�ضباب ت�ضارك في اأعمال الدورة )46( 

لمجل�س وزراء ال�ضباب والريا�ضة العرب

} وزيرة شؤون الشباب خالل مشاركتها في االجتماع. 

} باسم المؤذن

برامج ريا�ضية عديدة 

لفئة ال�ضم في رم�ضان

رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 
ــؤذن  ــمـ ــم الـ ــاسـ ــلـــن بـ ــبــــارك، أعـ الــــمــ
ــنــــي  ــبــــحــــريــ رئــــــيــــــس االتــــــــحــــــــاد الــ
برنامج  انــطــالق  الصم  لرياضات 
االتـــحـــاد الــرمــضــانــي لــهــذا الــعــام، 
العديد  البرنامج  سيحتوي  حيث 
من البرامج الرياضية والتنافسية 
الــصــم فــي مملكة  الحــتــضــان فئة 

البحرين.
تــمــيــز  أن  ــؤذن  ــ ــمــ ــ الــ وأوضـــــــــح 
األلعاب  في  بتنوع  يأتي  البرنامج 
أجواء  وخلق  والجماعية  الفردية 
يعّد  وهو  الجميع،  بين  المنافسة 
مــهــرجــانــًا ريــاضــيــا لــفــئــة الــصــم، 
ــتـــوي الـــبـــرنـــامـــج عــلــى  ــيـــث يـــحـ حـ
الشطرنج والكيرم وألعاب الفيديو 

وتنس الطاولة. 
ــد األلـــــــعـــــــاب  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وعـــــــلـــــــى صـ
قدم  لــكــرة  دورة  هــنــاك  الجماعية 
الــصــاالت، وهــي األكــثــر إقــبــااًل من 
فــئــة الــصــم مـــن مــخــتــلــف الــفــئــات 
تكون  أن  المتوقع  ومــن  العمرية، 

المشاركة حماسية وكبيرة.
ــتــــقــــدم الـــــمـــــؤذن بــخــالــص  ويــ
للجميع  والـــتـــبـــريـــكـــات  الــتــهــانــي 
بــالــشــهــر الــفــضــيــل، مــتــمــنــيــًا لهم 
دوام التوفيق والنجاح، كما يتقدم 
والتقدير لجميع  الشكر  بخالص 
ــم فــعــالــيــات  الــمــســاهــمــيــن فـــي دعــ
على  الجماهير  ويــحــث  االتــحــاد، 

الحضور لدعم الفعاليات.

نــجــح العــــب مــنــتــخــب الــبــحــريــن 
باسم محمود في الظفر بكأس بطولة 
فــوزه  إثـــر  لــلــدارتــس  المفتوحة  مــصــر 
األلماني  على  األول  أمــس  يــوم  فجر 
ــاخ بــخــمــســة أشـــــواط  ــبـ ــايـ ــمـــون مـ ــايـ سـ
الــنــهــائــيــة  الـــمـــبـــاراة  فـــي  مــقــابــل  دون 
خاللها  من  انقض  عالية  بمستويات 
الـــمـــركـــز األول  ــزع  ــتــ الـــكـــأس وانــ عــلــى 
الميدالية  تــارًكــا  واســتــحــقــاق  بــجــدارة 
ــان  ــبــــاخ. وكــ ــايــ الـــفـــضـــيـــة لـــألـــمـــانـــي مــ
محمود قد تأهل إلى المباراة النهائية 
البحرين  منتخب  العــب  على  بــفــوزه 
زمــيــلــه عــــارف عــبــاس بــأربــعــة أشـــواط 
النهائي  إلى  ليصعد  شوطين،  مقابل 
لمالقاة األلمانمي مايباخ الذي تأهل 
على  النهائي  الـــدور نصف  فــي  بــفــوزه 
المصري أحمد جمعة بأربعة أشواط 

دون مقابل.
وقال محمود إن المباراة النهائية 
الفارق  رغم  الطرفين  من  قوية  كانت 
فـــي األشــــــــواط؛ وذلـــــك لـــقـــوة وبـــراعـــة 
العالية  وإمــكــانــاتــه  األلــمــانــي  الــالعــب 
ومقدرته على العودة في اللقاء في أي 

وقــت، وهو ما يثبته فــارق النقاط في 
األشــواط. وأضاف محمود: في بداية 
المباراة تفوقت بالمعدالت العالية في 
الشوط األول، بينما تفوقت عليه في 
وأنهيتهما  والثالث  الثاني  الشوطين 
لصالحي قبل أن يصل هو إلى مبتغاه 
ويــكــســب أول شــــوط لـــه فـــي الــمــبــاراة 

الــنــهــائــيــة الـــتـــي يـــنـــص فــيــهــا قـــانـــون 
بخمسة  الــفــوز  ضـــرورة  على  البطولة 
أشـــــواط، وذلــــك عــلــى عــكــس مــبــاريــات 

البطولة في المراحل السابقة.
ــار مــحــمــود إلـــى أن األلــمــانــي  وأشــ
بسهولة  يــتــنــازل  ال  مــايــبــاخ  ســايــمــون 
ــانـــت الــنــتــيــجــة، مـــنـــوًهـــا إلــى  مــهــمــا كـ

أنـــه كـــان فـــي أفــضــل حـــاالتـــه، وهـــو ما 
مكنه من الفوز بالمركز األول بفضل 
حتى  التركيز  ومضاعفة  ممتاز  أداء 
لــلــعــودة إلــى  لـــه أي مـــجـــال  يـــتـــرك  ال 
ــد يــغــيــر  الـــمـــنـــافـــســـة وكـــســـب شـــــوط قــ
ــًدا بـــدعـــم  ــيــ ــشــ ــافــــس، مــ ــنــ ــتــ ــرى الــ ــجــ مــ
ومساندة زمالئه طوال البطولة وحتى 

الفوز بالكأس.
مـــن جــانــبــه قــــال رئـــيـــس االتـــحـــاد 
ــر  ــوكــ ــنــ ــســ ــارد والــ ــيــ ــلــ ــبــ ــلــ ــي لــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
إن الالعب  الــبــصــري  والـــدارتـــس مــنــذر 
اللعب  على  مــقــدرتــه  أثــبــت  البحريني 
بلقب بطولة  الــفــوز  بــعــد  الــكــبــار  أمـــام 
مــصــر الــمــفــتــوحــة لـــلـــدارتـــس، مــشــيــًدا 

وتشريفه  محمود  باسم  الالعب  بــأداء 
في  البحرين  رياضيي  كعادة  المملكة 
المحافل الخارجية في جميع األلعاب، 
مــعــتــبــًرا الــلــقــب فــاتــحــة خــيــر قــبــل بــدء 
المفتوحة  العربية  البطولة  منافسات 

للدارتس في مدينة األقصر.
ــصــــري بــــجــــهــــود بــعــثــة  ونــــــــــّوه الــــبــ
المنتخب في مصر لتشريف البحرين 
ــي بـــطـــولـــة مـــصـــر الـــمـــفـــتـــوحـــة وفـــي  فــ
بعدها  تنطلق  التي  العربية  البطولة 
المنتخب  تشكيلة  أن  مؤكًدا  مباشرة، 
مليئة باألمل ساعية إلى االنجاز باسم 
المملكة رغم أنها أول بطولة خارجية 
ــى  أولـ وأن  الــمــنــتــخــب،  فــيــهــا  ــارك  يـــشـ
مضيًفا:  الــلــقــب،  إحـــراز  هــي  البشائر 
عــبــاس  عــــارف  منتخبنا  العـــب  حــقــق 
الــمــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة فـــي الــبــطــولــة 
ــوة الــالعــبــيــن الــبــحــريــنــيــيــن  لــيــؤكــد قــ
ــلــــى صــــعــــود مـــنـــصـــات  ــم عــ ــهــ ــدرتــ ــقــ ومــ
التتويج في المنافسات القوية، وذلك 
ــداد لــلــبــطــولــة الــعــربــيــة  ــ فـــي أفــضــل إعـ
نتائج  تحقيق  أمـــل  عــلــى  الــمــفــتــوحــة 

متميزة ورفع علم المملكة.

»موطن  الدولية  البحرين  حلبة  مضمار  على  اختتمت 
الــشــرق األوســــط« فــي حلبة الكارتنج  الــســيــارات فــي  ريــاضــة 
الكارتنج  بطولة  مــن  والختامية  الثامنة  الجولة  فعاليات 
لموسم  للكارتنج  ماكس  روتاكس  البحرين  بطولة  المحلية 
الماضي، حيث شهدت  األسبوع  نهاية  وذلــك   ،2023  –  2022

مشاركة كبيرة ضمن فئات البطولة المحلية.
وقــــد تــمــكــن كـــل مـــن عــلــي الـــمـــؤيـــد، نـــاصـــر نـــــاس، لــوكــا 
هوغتون، فهد الخالد وعمر الدريان من خطف ألقاب فئاتهم 
ضمن جوالت البطولة الثمانية. وتمكن األبطال من حصد 
ألقابهم بعد منافسات الجولة الثامنة والختامية وذلك على 

مضمار الـ CIKوالبالغ طوله 1.414 كيلومتر.
وخالل منافسات الجولة الختامية وضمن فئة الجونيور 
ماكس تمكن لوكا هوغتون من خطف الفئة حيث شهدت هذه 

الفئة منافسة كبيرة، وتمكن من انهاء السباق بعد انهائه لـ 
15 لفة في 13 دقيقة و34.235 ثانية، وجاء في المركز الثاني 

محمد الحسن، وفي المركز الثالث صقر المشرجي.
كما شهدت فئة السينيور ماكس مشاركة كبيرة وذلك بـ 
17 سائقا، حيث تمكن جاسبير سوجبيرغ من تصدرها منهيا 
الثاني  المركز  بينما  ثانية،  و55.328  دقيقة   13 في  السباق 
الــثــالــث تيجي  الــمــركــز  لــويــس سميث، وحــل فــي  مــن نصيب 
فنتائجها  ماكس  والمايكرو  ماكس  الميني  فئة  أمــا  جــوب. 
غير نهائية حتى اآلن، ففئة الميني ماكس تصدرها الشيخ 
راشد بن سلمان آل خليفة، وثانيا أريان سينق وثالثا الشيخ 
أحمد آل خليفة وذلك بمشاركة 17 سائقا. أما فئة المايكرو 
ماكس فتصدرها ناصر ناس، وثانيا الشيخ راشد آل خليفة 

وثالثا راشد كانو.

وبعد ختام منافسات جوالت البطولة تمكن لوكا هوغتون 
من خطف فئة الجونيور ماكس بعد تصدره وامتالكه لـ 218 
نقطة في رصيده، وثانيا غرايس غرانثام برصيد 201 نقطة، 
السينيور  فئة  نقطة.   200 برصيد  الحسن  محمد  وثــالــثــا 
ماكس تصدرها فهد الخالد برصيد 183 نقطة وثانيا محمد 
العريفي  لين  الثالث  المركز  وفــي  نقطة   172 برصيد  والــي 
عمر  تــصــدرهــا  مــاكــس   2 دي  الـــدي  فئة  نقطة،   165 برصيد 
برصيد  جاويد  عبداهلل  وثانيا  نقطة،   213 برصيد  الــدريــان 
الــمــؤيــد  عــلــي  مــاكــس فخطفها  الــمــايــكــرو  فــئــة  نــقــطــة.   174
نقطة،   212 بــرصــيــد  أوان  أدم  وثــانــيــا  نــقــطــة،   213 بــرصــيــد 
وثالثا طارق صوفي. وجدير بالذكر أن هذا الموسم انطلق 
روتاكس  البحرين  كارتنج محليتين وهما بطولة  ببطولتين 

ماكس وبطولة الصخير روتاكس ماكس.

أحرز البطل البحريني عبدالرحمن مبارك المركز الثاني والميدالية الفضية 
في بطولة غرب آسيا للترايثلون على مستوى المحترفين، في البطولة التي أقيمت 
كبير يحسب  إنجاز  الــجــاري، في  مــارس  الفترة من 17 حتى 19  الكويت خــالل  في 
السباق، ونجح في  زمن في  أفضل  ثاني  الــذي نجح في تحقيق  البحريني  للبطل 
البطل  به  الذي ظهر  الكبير  بالمستوى  كبيرة  إشــادة  التتويج وسط  اعتالء منصة 

عبدالرحمن مبارك خالل السباق.
البحرين  أبطال  يحققها  التي  اإلنــجــازات  ليواصل سلسلة  اإلنجاز  هذا  وجــاء 
في بطوالت الترايثلون اإلقليمية والقارية والدولية، بعد حصول البطل عمر حمزة 
على المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسخة األخيرة من بطولة غرب آسيا، 
واإلنجاز الذي تحقق في بطولة العالم األخيرة التي أقيمت في أبوظبي، استطاع 
عبدالرحمن مبارك رفع راية المملكة عاليًا في هذا المحفل باحتالل المركز الثاني 

تأكيدًا للمكانة التي وصلت إليها اللعبة والالعبون.
وبهذه المناسبة، عبر رئيس االتحاد البحريني للترايثلون عبداهلل عبدالسالم 
في  مبارك  عبدالرحمن  البطل  حققه  الــذي  واإلنــجــاز  النتيجة  بهذه  سعادته  عن 
بطولة غرب آسيا، والتي تعد مواصلة لإلنجازات األخيرة المسجلة في اللعبة في 
مختلف البطوالت، والتي تؤكد التطور الذي تشهده اللعبة في المنطقة والمكانة 

التي بات يحظى بها أبطال البحرين في بطوالت غرب آسيا. مؤكدًا في الوقت ذاته 
أن هذه النتيجة ستكون دافعا حقيقيا لمواصلة الالعب لحصد المزيد من النتائج 
اإليجابية خالل مشاركاته القادمة، مشيدا بالمستوى الفني الذي قدمه الالعب في 

هذه المشاركة، متمنيا له التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة.
وأعرب البطل عبدالرحمن مبارك عن سعادته الكبيرة بحصوله على الميدالية 
الفضية في بطولة الكويت، مبينا أن هذه الميدالية ستكون حافزا له في المشاركات 
من  المزيد  تحقيق  أجــل  من  العطاء  نفس  خاللها  من  سيواصل  والتي  القادمة، 

االنجازات للمملكة.
من جانب آخر حصل الالعب عمر حمزة على المركز الخامس في البطولة بعد 
أن قدم مستويات قوية، وكان قريبًا من تكرار إنجازه بالحصول على المركز الثالث 
والميدالية البرونزية على مستوى العموم، فيما حصد كل من عبدالرحمن حسن 
بعد دمج  العموم  الحالق على مراكز متقدمة على مستوى  وأحمد طارق  الحسن 
الترايثلون  في سباق  الثنائي  شــارك  واحــدة، حيث  فئة  في  العمرية  الفئات  جميع 
العريض  مريم  البحرينية  البطلة  أما  عامًا.   19-16 العمرية  للفئة  سبرنت  سوبر 
ــرى مــن تحقيق مــركــز مــتــقــدم عــلــى مــســتــوى الــســيــدات، خــالل  فنجحت هــي األخــ

مشاركتها في الفئة العمرية 15-19 عامًا.

ذهبية وبرونزية بطولة م�ضر املفتوحة اأول احل�ضاد البحريني

البطل عبدالرحمن مبارك يحرز ف�ضية بطولة غرب اآ�ضيا للرتايثلون بعد برونزية عمر حمزة يف الن�سخة ال�سابقة

} جانب من التتويج

} البعثة البحرينية تحتفل باللقب} باسم محمود متوًجا بكأس المركز األول

تتويج اأبطال بطولة روتاك�س ماك�س للكارتنج بعد ختام جولتها



افــتــتــحــت الـــدكـــتـــورة نـــاديـــة مــطــر اســتــشــاري 
)عــيــادات  والــحــروق  والترميم  التجميل  جــراحــة 
نادية( في فندق ويندهام جراند ووسط أجواء من 
البهجة وبحضور الدكتورة حصة الدوسري نائبة 
عــن الــدكــتــورة مــريــم عــذبــي الــجــاهــمــة الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 

الصحية ونخبة من األطباء.
وقد أعربت الدكتورة نادية مطر عن سعادتها 
متخصص  طبي  كمركز  نــاديــة  عــيــادات  بافتتاح 
والحروق  والترميمية  التجميلية  الجراحة  في 
والـــطـــب الــتــجــمــيــلــي قــائــلــة: »مــــن خــــال افــتــتــاح 
عــيــادتــنــا الـــجـــديـــدة بــمــوقــعــهــا الــمــتــمــيــز بــالــبــرج 
الراسخ  التزامنا  نؤكد  البحرين  بخليج  المتحد 
ــاء بـــجـــودة الــرعــايــة  ــ ــقـ ــ ــا، واالرتـ ــانـ بــخــدمــة مـــرضـ

الصحية التي يتطلعون إليها«.
ــادة تــعــريــف مــفــهــوم الــصــحــة  ــإعــ وونــــوهــــت بــ
الشمولية وهي فكرة أسسها الوضع في االعتبار 
ــــي احــــتــــيــــاجــــات الــــمــــريــــض الــنــفــســيــة  ــواحـ ــ ــــل نـ كـ

والجسدية والنظر إليه كوحدة واحدة.
بعد  نادية حلم تحقق  عــيــادات  أن  وأضــافــت 
سنوات من العمل الدؤوب وتحديات جمة بهدف 
التي  الطبية  الخدمة  الحبيبة  مملكتنا  خدمة 
التجميلية  للسياحة  مــركــزا  وجعلها  تستحقها 

العاجية.
إن الذي يميزنا الخبرة الطويلة في العمل 
الــحــكــومــي، كــمــا يــقــدم طــاقــمــنــا الــطــبــي خــدمــات 
توقعات  مع  الفعلي  المستوى  تطابق  جــودة  ذات 
المرضى والمراجعين أو التفوق عليها في بعض 
وأبعاد  أسس  على  تبنى  التوقعات  وهذه  األحيان 

يتم فيها الحكم على جودة الخدمة المقدمة.
للعيادة  مميزا  استراتيجيا  موقعا  واخترنا 
وتم تصميمه باحترافية عالية لتائم رؤيتنا في 
مراعاة  مــع  المرضى  احتياجات  ولتلبي  العمل 

االشتراطات الطبية بمعايير عالمية.

من منا لم يلجأ في يوم من األيام إلى المسكنات من 
األلــم  التي تسبب  الــحــاالت واألعــــراض  األلـــم! تتعدد  شــدة 
الــــذي يـــتـــراوح مــن خــفــيــف إلـــى مــتــوســط أو شــديــد، والــتــي 
تستدعي استخدام مسكنات األلم التي تباع من دون وصفة 

طبية أو تلك التي تحتاج إلى وصفة.
ويــعــتــمــد تــأثــيــر مــســكــنــات األلــــم عــلــى نـــوع وشــــدة األلــم 
استخدام  سوء  أن  العلم  مع  المستخدمة  المسكن  وجرعة 
اإلكــثــار من  وإن  أجسامنا  تضر  إلــى سموم  يحولها  األدويـــة 
أو االعــتــيــاد عليها عــلــى اخــتــاف  الــمــســكــنــات  تــلــك  تــنــاول 
الوقت قد  أو مع  إلــى عديد من األضــرار  يــؤدي  أنواعها قد 

تفقد عملها. 
ومن أجل تجنب أي مضاعفات وآثار غير مرغوبة يجب 
استخدام مسكنات األلم بالجرعة اليومية المحددة ولمدة 

محددة والتي ال تتجاوز بضعة أيام.
لمعرفة  المختص  الطبيب  الــى  الــتــوجــه  الــفــور  وعــلــى 

السبب األساسي لأللم وعاجه للحفاظ على صحتنا.
لن أتناول في مقالي أضرار االستمرار على المسكنات 
طرقا  سأطرح  ولكني  للجميع،  معروفة  ألنها  طويلة  فترة 
أقــل جرعة  تناول  منها  األلــم  أضــرار مسكنات  من  للتقليل 
ممكنة وعند الحاجة والضرورة القصوى فقط، التحكم في 
المدة وعدم االستمرارية مع مراعاة أي تداخات وتفاعات 

دوائية مع أي أدوية أخرى فقد تزيد من أضرار المسكنات.
الحالة الصحية  تناسب  التي  األلم  استخدام مسكنات 

العامة والتحقق من عدم وجود أي موانع استخدام.
محاولة مزاولة نشاط بدني بسيط وتمارين استرخاء 
العضات وأخذ قسط من الراحة وتناول المكمات الغذائية 
عــنــد الــحــاجــة إلــيــهــا والـــمـــداومـــة عــلــى الــتــغــذيــة الصحية 
لتحسين  صــحــي  حــيــاة  نــمــط  عــلــى  للمحافظة  الــمــتــوازنــة 

جودة الحياة.

