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المنامة - بنا

أكــد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
أن  آل خليفــة  بــن ســلمان  األميــر خليفــة 
مملكــة  بيــن  المتميــزة  التعــاون  عالقــات 
بعمقهــا  تتســم  تايلنــد  ومملكــة  البحريــن 
بيــن  تجمــع  الروابــط  وبمتانــة  التاريخــي 
شعبي البلدين الصديقين. وأضاف سموه، 
الثقافــة  مهرجــان  بحضــور  تفضلــه  لــدى 
المملكتيــن  أن  التايلنــدي،  والمأكــوالت 
تشــتركان فــي امتالكهمــا موروثــا شــعبيا 

وحضاريا ممتدا عبر آالف السنين.

تملك منزلك في حي الحدائق بالرفاع فيوز
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وزير الداخلية: إيران تستهدف الهوية الوطنية
الســامية  الملكيــة  للرؤيــة  تجســيدا 
التــي تعلي من قيــم الوالء واالنتماء 
للوطــن، دشــن وزيــر الداخلية رئيس 
لجنــة متابعة تنفيذ الخطــة الوطنية 
الوطنــي وترســيخ  االنتمــاء  لتعزيــز 
ركــن  أول  الفريــق  المواطنــة  قيــم 
الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، 
الوطنيــة  الخطــة  أمــس،  صبــاح 
وكبــار  الــوزراء  مــن  عــدد  بحضــور 
المســؤولين ونخبة من أبناء الوطن.

جــاء  كلمــة  الداخليــة  وزيــر  وألقــى 

فيهــا “يجــب أال يغيــب عــن أذهاننــا 
استهداف الهوية الوطنية، وتحديدا 
مــن قبل إيران؛ ســعًيا منهــا لتكريس 
وزعزعــة  الطائفــي،  التطــرف  نهــج 
االســتقرار وبــث الفتنة فــي المجتمع 

البحريني”. 
الوطنــي  االنتمــاء  تعزيــز  أن  وأكــد 
ليســت  المواطنــة  قيــم  وترســيخ 
مفاهيــم وجدانيــة الشــعور والمعنى، 
بــل إنهــا الضمانــة األســاس لتحقيــق 

االستقرار الوطني.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية يدشن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة )٠٩(

منع الوزارات من التصريح عن واقعة 
“المدرسة” لحين انتهاء التحقيق

المنامة - بنا

رئيــس  أمــر  التــي  اللجنــة،  باشــرت 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة 
بتشــكليها، اجتماعهــا األول برئاســة 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو 
الشــيخ محمد بــن مبــارك آل خليفة؛ 
للتحقيــق فــي واقعة مدرســة مدينة 

حمد اإلعدادية للبنات.
ســمو  نقــل  االجتمــاع،  بدايــة  وفــي 
أمــر  الــوزراء  رئيــس مجلــس  نائــب 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
التصريــح  بعــدم  للــوزارات  الــوزراء 
بشــأن الواقعة إلى حين انتهاء لجنة 

)07(التحقيق من أعمالها.
)06(

المؤيد: 9 ماليين 
دينار االستثمار 

بالمطار

“سوليدرتي” 
تبدأ التحول إلى 

الرقمنة

)15(

)13(

)14(

“التسهيالت”: 
توزيع 45 % 
أرباحا نقدية
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األداء ــع مـــؤشـــرات  ــ ورفـ الـــخـــدمـــات  ــاءة  ــفـ ــز كـ ــزي ــع ت يــهــمــنــا  الــــــــوزراء:  رئـــيـــس  ــو  ــم س

حرص حكومي على التجاوب مع ما يطرحه الرأي العام

اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بقصــر 
القضيبيــة صبــاح أمــس عــددا من أفــراد العائلــة المالكــة الكريمة والمســؤولين، إذ اســتعرض 

سموه معهم عددا من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.

وفــي اللقــاء، أكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء حــرص الحكومــة على التجــاوب مع ما 
يطرحه الرأي العام، من قضايا وموضوعات تجسد نبض المواطنين واهتماماتهم، مشددا سموه 
علــى أن صــوت المواطــن مســموع، والتجــاوب معه على وجه الســرعة واجب على كل مســؤول. 
وقــال ســموه “إن غايــة كل جهــد تبذلــه الحكومــة هــو ترجمــة تطلعــات المواطــن، وواجبنــا تجــاه 
أبناء البحرين أن نواصل العمل من أجل نهضة وطننا وتحقيق متطلبات أبنائه على المســتويات 
المعيشية كافة”. وأشار سموه إلى اهتمام الحكومة بتعزيز الجودة والكفاءة في كافة ما يحصل 

عليه المواطن من خدمات، وتعزيز مؤشرات األداء في شتى القطاعات.
وأكــد ســموه أن جهــود الحكومة مســتمرة فــي متابعة احتياجــات المواطنين والتعــرف عن قرب 
علــى مــا يتطلعــون إليــه مــن خدمــات وإقامــة المشــروعات الخدمية التــي تلبي ذلك فــي مناطق 

المملكة كافة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة 
المالكة الكريمة والمسؤولين

local
@albiladpress.com

إلعالن  أسفها  عن  الخارجية  وزارة  أعربت 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة االعــتــراف 
ــجــوالن  بــســيــادة إســرائــيــل عــلــى هــضــبــة ال
ــســوريــة، فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا تعطيل  ال
ــم  ــلــتــوصــل لـــســـالم دائـ الـــجـــهـــود الـــهـــادفـــة ل

ومستقر في منطقة الشرق األوسط.
بــيــان أمس  الــخــارجــيــة فــي  وأكـــدت وزارة 
مــوقــفــهــا الــثــابــت بــاعــتــبــار هــضــبــة الــجــوالن 
قبل  مـــن  مــحــتــلــة  ســـوريـــة  عــربــيــة  أراض 
تؤكده  ما  وهــو   ،1967 يونيو  في  إسرائيل 
قرارات مجلس األمن الدولي. وشددت على 
الدولية،  الشرعية  قــرارات  احترام  ضــرورة 
إلنهاء  الجهود  كل  تضافر  بضرورة  مطالبة 
السورية  الجوالن  لهضبة  إسرائيل  احتالل 
التي  العربية  األراضــي  واالنسحاب من كل 
احتلتها العام 1967، لتحقيق السالم الشامل 

والعادل والدائم في المنطقة.

المنامة - بنا

البحرين تأسف للقرار 

02األميركي بشأن الجوالن

صوت المواطن 
مسموع والتجاوب 

السريع واجب 
على المسؤولين

كل جهد تبذله 
الحكومة هو 

ترجمة لتطلعات 
المواطن

الحكومة 
مستمرة في 

تلمس احتياجات 
المواطنين


ــزع ــه ــم ــع ال ــامـ ــاء جـ ــنـ ــس الــــــــــوزراء: الـــتـــوجـــيـــهـــات صــــــدرت إلعـــــــادة بـ ــيـ ســـمـــو رئـ

إعالن قرب انتهاء عدد من مشروعات التطوير

قام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بزيــارة تفقديــة ظهر أمس لعدد من المواقــع التراثية والدينية والتاريخية 

والتجارية بمنطقة المنامة.

صاحــب  تبــادل  الزيــارة  وخــال 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
األحاديــث مــع عــدد مــن المواطنين 
ورواد المنطقــة، حيــث أكــد ســموه 
أن برامــج الحكومــة مســتمرة فــي 
تنميــة مختلــف المناطــق وإيصالهــا 

إلى الكفاية الخدمية.
ولفــت ســموه إلــى اهتمــام الحكومة 

بتطويــر المناطــق واالرتقــاء بهــا بما 
يحقــق تطلعــات المواطنيــن، مشــيرا 
ســموه إلــى أن العديــد مــن مشــاريع 
التطويــر فــي طريقهــا إلــى التنفيــذ 
والتــي تســتهدف راحــة المواطنيــن 
ودعــم القطــاع التجــاري مــن جانــب 

آخر.
وفــي الجولــة التفقدية التــي قام بها 

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
زار ســموه موقع جامع المهزع، الذي 
ســبق أن وجــه ســموه بإعــادة بنائــه 
بشــكل يحفظ لــه مكانتــه التاريخية 
أن  ســموه  وأكــد  الدينــي،  ودوره 
التوجيهــات صدرت للجهات المعنية 

باإلسراع في االنتهاء من اإلجراءات 
الفنيــة والشــروع فــورا فــي عمليات 
التطويــر وإعادة بناء الجامع، مؤكدا 
سموه اهتمام الحكومة بدور العبادة 
وتهيئتها لاضطــاع بدورها الديني 

والمجتمعي.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء في زيارة تفقدية لعدد من المواقع التراثية والدينية والتاريخية 
والتجارية بمنطقة المنامة

مساع دؤوبة لتنمية المناطق وإيصالها 
للكفاية الخدمية

اهتمام حكومي بدور العبادة 
وتهيئتها لممارسة دورها



03 األربعاء 27 مارس 2019 - 20 رجب 1440 - العدد 3816



04local@albiladpress.com

األربعاء
27 مارس 2019 

20 رجب 1440

 لــدى اســتقبال ســموه وفــدا مــن مملكــة تايلنــد، 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  أكــد 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، أن عالقــات 
الصداقــة والتعــاون بيــن مملكة البحريــن ومملكة 
تايلنــد الصديقة تشــهد نماء مســتمرا في مختلف 
المجــاالت، وأنهــا ترتكــز علــى تاريــخ ممتــد مــن 
والشــعبين  البلديــن  بيــن  واالحتــرام  التفاهــم 

الصديقين.
ونــوه ســموه إلــى حــرص مملكــة البحريــن علــى 
توثيــق مجاالت التعــاون الثنائي مع مملكة تايلند 
الصديقــة، والعمــل علــى فتــح آفــاق جديــدة تلبي 
المصالح المشــتركة للبلدين، السيما في المجاالت 

االقتصادية والتجارية واالستثمارية.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء قــد 
Chai� أمــس صبــاح  القضيبيــة  بقصــر   اســتقبل 
siri Anamaran وهــو مستشــار وزيــر الخارجيــة 
بمملكة تايلند الصديقة الذي يزور مملكة البحرين 
حاليــا، علــى رأس وفــد يضم عــددا مــن الفعاليات 
االقتصاديــة والثقافية بمملكة تايلند، حيث جرى 
البلديــن  بيــن  المتميــزة  العالقــات  عــن  الحديــث 

وسبل تطويرها في شتى المجاالت.
وخالل اللقاء، رحب سموه بزيارة الوفد التايلندي 
إلــى مملكــة البحرين، والتي تأتــي في إطار جهود 
التعــاون  عالقــات  تعزيــز  صعيــد  علــى  البلديــن 
هــذه  مثــل  أهميــة  ســموه  مؤكــدا  البلديــن،  بيــن 
الزيــارات واللقــاءات المتبادلة فــي تنمية التعاون 
الثنائــي واالرتقــاء به إلــى آفاق أكثر اتســاعا على 

المستويات كافة.
وعبر ســموه عن ارتياحه للتنامي المســتمر لمســار 
البلديــن  رغبــة  يؤكــد  بمــا  البلديــن  بيــن  التعــاون 
األكيــدة فــي بنــاء نمــوذج قــوي ومتيــن لعالقــات 
الصداقــة والتعــاون فيما بينهما، معربا ســموه عن 
تطلعــه إلــى أن تشــهد المرحلــة المقبلــة مزيدا من 
العمــل المشــترك الــذي يعــزز مــن هــذه العالقــات 

ويفتح مجاالت جديدة للتعاون.
وأشاد سموه بجهود الجالية التايلندية في مملكة 
دعــم مســيرة  فــي  الملمــوس  البحريــن ودورهــم 
التنميــة التــي تشــهدها البحرين، ومــا يتمتعون به 
من كفاءة جعلتهم يحظون بكل المحبة والتقدير 

من شعب البحرين أجمع.
مــن جانبهــم، أعــرب أعضــاء الوفــد التايلنــدي عن 
خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء على دعم ســموه المســتمر لكل ما 
يعزز من عالقات التعاون بين البلدين الصديقين، 
مؤكديــن أن ســموه يحظى بكل المحبــة والتقدير 
مــن الشــعب التايلنــدي الــذي يقــدر لســموه عاليــا 
جهــوده فــي توطيــد أطــر التعــاون والشــراكة بين 
البلدين، مؤكدين حرص بالدهم على تقوية أركان 

التعاون مع مملكة البحرين في شتى المجاالت.

سمو رئيس الوزراء مستقبال الوفد التايلندي

المنامة - بنا

حـرص عـلـى تـوثـيـق مـجـاالت الـتـعـاون مـع تايـلـنـد
ــرام ــم واالحتـ ــن التفاهـ ــد مـ ــخ ممتـ ــى تاريـ ــز علـ ــات ترتكـ ــوزراء: العالقـ ــس الـ ــمو رئيـ  سـ

اإلمبراطــوري  الســمو  صاحــب  ســتقبل  ا
إقامتــه بطوكيــو  بمقــر  اكيشــينو  األميــر 
ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  أمــس،  بــاح  ص
بــن خليفــة آل  بــن علــي  الشــيخ خليفــة 
لليابــان. ســموه  زيــارة  بمناســبة  خليفــة؛ 
اإلمبراطــوري  الســمو  صاحــب  رحــب  و
بســمو الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفة 
آل خليفــة، متمنيــا لســموه طيــب اإلقامة 
فــي اليابان، منوهــا بالــدور الفاعل لعاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
الــوزراء  ورئيــس  خليفــة،  آل  ى  ـ ـ س ي ع
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة، فــي توطيــد روابــط الصداقة 

ـن، متمنيــا لمملكــة  البلديـ ـن  ة بيـ ـ الوثيقـ
البحرين دوام التقدم واالزدهار.

ـمو اإلمبراطــوري  وأعــرب صاحــب السـ
األميــر اكيشــينو، عــن شــكره وتقديــره 
لســمو الشــيخ خليفــة بــن علي بــن خليفة 
آل خليفــة علــى جهــوده البــارزة في دعم 
عالقــات الصداقــة القائمــة بيــن البلديــن 
ـدة  ـى األصعـ ا علـ ـ ـن وتطويرهـ الصديقيـ
كافــة، التــي كان آخرهــا تنظيــم فعاليــة 
القريــة اليابانية فــي المحافظة الجنوبية 
بالتعــاون مع ســفارة اليابــان في البحرين 
ومــا شــهدته مــن إقبــال كثيــف مــن قبــل 
ـن  ـه مـ ا تضمنتـ ـ ـزوار لمـ ـ ل ـن وا المواطنيـ
عروض وبرامج ثقافية وشــعبية يابانيه، 
منوهــا باهتمــام ســموه في االطــالع على 
الثقافــة والتاريــخ اليابانــي األمــر الــذي 

يؤكــد حــرص أبنــاء البحريــن بالتســلح 
بالعلم والمعرفة.

وأشــار ســمو الشــيخ خليفــة بن علــي إلى 
أنــه بفضــل توجيهــات صاحــب الجاللــة 

ـوزراء،  ـ ل ا ـس  ـمو رئيـ ـم سـ ـك، ودعـ ـ المل
ومؤازرة ســمو ولي العهــد، حققت مملكة 
البحريــن العديــد مــن اإلنجــازات شــملت 
واء  ـ االت سـ ـ ـن والمجـ المياديـ ـف  ـ مختل
علــى الصعيــد المحلي أو العالمي، مشــيرا 
ة  ـ ـ ي لجنوب ا ة  ـ لمحافظـ ا أن  ى  ـ ـ ل إ موه  ـ سـ
ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ م ه م ل ا ت  ا ـ ـ ظ ف ا ح م ل ا ن  ـ ـ م ر  ـ ـ ب ت ع ت
مملكــة البحريــن؛ لمكانتها اإلســتراتيجية 
والتاريخية واالجتماعية، وتبوأت مكانة 
عالميــة الحتضانهــا العديد مــن الفعاليات 
والمبــادرات واألنشــطة الدوليــة المهمــة 
التــي جعلــت مــن المحافظــة الجنوبيــة 

مقصدًا سياحيًا لزوار مملكة البحرين.
حضــر اللقاء، ســفير مملكــة البحرين لدى 
اليابــان أحمــد الدوســري، وســفير اليابــان 

لدى مملكة البحرين هيديكي ايتوو.

األمير اكيشينو يشيد بدور سمو محافظ الجنوبية في توطيد الصداقة

العمل على 
فتح آفاق 

استثمارية جديدة 
تلبي المصالح 

المشتركة 

دور ملموس 
للجالية 

التايلندية في 
دعم مسيرة 

التنمية البحرينية

الوفد الزائر: 
سموه يحظى 

بكل المحبة 
والتقدير من 

الشعب التايلندي

المنامة - غولدن غيت العقارية

دعت شركة “غولدن غيت” العقارية المستثمرين 
فــي  شــقة  امتــالك  فرصــة  باقتنــاص  ــن  ي غب را ل ا
مشــروع “غولدن غيت” في قلب خليج البحرين 
لزيــارة جناحهــم الخاص بالمشــروع الذي تنظمه 
الشــركة في مجمع ستي سنتر البحرين بدءا من 
يــوم الخميــس 28 مــارس الجــاري، وتزامنــا مــع 
استضافة المملكة لسباق الفورموال 1 هذا العام.

وصرحــت نائــب رئيــس شــركة “غولــدن غيــت” 
للتســويق والمبيعــات إيمــان المناعــي بــأن فريق 
تســويق متخصــص مــن مشــروع “غولــدن غيت” 
ســيتولى مهمــة تعريف الــزوار بالميــزات الفريدة 
لهــذا المشــروع العقــاري األول مــن نوعــه فــي 
مملكــة البحريــن، ويضــم 746 شــقة موزعة على 
برجيــن أحدهمــا األعلى فــي البحرين، ومناســبة 
جــدا ألغــراض الســكن أو التأجيــر أو إعــادة البيع 

بعوائد مجزية.
وكشــفت عــن أن زوار جنــاح “غولــدن غيــت” في 
ســتي ســنتر ســيحظون أيضا بفرص الفــوز بعدد 

كبير من العروض القيمة والسبائك الذهبية.
وأكــدت المناعــي أن تزامــن تنظيــم هــذا الجنــاح 
مــع اســتضافة البحريــن للفورمــوال 1 يأتــي رغبة 
مــن شــركة “غولــدن غيــت” مشــاركة البحريــن 
احتفاالتهــا بهــذا الحــدث الســنوي العالمــي، عبــر 
إضفــاء المزيــد مــن أجــواء البهجة علــى مختلف 
مناطــق المملكــة، ورســم صــورة مشــرفة أمــام 
الــزوار مــن خــارج البحريــن تحديــدا عــن تطــور 
الحــراك االقتصــادي والعمرانــي فــي البحريــن 
وتعريفهــم لمشــاريع التملــك الحــر التــي تتيــح 
لمختلــف الجنســيات الحصــول علــى إقامــة فــي 

المملكة عند استثمارهم فيها.
وقالــت إن هــذه المشــاركة تجســد تفرد مشــروع 
“غولدن غيت” الذي يمثل تحفة معمارية اســتمد 
تصميمــه مــن مملكــة البحريــن بأشــرعة ســفنها 
والجواهــر الهنديــة فــي أعلــى وأســفل البرجيــن، 

مــا يعطــي صــورة جماليــة لشــراكة عالميــة بيــن 
شــركتين مــن الهنــد “أجميــرا ريالتــي” و “مايفيــر 
هوســنق” وشــركة الكوهجــي “غولــدن غيت” من 

مملكة البحرين.
وأضافــت “أردنــا مــن خــالل ذلــك أن يعكــس هذا 
ة البحريــن كمعلــم يربــط بيــن  ـ ـ ـروع مكان المشـ
الحضــارات والثقافات في المنطقة عبر التاريخ، 
وأن تصــل هذه الرســالة لــزوار البحريــن والعالم، 
جنبــا إلــى جنــب مع تقديــم فرصة غير مســبوقة 

للراغبين باالستثمار في هذا المشروع”.
هذا ويمتد مشــروع “غولدن غيت” على مســاحة 
140 ألــف متــر مربــع فــي قلــب خليــج البحريــن، 
ويضم 746 شقة سكنية موزعة على برجين من 
53 طابًقــا و45 طابًقــا يطــالن بشــكل كامــل على 
خليــج البحريــن، وجــرى تزويــده بمواقف تتســع 

إلى 999 موقف سيارة موزعة على 7 طوابق.

“غولدن غيت” يشع بالذهب في 
“الستي سنتر” أيام “الفورموال 1”

إيمان المناعي

المشروع العقاري 
الفريد يضم 746 

شقة موزعة  
على برجين

المنامة - بنا

فــي إطــار الزيــارة الرســمية التــي يجريهــا محافــظ 
الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة إلى اليابان، اجتمع سموه مع محافظ طوكيو 
بمبنــى محافظــة  أمــس  ي، مســاء  ـ كويكـ و  ـ ـ يوريك
طوكيو.وأعرب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة عن ســعادته البالغــة بزيارته محافظة طوكيو التي 
تتمتــع بمكانــة دولية بــارزة، وأن الزيارة تأتــي لفتح مزيد 
من آفاق العمل والتعاون المشترك في مختلف المجاالت، 
ـة الجنوبيــة باالطــالع  ـام المحافظـ ـموه اهتمـ ـدا سـ مؤكـ
علــى تجربــة محافظــة طوكيــو اليابانيــة في مجــال عمل 
المحافظــات؛ كونهــا إحــدى أكبر مــدن العالــم وتلعب دورا 
بــارزا علــى األصعــدة كافــة، ومنهــا األمنيــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة والتنمويــة خدمــة للدولــة عمومــا، وألفــراد 

المجتمع خصوصا.
ـى أن المحافظــة الجنوبيــة تعــد أكبــر  ـ ل إ ـموه  ار سـ ـ وأشـ
محافظــات مملكــة البحريــن، وتقــام على أراضيهــا العديد 
مــن المشــاريع الصناعيــة والتعليمية والثقافية، مســتنيرة 
في عملها بالتوجيهات السديدة لعاهل البالد جاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو 

الملكــي األميــر الوالــد خليفة بن ســلمان آل خليفــة، وولي 
العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
من جانبها، أشارت يوريكو كويكي إلى حرص بالدها على 
تقوية أوجه التعاون الثنائي مع مملكة البحرين الصديقة، 
واستمرارية عقد مثل هذه االجتماعات خاصة، منوهة أن 
زيارة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة هي 
الزيارة األولى من نوعها لمحافظ من مملكة البحرين إلى 
اليابــان، موضحــة بأن مملكة البحريــن قد خطت خطوات 
متقدمــة نحــو التطــور والنمــاء فــي العديد مــن المجاالت، 

حيــث قامــت اليابــان بــإدراج مناهــج تعليميــة عــن مملكة 
البحرين في 35 مدرسة في اليابان.

وأكــدت ضرورة تبادل الزيارات فيما بين المســؤولين في 
المحافظتيــن، ودعــم وتعزيــز ســبل التعــاون والتنســيق، 
وفتــح آفــاق واســعة بينهما في مختلف وشــتى المجاالت 
المتعلقــة باإلدارة المحليــة واألمن والمجاالت االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية.
حضــر االجتماع، ســفير مملكة البحرين لــدى اليابان أحمد 
الدوســري، وســفير اليابــان هيديكــي ايتــوو لــدى مملكــة 

البحرين.

سمو محافظ الجنوبية مجتمعا مع محافظ طوكيو

األمير اكيشينو

سمو محافظ الجنوبية يجتمع مع محافظ طوكيو
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لــدى تفضل ســموه بحضور مهرجان الثقافة والمأكــوالت التايلندي، أكد رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، أن المكون 
الثقافــي يشــكل أحــد الجســور المهمــة فــي تقويــة العالقــات بيــن الــدول وبناء 
نمــوذج للتعــاون اإليجابــي، ينطلــق من أســس حضارية تعكس عراقــة وأصالة 
الشــعوب، منوهــا ســموه بالــدور الــذي تضطلــع بــه الفعاليــات والمعــارض فــي 
التعريف بالثقافات والحضارات ومد آفاق التعاون في هذا الميدان اإلنســاني 

الرحب.

الملكــي رئيــس  الســمو  وأكــد صاحــب 
البحريــن ومملكــة  أن مملكــة  الــوزراء 
فــي  تشــتركان  الصديقــة  تايلنــد 
امتالكهمــا لمــوروث شــعبي وحضــاري 
ممتــد عبــر آالف الســنين، وهــو األمــر 
الــذي يمثــل مصــدر ثــراء وغنى اســهم 
بيــن  الثنائيــة  العالقــات  توطيــد  فــي 

البلدين في مختلف المجاالت.
رئيــس  الملكــي  الســمو  وكان صاحــب 
الــوزراء قــد تفضــل بحضــور فعاليــات 
مهرجان الثقافة والمأكوالت التايلندية 
الذي أقيم مساء اليوم بفندق الخليج، 
للســياحة  تايلنــد  هيئــة  مــن  بتنظيــم 
في منطقة الشــرق األوســط بالشــراكة 
المنامــة  فــي  التايلنديــة  الســفارة  مــع 
وطيــران الخليــج، ويتضمــن عــددا من 
الحضــارة  عراقــة  تعكــس  الفعاليــات 
التايلنديــة، مــن بينهــا عــروض فــي فن 
الطهــي التايلنــدي واألزيــاء التايلندية، 
مــن  متنوعــة  عــروض  إلــى  إضافــة 
وكان  التايلنديــة،  التقليديــة  الفنــون 
في اســتقبال سموه لدى وصوله موقع 
الخارجيــة  وزيــر  مستشــار  المهرجــان 
Chaisiri Ana�  بمملكة تايلند الصديقة
maran، وقام ســموه بجولة اطلع فيها 
علــى المعــرض والفعاليــات المصاحبــة 
تاريــخ  مــن  تعكســه  ومــا  للمهرجــان 

وحضارة مملكة تايلند. 
وبهــذه المناســبة، أكــد صاحــب الســمو 
عالقــات  أن  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
التعــاون المتميزة بيــن مملكة البحرين 

ومملكة تايلند تتســم بعمقها التاريخي 
شــعبي  بيــن  تجمــع  الروابــط  وبمتانــة 

البلدين الصديقين.
مهرجــان  بتنظيــم  ســموه  وأشــاد 
فــي  التايلنديــة  والمأكــوالت  الثقافــة 
مملكــة البحريــن؛ باعتبــاره أحــد أوجــه 
تعزيــز التعــاون الثقافــي بيــن البلديــن، 
مبديــا ســموه إعجابه بما اشــتمل عليه 
المهرجان مــن فعاليات وعروض تؤكد 
وثرائهــا،  التايلنديــة  الحضــارة  عراقــة 
وتقديــره  شــكره  عــن  ســموه  معربــا 
المهرجــان  تنظيــم  علــى  للقائميــن 
والمشــاركين فيــه علــى جهودهــم؛ مــن 
الثقافــي،  الحــدث  هــذا  نجــاح  أجــل 
متمنيا ســموه لمملكــة تايلند الصديقة، 
باســتمرار  وشــعبا،  وحكومــة  قيــادة 

التقدم والتطور.
مــن ناحيتــه، أعــرب الســفير التايلنــدي 
لــدى مملكة البحرين عن عظيم شــكره 
وبالــغ امتنانــه لصاحــب الســمو الملكي 
الــوزراء علــى تشــريف ســموه  رئيــس 
امس بحضــور المهرجان، وعلى الدعم 
يوطــد  مــا  لــكل  ســموه  مــن  المســتمر 
البلديــن  بيــن  الثنائــي  التعــاون  عــرى 
ســموه  جهــود  أن  مؤكــدا  الصديقيــن، 
ورعايتــه المســتمرة فــي هــذا المجــال 
أســهمت في تميز العالقــات البحرينية 
التايلندية في شتى القطاعات، وهو ما 
من شــأنه أن يخدم المصالح المشتركة 
والشــعبين  البلديــن  تطلعــات  ويلبــي 

الصديقين.

المنامة - بنا

العـالقـات مـع تايلنـد تتسـم بعمقهـا التـاريخـي
ــدول ــن الـ ــات بيـ ــة العالقـ ــم لتقويـ ــر مهـ ــي جسـ ــون الثقافـ ــوزراء: المكـ ــس الـ ــمو رئيـ سـ
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سمو رئيس الوزراء يتفضل بحضور مهرجان الثقافة والمأكوالت التايلندي 

السفير التايلندي: جهود 
سموه أسهمت في تميز 

العالقات الثنائية

البحرين وتايلند تمتلكان 
موروثا شعبيا وحضاريا 

ممتدا آلالف السنين

مهرجان الثقافة 
والمأكوالت التايلندية أحد 

أوجه تعزيز التعاون الثقافي
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تطور مستمر في العالقات مع تايلند
وزيــر الخــارجيـــة يــؤكـــد أهميــة التنسيــق بيـــن مســؤولـــي البلـديــن

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بــن محمــد آل خليفة، 
أمــس، بمكتبــه بالديــوان العــام للوزارة، مستشــار وزيــر خارجية مملكة 

تايلند Chaisiri Anamarn، الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين.

الخارجية  وزيــر  اللقاء، رحــب  وخــال 
عمق  مــؤكــًدا   ،Chaisiri Anamarn بـــ 
مملكة  بين  الــصــداقــة  عــاقــات  وتميز 
به  تتسم  وما  تايلند  ومملكة  البحرين 
من تطور مستمر على األصعدة كافة، 
منوًها بما تحظى به هذه العاقات من 
ألجل  البلدين  جانب  من  كبير  اهتمام 
ــدفــع به  تــعــزيــز الــتــعــاون الــمــشــتــرك وال
مصالح  يدعم  بما  أرحــب  لمستويات 
استمرار  أهمية  إلــى  مشيًرا  البلدين، 
ــتــواصــل والــتــنــســيــق بــيــن مــســؤولــي  ال

بما  الــقــضــايــا  مختلف  تــجــاه  الــبــلــديــن 
شعبيهما  وعــلــى  عليهما  بالنفع  يــعــود 

الصديقين.
من جانبه، عبر مستشار وزير خارجية 
مملكة تايلند عن اعتزاز باده بعاقات 
البحرين،  مملكة  مع  الوثيقة  الصداقة 
التي  الــمــتــواصــلــة  للجهود  وتــقــديــرهــا 
دول  لصالح  البحرين  مملكة  بها  تقوم 
وشـــعـــوب الــمــنــطــقــة وتــرســيــخ األمـــن 
البحرين  لمملكة  متمنًيا  فيها،  والسلم 

 وزير الخارجية مستقبال مستشار وزير الخارجية تايلنديالمزيد من التقدم والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بعثت قرينة العاهل رئيسة المجلس األعلى 
لــلــمــرأة صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة 
ســبــيــكــة بــنــت إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة بــرقــيــة 
البحرين  مملكة  سفيرة  إلــى  جوابية  شكر 
لــدى بلجيكا واالتــحــاد األوروبــــي ودوقــيــة 
أعربت  الجشي،  بهية  الكبرى  لوكسمبورغ 
فيها عن تقديرها وامتنانها لما حمله خطاب 
كريمة  وتــهــانــي  طيبة  مشاعر  مــن  الجشي 
بمناسبة صدور األمر الملكي السامي بإعادة 
التي  الــوطــنــيــة  ــجــائــزة  ال وتــطــويــر  تسمية 
متابعة  إلى  التمكين  من  بمضمونها  انتقلت 
إسهاماتها  وتعزيز  البحرينية  الــمــرأة  تقدم 
رّدها  التنموية. وأشادت سموها، في سياق 
أسس  وضع  في  جشي  بمساهمات  الكريم، 
أعــوام   10 مــن  أكثر  قبل  الوطنية  الــجــائــزة 
ــكــفــاءات  ضــمــن فــريــق عــمــل ضـــم خــيــرة ال
الجهود  تلك  ورافقت  البحرينية،  والخبرات 
وبكل  اليوم  لنشهد  تطورها،  الطيبة مسيرة 
كمنصة  للجائزة  ورائـــًدا  جــديــًدا  دوًرا  فخر 
صورة  إيصال  في  خالها  من  نسهم  نوعية 

في  الواقعية  وتجربتها  الحضارية  بــادنــا 
التقدم والنماء. 

وباركت صاحبة السمو الملكي جهود الجشي 
البحرين  خــدمــة  فــي  والمخلصة  الحثيثة 
وتمثيل  الدبلوماسية  مسؤولياتها  وحمل 
بكل  الدولية  المحافل  في  البحرينية  المرأة 
بــدوام  للجشي  سموها  تمنيات  مع  اقــتــدار، 

التوفيق والسداد.

قرينة العاهل تبارك جهود الجشي

مجال  في  العربي  الخليج  في  خبرة  االكثر  الشركة  هي  أسري  السفن  وإصالح  لبناء  العربية  الشركة 
اإلصالح والتصنيع البحري و تمتلك خبرة تصل ألكثر من 40 عاماً حيث تاسست الشركة في عام 1977 
رئيسية وهي:  أربع خدمات  أسري  لشركة  المتعددة  الخدمات  تشمل  لها.  مقراً  البحرين  واتخذت من 
إصالح وتحويل السفن، إصالح وتحويل المنصات البحرية، إصالح وتحويل السفن الحربية إضافة إلى 
خدمات التصنيع والهندسة والتي تغطي مجتمعة جميع أنواع اإلصالحات بما في ذلك السفن والمنصات 

البحرية وغيرها من األصول الخارجية، وكذلك أعمال التصنيع للبنى التحتية والقطع الصناعية.

 تماشياً مع سياسة الشركة في توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة من الجنسين، فإن الشركة تعلن عن 
وجود شاغر لوضيفة :

مدير الحسابات
ملخص المهام الرئيسية:

• أمتالك القدرة على إعداد وتطوير وتحليل المعلومات المحاسبية اإلدارية وتوفير خدمة دعم عالية 
الجودة للمدراء / المسؤولين في الشركة.

• أمتالك القدرة على إعداد وتطوير والحفاظ على نظام فعال لمراقبة الميزانية.

• أمتالك القدرة على إدارة ومتابعة كافة وثائق التأمين في الشركة.

• أمتالك القدرة على تقديم التوجيه والمشورة لإلدارة بشأن تطوير وتنفيذ ومراجعة برامج وسياسات 
التأمين وحل المسائل المالية والقانونية المتعلقة بها.

الحد األدنى من المؤهالت والخبرة:

CIMA )محاسب تكاليف وإدارة( /  المحاسبة /  • مؤهل مهني محاسبي معترف به : بكالوريوس 
ACA )محاسب معتمد( / ACCA )محاسب قانوني معتمد( / CIPFA )شهادة محاسب مالي عام( 

.IFRS  معرفة /

• دراية بمصادر وادوات استقصاء المعلومات المتعلقة باألعمال إضافة إلى الخبرة في إستخدام برامج  
.MS-Office

• خبرة 5 سنوات في نفس المجال.

يمكن لمن تتوافر لديهم االشتراطات المذكورة أعاله، التقدم للتوظيف إلى قسم التوظيف بإدارة الموارد 
البشرية والخدمات العامة مع ارفاق السيرة الذاتية ونسخ من المؤهالت )الشهادات( العلمية والعملية 

أن وجدت في موعد أقصاه إسبوعين من تاريخ نشر هذا االعالن إلى العنوان التالي:

قسم التوظيف – إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة
الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

ص.ب: 50110 – الحد – مملكة البحرين
jobs@asry.net :الفاكس: 17670236 - البريد االلكتروني

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( 

إعـــالن وظــيـفـة شــاغـــرة 

التعايش والحريات الدينية توأمان
ــروة وطــنــيــة تــرســخــت مــنــذ الــقــدم ــ ــس “األعـــلـــى اإلســـامـــي”: ث ــي رئ

أكــد رئيــس المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســامية الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
محمد بن راشد آل خليفة اعتزاز البحرين بأصالة التعايش فيها ورسوخه 
فــي وجــدان أهلها، مشــيًرا إلى حرص المملكة بقيــادة عاهل الباد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، علــى تعزيــز أســس التعايــش 
والســام والحريــات الدينيــة بما يعّبر عــن هوية البحريــن وروحها وضمير 
أبنائها.   جاء ذلك، لدى اســتقبال رئيس المجلس األعلى في مكتبه صباح 
أمــس وفــًدا مــن المفوضيــة األميركيــة الدوليــة للحريــات الدينيــة تتقدمه 

نائب رئيس المفوضية غايل مانشين. 

بن  عبدالرحمن  الشيخ  وقـــال 
الدينية  الــحــريــات  إن  مــحــمــد 
تــرعــاهــا  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
الـــــدولـــــة، وهـــــي بـــاعـــث عــلــى 
الفخر واالعتزاز ألهل البحرين 
ــا: “نـــحـــن في  ــا، مــضــيــًف جــمــيــًع
التعايش  أن  نــؤمــن  الــبــحــريــن 
والــحــريــات الــديــنــيــة تــوأمــان، 
ونراهما ثروة وطنية ترسخت 
ركيزة  باعتبارهما  الــقــدم  منذ 
ــا  ــن ــيــــة مــــن ركــــائــــز أمــن أســــاســ

الوطني واالجتماعي”. 
األعــلــى  ــمــجــلــس  ال أن  وبـــّيـــن 
ــة ال يــألــو  ــيـ ــامـ ــلــشــئــون اإلسـ ل
جــهــًدا فــي صـــون هـــذا المنجز 
إطــار  فــي  واإلنــســانــي  الوطني 
يبذلها  التي  الطيبة  المساعي 
الجميع، منوًها في هذا السياق 
الجالة  صاحب  به  تفضل  بما 
الملك  مركز  إنــشــاء  مــن  الملك 
حمد العالمي للتعايش السلمي، 
وتــدشــيــن كــرســي الــمــلــك حمد 
للحوار بين األديان في جامعة 

سابينزا اإليطالية. 
مانشين  أعربت  جانبها،  ومــن   
ــذا الـــلـــقـــاء،  ــهـ عــــن ســـعـــادتـــهـــا بـ
ــا لـــرئـــيـــس الــمــجــلــس  ــرهـ ــكـ وشـ
األعلى للشؤون اإلسامية على 

اللقاء والشرح الوافي فيه.
ــمــفــوضــيــة إلــى  وضــــم وفــــد ال
جـــــانـــــب رئــــيــــســــه كــــــــاًّ مــــن: 
ــزا،  ــنـ ــايـ ــن مـ ــ ــاديـ ــ ــة نـ ــوضـ ــفـ ــمـ الـ
ومــديــر الــبــحــوث والــســيــاســات 
بشير،  دوايـــت  المفوضية  فــي 
ــدول  ــ ــات ل ــاسـ ــيـ ــسـ ــلـــل الـ ومـــحـ
وينر،  سكوت  وإيـــران  الخليج 
البعثة  رئــيــس  نــائــب  تــرافــقــهــم 
لدى  األمــيــركــيــة  الدبلوماسية 
كاترينا،  إيمي  البحرين  مملكة 
السياسية  الــشــؤون  ومسؤولة 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــوالي ــ بــســفــارة ال
كوسيت،  جــوان  البحرين  لــدى 
والمساعدة السياسية بالسفارة 

سندس الجرداوي.

الجفير - المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في مكتبها 
أمــس، ســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية لــدى مملكــة البحريــن أنــور حبيب هللا، حيث شــهد 

اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك ما بين البلدين الصديقين.

وخال اللقاء، قالت الشيخة مي بنت محمد 
تتمّتعان  والــصــيــن  الــبــحــريــن  إن  خليفة  آل 
بــعــاقــات تــعــاون قــويــة أنــتــجــت عــلــى مــدى 
ثــقــافــي متميزة،  تــبــادل  الــســنــوات مــشــاريــع 
مشيدة بالحضور الثقافي الصيني في أنشطة 
وفعاليات هيئة البحرين للثقافة واآلثار، كما 
في  البحريني  الحضور  عند  معاليها  توّقفت 
واالســتــعــدادات  الشعبية  الصين  جمهورية 
بمملكة  الـــخـــاص  ــمــكــان  ال لتجهيز  الــقــائــمــة 
موقع  كــأّول  الصين  شّيدته  والــذي  البحرين 
التعاون  اتفاقية  إثــر  عربية  لدولة  يخصص 
الـــدورة  فعاليات  هــامــش  على  وّقــعــت  الــتــي 
أقيم  الــذي  العربية  الفنون  لمهرجان  الرابعة 

في بكين خال أكتوبر الماضي.
في  يساهم  الثقافي  العمل  أن  أكـــدت  كما   

تحقيق  في  ويساعد  بالمجتمعات  االرتــقــاء 
جسور  بناء  إلى  إضافًة  المستدامة،  التنمية 
التواصل الحضاري مع الشعوب والحضارات 
حـــول الــعــالــم، الفــتــًة إلـــى مــســتــوى الــتــعــاون 
حيث  البلدين،  بين  والقائم  المميز  الثقافي 
توّجهت معاليها بالشكر للسفير لدوره الفاعل 

في تحقيق ذلك.
أنـــور حبيب هللا  السفير  أشـــاد  جــانــبــه،  مــن 
بالجهود التي تبذلها الشيخة مي بنت محمد 
آل خــلــيــفــة فـــي ســبــيــل االرتـــقـــاء بـــاألجـــواء 
توطيد  على  والعمل  البحرين  في  الثقافية 
ــال الــحــضــور  ــن خــ ــثــقــافــيــة مـ الـــعـــاقـــات ال
لكا  المحلي  الثقافي  المشهد  في  المتبادل 
ا سعادته لهيئة الثقافة تحقيق  البلدين، متمنيًّ

المزيد من المنجزات الحضارية والثقافية.

تعزيز التعاون الثقافي مع الصين

منع الوزارات من التصريح عن واقعة “المدرسة”
محمـــد بـــن مبـــارك ينقـــل أمـــر ســـمو رئيـــس الـــوزراء للجنـــة التحقيـــق

باشــرت اللجنة التي أمر رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بتشــكليها، اجتماعها األول برئاســة نائب 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وذلك للتحقيق في واقعة مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنات.

وفي بداية االجتماع، نقل سمو نائب رئيس 
الملكي  السمو  صاحب  أمر  الــوزراء  مجلس 
بــعــدم التصريح  لـــلـــوزارات  الــــوزراء  رئــيــس 
بـــشـــأن الـــواقـــعـــة إلــــى حــيــن انـــتـــهـــاء لجنة 

التحقيق من أعمالها.
مجلس  رئيس  نائب  سمو  استعرض  بعدها 
اللجنة  منها  التي ستنطلق  األعمال  الــوزراء 
بالواقعة  المحيطة  األمــور  كافة  الستيضاح 

للحيلولة دون تكرارها، واستمع سمو الشيخ 
ــرح مــن الــجــهــات  ــى شـ مــحــمــد بــن مــبــارك إلـ
اتخذتها  الــتــي  ــراءات  ــ اإلجــ حـــول  المعنية 
والتربوي  اإلداري  الصعيد  على  الشأن  بهذا 

واألمني والصحي.
وكلف سمو الشيخ محمد بن مبارك، الوزراء 
بشأن  تقارير  برفع  مجاله  في  كل  األعضاء 
التحقيق  التي تخدم سير عمل  اإلجــراءات 

التي  األهــداف  وفق  المذكورة،  الواقعة  في 
رسمتها اللجنة لاضطاع بمهامها.

