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المنامة - بنا

الجاللــة  صاحــب  البــالد  ملــك  أصــدر 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، أمره 
الســامي بتثبيت جنســية 551 محكوما 
بإســقاط  أحكامــا  بحقهــم  صــدرت 
الجنســية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه 
المــادة 24 مكــرر مــن القانــون رقــم 58 

لســنة 2006 بشــأن حماية المجتمع من 
األعمال اإلرهابية. 

ويأتــي األمــر الســامي اســتكماال لمــا نصــت 
عليــه المــادة المذكورة من عــدم نفاذ الحكم 

إال بموافقة ملك البالد. 
وكان جاللــة ملك البالد قد أصدر توجيهات 
االحــكام  بتنفيــذ  المعنيــة  للجهــات  ســامية 

اســتكمال  ســبيل  وفــي  بأنــه  الجنائيــة 
اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ عقوبــة إســقاط 
الجنســية، أن يتــم العمــل علــى تقييم وضع 
تتــم  وأن  الجنســية،  بإســقاط  المحكوميــن 
مرتبطــة  معاييــر  علــى  والتقييــم  الدراســة 
التــي  بجســامة الجريمــة وأثرهــا والنتائــج 
كل  خطــورة  مــدى  وكذلــك  عليهــا،  ترتبــت 

محكــوم وأثــر تلــك الخطــورة علــى األمــن 
الوطني.

 وكلف جاللة الملك وزير الداخلية بدراســة 
الجنســية،  بإســقاط  الصــادرة  األحــكام 
وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين. إلى ذلك 
أكدت فعاليات وطنية أن التوجيه الســامي 

أدخل الفرحة في قلوب األمهات.

48 ميدالية ملونةورشة “فن اإليبرو”السلطة للشعب السودانيأول فروع “جرير”حقوق الشعب الفلسطيني
شارك وزير الخارجية الشيخ خالد  «

بن أحمد بن محمد آل خليفة، في 
اجتماع الدورة غير العادية لمجلس 

الجامعة العربية على المستوى 
الوزاري،وأكد  على التوجيهات 

السامية، بدعم حقوق الشعب 
الفلسطيني و الثوابت المشروعة.

كشف الرئيس التنفيذي  «
لعمليات التسويق بشركة “جرير” 

ناصر العقيل عن بدء تأسيس 
أول فروع مكتبة جرير - إحدى 

أكبر متاجر التجزئة في منطقة 
الخليج -، بحجم استثمارات يبلغ 

نحو 5 ماليين دينار.

قال رئيس المجلس االنتقالي  «
السوداني عبدالفتاح البرهان 

إن المجلس سيسلم السلطة 
للشعب دون تأخير. وأضاف أن 

القوى السياسية قدمت أكثر 
من 100 رؤية وتدرس اللجنة 

السياسية هذه الرؤى.

واصلت “هيئة البحرين للثقافة  «
واآلثار” نشاطها الثقافي والفني، 

ضمن فعاليات “الخامسة بتوقيت 
الباب”، إذ قدمت يوم الخميس، 
ورشة عمٍل فنية ل “فن الرسم 

على الماء” أو “اإليبرو”، في الساحة 
األمامية لباب البحرين.

حصد أبطال البحرين  «
48 ميدالية ملونة )21 
ذهبية، 15 فضية و12 
برونزية( و3 بطاقات 

احتراف دولية من 
أصل 5 بطاقات، ببطولة غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة 

البدنية، التي استضافتها المملكة مؤخرا.
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 لــدى اســتقبال ســموه عــددا مــن كبــار أفــراد 
أكــد  والمســؤولين،  الكريمــة  المالكــة  العائلــة 
رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
مملكــة  أن  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 

البحريــن دولة مؤسســات وقانــون وال مناص 
مــن احترام قوانينها والتقيــد بأحكامها، الفتا 
سموه إلى “أننا ال ننسى دور أبنائنا في خدمة 
وطنهم ومجتمعهم، ونحن في البحرين عائلة 

واحــدة مترابطة متحابة بقيــادة عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفة”.
وكان صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء، 

قــد اســتقبل أمس بقصــر القضيبية عــددا من 
كبار أفراد العائلة المالكة والمســؤولين، حيث 
تطــرق ســموه إلــى الحديــث معهم عــن بعض 

قضايا الشأنين المحلي واإلقليمي.

المنامة - بنا

األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  أكــد 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
االســتثمار  أن  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
هــدف  هــو  البحرينــي  الشــباب  فــي 
لتحقيقــه،  دوًمــا  نعمــل  اســتراتيجي 
مشــيًرا ســموه إلــى “أننــا نســعى دائًمــا 
أفضــل  ومســتقبل  فــرص  تأميــن  إلــى 

ألبنائنــا”، منّوًهــا بأن الشــباب هم محور 
التنمية وأساســها الــذي يجب أن توجه 
إليه االســتراتيجيات والخطط تحقيًقا 
لتطلعات ورؤى عاهل البالد. جاء ذلك، 
لــدى لقــاء ســموه  بقصــر الرفــاع أمــس 
طلبة الدفعة العشرين وأولياء أمورهم 
ولــي  برنامــج  إدارة  مجلــس  وأعضــاء 

العهد للمنح الدراسية العالمية.

سمو ولي العهد: مستمرون 
باالستثمار في الشباب

 المنامة - بنا
سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من المسؤولين

)٠٣(

المنامة - وزارة الداخلية

الشــيخ  الجمــارك  شــؤون  رئيــس  أكــد 
أحمــد بــن حمــد آل خليفة على ما تشــهده 
فــي قطاعــات  نمــو  مــن  البحريــن  مملكــة 
حيويــة، وبيئة محفزة عززتها التشــريعات 
والقوانين التي أسهمت في تسهيل حركة 
تبادل الســلع بمــا يخدم االقتصاد الوطني، 

ويدعم القطاع الجمركي في المملكة.
وأشــار إلــى أن القطــاع اللوجســتي يشــهد 
التبــادل  حجــم  عكســه  مضطــردا،  نمــوا 
التجاري الذي زادت وتيرته نتيجة سهولة 
حركــة  وانســياب  الجمركيــة  اإلجــراءات 
البضائع، من خالل تيسير عملية التخليص 
الجمركــي، منوهــا في هــذا الصــدد إلى أن 
الزيــادة اإليجابيــة في حجــم الواردات قد 
أدت إلــى زيــادة فــي اإليــرادات الجمركية 
للربــع األول فــي عام 2019 بنســبة 6.3 % 
مقارنــة الفتــرة نفســها مــن العــام الماضي، 
حيــث قــدر إجمالي اإليــرادات بنحو 52.1 

مليون دينار.

6.3 % زيادة 
في اإليرادات 

البوعينين يكشف عبر “^” أبرز مشروعات المجلس األعلى للقضاءالجمركية

محاكم تنفيذ جديدة بمختلف المجاالت

 كشــف نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشــار عبدهللا حســن البوعينين لـ “البالد” عن إنشــاء محاكم 
تنفيذية متخصصة جديدة قائمة على أساس االختصاص النوعي للدعاوى.

وأوضح في تصريح للصحيفة أن هذا القرار 
يتماشــى مــع تنامــي أهميــة دور التخصــص 
فــي زيادة كفاءة األداء والفعالية والســرعة 
والجــودة، وبمــا يســتجيب لمختلــف أنــواع 

المنازعات والطبيعة الخاصة لكل منها.
 وأفــاد أن تشــكيل محاكــم التنفيــذ الجديــد 
يتمثــل في تخصيص دائــرة لتنفيذ األحكام 
الصــادرة مــن المحاكــم التجاريــة، واألحكام 
لتســوية  البحريــن  غرفــة  مــن  الصــادرة 
ودائــرة  التحكيــم،  وقــرارات  المنازعــات، 
المحاكــم  مــن  الصــادرة  األحــكام  لتنفيــذ 
العماليــة، ودائــرة لتنفيــذ القــرارات الصادرة 
ودائــرة  اإليجاريــة،  المنازعــات  لجنــة  مــن 
لتنفيذ األحكام والســندات العقارية، وأخرى 
تختــص باألحوال الشــخصية، وإنشــاء عدة 
دوائــر لتنفيذ المطالبــات المالية التي تخرج 

عن االختصاص النوعي السابق بيانه.
 وذكر المستشار البوعينين أن إعادة تشكيل 
محاكــم التنفيــذ سيســهم فــي ســرعة اتخاذ 
المطــردة  الزيــادة  مــع  والتعامــل  القــرارات 

ا، وكذلك  فــي عــدد ملفــات التنفيذيــة ســنويًّ
مــع عــدد الطلبــات التــي تقــدم فــي الملفــات 

التنفيذية الجارية.
تطويــًرا  تشــكل  المحاكــم  هــذه  إن  وقــال 
القضــاء  دعــم  مســتوى  علــى  ــا  جوهريًّ
تحقيــق  إطــار  فــي  وذلــك  المتخصــص، 
اســتراتيجية المجلــس األعلــى للقضــاء في 
إلــى  الهادفــة  التطويريــة  المبــادرات  تنفيــذ 

تعزيز كفاءة األداء القضائي.
وتحدث المستشار البوعينين عن تخصيص 
محكمتــي اســتئناف وتمييــز تجارية، والتي 
القضائــي  العــام  بدايــة  مــع  عملهمــا  ســيبدأ 
تطويــر  فــي  ذلــك  سيســهم  حيــث  القــادم، 
ُيعــّزز  وبمــا  التجاريــة،  التقاضــي  منظومــة 
مــن مزايا البيئــة االســتثمارية الجاذبة التي 

تتمتع بها مملكة البحرين.

عبدالله البوعينين

سيارات إسعاف أمام كنيسة سانت أنتوني في كولومبو بعد اعتداء دام أمس )أ ف ب(

كولومبو - أ ف ب

قتل 207 أشــخاص على األقل وجرح 
أكثر من 450 آخرين بينهم 35 أجنبيا 
اســتهدفت  اعتــداءات   8 فــي  األحــد 
فنــادق فخمــة وكنائس حيــث اقيمت 
قداديــس بمناســبة عيــد الفصــح فــي 
ســريالنكا، مــا أثــار إدانــات شــتى فــي 
العالــم. وقــال الناطــق باســم الشــرطة 

أن هــذه الحصيلــة تأخــذ فــي االعتبار 
التــي  الثمانيــة  االنفجــارات  ضحايــا 

وقعت في الجزيرة. 
هــذه  فــي  انفجــارات   8 ووقعــت 
مهمــة  وجهــة  تعــد  التــي  الجزيــرة 
للســياح األجانــب، 6 منها فــي الصباح 

وانفجاران بعد الظهر.

8 تفجيرات تستهدف 
كنائس وفنادق بسريالنكا

)١٤(

)٠٦()١١(

)05(

ال مـنـاص مــن احتــرام القـوانـيــن
ــات ــة مؤسسـ ــن دولـ ــد أن البحريـ ــوزراء يؤكـ ــس الـ ــمو رئيـ سـ

جاللة الملك يأمر بتثبيت جنسية 551 محكوما
تكليف وزير الداخلية بدراسة األحكام الصادرة ونشر قوائم المستفيدين

)٠٢(

سمو ولي العهد مستقبال طلبة الدفعة العشرين من برنامج سموه للمنح 

فعاليات:
التوجيه 

السامي أدخل 
الفرحة على 

قلوب األمهات
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صدر عن رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة قرار رقم )5( لســنة 2019، بإعادة تســمية اللجنة 
الوطنيــة لمكافحــة األمــراض المزمنــة )غير المعدية(، وقرار رقم )6( لســنة 2019 بإعادة تشــكيل اللجنة الوطنيــة لمكافحة األمراض 

المزمنة )غير السارية(.

 وجــاء فــي المــادة األولــى مــن القــرار رقم 
الوطنيــة  اللجنــة  تســمية  تعــاد  أنــه   )5(
لمكافحــة األمراض المزمنــة )غير المعدية( 
الــواردة فــي القــرار رقم )18( لســنة 2012، 
لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض 

المزمنة )غير السارية(.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه على 
الــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا 
القــرار، ويعمــل به من اليــوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.
وجــاء في المادة األولى من القرار رقم )6( 
أنه يعاد تشــكيل اللجنة الوطنية لمكافحة 

األمــراض المزمنــة )غير الســارية(، برئاســة 
وزيرة الصحة، وعضوية كل من:

1 - الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة فــي 
وزارة الصحة.

2 - مديــر إدارة الصحــة العامــة فــي وزارة 
الصحة.

3 - مديــر إدارة تعزيــز الصحــة فــي وزارة 
الصحة.

4 - ممثــل عن الخدمات الطبية بقوة دفاع 
البحرين.

حمــد  الملــك  مستشــفى  عــن  ممثــل   -  5
الجامعي.

6 - ممثــل عــن وزارة الصناعــة والتجــارة 
والسياحة.

وشــؤون  األشــغال  وزارة  عــن  ممثــل   -  7
البلديات والتخطيط العمراني.

8 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
9 - ممثل عن وزارة شؤون اإلعالم.

10 - ممثل عن المجلس األعلى للبيئة.
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  عــن  ممثــل   -  11

البحرين.
12 - ممثــل عــن مركز محمــد بن خليفة بن 

سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
الشــباب  شــؤون  وزارة  عــن  ممثــل   -  13

والرياضة.
14 - ممثل عن جمعية السكر البحرينية.

15 - ممثل عن جمعية مكافحة التدخين.
16 - ممثل عن جمعية مكافحة السرطان.

وتكــون مــدة العضويــة فــي اللجنــة ثــالث 
ســنوات قابلــة للتجديــد مــن تاريــخ العمل 
بهذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد 

أخرى مماثلة.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه على 
الــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا 
القــرار، ويعمــل به من اليــوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم 
ــذي اســـتـــهـــدف مـــركـــز مــبــاحــث  ــ ــي الـ ــ ــاب اإلرهــ
العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة  في  الزلفي 
مملكة  تضامن  مؤكدة  الشقيقة،  السعودية 
البحرين التام مع المملكة العربية السعودية 
ووقوفها معها ضد كل من يحاول استهداف 
واالستقرار  السلم  لزعزعة  يسعى  أو  أمنها 
الــخــارجــيــة  ــادت وزارة  ــ أراضــيــهــا. وأشـ فــي 
السعودية  العربية  المملكة  األمن في  بقوات 
اإلرهابي  الهجوم  لهذا  وإحباطهم  وتصديهم 
البحرين  مملكة  دعــم  على  مــشــددة  الجبان، 
السعودية  العربية  المملكة  به  تقوم  ما  لكل 
في مواجهة العنف والتطرف واإلرهاب على 

مختلف األصعدة والمستويات.

المنامة - وزارة الخارجية

قـــــــــــــــــرار صـــــــــــــــــادر عــــــــــن ســـــــمـــــــو رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء

إعادة تسمية اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة

البحرين تدين 
الهجوم اإلرهابي 

ضد “مباحث الزلفي”
02

اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
بقصــر القضيبيــة رئيــس تحريــر جريــدة أخبــار الخليــج أنــور عبدالرحمــن والكاتــب 
الصحافــي إبراهيــم الشــيخ، وذلــك لتقديــم الشــكر والتقدير لســموه على مــا يفرده 
سموه من مساحة واسعة لدعم العمل الصحافي في المملكة بما يكفل أداء الرسالة 

ا. ا وخارجيًّ النبيلة للعمل الصحفي في خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه داخليًّ

 وقــد أشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء بالــدور الــذي تضطلع بــه الصحافة 
الوطنية كمنبر يعبر عن المجتمع وتطلعاته 
وكخــط دفــاع أثبــت فاعليتــه فــي مختلف 
الظروف التي مرت بها المملكة، حاثًّا سموه 
علــى ضــرورة االهتمــام بالكلمــة المســؤولة 
فنحــن وســط فضــاء إعالمــي ومعلوماتــي 

مفتوح أصبح فيه للكلمة قوة وتأثير.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
“أخبــار  جريــدة  بــه  تضطلــع  الــذي  بالــدور 
الخليــج” فــي المشــهد الصحافــي المحلــي 
المــدارس  إحــدى  باعتبارهــا  والخليجــي، 
الصحافيــة الرائدة فــي المنطقة التي نفخر 
ا ســموه للعاملين فيها كل  ونعتــز بها، متمنيًّ
التوفيــق والنجاح في خدمة قضايا الوطن 

والمواطن.

المنامة - بنا

الفضاء المفتوح يتطلب االهتمام بالكلمـة المسؤولـة

سمو رئيس الوزراء متسقبال رئيس تحرير “أخبار الخليج” أنور عبدالرحمن والكاتب الصحافي إبراهيم الشيخ

لدى استقبال سموه عددا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة أن مملكة البحرين دولة مؤسســات وقانون وال مناص من احترام قوانينها والتقيد بأحكامها، الفتا ســموه إلى 
“أننــا ال ننســى دور أبنائنــا فــي خدمــة وطنهــم ومجتمعهــم، ونحــن فــي البحرين عائلة واحــدة مترابطــة متحابة بقيــادة عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
بقصــر  أمــس  اســتقبل  قــد  الــوزراء، 
القضيبيــة عــددا مــن كبــار أفــراد العائلــة 
المالكة والمســؤولين، حيث تطرق ســموه 
قضايــا  بعــض  عــن  معهــم  الحديــث  إلــى 

الشأنين المحلي واإلقليمي.

وخالل اللقاء، أكد صاحب الســمو الملكي 
اســتطاعت  البحريــن  أن  الــوزراء  رئيــس 
أن تقطــع خطــوات متســارعة على صعيد 
التنميــة بمختلــف أنواعهــا، وذلــك بانتهاج 
برامــج وإســتراتيجيات تضمــن اســتدامة 
الدوليــة  المعاييــر  وفــق  التنميــة  هــذه 

الحاضــر  متطلبــات  مــع  يتناســب  وبمــا 
واحتياجات المستقبل.

ونوه سموه إلى أن أبناء البحرين كان لهم 
عطاؤهــم الكبيــر وإســهامهم الحيــوي في 
كل مراحل التنمية التي شهدتها البحرين، 
وأنهم أثبتوا في كل المواقف أنهم العنصر 

المؤثــر الذي ترتكز عليه كل جهود الوطن 
نحو التقدم واالزدهار. وأكد سموه حرص 
المشــروعات  تكــون  أن  علــى  الحكومــة 
واحتياجــات  لتطلعــات  ملبيــة  التنمويــة 
المواطنيــن فــي مختلــف المــدن والقــرى، 
وبالشــكل الذي يسهم في تخفيف األعباء 
عــن المواطنيــن، وتوفيــر أســباب الحيــاة 

الكريمة لهم على المستويات كافة.
وشــدد ســموه علــى أهميــة دور الشــراكة 
المجتمعيــة في تحقيق مــا نرجوه للوطن 
“إن  ســموه:  وقــال  وتقــدم،  نهضــة  مــن 

الجميع عليه واجب ومسؤولية تجاه هذا 
الوطن، وعلينا أن نبادر بإسهاماتنا في كل 

ما يرتقي بالبحرين وشعبها”.
وأشــار سموه إلى أهمية اســتثمار الفرص 
بهــا  يتمتــع  التــي  والمقومــات  الواعــدة 
االقتصــاد الوطنــي؛ لمواصلة دفع مســيرة 
االقتصاديــة  الحركــة  وتنشــيط  النمــاء، 
وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. 
وأكــد ســموه ضــرورة الحفــاظ علــى قيــم 
الوحدة والتماسك المجتمعي التي تشكل 
ســياجا لألوطــان في مواجهــة المتغيرات 

واألحــداث التــي تموج بالعالــم من حولنا. 
وفــي الشــأن العربــي، أكــد صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء أن األمــة العربيــة 
الحالــي  الوقــت  فــي  العديــد  تواجــه 
تحديــات عــدة تهــدد أمنهــا واســتقرارها 
وحــق شــعوبها فــي التنمية، وقال ســموه: 
“علينا أن نكون كدول وشعوب أكثر يقظة 
وحــذرا، وأن يكــون التواصــل فيمــا بيننــا 
هو الســياج الــذي يحفظ لدولنا ســالمتها، 
ويصــون مــا أنجزتــه مــن مكتســبات فــي 

شتى المجاالت”.

المنامة - بنا

ومجتمعهـــم وطنهـــم  خدمـــة  فـــي  أبنائنـــا  دور  ننســـى  ال  الـــوزراء:  رئيـــس  ســـمو 

نحن في البحرين عائلة واحدة مترابطـة متحابـة
سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

ــاً أنـــــور عــبــدالــرحــمــن وإبـــراهـــيـــم الــشــيــخ ــب ــق ــت ــس ــس الــــــــوزراء م ــيـ ســمــو رئـ
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أكــد ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
الشــباب  فــي  االســتثمار  أن  خليفــة  آل 
البحرينــي هــو هــدف اســتراتيجي نعمــل 
دوًمــا لتحقيقــه عبــر المبــادرات والبرامــج 
والخطط المختلفة، مشيًرا سموه إلى “أننا 
نســعى دائًمــا إلــى تأمين فرص ومســتقبل 
أفضــل ألبنائنــا”، منّوًهــا بــأن الشــباب هــم 
محــور التنميــة وأساســها الــذي يجــب أن 
والخطــط  االســتراتيجيات  إليــه  توجــه 
البــاد  عاهــل  ورؤى  لتطلعــات  تحقيًقــا 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة. وأشــار ســموه إلــى أن برنامــج 
ولــي العهــد للمنــح الدراســية العالمية يعد 
برنامًجــا رائــًدا وطموًحــا تــم إطاقــه منــذ 
ا  عشــرين عاًما بهدف تمكين الشــباب علميًّ
ــا والــذي كان لمخرجاته  ــا وتدريبيًّ ومعرفيًّ
أثــر كبيــر فــي اإلســهام بمواصلــة تحقيــق 
األهــداف التنمويــة للمملكــة عبــر المراكــز 
المختلفة التي تبوأها المنتسبون للبرنامج 
الحاليــة  للدفعــة  متمنيــاًّ  تخرجهــم،  بعــد 

والدفعــات الاحقــة مواصلــة البنــاء علــى 
مــا تحقــق مــن إنجــازات تصب فــي نجاح 
البرنامــج وخدمــة الوطن. جــاء ذلك، لدى 
الرفــاع  بقصــر  هللا  حفظــه  ســموه  لقــاء 
وأوليــاء  العشــرين  الدفعــة  طلبــة  أمــس 

أمورهــم وأعضــاء مجلــس إدارة برنامــج 
العالميــة،  الدراســية  للمنــح  العهــد  ولــي 
حيــث هنــأ ســموه الطلبــة علــى اختيارهم 
ضمــن هذه الدفعة، مشــيًدا بمــا أثبتوه من 
قــدرات ومــا ظهروا به مــن روح عالية من 

التنافســية تمكنــوا بهــا من اجتياز سلســلة 
لبعثــات  المؤهلــة  واالختبــارات  التقييــم 
البرنامــج. وأشــاد ســموه بالمنجــزات التي 
حققها البرنامج طوال مسيرته، وما يبذله 
الطلبة الملتحقون بالمؤسسات األكاديمية 

العالمية من جهود حثيثة للوصول للنجاح 
ومــا يعكســونه مــن صورة مشــرقة لمملكة 
البحرين ولشــبابها المتطلع دوًما الكتساب 
ا للقائمين على  الخبــرات والمهارات، متمنيًّ
فــي  والنجــاح  التوفيــق  دوام  البرنامــج 

مثنًيــا ســموه  البرنامــج،  أهــداف  تحقيــق 
المؤسســات  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  علــى 
الداعمــة لصندوق البرنامــج والذي كان له 
األثــر فــي تحقيــق الطلبــة للنجاحــات عبر 

الدفعات المتتالية.

سمو ولي العهد ملتقيا طلبة الدفعة العشرين  وأعضاء مجلس إدارة برنامج سموه للمنح الدراسية العالمية

المنامة - بنا

مبادرات متواصلة لالستثمار في الشباب البحريني
إلــى تأميــن فــرص ومســتقبل أفضــل ألبنائنــا ســمو ولــي العهــد: نســعى دائًمــا 

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أهميــة مســابقات القرآن 
الكريــم فــي التحفيــز والتشــجيع على حفظ كتــاب هللا والعمل به، مشــيًدا بتنظيم 
قوة دفاع البحرين لمسابقة القرآن الكريم في نسختها التاسعة والعشرين، والتي 
تؤكد اهتمام قوة دفاع البحرين بمثل هذه المسابقات التي تخدم كتاب هللا تعالى 

والعلوم اإلسالمية بما يليق بمكانتها العظيمة.

 جاء ذلك، لدى رعاية ســموه حفل ختام 
الكبــرى  البحريــن  دفــاع  قــوة  مســابقة 
القــرآن  فــي حفــظ  التاســعة والعشــرين 
اإلســامية،  والعلــوم  الكريــم وتجويــده 
حيــث كان في اســتقبال ســموه مســاعد 
البشــرية  للقــوى  األركان  هيئــة  رئيــس 
اللــواء الركــن الشــيخ علــي بــن راشــد آل 
خليفــة، وقائــد القــوة الخاصــة الملكيــة 
اللــواء الركــن عيســى محمــد الرميحــي، 
مــن  وعــدد  الدينــي،  اإلرشــاد  ومديــر 
كبــار ضبــاط قــوة دفــاع البحريــن، حيث 

أعــرب عن ســعادته بتكريم هــذه النخبة 
كتــاب  حفــظ  علــى  المتنافســين  مــن 
وبــارك ســموه  اإلســامية،  والعلــوم  هللا 
للفائزيــن، شــاكًرا للجميع مشــاركتهم في 

هذه المسابقة.
مديريــة  جهــود  علــى  ســموه  وأثنــى   
اإلرشــاد الديني في إقامة هذه المسابقة 
ا للجميع  للعام التاســع والعشــرين، متمنيًّ

دوام التوفيق والنجاح.
الذكــر  مــن  آيــات  بتــاوة  الحفــل  وبــدأ 
اإلرشــاد  مديــر  ألقــى  بعدهــا  الحكيــم 

الدينــي المشــرف العــام علــى المســابقة 
العميد مرشد ديني سالم علي البوعينين 
كلمة رحب فيها بســمو الشــيخ محمد بن 
ســلمان شاكًرا سموه على رعايته للحفل 
القيــادة  شــكر  كمــا  للمســابقة  الختامــي 
العامــة لقــوة الدفــاع علــى دعمهــا لهــذه 

المســابقات، مؤكــًدا أهميتهــا فــي زيــادة 
روح التنافــس والحث على حفظ وتدبر 
القرآن الكريم ودراسة العلوم اإلسامية 

لمنتسبي قوة دفاع البحرين.
عيســى  أحمــد  الركــن  العقيــد  ألقــى  ثــم 
البوســميط كلمــة المشــاركين بالمســابقة 

أعــرب فيهــا عــن شــكره وتقديــره لســمو 
الشــيخ محمــد بــن ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة على رعايته الكريمة ولقوة دفاع 
البحريــن التي أتاحت لهــم هذه الفرصة، 
مشــيدا بجهود إدارة اإلرشاد الديني في 

خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.

ثــم تفضــل ســموه بتكريــم أعضــاء لجنة 
الشــهادات والجوائــز  التحكيــم وتوزيــع 
التقديريــة علــى الفائزيــن فــي مســابقة 
القرآن الكريم، كما تم تكريم ساح الجو 
الملكي الوحدة الفائزة بأكثر المشــاركات 

والوحدات المشاركة.
تذكاريــة  هديــة  لســموه  قــّدم  بعدهــا، 
بهــذه المناســبة مــن مســاعد رئيس هيئة 

األركان للقوى البشرية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن سلمان يكّرم الفائزين في مسابقة القرآن

 سمو الشيخ محمد بن سلمان يؤكد أهمية مسابقات القرآن الكريم

“الجنوبية” حلقة الوصل بين األجهزة األمنية واألهالي
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: حزمـــة مـــن المبـــادرات المتزامنـــة مـــع حلـــول شـــهر رمضـــان

ترأس محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة اجتماعا أمنيا بحضور مدير عام مديرية شرطة المحافظة 
الجنوبية العميد حمد المري، وعدد من ضباط المديرية وممثلي اإلدارة العامة للمرور واإلدارة العامة للدفاع المدني.

وفــي بدايــة االجتمــاع، رحــب ســمو المحافــظ 
وزيــر  وتوجيهــات  بدعــم  مشــيدا  بالحضــور، 
الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن 
فــي  المبذولــة  والجهــود  خليفــة   آل  عبــدهللا 
إدارات وزارة  بيــن جميــع  التعــاون والتنســيق 
الــذي  األمــر  الجنوبيــة؛  والمحافظــة  الداخليــة 
والســامة  األمــن  دعائــم  ترســيخ  فــي  ســاهم 

بمختلف مناطق المحافظة.
تنظيــم  المحافظــة بصــدد  أن  وأوضــح ســموه 
والفعاليــات  والبرامــج  المبــادرات  مــن  حزمــة 
المتزامنــة مــع حلــول شــهر رمضان، األمــر الذي 
يحظــى بأهمية بالغة لمجتمع المحافظة، منوها 
في الوقت ذاته إلى ضرورة التنسيق والتعاون 

للمــرور؛  العامــة  كاإلدارة  األمنيــة  الجهــات  مــع 
للحــد مــن االزدحامــات المرورية وذلــك التخاذ 
كل اإلجــراءات والتدابير األمنية الازمة خال 
الشــهر الفضيــل. علــى صعيــٍد آخــر، أكــد ســمو 
محافــظ الجنوبيــة أن المحافظــة تمثــل حلقــة 
وصل بين األجهزة األمنية واألهالي في إيصال 
كافــة األفــكار والمقترحــات والشــكاوى الواردة 
اللقــاءات المباشــرة والزيــارات الميدانيــة  فــي 
لمناطــق المحافظة كافــة، كالزيارة التي قام بها 
ســموه مؤخــرا لمدينــة عيســى، مــن خــال رفع 
التوصيــات الازمــة وبحثها مع مديرية شــرطة 
المجتمعــي؛  األمــن  يخــص  فيمــا  المحافظــة 

لضمان أمن وسامة األهالي.

وأثنى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفــة على الجهود المبذولة من اإلدارة العامة 
للدفاع المدني للدور الفاعل في مكافحة حريق 
منطقة الحســي، مثمنا في الوقت نفســه سرعة 

االستجابة واتخاذ تدابير الوقاية والسامة.
شــكرهم  عــن  الحضــور  أعــرب  جهتهــم،  مــن 
وتقديرهــم لســمو محافــظ الجنوبيــة للتنســيق 
والتعاون المشــترك، وبــذل الجهود؛ لضمان أمن 
وســامة المجتمــع، مؤكديــن دورهــم في وضع 
خطــط مشــتركة على صعيد االســتعداد األمني 
واتخــاذ اإلجراءات األمنية المتبعة والتأكد من 
جاهزيتهــا فــي الفعاليات والبرامــج كافة طوال 

العام.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية مترئسا اجتماعا أمنيا

المنامة - بنا

بعــث عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
برقيــة تعزيــة ومواســاة إلــى رئيــس جمهوريــة ســريانكا الديمقراطية 
تعازيــه  خالــص  ضّمنهــا  سيريســينا  مايتريبــاال  الصديقــة  االشــتراكية 
وصادق مواســاته لفخامته وألسر الضحايا والمصابين في االنفجارات 
التــي شــهدتها العاصمــة كولومبــو، وأســفرت عــن ســقوط المئــات مــن 
الضحايــا والمصابيــن، مؤكــًدا جالتــه اســتنكار مملكــة البحريــن لهــذه 
األعمــال اإلجراميــة التــي تتنافــى مــع كافة الشــرائع والقيم اإلنســانية، 

راجًيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
 وبعــث رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
إلــى رئيــس جمهوريــة ســريانكا  آل خليفــة برقيــة تعزيــة ومواســاة 
الديمقراطيــة االشــتراكية الصديقــة مايتريبــاال سيريســينا، أعرب فيها 
ســموه عــن خالص تعازيــه وصادق مواســاته لفخامته وألســر الضحايا 
والمصابين في االنفجارات التي شــهدتها العاصمة كولومبو، وأســفرت 

عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين.
 كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى 

رئيس الوزراء السريانكي رانيل ويكريمسينغه.

 وبــدوره، بعــث ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقيــة تعزيــة ومواســاة إلــى رئيــس جمهوريــة ســريانكا الديمقراطية 
االشــتراكية الصديقــة، عّبــر فيهــا ســموه عن صــادق تعازيه ومواســاته 
لسيريســينا وألســر الضحايــا والمصابيــن في االنفجارات التي شــهدتها 

كولومبو، وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين.
 كمــا بعــث صاحب الســمو الملكي ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء برقية تعزية مماثلة إلــى رئيس الوزراء 

السريانكي.

البحرين تعزي سيريالنكا في ضحايا االنفجارات اإلجرامية المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة وولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء برقيتــي شــكر جوابيتين مــن رئيس مجلس الــوزراء الصيني لي 
ا على برقيتي سموهما المعزية له في ضحايا حادث  كه تشيانغ، وذلك ردًّ
االنفجــار الــذي وقــع فــي مجمــع صناعــي بمدينــة )يانتشــنغ( فــي مقاطعة 

)جيانغسو( شرقي الصين.
وأعــرب رئيــس مجلــس الــوزراء الصينــي فــي برقيتيه عن خالص شــكره 
وتقديــره لصاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء وصاحب الســمو الملكي 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
على مشــاعر ســموهما الصادقــة النبيلــة، متمنيا لســموهما موفور الصحة 

والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

البحرين تتلقى شكر الصين

رعى ختام 
مسابقة قوة 
الدفاع الكبرى 

الـ29 في حفظ 
القرآن الكريم
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حضر ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ندوة لمناقشــة كتاب “عقدان مزهران” الذي 
أعــد مــن قبل مركز “دراســات”، لتوثيق إنجــازات عاهل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة، ليخلد هذا الكتاب ما قدمه جاللة الملك للوطن من تسامح وازدهار.

آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأشــاد 
خليفــة بمخرجــات الكتــاب الذي جــاء بعد أن 
خلــده جاللــة الملــك ووثقــه بإنجازاتــه التــي 
هــي نبــراس وطنــي لألجيــال القادمــة وقــال 
“منجــزات جاللــة الملك دائما ما كانت نبراســا 
ودســتورا  المواطنيــن  أبنائــه  دروب  ينيــر 
وطنيــا شــامال يســير فــي الطريــق الصــواب، 
فهــذه المنجــزات احتوت واشــتملت على كل 
الجوانــب، وعندمــا أرى صــورة جاللــة الملــك 
وميثــاق العمــل الوطنــي تذكرت هــذا اإلنجاز 
الكبيــر وكنت في مقتبل العمر، واآلن اطلعت 
علــى مــا يعنــي هــذا اإلنجــاز بصــورة شــاملة 
ومــا يجب فعلــه لتحقيق أحــالم جاللة الملك 

لتوجيهــات  بــدأت خدمتــي  فلذلــك  المفــدى، 
ســيدي جاللة الملك المفدى وتنفيذها لجعلها 
فــي  فالمنخــرط  الواقــع،  أرض  علــى  حقيقــة 
عمــق رؤيــة جاللــة الملــك سيســعى لتحقيــق 

المستحيل”.
وأكد سموه أن كل خطوة سيخطوها ستكون 
الذيــن  المخلصيــن  المواطنيــن  بمســاعدة 
ســيتعدون الصعاب لمواصلة مسيرة المملكة، 
فالتجــارب والنجاحــات نراهــا يوميــا بحكمــة 
جاللــة الملــك وبمــؤازرة الشــعب، فمنجــزات 
جاللــة الملــك لطالمــا كانــت مســتمرة وكثيرة 
وتصــب بشــكل مســتمر ودائــم فــي مصلحــة 

الوطن والمواطن.

وبيــن ســموه “اإلنجــازات السياســية شــملت 
جميــع المواطنيــن، والمشــرع البحريني اهتم 
بكل المقاييس ولم يغفل جاللته عن أي ثغرة 
مــن شــأنها التأخيــر فــي التطويــر السياســي 

الموجــه للمجتمــع بــكل أفــراده، فعهــد جاللته 
الزاهــر شــهد العديد مــن التغيرات السياســية 
البحرينيــة  السياســية  وجهــة  غيــرت  التــي 
للوصــول  األســاليب  وطــورت  األفضــل  إلــى 

للمجتمــع  المناســب  السياســي  المجــال  إلــى 
والمنطقــة المحيطة والذي يتوافق مع خطط 

مملكة البحرين وطريقها المستقبلي”.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

“كتــاب عقــدان مزهــران يســلط الضــوء علــى 
نهضة حداثية امتدت لمدة 20 عاًما من فكرة 
جاللتــه، فتخطيــط صاحب الجاللة بدأ مبكرا 
الجانــب  شــغل  ولطالمــا  اســتثنائي،  وبشــكل 
ألهميــة  اســتنادا  جاللتــه  فكــر  االقتصــادي 
العيــش الكريــم والتطويــر للوطــن والمواطن، 
نقــل  الرؤيــة  بتلــك  جاللتــه  اســتطاع  حيــث 
المملكــة فــي قفزات اقتصاديــة كان مردودها 
إيجابيــا للمملكة وللمواطنيــن وقلبت موازين 
جعلهــا،  مــا  البحريــن  مملكــة  فــي  االقتصــاد 

وجهة معتمدة للمهتمين بمجال األعمال”.
“كتــاب  أن  ســموه  أكــد  كلمتــه  ختــام  وفــي 
عقدان مزهران يوثق قصه أمة ووطن وملك 
وســيكون مرجًعــا معتمــًدا لألجيــال القادمــة؛ 
للحفــاظ علــى الوطن ومنجزاته مع اســتذكار 
الدور التاريخي والمميز خالل هذين العقدين 
المزهرين اللذين كتب قصة نجاحهما صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى حضوره ندوة لمناقشة كتاب”عقدان مزهران”

المكتب اإلعالمي

“عقدان مزهران” يوثق إنجازات جاللة الملك 
ــاب ــ ــت ــ ــك ــ ــة ال ــ ــش ــ ــاق ــ ــن ــ ــم ــ ــر نــــــــــدوة ل ــ ــض ــ ــح ــ نـــــاصـــــر بــــــن حــــمــــد ي

عقدت اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة اجتماعها 
الســابع برئاســة وكيل وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة، وبمشــاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن 

الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

بحــث  االجتمــاع،  خــالل  تــم  وقــد 
جــدول  علــى  المدرجــة  الموضوعــات 
عــرض  نتائــج  واســتعراض  األعمــال، 
الوطنيــة بشــأن  للجنــة  الســنوي  التقريــر 
وتخزيــن  وإنتــاج  اســتحداث  حظــر 
واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتدمير 
تلــك األســلحة لعــام 2018م على مجلس 
الــوزراء، والــذي مــن جانبــه أصــدر قــراًرا 
بالموافقــة علــى التقريــر ومــا تضمنــه من 
توصيــات تهدف إلى تعزيز وتطوير عمل 

اللجنة الوطنية.
الصفحــة  علــى  اللجنــة  واطلعــت 
تمهيــًدا  بهــا  الخاصــة  اإللكترونيــة 
إلطالقهــا على الموقــع اإللكتروني لوزارة 

الصفحــة  تســتعرض  حيــث  الخارجيــة، 
المنوطــة  والمهــام  الوطنيــة  اللجنــة  دور 
إليها إلى جانــب التعريف بأعضاء اللجنة 

الوطنية والفرق المنبثقة عنها. 
وانطالًقا من حرص اللجنة على استغالل 
كافــة المــوارد المتاحــة مــن أجــل تقديــم 
أفضــل الخدمات لطلــب الترخيص حيث 
يعد إصدار التراخيــص للمواد الكيميائية 
و)3(  و)2(   )1( الجــداول  علــى  المدرجــة 
مــن اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 
تعمــل  كمــا  اختصاصــات،  أبــرز  مــن 
ــا علــى اســتحداث  اللجنــة الوطنيــة حاليًّ
علــى  الحصــول  لطلــب  إلكترونيــة  آليــة 
ترخيــص تمهيــًدا إلطالقها علــى الصفحة 

اإللكترونية التابعة للجنة.
 وحرًصــا من اللجنة الوطنية بشــأن حظر 
اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن واســتعمال 
تلــك  وتدميــر  الكيميائيــة  األســلحة 
األســلحة علــى اتبــاع سياســة راميــة إلى 
المطلــق  البحريــن  مملكــة  التــزام  تأكيــد 
بتنفيذ كافة تعهداتها الدولية وعلى وجه 
الخصوص تلك التي تســاهم في الحفاظ 
علــى األمــن والســلم الدوليين، تم إنشــاء 
المكتــب التنفيــذي التابــع للجنــة بموجب 
قــرار رئيــس اللجنــة رقم )1( لســنة 2019 
والــذي علــى ضوئــه قــام المكتــب برســم 
خطــة عمــل اللجنــة للعــام 2019 - 2020 
تماشــًيا مــع الرؤيــة والرســالة واألهــداف 

التي وضعتها اللجنة. وتأسيًسا على ذلك، 
قام رئيس المكتب التنفيذي التابع للجنة 
الوطنيــة باســتعراض خطــة عمــل اللجنة 
للعــام -2019 2020 التــي تجّســد خطــط 
وبرامــج اللجنــة علــى النحو الــذي يمكنها 
الوطنيــة  اللجنــة  أهــداف  تحقيــق  مــن 

والمتمثلــة فــي متابعة تنفيــذ االتفاقيات 
الدوليــة وتنمية الكــوادر الوطنية وتعزيز 
التعــاون الدولــي وبناء شــراكة مجتمعية 
البحريــن  مملكــة  منظومــة  وتطويــر 
الخطــط  تلــك  أبــرز  ومــن  التشــريعية، 
العمــل على إطالق جائــزة البحث العلمي 

فــي مجــال عــدم انتشــار أســلحة الدمــار 
الشامل ســعيًا من اللجنة الوطنية بتنمية 
الكــوادر الوطنيــة فــي هــذا المجــال. كمــا 
ناقشــت اللجنــة المواضيــع المرفوعة من 
الفريــق القانونــي التابع للجنــة والمتعلقة 
شــأنها  مــن  التــي  التشــريعية  بــاألدوات 
تنفيــذ التزامــات مملكة البحريــن الواردة 
فــي االتفاقيــات الدولية فــي مجال حظر 
األســلحة  وتخزيــن  وإنتــاج  اســتحداث 
)البيولوجية(.وفــي  البكتريولوجيــة 
نهايــة االجتمــاع، أشــادت رئيــس اللجنــة 
الوطنيــة بنتائــج الزيــارات االســتطالعية 
التي قام بها وفد ممثل عن اللجنة داخل 
كانــت  حيــث  البحريــن،  مملكــة  وخــارج 
تلــك الزيــارات فرصــة إلبــراز دور ومهــام 
اللجنــة فــي مجــال التطبيقــات الوطنيــة 
لالتفاقيات الدولية المتعلقة بعدم انتشار 

أسلحة الدمار الشامل.