التحذير من الم�سكنات 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

باقة الباديكير والعناية بالقدمين الخا�ص بمنا�سبة عيد الأم  18
والسكر،  الطبي  الخليج  مركز  مع  »غير«  األم  عيد 
باقة القدمين من أجل أمهاتنا، باقة جديدة وحصرية 
الطبي  الخليج  مــركــز  يطلقها  الــخــاص(  )الــبــاديــكــيــر 
بسعر  مــارس  شهر  طــوال  األم،  لعيد  خصيصا  والسكر 

خاص.
تجميلي  عاج  هو  بالقدمين  العناية  أو  الباديكير 
وتــكــمــيــلــي لــلــقــدمــيــن وأظــــافــــر الـــقـــدمـــيـــن، والــعــنــايــة 
كنت  إذا  الطبية  الرعاية  تدعم  بالقدمين  المنتظمة 
أو كبار  السكري  أو من مرضى  تعاني من مشاكل فيها 

السن. 
خدمة خاصة ينفرد بها المركز مع نتاليا أوالنسكا.

اتــخــاذ  عليهم  الــقــلــب  مــرضــى  إن 
االحـــتـــيـــاطـــات فـــي أثـــنـــاء صـــيـــام شهر 
القلب  طبيب  مــشــورة  وطلب  رمــضــان، 
ــاول األدويــــــــة  ــ ــنـ ــ ــد تـ ــيــ ــواعــ ــتـــحـــديـــد مــ لـ
لتجنب  لــهــم  الــمــنــاســبــة  والـــجـــرعـــات 

حدوث أي مضاعفات.
ــع  ــ ــراجـ ــ يـ أن  الـــــــــضـــــــــروري  ومـــــــــن 
ــريـــض مــخــتــص الـــقـــلـــب لــمــعــرفــة  ــمـ الـ
األدوية التي ينبغي تناولها خال شهر 
بتقييم  الطبيب  يقوم  حيث  رمــضــان، 
وضع المريض وتقديم كامل العون له 

لصيام صحي وآمن. 
في الحوار التالي سألنا الدكتورة 
شــيــمــاء عــبــد الــمــعــبــود الــســيــد دكــتــوراه 
ــورد األوروبــــــــي  ــ ــبــ ــ ــلـــب والــ ــقـ أمــــــــراض الـ
للموجات  النافذ  غير  القلب  لتصوير 
بمستشفى  أول  وأخــصــائــي  الــصــوتــيــة 
ــتـــى يــســمــح  الــــســــام الـــتـــخـــصـــصـــي: مـ
لــمــريــض الــقــلــب بــالــصــيــام؟ وصــرحــت 

بأهم النصائح لصيام آمن لمرضانا.
} مـــتـــى يــســمــح بـــصـــيـــام مــرضــى 

القلب؟ 
الطبي  الــفــحــص  الــبــدايــة،  فــي   -
ومن  الــصــيــام،  على  اإلقــــدام  قبل  مهم 
ثم االلتزام بنصائح الطبيب ومواعيد 
أم ال،  بالصيام  لــه  الــعــاج ســواء سمح 

وفق ما تستدعي حالته الصحية.
كما ننصح مرضى القلب بتقسيم 
وجبة اإلفطار إلى ثاث حتى ال تمتلئ 
ــرة واحـــــدة، وبــعــدهــا يحدث  الــمــعــدة مـ
إجـــهـــاد لــعــضــلــة الــقــلــب بــســبــب عملية 

الهضم.
تمارين  ممارسة  بضرورة  وننصح 
رياضية بسيطة تناسب مرضى القلب، 
خــاصــة الــمــشــي، بــعــد اإلفــطــار بساعة 
الــدمــويــة  الــــدورة  ــل لتحفيز  األقـ عــلــى 
فــي الــجــســد والــمــحــافــظــة عــلــى الـــوزن 

الصحي.
الصيام  مــن  الممنوعين  وقــائــمــة 
الذبحة  يــعــانــون مــن  أيــضــا مــن  تشمل 
الصدرية غير المستقرة، وكذلك الذين 
خضعوا لعملية جراحية قبل أقل من 
ســتــة أســابــيــع، وأولــئــك الــذيــن يعانون 
أمــــراض أخـــرى مــزمــنــة كالسكري  مــن 
وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي.

بالصيام  القلب  لمرضى  فيسمح 
في الحاالت اآلتية: 

يتمتعون  الــذيــن  الــقــلــب  مــرضــى 
بوضع صحي مستقر، فالصيام ال يؤثر 

سلًبا في صحة القلب والشرايين.

والذين ُيمكن تغير موعد أدويتهم 
وفـــــق أوقـــــــات اإلفــــطــــار بـــعـــد مــراجــعــة 

الطبيب.
أنه ُيفضل أن يقوم  يجدر بالذكر 
مـــريـــض الـــقـــلـــب بـــاســـتـــشـــارة الــطــبــيــب 
الــُمــعــالــج حــــول إمــكــانــيــة الـــصـــيـــام، إذ 
تختلف حدة المرض والوضع الصحي 
للقلب والشرايين من شخص إلى آخر 

ومن سنة إلى أخرى.
من  القلب  مرضى  ُيمنع  متى   {

الصيام؟
ال ُينصح مرضى القلب بالصيام 
فـــي الـــحـــاالت اآلتـــيـــة وذلــــك مـــن أجــل 

ضمان سامتهم وصحتهم:
الــــحــــالــــة  ذوو  الــــقــــلــــب  مـــــرضـــــى 
الــصــحــيــة غــيــر الــمــســتــقــرة والـــتـــي من 

الُممكن أن تتأثر سلًبا بالصيام.
المرضى الذين ُيعانون من مرض 

قلبي حاد، مثل:
مرضى القلب االحتقاني.

ــة الـــقـــلـــبـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ مـ
الحديثة.

مـــرضـــى الــذبــحــة الـــصـــدريـــة غير 
المستقرة.

الـــمـــرضـــى الــــذيــــن تــــم تــشــخــيــص 
حالتهم حديًثا. 

مـــرضـــى الــقــلــب الـــذيـــن خــضــعــوا 
لعمليات جراحية حديثة.

من  ُيعانون  الذين  القلب  مرضى 
أمراض أخرى مزمنة، مثل:

الـــــســـــكـــــري -ارتـــــــــفـــــــــاع الـــضـــغـــط 
-الــــقــــصــــور الـــكـــلـــوي -ارتـــــفـــــاع ضــغــط 
الـــشـــريـــان الــــرئــــوي - مـــرضـــى الــقــلــب 
ــال فــتــرة  الــمــلــزمــون بـــأخـــذ أدويــــــة خــ

النهار.
} متى يجب التوقف عن الصيام 

لمرضى القلب؟
فـــــي حــــــال قــــــرر مــــريــــض الــقــلــب 
وأثــنــاء صيامه الحــظ ظهور  الــصــيــام، 
الــتــوقــف عن  ــراض اآلتــيــة، فعليه  األعــ

الصيام فوًرا واستشارة الطبيب:
بداية  ظهور  الضغط،  في  ارتــفــاع 
ــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة، الــــــدوار  ــنــ أعــــــــراض الــ

وضبابية العيون.
} نصائح تختص بوجبة اإلفطار 

لمرضى القلب
فـــــي حــــــال قــــــرر مــــريــــض الــقــلــب 
ــام وبــــعــــد اســــتــــشــــارة الــطــبــيــب  ــيــ الــــصــ
الــمــعــالــج يــفــضــل أن يــتــبــع الــنــصــائــح 

اآلتية في وجبة اإلفطار:
تجنب األطعمة التي تحتوي على 

كمية كبيرة من الملح، والمخلات.
عالية  واألغــذيــة  المقالي  تجنب 

الدسم والدهون.
استخدام منتجات الحليب قليلة 

الدسم.
الخضروات والفواكه جزء أساسي 

في الوجبات الرمضانية.
ــيـــة  ــانـ إعــــــــــداد األطــــــبــــــاق الـــرمـــضـ
من  بــداًل  الكاملة  الحبوب  باستخدام 

أنواع النشويات األخرى.
ــون  ــ ــدهـ ــ ــى أخـــــــذ الـ ــلــ ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الــمــفــيــدة واألحــــاديــــة غــيــر الــمــشــبــعــة، 

مثل: زيت الزيتون.
تناول البقوليات مرتين باألسبوع 

على األقل.
تناول السمك المشوي مرتين في 

األسبوع على األقل.
تــجــنــب تـــنـــاول الــلــحــوم الــحــمــراء 

والتركيز على البيضاء منها.

تناول المكسرات غير المملحة.
ــات واســتــبــدلــهــا  ــويـ ــلـ تــجــنــب الـــحـ

بالفواكه.
تــــــــــنــــــــــاول األغــــــــــــذيــــــــــــة الــــغــــنــــيــــة 
والمشمش  الموز،  مثل:  بالبوتاسيوم، 

بكثرة.
شرب كمية ماء ال تقل عن 2 لتر 

ُمقسمة ما بين اإلفطار والسحور.
القيام بنشاط بدني مناسب بعد 

اإلفطار.
} نصائح تختص بوجبة السحور 

لمرضى القلب
مـــن الــــضــــروري اتـــبـــاع اإلرشــــــادات 
اآلتــيــة مــن قــبــل مــرضــى الــقــلــب، وهــي 

خاصة بوجبة السحور:
الــتــركــيــز عــلــى تــنــاول الــبــقــولــيــات 

واألغذية الغنية بالبروتين.
ــات  ــروبـ ــشـ ــمـ تــجــنــب الــــمــــوالــــح والـ

المحاة والسكريات.
تـــــجـــــنـــــب األغــــــــــذيــــــــــة الـــــدســـــمـــــة 

والمقليات.
الفواكه  مــن  كافية  حصص  أخــذ 

الغنية بالبوتاسيوم.
شـــرب مــا ال يــقــل عــن 2-3 لــتــرات 

من الماء.
ــبـــول مـــن قــهــوة  ــدرات الـ ــ تــجــنــب مــ

وشاي ومشروبات غازية.
تأجيل وجبة السحور إلى ما قبل 

اإلمساك بفترة قليلة.
ــلـــى الـــكـــربـــوهـــيـــدرات  ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ

المعقدة كالخبز األسمر.
إلــى ما قبل  الــدواء  تناول  تأجيل 
مفعوله  يمتد  حتى  بقليل  اإلمــســاك 

فترة أطول.

ال����دك����ت����ورة ���س��ي��م��اء ع���ب���د ال���م���ع���ب���ود ت��ن�����س��ح 

م���ر����س���ى ال���ق���ل���ب ب�����س��ي��ام اآم������ن ف����ي رم�����س��ان 

ال ين�سح ب�سيام مر�سى القلب ذوي احلاالت ال�سحية غري امل�ستقرة

} د. شيماء عبد المعبود.

الدكتورة حنان حميدان:
تنظيم م�ستوى ال�سكر في الدم يقلل من 

خطر االإ�سابة بالقدم ال�سكري

القدم السكرية هي إحدى المشاكل التي 
قـــد يــعــانــي مــنــهــا مــرضــى الــســكــري وتــحــدث 
الــقــدم الــســكــريــة بــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن عــدم 
ــراض  ــــدم، فــمــا هـــي أعـ انــتــظــام الــســكــر فـــي الـ
العناية  ــم خــطــوات  أهـ ــا  الــســكــري ومـ الــقــدم 
بها سنتعرف على كل ذلك وأكثر في الحوار 
التالي مع الدكتورة حنان حميدان استشاري 

طب العائلة بمركز الخليج الطبي والسكر.
- ما المقصود بالقدم السكرية؟

- الـــقـــدم الــســكــريــة هـــي مــجــمــوعــة من 
التغيرات المرضية التي قد تصيب األطراف 
مرض  إن  حيث  السكري،  لمرضى  السفلية 
ــن الـــمـــضـــاعـــفـــات  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــه الــ ــ ــري لـ ــكــ ــســ الــ
والتأثيرات على معظم أعضاء الجسم وتعتبر 
الــقــدم مــن أهــمــهــا. هــذه الــتــغــيــرات قــد تكون 
وتسبب  تتطور  قــد  ولكنها  بسيطة  بدايتها 
هي  التغيرات  هــذه  أهــم  خطيرة.  مضاعفات 
فــقــدان اإلحــســاس )مــثــا فــقــدان اإلحــســاس 
بالبرودة أو الحرارة(، الشعور بالتنميل، تغير 
لون الجلد، الشعور بحرارة في باطن القدم 
وآالم مزمنة، حدوث تقرحات في باطن القدم 
إلى  التئام الجروح، وقد تصل األمــور  وبــطء 
مــراحــل مــتــقــدمــة كــالــغــرغــريــنــا الــتــي يخاف 
منها العديد من المصابين بالسكري والتي 

تؤدي إلى البتر.
- ما أسباب اإلصابة بالقدم السكرية؟

- المسبب الرئيسي هو االرتفاع المزمن 
لــمــســتــوى الــســكــر فـــي الـــــدم، وبــالــنــســبــة إلــى 
بالسكر:  يتأثرا  أن  يمكن  أمرين  فإن  القدم، 
ونــســمــيــه  ــة  ــيـ ــرفـ الـــطـ األعـــــصـــــاب  هــــو  األول 
ارتفاع  ان  حيث  الطرفي،  العصبي  االعتال 
الموجودة  األعــصــاب  فــي  تلفا  يسبب  السكر 
في القدمين، مما يؤدي إلى الشعور بالخدر 
والتنميل وفقدان اإلحساس والشعور باأللم 

والحرارة في باطن القدم. 
- األمر الثاني هو تأثر األوعية الدموية 
الطرفية في القدمين الذي يؤدي إلى ضعف 
وبــدوره يسهل اإلصابة بالعدوى  الــدم،  تدفق 
إلى  التي قد تتطور  والتقرحات  وااللتهابات 

موت األنسجة وحدوث الغرغرينا.
- مــا أهـــم الــمــشــاكــل الــتــي يــتــعــرض لها 

مريض القدم السكرية في فصل الشتاء؟
- حــقــيــقــة مــشــاكــل الـــقـــدم الــســكــريــة قد 
الشتاء  ولكن في فصل  الــعــام،  تحدث طــوال 
المشاكل،  بهذه  أكبر لإلصابة  هناك خطورة 
وذلـــك بسبب الــجــو الــبــارد وتــقــلــب الــرطــوبــة 

والــجــفــاف الــشــديــد، مــمــا يــزيــد مــن خــطــورة 
الحساسية  الــحــكــة،  بــالــتــقــرحــات،  اإلصـــابـــة 
والــتــشــقــقــات. كــذلــك بـــرودة الــجــو تـــؤدي إلى 
بــــــرودة األطـــــــراف وضـــعـــف الـــــــدورة الــدمــويــة 
فـــي الــقــدمــيــن وهــــو مـــا يـــزيـــد مـــن مــخــاطــر 
فقدان  الــى  بالنسبة  كذلك  السكرية،  القدم 
المصابين  بعض  نجد  بالحرارة،  اإلحساس 
بــمــاء ســاخــن جــــدا، مما  بــالــســكــري يستحم 
يـــؤدي إلــى اإلصــابــة بــالــحــروق فــي القدمين 
قبل أن يلمس الماء باقي أعضاء الجسم، أو 
بالمثل عندما يقترب المريض من المدفأة 
القدمين، ألنه  فــي  بــحــروق شــديــدة  ويــصــاب 
لــم يشعر بــالــحــرارة وهــذه الــحــروق قــد تكون 

شديدة وصعبة االلتئام. 
نــجــد مشكلة لبس  ذلـــك  إلـــى  إضــافــة   -
تؤثر  قــد  والــتــي  للتدفئة،  الضيقة  الــجــوارب 
عــلــى جـــريـــان الــــدم فـــي الــقــدمــيــن وبــالــتــالــي 
زيادة مشاكل القدم السكرية. وبالمثل، لبس 
األحذية الضيقة في فصل الشتاء قد يؤدي 
إلى حدوث جروح وتقرحات واإلصابة بالقدم 

السكرية.
ــنـــايـــة بـــالـــقـــدم  - مــــا أهـــــم خــــطــــوات الـــعـ

السكرية؟

ــي تـــنـــظـــيـــم الــســكــر  ــ - أهــــــم نـــصـــيـــحـــة هـ
ــدم تحت  وأن تــكــون مــســتــويــات الــســكــر فــي الـ
يقلل من خطورة  بــدوره  ذلك  السيطرة، ألن 

اإلصابة بالقدم السكرية. 
الــــمــــحــــافــــظــــة عــلــى  ــة  ــيــ ــمــ أهــ ــــك  ــذلـ ــ كـ  -
أن تــكــون الـــقـــدم جــافــة بــعــد االســتــحــمــام أو 
التغسيل وخصوصا بين أصابع القدم، حيث 
نمو  إلـــى  تـــؤدي  قــد  المتجمعة  الــرطــوبــة  ان 
الــفــطــريــات والــبــكــتــيــريــا. إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
ــدام الـــكـــريـــمـــات الــمــرطــبــة لــتــرطــيــب  ــخـ ــتـ اسـ
من  لحمايته  القدم  كعب  وخصوصا  الجلد 
للحرارة  التعرض  تجنب  كذلك  التشققات. 
كالمدفئات مثا  الشتاء  المباشرة في فصل 
الماء  والماء الحار والتأكد من درجة حرارة 
قبل االستحمام باستخدام اليد مثا وارتداء 
جوارب للتدفئة ولكنها يجب أن تكون مريحة 

وغير ضاغطة.
ارتــداء األحذية المريحة وغير  - كذلك 
الضاغطة. وأخيرا فحص القدم بشكل يومي 
بــاســتــخــدام مــــرآة أو مــســاعــدة شــخــص آخــر 
الجلد  فــي  تــغــيــرات  أي  عــن  المبكر  للكشف 
الــتــهــابــات واســتــشــارة  أو  تــقــرحــات  أو حــــدوث 
الطبيب فورا عند حدوثها لتجنب تفاقمها.