صاحب  بتشكيلها  أمــر  التي  اللجنة  وتضم 
الــوزراء في عضويتها  الملكي رئيس  السمو 
وزير الداخلية، وزير التربية والتعليم، وزير 
العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، وزير 
شــؤون  وزيــر  االجتماعية،  والتنمية  العمل 
سمو الشيخ محمد بن مباركمجلسي الشورى والنواب، ووزيرة الصحة. 

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

عبدهللا  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ مــســاعــد  استقبل 
الــــدوســــري فـــي مــكــتــبــه أمـــــس، وفــــــًدا من 

المفوضية األميركية لحرية األديان.
وخال اللقاء، رّحب مساعد وزير الخارجية 
لحرية  األميركية  المفوضية  وفــد  بأعضاء 
التاريخية  العاقات  عمق  مــؤكــًدا  األديـــان، 
البحرين  مملكة  بين  تجمع  التي  الوطيدة 
تستند  التي  األميركية  المتحدة  والواليات 

على أسس من االحترام والتنسيق المشترك 
على كافة األصعدة.

من جانبهم، أعرب وفد المفوضية األميركية 
لحرية األديان عن اعتزازهم بلقاء الدوسري، 
مؤكدين أن مملكة البحرين أصبحت نموذًجا 
والتسامح  التعايش  مجال  في  به  يحتذى 
والحريات الدينية، متمنين لمملكة البحرين 

بدوام التقدم والرخاء.

الدوسري يستقبل المفوضية األميركية

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يستقبل وفد مفوضية الحريات الدينية 



دوق يورك يزور “تمكين” ويلتقي المشاركين في “رواد في القصر”

التقى دوق يورك صاحب الســمو الملكي األمير أندرو، رواد األعمال البحرينيين المشــاركين في النســخة البحرينية الثانية من مســابقة “رواد في 
القصــر”، وذلــك بمقــر “تمكيــن”، حيــث كان فــي مقدمة مســتقبليه رئيس “تمكين” الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة والرئيس التنفيــذي لـ “تمكين” 

إبراهيم جناحي.

ويأتــي هــذا اللقاء فــي إطار الزيــارة التي يقوم 
بهــا دوق يــورك للمملكــة لحضور فعاليــة الحفل 
الختامي لمسابقة “رواد في القصر” مساء اليوم 
األربعــاء، والتي اطلقها ســموه في العام 2014، 
الرائــدة  الدوليــة  المبــادرات  إحــدى  بوصفهــا 
وتشــجيع  األعمــال،  ريــادة  بقطــاع  لالحتفــاء 
األعمــال الناشــئة بتوفيــر منصــة يحققــون مــن 

خاللها المزيد من النمو والتطور ألعمالهم.
عــرض  إلــى  الزيــارة  خــالل  ســموه  واســتمع 
تقديمــي أبــرز مهام “تمكين” ودورهــا في تعزيز 
حركــة ريــادة األعمال في البحريــن، وما حققته 
مــن خــالل برامــج الدعــم ومبادراتهــا المختلفة 
فــي تنميــة القطــاع الخــاص، وتعزيــز مهــارات 

وعلــى  األعمــال  مســتوى  علــى  البحرينييــن 
التنميــة  ألهــداف  تحقيقــا  المهنــي  المســتوى 
المســتدامة. كمــا اطلع فــي اللقاء على مشــاريع 
رواد األعمال المشــاركين في المســابقة، مشيدا 
بمشاركتهم، مؤكدا دور هذه المسابقة في خلق 
بيئة مناســبة للتواصل واالستكشاف فيما يعزز 
فرص التوســع لمشاريعهم وتطبيقها على أرض 

الواقع.
وأعــرب الشــيخ محمــد بــن عيســى عــن تقديره 
واعتــزازه لزيــارة صاحــب الســمو الملكــي دوق 
رواد  للقــاء  واهتمامــه  حرصــه  الســيما  يــورك، 
األعمــال البحرينييــن وتشــجيع مشــاركتهم في 

هذه المسابقة الرائدة.

فــي  “رواد  مســابقة  تنطلــق  أن  المقــرر  ومــن 
القصــر”، بحضــور األميــر أنــدرو، حيــث ســيقوم 
مشــاريعهم  بتقديــم  بحرينيــا  عمــل  رائــد   12
فــي عــرض مدتــه 3 دقائــق أمــام حضــور يضــم 
عــدد مــن المدعويــن والمختصين فــي مجاالت 
التكنولوجيــا واإلعــالم وعدد من المســتثمرين، 

ولجنة التحكيم الخاصة.
كما سيتم في الحفل اإلعالن عن جائزة اختيار 
الجمهــور  تصويــت  بــاب  فتــح  بعــد  الجمهــور، 
إلكترونيا على المتسابقين مع انطالق المعسكر 
برنامــج  ضمــن  مؤخــرا  المنعقــد  التدريبــي 
المســابقة، حيث سيتم غلق باب التصويت قبل 

ساعات من بدء الحفل.

المنامة - تمكين
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المنامة - بنا

احتفلــت جامعــة البحريــن بانطــاق التعــاون مــع المنصة الدوليــة لتطويــر المهارات 
الرقميــة )IDEA(، التابعــة لبرنامــج مبادرات دوق يورك صاحب الســمو الملكي األمير 
م األمير أندرو  أندرو، الهادفة إلى تشــجيع الشــباب على التعلم وريادة األعمال. وكرَّ
37 طالًبــا فــي مركــز اللغــة اإلنجليزيــة بجامعــة البحرين شــاركوا في تحــدي المنصة 

للدارسين، وحصلوا على الشارة البرونزية.

وأكــد وزير التربية والتعليــم رئيس مجلس 
أمناء جامعة البحرين ماجد النعيمي حرص 
المبــادرات  مــن  االســتفادة  علــى  البحريــن 
لتعزيــز  الناجحــة،  الدوليــة  والمشــروعات 
الخدمــات التعليميــة المقدمــة فــي التعليــم 
العالي، هذا القطاع الحيوي الذي يشــهد في 

العهد الزاهر لجاللة الملك نهضة كبيرة.
كمــا قــام دوق يــورك صاحب الســمو الملكي 
األمير أندور، ومستشــار جامعة هدرســفيلد 
الملكيــة  الجامعــة  إلــى  بزيــارة  البريطانيــة 
والتعليــم  التربيــة  وزيــر  بحضــور  للبنــات، 
رئيــس مجلــس التعليــم العالــي، وعــدد مــن 

المسؤولين بالجامعتين.
وتــم توقيع خطاب نوايا لمذكرة تفاهم بين 

التعــاون  تعزيــز  الجامعتيــن، وبحــث ســبل 
عــن  عــرض  تقديــم  تــم  كمــا  بينهمــا،  فيمــا 
برنامــج “IDEA” للمهــارات الرقميــة، والــذي 
جــاء بمبــادرة مــن صاحــب الســمو الملكــي 

دوق يورك.

دوق يورك يزور جامعة البحرين و “الملكية للبنات”

تطوير التعاون العسكري مع بريطانيا
ــري” ــح ــب ال ــاد  ــ ــن ــ “اإلس يــــــزوران  يــــورك  ودوق  ــان  ــم ــل س بـــن  عــيــســى 

أكــد ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة مــا تتميــز بــه العاقــات 
البحرينية البريطانية من تطلع مستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي بين المملكتين 
علــى مختلــف الصعــد، اســتنادا علــى عمق روابــط الصداقــة التاريخيــة والتعاون 
اإلســتراتيجي بيــن البلديــن الصديقيــن، منوهــا بأهميــة مواصلــة تطويــر التعاون 
المشــترك علــى المجــاالت كافــة بمــا يفتــح مزيــدا مــن اآلفــاق الجديدة في مســار 

العاقات الثنائية المميزة خصوصا في المجال العسكري والدفاعي.

جــاء ذلك لدى زيارة ســموه صباح أمس 
الســمو  صاحــب  يــورك  دوق  يرافقــه 
الملكي األمير أندرو إلى منشــأة اإلســناد 

البحري البريطاني بميناء سلمان.
وأشــار سموه إلى ما تشــكله التسهيالت 
التي تقدمها مملكة البحرين إلى منشــأة 
الملكيــة  وللبحريــة  البحــري  اإلســناد 
فــي  مهمــة  محطــة  مــن  البريطانيــة 
المشــترك  العســكري  التعــاون  مســارات 
بيــن مملكة البحريــن والمملكة المتحدة، 

منوهــا بأهميــة تطويــر التعــاون الثنائــي 
شــتى  فــي  الصديقيــن  البلديــن  بيــن 

المجاالت.
وخالل الزيارة، قام ســمو الشيخ عيسى 
الملكــي  الســمو  وصاحــب  ســلمان،  بــن 
األميــر أنــدرو بجولة تفقدية في منشــأة 
واســتمعا  البريطانــي،  البحــري  اإلســناد 
إلــى إيجاز حول مختلــف أوجه التعاون 
بيــن ســالح البحريــة الملكــي البحرينــي 

سمو الشيخ عيسى بن سلمان ودوق يورك يزوران منشأة اإلسناد البحري البريطاني والبحرية الملكية البريطانية.

المنامة - بنا

ـــز بتشـــجيع المتســـابقين البحرينييـــن ـــن عيســـى: نعت محمـــد ب

الزياني: “رواد في القصر” تشجع ريادة األعمال
زار دوق يــورك صاحــب الســمو الملكــي األميــر أنــدرو مقر “صــادرات البحريــن” بمبنى بيت 
التجــار، وذلــك فــي إطــار الزيــارة التي يقــوم بهــا للمملكة لحضــور فعالية الحفــل الختامي 
لمسابقة “رواد في القصر” مساء اليوم.وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة، رئيس مجلس 
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زايد الزّياني في مقدمة مستقبلي سموه عند وصوله، حيث 

قدم له شرحا تضمن أهم أهداف “صادرات البحرين”.

ويعد “صادرات البحرين” أحد أبرز المشاريع التي 
يشــرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة ضمــن مبــادرات اللجنــة التنســيقية 
الرامية لدعم ســوق العمل وتعزيز دور مؤسسات 

القطاع الخاص.
وأكد الزياني أن “صادرات البحرين” يعد انعكاسا 

رؤيــة  تحقيــق  خــالل  مــن  الحكومــة  لتوجهــات 
البحريــن 2030 الهادفــة إلى تنويع مصادر الدخل 
ودعــم االقتصــاد الوطنــي، حيــث تشــمل الخطــة 
الخمســية التي أطلقها مجلس تنمية المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة على العديــد من المبادرات 

والبرامج.

ونــوه الوزيــر بدور جائــزة “رواد فــي القصر” التي 
أطلقهــا صاحــب الســمو الملكــي دوق يــورك فــي 
تشــجيع قطاع ريادة األعمال، مؤكدا أن مبادرات 

علــى  مهمــة  خطــوة  تمثــل  البحريــن”  “صــادرات 
طريــق تعزيــز موقــع البحريــن الريــادي فــي هــذا 

المجال.

المنامة - بنا

من زيارة دوق يورك للجامعة الملكية للبنات 

القضيبية - مجلس النواب

تتوجــه رئيــس مجلس النواب رئيســة 
البرلمانيــة  للشــعبة  التنفيذيــة  اللجنــة 
الشــعبة  ووفــد  زينــل  بنــت  فوزيــة 
باالجتمــاع  للمشــاركة  اليــوم  المرافــق 
الــدوري الثاني عشــر لرؤســاء مجالس 
واألمــة،  والوطنــي  والنــواب  الشــورى 

المقرر انعقاده غدا في جدة. 
ومن المؤمل أن تلقي زينل كلمة مملكة 
البحرين أثناء مشــاركتها، والتي تؤكد 
فيهــا إنجازات البحريــن المتحققة في 
ظــل المشــروع اإلصالحــي والمســيرة 
وإلــى  الملــك،  لجاللــة  الديمقراطيــة 
تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في 

تعزيز التعاون المشترك بين البرلمانات 
دول  مســيرة  ومواقــف  رؤى  لدعــم 
مجلس التعــاون الخليجي وطموحات 

وآمال شعوبها.

زينل تشارك باجتماع “البرلمانات الخليجية”

رئيس مجلس النواب

زار جامعة 
البحرين ووقع 

خطاب نوايا مع 
“الملكية للبنات”



تجسيدا للرؤية الملكية السامية التي تعلي من قيم الوالء واالنتماء للوطن، دشن وزير الداخلية، رئيس 
لجنــة متابعــة تنفيــذ الخطة الوطنيــة لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنــة الفريق أول ركن 

الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، صباح أمس الخطة الوطنية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ونخبة من أبناء الوطن، ضمت علماء 
الدين وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورؤساء الجامعات والمعاهد ومديري المدارس، وممثلين عن مؤسسات حقوق اإلنسان ورؤساء تحرير 

الصحف وجمع من رجال األعمال والمحامين واألطباء وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤساء األندية الرياضية والمراكز والجمعيات الشبابية.

وألقى وزيــر الداخلية، رئيس لجنة متابعة 
االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة  تنفيــذ 
كلمــة  المواطنــة،  قيــم  وترســيخ  الوطنــي 

جاء فيها: 
ُيشرفني وبعظيم الفخر واالعتزاز، باسمي 
ونيابــة عن أعضاء اللجنــة الوزارية لتعزيز 
االنتمــاء الوطنــي، أن أرحــب بكــم جميعــا، 
الكريــم لحفــل  شــاكرا ومقــدرا حضوركــم 
تدشــين الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء 

الوطني وترسيخ قيم المواطنة. 
فالوطــن ليــس حيــزا جغرافيــا نعيــش فيه 
فحســب، بــل هو تاريــخ المواطن وجذوره 
ومخزونــه الثقافــي وهويــة وجــوده، وإن 
قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء  تعزيــز 
المواطنة ليســت مفاهيم وجدانية الشعور 
األساســية  الضمانــة  إنهــا  بــل  والمعنــى، 
أهــم  ومــن  الوطنــي،  االســتقرار  لتحقيــق 
األســباب الموجبة التي دفعتنا إلعداد هذه 
الخطــة الوطنيــة أوال توجيهــات صاحــب 
الجاللة الملك من خالل الخطابات السامية 
فــي العديــد مــن المناســبات الوطنيــة التي 
نســتخلص منها الحكمة والرؤى في تعزيز 

االنتماء وقيم المواطنة. 
واألمــر اآلخر هو أمانة المســؤولية األمنية 
نحــو المجتمــع، وهــي مســؤوليتنا كمــا أنها 
الهــدف األســمى؛ ألننــا مؤتمنــون على أمن 
المجتمــع حاضرا ومســتقبال في إطار أمننا 

الوطني الذاتي. 
والســبب اآلخــر هــو وفــاء وعرفــان لعطاء 
الرجــال الذيــن ضحــوا بأرواحهــم من أجل 
تحقيق األمن واالســتقرار. والحقيقة التي 

يجــب أال تغيب عن أذهاننا هي اســتهداف 
الهويــة الوطنيــة، وتحديدا مــن قبل إيران 
سعيا منها لتكريس نهج التطرف الطائفي، 
فــي  الفتنــة  وبــث  االســتقرار  وزعزعــة 

المجتمع البحريني. 
الحضــور الكريــم: إن القصــد العام من هذه 
الخطــة هو المحافظة على القيم والعادات 
والتقاليــد األصيلــة ألبنــاء البحريــن التــي 
أبنــاء  بيــن  التكاتــف  صــور  أبهــى  تجســد 
الوطــن الواحــد، والعمل بــروح وطنية؛ من 
أجــل تنميــة الجهود في الحفــاظ على أمن 
الوطن واســتقراره، من خالل تعزيز شعور 
المواطــن باالنتمــاء وجعله ســلوكا إيجابيا 
الجبهــة  تماســك  علــى  يســاعد  ومســؤوال 

الداخلية بين جميع أطياف المجتمع. 
وال يســعني فــي هــذا المقــام، إال أن أعــرب 
عن الشكر الجزيل لمجلس الوزراء برئاسة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
المبــادرة  إقــراره  علــى  آل خليفــة  ســلمان 
واعتبارهــا خطــة وطنيــة وتشــكيل اللجنة 
ينايــر   6 بتاريــخ  الغايــة  لهــذه  الوزاريــة 
2019. والشــكر موصــول إلــى ولــي العهــد 

نائــب القائــد األعلــى، النائــب األول لرئيس 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة علــى 
المســاندة والدعم للمبادرة وإطالق ســموه 

عليها )بحريننا(. 
كما أن كلمة الشكر واجبة إلى ممثل جاللة 
الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، 
رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
على مبادرات ســموه الوطنية ورفع الروح 
مــن  حققــه  ومــا  الشــباب،  لــدى  المعنويــة 
إنجازات عززت الهوية الوطنية البحرينية 

في جميع المحافل الدولية. 
الحضــور الكريــم: كانت البحريــن ومازالت 
بــل  والمــكان،  األرض  فكــرة  مــن  أعمــق 
والمنجــز  والتاريــخ  القيــادة  شــرعية  هــي 
واإلنســان، فهويتنــا البحرينية غنية بالقيم 
والعــادات الموروثــة مــن اآلبــاء واألجــداد 
والمســتمدة مــن ديننــا اإلســالمي الحنيف، 
وإن الهويــة الوطنيــة تشــكل جــزءا أصيالً 
مــن مالمــح الشــخصية البحرينيــة، حيــث 
واحتــرام  والمــروءة  والحكمــة  الســماحة 

اآلخــر والتعايش، وهــي صفة متأصلة بين 
قائد الوطن وشعبه. 

عروبيــة  رســالتها  البحرينيــة  فالهويــة 
وعقيدتها اإلســالم واالعتدال، وهي محل 
اعتــزاز قيادة صاحب الجاللــة الملك التي 
أفاضــت القيــم البحرينيــة األصيلــة علــى 
أبنائها في جميع مساحات الوطن، لتصبح 
راســخة فــي حيــاة المواطــن الــذي يفاخــر 
بهويتــه البحرينيــة الجامعــة، متخــذا مــن 
وحدته الوطنية طريقا نحو المجد والعال. 
عصيــة  تكــون  أن  للبحريــن  أردنــا  وإذا 
علــى أيــة محــاوالت تريــد المســاس بأمــن 
بســلمها  والعبــث  واســتقرارها  البحريــن 
خنــدق  َنْعُبــَر  أن  لنــا  فالبــد  االجتماعــي، 
التطرف والطائفية بقلوب تؤمن باالنتماء 

والمحبة الوطنية. 
أيها الحضور الكريم: هذه الخطة الوطنية، 
َأتت بجهد كبير ومعطيات العمل جســيمة 
للوصــول  مســتمرة؛  اللجــان  واجتماعــات 
والنتيجــة؛  الهــدف  واضحــة  خطــة  إلــى 
لتكــون إطــارا عامــا لعمــل كافــة الجهــات 
في القطاعين العام والخاص ومؤسســات 

مــن  اإلعــالم؛  المدنــي ووســائل  المجتمــع 
أجل تعزيز االنتماء وقيم المواطنة. 

التــي  لّلجــان  بالشــكر  أتقــدم  أننــي  كمــا 
تطوعــت - مشــكورة - وعملــت واجتهدت 
إلعداد هذه الخطة، والتي ســيتم تنفيذها 

من خالل )70( مبادرة وطنية شاملة. 
وفــي الختام، أود التأكيد على أن االنتماء 
والوالء للبحرين بقيادة جاللة الملك، ليس 
نصــا يحتمــل االجتهــاد والتأويل ويختلف 
حولــه التفســير، فالــوالء واالنتمــاء، هوية 
وجــود، وقــدوة حيــة تعيــش فــي النفوس 
البحرينــي  والمواطــن  النصــوص،  قبــل 
شــامخ بوطنــه، معتــز بقيادتــه، ومفتخــر 

بهويته البحرينية العروبية اإلسالمية. 
أســال هللا َأن يوفقَنــا فــي تحقيــق أهداف 
وغايــات هذه الخطــة الوطنيــة الطموحة، 
العــزة  أيــام  البحريــن  علــى  يديــم  وأن 
والمنعــة والرفعــة فــي ظــل قيــادة عاهــل 
بــن  الملــك حمــد  الجاللــة  البــالد صاحــب 

عيسى آل خليفة. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

تســجيلي  فيلــم  عــرض  تــم  ذلــك،  بعــد 

حــول الخطــة الوطنيــة من مرحلــة الفكرة 
إلــى مرحلــة التنفيــذ فــي ضــوء األهــداف 
تــم  كمــا  تتضمنهــا،  التــي  والمبــادرات 
استعراض المراحل التي مرت بها الخطة، 
منذ كانت مبادرة من وزير الداخلية حتى 
وتشــكيل  الــوزراء  مجلــس  مــن  إقرارهــا 
لجنــة لمتابعــة تنفيذها، بعدهــا أعلن راعي 
الحفــل وزير الداخلية، التدشــين الرســمي 
للخطــة الوطنية؛ لتعزيــز االنتماء الوطني 
تعــد  والتــي  المواطنــة،  قيــم  وترســيخ 
أول مشــروع وطنــي يتــم متابعــة تنفيــذه 

إلكترونيا.
وتقــوم الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء 
علــى  المواطنــة،  قيــم  الوطنــي وترســيخ 
تســتهدف  أساســية،  مســارات  خمســة 
مختلــف فئــات المواطنيــن، وفــي كل منها 
مجموعة من المبادرات التي يتم تنفيذها 
إشــراف  تحــت  جهــات  عــدة  جانــب  مــن 
مبــادرات  عــدد  ويبلــغ  التنفيذيــة  اللجنــة 
الخطة نحو 70 مبادرة مختلفة تحقق كل 

منها أهدافا محددة.

المنامة - وزارة الداخلية

إيران تستهدف الهوية الوطنية لتكريس التطرف الطائفي
وزيـــر الداخليـــة: ترســـيخ قيـــم المواطنـــة الضمانـــة األســـاس لتحقيـــق االســـتقرار

وزير الداخلية يدشن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحضور عدد من الوزراء

نشكر سمو ولي العهد 
على مساندة ودعم 

المبادرة وإطالق سموه 
عليها “بحريننا”

البد أن نعُبر خندق 
التطرف والطائفية 

بقلوب تؤمن باالنتماء 
والمحبة الوطنية
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“بــــحــــريــــنــــنــــا” مـــــــبـــــــادرة وطــــنــــيــــة كـــبـــرى

وصفــت فعاليــات إطــاق وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركن الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة الخطة الوطنيــة لتعزيز االنتمــاء الوطني 
وترســيخ قيــم المواطنــة تحــت شــعار “بحريننــا” بالمبــادرة الوطنيــة الكبــرى نحو ترســخ قيــم التســامح والوســطية والتعايش المشــترك 

واالنفتاح على اآلخر.

وأوضحــت الفعاليــات أن تفعيــل مثــل هــذه 
المبــادرات الوطنيــة وإنجاحهــا، لهــو أمر بالغ 
األهميــة؛ ألنهــا تصــب فــي صالــح المجتمــع، 
والصالــح العــام، وتعمــق مــن االنتمــاء للدين 

والوطن.
وقــال وكيــل وزارة التربيــة والتعليم للموارد 
والخدمــات محمــد مبــارك جمعــة لـــ “البــالد”: 
“تشــرفت بالمشــاركة فــي هــذا العمــل، إذ تــم 
وضــع الــرؤى والتصــورات التي تــم ترجمتها 
لعــدد من الخطــط، لُتبرمج بمشــاريع وأعمال 

متكررة للمؤسسات الحكومية المختلفة”.
كمــا أكــد رئيــس شــركة “جيبــك” عبدالرحمن 
جواهــري أن الخطــة الوطنيــة تمثــل إحــدى 

المبــادرات الكبــرى لصاحــب الجاللــة الملــك، 
والتــي ترســخ مــن القيــم المثلــى التــي نشــأ 
المفتــوح  التواصــل  فــي  المجتمــع،  عليهــا 
والرحــب بيــن كل األطيــاف بالمجتمــع، وفي 
تثبيــت مفاهيــم الوالء للوطــن؛ لتكون جزءا 
مــن اليوميات، والواقــع المعاش، بغض النظر 

عن المذهب والدين والثقافة.
البحريــن  جامعــة  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
ريــاض حمــزة “يهمنا جــًدا، أن نكون شــركاء 
فــي هــذه الخطــة الهادفــة لتعزيــز االنتمــاء 
وترسيخ قيم المواطنة؛ ألن تحصين الطالب 
بالمــوروث الوطنــي، وبالقيــم الوطنيــة، أمــر 
فــي  ســواء  األولويــات،  رأس  علــى  نضعــه 

األنشطة الصفية، أو غير الصفية”.
الوطنيــة  المؤسســة  رئيــس  وأوضحــت 
أنــه عندمــا  لحقــوق اإلنســان ماريــا خــوري 
بتنفيذهــا  ونبــدأ  المبــادرة،  صــوت  يتكلــم 
لتعزيز االنتماء الوطني، ســوف يصغي بإذن 
هللا الجميع؛ ألنه صوت الوطن ينادي، ولدي 
القناعــة األكيــدة بأن هــذه المبــادرة برؤيتها، 
ومكوناتهــا المختلفة، ســتكون اســتراتيجية 
فــي  الشــركاء  جميــع  بهــا  ســيعمل  مميــزة، 

الوطن.
األوقــاف  مجلــس  رئيــس  أكــد  وبالســياق، 
الســنية راشــد الهاجــري أهميــة تفعيــل مثــل 
هــذه المبادرات الوطنيــة المهمة، بين الحين 

واآلخــر، ألهميتهــا، وألنهــا تصــب فــي صالح 
المجتمــع، والمطلــوب مــن الجميــع مــن واقع 
المســؤولية، االلتفــاف حــول هذه المشــاريع، 
والتفاعــل معهــا، والعمل على اإلســهام فيها؛ 

ألنها تعمق االنتماء للدين والوطن”.
الســنية  األوقــاف  إدارة  فــي  “نهتــم  وأكمــل 

جاهديــن لوضــع أيدينــا فــي يــد مثــل هــذه 
المشــاريع والفعاليــات، والدفع بهــا قدًما، بما 

فيه من صالح البالد والعباد”.
التمييــز  بمحكمــة  القاضــي  رفــع  بــدوره، 
الشــرعية، رئيــس بعثة الحــج عدنان القطان 
الداخليــة،  لوزيــر  وتقديــره  شــكره  خالــص 

لرعايتــه هــذا الحفــل، قائــال “ال شــك أن هذه 
الرؤيــة تأتــي انطالقا وتحقيقــا لرؤية جاللة 
الملــك، والــذي يدعــو دوًما للعيش المشــترك 

والتسامح والوسطية”.
وأضــاف القطان “حب الوطن من األولويات، 
فــي  تعالــى  هللا  غرســه  فطــري  وغــرس 
النفــوس، وواجــب وطنــي، فــي هــذا الوطــن 
عشــنا وترعرعنا وتعلمنــا، ووفقنا فيه باألمن 
واألمــان، ولــذا فإن تحقيق هــذه الرؤية التي 
أســس لهــا منــذ 3 ســنوات مطلــب ألن فيهــا 
الخيــر الكثيــر للوطــن وللمجتمــع، ولتحقيقها 
البــد مــن تعاضــد وتكاتف جميع المؤسســات 
وزارات  راســها  وعلــى  واألهليــة،  الرســمية 
التربية والتعليم، واإلعالم، وشــؤون الشباب 
والرياضــة، وكل الجهات التي تعتني بالنشــأ، 
وبالشباب والفتيات، عبر غرس هذه المعاني 

في نفوسهم،حتى نحقق الخير لبلدنا”.

والـــوســـطـــيـــة والـــتـــعـــايـــش  ــح  ــامـ ــسـ ــتـ الـ ــز  ــزيـ ــعـ تـ ــو  ــحـ نـ ــوة  ــ ــط ــ خ  :”^“ لـــــ  ــات  ــيـ ــالـ ــعـ فـ
إبراهيم النهام

الهوية البحرينية رسالتها 
عروبية وعقيدتها 

اإلسالم واالعتدال ومحل 
اعتزاز جاللة الملك

خطة وطنية لتعزيز 
االنتماء تقوم على 

5 مسارات وتنفذ 
بـ70 مبادرة شاملة



“العاصمة” تفوز بـ “درع الحكومة الذكية العربية”
احتياجاتهم رصـــد  ــي  ف ــي  ــال األه ــراك  ــ إش عــبــدالــرحــمــن:  ــن  ب هــشــام 

حققــت محافظــة العاصمــة إنجــاًزا مهًمــا على المســتوى العربــي بفوزهــا بجائــزة “درع الحكومة 
الذكيــة العربيــة” للعام 2019، التــي يمنحها المركز العربي لتكنولوجيا الخدمات الذكية واالبتكار 
لحكومــات الــدول العربّيــة والمؤسســات الرســمية التــي تتماشــى تطبيقاتهــا والتقنيــات التــي 

تستخدمها على اإلنترنت مع المعايير الدولّية للمواقع اإللكترونية الرسمية.

للمحافظــة  التابــع  “عاصمتــي”  تطبيــق  ونــال 
الجائــزة التي تســلمها محافظ العاصمة الشــيخ 
حفــل  فــي  خليفــة  آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام 
أقيــم بالقاهــرة بحضــور األميــن العــام لمجلــس 
الوحــدة االقتصاديــة العربيــة وعــدد مــن كبــار 
الشــخصيات ورؤســاء ومديــري عــدد كبيــر من 
المؤسســات الحكومية والشــركات الخاصة من 
مختلــف الــدول العربيــة. وأعــرب المحافظ عن 
الــذي يجســد  المشــرف  بهــذا اإلنجــاز  اعتــزازه 
دعــم وتوجيهــات وزيــر الداخليــة الفريــق أول 
ركــن الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفــة على 
االرتقــاء بالعمــل فــي المحافظــة مــن خــال مد 
جســور التواصــل مــع األهالــي بهــدف االهتمــام 

والتعــاون  بالتنســيق  وتلبيتهــا  باحتياجاتهــم 
جهــة  مــن  االختصــاص  ذات  الجهــات  مــع 
وتذييــل الصعوبــات التــي قــد تواجــه األهالــي 
باســتطاعة  أنــه  إلــى  ونــوه  ثانيــة.  جهــة  مــن 
التطبيــق الوصــول إلى أكبر شــريحة ممكنة من 
الراغبيــن فــي التواصــل مع محافظــة العاصمة؛ 
بغــرض االطــاع على جميــع أنشــطة وفعاليات 
المحافظة وتقديم اقتراحاتهم واستفســاراتهم 
العاصمــة؛  فــي  المجالــس  دليــل  جانــب  إلــى 
ليضيف ذلك مزيًدا من الديناميكية على آليات 
التواصــل مــع األهالــي وتحقيــق تنــوع حقيقــي 
بيــن رغبــات الجميــع، واألهــم مــن ذلــك إشــراك 
أهالــي العاصمــة فــي عملية رصــد احتياجاتهم، 

وهــذا هــو جوهــر فــوز المحافظة بهــذه الجائزة 
لدورها في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية.

وأضــاف أن تطبيــق “عاصمتي” للهواتف الذكية 
يندرج ضمن خطة المحافظة لتحديث وتطوير 

قنــوات تواصلهــا لتأخذ المحافظة علــى عاتقها 
مســؤولية إدراج 20 قنــاة تواصليــة مع األهالي 
برنامــج  ضمــن  واإللكترونــي  المباشــر  بشــقيها 

عملها.

المنامة - محافظة العاصمة

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

للتظلمــات  العامــة  األمانــة  اســتقبلت 
أمس وفــًدا من المفوضيــة األميركية 
برئاســة  الدوليــة  الدينيــة  للحريــات 
نائب رئيس المفوضية غايل مانشين، 
لمملكــة  ــا  حاليًّ زيارتهــم  بمناســبة 
األميــن  بهــم  البحريــن، حيــث رحــب 

العام للتظلمات نواف المعاودة.
مــد  علــى  األمانــة  حــرص  وأكــد 
مــع  واالتصــال  التفاهــم  جســور 
المهتمــة  والهيئــات  المؤسســات 
ا؛ تعزيًزا  ا ودوليًّ بمجال عملها محليًّ
لمبــدأ الشــفافية وتفعياً ألنشــطة 

التعــاون الدولي والتطوير، منوًها 
إلى أن األمانة ســبق أن اســتقبلت 
وفــًدا مــن المفوضيــة فــي نوفمبر 
األميــن  قــّدم  2017.ثــم  العــام  مــن 
العام للتظلمــات عرًضا ألعضاء الوفد 
وأعمــال  جهــود  أهــم  حــول  الزائــر 
األمانــة العامــة للتظلمــات ومفوضيــة 
فــي  الســجناء والمحتجزيــن  حقــوق 
إلــى  تهــدف  التــي  الماضيــة  الفتــرة 
خدمــة الجهور فــي مجاالت تخصص 
كل منهما، ضمن منظومة أشمل تعنى 
مبــادئ  احتــرام  بتعزيــز  باالهتمــام 
حقــوق اإلنســان علــى األصعــدة كافة 

داخل البحرين.

“التظلمات” تستقبل وفد المفوضية األميركية

سمو الشيخة ثاجبة تنيب الشيخة مروة لحفل “همتي ألمتي”
تشــييد مبنــى لألســر المنتجة علــى أرض تبرعــت بها قرينــة العاهل

أنابت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة، حرم رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة، حرم المغفور 
لــه الشــيخ خالــد بــن ســلمان بن عبــدهللا آل خليفة الشــيخة مروة بنــت عبدالرحمن آل خليفــة، لحضور الحفل الخيــرى “همتي ألمتــي”، الذي تنظمه 
لجنــة األعمــال الخيريــة بجمعية اإلصالح برعاية ســموها ســنويا، وذلك بقاعة الكوهجي بمنطقة الجنبية، بحضــور جمع كبير من صاحبات األيادي 

البيضاء بمملكة البحرين.

 وســوف يخصص ريع الحفــل هذا العام إلقامة 
مبنــى لألســر المنتجــة بالجمعيــة علــى األرض 
التــي تبرعت بها قرينة العاهل رئيســة المجلس 
األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 
قالــي  فــي  خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 

بمحافظة المحرق.
وبهذه المناسبة، ثمنت الشيخة مروة آل خليفة 
حــرص ســمو الشــيخة ثاجبــة بنــت ســلمان آل 
خليفة على إنابتها لحضور هذا الحفل الخيري، 
والــذي يــدل علــى مــا تتحلــى بــه ســموها مــن 
حــب للخيــر والعطــاء، والرغبة األكيــدة في مد 
يــد العــون لــكل محتــاج، متمنيــة عودة ســموها 

ســالمة إلــى أرض الوطــن قريًبــا، مشــيدة بــدور 
جمعيــة اإلصاح الرائــد في حرصها على تنويع 
المســاعدات التي تقدمها لألسر المتعففة داخل 
مســاعدة  فــي  والمتمثلــة  وخارجهــا  البحريــن 
الشــعوب التــي تعانــي مــن الفقــر وتحتــاج إلــى 
القائمــون  يبذلــه  مــا  مثمنــة  والتعليــم،  العــاج 
على الجمعية من جهد في ســبيل تعزيز انتماء 
المجتمــع البحرينــي إلــى شــعوب العالــم العربي 
أرض  علــى  الجميــع  أن  مؤكــدة  واإلســامي، 
مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعًبا يقدمون 
الــدول  لمســاعدة  اســتطاعتهم  فــي  مــا  كل 

اإلسامية والعربية الشقيقة.

وقالــت رئيســة لجنة األســر المنتجــة بالجمعية 
سلوى الكوهجي، حرصنا من خال اللجنة على 
تحويل األســر المتعففة إلى أســر منتجة، وذلك 
المهــارات  مختلــف  علــى  تدريبهــم  خــال  مــن 
ليصبحــوا أصحاب مشــاريع صغيــرة، وقد بدأنا 
منذ عام 2008 بأســرتين ورأس مال قدرة 200 
دينار، واآلن وصل عدد األســر المســتفيدة 195 
أســرة، كما قمنا على مــدار عامين بتدريب أكثر 
مــن 500 متدربــة من خال 90 دورة إلكســابهم 
مهارات تمكنهم من إنشــاء مشاريعهن الخاصة، 
أصحــاب  تبرعــات  نوّجــه  ســوف  العــام  وهــذا 
األيــادي البيضاء لبناء مقر لألســر المنتجة على 

قطعة أرض تبرعت بها مشكورة صاحبة السمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم الخليفة 

في قالي بمحافظة المحرق.
وأضافت، وجهنا تبرعات العام الماضي لتشييد 
مشــروع  وهــو  ســريانكا،  فــي  الفاتــح  معهــد 
تنمــوي وتعليمــي وتربوي وقد تــم افتتاحه في 
ينايــر الماضــي، كما قمنا بعدة زيــارات خارجية 
لعــدد مــن الــدول المتضــررة، ومشــروعنا القادم 
خاص بتشــييد ســكن داخلي للطلبــة، الفته إلى 

أن الجمعيــة لديهــا العديــد من المنافــذ الخيرية 
البيضــاء  األيــادي  ألصحــاب  الفرصــة  لتــرك 
اختيــار المــكان الذي يريدون توجيــه تبرعاتهم 
إليــه ســواء للمشــاريع التــي تقــام لصالح األســر 
المتعففة في مملكة البحرين، أو في غيرها من 
الدول اإلســامية المنكوبة مثل ســوريا واليمن 

وسريانكا وغيرها.

وفي ختام الحفل، قدمت إدارة العمل النســائي 
الشــيخة  ســمو  إلــى  تذكاريــة  درعــا  الخيــري 
ثاجبــة بنــت ســلمان آل خليفة تســلمته بالنيابة 
عنهــا الشــيخة مروة بنــت عبدالرحمــن لرعايتها 
الكريمــة والدائمة لهذا الحفل الذي تضمن عدًدا 
ا عــن  مــن الفقــرات اإلنشــادية وفيلًمــا تســجيليًّ

مشروعات اللجنة.

المحرق - جمعية اإلصالح

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماءالمنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الرابــع  الدولــي  البحريــن  مؤتمــر  ينعقــد 
للقيــادة التحويليــة األحــد المقبــل بفنــدق 
الكهربــاء  وزيــر  برعايــة  بــازا  كــراون 
وبحضــور  ميــرزا  عبدالحســين  والمــاء 
كبــار المســؤولين والمختصيــن واكثــر مــن 
المعلومــات  تبــادل  بهــدف  مشــارًكا؛   150
والخبرات العملية المتعلقة بجميع جوانب 
العمليــات اإلدارية واإلســتراتيجية وآليات 
تطويــر  فــي  اإلداريــة  القــرارات  اتخــاذ 
وكيفيــة  المتجــددة  الطاقــة  اســتخدامات 
اجتيــاز األزمــات المؤسســية والعمــل علــى 
تنميــة المهــارات القيادية.وقــال ميــرزا إن 
نجــاح  مفتــاح  الفاعلــة  اإلداريــة  القيــادة 
أن  شــك  وال  القطاعيــن،  فــي  التغييــر 
االهتمــام بمفهــوم القيــادة التحويلية الذي 
تــدور حوله محاور المؤتمر يشــكل عنصًرا 
أساسا للمؤسسات والشركات في البحرين 
ودول مجلس التعاون، في ظل التحديات 

والتغيرات المتسارعة.

مؤتمر البحرين 
للقيادة التحويلية 

ينطلق األحد

اســتقبل وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بمكتبه في شــؤون البلديات، ممثل الدائرة الثامنة في 
محافظة العاصمة النائب فاضل السواد وممثل الدائرة التاسعة في محافظة العاصمة النائب عمار آل عباس بحضور وكيل الوزارة 

لشؤون األشغال أحمد الخياط ومدير عام أمانة العاصمة شوقية حميدان وعدد من المسؤولين في الوزارة. 

خلــف  الوزيــر  رحــب  اللقــاء  بدايــة  وفــي 
بالنائبين الســواد وآل عباس، مشــيدا بالدور 
الوطنــي الكبير الذي يقدمــه مجلس النواب 
مؤكــدا  والمواطنيــن،  الوطــن  خدمــة  فــي 
الســلطتين  بيــن  المســتمر  التعــاون  أهميــة 
التشــريعية والتنفيذيــة؛ مــن أجــل الصالــح 

العام. 
وتــم خال اللقــاء بحث عدد مــن المواضيع 
الثامنــة  الدائــرة  باحتياجــات  المتعلقــة 
والتاســعة في محافظــة العاصمة والمتعلقة 
بتطوير الشــوارع الرئيســة داخــل الدائرتين 
وكذلــك تطوير المشــاريع الخدمية التي من 

أهمها تطوير سوق سترة المركزية. 
كما نوقشت متابعة تنفيذ المخطط الهيكلي 
في النبيه صالح إلى جانب مناقشــة طلبات 

الصــرف الصحــي وتصريــف ميــاه األمطــار، 
وتطوير وصيانة الحدائق في منطقة سترة. 
وشدد الوزير خلف على حرص الوزارة على 
تنفيــذ توجيهــات مجلــس الــوزراء برئاســة 

الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بالعمل 
للمواطنيــن  الخدمــات  أفضــل  توفيــر  علــى 

والمقيمين.

وزير األشغال وشؤون البلديات ملتقيا النائبين فاضل السواد وعمار آل عباس

خلف: تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بتوفير أفضل الخدمات

الواقع الخدمي لـ “العاصمة” على بساط البحث

10local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

أعربــت وزارة شــؤون اإلعــالم عــن خالــص التعــازي وصــادق المواســاة بوفــاة 
المصور الصحافي المغفور له بإذن هللا تعالى علي يعقوب عبدهللا السادة الذي 
انتقــل إلــى رحمــة هللا تعالــى أمــس األول عــن عمــر ناهــز 67 عاًما، بعد ســنوات 
طويلة من العطاء واإلخالص في حب الوطن واإلبداع الصحافي واإلعالمي. 