المنامة - بنا

إطالق جائزة البحث لعدم انتشار أسلحة الدمار

جانب من االجتماع

أكد سياســيون بأن كتاب )عقدان مزهران(، والذي يوثق مســيرة اإلصالح لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
فــي العشــرين ســنة الماضيــة، هو جســر محبة يربــط البحرين بالعالــم، مقدًما لبقيــة األمم المســتوى المتحضر والكبير الــذي وصلت إليه 

المملكة اليوم.

)البــالد( علــى  لــــ  وأوضحــوا بتصريحاتهــم 
هامــش النــدوة التــي أعدها مركز دراســات 
صبــاح يــوم أمــس عن الكتــاب، مســتضيفا 
شــخصيات محلية وخليجيــة وعربية، بأن 
الكتــاب يزخــر بتغطية الجوانــب المختلفة 
فــي العقديــن الماضييــن، ويتنــاول بمهــارة 
واالجتماعيــة  السياســية  القضايــا  جميــع 
فــي  علميــا  مرجعــا  وســيكون  والتنمويــة، 

المكتبات الوطنية، والعالمية أيضا.
وقال رئيس الوزراء األردني السابق سمير 
الرفاعــي لــــ )البالد( بأن العقديــن الماضيين 
وإصــرار  بحكمــة  كانــت  اإلصــالح  مــن 
القيــادة الحكيمة على رأســها جاللة الملك، 

وأيضــا عــزم المواطن البحرينــي؛ ألنه نواة 
اإلصالح، والمستفيد والممكن له.

ويضيــف الرفاعــي “بيــن القيــادة والشــعب 
اإلنجــاز  هــذا  رأينــا  والمــرأة،  والشــباب 
فــي  بالخيــر  يبشــر  والــذي  الحقيقــي، 
الســنوات المقبلــة، ولي أن أشــير بــأن رغبة 
اإلصــالح فــي البحريــن هــي امتداد ألســرة 
للــدول  عنــوان  وهــو  الكــرام،  خليفــة  آل 

األخــرى التــي تمر بمخاضــات مختلفة، بأن 
هنالــك طرقــا عديــدة للوصول إلــى الحياة 
اإلنجــاز،  يحمــي  الــذي  وللمــكان  الكريمــة، 

سواء بالبرلمان، أو باإلصالح نفسه”.
ويكمــل “كثير ممــا رأيناه في عالمنا العربي 
خالل السنوات العشر الماضية بأنه بخالف 
تطلعات الشعوب، وأفضى ألن تكون بعض 
الــدول بوضــع أســوأ بكثيــر مــن حالها حين 

بدأت بها االحتجاجات الشعبية، والبحرين 
“التوافــق،  بذلك”.وقــال  كليــًا  مختلفــة 
وترســيخ مفهــوم الحــوار، والــرأي والــرأي 
اآلخــر، صورة ناجحة وجميلة، تقدم للعالم 
وبالشــكل  واألردنــي،  البحرينــي،  النمــوذج 
الــذي نصبو إليــه بأن يفضي لوحدة عربية، 
ولألجيــال  اإلنســان  أســاس  هــي  تكــون 

القادمة نفسها”.
األزهــر  رئيــس جامعــة  ذلــك، وصــف  إلــى 
)عقــدان  كتــاب  المحرصــاوي،  محمــد 
مزهــران( بالفرصة الطيبة لتوثيق منجزات 
المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة على مدى العشــرين 
عامــا الماضيــة، مضيفــا “التوثيــق في هذه 
األجيــال  ألن  مهــم؛  أمــر  لهــو  المكتســبات 
بلدهــا  مســيرة  علــى  ســتتغذى  القادمــة 
اإلصالحــي، وفي قبــول اآلخــر، والتعايش 

اإليجابي على حد سواء”.

الدعــوة  “هــذه  المحرصــاوي  ويســتكمل 
مســايرة  ليســت  المواطنــة-  -وأعنــي 
التجاهــات حديثــه مــن أجــل الحفاظ على 
فــي صميــم  هــي  وإنمــا  االنســان،  حقــوق 
الدين اإلســالمي نفســه، والتي يرتكز على 
احتــرام حريــة العقيدة، فالمســيرة الخيرة 
التي تســير بها البحريــن اليوم، هي وبحق 
طمــوح  ويعكــس  ويقــدر  يحتــرم  نمــوذج 
ملــك، وإرادة شــعب”.    بــدوره، قال رئيس 
جامعــة البحريــن ريــاض حمزه بــأن “كتاب 
)عقــدان مزهــران( بفصولــه الغزيــرة، جــاء 
فهــو  البــالد،  لعاهــل  الزاهــر  العهــد  ليــؤرخ 
كتــاب يزخــر بتغطيــة الجوانــب المختلفــة 
فــي العقديــن الماضييــن، ويتنــاول بمهارة 
واالجتماعيــة  السياســية  القضايــا  جميــع 
مرجعــا  هللا  بــإذن  وســيكون  والتنمويــة، 
علميــا فــي المكتبــات الوطنيــة، والعالميــة 
البحريــن  بجامعــة  “نفخــر  أيضا”.ويتابــع 

بهــذا اإلصدار، من مركز “دراســات”، والذي 
الباحثيــن  إللهــام  مركــزا  اليــوم  أضحــى 
والدارســين، واللذيــن سيســتفيدون كثيرا 
بأبحاثهــم بهــذا الكتــاب، متــى مــا رجعــوا 
ســفيرة جمهوريــة  أثنــت  باأُلثنــاء،  إليــه”. 
كتــاب  علــى  الفــار  ســهى  العربيــة  مصــر 
جســر  بأنــه  موضحــة  مزهــران(،  )عقــدان 
يربــط البحرين بالعالم، ويقدم لبقية األمم 
المســتوى المتحضــر والكبيــر الذي وصلت 
اليــه المملكــة، فــي العهــد الزاهــر لصاحــب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ماضيــة  البحريــن  بــأن  الفــار  وأوضحــت 
الدولــة  وبنــاء  المســتقبل،  للعبــور  بنجــاح 
ال  طمــوح،  إصالحــي  بمشــروع  الحديثــة، 
ينضــب مــن اآلمــال، وهــو مشــروع ســاس 
البحرينــي، والــذي يقــدم  الشــعب  نجاحــة 
ملحمة كبرى في بناء األوطان، والمستقبل 

الجديد.

“عقدان مزهران” جسر محبة يربط البحرين بالعالم
إبراهيم النهام

فعاليات سياسية لـ “البالد”: الكتاب مرجع 
علمي في المكتبات الوطنية والعالمية
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وصف نواب وشــوريون األمر الملكي الســامي بتثبيت جنســية )551( مســقطة عنهم ألحكام قضائية بالمبادرة الكبرى التي ستســهم 
في تعزيز وتثبيت أركان المجتمع؛ ليكون بصدارة األوطان وأفضلها. وأوضحوا في لقاءات مع “البالد” أن األمر السامي تفنيد لكل 

الدعاوى المضللة التي يروج لها خفافيش الظالم بالداخل والخارج عن البحرين فيما يتعلق بملف حقوق اإلنسان، فالبحرين -بواقع 
األمر- هي بلد حقوق اإلنسان، وبلد الخير للجميع.

عاهل البالد أطلق مبادرة كبرى تثبت أركان المجتمع البحريني
فعاليــات سياســية: األمــر الســامي بتثبيت جنســية )551( يعكس ســماحة عاهــل البالد

ثّمنــت إدارة األوقــاف الجعفريــة التوجيهــات 
الســامية لعاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 
تفعيــل  بشــأن  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
العقوبــات البديلــة وتثبيت الجنســيات لـ 551 
محكوًمــا تســاهم بشــكل كبيــر فــي لــّم شــمل 
أوضــاع  ترتيــب  وإعــادة  المتضــررة  األســر 

المحكومين مع أسرهم.
 وقالــت اإلدارة فــي بيان: إّن هذه التوجيهات 
الســامية تــدل علــى مــا يوليــه جاللــة الملــك 
بوصفــه قائــًدا عظيًمــا مــن حــرص كبيــر علــى 
مصلحــة شــعبه ورعاية شــؤونهم وتفتح هذه 

التوجيهــات الســديدة مزيــًدا مــن آفــاق الخير 
للبحرين وحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق 
فــي ظل قيادة جاللته لتخطــو البحرين بعزٍم 
والتنميــة  واإلصــالح  التطويــر  نحــو  يليــن  ال 
المســتدامة.  وقال رئيــس األوقاف الجعفرية 
محســن آل عصفور: “نرفع أســمى آيات الشكر 
جاللــة  إلــى  الســامي  المقــام  إلــى  واالمتنــان 
الملك على هذه اللفتة الكريمة، مثمنين إرادة 
اإلصــالح المتوثبة فــي جاللته، وفي الحقيقة 
إّن هــذه التوجيهات ليســت بغريبــة على قائد 
مــن  الكريــم،  لشــعبه  والنهضــة  المجــد  رســم 
خــالل مشــروعه اإلصالحــي الــذي اســتوعب 

الجميــع وفتــح اآلفــاق للمزيــد مــن الحريــات، 
وكان لرعاية الشــعائر الدينية واالهتمام بدور 

العبادة نصيب كبير من هذا المشروع”.
 وأضــاف آل عصفــور: “مــن حســن الطالــع أن 
الســامية  الملكيــة  التوجيهــات  هــذه  تتزامــن 
مــع االحتفــال بيــوم النصف من شــعبان، وهو 
مــن األيام المباركة والســعيدة، وتحمل ذكرى 
دينيــة واجتماعيــة عطرة ومتأصلــة تزيد من 

االنسجام والترابط والتآخي بين الجميع”.
وقــال “إّن الجميــع يستبشــر خيــًرا بتوجيهات 
جاللــة الملــك، والتــي تضمنــت أمــره الســامي 
بتثبيت جنسية 551 محكوًما صدرت بحقهم 

أحكاًمــا بإســقاط الجنســية، حيــث يأتي األمر 
المــادة  عليــه  نصــت  لمــا  اســتكماالً  الســامي 
المذكــورة مــن عــدم نفــاذ الحكــم إال بموافقــة 
مشــرقة  أنهــا صفحــة  شــك  البــالد، وال  ملــك 
العلــي  المولــى  مــن صفحــات الوطــن، ســائالً 
القديــر أن يديــم علــى جاللتــه الصحة وطول 
العمــر ويوفقــه ويســدده لمــا فيه خيــر الوطن 
والمواطنيــن، وأن يحفظ هللا مملكة البحرين 
ويديــم عليها نعمة األمن واألمان واالســتقرار 
والرخــاء فــي ظــل عهــده الزاهــر، وهــي ترفل 
في رحاب اإلخاء والتســامح وتعزيز مســيرة 

البناء الشامخة بقيادته الفذة والحكيمة”.

المنامة - األوقاف الجعفرية

عاهل البالد قائد عظيم يرعى شؤون شعبه بحكمة واقتدار

وقــال النائــب إبراهيم النفيعــي إن األمر الملكي بتثبيت جنســية )551( محكوما 
بقضايــا ترتبــط بحمايــة المجتمــع مــن اإلرهــاب، يجســد االلتــزام الحقيقــي نحو 

هــؤالء، ونحــو من يســير علــى خطاهــم، ألن يعيدوا النظر في ســلوكهم، 
وفكرهــم، وتوجهاتهــم المدمــرة، وبــأن يلتزموا خلقــا وواجبا نحو 

الوطن الذي ينعمون من خيراته.
وأوضح النفيعي لـ “البالد” أن جاللة الملك كان على الدوام 

األب الحاضــن للجميــع الــذي يــرى أبنــاء الوطــن جميعــا 
علــى قــدر مــن العــدل والمســاواة، والكرامــة اإلنســانية، 
وبأنهــم جميعــا أبنــاء لــه، وهو موقف جليــل، ال يصدر إال 

مــن رجل حكيم، يســعى بصــدق واهتمام ألن يكون وطنه 
في صدارة األوطان، بل أفضلها، فشكرا لجاللته.

إلــى ذلــك، قــال النائب محمد بو حمود بأن جاللــة الملك، هو رجل المبادرات 
الخيرة، ورجل السالم، مزيدا “ال يطل علينا جاللته إال بأخبار الخير والبركة، 

فهــو كالغيمــة الماطــرة، التــي تتــرك األثــر الطيــب فــي كل مــكان 
تحلق بالقرب منه”.

لــكل  تفنيــد  هــذا،  الســامي  “األمــر  حمــود  بــو  وتابــع 
حقــوق  بلــد  هــي  فالبحريــن  المضللــة،  الدعــاوى 
االنســان، وبلــد الخير للجميع، والــكل بها )مواطن 
ومقيــم( مقــدر ومحشــوم، ولــه كرامــة وحقــوق، 
كالً بفضــل مــن هللا، ومن ثم جاللــة الملك، والذي 

نقــل البحريــن لســدة الممالــك الزاهــرة، بمشــروعه 
اإلصالحي المتطور”.

 قالــت عضــو مجلــس الشــورى هالة رمــزي إن األمــر الملكي الســامي بتثبيت 
جنســية المســقطة عنهــم تعبيــر حي مــن جاللة الملــك نحو المحكــوم عليهم، 

ألن يقومــوا بدورهم الوطني نحو أنفســهم، وعوائلهم، ووطنهم، 
وذلــك بمنحهم الفرصة الثانية ألداء هذا الواجب المقدس 

والكريم.
وأوضحــت رمــزي بــأن جاللــة الملــك ومنــذ فجــر 
المشــروع اإلصالحــي الزاهر لطالما ينــادي بثقافة 
يترجمهــا،  ثقافــة  وهــي  والتقــارب،  التســامح، 
عبــر كافــة األوامــر الملكيــة التي تبرهــن قربه من 

المواطــن البحرينــي واهتمامــه به ونظرتــه العميقة 
الحتياجاته وتطلعاته.

بوحمود: العاهل رجل المبادرات الخيرةالنفيعي: العاهل هو األب الحاضن للجميع فرصة ثانية للمشمولين ألداء الواجب

إبراهيم النهام

“الجعفرية” تشيد 
بالتوجيهات 

الملكية السامية 
بشأن العقوبات 
البديلة وتثبيت 

الجنسيات

أشــادت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينــل باألمــر الملكــي الســامي الصادر 
من لدن عاهل البالد، بتثبيت جنســية 
551 محكومــا صدرت بحقهم أحكاما 
تطبيقــا  وذلــك  الجنســية،  بإســقاط 
مكــرر   24 المــادة  عليــه  نصــت  لمــا 
 2006 لســنة   58 رقــم  القانــون  مــن 
بشــأن حمايــة المجتمــع مــن األعمــال 

اإلرهابية. 
وأشارت إلى أن األمر الملكي السامي 
الــذي يأتــي اســتكماال لما نصــت عليه 
المــادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم 
اال بموافقــة ملــك البــالد المفدى، وهو 
جاللتــه  واهتمــام  حــرص  يؤكــد  مــا 
الفرصــة  الوطــن  أبنــاء  منــح  علــى 
للمراجعــة والعــودة لجــادة الصــواب، 
كمــا أن األمــر الملكي الســامي يرســخ 
القانــون  دولــة  ومرتكــزات  أســس 
البحريــن،  مملكــة  فــي  والمؤسســات 
واإلنســانية  الحضاريــة  ورؤيتهــا 
الوطــن  أمــن  وحمايــة  الرفيعــة، 

واســتقراره. وأضافــت  أن المنظومــة 
مملكــة  فــي  والحقوقيــة  القانونيــة 
البحرين، تشــهدان تطــورا كبيرا، وأن 
حــرص الدولــة علــى تنفيــذ القانون ال 
يقــل أهميــة علــى حرصهــا فــي رعاية 
أبناءهــا، وإعــادة تأهيل كل من أســاء 
لوطنــه ونفســه. ودعت  المســتفيدين 
إلــى  الســامي،  الملكــي  األمــر  مــن 
البنــاء مــع  المشــاركة اإليجابيــة فــي 

أخوانه في الوطن.

زينل: على المشمولين بالتوجيه السامي المشاركة في البناء

مــن جانبهــا ثمنــت النائــب كلثــم عبدالكريــم الحايكــي صــدور االوامــر 
وان  المحكوميــن  مــن   551 جنســية  تثبيــت  فــي  الســامية  الملكيــة 
هــذه اللفتــه الكريمــه مــن جاللتــه تحمــل فــي طياتهــا معانــي إنســانية 

وإجتماعية ووطنية

الرؤيــة  إن  الحايكــي  وأكــدت 
الثاقبــة لجاللة الملك جاءت منذ 
اإلصالحــي  المشــروع  انطــالق 
قيــم  تعزيــر  أجــل  مــن  لجاللتــه 
الحايكــي  وأشــارت  المواطنــة، 
أنهــا عاهدت نفســها على مواكبة 
الرؤية االصالحيــة لجاللة الملك 
والســعي لتطبيق شــامل للمبادئ 
التي أكدها ميثاق العمل الوطني 
والمشــروع االصالحــي. وأفادت 
النائــب الحايكــي تلقيــت العديــد 
المواطنيــن  مــن  المكالمــات  مــن 
تشــيد باالوامر الســامية لجاللته 
مــن  عــدد  جنســية  بتثبيــت 

المحكومين
وختمت الحايكي حديثها بقولها 

إننــا فــي مملكتنــا الغاليــة بحاجه 
إلطــالق مبــادره وطنيــة عنوانها 
“ البحريــن “ الرابــح الوحيــد فيها 
الوطــن والمواطــن تشــمل كافــه 

األطياف. 

الحايكي: البحرين وشعبها الرابحون من مبادرات العاهل

علــي   الشــورى  رئيــس  أشــاد 
الصالح  باألمر الملكي الســامي 
لجاللــة الملــك بتثبيت جنســية 
551 محكومــا صــدرت بحقهــم 
الجنســية،  بإســقاط  أحكامــا 
وذلــك تطبيقــا لمــا نصــت عليه 
القانــون  24 مكــرر مــن  المــادة 
بشــأن   2006 لســنة   58 رقــم 
حمايــة المجتمــع مــن األعمــال 
هــذا  أن  مؤكــدا  اإلرهابيــة، 
علــى  بغريــب  ليــس  التوجــه 
فهــو  المفــدى  الملــك  جاللــة 
تضمنــه  لمــا  األول  الحامــي 
تصــب  مبــادئ  مــن  الدســتور 

فــي تجاه ترســيخ دعائم الحق 
أمــن  تحفــظ  التــي  والعدالــة 

المجتمع واستقراره.

وأكد الصالح على أن توجيهات جاللته السامية للجهات  «
المعنية بتنفيذ األحكام الجنائية بشأن العمل على تقييم 

وضع المحكومين بإسقاط الجنسية هي ترجمة واقعية على 
أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال صيانة حقوق 

اإلنسان بمفهومها الصحيح والشامل، والذي يضع األمن 
الوطني والحفاظ عليه فوق كافة االعتبارات دون تهاون، على 
اعتبار ذلك جوهر الحق اإلنساني في الحياة اآلمنة المستقرة.

الصالح: البحرين رائدة في مجال حقوق االنسان

مــن جانبه أشــاد النائب غــازي آل رحمة 
بتثبيــت  الســامي  الملكــي  بالتوجيــه 
جنســية 551 محكومــا، وإلغــاء إســقاط 
علــى  بنــاء  حصــل  والــذي  جنســياتهم 
أحــكام قضائية ســابقة. وأكــد آل رحمة 
ســيدخل  الحكيــم  التوجيــه  هــذا  أن 
األمهــات  مئــات  قلــوب  فــي  الفرحــة 
واآلباء وجميع شــعب البحرين؛ الســيما 
وأنــه يأتي ونحن على أعتاب اســتقبال 
شــهر رمضــان، شــهر الرحمــة والمغفــرة 
والتســامح. وتوجه النائب بأسمى آيات 
الشــكر واالمتنــان إلــى صاحــب الجاللة 
الملك على هذا التوجيه السامي، والذي 
يعكــس حنكــة القائــد وعطفــه ومحبتــه 
لجميــع أبنــاء شــعبه. وقــال “كل عبارات 
الشــكر واالمتنــان ال تفــي حــق مليكنــا 
وحنانــه،  بعطفــه  التفضــل  هــذا  علــى 
وإن ذلــك ليــس بغريــب عليــه وهو ملك 
وتابــع  واإلنســانية”.  والمحبــة  القلــوب 
“نحــن حتمــا ســعداء فــي هــذا الوطــن 
بقيــادة جاللــة الملــك، والذي يقــود دفة 

ســفينة هــذا الوطن بكل اقتــدار وحنكة 
وقوة لمزيد من التقدم والرفعة بتكاتف 
شــعبها وتالحمــه مــع قيادتــه الرشــيدة، 
الوطنــي”.  النســيج  أواصــر  وتوطيــد 
وأكــد آل رحمــة أن جاللــة الملــك وهــب 
وأهلــه  الوطــن  لخدمــة  وجهــده  وقتــه 
للمزيــد  الدائــم  وتطــوره  شــأنه  ورفعــة 
وأن  والمكتســبات،  اإلنجــازات  مــن 
شــعبه يقدر له ذلك العطــاء الالمحدود، 

ويبادله المحبة واإلخالص والوالء له.

آل رحمة : الفرحة ستدخل قلوب مئات األمهات

بــدوره، أكــد النائــب خالــد بوعنق، أن األمــر الملكي الســامي بتثبيت 
جنســية المســقطة عنهم، ليس بالمســتغرب من عاهل البالد، والذي 
عــود أبنــاء شــعبه علــى المحبــة والرأفــة، مزيــدا بــأن هــذه المبــادرة 
الكبــرى ستســتهم بالتأكيــد فــي تعزيز وتثبيــت المجتمع، وســتحمل 
المخطئيــن المزيد من المســؤوليات والعبــر األخالقية نحو المجتمع 

والوطن ككل.

جاللــة  بــأن  بوعنــق،  وبيــن 
الملك هو الرجل األكثر حرصا 
واحــة  البحريــن  تكــون  ألن 
بعيــدة  مطمئنــة،  مســتقرة، 
عن التجاذبــات، والخالفات، 
واالذكاء  والتشــيطر، 
العرقــي، مبينــا  أو  المذهبــي 
االقتصــادي  “الحــراك  بــأن 
الذي تشــهده البلــد اآلن على 
التحديــات  كل  مــن  الرغــم 
تعكــس  بهــا،  المحدقــة 
السياســية  القيــادة  إصــرار 
والشــعب البحريني على حد 
مســتقبل  بنــاء  فــي  ســواء، 

الصــورة  يجســد  جديــد، 
المطمئنــة التــي ينشــدها كل 

البحرينيون”.

بوعنق: الملك حريص على استقرار البحرين

باألمــر  الســلوم  أحمــد  النائــب  أشــاد 
 551 جنســية  بتثبيــت  الســامي 
أحكامــا  بحقهــم  صــدرت  محكومــا 

بإسقاط الجنسية.
وقــال الســلوم إن األمــر الســامي يدل 
علــى حكمة جاللته البالغة وإنســانيته 
التــي طالمــا اعتدنــا عليها فــي توطيد 
اللحمــة  وتحقيــق  المجتمــع  أســس 
األوامــر  أن  إلــى  مشــيرا  الوطنيــة، 
الســامية تســتند إلــى قاعدة مســتقرة 
مــن مــكارم األخــالق الملكيــة، وعلــى 
رأســها العفــو عنــد المقــدرة التــي حث 
عليهــا ديننا اإلســالمي الحنيــف، ومن 
قاعــدة إنســانية اعتدنــا عليهــا من أب 
العائلــة البحرينيــة الــذي يعامل أبناءه 
دائمــا بالعفــو والمحبــة واالســتيعاب، 
الجنســية  بتثبيــت  األمــر  أن  مؤكــدا 
ســيكون لــه تداعيــات إيجابيــة كبيرة 
لدى قطاعات واســعة مــن المواطنين، 

وفرحة لدى أبناء البحرين.
وأكــد النائــب أن هــذه فرصــة لهــؤالء 

الصــادر ضدهم أحكام لمراجعة الذات 
وإعــادة االنخــراط في ثنايــا المجتمع، 
والعمــل في إطــار الخطــوط العريضة 
لمصالح الوطن ورفعته ورقيه، مؤكدا 
فــي هــذا الصدد أن يكون كل شــخص 
حريــص علــى مصلحة الوطــن، ويفكر 
مئــات المــرات قبــل أن يقــدم علــى أي 
فعــل يعرضــه لمثل هــذه العقوبة وفقا 
البحرينــي  القضــاء  وأحــكام  للقانــون 

الذي نكن له كل التقدير واالحترام.

السلوم: فرصة لمراجعة الذات واالنخراط مع المجتمع

رئيس مجلس الشورى رئيسة مجلس النواب

النائب خالد بوعنق

النائب أحمد السلوم النائب غازي آل رحمة

النائب كلثم الحايكي



 كشــف نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء رئيــس محكمــة التمييــز المستشــار 
عبدهللا حســن البوعينين لـ “البالد” عن إنشــاء محاكم تنفيذية متخصصة جديدة 

قائمة على أساس االختصاص النوعي للدعاوى.

أن  للصحيفــة  تصريــح  فــي  وأوضــح   
هــذا القــرار يتماشــى مــع تنامــي أهميــة 
دور التخصــص فــي زيادة كفــاءة األداء 
وبمــا  والجــودة،  والســرعة  والفعاليــة 
المنازعــات  أنــواع  لمختلــف  يســتجيب 

والطبيعة الخاصة لكل منها.
 وأفاد أن تشكيل محاكم التنفيذ الجديد 
لتنفيــذ  دائــرة  تخصيــص  فــي  يتمثــل 
األحــكام الصادرة من المحاكم التجارية، 
واألحــكام الصــادرة مــن غرفــة البحريــن 
لتســوية المنازعــات، وقــرارات التحكيم، 

مــن  الصــادرة  األحــكام  لتنفيــذ  ودائــرة 
لتنفيــذ  ودائــرة  العماليــة،  المحاكــم 
القــرارات الصــادرة مــن لجنــة المنازعات 
األحــكام  لتنفيــذ  ودائــرة  اإليجاريــة، 
تختــص  وأخــرى  العقاريــة،  والســندات 
باألحوال الشــخصية، وإنشاء عدة دوائر 
لتنفيذ المطالبات المالية التي تخرج عن 

االختصاص النوعي السابق بيانه.
 وذكــر المستشــار البوعينيــن أن إعــادة 
فــي  سيســهم  التنفيــذ  محاكــم  تشــكيل 
مــع  والتعامــل  القــرارات  اتخــاذ  ســرعة 

ملفــات  عــدد  فــي  المطــردة  الزيــادة 
عــدد  مــع  وكذلــك  ا،  ســنويًّ التنفيذيــة 
الملفــات  فــي  تقــدم  التــي  الطلبــات 

التنفيذية الجارية.
وقــال إن هــذه المحاكــم تشــكل تطويــًرا 
القضــاء  دعــم  مســتوى  علــى  ــا  جوهريًّ
تحقيــق  إطــار  فــي  وذلــك  المتخصــص، 
اســتراتيجية المجلــس األعلــى للقضــاء 
فــي تنفيذ المبــادرات التطويرية الهادفة 

إلى تعزيز كفاءة األداء القضائي.

المحكمتان التجاريتان

عــن  البوعينيــن  المستشــار  وتحــدث 
تخصيــص محكمتــي اســتئناف وتمييــز 
تجاريــة، والتي ســيبدأ عملهمــا مع بداية 
العــام القضائــي القــادم، حيــث سيســهم 

التقاضــي  منظومــة  تطويــر  فــي  ذلــك 
التجاريــة، وبمــا ُيعــّزز مــن مزايــا البيئــة 
بهــا  تتمتــع  التــي  الجاذبــة  االســتثمارية 

مملكة البحرين.

المطالبات الصغيرة

وأعلن المستشار البوعينين أن العمل جار 
لتخصيــص محكمة للمطالبــات الصغيرة 
ســتعمل مــن خــال نظــام إدارة الدعــوى 
إلكترونيا بشــكل كلي، والذي يشمل ذلك 
تســجيل الدعاوى، واإلعانات القضائية 
بشأنها، وتقديم المذكرات وتبادلها، على 
أال تزيــد مــدة إدارة دعــاوى المطالبــات 
الصغيــرة عن شــهر واحد مــن تاريخ قيد 
ا  الئحــة الدعوى، ومن ثم تحال إلكترونيًّ

إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

محاكم تنفيذ جديدة: تجارية وعمالية وإيجارية وعقارية وأسرية
للقضـــاء األعلـــى  المجلـــس  مشـــروعات  أبـــرز   ”^“ عبـــر  يكشـــف  البوعينيـــن 

(2016 محاكم أول درجة التجارية (أنشئت في سبتمبر 

(جديدة) التجارية  االستئناف  محكمة 

(جديدة) التجارية  التمييز  محكمة 

· طرفاها شركات تجارية
· أحد طرفيها شركة أجنبية

· أحد طرفيها شركة تأمين أو بنك
· حل وتصفية الشركات التجارية

· إعادة التنظيم واإلفالس.
· حل وتصفية الشركات التجارية.

· العقود التجارية بين الشركات بشأن بيع 
وتوريد البضائع

· األسهم والسندات واألوراق المالية

تنظر هذه المحاكم دعاوى

· األوراق التجارية
· العالمات والوكاالت التجارية 

وحقوق الملكية الفكرية
· التحكيم أو الوساطة بالعقود 

التجارية
· عقود النقل والمنازعات البحرية 

والجوية
· تعثر أو توقف مشروع البيع على 

الخريطة
        إعداد: 

راشد الغائب
        إنفوجرافیک: 

علی جمعۀ

دائرة تنفيذ أحكام المحاكم التجارية وغرفة 
تسوية المنازعات وقرارات التحكيم

دائرة تنفيذ 
أحكام المحاكم 

العمالية

دائرة تنفيذ قرارات 
لجنة المنازعات 

اإليجارية

دائرة تنفيذ األحكام 
والسندات العقارية

دائرة تختص 
باألحوال الشخصية

إنشاء عدة دوائر 
لتنفيذ المطالبات 

المالية
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راشد الغائب

إنشاء محاكم تنفيذية 
متخصصة جديدة قائمة 
على أساس االختصاص 

النوعي للدعاوى

محاكم التنفيذ 
المتخصصة تزيد كفاءة 

األداء والفعالية 
والسرعة والجودة

إعادة تشكيل محاكم 
التنفيذ للتعامل مع 
عدد ملفات التنفيذ 

ا المتزايدة سنوّيً

المحاكم الجديدة 
تشكل تطويًرا 
ا لدعم  جوهرّيً

القضاء المتخصص

محكمتا استئناف 
وتمييز تجاريتان 
مع بداية العام 

القضائي المقبل

محكمة للمطالبات 
الصغيرة وشهر 

عمر حسم القضية 
ا وإدارتها إلكترونّيً

أشــاد رئيس نقابة عمال شــركة مطار 
البحريــن الســيد عبدالقــادر بمضمــون 
خطــة وزيــر المواصــات واالتصاالت 
إدارة  مجلــس  رئيــس  أحمــد  كمــال 
شــركة مطــار البحريــن، الــذي كشــف 
عنهــا أمــام لجنــة التحقيــق البرلمانية 

المختصة ببحرنة الوظائف.
تنميــة  خطــة  عــن  الوزيــر  وأعلــن   
وتطويــر الكــوادر البحرينيــة، وأبرزها 
زيــادة نســبة بحرنة الوظائــف إلى أن 
بحلــول   %  90 تفــوق  لنســبة  تصــل 

نهاية عام 2021.
نقابــة  “إن  عبدالقــادر:  الســيد  وذكــر 
تؤكــد  البحريــن  مطــار  شــركة  عمــال 
فعليــة  باتــت  السياســة  هــذه  أن 
العمــال  أوســاط  فــي  وملحوظــة 
إن  حيــث  البحريــن،  مطــار  بشــركة 
الشــركة كثفــت مــن خططهــا للبرامج 
التدريبية والتطويرية إلحال العمالة 

البحرينيــة فــي العديــد مــن المناصب 
والوظائف اإلدارية والتشغيلية”.

وأضاف: إن هذه السياســة توضح لنا 
أن إدارة شــركة مطــار البحرين وعلى 
سياســة  ينتهجــون  الوزيــر  رأســهم 
السياســية  القيــادة  لرغبــة  متماثلــة 
البحرينييــن  بالموظفيــن  لارتقــاء 
وتمكينهــم مــن االنخــراط فــي جميــع 

المجاالت لخدمة مملكة البحرين.

إحالل بحرينيين بوظائف إدارية بالمطار المفتاح يهّنئ جاللة الملك باإلنجازات التي تضاف لسجل البحرين
المملكة تحصد المركز األول عربيًّا والسادس عالميًّا في مسابقة ماليزيا القرآنية

رفــع وكيــل الشــؤون اإلســامية بــوزارة العــدل 
والشــؤون اإلســامية واألوقــاف فريــد المفتــاح 
التهنئــة القلبيــة لعاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة لإلنجــازات 
العديدة التي يحققها الشــباب البحرينيون على 
إلــى ســجل  تضــاف  والتــي  كافــة،  المســتويات 
اإلنجــازات الحافل لمملكة البحرين في مختلف 

المجاالت.
 وقال المفتاح: حققت البحرين المركز السادس 
ا في مسابقة ماليزيا الدولية  ا واألول عربيًّ عالميًّ
مــن  والســتين  الحاديــة  دورتهــا  فــي  القرآنيــة 
خــال المتســابق عبــدهللا خليفــة حمــدان فــي 
فــرع حفــظ القــرآن الكريــم، ويأتي هــذا اإلنجاز 
امتــداًدا لإلنجــازات التــي يحققها أبنــاء المملكة 
لــم  التــي  الدوليــة،  القرآنيــة  المســابقات  فــي 

تكــن لتتحقــق لــوال فضــل هللا تعالــى وتوفيقــه 
أوالً، ثــم بفضــل التوجيهــات الســديدة لصاحــب 

الجالــة الملــك، ودعمه المســتمر لجميع البرامج 
الكريــم،  القــرآن  بخدمــة  المتعلقــة  واألنشــطة 

واالرتقاء بمستوى حفظته من جميع الجوانب.   
وأعــرب المفتــاح عــن فخــره واعتــزازه بالمراكــز 
المشــرفة التي يحققها المتسابقون البحرينيون 
فــي المســابقات القرآنيــة الدوليــة، والتــي بلغت 
أكثــر من 70 مركــًزا وفوًزا في مســابقات القرآن 
فــي  المشــاركة  عــن  فضــاً  الدوليــة،  الكريــم 
تحكيــم هذه المســابقات لعدد مــن الدول، وذلك 
للخبرة التي حازها واكتســبها منتســبو الشــؤون 
اإلســامية فــي اإلعــداد والتحكيــم لمســابقات 
القرآن الكريم الدولية.   الجدير بالذكر أن وزارة 
العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف تشــارك 
لحفــظ  الدوليــة  ماليزيــا  مســابقة  فــي  ا  ســنويًّ
القــرآن الكريم وتاوته وغيرها من المســابقات، 
وتقــوم بإعــداد المتســابقين والمتســابقات لهذه 
إعــداد  برنامــج  وفــق  العــام  طيلــة  المســابقات 
مهاري تشرف عليه إدارة شؤون القرآن الكريم.

المتسابق عبدالله خليفة حمدان

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

محرر الشؤون المحلية

السيد عبدالقادر



الفاضل: لحظــــر الترويـــــج..الحـداد: كل ممنـــوع مرغــوب
وافــق مجلــس الشــورى علــى جــواز نظــر االقتــراح 
بقانون بشــأن الحد من اســتهالك مشــروبات الطاقة، 
والــذي يهــدف إلــى تحقيق رعايــة النشء والشــباب 
العامــة  الصحــة  وحفــظ  ووقايتهــم،  وحمايتهــم 
الصحيــة  المنافــع  بتحقيــق  المجتمــع  فئــات  لــكل 
واالجتماعيــة، والتخلــي عــن العــادات الضــارة التــي 
تؤثــر علــى الصحــة، ويكــون ذلــك بالحد من انتشــار 
اســتهالك مشــروبات الطاقة؛ نظًرا لما تســاهم به من 
اإلصابــة بعــدد مــن األمــراض؛ لما تحتويه من نســب 
عاليــة من الســكر والكافيين وغيرها مــن المواد غير 
الصحيــة، مــا يســتدعي العمــل علــى وضــع األحــكام 

المناسبة للحد من استهالك هذه المشروبات.
 ومــن جهتهــا، ذكــرت الشــورية جهــاد الفاضــل بــأن 
مشــروبات الطاقة ســٌم يتناوله الشباب، ومن واجب 
المجلــس أن يقــف داعًمــا لهذا المقتــرح بقانون كونه 
محقًقا للنص الدستوري، بأن يراعي القانون النشء 

الدستوري.
 وأردفــت أن مملكــة العربيــة الســعودية قد أصدرت 
وكذلــك  طاقــة،  لمشــروب  الترويــج  بحظــر  قــراًرا 
فــي الــدول األوروبيــة هنــاك توجــه بمنــع بيــع تلــك 

المشروبات.
منظمــة  بــأن  الرميحــي  خميــس  الشــوري  وأردف   

الطاقــة األوروبيــة توصــي بعــدم اســتعمال المنتــج 
للحوامل والرضع ودون الســن القانوني، إذ إن هناك 

خطًرا كبيًرا على الصحة العامة.
 وأضاف الشوري محمد علي حسن بأنه من الجميل 
أن تكــون مملكــة البحريــن ســباقة فــي إقــرار مثــل 
هــذه المشــاريع التــي تصــب فــي الحــد مــن كل مــا 
يضر بالصحة.  فيما وصف أحمد الحداد مشــروبات 

الطاقة بأنها “كل ممنوع مرغوب”.
مشــروبات  بــأن  العريــض  أحمــد  الشــوري  وأردف 
وأن  لإلنســان،  الهضميــة  األعضــاء  تفســد  الطاقــة 
ا  الحكومة ســتدفع الضريبة من خالل العالج، متمنيًّ

بأن يمرر هذا المشروع.
األطفــال  أن  الفضالــة  ســبيكة  الشــورية  وبينــت   
درايتهــم  لعــدم  قصــور  فيــه  قرارهــم  والمراهقيــن 

بمضرة الشراب.
 وقالت الشورية إبتسام الدالل إن خطورة مشروبات 
الطاقة هو بسبب الكافيين وبسبب المواد المحتوية 
في عبوات مشــروبات الطاقة غير المحتســبة، إذ إن 

ا. النسبة العالية للسكريات في العبوة مضرة جدًّ
المستشــفيات لحــاالت  فــي  “قمــت بمســح  وقالــت: 
الــدم،  ضغــط  لخفقــات  كانــت  ومعظمهــا  الطــوارئ، 

وإصابات في القلب أكثر خطورة”.

تغطية: مروة خميس

عشــر  التاســعة  الشــورى  جلســة  ســجلت 
أعتذار 8 أعضاء وهم:

جمال فخرو
هالة رمزي

فؤاد حاجي
عبدالعزيز أبل

سمير صادق البحارنة
فاطمة الكوهجي 

جميلة علي سلمان
نانسي دينا إيلي

المعتذرون
local
@albiladpress.com 07 رفض تخصيص 50 % من الجزر االستثمارية سواحل للعامة

عـــضـــوا  18 ــت  ــ ــوي ــ ــص ــ وت ــول  ــ ــط ــ م شـــــــوري  ــاش  ــ ــق ــ ن بـــعـــد 
مشــروع  الشــورى  مجلــس  رفــض 
الجــزر  مــن   %  50 تخصيــص 
االســتثمارية ســواحل للعامــة، والــذي 
يهدف إلى توفير مســاحات ســاحلية؛ 
بهدف استخدامها سواحل وشواطئ 

عامة.
مجلــس  أعضــاء  مــن   18 وصــوت 
الشــورى فــي جلســته المنعقــدة أمس 

برفض الموافقة على المشروع.
العامــة  المرافــق  لجنــة  وأوضحــت 
تمســكها  أســباب  الشــورية  والبيئــة 
برفــض المشــروع، أن لجنــة الشــؤون 
بــأن  أفــادت  والقانونيــة  التشــريعية 
مشــروع القانــون محل الــرأي، تعتريه 
فــي  ســواء  الدســتورية  عــدم  شــبهة 
إجــراء  بعــد  أو  األصليــة  صيغتــه 
مجلــس  جانــب  مــن  عليــه  تعديــالت 
رأي  مــع  اللجنــة  فتوافقــت  النــواب، 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة 

المعاودة: في الخارج نمشي ساعة ونصف على الشواطئ وفي البحرين “ال”
ــع 20 ديـــنـــارا لــاســتــمــتــاع عــلــى الــســواحــل ــدف ــل ت ــوائ ــد: ع ــؤي ــم ال

انتقــدت الشــورية منــى المؤيد عدم وجود شــواطئ بمســتوى الــدول المجاورة مثل 
دولــة اإلمــارات وغيرهــا. وقالــت: “يجــب أن تحتــوي كل الشــواطئ علــى مطاعــم 

ومحالت تجارية، وتوفير فرصة للعائالت من أجل االستمتاع باألكل فيها”.