الدكتورة نادية مطر تفتتح عيادتها الجديدة 
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غزل بالب�صل

قد تشموا  اسمها لسبب  أذكــر  )لــن  جــاء في صحيفة عربية 
رائحته في ثنايا هذا المقال( بخبر خطير، لم يلتفت الكثيرون 
إلى دالالته ومغزاه! فحوى الخبر هو أن األبحاث الطبية أكدت 
أن أكل البصل يعطي نفس النتائج التي يعطيها عقار التحفيز 
الجنسي »الفياجرا«!! وقبلها قال سوداني وصف نفسه بـ»العالم« 
إن البرسيم الذي يسمى في منطقة الخليج »الجت« خير بديل 
لــلــفــيــاغــرا، وصـــدق بــعــض الحمير كـــالم هـــذا »الــعــالــم« وأصــيــبــوا 

بالتهابات في الجهاز الهضمي جعلتهم معاقين »مما جميعه«.
وإذا كنت عزيزي القارئ من النوع الذي يكرس وقته وجهده 
أن  أمل  والشوارع واألســواق، على  والزنقات  الحواري  للصيد في 
بغض  فريسة  بأي  وتفرح  الــرجــاء«،  خائبة  مع  التعيس  »يجتمع 
بالبصل  فــمــا عليك ســـوى حــشــو جيبك  مــؤهــالتــهــا،  الــنــظــر عــن 
والتجول في مناطق الصيد المعروفة. شخصيا وكلما رأيت امرأة 
العجالية  للفتاة  )اإلشــارة هنا  والمالمح  الخصائص  مونيكاوية 
بيل  األســبــق  األمــريــكــي  الرئيس  جعلت  الــتــي  لوينسكي  مونيكا 
المالمح  بالستيكية  ليست  موظفة  حوله  بــأن  يــدرك  كليتنون، 
مثل حرمه هيالري، فهام بحبها وسوى البدع والهوايل، فخضع 
ناقل  إن  كلينتون  لــهــيــالري  ألقـــول  هنا  واســتــدرك  للمحاسبة.. 
نقال  كــان  بالستيكية  كونها  عن  قلته  ما  وإن  بكافر  ليس  الكفر 
العقوبات  المزيد من  داعــي ألن تفرض  ومــن ثم ال  زوجــهــا،  عن 
على بلدي - السودان - إذا فازت بالرئاسة يوما ما، ألن اللي فيه 

كافيه(.
المهم ما إن ترى بنتا عجالية حتى تقضم رأسًا من البصل 
الغزل  عــبــارات  من  المحفوظات  ترديد  في  وتبدأ  أمامها  وتقف 
فينتقل عبير البصل منك إليها فتصيح هي: الحقوني يا ناس!! 
ال  الــمــرأة  تلك  الصيحة ألن  تلك  مــن  تخف  مــعــقــول!! ال  مــش 
أن  المروءة لتخلصها منك، بل تقصد  تقصد االستنجاد بذوي 

تقول للمأل إن رائحة البصل الصادرة منك ال تقاوم!!
تركي  باحث  الفياجراوية  البصل  خــواص  اكتشاف  وصاحب 
)يــعــنــي مــنــا وفــيــنــا( وقـــد ارتــفــعــت أســعــار الــبــصــل فــي تــركــيــا وقــل 
إذاعة نبأ ذلك االكتشاف، )وأنا أقول: ليش  المعروض منه منذ 
العرب في السنوات األخيرة تركوا لندن وماليزيا وغيرها وتدفقوا 
على تركيا!!( ويقول الباحث إن أكل البصل يؤدي إلى انخفاض 
هي  مــا  يعني  النفسية،  االضــطــرابــات  مــن  ويخفف  الــدم  ضغط 
ألن  الــخــضــار  بيع  مــحــالت  مــن  البصل  ويختفي  قليلة  أيـــام  إال 
السلطات ستقرر أن يباع فقط في الصيدليات والمستشفيات!! 
وهكذا تذهب إلى المستشفى ويكتب لك الطبيب وصفة كالتالي: 
بصلة في الصباح وبصلتان قبل النوم، فتأخذ الجرعة الصباحية 
محاسبتك  يستطيع  لــن  الــمــبــاشــر  رئــيــســك  أن  بــذلــك  وتــضــمــن 
مهما ارتكبت من أخطاء ألنه لن يستطيع مواجهتك ومصرانك 
تتسرب منك  التي  البصلية  الغازات  بفعل  ويزبد  يرغي  الغليظ 
عبر الفم والجفون والجيوب األنفية. )شخصيا أتعاطى عقاقير 
غيتس  بيل  خــزائــن  جعلوا  ولــو  الشرياني،  الــدم  ضغط  لخفض 
البصل غير  تحت شمالي والعجرمية ملك يميني لما تعاطيت 

مطبوخ(.
 - خصائصهما  تشابه  برغم   - الفياجرا  عن  البصل  ويمتاز 
بأنه ذو نتائج مضمونة في مجال تحديد النسل وحماية األخالق 
أو  الفياجرا،  مستحقي  من  ألنــه  البصل  يتعاطى  فمن  والقيم، 
التحية  ألسباب صحية أخرى لن يجد حتى من يقبل مبادلته 
المعتادة، ولن تقبل فتاة عاقلة أو مجنونة مغازلة من رجل بصلي 
النكهة والرائحة، وستنخفض معدالت الهجرة الرجالية العربية 
الجسم  يكسب  متتالية،  أيــام  لثالثة  البصل  أكــل  ألن  الصيفية 

رائحة بصلية دائمة.
ــؤدي الــى  ــذي يــ ومـــن عـــادتـــي أن أســكــت هــيــجــان الــقــولــون الــ
ــاء بــبــلــع كــمــيــة ضــخــمــة من  ــعـ الــتــســيــب الــشــديــد فـــي حــركــة األمـ
بــدوري  وواصــلــت  الهيجان  تــواصــل  ولــو  بالماء،  الحلبة  حبيبات 
قمعه بالحلبة ثالثة أيام متتالية فإنني أغيب عن العمل ثالثة 
كل  عبر  تتسرب  المريحة،  غير  الحلبة  رائــحــة  ألن  أخـــرى،  أيــام 

مسامات الجسم.
البصلية،  الفياجرا  تــنــاول  قــررت  إذا  أنــت حــر  كــل حــال  على 
خالل سياحة غير بريئة في أوروبا أو آسيا، فتعاملك النساء كما 
األجرب فتعود إلى بلدك خاسئا حسيرا.. تستأهل يا قليل األدب.

�صركة عقارات ال�صيف ت�صت�صيف بمطعم »مر�ش« مجموعة من متقاعدي مركز الحر للمتقاعدين

»ق�ل�ع��ة  ك�ت��اب  تد�ص�ين  للفرنكفوني�ة..  ال�ع�ال��مي  ال�ي��وم  ب�م�ن�ا�ص�ب��ة 
الفرن�ص�ية باللغ�ة  ال�ق�دي��م وع�ا�ص�م��ة دل�م��ون«  ال�م�ي�ن��اء  الب�ح�ري��ن: 

اســتــضــافــت شــركــة عـــقـــارات الــســيــف ظــهــر يــوم 
الغداء بمطعم  األحد 19 مارس 2023 على وجبة 
مــــرش بــضــاحــيــة الـــســـيـــف، مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
المواطنين  كبار  مــن  والمتقاعدات  المتقاعدين 
برئاسة  للمتقاعدين  الحر  مركز  إلى  المنتسبين 
الناشط االجتماعي السيد صالح بن علي رئيس 

المركز.
ــرح األســــتــــاذ عــــــادل صــلــيــبــيــخ مــديــر  ــ ــد صـ ــ وقـ
الــخــدمــات االرضــيــة بــشــركــة عــقــارات الــســيــف بــأن 
إيــمــان شركة  تــأتــي مــن منطلق  هـــذه االســتــضــافــة 
المتقاعدين  وأمهاتنا  آبائنا  بدور  السيف  عقارات 
البحرين  مملكة  خدمة  في  شبابهم  أفنوا  الذين 
لهذا  الكثير  وأعطوا من خبراتهم  كٌل في موقعه، 
الوطن المعطاء، فاستحقوا منا كل خير، كما أبلغ 
لعقارات  التنفيذي  الرئيس  تحيات  عادل  األستاذ 

واعضاء  رئيس  إلــى  يوسف  أحمد  السيد  السيف 
ولجميع  للمتقاعدين  الحر  المركز  إدارة  مجلس 

منتسبيه.
مـــن جــانــبــه قــــال الــســيــد صــالــح بـــن عــلــي: إن 
مــركــز الــحــر لــلــمــتــقــاعــديــن دأب عــلــى إقــامــة مثل 
مع شركة  المباشر  بالتعاون  الفعالية سنويا  هذه 
فعالية  فــي  مشكورة  تسهم  الــتــي  السيف  عــقــارات 
الغذاء الجماعي، وذلك إلدخال السرور في قلوب 
المجتمع،  في  بأهميتهم  واشعارهم  المتقاعدين 
المتقاعدين  مــن  الــمــدعــويــن  جميع  حـــرص  وقـــد 
والمتقاعدات على تقديم الشكر واالمتنان لشركة 

عقارات السيف على هذه اللفتة الكريمة.
متقاعدا  أربعين  حــوالــي  الــغــداء  وجبة  حضر 
ومتقاعدة، حيث قضوا وقتا جميال بين زمالئهم 

وإخوانهم المتقاعدين.

واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  دّشنت 
الميناء  البحرين:  »قلعة  كتاب  أمس  مساء 
ــي نــســخــتــه  ــة دلــــمــــون« فــ ــمـ ــاصـ ــم وعـ ــديـ ــقـ الـ
لومبارد،  بيير  الدكتور  لمحّرره  الفرنسية 
وذلــــك فـــي مــتــحــف مــوقــع قــلــعــة الــبــحــريــن 
عــلــى هـــامـــش االحـــتـــفـــاء بـــالـــيـــوم الــعــالــمــي 
بن  خليفة  الشيخ  بحضور  للفرنكفونية، 
رئــيــس هيئة  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  أحــمــد 
الــثــقــافــة والــســفــيــر الــفــرنــســي لـــدى مملكة 
البحرين السيد جيروم كوشارد، إضافة إلى 
تواجد عدد من المهتمين بالشأن الثقافي 

واإلعالميين.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة قـــال الــشــيــخ خليفة 
بن أحمد بن عبداهلل آل خليفة إن احتفاء 
الــهــيــئــة بــالــيــوم الــعــالــمــي لــلــغــة الــفــرنــســيــة 
الــبــحــريــن يعكس  بــالــقــرب مــن مــوقــع قلعة 
البلدين  بين  مــا  الثقافية  الــعــالقــات  عمق 
األثرية  البعثة  أن  إلــى  مشيرًا  الصديقين، 

الكنوز  عن  الكشف  في  ساهمت  الفرنسية 
األثرية للموقع المسجل على قائمة التراث 
لومبارد  الــدكــتــور  بجهود  وأشـــاد  الــعــالــمــي. 
إلـــى مرافقته  الــكــتــاب، مــنــوهــًا  فــي تــحــريــر 
موقع  فــي  التنقيب  أعــمــال  عــلــى  وإشـــرافـــه 

قلعة البحرين ألكثر من 4 عقود.
ــن جــهــتــه تـــوجـــه الــســفــيــر الــفــرنــســي  مـ
بالشكر إلى هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ــم لـــتـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات  ــ ــدائـ ــ عـــلـــى عــمــلــهــا الـ
وفرنسا،  البحرين  مملكة  بين  ما  الثقافية 

مؤكدًا أهمية إطالق كتاب »قلعة البحرين« 
بــنــســخــتــه الــفــرنــســيــة لــيــصــل إلــــى الــعــالــم 

الفرنكفوني األوسع.
أمــــا الـــدكـــتـــور بــيــيــرلــومــبــارد فـــقـــال إن 
في  يسهم  الفرنسية  باللغة  الكتاب  إصــدار 
البحرين،  مملكة  وثقافة  لحضارة  الترويج 
معلومات  على  يحتوي  الكتاب  أن  موضحًا 
مــهــمــة مــتــعــلــقــة بــمــوقــع قــلــعــة الــبــحــريــن، 
التراث  قائمة  للبحرين على  األول  الموقع 
احــتــوائــه  إلـــى  إضــافــة  لليونسكو،  الــعــالــمــي 
على النصوص المعروضة في متحف موقع 

قلعة البحرين.
ــى مـــن الــكــتــاب  ــ ــانـــت الــنــســخــة األولــ وكـ
قــد صـــدرت فــي عـــام 2016م ضــمــن معرض 
ـــ17 لــلــكــتــاب. ويــأتــي  ــ الــبــحــريــن الــــدولــــي الــ
ــاب كــتــعــريــف لــمــتــحــف مـــوقـــع قــلــعــة  ــتـ ــكـ الـ
متر   2000 مساحة  على  المبني  البحرين 
المصممة  الــشــركــة  مـــربـــع، حــيــث حــرصــت 

ــيـــة  ــج خـــبـــرتـــهـــا الـــدولـ ــ ــلـــى دمــ لــلــمــتــحــف عـ
فضاء  لتشييد  المحلية  الــعــمــارة  ومــالمــح 
استثنائي يجمع بين التفاعل واالستكشاف 

وذاكرة التاريخ.
ويـــعـــّد مــتــحــف مــوقــع قــلــعــة الــبــحــريــن 
الذي تم إنشاؤه بدعم من مجموعة أركابيتا 
في  الثقافية  الــمــؤســســات  أهـــم  مــن  واحــــدًا 
وعــرض  حفظ  على  يعمل  حيث  المملكة، 
الخاصة  األثــريــة  المكتشفات  مــن  العديد 
بــمــوقــع »قــلــعــة الــبــحــريــن: عــاصــمــة دلــمــون 
البحريني  الموقع  وهو  القديم«،  وميناؤها 
التراث  قائمة  على  إدراجـــه  تم  الــذي  األول 
2005م.  عــام  اليونسكو  لمنظمة  العالمي 
ويمثل المتحف شاهدًا على أهمية الموقع 
ــري بــجــانــبــه، ويــوفــر حــمــايــة لمالمحه  األثــ
التي  األثرية  الحقب  يوّثق  كما  التاريخية، 

شكلت جغرافيا وتكوين المنطقة.

كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: محمود بابا 

الهفوف  مــركــز  يتخصص 
فـــي تجهيز  الـــعـــرض  ألنــظــمــة 
ــبــــرى الــــمــــحــــالت الـــتـــجـــاريـــة  كــ
فــــي الـــبـــحـــريـــن، مــــن مــخــتــلــف 
التشكيلة  مستلزماتها. وتضم 
ــــرض الــمــصــنــعــة  ــعـ ــ أنـــظـــمـــة الـ
بـــــجـــــودة عـــالـــيـــة والـــمـــنـــاســـبـــة 

لميزانية المشاريع الجديدة.
وقال مدير المركز محمد 
يــوفــر  الــمــتــجــر  إن  الـــشـــرخـــات 
خـــــيـــــارات لــتــجــهــيــز مــخــتــلــف 
المتاجر بما فيها المتخصصة 
فـــي بــيــع الــمــالبــس واألحـــذيـــة 
والــــحــــقــــائــــب والــــمــــجــــوهــــرات 
ــواتــــف  ــهــ واإلكــــــســــــســــــوارات والــ
النقالة والمكتبات، إلى جانب 
تجهيز مخازن ومطابخ وغرف 

تبديل المنازل.
ويـــضـــم الـــمـــركـــز خـــيـــارات 
ألرفـــــــف الـــــعـــــرض، بـــمـــا فــيــهــا 
الــــــمــــــفــــــصــــــلــــــة والــــــــجــــــــاهــــــــزة 
ــوردة الـــمـــصـــنـــعـــة مــن  ــتــ ــســ ــمــ الــ
أو  الــــــمــــــعــــــدن  أو  الـــــخـــــشـــــب 
الـــــــزجـــــــاج، إلـــــــى جــــانــــب دمــــى 
عـــرض الــمــالبــس »الــمــانــيــكــان« 
للصغار  الــمــقــاســات  بمختلف 
ــال  ــرجــ ــنــــســــاء والــ ــار والــ ــبــ ــكــ والــ
واأللـــوان،  التصميم  وخــيــارات 
لعرض  هو مخصص  ما  منها 
يسهم  كما  الرسمية.  البدالت 
الـــمـــركـــز فـــي تــجــهــيــز مــحــالت 
الــمــجــوهــرات واالكـــســـســـوارات، 
عــبــر تــوفــيــر بــاقــة مــن منصات 

العرض القماشية.
ــز الــــتــــابــــع  ــ ـــركــ ــ ــمـ ــ يـــــقـــــع الــ
ــم الـــمـــعـــارض  ــالــ لـــمـــؤســـســـة عــ
للتجهيزات في مدينة المنامة 
بالقرب  اللؤلؤ  مجمع  مقابل 

من السوق المركزي.
غرف التبديل

الــشــرخــات  ويــقــول محمد 
اتجاه جديد  المؤسسة:  مدير 
يــتــبــعــه الــــنــــاس حـــالـــيـــا، وهـــو 
المالبس  تبديل  غرف  تجهيز 
األقـــــل كلفة  الـــعـــرض  بـــأرفـــف 
ــن  ــيـ ــا وبـ ــهـ ــنـ ــيـ بــــــفــــــارق كـــبـــيـــر بـ
تــجــهــيــزهــا بــخــزائــن الــخــشــب، 
 8 أرفــف من  تجهيز  يكلف  قد 
وحـــدات مــا يــقــارب 360 ديــنــارا 
جميع  ذلك  ويشمل  بحرينيا، 
المستلزمات، بما فيها األرفف 

وأعمدة التثبيت.
ويــضــيــف: »تــجــهــيــز غــرفــة 
ــــف  ــأرفـ ــ ــــل الـــــمـــــالبـــــس بـ ــديـ ــ ــبـ ــ تـ
ــي الــعــثــور  الــتــخــزيــن يــســهــم فـ
عـــنـــاء  دون  ــة  ــعــ ــطــ ــقــ الــ عــــلــــى 
المخازن  داخـــل  عنها  البحث 

الخشبية«.
أرفف عرض احملالت

ــى أن  يــشــيــر الـــشـــرخـــات إلــ

المركز يقوم باختيار تصاميم 
ــــف بـــجـــودة تــتــنــاســب مع  األرفــ
استخدامات التاجر البحريني 
والبيئة المحلية، بما يحافظ 
ــعـــرض  ــتـ الـ دون  الــــــــرف  ــلــــى  عــ
للكسر أو االنحناء، ومتغيرات 

الطقس.
ويوفر المركز أرفف العرض 
واألحــذيــة  الــمــالبــس  لمحالت 
والــــحــــقــــائــــب والــــمــــجــــوهــــرات 
والمطبوعات  واالكـــســـســـوارات 
الـــورقـــيـــة، بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا 
وخــــيــــاراتــــهــــا الــــتــــي تــتــنــاســب 
ــر.  ــاجـ ــتـ ــمـ ــات الـ ــاجــ ــيــ ــتــ مـــــع احــ
ــر تــشــكــيــالت  ــتـــجـ ــمـ ــقـــــدم الـ ويـــ
ــتــــي يــمــكــن  أرفـــــــف الــــعــــرض الــ
اســتــخــدامــهــا مـــن الــجــهــتــيــن، 
ــاج أو  ــ ــزجـ ــ والـــمـــصـــنـــعـــة مــــن الـ
ــروم، والـــتـــي  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ الـــمـــطـــلـــيـــة بـ
أو  بالمسامير  تثبيتها  يمكن 
وتــمــنــح  الــمــســامــيــر.  دون  ــن  مـ
وفــق  تثبيتها  فــرصــة  ــف  ــ األرفـ

استخدامات الزبون نفسه.
ــادة  ــ ــات: »عـ ــرخــ ــشــ وقــــــال الــ
مـــا تــطــلــى األرفـــــف الــمــعــدنــيــة 
ــا يــحــافــظ  ــ ــروم، وهــــــو مـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
ــنــــوات،  عــلــيــهــا مــــن الــــصــــدأ ســ
لتباع بكلفة اقتصادية أقل من 

الستانلس ستيل«.
ــنـــح الـــمـــتـــجـــر فــرصــة  ويـــمـ
تــــــجــــــهــــــيــــــز تــــــــلــــــــك األرفـــــــــــــــف 
المالبس  بــعــالقــات  الخشبية 
لها،  المرافقة  واالكــســســوارات 
الــتــي يــفــوق عـــددهـــا 40 نــوعــا 
لمالبس  المقاسات  بمختلف 
الـــصـــغـــار والـــكـــبـــار والــمــصــنــعــة 
مـــــــــن الـــــــمـــــــعـــــــدن والـــــخـــــشـــــب 

والبالستيك.
أرفف التعليق اخلشبية 

يقوم المركز بتوفير أرفف 
المتعددة  الخشبية  التعليق 
تتناسب  التي  االستخدامات، 
كــافــة احــتــيــاجــات المحال  مــع 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة، حـــــيـــــث يـــمـــكـــن 

المالبس  لعرض  استخدامها 
ــات  ــوعــ ــبــ ــطــ ــمــ واألحــــــــذيــــــــة والــ
أو حتى  ــه،  ــابـ شـ ــا  ومــ الـــورقـــيـــة 
الهواتف النقالة وإكسسواراتها 
والعديد من الخيارات الواسعة 
في  تــبــاع  الــتــي  المنتجات  مــن 

األسواق.
وبين الشرخات أن تعددية 
بإمكانية  ترتبط  االســتــخــدام 
ــيـــت أرفـــــــــف زجــــاجــــيــــة أو  ــبـ ــثـ تـ
تــعــلــيــقــات  حـــتـــى  أو  خـــشـــبـــيـــة 

معدنية بمختلف المقاسات.
أرفف التفصيل

ولــمــنــح الـــزبـــائـــن خـــيـــارات 
تتناسب مع مساحات محالهم 
فرصة  المركز  يوفر  التجارية 
تــفــصــيــل األرفــــــــف الــخــشــبــيــة 
بــمــخــتــلــف مـــقـــاســـاتـــهـــا، ســــواء 
من حيث العرض أو الطول أو 
عدد األرفف وحتى التصميم. 
أن »خيار  إلى  الشرخات  وأشار 
الــتــفــصــيــل يــحــقــق االســتــفــادة 

القصوى من المساحات داخل 
ــر فـــرصـــة  ــوفــ ــا يــ ــ الــــمــــتــــاجــــر، مـ
ــة أكــــبــــر مــن  ــوعـ ــمـ عــــــرض مـــجـ
المنتجات، إذ إن أرفف العرض 
الــمــســتــوردة تــتــمــتــع بــقــيــاســات 
عالمية ال يمكن تغييرها، على 

عكس أرفف التفصيل«.
ــع األرفــــــــــف  ــيــ ــنــ يـــــتـــــم تــــصــ
فــــي ورشــــــة تــتــبــع الـــمـــركـــز فــي 
ــن، وتـــــقـــــوم الــــورشــــة  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ـــرض  ــعـ ــة الــ ــمــ ــظــ ــيـــع أنــ ــنـ ــتـــصـ بـ
وبين  والــزجــاجــيــة.  الخشبية 
التفصيل  خــيــار  أن  الــشــرخــات 
ــل من  يـــوفـــر لـــلـــزبـــون كــلــفــة أقــ
سعر المصنع محليا في ورش 

النجارة.
وال ينحصر استخدام تلك 
المالبس،  األرفــف على عرض 
لعرض  استخدامها  يمكن  بل 
أنواعها.  بمختلف  المنتجات 
ــن اســــــتــــــخــــــدام أرفـــــــف  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
تخزين  خــزائــن  فــي  التفصيل 
المالبس داخل المنازل أيضا.