وقالــت الــوزارة فــي بيان “إن األســرة 
مملكــة  فــي  واإلعاميــة  الصحافيــة 
البحريــن فقــدت إحــدى الشــخصيات 
نموذجــا  كانــت  التــي  اإلعاميــة 
والكفــاءة  العمــل  فــي  لإلخــاص 
المهنية طول مسيرة عملها في وزارة 

اإلعام حتى تقاعدها”.
وأكدت أن وزارة شؤون اإلعام تعتز 
وتذكر بكل الخيــر والتقدير عطاءات 
الراحــل )رحمة هللا عليه( وإســهاماته 
بالعمــل  النهــوض  فــي  المتميــزة 

اإلعامي. 
انضــم  الســادة  علــي  المرحــوم  وكان 
إلــى أســرة العمــل بــوزارة اإلعام في 
فتــرة الســبعينات فــي قســم التصوير 

الصحافــي، إذ كان يصــور المقابــات 
ألصحــاب الســمو والمعالي والســعادة 
وكبار المســؤولين وفعاليات وأنشطة 
زياراتهــم  وفــي  المختلفــة،  الدولــة 

الرسمية ومشاركاتهم الخارجية.
اإلعامييــن  مــن  الفقيــد  وكان 
جــد  بــكل  عملهــم  بــأداء  الملتزميــن 
وإخــاص وتفــان، وكان )رحمــه هللا( 
يتمتــع بأخــاق عاليــة وتواضــع كبيــر 
زمائــه  جميــع  مــع  طيبــة  وعاقــات 
ومنســوبي اإلعام وكبار الصحافيين 
للمثابــرة  إذ كان مثــاال  المملكــة،  فــي 
والعطاء، ومحبا لجميع العاملين معه 
لذا كســب تبادل شعور المحبة مع كل 

من عرفه.

“اإلعالم” تنعى المصور علي السادة

تسليم درع تذكارية 
للشيخة ثاجبة على 

رعايتها الكريمة 
والدائمة للحفل

“روائع الآللئ ” يعزز 
مكانة البحرين عالميا

أكــد الرئيــس التنفيــذي لمعهــد “دانــات” كينيــث ســكارات أن المعهد يولي تطوير قطــاع اللؤلؤ البحرينــي اهتماًما كبيًرا في إطار مشــروع الخطة 
الوطنيــة إلحيــاء قطــاع اللؤلــؤ في المملكة التي تأتي ضمن مشــاريع ومبادرات اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بهدف تعزيز ســمعة البحرين بصفتها مركًزا رائدا للخبرة 
في مجال اللؤلؤ واألحجار الكريمة، ونافذة على األسواق العالمية لخدمة العمالء المحليين والعالميين، وليصبح المعهد من أفضل المعاهد في 

العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والتأكد من طبيعة تكوينه.

وأشــار ســكارات إلى أن عقد البحرين لمعرض 
روائــع الآللــئ الطبيعيــة كأحــد أكبــر المعــارض 
التــي يتــم تنظيمها فــي مجال اللؤلــؤ بالتعاون 
بيــن دار كريســتيز للمــزادات، ومعهــد البحرين 
للؤلــؤ واألحجــار الكريمة )دانــات( خال الفترة 
فورســيزونز،  بفنــدق   2019 مــارس   31  -  28

ممركــزا  المملكــة  مكانــة  تعزيــز  فــي  سيســهم 
عالميــا لتجــارة اللؤلــؤ الطبيعــي؛ انطاقــا مــن 
أهميــة اللؤلؤ فــي تاريخ البحرين وما عرف به 

من سمعة متميزة على مستوى العالم.
ونوه بأنه ســيتم خال المعرض الذي ســيفتح 
أبوابــه أمام الجمهور عــرض مجموعة مختارة 

مــن أكثر من 50 لؤلؤة اســتثنائية ومجوهرات 
ثمينــة أخــرى معتمــدة جميعهــا من قبــل معهد 
)دانــات(، الفًتــا إلى أن المعرض ســيمثل إحدى 
الراميــة  المبــادرات  المهمــة ضمــن  الخطــوات 
لمواصلة ترسيخ قطاع اللؤلؤ البحريني، داعًيا 
الجمهور لحضور المعرض واالستمتاع بتجربة 

ومجوهــرات  آللــئ  علــى  باالطــاع  فريــدة 
استثنائية.

واألحجــار  للؤلــؤ  البحريــن  معهــد  أن  يذكــر 
 2017 بالعــام  تأسيســه  تــم  “دانــات”  الكريمــة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  تنفيــًذا 
األميــر ســلمان بن حمد آل خليفــة في الملتقى 
الحكومي 2017 وتماشــًيا مــع الخطة الوطنية 
إلحيــاء قطــاع اللؤلــؤ فــي البحرين التــي تأتي 
برئاســة  التنســيقية  اللجنــة  مشــاريع  ضمــن 
ســموه. ويضــم “دانــات” مختبــًرا ذا مواصفات 
عاليــة يحــوي أحــدث األجهــزة المتطــورة فــي 
ومحليــة  عالميــة  وخبــرات  الفحــص،  مجــال 

عملت في أفضل المعاهد وكبرى المختبرات.

المنامة - بنا

عرض 50 
لؤلؤة 

استثنائية 
ومجوهرات 

ثمينة معتمدة 
من “دانات”
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واتســـاب” “إجابـــات  النـــواب  أســـئلة  علـــى  الوزيـــر  ردود  الكوهجـــي: 
قــال وزيــر اإلســكان باســم الحمــر إن التوزيعــات اإلســكانية تقــوم علــى معياريــن 
أساســيين، وهمــا معيــار األقدميــة الــذي يراعــى فيــه موقع المشــروع، ورغبــة مقدم 

الطلب، ومكان إقامة اآلباء واألجداد، ومكان مقدم الطلب.

يراعــى  الثانــي  المعيــار  أن  إلــى  وأشــار 
فيــه موقع المشــروع والظروف الســكنية 

للمواطن وحالته المادية والصحية.
صالحياتــه  يمــارس  لــم  أنــه  إلــى  ولفــت 
التقديريــة فيما يتعلــق بالتوزيعات، وإنما 
أوكل ذلك إلى لجنة مختصة في الوزارة.

وذكــر أن هنــاك 55 ألــف مواطــن موجــود 
هــذا  وأن  حاليــا،  االنتظــار  قوائــم  علــى 
العدد متغير بحسب التوزيعات وتسجيل 
الطلبات جديدة وإحياء الطلبات المعلقة.

ولفــت إلى تتوزع علــى المحافظات وفقا 
لنسبتها إلى 19 % بالمحرق، و35 % في 
الشــمالية، و28 % فــي العاصمــة، و18 % 

في الجنوبية.
فــي  الطلبــات  أعــاد  ارتفــاع  أن  وبيــن 

ارتفــاع  إلــى  راجــع  الشــمالية  المحافظــة 
نسبة الســكان فيها، والتي تصل إلى نحو 

150 ألف نسمة.
وعلــق أن المجتمع البحريني فتي وعليه، 
فــإن الــوزارة تعمل علــى اســتهداف الفئة 
مــن  انتفاعهــم  الشــبابية؛ لضمــان ســرعة 

الخدمة اإلسكانية.
وأشــار إلى أن ثبات نســب قوائم االنتظار 
راجع إلى اســتمرار دخول طلبات جديدة 
علــى قوائــم االنتظــار، والتــي تصــل إلــى 
نحو 60 %، حيث تبلغ نســبة الموجودين 
علــى القوائــم ممن تزيــد أعمارهم عن 39 

سنة نحو 30 %.
ولفــت إلــى أن معاييــر اإلســكان الحاليــة 
المواطنيــن  مــن   %  80 لعــدد  تتيــح 

الخدمــة  علــى  الحصــول  المتزوجيــن 
اإلسكانية، وهي تعتبر من النسب األعلى 

في العالم.
مــن جهتــه، انتقــد النائب حمــد الكوهجي 
ردود وزيــر اإلســكان علــى أســئلة النــواب 
عــن  بالحديــث  مليئــة  أنهــا  رأى  التــي 

علــى  رده  واصفــا  الــوزارة،  إنجــازات 
استفســاراته بشــأن مشــاريع الــوزارة فــي 

البسيتين بأنها “إجابات واتساب”.
وطالــب وزيــر اإلســكان رئيــس المجلــس 
بوضع حد للنواب فيما يتحدثون فيه من 

مواضيع خارجة عن موضوع السؤال.

معصومة عبدالرحيمحمد الكوهجي

عزوف المواطنين عن ضم أبنائهم في “الحكومية”
ــا ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ نــــــقــــــل الـــــطـــــلـــــبـــــة “أتــــــــــخــــــــــم” مـ
وصف النائب محمد العباسي إجابة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي باإلنشائية 
والتــي لــم تتضمــن أرقامــا تفصيليــة. وأشــار إلــى أن هذه المبانــي المتهالكــة يرتادها 

أبناؤنا الطلبة، وهي تفتقر البيئة الصالحة والمهيأة للتعلم.

ولفــت إلــى أن الوزير أشــار فــي إجابته 
خطــط  وجــود  إلــى  استفســاراته  عــن 
إخــالء  إلــى  اللجــوء  حــال  فــي  بديلــة 
المبانــي المتهالكــة دون توضيــح هــذه 

الخطط.
وبيــن أن توزيــع الطلبــة علــى المدارس 
إخالؤهــا  تــم  التــي  للمــدارس  القريبــة 
علــى  الضغــط  فــي  يتســبب  للصيانــة 
المــدارس  لتلــك  االســتيعابية  الطاقــة 
ممــا يؤثر ســلبا على العمليــة التعليمية، 
علــى  الســيطرة  عمليــة  مــن  ويصعــب 

الطلبة.
مشــكلة  المتنقلــة  الفصــول  أن  وتابــع 
منهــا  للتخلــص  الخطــط  وضــع  ينبغــي 
بديلــة  كخطــة  اعتمادهــا  يتــم  أن  ال 

الستيعاب أعداد أكبر من الطلبة.
وأضــاف أن توفيــر مقعــد لــكل طالب ال 
يعتبــر إنجــازا للــوزارة، وإنمــا المطلــوب 

هو توفير بيئة صالحة للتعليم.
وذكــر أن األســاس األهــم فــي المدارس 
هــي المباني والمرافــق التعليمية، داعيا 
المحــرق،  مــدارس  زيــارة  إلــى  الوزيــر 
والتــي وصلــت لحال يرثى لــه، مما أدى 
إرســال  عــن  المواطنيــن  عــزوف  إلــى 

أبنائهم للمدارس الحكومية.
ولفــت إلــى أنه في حال كانت المشــكلة 
النــواب  فمجلــس  بالميزانيــة،  متعلقــة 
مســتعد ألن يضــع يــده فــي يــد الــوزارة 
لتوفيــر  الالزمــة  الموازنــات  لتوفيــر 

المرافق والمباني المناسبة. محمد العباسي
رسالة للنائب عيسى القاضي تتضمن مقترحا برغبة يطلب فيه استمالك

 األرض المملوكة سابقا لشركة بتلكو وتحويلها لمتنزه ألهالي مدينة عيسى.
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مجلــس  جلســة  حضــور  عــن  اعتــذر 
النواب الخامسة عشرة كل من النائب 

عادل العسومي وهشام العشيري.

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: خليل إبراهيم

اعتذار العسومي 
والعشيري

عــن  السيســي  محمــد  النائــب  عبــر 
اســتيائه من تكرر اعتذار وزير شؤون 
الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد عــن 

حضور جلسة النواب.
الوزيــر  يعتــذر  الثانيــة  للمــرة  وقــال: 
عــن حضور الجلســة ألســباب أعتبرها 

واهية.
وتابــع أن الوزيــر يبرر غيابه بانشــغاله 
بمهــام أخرى، فما المهام األخرى األهم 

من حضور جلسة النواب.
وختــم: أتمنــى أال يتكرر هــذا االعتذار 

من الوزير أو غيره.

السيسي 
“زعالن” على 

الوزير المؤيد

قــال وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمي إن 
المتهالكــة  المبانــي  مــن  للطــالب  الــوزارة  نقــل 
كان  أخــرى  مــدارس  إلــى  المــدارس  ببعــض 
إجــراًء اضطراريــا، حيــث كان أمام الــوزارة إما 
خيــار اإلبقــاء عليهم في تلــك المباني المتهالكة 
مــدارس  إلــى  نقلهــم  أو  للخطــر،  وتعريضهــم 

أخرى.
جــاء ذلــك فــي رده علــى ســؤال للنائــب محمــد 
العباســي، حيــث أشــار إلــى أن أعمــال الصيانــة 
غالبــا مــا تكــون فــي فتــرة الصيــف الســتغالل 

غياب الطلبة والكادر التعليمي.
المــدارس  أوضــاع  دراســة  تمــت  أنــه  وأضــاف 

اإلنشــائية، وتــم تكليف شــركتين متخصصتين 
فــي المجال اإلنشــائي وعرضتا دراســتهما على 
أن  علــى  التأكيــد  تــم  الــوزراء، حيــث  مجلــس 

تكون المباني آمنة وتوفر السالمة للطلبة، ومن 
ثــم يتم النظر في المــدارس التي تحتاج إعادة 

إنشاء أو إنشاء مدارس جديدة.
وأشــار إلى أن الوزارة تتأكد بشــكل مســتمر من 
ســالمة المبانــي وتخلــي المتهالكــة منهــا، إلــى 
جانــب نقــل الطلبــة بشــكل مؤقت إلــى مدارس 
أخــرى، إلــى حيــن إصالح هــذه المبانــي وإعادة 
الطلبــة لهــا. وذكــر أن الــوزارة تقوم بعمــل جبار 
يوميــا بنقلهــا أكثر من 37 ألف طالب من المنزل 

إلى المدرسة والعكس.
وقــال: إن مملكةالبحريــن تعــد مــن أولى الدول 

في العالم التي وفرت التعليم النظامي.

نقــل الطلبــة لمــدارس أخــرى إجــراء مؤقــت واضطــراري

شركتان لدراسة أوضاع مباني “التربية”

نقص الموارد يعيق تأهيل “فرجان المحرق”
البـــدء فـــي “شـــرق ســـترة” رهـــن توفـــر الميزانيـــة والموافقـــات التخطيطيـــة

النائــب إبراهيــم النفيعــي وزيــر اإلســكان  دعــا 
باســم الحمــر لزيــارة فرجــان المحــرق القديمــة 

واالستماع لشكاوى أهاليها وهمومهم. 
جــاء ذلــك فــي ســياق مطالبــة النائــب للوزيــر 
وإعمــار  بإعــادة  الملــك  جاللــة  أوامــر  بتنفيــذ 

وتأهيل هذه الفرجان.
المناطــق  إحيــاء  موضــوع  أن  الوزيــر  وعلــق 
فــي  يتمثــل  األول  لســببين،  مهــم  القديمــة 
إعــادة الهويــة االجتماعيــة والثقافيــة للمنطقة، 
الهويــة  علــى  الحفــاظ  فــي  يتمثــل  والثانــي 
هنــاك  أن  وأضــاف  المناطــق.  لهــذه  المعماريــة 
رغبــة أكيــدة الســتهداف إحيــاء هــذه المناطــق 
المرافــق والمنافــع  للســكن، وتطويــر  وتهيئتهــا 
األخــرى الداعمــة؛ لتلبيــة احتياجــات القاطنيــن 

بهــا بمــا يتــالءم مــع المتطلبــات الحاليــة، حيث 
أجــرت الوزارة الدراســات األولية والمســوحات 
التفصيليــة لمنطقة الفرجــان القديمة بالمحرق، 
وتــم تحديــد وتصنيــف أوضــاع البيــوت فيهــا، 
الحدائــق  توفيــر  مــن  األحيــاء  ومتطلبــات 
والمواقــف العامــة. وأضــاف أن الــوزارة تؤمــن 
بهذا المشروع، إال أنه ينقصها اإلمكانات المالية 

والبشرية للتعامل مع هذا لمشروع.
وفي رده على استفســار بشــأن مشــروع مدينة 
شــرق ســترة، أوضــح الوزيــر أن الــوزارة انتهت 
مــن أعمــال الدفــان البحــري فــي مدينــة شــرق 
البــدء  موعــد  وأن  التصاميــم،  وإعــداد  ســترة 
الموافقــات  بجهوزيــة  مرهــون  المشــروع  فــي 

إبراهيم النفيعيالتخطيطية النهائية وتوفر الميزانية.

غانم البوعينين

رفــض مجلس النــواب مقترحا برغبة 
الســتزراع  حكوميــة  شــركة  بإنشــاء 
وصيــد الروبيــان بالطرق المســموحة، 
أســهمها  مــن  نســبة  تكــون  بحيــث 

لحاملي رخص الروبيان.
بــدر  النائــب  قــال  التصويــت،  وقبــل 
إلــى  يهــدف  االقتــراح  إن  الدوســري 
الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  إشــراك 
الروبيــان  صيــد  رخــص  وأصحــاب 

فــي أســهم بهــذه الشــركة؛ لتعويضهم 
عــن األضــرار التــي أصابتهــم نتيجــة 
قرارات تنظيم الصيد األخيرة. وأشار 
النائــب محمــد السيســي إلــى أنــه مــع 
وقــف تدميــر البيئة البحريــة والصيد 
بالكراف، إال أن ذلك ال يمنع من إيجاد 
الحلــول التــي تعــوض الصياديــن عن 
األضــرار التــي لحقــت بالصياديــن من 

قرار منع الصيد بالكراف.

“النواب” يطيح بـ “شركة الروبيان”

مــرر مجلــس النــواب مقترحــا برغبــة 
اإلســكان  وزارة  تقييــم  إلعــادة 
بتفــاوت  الســكنية  الوحــدات  أســعار 
اإلســكانية  للوحــدات  المســاحات 

الموزعة على المواطنين.
وقبــل التصويــت، قــال النائــب حمــد 
الكوهجــي إن الكثيــر من المحافظات 
مختلفــة  إســكانية  مشــاريع  فيهــا 
المقتــرح  جــاء  وعليــه  المســاحات، 
فــي  المواطنيــن  بيــن  للمســاواة 

مساحات الوحدات السكنية.
وحــدات  توزيــع  أن  إلــى  وأشــار 
مواطنيــن  علــى  مختلفــة  بمســاحات 
من ذوي مســتوى معيشــي واحد يعد 
مخالفــا لمبدأ العدالة والمســاواة التي 
كفلها الدســتور للمواطنين. ولفت إلى 
أن الــوزارة إمــا أن تلتــزم بمســاحات 
متســاوية أو أن تخفــض أقســاط مــن 
يحصلــون علــى وحدات ســكنية ذات 

مساحات أقل من اآلخرين.
هنــاك  أن  قمبــر  عمــار  النائــب  ورأى 
بنفــس  خاصــة  ســكنية  مشــاريع 
تنفذهــا  التــي  الوحــدات  مســاحات 

أفضــل  هندســتها  أن  إال  الحكومــة، 
منها.

ومــن جانب آخر، وافق المجلس على 
مقترح يحصــر التصويت لالنتخابات 
البلديــة للمواطنيــن المتواجديــن فــي 
الخــارج، وذلــك بالطريقــة العاديــة أو 

الوسائل اإللكترونية. 
فيــه  فشــل  وقــت  فــي  ذلــك  ويأتــي 
يتيــح  مقتــرح  علــى  التصويــت 
التصويــت لألجانــب أيضــا فــي حــال 

تواجدهم خارج البالد.

تسعير الوحدات حسب المساحة

عمار قمبر 



10 سنوات لمتهم وابن خاله الهارب وإسقاط جنسيتيهما
المقبـــوض عليـــه أديـــن بالتـــدرب علـــى اســـتعمال األســـلحة والمفرقعـــات

الرابعــة  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  عاقبــت 
العــراق(  فــي  ومقيــم  هــارب  )أحدهمــا  شــابين 
بســجنهما لمــدة 10 ســنوات وبتغريــم كل منهما 
100 ألــف دينار، وبتغريم األول مبلغ 100 دينار 
إضافية، فضال عن إســقاط الجنسية البحرينية 
خــال  )ابــن  الثانــي  بتدريــب  إلدانتهمــا  عنهمــا؛ 
المتهــم األول( لألخيــر على اســتعمال األســلحة 
لعوائــل  لنقلهــا  أمــواال  وتســليمه  والمتفجــرات 
المطلوبيــن والمحكــوم عليهم بقضايــا إرهابية، 
كمــا أمــرت بمصــادرة المضبوطات.وجــاء فــي 
وردت  كانــت  معلومــات  أن  القضيــة  أوراق 
العناصــر  بعــض  أن  مفادهــا  األمنيــة،  للجهــات 
تدريبــات  فيهــا  وتلقــوا  العــراق  إلــى  ســافروا 
عسكرية على استعمال مختلف أنواع األسلحة 
التحقيــق  مقاومــة  وأســاليب  والمتفجــرات، 
ــات؛ وذلك بهدف القيام بأعمال إرهابية  واألمنيَّ

داخل مملكة البحرين.
ضابــط  أجراهــا  التــي  التحريــات  وتوصلــت 
البحث والتحري إلى قيام المتهم الثاني )هارب 

ومطلــوب أمنيــا( بتجنيــد المتهــم األول، والذي 
ســافر إلــى العــراق 3 مــرات خــالل األعــوام مــن 
2017، إذ تلقــى فيهــا تدريبــات  2015 وحتــى 
عســكرية بالتنسيق من قبل المتهم الثاني، فتم 
القبــض علــى المتهــم األول، والذي أرشــد أفراد 
الشــرطة علــى “براحــة” قــام بدفــن هاتــف نقال 

فيها.
وأثناء التحقيق مع المتهم األول قرر في أقواله 
أنه كان قد سافر إلى العراق ألداء مراسم زيارة 
األربعين برفقة والده في العام 2014، ثم توجه 

ســفره  وقبــل  بمفــرده،  التاليــة  األعــوام  خــالل 
للعــراق بالعام 2015 بحوالي شــهر تواصل معه 
ابــن خاله )المتهم الثاني( عبــر برنامج التواصل 
االجتماعي “ســناب شــات”؛ الســتالم مبلغ مالي 
من شــخص وتوصيله لعوائل عدد من الهاربين 
والمحكــوم عليهــم فــي قضايــا إرهابيــة، وفــي 
ذات العــام وحــال وجــوده فــي العــراق التقــى 
بابــن خالــه، والــذي عــرض عليه تلقــي تدريبات 

عسكرية، إال أنه رفض الفكرة.
وأضاف أنه في بداية ســنة 2016، تواصل معه 

مجددا ابن خاله وطلب منه مرة أخرى استالم 
وتســليم مبالــغ ماليــة لنفــس العائالت الســابقة، 
مشــيرا إلــى أنــه أجــرى تلــك األعمــال 4 مــرات 
تقريبــا. وخالل أدائه لمراســم الزيــارة في العام 
2016، وهنــاك حــاول معــه مرة أخــرى ابن خاله 
بمســألة تلقــي التدريبــات أثنــاء فتــرة تواجــده 
بالعــراق، فرفــض مجددا ذلك األمــر، لكنه وافق 
علــى اســتالم هاتــف نقــال مــن منطقــة باربــار، 
ليفتــح برنامجــا مخزنــا بــه، والــذي شــاهد فيــه 
رسالة نصية يطلب منه فيها حفر مخزن تحت 

األرض لتخزين بعض األدوات.
وأوضــح المتهــم األول أنــه لم يســاير ابــن خاله 
حفــر  وأعــاد  الرســالة،  بتلــك  الــواردة  بطلباتــه 
ذلــك  فيهــا  وأخفــى  جنوســان  بمنطقــة  حفــرة 
الهاتــف، فســأله المتهم الثاني عــن الهاتف وعما 
إذا نفذ ما فيه أبلغه برفضه للمشــاركة في هذه 
األعمــال نهائيــا، لكنــه وافــق علــى نقــل األموال 
كون أن المتهم الثاني أقنعه بأنها ليســت ســوى 

مساعدات ألسر محتاجة.

قــام رئيــس األمــن العام اللواء طارق الحســن بجولــة ميدانية في حلبة البحريــن الدولية، رافقه 
فيها عدد من كبار الضباط، تفقد خاللها االستعدادات والترتيبات األمنية الالزمة إلنجاح بطولة 
جائــزة البحريــن الكبــرى لســباقات الفورمــوال 1، واطلــع على انتشــار الدوريات والنقــاط األمنية 

واإلجراءات المتبعة والتأكد من جهوزيتها وفاعليتها لحفظ األمن.

وأشــاد رئيــس األمــن العام بتوجيهــات ومتابعة 
وزيــر الداخليــة التخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر 
االحترازيــة كافــة التي تضمن تحقيــق الحماية 
األمنيــة المطلوبــة لتأمين الســباق والمشــاركين 
والجمهور، مشيًرا إلى أن البحرين لديها الخبرة 
الكافية التي مكنتها من إثبات جدارتها بتنظيم 
أعلــى  وفــق  العالمــي  الرياضــي  الحــدث  هــذا 

المعايير الدولية المعمول بها.
وأوضح أن قوات األمن العام، استكملت جميع 
خططهــا وإجراءاتهــا األمنية واتخــذت ما يلزم 
إلنجــاح هــذا الحــدث وتأمينــه، داعًيــا الجميــع 

للتعــاون مــع رجــال األمــن واتبــاع اإلرشــادات 
الصادرة حفاًظا على سالمتهم.

وأضــاف أن الخطــط الرئيســة وخطط الطوارئ 
واختبارهــا  عليهــا  والتدريــب  دراســتها  تمــت 
بشــكل دقيــق مــن خــالل عــدد مــن الفرضيــات 
األمنيــة التي نفذتها األجهزة األمنية المشــاركة 
المشــاركة  القــوات  جهوزيــة  عكســت  والتــي 
بــكل  الخطــط  جميــع  تنفيــذ  علــى  وقدرتهــا 
احترافيــة ومهنيــة للتعامــل مــع أي طــارئ قــد 
يؤثــر على النظام العــام، منوًها في الوقت ذاته 
إلى استكمال عملية التنسيق مع جميع األجهزة 

المعنيــة فيمــا يتعلق بالترتيبات األمنية، ســواء 
داخــل الحلبــة أو مــن خــالل عمليــات التفتيــش 
فــي  والمشــاركة  الدخــول  وتنظيــم  الدقيقــة 

الفعاليات.
وأشــار إلــى انتشــار قــوات األمــن فــي محيــط 
الحلبــة مــن خالل دوريــات منتظمــة، فضال عن 
المؤديــة  الرئيســة  الشــوارع  بجميــع  انتشــارها 
إلــى الحلبــة، والعمــل علــى تحقيــق االنســيابية 

إطــار  فــي  المروريــة،  الحركــة  فــي  الالزمــة 
الجهــود المســتمرة لحفــظ األمن والنظــام العام 
فــي مختلــف أنحــاء البالد، موضحــا أن الجهود 
والخدمات األمنية ليســت مقصورة على نطاق 
حلبــة البحريــن الدولية ومحيطهــا وإنما ممتدة 
إلى كل أنحاء البحرين فضال عن أعمال التأمين 
الالزمــة للمنافــذ البريــة والبحريــة والجوية بما 

يضمن تحقيق األمن الشامل.

المنامة - بنا

الحسن يتفقد االستعدادات األمنية لـ “الفورموال 1”

اســتبدلت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة )المروريــة( عقوبــة الحبس لمدة شــهرين 
تأثيــر  تحــت  ســيارتها  تقــود  وهــي  ضبطــت  طيــران  مضيفــة  بحــق  الصــادرة 
المســكرات، واكتفــت بإلزامهــا بعمــل يــدوي وأيــدت تغريمهــا مبلــغ 1000 دينــار؛ 
بعــد مــرور عدة أشــهر على مثولها أمام ذات المحكمة في قضية ســابقة ارتكبت 
فيهــا ذات الفعــل بوقت ســابق.وكانت المتهمة قد ألقــي القبض عليها وهي تقود 
مركبتهــا في الشــارع العام وتحت تأثير المســكرات، والتــي منعتها وأفقدتها من 

القدرة على التركيز بالقيادة.
فأحالتهــا النيابــة للمحاكمــة المرورية التي أصدرت بحقهــا حكما غيابيا بتغريمها 
مبلــغ 1000 دينــار وأمــرت بوقــف ســريان رخصــة قيادتهــا 6 أشــهر، فتقدمــت 
بمعارضــة علــى الحكــم ملتمســة مــن القاضي إلغــاء عقوبة وقف ســريان رخصة 
قيادتهــا، علــى اعتبــار أنهــا بحاجــة للقيــادة حــال تواجدها فــي المملكــة، وهو ما 

قبلت به المحكمة واكتفت بتغريمها المبلغ المذكور.
لكن دورية مرورية أخرى وفي وقت الحق لهذه الواقعة المدانة فيها تمكنت من 
ضبط المتهمة مجددا، وهي تقود سيارتها بحالة سكر مرة ثانية، فأحيلت لذات 
المحكمة المذكورة، والتي قضت بحقها غيابيا أيضا بحبســها شــهرين وبتغريمها 

1000 دينار، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة.
لــذا عارضــت المضيفــة الحكــم والتمســت مجددا مــن قاضي المحكمة اســتبدال 
عقوبــة الحبــس إلــى عمــل يــدوي، ورأفت بهــا المحكمــة واســتجابت لطلبها مرة 
أخــرى رغــم كونهــا عائــدا، وانتهــت إلــى قبــول معارضتها شــكال وفــي الموضوع 

باستبدال عقوبة الحبس لعمل يدوي، فيما أيدت تغريمها مبلغ 100 دينار.

استبدال عقوبة حبس مضيفة

البحريـــن لديها الخبـــرة الكافية لتنظيم الحـــدث الرياضي العالمي

العليــا  االســتئناف  محكمــة  أيــدت 
الجنائية األولى معاقبة عامل آســيوي 
تسبب في وفاة زميله خطئا إثر دفعه 
وســقوطه أرضــا علــى رأســه ووفاتــه 
بالمــكان بالحــال، عقــب شــجار حصــل 
والســبب  عملهمــا،  مــكان  فــي  بينهمــا 
رفــض الجانــي لربــط الســلم “الــدرج” 
 5 لمــدة  بســجنه  وذلــك  بالســيارة؛ 
ســنوات مــع األمــر بإبعــاده نهائيــا عــن 
انتهــت  قــد  المحكمــة  البالد.وكانــت 
إلــى ثبــوت أن المســتأنف بتاريــخ 16 
ســبتمبر 2018، اعتــدى علــى ســالمة 
جســم المجنــي عليــه بــأن دفعــه بيده 
فســقط أرضا وارتطم رأسه باإلسفلت 
الموصوفــة  اإلصابــات  بــه  فحدثــت 
بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أودت 
بحياتــه ولــم يتعمــد مــن ذلــك قلتــه، 

ولكن الضرب أفضى إلى موته.

رفض استئناف 
آسيوي قتل 

زميله بالخطأ

ألغت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى 
حكما يقضي بحبس خليجي لمدة ســنة واحدة 
وتغريمــه 1000 دينــار عــن تهمة تعاطــي المواد 
المخــدرة؛ وذلك لبطــالن إجراءات القبض عليه 
وتفتيــش مســكنه، وقضــت ببراءتــه مما نســب 
إليــه مــن اتهام.وأمــرت المحكمــة بوقــف تنفيذ 
عقوبــة حبســه لمدة ســنة واحــدة أيضــا لمدة 3 
ســنوات تبدأ مــن تاريخ صدور حكمهــا؛ إلدانته 
بحيــازة ســالح نــاري وذخائــره، قــال إنــه نســيه 
فــي ســيارته وتمكــن مــن الدخــول للمملكــة برا؛ 
كــون أن مالكــه الحقيقــي صديق له والمســدس 
ليــس ســوى ضمانــا لديــن اســتدانه األخيــر منه 
في وقت ســابق، فيما أيــدت أيضا تغريمه مبلغ 
500 دينار لحيازة الســالح المضبوط فضال عن 

مصادرته والمخدرات المضبوطة. 
وكانــت وجهــت النيابــة العامــة للمســتأنف أنــه 
بتاريــخ 7 أكتوبــر 2018، أوال: حــاز ســالح مــن 
نــوع تاكتيــكال مــن دون ترخيــص مــن الجهــة 
المختصة، ثانيا: حاز ذخيرة مما تستعمل بذات 

الســالح بــدون ترخيــص مــن الجهــة المختصة، 
الحشــيش  مــادة  التعاطــي  بقصــد  حــاز  ثالثــا: 
المخدرة في غير األحوال المرخص بها قانونا.

قضــت  والتــي  درجــة  أول  لمحكمــة  وأحالتــه 
 500 لمــدة ســنة وتغريمــه  بالحبــس  بمعاقبتــه 
وبمعاقبتــه  وثانيــا،  أوال  البنديــن  عــن  دينــار 
بالحبــس لمــدة ســنة وتغريمــه 1000 دينــار عن 

البند ثالثا، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وذكــرت المحكمــة أن تفاصيل الواقعة تتحصل 

فــي أنــه بالتاريخ المذكور قدم المتهم من بالده 
إلــى البحريــن محتفظا بداخل ســيارته بحقيبة 
طلقــات   3 فيــه  مخــزن  نــاري  ســالح  بداخلهــا 
“ذخائر” مملوك لصديقه ببلده، ونسي احتفاظه 

به بسيارته.
ولــدى وصولــه لمــكان إقامته احتفــظ بالحقيبة 
داخــل غرفتــه، لكنــه فوجــئ بحضــور الشــرطة 
والذيــن ســألوه عمــا يحتفــظ بــه مــن أســلحة، 

فأرشدهم لمكان السالح والطلقات.
وثبــت مــن تقريــر مختبــر البحــث الجنائــي بأنه 
عبــارة عــن ســالح نــاري صالــح لالســتعمال مــن 
نــوع تاكتيــكال والطلقــات واحدة منهم ســليمة 

واثنتان غير صالحتان لالستعمال.
الســالح  يحــوز  أنــه  اعتــرف  معــه  وبالتحقيــق 
قــام  وعليــه  لصديقــه،  اقرضــه  لديــن  كضمــان 
المملكــة  بوضعــه فــي حقيبــة مالبســه ودخــل 
لــم يتــم تفتيشــه  متناســيا وجــود الســالح، إذ 
والدخــول  الســعودية  مــن  الخــروج  بمنافــذ 

للبحرين.

المحكمة أيدت حبسه سنة لحيازته سالحا وأوقفت العقوبة

إلغاء إدانة خليجي بتعاطي المخدرات

المنامة - النيابة العامة

قــال رئيــس نيابــة العاصمة نواف العوضي إن النيابــة العامة تلقت أمس بالغ 
اإلدارة العامــة لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي واإللكترونــي والمتعلــق 
بمقطــع الفيديــو الــذي تــم تداولــه فــي اآلونــة األخيــرة والمتضمــن حديــث 
ألشــخاص عــن فصــل طالبــة من مدرســتها بســبب ترويج عقار طبــي محظور 
صرفــه إال بوصفــة طبيــة، وبــدأت النيابــة تحقيقــات موســعة فــور تلقيهــا هذا 
البالغ.وأكد أن النيابة، من منطلق كونها النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى 
الجنائيــة والمعنيــة فــي هــذا النطــاق بصون حقوقــه وحماية مصالحــه العامة 
والخاصة، فإنها ستتخذ من تحقيقاتها كافة ما خولها القانون من إجراءات.

“النيابة” تتلقى بالغا عن مقطع الفيديو

12local@albiladpress.com
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رفضت محكمة االســتئناف العليا 
الجنائيــة األولى اســتئناف رئيس 
وأّيــدت  العمــل،  بــوزارة  قســم 
بالحبــس  عليهــا  الصــادر  الحكــم 
لمدة سنة واحدة؛ إلدانتها بقضية 
باختــالس  ومالــي  إداري  فســاد 
ألمــوال المســاعدات االجتماعيــة 
المسترجعة بعدما تم صرفها لغير 
مســتحقيها عن طريق الخطأ، كما 
أمرت بتغريمها مبلغ 23 ألًفا و390 
دينــارا وبإلزامهــا كذلك بــأن تدفع 
المبلــغ ذاتــه للوزارة.وكانت وزارة 
العمــل قــد أبلغــت النيابــة العامــة 
بــأن المســتأنفة تــم تشــكيل لجنة 
تحقيق معها بشــأن عدم تســليمها 
مبالــغ ماليــة متعلقة بالمســاعدات 
المــوارد  قســم  إلــى  االجتماعيــة 
فحــص  بعــد  وأنــه  الماليــة، 
تــم  التقريــر  وإعــداد  المســتندات 
التوصــل إلــى عدم تســليمها لمبلغ 

والتــي  دينــاًرا،  و390  ألًفــا   23
أرجعت جزًءا منه عقب التحقيق 
معهــا. وجــاء فــي التقريــر الــوارد 
كان  الماليــة  المبالــغ  أن  للنيابــة 
صرفــت بطريق الخطأ لمواطنين، 
الضمــان  عــالوة  أنهــا  باعتبــار 
االجتماعــي لألســر التــي ال يزيــد 
دخلهــا عن 300 دينــار، بين 2014 
اكتشــاف  وبعــد  أنــه  إال  و2016. 
الخطــأ بعــد مرور ســنة من صرف 
تلك المبالغ، والتي وصل إجماليها 
إلــى 38 ألًفــا و65 دينــاًرا، خاطبت 
الوزارة المواطنين المصروف لهم 
المبالغ إلعادتها لحسابها كونهم ال 
يســتحقونها، وهــو ما حــدث فعال 
إذ أعــاد المواطنــون المبالــغ إال أن 
المســتأنفة لم تسلم الوزارة سوى 
مبلــغ 14 ألًفــا و675 دينــاًرا فقــط، 
ألًفــا   23 علــى  اســتولت  أنهــا  أي 

و390 ديناًرا.

تأييد حبس رئيس قسم بـ “العمل”

إطالق شبكة الجيل الخامس في يونيو
”3GPP“ معاييـــر  مـــع  متوافقـــة  ســـتكون  والخدمـــات  المنتجـــات 

أعلــن وزيــر المواصــالت واالتصــاالت كمــال أحمد أن االســتعدادات لبدء تشــغيل شــبكات الجيل الخامس فــي المملكة اكتملــت، متوقًعا أن 
تصبــح البحريــن مــن بيــن أولى دول العالــم التي توفر الخدمات التجارية لشــبكة الجيل الخامس بحلول يونيــو 2019 بمجرد توفر األجهزة 

للمستهلكين.

وقــال الوزيــر “يأتي هــذا المشــروع في إطار 
توجيهــات ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
حمــد آل خليفــة للعمــل على إنجاز المشــاريع 
الرياديــة فــي المملكة والتي تتوافق مع مبدأ 
التنافســية وهــو أحــد المبــادئ الرئيســة فــي 
رؤية البحرين 2030، ويعكس ريادة المملكة 
فــي مجــال شــبكة الجيــل الخامــس وتوجــه 
أحــدث  وتطبيــق  االبتــكار  نحــو  البحريــن 
التقنيات. كما أن الدعم المستمر من الشركاء 
بمــا في ذلك هيئة تنظيــم االتصاالت، ولجنة 

التــرددي  الطيــف  وتنســيق  اســتراتيجية 
ســاهم في إبــراز دور المملكــة كمركز إقليمي 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت”.
كواحــدة  البحريــن  اإلعــالن  هــذا  ويضــع 
العالــم  مســتوى  علــى  الرائــدة  الــدول  مــن 
فــي مجــال الجيــل الخامــس، ويســاهم فــي 
تقنيــات  تســتخدم  التــي  الشــركات  جــذب 
الجيــل القــادم مثل الســيارات ذاتيــة القيادة 
ومنتجــات الواقــع االفتراضــي/ المعــزز فــي 
ظل اســتمرار المملكة في تشــجيع االستثمار 
عالميــة  لالتصــاالت  التحتيــة  البنيــة  فــي 
المســتوى. كمــا ســيتم دعــم هــذه المنتجــات 

والخدمات بكفاءة من قبل الشــبكة الوطنية 
منتجــات  ســتوفر  والتــي  العريــض  للنطــاق 
عاليــة الســرعة عــن طريــق األليــاف البصرية 
للمشــغلين والمســتهلكين فــي جميــع أنحــاء 
المملكــة. وتم إجــراء تجارب تجارية ناجحة 
مملكــة  فــي  الخامــس  الجيــل  تقنيــة  علــى 
البحريــن فــي يونيــو 2018، ويســتعد جميــع 
خدمــات  لتقديــم  لهــم  المرخــص  المشــغلين 
تجاريــة تعتمــد علــى تقنية الجيــل الخامس، 
فــي انتظــار توفر األجهــزة للمســتهلكين. كما 
متوافقــة  والخدمــات  المنتجــات  ســتكون 
مــع معاييــر 3GPP الصــادرة فــي عــام 2018 

وســيتم اســتخدامها في الغالب على النطاق 
التــرددي )3GHz( حيــث ستســمح للشــركات 
ســوق خدمــات  مــن  باالســتفادة  البحرينيــة 
الجيــل الخامس العالمــي، والذي من المتوقع 
أن ينمو من 60 مليار دوالر أميركي في العام 
2020 إلى نحو 125 مليار دوالر أميركي في 

العام 2025.

المنامة - بنا

عباس إبراهيم محاكم

Û  يذكــر قســم إصــدار الشــهادات بــوزارة الصحة، بشــهادة الميــالد، وفــي خانة مكان
الــوالدة تحديــًدا اســم المستشــفى كــــ “مجمــع الســلمانية الطبي”، وهو أمــر أوجد - 
ويوجد - الكثير من المشــاكل للمواطنين أثناء تقدمهم بطلب إصدار التأشــيرات، 
حيــث تشــترط العديــد مــن الســفارات، أن ُيحدد مكان الــوالدة في شــهادة الميالد 
بالمدينــة أو بالمحافظــة، بتطابــق مــع المعلومــات المذكــورة بجواز الســفر. وعليه، 
نأمــل مــن وزارة الصحــة، المســارعة فــي تصحيح هذا األجــراء بالســرعة الممكنة؛ 
تيســيًرا للمواطنين، ولمصالحهم.ال تزال تجمعات العمالة اآلســيوية الســائبة على 
أرصفة سوق الرفاع الشرقي ودهاليزه على حالها منذ سنوات طويلة، بالرغم من 

أضرارها، وكثرة مناشدات المواطنين، فمتى سنرى الحل الحاسم لذلك؟
Û  يشــكو كثيــر مــن المواطنين، تأخــر تطوير شــارع الحنينية، الذي يعــج بالكثير من

الخدمــات العامــة والرئيســة التــي تخــدم البحريــن ككل، وليس أهــل الرفاع فقط، 
كمحاكم األســرة، وجمع من المدارس الخاصة والحكومية، والمؤسسات الصحية، 

وغيرها، فمتى نرى الفرجة التي ينتظرها الناس؟
Û  تســاؤل مشــروع يطرحــه المواطنــون، عــن أســباب تأخــر العديد من النــواب بفتح

بالرغــم مــن اســتالمهم  مكاتــب خدميــة ومجالــس أســبوعية ألهالــي دوائرهــم، 
للعالوات المالية المخصصة لذلك، فهل يحتاج النواب للرقابة -وهم أهل الرقابة- 

أسوة ببقية الموظفين بالقطاع العام؟
Û  يالحــظ أن هنالــك اســتهداًفا ممنهًجــا ومتنامًيا، لــوزارة التربيــة والتعليم، وللصف

األول من قياداتها تحديًدا، وتصّيدا ماكرا في الماء العكر، يتخطى واقعة الحدث 
نفسه بكثير، فهل نحتاج لحمالت توعوية جديدة، نذّكر بها بأن ليس كل من يرّدد 

الشعارات اإلصالحية هو أهل لها.
Û  تتجاهــل بعــض الــوزارات والجهــات الحكوميــة - علًنــا - ما يكتب عنهــا بالصحافة

المحليــة، مــن مالحظــات، وانتقــادات، وتســاؤالت مشــروعة، بتضــارب واضــح مع 
توجيهات صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء 
الموقــر، ومــع المصلحــة العامــة نفســها، فهــل تحتــاج البحريــن لسياســة “اإلقاالت” 

حتى يعي كل مسؤول واجبه؟

خربشات 
“األربعاء”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

وزير المواصالت واالتصاالت
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بالتعـــاون مــع مجمــوعــة فنـــادق “إنتـــركـونـتـيـنـنـتـال”

انعقــاد “عموميــة الســيدات” بحضــور 46 عضــوا مــن إجمالي 81 

“بن فقيه” تطلق “ستايبريدج سويتس” 

جناحي: فرص واسعة لالستثمار

وقعت شركة بن فقيه لالستثمار العقاري، اتفاقية أول فندق ستايبريدج سويتس في البحرين بالشراكة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال )IHG(، التي تعد إحدى 
الشركات الفندقية العريقة والمعروفة حول العالم، حيث تم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.