مملكــة  فــي  الخاصــة  الجــزر  أن  وأردفــت 
البحريــن يجــب على المواطــن أن يدفعوا ماال 

مقابل الجلوس على الشواطئ فيها.
وأضافت: أعرف الكثير من العائالت تدفع 20 
دينارا للجلوس على الشاطئ ويجب أن يتغير 
هــذا المنهــج”. وطالــب الشــوري علــي العرادي 
بتخصيــص ســواحل للمواطنين كاأللوية ومن 
أن  أوال  “يجــب  وقــال:  اســتثمارها.  يتــم  ثــم 
نخصــص للمواطــن ســواحل قبــل أن نســتثمر 
فيهــا، وأنــا ال أتفــق مــع توصيــة اللجنــة، إذ إن 

النص ال يوجد فيه شبهة دستورية”.
لــو  فيمــا  العريــض  أحمــد  الشــوري  وتســاءل 
أن االســتمالك يملــك، فهــل ســيورث الشــاطئ 
ال  الشــواطئ  إن  إذ  المســتثمر،  أبنــاء  إلــى 
إلــى  القــرار  إعــادة  يجــب  فلذلــك  تســتملك، 

خميــس  الشــوري  وعقــب  للدراســة”.  اللجنــة 
الرميحي على مداخلة الشــوري العرادي حول 
السيطرة على الشوارع العامة، قائال: ليس كل 
المســتثمرين أجانــب، أنمــا يوجــد بحرينيــون 
كثــر. وأضــاف: “فــي اعتقــادي الشــخصي أن 
هنــاك شــبهة عدم دســتورية تكمن فــي الفقرة 

األخيرة من المادة”.
ولفتت الشــورية ابتسام الدالل إلى أن جمعية 
تخصيــص  فــي  ترغــب  ال  العقــاري  التطويــر 
النسبة الموجودة في القانون كسواحل عامة، 
للمشــاريع  متحقــق  القانــون  مشــروع  أن  أي 
الحكومية فقط، وليس للمشاريع االستثمارية 
طلبنــا  وأن  ســبق  أنــه  وأوضحــت  الخاصــة. 
نســبة متوازيــة مــع حجــم المشــروع، والــذي 
االســتثمارية  الشــركات  أن  المفتــرض  مــن 

تلتــزم  بهــا، وأن يقرها القانون. وقال الشــوري 
عــادل المعــاودة: إن المشــروع يلــزم الحكومة 
الخــاص أن  للقطــاع  إذا كان ســيعطي جــزءا 
يســتقطع منه النصــف للعامة ليس بكثير، وأن 
المســتثمر يعلــم أنــه لــن يدفــع 100 %، وأنمــا 
ســيدفع النصــف، وأنــه في حال تــم تخصيص 
50 %، فيجب أن يكون هناك مشروع تتكفله 
الحكومــة. وقــال: “فــي دول بالخــارج نمشــي 
ســاعتين وال تنتهــي ســواحلها، فهــل يمكن أن 
يكون هذا موجودا في مملكة البحرين، حيث 

يحيط بها البحر من كل جانب؟”.
وطالب الشوري منصور سرحان بتوضيح من 
جانــب جهتيــن حكوميتيــن؛ الختالفهمــا فــي 
الرأي وهما: وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي، ووزارة التجارة، حيث 

يشترط أحدهما على المستثمر واآلخر يلزم.
الشــورى  مجلســي  وزيــر  قــال  جهتــه،  ومــن 
والنــواب غانــم البوعينين إن المقتــرح بقانون 
قــدم منــذ 3 ســنوات، واختلفــت أمــور كثيــرة 

فيه، وأثناء النقاش تكلمنا عن المادة الوحيدة 
بشأن الحكومة.

المشــكلة  بــأن  علــي  محمــد  الشــوري  وبيــن 
فــي النــص، حيــث إنــه غير واضــح بــأن تلتزم 
المشــروع  يعــاد  أن  يجــب  والــذي  الحكومــة، 
الدســتورية،  عــدم  شــبهة  إلزالــة  للصياغــة 

ويتناغم مع واقع الخطط والسياسات.
وقالــت الشــورية دالل الزايــد: “وفقــا للقانــون 
الصــادر تضمن نصوص جامعة مانعة بالنســبة 
لحق المواطن في الســواحل والشــواطئ، وأن 

المشرع وضع نصوصا تلزم الدولة”.
وقــال الشــوري أحمــد الحــداد إن التاجــر عنــد 
اســتثماره بــأي مشــروع همــه هــو الربــح، ولــن 
يســتطيع أن يصــرف أمــواال ضخمة وبعد ذلك 

يخصص 50 % كسواحل عامة. 
وقال: “أرى أن التقرير لم يدرس بشــكل كاف، 
المبــادرة  صاحبــة  الحكومــة  أن  قولــه  وأود 
األولــى فــي تخصيــص 50 % مــن الســواحل 

للمواطنين عامة”.
أستمارة طلبات الحصول على التأشيرة واألقامة 

22 أبريل 2019 االثنين
17 شعبان 1440

الشــورى  مجلــس  أعضــاء  صــوت 
قانــون  مشــروع  علــى  بالموافقــة 
المرســوم  مــن   )32( المــادة  بتعديــل 
بقانــون رقــم )39( لســنة 2002 بشــأن 
الميزانيــة العامــة، والمتضمن توصية 
لجنــة الشــؤون الماليــة واألقتصاديــة 
الشــورى  مجلــس  بقــرار  بالتمســك 
الســابق بعــدم الموافقة على مشــروع 

القانون.
علــى  الموافقــة  أن  اللجنــة  وبينــت 
مشــروع القانون قد تــؤدي إلى تأخير 
المقبلــة  القوانيــن  مشــروعات  إقــرار 
للدولــة،  العامــة  الميزانيــة  العتمــاد 
الســلطتين  بيــن  االتفــاق  وتعيــق 
التشــريعية والتنفيذيــة علــى تحديــد 
بنســبة  االحتياطــي  االعتمــاد  بنــد 
المصروفــات  مــن   % 3 عــن  تزيــد  ال 

المتكررة.
وأشــار الشــوري خالــد المســقطي إلى 
أن مشــروع القانــون بتعديــل قانــون 
الميزانية العامة لم يتوافق مع الهدف 

الذي انطلق من أجله.

أنــه ال  العــرادي  الشــوري علــي  وبيــن 
توجد أسباب مقنعة في تقرير مجلس 

النواب لتعديل قانون الميزانية.

تمرير شوري للميزانية العامة تعديل تشريعي باالنتخابات يمر من بوابة “الشورى”
خــــــــفــــــــض أيـــــــــــــــــــام الـــــــــتـــــــــرشـــــــــح إلـــــــــــــــى 3

أيــد أعضــاء مجلــس الشــورى بعــد التصويــت على جــواز نظر االقتــراح بقانــون بتعديل 
بعض أحكام المرســوم بقانون رقم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة الحقوق السياسية، 
والــذي يهــدف إلــى تحديــد عــدد أيام الترشــح لالنتخابــات النيابيــة بأال تزيد عــن 3 أيام، 
عبر إجراء تعديل تشــريعي بقانون مباشــرة الحقوق السياســية، إذ جرى العرف بإصدار 
لجنة االنتخابات بيانا يحدد 5 أيام متتالية لتقديم الطلبات. ويهدف التعديل التشريعي 

المقترح، لخفض أيام الترشيح من 5 أيام ال ينص عليها القانون إلى 3 أيام أو أقل.

وأشــار الشــوري خميس الرميحي إلى أن بعض 
المواد تناولت نصوصا بشأن األصوات الباطلة، 
إذ إن هنــاك قصــورا تشــريعيا باعتبــار حصــول 
المترشــح علــى أصــوات باطلــة، وأن المقتــرح 

يعالج قصورا في هذا القانون.
وقــال: “باعتبارها أصــوات متحققة وقد يفوت 
الفرصة على مترشــح آخر من الفوز من الجولة 
األولى، وللمقترح فوائد أخرى على الدولة التي 
تصــرف علــى االنتخابــات أمواال طائلــة، وبذلك 
تكتفي الحكومة بالحسم من الجولة األولى وال 

حاجة إلى اإلعادة”.

وبين الشــوري حمد النعيمي بأن كل 4 ســنوات 
هنــاك  يوجــد  وبالتأكيــد  االنتخابــات  تجــرى 
تجــارب. وتســاءل عمــا أن كانــت هنــاك حــاالت 
مرت بها الجهة المعنية باالنتخابات بمثلها، وأن 
وجــدت لألخــذ فــي االعتبــار لهــذا التعديــل بأن 
هناك من يستغل ترشحهم ومن ثم انسحابهم. 
وأردف الشــوري عبــدهللا الدوســري أن األصــل 
فــي التشــريعات هــي االســتقرار، وأن التجربــة 
 5 وأن  حديثــة  تجربــة  البحرينيــة  البرلمانيــة 
أيــام يوجــد بها نــوع من المرونة، إذ أخشــى أذا 
تحولت إلى 3 أيام، فســتكون مقيدة. وتســاءل 

فــي مداخلته لوزير مجلســي الشــورى والنواب 
أن كانت هناك حاجة لمثل هذا التعديل.

وقــال الشــوري عادل المعــاودة إنها حصلت في 
بــأن الكتلــة الوطنيــة كانــت  انتخابــات ســابقة 
يــوم االنتخابــات هنــاك  تعمــل بحرفيــة، وفــي 

البعــض قامــوا بســحب بعــض المرشــحين بيوم 
األخيــرة  االنتخابــات  فــي  وأن  االنتخابــات، 
حصلــت أيضــا. ولفــت إلــى أن الموضــوع جدير 
بالنظر والدراســة ألن يلغــي اإلعادة؛ كونه يوفر 

على الدولة والناس جهدا وأمواال.

خالد المسقطي

العرادي: مبررات 
“النواب” غير 

مقنعة



المنامة - بنا

اســتقبل أمير دولة الكويت الشــقيقة صاحب 
الســمو الشــيخ صباح األحمد الجابــر الصباح، 
بقصــر بيان صباح أمس وزير شــؤون اإلعالم 
وزراء  مــن  عــدد  بحضــور  الرميحــي  علــي 
اإلعالم العرب، وذلك بمناسبة زيارته للكويت 
لحضــور الملتقى اإلعالمي العربي، حيث نقل 
إلى ســموه تحيات عاهل البالد أخيه صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
ورئيــس الوزراء أخيه صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفــة وتمنياتهم الطيبة 
لســموه بموفــور الصحــة والســعادة وللشــعب 
ظــل  فــي  والتقــدم  االزدهــار  دوام  الكويتــي 

قيادته الحكيمة.
 وقد رحب صاحب السمو أمير دولة الكويت 

الشــقيقة بوزير شــؤون اإلعالم، مشيًدا بعمق 
ومتانة العالقات األخوية التاريخية الوطيدة 
والمتميــزة التي تربط البلدين والشــعبين وما 
تشــهده مــن تطور وتقدم فــي كافة المجاالت 

وباألخص في الشؤون اإلعالمية.
 وكلف ســمو أمير دولة الكويت وزير شــؤون 
اإلعــالم بنقــل تحياتــه وتقديــره إلــى صاحب 
البحريــن  لشــعب  وتمنياتــه  الملــك،  الجاللــة 

بالمزيد من التطور والرفعة والرقي.
 من جانبه، أعرب الرميحي عن سعادته بلقاء 
صاحــب الســمو أميــر دولــة الكويت الشــقيقة 
معرًبــا عــن جزيــل شــكره وتقديــره علــى كرم 
الضيافــة والوفــادة وحفــاوة االســتقبال التي 
عكســت الروابــط األخويــة والصــالت المتينة 
الشــقيقين،  والشــعبين  البلديــن  تجمــع  التــي 
ــا لدولة الكويت أميًرا وحكومة وشــعًبا  متمنيًّ

اضطراد التقدم والنماء.

أمير الكويت يستقبل الرميحي ويشيد بعمق العالقات

08local@albiladpress.com

االثنين
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وزير الخارجية: عاهل البالد يدعم حقوق الشعب الفلسطيني17 شعبان 1440
الدول العربية ترفض أي خطة أو صفقة ال تنسجم مع المرجعيات الدولية

شــارك وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن أحمد بن محمــد آل خليفة، في اجتماع الدورة غير العاديــة لمجلس الجامعة العربية 
علــى المســتوى الــوزاري، فــي مقــر األمانة العامة فــي القاهرة أمــس، بحضور رئيس دولة فلســطين الشــقيقة محمود عباس، 
حيــث أحــاط المجلــس بشــرح مفصل حول آخر التطــورات المتعلقة بالقضية الفلســطينية واالنتهاكات اإلســرائيلية لقرارات 

األمم المتحدة الخاصة باالستيطان واالعتداء على األماكن المقدسة بالقدس الشريف.

ونقــل وزير الخارجية، تحيــات عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 

خليفة، إلى الرئيس عباس.
خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  وأكــد 
البــالد  لعاهــل  الســامية  التوجيهــات  علــى 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، بدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني 
والحقــوق  الثوابــت  علــى  والمحافظــة 

الفلسطينية المشروعة.
القيــادة  تمســك  الخارجيــة  وزيــر  وحيــى 
والشــعب الفلســطيني بالســالم على أســاس 
وقــرارات   2002 العربيــة  الســالم  مبــادرة 
الصلــة، مضيفــا أن  الدوليــة ذات  الشــرعية 
مملكة البحرين تقف صفا واحدا مع الشعب 

الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

العاديــة  الــدورة غيــر  عــن اجتمــاع  وصــدر 
لمجلــس الجامعــة العربيــة علــى المســتوى 
الــوزاري، بيــان ختامــي أكــد علــى أن الدول 
العربيــة التي قدمت مبادرة الســالم العربية 
القانــون  أســاس  المبنيــة علــى  عــام ٢٠٠٢، 
الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــدأ 
األرض مقابــل الســالم، ال يمكنهــا أن تقبــل 
هــذه  مــع  تنســجم  ال  صفقــة  أو  خطــة  أي 
المرجعيــات الدوليــة، ومثــل هكذا صفقة لن 

تنجــح في تحقيق الســالم الدائم والشــامل 
فــي الشــرق األوســط، إذا لــم تلــب الحقــوق 
المناضــل،  الفلســطيني  للشــعب  المشــروعة 
وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة 
دولته المســتقلة ذات السيادة، على خطوط 
٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، 
والتعويــض  العــودة  فــي  الالجئيــن  وحــق 
وفــق القــرار ١٩٤، ومبــادرة الســالم العربية، 
وإطالق ســراح األســرى. وفي هذا الســياق، 
التأكيــد على دعم خطة فخامة رئيس دولة 
فلســطين لتحقيق الســالم، التــي قدمها في 

مجلس األمن عام ٢٠١٨.

كمــا أكد البيان التزام الــدول العربية باتخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة لحمايــة مدينــة القدس 
الشــرقية المحتلــة، عاصمــة دولة فلســطين، 
والحفــاظ علــى هويتهــا العربيــة ومكانتهــا 
القانونية والتاريخية، بما يشــمل مقدســاتها 
السياســات  ضــد  والمســيحية،  اإلســالمية 
اإلســرائيلية  والممارســات  والخطــط 
بهــا  يعتــرف  قــرار  أي  وضــد  االســتعمارية، 
بمكانتهــا  يخــل  أو  إلســرائيل،  عاصمــة 
القانونيــة التــي أسســتها قــرارات الشــرعية 

الدولية ذات الصلة.
بتنفيــذ  الدولــي  المجتمــع  البيــان  وطالــب 

قــرار مجلــس األمــن ٢٣٣٤ ضد االســتيطان 
االســتعماري اإلســرائيلي، وحماية المدنيين 
الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 
20/10 )2018(، وااللتزام بالتفويض األممي 
والمســاهمات  المــوارد  وتأميــن  لألونــروا، 

المالية الالزمة لموازنتها وأنشطتها.
وحذر البيان من خطورة النهج اإلســرائيلي 
نظــام  لشــرعنة  عنصريــة  قوانيــن  باعتمــاد 
وحرمــان  العنصــري،  والفصــل  االســتيطان 
الشعب الفلسطيني من حقوقه، ونهب أرضه 
ومصــادر عيشــه، بمــا في ذلــك القانون الذي 
سمح لحكومة االحتالل بسرقة مخصصات 
ذوي الشــهداء واألســرى الفلســطينيين مــن 

عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكــد التــزام الــدول العربيــة بدعــم موازنــة 
دولــة فلســطين وتنفيــذ قــرار قمــة تونــس 
مئــة  بمبلــع  ماليــة  أمــان  شــبكة  بتفعيــل 
مليــون دوالر أمريكــي شــهريا، دعمــا لدولــة 
السياســية  الضغــوط  لمواجهــة  فلســطين 
والماليــة التي تتعرض لها.واحترام شــرعية 
الممثــل  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 
الفلســطيني،  للشــعب  والوحيــد  الشــرعي 
الفصائــل والقــوى  برئاســة عبــاس، ودعــوة 
المصالحــة  إتمــام  إلــى ســرعة  الفلســطينية 
الوطنية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من 
تحمــل مســؤولياتها كاملــة فــي قطــاع غزة، 
وإجــراء االنتخابات العامــة في أقرب وقت 

ممكن.
كما كلف البيان لجنة مبادرة السالم العربية 
بمتابعــة تطــورات الموضــوع واعتبارها في 

حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.

المنامة - وزارة الخارجية

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 31 مارس 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

البيانت المالية المرحلية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

والتصريح  اعتمادها  تم  وقد  أو  دي  بي  السادة  قبل  من  روجعت  قد  أعاله  والمبينة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  إن 
من: كل  قبل  من  عنهم  بالنيابة  عليها  التوقيع  وتم    2019 أبـريـل   21 بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قبل  من  بإصدارها 

طارق علي الجودرمحمد عبداإلله الكوهجيإسماعيل عبدالنبي المرهون
الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

31 ديسمبر 312018 مارس 2019
)مدقق()غير مدقق(

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

2.885.2302.893.817ممتلكات وآالت ومعدات
3.337.8483.348.492موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

380.871380.871استثمارات بالتكلفة المطفأة
492.044492.044عقارات استثمارية

-151.988حق استخدام األصول

7.247.9817.115.224

الموجودات المتداولة
10.5658.577المخزون

5.438.2384.674.496ودائع ثابتة قصيرة األجل
382.291261.484ذمم تجارية مدينة وأخرى
935.1301.606.559النقد وأرصدة لدى البنوك

6.766.2246.551.116

14.014.20513.666.340مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

7.031.7237.031.723رأس المال
)101.456()101.456(أسهم الخزينة

3.021.7433.021.743اإلحتياطي القانوني
22.40012.400إحتياطي األعمال الخيرية

3.514)7.130(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات
3.198.3603.363.876األرباح المستبقاة

13.165.64013.331.800مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
-151.891الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

28.92925.469منافع نهاية الخدمة للموظفين

180.82025.469

المطلوبات المتداولة
-2.933الجزء المتداول من التزامات اإليجار

664.812309.071ذمم دائنة أخرى

667.745309.071

848.565334.540مجموع المطلوبات

14.014.20513.666.340مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2019

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2018

317.128290.690إيرادات تشغيلية

183.264180.183صافي الدخل من االستثمارات

)187.132()279.564(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

220.828283.741الربح التشغيلي

5023.870إيرادات أخرى

)37.343()30.332(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

190.998250.268صافي الربح للفترة

العائد األساسي والمخفض على السهم
3.61 فلس2.76    

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2019

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2018

190.998250.268صافي الربح للفترة   

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان األرباح
     أو الخسائر

خسائر القيمة العادلة غير المحققة على الموجودات المالية 

)82.533()10.644(    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخـر

)82.533()10.644(الخسارة الشاملة األخرى للفترة

180.354167.735مجموع الدخل الشامل للفترة

رأس
المـــال

أسهم
الخزينة

االحتياطي
القانونــــــــي

احتياطي
األعمال 
الخيرية

احتياطي 
القيمة العادلة 
لالستثمارات

األربـاح 
المجمــوعالمستبــقـاة

3.070.55912.955.266-2.949.5404.900)101.456(7.031.723في 31 ديسمبر 2017 )مدقق(
250.268167.735)82.533(----مجموع الدخل الشامل للفترة

)346.514()346.514(-----أرباح أسهم مدفوعة عن سنة 2017 )إيضاح 20(
)2.500(--)2.500(---مدفوعات أعمال خيرية خالل الفترة

-)10.000(-10.000---احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

2.964.31312.773.987)82.533(2.949.54012.400)101.456(7.031.723في 31 مارس 2018 )غير مدقق(

3.021.74312.4003.5143.363.87613.331.800)101.456(7.031.723في 31 ديسمبر 2018 )مدقق(
190.998180.354)10.644(----مجموع الدخل الشامل للفترة

)346.514()346.514(-----أرباح أسهم مدفوعة عن سنة 2018 )إيضاح 20(
-)10.000(-10.000---احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.198.36013.165.640)7.130(3.021.74322.400)101.456(7.031.723في 31 مارس 2019 )غير مدقق(

الثالثة أشهر
المنتهية في
31 مارس 

2019

الثالثة أشهر
المنتهية في
31 مارس 

2018

األنشطة التشغيلية
190.998250.268صافي الربح للفترة

التسـويات:
16.50714.985االستهالك 

-2.980إطفاء على حق استخدام األصول
-2.356مصاريف الفوائد على التزامات اإليجار

)10.684(-مكاسب القيمة العادلة غير المحققة من عقارات استثمارية
)49.820()64.431(دخل فوائد بنكية

)119.679()118.833(دخل أرباح أسهم 
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

678)1.988(المخزون
)61.032()50.209(ذمم تجارية مدينة وأخرى

)274.813(355.741ذمم دائنة أخرى
)44(3.460منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

)250.141(336.581صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)10.093()7.920(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

64.43149.820دخل فوائد بنكية مستلمة 
-48.235أرباح أسهم مستلمة

)6.552()763.742(صافي الحركة في الودائع الثابتة

33.175)658.996(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-)2.500(العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

-)346.514(أرباح أسهم مدفوعة
)2.500(-مدفوعات أعمال خيرية

)2.500()349.014(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)219.466()671.429(صافي النقص في النقد وما في حكمه

1.606.559756.175النقد وما في حكمه في بداية الفترة

935.130536.709النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المنامة - وزارة الخارجية

مملكــة  خارجيــة  وزارة  دانــت 
البحرين بشــدة التفجيــرات اإلرهابية 
كولومبــو  مدينــة  فــي  وقعــت  التــي 
ســريالنكا  بجمهوريــة  أخــرى  ومــدن 
الديمقراطية االشتراكية، واستهدفت 
كنائــس وفنــادق في يــوم عيد الفصح 
وأسفرت عن وقوع المئات من القتلى 
والمصابيــن، معربــة عــن بالــغ التعــازي 
الضحايــا  أهالــي  إلــى  والمواســاة 
وحكومة وشــعب جمهورية سريالنكا 
الصديقــة  االشــتراكية  الديمقراطيــة 
وتمنياتهــا الشــفاء العاجــل للمصابيــن 
جــراء هــذه األعمــال اإلرهابيــة التــي 

تتنافــى مــع المبــادئ الدينيــة والقيــم 
اإلنسانية واألخالقية.

تضامــن  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
جمهوريــة  مــع  البحريــن  مملكــة 
االشــتراكية  الديمقراطيــة  ســريالنكا 
العنــف  أشــكال  كل  ضــد  الصديقــة 
مملكــة  موقــف  مجــددة  واإلرهــاب، 
البحرين الثابت الذي ينبذ جميع صور 
التطرف واإلرهاب مهما كانت دوافعه 
ومبرراتــه والداعــي إلى أهميــة تعزيز 
التعاون على مختلف المستويات؛ من 
أجل التصدي لهــذه الظاهرة الخطيرة 

التي تهدد األمن والسلم.

البحرين تدين التفجيرات اإلرهابية في سريالنكا
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60 % نسبة البحرنة بالمكتبة... وافتتاح 4 معارض على المدى البعيد

لتأسيس أول فروع “جرير” بالبحرين

كشف الرئيس التنفيذي لعمليات التسويق بشركة “جرير” ناصر العقيل عن البدء 
في التأســيس ألول فروع مكتبة جرير - إحدى أكبر متاجر التجزئة في منطقة 
الخليــج - فــي ضاحيــة الســيف، بحجــم اســتثمارات يبلــغ نحــو 4 إلــى 5 مالييــن 

دينار، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في العام المقبل.

وتوقــع العقيــل - خــال مؤتمــر صحافــي 
لإلعــان عــن افتتــاح الفــرع األول لمكتبــة 
جريــر أمس - أن يســاهم المعرض الجديد 
فــي توفيــر العديــد مــن الفــرص الوظيفية 
في البحرين لتصل نســبة البحرنة إلى 60 

% من موظفي الشركة.
وأوضــح أن اختيار ضاحية الســيف لقيام 
البحريــن هــو  المكتبــة فــي  أول معــارض 
الخيــار األمثل لفــرع مكتبة جرير الجديد؛ 
وذلــك كونهــا منطقــة حيويــة لاســتثمار، 
الســياحية  الوجهــة  المنطقــة  وتشــكل 
والتجاريــة األولى حالًيا لمواطني المملكة 

ولزائريها. 

وتوقــع أن يســاهم تشــغيل هــذا الفرع في 
تعزيز مبيعات الشركة، وبالتالي االستمرار 
ممــا  الســنوية  الشــركة  أربــاح  نمــو  فــي 
ســينعكس إيجاًبا على مســاهمي الشــركة، 
متوقًعــا أن يصل حجــم المبيعات بمعرض 
المكتبة بضاحية السيف في أول عام إلى 

نحو 12 مليون دينار.
ولفت العقيل إلى أن تأسيس الفرع األول 
ســيتبعه فروع أخرى فــي مناطق مختلفة 
منها الرفاع، متوقًعا أن يتم افتتاح ما بين 
3 و4 معــارض فــي البحريــن علــى المــدى 

البعيد أسوة بالدول الخليجية األخرى.
ســيكون  الجديــد  المعــرض  أن  وأضــاف 

الوجهــة األولى في البحرين للباحثين عن 
أحــدث التكنولوجيا إضافة ألكبر تشــكيلة 
من الكتب، حيث ستتوفر تشكيلة ضخمة 
مــن منتجــات المواد المكتبية والمدرســية 
وأجهــزة  واألجنبيــة  العربيــة  والكتــب 
الكمبيوتــر المكتبيــة والمحمولة واللوحية 
األلعــاب  وأجهــزة  الذكيــة  والهواتــف 
اإللكترونيــة وكذلــك مســتلزمات وبرامــج 

الكمبيوتر. 
وســتتولى شركة البحرين األولى للتطوير 
العقاري عملية بناء وتطوير الفرع الجديد 

ضمن بداية مشروع قيد اإلنشاء.
وقــدر الرئيــس التنفيــذي لشــركة البحرين 
التميمــي  عمــر  العقــاري  للتطويــر  األولــى 
األرض  قيمــة  شــاملة  المشــروع  تكلفــة 
واألعمال اإلنشــائية لمعرض المكتبة بنحو 
15 مليــون دوالر، متوقًعــا أن تبدأ األعمال 
اإلنشائية في مطلع شهر أغسطس المقبل، 

وتستغرق األعمال اإلنشائية للمشروع 18 
شــهًرا علــى أن تنتهــي فــي الربــع األخيــر 
جاهــزا  المعــرض  يكــون  أن  علــى   ،2020

مطلع ديسمبر 2020.
إلــى  للمكتبــة  الجديــد  الفــرع  وســينضم 
مشــروع تجــاري كبيــر تعمــل علــى إنجازه 
ضاحيــة  فــي  األولــى  البحريــن  شــركة 
الســيف، حيث ســيوفر هذا المشروع أكثر 
المســاحة  مــن  قــدم مربعــة  ألــف   79 مــن 
المخصصــة لمحات البيــع بالتجزئة وذلك 
علــى مســاحة أرض يقــدر حجمهــا بـــ 114 
ألــف قدم مربعة. وســيضم هذا المشــروع، 
والــذي تبلــغ قيمتــه نحو 14 مليــون دينار، 
إضافــة إلــى مكتبــة جريــر مجموعــة مــن 
الترفيــه،  وأماكــن  والمطاعــم،  المقاهــي، 
والمحــات التجاريــة التي ســتوفر تجربة 
مميــزة وإطــاالت جذابة مــع توافر أماكن 

للجلوس في الهواء الطلق.

رسم تخيلي لشكل مكتبة جرير العقيل متحدًثا في المؤتمر الصحافي أمس

“أرامكو” تشتري حصة في 
“شل” بـ631 مليون دوالر

قالــت أرامكــو الســعودية ورويــال داتــش 
شــل أمــس األحــد إن أرامكــو ستســتحوذ 
على حصة شل البالغة 50 % في مشروع 
”ساســرف“  المشــترك  الســعودي  التكريــر 
مقابل 631 مليون دوالر. وقالت الشركتان 
فــي بيــان مشــترك إنــه مــن المتوقــع إتمام 
صفقــة، التــي تأتي في إطار إســتراتيجية 
أرامكــو للتوســع فــي أنشــطة المصــب، في 

وقت الحق من العام الجاري.
وتقع مصفاة ساســرف في مدينة الجبيل، 
وتبلــغ طاقتها التكريرية 305 آالف برميل 
للرئيــس  األعلــى  النائــب  وقــال  يوميــا. 
للتكريــر والمعالجة والتســويق في أرامكو 
أرامكــو  ”ســتحصل  القديمــي  عبدالعزيــز 
علــى الملكية الكاملة للمشــروع، وســتقوم 

بدمجه في محفظة أعمالها المتنامية“.

دبي - رويترز

المنامة - الصناعة والتجارة

قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بمركز التفتيش بحملة تفتيشية على 
األســواق المحليــة للتأكــد من تطبيق األنظمــة واللوائح والقوانين التي تضمن ســالمة 
وحقوق المســتهلك والتجار على حٍد ســواء، وذلك في إطار اســتعدادات الوزارة لشهر 

رمضان المبارك. 

وصادر مركز التفتيش عدد 623 كيس أرز 
من إحدى الشركات بعد أن ثبت تعدي هذه 
الشــركة على عامة تجارية واســتخدامها 
لبــس  يســبب  ممــا  المصــادرة  لألكيــاس 
وتضليــل للمســتهلكين بــأن هــذا األرز يتبع 
للعامــة التجاريــة التي وقــع عليها التعدي 
باإلضافــة إلى قيــام الشــركة بالتعدي على 
بمخالفــة  للغيــر  مملوكــة  تجاريــة  عامــة 
قانون رقم )6( لســنة 2014 بالموافقة على 
قانــون )نظــام( العامــات التجاريــة لــدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  أن  يذكــر 
والســياحة قامت في وقت سابق بتحويل 
موضــوع المخالفــة للنيابــة العامــة التخــاذ 

اإلجــراءات القانونية الازمة ضد الشــركة 
المخالفة.

وحــذرت الــوزارة بأنه لن يتــم التهاون مع 
مــن يقــوم بالتعــدي على عامــات تجارية 
بشــراء  المســتهلكين  وإيهــام  مســجلة 
ســلع أو منتجــات مضللــة وغيــر صحيحة 
المســتهلكين،  تضليــل  إلــى  يــؤدي  ممــا 
وذلــك حمايــًة للمســتهلك وأيضــًا أصحاب 
وحفاظــًا  المرخصــة  التجاريــة  العامــات 
علــى حقوقهــم فإنــه ســيتم اتخــاذ كافــة 
بهــذا  المتبعــة  القانونيــة  اإلجــراءات 
للقوانيــن والتشــريعات  الخصــوص وفقــًا 
واألنظمــة المعمول بها في العمل التجاري 

حملة التفتيش على األسواق المحليةفي البحرين.

ــة تـــجـــاريـــة ــ ــامـ ــ ــى عـ ــ ــل ــ ــدى ع ــ ــع ــ ــت ــ إحـــــــــدى الـــــشـــــركـــــات ت
“مركز التفتيش”: مصادرة 623 كيس أرز
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المحرق - طيران الخليج

أكــدت طيــران الخليــج أن رحاتهــا مــن 
كولومبــو  الســريانكية  العاصمــة  وإلــى 
تســير كالمعتــاد، بعــد أخبــار التفجيــرات 
التــي وقعــت أمس في وســط ســريانكا 
أبلغــت  حيــث  المواقــع،  مــن  عــدد  فــي 
أن  الشــركة  الســريانكية  الســلطات 
المطــار والمناطــق المحيطة به آمنة وأن 
عمليات المطار ال تزال تجري كالمعتاد. 

وعليه تتعاطف طيران الخليج مع شعب 

ســريانكا وستســتمر في مراقبة الوضع 
عن كثب، إذ إن ســامة مســافري الناقلة 
وأفــراد طاقمهــا تعــد من أهــم أولوياتها. 
وعلمــت “طيــران الخليــج” أن الســلطات 
الســريانكية فرضــت حظــر التجول من 
 06:00 الســاعة  وحتــى   18:00 الســاعة 
صباًحــا وعليــه تنصــح جميع مســافريها 
بالتوجه إلى المطار قبل 4 ســاعات على 

األقل من موعد إقاع الرحلة.

“طيران الخليج”: رحالتنا لكولومبو تسير كالمعتاد

5
ماليين دينار

 قدر مدير تنفيذي لتطوير  «
األعمال- قطاع السياحة، والتعليم، 

والصحة - بمجلس التنمية 
االقتصادية، حسين بن رجب، حجم 
إجمالي االستثمارات السعودية في 

البحرين بنحو 2.3 مليار دينار.

وأشار إلى أن حجم التبادل  «
التجاري بين البلدين ارتفع 
بنسبة 70 % خالل األعوام 

القليلة الماضية، كما يشكل 
المستثمريون الخليجيون الحصة 
األكبر من عدد السجالت التجارية 

العاملة في البحرين، ويمتلك 
المستثمرون السعوديون نحو 15 
% من إجمالي السجالت العاملة 

بالمملكة.

وأكد رجب أن البحرين تسعى  «
باستمرار إلى الترحيب 

بالمستثمرين السعوديين انطالًقا 
من العالقات اإلستراتيجية 

الراسخة بين البلدين الشقيقين 
في مختلف النواحي االقتصادية 
والسياسية، وبالتالي يسعدنا أن 

نرى قرار مكتبة جرير الدخول إلى 
البحرين، وقد أصبح قائًما على 

أرض الواقع، وهو ما يعكس مدى 
اهتمام المستثمرين السعوديين 

والخليجيين بالتوسع في 

المملكة؛ نظًرا لما حققته من نمو 
سريع في القطاعات االقتصادية 

الحيوية كافة، وما تحفل به 
بيئة األعمال البحرينية من مزايا 

تنافسية عديدة”.

وقام مجلس التنمية االقتصادية  «
بدعم مكتبة جرير في مرحلة 

العمل على تأسيس فرعها في 
المملكة.

2.3 مليار دينار االستثمارات السعودية بالبحرين

المحرق - طيران الخليج

أكملــت “طيــران الخليــج” بنجــاح متطلبــات تدقيــق الســالمة التشــغيلية 
)أيوســا( التابــع لالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي )األياتا( المعترف بــه دولًيا، 
ونتيجة الجتياز الشــركة للتدقيق تم تجديد تســجيل الناقلة الوطنية في 

البرنامج حتى مايو من العام 2021.

 1000 حوالــي  التدقيــق  هــذا  ويغطــي 
معيار تدقيقي مرتبطة جميعها بســامة 
العمليات وإجراءات الناقلة التشغيلية.

وهنــأ نائــب الرئيــس التنفيــذي لطيــران 
الخليــج وليــد العلــوي الموظفيــن علــى 
اإلنجــاز  هــذا  عــن  وتحــدث  جهودهــم، 
قائــًا “تفخــر طيــران الخليــج بتطبيقهــا 
ألعلــى معاييــر الســامة الدولية ألفضل 
ممارســات الصناعــة، وذلك من أولوياتنا 
األساســية. تجديد تسجيلنا في برنامج 
بمعاييــر  التزامنــا  مــن  يعــزز  )أيوســا( 
الســامة وتطويرها المستمر القائم على 
معاييــر )األياتا( ومتطلباتهــا وتطبيقاتها 
مــن خــال عملياتنــا التشــغيلية. نــود أن 

نهنــئ البحريــن وجميع منتســبي الناقلة 
الوطنية على هذا اإلنجاز المهم”.

هذه هــي المراجعة الثامنة التي تجريها 
طيران الخليج منذ العام 2005 لدورات 
تدقيــق منظمــة )األياتــا(؛ إذ تعكف إدارة 
ضمان الجودة بطيران الخليج باستمرار 
األداء  تقييــم ومراجعــة عمليــات  علــى 
الداخلــي عبــر تطبيــق معاييــر التحكــم 
التقييــم  وتطبيــق  الصارمــة  بالجــودة 
الذاتي لضمان أعلى مســتويات المعايير 
والجــودة  بالســامة  المتعلقــة  العالميــة 
التــي وضعتهــا منظمــة )األياتــا(، إضافــة 
إلــى تطبيق أفضل الممارســات المعمول 

بها في صناعة الطيران.

“طيران الخليج” تجتاز تدقيق “أيوسا”

أمل الحامد من خليج البحرين

المنامة - إيزي

أعلنــت إيزي للخدمــات المالية عن عدد 
فريقهــا  فــي  الجديــدة  التعيينــات  مــن 
المؤســس  تعييــن  تــم  حيــث  اإلداري، 
فــي  العلــوي  نايــف  للشــركة  المشــارك 
منصب الرئيس التنفيذي، كما تم ترقية 
وليــد بوجيــري ليكــون رئيــس العمليات 
دومينيــك  سيشــغل  بينمــا  الجديــد، 
المالــي  الرئيــس  منصــب  فرانســيس 

للشركة.
عضــو  منصبــّي  العلــوي  وسيشــغل 
التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس 
لشــركة إيــزي للخدمات الماليــة، ويأتي 
كنائــب  منصبــه  مــن  العلــوي  تنحــي 
إدارة  ليتولــى  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
الشــركة وقيــادة رؤيتهــا علــى مســتوى 
إســتراتيجي مــع التركيــز علــى توفيــر 
مــن  والمزيــد  البيومتريــة  التقنيــات 

الحلول المبتكرة بالبحرين.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة جمال 

الهزيــم “باألصالة عن نفســي ونيابة عن 
فإننــا  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  جميــع 
نبعــث بأطيــب تهانينــا للفريــق اإلداري 
الجديــد، بقيــادة نايف العلــوي. ونتمنى 
لهــم كل التوفيــق، ونتطلــع ُقدًمــا للعمل 

معهم خال األشهر المقبلة”.

تعيينات جديدة في “إيزي”

نايف العلوي

“أسري” تحتفي بيوم األرض بدعم “الجنوب للسياحة”
ـــا ـــاركة 30 متطوع ـــوار” بمش ـــي “ح ـــا ف ـــجير بحديقته ـــة تش ـــت حمل أقام

نظمت دائرة العالقات العامة بالشــركة العربية لبناء وإصالح الســفن “أســري” حملة 
تشــجير بحديقــة أســري بفنــدق منتجــع شــاطئ حــوار بجــزر حــوار، تزامًنــا مــع يــوم 
األرض2019 والذي يصادف 22 أبريل من كل عام بمشاركة 30 متطوًعا من موظفي 
الشركة وبدعم كبير من شركة الجنوب للسياحة متمثلة بفندق منتجع شاطئ حوار. 

وأعرب المشاركون في هذه الفعالية عن 
شكرهم وتقديرهم إلدارتي شركة أسري 
وشــركة الجنــوب للســياحة متمثلــة فــي 
فنــدق منتجــع شــاطئ حــوار؛ إلتاحتهــم 
حملــة  فــي  للمشــاركة  الفرصــة  هــذه 

التشجير. 
وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة الجنوب 
للســياحة عبــدهللا المرباطــي “يســرنا أن 
المبــادرات  هــذه  مثــل  وندعــم  نســتقبل 
التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى البيئــة 

أعــرب  كمــا  الزراعيــة”،  الرقعــة  وتنميــة 
عن شــكره لــإلدارة والعاملين في أســري 
إلقامــة  الموقــع  هــذا  اختيارهــم  علــى 
هــذه الفعاليــة، متطلعــا إلــى المزيــد مــن 
الشــركتين  كــون  والتعــاون  المبــادرات 
األم  الشــركة  مظلــة  تحــت  تنضويــان 
ممتلــكات البحريــن القابضة، كما أن هذه 
المبــادرات التــي مــن شــأنها إبــراز الــدور 
المهــم الذي تلعبه جــزر حوار في صناعة 

السياحة والترفيه في البحرين. 

ومــن جانبــه، أكــد رئيس دائــرة العاقات 
العامة لشركة أسري وائل ميرزا من موقع 
أهميــة  علــى  الشــركة  “حــرص  الفعاليــة 
الشــراكة االجتماعية ودورها الفعال في 
المؤسســاتية  العاقــات  أواصــر  تقويــة 
أهــداف ســامية  بغيــة تحقيــق  باألفــراد 

لخدمــة المجتمع”. وأضــاف “إن اختيارنا 
جــزر حــوار إلقامة هذه الفعاليــة هو نابع 
البحرينيــة  الجــزر  بهــذه  ارتباطنــا  مــن 
الجميلــة وما تحظى بــه من مكانة عالية 
لــدى شــعب البحرين بتاريخهــا وانتمائها 

وطبيعة بيئتها الخابة”.

الحد - أسري
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دشن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أمس شعار االحتفال بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي، والذي 
ستقام فعالياته برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في ديسمبر المقبل، إذ أكد المحافظ على أن البحرين كانت سباقة في 
فتح المجال للقطاع المصرفي لالســتثمارات األجنبية، في الوقت الذي كانت دول المنطقة تغلق األبواب أمام البنوك األجنبية، ما 

جعل المملكة قبلة للبنوك وساهم في تدريب وإعداد القيادات والعاملين في القطاع.

المعــراج الســتار عــن شــعار االحتفــال  ورفــع 
باليوبيــل الذهبي للقطاع المصرفي، إذ أعدت 
حافــا  برنامجــا  البحريــن  مصــارف  جمعيــة 
لاحتفــاء بالمناســبة التــي تتضمــن فعاليــات 
إصــدار  المصرفييــن،  القــادة  قدامــى  تكريــم 
طابــع تــذكاري، إصــدار عملة تذكاريــة، إصدار 
فــي  المصــارف  تاريــخ  عــن  توثيقــي  كتــاب 
البحرين بطبعة فاخرة، وإقامة معرض للصور 

والمعدات المصرفية.
بالكبيــر  “الحــدث  هــذا  أن  المعــراج  ووصــف 
بالنســبة للبحريــن، إذ شــكل ذلــك بــروز قطاع 
اقتصــادي خــارج قطــاع النفــط، محــرك للنمــو 
حصلــت  التــي  التطــورات   )...( االقتصــادي 
للقطــاع فــي الســنوات األربعيــن الماضيــة لــم 

واهتمــام  رعايــة  لــو ال وجــود  لتحــدث  تكــن 
مــن أعلــى المســتويات فــي البحريــن، وأحــب 
أن أشــير للــدور القيــادي الذي قــام به صاحب 
السمو األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء 
بمبادراتــه الكريمة منذ البداية واالهتمام بهذا 
القطــاع ورعايتــه، خصوصا أنــه كان في فترة 
رئيســًا لمجلــس إدارة مؤسســة نقــد البحرين، 
وســاهم بتطــور هــذا القطــاع وإرســاء ركائــزه 

القوية”. 
لجميــع  واعتــزازه  شــكره  المعــراج  ووجــه 
المصرفــي،  القطــاع  فــي  والقــادة  العامليــن 
فــي تطويــر  البحرينيــة  الكــوادر  إذ ســاهمت 

القطاع.
وانطلــق العمــل المصرف في البحرين مع أول 

بنك تأسس من قبل مئة عام، في العام 1920 
تحديــدا، وهــو بنك ســتاندرد تشــارترد والذي 
كان يطلــق عليــه آنــذاك اســم )البنــك الشــرقي 

المحدود(.
*%17 مساهمة القطاع بالناتج المحلي

الثانيــة  المرتبــة  المصرفــي  القطــاع  ويشــغل 
فــي القطاعــات المســاهمة في الناتــج المحلي 
اإلجمالــي بعــد النفــط، حيــث يســاهم بمعــدل 
%17 مــن الناتج المحلــي اإلجمالي، إذ يحقق 
القطاع نموا سنويا يبلغ بالمجمل نحو 10%.