اجتاه جديد خلزائن املالب�س واملخازن املنزلية

الهفوف لأنظمة العر�ش.. مركز لتجهيز المتاجر التجارية في البحرين

اأول مري�ش في م�صت�صفى الملك 

الأم�ريكية الإر�ص�ال�ي�ة  ح�م�د 
قام الدكتور سهيل شبيب استشاري الجهاز الهضمي لألطفال 
ورئيس قسم األطفال بمستشفى الملك حمد اإلرسالية األمريكية 
بعملية استخراج بطارية بحجم 100 فلس ال يزيد قطرها على 2 

سم من الجهاز الهضمي لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات.
وتم التعامل الفوري مع الحالة واستخراج البطارية خالل مدة 

لم تتجاوز الساعتين من وقت ابتالعها.
ــنـــوع من  ــذا الـ ــائـــال: إن هــ ويــضــيــف الـــدكـــتـــور ســهــيــل شــبــيــب قـ
الــبــطــاريــات حــيــن ابــتــالعــه يـــؤدي إلـــى االلــتــصــاق بــجــدار الــمــريء 
ويبدأ بتفريغ شحنته الكهربائية مؤديا إلى احتراق جدار المريء 
الــمــالمــس، وبالتالي قــد يــؤدي إلــى اخــتــراق هــذا الــجــدار مما قد 
يعرض المريض لمضاعفات والتهابات مزمنة قد تؤدي -ال سمح 

اهلل- إلى الوفاة.
بقسم  متابعة  حالة  أول  هــو  الطفل  هــذا  أن  بالذكر  الجدير 

األطفال بمستشفى الملك حمد اإلرسالية األمريكية.
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في  سيما  وال  عالمية،  غــالء  موجة  وســط 
أســعــار الــعــقــارات والــمــنــازل، الــتــي تــأتــي لندن 
حل  البريطانيين  أحد  قرر  كلفة،  أكثرها  بين 
العيش  وهــي  متوقعة،  غير  بطريقة  المشكلة 

في »حاوية قمامة«. 
وتوصل مهندس بريطاني يدعى هاريسون 
مارشال )28 عاًما( إلى طريقة غريبة ومبتكرة 
حول  إذ  لــنــدن،  فــي  المعيشة  غــالء  لمواجهة 
بالفعل  فيه  يعيش  مــنــزل  إلــى  قمامة  حــاويــة 

وأطلق عليه اسم »ذا سكيب هاوس«. 
البريطانية،  »الجارديان«  لصحيفة  ووفًقا 
لـــفـــت مــــارشــــال األنــــظــــار بــطــريــقــتــه الــغــريــبــة 
للتعامل مع األوضاع االقتصادية وارتفاع أسعار 
لــنــدن، إذ لــم يتكلف ســوى 4800  الــمــنــازل فــي 
دوالر لتحويل حاوية القمامة إلى منزل يمكن 
العيش فيه. واعتمد مارشال على الخشب في 
تحويل الحاوية إلى منزل، وأوضح أن جمعية 
خيرية للفنون سمحت له باستخدام الموقع، 

كــمــا أشــــار إلـــى أن الــمــوقــع يــتــمــيــز بــمــمــر من 
الخضرة يؤدي إلى مدخل المنزل. 

ــا أنـــــه يــســتــخــدم مــرحــاضــا  ــًضــ وأوضـــــــح أيــ
أو  الــريــاضــيــة  الــصــالــة  فــي  مــحــمــوال ويستحم 
في مكان العمل الذي يقع على بعد 10 دقائق 
المياه من  على  أنه يحصل  وكشف  بالدراجة، 

خالل خرطوم من الجيران. 
المنازل  إيــجــار  أســعــار  »إن  مــارشــال:  وقـــال 
مــرتــفــعــة بــجــنــون، وحــتــى إذا كــنــت قــد وجــدت 

ــار مــنــازلــهــا تــنــاســبــنــي فــســيــكــون  ــعـ مــنــطــقــة أسـ
هــنــاك الــمــئــات مـــن األشـــخـــاص يــبــحــثــون عن 
نفس الشيء«. وأضاف: »منحتني هذه الفكرة 
مصغر،  بشكل  الــخــاص  منزلي  إنــشــاء  فــرصــة 
داعم  منهم  شخص  وكــل  مذهولون،  وجيراني 
لي ولفكرتي، فالكثير منهم يزوروني ويقدمون 
لي وجبات منزلية أعدوها بأنفسهم من أجلي، 
المنطقة  أكبر ميزة فيما حــدث، فتلك  وذلــك 

تتميز بمجتمع رائع حًقا«.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

تثبيت 

ــا يــقــلــق  ــر مــ ــثــ ــان يـــقـــتـــرب وأكــ رمــــضــ
وإمكانية  األســعــار  موضوع  المواطنين 
ــنـــاس  ارتـــفـــاعـــهـــا فـــي شــهــر رمـــضـــان والـ
ــاجــــات رمـــضـــان  ــى شــــــراء حــ ــ بـــحـــاجـــة إلـ
بها على  بشكل ضروري لكي يستعينوا 
الصيام وتناول الطعام المناسب للشهر 

الفضيل.
وقـــــد كـــشـــف رئـــيـــس لــجــنــة الـــثـــروة 
الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين 
تـــاجـــرا  تــعــهــد 97  ــن  ــن عــ ــيــ خـــالـــد األمــ
ــار خـــالل شــهــر رمــضــان  ــعـ بــتــثــبــيــت األسـ
قاموا  وقد  السنوية  عادتهم  على  جريا 
بالتوقيع على وثيقة التعهد بعدم رفع 
األســعــار خـــالل شــهــر رمــضــان الــمــبــارك 
الشرائية  القوة  دعــم  إلــى  تهدف  والتي 
والــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار الـــســـوق إلــى 

جانب صون حقوق المستهلكين.
الــتــجــار  جــمــيــع  يتبعهم  أن  ونـــأمـــل 
وخاصة تجار األغذية، وال شك أن اهلل 
سيبارك لهم في رزقهم ويزيد أرباحهم 
من حيث ال يحتسبون ألنهم فكروا في 
جموع المسلمين الصائمين وحاجتهم 
إلـــى الـــغـــذاء الــمــنــاســب فــســاعــدوا على 

حصولهم عليه عبر تثبيت األسعار.
وقد دعا رئيس الثروة الغذائية إلى 
عدم تخزين السلع خالل شهر رمضان 
وطبعا من يحاسب نفسه ويمنعها من 
الــتــخــزيــن لــكــي ال تــرتــفــع األســعــار فــإن 
لــه األجـــر والــمــثــوبــة، ولــكــن فــي الــوقــت 
نفسه هناك حاجة إلى مراقبة األسواق 
ألنه ليس الجميع لديهم الوازع الديني 
ــاس عــلــى  ــنــ ــاعـــدوا الــ ــيـــسـ واألخـــــالقـــــي لـ
شهر  تكاليف  عنهم  ويخففوا  الصيام 

رمضان المبارك.
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االثنين  أمس  فنلندا  نالت 
ــعـــد بــلــد فـــي الــعــالــم«  لــقــب »أسـ
التوالي،  على  السادسة  للسنة 
ــًا  ــويـ ــنـ فـــــي تـــصـــنـــيـــف يــــصــــدر سـ
أشــار  المتحدة  األمـــم  بــإشــراف 
إلى أّن التصرفات التي تنّم عن 
رغم  أوكرانيا  في  تزايدت  لطف 

الغزو الروسي ألراضيها. 
وتـــــــــشـــــــــتـــــــــهـــــــــر الـــــــــــــدولـــــــــــــة 
االسكندينافية التي تضم آالف 
ــات شــاســعــة،  ــ ــابـ ــ ــرات وغـ ــيـ ــحـ ــبـ الـ
بنظام رعاية واسع النطاق وثقة 
السلطة  تجاه  الكبيرة  سكانها 
عــدم  مـــن  منخفضة  ومـــعـــدالت 
ــيـــن الــفــنــلــنــديــيــن  الــــمــــســــاواة بـ
مــاليــيــن   5,5 عـــددهـــم  الـــبـــالـــغ 
أوكرانيا  ترتيب  أّن  ومــع  نسمة. 
ارتفع من 98 إلى 92 هذا العام 
رغــم الــغــزو الــروســي ألراضــيــهــا، 
اإلجـــمـــالـــيـــة  عـــالمـــتـــهـــا  أّن  إال 
إلــــى   5,084 مـــــن  ــفـــضـــت  انـــخـ

5,071 على 10. 
وأشـــــــــار الـــبـــروفـــيـــســـور يـــان 
معّدي  أحــد  نــوف،  دو  إيمانويل 
الــــتــــقــــريــــر، إلــــــى »تـــــزايـــــد كــبــيــر 
لــــإحــــســــاس بـــالـــتـــعـــاطـــف مــع 

اآلخــــريــــن فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
أوكرانيا« رغم ما وصفه التقرير 
بـــ»جــســامــة الــمــعــانــاة واألضــــرار 
ــا« منذ  ــيـ ــرانـ الــُمــســّجــلــة فـــي أوكـ
ــزو الـــروســـي ألراضـــيـــهـــا في  ــغـ الـ
وتــــوّصــــل   .2022 ــام  ــ عــ فـــبـــرايـــر 

عــام 2022  أّنــه في  إلــى  التقرير 
ــات الـــتـــي  ــارســ ــمــ ــمــ »ارتــــفــــعــــت الــ
تنطوي على لطف بصورة كبيرة 
في أوكرانيا بينما انخفضت في 

روسيا«. 
الممارسات  هــذه  بين  ومــن 

ــال  ــ ــمـ ــ ـــربـــــاء وأعـ مــــســــاعــــدة الـــــغــ
ــت الــــــــدول  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ الـــــتـــــبـــــرع. وحـ
االســكــنــديــنــافــيــة عــلــى مــراكــزهــا 
حصول  مع  الترتيب،  أعلى  في 
الثاني  المركز  على  الــدنــمــارك 

تليها أيسلندا في الثالث. 

تثبت  أن  إلــى  ليبيا  تسعى 
أن طبق الُكسُكس الذي يشتهر 
والمعروف  العربي  المغرب  بــه 
يعنيها  بـــ»الــكــســكــســي«،  مــحــلــيــًا 
بقدر ما يعني جيرانها المغرب 
يطمح  إذ  وتــــونــــس،  ــر  ــزائـ والـــجـ
ــى تـــقـــديـــر دولــــي  ــ الـــلـــيـــبـــيـــون إلــ
والثقافّي  المطبخّي  لتراثهم 
الفوضى  بــعــدمــا مــزقــت  الــغــنــّي 
بـــلـــدهـــم مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــقــد. 
فـــي مــوقــع الــمــســرح الــرومــانــي 
بعد  على  صبراتة،  فــي  القديم 
غـــرب  كـــيـــلـــومـــتـــًرا   70 ــي  ــ ــوالـ ــ حـ
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، يــنــشــغــل 
التحضير:  في  الطهاة  عشرات 
فـــــي غــــضــــون ســـــاعـــــات قــلــيــلــة، 
ــبــــق الــكــســكــس  ــقــــدمــــون طــ ــيــ ســ

العمالق للجمهور. 
في  المشاركين  أحــد  وقـــال 
في  أقيمت  التي  الطهو  عملية 
الـــهـــواء الــطــلــق لــوكــالــة فــرانــس 
ــان يـــرتـــاح بضعة  بــــرس فــيــمــا كــ
وقد  كرسي حديقة  على  دقائق 
بـــدت عــلــيــه مــالمــح الــتــعــب »لــم 

أنم طوال الليل«. 
قدور ضخمة مصنوعة  في 
مــن الـــفـــوالذ الــمــقــاوم، يــواصــل 
السميد  تقليب  اآلخــر  البعض 
الطماطم  الذي حّولت صلصة 
لــونــه إلــى أحــمــر، فيما ُوضــَعــت 
الــمــكــونــات األخــــرى الــتــي سبق 
ــاق كــبــيــرة  ــبــ ــي أطــ تــجــهــيــزهــا فــ
ــيـــوم، ثم  ــنـ مــغــطــاة بـــــورق األلـــمـ
ــّب الـــطـــهـــاة والـــمـــســـاعـــدون  يـــصـ
فــــي طـــبـــق يــبــلــغ قـــطـــره أربـــعـــة 

كــيــلــوجــرام   2400 نـــحـــو  ــار  ــتــ أمــ
مـــن الــســمــيــد، ولـــحـــم الـــضـــأن، 
واليقطين، وأهم شيء، اللمسة 
»البصل«  الــنــمــوذجــيــة:  الليبية 

المحمص في الزبدة. 
بــســعــادة  الــعــائــالت  تتجمع 
ــول الــطــبــق الـــعـــمـــالق، تحت  حــ
يصور  بينما  الــشــرطــة،  حــراســة 
الـــشـــبـــاب الــمــشــهــد بــهــواتــفــهــم، 
ــعـــث بــمــظــاهــر  ــبـ ــد يـ ــهـ ــشـ فـــــي مـ
ــود مــنــذ  ــقــ ــفــ ــمــ االطــــمــــئــــنــــان الــ
ســـــــنـــــــوات، ولــــــــو كــــــــان نـــســـبـــيـــًا. 
ــود وحــجــابــهــا  ــ ــ بــمــعــطــفــهــا األسـ
ــر، ُتـــعـــرب أحــــالم فــخــري  ــمـ األحـ
اآلتية من طرابلس عن سعادتها 

في  يجتمعون،  الليبيين  برؤية 
سياق التوترات السياسية وبعد 
ــــذي أعــقــب  الــعــنــف الــمــســلــح الـ
معمر  الدكتاتور  ومــوت  سقوط 

القذافي عام 2011. 
ــذه الــطــبــيــبــة الــتــي  تــقــول هـ
ــًرا: »أتـــــيـــــت مــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ســـــافـــــرت كـ
الــذي  بالكسكس  تشتهر  قــريــة 
يمكنك شمه من مسافة أميال 
حــولــه«. وتــذّكــر أحـــالم بــاعــتــزاز 
كلها  المغاربية  »المنطقة  بــأن 
ــذي  ــ ــورة بـــالـــكـــســـكـــس الــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مـ

يميزنا عن الشرق العربي«. 
ــزء مــن  ــ وتــــضــــيــــف: »إنـــــــه جــ
ــا  ــنــ هـــويـــتـــنـــا وثـــقـــافـــتـــنـــا وتــــراثــ

ونحن فخورون ونعتز به«. ومع 
ذلـــــك، فــــإن لــيــبــيــا هـــي الـــدولـــة 
ــي شـــمـــال إفــريــقــيــا  الـــوحـــيـــدة فـ
غير المسجلة على أنها معنية 
بــتــقــالــيــد الــكــســكــس الــمــدرجــة 
قــائــمــة  2020 ضــمــن  ــام  عــ مــنــذ 
الـــيـــونـــســـكـــو لـــلـــتـــراث الــثــقــافــي 
غــيــر الـــمـــادي. ويــعــود ذلـــك إلــى 
عــــدم انــضــمــام لــيــبــيــا إلــــى هــذه 
الــمــعــاهــدة الـــدولـــيـــة، وبــالــتــالــي 
وإال  لشروطها،  خضوعها  عــدم 
لكان توّسَع التنافس بين الدول 
الـــمـــغـــاربـــيـــة عـــلـــى مــلــكــيــة هـــذا 

الطبق وأصله.

ت��ق��ري��ر: ف��ن��ل��ن��د� »�أ����س���ع���د ب��ل��د ف���ي �ل���ع���ال���م«.. 

و�ل���ل���ط���ف ف���ي �أوك���ر�ن���ي���ا ت���ز�ي���د رغ����م �ل��ح��رب

ليبيا ت�سعى �إلى �أن يكون �لك�سك�سي م�سجال با�سمها �أي�سا في �ليون�سكو  

} تعبيرية.
 

} طبق الكسكسي العمالق في صبراتة.

}  صورة السيارة التي أثارت الجدل.

أثار مسلسل »ذا كراون« حالة من الجدل 
بعد ظهور صور لسيارة مرسيدس محطمة، 
ديانا  األمــيــرة  تقل  كانت  التي  بتلك  شبيهة 
ــاوي فـــي عــام  ــأســ عــنــد وفـــاتـــهـــا فـــي حـــــادث مــ
1997. ويبدو أن هذه السيارة ُأعيد تصميمها 
القادم من  الموسم  لتكون جزًءا من أحداث 
األمــيــرة  وفـــاة  ليلة  تــصــور  حــيــث  المسلسل، 
ديانا ودودي الفايد بعد تحطم السيارة التي 
في  ألما  دي  بونت  نفق  في  يستقالنها  كانا 
بـــاريـــس.  وتــظــهــر الــصــور الــتــي كشفت عنها 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية نسخة طبق 
األصل من السيارة المحطمة بعجلة أمامية 
ملتوية وغطاء محرك وزجاج أمامي محطم.

ــارت الــتــقــاريــر إلـــى أن هـــذه الــســيــارة  وأشــ
ــًرا، وتـــم إخــفــاؤهــا  ــ تـــم نــقــلــهــا إلـــى بـــاريـــس سـ
تــحــت غـــطـــاء مـــن الــقــمــاش الــمــشــمــع، وهــي 
العام  نقلهما  تم  مركبتين  من  واحــدة  أيًضا 

الماضي إلى باريس للتصوير. 
ــم تـــأكـــيـــد إطــــــالق الــمــوســم  ــد تــ وكــــــان قــ
ــن الـــمـــســـلـــســـل الـــــــذي تــنــتــجــه  ــ ــامــــس مـ الــــخــ
النقاد  اســتــحــســان  نـــال  ـــذي  والـ »نتفليكس« 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي. ويـــركـــز الــمــوســم الـــســـادس 
العائلة  حــيــاة  على  المسلسل  مــن  واألخــيــر 
أوائــل  إلــى  التسعينيات  أواخـــر  مــن  المالكة 

القرن الحادي والعشرين.