وقــال رئيس مجلــس إدارة بن فقيه فيصل 
يقــدم  المتميــز،  الموقــع  عــن  “فضــًا  فقيــه 
الفندق خدمات وعروض فريدة مما يجعله 
الخيــار األمثــل للســياح الذيــن يبحثون عن 
مــكان يشــعرهم كأنهــم فــي المنــزل، حيــث 
تــم تصميمــه ليمنــح المســافرين مــن رجــال 
األعمال والســياح على حد ســواء تجربة ال 

تضاهى في قلب العاصمة”. 
 مــن جهتــه، قال العضو المنتــدب لمجموعة 
فنــادق إنتركونتيننتــال فــي الهنــد والشــرق 
“إن  جوفيــن  باســكال  وإفريقيــا  األوســط 
مجال الســياحة في البحرين يشهد ازدهاًرا 
واضًحــا مع زيادة أعداد المســافرين بغرض 
الترفيــه أو العمل، ال ســيما من دول مجلس 
التعــاون الخليجــي والذي يــؤدي إلى زيادة 
فــي الطلــب علــى اإلقامــة الطويلــة. وتعــد 
منطقــة الســيف المنطقــة التجاريــة األكثــر 
أفضــل  تواجــد  مــع  المملكــة  فــي  حيويــة 
وجهــات التســوق فــي المنطقــة، ولــذا مــن 
المنطقي أن يتمركز أول فندق ســتايبريدج 

سويتس في هذه المنطقة”.

منامــة  ســويتس  “ســتايبريدج  وأضــاف: 
البحريــن والثالــث فــي  الســيف األول فــي 

مجموعتنا”.
لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  ذلــك،  إلــى 

الشــيخ  والمعــارض  للســياحة  البحريــن 
“تطويــر  أن  خليفــة  آل  حمــود  بــن  خالــد 
فنــدق ســتايبريدج ســويتس يتماشــى مــع 
اســتراتيجية الهيئــة التــي تصــب تركيزهــا 

علــى أربعــة أركان، وهــي “الوعــي والجــذب 
والوصــول واإلقامــة” بغــرض جــذب الــزوار 
علــى  يؤكــد  ممــا  والدولييــن  اإلقليمييــن 
علــى  وأثــره  الســياحة  قطــاع  مســاهمة 
البحريــن  وتشــهد  الوطنــي.  االقتصــاد 
ــا إطــاق العديــد مــن الفنادق والشــقق  حاليًّ
الفندقيــة بســبب تدفــق الســياح الوافديــن، 
وســوف نســتمر فــي تكريــس جهودنــا نحو 
تعزيــز خدمــات الســياحة والضيافــة لنقــدم 

خدمات استثنائية للزوار”.
مــن جانبــه، أوضــح مديــر عــام شــركة بــن 
فقيــه عبدالرحمن الكوهجي “هذه الشــراكة 
ســتعمل علــى تعزيــز مكانة البحريــن كمركز 
حيــوي لألعمــال التجارية ومجــال الضيافة 
والرفاهية على نطاق عالمي. ولقد رســخت 
واعــدة  مثاليــة  كوجهــة  مكانتهــا  البحريــن 
لألعمال التجارية والترفيه، حيث إن موقع 
الفنــدق فــي قلــب العاصمــة المنامــة يتيــح 
تقدمــه  مــا  أفضــل  علــى  الحصــول  للــزوار 

البحرين”.

عقدت جمعية سيدات األعمال البحرينية 
اجتمــاع جمعيتها العموميــة مؤخرا بمقر 
الجمعيــة فــي الماحــوز  عقــب اســتكمال 
النصــاب القانونــي للجمعيــة بحضــور 46 
عضــوا من إجمالي 81 عضوا. وقد أقرت 
الجمعيــة العمومية كافــة البنود المدرجة 
علــى جــدول أعمــال  وأبرزهــا التقريــران 
األدبي والمالي للجمعية عن العام 2018، 

كمــا أبــرت ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
عــن  التصرفــات المالية للفتــرة المذكورة 

وخطة عمل الجمعية بالفترة المقبلة. 
بــأداء  العموميــة  الجمعيــة   وأشــادت 
مجلــس اإلدارة ونشــاطه الملحــوظ فــي 
العــام الماضــي، إذ رفــع جميــع  الحضــور 
إلــى  والثنــاء  والتقديــر  الشــكر  خالــص 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة 

بنــت إبراهيم آل خليفة  راعية المرأة في 
البحرين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، 
إلــى  الشــكر  بخالــص  توجهــوا  كذلــك 
الرئيس الفخري للجمعية ســمو الشــيخة 
 ثاجبة بنت ســلمان آل خليفة على دعمها 

المتواصل للجمعية. 
 وأكــدت ســيدة األعمــال أحــام جناحــي 
بهــذه المناســبة أن “العــام الماضي 2018 

الجمعيــة  فــي  أداء  متميــزا  عامــا  كان 
وخدماتهــا المقدمــة للعضــوات وفتحــت 
أمامهن فرصا واسعة للتطور واالستثمار. 
 واســتطاعت الجمعيــة أن تحقــق خــال 
هذا العام العديد من الفعاليات المتميزة، 
حيــث نظمــت 18  فعاليــة وشــاركت فــي 

فعاليات عديدة أخرى.   

المنامة - بن فقيه

المنامة - سيدات األعمال

من حفل توقيع االتفاقية 

100 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلن مصــرف البحرين المركزي أمس بأنه 
تمــت تغطية اإلصــدار رقم 55 من أذونات 
قيمــة  الشــهرية.تبلغ  الحكوميــة  الخزانــة 
لفتــرة  دينــار  مليــون   100 اإلصــدار  هــذا 
اســتحقاق 12 شــهرًا تبــدأ فــي 28 مــارس 
2019 وتنتهــي فــي 26 مــارس 2020، كما 
 % 4.39 بلــغ معــدل ســعر الفائــدة عليهــا 
مقارنــة بســعر الفائــدة 4.72 % لإلصــدار 
2019.وبلــغ  فبرايــر   28 بتاريــخ  الســابق 
معدل سعر الخصم 95.748 % وتم قبول 
 %  95.69 بواقــع4  للمشــاركة  ســعر  أقــل 
علمــًا بأنــه قد تمت تغطية اإلصدار بنســبة 
369 %. كمــا بلــغ الرصيــد القائــم ألذونات 
الخزانــة مع هذا اإلصــدار ما قيمته 2.110 

مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - المصرف المركزي

أصــدر مصــرف البحريــن المركــزي أمس 
“خدمــات  بشــأن  خاصــة  توجيهــات 
االستشــارة الماليــة الرقميــة” وذلــك بعد 
القطــاع  استشــارة  فتــرة  مــن  االنتهــاء 

المالي. 
لقطــاع  بالنســبة  الخطــوة  هــذه  وُتعــد 
بمثابــة  البحرينــي،  الماليــة  الخدمــات 
خطــوة مهمــة أخــرى نحــو الرقمنــة مــن 
الماليــة  المشــورة  قــوة  تســخير  خــال 
حلــول  اســتخدام  خــال  مــن  الذكيــة 
التــي  اآلليــة  األدوات  فــي  حســابية 
/ المنهجيــة  والنهــج  المنطــق  تســتخدم 
المستشــارين  جانــب  مــن  المطبقــة 

الماليين التقليديين.
للرقابــة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
المصرفيــة، خالــد حمــد”إن التوجيهــات 
الجديدة ســتمكن الشركات المتخصصة 
“الفنتــك”  الماليــة  التكنولوجيــا  فــي 
التــي تخطــط لتقديــم المشــورة الماليــة 
ترخيــص  علــى  الحصــول  مــن  الرقميــة 
للمســتثمرين.  الخدمــات  هــذه  لتقديــم 
البنــوك  ســتتمكن   ، ذلــك  إلــى  إضافــة 
تقديــم  مــن  اآلن  االســتثمار  وشــركات 
علــى  الحصــول  بعــد  الخدمــات  هــذه 
الموافقــة من مصرف البحرين المركزي. 

تركــز التوجيهــات الجديــدة علــى توفير 
تحكــم  التــي  والضوابــط  الضمانــات 
اســتخدام الحلــول الحســابية أو الذكاء 
االصطناعــي المضّمنــة فــي البرمجيــات 
المســتخدمة فــي األدوات االستشــارية 

الرقمية. 
تحقيــق  المركــزي  المصــرف  ويواصــل 
تقــدم مّطرد/ منتظــم فــي توســيع نطاق 
دور الخدمــات الماليــة الرقميــة؛ بهــدف 
ضمــان حصــول العمــاء علــى الخدمات 
الذكيــة من البنوك والمؤسســات المالية، 
المعاييــر  مــع  القواعــد  هــذه  وتتماشــى 
الرائــدة،  الماليــة  المراكــز  فــي  الرقابيــة 
وستســاعد البحريــن فــي الحفــاظ علــى 
مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة”.

توجيهات لالستشارة المالية الرقمية
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20 رجب 1440

“ســوليـدرتــي” تبــدأ التحـــول إلـــى الـرقمنـــة
ــن ــ ــري ــ ــه ــ ــف خــــــــــال ش ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ فــــــــــرع إلــــــكــــــتــــــرونــــــي رئـــــــيـــــــس بـ

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة 
التنفيذية لشــركة ســوليدرتي للتأمين، أشــرف 
بــدأت اإلعــداد للتحــول  بسيســو، إن الشــركة 
أول  تطلــق  أن  علــى  الجــاري،  العــام  الرقمــي 

فروعها من هذا النوع خال شهرين.
وأوضح على هامش انعقاد الجمعية العمومية 
أمــس أن الفــرع اإللكترونــي بالكامــل ســيكون 
فــي مجمــع الســيف، وهــو بمثابة فرع رئيســي 

للشركة.
واعتبــر المســألة أولوية بالنســبة لخطة 2019، 
وهــو سيشــمل كل األعمــال والخدمات.وبّيــن 
بسيســو أن العام 2018 كان مبشــرا حيث ُأعد 
أول عــام مالــي فعلــي بعــد الدمــج مــع األهلية 

للتأمين، مبديا تفاؤله لنتائج العام الجاري.
وأشــار إلــى أن التحــول الرقمــي لــن يؤثر على 
قدراتهــم  مــن  ســيرفع  بــل  الموظفيــن،  عــدد 

وتضــم  الخدمــات.  تقديــم  فــي  وإمكاناتهــم 
الشركة 130 موظفا، 88 % منهم بحرينيون.

شــركات  مــع  لاندمــاج  خطــط  وجــود  وعــن 
أخــرى بعد نجــاح االندماج مع األهلية، أكد أنه 
ال يوجــد شــيء جديــد حاليــا، لكنــه بيــن أنهــم 
دائمــا مــا يبحثون عن الفــرص، )...( المســتقبل 
للكيانــات الكبرى. ووافقــت الجمعية العمومية 

علــى جميع بنود االجتماع، حيث مررت تقرير 
مجلــس اإلدارة حــول أعمــال الشــركة والمركز 
المالي، وتقرير هيئة الرقابة الشــرعية، وتقرير 
العــام  عــن  الخارجييــن  الحســابات  مدققــي 

.2018
ووافــق المســاهمون على تحويــل مبلغ 230.6 
ألــف دينــار إلــى حســاب االحتياطــي القانوني 

وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5 % لكل سهم، 
بواقع 1.499 مليون دينار، وتدوير 576.2 ألف 

دينار كأرباح مستبقاه للعام القادم.
التــي  العموميــة  اإلدارة  مجلــس  أبلــغ  كمــا 
عقــدت بنســبة زادت عــن 84 %، بمعدل الزكاة 
المســتحق علــى رأس المــال عن الســنة المالية 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 والبالــغ 4.91 

فلس لكل سهم. وأبرأ المساهمون ذمة أعضاء 
مجلــس اإلدارة من المســؤولية عن تصرفاتهم 

خال السنة المالية 2018.
ووافقــت العموميــة كذلــك علــى صــرف مبلــغ 
مجلــس  ألعضــاء  كمكافــأة  دينــار  ألــف   52.5

اإلدارة.
وصادقــت علــى المواثيق والسياســات واألدلة 

المتعلقــة بحوكمة الشــركة، وعلــى تعيين علي 
إدارة  مجلــس  كعضــو  الرحيــم  عبــد  عيســى 

للفترة المتبقية من
دورة مجلــس اإلدارة الحالي.كمــا أعيــد تعيين 
ومدققــي  الشــرعية،  الرقابــة  هيئــة  أعضــاء 
الحســابات الخارجييــن للســنة الماليــة الحالية 

.2019

اجتماع الجمعية العمومية لـ”سوليدرتي”

ذكــرت مديــر إدارة المواصفــات والمقاييــس بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة منى العلــوي أن اإلدارة بدأت عملية 
رصــد للجهــات الحاصلــة علــى شــهادات اآليزو ومجال الشــهادة منــذ العام 2004. و بخصــوص بيانات العــام 2018، فقد 
بلــغ اجمالــي عــدد الشــهادات 609 شــهادات بزيــادة قدرها 3.4 % مقارنــة بالعــام 2017. كما زادت عدد الجهــات المانحة 
لشهادات نظم اإلدارة في البحرين لتصل إلى 12 جهة مانحة وجميعها معتمدة من منظمة االعتماد الدولي )IAF(. وقد 
احتلت شهادات نظام إدارة الجودة اآليزو 9001 المرتبة األولى، حيث بلغت نسبتها 63 % من إجمالي الشهادات، تليها 
نظــام اإلدارة البيئيــة اآليــزو 14001 التــي شــكلت نســبة 23 %، فيما جاءت شــهادات نظام إدارة ســالمة الغذاء اآليزو 

22000 في المرتبة الثالثة لتشكل نسبة 5 %.

وبينت أن هناك توسعا ملحوظا في نوعية 
الشــهادات، حيــث طّبقت مجــاالت جديدة 
 ،2018 بالعــام  لــإلدارة  األيــزو  نظــم  فــي 
منها شــهادة واحدة فــي مجال نظام إدارة 
أمــن عمليــات الطباعــة اآليــزو 14298، و5 
شــهادات فــي نظــام إدارة الطاقــة اآليــزو 
50001، فيما زاد نمو نظام إدارة الفعاليات 
المســتدامة االيــزو 20121، حيــث بلغ عدد 
شــهادة،   16 المجــال  هــذا  فــي  الشــهادات 

مقارنة بشهادة واحدة في العام الماضي. 
جاء ذلك بمناســبة اليوم العربي للتقييس، 
كل  مــن  مــارس   25 يصــادف  والــذي 
المواصفــات  إدارة  أعلنــت  حيــث  عــام، 
والمقاييــس عــن إطــاق التقريــر الوطنــي 
الســنوي لشهادات نظم اإلدارة )اآليزو( في 

البحرين. 
وأوضحــت العلــوي أن اإلدارة هــي الجهــة 
المعنيــة بمنــح تراخيــص مزاولة األنشــطة 

الشــهادات  بمنــح  المتعلقــة  التجاريــة 
واالستشــارات فــي مجــال مواصفات نظم 
اإلدارة التابعــة لمنظمــة التقييــس العالمية 
اآليــزو، كمــا تقوم برصد الجهــات الحاصلة 
تقريرهــا  إلصــدار  اآليــزو  شــهادات  علــى 
الخصــوص،  هــذا  فــي  الســنوي  الوطنــي 
مضيفــة أن التقريــر الوطنــي يرصــد حجم 
عــدد  فــي  الحاصــل  التطــور  واتجاهــات 
تجربــة  بذلــك  ليوثــق  اآليــزو  شــهادات 

العالميــة  النظــم  تطبيــق  فــي  البحريــن 
المشــهود بنجاحها، وفــي االهتمام بمتابعة 
حركة النمو في هذا المجال، إذ إن التقرير 
متعــددة  بيانــات  علــى  اشــتمل  الوطنــي 

لــإلدارة  نــوع شــهادات نظــم األيــزو  منهــا 
إدارة  نظــام  مثــل  مجاالتهــا  بمختلــف 
الجــودة ونظام ســامة الغــذاء ونظام أمن 
المعلومــات، ونظــام إدارة الطاقــة وغيرها، 

مع بيان القطاعات التي تنتمي لها الجهات 
الحاصلة لتلك الشــهادات، وعدد الشهادات 
فــي الجهات الحكوميــة والخاصة وغيرها 

من المعلومات.

 المنامة - الصناعة والتجارة

“المواصفــات”: 609 شهــادات اآليــزو 2018

منى العلوي

خالد حمد

مازن النسور

بزيادة قدرها 3.4 % مقارنة 
بالعام 2017



27 مارس 2019 األربعاء
2014 رجب 1440

أكد رئيس مجلس إدارة شــركة البحرين للتســهيالت التجارية، عبد الرحمن يوسف 
فخرو، أن الشــركة في بحث مســتمر عن أي فرص جديدة لزيادة أعمالها والتوســع، 
مؤكدًا أن الشركة في مرحلة تعزيز عملياتها األساسية في الوقت الذي حققت فيه 

بفضل جهود اإلدارة والموظفين نتائج قياسية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة 
“التســهيالت  شــركة  إن  حبيــل،  دل  ا ـ ـ ع
للســيارات” واصلت تحقيق نتائج طيبة، 
وأنهــا تعتــزم افتتــاح معــرض مع اتســاع 
منتجات سيارات جي أيه سي GAC بعد 
النجــاح الكبير الذي حققته في البحرين، 
حيــث ســيتم االنتقــال إلــى معــرض أكبر 
لمواكبــة هــذا التوســع.وتوقع أن تنتقــل 
الشــركة إلــى المعــرض الجديد قبل شــهر 

رمضان المبارك.
وأكــد حبيــل االســتمرار فــي اســتقطاب 
وكاالت ســيارات جديــدة ولكــن بطريقــة 
منتقــاة بحيث تنســجم مع رؤية الشــركة 
“سنستمر في سياسية اإلقراض الحذرة، 
والتعامــل مــع جميــع وكاالت ومعــارض 
ارض  ـ م معـ ـ ة دعـ ـ ـ يارات، ومحاول ـ لسـ ا
الســيارات فــي تنشــيط المبيعــات، وفيما 
و  ـ ـ م ن اك  ـ ـ ان هن ـ ـ االئتم ات  ـ قـ ـص بطا يخـ
إيجابــي، إلــى جانــب القــروض العقاريــة 
واالســتهالكية، عرضنــا منتجــات حديثة 
ـر  فــي التأميــن مثــل منتــج “نحــن بخيـ

وهناك إقبال”.

22.9 مليون دينار صافي األرباح

لشــركة  العموميــة  ة  ـ ـ ي ع م ج ل ا ت  ر ـ ـ ق أ و
التجاريــة خــالل  هيالت  ـ لتسـ ل ن  ـ ـ لبحري ا
اجتماعهــا المنعقــد يــوم أمــس الثالثــاء 
26 مــارس 2019، توزيــع أربــاح نقديــة 
علــى المســاهمين بواقع 45 فلســا للســهم 
%45 مــن رأس المــال  الواحــد بنســبة 
المدفــوع )%50 فــي عام 2017( وأســهم 
منحة على المســاهمين بنســبة %25 من 
رأس المال المدفوع وبواقع 1 ســهم لكل 
4 أســهم صــادرة، وذلــك بعــد الحصــول 
علــى موافقة مصرف البحريــن المركزي. 
إلــى ذلــك حققــت الشــركة صافــي أربــاح 
بلغــت 22.9 مليون دينار بزيادة مقدارها 
%11 مقارنــة بمبلــغ 20.7 مليــون دينــار 
عــن العام الماضــي، وحققت هذه النتائج 
عائــدا على الســهم بلغ 142 فلســا للســهم 
الواحد )2017: 129 فلســا(. في حين بلغ 
صافــي أرباح الربع األخير من عام 2018 

حوالــي 6.8 مليــون دينــار مقارنــة بمبلــغ 
6.3 مليون دينار في عام 2017، مسجلة 
عائــدا علــى الســهم بلــغ 42 فلســا للســهم 
الواحــد مقابل 40 فلســا عــن الفترة ذاتها 

من العام الماضي. 
وبعيــد اإلنتهــاء مــن الجمعيــة العمومية، 
غيــر  مــة  ة عا ـ ـ اهمون جمعي ـ لمسـ ا د  ـ ـ عق
عادية، اذ صادقوا على زيادة رأس المال 
الصــادر والمدفــوع بعــد الموافقــة علــى 
إصــدار أســهم منحــة علــى المســاهمين، 
وأقــروا تعديــل عقــد التأســيس والنظــام 
األساسي بما يتوافق مع تلك الزيادة في 
رأس المــال بعــد الحصــول علــى موافقــة 

الجهات الرسمية ذات العالقة.

فخرو: نتائج مالية مرضية 

وعبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين 
للتسهيالت التجارية عبد الرحمن يوسف 
ـرة بالنتائــج  ـعادته الكبيـ ـن سـ ـرو عـ فخـ
ا المجموعــة  ـ ـتثنائية التــي حققتهـ االسـ
فــي عــام 2018، وأدلــى بتصريــح قــال 
فيــه: “إنــه لمــن دواعــي الفخــر واالعتزاز 
أن نعلــن عــن النتائــج الماليــة المرضيــة 
التــي ســجلتها الشــركة رغــم التحديــات 
التي يشــهدها السوق المحلي في الوقت 
الحاضــر، فقــد حققــت مــرة أخــرى أعلــى 
أرباحهــا على اإلطالق. وأضاف “ أن هذه 
النتائج تدل على مرونة ومتانة النموذج 
ءة  ا ـ ـ ف وك ركة  ـ شـ ل ل وع  ـ ـ ن ت م ل ا ري  ا ـ تجـ ل ا
عملياتهــا التجارية وفعاليتهــا، والتطبيق 
الجيــد لمبــادرات الخطــة اإلســتراتيجية 
للســنوات الثــالث الفائتــة 2016-2018 
ومبــادرات العمــل المشــترك بين شــركات 

المجموعة”. 
وتعليقــًا علــى النتائــج الماليــة المتحققة، 
ــَب الرئيــس التنفيــذي، عــادل حبيــل،  ّرحَّ
لهــا أن  لتــي مــا كان  ا ة  ـ يـ ل لما ا ـج  ـ ئ نتا ل با
تتحقــق لوال قــوة ومتانة نموذج األعمال 
التجاريــة للمجموعــة وشــركاتها التابعــة 
وثقــة ودعــم عمــالء الشــركة لمنتجاتهــا 
والتــزام الموظفيــن وجهودهــم الحثيثــة 
ت  ا ـ ـ ج ا ي ت ح ا ة  ـ ـ ي ب ل ت ى  ـ ـ ل ع ل  ـ ـ م ع ل ا ي  ـ ـ ف

العمــالء، األمــر الــذي أثمــر عــن تحقيــق 
هذه النتائج االستثنائية. هذا في الوقت 
الــذي ســتواصل فيــه الشــركة مســاعيها 
فــي تحســين خدماتهــا وابتــكار منتجات 
جديــدة بغيــة تلبيــة احتياجــات الزبائــن 

التي تتماشى مع حياتهم العصرية.
بعــد ذلــك، اســتعرض الرئيــس التنفيــذي 
تها  ركا ـ ع شـ ـ ـ األم وجمي ركة  ـ لشـ ا داء  أ
2018، حققــت  التابعــة لهــا. ففــي عــام 
الشــركة إجمالــي دخــل تشــغيلي وقــدره 
ـو بلغــت  ـبة نمـ ـار بنسـ 46.3 مليــون دينـ
%8 مقارنــة بالعــام الماضــي عنــد مبلــغ 

42.7 مليــون دينــار. وبلــغ إجمالي أصول 
الشــركة كما في 31 ديســمبر 2018 مبلغا 
وقدره 391 مليون دينار بزيادة مقدارها 
%5 مقارنــة مع مبلغ وقــدره 373 مليون 
دينار عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 

 .2017

6.7 مليون دينار صافي الفوائد 

بالربع الرابع

وأضــاف حبيــل أن الشــركة حققــت فــي 
الربع الرابع من عام 2018 إجمالي صافي 
فوائــد مكتســبة بمبلــغ 6.7 مليــون دينار، 

بزيــادة مقدارهــا %8 مقارنــة بمبلــغ 6.2 
مليــون دينــار فــي عــام 2017. وحققــت 
ـل تشــغيلي وقــدره  ـي دخـ ـ ل ا إجما ـ أيضـ
12.3 مليون دينار بنســبة نمو بلغت 8% 
مقارنــة بمبلــغ 11.4 مليون دينار في عام 
2017. كما وسجلت إجمالي دخل شامل 
بقيمــة 5.3 مليون دينار بنســبة انخفاض 
بلغــت %23 مقارنــة بمبلــغ 6.9 مليــون 

دينار في عام 2017.

تقديم القروض بحذر

وفي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال 

ـتهالكي، فقــد كان العــام  ـل االسـ التمويـ
2018 عامــا متميــزا بالنســبة لتســهيالت 
البحريــن حيــث حققــت أرباحــاً صافيــة 
بلغــت 18.9 مليــون دينــار )2017: 17.5 
مليون دينار(، وفي ظل الظروف الصعبة 
التي تشــهدها الســوق واصلت سياساتها 
الحــذرة فــي تقديــم القــروض الجديــدة 
التــي بلغت 171 مليون دينار بنســبة نمو 
بلغــت %9 مقارنــة بالعــام الماضــي بمبلغ 
161 مليــون دينــار بحرينــي. وبلغ صافي 
الفوائــد المكتســبة للشــركة مبلغــا وقدره 
25.5 مليــون دينــار، بزيــادة وقدرها 7% 
مقارنــة بمبلــغ 23.9 مليون دينار عن عام 
2017. كمــا أن الشــركة انتهجــت نهجــا 
حــذرا ضمن الجهــود المســتمرة المبذولة 
من قبل اإلدارة لتحســين جودة محفظة 
القروض، ونتيجة الســتمرارها في تعزيز 
أســس التواصــل والتنســيق الفاعــل بيــن 
ـل،  موظفــي إدارة القــروض والتحصيـ
ت  ا ر ـ ـ ي ي غ ت ل ا ى  ـ ـ ل ع ب  ـ ـ ث ك ن  ـ ـ ع ف  ر ـ ـ ع ت ل ل
ت  ا ـ ـ ع ا ط ق ل ا ا  ه د ه ـ ـ ش ت ي  ـ ـ ت ل ا ة  د ـ ـ ي د ج ل ا
ي  ع ا ـ ـ س م ل ا و ة  ي ـ ـ س ي ئ ر ل ا ة  ـ ـ ي د ا ص ت ق ال ا
ل  ـ ـ لتحصي ا رة  ة إلدا ـ ـ لدؤوب ا ة  ـ ـ ث لحثي ا
والشــئون القانونية تكللت جهود الشركة 
في تحســين الديون المتعثرة والسيطرة 
عليهــا عنــد نســبة مقبولــة بلغــت 2.98% 

من إجمالي محفظة القروض.

“التسهيالت”: توزيع 45 % نقدا و25 % أسهم منحة
ــان الـــمـــبـــارك ــ ــض ــ ــاح مـــعـــرض ســــيــــارات جـــديـــد قـــبـــل شـــهـــر رم ــتـ ــتـ افـ

اجتماع عمومية “التسهيالت”

عادل حبيلعبدالرحمن فخرو

أعلن بنك الخليج الدولي GIB عن رعايته 
والقــروض  الســندات  لمؤتمــر  ذهبيــة  ل ا
والصكــوك فــي الشــرق األوســط، والــذي 
ســيعقد يومي 26 و27 مــارس 2019، في 
فنــدق انتركونتيننتــال فيســتيفال ســيتي 
بإمــارة دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، حيــث سيشــارك بنــك الخليــج 
الدولــي فــي هــذا الحــدث اإلقليمــي المهم 
مــع 1000 مختــص فــي إصــدار الســندات 
مــن  ن، وغيرهــم  ـ ـ لمقرضي وك وا ـ والصكـ
خبــراء لمناقشــة التطــورات الحاصلــة في 

ـة  ـندات والقــروض المجمعـ ـواق السـ أسـ
والصكوك المحلية والعالمية.

وســيمثل بنك الخليج الدولي في المؤتمر 
ـرأس  ـ ل ـن ا ـواق الديـ ـن رئيــس أسـ كل مـ
مالــي فــي “جي آي بــي كابيتــال” رودريك 

غوردون، ونائب رئيس إدارة أسواق رأس 
المــال المقترض لدى “جي آي بي كابيتال” 
محمــود نــوار. وسيشــارك غــوردون ونوار 
إلــى جانــب مختصيــن فــي أســواق رأس 
المــال اإلقليميــة والعالميــة فــي جلســات 
حوارية رئيسة لمناقشة “التسعير في ظل 
التقلبات: سد فجوة التقديرات للمشترين 
ـن  ـال للمصدريـ ـة األعمـ ـة”، و”حالـ والباعـ
التقليدييــن لدخــول ســوق الصكــوك ألول 
مــرة: الكلــف، الســيولة، أداء التــداول )في 

أوقات التقلبات العالية(.

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العــام أمــس 
 1,408.04 ـتوى  ـد مسـ ـ اء عن ـ الثالثـ
بانخفاض وقدره 7.96 نقطة مـقارنـــة 
بإقفالـــه يــوم اإلثنيــن، في حيــن أقفل 
د  ـ ـ ن ع ي  ـ ـ ـ م ال س إل ا ن  ـ ـ ـ ي ر ح ب ل ا ر  ـ ـ ش ؤ م
مســتوى 776.24 بانخفــاض وقـــدره 

0.88 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
4.1 مليــون  ــمرون  وتــداول الـمستثـ
سهم، بقيـــمة إجـمـالية قدرها 506.46 
ألــف ديـنـــار، تـــم تنفيذهــا مــن خــالل 
87 صفقــة، حيــث ركــز الـمستثـــمرون 

تعامالتـــهم علــى أســهم قطــاع البنوك 
التجاريــة والتــي بلغــت قيـــمة أســهمه 
ــار أي  الـمتداولـــة 359.13 ألــف ديـنـ
مة  ـ ـ ـ قي ل ا ن  ـ مـ  % 70.91 بته  ـ نسـ ا  ـ ـ م
اإلجـمـــالية للتــداول وبكـــمية قدرهــا 
3.27 مليــون ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن 

خالل 45 صفقة.
فــي  المتحــد  ألهلــي  ا ك  ـ ـ ن ب ل ا ء  ا ـ وجـ
الـمركـــز األول، إذ بـــلغت قيـــمة أسهمه 
ديـنـــار  ألــف   3 0 7 . 3 2 ة  ـ ـ ـ ل و ا د ت م ـ ل ا
بحرينــي أي مــا نســبته 60.68 % مــن 

ـهم الـمتداولـــة  ـمة األسـ ـ ـي قيـ ـ ـ ال مـ إجـ
وبكـمية قدرها 932.98 ألف سهم، تـم 

تنفيذها من خـالل 7 صفقات.
أمـــا الـمركـــز الثانــي فكـــان لـعقـــارات 
45.93 ألــف  ـا  ــمة قدرهـ الســيف بقيـ
ـن  9.07 % مـ ـبته  ا نسـ ـ ار أي مـ ـ ـ نـ ديـ

إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة.
ثـــم جــاءت مجموعــة جــي اف اتــش 
43.13 ألــف  ـا  ـ ــمة قدرهـ ـة بقيـ الماليـ
ـن  8.52 % مـ ـبته  ا نسـ ـ ار أي مـ ـ ـ نـ ديـ

إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة.

تداول 4.1 مليون سهم بـ 506.5 ألف ديـنـار“الخليج الدولي” راعيا لـ “السندات والصكوك”

اســتقبل مطــار البحريــن الدولــي، مــن خالل اإلدارات المعنيــة بالمطار وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على رأســها شــركة 
خدمات مطار البحرين، حتى اآلن 8 طائرات و87 شــاحنة محملة بالمعدات والســيارات والمركبات الخاصة بســباق الفورموال 

1 في حين من المتوقع استقبال المزيد خالل اليومين السابقين للسباق.

واالتصــاالت،  المواصــالت  وزيــر  ر  ا ز و
مطــار  شــركة  إدارة  مجلــس  س  ـ ـ ي ئ ر
البحريــن، كمــال أحمــد، مبنى المســافرين 
في المطار للوقوف على كل اســتعدادات 
المطــار الســتقبال والترحيــب بالتدفقات 
الكبيــرة مــن الــزوار الدوليين التــي بدأت 
فــي التوافــد علــى نســخة هــذا العــام مــن 
ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران 
الخليــج للفورمــوال 1، التي تعــد أحد أهم 
الفعاليــات وأضخمها فــي البحرين، رافقه 
فــي الزيــارة الرئيــس التنفيــذي لشــركة 

مطار البحرين، محمد البنفالح.
ـى كل التحضيــرات  ـر علـ ـع الوزيـ ـ  واطل

الالزمــة لمواكبــة وفــود الــزوار والفــرق 
ر  ا ـ ـ ط م ا  ه ل ب ق ت ـ ـ س ي س ي  ـ ـ ت ل ا ت  ال و ـ ـ م ح ل ا و
البحريــن أثناء الفعالية ســواء عن طريق 
الرحــالت االعتيادية أو اإلضافية أو على 
متــن الطائــرات الخاصــة، مشــيًدا بكافــة 
التحضيــرات اللوجســتية التــي توفرهــا 
رة  ر وإدا ا ـ لمطـ ا ب ات  ـ ـ ي عمل ل ا رة  إدا كل 

شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة 
وشؤون الجمارك وشــرطة المطار بوزارة 

الداخلية.
المواصــالت واالتصــاالت  ر  ـ ـ ال وزي ـ وقـ
ـار البحريــن الدولــي المنفــذ  “يعتبــر مطـ
وزوار  شــاركين  م ل ا ة  ـ ـ ف ا ك ل ي  ـ ـ س ي ئ ر ل ا
المملكــة فــي الفورمــوال 1 الــذي يمثــل 

ـي تحتــاج  التـ ـات  رز الفعاليـ ـ ـ ب أ ـدى  إحـ
ت  ا ر ـ ـ ي ض ح ت و ة  ـ ـ ف ث ك م ت  ا د ا د ع ت ـ ـ س ال
مســبقة، ســواء مــن الناحية اللوجســتية 
أو القــدرة االســتيعابية. وقد أثبت مطار 
البحريــن خــالل الســنوات األربــع عشــرة 
الماضيــة جاهزيتــه وقدرتــه المتميــزة 
ـة  ـات الالزمـ ـة المتطلبـ ـة كافـ علــى تلبيـ

لمثــل هــذه الفعاليــات الضخمــة، وذلــك 
بفضل الخطط والسياســات التي تضعها 
شركة مطار البحرين بهدف رفع الكفاءة 

والفاعلية”.
فــي  ذلــك  يســهم  أن  ل  ـ ـ م أ ن “ ف  ا ـ ـ ض أ و
ـد مــن الفعاليــات العالميــة  جــذب المزيـ
الكبــرى إلى البــالد، حيث تتمتع البحرين 

بجميع المقومــات المطلوبة إلنجاح هذه 
ـها اإلمكانيــات  ـى رأسـ ـات، وعلـ الفعاليـ
المميزة لقطاع الطيران واللوجســتيات”، 
مؤكــًدا أن ســباق الفورمــوال 1 هــذا العام 
قــد شــهد عاًمــا رائًعــا آخــر مــن النجــاح 
ــا المزيــد مــن  الباهــر فــي البحريــن متمنيًّ

التألق في األعوام القادمة.

المحرق - شركة المطار

المطار يستقبل 8 طائرات و87 شاحنة لـ “الفورموال 1”

المنامة - بورصة البحرينالمنامة - الخليج الدولي

وزير “المواصالت” يطلع على 
االستعدادات والجهوزية للسباق

المحرر االقتصادي من المنامة



أكد رئيس مجلس إدارة شــركة مجمع البحرين لألســواق الحرة، فاروق المؤيد، أن 
الشــركة تســتثمر حوالــي 8 إلــى 9 مالييــن دينار داخل مطــار البحريــن الجديد، بعد 
أن تم تأســيس شــركة جديدة بنســبة %55 لشــركة مجمع البحرين لألســواق الحرة 

و%45 لمجموعة طيران الخليج القابضة برأس مال 8 ماليين دينار.
وأشــار إلــى أن األســواق الحــرة اســتحوذت 
علــى %90 مــن محالت التجزئــة المتواجدة 
أن  مبيًنــا  الجديــد،  البحريــن  مطــار  فــي 
تتجــاوز  ال  الحالــي  المطــار  فــي  المســاحة 
2300 متــر مربــع وبعــد مناقشــات مع شــركة 
مطــار البحرين فإن مســاحة األســواق الحرة 
فــي المطــار الجديــد بلغــت أكثــر مــن 5 آالف 

متر مربع.
وعــن االســتثمار في مطــارات أخرى، أوضح 
انــه تــم االتفاق مــع شــركة “أريانتا” بــأن يتم 
تسليم اإلدارة لهم وأن تمنح األسواق الحرة 
بالمنطقــة  اســتثماراتهم  فــي   4% حوالــي 
الشــركة  أن  مبيًنــا  الظــروف،  وذلــك حســب 

لديها %5 من مطار بيروت.

ووافقــت الجمعية العمومية العادية لشــركة 
مجمــع البحرين لألســواق الحــرة على توزيع 
أربــاح نقديــة على المســاهمين بنســبة 50% 
مــن رأس المــال، ٔاي مــا يعــادل 7.2 مليــون 
 20% دينــار  مليــون   2.8 توزيــع  )تــم  دينــار 
مــن رأس المــال في أغســطس 2018 كأرباح 
نصف سنوية(، وسيتم دفع باقي األرباح في 

موعد ٔاقصاه 4 أبريل 2019. 
تخصيــص  العموميــة  الجمعيــة  وأقــرت 
مبلــغ 149.4 ألــف دينــار لألعمــال الخيريــة، 
وترحيــل مبلغ 206.5 ألــف دينار إلى األرباح 
المســتبقاة، وتخصيص مبلــغ 130 ألف دينار 
كمكافٔاة ألعضاء مجلس اإلدارة، كما وافقت 
على خدمة عضو واحد كعضو مجلس إدارة 

وهو جهاد يوســف أميــن لعضويته بأكثر من 
5 شــركات بحرينيــة مســاهمة عامة بموجب 

المادة )193(من قانون الشركات التجارية.
* انتخاب 10 أعضاء لمجلس اإلدارة

أعضــاء   10 العموميــة  الجمعيــة  وانتخبــت 
 3 مدتهــا  لــدورة  الشــركة  إدارة  لمجلــس 

 )175( للمــادة  وفقــًا   )2019-2021( ســنوات 
مــن قانون الشــركات التجارية، وهم: فاروق 
المؤيــد، عبــدهللا بوهنــدي، الشــيخ محمد بن 
علــي آل خليفة، عبدالرحمن جمشــير، محمد 
الخــان، جــواد الحــواج، نبيــل الزيــن، جهــاد 

أمين، جالل محمد جالل، وجاسم الشيخ.

مــن جانب آخر، صادقــت الجمعية العمومية 
غيــر العاديــة على تعديل بنود عقد تأســيس 
مــع  ليتوافــق  األساســي  ونظامهــا  الشــركة 
متطلبــات القانــون علــى ٕاعــادة صياغــة عقد 
التأســيس والنظام األساسي للشركة ليشمل 
جميــع التعديالت الســابقة، وبمــا يتوافق مع 

التعديــالت فــي قانون الشــركات ومتطلبات 
الجهــات الرقابيــة، وتفويــض رٔييس مجلس 
اإلدارة ٔاو من يقوم الرٔييس بدوره بتفويضه 
عقــد  علــى  العــدل  كاتــب  لــدى  للتوقيــع 
التأســيس والنظام األساســي المّعدلين وفقا 

لما ذكر في البندين السابقين أعاله.

المؤيد: 9 ماليين دينار االستثمار بالمطار الجديد
نــقــديــة أربـــاحـــا  ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م ــوزع 7.2  ــ تـ الـــحـــرة”  “األســـــــواق  ــة  ــي ــوم ــم ع

اجتماع عمومية مجمع البحرين لألسواق الحرة 

تدفع أوبر تكنولوجيز العالمية لتطبيقات حجز الســيارات 3.1 مليار دوالر لشــراء منافســتها في الشــرق 
األوسط كريم، لتهيمن في منطقة شديدة التنافسية قبيل طرح عام أولي مرتقب.

وقالــت أوبــر في ســاعة متأخرة من مســاء االثنين 
إنها ســتدفع 1.4 مليار دوالر نقدا و1.7 مليار دوالر 
في صورة أوراق قابلة للتحويل كي تستحوذ على 
كريــم بالكامــل. واالتفــاق الذي طال انتظــاره ينهي 
مفاوضات متقطعة على مدى تســعة أشــهر ويمنح 
أوبــر نصــرا هــي فــي أمــس الحاجــة إليــه بعــد أن 

تخارجت من عدة استثمارات في الخارج.
وقالــت أوبــر إن األوراق القابلــة للتحويل ســتصبح 
أســهما في أوبر بســعر يعادل 55 دوالًرا للسهم وهو 
مــا يزيــد نحــو 13 % على ســعره في أحــدث جولة 
تمويــل قادتها مجموعة ســوفت بنــك قبل أكثر من 
عــام. وقالــت الشــركتان إن كريــم ســتصبح وحــدة 

بالعالمــة  لكــن ســتحتفظ  بالكامــل ألوبــر  مملوكــة 
التجاريــة الخاصــة بهــا وتطبيقها، فــي البداية على 
شــيخة  مدثــر  كريــم،  األقــل. وسيســتمر مؤسســو 
وماجنوس أولسون وعبد هللا إلياس، في الشركة.