وتوظــف مؤسســات القطاع أكثــر من 14 ألف 
موظــف، أكثر مــن %65 منهم بحرينيون، كما 
تحتضــن المملكــة حاليــا 382 مؤسســة ماليــة 
بمجمــوع موجــودات يبلــغ 192 مليــار دوالر، 

ومــن بيــن تلــك المؤسســات 98 بنــكا بينها 21 
مصرف إسامي.

وذكــرت جمعيــة البحريــن للمصــارف أنه على 
مــدار المئــة ســنة الماضيــة، ســجلت البحريــن 

قصــص نجاحــات كبيــرة فــي مجــال الصناعة 
المصرفية والمالية، غير أن النهضة المصرفية 
والماليــة الحقيقيــة والتــي قادها بــكل اقتدار 
وحكمــة ونظــرة ثاقبــة وبعيدة آنــذاك المغفور 

له صاحب العظمة الشــيخ عيســى بن ســلمان 
آل خليفــة طيــب هللا ثــراه وصاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
رئيــس الــوزراء الموقــر، تمــت فــي منتصــف 
الســبعينات مع إدخال تجربة بنوك األوفشــور 
البنــوك  لكبــرى  قبلــة  إلــى  البحريــن  وتحــول 
العالمية المعروفة، إلى جانب تأسيس العديد 
الكبيــرة  الخليجيــة والعربيــة  المصــارف  مــن 
التــي ال تــزال تأخــذ دورهــا في المركــز المالي 

والمصرفي العالمي المرموق للمملكة.
عدنــان  الجمعيــة،  رئيــس  أشــاد  جانبــه،  مــن 
يوســف، بجهود الجهات الرسمية والتنظيمية 
فــي البحريــن وعلــى رأســها مصــرف البحرين 
المركــزي فــي ســن التشــريعات التــي جعلــت 

البحرين قبلة للبنوك في المنطقة.
بالبنــوك  البحريــن  لــو ال ترحيــب  أنــه  وأشــار 
اإلســامية في الثمانينات لمــا نما هذا القطاع 
ليكــون هنــاك عشــرات  المصرفــي اإلســامي 

البنوك في المنطقة والعالم.

تدشين شعار االحتفال باليوبيل الذهبي لقطاع المصارف
ــة ــي ــام ــي نـــشـــأة الـــبـــنـــوك اإلس ــل فـ ــض ــف ــا ال ــه ــن ل ــري ــح ــب ــف: ال ــوسـ ــان يـ ــدنـ عـ

تدشين شعار “اليوبيل الذهبي” للمصارف بالبحرين

تلقى الرئيس التنفيذي لشــركة البحرين للتســهيالت التجارية عادل حبيل تكريما في مؤتمر وجوائز الرؤســاء التنفيذيين األكثر نجاحا وابتكارا 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2019 بتنظيم من مجلة تريندس وذلك يوم الخميس 11 أبريل 2019 في قصر وسبا العرين.

وتــم تصنيــف حبيل ضمن أفضل 10 رؤســاء 
الماليــة  الخدمــات  قطــاع  فــي  تنفيذييــن 
واالســتثمار، ضمــن الئحــة مؤّلفــة مــن أكثــر 
مــن 700 شــركة مدرجــة في أســواق األوراق 
المالية لدول مجلس التعاون الخليجّي ، بناء 
على صابة ومتانة النمو، الربحية واالمتثال 
لمعاييــر الحوكمة في القطــاع. وأعرب حبيل 
عــن بالغ ســعادته بتلقــى هذه الجائــزة القيمة 

بالنيابــة عــن جميــع منتســبي الشــركة، قائــا 
“هــذه الجائــزة تؤكــد نجــاح الرؤيــة الثاقبــة 
لشــركة البحريــن للتســهيات التجاريــة فــي 
فــي  ومؤثــر  فاعــل  اجتماعــي  حــراك  خلــق 
المجتمــع عبر تقديــم أفضل الخدمات لعماء 
الشــركة”. وأضــاف أن هــذا اإلنجــاز لــم يكــن 
ليتحقــق لــوال الدعــم والمســاندة المســتمرين 
مــن جانــب من مجلــس اإلدارة وكفاءة فريق 

العمــل فــي الشــركة. وأشــار إلــى أن الشــركة 
لتحقيــق  الســعي  تواصــل  مقوماتهــا  بكافــة 
والتــي  اإلســتراتيجية،  والخطــط  األهــداف 
الشــركة،  عمــاء  رضــا  تحقيــق  تســتهدف 

وبالتالي تحقيق نتائج مالية أفضل.
وقدم حبيل جزيل الشكر لمجلة ترندس على 
تنظيمها مؤتمر وجوائز الرؤســاء التنفيذيين 
المهــم فــي ظــل الواقــع الراهــن والتحديــات 

العديدة التي تمر بها اقتصادات العالم.
وصــرح الرئيــس التنفيــذي المشــارك لشــركة 
ميديا كويست، ألكسندر هواري، وهي شركة 
اإلعــام المنّظمــة لهــذا الحــدث “اســتنادا إلى 
النجــاح الهائــل عبر الســنوات الفائتــة، كّرمت 
للعــام  األفضــل  التنفيــذي  الرئيــس  جوائــز 
2019 كبــار الرؤســاء التنفيذييــن والشــركات 
التــي رفعــت المســتوى مــن خــال التصــدي 
للتحديــات، وتنفيــذ إســتراتيجيات جديــدة، 
وأظهــرت نمــوًا ال جدال فيــه وربحية وتميزا 

في حوكمة الشركات”.

حبيل ضمن أفضل 10 رؤساء تنفيذيين بالخليج

قال رئيس مجلس إدارة شركة “دي جي سي” االستثمارية، طالل الزين، إن الشركة تركز في استثماراتها حاليا على الشركات 
الصغيرة والمتوســطة في البحرين، مبيًنا أنها ستســتمر بتلك االســتراتيجية حيث إنها إحدى النقاط المهمة للشــركة المتمثلة 

في تعزيز الوضع االقتصادي في المملكة.

العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  خــال  وأضــاف 
العاديــة وغيــر العاديــة للشــركة، أن “دي جي 
سي” ستستمر في النظر للفرص المتاحة لها 
فــي البحريــن ودول الخليــج إذ هنــاك فرصة 
كافيــة فــي المنطقــة، الفًتــا إلــى أنــه كانــت 
هنــاك فرصــة لاســتثمار فــي إحــدى البلــدان 

األوروبية ولكن لم تتم.
من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي 
المحفظــة  إن  الحمــادي،  خالــد  للشــركة، 
االســتثمارية يبلــغ حجمهــا 13 مليــون دوالر 
متنوعة بين مشاريع صغيرة ومتوسطة في 
البحريــن، مؤكدا االســتمرار في التركيز على 

االستثمار في قطاعات الضيافة واألغذية.

حاليــا  تســتكمل  الشــركة  أن  إلــى  ولفــت 
مشــيًرا  والخليــج،  البحريــن  فــي  مشــاريع 
إلــى أنــه تــم مؤخــرا االســتثمار فــي مطعــم 
فــي جــدة وتمتلــك الشــركة فيهــا %50 فيما 
يمتلك مســتثمرون ســعوديون شباب النسبة 
العموميــة  الجمعيــة  ووافقــت  المتبقيــة. 
العاديــة علــى جميــع بنــود جــدول األعمــال، 
دينــار  ألــف   24.138 مبلــغ  تحويــل  ومنهــا 
أربــاح  وتوزيــع  القانونــي،  االحتياطــي  إلــى 
 126.400 بمبلــغ  المســاهمين  علــى  نقديــة 
ألــف دينــار، بواقــع %10.390 مــن رأســمال 
الشــركة الصــادر للســنة الماليــة المنتهية في 
2018، وأيضــا اعتمــاد مكافــأة  31 ديســمبر 

التــي  التنفيذيــة  االدارة  وموظفــي  أعضــاء 
بلغــت 31.600 ألــف دينــار عن الســنة المالية 
المنتهيــة، إضافــة إلى تدويــر مبلغ 58.9 ألف 

دينار إلى األرباح المستبقاة.
فيما صادقت الجمعية العمومية غير العادية 
على زيادة رأس المال المدفوع من 608 ألف 
دينــار إلــى 1.216 مليون دينــار ليعادل رأس 
المــال الصادر وذلــك بموجب التقريــر المالي 
المدقق للســنة المالية المنتهية، كما تم ايضا 
الصــادر  المــال  رأس  زيــادة  علــى  الموافقــة 
والمدفــوع إلــى 2.432 مليــون دينــار، وذلــك 
عــن طريــق اصدار عــدد 1.216 مليون ســهم 
ويكــون  الشــركة،  مســاهمي  بيــن  لاكتتــاب 

سعر السهم دينار واحدا.
الســنة  تغييــر  علــى  الموافقــة  أيضــا  وتمــت 
علــى  والموافقــة  مــارس،   31 إلــى  الماليــة 
تعديل المادة )18( في عقد التأســيس بشــأن 
مجلــس اإلدارة ومدته، وتعديــل المادة )21( 

بشأن اختصاصات مجلس اإلدارة.

“دي جي سي” تركز على االستثمار بـ “الضيافة واألغذية”

اجتماع الجمعية العمومية لـ ”دي جي سي”

توبلي - البحرين للتسهيالت

زينب العكري من المرفأ المالي

“عمومية” الشركة 
تغير السنة المالية 

إلى 31 مارس

حجم المحفظة 
االستثمارية للشركة 
يبلغ 13 مليون دوالر

أثناء تسلم الجائزة

علي الفردان من المنامة | تصوير خليل ابراهيم

المعــراج: “الفنتـــــك” مسألـــة “نكــــون أو ال نكـــون”
ــود أكـــبـــر ــ ــه ــ ــة وبـــــــذل ج ــديـ ــجـ ــلـ ــوك لـ ــ ــن ــ ــب ــ مـــحـــافـــظ الــــمــــركــــزي دعــــــا ال

جــدد محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي، رشــيد المعــراج، دعوتــه للبنــوك المحليــة للعــب دور أكبر والتوجــه نحو تبنــي تقديم 
الخدمات عبر التقنيات المالية أو ما يعرف بـ “الفنتك”، مشددًا على أن هذه المسألة بالنسبة للمصرف المركزي هي مسألة “نكون 
أو ال نكــون”. وأبلــغ المعــراج حشــدًا مــن الرؤســاء التنفيذيين والمســئولين في البنــوك المحلية أن القطــاع المصرفي مقبل على 
تغيرات دراماتيكية متسارعة سيجعل العمل المصرفي مختلفًا عما هو عليه اليوم، مكررًا أن “المركزي” سيأتي بمن يقوم بتبني 

التقنيات المصرفية الحديثة إذا لم تقم البنوك المحلية بما يبغي حيال ذلك.

وقــال المعــراج إن بعــض البنــوك ربمــا تريــد 
مــن المصــرف المركــزي أن يهــدأ قليــاً فيمــا 
يخص الحث على المسارعة بتبني “الفنتك” 
علــى  الماليــة  اإلضافيــة  للتكاليــف  وذلــك 
تحديــث األنظمــة واألجهــزة، التــي ســتكون 
علــى البنــوك لتنبي هــذه التقنيــات وتأثيرها 
على الربحية. وأضاف “ كان جوابنا لهم، إذا 
لــم توفــروا هــذه الخدمــة ســنقوم بتوفيرها 

عبــر جهات أخرى، ولهذا الســبب اســتحدثنا 
تصريــح  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي 
خدمــات  مــزودي  وهــي  للخدمــات  جديــد 
أنظمــة الدفــع، وهي شــركات غيــر مصرفية، 
وتــم منحهــا ترخيــص لتقديــم االحتياجــات 
علــى  تحصــل  ال  التــي  للقطاعــات  خاصــة 
مســتوى مطلــوب مــن الخدمــات المصرفية، 
مثــل العمالة األجنبيــة والمنشــآت الصغيرة، 

المجتمــع  وهدفنــا تغطيــة جميــع قطاعــات 
المصرفيــة  بالخدمــات  تســتمتع  بحيــث 
وتســهيات فــي خدمــات الدفــع، وعملنا مع 
“بنفــت” في تطوير مجموعــة من الخدمات، 
بأفــكار  تأتــي  البنــوك  نــرى  أن  وطموحنــا 
جديــدة”. وحــذر المحافــظ مــن أن خطــورة 
إنهــا  قائــا  التطــورات  هــذه  مواكبــة  عــدم 
“تقضــي علــى البنــوك التقليديــة )..( الزبائــن 

يحتاجــون ألنظمــة جديدة مغايــرة لألنظمة 
الســابقة، الجيل الجديــد ال يرغب في زيارة 
الشــباب  الخدمــة،  علــى  للحصــول  الفــرع 
ويحتاجــون  التكنولوجيــا  علــى  منفتــح 

المســتقبل  أن  مؤكــدًا  جديــدة”،  ألنظمــة 
لــم  إذا  وأنــه  الــدول  بيــن  الحــدود  ســيلغي 
يتــم توفير هــذه الخدمات محليًا فســيكون 
للزبائــن بدائــل أخــرى. وقال المعــراج: “نحن 

مقبلين في الســنوات القادمة على تطورات 
ســتنقل العمل المالــي والمصرفي إلى فضاء 
أكبر، ومطلــوب منا كجهة تنظيمية ورقابية 
العمليــات  هــذه  واســتقطاب  اســتحداث 
الحديثــة، وأدعــو جميــع البنــوك أن يأخــذوا 

بجدية هذه التطورات”.
أطلقتهــا  التــي  المبــادرات  أن  إلــى  وأشــار 
البنــوك فــي مجــال “التكنولوجيــا المالية” ما 
زالــت في بدايتها لكنها تبشــر بالخير، إال أنه 

يجب على البنوك بذل مزيد من الجهود.
واختتم حديثه “نحن في المصرف المركزي 
وأخــذ  البنــوك،  مــع  للتعــاون  مســتعدين 
الماحظات التي تساعدنا أحيانا في تطوير 

معاييرنا الرقابية”.

المؤتمر الصحافي المصاحب للفعالية

المحرر االقتصادي | تصوير خليل ابراهيم
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اطلــع وزيــر المواصــات واالتصــاالت، كمــال بــن أحمــد محمــد علــى تقاريــر مــن شــركة فرابــورت إيه جــي فرانكفــورت العالمية حــول آخر 
مســتجدات مشــروع اإلعــداد لتشــغيل مبنــى المســافرين ونقــل الحركــة الجويــة وأهم تطــورات العمليــات الرئيســية، بما في ذلــك اختبار 
مختلــف الوظائــف والُنظــم واإلجــراءات لضمــان جاهزيتها لمرحلــة نقل العمليات التشــغيلية. كما اطلع الحضور على أهــم نتائج الدورات 
التعريفية التي تجريها الشركة ألكثر من 5000 موظف وموظفة يمثلون شركة مطار البحرين والشركاء االستراتيجيين والتي بدأت في 

شهر مارس الماضي ومن المتوقع أن تستمر حتى تدشين مبنى المسافرين الجديد بالمطار. 

الثامــن  االجتمــاع  تــرأس  الوزيــر  وكان   
للجنــة الوطنيــة المعنيــة باإلعــداد لتشــغيل 
الحركــة  ونقــل  الجديــد  المســافرين  مبنــى 
التــي  الجويــة فــي مطــار البحريــن الدولــي 
 )10( رقــم  القــرار  علــى  بنــاًء  تشــكيلها  تــم 
لســنة 2017 الــذي أصــدره ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائب األول لرئيــس الوزراء، 
بــن  صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
حمــد آل خليفــة، وذلك بحضــور ممثلين عن 
بمــا  الرئيســيين،  االســتراتيجيين  الشــركاء 
فــي ذلــك شــؤون الطيــران المدنــي بالــوزارة 
ووزارة الداخليــة متمثلة في شــرطة المطار 
الجمــارك  وشــؤون  والجــوازات  والهجــرة 

المطــار  فــي  العاملــة  الخاصــة  والشــركات 
وشــركة مطار البحرين وشركة فرابورت إيه 
جي فرانكفورت العالمية لخدمات المطارات 
لجاهزيــة  شــامل  برنامــج  بتقديــم  المكلفــة 
العمليــات ونقل الحركة الجوية )ORAT( في 
مبنى المســافرين الجديد في مطار البحرين 

الدولي.
  مــن جانــب آخــر، اطلــع الحضــور علــى آخــر 
مســتجدات البرامج التدريبيــة التي ينظمها 
المقاولــون لتدريــب الموظفين على تشــغيل 
واألجهــزة  المعلومــات  تكنولوجيــا  أنظمــة 
الحديثــة المســتخدمة فــي نقــاط التفتيــش 
ومكاتب التسجيل واألمتعة من أجل ضمان 

العمل بكفاءة وفاعلية.
  وشــّدد وزيــر المواصــات واالتصــاالت على 
أهميــة المرحلــة الحالية التي تمــر بها عملية 
التجارب التشــغيلية )ORAT(، حيث يســاهم 
بــدور  االســتراتيجيين  الشــركاء  جميــع 
التجــارب  تلــك  محــوري كبيــر، إذ ال تعتمــد 
علــى الجاهزيــة اإلنشــائية للمبنــى بقــدر مــا 
تعتمــد علــى الجاهزيــة التشــغيلية لألنظمــة 
واألجهــزة التكنولوجيــة التــي تــم تركيبهــا، 
فضــًا عــن جاهزيــة موظفــي كافة الشــركاء 
تشــغيلها  علــى  وقدرتهــم  االســتراتيجيين 
واضعين في االعتبار حداثة وحساسية تلك 
األنظمة التي تحتاج إلى فهم كامل ألساليب 

استخدامها على النحو األمثل.
واالتصــاالت  المواصــات  وزيــر  وأشــار    
إلــى أن هــذه المرحلــة تتضمــن العديــد مــن 
االختبــارات المكثفــة لهــذه األنظمــة بهــدف 
التأكــد مــن أن كافة العمليات فــي المطار قد 
خضعــت للتقييــم العملــي، كمــا تشــتمل على 
فحــص لكافة األنظمــة والمرافــق والعمليات 
الظــروف  ظــل  فــي  الموظفيــن  وجاهزيــة 
الواقعيــة ومحــاكاة تجربــة الســفر، وبالتالي 

النقــص  ألوجــه  شــامل  بتحليــل  الخــروج 
أن  ذلــك  ويســتلزم  ومعالجتهــا.  المحتملــة 
يكون لدى جميع األطراف المعنية المستوى 
نفســه مــن المعلومــات باإلضافــة إلــى فهــم 
واضــح لجميــع األمــور لضمــان تطبيق جميع 
تحضيــرات البرنامــج كمــا هــو مخطــط لــه.  
وفــي ختــام تصريحــه ثّمــن الوزير كمــال بن 
الجهــات  التــي تبذلهــا كافــة  الجهــود  أحمــد 
الداخليــة  وزارة  رأســها  وعلــى  الحكوميــة 

والشــرطة  الجمــارك  شــؤون  فــي  ممثلــة 
والهجــرة والجــوازات واألمــن الوطنــي إلــى 
وشــركات  البحريــن  مطــار  شــركة  جانــب 
الخدمــات  ومــزودي  الجويــة  الخطــوط 
والموردين وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية 
باإلعــداد لتشــغيل مبنى المســافرين الجديد 
مشــيًدا بما يبدونه من تعاون ومتطلًعا لبذل 
المزيــد مــن الجهــد ومواصلــة النجــاح خال 

المرحلة المقبلة.

المحرق - شركة المطار

تدريب أكثر من 5000 موظف لتشغيل مبنى المسافرين الجديد
ــة الــمــطــار ــوزي ــه ــر مــســتــجــدات ج ــر آخـ ــاري ــق ــر “الـــمـــواصـــات” يــطــلــع عــلــى ت ــ وزي

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - ايكيا

أكد رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة على ما تشهده مملكة البحرين من نمو في قطاعات 
حيويــة، وبيئــة محفــزة عززتهــا التشــريعات والقوانيــن التــي أســهمت في تســهيل حركــة تبادل الســلع بما يخدم 

االقتصاد الوطني، ويدعم القطاع الجمركي في المملكة.

وأشــار إلــى أن القطــاع اللوجســتي 
عكســه  مضطــردا،  نمــوا  يشــهد 
حجــم التبــادل التجاري الــذي زادت 
وتيرتــه نتيجــة ســهولة اإلجــراءات 
الجمركية وانســياب حركة البضائع، 
مــن خــال تيســير عمليــة التخليص 
الجمركــي، منوهــا فــي هــذا الصــدد 
إلــى أن الزيــادة اإليجابية في حجم 
الــواردات قــد أدت إلــى زيــادة فــي 
اإليرادات الجمركية للربع األول في 
مقارنــة   %  6.3 بنســبة   2019 عــام 
الماضــي،  العــام  مــن  نفســها  الفتــرة 
حيث قــدر إجمالي اإليــرادات بنحو 
بالعــام  مقارنــة  دينــار  مليــون   52.1
الماضــي الــذي وصــل اإلجمالــي فيه 

مليــون   49 إلــى  ذاتهــا  الفتــرة  فــي 
فــي  النمــو  علــى  يــدل  ممــا  دينــار، 

الحركــة االقتصادية و التجارية في 
المملكــة وذلــك في إطــار ما تحرص 
عليــه شــؤون الجمــارك من تحســين 
اإلجــراءات الجمركيــة ورفــع جودة 
أدائهــا وتعزيــز كفــاءة خدماتهــا بمــا 
يصــب في خدمــة العمليــة التنموية 

في المملكة.
آل  حمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  وأكــد 
خليفــة أن شــؤون الجمــارك تواصل 
وتطويــر  تحديــث  علــى  العمــل 
األنظمــة واإلجراءات بما يســهم في 
تســهيل حركة المسافرين والبضائع، 
وتعزيزها تماشــيا مع إستراتيجيتها 
أداء  مســتوى  رفــع  إلــى  الراميــة 

الجمارك وتطويرها.

أعلنــت شــركة ايكيــا الرائــدة في مجــال التجزئة وتأثيــث المنزل خــال المؤتمر العالمــي لريادة األعمــال 2019 الذي 
 IKEA“ نظمته الشبكة الدولية لريادة األعمال في المملكة خال الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري، برنامج تسريع
FORWARD” لدعم رواد األعمال لتنمية أعمالهم وتوســيع نطاقها مع إمكانية الحصول على اســتثمار أو شــريك مع 

أحد أكبر تجار التجزئة في العالم.

رواد  ســيتمتع  البرنامــج،  خــال   
األعمــال المشــاركون بالوصــول إلــى 
البرنامــج  يوفرهــا  التــي  الخبــرات 
لمســاعدتهم علــى تطويــر مهاراتهــم 
للوصــول  أعمالهــم  نطــاق  وتوســيع 
النمــو.  مــن  مســتويات جديــدة  إلــى 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
ســعود  والبحريــن،  الســعودية  ايكيــا 
الســليمان، إنــه “فــي ايكيــا، نعتقد أن 
لدينا مســؤولية تجاه تبــادل المعرفة 
وإضافــة قيمة إلى جميع المجتمعات 
التــي نعمــل فيهــا، ممــا أدى بنــا إلــى 
IKEA FORWARD كمنصــة  إطــاق 
جديــدة لتنميــة مجتمعنــا مــن خــال 

ريادة األعمال. هذا سيدعم االقتصاد 
المحلي ويعززه ويحفز االبتكار الذي 
ســتعمل  اليوميــة”.  حياتنــا  يحســن 
كأداة   IKEA FORWARD مســرعة 
إلــى  الوصــول  خالهــا  مــن  يمكــن 
أهــداف جديدة وتشــجيع المزيد من 
رواد األعمــال على إطاق إمكاناتهم. 
الناشــئة  الشــركات  اختيــار  ســيتم 
الــذي  أعمالهــا  نمــوذج  علــى  بنــاء 
يعالــج أحد التحديــات األربعة وهي: 

تجربــة  وتحســين  المغيــرة،  التقنيــة 
العماء، واالبتكار في مجال التغذية 

االستدامة.
تم تصميم المسرعة لتسهيل التعاون 
بيــن الشــركات الناشــئة وايكيا حيث 
إن المســرعة ســتوفر كل الدعم الذي 
سيشمل منطقة عمل مجهزة بمكاتب 
والخبراء في مجال التجزئة وفرصة 
الوصول إلى أكثر من 400 متجر في 

50 سوًقا مختلفة. 

سيتم اختيار أربع شركات ناشئة لالنضمام إلى IKEA FORWARD، لمدة 3 أشهر  «
لمساعدتهم على تطوير وتنمية مشاريعهم. خالل مدة البرنامج، ستعمل 

الشركات الناشئة على تطوير النماذج التجريبية واكتساب خبرات في مجال 
األعمال والتكنولوجيا.

رئيس الجمارك

رئيس شؤون الجمارك: القطاع اللوجستي يشهد نموا مطردا لتطويــر المحتــوى المحلي وتعزيز المؤسســات الناشــئة

اإليرادات الجمركية بالربع األول ”IKEA FORWARD“ إيكيا” تطلق مسرعة“

تشــارك شــركة ديار المحرق، في معرض 
الراعــي  بصفتهــا   2019 للعقــار  الخليــج 
االستراتيجي للمعرض كعادتها السنوية، 
المرمــوق  الحــدث  هــذا  يحظــى  حيــث 
برعايــة كريمــة مــن لــدن رئيس الــوزراء 
الملكــي األميــر خليفــة  الســمو  صاحــب 
هــذا  وســُيعقد  خليفــة.  آل  ســلمان  بــن 
الرائــد والمتخصــص  الســنوي  المعــرض 
بالعقار والمشاريع العقارية في المنطقة، 
خــال الفتــرة مــا بيــن 23 و25 من شــهر 

البحريــن  مركــز  فــي  الجــاري  أبريــل 
الدولــي للمعارض والمؤتمــرات. وتعتزم 
ديــار المحــرق عرض مختلف مشــاريعها 
الرائدة ضمن مخططها الرئيسي، أبرزها 

البارح، والنسيم.
 وقــال الرئيــس التنفيذي للشــركة، ماهر 
الشــاعر “نفخــر برعايتنــا االســتراتيجية 
الســنوية لمعــرض الخليج للعقــار والذي 
ُيعــد أحــد أبــرز المعــارض العقاريــة التي 
تحتضنها البحرين. وســنقوم في نسخة 

هذا العام، بطرح أراضي البارح السكنية 
للتملــك الحر، وقســائم النســيم وغيرهم 
مــن مشــاريع، ممــا مــن شــأنه أن يوفــر 
للراغبيــن  ســانحة  اســتثمارية  فــرص 
بالتملك سواء من األفراد أو الشركات”.

بــارز  بموقــع  البــارح  مشــروع  ويتمّتــع 
يطــل على مناظر خابــة للخليج العربي 
والقنــاة المائيــة الرئيســية فــي المدينــة. 
ويقــّدم أراضــي مخّصصة للتمّلــك الحر، 
المرافــق  مــن  مجموعــة  يتضّمــن  كمــا 

والتســهيات العاّمــة للمجتمــع والعديــد 
من المســاحات الخارجية الرائعة لتعزيز 

سبل راحة السّكان.
المطــل  النســيم  مشــروع  يوفــر  بينمــا   
حيــاة  أســلوب  المائيــة،  القنــوات  علــى 
ا، كونــه ُيمثــل مجتمعا مســّورا  اســتثنائيًّ
بحــّد ذاتــه ممــا يضمــن أقصــى درجــات 
كمــا  للقاطنيــن.  والخصوصيــة  األمــان 
مــن  مســتويات  أعلــى  بتقديــم  يتميــز 
الرفاهية واالســترخاء في أجواء مليئة 

بالفخامــة. أمــا بالنســبة لفلــل جيــوان – 
التــي تأتــي ضمن مشــروع ديــرة العيون 
وتحــت مظلــة برنامــج ’مزايا‘ اإلســكاني 
تــم  فقــد  اإلســكان–  وزارة  مــن  م  المقــدَّ
البحرينيــة  العائــات  لمنــح  تصميمهــم 
فرصة الســكن المناســب بأســعار مائمة 

ضمن بيئة اجتماعية مريحة.

 وُيســلط معــرض الخليج للعقــار الضوء 
والمســتقبلية  الحاليــة  التطــورات  علــى 
فــي البحريــن ومنطقة الخليج الشــمالي 
األصــول  لتعزيــز  الفرصــة  توفيــر  مــع 
العقاريــة علــى الصعيــد المحلــي وكذلك 
الفرص اإلقليمية والدولية للمســتثمرين 
في العقارات التجارية والسكنية ملكية.

“ديار المحرق” تستعرض مشاريعها بـ “الخليج للعقار”
المحرق - ديار المحرق

وزير “المواصالت” لدى تفقده جهوزية المبنى الجديد بالمطار

المنامة - منارة للتطوير

التزامهــا  للتطويــر  منــارة  شــركة  جــّددت 
العقــاري  القطــاع  تطويــر  فــي  بالمســاهمة 
الرعايــة  تقديمهــا  خــال  مــن  المحلــي 
لمعــرض  ا،  ســنويًّ كعادتهــا  االســتراتيجية، 
الخليج للعقار في نســخته الســابعة، والذي 
يبــدأ أعمالــه غــًدا ويســتمر حتــى 25 أبريل 

الجاري.
بالشــركة، حســن  المنتــدب  العضــو   وقــال 
البســتكي، إن رعايــة “منــارة” لهــذا الحــدث 
العقــاري المعــروف يؤكــد أمرين أساســيين 
االلتــزام  وهمــا،  الشــركة،  عليهمــا  تحــرص 
بتقديــم كافــة ســبل الدعــم لتنميــة القطاع 
العقاري وتســهيل تداول المســتجدات بين 
مــن  واحــد،  ســقف  تحــت  أطرافــه  جميــع 
خال رعايتها لهذا الملتقى الســنوي المهم، 
واألمر اآلخر هو التواصل مع جمهورها من 
المســتثمرين والعماء واألفراد المرتقبين، 
وإطاعهــم علــى التطــورات وتقديــم كافة 
المعلومــات عــن مشــاريعها تحــت التنفيذ”. 
حصلــت  التــي   - “منــارة”  “أن  إلــى  وأشــار 

العــام الماضــي علــى رخصــة مطــور عقاري 
مــن مؤسســة التنظيــم العقــاري، كواحــدة 
المحليــة  العقاريــة  الشــركات  أوائــل  مــن 
التــي تحصــل علــى هــذه الرخصــة - تطرح 
علــى مســاحة قدرهــا 126 متــًرا مربًعا، في 
جناحهــا األكبر في المعرض، تشــكيلة غنية 
تتــراوح  والتــي  العقاريــة  مشــاريعها  مــن 
بفئــات  والســكنية  االســتثمارية  بيــن  مــا 

مختلفة”.

“منارة” تجدد التزامها بتطوير “العقاري”

حسن البستكي

“كي بي إم جي” تضيف خدمات جديدة ألنشطتها
ــة بــالــبــحــريــن ــي ــون ــان ــق ــة وشـــبـــه ال ــي ــس ــؤس ــم ــي الـــمـــجـــاالت ال فـ

قــال الشــريك ورئيــس قســم الضرائــب وخدمــات الشــركات فــي شــركة كي بــي إم جي في 
البحريــن، فيليــب نوريــه، إنه من الضروري إعادة النظر في الحلول المطروحة في الســوق 
لتتماشى مع التطورات التنظيمية والقانونية المتواصلة الجارية في المملكة وفي منطقة 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربية وخارجها، وذلك بإضافة مجموعة جديدة من 

الحلول على أنشطة الخدمات المقّدمة إلى الشركات والخدمات شبه القانونية.

  وأضــاف نوريــه “ال زالــت البحريــن ُتعتبــر 
مكاًنــا جذاًبــا لتأســيس الشــركات التجاريــة 
الجديدة. إال أّن عملية إدخال ضريبة القيمة 
المضافــة التي بوشــرت مؤخــًرا والمتواصلة 
فقــد طرحت تحّديــات إضافية حول امتثال 
الشركات لها، وحول توافق ممارسات أعمال 
الشركات التجارية المؤسّسة منذ أمد طويل 
المســتندات  فــي  الجديــدة  المتطلبــات  مــع 
وإعــداد التقاريــر الضريبيــة. لهذا الســبب، لم 

يعد تصحيح مسار األمور منذ البداية خياًرا 
إنما بات أمًرا محّتًما وال بد منه”.

فــي  مــن تجاربنــا وخبرتنــا  “انطاًقــا  وتابــع 
إدارة  علــى  الشــركات  مســاعدة  مجــال 
ضريبــة القيمــة المضافــة، فقــد تبيــن لنــا بأن 
شــهادات تســجيل الشــركات ال تتوافــق فــي 
كثيــر مــن األحيــان مــع األعمــال واألنشــطة 
يجــب  لذلــك  مزاولتهــا.  تتــم  التــي  الفعليــة 
مراجعــة االتفاقيات التجاريــة وفًقا لألحكام 

المســتقبل  فــي  المتوقــع  ومــن  والشــروط، 
النظــام  بشــأن  النزاعــات  تبــدأ  أن  القريــب 

الضريبي الجديد”.
وأوضح “يستطيع فريقنا أن يقّدم المساعدة 
النظــام  بشــأن  االستشــارية  والخدمــات 
لوائــح، وتصفيــة  للشــركات، وأي  األساســي 

العامــة  وتســجل  التســجيل،  وشــطب 
التجاريــة وخدمــات اإلرث. ويمكن التواصل 
مــع فريــق تقديــم الخدمات إلى المؤسســات 
لــدى  العامــل  القانونيــة  شــبه  والخدمــات 
الشــركة في فرعهــا بالمملكة الواقع في مرفأ 

البحرين المالي”.

المنامة - كي بي إم جي

52.1
مليــون دينـــار



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2018 -163838( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة، فعل���ى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زهره محمد صادق احمد شهاب

االسم التجاري الحالي: بوابة التمثال للمقاوالت
االسم التجاري: اف جي اف لدعم االنشطة األخرى ومكاتب التخليص

قيد رقم: 1-79853

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن  لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة عقارات بنتلي ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها / 
عبدالعزيز يوس���ف عثمان جناحي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة عقارات بنتلي 
ذ.م.م، المس���جلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 114062، طالبا 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة وودالند إلدراة العقارات ش.ش.و لصاحبها السيد/ أرجون كاندابا كاندي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 105348

بن���اء على قرار المالك لش���ركة وودالن���د إلدراة العقارات ش.ش.و لصاحبها الس���يد/ 
أرجون كاندابا كاندي ذ.م.م المس���جلة بموجب قيد رقم 105348، بتصفية الش���ركة 

اختياريا وتعيين السيد/ ARJUN KANDAPPA KANDY مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباته���م إلي���ه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

ARJUN KANDAPPA KANDY
)+973( 36155121

القيد: 28171  -  تاريخ: 17/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد: 50394-1  -  تاريخ: 15/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )6782( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليها السيدة زهرة سلمان عبدهللا طريف المالكة ل� جوهرة القصر للمالبس 
الجاه���زة )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رق���م 28171 تطلب 
تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة تضامن  برأس���مال وق���دره 20٫000 
دين���ار بحرين���ي )عش���رون ال���ف دينار بحرين���ي( وذلك لتصب���ح مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
1. جعفر عبدعلي عبدالهادي محسن

2. زينب اسماعيل غلوم حسين محمد
3. جميلة جواد احمد رشدان

4. محمود احمد منصور محمد المجيبل

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  

إليها الس���يد عبدالعزيز يوس���ف صالح الدوس���ري المالك ل� موفنغ سوبر شو 

)مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 50394-1 يطلب تحويل 

المؤسس���ة الفردي���ة إل���ى ش���ركة تضام���ن  برأس���مال وق���دره 30000 دينار 

بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

JASAR UROTHODT .1

RINSHAD CHEMMALAKUDY MARAKKAR .2

20/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -8966( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة بدرية علي عبدالحسين مبارك رمضان 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد/ عبدالحسين علي عبدالحسين مبارك

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 2-28481

اسم التجاري: مقاوالت ابو مبارك

نوع النش���اط: اكمال المباني وتشطيبها واعمال الديكور أنشطة متكاملة لدعم 
المرافق )اليشمل الخراسة واالنشطة االمنية(

20/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2019 -8197( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاضل حبيب ابراهيم مرهون

االسم التجاري الحالي: 219 للمقاوالت
االسم التجاري المطلوب: فاضل حبيب مرهون

النش���طة التجارية المطلوبة: مكاتب التخليص الجمركي انش���طة خدمات الدعم 
االخرى لالعمال � تخليص المعامالت الحكومية االنش���طة العقارية على اس���اس 

رسوم او عقود الداللة في العقارات 
قيد رقم: 32861-8
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international
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قرقاش: سياسات 
الدوحة أخرجتها من 

المنظومة العربية

اّتهمت اإلمارات، أمس األحد، قطر بعدم 
الصدق وبالرهان على الفوضى.

وكتب وزير الدولة االماراتي للشؤون 
الخارجية أنور قرقاش على حسابه على 
تويتر “ال يغيب عن الكثير من المتابعين 
أن سياسات الدوحة اإلنتهازية أخرجتها 

عمليا من المنظومة العربية وعالقاتها”.
وتابع ان قطر “غدت وكأنها تتمسك 

بصعوبة مع ما تبقى من عالقاتها 
العربية”، مضيفا “النتيجة طبيعية لمن 

راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، 
ولم يتسم تعامله بالشفافية والصدق”.

الفصح بعيد  االحتفال  أثناء  وكنائس  فخمة  فنادق  استهدفت  تفجيرات   8

مئات القتلى والجرحى في اعتداءات بسريالنكا

قتل 207 أشخاص على األقل وجرح أكثر من 450 آخرين بينهم 35 أجنبيا األحد في 8 اعتداءات استهدفت فنادق فخمة وكنائس حيث اقيمت قداديس بمناسبة 
عيد الفصح في سريالنكا، ما أثار إدانات شتى في العالم.

وقــال الناطــق باســم الشــرطة أن هــذه 
الحصيلــة تأخــذ فــي االعتبــار ضحايــا 
االنفجــارات الثمانيــة التــي وقعــت في 
الجزيــرة. واضــاف “ال يمكــن أن نؤكــد 
أنهــا هجمــات انتحاريــة”، موضحا أن 3 

أشخاص أوقفوا.
الســريالنكية  الســلطات  وأعلنــت 
منعــا للتجــول فــورا وتعطيــل شــبكات 
التواصــل االجتماعــي لمنــع نشــر “أنباء 
غير صحيحة وكاذبة” بعد التفجيرات.

وهــذه االعتــداءات التــي لــم تعلــن أي 
جهــة مســؤوليتها عنها حتــى اآلن، هي 
انتهــاء  منــذ  البــالد  فــي  منــذ  األعنــف 

الحرب األهلية قبل 10 سنوات.
ووقعــت 8 انفجارات في هذه الجزيرة 
التي تعد وجهة مهمة للسياح األجانب، 
بعــد  وانفجــاران  الصبــاح  فــي  منهــا   6

الظهر.
الســريالنكي  الــوزراء  رئيــس  وأدان 
“الهجمــات  ويكريميســينغه  رانيــل 
“الوحــدة”.  إلــى  البــالد  الجبانــة” ودعــا 
ودعــا اســقف كولومبــو مــن جهتــه، إلى 
معاقبــة المســؤولين عــن الهجمــات “بال 

شفقة”.
وعبــر البابــا فرنســيس عن “حزنــه” بعد 
االعتــداءات، مؤكــدا أنه “قريب من كل 
ضحايــا هــذا العنــف الوحشــي”.  وقــال 
في رســالة إلى الحشــود بعد كلمته إلى 
بهــذه  “علمــت بحــزن  المدينــة والعالــم 
حملــت  التــي  الخطيــرة  االعتــداءات 
الفصــح،  عيــد  يــوم  بالتحديــد،  اليــوم 

الحــزن واأللم إلــى الكثير مــن الكنائس 
وأماكن التجمعات في سريالنكا”.

وكان قائــد الشــرطة الوطنيــة بوجــوث 
جاياســوندارا حــذر قبل 10 أيام من أن 
حركة إسالمية تدعى “جماعة التوحيد 
الوطنــي” تخطــط “لهجمــات انتحاريــة 

علــى كنائــس مهمــة وعلــى المفوضيــة 
العليا الهندية”.

وقعت الهجمات األولى التي أعلن عنها 
فــي كنيســة القديــس انطونيــوس فــي 

كولومبو وفي كنيسة نيغومبو.
اإلصالحــات  وزيــر  كتــب  جهتــه،  مــن 

فــي  ســيلفا  دي  هارشــا  االقتصاديــة 
تغريــدة “اجتماع طــارىء خالل دقائق 
وعمليــات االنقاذ جاريــة”. وتحدث عن 
“مشــاهد رعــب” فــي كنيســة القديــس 
انطونيــوس وفندقيــن اســتهدفا وقــام 

بتفقدهما.

كولومبو - أ ف ب

أبوظبي - أ ف ب

سيارات إسعاف أمام كنيسة سانت أنتوني في كولومبو بعد اعتداء دام أمس )أ ف ب(

كييف - أ ف بدبي - قناة العربيةطهران - أ ف ب

بــدأ رئيــس الــوزراء الباكســتاني، عمــران خــان، أمــس األحــد، زيارته الرســمية األولى 
إليران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في هذا البلد.

وهبطت طائرته في مشــهد، ثاني المدن حيث 
ضريح اإلمام الرضا.

ومــن المقــرر أن يلتقــي خــان، الــذي توجــه إلى 
الرئيــس حســن  األحــد،  أمــس  طهــران مســاء 

روحاني ومسؤولين آخرين، اليوم اإلثنين.
وذكــرت وكالــة االنبــاء االيرانيــة الرســمية أن 
زيــارة خــان ستســاهم “فــي تطويــر العالقــات 
تســتمر  التــي  الزيــارة  وتأتــي  البلديــن”.  بيــن 
الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات  غــداة  يوميــن 
الباكســتاني بــأن المســلحين الذيــن قتلــوا 14 
مــن القــوات العســكرية واألمنية الباكســتانية 

مــن  كانــوا  الخميــس،  بلوشســتان،  فــي 
االنفصالييــن البلــوش الذيــن انطلقــوا مــن 

شــاه محمــود  الوزيــر  وقــال  إيــران. 
قرشــي إن لدى باكســتان أدلة على 

أن المهاجمين لديهم “معسكرات 
لوجســتية  وقواعــد  تدريــب 

داخــل المناطــق الحدودية اإليرانيــة المحاذية 
أن  إيــران  أعلنــت  فبرايــر،  وفــي  لباكســتان”. 
التفجيــر االنتحــاري الــذي أدى إلــى مقتــل 27 
مــن الحــرس الثــوري فــي محافظة سيســتان-

ارتكبــه  لباكســتان  المجــاورة  بلوشســتان 
العــدل”  “جيــش  جماعــة  وأعلنــت  باكســتاني. 
المســلحة التــي تشــكلت عــام 2012، وتعتبرها 

طهران “إرهابية”، مسؤوليتها عن الهجوم.
تنشــط  المجموعــة  هــذه  أن  طهــران  وتؤكــد 

خصوصا انطالقا من قواعد داخل باكستان.