م�سل�سل »ذ� كر�ون« ُيثير �لجدل لإظهاره �سيارة �لأميرة ديانا �لمحطمة
حضور عارضة األزياء والنجمة األمريكية 
كــيــم كــارداشــيــان مــبــاريــات كـــرة الــقــدم الكبرى 
ظاهرة جذبت األنظار خالل األسبوع الماضي، 

لكنها حملت معها طابعا »سلبيا«.
وأقدمت النجمة الشهيرة كيم كارداشيان 
أمــام  اإلنجليزي  أرســنــال  مــبــاراة  حضور  على 
ــالـــي، الــخــمــيــس  ــغـ ــرتـ ــبـ ســـبـــورتـــنـــغ لـــشـــبـــونـــة الـ
ليغ،  يوروبا  بطولة  منافسات  الماضي، ضمن 
المفاجأة  لندن.  بمدينة  اإلمـــارات  استاد  في 
ــدر الـــــــدوري  ــتـــصـ ــانــــت بــــخــــروج أرســــــنــــــال، مـ كــ
اإلنجليزي الممتاز على يد سبورتنغ لشبونة 

بركالت الترجيح. 
بعدها بأيام، ظهرت كارداشيان في ملعب 
باريس، لمشاهدة مباراة  األمــراء، في  حديقة 
المدجج  الفريق  الفرنسي،  ــدوري  الـ متصدر 
ــام ضيفه  ــان جـــرمـــان، أمــ بــالــنــجــوم بـــاريـــس سـ
سان جرمان  وتعرض  المفاجأة  وتكررت  ريــن. 
قابلها غضب  ريــن،  أمــام  بنتيجة 2-0  لهزيمة 

جماهيري من جماهير النادي. 
وبدأت عبارة »لعنة كيم كارداشيان« تنتشر 

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، بسبب 
حــضــورهــا مــبــاراتــيــن تــعــرض فــيــهــمــا صــاحــب 
وتــتــرقــب  مــفــاجــئــة.  لــهــزيــمــة  ــقـــوي  الـ األرض 

القادمة  المباراة  المتابعة للقصة،  الجماهير 
التي ستحضرها كيم كارداشيان من الملعب، 

وعما إذا كانت ستكمل اللعنة.

خالل �أيام.. لعنة كيم كارد��سيان ت�سرب �أر�سنال ثم باري�س �سان جرمان

} كيم كارداشيان خالل مباراة باريس سان جرمان.
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�إعادة �ألون�سو �إلى 

�لمركز �لثالث

تباين �لآر�ء حول 

�إلغاء هدف �أ�سن�سيو 

د�ر كليب و�لأهلي وف�سل 

جديد من �لتناف�س

ص 5ص 4ص 3 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

} لقطة من منافسات الدوري.

} جانب من اللقاء.

} جانب من تدريبات منتخبنا 

�حتاد �ليد ي�سدر جدول 

م�سابقة كاأ�س �لحتاد

منتخب �ل�سو�طئ يخ�سر �أمام 

تايالند يف كاأ�س �آ�سيا

منتخبنا �لوطني يو��سل 

تدريباته �ليومية

كتب: حسن بو حسن

أصـــــــــــــــــــــدر االتـــــــــــحـــــــــــاد 
البحريني لكرة اليد جدول 
مــــبــــاريــــات مـــســـابـــقـــة كـــأس 
الرياضي  للموسم  االتحاد 
ما  وتــنــطــلــق   ،2023/2022
تــبــقــى مــن مــنــافــســات كــأس 
االتــحــاد فــي يــوم الخميس 
القادم بإقامة مباراة واحدة 
التاسعة  الــســاعــة  تــمــام  فــي 
والنصف مساء على صالة 

مع  توبلي  نــادي  فريق  فيها  ويلتقي  الحصم،  بــأم  اليد  اتحاد 
فريق نادي التضامن.

وتــتــواصــل إقــامــة بــقــيــة الــمــبــاريــات حــيــث يلتقي فــي يــوم 
الجمعة القادم فريق نادي باربار مع فريق نادي سماهيج في 
اليد  اتحاد  التاسعة والنصف مساء وعلى صالة  الساعة  تمام 
بأم الحصم أيضا، وتستمر مباريات الدور األول حتى األربعاء 
الموافق 29 مارس الجاري، قبل انطالق منافسات الدور نصف 
النهائي في التاسعة والنصف من مساء يومي األحد واالثنين 
التي تقام في  النهائية  الــمــبــاراة  ثــم  الــقــادم، ومــن  أبــريــل  2 و3 
التوقيت نفسه وعلى صالة اتحاد اليد كذلك في مساء السبت 

الموافق 8 أبريل القادم.

ــرة الــــقــــدم: خـــســـر مــنــتــخــب  ــكـ االتــــحــــاد الــبــحــريــنــي لـ
ــام نــظــيــره الــتــايــالنــدي بــهــدفــيــن مــقــابــل ال  الــشــواطــئ أمــ
في  اإلثنين،  الطرفين،  جمعت  التي  الــمــبــاراة  فــي  شــيء، 
مدينة بتايا التايالندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة 

في المجموعة األولى.
ــع خـــتـــام دور  ــي مــ ــانـ ــثـ ــز الـ ــركـ ــمـ ــل مــنــتــخــبــنــا الـ ــتــ واحــ
المجموعات برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة؛ ليتأهل 

ويالقي إيران في ربع النهائي.
المؤتمر الصحفي:

أكــــد مــــدرب مــنــتــخــبــنــا لــلــشــواطــئ صــــادق مـــرهـــون أن 
بين  وسريعة  قــويــة  كــانــت  تايالند  منتخب  أمـــام  الــمــبــاراة 

الطرفين.
وأشــــار مــرهــون فــي الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الـــذي أعقب 
المباراة إلى أن المنتخب حصل على العديد من الفرص 

السانحة للتهديف، لكن الحظ لم يحالف المنتخب.
إيـــران،  منتخب  لــمــبــاراة  واإلعــــداد  التحضير  وبــشــأن 
ولكننا سنستعد  قــوي،  منتخب  إيـــران  أن  مــرهــون  أوضــح 

جيًدا للقاء، إذ إن الفوز والتأهل متاح للمنتخبين.
وبين أن المنتخبين سيدخالن مباراة ربع النهائي بكل 

قوتهم؛ لخطف الفوز والوصول إلى نصف النهائي.
في  أمــل  وكلنا  منتخبنا،  بالعبي  كبيرة  »ثقتي  وقــال: 

تخطي ربع النهائي«.

الجادة  القدم تدريباته  الوطني لكرة  واصل منتخبنا 
بحضور  وذلـــك  ســـوزا،  هيليو  البرتغالي  الــمــدرب  بــقــيــادة 
أغلب الالعبين. وسيدخل منتخبنا معسكره المغلق غًدا 

األربعاء قبل خوض مبارياته الدولية.
واســـتـــدعـــى مــــدرب مــنــتــخــبــنــا هــيــلــيــو ســــوزا 25 العــبــا 
لــلــقــائــمــة الــخــاصــة بــالــتــجــمــع الــمــقــبــل لــلــفــتــرة 16 - 28 
مارس الجاري، وذلك استعدادا لخوض مباراتي فلسطين 
وســـوريـــا الــوديــتــيــن. وضــمــت الــقــائــمــة: عــبــاس الــعــصــفــور، 
محمد،  عمار  نبيل،  أحمد  )األهــلــي(،  اهلل  لطف  إبراهيم 
عبداللطيف  مهدي  عبدالجبار،  مهدي  الختال،  إبراهيم 
)المنامة(، أحمد بوغمار، مهدي حميدان، محمد عادل، 
محمد الحردان، سيد ضياء سعيد، عمر سالم )البديع(، 
سيد  الجبن،  حمزة  عــدي،  بــن  أمين  الخالصي،  عــبــداهلل 
القصاب  حسين  )المحرق(،  الحيام  وليد  جعفر،  محمد 
الشيخ،  هاشم عيسى، جاسم  حــرم، سيد  علي  )الشباب(، 
اإلمــاراتــي(،  مــدن )عجمان  )الــرفــاع(، علي  األســـود  كميل 

محمد مرهون )الكويت الكويتي(.

العدد )16433( - السنة الثامنة واألربعون - 
الثالثاء 29 شعبان 1444هـ - 21 مارس 2023م

ــيـــن الــعــام  ــاد أيـــمـــن بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد األمـ ــ أشـ
للمجلس األعلى للشباب والرياضة بالخطوات التي 
يتخذها االتحاد البحريني لكرة الطاولة في إقامة 
الفئات  لجميع  مختلفة  وبــطــوالت  دائــمــة  تدريبات 
الرياضة  جعل  على  حرصهم  يــؤكــد  مما  الــعــمــريــة، 
أثنى  كما  الــريــاضــي.  النشاط  وتعزيز  حياة  أســلــوب 
بالخطوات الصاعدة التي يتخذها االتحاد الرياضي 
لــكــرة الــطــاولــة ومــســاهــمــتــه فــي اعــــداد الــريــاضــيــيــن 

المحترفين للمشاركات في البطوالت العالمية. 
جاء ذلك خالل استقبال االمين العام للشيخة 
إدارة  حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس 
رياضة  لجنة  رئيسة  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
الـــمـــرأة رئــيــس االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الــطــاولــة، 
لكرة  البحريني  االتحاد  لرئاسة  تزكيتها  تمت  التي 

الطاولة لعام 2024م. 
ومن جانبها أبدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
ولالتحاد،  لها  األعلى  المجلس  لمساندة  امتنانها 
مؤكدًة أنها ستواصل العمل بجد لتحقيق اإلنجازات 
على  قـــادر  متميز  ريــاضــي  جــيــل  لتمكين  الــمــرجــوة 

إحزار البطوالت وتحقيق الذهب.

�ملوؤيد ي�ستقبل حياة بنت عبد�لعزيز ويبارك لها تزكيتها برئا�سة كرة �لطاولة

كتب: أحمد الذهبة

يــســتــضــيــف فـــريـــق الــمــنــامــة الــيــوم 
القطري  السد  فريق  منافسه  الثالثاء 
وذلك ضمن الجولة السادسة واألخيرة 
دوري  لــبــطــولــة  الــمــجــمــوعــات  دور  مـــن 
السلة »سوبر ليغ« عن  غرب آسيا لكرة 
منطقة الخليج، وتنطلق المواجهة في 
تمام الساعة السادسة مساًء على صالة 

اتحاد السلة بأم الحصم.
ويـــســـعـــى الـــمـــنـــامـــة الـــمـــتـــأهـــل إلـــى 
تـــأكـــيـــد تـــفـــوقـــه عـــلـــى الـــســـد الــقــطــري 
 ،99/94 بنتيجة  ذهابا  عليه  فــاز  الــذي 
الفوز  خــالل  مــن  المنامة  يتطلع  كما 
الــيــوم إلــى اســتــعــادة نغمة االنــتــصــارات 
الثقيلة  بــعــد خــســارتــه  والــثــقــة خــاصــة 
ــي الـــجـــولـــة الــمــاضــيــة  أمـــــام الـــكـــويـــت فـ
بنتيجة 106/78، يضاف إليها خسارتان 
ــام األهــلــي  أمـ المحلي  الــمــســتــوى  عــلــى 
والــدخــول  الــصــدارة  وفــقــدان  والنجمة 
التأهل  أجــل  من  الحسابات  دوامــة  في 

الـــدوري،  لبطولة  الذهبي  المربع  إلــى 
علما بأن المنامة هو حامل اللقب في 

الموسم الماضي.

ــد ضــمــن  وكــــــان فـــريـــق الـــمـــنـــامـــة قــ
ــز الــــثــــانــــي مــســبــقــا  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الــــتــــأهــــل والـ
فـــي بــطــولــة غــــرب آســـيـــا )ســـوبـــر لــيــغ(، 

أو  تــقــدم  لــن  الــلــقــاء  وبــالــتــالــي نتيجة 
تؤخر في ترتيبه، وهي معنوية بالدرجة 
بالنسبة  للغاية  مهمة  لكنها  ــى،  األولــ

إلـــى الــســد الــبــاحــث عــن الــتــأهــل ثالثا 
ويــحــتــاج الــســد الـــى الــفــوز مــع خــســارة 
في  السعودي  النصر  المباشر  منافسه 
الكويت  يستضيف  حينما  الــيــوم  لقاء 

الكويتي في الرياض.
البوسني  الــمــدرب  المنامة  ويــقــود 
المتوقعة  تشكيلته  وتــضــم  ــاز  ابــ الــيــن 
نــوروز ومحمد  كل أحمد حسن وحسن 
أمــيــر واألمــريــكــيــان روبــنــســون وتــايــلــور، 
ولـــديـــه خـــيـــارات مــمــتــازة عــلــى مــقــاعــد 
ــبــــدالء مــثــل أحـــمـــد ســلــمــان واحــمــد  الــ
وعلي حسين  نجف ومصطفى حسين 

واألمريكي جونز.
ويتصدر الكويت الكويتي المجموعة 
انتصارات  خمسة  مــن  نقاط   10 برصيد 
دون أي خسارة، يليه المنامة ثانيا برصيد 
8 نقاط من ثالثة انتصارات وخسارتين، 
الــســعــودي ثــالــثــا برصيد  الــنــصــر  ويـــأتـــي 
6 نـــقـــاط ثـــم الـــســـد الــقــطــري بــرصــيــد 6 
نقاط مع األفضلية لألول في فارق نقاط 

التسجيل المواجهات المباشرة.

تحت رعاية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
االتــــحــــاد  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  خــلــيــفــة  آل 
المباراة  اليوم  تقام  الطاولة،  لكرة  البحريني 
بين  الطاولة  لكرة  العموم  لـــدوري  الختامية 
الــســاعــة الخامسة  تــمــام  ســـار والــبــحــريــن فــي 
مــســاء عــلــى صــالــة االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لكرة 
الـــدوري  لقب  لحسم  ســار  ويتطلع  الــطــاولــة. 
فوزه سيجعله  إن  للموسم 2023/2022، حيث 
مــتــوجــا بــالــلــقــب، وفــــي حــــال فــــوز الــبــحــريــن 

سيتأجل الحسم إلى مباراة فاصلة، خصوصا 
أن سار فاز )2/3( في القسم األول.

ــادق  ــار ســيــد صـ ــدريـــب ســ ويـــشـــرف عــلــى تـ
مــحــفــوظ ولــديــه العــبــون مــمــيــزون مــثــل أنــور 
حسين،  مرتضى  وسيد  الياسي  وإلياس  مكي 
فيما يدرب البحرين عمرو رضا ولديه العبون 
مميزون مثل راشد سند ومحمد عباس وعلي 
ــي. ومـــن الــمــؤكــد أن تــكــون الــمــبــاراة قوية  رضـ
الــمــبــاراة  فــي  الفريقين  مــســتــوى  عــلــى  عطفا 

الــمــتــوقــع أن  الــقــســم األول، ومـــن  األولــــى فــي 
تــشــهــد حــضــورا جــمــاهــيــريــا كــبــيــرا مــن أنــصــار 

الفريقين.
الطاولة  لكرة  البحريني  االتــحــاد  وأنــهــى 
ــبــــاراة الــتــي  ــة الـــتـــحـــضـــيـــرات إلقــــامــــة الــــمــ ــافـ كـ
ستكون منقولة على قناة البحرين الرياضية، 
ــاد مـــن خـــالل ســلــســلــة من  حــيــث عــمــل االتـــحـ
ــيـــة عــلــى  ــتــــمــــاعــــات فــــي الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـ االجــ

استكمال كافة التحضيرات.

} شعار االتحاد البحريني لكرة اليد.

�سار للتتويج و�لبحرين لتاأجيل ح�سم لقب دوري �لعموم لكرة �لطاولة

يف بطولة غرب �آ�سيا »�سوبر ليغ«

�ملنــامــة �ملتـــاأهــل ي�ســـت�ســيف �ل�ســــد �لقـطـــــري

} فريق المنامة لكرة السلة.
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} جانب من اللقاء 

الأحمد يبحث �ضبل التعاون مع الدكتور علي بن ف�ضل البوعينني

ــن فــضــل  ــ ــي بــ ــلــ ــبــــل الـــــدكـــــتـــــور عــ ــتــــقــ إســ
الحد  ــادي  نـ وفـــد  الــعــام  الــنــائــب  البوعينين 
محمد  جــمــال  برئاسة  والثقافي  الــريــاضــي 
وبــحــضــور  اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  األحـــمـــد 
والــمــديــر  أعــضــاء مــجــلــس اإلدارة  عـــدد مــن 
بن  علي  الدكتور  ورحــب  للنادي،  التنفيذي 
والــوفــد  األحــمــد  بــجــمــال  البوعينين  فــضــل 
المرافق له معربا عن سعادته الكبيرة بهذه 
الزيارة، منوها بالجهود الكبيرة التي يبذلها 
مجلس إدارة نادي الحد الرياضي والثقافي 

في اإلرتقاء بالرياضة البحرينية.
 ومن جانبه أعرب النائب العام بالوقوف 
مـــن خــالل  الـــحـــد  ــادي  ــ نـ إدارة  ــع مــجــلــس  مـ
على  للعمل  إستثمارية   فــرص  عن  البحث 
رفــعــة شــأن نـــادي الــحــد، وأكـــد األحــمــد على 
حرص النادي بمد جسور التعاون والتنسيق 
المشترك مع النائب العام ورجاالت مدينة 
الـــحـــد بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات 

المشتركة لكال الجانبين، وقد تم تقديم العضوية 
يبذله  بما  ومشيدا  لجهوده  تقديرا  له  الفخرية 
بعض  تقديم  تم  كما  للنادي،  ومساندة  دعــم  من 
والــخــاصــة  اإلدارة  مجلس  وتــطــلــعــات  الــتــصــورات 
ــرب عـــن تــرحــيــبــه بــهــذه  بــتــطــويــر الـــنـــادي، كــمــا أعــ
خدمة  شأنها  من  والتي  المستقبلية  التطلعات 
مملكتنا الغالية بصفة عامة وأهالي مدينة الحد 

بصفة خاصة.
بالغ شكره  األحمد عن  أعــرب جمال  وبـــدوره 
وتـــقـــديـــره عــلــى مـــا لــقــيــه مـــن حــســن اإلســتــقــبــال 
وحـــفـــاوة الــتــرحــيــب مـــن الــدكــتــور عــلــي بـــن فضل 
البوعينين النائب العام، منوها بالمكانة المرموقة 
أبناء مدينة الحد  التي يتمتع بها بإعتباره أحد 
العريقة ومن عشاق ومنتسبي نادي الحد، مؤكدا 
حرص نادي الحد الرياضي والثقافي على تنمية 
وتعزيز العالقات بين الطرفين بما يكفل تحقيق 
له  متمنيا  الــطــرفــيــن،  لكال  المشتركة  األهــــداف 

المزيد من التوفيق والنجاح.