لكــن ســتجري تغييــرات علــى مجلــس إدارة كريــم 
لتشغل أوبر ثالثة مقاعد وكريم مقعدين. وسيضم 
المجلس شيخة الرئيس التنفيذي لكريم وأولسون. 
ورفــض متحــدث باســم أوبــر الكشــف عــن أســماء 
مــن ســتعينهم الشــركة بمجلــس اإلدارة.وبموجــب 
جميــع  حصــص  علــى  أوبــر  تســتحوذ  الصفقــة 

المستثمرين الخارجيين في كريم وسيتحول سهم 
كريــم إلــى ســهم فــي أوبــر. وجمعت كريــم أقل من 
800 مليون من مســتثمرين وبلغــت قيمتها ملياري 
دوالر كمــا فــي أكتوبــر. ومــن بيــن مســتثمري كريم 
شــركة صناعــة الســيارات األلمانيــة دايملر وشــركة 
ديــدي أكبر مــزود لتطبيقات حجز ســيارات األجرة 
فــي الصيــن وشــركة اإلنترنــت اليابانيــة راكوتيــن 

وشركة االستثمار السعودية المملكة القابضة.
وقالــت الشــركتان إن مــن المتوقــع إغــالق الصفقــة 

في الربع األول من 2020.

“تمكين” و“إنرتك” يدعمان االستثمار في الطاقة الشمسية
المــســتـــدامــــة للتـنـمـيـــــة  تـحـقـيــقـًا  مــالييـــن دوالر  بقيمــــة 10  أولـي  طـــرح صنــدوق 

وقــع كل مــن صنــدوق العمل “تمكين” وشــركة “إنرتك” القابضة اتفاقية تعاون مشــترك تقضي 
بتقديم دعم تمويلي للمؤسســات لالســتثمار في مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها التقنية، 
وتحديــًدا فــي مجــال الطاقــة الشمســية، وذلــك انســجاًما مــع خطــة “تمكيــن” االســتراتيجية 
التــي تهــدف إلــى تعزيــز األثر وفرص الدعم فــي المجاالت الواعدة واالســتثمار في القطاعات 

المستدامة.

 ووقــع االتفاقيــة الرئيس التنفيــذي لـ “تمكين” 
إبراهيــم جناحي فيمــا وقعها من جانب إنرتك 
وذلــك  المطيــري،  عبــدهللا  التنفيــذي  رئيســها 
بحضــور وزيــر الكهربــاء والمــاء، عبدالحســين 

ميرزا.
ومــن المقرر أن تشــمل االتفاقيــة تقديم فرص 
الطاقــة  تطبيقــات  فــي  االســتثماري  الدعــم 
التمويــل  فــرص  دعــم  خــالل  مــن  الشمســية، 
للمســتثمرين لمــدة تصــل مــا بيــن 10 إلــى 25 
ســنة، حيــث تبلــغ قيمــة االســتثمار األولي في 
هــذا المشــروع 10 مالييــن دوالر، ومــن المقرر 

أن يتــم إطــالق البرنامــج ضمن حزمــة الفرص 
“تمكيــن”  برنامــج  فــي  المتاحــة  التمويليــة 
لدعــم المؤسســات، وذلــك بهــدف دعــم شــراء 
المعــدات والتجهيــزات الخاصــة بهــذا القطاع، 
وفــق اســتراتيجية أعمــال مدروســة، وتقديــم 
الدعــم فيمــا يخص إدارة التكاليف التشــغيلية 

لمشاريع الطاقة المتجددة. 
وصــرح وزيــر الكهربــاء والمــاء “أن االتفاقيــة 
ستســاهم بال شــك في تشــجيع االســتثمار في 
طريــق  عــن  والمســتدامة  المتجــددة  الطاقــة 
تقديــم الدعــم التمويلــي للمؤسســات فــي هذا 

المجــال”. وقــال الوزيــر إن توقيــع مثــل هــذه 
ســبيل  فــي  واســعة  خطــوة  هــي  االتفاقيــة 
للحريــن  الوطنيــة  الخطــة  أهــداف  تحقيــق 
التــي  الطاقــة  وكفــاءة  المتجــددة  للطاقــة 
الموقــرة وكلفــت وزارات  وضعتهــا الحكومــة 

وأجهــزة الدولة الحكومية للعمل على تنفيذها 
مــن خالل لجنة وطنية برئاســة وزير الكهرباء 
والماء تسعى للوصول إلى األهداف المنشودة 
المتجــددة  الطاقــة  اســتخدامات  لتطبيــق 
وكفاءة الطاقة بنسبة معينة من مزيج الطاقة 

اإلجمالي في البالد بحلول عام 2025.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لـــ “تمكيــن” إن هــذه 
االتفاقيــة تمثــل خطــوة واعــدة علــى طريــق 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للمملكــة، 
الفًتــا إلى الدور التكاملي الذي تؤديه “تمكين” 

االقتصاديــة  التنميــة  أهــداف  تعزيــز  فــي 
المســتدامة، والــذي مــن شــأنه أن يســهم فــي 
تطبيــق تلــك التطلعــات وترجمتهــا فــي شــكل 
مشاريع تنموية تدعم نمو القطاع الخاص في 
هذه المجاالت. وأكد أن فرص الدعم الموجهة 
تطبيقــات  وازدهــار  الطاقــة  مجــال  لتنميــة 
منســجًما  يأتــي  المتجــددة  والطاقــة  الطاقــة 
مــع التوجهات المســتقبلية فــي تعزيز التحول 
إلــى اقتصــاد مســتدام، ويفتــح المجــال أمــام 
توسيع نطاق ريادة األعمال البحريني في هذا 

التخصص. 
وأعــرب المطيــري عــن ترحيبــه لهــذا التعــاون 
الشــركة  مســاهمة  إلــى  مشــيًرا  الشــركة،  مــع 
االستشــاري  والدعــم  التوجيــه  تقديــم  فــي 
الطاقــة  تطبيقــات  مجــال  فــي  المتخصــص 
تطلعــات  تحقيــق  يدعــم  فيمــا  المتجــددة، 

البحرين في التنمية المستدامة.

المنامة - تمكين

ينطلــق “مؤتمــر حاضنات ومســرعات األعمال الخليجي” الذي تنظمــه جمعية البحرين 
لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي الفتــرة مــن 16 إلــى 18 أبريــل المقبل، 

بمشاركة 5 دول خليجية هي البحرين ، السعودية، اإلمارات، عمان والكويت.  

وزيــر  رعايــة  تحــت  المؤتمــر  ويقــام 
زايــد  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
مــع  إســتراتيجية  وبشــراكة  الزيانــي 
تشــارك  إذ  “تمكيــن”،  العمــل  صنــدوق 
فيــه مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة 
مــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع 
دولــة اإلمــارت الشــقيقة، مدينــة الملــك 
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة مــن خــالل 
لحاضنــات  التقنيــة  “بــادر”  برنامــج 

بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، 
الصغيــرة  للمؤسســات  الزبيــر  مركــز 
عمــان  ســلطنة  مــن  ريــادة  وحاضنــة 
 الشــقيقة، شــركة كيوبيــكال سيرفيســز 
بخــالف  الشــقيقة،  الكويــت  بدولــة 
مشاركة عدد كبير من الحاضنات ورواد 

األعمال البحرينيين.
وقــال رئيــس جمعيــة البحريــن لتنميــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 

النائــب أحمــد صبــاح الســلوم إن إدارة 
عربيــة  دولــة  ضيافــة  ارتــأت  المؤتمــر 
نســخة  كل  فــي  صديقــة  إســالمية  أو 
مــن نســخ المؤتمــر ابتــداء من النســخة 
القادمــة لعــرض تجاربهــا وخبراتهــا في 
قطــاع حاضنــات ومســرعات األعمــال، 
وعــرض قصــص نجــاح مختلفــة لــرواد 
االســتفادة  يعــزز  مــا  وهــو  األعمــال، 
مــن هــذه التجــارب للشــباب البحرينــي 
والخليجي مــن رواد األعمال وأصحاب 
والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات 
مضيفا “لم نجد خيرا من دولة فلسطين 
الشــقيقة لتكــون أول ضيف للمؤتمر بما 
تحمله “فلســطين” مــن مكانة كبيرة في 

قلب كل بحريني وخليجي وعربي”.
الوفــد  الســتضافة  الترتيــب  أن  وأكــد 
شــهر  منــذ  بــدأ  الشــقيق  الفلســطيني 
 5 تقريبــا وتــم تحديــد  الشــهر  ونصــف 
أسماء من أفضل رواد األعمال في دولة 
فلســطين لعرض تجاربهــم المميزة أمام 
المشــاركين  الخليجييــن  األعمــال  رواد 
فــي المؤتمــر، ومــن المنتظــر أن يحضــر 
الفعاليات نحو 300 رائد عمل وصاحب 
مؤسســة صغيرة على مــدار يومين في 
جلسات وورش عمل تفاعلية مستمرة.

توالــي  الجمعيــة  إن  الســلوم  وقــال 
 جهودها برعاية الرئيس  الفخري فاروق 
المؤيــد، وتنطلــق فــي خططهــا لتنظيــم 

التوالــي  علــى  الثانــي  للعــام  المؤتمــر 
يأتــي بعد النجــاح المتميز الــذي حققته 
النســخة األولى بمشــاركة نحو 150 من 
الناشــئة مــن  رواد األعمــال والشــركات 

البحرين و4 دول خليجية شقيقة.
 وقــد أســفر المؤتمر عــن عدة مخرجات 
المشــترك،  التســويق  منهــا  مهمــة 
للحاضنــات  خليجــي  معلومــات  بنــك 
تــداول  بهــدف  األعمــال؛  ومســرعات 
فــي  والمعلومــات  المتاحــة  البيانــات 
والشــركات  الحاضنــات  عــن  دولــة  كل 
الصغيــرة المنتميــة لهــا، االســتفادة مــن 
األعمــال  تطويــر  فــي  هــذه  البيانــات 
دعــم  الخليجــي،  البينــي  والتعــاون 

المشــروعات  ونمــاذج  الفرانشــايز 
التجــار  تبنــي  وتعميمهــا،  الناجحــة 
الناجحة، إنشــاء دراســة تأسيس اتحاد 
خليجي للحاضنات ومسرعات األعمال، 

إقامة المؤتمر بشكل سنوي.

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

انطالق “الحاضنات والمسرعات الخليجي” 16 أبريل

أثناء توقيع االتفاقية

سان فرانسيسكو/  دبي - رويترز

زينب العكري من المنامة )تصوير: رسول الحجيري(
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بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركةمطعم تندوري الهندي ذ.م.م المس���جلة بموجب 
القيد رقم 111543-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يدة/ نس���رين محمد 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: نسرين محمد عبدالحميد عبدالرحمن

رقم الموبايل: 33008782 )973+(
mj.group.bh@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية 

شركةمطعم تندوري الهندي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-111543

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���يد عبدالرحي���م محمد عل���ي محمود المالك ل� مؤسس���ة المدار للتج���ارة العامة 
)م�ؤسس���ة فردي���ة( المس���جلة بموجب القيد رق���م 31008 طالبا تحويل المؤسس���ة 
الفردية إلى ذات مس���ئولية محدودة  برأس���مال وقدره 100٫000/- دينار )مئة الف 

دينار بحريني(،  لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم
1. ليلى عبدالرحيم محمد علي العوضي

2. عبدالرحيم محمد علي محمود العوضي

17/2/2019
وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

 )CR2019-22051( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم الى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مجيد عاشور عيسى مكي 

االسم التجاري الحالي: مجيد جاليري لمواد الديكور
االسم التجاري الجديد: مجيد جاليري لمشغوالت اليدوية

قيد رقم: 57454-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

القيد: 31008 

 تاريخ: 26/3/2019
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قريًبا جًدا
السعر اقل في المحرق ! فرصـة للمطورين 

العقاريين و المستثمرين

حسني علي: 39442411 - أحمــد ثامـــــــر: 36799711 -  عباس علــــي: 36600656 

علي ضيـف: 36700722 - جعفر النكــــال : 36779771  -  أحمد سلمان : 36744700 

د.محمــــد: 39752929  - صادق الشاخوري : 36026222  -  علــي أمراللـه: 36026333
Broker's license No. 3
Property Manager's license No. 23

مركز اإلتصاالت ورعاية الزبائن:  
هاتف: 17564400 - فاكس: 17564440
خط ساخن الستقبال املقترحات و التطوير -  

يعمل على مدار الساعة - 17582958

قسائم متعددة  التصانيف والمساحات : 
تجارية ، استثماريةسكنية , مشاريع خاصة 

بجانب ديار المحـرق 

جزر أمواج , البسيتين

قاللي و الدير

سهولة استخراج 

إجازة البناء

الوثائق 
جاهزة

جميع شوارع

المخطط  مرصوفة

كافة الخدمات متوفرة

 من كهرباء وماء

بدأ الحجز
يمكنك التوثيق

وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
 )CR2019-41765( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم الى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فواز خميس علي البلوشي 

االسم التجاري الحالي: حل ايجابي للبحث والتطوير
االسم التجاري الجديد: حل إيجابي للبحث والتطوير كوتشنغ

قيد رقم: 14-76195

بناء على قرار المالك لشركة وي وي الند المقاوالت ش.ش.و ولمالكها نادية حسين 
عبدهللا بردستاني  المسجلة بموجب القيد رقم 100465، بتصفية الشركة اختياريا 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: نادر حسين عبدهللا حسين بردستاني

رقم الموبايل: 36478888 )973+(
nhbahrain@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

وي وي الند المقاوالت ش.ش.و ولمالكها نادية حسين عبدهللا بردستاني
سجل تجاري رقم 100465

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

القيد: 1-73354 

 تاريخ: 19/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدمت  إليها 
الس���يدة نجاه احم���د ابراهيم خميس المالك ل� عجائب الدنيا للمقاوالت )م�ؤسس���ة 
فردية(   المس���جلة بموجب القيد رقم 73354-1 طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني،  لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم
1. نجاه احمد ابراهيم خميس

MAMMUKUTTY KIZHAKKE PEEDIAKKAL .2

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���يد/ ابراهي���م عبدالحكيم ابراهيم الش���مري، المالك ل� س���الفيزكافيه )م�ؤسس���ة 
فردية(   المس���جلة بموجب القيد رقم 91538-1 طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية 
إلى ش���ركة ذات مسئولية محدودة  برأس���مال وقدره )20000( عشرون الف دينار 

بحريني،  لتصبح الشركة مملركة من السادة التالية اسمائهم
1. عبدالحكيم ابراهيم محمد الجعفر الشمري

2. سلوى محمد شريف المعماري
3. مشاعل عبدالحكيم ابراهيم الجعفر الشمري

4. نوره عبدالحكيم ابراهيم الجعفر الشمري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019م

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
آش���ار لالستش���ارات ذ.م.م والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 96414 طالبين إش���هار 
انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، 
وذل���ك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات التجاري���ة الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة لتل ريدرز بحرين ش.ش.و لمالكها ويلماري مارايز

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم 2 لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة األفراح لتشييد المباني ش.ش.و لمالكتها زينب الكبرى 

نادر حسين بردستاني

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة سبلندر ش.ش.و لمالكتها مقبول احمد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���ادة/ ش���ركة انف���ال ألصحابه���ا احمد خلي���ل القاهري ومش���اركوه ش���ركة تضامن  
باعتبارهم المصفين القانونين لش���ركة لت���ل ريدرز بحرين ش.ش.و لمالكها ويلماري 
مارايز، المسجلة كشركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم 120089، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفق���ا ألح���كام قانون الش���ركات التجاري���ة الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 لس���نة 

.2001

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���يد/ نادر حس���ين عبدهللا حس���ين بردس���تاني باعتباره المصفي القانوني لشركة 
األف���راح لتش���ييد المبان���ي ش.ش.و لمالكتها زينب الكبرى نادر حس���ين بردس���تاني، 
المس���جلة كشركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم 100464، طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���يد/ GHULAM MABI BUTT باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة سبلندر 
ش.ش.و لمالكته���ا مقب���ول احم���د، المس���جلة كش���ركة الش���خص الواح���د بموج���ب 
القي���د رقم 100231، طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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اليمن... مقتل ضباط وخبراء 
إيرانيين بغارات للتحالف

سقط عدد من الضباط والخبراء 
اإليرانيين وعشرات العناصر في 

صفوف الحوثيين في غارات لطيران 
تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع 

لميليشيات الحوثي االنقالبية في 
محافظة صنعاء وصعدة، بحسب ما 

نقلت مواقع يمنية. ولفتت المواقع نفسها 
إلى أن بين القتلى في غارات التحالف، 
المستشار والمشرف األول على تركيب 

الصواريخ، المقدم اإليراني محمد نيازي، 
مع شخصين أحدهما عقيد واآلخر مالزم 
أول من خبراء الصواريخ الحوثيين في 

صنعاء. وكذلك ذكرت المواقع اليمنية 
أن من بين القتلى مشرف شبكة الرصد 

واالتصاالت العسكرية.

المجلس الدستوري يعقد اجتماعا بشأن منصب الرئيس الجزائري 

قائد الجيش يدعو لعزل بوتفليقة

ــا اجتماًعا  قالــت قنــاة البــالد التلفزيونيــة الخاصــة أمــس الثالثــاء إن المجلس الدســتوري الجزائــري يعقد حاليًّ
ــا بعدمــا دعــا قائد الجيش إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وذكرت وســائل إعالم رســمية في وقت  خاصًّ
ســابق أن قائــد الجيــش الفريــق أحمــد قايــد صالــح طالــب بإعالن منصــب الرئيس شــاغًرا، مضيفة أنــه قال إن 

مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.

ــّدد قــايــد صــالــح عــلــى ضـــرورة  وشــ
ــار  ــدرج ضــمــن اإلطــ ــنـ ــل يـ تــبــنــي حـ
الدستوري ويكون مقبوالً من طرف 
كــل األطــــراف، مــشــیــًرا إلــى الــمــادة 
102 المتعلقة بشغور منصب رئیس 

الجمھورية.
وأضاف خالل زيارة عمل وتفتیش 
العسكرية  الناحیة  ــى  إل بھا  يــقــوم 
الجمیع  أنــه على  بــورقــلــة،  الــرابــعــة 
ــذات  ــ ــران ال ــكــ ــ ــعــمــل بــوطــنــیــة ون ال
ومصلحة الوطن إليجاد حل لألزمة 

حاالً.
الكبیر  الوعي  على  الفريق  وأثنى 
الجزائري خالل مسیراتھم  للشعب 
عبر مختلف واليات الوطن، محذًرا 
في نفس الوقت أن ھذه المسیرات 
قد تستغل من أطراف معادية من 
الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار 
الواعي  الشعب  أن  مضیًفا  الــبــالد، 
يعرف كیف يفشل ھذه المناورات.

المادة 102

تنص المادة 102 من الدستور على أنه 
الجمهورية  رئيس  على  استحال  “إذا 
أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير 
الدستوري  المجلس  يجتمع  ومــزمــن، 
وجوًبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا 
يقترح  المالئمة،  الوسائل  بكل  المانع 
ــمــان الــتــصــريــح  ــبــرل بـــاإلجـــمـــاع عــلــى ال

بثبوت المانع”.
وحسب المادة، “يعلن البرلمان، المنعقد 
بغرفتيه المجتمعتين مًعا، ثبوت المانع 
بــأغــلــبــيــة ثلثي  الــجــمــهــوريــة  ــرئــيــس  ل
الدولة  رئاسة  بتولي  ويكلف    أعضائه، 
رئيس  يوًما   45 أقصاها  مــدة  بالنيابة 
يمارس صالحياته  الذي  األمة  مجلس 
الـــمـــادة   104   من  مـــع مـــراعـــاة أحـــكـــام 

الدستور”.
و”في حالة استمرار المانع بعد انقضاء 
باالستقالة  الــشــغــور  يــعــَلــن  يــوًمــا،   45

ــراء الــمــنــصــوص  ــ ــا حــســب اإلجــ ــوًبـ وجـ
وطبقا  السابقتين،  الفقرتين  في  عليه 
ألحكام الفقرات اآلتية من هذه المادة، 
الجمهورية  رئيس  استقالة  حالة  وفي 
الدستوري  المجلس  يجتمع  وفاته،  أو 
لرئاسة  النهائي  الشغور  ويثبت  وجوبا 

الجمهورية”.
ــمــــادة الـــتـــي طـــالـــب قــائــد  ــ وتــضــيــف ال
فوًرا  “تبلغ  الثالثاء:  بتفعيلها،  الجيش 
إلى  النهائي  بالشغور  التصريح  شهادة 
ويتولى  وجوًبا،  يجتمع  الذي  البرلمان 
رئيس مجلس األمة مهام رئيس الدولة 
خاللها  تنظم  يــوًمــا،   90 أقصاها  لمدة 

  انتخابات رئاسية”.
كما تنص المادة 102 على أنه “ال يحق 
لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن 

يترشح لرئاسة الجمهورية”.

الجزائر ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

متظاهرون يحملون أعالم الجزائر خالل مسيرة للمطالبة بتنحي بوتفليقة )رويترز(

واشنطن ـ أ ف بموسكو ـ وكاالتإسالم أباد ـ وكاالت

العليا  للمحكمة  تابعة  قضائية  هيئة  قبلت 
الفريق  من  المقدم  االلتماس  الباكستانية، 
ــواز  الــقــانــونــي لــرئــيــس الـــــوزراء األســبــق ن
شريف باإلفراج عنه بكفالة ألسباب طبية، 
قضاة  ثــالثــة  مــن  المكونة  الهيئة  وعلقت 
سعيد  آصف  باكستان  قضاة  كبير  برئاسة 
نواز  بسجن  الصادر  الحكم  تنفيذ  كهوسة 
مالية  وغــرامــة  سنوات  سبع  لمدة  شريف 
باهظة لمدة ستة أسابيع للسماح له بالعالج 
العليا  المحكمة  رفضت  كما  البالد،  داخــل 
برفض  الوطنية  المحاسبة  هيئة  من  طلًبا 
رهن  وإبقائه  شريف  من  المقدم  االلتماس 
وطلبت  االعــتــقــال. 
الـــمـــحـــكـــمـــة مــن 

فــريــق نـــواز شــريــف الــقــانــونــي دفــع ضمان 
مع  دوالر  ألــف  وثالثين  بستة  يقدر  مالي 
مــثــول شــريــف مــجــددا الستكمال  ضــمــان 
البالد،  مغادرة  وعدم  ضده  الصادر  الحكم 
وبــهــذا سيتمكن نـــواز شــريــف مــن مــغــادرة 
وتلقي  الهــور  مدينة  في  المركزي  السجن 
العالج في أي مؤسسة طبية يختارها هو 

داخل باكستان.
الفريق طعًنا ضــد قــرار صــادر عن   وقــدم 
الماضي  الشهر  العليا  آبــاد  إســالم  محكمة 
العتبارها  بكفالة طبية  عنه  اإلفــراج  بعدم 
أن التقارير الطبية المتعلقة لم تفد بتعرضه 
لــلــخــطــر فـــي حـــال بــقــائــه داخــــل الــســجــن، 
اإلنــصــاف عرضت  وكــانــت حكومة حــركــة 
عــالج نـــواز شــريــف مــع اســتــمــرار اعتقاله، 
وهو ما رفضه رئيس الوزراء السابق الذي 
تعرض لوعكة صحية داخل السجن، حيث 
حّذر طبيبه الخاص من خطر إصابته بنوبة 

قلبية إن لم يتلَق العالج المناسب.

أن  عــون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  أعلن 
على  إسرائيل  بسيادة  واشنطن  اعتراف 
القانون  مــع  يتناقض  الــجــوالن  مرتفعات 

الدولي وقرارات مجلس األمن.
رئيس مجلس  مع  لقائه  أثناء  وقال عون 
فولودين،  فياتشيسالف  الروسي،  الدوما 
أمـــس الـــثـــالثـــاء، فـــي مــوســكــو إن األمـــة 
قــرار  بسبب  أســـود  يــوًمــا  تعيش  العربية 
بسيادة  واشنطن  اعــتــراف  حــول  تــرامــب 
هذا  أن  مضيًفا  الــجــوالن،  على  إســرائــيــل 
بشكل  اللبنانية  الــمــصــالــح  يــمــس  الـــقـــرار 
أنــه “ال يحق  أيــًضــا.   وشـــّدد على  مباشر 

لرئيس دولة أجنبية التصرف بأراضي 
الغير”، وأن  قرار ترامب يتناقض مع 
القانون الدولي، محذًرا من أن ذلك 
قد ينطوي على تصعيد حدة التوتر 

فـــي الــمــنــطــقــة. ويــقــوم 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، 
بــأول  عــون،  ميشال 

زيارة رسمية له إلى روسيا، وذلك بدعوة 
من نظيره الروسي، فالديمير بوتين. إلى 
الالجئين  إن  اللبناني  الرئيس  قــال  ذلــك، 
بـــالده،  فــي  ــا  حــالــيًّ المقيمين  الــســوريــيــن 
يمكن أن يتوجهوا في القريب العاجل إلى 
أوروبــا من جديد، وذلك بسبب استيائهم 
من وضعهم االقتصادي في لبنان. وأضاف 
عون أثناء لقائه مع رئيس مجلس الدوما 
ــوديــن في  ــي، فــيــاتــشــيــســالف فــول ــروسـ الـ
تهتم  ــا  أوروبـ أن  الثالثاء  الــيــوم  موسكو، 
في  الــوضــع  بتسوية  مباشر  بشكل  الــيــوم 
السوريين  الالجئين  إن  إذ  المجال،  هــذا 
الــمــقــيــمــيــن فــــي لـــبـــنـــان يــعــبــرون 
الوضع  مــن  استيائهم  عــن  الــيــوم 
االقتصادي في البالد، األمر الذي 
سيؤدي إلى بداية موجة جديدة 
ــرة الـــالجـــئـــيـــن  ــجــ ــن هــ ــ مـ
الــســوريــيــن إلــى 

أوروبا”.

ــالـــد  ــركـــي دونـ ــيـ وصــــف الـــرئـــيـــس األمـ
بأنها  الرئيسية  اإلعــالم  وسائل  ترامب 
ــدو الــشــعــب” و”حـــــزب الــمــعــارضــة  ــ “عـ
المدعي  تقرير  بــرأه  بعدما  الحقيقي”، 
مع  التواطؤ  من  مولر  روبــرت  الخاص 
بالتحّيز في  الصحفيين  روسيا، متهًما 

تغطيتهم لحيثيات التحقيق.
الثالثاء،  “تــويــتــر”،  عبر  تــرامــب  وقـــال 
تواجه  الرئيسية  اإلعـــالم  “وســائــل  إن 
انتقادات وازدراء من كل أنحاء العالم 
ألنها فاسدة وزائفة. على مدى عامين 
دفعوا قدما التضليل بشأن التعاون مع 
دائما  يدركون  كانوا  وقت  في  روسيا 

بأنه لم يكن هناك أي تعاون”.
وأضـــاف الرئيس األمــيــركــي: “هــم في 
الحقيقة عدو الشعب وحزب المعارضة 
الــحــقــيــقــي”. واســـتـــخـــدم تـــرامـــب في 
السابق مصطلح “عدو الشعب” لوصف 
الدوام  التي يصر على  وسائل اإلعالم 

المرتبطة  أنها ال تغطي األحــداث  على 
هذه  ترامب  ويشير  دقيق.  بشكل  به 
المرة إلى التحقيق الذي قاده المدعي 
الــخــاص مــولــر بــشــأن عــالقــات ترامب 
الغامضة بروسيا، والشبهات بأن فريق 
حملته االنتخابية عام 2016 تعاون مع 
عمالء روس بهدف التأثير على نتيجة 
ووفًقا  صالحه.   في  لتصب  االقــتــراع 
العدل  وزيــر  نشرها  مقتضبة  لخالصة 
وليام بار، األحد، لم يعثر مولر على أي 
أدلــة بشأن حــدوث تعاون بين ترامب 

والـــــروس، رغـــم أنــه 
ــن مـــن  ــكــ ــمــ ــ ت
أن  ــيــــد  ــأكــ ــ ت
وكــــــــــــــــــــالء 

ســعــوا  روس 
ــل فــي  ــدخــ ــتــ ــ ــل ــ ل

االنتخابات.

ترامب: اإلعالم “عدو الشعب”عون: األمة العربية تعيش يوًما أسوداإلفراج عن نواز شريف بكفالة طبية
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بيروت ـ اب:

فلسطينية  جامعة  في  مسؤولون  قــال 
ــوة خــاصــة من  بــالــضــفــة الــغــربــيــة إن قـ
اإلسرائيلي  الجيش  فــي  المستعربين 
داهمت الحرم الجامعي واعتقلت ثالثة 

طالب.
وقالت المتحدثة باسم جامعة بيرزيت 
لبنى عبدالهادي  إن كوماندوز مسلحين 
دخلوا  محليين،  سكان  زي  في  تنكروا 
إلـــى الــحــرم الــجــامــعــي صــبــاح الــثــالثــاء 

من  أنــهــم  ويعتقد  بالطلبة،  وأمــســكــوا 
ويبدو  نومهم.  أثــنــاء  حــمــاس،  نشطاء 
الحرم  في  يختبئون  كانوا  الطالب  أن 

الجامعي؛ لتجنب االعتقال.
من جهته، أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه 
اعتقل تسعة فلسطينيين “مشتبه بهم” 
في “مداهمات روتينية” خالل الليل في 
بمزيد من  لم يدل  لكنه  الغربية،  الضفة 

التفاصيل.

إثــر  حــتــفــهــم،  ــراد  ــ أكـ مسلحين   7 لــقــي 
ــدى  هـــجـــوم شـــّنـــه مــســلــحــون عــلــى إحـ
منبج شمال  التفتيش في مدينة  نقاط 
“مجلس  عضو  وأوضــح  سوريا.  شرقي 
منبج العسكري” شرفان درويش، لوكالة 
ــرس” أن الــهــجــوم وقــع  ــ ــتــد بـ “أســوشــي
تفتيش عند  نقطة  الثالثاء على  صباح 
لم  أنــه  ذكــر  كما  المدينة.  مــداخــل  أحــد 
يتضح بعد من يقف وراء الهجوم، وأن 

في  بمهمتهم  يقومون  “كانوا  الضحايا 
المرصد  قــال  بالمقابل،  منبج”.  حماية 
ــان الــمــعــارض  ــسـ الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـ
ــداعــش شنت  إن خــاليــا نــائــمــة تــابــعــة ل
الهجوم. لم تعلن أي جهة مسؤوليها عن 
داعش  أعلن  يناير  في  أنه  إال  الهجوم، 
مــســؤولــيــتــه عــن هــجــوم انــتــحــاري في 
بينهم  شخًصا،   19 ضحيته  راح  منبج 

جنديان ومدنيان أميركيان.

االحتالل يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل 3 طالب

“خلية داعشية” تقتل 7 مسلحين أكراد في منبج

عواصم ـ وكاالت واشنطن ـ أ ف ب

توقيعه  عن  ترامب  دونالد  الرئيس  دافع 
إعـــالًنـــا يــعــتــرف بــســيــادة إســرائــيــل على 
الخطر  ــى  إل مــشــيــًرا  ــجــوالن،  ال مرتفعات 

القادم من إيران.
ــع  ــي الـــواسـ ــ ــدول ــ فــعــلــى وقــــع الـــرفـــض ال
العتراف واشنطن بكامل سيادة إسرائيل 
صاحب  خــرج  ــجــوالن،  ال مرتفعات  على 
القرار، الرئيس ترامب، ليدافع عن موقفه 

عبر التلويح بورقة إيران.
ــوم  ــرسـ ــى مـ ــلـ ــع عـ ــ ــ  تـــــرامـــــب، الـــــــذي وق
رئيس  استقباله  خــالل  الــجــوالن  وثيقة 
نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الحكومة 
إلــى مساعي طهران  أشــار  واشنطن،  في 
اســتــخــدام  إلـــى  بــهــا  مرتبطة  وجــمــاعــات 

الجوالن كمنصة إلطالق الصواريخ.
نــتــنــيــاهــو هـــو اآلخـــــر أشـــــار أيـــًضـــا إلــى 
محاوالت إيران وضع منصات في سوريا 

تهدف إلى استخدامها لضرب إسرائيل.
ــهـــات دبــلــومــاســيــة عــربــيــة  ورفـــضـــت جـ

الــذي  ــراره  قــ لتسويق  تــرامــب  تــبــريــرات 
يسبق االنتخابات اإلسرائيلية بأسبوعين، 
خاصة أن تقارير غربية ترّجح أن يكون 
بــســيــادة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ــراف  ــتــ اعــ
ــيــل عــلــى الـــجـــوالن هـــو شــكــل من  إســرائ
أشكال الدعم لرئيس الوزراء اإلسرائيلي 

في حملته االنتخابية القادمة.
إسرائيل  بسيادة  ترامب،  اعتراف  ولقي 
ــة من  ــعـ ــوالن، مـــعـــارضـــة واسـ ــى الــــجــ عــل

الهضبة  تبعية  أكــد  ــذي  ال العربي،  العالم 
لسوريا مشيًرا إلى أن هذا اإلجراء انتهاك 

للقرارات الدولية.
ــثــالثــاء  ــّدة ال ــ ــدن ســـوريـــة عـ ــهـــدت مــ وشـ
بــاعــتــراف واشنطن  مــنــددة  اعــتــصــامــات 
تزامًنا  الــجــوالن،  على  إسرائيل  بسيادة 
المواقف  من  المزيد  صــدور  استمرار  مع 
لقوانين  المخالف  الــقــرار  لــهــذا  الشاجبة 

األمم المتحدة.

فرضت وزارة الخزانة األميركية أمس الثالثاء 
عقوبات جديدة على الشبكة الدولية التي تمر 
اإليراني،  الثوري  الحرس  إلى  األمــوال  عبرها 

واستهدفت 25 فرًدا وكياًنا بعقوبات مالية.
ــهــا اســتــهــدفــت “شــركــات   وقــالــت الــــــوزارة إن
وهي  اإليراني  الثوري  للحرس  تابعة  وهمية” 
بنك أنصار ومكاتب “أنصار للصرافة” في كل 
من إيران وتركيا. وقالت إنها تمكنت مجتمعة 

من نقل أكثر من مليار دوالر للنظام اإليراني.
وأضافت الوزارة في إعالنها أن األموال عادت 
بالفائدة على الحرس الثوري اإليراني ووزارة 

الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة.
المالي  النظام  إغــالق  إلــى  العقوبات  وتهدف 
حظر  خــالل  مــن  المستهدفين  أمـــام  العالمي 
الــمــواطــنــيــن والــشــركــات األمــيــركــيــة وكــذلــك 
الواليات  في  تواجد  لها  التي  الدولية  البنوك 

المتحدة، من التعامل معهم.
مالية  “أي مؤسسة  أن  مــن  الـــوزارة  ــّذرت  وحـ
أجنبية تسّهل عن علم معامالت مالية كبيرة 

اليوم،  المستهدفة  والكيانات  األفــراد  من  ألي 
يمكن أن يخضع لعقوبات أميركية”.

هي  ــــوزارة  ال أدرجــتــهــا  التي  ـــ25  الـ والكيانات 
صغيرة  وتجارة  صرافة  شركات  معظمها  في 
نسبيا وصفتها الوزارة بأنها “شركات وهمية”، 

واألفــــراد هــم مالكو هــذه الــشــركــات ومـــدراء 
ــار ومـــكـــاتـــب أنــصــار  ــصـ ــنــك أنـ ــع ب يــعــمــلــون مـ

للصرافة.
بنك  في  بارزين  مسؤولين  استهداف  تم  كما 

أنصار و”أنصار للصرافة” بالعقوبات.

أعالم سورية مرفوعة في بلدة عين التينة المطلة على قرية مجدل شمس الواقعة في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجوالن

وزارة الخزانة األميركية

رفـــض دولـــي لالعتـــراف بســـيادة إســـرائيل علـــى الجـــوالن ــوري ــث ال ــلــحــرس  ل ــا  ــاًن ــي وك ــرًدا  ــ فـ اســتــهــدفــت 25 

ترامب: إيران هي السبب عقوبات أميركية جديدة ضد إيران

نّظم اآلالف احتجاجات في الجزائر العاصمة أمس الثالثاء للمطالبة  «
باستقالة بوتفليقة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة 

منذ أسابيع وتهدد باإلطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته 
على البقاء في السلطة لمدة 20 عاًما. وأذعن بوتفليقة، أحد قدامى 

المحاربين الذين خاضوا حرب االستقالل عن فرنسا من عام 1954 إلى 
عام 1962 ويهيمنون على البالد، للمحتجين الشهر الجاري بالتراجع عن 
قرار السعي للحصول على فترة والية أخرى وأجل االنتخابات التي كانت 

مقررة في أبريل. إال أن بوتفليقة لم يصل لحد االستقالة من الرئاسة 
ا فترة  وقال إنه سيبقى لحين إقرار دستور جديد وهو ما يمدد فعليًّ

واليته الحالية. وفشلت الخطوة في تهدئة مئات اآلالف من الجزائريين 
الذين يخرجون إلى الشوارع منذ نحو خمسة أسابيع تقريًبا لمطالبة 

بوتفليقة وحلفائه باالستقالة.

ضغط المحتجين 
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منــذ أن حــل ظــام نظــام الفاشــية الدينيــة على إيــران وجعل من إيران مســرحا 
ألكثــر الجرائــم فظاعــة فــي العصــر الحديــث - ولعــل مجــزرة صيــف عــام 1988، 
نمــوذج صــارخ علــى ذلــك - ومع أن إجــرام هذا النظــام بحق الشــعب اإليراني لم 
يتوقــف يومــا واحــدا، لكنــه مــع ذلك لم يــرض بأن يبقــى إلجرامــه ودمويته حد، 
لذلــك اندفــع مثــل الوحوش الكاســرة باتجاه بلــدان المنطقة لكي ينشــر فيها إلى 
جانب إجرامه ودمويته، ظامه المتمثل في المبادئ واألفكار الرجعية الســوداء 
التــي يدعــو إليهــا والتــي لــم تعــد تصلــح إال للقــرون الوســطى، نظــام الجمهورية 
اإلسامية اإليرانية الذي يمثل أكبر مشكلة ألمن واستقرار المنطقة وصار منبعا 
رئيسيا إلثارة الفتن والمشاكل واالنقسامات وخصوصا الفتنة الطائفية، مثل وال 
يــزال أكبــر مصــدر لتهديد شــعوب وبلدان المنطقــة واختاق المشــاكل واألزمات 

والتاعب بالقرار السياسي والعبث بالسيادة الوطنية لها.
يجب أن تعلم دول المنطقة أن أفضل شيء يمكن أن يحدث ويصب في مصلحة 
المنطقــة هــو تغييــر النظــام في إيران، بــل إن بلدان المنطقة جميعهــا معنية بهذا 
التغييــر، ال تقــف مكتوفــة األيــدي إزاء ذلك ألنها تغامر بأمنها ومســتقبل أجيالها، 
واالحتجاجــات التــي صــارت تطغــى علــى األوضاع في إيــران وكذلك نشــاطات 
معاقل االنتفاضة ألنصار مجاهدي خلق، صارت تهز األرض وتزلزلها تحت أقدام 
نظام المالي، حيث إن كبار المســؤولين في الكونغرس األميركي أعلنوا في 15 
من الشــهر الجاري وفي اجتماع في الكونغرس األميركي دعمهم لنضال الشــعب 
اإليرانــي والمقاومــة اإليرانيــة مــن أجــل التغييــر فــي إيــران، إلى جانــب مواقف 
دولية أخرى مماثلة بما يؤكد بأن األوضاع في إيران والسيما في ظل العقوبات 
األميركيــة واألوروبيــة تتفاقــم، لذلــك من المهم جدا أن تأخذ بلــدان المنطقة كل 
هــذه األمــور بنظــر االعتبــار وتضعها في حســبانها عنــد التعامل مــع األوضاع في 

إيران.
من المهم جدا أن تفكر بلدان المنطقة بالمتغيرات الحاصلة في المسار  «

اإليراني وتسعى لاستفادة منها بالصورة المطلوبة وذلك بأن تبادر بالتحرك 
عمليا باتجاه دعم هذه النشاطات االحتجاجية واالعتراف بالمجلس 

الوطني للمقاومة اإليرانية. “الحوار المتمدن”.

قضيــة عــدم المســاواة بيــن الجنســين ال تؤثــر فقــط علــى النســاء، فعندمــا ُيحرم نصف ســكان 
الكرة األرضية من إمكاناتهم الكاملة، يكون العالم ككل في وضع غير مؤات بشكل هائل، على 
الرغــم مــن زيــادة الوعي بالقضايا التي تؤثر على المرأة، إال أن التقدم على هذه الجبهة ال يزال 
متوقًفــا. يقيــس مؤشــر الفجــوة بيــن الجنســين العالمــي الفروق بيــن الرجال والنســاء في أربع 
مجــاالت رئيســية: الصحة والتعليم واالقتصاد والسياســة، ووفقا لتحليــل المنتدى االقتصادي 
العالمي لـ 144 دولة، تعاني النســاء في جميع أنحاء العالم من فجوة في األجور، ومع المعدل 
الحالــي للتقــدم، تقــدر األمــم المتحــدة أن األمر سيســتغرق 100 ســنة أخرى لســد الفجوة، هذه 
البيانــات مجــرد لقطــة صغيرة لصورة أكبر بكثير تتضمن كل شــيء من التحرش الجنســي إلى 
الصــور النمطيــة الثقافيــة فيمــا يتعلق بالمعايير بين الجنســين. ومع ذلك، هنــاك مجال للتفاؤل 
فيما يتعلق بمســتقبل المســاواة بين الجنسين، وتوفر لنا التكنولوجيا األدوات الازمة لمعالجة 
عدم المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة. في حين أن هناك الكثير من التفســيرات للفجوة 
في األجور بين الجنســين، فإن أحد العوامل الرئيســية المســاهمة في ذلك دور المرأة كمقدمة 
للرعايــة، فوفقــا لدراســات مختلفة هناك انخفاض حاد في دخل المــرأة )الرجال في المقارنة ال 
يعانــون مــن نفــس االنخفــاض( بعد والدة الطفل األول، هــذا له تأثير تراكمــي هائل على فجوة 
األجور بين الجنسين ككل، وتقل احتمالية حصول األمهات على وظائف مع سفر كثير وساعات 
طويلة بســبب التصورات الســلبية حول قدرتهن على تحمل مســؤوليات أكبر، مشــكلة رئيسية 
أخرى هي االفتقار إلى مرونة العمل لمقدمي الرعاية الذين يريدون في الغالب خيارات العمل 
عــن بعــد أو ســاعات عمــل مرنــة. توفــر القــوة العاملة الناشــئة المؤقتة حــاً تشــتد الحاجة إليه 
لهذه المشكلة عن طريق كسر الحواجز المادية والجغرافية واالجتماعية داخل القوى العاملة، 
وتسمح منصات العمل عن بعد لمايين النساء بالعمل من أي مكان في العالم ألي شخص في 
العالم. منصات مثل !SheWorks و PowerToFly تتيح للنساء الوصول إلى فرص عمل مثيرة 

وعن بعد مع السماح للشركات بإدارة قوتها العاملة عن بعد بشفافية ومساءلة.