وتشهد محافظة سيستان- «
بلوشستان صدامات دامية بين 

الشرطة واالنفصاليين البلوش أو 
الجماعات المسلحة. وغالبية 

سكانها من المسلمين السنة 
من عرقية البلوش، في بلد 

غالبيته العظمى شيعية.

ذكــر تلفزيــون إيران، أمس األحد، أن المرشــد األعلى للثورة اإليرانية، آية هللا 
علي خامنئي، عّين قائدا جديدا للحرس الثوري.

وأفــادت وكالــة الجمهورية اإلســالمية 
لألنبــاء “إيرنــا” أن خامنئــي أعفى قائد 
الحــرس الثــوري، محمد علــي جعفري، 
مــن مهامه، وعّين نائبه، اللواء حســين 

سالمي، خلفًا له.
عــن  مرســوم  فــي  خامنئــي  وأعــرب 
فــي  خدمتــه  خــالل  لجعفــري  شــكره 
منصــب قائد الحرس الثــوري اإليراني 

الذي تواله منذ 1 سبتمبر2007.
وضعــت  الماضــي،  أبريــل   15 وفــي 
اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  واشــنطن، 
الحــرس  قائــد  اإلرهــاب.  علــى الئحــة 
الثــوري، حســین ســالمي، مــن موالیــد 
دخــل  كلبايجــان.  مدينــة  فــي   1960
العــام 1979 كليــة العلــوم والصناعــات 
فرع الهندسة المكانيكية، وبعد الثورة 
اإليرانيــة، وتزامنا مع الحرب العراقية 

اإليرانية، التحق بالحرس الثوري.
عاتقــه  علــى  أخــذ  الحــرب  وخــالل 
كردســتان  جبهــات  فــي  مســؤوليات 
واألحــواز فــي الفرقــة 25 كربالء و14 
البحــري  نــوح  ومقــر  الحســين  اإلمــام 
التابــع للحرس الثــوري، وعقب الحرب 
تخــرج فــي كليــة القيــادة العســكرية، 
فــي  الماجســتر  شــهادة  يحمــل  وهــو 
اإلدارة الدفاعيــة مــن جامعــة الجامعة 
الحرة، وفي نفس الوقت واصل إكمال 

دراسته في جامعة العلم والصنعة.

أما قائد الحرس الثوري المقال  «
اللواء، محمد علي جعفري، وُيعرف 
بـ )عزيز جعفري( أو )علي جعفري(، 

فقد تم تعيينه قائدا للحرس 
الثوري من قبل المرشد األعلى 

خلفا للواء يحيى رحيم صفوي.

فــاز الممثــل الكوميــدي فولوديميــر زيلينســكي، أمــس األحــد، فــي االنتخابــات الرئاســية 
األوكرانيــة بأغلبيــة ســاحقة أمام منافســه الرئيــس المنتهية واليته بترو بوروشــنكو، لتبدا 
بذلك صفحة جديدة غير واضحة المعالم في بلد يشهد حربا على أبواب االتحاد األوروبي.

وبعــد حملــة انتخابيــة اســتمرت 4 أشــهر 
وخرجــت عن المألوف اعتمد فيها أساســا 
على شــبكات التواصل االجتماعي، فاز ب 
73 % مــن االصــوات فــي الجولــة الثانيــة 
عنــد  اســتطالع  بحســب  االقتــراع،  مــن 
خــروج الناخبيــن مــن مكاتــب التصويــت 
أنجــزه مجمــع “ايكزت بول ناشــونل” الذي 

يضم 3 معاهد استطالع.
وأقر بورشنكو بهزيمته وهنأ زيلينسكي.

زيلينســكي  فــوز  أن  موســكو  واعتبــرت 
يريــدون  األوكرانييــن  أن  يعنــي 

“التغيير”. 
فــي  زيلينســكي  وقــال 
تصريح أمــام أنصاره من 
مقــر حملته “لــن أخذلكم” 
األوكرانييــن  خاطــب  ثــم 

ومعهــم الــدول التــي كانت تــدور في فلك 
االتحــاد الســوفياتي الســابق “أنظــروا، كل 

شيء ممكن”.
وبعد 5 ســنوات من ثورة الميدان المؤيدة  
قلــب  مجــددا  األوكرانيــون  قــرر  للغــرب، 
الطاولــة لكــن هذه المرة عبــر انتخابات لم 
تخل من مواقف غير اخالقية لكنها جرت 
فــي مجملهــا بهــدوء وفــي نطــاق احتــرام 

المعايير الديمقراطية.

وأمل وزير الخارجية الروسي  «
سيرغي الفروف االحد أن تبقى 
كييف بعد االنتخابات ملتزمة 

اتفاقات مينسك للسالم في 2015 
التي كانت أتاحت خفضا 

كبيرا لمستوى العنف في 
منطقة النزاع.

الممثل لزيلينسكي رئيسا ألوكرانياخامنئي يعين قائدا جديدا للحرس الثوريرئيس وزراء باكستان في إيران وسط أجواء توتر
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القاهرة - رويترز

أفــادت مصــادر لـ”العربية”، أمس األحد، بإحباط هجــوم إرهابي على مركز مباحث 
الزلفي وهو مركز أمني تابع ألمن الدولة يقع شمال الرياض.

 4 مقتــل  “العربيــة”،  مراســل  وأكــد 
مهاجميــن، حســب األنبــاء األوليــة، وأن 
فــي  المباحــث  مركــز  مهاجمــي  جميــع 

الزلفي سعوديون وينتمون لداعش.
وأوضح المتحدث الرســمي لرئاسة أمن 
بالرئاســة  األمنيــة  الجهــات  أن  الدولــة 
تمكنــت عنــد الســاعة )9:49( مــن صبــاح 

أمس من إحباط عمل إرهابي اســتهدف 
مركــز مباحــث محافظــة الزلفــي. وبيــن 
الدولــة تصــدت  أمــن  رئاســة  قــوات  أن 
للمهاجمين، ما أســفر عــن مقتلهم جميعًا 
وعددهم 4 إرهابيين، فيما أصيب 3 من 
رجــال األمــن بإصابــات طفيفــة يتلقــون 

على إثرها حاليا العالج الالزم.

أدلــى المصريــون بأصواتهــم، أمس األحد، لليــوم الثاني في اســتفتاء يطلب منهم 
االختيار بين تأييد أو رفض تعديالت دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي 

إمكانية البقاء في الحكم حتى العام 2030.

ودعــت الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات 
الماضــي  األســبوع  المصرييــن 
للمشــاركة في االستفتاء الذي يجري 
على 3 أيام وذلك بعد يوم من موافقة 
التعديــالت  علــى  النــواب  مجلــس 
بأغلبيــة 531 عضــوا مقابــل 22. ومن 
المتوقــع تأييــد الناخبيــن للتعديالت. 

المتحــدث  الشــريف  محمــود  وقــال 
لالنتخابــات  الوطنيــة  الهيئــة  باســم 
إن اإلقبــال علــى االقتــراع كان جيدا. 
وأضاف في مؤتمر صحافي ”الكثافة 
التــي نراها )فــي مراكز االقتراع( تدل 
شــاركت  الشــعب  أطيــاف  أن  علــى 

بشكل كبير“.

مقتل دواعش بهجوم فاشل على مركز أمني بالرياض

المصريون يقترعون لليوم الثاني على تعديالت دستورية

أعلنت وزارة الخارجية االميركية أمس أن العديد من المواطنين  «
األميركيين قتلوا في اعتداءات سريالنكا، بدون تحديد عددهم. وقال 

وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان “نؤكد أن العديد من المواطنين 
األميركيين بين القتلى”. واضاف بومبيو ان “الواليات المتحدة تدين 

بشدة االعتداءات االرهابية في سريالنكا صباح الفصح”، معتبرا ان هذه 
االعتداءات “تظهر مجددا الطبيعة الوحشية لالرهابيين المتطرفين 

الذين يريدون فقط تهديد السالم واألمن”.

أدانت مشيخة األزهر في مصر االعتداءات الدامية التي وقعت في  «
سريالنكا أمس في بيان. وقال شيخ األزهر أحمد الطيب، حسب البيان، 

“ال أتصور آدميا قد يستهدف اآلمنين يوم عيدهم”. وأضاف الطيب 
“هؤالء اإلرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل األديان”. وكان 
شيخ األزهر التقى بابا الفاتيكان فرنسيس في فبراير في االمارات 

ووقعا معا وثيقة “االخوة االنسانية من أجل السالم العالمي”.

األزهر يدين االعتداءات الدامية في سريالنكا

دبي ـ العربية.نت دبي - العربية.نت

قــال رئيــس المجلــس االنتقالــي الســوداني عبدالفتــاح البرهــان إن المجلــس سيســلم 
الســلطة للشــعب دون تأخير. وأضاف أن القوى السياســية قدمت أكثر من 100 رؤية 
وتــدرس اللجنــة السياســية هــذه الــرؤى، ونتوقــع أن نكــون ســلمنا الــردود عليهــا قبل 

نهاية األسبوع.

مقاليــد  تســليم  اســتعداده  البرهــان  وأعلــن 
الحكم “غدًا” إذا اتفقت الساحة السياسية.

وعــن إطــالق ســراح المعتقليــن السياســيين 
قــال  القياديــة،  المناصــب  بعــض  وهيكلــة 
رئيــس المجلــس االنتقالــي إن إعــادة الهيكلة 
زمنــًا  وتحتــاج  وشــائك،  طويــل  موضوعهــا 
النظــام  مؤسســات  ألن  بدأنــا،  لكننــا  طويــالً 

السابق “نخرها الفساد”، كما وصف.

وفضــل البرهــان، خــالل المقابلــة التــي بثــت 
قنــوات  عــدة  علــى  أيضــًا  مشــترك  بشــكل 
ســودانية، أن تكون هنــاك حكومة تكنوقراط 

في المرحلة االنتقالية.
معتقــل  أي  هنــاك  يكــون  أن  البرهــان  ونفــى 
تــم إطالقهــم  الســودان، وقــد  فــي  سياســي 
جميعًا بال استثناء. أما عن رفع السودان من 
قائمة العقوبات، فأعلن أن الواليات المتحدة 

طلبــت وفدًا لمناقشــة رفع الســودان، وقد تم 
تشكيل وفد فعالً ينطلق قريبًا لواشنطن.

أعلن رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، 
أمــس األحد، أن عدم تنفيذ اتفاق ســتوكهولم 
المجتمــع  مصداقيــة  يضــع  الحديــدة  بشــأن 
الدولــي علــى المحــك، ويؤكــد أن ميليشــيات 

الحوثي ال تحترم أي اتفاقات.
وقال البركاني، خالل لقائه ســفير روســيا لدى 
اليمن، فالديمير ديدوشــكين، إن تعثر االتفاق 
يشــكل انتكاســة لعمليــة الســالم التــي تقودها 
األمم المتحدة. كما أكد حرص مجلس النواب 
الشــرعية  الســالم  واســتعادة  تحقيــق  علــى 
وأن  االنقــالب،  وإنهــاء  الدولــة  ومؤسســات 
يعود اليمن عامل استقرار في المنطقة كدولة 
تمارس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق 

اإلنســان، وفق وكالة األنباء اليمنية الرســمية. 
كذلــك تطــرق إلى اإلجــراءات التعســفية التي 
تقــوم بهــا الميليشــيات ضــد مختلــف الفئــات 
ممتلــكات  لمصــادرة  الســعي  آخرهــا  اليمنيــة، 
اجتمــاع  حضــروا  الذيــن  البرلمــان،  أعضــاء 
المجلس في ســيئون، واعتقــال أقاربهم، وهو 

أمــر لم يســبق له مثيــل في التاريــخ، ويخالف 
وأضــاف  البرلمانيــة.  والقيــم  المواثيــق  كل 
البركانــي أن الشــعب اليمني أصبــح يعاني من 
ظــروف قاســية، والمأســاة اإلنســانية تتفاقــم 
وعــدم  الحوثــي  االنقــالب  اســتمرار  بســبب 

خضوعه للسلم.

عبدالفتاح البرهان

من لقاء رئيس البرلمان اليمني مع سفير روسيا لدى اليمن 

البرهان: الرد على رؤى القوى السياسية قبل نهاية األسبوع رئيس البرلمان اليمني: مصداقية المجتمع الدولي على المحك

تسليم السلطة للشعب السوداني دون تأخير استمرار االنقالب يفاقم المأساة اإلنسانية

بومبيو: مقتل العديد من األميركيين في االعتداءات

أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة،  «
تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي 

مبالغها إلى 3 مليارات دوالر أميركي. وشملت حزمة المساعدات تقديم 

500 مليون دوالر من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني. كما 
سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية االحتياجات الملحة للشعب السوداني 

الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

احتجزت ميليشيات الحوثي 20 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج  «
الغذاء العالمي تحمل مساعدات إغاثية ومشتقات نفطية 
خاصة بالمستشفيات في محافظة إب وسط اليمن. وقال 

وزير االدارة المحلية رئيس اللجنة العليا لإلغاثة في اليمن، 
عبدالرقيب فتح، إن هذه اإلجراءات اإلرهابية تتنافى مع كل 

أخالقيات العمل اإلنساني ومبادئ األمم المتحدة.

3 مليارات دوالر دعم سعودي إماراتي للسودان الحوثيون يحتجزون عشرات الشاحنات اإلغاثية الخاصة بإب



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

وزارة الشباب والرياضة... 
ال يمكن تجاهل الصحافة

يشدد دائما سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظه هللا ورعــاه على ضرورة 
التعاطــي اإليجابــي مــع الصحافــة مــن قبــل الــوزارات والجهــات 
الحكومية مع مشــاكل المواطنين واالهتمام بما تنشــره الصحافة 
عنهــم ومعالجــة القصــور، إذ يجــب أن يشــعر المواطن بــأن وزراء 
ومســؤولي الحكومــة قريبون منه، وأبوابهــم مفتوحة أمامه، وأن 
تبادر في الوقت نفسه الوزارات بالرد على كل ما يثار بشأنها عبر 

وسائل اإلعالم.
بتاريــخ 4 أبريــل طلبنــا من وزارة الشــباب والرياضة إطالعنا على 
ســبب تأخيــر تثبيــت مواطنــة مــن أصحــاب العقــود المؤقتــة فــي 
وظيفتهــا، الســيما أنهــا تعمــل بنظــام جزئــي فــي إدارة األنشــطة 
الشــبابية منــذ 2017، وتــم طلــب تثبيتهــا مــن قبــل اإلدارة نظــرا 
للحاجــة إليهــا وقامت باإلجــراءات الالزمة للتثبيــت )من الفحص 
الطبــي والبصمات وموافقة الخدمة المدنية( وذلك نظرا لكفاءتها 
وإخالصها في العمل وبشهادة مسؤوليها، كما طلبنا كصحافة وهذا 

حــق مشــروع عدد الموظفيــن بعقود فــي الوزارة ومــا اإلجراءات 
المتبعــة، لكــن مــع األســف لغايــة اآلن لــم تــرد الــوزارة علــى طلــب 
الصحافــة وكأنهــا تســير فــي طريق مضــاد – والصحافة- بالنســبة 
لهــا خصــم ونــد ال يطــاق، مــع أن مــا طرحنــاه ينــدرج تحــت حرية 
الصحافــة وحــق االطــالع علــى المعلومــات فــي جميــع المجاالت، 
والقيــادة حفظهــا هللا ورعاهــا فتحــت للكتــاب والصحافيين آفاقا 
الفعــال والنشــط، إذ ال يمكــن للصحافــة  للعمــل  واســعة وجديــة 
أن تــؤدي دورهــا الكامــل باتســاع المســافات بينهــا وبيــن مختلــف 

الجهات.

هل اإلخوة في العالقات العامة بالوزارة لم يرصدوا الشكوى واالستفسار  «
ويقوموا بدورهم على أكمل وجه، إذ ال يمكن تجاهل الصحافة بهذه 

الصورة والمشكلة المطروحة تحتاج إلى إجابات بصورة مباشرة، 
فالقيادة توجه باستمرار إلى تثبيت الموظفين المؤقتين وتعمل بشكل 

جدي على حل هذا الملف، فهؤالء مواطنون ومن حقهم االستقرار 
الوظيفي والمهني والطمأنينة بدل الجلوس في أعماق المجهول.
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ثالوث نظام الماللي: الجهل والفقر والمرض
ال يجــب أبــدا أن ننتظــر من نظــام الماللي أن يعمل 
والرخــاء  التقــدم  أســباب  وانتشــار  شــيوع  علــى 
والحضارة والثقافة وقيم الحرية وحقوق اإلنسان 
لــو قــام بذلــك  والمســاواة بيــن الجنســين، إذ إنــه 
فإنــه أشــبه بذلك الــذي يحفر قبره بيديــه، فالتقدم 
والقضــاء علــى الجهــل واألميــة وتحســن األوضاع 
االجتماعيــة واالقتصادية والمعيشــية وغيرها من 
المســائل اإليجابيــة، كلهــا تعتبر ليســت غير مفيدة 
للنظام اإليراني بل معادية له من كل النواحي ألنه 
مــن دون شــيوع الجهــل والفقــر والمــرض ال يمكــن 
أبــدا لهذا النظام وقيمه وأفكاره الرثة المتخلفة أن 

تدوم.
نظــام  برلمــان  فــي  األبحــاث  مركــز  يقــدر  عندمــا 
ال  الذيــن  األمييــن  عــدد  لــه  تقريــر  فــي  الماللــي 
يعرفــون القــراءة والكتابــة علــى اإلطــالق بقرابــة 
أرقامــا  تؤكــد  العالميــة  واإلحصائيــات  مالييــن   9
علــى ممارســة  دائمــا  النظــام دأب  هــذا  أكبــر، ألن 
الكــذب والخــداع وعــدم تقديم األرقــام الصحيحة 
والســيما تلــك التي من شــأنها أن تدينــه وتفضحه، 
رغــم أننــا نجد أن رقــم 9 ماليين رقم كبير ال يمكن 
االســتهانة بــه في بلد يتمتــع بإمكانيــات كبيرة من 
مختلف النواحي بحيث لو تم اســتغاللها بالطريقة 
المناســبة والمطلوبــة فــإن إيران ســتصبح متقدمة 
ومتطــورة مــن مختلــف النواحي، لكــن كيف يمكن 
للدجــل والشــعوذة والكــذب والخــداع أن تســتمر 
وتعيش إلى جانب الحقيقة والعلم والتقدم والفكر 

التنويري والمبادئ اإلنسانية؟

هــذا النظــام منــذ اســتالمه الحكــم وفــر األرضيــة 
واألجــواء المناســبة جــدا لشــيوع وانتشــار ثالــوث 
هنــاك  يوجــد  ال  إنــه  إذ  والمــرض،  والفقــر  الجهــل 
أي اهتمــام كاف ومناســب بالتعليــم بــل إن معظــم 
مدارس البالد متهالكة وآيلة لالنهيار، والمعلمون ال 
يتلقون رواتبهم ألشــهر طويلة كما ال يحظون بأية 
امتيــازات، كمــا أن المستشــفيات والمســتوصفات 
والخدمــات الطبيــة بصــورة عامــة دون المســتوى 
المطلــوب بكثيــر، بل إن معظم أبنية المستشــفيات 
واألماكــن الصحيــة األخــرى فــي حالــة يرثــى لهــا 
األوضــاع  أمــا  المــدارس،  مــن  أفضــل  وليســت 
المعيشــية فحدث وال حرج بســبب سياسات ونهج 
لــم تعــد هنــاك فــي  النظــام القرووســطائي حيــث 
المجتمــع اإليرانــي طبقــة وســطى بــل إن أغلبيــة 
الشــعب صــارت تعيــش تحــت خــط الفقــر وهــذه 

النسبة في تصاعد وتزايد مستمر.

طوال 40 عاما من حكم هذا النظام الرجعي  «
القمعي، لم يتم تقديم أي شيء للشعب اإليراني 
سوى الجهل والفقر والمرض، واألسوأ من ذلك 
أنه كلما مر الوقت كلما ازدادت األوضاع سوءا، 

ومن هنا فإن الشعار الذي رفعته منظمة 
مجاهدي خلق بإسقاط النظام وأكدت عليه وظلت 
متمسكة به رافضة كل الحلول والطروحات األخرى 

المتقاطعة معها، فإن ذلك لم يكن اعتباطا، إنما 
ناتج عن معرفة كاملة بهذا النظام والتأكد من أنه 

ال يوجد أي خير أو أمل به بل حتى أنه يستحق أكثر 
من السقوط!. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

 إن معظم أبنية المستشفيات  «
واألماكن الصحية األخرى في 
حالة يرثى لها وليست أفضل 

من المدارس

المحترم الواثق... 
ال المرتعد الخائف

مــا إن اطمأننــُت إلــى أن اإلشــارة المروريــة للشــارع المقابــل صــارت 
حمــراء، حتــى تحركــت بســيارتي، وما كدت أفعل حتى أفاجأ بشــاب 
آسيوي ارتسمت على مالمحه ابتسامة واسعة وهو يسير في عرض 
الشارع وعيناه مسّمرتان في هاتفه الذكي... لم يرني حتى وأنا على 
بعد أمتار منه، لم يحفل بأّي شيء، لم يدرك أنه كان على بعد لحظات 

من حادث ربما كّلفه الكثير.
هذا الشــاب، ومئات الماليين حول العالم يســتعملون الهواتف الذكية 
بشــكل خاطئ، وقيل ما قيل عن تحويلها ســلوكياتنا ومشــاعرنا، عن 
طريقهــا ومــا تحملــه مــن برامــج التواصــل االجتماعي، حتــى قيل إن 
تأثيرهــا على المســتخدم يقارب تأثير متعاطــي الكحول في انفصاله 

عما حوله، واإلدراك البليد والمتأخر.
تــزداد الشــكوى مــن وســائل التواصــل االجتماعــي ألنهــا وراء الكثيــر 

مــن الشــرور في العالم، كالتحريض، وخطــاب الكراهية، واالنحرافات 
بأنواعهــا، والســؤال هنــا عما إذا كانت هناك جهة تســتطيع ضبط هذه 
القنوات، وعدم تركها على ما أرادت لتفعل ما تشاء، لذلك تقوم بعض 

الدول بوضع قوانين لضبط هذه الوسائل.

الشاب اآلسيوي ذاك كغيره من خلق الله، قد تردعه القوانين التي تمنع  «
استعمال الهاتف في الشارع، ألنه من الواضح أن الخطر كبير سواء 
للسائق أو الماشي، أو قد يحتاج إلى حادث يهّزه هزّاً فيغير قناعاته، 
ويحتاج مع ذلك إلى الوعي حتى يمارس تواصله االجتماعي كإنسان 

واثق ال كإنسان وجل، وإن تمت تربية اإلنسان الواعي بأهمية التواصل 
االجتماعي، والكيفية األفضل للتعامل مع كل منّصة، سيتكون لدينا 

مجتمع واع.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

منذ قيام دول الرباعي العربي بعزل تنظيم الحمدين وقطع العالقات 
معــه بســبب إصــراره علــى دعــم اإلرهــاب وزعزعــة اســتقرار الــدول 
العربيــة، منــذ ذلــك الحيــن وهــو ينفــق المليــارات مــن أجــل تشــويه 
صــورة المملكة العربية الســعودية باســتخدام المــال الذي يغدقه على 

المأجورين في وسائل اإلعالم الغربية.
إعــالم  تــرك  خاشــقجي  جمــال  الســعودي  الصحافــي  حادثــة  وبعــد 
الحمديــن كل مــا يرتكــب فــي العالــم مــن جرائــم ضــد اإلنســانية وبدأ 
ترديد اســطوانته المشــروخة ليال ونهارا عن هذه الحادثة، ولم يشغل 
نفســه بكــون الدولــة التي ينتمي إليها خاشــقجي فتحــت تحقيقا في 
األمــر وقامــت بمعاقبة المتورطين وقامت بإعفاء مســؤولين كبار من 

مناصبهم وتم تحويل األمر كله لساحات القضاء. 
لكــن عائلــة جمال خاشــقجي، باعتبارها عائلة ســعودية تحترم الدولة 
المقيــت  اإلصــرار  هــذا  رفضــت  رايتهــا،  تحــت  وتعيــش  الســعودية 
مــن وســائل اإلعــالم التابعــة للتنظيــم علــى اإلســاءة للمملكــة العربية 
الســعودية، عائلــة خاشــقجي وجهــت صفعــة قوية للتنظيــم ورفضت 
قيــام وســائل إعالمــه ومــن فيهــا مــن مرتزقــة بالمتاجــرة بــدم جمــال 
العربيــة  للمملكــة  اإلســاءة  فيــه  ترفــض  بيانــا  فأصــدرت  خاشــقجي 

السعودية.
فإلى متى ســيظل إعالم تنظيم الحمدين يردد اســطوانته المشروخة 
ويتحــدى دوال أكبــر منــه في كل شــيء؟ وإلى متى ســيظل يعتقد أن 
المــال يصنــع له كل شــيء ويعتقد أن الحماية الخارجية ســتنقذه من 

الغرق؟ 

العالم سيتغير ولن تدوم التوازنات التي يستمد منها بقاءه،  «
وليس له سوى العودة إلى االحتماء بالعروبة والعرب الذين 

طالما تعرضوا لعربدته.

صفعة إلعالم الحمدين

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

أقدمت القوات اإليرانية الُمسلحة وبمساعدة قوات االستعمار البريطاني 
باحتالل إقليم األحواز العربي في العشرين من أبريل 1925م بعد أن تم 
القبض على حاكمها وأميرها )الشــيخ خزعل الكعبي( واقتياده أســيًرا إلى 
طهــران. إنهــا أول نكبــة عربيــة، ومع قســوة الحياة التي يعيشــها الشــعب 
األحــوازي علــى أرضــه مــازال ثائــًرا بانتفاضاتــه رافًضــا ُحكــم االحتــالل 

وجبروته، ُمعلًنا انتماءه إلى األرض العربية.
حــارب االحتــالل اإليرانــي األحــواز أرًضــا وشــعًبا، فدمــر بيئتهــا وســرق 
ثرواتهــا وَهجَر شــعبها واســتبدلهم بالُفرس، واســتولى علــى مياهها ببناء 
السدود وعندما تجتاح الفيضانات واألمطار األحواز ُتدمر الُمدن والُقرى 
األحوازيــة وتجــرف معهــا المــزارع والممتلــكات. إن الســدود التــي بناهــا 
النظــام اإليرانــي )25 ســدا علــى نهر كارون، 7 ســدود على نهــر الكرخة، 8 
ســدود علــى نهــر الجراحــي( باإلضافة إلى عمليــات نقل الميــاه األحوازية 
بواســطة األنفــاق إلــى المحافظــات المركزيــة فــي إيــران جعلــت األنهــار 
األحوازيــة يابســة ودمــرت بيئتهــا الزراعيــة وجففت )هــور العظيم وهور 
الفالحيــة(، فهــذه الســدود ليســت مشــاريع إصالحيــة كمــا تدعــي قــوات 
االحتــالل بــل هي مشــاريع ُمدمرة وخطرة على شــعبنا العربــي األحوازي 

ووجوده.
إن علم األحواز يرتفع عالًيا في سماء ُكل الدول التي يتواجد عليها أبناء 
األحواز في ُكل عام في العشرين من أبريل، ُمتمسكين ومعهم أبناء األمة 
العربيــة بعروبة األحواز، مؤكدين حقهم المشــروع فــي مقاومة االحتالل 
وعدالــة قضيتهــم وتطلعهــم للتحرر والخــالص من براثــن االحتالل. )94( 
عاًمــا وأبنــاء األحواز َيْكبرون ُعمًرا فــي األحواز وفي المهجر وَيكبر معهم 

ُحبهم ألرضهم ويتسع رفضهم االحتالل.
إن األحوازييــن وبعــد )94( عاًمــا مــن االحتــالل يؤكــدون أن األحــواز حٌق 
يأبي النسيان، ويدعون أبناء أمتهم العربية واإلسالمية والعالم أجمع أن 
يقفوا معهم وقفة عدل وحق مع حقهم المسلوب ومن أجل نيل حريتهم 

والخالص من االحتالل وسياساته العنصرية. 

إن احتالل األحواز بداية للدور التآمري اإليراني على المنطقة العربية  «
والذي استمر ليومنا على البحرين وأقطار الخليج العربي والعراق 

ولبنان واليمن وسوريا وأينما وطأت أقدامهم، فهي دولة قامت 
على تاريخ طويل من الجرائم ضد الشعوب غير الفارسية وضد 

اإلنسانية بدعمها اإلرهاب وممارساته، لكن النصر قريٌب بإذن الله.

حٌق يأبى النسيان

عبدعلي الغسرة



أعرب فرســان قفز الحواجز عن بالغ شــكرهم 
وعميق امتنانهم لممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة الرئيــس الفخــري 
لالتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة؛ على 
كل مــا يقدمــه  ســموه مــن دعــم ومســاندة 
والرياضييــن  البحرينيــة  للرياضــة  واهتمــام 
البحرينييــن عموًمــا ورياضــة قفــز الحواجــز، 
وأعربــوا عــن شــكرهم وامتنانهــم العميقيــن 
االتحــاد  رئيــس  األولمبيــة  اللجنــة  لرئيــس 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة علــى كل الدعم الــذي يقدمه 

لرياضة قفز الحواجز.
الــذي  الكبيــر  الدعــم  علــى  الفرســان  وأثنــى 
يقدمــه االتحاد الملكي للفروســية وســباقات 
القــدرة وعلــى رأســه رئيــس مجلــس اإلدارة 
نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة ســمو 
الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة، وجميع 
المنظمــة  واللجنــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
لــكل مــا بذلوه مــن أجــل الوصول بمســابقات 
وبطوالت قفز الحواجز لألفضل المســتويات 

وتوفير األجواء المثالية للتنافس.

 داد اهلل: موسم رائع ومثير
وعن مستوى الموسم المنصرم أوضح محمد 
داد هللا مديــر بطــوالت قفــز الحواجز أن هذا 
المواســم وقــال  لبقيــة  الموســم كان مغايــًرا 
“عمدنــا هذا الموســم ومنذ أول بطوالته على 
تغييــر ارتفاعــات الحواجــز وهــو أمــر جديــد 
نقــوم بــه بالتنســيق مــع اإلخــوة فــي االتحاد 
الملكي، وكانت فكرة ناجحة ومشروع ساهم 
فــي رفع مســتويات الفرســان، وخلــق أجواء 
تنافسية مثيرة، وحرصنا في كل بطولة وكل 
مســابقة على تصميم مســالك مثيرة وشــيقة 
للفرســان والجمهور، إذ قام مصممو المســالك 
بتصميم مســالك دولية ومثيرة للفرســان في 
مختلــف المســابقات وخلقــت هــذه المســالك 
نوعــا مــن اإلثــارة والتشــويق وســاهمت فــي 

رفع مستوياتهم الفنية”.
الفرســان  “مســتويات  هللا  داد  وأضــاف   
وجوهــا  وشــاهدنا  رائعــة،  كانــت  الناشــئين 
جديدة هذا الموسم اعتلت منصات التتويج 
وزاحمــت  األولــى  المراكــز  علــى  ونافســت 
الكبــار فــي مســابقاتهم، نقدر جهود الفرســان 
واإلســطبالت المحليــة والمشــاركة النســائية 
والفضــل  رائًعــا  موســًما  كان  لقــد  المميــزة، 
والرياضيــة  الشــبابية  المســيرة  لقائــد  يعــود 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  بالمملكــة 
خليفــة ودعمه المســتمر والالمحــدود لجميع 

دائًمــا  تشــجع  التــي  ومبادراتــه  الرياضييــن 
لالتحــاد  إلــى  إضافــة  والرياضييــن  الشــباب 
الملكــي وعلى رأســه ســمو الشــيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة”. 

 موسم رائع
الفــارس الصاعــد معيــوف الرميحــي أعــرب 
الموســم  بمــا حققــه هــذا  بالــغ ســعادته  عــن 
وقــال “كان موســًما رائًعــا شــهدنا فيــه اإلثارة 
النتائــج  مــن  العديــد  حققــت  والتشــويق. 
كانــت  الموســم  هــذا  المنافســة  والكــؤوس. 
لتحقيــق  مســتعًدا  كان  فالجميــع  أصعــب، 
المراكــز المتقدمــة ولــم يكــن ســهاًل الوصــول 
لمنصــة التتويــج. الشــكر واالمتنــان العميــق 
لقائد الشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة قــدوة الرياضييــن بالمملكة، 
وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وسمو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة على الدعم 
الســخي والالمحــدود لرياضــة قفــز الحواجز 
بالمملكــة. أشــكر كل مــن ســاندني ودعمنــي 

ووقف معي في الموسم المنصرم”.

 الحداد: مستويات راقية 

قدمها الفرسان في الميدان

أحــد  وهــو  الحــداد،  فاضــل  الفــارس  قــال 
الفرســان الذين يجمعون في مشاركاتهم بين 

مســابقات قفز الحواجز وسباقات القدرة، إن 
“بطــوالت االتحــاد الملكــي في قفــز الحواجز 
هذا الموسم رائعة جًدا، فالدعم الذي تحظى 
بــه رياضــة الخيــل عموًما فــي المملكــة أظهر 
لنا مســتويات تنافســية عاليــة. نحن في قفز 
الحواجــز عندمــا ندخــل كل بطولــة نســتعد 
لهــا جيــًدا وهــذا واضح مــن خالل مــا يقدمه 
اهتمامهــم  ويؤكــد  الميــدان  فــي  الفرســان 

الشخصي بتطوير مستوياتهم”.
وفي ختام حديثه أعرب الحداد عن سعادته 
بمــا حققــه هــذا الموســم وصعــوده منصــات 
التتويــج فــي الكثيــر مــن ســباقات الموســم 
المنصرم وأنه ســيضع خطة؛ من أجل التطور 

أكثــر للموســم المقبــل وتحقيــق المزيــد مــن 
النتائج.

 الفرسان يشيدون بمبادرات 

ناصر بن حمد المستمرة

الموســم  بطــوالت  ختــام  نجــاح  وبمناســبة 
بطولة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لقفــز الحواجــز وصــف جميــع الفرســان هــذه 
التــي  والقويــة، واألهميــة  بالرائعــة  البطولــة 
البطولــة؛ كونهــا فــي  بهــا عــادة هــذه  تتميــز 
المقــام األول تحمل اســما عزيــزا وغاليا على 
الجميع وهو قائد الشباب والرياضة بالمملكة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأكــدوا أن مبــادرات ســموه المســتمرة فــي 
تدفــع  والرياضــي  الشــبابي  القطــاع  دعــم 
جميع الشــباب والرياضييــن لمواصلة العطاء 
وتحقيــق المزيــد للمملكــة الحبيبة ومــن أبرز 
المشــروع  ســموه  إطــالق  المبــادرات  هــذه 
الرؤيــة  يعكــس  الــذي  “اســتجابة”،  الوطنــي 
الثاقبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ومميــز،  رائــد  المشــروع  هــذا  بــأن  منوهيــن 
إذ يهــدف إلــى اســتثمار المنشــآت الرياضيــة 
التابعــة للدولــة والعمــل علــى إيجــاد مصــادر 
بالنفــع  دخــل ثابتــة جديــدة تعــود عائداتهــا 
على القطاع الرياضي، وهو جانب مميز جًدا 
وســينصب فــي مصلحــة الرياضييــن، ويأمل 
فرســان البحريــن أن يســاهم هــذا المشــروع 

بالرياضــة  االرتقــاء  فــي  الجديــد  الوطنــي 
الحواجــز  قفــز  ورياضــة  عموًمــا  البحرينيــة 

خصوًصا.
 كما أشار الفرسان لمبادرة سموه في تحقيق 
“الذهــب فقــط” والتــي ألهمت ومازالــت تلهم 
جميــع الرياضييــن مــن أجــل تحقيــق الذهب 
المحافــل  مختلــف  فــي  المملكــة  وتشــريف 
الرياضيــة، واعديــن ومعاهديــن ســموه علــى 
بــذل المزيــد مــن الجهــود والعطــاء مــن أجــل 
خيــر  ســيكونون  وأنهــم  الحبيبــة،  المملكــة 
الذهــب  لتحقيــق  بالســعي  لوطنهــم  ســفراء 
ســواء  مشــاركاتهم  مختلــف  فــي  للمملكــة 

المحلية أو الخارجية.

اللجنة اإلعالمية

فرسان المملكة يشيدون بمبادرات سموه

فاضل الحدادمعيوف الرميحيمحمد داد الله

من التتويج جانب من التتويج

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الرميحي: موسم 
رائع وحققت فيه 

نتائج مميزة

دادهللا: موسم 
مغاير ومنافسات 
مثيرة شهدناها 

في جميع البطوالت

الحداد: ختام 
مميز وفرسان 

مركز حوار تميزوا

وجه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة التحضير النطالق بطولة 
ناصــر بــن حمــد لأللعــاب الرياضيــة فــي نســختها الثانيــة عشــرة “ناصــر 12” خــالل 
ليالــي شــهر رمضــان المبارك والعمــل بتناغم تام بين جميع الجهــات إلنجاح الحدث 

الرياضي الشبابي والذي يحتضن نخبة من شباب مملكة البحرين. 

وأكد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أنــه “فــي كل عام نحرص علــى إطالق دورة 
ناصــر بن حمد لأللعــاب الرياضية؛ باعتبارها 
البحرينــي  الشــباب  ينتظــره  حــدث شــبابيا 
بفــارغ الصبــر ونحــن فــي هــذا العــام نعــود 
مرة ثانية في النســخة التي تحمل رقم 12، 
ووجهنــا إلــى أن تكون هذه النســخة مغايرة 
تمامــا عــن مثيالتهــا فــي األعــوام الماضيــة 
ونحــن دوما نبحث عن األفضل والتميز في 
هــذه الــدورة التي حققت صعــودا هائالً في 

منذ انطالقتها األولى في العام 2007”. 
وتابع ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“نحن ننظر إلى دورة ناصر بن حمد لأللعاب 
الرياضيــة باعتبارهــا تمثــل مشــروعا وطنيا 
رياضيــا متكامــال يحمــل بين طياتــه أهدافا 
البحرينيــة،  الرياضيــة  الحركــة  نبيلــة علــى 

وتمكنــت الــدورة منــذ انطالقتهــا مــن رفــد 
المواهــب  مــن  بالعديــد  البحرينيــة  األنديــة 
الرياضيــة المهمــة التــي كان لهــا شــأن كبيــر 
على مســتوى كــرة القــدم البحرينية وتمكن 
بعضهم من االنضمام إلى المنتخب الوطني 
التــي  األهــداف  ســالمة  يؤكــد  الــذي  األمــر 
وضعناهــا لهــذه الــدورة الرياضيــة وثمارهــا 
اإليجابيــة علــى الحركــة الرياضيــة عمومــا 
وكــرة القــدم خصوصــا، كمــا أن اســتمرارها 
علــى  آخــر  دليــل  عشــرة  الثانيــة  للنســخة 

نجاحها”. 
وبين ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“نستذكر بكل الفخر االنطالقة األولى للدورة 
2007، إذ وضعنــا  العــام  والتــي كانــت فــي 
لهــا تصــورا فنيــا مهمــا وهــو عــدم الوقــوف 
عنــد كــرة القــدم فقــط وفضلنــا إطالقها في 

البدايــة بكــرة القــدم ونالــت النســخة األولى 
نجاحــا كبيــرا وتكاتفــا وطنيــا مهمــا وجعلها 
تحقــق النجــاح التــام لتنطلق بــكل قوة نحو 
تحقيــق أهدافهــا التي وضعناها بــكل عناية 
لتكون الدورة الشــبابية األولى في البحرين 

والمنطقة”. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأشــار 
خليفــة “مع انطالقــة البطولــة الثانية “ناصر 
2” قررنــا قبلهــا أن نحقق تطورا مشــهودا لها 
وتصاعديــا فبحثنا لضم المزيد من الشــباب 
البحريني وتقديم األفكار التي تتناســب مع 

أهــداف البطولــة ورســالتها وقيمهــا النبيلــة 
حتــى بــدأت رحلــة التطوير المثاليــة للدورة 
فــي النســخة الرابعة عندما اســتضفنا فريق 
المملكة العربية الســعودية القادســية والذي 
البطولــة  فــي  إيجابيــة  مشــاركته  كانــت 
وســاهمت فــي تحقيــق هدفــا مــن أهدافهــا 
مــن  بيــن األشــقاء  التشــارك والتعــاون  هــو 
دول الخليــج العربــي ليتحقــق مــن خاللهــا 
هدفا مهما لنا وللحركة الشــبابية والرياضية 

البحرينية”. 
بــن حمــد آل  الشــيخ ناصــر  وأضــاف ســمو 

خليفــة “النســخة الثامنة من الدورة شــهدت 
دخــول األلعاب الجماعية في البطولة وكان 
باعتبارهــا  جــدا  واســع  اإليجابــي  الصــدى 
الشــباب  مــن  المزيــد  ضــم  مــن  تمكنــت 
البحرينــي فــي هــذه الــدورة الرائــدة وكانت 
المنافســة فيها عالية لنواصل المشــروع في 
الدورة الوطنية التي ضمت األلعاب الفردية 
لمســيرة  مواصلــة  التاســعة  النســخة  فــي 
التطويــر فــي البطولــة وشــاملًة المزيــد مــن 

األلعاب الرياضية والشباب البحريني”. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وتابــع 
خليفــة “لن يتوقف قطــار التطوير في دورة 
ناصــر بــن حمــد عنــد حــد معيــن بــل واصلنا 
عمليــة التطويــر اإليجابــي بإشــراك المزيــد 
مــن األلعــاب الرياضيــة وتقديــم المبــادرات 
الرائــدة التــي توصــل الــدورة إلــى فضاءات 
واســعة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي 
ولتســتمر البطولــة فــي رحلتهــا وصــوال إلى 
النســخة الثانيــة عشــرة والتــي ننظــر إليهــا 
بنظــرة تفاؤل ونســعى إلى أن تكون مغايرة 
فــي جميــع منظومتهــا اإلداريــة والفنية كما 
أننــا نســعى إلــى أن تكــون مليئــة بالبرامــج 
والفعاليات التي تساهم في تنشيط الحركة 

الشبابية والرياضية في المملكة”. 
وأكد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بضــرورة  العليــا  المنظمــة  اللجنــة  “وجهنــا 
تقديــم برامج رياضية متنوعة في النســخة 
الثانيــة عشــرة من الــدورة؛ لضمان مشــاركة 
أكبــر عدد من الشــباب البحريني ولتحتضن 
المحــب  البحرينــي  الشــباب  مــن  المزيــد 
للرياضــة والعمــل على تقديــم برامج مثمرة 

وجاذبة للشباب”. 