نــجــيــب  بـــنـــت  روان  ــــت  ــاركـ ــ شـ
الشباب في  وزيــرة شــؤون  توفيقي 
لمجلس   )46( الـــــــدورة  اجـــتـــمـــاع 
الــعــرب،  والــريــاضــة  الــشــبــاب  وزراء 
ــنـــة جـــدة  ــقــــدت فــــي مـــديـ ــتــــي عــ الــ
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الــشــقــيــقــة. وأكـــــدت وزيـــــرة شـــؤون 
الشباب أن االجتماع يأتي في ظل 
واقع  على  طــرأت  كثيرة  متغيرات 
في  والــريــاضــي  الشبابي  الــقــطــاع 
الدول العربية وتكمن أهمية عقد 
هذا االجتماع في رسم السياسات 
الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــقــطــاع الــشــبــابــي 
المقبلة،  المرحلة  في  والرياضي 
وتعزيز وتطوير مختلف الجوانب 
الـــدول  فــي  والــريــاضــيــة  الشبابية 
إلــى خدمة  تــهــدف  الــتــي  العربية 
الـــبـــرامـــج الــشــبــابــيــة واألنـــشـــطـــة 
باإلضافة  المختلفة،  الرياضية 
إلى المساهمة في تطوير الحركة 
الـــدول  فــي  والــريــاضــيــة  الشبابية 
العربية وتقديم البرامج الشبابية 
الــتــي تــســهــم فــي تــقــديــم الــشــبــاب 
ــلــــة فـــــي الــمــجــتــمــع  نـــــمـــــاذج فــــاعــ
ــاء بــالــمــبــادرات والــبــرامــج  واالرتـــقـ
عالوة على تفعيل االستراتيجيات 
الشبابي  الــقــطــاع  لــدعــم  العربية 
التحديات  مواجهة  على  والعمل 

التي تواجه الشباب العربي.

وكان االجتماع قد بدأ بكلمة 
ــلـــدكـــتـــور أشـــــــرف صـــبـــحـــي وزيــــر  لـ
جمهورية  فــي  والــريــاضــة  الشباب 
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة رئــيــس 
كلمة  ثـــم   ،45 الــســابــقــة  الـــــــدورة 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب 
آل  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 
بالمملكة  الــريــاضــة  ــر  وزيــ ســعــود 
الــدورة  رئيس  السعودية  العربية 
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وتـــــضـــــمـــــن جــــــــــــدول أعـــــمـــــال 
تنفيذ  على  الــمــوافــقــة  االجــتــمــاع 
ورياضية  شبابية  انشطة  حــزمــة 
ــمـــوذج مـــحـــاكـــاة بــرلــمــان  ومــنــهــا نـ
العربي  الملتقى  العربي،  الشباب 
الملتقى  الــشــبــان،  للمخترعين 
الــــعــــربــــي لـــلـــتـــطـــوع والـــســـيـــاحـــة 

تدريبية  دورة  بــتــونــس،  الشبابية 
مجال  فــي  العربي  الشباب  حــول 
حــقــوق االنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة 
ــبــــاب  ــرب، مــــنــــتــــدي الــــشــ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
بيروت  الثامن،  األوروبـــي  العربي 
الــعــربــي 2023،  الــشــبــاب  عــاصــمــة 
المقدسة  المشاعر  رحلة  برنامج 
الــتــاســع لــشــبــاب الـــــدول الــعــربــيــة 
بالسعودية، سفينة النيل للشباب 

ــربـــي بـــمـــصـــر، مـــؤتـــمـــر نــصــرة  ــعـ الـ
ــقـــدس ومــقــدســاتــه اإلســالمــيــة  الـ
جــائــزة  بفلسطين،  والــمــســيــحــيــة 
الـــعـــربـــي 2023  لــلــشــبــاب  الــتــمــيــز 

حول الذكاء االصطناعي.
دورة  إقامة  أيضا  تضمن  كما 
الرياضية،  واألنظمة  التشريعات 
ــة  ــديــ األنــ قـــــــــدرات  تـــنـــمـــيـــة  ودورة 
ــرب بــفــلــســطــيــن،  ــعــ ــة الــ ــيـ ــريـــاضـ الـ
الـــمـــهـــرجـــان الــــعــــربــــي لــلــريــاضــة 
الرياضة  النسوية بالجزائر، ودور 
في البناء الوطني للشباب العرب 
جامعة  كــأس  وبطولة  بــالــســودان، 
الدول العربية للسفارات، الشارقة 
ــة الـــريـــاضـــيـــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــة الــ ــمــ عــــاصــ

العربية 2023.
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــا قـــــــدم قـ ــمــ كــ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة مــــشــــروع اســتــراتــيــجــيــة 
واألمـــن  والــســالم  للشباب  عــربــيــة 
عـــــام 2023  فــــي  إطـــالقـــهـــا  لـــيـــتـــم 
في  نوعها  من  استراتيجية  كــأول 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي والـــعـــالـــم وذلـــك 
مشاركة  أجــل  من  التعاون  بهدف 
الشباب في قضايا السالم واألمن 
وتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات وطــنــيــة 
ــول الــســالم واألمــــن مــن خــالل  حـ
خــطــة تــنــفــيــذيــة وبـــرنـــامـــج زمــنــي 

مدته أربعة أعوام.

وزيرة �ضوؤون ال�ضباب ت�ضارك في اأعمال الدورة )46( 

لمجل�س وزراء ال�ضباب والريا�ضة العرب

} وزيرة شؤون الشباب خالل مشاركتها في االجتماع. 

} باسم المؤذن

برامج ريا�ضية عديدة 

لفئة ال�ضم في رم�ضان

رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 
ــؤذن  ــمـ ــم الـ ــاسـ ــلـــن بـ ــبــــارك، أعـ الــــمــ
ــنــــي  ــبــــحــــريــ رئــــــيــــــس االتــــــــحــــــــاد الــ
برنامج  انــطــالق  الصم  لرياضات 
االتـــحـــاد الــرمــضــانــي لــهــذا الــعــام، 
العديد  البرنامج  سيحتوي  حيث 
من البرامج الرياضية والتنافسية 
الــصــم فــي مملكة  الحــتــضــان فئة 

البحرين.
تــمــيــز  أن  ــؤذن  ــ ــمــ ــ الــ وأوضـــــــــح 
األلعاب  في  بتنوع  يأتي  البرنامج 
أجواء  وخلق  والجماعية  الفردية 
يعّد  وهو  الجميع،  بين  المنافسة 
مــهــرجــانــًا ريــاضــيــا لــفــئــة الــصــم، 
ــتـــوي الـــبـــرنـــامـــج عــلــى  ــيـــث يـــحـ حـ
الشطرنج والكيرم وألعاب الفيديو 

وتنس الطاولة. 
ــد األلـــــــعـــــــاب  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وعـــــــلـــــــى صـ
قدم  لــكــرة  دورة  هــنــاك  الجماعية 
الــصــاالت، وهــي األكــثــر إقــبــااًل من 
فــئــة الــصــم مـــن مــخــتــلــف الــفــئــات 
تكون  أن  المتوقع  ومــن  العمرية، 

المشاركة حماسية وكبيرة.
ــتــــقــــدم الـــــمـــــؤذن بــخــالــص  ويــ
للجميع  والـــتـــبـــريـــكـــات  الــتــهــانــي 
بــالــشــهــر الــفــضــيــل، مــتــمــنــيــًا لهم 
دوام التوفيق والنجاح، كما يتقدم 
والتقدير لجميع  الشكر  بخالص 
ــم فــعــالــيــات  الــمــســاهــمــيــن فـــي دعــ
على  الجماهير  ويــحــث  االتــحــاد، 

الحضور لدعم الفعاليات.

نــجــح العــــب مــنــتــخــب الــبــحــريــن 
باسم محمود في الظفر بكأس بطولة 
فــوزه  إثـــر  لــلــدارتــس  المفتوحة  مــصــر 
األلماني  على  األول  أمــس  يــوم  فجر 
ــاخ بــخــمــســة أشـــــواط  ــبـ ــايـ ــمـــون مـ ــايـ سـ
الــنــهــائــيــة  الـــمـــبـــاراة  فـــي  مــقــابــل  دون 
خاللها  من  انقض  عالية  بمستويات 
الـــمـــركـــز األول  ــزع  ــتــ الـــكـــأس وانــ عــلــى 
الميدالية  تــارًكــا  واســتــحــقــاق  بــجــدارة 
ــان  ــبــــاخ. وكــ ــايــ الـــفـــضـــيـــة لـــألـــمـــانـــي مــ
محمود قد تأهل إلى المباراة النهائية 
البحرين  منتخب  العــب  على  بــفــوزه 
زمــيــلــه عــــارف عــبــاس بــأربــعــة أشـــواط 
النهائي  إلى  ليصعد  شوطين،  مقابل 
لمالقاة األلمانمي مايباخ الذي تأهل 
على  النهائي  الـــدور نصف  فــي  بــفــوزه 
المصري أحمد جمعة بأربعة أشواط 

دون مقابل.
وقال محمود إن المباراة النهائية 
الفارق  رغم  الطرفين  من  قوية  كانت 
فـــي األشــــــــواط؛ وذلـــــك لـــقـــوة وبـــراعـــة 
العالية  وإمــكــانــاتــه  األلــمــانــي  الــالعــب 
ومقدرته على العودة في اللقاء في أي 

وقــت، وهو ما يثبته فــارق النقاط في 
األشــواط. وأضاف محمود: في بداية 
المباراة تفوقت بالمعدالت العالية في 
الشوط األول، بينما تفوقت عليه في 
وأنهيتهما  والثالث  الثاني  الشوطين 
لصالحي قبل أن يصل هو إلى مبتغاه 
ويــكــســب أول شــــوط لـــه فـــي الــمــبــاراة 

الــنــهــائــيــة الـــتـــي يـــنـــص فــيــهــا قـــانـــون 
بخمسة  الــفــوز  ضـــرورة  على  البطولة 
أشـــــواط، وذلــــك عــلــى عــكــس مــبــاريــات 

البطولة في المراحل السابقة.
ــار مــحــمــود إلـــى أن األلــمــانــي  وأشــ
بسهولة  يــتــنــازل  ال  مــايــبــاخ  ســايــمــون 
ــانـــت الــنــتــيــجــة، مـــنـــوًهـــا إلــى  مــهــمــا كـ

أنـــه كـــان فـــي أفــضــل حـــاالتـــه، وهـــو ما 
مكنه من الفوز بالمركز األول بفضل 
حتى  التركيز  ومضاعفة  ممتاز  أداء 
لــلــعــودة إلــى  لـــه أي مـــجـــال  يـــتـــرك  ال 
ــد يــغــيــر  الـــمـــنـــافـــســـة وكـــســـب شـــــوط قــ
ــًدا بـــدعـــم  ــيــ ــشــ ــافــــس، مــ ــنــ ــتــ ــرى الــ ــجــ مــ
ومساندة زمالئه طوال البطولة وحتى 

الفوز بالكأس.
مـــن جــانــبــه قــــال رئـــيـــس االتـــحـــاد 
ــر  ــوكــ ــنــ ــســ ــارد والــ ــيــ ــلــ ــبــ ــلــ ــي لــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
إن الالعب  الــبــصــري  والـــدارتـــس مــنــذر 
اللعب  على  مــقــدرتــه  أثــبــت  البحريني 
بلقب بطولة  الــفــوز  بــعــد  الــكــبــار  أمـــام 
مــصــر الــمــفــتــوحــة لـــلـــدارتـــس، مــشــيــًدا 

وتشريفه  محمود  باسم  الالعب  بــأداء 
في  البحرين  رياضيي  كعادة  المملكة 
المحافل الخارجية في جميع األلعاب، 
مــعــتــبــًرا الــلــقــب فــاتــحــة خــيــر قــبــل بــدء 
المفتوحة  العربية  البطولة  منافسات 

للدارتس في مدينة األقصر.
ــصــــري بــــجــــهــــود بــعــثــة  ونــــــــــّوه الــــبــ
المنتخب في مصر لتشريف البحرين 
ــي بـــطـــولـــة مـــصـــر الـــمـــفـــتـــوحـــة وفـــي  فــ
بعدها  تنطلق  التي  العربية  البطولة 
المنتخب  تشكيلة  أن  مؤكًدا  مباشرة، 
مليئة باألمل ساعية إلى االنجاز باسم 
المملكة رغم أنها أول بطولة خارجية 
ــى  أولـ وأن  الــمــنــتــخــب،  فــيــهــا  ــارك  يـــشـ
مضيًفا:  الــلــقــب،  إحـــراز  هــي  البشائر 
عــبــاس  عــــارف  منتخبنا  العـــب  حــقــق 
الــمــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة فـــي الــبــطــولــة 
ــوة الــالعــبــيــن الــبــحــريــنــيــيــن  لــيــؤكــد قــ
ــلــــى صــــعــــود مـــنـــصـــات  ــم عــ ــهــ ــدرتــ ــقــ ومــ
التتويج في المنافسات القوية، وذلك 
ــداد لــلــبــطــولــة الــعــربــيــة  ــ فـــي أفــضــل إعـ
نتائج  تحقيق  أمـــل  عــلــى  الــمــفــتــوحــة 

متميزة ورفع علم المملكة.

»موطن  الدولية  البحرين  حلبة  مضمار  على  اختتمت 
الــشــرق األوســــط« فــي حلبة الكارتنج  الــســيــارات فــي  ريــاضــة 
الكارتنج  بطولة  مــن  والختامية  الثامنة  الجولة  فعاليات 
لموسم  للكارتنج  ماكس  روتاكس  البحرين  بطولة  المحلية 
الماضي، حيث شهدت  األسبوع  نهاية  وذلــك   ،2023  –  2022

مشاركة كبيرة ضمن فئات البطولة المحلية.
وقــــد تــمــكــن كـــل مـــن عــلــي الـــمـــؤيـــد، نـــاصـــر نـــــاس، لــوكــا 
هوغتون، فهد الخالد وعمر الدريان من خطف ألقاب فئاتهم 
ضمن جوالت البطولة الثمانية. وتمكن األبطال من حصد 
ألقابهم بعد منافسات الجولة الثامنة والختامية وذلك على 

مضمار الـ CIKوالبالغ طوله 1.414 كيلومتر.
وخالل منافسات الجولة الختامية وضمن فئة الجونيور 
ماكس تمكن لوكا هوغتون من خطف الفئة حيث شهدت هذه 

الفئة منافسة كبيرة، وتمكن من انهاء السباق بعد انهائه لـ 
15 لفة في 13 دقيقة و34.235 ثانية، وجاء في المركز الثاني 

محمد الحسن، وفي المركز الثالث صقر المشرجي.
كما شهدت فئة السينيور ماكس مشاركة كبيرة وذلك بـ 
17 سائقا، حيث تمكن جاسبير سوجبيرغ من تصدرها منهيا 
الثاني  المركز  بينما  ثانية،  و55.328  دقيقة   13 في  السباق 
الــثــالــث تيجي  الــمــركــز  لــويــس سميث، وحــل فــي  مــن نصيب 
فنتائجها  ماكس  والمايكرو  ماكس  الميني  فئة  أمــا  جــوب. 
غير نهائية حتى اآلن، ففئة الميني ماكس تصدرها الشيخ 
راشد بن سلمان آل خليفة، وثانيا أريان سينق وثالثا الشيخ 
أحمد آل خليفة وذلك بمشاركة 17 سائقا. أما فئة المايكرو 
ماكس فتصدرها ناصر ناس، وثانيا الشيخ راشد آل خليفة 

وثالثا راشد كانو.

وبعد ختام منافسات جوالت البطولة تمكن لوكا هوغتون 
من خطف فئة الجونيور ماكس بعد تصدره وامتالكه لـ 218 
نقطة في رصيده، وثانيا غرايس غرانثام برصيد 201 نقطة، 
السينيور  فئة  نقطة.   200 برصيد  الحسن  محمد  وثــالــثــا 
ماكس تصدرها فهد الخالد برصيد 183 نقطة وثانيا محمد 
العريفي  لين  الثالث  المركز  وفــي  نقطة   172 برصيد  والــي 
عمر  تــصــدرهــا  مــاكــس   2 دي  الـــدي  فئة  نقطة،   165 برصيد 
برصيد  جاويد  عبداهلل  وثانيا  نقطة،   213 برصيد  الــدريــان 
الــمــؤيــد  عــلــي  مــاكــس فخطفها  الــمــايــكــرو  فــئــة  نــقــطــة.   174
نقطة،   212 بــرصــيــد  أوان  أدم  وثــانــيــا  نــقــطــة،   213 بــرصــيــد 
وثالثا طارق صوفي. وجدير بالذكر أن هذا الموسم انطلق 
روتاكس  البحرين  كارتنج محليتين وهما بطولة  ببطولتين 

ماكس وبطولة الصخير روتاكس ماكس.

أحرز البطل البحريني عبدالرحمن مبارك المركز الثاني والميدالية الفضية 
في بطولة غرب آسيا للترايثلون على مستوى المحترفين، في البطولة التي أقيمت 
كبير يحسب  إنجاز  الــجــاري، في  مــارس  الفترة من 17 حتى 19  الكويت خــالل  في 
السباق، ونجح في  زمن في  أفضل  ثاني  الــذي نجح في تحقيق  البحريني  للبطل 
البطل  به  الذي ظهر  الكبير  بالمستوى  كبيرة  إشــادة  التتويج وسط  اعتالء منصة 

عبدالرحمن مبارك خالل السباق.
البحرين  أبطال  يحققها  التي  اإلنــجــازات  ليواصل سلسلة  اإلنجاز  هذا  وجــاء 
في بطوالت الترايثلون اإلقليمية والقارية والدولية، بعد حصول البطل عمر حمزة 
على المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسخة األخيرة من بطولة غرب آسيا، 
واإلنجاز الذي تحقق في بطولة العالم األخيرة التي أقيمت في أبوظبي، استطاع 
عبدالرحمن مبارك رفع راية المملكة عاليًا في هذا المحفل باحتالل المركز الثاني 

تأكيدًا للمكانة التي وصلت إليها اللعبة والالعبون.
وبهذه المناسبة، عبر رئيس االتحاد البحريني للترايثلون عبداهلل عبدالسالم 
في  مبارك  عبدالرحمن  البطل  حققه  الــذي  واإلنــجــاز  النتيجة  بهذه  سعادته  عن 
بطولة غرب آسيا، والتي تعد مواصلة لإلنجازات األخيرة المسجلة في اللعبة في 
مختلف البطوالت، والتي تؤكد التطور الذي تشهده اللعبة في المنطقة والمكانة 

التي بات يحظى بها أبطال البحرين في بطوالت غرب آسيا. مؤكدًا في الوقت ذاته 
أن هذه النتيجة ستكون دافعا حقيقيا لمواصلة الالعب لحصد المزيد من النتائج 
اإليجابية خالل مشاركاته القادمة، مشيدا بالمستوى الفني الذي قدمه الالعب في 

هذه المشاركة، متمنيا له التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة.
وأعرب البطل عبدالرحمن مبارك عن سعادته الكبيرة بحصوله على الميدالية 
الفضية في بطولة الكويت، مبينا أن هذه الميدالية ستكون حافزا له في المشاركات 
من  المزيد  تحقيق  أجــل  من  العطاء  نفس  خاللها  من  سيواصل  والتي  القادمة، 

االنجازات للمملكة.
من جانب آخر حصل الالعب عمر حمزة على المركز الخامس في البطولة بعد 
أن قدم مستويات قوية، وكان قريبًا من تكرار إنجازه بالحصول على المركز الثالث 
والميدالية البرونزية على مستوى العموم، فيما حصد كل من عبدالرحمن حسن 
بعد دمج  العموم  الحالق على مراكز متقدمة على مستوى  وأحمد طارق  الحسن 
الترايثلون  في سباق  الثنائي  شــارك  واحــدة، حيث  فئة  في  العمرية  الفئات  جميع 
العريض  مريم  البحرينية  البطلة  أما  عامًا.   19-16 العمرية  للفئة  سبرنت  سوبر 
ــرى مــن تحقيق مــركــز مــتــقــدم عــلــى مــســتــوى الــســيــدات، خــالل  فنجحت هــي األخــ

مشاركتها في الفئة العمرية 15-19 عامًا.