ومن المستحيل تجاهل فجوة العمالة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا، حيث  «
تحصل النساء على 28 في المئة فقط من شهادات علوم الكمبيوتر ويشغلن 25 
في المئة فقط من وظائف الحوسبة و11 في المئة فقط من المناصب التنفيذية 

في شركات وادي السيليكون )Silicon Valley(. يساهم االفتقار إلى المرأة في 
التكنولوجيا في حلقة خبيثة حيث تمنع النساء الشابات األخريات من الدخول إلى 

الصناعة بسبب االفتقار إلى اإللهام أو القدوة أو حتى نظام الدعم.

خطوة إيجابية مطلوبة دعما للشعب والمقاومة اإليرانية

عدم المساواة بين الجنسين

اختراق منظومتنا 
الخليجية مستمر؟!

االزدواجيــة اليــوم بطــل مشــاريع عربيــة وخليجيــة خاصــة، فقــدان المعاييــر البطــل 
اآلخــر بالحــراك اإلعامــي والثقافــي في حياتنا، ال يوجد تفســير واحــد على اإلطاق 
يبــرر مشــاركة إعامــي يدعــى جــورج قرداحــي ال يكــف ســاعة عن تمجيــد حزب هللا 
وتلميــع رئيســه الــذي وصفــه برجــل العــام بقنــاة المنــار، بــل الطعــن بمناســبة وبــدون 
مناســبة باإلعــام الخليجــي والترويج المســتمر ضد دول الخليــج وخصوصا المملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة من خــال الغمز واإليحــاءات وأحيانًا مباشــرة. ال يوجد 
مــا يفســر مشــاركته بمنتــدى إعامي خليجي بورقــة حول ما تمر بــه المنطقة والعالم 
مــن متغيــرات تلقــي بظالها علــى صناعة اإلعام، أضــف إلى ذلك أســماء تراثية أكل 
عليهــا الدهــر وشــرب يعاد تلميعها فقدت مبــرر مواكبتها المتغيــرات التقنية والفكرية 
وال عاقــة لهــا بالعصر ومنجزاته الخارقة بمســتوى فلســفة الميديا التي بلغت مرحلة 
ألغــي فيهــا تعبيــر اإلعام ألنه مصطلح متخلف يعيد تذكيرنــا بعصر وزارات التوجيه 
واإلرشــاد، وباإلعــام العقائــدي الــذي تمثلــه كثيــر مــن الوجــوه المشــاركة بالعديد من 
مؤتمراتنا الخليجية التي أســتغرب أنه ال يوجد من يفحص ويدقق بتلك المشــاركات 
التــي ال تغنــي وال تســمن، فلــو كانــت رغم عدائها لنــا تملك رؤية لــكان ذلك على األقل 
مقبــوال ويمكــن تجــاوزه، لكنها لألســف ديناصــورات محنطة ال يربطها بعصــر العولمة 
األولــى  بالصفــوف  المقاعــد  تحتــل  نراهــا  رابــط،  أي  بالتواصــل  الثوريــة  والموجــة 

بمؤتمراتنا الثقافية واإلعامية.
هــذا القرداحــي حيــى ثــورات الربيع، ورفع الرايــة مع خايا اإلرهــاب بالمنطقة ومجد 
حــزب هللا المصنــف إرهابيــًا، ورغم ذلك هو وغيره مشــاركون بالمنتديــات اإلعامية، 
هذا االختراق المنظم لمنظومتنا الخليجية لألسف ال تفسير له سوى غياب الرؤية مع 
ارتجاليــة التنظيــم الــذي يكتفي بالحفــاظ على دورية إقامة وتنظيــم هذه المنتديات 
والمؤتمــرات ألجــل االســتمرارية بصــرف النظــر عن النتائــج، وهذا ســبب إخفاقنا كل 
هــذه العقــود التي شــهدت نفس المؤتمرات ونفــس األوراق ونفس األطروحات وذات 
الوجــوه إال التــي غيبهــا الموت والعجــز، ذات العناوين وذات الخطــاب المجتر، وفوق 

ذلك كله وجوه مخترقة عدائية تغذي هذه الفعاليات.
لــن نتقــدم خطــوة ولــن ننجــز خطــوة باإلعــام والثقافة مــا دمنا نــدور بنفــس الحلقة 
المفرغــة التــي عنوانهــا إعــام وإرشــاد وتوجيــه، وأعــداء لشــعوبنا حلفــاء الشــيطان 
يشــاركون بمنتدياتنــا، غيــروا العناويــن والوجــوه والخطابــات لتواكبــوا موجة العصر 
وإال ظلــوا بآخــر الصــف رغــم كل تكاليف هــذه الفعاليات بوقت نعانــي فيه من أزمات 

وتحديات صارخة!.

تنويرة: الصاة بصوت عال ليست برهان اإليمان. «
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فالح هادي الجنابي

د. جاسم حاجي

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة
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ظاهرة التسول في وتيرة 

تصاعدية

لقــد انتشــرت ظاهــرة “تســول النســاء مــن جنســيات محــددة” بشــكل 
واســع في أســواق مدينة عيسى وتحديدا في السوق الشعبي ومجمع 
المدينــة، وكل المؤشــرات والحقائق تشــير إلى الشــك فــي صدق ونية 
إلثــارة  معتــادة  وخطابــات  أســاليب  يســتخدمن  الاتــي  المتســوالت 
الشــفقة مصطحبــات أطفالهن في أســوأ اســتغال للطفولــة لتجنيدهم 
فــي الشــوارع، وكأنهــا أصبحــت موضــة جديــدة، فهنــاك نســاء تختلف 
أعمارهــن يدعيــن أنهــن يعلن أطفــاال يتامى وبحاجة ماســة إلى المال، 
والبعض يردد أســطوانة “الكهرباء بيقطعونها” حتى دون إبراز فاتورة 
الكهربــاء، وشــخصيا صادفــت أكثــر مــن موقــف عنــد مدخــل الســوق 
الشــعبي الــذي يعتبرونــه مصــدرا للــرزق، فقــد اســتوقفتني امــرأة “من 
جنســية عربيــة” مــع طفلــة ال يتجــاوز عمرهــا 8 أعوام، وعندما ســألتها 
عــن ســبب حاجتهــا للمــال قالت.. زوجي توفي وال أجــد من يعيل هذه 
الطفلــة، ســألتها أيــن يعمــل زوجــك وهــل تســتلمين راتبــه التقاعــدي؟ 
تجولــت بعينهــا في كل جهة مــن األرض وارتبكت ولم تجب، فأدركت 

حينها أنها ماهرة في تسلق جدران الكذب واستغال الناس.

وقبــل فتــرة شــاهدت امرأة تتســول أمــام المركــز اللبناني، فــي البداية 
لــم أعرهــا اهتمامــا فنحــن معتــادون علــى مثــل هــذه األشــكال، لكن ما 
جعلنــي أدور حول نفســي دورتين وآخذ نفســا عميقــا وأخرجه ببطء، 
هــو ركوبهــا في ســيارة “كامري” من طــراز 2012 تقريبــا كانت مركونة 
بعيدا “للتمويه”، فقد تابعتها وهي تستوقف المارة وبعد ذلك ال حظتها 
تمشي مسرعة تجاه “الكراجات” وانتهت خطواتها إلى السيارة، هدأت 

أنفاسي وأدركت حينها أن هذه المرأة ليست متسولة!

من السهولة التفريق بين الفقير الحقيقي والمزيف، لكننا  «
نتحدث هنا عن عصابات تنتشر في كل مكان، عند اإلشارات 

وأبواب المجمعات التجارية والمساجد واألسواق حتى أصبحت 
ظاهرة التسول في وتيرة تصاعدية خصوصا في ظل غياب 
الرقابة والحمالت األمنية، لذلك نهيب بالجهات المختصة 

محاربة هذه الظاهرة والمجموعات المنتشرة في الطرقات، 
فظاهرة التسول تقود فيما بعد إلى السرقة واالنحراف والفساد 

األخالقي وتسيء إلى المجتمع بصورة عامة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

حّمال األسّية!
ال يخلو بيت أو موقع عمل من شخصية “حّمال أو حّمالة األسية”! حّمال هذه 
صيغــة مبالغــة جــاءت مــن الفعل )حَمل(، واألســّية مــن )األســى(؛ أي البلوى أو 
الهّم! وَمْن تقع عليه هذه التســمية أو اللقب؛ ِاعرْف أنه الشــخصية )المكروفة( 
بالتعبيــر العامــي، وأن عليــه تقــع أكبر المســؤوليات أو على األقل مــا كان منها 
ُمعقــًدا أو صعًبــا أو ربمــا مهموال، وعليه هو – فقط ال غير – الُمعتَمد، ولن يحل 
محلــه جيــش جّرار من اإلخوة ِإْن كان في البيت، أو زميل آخر من الموظفين 

إن كان في مقر عمل! وهو مصداق للمثل الشائع “ما في هالبلد إال هالولد”!
قــد نشــعر بالتعاطــف مــع هــذه الشــخصية، غيــر أن مــا ال ننتبــه لــه غالًبــا؛ أنهــا 
ُمنتشــية وُمنتعشــة داخلًيــا؛ فعلــى الرغم من كميــة األحمال، وِثقــل المهام، إال 
أنها تعيش اإلحســاس بالتقدير، لذلك؛ تســتمر )الضغوطات(، وال تكاد تتوقف، 
أو ينوب بديل، وإذا ما ُعرضت المســاعدة؛ رفضت هذه الشــخصية، وتعذرت 
بالقــدرة واالســتطاعة؛ ففــي العمق ينمو شــعور لدى )حّمال األســية( بأنه قائد، 
متمكــن، وكــفء! وإال لمــاذا ُترمــى األحمال عليه دون ســواه؟! ومــع الوقت؛ ال 

يسمح – في المطلق – لآلخرين أن يحلوا مكانه!
ُيصبح موقع )حّمال األسية( محلك قف، لهذه الشخصية، وكأنه موقع سلطة، 
ال يتنازل عنها، أو يســتغني، أو يســتطيع العيش دونها! يصبح )َحْمل األســية( 

لقبــا ســيادّيا؛ ُيشــعر بالتفــوق، والســلطة، والنفــوذ! كما لــو كان كرســًيا للزعامة 
والحكــم، لذلــك فــإن ســحبه مــن تحــت أقدامــه، يعنــي – فيما يعنــي – خفوت 
نجم هذه الشــخصية، وقلة الورود إليها، أو الســؤال، والطلب، ومن ثم؛ غياب 
األهمية! الواقع أن )ما في هالبلد إال هالولد( عبارة تختزن الكثير من التمييز، 
والتخصيص، ومهما تذّمر أو اشتكى الواحد من فئة )حّمالي األسية( ظاهرًيا؛ 
فإنــه يعيش االنتعاشــة في قرارة نفســه؛ بســبب هــذا التفرد واالســتثناء دون 
ســواه، مــن هــؤالء اإلخــوة أو الزمــاء الذيــن رمــوا كل التِبعــات عليــه، وهم – 
إْذ يفعلــون ذلــك – يخســرون الكثيــر من الفرص، وينغمســون فــي فراش وثير 
مــن اإلهمــال واالتكاليــة والعجز؛ حتى ال تعود لهم حاجــة! والحقيقة؛ أن على 
)حّمــال األســية( أن ُينــزل مــن ُحمولته قليا؛ وأاّل يســمح بتحميله ما ال ُيطيق؛ 
أًيا كان مردود ذلك اإليجابي على نفســيته؛ ومهما ســطع نجمه؛ ألنه ببســاطة 
شــديدة؛ سيســحب بســاط المســؤولية مــن غيــره، وســيكون ُمعيًنــا لهــم علــى 
الفشــل! نعم قد ُيقربك )َحْمل األســية( من والديك، من مديرك، من مســؤولك، 
من صديقك! لكنه ســُيفقدهم وُيفقدك ُحسن النصيحة، والتعاون، والمشاركة، 

فا تكن أنانًيا دون أن تشعر!.

د. زهرة حرم 
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استضافة مملكة 
البحرين سباق الفورموال 

1 منذ 2004 وصوال إلى النسخة 
15 في العام 2019 تجسد 
اإلمكانات المتميزة التي 

تتمتع بها المملكة، وتعزز من 
تواصلها مع العالم والتعريف 

بنهضة المملكة وتنميتها.

في الوقت الذي تسارع فيه 
بعض االتحادات الرياضية 

لتأجيل أنشطتها وتفريغ منتسبيها 
للمشاركة في أيام الحدث العالمي 

للفورموال 1 الذي سيقام في البحرين 
بعد أيام قليلة، إال أن هناك اتحادات 

أخرى ستقام مسابقاتها في األيام 
نفسها.

ترأس رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة أندية الخليج الـ39 لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، اجتماًعا مهما 
للجنة ُعقد بمقر االتحاد، تمت فيه مناقشة العديد من األمور الخاصة بالبطولة التي سيستضيفها نادي المنامة في الفترة من 20 لغاية 27 أبريل المقبل على صالة 

مدينة خليفة الرياضية.

وتتكــون اللجنــة المنظمــة العليــا أيضــًا 
مــن نائب الرئيس زهيــر كازروني نائب 
رئيــس اللجنــة، عبــدهللا عاشــور مديــر 
البطولــة، ناصــر القصير وأحمد يوســف 
ممثــا االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة، 
خالــد كانو ممثل النــادي األهلي، محمد 
الشــباب  شــؤون  وزارة  ممثــل  فليفــل 
والرياضــة، مريــم بوكمال ممثــل وزارة 
شــؤون اإلعام، عبــدهللا الزعابي ممثل 
وزارة الداخلية وحامد المرواني ممثل 

وزارة الصحة.
ورحــب ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
بالحضــور في االجتماع وتمنى للجميع 
البطولــة،  هــذه  تنظيــم  فــي  التوفيــق 
مؤكدًا ان االتحاد البحريني لكرة السلة 
قد ســخر كافة جهــوده من أجل إنجاح 
هــذه البطولة، وَأضاف “مملكة البحرين 

االســتضافة  بحســن  دائمــًا  معروفــة 
والتنظيم لكافة الفعاليات والمناســبات 
الرياضيــة الخارجيــة، وبالتالي البد من 
بذل المزيد من الجهود من أجل إنجاح 
هــذا الحدث، ونحن علــى ثقة تامة بأن 
كل أعضاء اللجان ســيبذلون أقصى ما 
بوســعهم مــن أجل رفع ســمعة البحرين 
الرياضيــة مــن خــال التنظيــم المميــز 

لهذه البطولة”.
وتــم اعتماد الهيــكل التنظيمي للبطولة 
باإلضافــة ألعضــاء اللجنــة التنفيذيــة، 
في حين تمت متابعة آخر المستجدات 
البطولــة،  مديــر  قبــل  مــن  التنظيميــة 
احتياجــات  علــى  للتعــرف  باإلضافــة 
الــوزارات  مــن  اللوجســتية  البطولــة 
مناقشــة  تمــت  إذ  بالمملكــة،  الخدميــة 
فــي  دورهــم  عــن  الــوزارات  ممثلــي 

هــذه البطولــة، وخصوصــًا فيمــا يخص 
قنــاة  مــن  المباشــر  التلفزيونــي  النقــل 
المباريــات،  لكافــة  الرياضيــة  البحريــن 
إذ أبــدت القنــاة اســتعدادها التــام لنقل 
كل المباريــات علــى الهواء مباشــرًة مع 
أســتوديو تحليلــي مصاحــب باإلضافة 
تتــم  البطولــة  عــن  خاصــة  لبرامــج 
فيهــا اســتضافة مختلــف الشــخصيات 
الخليجيــة التــي ســتتواجد علــى أرض 
البحريــن، فيمــا ســتوفر وزارة الصحــة 
خــال  يوميــًا  إســعاف  ســيارتي  عــدد 
المباريات، فيما ستقوم وزارة الداخلية 
بدورها فــي تأمين المباريات وتســهيل 
وصــول الوفــود لصالــة البطولــة وصالة 
التدريبــات باإلضافــة لتســهيل الحركــة 

خارج صالة مدينة خليفة الرياضية.
 وأبدى ممثلو الوزارات اســتعداًدا جاًدا 

للتعــاون وتقديــم أفضــل الخدمات من 
أجل إنجاح البطولة، فيما أبدت اللجنة 
هــذا  مــن  الكبيــر  ارتياحهــا  المنظمــة 

التعاون
وكانت اللجنة المنظمة قد أقامت قرعة 
البطولة والتي أسفرت عن تواجد فرق 
الشــارقة اإلماراتــي، األهلــي البحريني، 
العربــي القطــري وأحــد الســعودي فــي 
المجموعــة األولى، وضمــت المجموعة 
دبــي  األهلــي  شــباب  المنامــة،  الثانيــة 
والســيب  القطــري  الشــمال  اإلماراتــي، 
العمانــي، وســيقام الــدور التمهيدي من 
20 لغايــة 23 أبريــل، وربــع النهائي يوم 
25 أبريــل ونصــف النهائــي بعدها بيوم 

والنهائي في 27 أبريل.

سمو الشيخ عيسى بن علي مترئسا االجتماع

ســموه أكد ثقته التامة بجهود األعضاء إلنجاح الحدث الخليجي

سمو الشيخ عيسى بن علي يترأس اجتماع لجنة بطولة الخليج

27 مارس 2019 األربعاء
20 رجب 1440
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تدعو حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” حاملي تذاكر 
سباق الفورموال 1، جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019، الذي ستبدأ أولى فعالياته 

غدا وتستمر حتى األحد المقبل؛ لحضور فعاليات تواقيع سائقي الفورموال 1.

ســباق  وعشــاق  جماهيــر  وســيتمكن 
الفورمــوال 1 مــن الحصــول علــى تواقيــع 
ســائقيهم المفضلين وذلك يوم األحد يوم 
الســباق الموافــق 31 مــارس مــن الســاعة 
2 مســاء وحتــى الســاعة 4 مســاء، وذلــك 
المنصــة  1 بجانــب  الفورمــوال  فــي قريــة 
وجميــع  الترفيهيــة،  بالمنطقــة  الرئيســية 
الفرق المشاركة خال هذا الموسم تشارك 

ضمــن هــذه الفعاليــة، فــا تفوتــك فرصــة 
الحصول على توقيع سائقك المفضل.

وتدعو حلبــة البحرين الجماهير الراغبين 
فــي حضــور أكبــر الفعاليــات فــي المنطقة 
لزيــارة مركــز بيــع التذاكــر التابــع لهــا فــي 
ومجمــع  ســنتر  ســيتي  البحريــن  مجمــع 
لحضــور  مقاعدهــم؛  وحجــز  األفنيــوز 
الخامســة  النســخة  يمثــل  الــذي  الســباق 
لســباقات  البحريــن  الســتضافة  عشــرة 
الفورمــوال 1، وذلــك لقــرب موعــد الســباق 
واالســتمتاع  المقاعــد  حجــز  ولضمــان 
بجــدول مزدحــم بالفعاليــات والســباقات 

والحفات الغنائية. 

تذاكر “بال حدود”

أما بالنســبة ألســعار التذاكر لحضور الســباق 
العالمي، فسيكون سعر التذكرة على المنصة 
الرئيسة وذلك بـ 150 دينارا، بينما المنصات 
األخــرى كمنصــة بتلكــو، فيبلــغ الســعر 120 
دينــارا، 100 دينــار لمنصــة المنعطــف األول، 

و60 دينارا لمنصة الفوز ومنصة الجامعة.

التخفيضــات  مــن  عــدد  هنــاك  توجــد  كمــا 
كالتخفيــض المخصــص لألطفــال مــن ســن 
علــى  ســيحصلون  الذيــن  ســنة   12 إلــى   3
تخفيــض بنســبة 50 %، وتاميــذ المــدارس 
 % 25 بنســبة  تخفيــض  علــى  ســيحصلون 
إلــى  ســنة،   17 حتــى  ســنة   13 مــن  وذلــك 
الذيــن  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  جانــب 

ســيحصلون علــى 25 %، والمتقدميــن فــي 
الســن مــن 60 ســنة وأكثر ســيحصلون على 

25 % تخفيض. 
ويمكــن للراغبيــن فــي حضــور ســباق جائزة 
البحريــن الكبــرى لطيران الخليــج للفورموال 
1 2019 شــراء تذاكرهــم مــن خــال مراكــز 
الدوليــة  البحريــن  لحلبــة  التابعــة  البيــع 

والمتواجدة في مجمع البحرين ستي سنتر 
ومجمــع األفنيوز أو عبــر الموقع اإللكتروني 
www.bahraingp. لحلبة البحريــن الدولية
مــن  مزيــدا  أيضــا  يتضمــن  والــذي   ،com
خدمات الشــراء الخاصــة بالتذاكر وعروض 
الحلبة المختلفة أو االتصال بالخط الساخن 

.17450000
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فعاليـــــة لتواقيــــع سائقــي الفورمــوال 1

جانب من الفعالية

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

بـــدء وصــــول السائقيــــن إلى البحريــــن
ــزة “الــــــفــــــورمــــــوال 1” ــ ــ ــائ ــ ــ ــاق “بـــــــا حـــــــــــدود” ج ــ ــ ــط ــ ــ اســــــتــــــعــــــداًدا الن

أيــام قليلــة تفصــل حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” عن 
استضافة سباق الـ FORMULA 1 -جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019، والذي سيقام 

نهاية هذا األسبوع من الخميس حتى األحد الموافق من 28 وحتى 31 مارس الجاري.

الســباق الــذي يعــد النســخة الـــ 15 الســتضافة 
للفورمــوال  العالــم  لبطولــة  البحريــن  مملكــة 
التوالــي  علــى  الســادس  الليلــي  والســباق   ،1
للحلبــة، وأول ســباق ليلــي لهــذا لموســم، حيث 
العالميــة  البطولــة  وفــرق  ســائقو  باألمــس  بــدأ 
إلــى  البحريــن  لمملكــة  بالوصــول   1 للفورمــوال 
جانــب عــدد من فــرق ومســؤولي بطولــة العالم 
للفورموال 1 وخال اليومين المقبلين سيتوافد 
جميع فرق وسائقي البطولة العالمية للفورموال 
1 إلى جانب ســائقي وفرق الســباقات المساندة 

وفرق الفعاليات الترفيهية.
وكان فــي اســتقبال الوفــود في مطــار البحرين 
الدولــي فريــق الترحيــب التابع لحلبــة البحرين 

البولنــدي  باألمــس  الواصليــن  وأبــرز  الدوليــة، 
روبيــرت كوبيتســا ســائق فريق روكــت ويليامز 
ريســنغ والبريطانــي الندو نوريس ســائق فريق 

ماكارين.

سائقو الفورموال 1

وصــرح كارلوس ســاينز ســائق فريــق ماكارين 
أف 1: “يختلــف الجــدول الزمنــي فــي البحريــن 
عــن ســباقات الجائــزة الكبــرى األخــرى بســبب 
التأخر في بدء الحصص، أحب سباق البحرين، 
األضــواء  تحــت  الســباق  فريــدة.  حلبــة  فهــي 
الكاشــفة تجربة ممتعة وأتطلع إلى عطلة نهاية 

أسبوع إيجابية”.

النــدو نوريــس ســائق فريــق ماكاريــن أف 1: 
“البحريــن عبــارة عن مضمــار ذي ذكريات طيبة 
بالنســبة لــي بعد انطاقي مــن المركز األول كما 
فــزت هنــا فــي الفورمــوال 2 العام الماضــي، وأنا 

متحمس للسباق تحت األضواء ألول مرة!”.
روبــرت كوبيتســا ســائق فريــق روكــت ويليامز 
ريسنغ: “لدي ذكريات طيبة في البحرين، حيث 

حصلــت علــى المركــز األول فــي العــام 2008، 
لذلــك أتطلــع إلــى ذلــك. يمكــن أن يكــون الجــو 
حاًرا جًدا؛ لذا ســتكون اإلطارات موضوًعا مهًما 
يجب فهمه وكيفية التعامل معه بشكل أفضل، 

لذلك دعونا نرى ماذا سنفعل”.
جــورج راســل زميله فــي الفريق: “أنــا متحمس 
للذهاب إلى البحرين على المضمار الذي أحببته 

حقا. إنني أتطلع إلى العودة خلف عجلة سيارة 
الفورموال وان في سباق الجائزة الكبرى”.

ماريو إيسوال “بيريللي”

“لقد شــهدنا بعض التحديات التنافسية المثيرة 
فــي البحرين، الســيما العام الماضــي، ونأمل أن 

يكون هناك إمكانات أكبر لهذا العام”.

دانييــل كيفيــات ســائق فريــق ريــد بــول تورور 
رائعــة  نتائــج  أي  أحقــق  “لــم  هونــدا:  روســو 
بشــكل خاص فــي البحرين، لكــن المضمار مثير 
وممتــع للقيــادة. إنهــا حلبــة مختلفــة تمامــا عــن 
ألبــرت بارك، إنها حلبة ســباق حقيقية، وبالتالي 
ســيكون اختبــارا جيــدا لنــا لنــرى كيــف تعمــل 

السيارة هناك”.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

جانب من وصول السائقين

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

حــددت اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة الفتــرة مــن 13 لغايــة 16 ابريــل القــادم موعــدا 
النطاق دورة ألعاب األطفال الثانية )أولمبياد األطفال( والتي ســتقام بمشــاركة عدد 
مــن الحضانــات وريــاض األطفــال برعايــة مــن شــركة )Mather Care(.  وتعلن اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة عن فتح باب التســجيل لجميع الحضانــات التابعة لوزارة العمل 
والتنمية االجتماعية ورياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم ابتداء من يوم 
االثنيــن المقبــل 1 ابريــل الجــاري.  وكانت إدارة المشــاريع باللجنة األولمبية المشــرفة 
علــى أولمبياد األطفال عقدت سلســلة مــن االجتماعات التحضيرية مؤخرا مع ممثلي 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية ممثلة بالســيدة أمل البوفاســة رئيســة قسم تنمية 
الطفولة ووزارة التربية والتعليم ممثلة بالدكتورة لبنى خليفة صليبيخ القائم بأعمال 
مدير إدارة رياض األطفال لاتفاق على أنظمة وقوانين الدورة.  وتعتبر دورة ألعاب 
األطفــال إحــدى مبادرات اللجنة األولمبيــة وهي تعد أكبر تجمع رياضي وحدث فريد 
مــن نوعــه تهــدف إلــى رفــع الــروح المعنوية للطفــل، ومنحــه الثقة في االســتمرار في 
ممارســة األنشــطة الرياضــة وغــرس الثقافــة الرياضيــة لديهــم منــذ الصغر، وتشــجيع 
أوليــاء األمــور علــى دفــع أبنائهــم وبناتهــم لممارســة الرياضــة، وقــد أقيمــت النســخة 
األولى في مسابقة كرة القدم، كرة السلة، الجمباز، ألعاب القوى بفئات عمرية مختلفة 

ويحصل جميع األطفال المشاركون على الميداليات الملونة تشجيعا لهم.

أولمبياد األطفال 13 أبريل

ُتقام يوم األحد 
31 مارس بقرية 

الفورموال 1



أشاد عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي بدعم سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
رئيــس مجلــس أمنــاء وقف عيســى بــن ســلمان التعليمــي الخيري نائــب رئيس الهيئــة العليا 
لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل لنشــاط كرة الســلة البحرينية بعد تواجد ســموه في 
المباريــات النهائيــة لــدوري زيــن لكــرة الســلة وتتويــج المحرق بطــاً للدوري بعد فــوزه على 

الرفاع في ثاث مباريات متتالية.

وأكد النفيعي أن حضور ســمو الشيخ عيسى 
بــن ســلمان آل خليفــة ودعمــه ألنشــطة كــرة 
التــي  للعبــة  مكســًبا  يعــد  البحرينيــة  الســلة 

يقــود فيهــا ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل 
خليفة مســيرة التطوير. وأضاف: “باتت كرة 
السلة تعيش مستويات مميزة وتطوًرا كبيًرا 

بفضــل السياســات الحكيمــة الــذي ينتهجهــا 
مجلس إدارة االتحاد الذي يعمل على ترجمة 
رؤى وتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة ممثــل جاللــة الملــك المفــدى لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
األولمبيــة البحرينية”. وقــّدم النفيعي خالص 
التهانــي والتبريكات إلى نــادي المحرق إدارة 
وجهازيــن فني وإداري والعبيــن بعد تحقيق 

بالمســتوى  مشــيًدا  المســتحق،  الفــوز  هــذا 
الراقــي التي ظهرت عليــه المباريات النهائية 
مــن الفريقين، فضالً عن الحضور الجماهيري 
الكبيــر مــن عشــاق ومحبــي فريقــي المحــرق 
والرفــاع، وهذا يدل على التطور الكبير الذي 

تعيشه كرة السلة في مملكة البحرين.
كما أكد النفيعي أن هذا اإلنجاز الجديد لنادي 
المحــرق يــدل علــى اإلدارة المتميــزة للنــادي 

برئاسة الشيخ أحمد بن علي آل خليفة.

النفيعـــي يهنــــئ نـــــادي المحـــــرق بـــدوري زيـــــن

أكــد وزيــر شــؤون الشــباب الرياضــة أيمــن المؤيــد أن مملكــة البحريــن ســتكون فــي دائــرة أنظــار العالم من عشــاق رياضة 
السيارات ومحبي ومتابعي سباقات الجائزة الكبرى للفورموال 1 لمتابعة الحدث العالمي المتمثل في سباق جائزة البحرين 
لطيران الخليج لسباق الفورموال 1، مشيرا الى أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات كبيرة لسباقات الجائزة الكبرى 
منذ 2004 وصوال الى النسخة 15 والتي ستقام في العام 2019 جسدته اإلمكانيات المتميزة التي تتمتع بها المملكة والتي 

هي محل إشادة عالمية أضاف لها الكثير وعزز من تواصلها مع العالم والتعريف بنهضة البحرين وتنميتها. 

وقــال وزير شــؤون الشــاب والرياضة 
بمناســبة انطــالق ســباق الفورمــوال 1 
“نبــارك لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه ولصاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
الموقــر  الــوزراء  رئيــس  خليفــة  آل 
ولصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائب 
لرئيــس  النائــب األول  األعلــى  القائــد 
مجلس الوزراء، ولســمو الشيخ ناصر 
جاللــة  ممثــل  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
للشــباب والرياضــة بمناســبة انطــالق 

العيــد الرياضــي المتمثــل فــي ســباق 
الفورموال 1 والذي يؤكد نجاح مملكة 
البحرين في صناعة الترفيه الرياضي 

اإليجابي والسياحة الرياضية.
 وتابــع المؤيــد “ الفورمــوال 1 خطــوة 
متميــزة مــن خطــوات رائــدة اتخذتها 
الشــباب  عاصمــة  لتصبــح  البحريــن 
الملكيــة  الرؤيــة  ولتجســد  والرياضــة 
مملكــة  وإن  القطــاع  لهــذا  الســامية 
الحــدث  اســتضافة  ومــع  البحريــن 
الرياضــي العالمــي الكبيــر ســعت الــى 
بــارزة  البحرينيــة  الهويــة  تكــون  ان 
وحاضــرة دائمــا في هــذا المحفل وهو 
ما يشــهد لــه تنظيم هــذا الحدث الذي 
يتم منذ 15 عاما بكوادر شبابية تجاوز 

عطائهــا حدود الوطن واســتفادت من 
خبرتها العديد من الحلبات التي باتت 

تستعين بخبرات وكوادر البحرين”. 
الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأضــاف   
والرياضــة “ البــد لنا ونحن نســتضيف 
الضــوء  تســليط   1 الفورمــوال  ســباق 
الشــابة  الوطنيــة  الكــوادر  علــى 
المتطوعــة مــن االخــوة االخــوات في 
نادي المارشال البحريني تحت قيادة 
ورئاســة الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى 
آل خليفــة والذيــن اســتثمروا وقتهــم 
وجهودهم من اجــل إنجاح الفورموال 
واحــد مــن النســخة األولى الــى اليوم 
وباتــوا مثــاال يحتــذى بــه فــي العمــل 

التطوعي وخدمة البحرين”. 

وأشار “نرحب بجميع ضيوف البحرين 
الجميــع  وادعــو  الثانــي  بلدهــم  فــي 
الدوليــة  البحريــن  حلبــة  زيــارة  الــى 
الرياضيــة  باألجــواء  لالســتمتاع 
فــي  واالثــارة  والعائليــة  والترفيهيــة 
ســباق الفورمــوال 1 وتمنياتنــا لجميــع 
والنجــاح  بالتوفيــق  المتســابقين 
وللجماهيــر باالســتمتاع بهــذا العــرس 

الرياضي الكبير”. 
الشــباب  شــؤون  وزيــر  واختتــم 

والرياضــة تصريحــه بالقــول “ نشــيد 
حلبــة  اتخذتهــا  التــي  باإلجــراءات 
مجلــس  ورئيــس  الدوليــة  البحريــن 
إدارة حلبــة البحريــن الدوليــة عــارف 
مجلــس  أعضــاء  وجميــع  رحيمــي 
اإلدارة مــن اجــل إنجــاح الســباق كمــا 

ونشــيد بالجهــود الكبيــرة التــي يقــوم 
بها الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة 
البحريــن  لحلبــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الدوليــة والراميــة الــى توفيــر البيئــة 
الرياضــي  الحــدث  إلنجــاح  المناســبة 

العالمي”.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ــة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة ــمـ ــاصـ ــن عـ ــريـ ــحـ ــبـ ــح الـ ــب ــص ــت ــد: خـــطـــوة ل ــ ــؤي ــ ــم ــ ال

الهوية البحرينية بارزة وحاضرة في “الفورموال 1”
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نيابــة عــن رئيــس اتحــاد اللجــان األولمبيــة الوطنيــة العربيــة، رئيس المجلــس الرياضــي العربي صاحب الســمو الملكــي األمير بدر 
بن طال آل ســعود تشــارك عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية، رئيســة لجنة رياضة المرأة، رئيســة لجنة رياضة المرأة باتحاد 
اللجان األولمبية الوطنية العربية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة في المؤتمر الدولي )رياضة المرأة العربية – التحديات 

والفرص( والذي سيقام بالعاصمة المصرية القاهرة خال الفترة من 27 لغاية 30 مارس الجاري.

وكلف صاحب الســمو الملكي األمير 
بدر بن طالل آل سعود رئيس اتحاد 
اللجــان األولمبيــة الوطنيــة العربية، 
العربــي  الرياضــي  المجلــس  رئيــس 
الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل 
خليفــة فــي خطــاب رســمي لتمثيــل 
الوطنيــة  األولمبيــة  اللجــان  اتحــاد 
العربيــة فــي المؤتمــر وإلقــاء كلمــة 
نيابــة عــن رئيــس االتحــاد. ويشــار 
إلــى أن المؤتمــر الــذي يقــام بتنظيم 
االجتماعــي  التضامــن  وزارة  مــن 
بجمهوريــة مصــر العربية ســيتناول 
تجــاه  العربيــة  السياســات  محــور 
التاليــة  المواضيــع  فــي  المــرأة، 

)النشــاط  مثــل  للرياضــة  الممارســة 
األلعــاب  الجــري،  المشــي،  البدنــي، 

التمرينــات  الترويحيــة،  الرياضيــة 
وموضــوع  بــدون(،  أو  بأجهــزة 
علــى  )التأكيــد  الرياضيــة  الموهبــة 
المعنيــة  المؤسســات  تتخــذه  مــا 
انتقــاء  يخــص  فيمــا  بالرياضــة 
ومــا  وصقلهــا  الرياضيــة  الموهبــة 
هــي الخطط واإلجــراءات والبرامج 
بذلــك(،  الخاصــة  والميزانيــات 
وموضوع المنافســة للبطولة )قطاع 
البطولة التي تشارك به المرأة سواء 
على المســتوى المحلي أو العربي أو 
األفريقــي أو الدولــي وتبنــي الــدول 
األولمبيــة(،  للبطلــة  لبرامــج خاصــة 

وأخيرًا موضوع ذوي اإلعاقة.

وقــع رئيــس مجلــس إدارة نــادي الرفــاع الشــيخ عبــدهللا بن خالد آل خليفــة  عقدا جديدا مع نجــم الفريق األول لكــرة القدم كميل 
األسود ليبقى فيه العب منتخبنا الوطني األول وفيا لنادي الرفاع. 

وأقيمت مراسم توقيع عقد الالعب كميل 
األســود في مقر النــادي الحنينية بحضور 
ســمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل 
خليفــة نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس 
جهــاز الكرة بالنــادي وعلي القعــود األمين 
رئيــس  نائــب  جناحــي  ومحمــد  المالــي 
جهــاز الكرة. كما حضــر حفل التوقيع والد 

الالعب كميل األسود وعدد من أقاربه. 
مــن جانبــه، قــال الشــيخ عبدهللا بــن خالد 
آل خليفــة إن التجديــد مــع كميل األســود 
نظــرا  اإلدارة  مجلــس  أوليــات  مــن  كان 
لالمكانات التي يتمتع فيها الالعب والتي 
جعلته يعد من أفضل الالعبين في مملكة 

البحرين في الوقت الحالي.
علــى  حريــص  دائمــا  “الرفــاع  وأضــاف: 
الحفــاظ على نجومــه باســتثناء العروض 

الرفــاع  لالعبــي  تصــل  التــي  الخارجيــة 
الالعــب  مصلحــة  فيهــا  نضــع  والتــي 

البحريني أوال”.
وعبــر الالعــب كميل األســود عن ســعادته 
البالغــة بتجديــد عقــده مــع نــادي الرفــاع، 
الرفــاع  بنــادي  يربطــه  مــا  أن  مؤكــدا 
ورجاالته وجماهيره أكبر من مجرد عقد.

والبيئــة  الثانــي  بيتــي  “الرفــاع  وتابــع: 
الصحيــة داخــل النــادي تســاعد الالعبيــن 
علــى التألق، وفضلت التجديــد مع الرفاع 
ألنــي أشــعر براحــة كبيــرة بفضــل التعامل 

الراقي من قبل المسؤولين في النادي”.
الرفــاع  جماهيــر  األســود  كميــل  ووعــد 
بمضاعفــة الجهــود خالل المرحلــة المقبلة 
للعمل على تعزيز المكتســبات التي حققها 

الفريق الرفاعي هذا الموسم.

حياة بنت عبدالعزيز

كميل األسود

عبــداهلل بــن خالــد: النــادي حريص علــى االحتفــاظ بنجومهنيابة عــن رئيس اتحاد اللجان األولمبيــة الوطنية العربية

الرفاع يجدد عقد كميل األسودحياة بنت عبدالعزيز تشارك في “رياضة المرأة”
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انعكاسات كثيرة إلقامة السباقات الدولية على أرض المملكة
ــة ــة خارجيـ ــب قياديـ ــم مناصـ ــي لتبوئهـ ــباب البحرينـ ــم الشـ ــيارات يدعـ ــاد السـ ــي: اتحـ الزيانـ

أكد راشد عبداللطيف الزياني عضو مجلس ادارة اللجنة األولمبية البحرينية أمين السر 
العام باالتحاد البحريني للســيارات أن جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 
1 2019 ستكون حدثا فريدا ومميزا هذا العام تحت شعار )با حدود(، حيث ان البطولة 
تأتي بتغييرات عديدة سواء الفنية أو على مستوى المتسابقين والتنافس على المضمار 

ولعل هذا كان واضحا منذ انطاقة الموسم في استراليا.

سباق مميز واثارة وتشويق في 

انتظار الجميع

 وأضــاف الزيانــي قائال “ إن ســباق البحرين 
ســيكون ســباقا مميــزا، أوال متعــة الســباق 
فــي  االنــارة  تدشــين مشــروع  بعــد  الليلــي 
مــن  الكثيــر  أضــاف  الصحراويــة  الحلبــة 
المتعــة واالثارة لســباقات الفورموال 1 التي 
تقــام على مضمــار الحلبة، وهذا ســاهم في 
جذب العديد من المتابعين والزوار واعطى 
الفرصــة أكبــر للحضــور للحلبة واالســتمتاع 

بالفعاليات المصاحبة للمواطنين والمقيمين 
والصديقــة،  الشــقيقة  الــدول  مــن  والــزوار 
التغييــرات الجديــدة فــي القوانيــن تســاهم 

بشكل مباشر في رفع مستوى المنافسة”.

إنجازاتنا المشرفة أثبتت كفاءتنا 

للجميع

يحتفلــون  اليــوم  أنهــم  الزيانــي  وأضــاف 
بتنظيــم الســباق الخامــس عشــر للفورمــوال 
1 جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليج 
للفورمــوال 1 علــى مضمــار حلبــة البحريــن 

الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق 
األوســط، هذا الســباق العالمــي الضخم عزز 
مــن موقعنا عالميا، والخبرات التي تراكمت 
في السنوات الماضية وما تحقق من خاللها 
جعــل الكفاءات البحرينيــة في الصدارة، إذ 

قمنــا بتنظيــم ســباق جائــزة أوروبــا الكبــرى 
مــرة  ألول  باكــو  األذربيجانيــة  بالعاصمــة 
والــذي حقق نجاحــا باهرا في العــام 2016، 
وكان بمثابة التحدي الضخم كون السباق لم 
يكــن في حلبة خاصــة إنما كان في طرقات 
وشــوارع المدينة القديمة والجديدة، ولكن 
التحديــات  تلــك  كل  رغــم  تمكــن  شــبابنا 
بتقديــم ســباق ناجــح تنظيميــا علــى جميــع 
المســتويات، انجــازات البحريــن ليســت لهــا 
الماضــي  العــام  اعتمادهــا  تــم  فقــد  حــدود 
متمثلــة باالتحاد البحريني للســيارات كمقر 
تدريبــي لحــكام رياضــة الســيارات معتمــد 
 FIA للســيارات  الدولــي  االتحــاد  قبــل  مــن 
بــأن  للســيارات  الدولــي  االتحــاد  ومعهــد 
يكــون مقــرا إقليميــا، وإن اعتــراف الســلطة 
الرياضيــة العليــا للرياضــة الميكانيكية بهذا 
المقــر رســميا يؤكــد مــا وصلت إليــه رياضة 
مميــز  مســتوى  مــن  البحرينيــة  الســيارات 

بــه كل بحرينــي ومقيــم  ومشــرف يفتخــر 
عديــدة  أمــور  الخيــر،  مملكــة  أرض  علــى 
ســاهمت فــي تحقق هذا االنجاز والمكســب 
الكبيــر الــذي يعزز أكثــر من مكانــة البحرين 
عالميــا  الســيارات  رياضــة  خارطــة  علــى 
ويجعلهــا محط أنظار جميــع دول العالم، إذ 
كان ومازال لدور منظمي رياضة الســيارات 
لمــا  األبــرز  الــدور  )المارشــالز(  البحرينييــن 
قدمــوه من كفــاءة وقدرة عالية واحترافية 
الســباقات  مختلــف  وتنظيــم  ادارة  فــي 
أصبحــوا  حتــى  خارجيــا  أو  محليــا  ســواء 
الوطنيــة  االتحــادات  قبــل  مــن  يطلبــون 
للســيارات من عدة دول سواء في المنطقة 
الــدور  هــذا  ويتقــدم  المنطقــة،  خــارج  أو 
مجلــس ادارة االتحــاد البحريني للســيارات 
وعلــى رأســه الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل 
خليفــة وجميــع األعضــاء، المناصــب التــي 
يتبوأهــا أبنــاء البحريــن في اللجــان التابعة 

لالتحاد الدولي للســيارات والمهام القيادية 
واالشــرافية كلهــا كان ومــازال دورهــا كبيــر 
فــي تحقق هذه االنجازات، ويجب أن نذكر 
هنــا أنــه قبــل عاميــن تــم اعتمــاد البحريــن 
كمقــر تدريبــي إقليمــي معترف بــه لتدريب 
الطواقــم والكــوادر الطبيــة كمقــر ثــان بعــد 
مقر ألمانيا، إن هذه االعترافات إنما تدعونا 
للفخــر واالعتــزاز لمــا وصلنــا له فــي رياضة 
السيارات من تميز واضح يشهد له الجميع.
فــي  االســتثمار  علــى  التركيــز   “  وأضــاف 
العنصــر البشــري ســاهم كثيــرا فــي تعزيــز 
البحرينيــة  الكفــاءات  ان  حيــث  موقعنــا، 
دائمــا في الصدارة، واســتمرار االســتضافة 
حلبــة  مثــل  احترافيــة  منشــأة  ووجــود 
البحريــن الدوليــة هيــأت البيئــة المناســبة 
نحــن  لــذا  الشــباب،  وتطويــر  لتدريــب 
فخوريــن بالشــباب البحرينــي والذي نعول 

عليه كثيرا”.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

راشد الزياني

إبراهيم النفيعي أحمد بن علي

سبورت



خرج فرق باربار ممثل كرة اليد البحرينية في البطولة اآلســيوية الـ 21 لألندية أبطال الدوري 
المقامة بالكويت بتعادل بطعم الخسارة أمام فريق الدحيل القطري بنتيجة 31/31 في اللقاء 
الــذي جمــع بيــن الفريقيــن مســاء يوم أمــس الثالثاء علــى صالة نــادي الكويت لحســاب الجولة 

الثانية من الدور الرئيسي. 