القرعة اليوم 
تقــام اليــوم )االثنيــن( قرعــة دورة ناصــر 
بــن حمــد لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر 12” 
والتــي يشــارك فيهــا 12 فريقــا علــى أن 
تقــام القرعــة عنــد الســاعة 7 مــن مســاء 
اليــوم في اتحاد كرة القــدم، وتم توجيه 
المعتمــدة  الفــرق  جميــع  إلــى  الدعــوة 

لحضور القرعة. 

 البطولة في الثاني من مايو
وتنطلــق البطولــة 2 مايــو المقبــل بالمباريــات 
الشــهر  مــن   22 لغايــة  وتتواصــل  التمهيديــة 

نفسه، وهو موعد المباراة النهائية.

الرياضــي البحرينــي  الشــباب  مــن  المزيــد  لتضــم  الــدورة  فــي  التطويــر  قطــار  مواصلــة 

إطالق دورة ناصر بن حمد لأللعاب الرياضية “ناصر 12”

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

Sports
@albiladpress.com

وجود فريقي المنامة 
واألهلي في البطولة 

الخليجية للسلة، المقامة في 
البحرين حاليا، ال يعني أن الحضور 

الجماهيري مقتصر على أنصار 
الناديين، إذ ينبغي على جميع 

الروابط البحرينية الحضور والوقوف 
خلف ممثلي الوطن وتشجيعهما.

يعتبر الحضور الجماهيري 
في مباراة المنامة والسيب 
العماني في خليجية السلة 

ضعيفا للغاية خصوصا لصاحب 
األرض والجمهور، وال يلبي طموح 

وآمال منتسبي ومتابعي هذا 
الفريق الساعي لتحقيق الكأس 

22 أبريل 2019 االثنينالمنتظرة.
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اســتقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أمس األحد بقاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي، مدرب المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة العب فريق خالد بن حمد لفنون 
القتال المختلطة KHKMMA الالعب المحترف إلدر إلداروف، وذلك بمناسبة تحقيقه للقب النسخة الثالثة والعشرين من بطولة القتال 
الشجاع- بريف بالوزن “سوبر خفيف”، بعد فوزه على على الالعب التونسي منير الزي، في النزال الرئيسي لهذا الوزن في البطولة، التي 

احتضنتها المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة يوم الجمعة الموافق 19 أبريل على صالة األمير حمزة بمدينة الملك حسين الرياضية.

 وقــد أشــاد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
إلــدر  الالعــب  حققــه  بمــا  خليفــة  آل 
إلــداروف مــن نتيجــة مشــرفة فــي هــذه 
البطولــة ليصبــح أول العــب مــن مملكــة 

البحريــن يحرز هذا اللقب، والتي تضاف 
لسلســلة اإلنجازات التــي حققتها رياضة 
فنــون القتــال المختلطــة البحرينية على 
والتــي  المختلفــة،  مشــاركاتها  مســتوى 

تعــزز مــن حضورهــا القــوي والــذي يدعم 
الخارطــة  علــى صعيــد  البحريــن  مكانــة 
أن  ســموه  مؤكــًدا  العالميــة،  الرياضــة 
الالعــب إلــداروف نجــح فــي إبراز نفســه 

البطولــة مــن  فــي هــذه  المميــز  بالشــكل 
خــالل مــا حققه من نتائــج أهلته لخوض 
هــذا النــزال الرئيســي واللعــب علــى لقب 
البطولــة، مضيًفــا ســموه أن الالعــب قدم 
ــا كبيــًرا خــالل هــذا النــزال،  مســتًوى فنيًّ
والــذي منحــه نقــاط الفــوز الــذي حســمها 
ليتــوج  باإلجمــاع،  الحــكام  لجنــة  قــرار 
بذلــك بطــالً لوزن ســوبر خفيــف في هذه 
دوام  لالعــب  ســموه  ــا  متمنيًّ النســخة، 
مــن  المزيــد  إلحــراز  والنجــاح  التوفيــق 
النتائــج المتميــزة التــي تضــاف لخزينــة 

الرياضة البحرينية.

سمو الشيخ خالد بن حمد يستقبل البطل إلداروف

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الدور المهم الذي تلعبه اللجنة التنظيمية لكرة السلة 
بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تطويــر اللعبة وإيصالهــا ألعلى المســتويات وفق الجهــود المبذولة في إقامــة وتنظيم العديد 
من الفعاليات والبطوالت المســتمرة، مضيًفا ســموه أن االتحاد البحريني لكرة الســلة يضع جميع إمكاناته المتاحة لدعم الخطوات 

واألفكار واألنشطة المطروحة من ِقبل اللجنة.

جــاء ذلــك لــدى افتتــاح ســموه اجتمــاع 
صبــاح  أقيــم  الــذي  التنظيميــة  اللجنــة 
األمــس بفندق غروف أمــواج، وهو مقر 
اســتضافة الفــرق المشــاركة فــي بطولة 
األنديــة الخليجيــة التاســعة والثالثيــن 
التــي يســتضيفها نــادي المنامــة خــالل 
الفتــرة مــن 20 لغايــة 27 أبريــل الحالــي 

بمشاركة 8 فرق خليجية.
ورحــب ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
بأعضــاء اللجنــة التنظيميــة الخليجيــة 
متمنًيــا لهــم طيــب اإلقامــة فــي مملكــة 
البحريــن، وأشــار إلــى أن اللجنــة تقــوم 
أجــل  مــن  أعلــى مســتوى  بعملهــا علــى 
الرقــي بلعبــة كــرة الســلة فــي المنطقــة 
مســتوى  ارتفــاع  ذلــك  علــى  والدليــل 

البطــوالت التي تقــوم بها اللجنة ســواًء 
علــى صعيد األنديــة أو المنتخبات وهو 
مســتويات  تطويــر  فــي  ســاهم  الــذي 
الالعبيــن والفــرق والمنتخبــات وصــواًل 
إلى المنافسة في البطوالت القارية على 

صعيد الكبار وكذلك الفئات العمرية.
االتحــاد  فــي  “نحــن  ســموه  وأضــاف 
البحرينــي لكــرة الســلة نمــد يــد التعاون 
مــع اللجنــة التنظيميــة في كل مــا تقوم 
فــي  معهــم  تواصــل  علــى  إننــا  إذ  بــه، 
كمــا  بعنايــة،  المدروســة  كل خطواتهــم 
نتشــاور مــع أعضاء اللجنــة فيما يخص 
صالــح اللعبــة، إذ إننــا جميًعــا نســير فــي 
خنــدق واحــد، وكلنــا نهدف إلــى تطوير 
كرة الســلة فــي منطقــة الخليــج العربي 

وهذا لن يأتي إال بتعاون الجميع”.
لرئيــس  الجزيــل  الشــكر  ســموه  وقــدم 
وأعضــاء اللجنــة التنظيميــة الخليجيــة 
البطولــة  نقــل  فــي  التعــاون  علــى 
الخليجيــة الحاليــة لألنديــة إلــى مملكة 
فــي  ُمقــررة  كانــت  أن  بعــد  البحريــن 
ســلطنة عمــان، مضيًفــا “نحــن نقــدر هذا 
التعــاون مــن اللجنــة ومــن األخــوان في 
سلطنة عمان، إذ قوبل طلبنا باستضافة 
البطولــة بالترحيب، وها هي اآلن تســير 
فــي أيامهــا األولــى وفــق تنظيــم مميــز 
حتــى  هللا  شــاء  إن  ذلــك  وسيســتمر 
النهايــة خصوًصــا في ظــل وجود كوادر 
أكبــر  اســتضافة  علــى  قــادرة  بحرينيــة 

األحداث الرياضية”.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ــة ــل ــس ــرة ال ــ ــي تـــطـــويـــر كـ ــ ــه الــلــجــنــة ف ــب ــع ــل ــد الـــــــدور الـــمـــهـــم الــــــذي ت ــ أكـ

سمو الشيخ عيسى بن علي يفتتح اجتماع “تنظيمية الخليج”

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل اجتماع اللجنة التنظيمية 

االثنين 22 أبريل 2019 
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اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

بــدأ االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة عبر تطبيقــه على األجهزة الذكية فــي تغطية مباريات 
بطولة الخليج التاســعة والثالثين لألندية التي يســتضيفها نادي المنامة خالل الفترة من 

20 لغاية 27 أبريل الحالي على صالة مدينة خليفة الرياضية.

لجميــع  متكامــالً  جــدوالً  التطبيــق  ويضــم   
لتحديــث  باإلضافــة  البطولــة  مباريــات 
يتضمــن  مبــاراة  كل  انتهــاء  بعــد  مباشــر 
بــه  تقــوم  مــا  ســواء  لهــا  شــاملة  إحصائيــة 
الفــرق فــي المباريــات وكذلك كل مــا قام به 
الالعبــون طيلــة اللقــاء وعــدد النقــاط التــي 
وكذلــك  خاضوهــا  التــي  والدقائــق  ســجلها 
النجــاح  ونســبة  النقــاط  تســجيل  كيفيــة 
فــي التصويــب ســواًء فــي الرميــات الحــرة 
أو التصويبــات مــن داخــل القــوس وكذلــك 
التصويبــات الثالثية، ويأتي ذلك عبر الربط 
المباشــر مــا بيــن التطبيــق ولجنــة اإلحصــاء 

فــي البطولــة وهــي تضــم فريــق اإلحصــاء 
باالتحاد البحريني لكرة السلة.

 ويأتــي ذلــك، من أجل تحقيق إضافة كبيرة 
للبطولة وتغطية كل ما يدور في المباريات، 
للغايــة  مفيــًدا  ســيكون  ذلــك  أن  خصوًصــا 
أيًضــا  والالعبيــن  الفــرق  لمدربــي  بالنســبة 
وكذلــك الجماهيــر التــي ترغب فــي التعرف 
علــى اإلحصائيــات ومتابعة فرقهــا المفضلة 
وتطبيــق  المفضلــون.  العبوهــا  فعلــه  ومــا 
االتحاد البحريني لكرة الســلة )BBA( متوفر 
لآليفون وكذلك عبر نظام األندرويد ويمكن 

تنزيله في األجهزة الذكية بشكل مجاني.
جدول البطولة الخليجية في التطبيق

تحقيــق إضافــة كبيــرة وتغطيــة كل ما يــدور فــي المباريات
إحصائيات البطولة في تطبيق اتحاد السلة
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حقــق الممثــل الثانــي لمملكــة البحريــن فريــق األهلي الفــوز األول له في منافســات البطولــة الخليجية 39 
لألندية والتي يستضيها نادي المنامة حتى 27 الجاري.

وجــاء ذلــك بعدمــا قلــب الطاولــة علــى فريق أحد 
الســعودي وخــرج منتصــرا بنتيجــة )92/98( فــي 
المبــاراة التــي جمعتهما أمس لحســاب المجموعة 
األولــى. وجــاءت نتائج األشــواط األربعة كاآلتي: 
الثالــث   ،25/27  ،18/26 ألحــد  والثانــي  )األول 
 ،)17/30 ايضــا  لألهلــي  الرابــع   ،22/25 لألهلــي 
وبذلــك عــوض االهلــي خســارته الســابقة ليصبــح 
رصيــده 3 نقاط فيمــا احد أصبح رصيده نقطتين 

من خسارتين.
وكان أفضل مســجلي األهلي وين بـ 40 نقطة وتاله 
عبدالعليــم  موســى  كان  فيمــا  نقطــة،   25 مارســيل 
أفضــل مســجلي أحــد بـ 37 نقطــة وتــاله ريكتور 33 

نقطة.

الشارقة والعربي

فــي اللقــاء الثانــي، كســب فريــق الشــارقة اإلماراتي 
بالغــة  بصعوبــة  القطــري  العربــي  نظيــره  مواجهــة 
وبنتيجــة )82/86(، ليحقق فوزه الثاني على التوالي 

ويعتلي صدارة الترتيب للمجموعة األولى.
)األول  كاآلتــي:  األربعــة  األشــواط  نتائــج  وجــاءت 
الثالــث   ،21/23 للعربــي  الثانــي   ،13/17 للشــارقة 
للشارقة 23/25، الرابع 23/23(، وبذلك أصبح رصيد 
مــن  نقطتيــن  القطــري  والعربــي  نقــاط   4 الشــارقة 

خسارتين.
وكان أفضــل مســجلي الشــارقة تايلــو بـــ 30 نقطــة 
وتــاله هاريــس 28 نقطــة، فيمــا كان كيفــن أفضــل 

مسجلي العربي بـ 25 نقطة وتاله ويليام 18 نقطة.

شباب أهلي دبي والشمال

دبــي  أهلــي  شــباب  فريــق  قســا  األول،  اللقــاء  فــي 
اإلماراتي على نظيره الشمال القطري بعدما أنزل به 
خســارة ثقيلــة قوامها )83/109( فــي أولى مبارياتها 

بالبطولة الخليجية.
الفريــق  لصالــح  األربعــة  األشــواط  نتائــج  وجــاءت 
اإلماراتي على النحو اآلتي )24/25، 19/30، 23/31، 
17/23(، وبذلك حصد شباب أهلي دبي أول نقطتين 

فيما نقطة هي حصيلة الشمال.
وكان أفضــل مســجلي شــباب أهلــي دبــي محترفــه 
ميرفــي بـــ 30 نقطة وتــاله قيس عمر 23 نقطة، فيما 
كان محمــد حــارت أفضــل مســجلي الشــمال بـــ 21 

نقطة وتاله جيفري 19 نقطة.

بصعوبة ــعــربــي  ال يكسب  ــة  ــارق ــش وال الــشــمــال  عــلــى  يقسو  ــي  دبـ ــي  ــل أه ــاب  ــب ش

األهلــــي يحقـــق فـــوزه األول في خليجيــــة السلــــة

لقاء األهلي واحد السعودي 

تقام اليوم )االثنين( ثالث مباريات  «
من الدور التمهيدي لمنافسات 
البطولة الخليجية، إذ يلتقي في 

األولى لحساب المجموعة الثانية 
فريق السيب العماني )نقطة( مع 
نظيره شباب األهلي دبي اإلماراتي 

)نقطتين( في تمام الساعة 3 عصراً، 
وتليها مباراة للمجموعة األولى 

تجمع الشارقة اإلماراتي )4 نقاط( مع 
األهلي البحريني )3 نقاط( عند الساعة 

5 مساًء، وتختتم المواجهات بلقاء 
منتظر للمجموعة الثانية يجمع 

الشمال القطري )نقطة( مع المنامة 
)نقطتين( وذلك عند الساعة 7 مساًء.

مباريات اليوم

جانب من استقبال سموه لالعب إلداروف

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سبورت | تصوير رسول الحجيري

اللجنة اإلعالمية

قدم رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل 
خليفة التهاني إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة؛ بمناســبة فــوز الفرس 

القمرية بالمركز األول على مضمار كمبتون ببريطانيا.

وأوضح الشــيخ دعيج بن ســلمان آل خليفة 
أن فوز الفرس القمرية لسمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة يعتبر مكســبا كبيرا لرياضة 
الخيــل فــي ظــل اهتمــام ســموه المتواصــل 
وحرصــه علــى المشــاركات الخارجيــة التــي 
تسجل النجاحات المتواصلة للمملكة، معربا 
عــن بالــغ ســعادته بهــذا االهتمــام من ســموه 
والــذي يعطــي هيئــة رعايــة شــؤون الخيــل 
الدافــع للمزيد مــن العمل لتحقيق المزيد من 

األهداف.
وأكد الشــيخ دعيج بن ســلمان آل خليفة أن 

ســباق كمبتــون ببريطانيــا يعتبــر مــن أقــوى 
الســباقات حــول العالــم، إذ يشــهد منافســة 
العالــم ومشــاركة  مــن مختلــف دول  قويــة 
واســعة مــن أفضــل األفــرس والجيــاد، مبيًنا 
األول  بالمركــز  القمريــة  الفــرس  فــوز  أن 
تمتلكهــا  التــي  المتميــزة  المكانــة  يؤكــد 
مملكــة البحريــن فــي المشــاركات الخارجية 
فــي  النجاحــات  لمواصلــة  دافًعــا  وســيكون 

الفترة المقبلة.
كما بارك الشــيخ دعيج بن ســلمان آل خليفة 
للمدرب ســايمون كرســفورد والفــارس أندرا 

ســاهمت  التــي  البــارزة  جهودهمــا  أترينــي 
بتحقيــق هــذا النجــاح للفــرس القمريــة على 
الرغــم مــن أنها المشــاركة الخارجيــة األولى 
فــي  النجاحــات  تتواصــل  أن  متمنًيــا  لهــا، 

المشاركات المقبلة.

دعيج بن سلمان

أكد أن الفوز يعتبر مكســب ودافع لمزيد من النجاحات
دعيج بن سلمان يشيد بفوز الفرس القمرية بمضمار كمبتون
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يســتعد المنتخــب الوطنــي للمصارعــة للمشــاركة فــي بطولــة آســيا للمصارعــة التــي 
تحتضــن منافســاتها مدينــة شــيان بجمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي الفتــرة 22 - 24 

أبريل الجاري.

وسيشــارك منتخبنــا فــي منافســات وزن 
باتيــروف،  آدم  بالالعــب  كيلوغرامــا   74
الــذي نجــح فــي حصــد المركــز األول في 
هــذه البطولــة التــي أقيمت فــي العاصمة 

 ،2015 العــام  فــي  بانكــوك  التايلنديــة 
وبمنافســات وزن 65 كيلوغرامــا بالالعب 

حاجي محمد.
مجلــس  عضــو  يشــارك  أن  المقــرر  ومــن 

إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينية رئيس 
االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
رئيــس االتحاد البحريني المصارعة خالد 
الخيــاط في اجتمــاع الجمعيــة العمومية 
لالتحــاد اآلســيوي للمصارعــة، والذي من 
هامــش  علــى  “اإلثنيــن”،  اليــوم  ســيعقد 

إقامة بطولة آسيا للمصارعة.
مشــاركة  أن  الخيــاط  أكــد  جانبــه،  ومــن 
منتخب المصارعة في هذه البطولة تأتي 

الخارجيــة  المشــاركات  روزنامــة  ضمــن 
لرياضــات  االتحــاد  اعتمدهــا  التــي 
االتحــادات المنضوية تحــت مظلته للعام 
2019، والتــي تتوافــق مــع رؤيــة النائــب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس  البحرينيــة 
المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، 

بهــذه  للنهــوض  الجهــود  مواصلــة  فــي 
الرياضات.

وقــال الخياط “إن المشــاركة في اجتماع 
اآلســيوي  لالتحــاد  العموميــة  الجمعيــة 
للمصارعة، يسهم في دعم حضور االتحاد 
البحريني للمصارعة على مستوى القارة، 
مــا ينعكــس بصــورة واضحــة علــى تعزيز 
عالقــات التعــاون والشــراكة مــع االتحــاد 

الالعبان آدم باتيروف وحاجي محمدالقاري وكذلك االتحادات الوطنية”.

منتخبنا الوطني يستعد للمشاركة في بطولة آسيا للمصارعة
الخيــاط يشــارك بالجمعية العموميــة لالتحاد اآلســيوي للمصارعــة اليوم

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تلعب اليوم )اإلثنين( منافســات الجولة 17 لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموســم الرياضي 2018 
- 2019، وذلك بإقامة 4 مباريات عند 6.45 مساء.

ويلعب البحرين مع مدينة عيسى على استاد األهلي، التضامن مع البسيتين على ملعب الرفاع، األهلي 
مــع قاللــي على ملعب النجمة، ســترة مع االتفاق علــى ملعب مدينة حمد، فيما يغيب االتحاد لخضوعه 

إلى الراحة اإلجبارية.

ويشير ترتيب الدوري حاليا إلى صدارة 
األهلــي برصيد 38 نقطة من 14 مباراة، 
ســترة  مبــاراة،   14 مــن   32 البســيتين 
28 مــن 14، مدينــة عيســى 26 مــن 15، 
االتحاد 25 من 15، البحرين 15 من 14، 
التضامــن 10 مــن 14، قاللــي 6 مــن 14، 
االتفــاق أخيــرا بنقطــة وحيــدة مــن 14 

مباراة.
األخيــرة  قبــل   17 الجولــة  وتعتبــر 
فيــه  حســم  الــذي  الــدوري،  لمنافســات 

األهلي حتى اآلن أولى بطاقات الصعود 
المباشــرة إلــى الــدوري الممتــاز، وتبقت 
والبطاقــة  المباشــرة،  الثانيــة  البطاقــة 
للعــب  صاحبهــا  ســتؤهل  التــي  الثالثــة 
مباراتــي الملحق أمام ثامن دوري ناصر 

بن حمد الممتاز.
ويحتــاج األهلــي فــي مبــاراة اليــوم إلى 
نقطــة واحدة مــن أجل ضمــان التتويج 
إلــى  البســيتين  يحتــاج  فيمــا  باللقــب، 
الفــوز للحصــول علــى البطاقــة الثانيــة، 

أما ســترة فإنه في حال فوزه ســيضمن 
المركــز الثالــث على األقــل، أو الحصول 
تعثــر  حــال  فــي  الثانــي  المركــز  علــى 
 18 الجولــة  وفــي  اليــوم  البســيتين 

)األخيرة(.
عيســى  لمدينــة  اليــوم  مبــاراة  وتعتبــر 
هــي األخيرة لــه في منافســات الدوري، 
ضعيــف  أمــل  بصيــص  علــى  ويلعــب 
للحصــول علــى المركــز الثالــث المؤهــل 

لمباراتي الملحق.

جــدد االتحــاد البحريني لكرة القدم التعاقد مع المدرب التونســي لمنتخبنا األولمبي ســمير 
شمام؛ ليستمر على رأس اإلدارة الفنية للمنتخب األولمبي حتى نهاية العام 2020.

شــمام  ســمير  التونســي  المــدرب  ووقــع 
عقــده الجديــد مــع االتحــاد البحرينــي لكرة 
القــدم؛ ليواصل في مهمتــه مدربا للمنتخب 
والتــي  المقبلــة،  الفتــرة  خــالل  األولمبــي 
ستشــهد العديــد مــن االســتحقاقات أبرزهــا 
المشــاركة فــي كأس آســيا تحــت 23 عامــا، 
والتــي ســتقام فــي تايلنــد خــالل ينايــر مــن 

العام المقبل )2020(.
قــد  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  وكان 
العــام  فــي  التونســي  المــدرب  مــع  تعاقــد 
األولمبــي،  المنتخــب  لقيــادة   )2017(
الجهــاز  رأس  علــى  شــمام  ســمير  واســتمر 
الفنــي حتــى تمكــن حديثــا مــن التأهــل إلى 

كأس آســيا تحــت 23 عامــا 2020، بعــد أن 
تصــدر المنتخــب األولمبــي مجموعتــه فــي 
عبــر  واســتحقاق  جــدارة  بــكل  التصفيــات 
العالمــة الكاملــة بتحقيق 3 حــاالت فوز في 

المجموعة وعدم استقبال أي هدف.
وينشــد االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم من 
وراء خطــوة تجديــد التعاقــد مــع المــدرب 
علــى  للحفــاظ  شــمام؛  ســمير  التونســي 
الفتــرة  خــالل  للمنتخــب  الفنــي  االســتقرار 
المنتخــب  فيهــا  سيدشــن  والتــي  المقبلــة، 
فــي  المتمثــل  األكبــر  لالســتحقاق  إعــداده 
إلــى  المؤهلــة  البطولــة  وهــي  آســيا،  كأس 

أولمبياد طوكيو 2020.

وســيبدأ المنتخب األولمبــي بقيادة المدرب 
المحطــات  أولــى  شــمام،  ســمير  التونســي 
عبــر  اآلســيوية،  للنهائيــات  اإلعداديــة 
المشــاركة في بطولــة تولون الدولية الودية 
 1 الفتــرة  فرنســا خــالل  فــي  التــي ســتقام 

وحتى 12 يونيو الجاري.

 سمير شمام

ــة ــي ــان ــث ال الــــدرجــــة  لـــــــدوري   17 يواصل مهمته مدرًبا للمنتخب األولمبي خالل الفترة المقبلةبـــالـــجـــولـــة 

اتحاد الكرة يجدد التعاقد مع سمير شماماألهلي يبحث عن نقطة لضمان اللقب رسمًيا

18

48 ميدالية ملونة ببطولة غرب آسيا لبناء األجسام بالبحرين
ــي ــن ــري ــح ــب ــع األثـــــقـــــال ال ــ ــ ــد ومــــشــــرف التــــحــــاد رف ــ ــدي ــ إنــــجــــاز ريــــاضــــي ج

رفــع رئيــس االتحــاد البحريني لرفع األثقال ســلطان الغانم أحر التهانــي والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وإلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى مقام ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، وإلى ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وإلى نائب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة؛ بمناسبة اإلنجاز الرياضي المشرف الذي حققته رياضة بناء األجسام البحرينية ببطولة غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة 
البدنية، التي استضافتها المملكة في الفترة من 18 وحتى 21 من شهر أبريل الجاري، وشهدت مشاركة غير مسبوقة بـ280 العًبا من 
مختلف دول غرب آسيا محققه مملكة البحرين المركز األول في الترتيب العام بفارق كبير عن نظيرتيها في المركز الثاني والثالث.

 21( ملونــة  ميداليــة   48 أبطالنــا  وحصــد 
و3  برونزيــة(  و12  فضيــة   15 ذهبيــة، 
 5 أصــل  مــن  دوليــة  احتــراف  بطاقــات 

بطاقات. 
   

نتائج مسابقات الفيزيك 

وحققــت مملكة البحريــن المركز األول في 
الالعبــون  حصــد  إذ  الفيزيــك،  مســابقات 
 10( ملونــة  ميداليــة   25 البحرينيــون 
ذهبيــات، 8 فضيــات، 7 برونزيات(؛ لتحقق 
البحريــن لقــب هــذه الفئــة. وأحــرز الالعب 
البحرينــي شــاكر كامــل المركــز األول فــي 
الثانــي  المركــز  ســم،   170 الطوليــة  الفئــة 
اإلماراتي عمر محمد، المركز الثالث راشــد 

محمد من اإلمارات.
وفــي الفئــة الطولية 173 ســم أحرز المركز 
المنصــور،  عبــدهللا  البحريــن  مــن  األول 
المركز الثاني راشــد الحبسي من اإلمارات، 
المركز الثالث إبراهيم البلوشي من عمان.

وفي منافســات فئة الجونيور أحرز المركز 
األول عمــار إبراهيــم مــن البحريــن، المركز 
الثانــي حمــد أحمد مــن اإلمــارات، والمركز 

الثالث حسين طه من البحرين.
وفي منافســات فئة الماســترز أحرز المركز 
األول عبدهللا عيســى مــن البحرين، المركز 
البحريــن  مــن  محمــد  إســماعيل  الثانــي 
والمركــز الثالث من البحريــن أيًضا الالعب 

إياد الحمادي.
وفي منافسات فئة الفيزيك 176 سم أحرز 
الســعيدي،  البحرينــي خالــد  األول  المركــز 
المركز الثاني أســامة محمد من الســعودية 
والمركــز الثالــث عبدالرحمن الدوســري من 

البحرين.
وفي منافســات فئة 179 ســم أحرز المركز 
المركــز  العجمــي،  حســن  العمانــي  األول 
الثانــي عمار إبراهيم مــن البحرين والمركز 

بــدر شــريف مــن اإلمــارات، وفــي  الثالــث 
منافســات فئة 182 سم أحرز المركز األول 
جوهر ســليمان من البحرين، المركز الثاني 
والمركــز  البحريــن  مــن  محمــد  إســماعيل 

الثالث حمد العيدي من السعودية.
وفــي منافســات فئــة فــوق 182 ســم أحرز 
المركز األول جاســم بورشيد من البحرين، 
المركــز الثانــي أحمــد محمد من الســعودية 
والمركز الثالث سلطان اليحياي من عمان. 
وحقق البحريني خالد السعيدي لقب بطل 

األبطال ومنح بطاقة االحتراف الدولية. 
 

نتائج منافسات بناء األجسام 

أما في منافسات بناء األجسام ومسابقاتها 
وفئاتهــا وضمــن فئــة الكالســيك 168 ســم 
أحــرز المركــز األول منــذر عبدالعزيــز مــن 
البحريــن، المركــز الثانــي عبــاس مكــي من 
البحريــن، والمركز الثالث عبدالعزيز ســيف 

من البحرين.
وفــي فئــة الكالســيك بنــاء األجســام أحرز 
يوســف،  محمــد  البحرينــي  األول  المركــز 
وفــي فئــة الكالســيك بنــاء األجســام 175 

ســم أحــرز المركــز األول البحرينــي محمــد 
فــؤاد، المركــز الثاني الســوري علــي كارمو، 
والمركز الثالث حسين عباس من البحرين.
وفي فئة الكالسيك بناء األجسام 180 سم 
أحــرز المركــز األول اإلماراتي ســهيل علي، 
المركــز الثانــي مبــارك جاســم مــن البحرين 
والمركــز الثالث الســعودي ميثــم علي، فئة 
الكالســيك بنــاء األجســام فــوق 180 ســم 
أحــرز المركــز األول اإلماراتــي خليفة علي 
والمركــز الثاني مــن اإلمارات أيًضا عبدهللا 
لقــب بطــل األبطــال علــى  مبــارك، وحقــق 
فئــات الكالســيك بنــاء األجســام اإلماراتي 

سهيل علي. 
وفــي فئــة الجونيــور بنــاء األجســام أحــرز 
المركز األول الســوري مؤيد البداغ، المركز 
الثانــي مــن ســوريا أيًضــا توفيــق البــداغ، 
والمركز الثالث حمد يعقوب من البحرين.

وبفئة الماســتر بناء األجسام للفئة العمرية 
40 سنة والوزن 80 كيلوغراما أحرز المركز 
مــن  الثانــي  المركــز  علــي،  حســين  األول 
ســوريا محمــود الشــوغري والمركــز الثالث 

من سوريا أيًضا الالعب بدر موناخل.
للفئــة  األجســام  بنــاء  الماســترز  بفئــة  أمــا 

 80 فــوق  والــوزن  ســنة   40 العمريــة 
هشــام  األول  المركــز  فأحــرز  كيلوغرامــا 
المركــز  البحريــن،  مــن  بخيــت  إســماعيل 
الثانــي نــادر مال هللا مــن البحرين والمركز 

الثالث حسين عالء من العراق.
وبفئــة الماســترز بنــاء األجســام العمــر 45 
ســنة والــوزن 80 كيلوغرامــا أحــرز المركــز 
المركــز  البحريــن،  مــن  علــي حســن  األول 
اإلمــارات  مــن  البلوشــي  أحمــد  الثانــي 
الثالــث مجيــد عبدالحســين مــن  والمركــز 

البحرين.
وفــي فئــة الماســترز بنــاء األجســام الفئــة 
 80 فــوق  والــوزن  ســنة   45 العمريــة 
كيلوغرامــا أحــرز المركــز األول عبدالواحد 
الثانــي  والمركــز  البحريــن،  مــن  العصفــور 

عارف شرف من اليمن. 

وفــي منافســات بنــاء األجســام للــوزن 60 
كيلوغرامــا أحــرز المركــز األول اإلماراتــي 
أيوب العمار، المركز الثاني عباس مكي من 
البحرين، والمركز الثالث سامي الغربي من 

عمان.
األجســام  بنــاء  فئــة  منافســات  وفــي 
األول  المركــز  أحــرز  كيلوغرامــا   65 لــوزن 
الالعــب ســيد هــادي هاشــم مــن البحريــن، 
المركــز الثانــي عبدالرحمــن عبيــد من دولة 
اإلمــارات، والمركــز الثالــث موشــين مجيد 

من البحرين.
وبفئة بناء األجســام للــوزن 70 كيلوغراما 
مــن  القصــاب  علــي  األول  المركــز  أحــرز 
البحريــن، المركــز الثانــي حســن حميد من 
إبراهيــم  أحمــد  الثالــث  والمركــز  العــراق 
مــن البحريــن، فئــة بنــاء األجســام للــوزن 

األول ســيد  المركــز  أحــرز  كيلوغرامــا   75
نصــرهللا هاشــم، المركــز الثانــي الوصابــي 
ماجــد مــن اليمــن والمركــز الثالــث علي بن 

عيد من البحرين.
وبفئــة بنــاء األجســام وزن 80 كيلوغرامــا 
مــن  عــادل  عبــدهللا  األول  المركــز  أحــرز 
البحريــن، المركــز الثاني أحمــد عبدالكريم 
مــن العــراق والمركــز الثالــث صالــح مهدي 

من البحرين.
وفــي منافســات وزن 85 كيلوغرامــا أحرز 
المركــز األول دعيــج خليفــة مــن البحرين، 
المركــز الثاني عبدهللا حســن من اإلمارات 
والمركز الثالث أحمد الحســاني من عمان، 
فــي منافســات وزن 90 كيلوغرامــا أحــرز 
اإلمــارات،  مــن  بــدر محمــد  األول  المركــز 
المركز الثاني جمعان عبدهللا من اإلمارات 
مــن  البهاديلــي  ســالم  الثالــث  والمركــز 

العراق.
أحــرز  كيلوغرامــا   95 وزن  وبمنافســات 
العــراق  مــن  أحمــد  شــهاب  األول  المركــز 
والمركــز الثانــي صادق علي مــن البحرين، 
فــي منافســات وزن 100 كيلوغــرام أحــرز 
المركــز األول حســين العبــودي من العراق، 
المركــز الثانــي نــادر مال هللا مــن البحرين 
مــن  عبدالحميــد  محمــد  الثالــث  والمركــز 

فلسطين.
وفي منافســات وزن فــوق 100 كيلوغرام 
أحرز المركز األول بالل حمال من ســوريا، 
المركز الثاني هشام إسماعيل من البحرين 

والمركز الثالث غزوان عدنان من العراق.

   أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

تتويج البطل علي القصاب بلقب بطل األبطال وتسليمه بطاقة االحتراف الدولية

أحمد مهدي

تكريم مدير البطولة جامس بورشيد الغانم متسلما كأس المركز األول



هبط المالكية والبديع رســميا إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد خســارتهما 
أمــس مــن الحالــة والرفاع الشــرقي علــى التوالــي، باإلضافة إلى فوز الشــباب على 
الحــد، فــي المباريات التي أقيمت مســاء أمس ضمن ختام الجولة 17 لدوري ناصر 

بن حمد الممتاز للموسم 2018-2019.

فــي المبــاراة األولــى التــي أقيمــت علــى 
اســتاد الشــيخ علي بن محمد آل خليفة، 
حقــق الحالــة فــوزا مهمــا علــى حســاب 
ســجلهما  رد  دون  بهدفيــن  المالكيــة 
عبــدهللا جناحي وحســين حاجــي. وأدار 
المبــاراة الحكــم عمــار محفــوظ، وعاونه 
نــواف شــاهين وعبدهللا صالــح، والحكم 

الرابع محمد خالد.
وفــي مبــاراة ثانيــة أقيمت على االســتاد 
فــوزا  الشــرقي  الرفــاع  حقــق  الوطنــي، 
بخمســة  البديــع  علــى  وعريضــا  كبيــرا 

أهداف دون رد.
وســجل للشــرقي كل من:غــوران، العــب 
البديــع هــزاع علــي بالخطــأ فــي مرمــاه، 
ومحمــد  )هدفيــن(  الحســيني  ســامي 

عبدهللا.
بونفــور،  الحكــم محمــد  المبــاراة  وأدار   
وعبــدهللا  علــوي  فيصــل  ســيد  وعاونــه 

يعقوب، والحكم الرابع أحمد خليل.
وفــي مبــاراة ثالثــة أقيمــت علــى اســتاد 
الشــباب  فــاز  الرياضيــة،  مدينــة خليفــة 
على الحد بنتيجة )2-3(، وسجل للشباب 
)هدفيــن(،  وبرنــس  القصــاب  حســين 
فيمــا ســجل للحــد ســعد العامــر ومحمــد 

عبدالوهاب.
وبنــاء علــى نتائــج أمــس، فــإن المالكيــة 
والبديع هبطا رسميا إلى الدرجة الثانية، 
فيمــا ســيبقى المركــز الثامــن معلقا حتى 
ســيواجه  الــذي  وهــو  األخيــرة،  الجولــة 
مباراتــي  فــي  الثانيــة  الدرجــة  ثالــث 
المســابقتين )دوري  بعــد ختــام  الملحــق 
ناصــر بــن حمــد الممتــاز ودوري الدرجــة 

الثانية(.
ترتيــب  فــإن   ،17 الجولــة  ختــام  ومــع 
الــدوري صار كاآلتي:الرفاع في الصدارة 
نقطــة،   31 المنامــة  نقطــة،   34 برصيــد 
المحــرق 30 نقطة، النجمة 28، الحد 25، 
الرفــاع الشــرقي 22، الشــباب 19، الحالة 
18، البديــع 15، وأخيــرا المالكيــة برصيد 
والمحــرق  الرفــاع  أن  علمــا  نقطــة،   13

يملــكان مبــاراة مؤجلــة ســتلعب يــوم 4 
مايو المقبل.

مجريات الحد والشباب

حقــق الشــباب انطالقــة إيجابيــة فــي 
مبكــرا،  هدفــا  ســجل  بعدمــا  المبــاراة 
إذ لعــب أرنســت كــرة عرضيــة تابعهــا 
لتصطــدم  برأســه؛  القصــاب  حســين 
بالقائم األيمن لمرمى حارس الحد إياد 

ناصر وتعانق الشباك الزرقاء )11(.
ولــم تــدم فرحــة الشــبابيين كثيــرا، إذ 
تمكن الحد من تســجيل هدف التعادل 
بعدمــا لعــب المدافــع األيمــن المتقــدم 
حمد فيصل الشيخ كرة عرضية تابعها 
ســعد العامر برأسه في مرمى الحارس 

الشبابي علي عيسى )22(.
ولم تشــهد الدقائق التالية من الشــوط 
رغــم محــاوالت كال  يذكــر،  أي جديــد 
الشــباب  طالــب  حيــن  فــي  الطرفيــن، 
بركلــة جــزاء بعد ســقوط برنــس داخل 
المنطقــة، إال أن الحكــم عبــدهللا قاســم 
بداعــي  لــه  الصفــراء  الورقــة  أشــهر 
بالتعــادل  الشــوط  لينتهــي  التمثيــل؛ 

اإليجابي بين الطرفين.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، حاول سيد محمد 
عدنــان عبــر خيــار التســديد مــن خارج 
المنطقــة، فســدد كــرة قوية مــن خارج 
المنطقة ومســافة بعيدة، إال أن حارس 

الشباب أنقذ الموقف ببراعة )48(.
ركنيــة  ركلــة  غالــب  عيىســى  ولعــب 
وتابعهــا ســيد محمد عدنان برأســه، إال 

أن حارس الشباب واصل تألقه )55(.
وســجل الشــباب الهدف الثانــي بعد كرة 
ناصــر،  إيــاد  الحــد  حــارس  مــن  مرتــدة 
كــرة  برنــس بصــدره وســدد  واســتقبلها 
قوية بيساره في المرمى الحداوي )59(.

عبــر  الثالــث  الهــدف  الشــباب  وســجل 
برنــس أيضــا الــذي أمضــى علــى هدفه 
الشــخصي الثانــي في المبــاراة وصوال 

للدقيقة )79(.

وســجل الحد هــدف التقليص من ركلة 
جــزاء نفذها بنجاح محمد عبدالوهاب 

 .)84(
هدفــا  قاســم  عبــدهللا  الحكــم  وألغــى 

للحد سجله سعد العامر بداعي التسلل 
وبإشــارة مــن الحكــم المســاعد مجــدي 
النجــار )87(؛ ليتمكن الشــباب من إنهاء 

المباراة فائزا.

أدار المباراة الطاقم التحكيمي المكون 
قاســم،  عبــدهللا  الســاحة  حكــم  مــن 
وعاونه صالح جناحي ومجدي النجار، 

والحكم الرابع سيد عدنان محمد.

مارونــي الشــباب يتخطــى الحــد فــي ختــام الجولــة 17 لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتاز

هبـوط المالكيـة والبديـع إلى الدرجـة الثانيـة

من لقاء الحالة والمالكية

ضــرب المحــرق موعــدا مــع األهلي فــي نهائي كأس ســمو ولــي العهد للكــرة الطائرة 
بتاريــخ 30 ابريــل الجــاري بعدمــا أطــاح بداركليــب )بطــل الــدوري( بثالثــة أشــواط 
نظيفــة فــي المواجهــة التي جمعتهما مســاء أمس األحد على صالــة االتحاد بمدينة 
عيســى الرياضيــة ضمــن اللقاء الثانــي بنصف نهائي أغلى الكــؤوس ليصعد المحرق 

إلى النهائي بعدما فاز في المواجهة األولى )2-3( والثانية )3/0(.

واســتطاع المحــرق أن يلحــق بداركليــب 
هزيمة قاســية ليضرب عصفورين بحجر 
خســارة  مــن  لنفســه  ثــأر  عندمــا  واحــد 
نهائــي الــدوري وتأهــل فــي الوقــت ذاتــه 
إلــى نهائي كأس ســمو ولــي العهد ليخرج 

جماهير العنيد بحسرتها.
وأنهى المحرق األشــواط الثالثة 25-16، 

الحــكام  طاقــم  بــإدارة   ،25/22  ،25-22
الدولــي المكون مــن األول جعفر إبراهيم 

والثاني جعفر المعلم.
وحصــل الالعــب حســن الشــاخوري على 
جائــزة افضــل العــب فــي المبــاراة بعدما 
مســتوى  علــى  متميــزا  مســتوى  قــدم 
تألــق  كمــا  والصــد،  والهجــوم  اإلرســال 

المحترف البورتوريكي جاكســون ريفيرا 
وفاضل عباس.