ذهبية وبرونزية بطولة م�ضر املفتوحة اأول احل�ضاد البحريني

البطل عبدالرحمن مبارك يحرز ف�ضية بطولة غرب اآ�ضيا للرتايثلون بعد برونزية عمر حمزة يف الن�سخة ال�سابقة

} جانب من التتويج

} البعثة البحرينية تحتفل باللقب} باسم محمود متوًجا بكأس المركز األول

تتويج اأبطال بطولة روتاك�س ماك�س للكارتنج بعد ختام جولتها
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ناغت�س وباك�س ي�ستعيدان توازنهما 
استعاد دنفر ناغتس وميلووكي باكس، متصدرا ترتيب المنطقتين 
الــغــربــيــة والــشــرقــيــة تــوالــيــًا، تــوازنــهــمــا بــفــوز األّول عــلــى بــروكــلــيــن نتس 
دوري  فــي  األحـــد   ،111-118 رابـــتـــورز  تــورونــتــو  عــلــى  والــثــانــي   102-108
الفريق  يبقى  الــذي  ناغتس  ودخــل  للمحترفين.  األمريكي  السلة  كــرة 
الوحيد الضامن تأهله حتى اآلن إلى األدوار اإلقصائية »بالي أوف« في 
المنطقة الغربية، اللقاء على خلفية خسارة أمام نيويورك نيكس كانت 
وعاد  بريقه  من  شيئًا  األحــد  استعاد  لكنه  مباريات،  في ست  الخامسة 
منتصرًا من ملعب نتس بفضل جهود نجمه الصربي نيكوال يوكيتش 

بشكل خاص. 
الثامنة  للمرة  دابــل(  )تريبل  مزدوجة  أرقــم  ثالثة  يوكيتش  وحقق 
و10  متابعة   17 مــع  نقطة   22 سجل  بعدما  الــمــوســم،  هــذا  والــعــشــريــن 
 9 مع  نقطة  بـــ28  جونيور  بورتر  مايكل  ساهم  فيما  حاسمة،  تمريرات 
متابعات. ومّهد جمال موراي الطريق أمام ناغتس لتحقيق فوزه الثامن 
واألربعين في 72 مباراة هذا الموسم بعدما سجل 20 من نقاطه الـ25 
في الربع األول الذي أنهاه فريقه لصالحه 33-21. وكان ناغتس موفقًا 
تمامًا في اللقاء بعدما نجح في 62.5 بالمئة من محاوالته في الشوط 

األول، ما ساهم في فرض سيطرته تمامًا حتى وصل الفارق في إحدى 
فترات المباراة الى 22 نقطة، فيما كان أكبر فارق لنتس نقطتين فقط. 
راضــيــًا بعدما شاهد  مــالــون  الــمــدرب مايكل  لــم يكن  الــفــوز،  ورغـــم 
إلى 7  أرباع يتقلص  بناه فريقه بعد ثالثة  الذي  العشرين نقطة  فارق 
نقاط 100-93 قبل 3.44 دقائق على النهاية. لكن الضيوف عرفوا كيف 
يتعاملون مع فورة نتس ووسعوا الفارق إلى 14 نقطة في طريقهم الى 
حسم المواجهة والثأر لخسارتهم قبل أسبوع 120-122. وقال مالون إن: 
في  وحيدًا  انتصارًا  بعدما حققنا  بالفخر  يشعرني  ما  أكثر  هو  »الفوز 
التي  القدرات  نلعب على مستوى  أن  دون  األخيرة من  الست  مبارياتنا 
نملكها«. ورغم جهود ميكال بريدجز )23 نقطة( ونيك كالكستون )19(، 
مني نتس بهزيمته الثالثة تواليًا والثانية والثالثين هذا الموسم، لكنه 
بقي متمسكًا بالمركز السادس األخير المؤهل مباشرًا إلى الـ»بالي أوف« 
في المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت الفائز على ديترويت بيستونز 
112-100 بفضل جيمي باتلر )26 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة( وبام 
الذي  وأتالنتا هوكس   ،)19( وتايلر هيرو  10 متابعات(  )22 مع  أديبايو 

خسر أمام سان أنتونيو سبيرز 126-118.

} جانب من لقاء دنفر ناغتس وبروكلين نتس.

} إيغا شفيونتيك

} فرناندو ألونسو.

} كارلوس ألكاراز.

�شفيونتيك تنتقل �إلى 

�شانع �لتجهيز�ت »�أون«

�إعادة �ألون�شو �إلى �لمركز �لثالث 

�ألكار�ز ي�شتعيد �ل�شد�رة 

انضّمت المصنفة أولى عالميًا في التنس إيغا شفيونتيك، 
إلى صانع التجهيزات الرياضية »أون« المملوك من األسطورة 
السويسرية روجيه فيدرر، بحسب ما أعلنت البولندية اإلثنين 
التي  قــالــت شفيونتيك  االجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل  وســائــل  عــلــى 
اعــتــمــدت ســابــقــًا صـــانـــع الــتــجــهــيــزات الــيــابــانــي »إيــســيــكــس«: 
أعلنت  أون«. كما  أول العبة تنس لدى  أني  أعلن  أن  »يسعدني 
أحذية  تطوير  فــي  بــدأت  التي  السويسرية  التجارية  العالمة 
الالعب  مــع  التوقيع  عــن  طويلة،  مسافات  والــتــجــوال  الــجــري 
نهائي  ربــع  بلغ  والــذي  عامًا   20 البالغ  شيلتون  بن  األمريكي 
بــطــولــة أســتــرالــيــا الــمــفــتــوحــة فـــي يــنــايــر الــمــاضــي مـــن خــالل 
قال فيدرر، حامل لقب  الكبرى.  البطولة  األولى في  مشاركته 
20 بــطــولــة كــبــرى والــــذي اعــتــزل الــعــام الــمــاضــي: »يــمــثــل إيغا 
المضرب.  كرة  في  الموهوبين  المقبل من  الجيل  ببراعة  وبن 
يتقاسم هذان الالعبان روحية أون التنافسية ويتناسبان تمامًا 
مع تاريخ أساطير التنس«. وبدأ فيدرر )41 عامًا( االستثمار في 
الشركة عام 2019 وصّمم أول أحذيتها الخاصة بكرة المضرب. 

ألونسو  فرناندو  المخضرم  اإلسباني  السائق  انــتــزع 
المركز  استعادته  بعد  مسيرته،  فــي   100 الــرقــم  المنصة 
الثانية  المرحلة  الــكــبــرى،  السعودية  جــائــزة  فــي  الــثــالــث 
العالم  بطل  وكـــان  ــد.  واحـ للفورموال  الــعــالــم  بطولة  مــن 
سباق  خالل  الثالث  المركز  في  حّل  و2006   2005 لعامي 
األحد، لكنه أرجع إلى المركز الرابع بعد إضافة 10 ثواٍن 
مخالفة  الرتكابه  السباق،  فــي  سجله  الــذي  الــزمــن  على 
ثوان.  مدتها خمس  لتنفيذ عقوبة سابقة  التوقف  أثناء 
السيارة  يلمس  كــان  ميكانيكيًا  أن  السباق  مراقبو  ورأى 
قبل انتهاء عقوبة التوقف لخمس ثوان، فدفع اإلسباني 
الثمن بإضافة 10 ثواٍن الى توقيته. نتيجة لذلك، حصل 
الثالث،  المركز  البريطاني جورج راسل )مرسيدس( على 

معتبرًا أن القرار فيه نوع من »القساوة«. 
ــرار االتــحــاد  لــكــن فــريــق أســتــون مــارتــن اســتــأنــف قــ
إلى موقعه األساسي. كتب  ألونسو  أعــاد  الــذي  الدولي 
الدولي في بيان متأخر األحد: »بعد مراجعة  االتحاد 
األدلــــة الــجــديــدة، تــوصــلــنــا إلـــى أن عـــدم وجــــود اتــفــاق 
يمكن  سابقًا،  السباق  مراقبي  على  اقُترح  كما  واضــح، 
أن  على  وافــقــوا  األطـــراف  أن  لتحديد  عليه  االعــتــمــاد 
الــســيــارة«.  على  العمل  يـــوازي  للسيارة  الــرافــعــة  لمس 
قــرارنــا األصلي  أن  اعتبرنا  الــظــروف،  هــذه  »فــي  تــابــع: 
بفرض العقوبة على السيارة 14 )ألونسو( يجب أن يتم 

التراجع عنه ولقد قمنا بذلك«. 

استعاد اإلسباني كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف العالمي 
تتويجه  إثــر  االثنين،  الــصــادر  المحترفين  الالعبين  لرابطة 
نقطة  األلــف  دورات  أولــى  األمريكية،  ويلز  إنــديــان  دورة  بلقب 
ألـــكـــاراز غياب  واســتــغــل  الــمــضــرب، األحــــد.  كـــرة  فــي  للماسترز 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن الدورة األمريكية على خلفية 
عن  يزيحه  كــي  كــورونــا،  لفيروس  المضاد  اللقاح  تلقيه  عــدم 
الماضي  سبتمبر  فــي  اإلســبــانــي  عليها  تــربــع  الــتــي  الـــصـــدارة 
آخر  المفتوحة،  المتحدة  الواليات  بلقب بطولة  تتويجه  بعد 
يفعل  أصغر العــب  بذلك  ليصبح  الــكــبــرى،  األربـــع  الــبــطــوالت 
الــتــاريــخ. وبــات ألــكــاراز يبتعد بــفــارق 260 نقطة عن  ذلــك فــي 
ديوكوفيتش الذي سيغيب أيضا وللسبب ذاته عن دورة ميامي، 
ثاني دورات األلف نقطة للماسترز، المقرر انطالقها االربعاء 

حتى نهاية األسبوع المقبل. 
ــوكـــو« قــد حــّطــم األســـبـــوع قــبــل الــمــاضــي الــرقــم  وكــــان »دجـ
ــراف )377  ــ الــقــيــاســي الــمــطــلــق بـــحـــوزة األلــمــانــيــة شــتــيــفــي غـ
أســبــوعــًا(، وذلـــك بــعــد اســتــعــادتــه الــمــركــز األول فــي يــنــايــر إثــر 
والعشرين  الثانية  تتويجه بلقب بطولة أستراليا في ملبورن، 
رافايل  بالتساوي مع األسطورة اإلسباني  الكبرى في مسيرته 
وصيف  مدفيديف،  دانييل  الــروســي  صعد  جهته،  مــن  نـــادال. 
ألكاراز في إنديان ويلز، مرتبة واحدة وصار خامسا أمام الكندي 

فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي ارتقى أربعة مراكز.

أحرزت الكزخية إيلينا ريباكينا المصنفة عاشرة 
إنديان ويلز األمريكية األلف لكرة  عالميًا لقب دورة 
بفوزها  وذلــك  مسيرتها  فــي  األولـــى  للمرة  المضرب 
-13(  6-7 الثانية  سابالينكا  أرينا  البيالروسية  على 

11( و6-4 األحد في كاليفورنيا. 
المتوجة  ريباكينا،  الرابع في مسيرة  اللقب  وهو 
بويمبلدون العام الماضي، بعد دورتي بوخارست 2019 
وهوبارت 2020، كما ثأرت من البيالروسية التي فازت 
عــلــيــهــا فـــي الــنــســخــة األخـــيـــرة مـــن بــطــولــة أســتــرالــيــا 
الــمــفــتــوحــة، أولـــى بــطــوالت الــغــرانــد ســـالم. وحققت 
اللقب  بــحــامــلــة  الــتــي أطــاحــت  ربــيــاكــيــنــا )23 عـــامـــًا( 
النهائي  نصف  الــدور  في  شفيونتيك  إيغا  البولندية 

فوزها األّول على سابالينكا في خمس مواجهات.
قالت ريباكينا التي ضربت 7 إرساالت ساحقة في 
المباراة: »إنها المرة األولى التي تسير فيها األمور كما 
أتمنى، آمل أن نلعب العديد من النهائيات«. وفي وقت 
معركة  في  الملعب  خط  عند  من  سابالينكا  تفوقت 
حامية الوطيس، ضغطت ريباكينا ودفعت منافستها 
إلى ارتكاب األخطاء خالل إرسالها فكان من الصعب 

الشوط  فــي   3 منها  مــزدوجــة  أخــطــاء   10( تعويضها 
الفاصل(. وبعدما صدت سابالينكا ثالث نقاط لكسر 
إرسال  الماراثوني، كسرت  الرابع  الشوط  إرسالها في 
ريباكينا وحصلت على األفضلية، لكنها أعادت الدفة 
الثامن.  الشوط  لصالح منافستها بخطأ مزدوج في 
ومنحت البيالروسية منافستها مجددًا فرصة لحسم 
ــزدوج آخـــر فــي الــشــوط  ــى بخطأ مــ الــمــجــمــوعــة األولــ
الثاني عشر، لم تتمكن ريباكينا من االستفادة منها، 
قبل أن تنجح في ذلك في الشوط الفاصل، علمًا أنها 

احتاجت إلى 6 فرص للفوز به. 
تهدئة  أجــل  مــن  تكافح  كانت  التي  سابالينكا 
المجموعة  بــدايــة  فــي  إرسالها  خسرت  مشاعرها، 
الــثــانــيــة وكـــــان هــــذا كـــل مـــا احــتــاجــتــه ريــبــاكــيــنــا. 
واحتفظت الكزخية المولودة في موسكو بتفوقها 
وتحسم   ،2-5 وثـــم   ،1-3 إلـــى  تــقــدمــهــا  مــن  لــتــزيــد 
بسبالينكا  وتلحق  لصالحها  فالمباراة  المجموعة 
العام  هــذا  مــبــاراة   19 فــي  فقط  الثانية  خسارتها 
بيل  والملياردير  ليفر  رود  ناظري األسطورة  تحت 

غيتس والمغنية بينك.

ح�شم م�شير �لريا�شيين 

�لرو�س في �ألعاب �لقوى 

دورة �إنديان ويلز:

 ريباكينا تحرز �للقب

} إيلينا ريباكينا

يــــدرس الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد الــدولــي 
الثالثاء وحتى الخميس  القوى اعتبارا من  أللعاب 
الــمــقــبــل مــصــيــر الــريــاضــيــيــن الــــــروس، مـــع احــتــدام 
العالمية  الــمــنــافــســات  إلـــى  عــودتــهــم  الـــجـــدل حـــول 
وســيــكــون لمصير  عــام 2024.  بــاريــس  أولــمــبــيــاد  قبل 
الرياضيين الروس أولوية في هذه االجتماعات التي 
إلى  الــروســي للعبة  االتــحــاد  عــودة  ســُتــدرس خاللها 
كــنــف االتــحــاد الــدولــي بــعــد إيــقــافــه ألكــثــر مــن سبع 
ســـنـــوات بــســبــب فــضــائــح تــنــشــيــط مــمــنــهــج مـــن قبل 
رياضييها  على  فرض حظرا  ما  الروسية،  الحكومة 
فــي الــمــحــافــل الــدولــيــة. وحــدهــا حفنة مــن الـــروس 
ألعاب  وسباقات  المشاركة في مسابقات  تمكنت من 
رايــة  2021، تحت  عــام  أولــمــبــيــاد طوكيو  فــي  الــقــوى 

محايدة. 
أي  الحالة  هــذه  فــي  العقوبات  لرفع  يكون  ولــن 
تــأثــيــر فـــوري عــلــى الــريــاضــيــيــن إذا اســتــمــر االتــحــاد 
غزو  على  روسيا  معاقبة  في  القوى  أللعاب  الــدولــي 
أوكرانيا منذ فبراير 2022. وكانت اللجنة األولمبية 

الدولية قد عّبرت عن رغبتها في بداية العام الحالي 
الــروس  الرياضيين  إلعـــادة  السبل«  »استكشاف  فــي 
والــبــيــالروس إلـــى عــالــم الــريــاضــة الــعــالــمــيــة، بعدما 
كــانــت »أوصــــت« فــي فــبــرايــر 2022 بــاســتــبــعــادهــم من 
االولمبية  اللجنة  رغبة  وأدت  الدولية.  المسابقات 
دولة من  »توضيحات« من حوالي ثالثين  إلى طلب 
والواليات  وبولندا  والسويد  وبريطانيا  فرنسا  بينها 

المتحدة وكندا. 
ويبدو أن المنظمة العالمية تريد تحديد عودة 
أال  راية محايدة، شريطة  والبيالروس تحت  الــروس 
يكونوا قد »دعموا بشكل فعال الحرب في أوكرانيا«. 
فـــي مرحلة  الــدولــيــة  الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  تــــزال  وال 
»المشاورات التفصيلية« مع االتحادات الدولية، ولم 
تحدد أي موعد نهائي إلصدار قرارها. وكان االتحاد 
الدولي للمبارزة قد وافق على عودة رياضيي البلدين 
في  األيام  أيًضا هذه  يتواجدون  الذين  المحظورين 
وأدى  الهند.  في  للسيدات  للمالكمة  العالم  بطولة 

ذلك إلى مقاطعة المنافسات من قبل عدة دول.



تباين �لآر�ء حول �إلغاء هدف �أ�سن�سيو 
الفيديو  إلــغــاء حكم  حــول  مــدريــد  وريـــال  برشلونة  مــدّرَبــي  آراء  تباينت 
ماركو  الملكي  الفريق  مهاجم  سّجله  متأخر  لهدف  آر(  ايــه  )فــي  المساعد 
لكرة  اإلســبــانــي  الــــدوري  قمة  فــي  األحـــد  الكالسيكو  خــســارتــه  قبل  أسنسيو، 
القدم. وبهدف سّجله العب الوسط العاجي فرانك كيسييه في الوقت البدل 
عن ضائع، فاز برشلونة 2-1 رافعًا الفارق إلى 12 نقطة مع ريال في صدارة 

الليغا، ليقترب من إحراز لقبه األّول في الدوري منذ 2019. 
لكن فيما كانت النتيجة 1-1 قبل عشر دقائق من انتهاء الوقت األصلي، 
الفيديو  التحقق من حكم  نو. وبعد  الشباك على ملعب كامب  هّز أسنسيو 
المساعد، تبّين أن المهاجم في حالة تسلل. قال اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
مدرب ريال: »لم نفز بسبب حالة تسّلل ال نزال نشّكك فيها«. تابع: »لم تكن 
الشكوك«. لكن  إلى مدريد هذه  مؤكدة. لدينا شكوك حيالها، ونحمل معنا 
واضح،  التسلل  واضح،  »هذا  تمامًا  كان مختلفًا  برشلونة تشافي  رأي مدرب 

هذا شيء علمي، أليس كذلك؟. فاجأني تصريح أنشيلوتي«. 
تابع: »من دون في ايه آر، تكون األمور أصعب. أصبحت األمور أكثر عداًل، 
وخصوصًا في حاالت التسلل«. أردف المدرب السابق لنادي السد القطري: 
»قد يكون من الصعب الحكم على ركلة جزاء أو لمسة يد، لكن في هذه الحالة 
أنا متفاجئ من أنشيلوتي«. وفيما اعتبر أن لقب الدوري لم ُيحسم بعد، رأى 
تشافي أن فريقه أصبح في موقع مريح: »لم نفز سوى بلقب الكأس السوبر، 
لكن يمتلكني شعور أن مصير اللقب يتوقف علينا«. ورأى تشافي أن فريقه 
قام برّد فعل قوي بعد بداية صعبة للموسم: »رأيتم في نهاية المباراة، كانت 

الفرحة كبيرة، والرضا، ال ننسى من أين أتينا«. تابع نجم الوسط السابق: 
»في أكتوبر في برنابيو، كنا متخلفين بفارق ثالث نقاط، وقد تقّدمنا على 

مدريد 15 نقطة. هذا الرقم يلقي الضوء على حملتنا«. 
طعم مختلف

بدوره، قال سيرجي روبرتو صاحب هدف المعادلة لبرشلونة منتصف 
أبـــدًا اعــتــبــار ريـــال مدريد  الــمــبــاراة: »لــديــنــا مــبــاريــات كــثــيــرة، وال يمكننا 
منتهيًا. 12 نقطة فارق كبير، لكن األمور تتوقف علينا. وهذا ما يرضينا«. 
تابع: »كان احتفااًل جمياًل. تلقينا هدف ماركو أسنسيو، ولم نكن نعلم أنه 
تقّدمنا.. فوز في  الخسارة. ومع هدف فرانك  واجهنا  وبالتالي  متسلل، 

الدقيقة األخيرة يحمل طعمًا مختلفًا«. 
ــدوري قــد ُحــســم، قـــال أنــشــيــلــوتــي صــاحــب الــخــبــرة  ــ وعــمــا إذا كـــان الـ
الكبيرة: »كال. هناك مباريات. ستكون أصعب، لكن هذه الخسارة ال تعني 
عدم خوضنا المباريات بكل ما نملك«. وتحّسر حارس مرماه البلجيكي 

على  الــتــدفــقــي  لــلــبــث  »دازون«  لمنصة  رّد  فــي  كـــورتـــوا،  تــيــبــو 
سؤال حول فقدان فريقه اللقب، قائاًل: »نعم، يجب أن نكون 
هناك  لكن  النهاية،  حتى  الــقــتــال  فــي  سنستمر  صريحين. 