وكان الشــوط األول مــن المبــاراة انتهى بتقدم 
 .18/15 وبواقــع  أهــداف   3 بفــارق  الدحيــل 
ودخــل باربــار فــي دائــرة الحســابات المعقــدة 
فــي الجولــة الثالثــة واألخيــرة المقــررة مســاء 
يــوم الخميــس المقبــل، إذ بــات الفريــق بحاجة 
إلــى الفــوز أوًل علــى فريــق الصداقــة اللبنانــي 
بفارق كبير من األهداف، وانتظار ما تسفر عنه 
مواجهــة الوكــرة والدحيل لمعرفــة مصيره في 

التأهل من عدمه. 
وظهر باربار بصورة متوازنة في بداية المباراة 
بفضــل األداء الهجومي الــذي أبقى الفريق في 

الدفاعيــة وعــدم  فــي ظــل األخطــاء  المبــاراة 
فــي  علــي  محمــد  المصــري  الحــارس  تفوقــه 
الكــرات التــي صوبة باتجاهــه، األمر الذي أبقى 
النتيجة متقاربة دون أن يتمكن باربار في أخذ 

التقدم في هذا الشوط.
وعلــى الرغــم مــن األخطاء الدفاعيــة التي كان 
عليهــا الفريــق فــي هــذا الشــوط إل أن الجانــب 
الهجومــي كان العالمة البــارزة في ظل تطبيق 
علــي  ســيد  بقيــادة  الفنــي  الجهــاز  تعليمــات 
الفالحــي فــي تســريع اللعــب وتحويــل الكرات 
بيــن الالعبيــن حتــى إيجــاد الثغرات المناســبة 

للتســجيل، وهــو ما نفذه الالعبون وســاهم في 
المحافظــة علــى حظــوظ الفريــق رغــم التأخــر 
إذ  أهــداف،  و3  هدفيــن  بفــارق  النتيجــة  فــي 

كان العتمــاد علــى لعبــي الخــط الخلفــي فــي 
الختراق والتصويب من الخط الخلفي إضافة 
إلى إسقاط الكرات لالعب الدائرة جعفر عباس 

الذي قدم أفضل مبارياته في البطولة، لينتهي 
الشوط األول بتقدم الدحيل بواقع 18/15.

األمــور كثيــًرا  الثانــي اختلفــت  الشــوط  وفــي 
فــي  الســرعة  علــى  اعتمــاد  الــذي  باربــار  لــدى 
تنفيذ كرة اإلرســال إضافة إلى إنهاء الهجمات 
بصورة سريعة مستغاًل التبديالت التي يجريها 
الدحيل بين الدفاع والهجوم، األمر الذي ساهم 
فــي تقليص باربار للفــارق إلى هدف وحيد، إل 
أنه ســرعان ما ارتبك بعــض األخطاء الدفاعية 
الهجوميــة التــي أعــادت الفــارق إلــى 3 أهداف 
مــرة أخــرى؛ ليريــح الفالحــي حارســه المصري 
محمد علي ويشــرك عيســى خلف إل أن األمور 
لــم تتغيــر في الجانــب الدفاعي بســبب النقص 

العددي الذي عانى منه باربار في هذا الوقت.
وحــاول باربــار جاهــًدا تكثيــف قوتــه الدفاعية 
واســتغالل زيادته العددية فــي بعض الفترات، 
وهــي التــي أدت إلى عــودة المبــاراة من جديد 

إلــى فــارق الهــدف لمصلحــة الدحيــل، وصــوًل 
إلــى الدقائــق الخمــس األخيرة التــي تألق فيها 
باربــار دفاعًيــا، وعاد فيهــا الحارس محمد علي 
إلــى مســتواه بتصدياتــه المهمة التي ســاهمت 
فــي تحقيــق باربــار للتعادل بهدف مــن محمود 

عبدالقادر قبل نهاية المباراة بدقيقة.
وبلغــت اإلثــارة ذروتهــا فــي الدقيقــة األخيــرة 
التــي حاول فيهــا باربار قلب األمور رأًســا على 
عقــب فــي وجــه الفريــق القطــري، لكــن ثغــرة 
دفاعيــة بســيطة فــي منطقة الســتة أمتار كلفة 
باربــار هدفــا أربــك حســابته قبــل 30 ثانيــة من 
النهايــة، إل أن إصــرار باربــار كان كبيــًرا علــى 
عدم الخروج من المباراة بالخســارة وهو الذي 
ترجمــه محمو عبدالقــادر إلى هدف في الثانية 
 ،31/31 متعادلــة  المبــاراة  لتنتهــي  األخيــرة 
ويحافــظ باربار على بصيص األمل في التأهل 

للدور نصف النهائي.

ــدور الــرئــيــس ــ ــل ــ ــرة ل ــ ــيـ ــ ــة األخـ ــولـ ــجـ ــالـ ــات بـ ــابـ ــسـ ــحـ ــي دائـــــــرة الـ ــ دخـــــل ف

بــاربــار يتعــادل مــع الدحيــل بآسيــويــة اليــد

جانب من اللقاء
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حقــق فريقــا التضامــن وتوبلي نتيجتا الفــوز في منافســات الجولة األولى 
مــن القســم الثانــي لــكأس الرئيــس لفــرق دوري أنديــة الدرجــة األولى كرة 

اليد، والتي أقيمت يوم أمس الثالثاء.

ففي حســاب المجموعــة الثانية، فاز 
الحصــم  أم  نظيــره  علــى  التضامــن 
بنتيجة )36/37( بعدما انتهى الشوط 
األول لصالحه أيًضا )16/19(، وبذلك 

نقطــة   12 التضامــن  رصيــد  أصبــح 
وأم  الترتيــب  صــدارة  فــي  منفــرًدا 

الحصم أصبح رصيده 6 نقاط.
ولحســاب  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 

المجموعــة نفســها، فــاز توبلــي علــى 
بعدمــا   )23/32( بنتيجــة  ســماهيج 
انتهــى الشــوط األول لصالحــه أيًضا 
رصيــد  أصبــح  وبذلــك   ،)10/19(
توبلــي 11 نقطــة معــززا موقعــه فــي 
دائــرة المنافســة على بطاقــة التأهل 

وسماهيج أصبح رصيده 6 نقاط. 
وعلــى إثــر نتائــج مباريــات الجولــة 
التــي  الثانــي  القســم  مــن  األولــى 

والثالثــاء،  الثنيــن  يومــي  أقيمــت 
يتربع الشــباب علــى صدارة الترتيب 
للمجموعــة األولى برصيــد 14 نقطة 
ويليــه التحاد 8 نقــاط ثم التفاق 7 
نقــاط وأخيــًرا البحريــن 6 نقــاط. أما 

المجموعــة الثانيــة، ينفــرد التضامــن 
بصدارتهــا برصيــد 12 نقطــة ويليــه 
توبلي ثانًيا برصيد 1 نقطة وبعدهما 
يحل سماهيج وأم الحصم برصيد 6 

نقاط لكل منهما.

وستنطلق منافسات الجولة الثانية يومي الخميس بمواجهات تجمع الشباب  «

واالتحاد واالتفاق والبحرين لحساب المجموعة األولى، وفي اليوم التالي يلعب 

التضامن مع سماهيج وتوبلي يواجه أم الحصم.

التضامن وتوبلي يفوزان على أم الحصم وسماهيج
ختـــام الجولـــة األولـــى مـــن القســـم الثانـــي لـــكأس رئيـــس االتحـــاد لكـــرة اليـــد

ينظــم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل يوم بعد غــٍد الجمعة الســباق الثاني 
والعشــرين لهــذا الموســم، والــذي ســيقام علــى كأس المغفور له الشــيخ راشــد بن 
محمــد آل خليفــة وكــؤوس شــركة بتلكــو وكأســي بيــت التمويل الكويتــي وكأس 

نادي الفرسان وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وسيشــهد الســباق مشــاركة 50 جــوادا 
وســط توقعــات بمنافســات قويــة بيــن 
النتــاج  أو  المســتوردة  ســواء  الجيــاد 
للفــوز  العربيــة  الخيــل  أو  المحلــي 
وأقواهــا  الماليــة  والجوائــز  بالكــؤوس 
في الشــوطين الخامس والسابع اللذين 
سيشهدان مشاركة مجموعة من الجياد 

القوية المستوردة. 
للجيــاد  النهائيــة  القائمــة  وجــاءت 
ويقــام  التالــي:  النحــو  علــى  المشــاركة 
الشــوط األول على كأس نادي الفرسان 
والمبتدئــات  الدرجــات  جميــع  لجيــاد 

“مســتورد” مســافة 1000 متر مســتقيم 
 7 وبمشــاركة  دينــار   2000 والجائــزة 
جياد هي “أوراق، ســمر بلو ســوم، بارتل 
هــول، داركاش، بونــت فرت، مونز أوف 

ساترن، أورينتال سي”.
ويقام الشوط الثاني على كأس المغفور 
لــه الشــيخ راشــد بــن محمــد آل خليفــة 
لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات “نتاج 
والجائــزة  متــر   1600 مســافة  محلــي” 
2000 دينــار وبمشــاركة 10 جيــاد هــي 
جلمــود،  فرديــة،  هــورس،  ذي  “هنــري 
جيــاش، الطــارق، شــير أمــي، مقصــورة، 

بنك ريبون غيرل، شرود، صفوة “.
ويقام الشــوط الثالث على كأس شــركة 
بتلكــو لجيــاد الدرجات الثانيــة والثالثة 
والرابعــة والمبتدئات من خيل البحرين 
العربيــة األصيلة )الواهو( مســافة 1400 
متــر والجائزة 2000 دينار وبمشــاركة 6 
جياد هــي “الحمداني 1697، الصقالوي 
1564، كحيــالن عافص 1675، كحيالن 
عافــص 1708، كحيــالن عافــص 1640، 

كريان 1706”. 
ويقــام الشــوط الرابــع علــى كأس بيــت 
الدرجــات  لجيــاد  الكويتــي  التمويــل 
الثانيــة والثالثــة والرابعــة والمبتدئــات 
متــر   2400 مســافة  محلــي”  “نتــاج 
 6 وبمشــاركة  دينــار   3000 والجائــزة 

جيــاد هــي “غــود نيــوز، رتــورت، دليــل، 
لزام، شامل، منجز”.

كأس  علــى  الخامــس  الشــوط  ويقــام 
التــوازن  ســباق  لجيــاد  بتلكــو  شــركة 
“مســتورد” مســافة 2400 متر والجائزة 
4000 دينــار وبمشــاركة 8 جيــاد، وهي: 

ميــن  أســتاد،  دوغــال،  بنــك،  “كارتاغــو، 
بليــك،  ويليــام  واي،  غيــت  ســتريس، 

تقاسيم”.
كأس  علــى  الســادس  الشــوط  ويقــام 
شــركة بتلكو لجيــاد الفئــة الثانية “نتاج 
والجائــزة  متــر   1200 مســافة  محلــي” 
4000 دينــار وبمشــاركة 4 جيــاد، وهــي 
أنجــل،  بلــو  يعــود،  كروســيدر،  كيبــد 

صداره. 
علــى  واألخيــر  الســابع  الشــوط  ويقــام 
لجيــاد  الكويتــي  التمويــل  بيــت  كأس 
جميــع الدرجات والمبتدئات “مســتورد” 
 4000 والجائــزة  متــر   1800 مســافة 
دينار وبمشــاركة 9 جياد، وهي: “بالتيك 
نايت، فيل دو ســول، الرجيك رياكشــن، 
أوفنســيف،  ســبرنغ  دوغــالس،  بــورت 
نيــو كالســيكل، إمرالــد، ســان ديمــاس، 

ساجد”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
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لقطة من السباقات األسبوعية

اللجنة اإلعالمية

الرياضيــة،  لأللعــاب   )12( للبطولــة اإلقليميــة  المنظمــة  اللجنــة  عقــدت 
اجتماعــا صبــاح أمــس، لوضــع اللمســات األخيــرة علــى حفــل االفتتــاح 

الرسمي للبطولة.

الشــويفات  مــدارس  وتنظــم 
الدولية البطولــة اإلقليمية الثانية 
تحــت  الرياضيــة  لأللعــاب  عشــرة 
رعاية كريمة من قبل ممثل جاللة 
الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وذلــك 
7 أبريــل  4 وحتــى  خــالل الفتــرة 

المقبل. 
 وصــرح رئيــس اللجنــة المنظمــة 
الشــويفات  بمــدارس  الداخليــة 
الدولية ســمير زكاك بأن الجتماع 
شــهد مناقشــة األمور اللوجســتية 
الــذي  الرســمي  الفتتــاح  لحفــل 
ســيقام يــوم الخميــس الموافــق 4 

أبريل عند الساعة السادسة مساًء 
بجــزر  الشــويفات  مدرســة  فــي 

أمواج.
يذكــر أن اللجان الداخلية للبطولة 
أجــل  مــن  اجتماعاتهــا،  تواصــل 
للبطولــة  النهائيــة  الترتيبــات 
وتمثيــل مملكــة البحريــن بأفضــل 
صورة تعكس التسامح والتعايش 

وسبل التنظيم المناسبة.
فــي  المشــاركين  عــدد  ويصــل 
البطولة إلى نحو 1000 طالب من 
13 بلــدا فــي أنحــاء العالــم، وهي: 
البحرين، أذربيجان، مصر، ألمانيا، 
عمــان،  لبنــان،  كردســتان،  األردن، 
الســعودية،  رومانيــا،  باكســتان، 

كينيا واإلمارات.

النجمة يشعل المنافسة بدوري السلة الفضياستعداد لحفل “البطولة اإلقليمية 12”
ــم ــس ــح ــويـــج بـــالـــلـــقـــب وأّجـــــــل ال ــتـ ــتـ ــن الـ ــ ــنـــع ســـمـــاهـــيـــج م مـ

أشــعل فريــق النجمــة المنافســة علــى لقــب الــدوري الفضي لكرة الســلة، إثر فــوزه على 
حساب سماهيج بنتيجة 102/85، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثالثاء، 

على صالة اتحاد السلة بأم الحصم. 

تتويــج  دون  أمــس  النجمــة  فــوز  وحــال 
قــاب  األخيــر  كان  إذ  باللقــب،  ســماهيج 
قوســين أو أدنــى من حســم المركــز األول، 
لكن خسارته أجلت الحسم للجولة المقبلة.
وقدم سماهيج أداًء مميزا خالل المسابقة 
بــدًءا مــن الجولــة األولى التــي انتصر فيها 
تتوقــف  أن  قبــل  الحالــة،  حســاب  علــى 
الجولــة  منــذ  الفريــق  انتصــارات  مســيرة 
الماضية التي خســر فيها أمام ســترة، قبل 

أن يتعرض للخسارة الثانية أمس. 
النجمــة ورغــم فــوزه، إل أنــه لــم يعــد يمتلــك 
حظوظا للمنافسة على اللقب، إذ رفعت نقطتا 
الفــوز رصيــده إلــى 8 نقــاط مــن 6 مباريــات، 

وتبقت للفريق مباراة واحدة أمام البحرين. 

فــي المقابــل، أدت خســارة ســماهيج أمس 
إلى دخوله في دوامة الحسابات، إذ وصل 

رصيده إلى 12 نقطة من 7 مباريات.
ودخــل التحــاد فــي صلــب المنافســة على 
الــكأس بفــوزه فــي المبــاراة الثانيــة أمــس 
 ،101/75 البحريــن بنتيجــة  علــى حســاب 
رافعا رصيده إلى 11 نقطة من 6 مباريات.
وســيلتقي التحــاد فــي الجولــة المقبلة مع 
ســترة، إذ سيتّوج البنفســج بطال للمسابقة 
حــال فــوزه، فيمــا ســيعادل انتصــار ســترة 
وســماهيج  التحــاد  مــع  النقطــي  رصيــده 
بواقع 12 نقطة لكل منهم، وبالتالي ســيتم 
اللجــوء إلــى إقامــة دوري مــن دور واحــد 

من لقاء سماهيج والنجمةيجمع الفرق الثالثة لتحديد البطل.
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على كؤوس بتلكو 
وراشد بن محمد 

والتمويل الكويتي 
والفرسان

علي مجيد

محمد الدرازي



أعلن داركليب عن نواياه الجادة في الفوز بدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما أطاح بالمحرق بنتيجة 3/1 في المباراة النهائية األولى التي 
أقيمت بينهما مساء أمس على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية بحضور جماهيري كبير مأل مدرجات الصالة من كال أنصار ومحبي الفريقين.

نصــف  داركليــب  قطــع  فقــد  الفــوز  وبذلــك 
المشوار للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه 
بعدمــا تــوج بــه ألول مــرة في موســم 2015 - 
2016، إذ يتقــدم العنيــد بعدد المباريات )1/0( 
وهو بحاجة للفوز في المواجهة القادمة التي 
الجــاري  أبريــل   2 الثالثــاء  يــوم  ســتجمعهما 
للفــوز  المحــرق  باللقــب فيمــا يســعى  ليتــوج 
ليؤجل الحســم إلى المباراة الفاصلة التي من 

المقرر لها أن تقام يوم السبت 6 أبريل.
بالشــوط األول  الفــوز  وتمكــن داركليــب مــن 
25/22 فيمــا فــاز المحرق بالثاني 26/24، قبل 
أن يفوز العنيد بالثالث والرابع 25/19، 25/18 
علــى التوالي. واســتطاع العنيد أن يفوز بقوة 
حوائط الصد والتغطية الدفاعية مع الفاعلية 
الهجوميــة لضاربــي األطــراف محمــد يعقوب 
وعلــي إبراهيــم، فيما لم يقــدم المحرق األداء 
المعروف عنه بتراجع أداء أبرز نجومه فاضل 
عبــاس وحســن الحداد مع كثــرة األخطاء في 

االستقبال والهجوم وتضييع اإلرساالت.
متكافئــا،  األداء  كان  األول  الشــوط  فــي 

وغلــب علــى األداء كثــرة األخطــاء في الشــق 
واســتمر  اإلرســاالت  وتضييــع  الهجومــي 
الفريقــان في التعــادل حتى النتيجــة 17/17، 
وفاجــأ المرباطــي الجميــع بمشــاركة عبــدهللا 
النجــدي بمركــز 2 بــدال من حســن الحداد لكنه 
لــم يــؤدِّ بالصــورة المطلوبة ليخرجــه المدرب 

من جديد ويزج بالحداد.
واســتطاع داركليــب أن يتفــوق بقــوة أطرافه 
خصوصــا  إبراهيــم  وعلــي  يعقــوب  محمــد 
هــذا األخيــر الــذي مــر مــن حوائــط المحــرق 
بــكل ســهولة ليتقــدم العنيــد 24/22 ثــم قــدم 
جاكســون ريفيــرا هديــة على طبــق من ذهب 

بإضاعة اإلرسال ليفوز داركليب 25/22.
في الشــوط الثاني قدم داركليب بداية جيدة 
بتقدمــه 1-5 بالصــد والهجــوم الفعال مع تألق 
الهجومــي  الخيــار  كان  الــذي  إبراهيــم  علــي 
األول، لكــن المحــرق كان نــدا عنيــدا بصحــوة 
جاكســون ريفيــرا وفاضــل عبــاس الهجوميــة 
ليتعــادل الفريقــان حتى النتيجــة 19/19 قبل 
أن يحــرز محمــد يعقــوب 3 نقــاط مــن إرســال 

أن  إال   22/19 التقــدم  فريقــه  ليمنــح  مباشــر 
الفــوز  فرصــة  نفســه  علــى  أضــاع  داركليــب 
بإتاحــة المجال أمــام المحرق للعودة بحوائط 
الصــد التي شــكلها العافية الــذي لعب بمركز2 
وفاضــل عباس ليتعادل الفريقــان 24-24، ثم 
أحــرز عبــاس نقطــة مــن ضربة ســاحقة وصد 

فردي على إبراهيم ليفوز المحرق 26/24.
اســتعاد داركليــب توازنــه فــي الشــوط الثالث 
بســالحي حوائــط الصــد والتغطيــة الدفاعيــة 
المتميــزة التي أرهقت ضاربي المحرق كثيرا، 
كما قدم كال من محمد يعقوب وعلي إبراهيم 
الهجــوم  تفعيــل  مــع  رائعــا  هجوميــا  فاصــال 
السريع من منتصف الشبكة؛ ليتقدم داركليب 
حالــة  مســتغال  تفوقــه  ويواصــل   20-15
التراجــع للمحــرق وكثرة أخطائــه في الهجوم 
واالستقبال ليخطف داركليب الشوط 25/19.
واســتمرت  الممتــع  أداءه  داركليــب  واصــل 
مــن  الوتيــرة  بنفــس  الصــد  حوائــط  فعاليــة 
المســتوى مــع تفعيــل االرتــكاز، حيــث يوجــد 
حسن عباس وايمن عيسى مع استقرار الكرة 

األولى والتي ســهلت مهمة محمود حسن في 
توزيــع األلعاب الهجومية بكل أريحية، مقابل 
لــدى المحــرق علــى مســتوى  أخطــاء كثيــرة 

إضاعــة اإلرســال مــع تراجــع واضح لمســتوى 
ليتقــدم  ريفيــرا؛  وجاكســون  عبــاس  فاضــل 
العنيــد 23/16 قبــل أن يحســم علــي إبراهيــم 

نقطة الشوط من حائط صد لينتهي 25/18.

تشكيلة الفريقين

لعب المحرق بالتشكيلة التالية: فاضل عباس 
ريفيــرا  جاكســون  البورتوريكــي  والمحتــرف 
)مركــز 4(، عبــدهللا النجــدي )مركــز 2(، حســن 
الشــاخوري و راشــد أحمــد )مركــز 3(، محمــود 
العافية وحســين الحايكي صانعي ألعاب، بدر 

ناصر ومجيد محمد كاظم )الليبرو(.
محمــد  التاليــة:  بالتشــكيلة  داركليــب  ولعــب 
يعقــوب والمحتــرف البرازيلــي ويليــان )مركز 
عيســى  أيمــن   ،)2 )مركــز  إبراهيــم  علــي   ،)4
وحســن عباس )مركز 3(، محمود حســن صانع 

ألعاب، علي خير هللا )الليبرو(.

الجماهير تتوافد قبل ساعة

توافــدت الجماهيــر إلــى الصالــة قبــل انطالق 
وامتــأت  تقريبــا  ســاعة  بحوالــي  المبــاراة 
المقاعــد كاملــة رغــم فــرض نظام بيــع التذاكر 
بقيمــة 500 فلس؛ نتيجة ألهمية المباراة ولما 
يمتلكه الفريقان من قاعدة جماهيرية كبيرة.

طاقم المباراة

أدار المبــاراة طاقــم الحــكام الدولي المكون من 
األول علــي عبدالحميــد والثانــي جعفــر المعلم، 
الــذي نجــح فــي قيــادة المبــاراة إلــى بــر األمان 
نتيجــة  علــى  أثــرت  أخطــاء  وجــود  دون  مــن 
اللقاء وأشــهر الحــكام البطاقــة الحمراء لالعب 
داركليب محمد يعقوب لسؤ السلوك، فيما منح 
فاضــل عبــاس البطاقــة الصفــراء لــركل الكــرة 
تجاه الجمهور في الشوط الرابع من المواجهة. فرحة داركليب بالفوزمن لقاء المحرق وداركليب

داركليــب يدنــو مــن لقــب دوري الطــائــرة
الــبــطــولــة ــن  عـ خــطــوة  ــه  وتــفــصــل األول  ــي  ــائ ــه ــن ال ــي  فـ الــمــحــرق  ــى  ــل ع ــاز  ــ ف

تأهل منتخبنا األولمبي إلى كأس آسيا تحت 23 عاما 2020 بعد فوزه على فلسطين بهدفين 
دون رد، فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا، أمــس، علــى اســتاد خليفــة، ضمــن ختــام المجموعــة 
الثانيــة للتصفيــات اآلســيوية. ويعتبــر التأهــل تاريخيا لمنتخبنــا األولمبي الــذي تأهل للمرة 
األولــى إلــى كأس آســيا التي ســتقام في يناير المقبل بتايلند. وســجل هدفــي منتخبنا أمس 
الالعبان محمد الحردان وأحمد الشــروقي. واحتفل العبو منتخبنا مع الجماهير التي آزرت 

األحمر األولمبي يوم أمس في استاد خليفة.

تشكيلة منتخبنا

األولمبــي  لمنتخبنــا  التونســي  المــدرب  بــدأ 
ســمير شــمام المبــاراة بتشــكيلة مكونــة مــن 
الحــارس يوســف حبيــب، والالعبين حســين 
جميــل، أحمــد بوغمــار، حمــد شمســان، ســيد 
عبــاس  الحــردان،  محمــد  أميــن،  محمــد 
مرهــون،  محمــد  صالــح،  أحمــد  العصفــور، 

عبدالرحمن األحمدي وسيد هاشم عيسى.

مجريات المباراة

أضــاع العــب منتخبنــا محمد مرهــون فرصة 
مبكــرة، حينمــا ســدد بيســاره كــرة مــن داخل 
المنطقــة منعتهــا العارضة من معانقة الشــباك 
)12(. ومنــع حــارس منتخبنــا يوســف حبيــب 
فلســطين من تســجيل هــدف التقــدم بإبعاده 

كرة عدي دباغ )14(.
وتوغــل محمــد مرهــون داخــل المنطقــة بعــد 
كرة بينية مع سيد هاشم عيسى، إال أنه سدد 

كرة في جسم الحارس الفلسطيني )20(.
وأضاع أحمد صالح فرصة محققة بتسديده 
كرة أرضية من داخل المنطقة أبعدها حارس 

فلسطين؛ لينتهي الشوط األول سلبيا.
وفي الشوط الثاني، أضاع أحمد بوغمار كرة 

رأسية من ركنية محمد مرهون )48(.
وحصــل منتخبنــا على ركلة جــزاء بعد إعاقة 

محمــد مرهون داخل منطقــة الجزاء، وتقدم 
األول  الهــدف  الحــردان وســجل  لهــا محمــد 
)78(. وســجل منتخبنا الهدف الثاني من كرة 
عرضيــة لمحمد مرهون وتابعها البديل أحمد 

الشروقي في المرمى الفلسطيني )89(.

علي بن خليفة يهنئ بالتأهل 

رفــع رئيس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني 
لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى مقام 
الملــك حمــد  البــالد صاحــب الجاللــة  عاهــل 
بــن عيســى آل خليفــة، وإلــى رئيــس الــوزراء 

بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة التأهل التاريخي 
للمنتخــب األولمبــي إلــى نهائيات كأس آســيا 
فــي  ســتقام  والتــي   ،2020 عامــا   23 تحــت 

تايلند مطلع العام المقبل.
وأكــد رئيس مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
األولمبــي  المنتخــب  إنجــاز  أن  القــدم  لكــرة 
يعكــس ما تحظى بــه الرياضة البحرينية من 

دعــم كبيــر مــن قبل جاللــة الملك، ومــا يوليه 
جاللته من اهتمام خاص بالرياضة ووصولها 
إلــى أفضــل المســتويات، منوهــا بدعــم ســمو 

رئيس الوزراء ودعم سمو ولي العهد.
كمــا قــدم الشــيخ علي بــن خليفــة آل خليفة، 
خالص التهانــي والتبريكات إلى ممثل جاللة 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لأعمــال  الملــك 

رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
البحرينيــة  للرياضــة  ســموه  بدعــم  مشــيدا 
ومــا يبذلــه مــن جهود حثيثــة نحــو ازدهارها 
ورقيها وتطورهــا، وإلى النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى ســمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، مثنيا على ما يقدمه 

سموه من دعم للرياضة البحرينية.
أفــراد  بإنجــاز  االتحــاد  رئيــس  أشــاد  كمــا 
المنتخب األولمبي بمناسبة التأهل إلى كأس 
والتبريــكات  التهانــي  مقدمــا   ،2020 آســيا 
للجهازيــن الفنــي واإلداري والعبــي المنتخب 
وشــاكرا الجهــود التــي بذلــت خــالل المرحلة 
الماضيــة وأثمــرت عــن الظفر ببطاقــة التأهل 

إلى النهائيات اآلسيوية تحت 23 عاما.
ولفــت رئيــس اتحــاد الكــرة إلــى أن اإلنجــاز 
إلــى  يضــاف  األولمبــي  للمنتخــب  المشــرف 
سلســلة المكتســبات التي حققتها المنتخبات 
عمــل  بعــد  جــاء  أنــه  إلــى  مشــيرا  الوطنيــة، 
متواصــل ومســتمر طوال الســنوات الماضية 
دعمــا للمنتخــب وإنجاح مشــواره عبر تقديم 
النجــاح للظهــور المشــرف فــي  جميــع ســبل 
المحافــل المختلفــة. وأكــد الشــيخ علــي بــن 
خليفــة آل خليفة أن المنتخــب األولمبي يعد 
إلــى  البحرينيــة، مشــيرا  للكــرة  جيــل األمــل 
أن عناصــره ســتكون رافــدا مهمــا للمنتخــب 
الوطني خالل االســتحقاقات المقبلة، مشيدا 
بمــا أظهــره الالعبــون مــن تميز كبيــر وقتالية 
عالية في الملعب خالل التصفيات اآلسيوية 
وأثمرت عن التأهل بكل جدارة واستحقاق.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي   |  )تصوير: أيمن يعقوب(

األولمبي يتخطى فلسطين ويحقق العالمة الكاملة
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فاز نجم الكارتينج الموهوب راشد الظاهري في البطولة الدولية لكأس 
“WSK” عــن فئــة “مينــي” على حلبة نابولي ســارنو الدوليــة لصالح فريق 
بارولين للســباقات منتصرا خالله في ثالث جوالت من أصل أربع، حيث 
فاز بســباقات على الحلبات التالية، ســباق حلبة ســيركاتو جنوب جاردا، 

سباق حلبة بريشيا، وسباق حلبة أدريا.

وهــذا الفــوز يعتبــر أول إنجــاز مــن 
نوعــه مــن جانب أي ســائق في فئة 
المينــي على مدى الســنوات الســت 
نقاطــه  عــدد  بلــغ  حيــث  الماضيــة، 
322 نقطــة فــي البطولة حتى اآلن، 
مــا جعــل الفــارق بينــه وبيــن أقــرب 

منافسيه 76 نقطة.
وشــارك في الســباقات األربعة 137 
مختلفــة  جنســية   37 مــن  ســائقا 
عــن فئــة 12-8 ســنة، حيــث تمكــن 
مــن  بسلســلة  الفــوز  مــن  الظاهــري 
خاضهــا  التــي  الصعبــة  الســباقات 

خــال  ســارنو  حلبــة  علــى  بقــوة 
التصفيــات المؤهلــة، محققــا المركز 

األول في السباق ما قبل النهائي. 
خــال  القويــة  المنافســة  وأدت 
الســباق التحمية إلى إنهائه الســباق 
فــي المركز الثالــث، وبالتالي حصل 
على الترتيب السادس في الترتيب 
العــام للســباق ممــا جعــل المنافســة 
مــن  الرغــم  علــى  عمومــا.  أصعــب 
والمليئــة  المتعثــرة  البدايــة  هــذه 
بالتحديــات فــي هــذا الســباق قــام 
البطل اإلماراتي الطموح باالنطاق 

أربعــة  متجــاوزا  بمركبتــه  ســريعا 
للوصــول  واحــدة  دفعــة  ســائقين 
بالفعــل إلــى المركز الثاني في نهاية 

الدورة األولى.
ابتعــد  الثانيــة  اللفــة  نهايــة  ومــع 
الظاهري أكثر فأكثر عن المتنافسين 
اآلخريــن، محققــا زمنــا قياســيا بلــغ 
1:07.075 واستمر البطل اإلماراتي 
في التقدم على مدار السباق، حيث 
األطــول  المســتقيم  المســار  ســاعد 
علــى الحلبــة، والذي يعتبــر األطول 
مــن  األوروبيــة  الحلبــات  كل  فــي 
الشــديد  وحرصــه  ســرعته  زيــادة 
على عدم ارتكاب أي أخطاء. وعند 
خــط النهايــة، عبــر راشــد بساســة 
حاصــدا المركــز األول، تاركا بصمته 
بتلويحتــه اإلماراتيــة ذات األصابــع 
الثاثة احتفاال بفوزه ببطولة العالم 

وصعــوده  هــذا،  الكارتينــج  لســباق 
المركــز  فــي  التتويــج  علــى منصــة 
هــذا  يحقــق  عربــي  كأول  األول 

الشرف العظيم.
ويســتمر موســم الســباقات للبطــل 
راشــد الظاهــري ليكمــل فــي نهايــة 
هــذا األســبوع - فــي الفتــرة من 28 
إلى 31 مارس - حيث سيشارك في 
الجولــة األولى من سلســلة بطوالت 

WSK األوروبية في إيطاليا.

نابولي - أمير البقالي

الظاهري يتوج ببطولة “WSK” الدولية في إيطاليا

جانب من التتويج

يسدل الستار اليوم )األربعاء( على لقب النسخة األولى من الدوري الوطني للجامعات 
لكرة القدم بإقامة المباراة الختامية والحاســمة، والتي ســتجمع فريقي جامعة العلوم 
التطبيقيــة وجامعــة البحريــن عنــد السادســة والربــع مســاء على أســتاد نــادي المحرق 
بعــراد. وســتكون المواجهــة الختامية قوية وصعبة بين الفريقيــن اللذين يعتبران أبرز 
فــرق الــدوري الجامعــي لمــا يضمانه مــن عناصر جيدة مــن الالعبين وأثبتــا ذلك طوال 
مبارياتهمــا فــي الــدوري، والتــي لم يخســرا فيهــا أي مبــاراة حتى وصال إلــى المواجهة 
الختاميــة، وهمــا متســاويان برصيــد “ 26 نقطــة “ بعدمــا خاض كل منهمــا 10 مباريات، 
ففــاز كل منهمــا فــي 8 مباريــات وتعــادال فــي مباراتين، ويفصــل بينهما فــارق األهداف 
لصالــح جامعــة العلوم التطبيقية؛ األمر الذي ســيجعله يخوض النهائي بفرصتي الفوز 

أو التعادل فيما ال خيار أمام جامعة البحرين سوى الفوز ليتوج بطالً.

ويطمــح الفريقــان إلــى انتــزاع أول ألقــاب 
الدوري الجامعي؛ لذا جاءت استعداداتهما 
الحــدث  مســتوى  عنــد  والمعنويــة  الفنيــة 
قبــل  مــن  والمتابعــة  األهتمــام  وســط 
إدارتــي الجامعتين؛ مــن أجل تهيئة أفضل 
األجواء التي تســاهم فــي تحفيز الاعبين 
العلــوم  جامعــة  ففريــق  والبطولــة،  للفــوز 
فــي  القــوي  حضــوره  فــرض  التطبيقيــة 
الــدوري منــذ البدايــة من خال مســتوياته 
الجيــدة وانتصاراتــه المتتاليــة والســاحقة 
فــي أغلــب مبارياتــه ولــم يتوقــف قطــاره 
ســوى بتعادليــن مــع جامعة “أمــا” واألهلية 
ويعتبــر أقــوى خط هجومي بتســجيله 50 
هدفــا، ويضم هــداف الدوري العب األهلي 
الســابق عبــدهللا وحيــد، فضــا عــن قوتــه 
الدفاعية، إذ اهتزت شباكه بـ 3 أهداف في 
مبارياته العشــر، وتشــكيلته شــبه مســتقرة 
فــي أغلــب المباريــات، ويبــرز منهــا بجانب 
ونــادر  الشــروقي  طــال  العبيــه  وحيــد 
فتحــي “العــب نــادي البحريــن”، وعبــدهللا 
المــدرب  تدريبــه  علــى  ويشــرف  المالــود، 
الوطنــي الكابتــن صاح حبيب الذي ســبق 
ويســعى  محليــة  فــرق  عــدة  تدريــب  لــه 
ألســتثمار خبرتــه التدريبيــة فــي ترجيــح 
الكفة الفنية في اللقاء الحاســم، فضا عن 
األهتمام المعنوي والتحفيزي الذي يحظى 
بــه الفريــق مــن إدارة ومنتســبي الجامعــة 
الذين يحرصون على دعم ومتابعة الفريق 

في أغلب المباريات.
فــي المقابــل ال يقل فريــق جامعة البحرين 
هــو  يتمتــع  حيــث  فنيــة،  وقــدرات  قــوة 
اآلخــر بقــوة هجوميــة مكنَته من تســجيل 
46 هدفــا، ودخلــت شــباكه 6 أهــداف فــي 

فــرق  أكثــر  مــن  يعتبــر  كمــا  مباريــات،   10
الــدوري الجامعــي وفــرة مــن الاعبين كما 
مــع  التعامــل  مــن  يتمكــن  ونوعــا، وجعلــه 
ظروف نقص أو غيابات في صفوفه؛ نظرا 
لوجود مجموعة من العبيه المرتبطين مع 
المنتخبــات واألندية، وبينهم 5 من عناصر 
منتخبنــا األولمبــي، لكــن الفريــق ســيعتمد 
اليوم على تشكيلة يبرز منها قائده المتميز 
دينامــو الوســط علي العنــزي و”العب نادي 
الشــباب” جاســم خليــل، و”العــب المنامــة” 
حســين داد هللا، وحــارس المحــرق الشــاب 

عمر.

حبيب: سنقاتل للفوز وتأكيد 

جدارتنا باللقب

أكــد المدرب الوطنــي لفريق جامعة العلوم 
التطبيقية لكرة القدم الكابتن صاح حبيب 
أن مباراة اليوم تعتبر مصيرية وســيدخلها 
فريقه؛ بهدف تحقيق الفوز فقط، وتحقيق 
لقب الــدوري وتأكيد جدارته واســتحقاقه 
المســتويات  بعــد  اللقــب  علــى  بالحصــول 
المميــزة التــي قدمها الفريق طوال مشــوار 
الــدوري وصدارتــه الترتيب منــذ الجوالت 
صعوبــة  يــدرك  أنــه  إلــى  مشــيرا  األولــى، 
المهمــة فــي ظــل اإلمكانــات الجيــدة التــي 

يمتلكها منافسه فريق جامعة البحرين.
وطالــب صــاح حبيــب العبــي فريقــه ببذل 
الجهد وإظهار أفضل مســتوياتهم للحصول 
لرفــع  الفريــق  تؤهــل  التــي  النتيجــة  علــى 
درع الــدوري، مبينــا أنــه عمل طــوال الفترة 
الماضيــة علــى تجهيــز الفريــق بدنيــا وفنيــا 
وذهنيا؛ من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة.

صعبــة  ســتكون  “المبــاراة  حبيــب:  وقــال 
أن  علينــا  نهائيــة،  مبــاراة  أنهــا  خصوصــا 
نقاتــل مــن الدقيقــة األولــى حتــى الرمــق 
األخيــر مــن المبــاراة، ســنؤكد جدارتنــا في 
المبــاراة، حيــث إن فريقنــا يعتبــر األقــوى 
واألفضــل بعــد المســتويات المميــزة التــي 
قدمهــا فــي الجــوالت الماضيــة، وســتكون 
األوراق مكشــوفة لــدى الجانبين، وأنا على 
ثقــة كبيرة بقدرات العبــي فريقي بالظهور 
المشــرف وتحقيق النتيجــة اإليجابية، لقد 
تعادلنــا فــي الــدور األول واليــوم ســندخل 

المواجهة من أجل الفوز”.
إدارة  إلــى  الشــكر  حبيــب  صــاح  وقــدم 
جامعــة العلــوم التطبيقيــة علــى اهتمامهــا 
وحرصهــا علــى تقديــم كافــة أنــواع الدعم 
إلى الفريق، وهو ما سيمنح الاعبين دفعة 
معنويــة عالية لتحقيــق النتيجة المطلوبة، 
ومتمنيــا مــن جماهيــر ومنتســبي الجامعة 
الحضــور والمــؤازرة، والوقوف مــع الفريق 

في هذه المواجهة الحاسمة.