بســالحي اإلرسال وحائط الصد استطاع 
المحــرق أن يفوز على داركليب بســهولة، 
حيــث أحــرز المحــرق نحــو 8 نقــاط مــن 
بالدرجــة  بطلهــا  كان  مباشــرة  ارســاالت 
فاضــل  ثــم  الشــاخوري  حســن  األولــى 
عبــاس، وكانــت حوائط المحــرق حاضرة 
بقوة في وجه المحترف البرازيلي ويليان 
المــرور منهــا إطالقــا،  لــم يســتطع  الــذي 
ليتقــدم المحــرق 7-10 ثــم توســع الفارق 
11-17 حيــث كان المحــرق األفضــل مــن 
الناحيــة الهجوميــة واالرســاالت المؤثرة 

وحوائط الصد المنظمة، فيما وقع العنيد 
بفخ أخطاء االســتقبال والهجوم وأضاع 
العبــوه 6 ارســاالت وأجــرى المدرب عدة 
تغييــرات لــم تفلــح في إعــادة األمور إلى 
ليفــوز  يعقــوب  محمــد  وغــاب  نصابهــا، 

المحرق 25/16.
واصــل المحرق أدائــه البطولي الرائع في 
األفضــل  الطــرف  وكان  الثانــي  الشــوط 
بــال منــازع، حيــث لمــع نجــم البوتوريكي 
جاكســون ريفيــرا بضرباتــه القويــة التــي 
التائهــة  داركليــب  حوائــط  تتمكــن  لــم 
داركليــب  وعانــي  لهــا،  التصــدي  مــن 
نجــح  بعدمــا  المهــزوز  االســتقبال  مــن 

المحــرق بالتأثيــر عليــه بقــوة االرســاالت 
وقــدم  الهجوميــة،  أو  التكتيكيــة  ســواء 
عبــر  بقــوة  اعتمــاده  أوراق  الشــاخوري 
االرســاالت وتخليــص الكــرات الهجومية 
مــن منتصــف الشــبكة مــع الصــد، وهو ما 
منــح المحــرق التقــدم 14-17 ثــم 20-17 
مســتغال الحالــة الفنية الســيئة لداركليب 
على مســتوى الهجوم واالســتقبال حيث 
لم يظهر علي إبراهيم بفورمته المعهودة 
وأضــاع داركليــب 8 ارســاالت كان آخرها 
نقطــة  بــه  اهــدى  الــذي  ويليــان  ارســال 

الشوط األخير للمحرق 25-22.
في الشــوط الثالث ظهر داركليب بصورة 

افضــل نســبيا، وتحســن أدائــه الهجومــي 
واستقباله واستطاع في أكثر من مناسبة 
آخرهــا  كان  نقطتيــن  بفــارق  يتقــدم  أن 
ووقــع  تفوقــه  يســتغل  لــم  لكنــه   18-16
في مطــب األخطاء الهجوميــة التي كان 
بطلهــا علــي إبراهيم، كما لــم يظهر محمد 
يعقــوب بمســتواه المعهــود، فــي المقابــل 
فــإن المحــرق لعــب بتركيــز عــال ونســق 
ثابــت باالعتمــاد علــى التنويــع الهجومــي 
حيــث بــرز الشــاخوري بالكرات الســريعة 
كما تألق فاضل عباس وجاكسون ريفيرا 
فــي تخليــص الكــرات الهجوميــة ليفــوز 

المحرق بنتيجة 25/22.

المحرق يضرب موعدا مع األهلي بنهائي أغلى الكؤوس
ــرة األحـــــــام لـــفـــوز ثــمــيــن عـــلـــى داركـــلـــيـــب ــ ــائ ــ ــوري يـــقـــود ط ــ ــاخ ــ ــش ــ ال
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  شــهد 
القدم للشــؤون الفنية الشــيخ خالد بن ســلمان 
آل خليفــة، بدايــة التجمــع المحلــي لمنتحــب 
علــى  الجــاري،  أبريــل   20 الســبت  الشــباب، 

المالعب الخارجية التابعة التحاد الكرة.
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خالــد  الشــيخ  وتابــع 
تدريــب المنتخــب الــذي يواصــل تحضيراتــه 
للمشــاركة فــي تصفيــات كأس آســيا تحت 19 
عامــا 2020، إذ ســتقام التصفيــات فــي شــهر 
نوفمبر 2019، والتقى الشــيخ خالد بن سلمان 
والعبــي  واإلداري  الفنــي  الجهازيــن  بأفــراد 
المنتخب الشاب. ويعتبر التجمع الحالي ضمن 
تقيمهــا  التــي  المســتمرة  الدوريــة  التجمعــات 
العمريــة؛  الفئــات  لمنتخبــات  الفنيــة  األجهــزة 
التصفيــات  فــي  للمشــاركة  اإلعــداد  بهــدف 

اآلسيوية.
للتجمــع  الشــاب  المنتخــب  قائمــة  وتضــم 
ميــرزا  جعفــر  عمــار  هــم:  العبــا   24 الحالــي 
وحيــدر عبداإللــه عبدالنبــي )االتحــاد(، صالــح 

بدر شمســان وعمار ياســر الغاوي )البســيتين(، 
وحســين  ســعيد  محمــد  حيــدر،  جــواد  ســيد 
ماجــد )الشــباب(، عبدالرحمن عــادل العبيدلي، 
ســلمان عبــدهللا ومحمــد عبدالقيــوم )الرفــاع(، 
مبــارك محمــد مبــارك )قاللــي(، عــادل إبراهيــم 
الرميحي، عبدهللا نمر المساعيد، إبراهيم علي 
إبراهيم وســعود الهزاع )النجمة(، حسين مكي 
السندي وعلي عبدالجليل )سترة(، عبدالرحمن 

السيد وعيســى عبدهللا عيسى )المنامة(، علي 
)مدينــة  عــادل ســلمان  خليفــة جبــر وســلمان 
عيســى(، خليــل إبراهيــم عبــدهللا )التضامــن(، 
عيــد أحمد عيد )البديــع(، محمد خليفة أرحمة 
)الحــد(. وتشــهد قائمــة المنتخب غيــاب بعض 
الالعبين؛ نظرا الرتباطهم مع أنديته المشاركة 
فــي المســابقات المحلية ســواء الفريق األول، 

أو فريق فئة الشباب، أو فريق فئة الناشئين.

 خالد بن سلمان يتابع تدريب منتخب الشباب

تحضيًرا للمشــاركة في تصفيات كأس آســيا تحت 19 عاما
نائب رئيس الكرة يشهد تجمع منتخب الشباب

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  رفــع 
االتحــاد البحريني للســباحة أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات لممثــل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وللنائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  البحرينيــة 
أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
منتخبنــا  تحقيــق  بمناســبة  خليفــة؛  آل 
الوطنــي للســباحة إنجــازات متميــزة مــن 
عمــر  البحرينــي  الســباح  خــالل حصــول 
فيمــا  الفضيــة،  الميداليــة  علــى  عبــدهللا 
حقــق ســباحنا البحريني أحمــد عبدالنبي 
الميدالية البرونزية في منافسات سباحة 

المياه المفتوحة.
وتأتــي هــذه اإلنجــازات ضمــن مشــاركة 
المنتخــب الوطنــي في منافســات بطولة 

والبطولــة  عشــرة  الســابعة  الخليــج 
إضافــة  الرابعــة  نســختها  فــي  العربيــة 
المفتوحــة،  للميــاه  التاســعة  لآلســيوية 
والتــي احتضنتها مجتمعــة دولة الكويت 
العديــد  بمشــاركة  أخيــرا،  الشــقيقة 

والعربيــة  الخليجيــة  المنتخبــات  مــن 
مقدمــة  فــي  وكان  هــذا  واآلســيوية. 
مستقبلي األبطال والوفد المشارك رئيس 
وأعضــاء مجلس إدارة االتحاد البحريني 

للسباحة.

استقبال منتخب السباحة

منافســات بطولــة الخليــج والبطولــة العربية إضافة لآلســيوية

سباحة البحرين تتزين بالفضية والبرونزية

حقــق منتخبنــا الوطنــي أللعــاب القــوى انطالقــة إيجابية قوية في مســتهل مشــواره بمنافســات 
البطولة اآلسيوية الثالثة والعشرين أللعاب القوى للرجال والسيدات التي تستضيفها الدوحة، 
فــي الفتــرة مــن 21 حتــى 24 أبريــل الجاري، على ميــدان ومضمار أســتاد خليفة، بمشــاركة نحو 
700 مــن نخبــة الرياضييــن اآلســيويين مــن نحو 43 دولة من قارة آســيا يتنافســون على تحقيق 
186 ميدالية في 43 منافسة من خالل 21 مسابقة للرجال و21 مسابقة للسيدات باإلضافة إلى 

سباق التتابع المختلط الذي يقام للمرة األولى بالبطولة اآلسيوية أللعاب القوى.

العــام  الترتيــب  بصــدارة  منتخبنــا  وانفــرد 
للبطولــة، محققا 7 ميداليات منها 4 ميداليات 
ذهبية و3 فضية، متفوقا على منتخب الصين 
انتهــاء  بعــد  الترتيــب  فــي  ثانيــا  جــاء  الــذي 
وفضيــة  بذهبيتيــن  األول  اليــوم  منافســات 

وبرونزيتين.
فــي  لمنتخبنــا  الذهبيــة  الميداليــات  وجــاءت 
متــر   400 ســيدات،  متــر  آالف   5 ســباقات 
ســيدات، 3 آالف متــر موانــع رجــال و10 آالف 
متــر رجال، فيما جــاءت الفضيات الثالث في 
الكــرة  رمــي  ســيدات،  متــر  آالف   5 ســباقات 

الحديدة سيدات، 10 آالف متر رجال.
البطولــة  فــي  القــوى  أحمــر  بدايــة  وجــاءت 
إيجابيــة، بعــد أن حقــق العبونــا سلســلة مــن 
أعناقهــم  بهــا  طوقــوا  التــي  القويــة  النتائــج 
فــي  مــن خالهــا  ونجحــوا  والفضــة  بالذهــب 
التأهــل إلــى األدوار المتقدمة من المنافســات، 
الجهوزيــة  اليــوم األول  بــدا واضحــا منــذ  إذ 

والتركيز على العدائين والعداءات.
حصــاد  يابــي  وينفــرد  العــداءة  وافتتحــت 
منتخبنا الوطني بعد أن أهدت البعثة الحمراء 
الميداليــة الذهبية األولى، بتفوقها في ســباق 
زميلهــا  آحــرزت  فيمــا  ســيدات،  متــر  آالف   5
بوينتــو الميداليــة الفضية في الســباق نفســه، 
تبعتهــا العــداءة األولمبية ســلوى عيد بذهبية 
400م ســيدات، قبــل أن يضيــف جــون كيبــت 
ذهبية ســباق 3 آالف متر موانع ســيدات، في 
الوقــت الــذي رفعــت فيــه نــورة جاســم رصيد 
ميداليــات منتخبنــا محرزة فضيــة رمي الكرة 
حصــاد  األحمــر  يختتــم  أن  قبــل  الحديديــة، 
اليــوم األول بذهبيــة وفضيــة ســباق 10 آالف 
متــر رجــال بواســطة داويــت فيكادو وحســن 

شاني.
فــي  مشــاركاته  سلســلة  منتخبنــا  وافتتــح 
مســابقات البطولة عبر ســباقات السرعة التي 
أقيمت خالل الفترة الصباحية، حيث دشــنت 
العداءة مارتا هيرباتو مشــاركات منتخبنا في 
الحــدث اآلســيوي عبــر ســباق 800م ســيدات، 
األول  الــدور  تخطــي  مــن  مارتــا  نجحــت  إذ 
بنجــاح والتأهــل إلــى الــدور النهائــي، أعقبهــا 
مشــاركة إبراهــام روتيــش في الســباق نفســه 
لفئة الرجال، ناجحا من وضع قدمه في الدور 
نصف النهائي للمسابقة، ثم نجحت العداءتان 
زينــب محمــد وســلوى عيد مــن التأهل لنصف 
تأهــل  تبعهــا  ســيدات،  400م  ســباق  نهائــي 
عبــاس أبوبكر لنصف نهائــي الرجال من نفس 
العداءتــان هاجــر  تنجــح  أن  قبــل  المســابقة، 
الــدور  الخالــدي وإيمــان جاســم مــن تخطــي 

األول لسباق 100 متر سيدات بكل اقتدار.

وينفرد تظفر بذهبية 5 آالف متر 

أهــدت الالعبــة وينفــرد يابــي منتخبنــا الوطني 
البطولــة  فــي  األولــى  الذهبيــة  الميداليــة 
اآلســيوية، بعــد أن توشــحت بذهبيــة ســباق 5 
آالف متر، محققة زمن وقده 15:28:87 دقيقة، 
بونتــو  المنتخــب  فــي  زميلتهــا  خطفــت  فيمــا 
الميداليــة الفضيــة بعــد أن نالــت المركــز الثانــي 
بزمــن 15:29:60 دقيقــة، فيمــا جــاءت الهنديــة 

بارل في المركز الثالث.

سلوى تحلق بذهبية 400م 

آســيا  بطلــة  الوطنــي  منتخبنــا  عــداءة  حلقــت 
مــن  متمكنــة  ســيدات،  400م  ســباق  بذهبيــة 
تخطــي األدوار التمهيدية والنهائية بكل إصرار 

وعزيمة.
ســلوى صاحبــة الميداليــة الفضيــة لســباق 400 
متر في بطولة العالم أللعاب القوى التي اقيمت 
في لنــدن 2017، اجتازت الدور األول متصدرة 
لمجموعتهــا بزمــن 52:29 ثانيــة، قبــل أن تفــوز 
فــي الــدور النهائي محققــة زمن بلــغ 51:34 هو 

األفضل لها حتى اآلن لهذا الموسم.

ذهبية 3 آالف متر موانع رجال

توشــح عــداء منتخبنــا جــون كيبــت بالذهــب، 
بعــد أن واصــل تألقــه فــي ســباقات 3 آالف متر 
موانع رجال، ليظفر بالميدالية الذهبية والمركز 
تــاركا   ،8:25:87 وقــدره  زمــن  محققــا  األول، 
المركــز الثاني للعداء الهندي آفيناش، فيما حل 

الياباني كازويا في المركز الثالث.

مارتا لنهائي سباق 800م 

نجحــت عداءة منتخبنــا الوطني مارتا هيرباتو 
فــي التأهــل إلــى نهائــي ســباق 800م ســيدات، 
بعــد أن حققــت ثانــي أفضــل زمــن فــي الــدور 
بــه  احتلــت  دقيقــة   2:06:69 وقــدره  األول 
المركــز الخامــس علــى مجموعتهــا فــي مرحلــة 

التصفيات.

800م رجال

فــي  إبراهــام روتيــش  اكتفــى العــب منتخبنــا 
التأهــل إلــى الدور نصــف النهائي لســباق 800م 
رجــال، بعــد أن لم يحالفه الحظ في بلوغ الدور 

النهائي من المسابقة.
أن  بعــد  النهائــي  نصــف  إلــى  إبراهــام  وتأهــل 
تخطــى الــدور األول بنجــاح محققــا زمن وقده 
1:51:37 دقيقــة احتــل بــه المركــز الثانــي علــى 
مجموعتــه، فيمــا لم يكمل زميله فــي المنتخب 

محمد أيوب السباق.
وفي نصف النهائي حقق إبراهام المركز السابع 

بزمن 1:53:07 دقيقة.

أبوبكر يتأهل لنهائي 400م 

وجــد عداء منتخبنا عبــاس آبوبكر طريقه نحو 
نهائــي ســباق 400 متــر رجــال، بعــد أن اجتــاز 
المرحلــة التمهيدية والتصفيات بنجاح، ليحجز 

مقعده في الدور النهائي من المسابقة.

أبوبكــر اجتــاز الــدور األول بعــد أن حــل وصيفا 
لمجموعتــه بزمــن 46:27 ثانية، قبل أن يســجل 
زمــن وقــدره 45:27 ثانيــة هــو األفضــل لــه هذا 
الموســم احتل به المركــز الثاني في مجموعته، 

ما مكنه من التأهل إلى السباق النهائي.

الخالدي وإيمان إلى نصف نهائي 100م 

وإيمــان  الخالــدي  هاجــر  العداءتــان  حجــزت 
جاســم مقعديهمــا في الــدور نصــف النهائي من 
ســباق 100 متــر ســيدات، وذلــك بعــد أن أنهتــا 
التصفية األولى بنجاح وهو ما قادهما للوصول 

لنصف النهائي المقرر أن يقام اليوم.
وحلــت إيمــان جاســم فــي المركــز الثانــي علــى 
 11:17 وقــدره  زمــن  محققــة  مجموعتهــا 
ثانيــة، فيمــا جــاءت هاجــر الخالــدي ثالثــة على 

مجموعتها بزمن بلغ 11:81 ثانية. 
وتحظى مارتا بحظوظ كبيرة في التأهل للدور 
النهائي من السباق بعد أن قدمتا أداء عاليا في 

مرحلة التصفيات.

فيشر يتخطى تمهيدي 100م

تخطى عداء منتخبنا أندرو فيشــر الدور األول 
لســباق 100م عدو للرجــال متصدرا لمجموعته 
بزمــن بلــغ 10:15 هــو األفضــل له هذا الموســم، 
فيمــا اســتبعد زميلــه فــي المنتخب عبــدو بركة 

بسبب االنطالقة الخاطئة لالعب.

آمينات تحجز مقعدها بنهائي 400م حواجز

تأهلت العداءة أمينات يوسف إلى نهائي سباق 
400م حواجــز ســيدات بعــد أن خطفت صدارة 

مجموعتهــا في الدور نصف النهائي لمنافســات 
السباق ونالت المركز األول للمجموعة بجدارة، 
محققــة زمــن وقــدره 57:49 ثانيــة، متفوقــة به 
علــى جميــع منافســاتها فــي المجموعــة، حيــث 
اســتطاعت مــن الســيطرة علــى الســباق الــذي 
شهد منافسة من جانب العداءة الهندية أربيثا، 
إال أن خبــرة أمينــات وســيطرتها علــى الســباق 
صــدارة  فــي  األولــى  التصفيــة  لحســم  قادتهــا 
كمنافســة  النهائــي  للــدور  والتأهــل  المجموعــة 

على الميداليات الملونة.

مشاركات منتخبنا اليوم 

ويشــارك اليــوم منتخبنا الوطنــي أللعاب القوى 
فــي 10 مســابقات مختلفــة بــدءا مــن 400 متر 
حواجز ســيدات نهائي في الســاعة 5:10 مساًء 

بمشاركة العداءة أمينات يوسف.
وفــي الســاعة 5:30، ســتكون العداءتــان هاجــر 
الخالــدي وإيمان جاســم على موعد مــع التأهل 
حينمــا  وذلــك  ســيدات،  100م  ســباق  لنهائــي 

تخضن منافسات نصف نهائي المسابقة.
ويشــارك العــداء آندرو فيشــر في نصــف نهائي 
الســاعة  فــي  ســينطلق  الــذي  100م  ســباق 
5:45 مســاء، يتبعــه نهائــي ســباق 400م رجــال 
بمشــاركة عداؤنــا آبوبكــر عبــاس فــي الســاعة 
6:15، ثم ســتخوض مارتا هيرباتو نهائي سباق 

800م سيدات عند 6:28.
وفــي الســاعة 6:45 مســاء، سيشــارك الالعــب 
محمــود عبدالرحمــن فــي نهائــي مســابقة الكرة 

الحديدية.

افتتاح مبسط

وأقامــت اللجنــة المنظمة للبطولــة حفل افتتاح 
كبــار  بحضــور  خليفــة،  أســتاد  فــي  مبســط 
الدوليــة  الرياضيــة  والقيــادات  الشــخصيات 
واشــتمل  المشــاركين،  واالبطــال  واالســيوية 
علــى فقرات مختصرة من كلمة لرئيس االتحاد 
االســيوي اللعــاب القــوى وممثــل عــن المجلــس 
االعــالم  لحملــة  وطابــور  االســيوي،  االولمبــي 
المشــاركين  االســيويين  االبطــال  يتقدمــون 
حفــل  راعــي  أعلــن  بعدهــا  الحــكام،  واطقــم 

االفتتاح عن انطالقة البطولة رسميا.

انطالقة قوية ألحمر القوى في البطولة اآلسيوية
األول الــــيــــوم  فــــي  ــا  ــن ــب ــخ ــت ــن م حــصــيــلــة  ــات  ــيـ ــضـ فـ و3  ــات  ــ ــي ــ ــب ــ ذه  4

الدوحة - محمد الدرازي

وينفرد تهدي البحرين الذهبية األولى فرحة جون كيبت بذهبية 3 آالف متر موانع

تتويج سلوى عيد بذهبية 400 متر زينب محمد تتأهل لنهائي سباق 400 متر سيدات

جانب من مشاركة منتخبنا في حفل االفتتاح إبراهام روتيش يتأهل لنصف نهائي سباق 800 متر رجال

إيمان جاسم تتأهل لنصف نهائي سباق 100 متر سيدات تتويج وينفرد وبونتيو بذهبية وفضية 5 آالف متر



أكدت وزارة اإلسكان أنها تختص بتقديم خدمة السكن االجتماعي األول للمواطن الذي تنطبق عليه معايير الدخل المحدود والذي 
ال يستطيع توفير السكن الخاص به، حيث إن ذلك هو نظام اإلسكان منذ تأسيس الوزارة، وبعد صدور أول قرار ينظم عمل وزارة 
اإلســكان والذي حددت فيه معايير وشــروط اســتحقاق الخدمة اإلســكانية، فقد نص على أن “ال يكون المنتفع أو زوجته أو أبناؤه 
القصــر مالكيــن لســكن صالــح للســكنى أو قادريــن على إنشــاء مثل هذا المســكن”، وقد اســتمر تطبيق هــذا المعيار حتــى إقرار نظام 

اإلسكان رقم 909 لسنة 2015.

وقالــت الــوزارة فــي ردها علــى الخبر 
المنشور بصحيفة “البالد” أمس األحد 
القــروض  متضــرري  “أحــالم  بعنــوان 
العقارية مجمدة بثالجة )التظلمات(”، 
وطــرق  أســاليب  لتطــور  نظــرا  أنــه 
التملك، والتي أصبح من بينها التملك 
مــن  عقاريــة  تمويــالت  خــالل  مــن 
البنــوك الخاصة، يصبــح المواطن غير 
مســتحق للخدمــة اإلســكانية باعتبــار 
واألنظمــة  للقوانيــن  مخالفــا  ذلــك 
نظــام  ويخالــف  الدســتوري،  وللنــص 
اإلســكان بشــأن توجيــه دعــم الخدمة 
ال  وبالتالــي  للمســتحقين،  اإلســكانية 
يمكن أن تقوم وزارة اإلسكان بتوفير 
توفيــر  مــن  تمكــن  لمواطــن  مســكن 
ســكن مالئــم وتفضيله علــى المواطن 
لــه  ســكن  توفيــر  علــى  القــادر  غيــر 
وألســرته، فــي ظل وجــود أعداد على 
قوائــم االنتظار تترقــب حصولها على 

الخدمة اإلسكانية.

وحــول المســألة التــي تطرقــت إليهــا 
الصحيفة، بشــأن اعتبار المســتفيدين 
بالقــروض العقاريــة فــي حكــم المالك 
بأثر رجعي، فتجدد الوزارة التوضيح 
بأنهــا لم تنظر في التمويالت العقارية 
وإغــالق  منهــا  االســتفادة  تــم  التــي 
حســاباتها قبــل صدور القــرار الوزاري 
)909( لســنة 2015، بشــرط أن يكــون 
العقار مســجل باســم شخص آخر غير 
مقــدم الطلــب، لكــن مــن شــملهم قــرار 
إلغــاء الطلبــات اإلســكانية هــم الذيــن 
تملكوا من خــالل التمويالت العقارية 
ولم يتم إغالق الحســاب حتى تاريخ 

اإللغاء.
كمــا اشــارت الــوزارة إلــى أنهــا قامــت 
مســاحة  تحــدد  معاييــر  بوضــع 

وصالحيــة الســكن المملــوك للمواطــن 
قبــول  مــن  الســتثنائهم  كشــرط 
واســتمرار طلــب الخدمــة اإلســكانية، 
وقامــت بتشــكيل لجنة فنيــة تختص 
بالنظــر في كافة الطلبــات والتظلمات 
خــالل  مــن  بالمتملكيــن  الخاصــة 
القروض العقارية، وقد تم االستجابة 
مــن  التأكــد  بعــد  الطلبــات  مــن  لعــدد 

انطباق المعايير عليهم.

وحــول مــا تــم إثارتــه مــن ادعــاءات 
وتغلــق  آذانهــا  “تصــم  الــوزارة  بــأن 
أبوابهــا” فــي وجــه المتضرريــن، فــإن 
الوزارة تنفي وبشــكل قاطع هذا األمر 
شــكالً ومضمونــًا، حيث أنهــا ال يمكنها 
االمتنــاع عــن اإلنصات ألي شــكوى أو 
مالحظة ترد إليها من أي مواطن، وال 
يمكــن وصــف قيــام الــوزارة بتطبيــق 
القانــون وااللتــزام به أنه صــم لآلذان، 
باعتبارهــا الجهــة المنظمــة والمنفــذة 

لنظام اإلســكان، ومخالفة القانون أمر 
غير جائز على اإلطالق.

قامــت  فقــد  ذلــك  إلــى  وباإلضافــة 
صحيفة “البالد” بنشر الموضوع نفسه 
وبــذات المضمون مرات عدة، وقامت 
الــوزارة بالــرد التوضيحــي للصحيفة، 
ممــا يؤكــد تواصــل الــوزارة وتفاعلهــا 
مع الشــكاوى والمالحظــات، باإلضافة 
إلــى قيام اللجنــة المعنية بمقابلة عدد 
كبير من المواطنين، وشرح وتوضيح 

األنظمة لهم.

الــوزارة  إجــازة  عــن  أثيــر  وعمــا 
للمواطنين االنتفاع بالقروض العقارية 
فــإن  بعــد،  فيمــا  ذلــك  مــن  وتنصلهــا 
الــوزارة أيضــًا تنفي هــذا األمــر تمامًا، 
فــال يجوز للــوزارة إجــازة أمر مخالف 
للقانــون، أمــا فيما يتعلــق بالمواطنين 
الكافليــن ألحــد أقاربهــم، فقــد نظمــت 
الوزارة موضوع الكفالة، وحثت كافة 
بقيامهــم  افــادوا  الذيــن  المواطنيــن 
عقاريــة  تمويــالت  علــى  بالحصــول 
نيابة عن أحد أقاربهم بأن يثبت ذلك، 

إما من خالل إحضار رسالة من البنك 
تثبــت بأنه كفيــل للمنتفع فقــط، وبأن 
العقــار ســتؤول ملكيتــه إلــى شــخص 
آخــر بعــد ســداد مبلــغ التمويــل، وفــي 
حال عــدم توفر المســتندات الثبوتية 
مــا  إلــى  الــوزارة  ذهبــت  البنــك،  مــن 
هــو أبعــد مــن ذلــك، واكتفــت بإحضار 
المواطــن ما يثبــت قيام من أناب عنه 
أو كفله في التمويل العقاري بتســديد 
قيمة األقساط الشهرية، سواء بشكل 
مباشــر للبنك، أو مــن خالل تحويالت 

شهرية لمقدم الطلب.
وجددت وزارة اإلسكان استغرابها من 
إصرار الصحيفة، وتحديدًا الصحافي 
محرر الخبر على إثارة هذا الموضوع 
مرات عدة، وباســتخدام عبارات تثير 
الرأي العام على الرغم من قيام الوزارة 
في كل مــرة بتوضيح الموضوع ذاته 
مــن نصــوص قانونيــة  ومــا يتضمنــه 
وتنظيميــة ال يمكــن تجاهلهــا، مؤكدة 
فــي الوقت ذاتــه أنها تقــدر تمامًا دور 
الصحافــة في تنوير الرأي العام ونقل 
وأن  الســيما  المواطنيــن،  مالحظــات 
الــوزارة تحــرص تمامًا علــى االهتمام 
بــكل مــا يشــغل المواطــن الــذي لديــه 

طلبًا إسكانيًا بالوزارة.

خلف: حريصون على تطوير قطاع الزراعة
بحرينيا ــا  ــزارعـ مـ  15 ــة  ــارك ــش ــم ب الـــتـــوت  ــان  ــرج ــه م انـــطـــاق 

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن اســتمرار نجاح ســوق المزارعين البحرينييــن بالبديع عاما بعد 
عــام، يأتــي ليؤكــد الرؤيــة الثاقبة لقرينة عاهل البالد رئيســة المجلس االستشــاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة الســمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بدعم المزارعين من خالل إنشاء سوق تكون حاضنة لهم بهدف تسويق منتجاتهم المحلية.

جــاء ذلــك خــالل انطــالق مهرجــان التــوت 
بالحديقــة  المزارعيــن  لســوق  المصاحــب 
النباتيــة بمنطقــة البديــع صبــاح أمــس األول 
الســبت بحضــور الوكيــل المســاعد لشــؤون 
الزراعــة عبدالعزيز محمــد عبدالكريم، وعدد 

من المسؤولين.
وأكــد أن الــوزارة حريصة على تطوير قطاع 
الزراعــة فــي مملكــة البحرين بدعــم مختلف 
الفعاليات واألنشطة والمشاريع بالتعاون مع 
المبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي 

والشراكة مع الجهات ذات العالقة.
وأوضح خلف أن تجربة مملكة البحرين في 
إنشــاء ســوق للمزارعيــن البحرينييــن كانــت 
لهــا صــدى واســع فــي دول مجلــس التعاون، 
والتــي أثبتــت نجاحهــا المشــهود مــن خــالل 
توافــد الزوار مــن داخل البحريــن وخارجها، 
ونقل التجربة لتطبيقها في عدد من الدول.

وبين أن المهرجانات المصاحبة للسوق تقام 

بشكل سنوي تستهدف فيها تعريف الجمهور 
بالمنتجات المحلية والتشــجيع على الزراعة 
واســتخدام الطــرق الزراعيــة الحديثــة، وقد 
القــت هذه الفعاليــات إقباال جماهيريا كبيرا، 
مــرورا بمهرجان الطماطــم والحرف اليدوية 

وصوال إلى مهرجان التوت.
واشــاد بالقائمين على السوق وجهودهم في 
ســبيل إظهــار الواجهــة الحضاريــة للمملكــة، 
وضمــان اســتمرارية النجــاح المتواصــل في 
جميع النســخ الماضية، منوها إلى أن حرص 
الــوزارة ممثلــة فــي وكالــة الزراعــة والثــروة 
البحرية بتوفير مختلف أنواع الدعم يعكس 
االهتمــام بتطوير هذا القطاع لتحقيق األمن 
الغذائي النسبي والتنمية المستدامة لمملكة 

البحرين.
المســاعد لشــؤون  الوكيــل  أكــد  مــن جهتــه، 
أن  عبدالكريــم  محمــد  عبدالعزيــز  الزراعــة 
وكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة ســعت إلى 

تطوير ســوق المزارعين البحرينيين بالبديع 
إضافــة  خــالل  مــن  الســابعة  نســختها  فــي 
الماضيــة  بالنســخ  مقارنــة  مميــزة  فعاليــات 
للسوق؛ لتلبية رغبات الزوار وإتاحة الفرصة 

أمام المزارعين؛ لعرض منتاجتهم وبيعها.
وذكــر أن تمديــد الوقــت من الســاعة الثامنة 
صباحــا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر، بعــد أن 
كانــت أبــواب الســوق تقفــل عند الســاعة 12 
الســتفادة  الوكالــة  مــن  إيمانــا  جــاء  ظهــرا، 
الــزوار لقضــاء وقــت أكبــر للترفيــه العائلــي 

والمساهمة في دعم المزارعين.
وأشــار إلــى أنــه مــن المقــرر أن يكــون ختــام 
الموســم الحالــي لفعاليــات الســوق فــي 27 
احتضــان  سيشــهد  حيــث   ،2019 أبريــل 
فعاليــات متنوعة، منوها إلى أن الســوق في 
نســختها السابعة ضمت 40 مزارعا بحرينيا، 
و6 شركات بحرينية، إضافة إلى عدة أقسام 
مــن  وعــددا  والفنانيــن،  التقليديــة،  للحــرف 

المطاعم، وأنشطة ترفيهية لألطفال.
إن  بالقــول  محمــد  عبدالعزيــز  واختتــم 
“جهــود تطوير ســوق المزارعيــن لن تتوقف، 
خصوصــا أن هذه الفعالية التي نالت إعجابا 
لتوجهــات  دعمــا  تأتــي  جماهيريــا،  وإقبــاال 
بتنظيــم  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة 
الفعاليات التي من شأنها دعم قطاع الزراعة 

في مملكة البحرين”.
)15( مزارعــا  التــوت  فــي مهرجــان  وشــارك 
بحرينيا الذي عرضوا أصناف التوت المحلي 
المتنوعــة، كمــا تم بيع شــتالت وثمــار التوت 
ترفيهيــة  فعاليــة  إلــى  إضافــة  ومنتجاتــه، 
التــوت  ثمــرة  رســم  فــي  تتمثــل  لألطفــال 
العــرض  عــن  فضــال  األطفــال،  وجــوه  علــى 
الحــي لعمــل مربى التــوت وصناعــة “األجار” 

البحريني.
ويعد التوت البحريني من الفواكة البحرينية 
المســتهلكون  يقبــل عليهــا  التــي  الموســمية 
لشــرائها، ويتنوع طعم التوت البحريني بين 
الحامــض والحلو، حيث يبدأ موســم االنتاج 

من فبراير وحتى أبريل.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تســببت مواطنــة بحــادث مــروري فــي منطقة الرفاع الشــرقي، وعنــد وصول دوريــة المرور إلــى الموقع رفضت الســيدة تحريك 
مركبتها من الشارع، وهددت شرطية بقتلها بسالح ادعت أنه بحوزتها وأنها تكره البحرينيين، فضال عن ادعائها أنها أميرة من 
عائلــة حاكمــة خليجيــة، وبعــد مــرور مدة طويلة على تعطيلهــا للحركة المرورية وافقت على أن يقوم شــرطي بتحريك مركبتها، 
إال أنه وبمجرد إيقافها بمكان بعيد عن الشــارع الذت بالفرار من الموقع حتى تعبت وجلســت على عتبة إحدى البنايات، وعندها 

تمكنت شرطية من القبض عليها عقب تعرضها العتداء شديد من قبل المتهمة الرافضة لالنصياع ألوامر الشرطة.

وذكرت الشرطية برتبة عريف المجني عليها 
في بالغها لدى مركز شــرطة الرفاع الشــرقي 
أنهــا فــي يــوم 9 نوفمبــر 2017 وعند الســاعة 
1:30 مســاء، وأثنــاء تواجدهــا علــى واجــب 
عملهــا بــاإلدارة العامــة للمرور تلقــت أمرا من 
الضابــط المناوب بالتوجــه بالقرب من مجمع 
تجاري، حيث يوجد حادث مروري به عنصر 

نسائي ترفض التعاون مع رجال الشرطة.
وأضافت أنه وحال وصولها الموقع شــاهدت 
المتهمــة، والتــي ادعــت أنهــا أميــرة مــن دولة 
بدايــة  معهــا  التحــدث  ورفضــت  خليجيــة، 

عندمــا طلبــت منهــا النــزول مــن ســيارتها من 
آنــا  عنــي  )روحــي  لهــا  وقالــت  فولفــو،  نــوع 
عندي ســالح ال تخليني أتهور وأطلق عليج(، 
ذلــك  عــن  الســيارة  بداخــل  تبحــث  وظلــت 
الســالح حســبما اعتقــدت. وأفادت أنــه وبعد 
مضي نحو ســاعة مــن التحدث معها، وافقت 
المتهمــة علــى الجلــوس فــي المقعــد الخلفــي 
مــن  الشــرطة  أفــراد  أحــد  وتمكــن  للســيارة، 
تحريك الســيارة؛ كونها تســببت فــي ازدحام 

مروري وتعطيل لحركة المركبات.
وبمجــرد أن أوقــف الشــرطي الســيارة نزلــت 

منهــا المتهمــة وحاولــت الهرب، فمــا كان منها 
داخــل  إلــى  وصــوال  خلفهــا  ركضــت  أن  إال 
المنطقــة الســكنية، وبعــد أن تعبــت جلســت 
على عتبة إحدى البنايات، وقررت للشــرطية 
)آنــا مــا أحــب البحرينييــن(، وفتحــت هاتفهــا 
النقــال وقامت بتصويرهــا عدة مرات وقالت 
لها )بافنشــج( واتصلت إلى شــخص ما أحضر 
لهــا ســيارة أخــرى ركبت فيهــا وأخرجت منها 
ذلك الســائق، وقــررت لها أنها تطلب التحدث 
مــع ســفارة بالدهــا. فأمــر الضابــط المنــاوب 
الحديديــة  األصفــاد  تضــع  بــأن  الشــرطية 

تلــوذ  أن  قبــل  المتهمــة  يــد  فــي  )الهفكــري( 
بالفــرار، وأثنــاء ذلــك تفاجأت المجنــي عليها 
بعــّض المتهمــة يديهــا اليمنــى واليســرى، كما 
رفســتها وضربــت كتفهــا وصدرهــا وقبعتهــا 
أن  إلــى  األرض،  علــى  العســكرية إلســقاطها 
تمكنت من الســيطرة عليها بمعاونة شــرطية 
النوبــة التاليــة. وبينــت الشــرطية أن المتهمة 
أنهــا  بحالــة عصبيــة وتصــرخ وتبــدو  كانــت 
واعتقــدت حينهــا  غيــر طبيعيــة،  حــال  فــي 
أنهــا متعاطيــة للمخــدرات أو في حال ســكر، 
وتأكــدت مــن ذلك عندما اقتربــت منها حيث 
شــمت رائحــة المســكرات تنبعث منهــا بحكم 
عملها مع الموقوفات، مشيرة إلى أن المتهمة 
فــي  وقدميهــا  ويديهــا  أســنانها  اســتعملت 
عمليــة االعتداء، وأن آثــار العّض مازالت في 
يدهــا عند التحقيق معها. ويتضح من أوراق 
القضيــة عدم وجــود أية أقــوال للمتهمة لدى 
النيابة العامة، إذ لم يتم التحقيق معها كونها 

لم تستجب لطلبات إحضارها والقبض عليها 
بعــد إخالء ســبيلها؛ كونها متزوجة وتبلغ من 
العمــر 44 عامــا، خصوصــا وأنه تــم التأكد من 
كذبهــا ومعرفة اســمها الحقيقي فضال عن أن 
جنســيتها بحرينيــة، رغــم أن مــكان والدتهــا 
يشــير إلــى دولــة خليجيــة، وأن مقــر ســكنها 
بصحيفــة  وثبــت  الشــرقي،  الرفــاع  بمنطقــة 
أســبقياتها أنــه توجــد قضيــة مرورية ســابقة 

عليها في العام 2014.

فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
أنها بتاريخ 9 نوفمبر 2017، ارتكبت اآلتي:

المجنــي  جســم  ســالمة  علــى  اعتــدت  أوال: 
عليها الشــرطية برتبة عريف، وهي من أفراد 
قــوات األمن العــام التابعــة لــوزارة الداخلية، 
وذلــك أثنــاء وبســبب تأديتهــا وظيفتهــا، بأن 
قامــت بعّضهــا في يديها ودفعهــا من صدرها 
وركلهــا برجلهــا ولم يفض فعــل االعتداء إلى 
الشــخصية  أعمالهــا  أو عجزهــا عــن  مرضهــا 

لمدة تزيد عن 20 يوما.
بــاألوراق  المبينــة  باأللفــاظ  أهانــت  ثانيــا: 
المجني عليها الموظف العام بوزارة الداخلية 

أثناء وبسبب تأديتها وظيفتها.
إلى ذلك وبعد نظر المحكمة الكبرى الجنائية 
األولــى للقضيــة قــررت فــي أولــى جلســاتها 
مايــو   8 لجلســة  المتهمــة  محاكمــة  تأجيــل 
بأمــر اإلحالــة علــى  المقبــل؛ وذلــك إلعالنهــا 

عنوانها الثابت باألوراق.

سيدة ترتكب حادثا مروريا وترفض االنصياع لألوامر مدعية أنها “أميرة خليجية”

خدمات المراجعين

هددت شرطية 
بالقتل بسالح 

وتفنيشها واعتدت 
عليها في الشارع
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Û  حرصــُت فــي صبيحة األربعــاء الماضي بزيارة معرض )فــن الطفل( بصالة
وزارة التربية والتعليم، حيُث التقيت بســعادة الطالب والطالبات وأولياء 

أمورهم، بحديث مستمر عن المشاركين، كيف بدأوا، وإلى أين وصلوا.
Û  وُيعــد معــرض فــن الطفــل مــن الفعاليــات الفنيــة التربويــة المقــدرة عاليــا

لوزارة التربية والتعليم، ولوزيرها الدكتور ماجد بن علي النعيمي، كإحدى 
الثوابــت التــي ترعاهــا الوزارة، والتي تحتضن )ســنويا( الطفــل البحريني، 

وتساعد على تحفيز وإطالق مهاراته.
Û  وكانــت بدايــات المعــرض فــي العــام 1974، كحدث ُيشــجع طلبــة المرحلة

االبتدائيــة للتعبيــر الفنــي الحــر، المنطلــق مــن بــراءة الطفولــة، وعفويتهــا 
الفــن  أنــواع  مــن  وغيرهــا  اليدويــة،  واألشــغال  الرســم،  منهــا  وتحررهــا، 

التشكيلي.
Û  ومع مرور الوقت، نجح المعرض في استقطاب أعداد كبيرة من المدارس 

والطلبــة، مــع توظيف األدوات التربوية الممكنة كافة؛ الكتشــاف المواهب 
المتميزة، ورعايتها، ومتابعة تطورها الفني واإلبداعي.

Û  ونظــرا لهــذا األفــق الرحب، اســتمر معرض )فــن الطفل( ألكثر مــن 45 عاما
متتالية، لتتوســع رقعة المشــاركات فيه، والفئة العمرية أيضا، ويصبح مع 
الوقــت معلمــا تربويــا يشــاد به علــى المســتويين الخليجــي، والعربي على 

حد سواء.
Û  ومــن محاســن هــذه النجاحــات، مشــاركة أكثــر مــن 757 طالــب وطالبــة

بالــدورة األخيــرة للمعــرض، يضــاف إليهــا مشــاركة خليجيــة واســعة مــن 
الســعودية واإلمــارات، والكويــت، وُعمــان، ليتــوج عــدد الفائزيــن بـــ )165( 

طالبا وطالبة، منهم )134( من البحرين، و)31( من دول الخليج العربي.
Û  هذه االنتصارات الكبرى، قابلها غياب ملحوظ للصحافة ووســائل اإلعالم

الرســمية والمحليــة، وهــو غيــاب يؤســف لــه، وُيعتب عليه، لحــدث يرتبط 
بصميــم نجاحــات أطفالنــا، والذيــن كان ســيفرحهم جــدا، وهــم مقلــدون 
بالميداليــات، بكاميــرا تلتقــط لهــم صــورة، أو قلــم ينقل تجربتهم الناشــئة 

هنا وهنالك.
Û  إننــي أُلقــدر عاليــا الــدور المشــكور لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي خدمــة

للبحريــن، وأبنائهــا، وُأقــدر أيضا الدور الُمهم لألســرة البحرينية في تحفيز 
أبنائهــا، وفــي توفير البيئة التربوية الصالحة لهم؛ ليكونوا بخالف غيرهم، 

وهم بالتأكيد كذلك.