فارق أربع مباريات بيننا... فارق المواجهات المباشرة ال يزال في 
مصلحتنا )3-1 و1-2( لكن يتعّين عليهم خسارة أربع مباريات وأن 

نفوز بجميع مبارياتنا«. 

} جمال بلماضي.

} هانزي فليك

} رونالد أراوخو

} ريشارليسون وماركينيوس.

بلما�سي ي�ستدعي بونجاح 

لتعوي�ض �سليماني
بر�سلونة يعلن �إ�سابة �أر�وخو 

فليك يد�فع عن �ختيار�ته 
لوجوه جديدة 

ري�سارلي�سون وماركينيو�ض 

يغيبان عن �ل�سامبا

موقعه  عبر  اإلثنين  القدم  لكرة  الجزائري  االتحاد  أعلن 
بخدمات  االستعانة  قرر  بلماضي  جمال  المدرب  أن  الرسمي، 
مهاجم السد القطري بغداد بونجاح لتعويض انسحاب إسالم 
لمواجهة  الــمــدعــوة  التشكيلة  مــن  اإلصــابــة  بسبب  سليماني 
االتحاد  وأوضـــح   .2023 إفريقيا  أمــم  تصفيات  ضمن  النيجر 
مــبــاراة فريقه  تــعــرض إلصــابــة خــالل  أن سليماني  الــجــزائــري 
أندرلخت مع مضيفه أود-هيفيرلي ليوفن االحد في المرحلة 
الثالثين من الدوري البلجيكي. وانتهت المباراة بفوز أندرلخت 
التاريخي  للهداف  االفتتاحي  الــهــدف  بينها  نظيفة  بثنائية 
لمحاربي الصحراء )41 هدفًا(. وتلتقي الجزائر مع النيجر في 
الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة السادسة 
في 23 و27 مارس الجاري في الجزائر وملعب حمادي العقربي 
بيتية  أرضا  النيجري  االتحاد  اختاره  الذي  تونس  في  بــرادس 
كونتشي  سيني  الجنرال  ملعب  اعتماد  عدم  بسبب  لمبارياته 
الدولي للعبة. ويحتل  بنيامي غير المطابق لمعايير االتحاد 
المنتخب الجزائري صدارة المجموعة برصيد ست نقاط من 
واحدة  بنتيجة  تنزانيا  ومضيفته  أوغندا  ضيفته  على  فوزين 
)نقطة  وأوغــنــدا  وتنزانيا  )نقطتان(  النيجر  أمـــام  )2-صــفــر( 

واحدة لكل منهما(. 

ــــدوري اإلســبــانــي لكرة  أعــلــن بــرشــلــونــة مــتــصــدر تــرتــيــب الـ
ــد أراوخــــو  ــالـ ــانــــي رونـ الـــقـــدم اإلثـــنـــيـــن، أن مــدافــعــه األوروغــــويــ
ــال مــدريــد  تــعــرض إلصــابــة فــي الــفــخــذ خـــالل الــفــوز عــلــى ريــ
الــدولــي األوروغــويــانــي كامل  »الكالسيكو« األحــد. وخــاض  في 
المباراة التي فاز فيها برشلونة 2-1 وسّجل هدفًا عكسيًا ضد 
نــاديــه. لكن االنــتــصــار أبــعــد الــنــادي الــكــاتــالــونــي فــي الــصــدارة 
بفارق 12 نقطة عن منافسه وغريمه الملكي. وقال »بالوغرانا« 
في بيان إن »رونالد أراوخو أصيب بإجهاد في العضلة المقّربة 
اللعب حتى تعافيه«، من دون  لفخذه األيسر ولن يتمكن من 
اإلشارة إلى مدة غياب المدافع البالغ 24 عامًا عن المالعب. 
وخاض أراوخو 22 مباراة في مختلف المسابقات مع برشلونة 

هذا الموسم.

دافع هانزي فليك المدير الفني للمنتخب األلماني لكرة 
الــقــدم عــن استدعاء مــا ال يقل عــن ستة وجــوه جــديــدة ضمن 
المقبلتين،  الــوديــتــيــن  لــمــبــاراتــيــه  األلــمــانــي  المنتخب  قــائــمــة 
فليك  وقــال  المشاركة.  فرصة  منحهم جميعا  بمحاولة  ووعــد 
فــي مــؤتــمــر صحفي عــقــد أمـــس اإلثــنــيــن: »هـــذه هــي خطتنا. 
ويجب أوال أن نرى كيف تسير التدريبات«. ويستعد المنتخب 
األوروبــيــة  األمــم  لكأس  المستضيفة  الــدولــة  ممثل  األلــمــانــي، 
فــي ماينز  وبلجيكا  بــيــرو  أمـــام  وديــتــيــن  لــخــوض  ــورو 2024«،  »يـ
الترتيب.  على  المقبلين،  والــثــالثــاء  السبت  يــومــي  وكــولــونــيــا 
وتصحيح مساره  الفريق  بناء  إعــادة  على  فليك حاليا  ويعمل 
بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم للنسخة الثانية 
على التوالي. وقال فليك: »من المهم للغاية أن نبني الفريق 
من جميع الجوانب«، وأضاف أنه يريد: »رؤية من لديه القدرة 
على المشاركة في البطولة األوروبية«. وقال فليك إنه استدعى 
وماليك  نميشا  وفيليكس  فولف  وماريوس  فاجنومان  جوشوا 
ثياو وميرجيم بيريشا وكيفن شايد: »ألننا ندرك إمكانياتهم«.

بارزة  استدعاء عناصر  بعدم  قــراره  دافــع فليك عن  كذلك 
أمثال توماس مولر وإيلكاي جوندوجان وليروي ساني ونيكالس 
وكــان  معنا،  نجلبهم  أن  الممكن  مــن  »كــان  فليك:  وقــال  زولـــه. 
سيسعدهم التواجد هنا. لن تكون هناك إمكانية لمشاركتهم«. 
التقارب بين  إعــادة  أن  إلــى  وتجدر اإلشـــارة 
الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي وجـــمـــاهـــيـــره، تعد 
المدير  هدفا رئيسيا لرودي فولر 
الجديد للمنتخب. وقال فولر إنه 
سيجرى جلسة تدريبية مفتوحة 
أمام الجماهير في كل 

توقف دولي.

باريس  ومدافع  ريشارليسون  اإلنجليزي  توتنهام  مهاجم  يغيب 
الــبــرازيــل  منتخب  تشكيلة  عــن  ماركينيوس  الفرنسي  جــرمــان  ســان 
بسبب  الحالي  مارس   25 في  المغرب  أمام  المرتقبة  الودّية  للمباراة 
اإلصابة، لينضما إلى زميلهما نيمار، بحسب ما أعلن الـ»سيليساو«. 
وتترك اإلصابتان الجديدتان أبطال العالم خمس مرات من دون ثلة 
من كبار الالعبين، وسط االستعداد للمواجهة المنتظرة في طنجة 
مع منتخب »أسود األطلس« الذي حّل رابعًا في مونديال قطر 2022 
عامًا(   25( ريشارليسون  وغــادر  وإفريقيًا.  عربيًا  إنــجــازّا  يعّد  ما  في 
من  مبكر  وقــت  في  إلصابة  تعرضه  بعد  السبت،  يبكي  وهــو  الملعب 
المباراة التي تعادل فيها توتنهام مع ساوثمبتون 3-3. وقال االتحاد 
الفريق  طبيب  »اتــصــل  السبت:  ليل  بيان  فــي  الــقــدم  لكرة  البرازيلي 
الوطني رودريغو السمار بنادي ريشارليسون، وأّكد أن الالعب لن يكون 

جاهزًا للعب المباراة الودية«. 
وأضاف أن ماركينيوس )28 عامًا( ما زال يتعافى من إصابة 
ولفت  المناسب.  الــوقــت  فــي  يــكــون الئــقــًا  ولــن  فــي بطنه  عضلية 
ــاد الــبــرازيــلــي إلـــى أن الـــمـــدّرب الــمــؤقــت لــلــبــرازيــل رامـــون  االتـــحـ
من  عامًا   22 العمر  من  البالغ  ألبرتو  يــوري  استدعى  مينيزيس 
والعب  ريشارليسون،  من  بــداًل  ليحّل  باولو  ساو  في  كورينثيانس 
ماركينيوس. وستكون  بداًل من  عامًا،   26 البالغ  بريمر  يوفنتوس 
هذه المباراة الدولية األولى ليوري ألبرتو، على عكس بريمر الذي 
كان في تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2022. واستدعى مينيزيس 
بطولة  فــي  عــامــًا   20 الــبــرازيــل تحت  أشـــرف على منتخب  الـــذي 
أميركا الجنوبية الشهر الماضي دون أن يخسر أي مباراة، فريقًا 

شابًا يضّم عشرة العبين ممن شاركوا في المونديال القطري.
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لبايرن ميونخ  الفني  المدير  ناجلسمان  وجه جوليان 
ــام بــايــر  تــركــيــزه عــلــى اإليــجــابــيــات إثـــر هــزيــمــة الــفــريــق أمــ
ــد وفــــقــــدان فـــرصـــة الســتــعــادة  ــ لــيــفــركــوزن 1-2 أمــــس األحـ
صدارة الدوري األلماني لكرة القدم )بوندسليجا(. وخسر 
المرحلة  فــي  أمــس  ليفركوزن  مضيفه  أمــام  ميونخ  بــايــرن 
رصيده  ليتجمد  البوندسليجا  مــن  والعشرين  الخامسة 
عند 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف 
بوروسيا دورتموند الذي تغلب على كولون 6-1 مساء السبت 
الـــصـــدارة بين  الــصــراع عــلــى  ــدور  الــمــرحــلــة نفسها. ويــ فــي 
بوروسيا  فريق  ميونخ  بايرن  يستضيف  عندما  الغريمين 
دورتموند في األول من أبريل المقبل في المرحلة السادسة 
والعشرين من الدوري. ويتوجه الالعبون اآلن للمشاركة مع 
منتخبات بالدهم في فترة التوقف الدولي، ولن يعود عدد 
بايرن  بين  القمة  لمباراة  السابق  الخميس  يــوم  إال  منهم 
ودورتموند. ولم يرغب ناجلسمان في اعتبار فترة التوقف 
الدولي عائقا، وإنما ركز على الجانب اإليجابي وأبدى أمله 

في أن تساعد الفريق.
وقال ناجلسمان في تصريحاته للصحفيين، في إشارة 
العالم من دور  لالعبي المنتخب األلماني الذي ودع كأس 
الــمــجــمــوعــات: »إذا عـــاد الــالعــبــون بــحــال مــثــل الـــذي كــانــوا 
ــرا جــيــدا لكال  عــلــيــه بــعــد كـــأس الــعــالــم، لـــن يــكــون هـــذا أمــ
بشكل  وأدوا  الــفــوز  حققوا  إذا  »لــكــن  وأضـــاف:  الفريقين«. 

جــيــد، ســيــشــكــل هـــذا أفــضــلــيــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا، رغـــم تلقي 
الــهــزيــمــة«. وحــســم بــايــر لــيــفــركــوزن مــبــاراة أمـــس بضربتي 
الفيديو  لنظام حكم  اللجوء  بعد  احتسابهما  جــزاء جرى 
مع  المتوج  بــاالســيــوس،  إزيــكــويــل  وسجل  ــار(.  )فـ المساعد 
المنتخب األرجنتيني بكأس العالم، هدفي باير ليفركوزن 
بايرن ميونخ  تقدم  أن  بعد  الثالث  النقاط  الفريق  لينتزع 

عن طريق جوشوا كيميش.

الشيخ  تسمية  للدارتس  العربي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أعلن 
وذلك  للدارتس،  العربي  لالتحاد  فخريا  رئيسا  الصباح  المحمد  طالل 
في  المنعقدة  الــعــربــي  لــالتــحــاد  العمومية  الجمعية  اجــتــمــاعــات  خــالل 
الدولية  مصر  بطولة  إقــامــة  مــع  والمتزامنة  المصرية  األقــصــر  مدينة 
األولى  اإلفريقية  والبطولة  األولــى  العربية  والبطولة  للدارتس  الثانية 
بالفترة من 18 حتى 20 الجاري بمشاركة نحو 28 دولة عربية وإفريقية 
الكبار رجال وسيدات فوق  وأوروبية وأكثر من 200 العب والعبة في فئة 
إلــى مشاركة  18عــامــًا ومــن فئة الشباب والــشــابــات تحت 18عــامــًا إضــافــة 

أبطال مصر باللعبة من ذوي الهمم.
الــكــاتــب الصحفي فــي صحيفة األهـــرام  قــّدمــه  الـــذي  الــحــفــل  وبـــدأ 
ــو الــنــور بــالــســالم الــوطــنــي لــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة بحضور  جــــودة أبـ

والكوادر  إفريقية  رياضية  وشخصيات  العربية  الدارتس  اتحادات  رؤســاء 
ــدد مـــن الــالعــبــيــن  الــتــدريــبــيــة والــتــحــكــيــمــيــة الـــمـــوجـــودة فـــي األقـــصـــر وعــ
المؤتمرات  قاعة  تزّينت  حين  في  البطوالت  في  المشاركين  والالعبات 

بفندق »سونستا« بأعالم الدول المشاركة.
العربي للدارتس خالل  اللواء يحيى عبدالقادر رئيس االتحاد  وقام 
الحفل الخاص بالتنصيب بتسليم عثمان المنصوري ممثاًل عن الشيخ 
بقرار  وإبــالغــه  العربي  االتــحــاد  ودرع  الفخرية  الــرئــاســة  وثيقة  الصباح 
مجلس اإلدارة باختياره باإلجماع لهذا المنصب الفخري، كونه شخصية 

رياضية مرموقة والهتمامه الالفت باللعبة.
االتــحــاديــن  رئــيــس  منصب  يشغل  المحمد  طـــالل  الــشــيــخ  أن  يــذكــر 

الدولي واآلسيوي للبولينج.

طالل �لمحمد �ل�سباح رئي�سا فخريا لالتحاد �لعربي للد�رت�ض

لوكاتيلي يبدي تم�سكا

 بالعودة �إلى قائمة �إيطاليا
أبدى مانويل لوكاتيلي العب خط وسط يوفنتوس تمسكا بالعودة إلى قائمة 

المنتخب اإليطالي لكرة القدم من جديد، مشيرا إلى أنه يعتقد أن استبعاده 
الفني  المدير  اختارها  التي  القائمة  عن  لوكاتيلي  وغــاب  فنية.  ألسباب  جــاء 
روبرتو مانشيني للمباراتين المقررتين أمام إنجلترا ومالطا ضمن التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس األمم األوروبية )يورو 2024(. وكانت آخر مشاركة 
نهائي  في  اإليطالي  المنتخب  كان ضمن  الــذي  عاًما«،   25« للوكاتيلي  دولية 

اإلنجليزي ضمن  المنتخب  أمــام  المباراة  في  الماضي  يونيو  في   ،2020 يــورو 
اإلنجليزي  المنتخب  مواجهة  في  يتواجد  لن  لكنه  أوروبــا.  أمم  دوري  منافسات 

اتصال من مانشيني  أي  يتلق  لم  أنه  الالعب  المقبل، وقد كشف  الخميس  يوم  المقررة 
إلبالغه بموقفه من القائمة.

وقال لوكاتيلي في تصريحات لقناة »راي سبورت« التليفزيونية: »حزنت لعدم استدعائي للمنتخب. وبصراحة، 
وأكتوبر  في سبتمبر  اإليطالي  للمنتخب  سابقتين  قائمتين  آخر  عن  لوكاتيلي  وغاب  مانشيني«.  معي  يتواصل  لم 

الماضيين، حيث غاب في المرة األولى بسبب اإلصابة وفي المرة الثانية ألسباب شخصية.
ولدى سؤاله حول ما إذا كان يشعر بأن استبعاده بمثابة عقوبة، استبعد الالعب ذلك، قائال إنه يعتقد أن 
ذلك يأتي ألسباب فنية وتكتيكية لدى مانشيني. وقال لوكاتيلي: »هل ذلك ألسباب تأديبية؟ بالتأكيد ال. أعتقد 
أنه اختيار فني. سأعمل على الملعب بشكل أكثر جدية من أجل العودة«. ويستضيف المنتخب اإليطالي نظيره 
اإلنجليزي يوم الخميس المقبل ثم يحل ضيفا على منتخب مالطا بعدها بثالثة أيام، وذلك في أول مشاركة 

لكأس  التأهل  في  أخفق  قد  اإليطالي  المنتخب  وكــان  نوفمبر.  في  الوديتين  مباراتيه  منذ  اإليطالي  للمنتخب 
العالم 2022 التي أقيمت في قطر، ويتطلع للتأهل إلى نهائيات يورو 2024 للدفاع عن لقب البطولة األوروبية.

ناجل�سمان ياأمل تعزيز �لثقة في لعبيه 

} جوليان ناجلسمان.

} مانويل لوكاتيلي.
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دار كليب والأهلي وف�صل جديد من التناف�سدار كليب والأهلي وف�صل جديد من التناف�س

كتب: علي ميرزا

فصال  واألهــلــي  كليب  دار  فريقا  يفتح 
ــن الــتــنــافــس الـــريـــاضـــي عــنــدمــا  ــدا مـ ــديـ جـ
مساء  مــن  الــســابــعــة  الــســاعــة  فــي  يلتقيان 
الــيــوم فــي مــواجــهــة نــصــف الــنــهــائــي األول 

الطائرة  للكرة  راشــد  بــن  عيسى  دوري  مــن 
الــذي تحتضنه صالة عيسى بن راشــد في 
من  مباراتين  في  الفائز  بأن  علما  الرفاع، 
الفريقين سيقابل فريق النجمة في نهائي 

المسابقة.
يجمع  الــذي  الثالث  اللقاء  هــذا  ويعد 

الموسم،  هــذا  منافسات  خــالل  الفريقين 
إذ سبق لهما أن تقابال مرتين ضمن الدور 
فريق  لصالح  النتيجة  وصبت  التمهيدي 
ثالثة  قوامها  متماثلة  بنتيجة  كليب  دار 

أشواط نظيفة.
ــاء مــن  ــمــــســ الــ هــــــذا  ــهــــة  بـــيـــد أن مــــواجــ

الــمــنــتــظــر أن تــخــتــلــف شــكــال ومــضــمــونــا، 
فاألهلي أمضى فترة ليست بالقصيرة وهو 
مدربه  قــيــادة  تحت  الــمــبــاراة  لــهــذه  يستعد 
حسن علي، بينما كان دار كليب إبان الفترة 
أنــديــة  بــطــولــة  بتفاصيل  مــشــغــوال  نفسها 
اختتمت  التي  للرجال  األولـــى  آسيا  غــرب 

مؤخرا في العاصمة األردنية عّمان.
آخــر،  على  فريق  كفة  ترجيح  يمكن  ال 
ولـــكـــن الـــــذي ال يــخــتــلــف عــلــيــه اثـــنـــان أن 
اآلخــر، وستظل  إسقاط  قــادر على  كالهما 
نــتــيــجــة الــمــواجــهــة مــعــلــقــة حــتــى األمـــتـــار 

األخيرة من اللقاء.

} جانب من لقاء سابق بين الفريقين خالل الموسم الجاري.
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