المالود: جاهزون للنهائي ونحن 
األجدر باللقب

أكــد العب فريق جامعة العلــوم التطبيقية 
زمائــه  معنويــات  أن  المالــود  إبراهيــم 
الاعبين مرتفعة؛ تأهبا للمواجهة الحاسمة 
التــي ســتجمع فريقــه مــع جامعــة البحرين 
الــدوري  بطــل  ســتحدد  والتــي  اليــوم، 

الجامعي.
وقــال المالــود: “قدمنــا مســتويات مميــزة 

طــوال الجــوالت العشــر الســابقة، البــد أن 
نختتــم مشــوارنا بتحقيق الفــوز والتتويج 
باللقــب، ختامهــا “مســك” هذا الشــعار الذي 
نطمــح بتحقيقــه، حيث اعتقــد أننا األجدر 
بالحصــول علــى اللقــب عطفا علــى النتائج 

التي حققناها طوال الجوالت السابقة”.
وأضــاف “جميع زمائــي الاعبين يدركون 
أهميــة المباراة وصعوبتها، ســنواجه فريقا 
قويــا ولديــه العبيــن جيديــن، لكننــي علــى 
بتقديــم  الاعبيــن  زمائــي  بقــدرات  ثقــة 
بالنتيجــة  والخــروج  المســتويات  أفضــل 
اإليجابيــة، ونحــرص كاعبيــن دائمــا علــى 
تطبيــق تعليمــات المــدرب صــاح حبيــب؛ 
ألن تطبيــق التعليمــات سيســاهم بتحقيــق 
الفوز، وخال اليومين الماضيين استكملنا 
االســتعدادات ونعلن من اآلن أننا جاهزون 

لخوض المباراة”.
وناشــد المالــود زمــاءه الطلبــة فــي جامعــة 
العلوم التطبيقية الحضور ومؤازرة الاعبين 
في المباراة الحاســمة اليــوم؛ ألن حضورهم 
سيشــكل دافعــا كبيرا لاعبين الذين ســيبث 
فيهــم الحماســة ومنحهــم دفعــات معنويــة 
عندمــا  المســتويات  أفضــل  لتقديــم  عاليــة 
يشــاهدون الجماهيــر حاضرة ومــؤازرة لهم 

في هذه المواجهة البطولية.

“الجزاف” يطمح لخطف “لؤلؤة” 

الجامعات

يطمــح المدرب الشــاب عبدهللا الجزاف 

فــي  األول  اختبــاره  فــي  النجــاح  إلــى 
قيادة فريق جامعة البحرين إلى كســب 
“ اللؤلــؤة” بتحقيــق أول بطولــة كرويــة 

في مشواره التدريبي القصير.
فــرق  مدربــي  أصغــر  الجــزاف  ويعتبــر 
الــدوري الجامعــي، حيث يبلــغ عمره 26 
عامــا، وهــو متخــرج حديثــا مــن كليــة 
الثقــة  منحــه  وتــم  الرياضيــة،  التربيــة 
بتكليفــه بتدريب فريق جامعة البحرين 
فــي أول تجربة تدريبية له بعدما ســبق 
للصــاالت،  الجامعــة  فريــق  تدريــب  لــه 
وهــو العب بفريق نــادي البحرين األول 
لكــرة القــدم علمــا بأنه من عائلــة كروية، 
حيــث ابــن عمــه مدافــع نــادي البحريــن 
حمــد  الســابق  الوطنــي  والمنتخــب 

الجزاف.
وعــن نظرتــه للمبــاراة الختاميــة اليــوم 
للمبــاراة  جاهــز  “فريقنــا  الجــزاف  قــال 
التدريبيــة  الحصــص  كثفنــا  بعدمــا 
وأنــا واثــق مــن قــدرات العبــي الفريــق 
واســتطاعتهم تحقيــق الفــوز والتتويج 
بالبطولــة رغم صعوبة المباراة والضغط 
أمــام  الاعبيــن  لــدى  المتوقــع  النفســي 
فريــق جامعــة العلــوم التطبيقيــة الــذي 
يعتبــر من الفرق البــارزة في الدوري بما 
يضمه من عناصر جيدة ومدرب وطني 
معــروف وصاحــب خبــرة مثــل صــاح 

حبيب”.
ورأى مــدرب جامعــة البحرين أن اللعب 
بفرصــة الفــوز فقــط أفضــل مــن اللعــب 

الجانــب  فــي  التركيــز  ألن  بفرصتيــن؛ 
الذهني والنفســي يكون في حال اللعب 
عكــس  علــى  أفضــل  واحــدة  بفرصــة 
اللعــب بفرصتــي الفوز أو التعــادل الذي 
قــد يشــتت الفريــق ويصيــب الاعبيــن 
بنــوع من التراخي، مشــيرا إلى أنه رغم 
امتاك فريق العلوم التطبيقية فرصتي 
أن  إالّ  بطــاً  ليتــوج  التعــادل  أو  الفــوز 
الفرصة ســتظل متساوية بين الفريقين 

للفوز باللقب.
وأكــد الجزاف أن فريق جامعة البحرين 
اعتــاد علــى التأقلــم مــع غيــاب عناصره 
األساسية من العبي المنتخبات األندية 
علــى رغم مكانتهم وتشــكيلهم اإلضافة 
الفنيــة فــي الفريق، لكــن الخير في بقية 
العبــي الفريــق الذيــن أثبتــوا جدارتهــم 
فــي تمثيــل فريق الجامعة وعــدم التأثر 

بالغياب طوال الدوري.
كان الفريقــان حظيــا بحضور ومســاندة 
هي األكثر من بين فرق بقية الجامعات 
المشــاركة خال مبارياتهما السابقة في 
واألكاديمييــن  اإلدارييــن  مــن  الــدوري 
رابطــة  تواجــد  عــن  فضــا  والطلبــة، 
العلــوم  فريــق  ســاندت  مشــجعين 
التطبيقية في مبارياته وكذلك مساندة 
منتسبي جامعة البحرين لفرق الجامعة 
في مباريات مســابقات الطائرة والسلة، 
الجماهيــري  الحضــور  فــإن  وبالتالــي 
المنتظر سيضفي تميزا وحماسة وإثارة 

وأجواء خاصة على النهائي.

اللجنة اإلعالمية

ــة” وجـــامـــعـــة الــبــحــريــن عــلــى لــقــب كــــرة الــقــدم ــي ــق ــي ــب ــط ــت صـــــراع بــيــن “ال

ختام النسخة األولى من الدوري الوطني للجامعات
فريق جامعة العلوم التطبيقية  فريق جامعة البحرين

عبدالله الجزافإبراهيم المالودصالح حبيب

أول إنجاز من 
نوعه في فئة 

الميني
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إعداد: هبة محسن

ــة ــي ــال ــث ــم ال األم  ــة  ــق ــاب ــس ــم ب ــزة  ــ ــائ ــ ــف ــ ال تـــكـــريـــم 

حميدان يرعى ختام “أحبك يا أمي”

وقعت “امتياز فور هير” )البطاقة االئتمانية الحصرية للسيدات في 
المملكة( االثنين الماضي، في مجمع الواحة بالجفير، اتفاق شــراكة 

مع مجموعة الراشد.
حضــر مراســم توقيــع االتفــاق الرئيــس التنفيــذي لشــركة البحريــن 
للتسهيالت التجارية عادل حبيل ومديرتا العالمة التجارية للبطاقة 
فاطمــة بســتكي ونور الســاعاتي، والرئيس التنفيــذي للعمليات في 

مجموعة الراشد شماالن نايكير وممثلو وسائل اإلعالم.
هــذه  بتوقيــع  ســعادته  بالــغ  عــن  أعــرب حبيــل  المناســبة،  وبهــذه 
االتفاقية مع مجموعة الراشــد والتي تعد أحد األقطاب المهمة في 
تجارة التجزئة بالمملكة، وتقدم منتجات مميزة، مؤكدًا أهمية هذه 
الخطــوة فــي تعزيز النجــاح الذي تحققه البطاقة منذ تدشــينها في 
اســتقطاب أهــم وأبرز العالمــات التجارية في المملكــة ضمن قائمة 

شركائها االستراتيجيين.
وأضــاف قائــالً “ يســرنا أن نعلــن أيضــًا لعمــالء امتيــاز فــور هير عن 
عرض االســترجاع النقدي بقيمة 15 % لكل المشــتريات بقيمة 50 
لــدى محــالت مجموعــة الراشــد وذلــك لمدة عشــرة أيام فقــط بدءًا 
مــن يــوم الثالثــاء 26 مــارس الجاري”. وأكــد حرص الشــركة الدائم 
علــى توفيــر أفضــل العــروض والخدمــات لعمالئها، وتقديــم تجربة 
تســوق اســتثنائية للبطاقــة النســائية األفضل في مملكــة البحرين. 
من جانبه صرح نايكير أن هذه الشراكة تعد فرصة لتوسيع قاعدة 

عمالئنــا فــي المملكــة، مؤكــدًا التــزام المجموعــة بتقديــم خدمــات 
ومنتجــات مالئمــة الحتياجــات العمالء طوال العام. وأشــار إلى أن 
هــذه الشــراكة ســتكون ذات منفعــة متبادلة لعمالء بطاقــات امتياز 

فور هير ومجموعة الراشد في آن واحد.

أعلنت شــركة “مونتريال للســيارات” مشاركتها 
فــي معــرض البحرين للســيارات، الذي ســيقام 
فــي الفتــرة مــن 27 إلــى 30 مــارس الجــاري، 
بمركز البحرين الدولي للمعرض، بمشاركة عدد 
مــن الوكاالت ومعــارض الســيارات الكبرى في 

مملكة البحرين. 
مونتريــال  شــركة  مالــك  قــال  جانبــه،  مــن 
للســيارات، إبراهيم الشــيخ: “بناًء على النجاح 
مــن معــرض  الماضيــة  النســخة  فــي  المحقــق 
شــركة  تســعى   ،2018 للســيارات  البحريــن 
مونتريال للسيارات للمشاركة وتأكيد وجودها 
المشــاركة  علــى  تحــرص  كمــا  المعــرض،  فــي 
الفعالــة بهدف تلبيــة احتياجات عمالئها خالل 
الالزمــة  التســهيالت  كل  وتقديــم  المعــرض 

والمميزة إلرضاء الزبائن”.
وأضاف أن “تنظيم معرض البحرين للسيارات 
لشــريحة  مميــزًا وجديــدًا  كان حدثــا  الســابق 
إقبــاالً  لقــي  حيــث  الســيارات،  عــن  الباحثيــن 
منقطــع النظيــر لما احتــواه من عــروض مثيرة 
مــن قبــل المشــاركين والــذي بــدوره لعــب دورًا 

تشــكيلة  أكبــر  لوجــود  الفــرص  إلتاحــة  كبيــرًا 
مختلــف  مــن  واحــد  ســقف  تحــت  ســيارات 
العالمات التجارية. عالوة على توافر التمويل 
الفــوري المقــدم من شــركة تســهيالت البحرين 
والموافقة الســريعة للمعاملة”.  وأردف الشــيخ 
كل  للســيارات  مونتريــال  شــركة  “ســتوفر 
التســهيالت الالزمة لزبائنها القتناء ســياراتهم 
دون عنــاء وبتمويــل ميســر، إضافــة إلــى أنــه 
ســياراتهم  اســتبدال  أيضــًا  العمــالء  بإمــكان 

القديمــة بأفضــل أســعار التثميــن خــالل وقــت 
البنكيــة  اإلجــراءات  كافــة  إلنهــاء  قياســي 
والتسجيل وتسليم السيارات الجديدة”. وبين 
مالــك المعرض أن “معرض البحرين للســيارات 
التــي  الســيارات  بســوق  مهمــًا  دورًا  ســيلعب 
ســتلقى انتعاشــًا بتأثيــر منه، حيث إن الســوق 
الحصريــة  العــروض  لهــذه  منتظــرة  ســتكون 
المقدمــة مــن المشــاركين والذيــن هم شــريحة 

من أكبر أسماء شركات السيارات بالمملكة”.

حبيـــل: منـــح عمالئنـــا أفضـــل العـــروض والخدمـــات يقام بالفتــرة 27 إلى 30 مارس الجــاري بمركز المعارض

“امتياز فور هير” توقع اتفاقا مع “الراشد” “مونتريال” تؤكد مشاركتها بمعرض البحرين السيارات
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“داون تاون روتانا” يطفئ شمعته الثالثة
لالحتفــال بالذكــرى الســنوية الثالثة، أطلق فندق داون تــاون روتانا حملة 

فريدة لمشاركة ذكراه الثالثة مع كل شخص ولد في تاريخ 23 مارس.

الضيــوف  الفنــدق  اســتضاف   
الذيــن يحتفلــون بعيــد ميالدهــم 
 23 الموافــق  اليــوم  ذلــك  فــي 
 3 الســاعة  فــي   2019 مــارس 

مســاًء وتلقــوا العديد مــن الهدايا 
باإلضافــة  الميــالد  عيــد  وكعــك 
إلى الســحب الكبير للفوز بجوائر 

كبرى عديدة ومذهلة.

تحــت رعايــة كريمــة مــن رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة 
الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بن عبــد هللا آل خليفــة، افتتح 
حديثًا مستشــفى السالم التخصصي، أحد أبرز المستشفيات 
أفضــل  ليقــدم  رســمًيا  أبوابــه  البحريــن،  بمملكــة  الخاصــة 
تخصصــات  فــي  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  فــي  الخدمــات 

متعددة.
إدارة  مجلــس  أعضــاء  بحضــور  االفتتــاح  حفــل  أقيــم      

المستشــفى، ومن بينهم رئيس المجلس جمال صالح، ونائب 
الرئيــس عبد المجيد العوضي وعضو مجلس اإلدارة دكتورة 
اإلدارة،  ومســئولو  والمســاهمون  بوبشــيت،  فــؤاد  فريــدة 

وضيوف الشرف وكبار الشخصيات. 
 يعتبــر مستشــفى الســالم التخصصــي أكبر مستشــفى خاص 
االســتخدامات،  متعــددة  مرفقــات  يضــم  البحريــن  بمملكــة 
ويقــدم الكثيــر مــن الخدمات علــى يد أطبــاء متخصصي من 

ذوي الخبــرة فــي كل المجــاالت بهــدف خدمــة أكبــر شــريحة 
مــن المرضــى.   تم تصميم المستشــفى وتجهيزه وفًقا ألعلى 
المعاييــر الصحيــة المحليــة والدوليــة. ويقــع المستشــفى في 
موقــع اســتراتيجي فــي منطقــة البحيــر بالرفــاع بالقــرب من 
شــارع االستقالل، وهو مهيأ لتقديم أعلى الخدمات الصحية 
جودة وفق أرقى األســاليب الممكنة، وأكثرها كفاءة وفعالية 

لألفراد من داخل مملكة البحرين ومن خارجها.

الحصــري  والمــوزع  الوكيــل  للســيارات  التســهيالت  شــركة  تســتعد 
مملكــة  فــي  الرائدتيــن   Foton Motorو  GAC Motor لعالمتــي 
البحريــن للمشــاركة فــي معــرض البحرين للســيارات 2019، بنســخته 
الثالثــة، والتي ســتقام فعالياته في الفترة مــن 27 وحتى 30 مارس، 
مــن الســاعة 10 صباحا وحتى الســاعة 10 مســاًء في مركــز البحرين 

الدولي للمعارض.

وفــي هــذا الســياق صــرح المديــر 
العــام للشــركة بريــر جاســم: “بــأن 
للســيارات  التســهيالت  شــركة 
تحرص كل الحرص على التنظيم 
والمشــاركة فــي معــرض البحرين 
الكبيــر  للســيارات؛ نظــرا لإلقبــال 
الــذي القته طرازاتنا من ســيارات 
GAC Motor وFoton Motor في 
المعــارض الســابقة، حيــث حققت 
الشــركة مبيعــات غيــر مســبوقة، 
وســنقوم بعــرض أحــدث طرازات 
 GAC  وهي سيارة GAC Motor،
مــرة،  ألول  كليــا  الجديــدة   GE3
وهي الســيارة الكهربائية بالكامل 

الكريــم  للجمهــور  يتيــح  ممــا 
التعرف عليها عن قرب.

ــق مــعــايــيــر دولـــيـــة ــ ــى وتـــجـــهـــيـــزه وفـ ــف ــش ــت ــس ــم ــم ال ــي ــم ــص ت

“التسهيالت” تستعرض أحدث طرازات السياراترئيس “األعلى للصحة” يفتتح “السالم التخصصي”

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  رعاية  تحت 
ــحــواج  جــمــيــل حــمــيــدان، أقـــامـــت مــجــمــوعــة ال
بــالــتــعــاون مــع شــركــة “كــريــدي َمــكــس”، بفندق 
وزيــرة  حضرته  ضخمًا  احتفاالً  الفورسيزونز، 
العمل  وزارة  ووكــيــل  الــصــالــح،  فائقة  الصحة 
نيابة  ــدوســري  ال صــبــاح  االجتماعية  والتنمية 

السفراء  من  عــدد  وبحضور  الحفل،  راعــي  عن 
والصحافيين واإلعالميين والشخصيات العامة، 
أمي”  يا  “أحبك  برنامج  اختتام  بمناسبة  وذلــك 
مع  بالتعاون  الحواج  فــروع  بجميع  أقيم  الــذي 

كريدي مكس. 
“سلوى  البحرينية  األم  تكريم  الحفل  تضمن   

لمملكة  المثالية  الفائزة في مسابقة األم  قاسم” 
في  أخرى  بجائزة  أيضًا  فازت  والتي  البحرين، 
من  العربية،  مصر  بجمهورية  القاهرة  جامعة 
ــد آل مــكــتــوم،  خـــالل مــؤســســة مــحــمــد بــن راشــ
بالجميل  عرفانًا  لها  تذكارية  هدية  تقديم  مع 

وتقديرًا لعطائها.

برير جاسم
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ترتبط بمواعيد على قدر كبير من األهمية.

يجب أن تكون حياتك الصحية أكثر نظاًما. 

تدعمك صداقات قديمة وعالقات اجتماعية.

تجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق. 

إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة.

تبدو على وجهك عالمات االرتياح.

 تحصل على األجوبة التي كنت تنتظرها.

النوم بشكل كاف يومًيا يجعلِك في أفضل 
حاالتك.

 الحظ يقف لجانبك على تفهمك األمور بشكل 
هادئ.

 يفاجئك بتطور سعيد شرط اتباع اإلرشادات. 

حاول قدر المستطاع االبتعاد عن السلبية.

تعيش يوًما إيجابًيا  لإلقدام على خطوة بّناءة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

27 مارس
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ليون يصل 
إلى الطرف 
الشمالي من 

جزر البهاما في رحلته 
األولى إلى والية فلوريدا.

يستعد الفنان الكبير 
حسن حسني تصوير 

لتصوير أولى مشاهده 
ضمن أحداث فيلم “خيال 

مآتة”، والذي يخوض 
بطولته الفنان أحمد 

حلمي، والمحتمل طرحه 
بعيد الفطر المقبل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

القاســـمي محمـــد  بـــن  ســـلطان  الشـــيخ  مـــن  بمبـــادرة 

انطالق الدورة األولى من مهرجان البحرين المسرحي

أعلــن رئيــس اتحــاد جمعيــات المســارح األهليــة البحرينية الفنان يعقوب يوســف عــن تفاصيل االســتعدادات النهائية النطالق الــدورة األولى من مهرجــان البحرين 
المسرحي المحلي الذي يقام بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى التحاد اإلمارات العربية المتحدة، حاكم 

الشارقة، الرئيس األعلى للهيئة العربية للمسرح، بتنظيم مهرجانات مسرحية وطنية تعنى بالمسرح المحلي في الدول العربية.

أمــس  يــوم  صحفــي  مؤتمــر  خــال  وقــال 
األول مــارس إن المهرجــان يعقد في الفترة 
مــن 9 ولغايــة 15 أبريــل 2019 على خشــبة 
مســرح الصالة الثقافيــة بالمنامة، ينظم من 
قبــل كل من الهيئة العربية للمســرح، وهيئة 
مــع  بالتعــاون  واآلثــار،  للثقافــة  البحريــن 
اتحاد جمعيات المســارح األهلية البحرينية 
6 عــروض مســرحية. كاشــفًا ان  بمشــاركة 
الــدورة األولــى تحمل أســم الفنــان إبراهيم 
بحــر تكريمًا لعطــاء الفنان الراحــل وتقديرًا 
لــدوره البــارز في إثــراء الحركة المســرحية 

البحرينية.
وفي هذا الصدد ثمن رئيس اتحاد جمعيات 
المســارح األهليــة البحرينيــة الفنان يعقوب 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  مبــادرة  يوســف 
الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي، التي 
مــن شــأنها إثــراء الحركــة المســرحية فــي 
العالم العربي، مشيدًا في الوقت ذاته بدعم 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار لهذه المبادرة 

وتوفير كافة التسهيات إلنجاحها.
“اتحــاد  رئيــس  بيــن  متصــل،  جانــب  علــى 
إن  يوســف  يعقــوب  الفنــان  المســرحيين” 
المخــرج حســين عبدعلــي ســيقدم عــرض 
االفتتــاح بعنــوان امــرأة فــي الظــام وهــو 
مــن تأليــف ابراهيــم بحــر، اخــراج حســين 
عبدعلي. فيما ستشارك كل فرقة من الفرق 
المســرحية األهليــة بعــرض مســرحي علــى 
لمســرح  النوخــذة  التالــي مســرحية  النحــو 
أوال، مســرحية عــود ثقاب لمســرح البيادر، 
مســرحية مطــر ســيف لمســرح جلجامــش، 

مسرحية حيدر لمسرح الصواري، مسرحية 
الريــف،  لمســرح  األرضــي  الطابــق  ســكان 

إعداد وإخراج هاشم العلوي 
إلــى ذلــك تخصص الهيئــة العربية للمســرح 
فــي  الفائــزة  لألعمــال  الجوائــز  مــن  جملــة 

المهرجان وهي
للمســرح ألفضــل  العربيــة  الهيئــة  - جائــزة 

ممثل دور أول: 1500 دوالر.
للمســرح ألفضــل  العربيــة  الهيئــة  - جائــزة 

ممثل دور ثان: 1500 دوالر.
للمســرح ألفضــل  العربيــة  الهيئــة  - جائــزة 

ممثلة دور أول: 1500 دوالر.
للمســرح ألفضــل  العربيــة  الهيئــة  - جائــزة 

ممثلة دور ثان: 1500 دوالر.
للمســرح ألفضــل  العربيــة  الهيئــة  - جائــزة 
لتأليف موســيقي ومؤثــرات صوتية: 1000 

دوالر.
للمســرح ألفضــل  العربيــة  الهيئــة  - جائــزة 

سينوغرافيا: 1000 دوالر.
للمســرح ألفضــل  العربيــة  الهيئــة  - جائــزة 

تأليف مسرحي محلي: 1500 دوالر.
للمســرح ألفضــل  العربيــة  الهيئــة  - جائــزة 

إخراج: 1500 دوالر.
للمســرح ألفضــل  العربيــة  الهيئــة  - جائــزة 

عرض مسرحي: 5000 دوالر.
هــذا وتتضمــن فعاليــات مهرجــان البحريــن 
المسرحي 2009 إقامة ندوة فكرية بعنوان 
بانورامــا المســرح البحرينــي فــي مئــة عام، 
إلى جانب ورشــة للســينوغرافيا. كما يشهد 
المهرجان اســتضافة فنانين مســرحيين من 

عدة دول خليجية وعربية
االفتتــاح:  مســرحية  المشــاركة   األعمــال 
بحــر،  ابراهيــم  تأليــف  الظــام،  فــي  امــرأة 
اخراج حســين عبدعلي، مسرحية النوخذة 

يوســف،  يعقــوب  تأليــف  أوال،  لمســرح 
اخــراج جمال الغيان، مســرحية عود ثقاب 
لمســرح البيادر، تأليف جمال الصقر، اخراج 

عبدالرحمن صابر الحميدي.

 مسرحية مطر سيف لمسرح جلجامش، تأليف علي الزيدي، اخراج عبدالله  «
بو زيد. مسرحية حيدر لمسرح الصواري، تأليف امين صالح، اخراج محمد 

شاهين. مسرحية سكان الطابق األرضي لمسرح الريف، إعداد وإخراج هاشم 
العلوي.

يتوقــع خبــراء ومطلعــون على شــؤون 
شركة أبل ومنتجاتها أن يتضمن هاتف 
آيفون الجديد، الذي ســيطلق في وقت 
الحــق مــن العــام الجاري، ميــزة جديدة 
غيــر مســبوقة، بحســب مــا ذكــر موقــع 

بيزنيس إنسايدر.
وبحســب المحلــل لمنتجات شــركة أبل 
مينغ-تشــي كــوب، فــإن هاتــف آيفــون 
الجديد سيحتوي على خاصية الشحن 
اســتقبال  أي  المعكــوس،  الاســلكي 

وإرسال الشحن.

“مــاك  اليابانيــة  أبــل  مدونــة  ودعمــت 
أوتــاكارا” توقعــت كــوب، بعدمــا تلقــت 
معلومــات من مــزود صيني قام بتوفير 
الجديــدة  التقنيــة  الخاصيــة  هــذه 
ألجهــزة الهواتــف الذكيــة الجديــدة من 

سامسونغ.
وستسمح هذه الخاصية ألجهزة آيفون 
الجديــدة أن تشــحن الســلكيا منتجــات 
أخرى من أبل تســتخدم تقنية الشــحن 
الاســلكي، مثل ســاعة أبل، وســماعات 

إيربود، وحتى هواتف آيفون األخرى.

آيفون 2019 يشحن كل منتجات أبل
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 1613
أول طفل إنجليزي يولد في كندا في كوف كوبر، بجزيرة نيوفوندالند لنيكوالس غي.

 1625
تشارلز األول ملك إنجلترا يصبح ملك إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا وكذلك  يدعي لقب ملك فرنسا.

1713
إسبانيا توافق على التنازل عن جبل طارق.

 1782
 ماركيز روكنغهام يصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة.

 1794
حكومة الواليات المتحدة تؤسس قوة بحرية الواليات المتحدة الدائمة وتأذن ببناء 6 فرقاطات.
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دشــنت الفنانة إيمي سمير غانم بمشــاركة عدد من نجوم الفن 
المصــري، حملة جديدة لمواجهة ظاهرة “تعذيب الحيوانات” 
ردا على حمالت مثارة تستهدف قتل كالب الشوارع في مصر، 

أو تصديرها لألكل لبعض دول شرق آسيا.
ورفعت الحملة شعار “ضد تعذيب الحيوانات”، وشارك فيها 

كل من الفنانين أحمد فهمي، محمد حاتم، إيمي ســمير غانم، 
ريهام عبدالغفور، تارا عماد، مريم الخشــت، وتركزت مطالبها على 

صدور قانون يحمي الحيوانات من التعذيب.

أعطــت الفنانة ســيرين عبد النــور بعداً مميزاً لعيــد األم عبر 
صفحتهــا الخاصــة علــى “إنســتغرام”. حيــث احتفلت به 
بطريقــٍة مميــزة، أواًل عبــر الصــور العائليــة، وثانيــًا عبر 
إطاللتهــا الطبيعيــة وإتقانهــا لدورها كأم تهتــم بأوالدها 
بنفســها بعيــداً عــن التكلــف والنجومية، حيــث عرضت 

لقطــات خاصة من عنايتها اليومية بابنها كريســتيانو الذي 
وضعتــه بحوض االســتحمام المخصص لألطفــال، واحتملت 

عبثه بالماء رغم تبللها.

يعرض نادي البحرين للســينما اليوم االربعاء الفيلم األلماني 
الفرنسيي “عائلتي السعيدة” ودور قصه الفيلم..في مساء 
يوم عيد ميالدها الثاني والخمســون أعلنت مدرّسة األدب 

الجورجية مانانا على نحو غير متوقع لعائلتها.
أنها ستغادر المنزل لتعيش بمفردها. كانت مانانا متزوجة 

منذ ثالثون عاًما وتعيش في شقة من ثالث غرف نوم.
في تبليسي مع زوجها وابنتها وزوجها وابنها فكان أفراد عائلتها 
يمثلون ثالثة أجيال وهم مختلفون تماًما عن بعضهم البعض.

عائلتي السعيدةعيد األمحملة إيمي



جيسون ديرولو يحيي أولى حفالته الموسيقية في البحرين

تلعب النجمة العالمية ناتالي بورتمان دور البطولة في فيلمها الجديد  «
“Lucy in the Sky”، بتجسيدها دور رائد الفضاء لوسي كوال، التي تعود 

إلى األرض بعد تجربة متتالية خالل مهمة إلى الفضاء. وظهرت النجمة 
األميركية في بداية المقطع الترويجي “تريلر” لفيلم الخيال العلمي، 

وهي في ثياب رجل الفضاء من داخل مركبة فضائية.

مــن المنتظــر أن يكــون لنجــم موســيقى الهيــب هــوب العالمي جاســون ديرولــو حضور 
الفــت فــي فعاليــات مهرجــان ربيع الثقافــة خالل عطلــة نهاية األســبوع المقبلة، حيث 
ســينطلق الحفــل الموســيقي األول للنجم األمريكي في المملكــة، والذي نفذت تذاكره، 

في خليج البحرين عند الساعة 8:30 من مساء الخامس من أبريل. 

والراقــص  األغانــي  وكاتــب  المغنــي  بــدء 
جيسون ديرولو مشوراره في عالم الفن من 
خــال كتابــة األغاني لفنانين مــن أمثال ليل 
وين، وبيتبول، وديدي، وشــون كينغســتون، 
قبــل أن يصبح نجمــًا متألقًا في عالم الغناء. 
ومنذ ذلك الحين، باع جيســون أكثر من 50 
مليــون أغنية في جميع أنحاء العالم وحقق 
 ،YouTube أكثــر من ملياري مشــاهدة علــى
ومليار استماع على Spotify، ولديه جمهور 
متابــع.  مليــار   17 عــن  يزيــد  هائــل  إذاعــي 
 Want“ وتشــمل أغانيــه الفرديــة الباتينيــة
 In”و  ،”Watcha Say”و  ،”to Want Me
  .”Ridin Solo”و  ،”It Girl”و  ،”My Head

تضمن ألبوم ديرولو في عام 2014 المسمى 
“تــووك ديرتــي” 5 أغانــي شــهيرة بمبيعــات 
مليونيــة من أصــل 11 أغنية طــوال تاريخه 
 Marry”و ،”The Other Side“ المهنــي وهــي
دوغ(،  ســنوب  )بمشــاركة   ”Wiggle”و  ،”Me
 Talkالمنفــردة واألغنيــة   ”Trumpets”و
باعــت  التــي  تــو تشــينز(  “)بمشــاركة   ”Dirty
نســخة وتصــدرت  مــن ســتة ماييــن  أكثــر 
التصنيفــات الموســيقية فــي جميــع أنحــاء 
 ،Talk Dirtyأغنيــة نجــاح  وبفضــل  العالــم. 
الفنانيــن  مــن  نخبــة  إلــى  ديرولــو  انضــم 
الموســيقيين الذيــن ســجلوا خمــس أغنيات 

فردية من ألبوم واحد.

وبفضل تميزه ونجاحاته المتتالية، يواصل ديرولو صعوده في عالم الفن، وهو  «
ما ضمن له الفوز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك فوزه لخمس مرات بجوائز 
BMI Pop وثالث مرات بجوائز Teen Choice. كما حصد العديد من الترشيحات 

العالمية لجوائز مثل MTV Video Music، وBillboard Latin Music، وجوائز 
MOBO. ويحظى ديرولو بأكثر من 20 مليون متابع ومعجب على مواقع التواصل 

االجتماعي، ما يعكس تميز ونجوميته كواحد من أشهر الموسيقيين في العالم 
في العصر الحالي.

األربعاء
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رجل يسرق 121 مليون دوالر من غوغل وفيسبوك
يعتقــد كثيــرون أنــه مــن الصعب تعــرض شــركات التقنية 
العمالقــة لعمليــات احتيــال يدبرهــا أفــراد، لكن هــذا األمر 
تــم خــداع  2013 و2015،  بالفعــل، فبيــن ســنتي  حصــل 
شــركتي فيســبوك وغوغــل فدفعتــا عشــرات الماليين من 

الدوالرات لمجموعة محتالين.
وفــي األســبوع الماضــي، اعتــرف رجل مــن ليتوانيــا يبلغ 
مــن العمــر 50 عامــا، بضلوعــه فــي عمليــة االحتيــال التي 
ســرقت 98 مليــون دوالر مــن فيســبوك و23 مليون دوالر 

من غوغل.
أمــام  إيفالــداس ريماسوســكس بعمليــة االحتيــال  وأقــر 
القضاء األميركي، ووجهت إليه محكمة في نيويورك تهم 
ســرقة بيانــات، فضال عن غســل األمــوال، ويواجه عقوبة 
تصــل إلــى 30 ســنة خلــف القضبــان عنــد النطــق بالحكــم 
فــي يوليو المقبل. وبحســب ما نقلــت “بلومبرغ” عن صك 
االتهــام ، فــإن ريماسوســكاس، نصــب على الشــركتين من 
خــالل انتحال صفة شــركة “كوانتــا كمبيوتر” التي تربطها 
عــدة عقــود بكل من غوغل وفيســبوك. وذكــر المصدر، أن 
شــركتي غوغــل وفيســبوك مــن زبائــن الشــركة التايوانية 
التــي تعمــل في صناعــة اإللكترونيات، ونجــح المتهم في 
تزويــر عــدة وثائــق، بفضــل تعاونــه مع أشــخاص لــم يجر 

تحديد هوياتهم.

البريــد  مــن  مزيفــة  عناويــن  بإنشــاء  المحتالــون  وقــام 
اإللكترونــي، باســم الشــركة التايوانيــة، فضال عــن فواتير 
“غوغــل”  إقنــاع  مــن  وتمكنــوا  مزيفــة،  أخــرى  وأوراق 
و”فيســبوك” بالدفــع، وتــم تحويــل األمــوال إلى حســابات 

بنكية يديرها المتهم ريماسوسكس في عدة دول.

وفي سنة 2017، تم تسليم المتهم إلى الواليات  «
المتحدة، ويشك القضاء في أن يكون قد أنشأ البنية 
التحتية الضرورية لعملية االحتيال، لكنه يستبعد أن 

يكون وراء إقناع فيسبوك وغوغل بتسليم الدفعات 
الباهظة. وقالت شركة غوغل إنها تمكنت من 

استعادة األموال التي قامت بتحويلها، فيما أكدت 
شركة فيسبوك أنها استعادت النصيب األكبر مما 

قامت بتحويله.

كشــفت دراســة حديثــة أن أضــرار قلة النــوم ال تكون 
علــى الجانــب الصحــي فقــط، بــل إن لها أيضــا أضرار 
فــي  باحثــون  أثبــت  للدراســة،  ووفقــا  اجتماعيــة. 
فــي ســتوكهولم، أن األشــخاص  معهــد كارلولينســكا 
الذيــن يظلــون مســتيقظين لفتــرة طويلة )31 ســاعة( 
عقــب ليلــة نــوم قصيــرة ينظــر إليهــم علــى أنهــم غير 
جذابيــن وغيــر أصحــاء ومجهــدون، مــا يتســبب فــي 
عزلهــم اجتماعيــا. وطلــب الباحثــون مــن 25 فردا من 

األصحاء القدوم إلى جلسة تصوير مرة عقب ليلتين 
نامــوا خاللهمــا مــدة ثماني ســاعات ومرة بعــد ليلتين 

متتاليتين ناموا خاللهما مدة أربع ساعات فقط.
وتبيــن مــن خــالل التقييــم أن األشــخاص الذيــن لــم 
يأخــذوا قســطا كافيــا من النــوم كانــوا منبوذين وغير 
محبوبيــن، حيــث رغــب المســؤولون عــن التقييم في 
قضــاء وقت أقل بصورة واضحة معهم مقارنة بعينة 

األفراد الذين أخذوا قسطا كافيا من النوم.

دراسة: قلة النوم تفقدك جاذبيتك

تفتح أزهار شجر الكرز بالقرب من معبد جيمينغ 

في نانجينغ، الصين )رويترز(

توفــي الفنــان الســوري المخضــرم، فــواز جــدوع، وذلــك خــال تصوير 
أحــد مشــاهد المسلســل العربي “دقيقة صمت”، بحســبما ذكــرت تقارير 

إعامية، أمس الثاثاء.

وأوضحــت مواقــع إلكترونيــة أن جــدوع تعــرض ألزمــة صحيــة، أثنــاء 
تصويــره ألولى مشــاهده والتي صادف وتحدث خاللهــا عن الموت، وقد 

حاول طاقم العمل إسعافه، لكنه سرعان ما فارق الحياة.
ووصــف الفنــان اللبناني يوســف حــداد اللحظــات األخيرة لجــدوع، قائال 
على حســابه في موقع “فيســبوك: “دقيقة صمت.. للممثل فّواز الجّدوع.. 
الــذي حــّول هذه الدقيقة إلى لحظات صراع مــع الحياة ووجع لن ينتهي 
بموتــه المفاجــئ المفجــع أمام أعيننا وبين أيدينــا”. وكان فواز جدوع قد 
ولد في مدينة الرقة العام 1956، وبدأ مشواره الفني بالتمثيل من خالل 
مسرحية “المهر”، ثم قدم العديد من العروض المسرحية األخرى، إضافة 
إلى مشــاركته في عدد من األعمال الدرامية، منها “أخوة التراب” و”خان 

الحرير”، إضافة إلى تواجد في 5 أفالم سينمائية.

فنان يفارق الحياة خالل “مشهد الموت”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

10 أرواح

جاء خبر بعنوان “نجاة أميركية 
مــن هجــوم 10 كالب مســعورة” 
ضمن المنشورات األعلى تفاعالً 
“البــالد” خــالل  إنســتغرام  علــى 
وقــال  الماضييــن.  اليوميــن 
mhmdslhmsh�  المســتخدم

kl@ إن المــرأة األميركيــة، التــي 
200 جــرح  مــن  بأكثــر  أصيبــت 
فــي أنحاء متفرقة من جســمها، 
ليســت لديهــا 7 أرواح فقــط، بل 

لديها 10.

وجــد موظــف يعمــل فــي مكــب نفايــات 
فــي بريطانيا “أمتعة” فــي أكوام القمامة، 
تعــود لرئيس الوزراء البريطاني األســبق، 
ونستون تشرشل )1965�1874(. وذكرت 
صحيفــة ديلي ميــل، أن ديفيد روز، الذي 
يعمل في مركز فرز النفايات منذ 15 عاًما، 
عثر على حافظة أسطوانية وحافظة تبغ 
وســيجار السياســي البريطاني. كما وجد 
روز رزمــة مؤلفــة مــن 200 رســالة كتبتها 
طباخة تشرشل البنها، تصف فيها رئيس 
الــوزراء البريطانــي الشــهير بطريقــة غير 

متوقعة.

وقال العامل، بعد قراءته للرسائل:  «
“كانت تكتب البنها كل يوم عن 

شؤون تشرشل اليومية وأنشطته 
ومزاجه وصحته وحقائق مثيرة 
عنه”. وأشارت الصحيفة إلى أن 

تشرشل كان قد أهدى مجموعة 
من مقتنياته لطباخته، مكافأة 

لها على تفانيها بالعمل وأرفقها 
بصورة له تحمل توقيعه.

للزعيــم  مملوكــة  كانــت  ســاعة  بيعــت 
الليبــي الســابق معمر القذافــي، من طراز 
باتيــك فيليــب وصنعت في العــام 1979 
بنــاء علــى طلبــه، بمبلــغ قياســي وصــل 
إلــى 193750 دوالرا فــي مزاد كريســتي 

للساعات النادرة الذي أقيم في دبي.
وقبــل المــزاد، قــدر ثمــن ســاعة اليــد مــن 
الذهب عيار 18 قيراطا، وهي على شكل 
وســادة مــن ِقبــل صالــة كريســتي بنحــو 
25 ألــف دوالر. وحصــل أحد المشــاركين 
المجهولين في المزاد، على الساعة بمبلغ 
193750 دوالرا، أكثر بنســبة 675 % من 

السعر المتوقع.

وتضم الساعة التي عرضها  «
للبيع أحد المسؤولين البارزين 

في الشرق األوسط، نقشا 
باللغة العربية على قرصها 

ذي اللون األخضر الفاتح يقول: 
“في الحاجة، تكمن الحرية”، 

مصحوبة بتوقيع القذافي.

أخطــأ قائد طائــرة ركاب، تابعة للخطوط 
الجويــة البريطانيــة، طريقــه فهبــط فــي 
العاصمــة االســكتلندية إدنبــرة بــدالً مــن 

وجهته المفترضة.
وذكــرت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة )بــي 
بــي ســي( أن الــركاب الحظوا هــذا الخطأ 
عندمــا أعلــن طاقــم الطائــرة القادمــة من 
لنــدن في مكبرات الصــوت عبارة “مرحًبا 
بكم في إدنبرة”، بدالً من “مرحًبا بكم في 

دوسلدورف” وهي الوجهة المفترضة.
وأضافــت “بــي بي ســي” أن الطائرة التي 
لنــدن ســيتي،  بــدأت رحلتهــا مــن مطــار 
هبطت في مدينة دوســلدورف األلمانية، 
إل  دي  )دبليــو  شــركة  أن  إلــى  مشــيرة 
التــي  هــي  للطيــران  األلمانيــة  إفييشــن( 
نفــذت الرحلة، وفقا التفــاق مع الخطوط 

البريطانية.

وقالت الخطوط البريطانية، في  «
بيان: “نعتذر للركاب على تغير 

مسار الرحلة، وسنتواصل مع كل 
راكب على حدة”.

مقتنيات تشرشل 
الثمينة في مكب 

للنفايات

بيع ساعة القذافي 
في دبي بسعر 

قياسي

رحلة بريطانية تهبط 
في اسكتلندا بداًل من 

ألمانيا
أظهــر مقطــع فيديــو جرى تســجيله بكاميــرا المراقبــة، لحظة رشــق رئيس حزب 

العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربن، بالبيض، خال لقاء انتخابي.

فــإن  “صــن”،  نقلــت صحيفــة  مــا  وبحســب 
شــابًّا مؤيــًدا لخــروج بريطانيــا مــن االتحــاد 
األوروبــي اقتــرب مــن كوربــن خــالل لقــاء 
داخــل أحد المســاجد ثم انهــال عليه ببيضة 
علــى رأســه. وشــّن جــون مورفــي البالغ من 
العمر 31 سنة، هجومه بالبيضة وهو يصيح 
القضــاء  وأصــدر  التصويــت”،  “احترمــوا 
البريطانــي، حكمــا بســجن الُمهاجم لمدة 28 
يوًمــا. وكان كوربن في المســجد إلى جانب 

زوجته ووزيــرة الداخلية في حكومة الظل 
البريطانيــة، ديانــي آبــوت، وفوجــئ بهجوم 
البيضــة وهــو جالــس علــى كرســي يتنــاول 

وجبة خفيفة

وبحسب النيابة العامة، فإن الشاب  «
الذي  كان في حالة من الغضب 

والعنف الشديدين، خّلف بقعة حمراء 
على رأس كوربن من جراء الرشق 

بالبيضة.

هجوم بالبيض على زعيم حزب العمال البريطاني

وجاء الهجوم على كوربن بعد أسبوع فقط من إعالن حزب العمال اليساري عن دعمه إلجراء 
استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

السنة الحادية عشرة - العدد 3816

األربعاء
27 مارس 2019 

20 رجب 1440

@albiladpress

المحتال الليتواني يواجه عقودا من الحبس


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