معرض “فن الطفل” 
واإلعالم الُمغيب

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

المنامة - وزارة اإلسكان

والدســتور للقانــون  الــوزارة  مخالفــة  علــى  الصحيفــة  إصــرار  تســتغرب  “اإلســكان” 

مستفيد التمويل العقاري “متملك”.. فكيف تزوده الوزارة بخدمة إسكانية؟
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الظروف تساعدك على تحديد خياراتك 
المستقبلية.

حاول استغالل عامل الوقت لالستفادة قدر 
المستطاع.

أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك 
للتصدي.

شخص مهم ونافذ يخّفف عنك أعباء كثيرة.

تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني.

تلمس غزارة في االفكار وسرعة بديهة.

تتركز االهتمامات على الشأن المادي.

كن منفتحًا على العالجات الطبية والغذائية.

تقيد باإلرشادات المطلوبة حتى لو شعرت 
بصعوبة.

دافع عن إنجازاتك اليوم وال تتهاون بها.

الجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات.

أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر 
به.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

22 ابريل

 1500
 اكتشاف البرازيل عن 
طريق الصدفة عن 

طريق البحار 
البرتغالي 

بيدرو ألفاريز 
كابرال والتي 

ضمها باسم مملكة 
البرتغال.

استطاعت أريانا غراندي 
أن تتصّدر الئحة األكثر 
متابعة عبر أحد مواقع 

التواصل االجتماعي، إذ بلغ 
عدد متابعيها نحو 146.4 

مليون متابع. وبذلك تكون 
غراندي قد حطمت الرقم 

القياسي للنجمة سلينا 
غوميز.

tariq.albahar
@albiladpress.com

عــودة شــعبية الكرتــون وعدد كبيــر مــن المسلســات الخليجيــة والعربية

“تلفزيون دبي” و“سما دبي” في رمضان

أعلــن “تلفزيــون دبــي” بقنواتــه المتعــددة، قائمــة المسلســالت الخاصة لشــهر رمضان 
2019، والتــي تتضمــن باقــة متنوعــة وغنيــة من األعمــال الدراميــة والكوميدية، إلى 

جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل.

اإلذاعـــة  لقطاع  التنفيذي  الــمــديــر  وقـــال 
لإلعالم”  دبــي  “مؤسسة  في  والتلفزيون 
“الــجــمــهــور  إن  الــمــنــصــوري  سعيد  أحــمــد 
دبي”  “تلفزيون  سيتابع من خالل شاشة 
ــــي”، أهـــم نــجــوم الــدرامــا  وقــنــاة “ســمــا دب
وذلــك  والــعــربــيــة،  والخليجية  المحلية 
ــفــزيــون دبــــي” بــقــنــواتــه  بــعــد أن فـــاز “تــل
المتعددة، بحقوق عرض أهم المسلسالت 
تقديم  في  ونجح  العام  لهذا  الرمضانية 
تندرج  التي  األعــمــال  مــن  متكاملة  باقة 
في إطار دورة درامية وبرامجية شاملة، 
مضمونها التميز والتفرد، وتعتبر مفاجأة 
من  الضخمة  بــاالنــتــاجــات  تتميز  جميلة 

الناحية المادية والفكرية”.
وتعرض القناتان خالل الشهر الفضيل 12 
مسلسالً، منها سبعة على شاشة “تلفزيون 

دبي”، هي:

“حدود الشر” 

محمد  تأليف  من  خليجي  مسلسل  وهــو 
ــراج أحــمــد دعيبس،  الــنــشــمــي، إخــ خــالــد 
ــفــهــد، أحــمــد الــجــســمــي،  ــاة ال بــطــولــة حــي
الشعيبي  هيا  الـــدري،  هبة  علي،  شيماء 

وهنادي الكندري. 

“أجندة” 

مريم  تأليف  مــن  خليجي  مسلسل  وهــو 
بطولة:  الــســالم،  عبد  هيا  إخـــراج  نــاصــر، 
هيا عبد السالم، عبد هللا الطليحي، ريم 

ارحمة، ليلى عبد هللا، وفؤاد علي.

“سالسل دهب” 

وهو مسلسل سوري من تأليف سيف رضا 
بسام  بطولة  نحاس،  إيــاد  إخــراج  حامد، 
كــوســا، كــاريــس بــشــار، صباح الــجــزائــري، 
ديــمــة بــيــاعــة، صــبــاح الــجــزائــري، شكران 

مرتجى، وعبد الهادي الصباغ.

“أبو جبل” 

ــيــف محمد  ــري، تــأل ــو مــســلــســل مـــصـ وهــ
بطولة  صالح،  أحمد  إخــراج  بشير،  سيد 
مصطفى شعبان، نجالء بدر، مريم حسن، 

دياب، وعائشة بن أحمد.

“آلخر نفس” 

وهو مسلسل مصري، تأليف أمين جمال، 
ياسمين  بــطــولــة  عــلــي،  حــســام  إخـــــراج 

أحمد  الــوهــاب،  عبد  فتحي  العزيز،  عبد 
العوضي، إيهاب فهمي، ومحمد عز.

“سوبر ميرو”

وهـــو كــومــيــديــا مــصــريــة، تــألــيــف محمد 
مــحــمــدي وأحـــمـــد مــحــي، إخـــــراج ولــيــد 
الــحــلــفــاوي، بــطــولــة إيــمــي ســمــيــر غــانــم، 
بيومي  غــانــم،  سمير  الميرغني،  حــمــدي 

فؤاد، ومحمد ثروت.

“شطبنا” 

وهو كوميديا خليجية، من تقديم يوسف 
أحمد ومجموعة من نجوم الكوميديا في 

السعودية.
قناة  شاشة  على  الجمهور  سيتابع  كما 

سما دبي، خمسة مسلسالت، هي:

“الطواش” 

انتاج  إماراتي،  تراثي  عمل  وهو 
في  والتلفزيون  اإلذاعــة  قطاع 
 ،2019 لــإلعــالم  دبــي  مؤسسة 
سالم،  جــمــال  وحـــوار  سيناريو 

إخــــــــــــــراج عـــــــارف 
الـــــــــطـــــــــويـــــــــل، 
ــة أحــمــد  ــطــول ب
الـــــجـــــســـــمـــــي، 

ــد هللا،  ــبـ رزيـــــقـــــة مـــــــــروان عـ
طارش، وسعيد سالم.

“وما أدراك ما أمي”

وحــوار  سيناريو  خليجي،  مسلسل  وهــو 
الحليبي،  إخــراج حسين  الــدوحــان،  علي 
الكندري،  هــنــادي  الفضالة،  إلــهــام  بطولة 
فاطمة الصفي، هيا الشعيبي، نور الشيخ، 

وروان العلي.

“الديرفة”

وحــوار  سيناريو  خليجي،  مسلسل  وهــو 
علياء الكاظمي، بدور يوسف، محمد أنور 
وبطولة  عــبــدال،  مناف  وإخـــراج  محمد، 
حسين  الرئيسي،  بثينة  المنصور،  محمد 

المهدي، أسمهان توفيق، وهيفاء عادل.

“منى وفيني” 

هــنــوف،  تــألــيــف  خليجي،  مسلسل  وهـــو 
إخراج  الكندري،  محمد  درامية  معالجة 
عــبــد الــرحــمــن الــســلــمــان، بــطــولــة 
محمد  الـــكـــنـــدري،  ــمـــود  صـ
الـــعـــجـــيـــمـــي، مـــحـــمـــود 
بـــوشـــهـــري،  ــد هللا  ــبـ وعـ
وسعود  البالم،  مشاري 

بوشهري.

“شعبية 

الكرتون 13” 

كوميديا  وهــو 
إمـــــــاراتـــــــيـــــــة، 
تـــألـــيـــف وإخــــــراج 

حيدر محمد.

مسلسل الديرفة
مسلسل آلخر نفس

مسلسل الطواش

مسلسل وما أدراك ما أمي

ــل مـــهـــرجـــان ربـــيـــع الــثــقــافــة  ــواصـ يـ
استحضار مختلف أنواع النشاطات 
الــفــنــيــة فــي الــمــســاحــات والــمــواقــع 
الــثــقــافــيــة، حــيــث اســتــضــافــت دار 
ــيــوم الــســبــت 20 أبــريــل  الــمــحــرق ال
2019، أمسية فنون شعبية، قّدمتها 

فرقة “دار جناع”.
“دار جناع”  وخالل األمسية قّدمت 
ــبــحــري الـــذي  وصــــالت مـــن الــفــن ال
الـــدار منذ زمــن طويل،  بــه  ُعــرفــت 
يــرافــق تقاليد وتـــراث صيد  والـــذي 

ــــذي اشــتــهــرت به  الــلــؤلــؤ الــعــريــق ال
البحرين.

المهتمين  من  مميز  ووســط حضور 
بهذا النوع من الفن، تعالت أصوات 
أصوات  مع  إلى جنب  النهامة جنبًا 
اآلالت اإليقاعية الشعبية من ضمنها 
الصنج  أو  والطوس  البحري  الطبل 
والـــمـــرواس. وقــد ارتــبــط هــذا الفن 
والغوص  البحارة  بقصص  األصيل 
ُتـــســـرد عــلــى هــيــئــة نغمات  والـــتـــي 

صوتية معبرة.

دار المحرق تستضيف فرقة “دار جناع”
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 1870
حكومة طوكيو تعطي تصريًحا إلى مخترعي الريكشا ببنائها وبيعها.

 1898
 إصدار أول جريدة كردية موسومة باسم صحيفة كوردستان في القاهرة.

 1901
نشر طريقة بريل اليابانية.

 1906
 افتتاح دورة األلعاب الصيفية لعام 1906 في أثينا.

 1911
بدء صدور جريدة برافدا في مدينة سانت بطرسبرغ.
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تنتظر الفنانة دنيا ســمير غانم عرض مسلسلها »بدل الحدوتة 
3«، المقرر أن تنافس 

به ضمن المائدة الرمضانية في 2019 
وقالــت دنيــا فــي تصريحــات صحافيــة لهــا إنها تقــدم 3 
مسلســات منفصلــة، حيث إن كل مسلســل مدته 10 أيام، 

وهو من إنتاج شــركتي »روزناما« لهشام جمال، و»سينرجي« 
لتامر مرسيويشــارك في بطولة المسلســل كل من: سمير غانم، 

وأحمد رزق، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت.

اقتربــت الفنانة أيتن عامر من االنتهاء مــن تصوير دورها في 
مسلســلي “ابن أصول”، مع النجم حمــادة هال، و”طلقة 
حظ” مع الفنان مصطفى خاطر، وتخوض بهما الموســم 

الرمضاني المقبل.
وذكرت أيتن أنه يتبقى لها 3 أيام وتنتهي من تصوير دورها 

في مسلسل “ابن أصول”، و7 أيام لـ”طلقة حظ”، معربة عن 
أمنياتهــا أن تتمكن من االنتهاء من العمل قبل حلول الشــهر 

الكريم.

ُيطل الفنان القدير ســعد الفــرج على الجمهور هــذا العام من خال 
مسلسل “إفراج مشروط”، الذي سطر أحداثه الكاتب عبدالمحسن 
الروضــان، ويخرجه عيســى ذياب، في تجربة أكــد كل أبطالها أنها 
ستكون فارقة في المشهد الدرامي الرمضاني المقبل. ذلك التوقع 
قد يراه البعض سابقًا ألوانه، ولذلك سألنا الفرج عن تركيبة العمل 

وطبيعة المسلسل وأبعاد الشــخصية، وما الذي دفعه للمشاركة 
فيه. وعن سبب تشــجعه للمشاركة في العمل، قال: “استفزني النص؛ 

ألنه يحمل مضامين جديدة، فضًا عن المخرج المتمكن عيسى ذياب.

إفراج مشروط للفرجآيتن وابن األصول3 مسلسالت في رمضان



Cinekids في صالة Missing Link سينكو” تقدم“

أعلنت النجمة سيلين ديون مجموعة من المشاريع الفنية، منها  «
جولتها الغنائية “Courage World Tour”، إلى جانب ألبومها الغنائي 

الجديد، والذي يضم أغنيتها السينغل “Courage”. وأكدت تقارير 
إعالمية عالمية، أنه من المقرر أن تنطلق الجولة الغنائية رسميا في 
18 سبتمبر المقبل من مدينة كيبيك الكندية، وستجوب أكثر من 50 

مدينة بأميركا الشمالية.

تــدور احــداث فيلــم األنيمشــن الجديــد “Missing Link”، الــذي طــرح بدور فوكس ســينكو 
وبالتحديد في ســينما االطفال الرائعة في مجمع الجفير التابعة لشــركة البحرين للســينما 
وفــي عــدد مــن الســينمات حــول العالــم حول الســير “ليونيــل فروســت”، الذي يعتبر نفســه 
المحقق األول في عالم من األساطير والوحوش، والمشكلة هي أنه ال يوجد أيا من أقرانه 

من المجتمع الراقي يدركون ذلك. 

ولم يكن أمام السير “ليونيل فروست” سوى 
من  النخبة،  هــذه  فــي  لقبوله  أخــيــرة  فرصة 
خالل مغامرة جديدة تعتمد على السفر عبر 
الغربي  الشمال  إلى  الهادي، وصوًل  المحيط 
ألمــيــركــا إلثــبــات وجـــود مخلوق أســطــوري، 
وبقايا حية من ساللة اإلنسان البدائية، وهو 

“الحلقة المفقودة”. 
وحقق فيلم األنيمشن “Missing Link” الذي 
إيــرادات   Annapurna Pictures تقديم  من 
مــنــذ طرحه  مــاليــيــن دولر،   6 إلـــى  وصــلــت 
12 إبريل الجاري، في دور العرض في  يوم 
اليوم  األميركية، ويالقي  المتحدة  الوليات 
نفس النجاحات العالمية في السينما المحلية 
المخصصو   ”Cinekids“ صالة  في  خصوصا 
بحضور  الــفــعــالــيــة  نظمت  ــتــي  وال لــالطــفــال 

واستمتعوا  والطـــفـــال  الــعــائــالت  مــن  كبير 
باحداث القصة باجواء من المرح والوجبات 

المخصصة بالطفال.
زوي  الفيلم،  فــي  الــصــوتــي  ــاألداء  ــ ب ويــقــوم 
اوليفانت،  تيموثي  جاكمان،  هيو  سالدانا، 
زاك جاليفياناكيس، ستيفن  إيما طومسون، 
لــوكــاس، أمريتا أشــاريــا، ديفيد  فــراي، مــات 

وولمز، ومن تأليف وإخراج كريس بتلر.
وخصصت ميزانية للفيلم بلغت 100 مليون 
الدول  دولر أميركي، ويعرض في عدد من 
السعودية،  العربية  “المملكة  منها:  العربية، 
المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  إيـــران،  األردن، 

لبنان، المملكة المتحدة، الكويت”. 
عبر صالة  للسينما  البحرين  وتحرص شركة 
أجـــواًء  الــصــغــار  ــا  زوارهــ لمنح   ”Cinekids“

السينمائية  األفــــالم  مــشــاهــدة  عــنــد  ممتعة 
العائالت  وباستطاعة  لألطفال.  المخصصة 
الخاصة  أطفالهم  بمناسبات  الحتفال  أيضا 

الميالد  ألعــيــاد  وشاملة  متنوعة  بــاقــات  مــع 
في الصالة، مما يجعل مناسباتهم أكثر تألقا 

ومرحا.

االثنين
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حلقة مفقودة «
تصنيف العمل: عائلي خيال رسوم متحركة كوميدي مغامرات «
بلد اإلنتاج: كندا والواليات المتحدة «
إخراج: كريس باتلر  «
تأليف: كريس باتلر  «
ميزانية الفيلم: 100,000,000 دوالر أميركي «

بروفايل الفيلم:

جديدة  تجربة  الــجــرح”،  “رتــلــت 
ــراج الــفــيــديــو كليب  فــي فــن إخــ
أحمد  حسان  البحريني  للمخرج 
إلخــراج  سعادته  عــن  عبر  حيث 
بمعانيه  الغني  الفني  العمل  هذا 

والثري بمقاصده. 
من  الــجــرح  رتــلــت  كليب  فيديو 
ــا، ســيــنــاريــو  إنـــتـــاج كــلــفــن مــيــدي
وتمثيل  شعر  الــســاعــتــي،  حسن 
إســمــاعــيــل  آل  ــيــل  خــل الـــشـــاعـــر 
الملقب  السماك  حسين  والفنان 
ب )الفش( والفنان محمد رحمة.

فراس   - السعيد  حسين  تصوير 
يوسف  مصور  مساعد  الــحــواج، 

عبدهللا - علي محمود. 
مونتاج علي العويناتي، تصحيح 
فــيــصــل، مساعد  ألــــوان حــســيــن 

مخرج علي عبدالجليل 
أحــمــدي  ــس  إدريــ اإلنــتــاج  إدارة 
محسن  الــعــمــل  بــوســتــر  تصميم 

الحجيري إشراف عام 
أحمد التحو. 

يتحدث عن  الجرح  رتلت  كليب 

الــصــداقــة والــخــصــام وأنــــه في 
واختالف  حــدث  مهما  الصداقة 
أمــر واجب  فالوصال  األصــدقــاء 

وضروري، وأن الخصام خاطئ
النهاية  تكون  الحياة  هــذه  ففي 
لو  هــو جميل  وكــم  الرحيل  هــي 

نرحل واألحبة بقربنا.
كان ثيم تصوير الكليب في ثيمة 
جمالية  من  له  لما  القديم  الزمن 
الذي ساهم  ورونق خاص، األمر 

في إبراز العمل. 
العمل  فريق  أن  بالذكر  الجدير 

تدشين  حفل  إقــامــة  على  يعزم 
عامة  الجمهور  وسيدعوا  للعمل 
ــقــاد خــاصــة لعرض  وفــنــانــون ون
العمل كما سيكون هناك فعاليات 
وتوجه  قيمة.  وجوائز  مصاحبة 
بالشكر  أحــمــد  حــســان  الــمــخــرج 
الجزيل إلــى كــل مــن ســاهــم في 
بالخصوص  الــعــمــل  هـــذا  إنــجــاح 
ــردان وحسن  ــفـ الـ الــحــاج حــســن 
الحلواجي وسيد حسين  عيسى 
ــواجــي  ــحــل الـــعـــلـــوي وحــســيــن ال

وأحمد مراد.

“رتلت الجرح”... تجربة جديدة لحسان أحمد

في إطار الموسم الثقافي لمركز الشيخ إبراهيم 
ل  مكان  “كــل  بــ  الموسوم  والــبــحــوث،  للثقافة 
ربيع  فعاليات  مع  تزامنًا  عليه”  يعول  ل  يؤنث 
الثقافة، يستضيف بيت عبد هللا الزايد لتراث 
ألفة  التونسية  اإلعالمية  الصحفي،  البحرين 
الــوســالتــي، فــي مــحــاضــرة عــنــوانــهــا” تجربتي 
الــنــجــوم”، حيث  ســفــراء  بين  اإلعــالمــيــة سفر 
في  وتجربتها  اإلعالمية  مسيرتها  عن  تتكلم 
إلى جانب عطاءاتها  الجامعي،  العالم  مجال 
الــبــرامــج  فــي  المتمثل  الــثــقــافــي  ــالم  العــ فــي 
العربية  كــالــحــوارات  والــســيــاســيــة،  الــثــقــافــيــة 
من  العـــالم،  صناعة  على  ورهانها  والــدولــيــة، 
خبرتها  جل  الوسالتي  العالمية  ستضع  هنا، 
العلمية في بيت عبد هللا الزايد لتراث البحرين 
2019، عند  أبريل   22 الثنين  اليوم  الصحفي، 

الساعة الثامنة مساًء.

التونسية الوسالتي 
في بيت الزايد

عروضها  يتيم”  “سينما  تابعت 
السبت  مساء  الطلق،  الهواء  في 
من  2019م،  أبريل   20 الموافق 
خالل عرض الفيلم الوثائقي “16 
فدان” للمخرج ريتشارد هانكين، 
أكثر  على  الضوء  يسلط  والــذي 
في  تعقيدًا  المعمارية  المشاريع 
الـــتـــاريـــخ األمـــيـــركـــي الــحــديــث، 
وذلك ضمن العروض السينمائية 
هيئة  تنظمها  ــتــي  ال كـــغ(   120(
البحرين للثقافة واآلثار بالتعاون 
مع “موانئ”، وبالتنسيق مع عائلة 

يتيم.
وَسرد الفيلم “16 فدان”، ما وراء 
الصفر”  “أرض  بناء  إعــادة  قصة 
أو “جراوند زيرو”، وهي المنطقة 
التجارة  برجي  تضم  كانت  التي 
نيويورك،  مدينة  في  العالمَيين، 
إذ اعتبرت عملية إعادة بناء هذه 
المشاريع  مــن  واحـــدًة  المنطقة، 
ــى الــصــعــيــد  ــعــقــيــدًا عــل األكـــثـــر ت
السياسي، والعاطفي، والمعماري، 
خاصًة بعد أحداث الحادي عشر 

من سبتمبر، وقرار إنشاء “ المركز 
الثقافي اإلسالمي” الذي بني في 

المنطقة.
ومــــن حــيــثــيــات هــــذا الــتــعــقــيــد، 
يــكــشــُف الــمــخــرج هــانــكــيــن، تلك 
الــكــامــنــة وراء  الــخــفــيــة  الــقــصــة 
التاريخي،  المشروع  هذا  تشييد 

موضحًا كم التوترات، والرغبات، 
أشكالً  تتخُذ  التي  والــصــراعــات 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة وســـيـــاســـيـــة، أو 
عــاطــفــيــة وإنــســانــيــة، لفــًتــا إلــى 
الــكــفــاح الــمــبــذول مــن أجــل هذه 
 16 مساحتها  تبلُغ  التي  األرض 

فدانًا.

عرض فيلم 16 فدان

فيلم “16 فدان” بسينما يتيم

فــنــانــًا   29 ــمــشــاركــة  ب
مع  وبالتعاون  وفنانة 
ــد  ــاد ورل مــجــمــوعــة “كــ
لـــلـــفـــنـــون” و”بـــحـــريـــن 
غــــــالــــــيــــــري”،  آرت 
ــة  ــ ــي ــ ــع ــ ــم تـــــقـــــيـــــم »جــ
الـــبـــحـــريـــن لــلــتــصــويــر 
ــي«  ــ ــ ــراف ــ ــوغــ ــ ــ ــوت ــ ــ ــف ــ ــ ال
ــنـــوي  ــسـ ــا الـ ــهـ ــرضـ ــعـ مـ
األول »ثقافات..حكايا 

في صور« الذي يفتتح عند السابعة من مساء الخميس 25 أبريل الجاري، في مدينة الفن 
Art CITY )مجمع ستي سنتر( بتشريف ورعاية الفوتوغرافي الكبير األستاذ عبدهللا الخان. 
الفوتوغرافي«  للتصوير  البحرين  الشارقي رئيس »جمعية  السياق صرح شفيق  وفي هذا 
بأن معرض »ثقافات..حكايا في صور« يمثل خالصة تجربة محلية داخل المملكة وترحال 
بثقافاتها  البلدان  لمختلف  الفوتوغرافيين  المصورين  من  لنخبة  وثقافية  فنية  وسفر 
الفنية  لإلبداعات  الجمعية  تشجيع  إطار  في  يندرج  المعرض  هذا  بأن  مضيفًا  المتعددة. 
ايصال  المجتمعية ومحاولة  البصرية في األوساط  الثقافة  الفوتوغرافية وتعزيز حضور 
ثقافة الصورة بين الناس لهذا كان الخيار إقامة المعرض في مدينة الفن Art CITY )بمجمع 
ستي سنتر( من خالل الشراكة اإليجابية مع مدير المشروع مهدي الجالوي. منتهزا الفرصة 
ليكرر تصريحًا سابقًا بأن مجلس إدارة »جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي« سيجدد 
ثقته في جملة اإلستراتيجيات التي وضعتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار ضمن أولوياتها.

إشـــراك  فــي  لستراتيجيتها  تــنــفــيــذًا 
المجتمع بكل فئاته في الفعل الثقافي، 
ــبــحــريــن لــلــثــقــافــة  ــة ال ــئ ــت “هــي ــلـ واصـ
واآلثـــــار” نــشــاطــهــا الــثــقــافــي والــفــنــي، 
بتوقيت  “الــخــامــســة  فــعــالــيــات  ضــمــن 
 18 الخميس  يــوم  قــدمــت  إذ  ــبــاب”،  ال
أبريل 2019، ورشة عمٍل فنية ل “فن 
الــرســم على الــمــاء” أو “اإليـــبـــرو”، في 
الساحة األمامية لباب البحرين، بسوق 

المنامة.
وشارك في هذه الورشة مجموعة من 
مختلف الفئات العمرية، إذ تسنى لهم 
من خاللها التعرف على أساسيات هذا 
الفن، الذي يعد واحدًا من أكثر الفنون 
يعتمد  والذي  وتميزًا،  شيوعًا  التركية 
ــألــوان  ب مــائــيــة  أســطــح  عــلــى تشكيل 
الطبقة  عكس  ثم  ومن  زيتية خاصة، 

المتشكلة على ورٍق مخصص.

اليوم  بــســار،  غــالــيــري«  »عــكــاس  يحتضن 
ــاري– 7 مــســاء،  ــجـ الـ 22 أبـــريـــل  الثــنــيــن 
علي  األب  سيضم  عــائــلــيــًا  فنيا  مــعــرضــا 
باألشكال  مغرم   – تكعيبي  رســام  الشيخ 
الهندسية والبنة ديانا علي الشيخ شكيلة 
التي استخدمتها  المتعددة  من األساليب 
التقليدي  فيها  بما  الفنية  مسيرتها  خالل 
والعصري والخط العربي  والحفيدة ليال 
تحت  جامعية  طالبة   - الـــذوادي  يوسف 

عنوان »أجيال«.  
فكرة  على  فلسفته  فــي  يعتمد  مــعــرض 
ــغــة تــشــريــحــيــة لــمــفــهــوم  ــر ل ــــســــؤال عــب ال
 : »المجايلة«  إشكالي بطبيعته هو مفهوم 
ماذا لو تم دمج نظريات األساليب الفنية 
المختلفة لعرض روح الفنان التجريبية؟! 
الرحلة  تــلــك  يشكل  أن  للفن  يمكن  هــل 
بين األجيال تكون َمْلئ باإللهام وفياضة 
ــثــالثــة يــشــرعــون في  بــالــمــشــاعــر، كـــأن ال
القول بأن األسئلة التي يمكنها أن تطرح 
حول ذلك المفهوم وحدها من يمثل ذلك 
العمق األخير للشرط اإلنساني بين ثالثة 

أجيال. فاإلنسان، هو الكائن الوحيد الذي 
في  العكس  أو  جيله  تفرد  بحالة  يشعر 
التي  المشتركة  الــقــواســم  تلك  عــن  بعثه 
ذاك  أو  الجيل  دواخله من هذا  تمتد في 
المختلف  اآلخــر  اإلنــســان  ذلــك  عــن  بحثًا 
أوكتافيو  يشرع   كما  فاإلنسان  المؤتلف. 
باث بالقول يولد من سؤال، كّل عمل من 
األسئلة،  من  غابة  سؤال،أعمارنا  أعمالنا 

أنت سؤال وأنا سؤال آخر.

“البحرين للتصوير” تفتح معرضها في “مدينة الفن” “الثقافة” تقدم ورشة “فن اإليبرو” معرض تشكيلي للفنانة ديانا علي الشيخ

طارق البحار
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123456... الشفرة اإللكترونية األكثر اختراقا
يســتخدمون  المالييــن  عشــرات  أن  عــن  حديثــة  دراســة  كشــفت 
شــفرات دخول )كلمات ســر( يسهل اكتشافها للدخول إلى حساباتهم 
اإللكترونية الحساســة. وتوصل التحليل الذي أجراه المركز الوطني 
لألمــن اإللكترونــي فــي بريطانيا، إلى أن كلمة المــرور )123456( هي 

األكثر استخداما في اختراق الكثير من الحسابات اإللكترونية.
وساعدت هذه الدراسة على اكتشاف الفجوات الموجودة في وعي 
النــاس بالمخاطــر اإللكترونيــة، التــي قــد تجعل النــاس عرضة لخطر 
االســتغالل. في أول دراســة مسحية الكترونية، حلل المركز الوطني 
لألمــن اإللكترونــي فــي بريطانيــا قواعــد البيانــات العامة للحســابات 
المخترقة لمعرفة الكلمات، والعبارات، والتسلسالت التي يستخدمها 

الناس في شفرات الدخول لحساباتهم اإللكترونية.
وكشــف المســح عــن أن األرقــام المتسلســلة )123456( ظهــرت أكثــر 
من 23 مليون مرة في شــفرات دخول المواقع االلكترونية. وجاءت 
فــي المرتبة الثانية في الشــيوع بعدها )123456789( وهي متوالية 
أمثــال  شــفرات  وجــاءت   ، االختــراق  علــى  صعبــة  ليســت  رقميــة 
األكثــر  الخمــس  بيــن  مــن   .)password” )1111111  ” و   ”qwerty“
شــيوعا فــي االســتخدام. وقــال المديــر الفنــي المركــز الوطني لألمن 
اإللكترونــي فــي بريطانيــا إيــان ليفــي ”النــاس الذيــن يســتخدمون 
كلمات أو أسماء مشهورة في صياغة كلمات المرور يجعلون أنفسهم 

عرضة لخطر االختراق اإللكتروني.”
وأجــرى المركــز البريطانــي لألمــن اإللكترونــي اســتطالع رأي بيــن 

عــدد مــن مســتخدمي الحســابات اإللكترونيــة تنــاول عــادات تأمين 
حساباتهم ومخاوفهم حيال اختراق تلك الحسابات.

وكشــف اســتطالع الــرأي عــن أن 42 % مــن المشــاركين يتوقعــون 
خســارة أمــوال نتيجــة لعمليات احتيال إلكترونــي بينما أبدى 15 % 
فقــط ثقتهــم فــي أن لديهــم القــدرات الكافيــة لحمايــة أنفســهم على 
اإلنترنــت. وأشــارت النتائــج أيضا إلــى أن أقل من نصف المشــاركين 
فــي المســح يســتخدمون كلمــات مــرور منفصلــة يصعــب تخمينهــا 

لحماية حسابات البريد اإللكتروني الخاصة بهم.

وُنشرت نتائج الدراسة المسحية قبيل مؤتمر المركز  «
الوطني لألمن اإللكتروني في بريطانيا الذي ينعقد في 

الفترة من 24 إلى 25 من إبريل/ نيسان الجاري في 
غالسكو.

منذ 20 عامًا لم يعد إيان وود قادرًا 
على متابعة مباريات كرة القدم في 
المدرجات لفريقه المفضل ليفربول.
ومن ســن الخامســة تقريًبــا وهو قد 
وود  اعتمــد  جزئــي  بعمــى  أصيــب 
على المذياع في متابعة المباريات.

اآلن بفضــل اختــراع ”خوذة الرؤية” 
البالــغ ســعرها 600 جنيه إســترليني 
حلمــه  تحقيــق  مــن  تمكــن  فقــد 

بمشاهدة المباريات في االستاد.
يبلــغ إيــان وود مــن العمــر 41 عاًمــا، 
 %  5 لــه  بالنســبة  الرؤيــة  ومعــدل 
فقــط، وقــد بــات يشــغل مقعــًدا في 
منتصــف خط ملعــب أنفيلد لمتابعة 

المباريات.

وقال إيان إن هذا االختراع غّير  «
حياته، موضحا أن الخوذة قد 
ال تجعله يرى كل شيء، لكنه 

يستطيع أن يرى حركتهم 
بوضوح.

كفيف يشاهد 
ليفربول بـخوذة 

الرؤية
احتضنــت قلعــة صالح الديــن األثرية بالقاهــرة افتتاح الدورة الســابعة من المهرجان 

الدولي للطبول والفنون التراثية بمشاركة فرق موسيقية من أكثر من 20 دولة.

يتميــز المهرجــان الــذي يقــام ســنويا تحــت 
الســالم”  أجــل  مــن  الطبــول  ”حــوار  شــعار 
بالعــروض التفاعليــة مــع الجمهــور من خالل 
تقــام فــي االفتتــاح  التــي  الفنيــة”  ”الورشــة 
وكذلــك  الفــرق  جميــع  بمشــاركة  والختــام 
الكرنفــال الــذي يقــام في شــارع المعــز بقلب 

القاهرة الفاطمية.
 ومن بين الدول المشاركة في المهرجان هذا 

العــام الصين وإندونيســيا والمالديف والهند 
وأرمينيــا  واليونــان  والمكســيك  وكولومبيــا 
وبولنــدا والســعودية واألردن فيمــا اختيرت 

إفريقيا ضيف شرف الدورة السابعة. 

ومن مصر تشارك فرق شعبية من  «
الدلتا والصعيد وسيناء والنوبة 

وأخرى تابعة لوزارة الثقافة وكذلك 
وزارة الشباب والرياضة.

تقدم المخرج الفرنســي البولندي رومان بوالنســكي بشــكوى قضائية ضد األكاديمية األميركية 
لفنون الســينما وعلومها المانحة لجوائز أوســكار، مطالبا بإعادة عضويته بعد ســنة تقريبا على 

طرده منها في سياق حركة #مي تو لمكافحة التحرش الجنسي.

فــي   1977 العــام  فــي  بوالنســكي  اتهــم  وقــد 
كاليفورنيا بإقامة عالقة جنسية مع قاصر. 

جوائــز  الحائــز  بوالنســكي  أكــد  دعــواه،  وفــي 
أوســكار أن األكاديميــة حرمتــه عــن غيــر وجــه 
حــق، مــن إمكانيــة إســماع رأيــه عندمــا قــررت 
فــي  مــن صفوفهــا  الماضــي طــرده  مايــو  فــي 

خضــم فضائــح التحــرش الجنســي التــي كانت 
تتكشف وطالت خصوصا المنتج النافذ هارفي 

واينستين. 

وقال ناطق باسم األكاديمية في بيان  «
“االجراءات المتخذة لطرد بوالنسكي عادلة. 

وتؤكد األكاديمية أن قرارها مناسب”.

القاهرة تقرع الطبول من أجل السالم

بوالنسكي يقاضي أكاديمية األوسكار

أطفال يلعبون بطائرة ورقية عمالقة في مهرجان 
ويفانغ الدولي للطائرات الورقية الرابع والثالثين في 

مقاطعة شاندونغ الصينية أمس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اهلل يخفف عنها

حــاز منشــور بعنــوان ”مصابة بورم 
الدمــاغ... صابريــن  فــي  )لمفــاوي( 
الكيمــاوي”  العــالج  تبــدأ  بورشــيد 
أعلى معدل تفاعل على إنســتغرام 
الســابقين.  اليوميــن  فــي  ”البــالد” 
وانهالت تعليقــات المتابعين الذين 
تمنوا للممثلة البحرينية البحرينية 
الشــفاء التام. وقالت المســتخدمة 
يشــافيها  ”هللا   _latifaalsaeedi@
عونهــا  فــي  ويكــون  ويعافيهــا، 

ويخفف عنها الكيماوي”.

إنــه  البريطانييــن  المعلميــن  نقابــة  قالــت 
يتعيــن على المدارس أن تتخذ المزيد من 
التدابيــر الرامية إلــى حماية المعلمات بعد 
رصــد ”زيــادة كبيــرة” لحــاالت اإلبــالغ عــن 
عمليــات انتهــاك لخصوصياتهــن يمارســها 
باســم  عــادة  وتعــرف  المراهقيــن  الطلبــة 
”تصويــر مــا تحــت التنــورة” لهــن مــن دون 

علمهن.
وأضافــت النقابــة أنهــا علــى علــم بحــاالت 
التقــاط الصــور والتــي شــملت تالميــذ في 
عمر 14 عاما، وبعضهم في عمر ”11 عاما”.
أن  ينبغــي  المــدارس  مــدراء  إن  وقالــت 
المحمولــة  الهواتــف  حظــر  فــي  يفكــروا 
فيهــا لحمايــة هيئــات التدريــس والتالميذ 

اآلخرين.

وأصبح “تصوير ما تحت التنورة”  «
)upskirting( جريمة جنائية اعتبارا 

من 14 أبريل في إنجلترا وويلز. 
ويخضع المخالفون لعقوبة تصل 

إلى السجن لمدة عامين بتهمة 
“تصوير ما تحت التنورة”.

اعترفت المليارديــرة األميركية كلير برونفمان، 
بأنهــا مذنبــة لدورهــا فــي عمليــة تهريــب نســاء 

الستغاللهن جنسيا.
ورثــت  والتــي  عامــا   40 كليــر،  وواجهــت 
اإلمبراطورية المالية لمجموعة سيغرام لصناعة 
باســتخدام  اتهامــات  الكحوليــة،  المشــروبات 
أكثــر مــن 100 مليون دوالر مــن ثروتها لتمويل 
جماعــة نكســيام Nxivm، المشــتبه فــي تورطها 
بأنشــطة مشبوهة تمارس فيها طقوس جنسية 
النســاء.  مــن  لضحايــا  اســتغالل  وعمليــات 
واعترفــت كلير بالذنب فــي تهمتين هما: التآمر 
إلخفاء وإيواء مهاجرين غير شرعيين لتحقيق 
مكاســب ماليــة، واســتخدام احتيالــي لبطاقات 

هوية.

وتشير االتهامات إلى أن ماليين  «
الدوالرات التي قدمتها إلى المجموعة قد 

استخدمت لشراء هويات مزيفة. وشملت 
تلك القضية محاكمة 6 أشخاص اتهموا 

بالتورط في أنشطة جماعة نكسيام.

“تصوير ما تحت 
التنورة” جريمة 

في بريطانيا

مليارديرة أميركية 
تمول العبودية 

الجنسية ابتكــر طلبــة جامعــة رايــس األميركيــة جهــاًزا 
لمســاعدة  يــد  كســاعة  ولبســه  طّيــه  يمكــن 
المصابيــن بالحساســية حيث يتضمــن ”محقنة” 
يمكنهــا تزويــد الجســم بمــا يحتاجــه مــن مــادة 

األدرينالين في حال الطوارئ.
الجهــاز، الــذي أطلق عليــه EpiWear، قادر على 
توفيــر 0.3 ملــم مــن مــادة األدريناليــن فــي كل 
ــا  حقنــة وهــو مشــابه لألجهــزة المتوفــرة تجاريًّ

ولكنــه يتميــز كونــه قابالً للطي ولبســه كســاعة 
يد على المعصم، بحسب موقع األعمال الشهير 
)بزنــس ريكــوردر(. وفــي حــال الطــوارئ يتعّين 
علــى الشــخص ببســاطة فتــح الجهــاز والضغط 
على الزر في خطوتين بســيطين بعد التأكد أنه 

جاهز لحقن الدواء في جسمه.

وأفاد الموقع أن الجهاز في الوقت  «
الحالي مجرد نموذج أولي، ويأمل 

الفريق في جعله تجاريًّا بحيث يكون 
أقل كلفة وأكثر أناقة.

ساعة يد... تنقذ الحياة

عقد يوم الجمعة، زفاف ولي العهد الماليزي تنكو محمد فايز بترا على السويدية 
صوفي لويس جوهانسون، في حفل أسطوري. والتقت صوفي البالغة من العمر 

32 عاما مع األمير تنكو، 45 عاما، في إنجلترا بعد أن انتقلت خريجة علم االجتماع 
واللغة اإلنجليزية الحسناء للعمل هناك كمربية، وفق ما ذكر موقع صحيفة ”ديلي 

ميل” البريطانية.
الجهاز مكون من 3 قطع لضمان عدم تشغيل زر الحقن بطريق الصدفة
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أحمد البحر

Û  بعد انتهاء المحاضرة سألت أحد الزمالء: كيف ترى موضوع القائد
الخــادم مــن الناحيــة العمليــة؟ هــل يفهم القائــد ويؤمن بصــدق بأنه 
موجــود علــى هــذا المنصب اإلداري بهدف خدمــة اآلخرين؟ أجابني 
الزميــل قائــاًل: في ضــوء خبرتي العملية وتنقلــي بين دول وثقافات 
مختلفــة ربمــا أســتطيع القــول بــأن ذلــك يعتمــد وبشــكل قــوي علــى 
الثقافــة المجتمعيــة التــي تؤثــر وبدرجة كبيــرة في تشــكيل الثقافة 

المؤسسية.
Û  تابــع الزميــل حديثــه قائــاًل: نحــن مثــاًل فــي المجتمعــات األوربيــة 

ينظــر معظمنــا إلى المنصب اإلداري على أنه تكليف بتقديم خدمات 
معينة، وعليه فإن القائد اإلداري يرى نفســه فرًدا ضمن فريق العمل 
فهــو ال يتكــئ علــى منصبــه، بــل إنــه يرتبــط بالعامليــن ويختلط بهم 
ويشــاركهم بطريقة مباشــرة في القيام بمســئولياتهم. معظمنا يؤمن 
وبصــورة تلقائيــة بــأن القائــد اإلداري هو خادم هكذا تقــول ثقافاتنا؛ 
لذلك فأنت تسمع دائًما عبارات مثل: أنا أخدم في مؤسسة كذا، وأنا 

أخدم في مجال كذا. هذا في مجتمعنا أما في...
Û  قاطعــت الزميــل قائاًل: كأنك تريد القول بأن نظرة القائد إلى منصبه

اإلداري تختلــف باختــالف الثقافــة المجتمعيــة والثقافة المؤسســية 
أليس كذلك؟! أجابني الزميل: هذا صحيح ولكن هناك حقيقة يجب 
أن نؤمــن بهــا وهــي أن رأس المؤسســة هــو من يخلق هــذه الثقافة.. 
أقصــد هنــا طبًعــا الثقافــة المؤسســية. ســواء أكانــت هــذه الثقافــة 
إيجابيــة أم ســلبية، وهــو مــن يســتطيع أن يرّســخ مبــدأ أن المنصب 

اإلداري تكليف بخدمة اآلخرين أم أنه وجاهة.
Û  روبــرت جرينليــف يقول فــي هذا الســياق: ’’القائد الخــادم هو خادم

في المقام األول، وهذا هو شعوره الطبيعي بأنه يريد أن يخدم ومن 
ثم يرسخ هذا الشعور لدى العاملين معه. ما رأيك سيدي القارئ؟

القائد الخادم
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