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�شـــــكــٌر عـــلـــى تعــــــاٍز

تــتــقــــدم

عـائـلـة الأمـيـــن
بخـــالــ�ص �ل�شــــكـــر و�لتـقــديــر و�المتـنــان �إلـــى

مـقـام حـ�سـرة �سـاحـب الـجـاللـة الـمـلـك حـمـد بـن عـيـ�سـى اآل خلـيـفـة
مـلـك ممـلـكـة �لـبـحـرين �لـمـفـدى حفــظـه �لـلـه ورعـاه 

واإلـى �سـاحـب الـ�سـمـو الـمـلـكـي الأمـيـر خـلـيـفـة بـن �سـلـمـان اآل خلـيـفـة
رئيـــ�ص �لـــوزر�ء �ملـــوقـــر حـفـظـه �هلل ورعاه

واإلـى �سـاحـب الـ�سـمـو الـمـلـكـي الأمـيـر �سـلـمـان بن حـمـد اآل خلـيـفـة
ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه

واإىل اأ�ســـحاب ال�ســـمو واملعـــايل وال�ســـعادة اأفــراد العـــائلة املالـــكة الكــريـمـة 
و�إلــى �أ�شحــاب �ملعــايل و�ل�شــعادة رئي�شــي و�أع�شــاء جمل�شــي �لنــو�ب و�ل�شــورى و�لــوزر�ء و�مل�شت�شــارين و�أ�شحــاب �لف�شيلــة �لعلمــاء و�لق�شــاة و�لوجهــاء 

و�الأعيــان ورجــال �الأعمــال و�لتجــار  و�ل�شــفر�ء و�أع�شــاء �ل�شــلك �لدبلوما�شــي و�ملحافظــن ونو�بهــم و�لــوكالء و�لــوكالء �مل�شــاعدين وروؤ�شــاء و�أع�شــاء 

�ملجال�ــص �لبلديــة و�ملديريــن �لعامــن و�مل�شــاعدين و�ملحامــن وجميــع منت�شــبي قــوة دفــاع �لبحريــن ووز�رة �لد�خليــة و�حلر�ــص �لوطنــي وجهــاز �الأمــن 

و�الأ�شدقــاء  �الأهــل  وجميــع  و�ل�شحفيــن  �ل�شحــف  حتريــر  وروؤ�شــاء  �لتجاريــة  و�ل�شــركات  �لبنــوك  جمال�ــص  وروؤ�شــاء  �لتنفيذيــن  و�لروؤ�شــاء  �لوطنــي 

�لبحريــن وخارجهــا مــن د�خــل مملكــة  �لتو��شــل �الجتماعــي   �شــبكة  �أو عــر  بالهاتــف  �أو  بالن�شــر  �أو  بالــرق  �أو  �شــخ�شيا  مــن و��شــانا باحل�شــور  وكل 

فــي وفـــاة �ملـغـفـــور لــه  بــاإذن �لـّلـــه تـعــالـــى

الـوجـيــه علــي را�ســـد الأمــني
و�لـــد كـــل مـــن:

لبنـــى ورا�ســـد ومــاجـــد وخــالـــد وزايـــد
د�عـن �ملـولـى عــز وجــل �أال يـريـهــم مكـروهـًا فـي عـزيـز لـديــهـم، و�أن يديـم نعـمـة �ل�شـحـة و�لعـافـيـة علـى �لـجـمـيـــع.

{  �إنـا لـلـه و�إنـا �إلـيـه ر�جـعـون  } 

أشــاد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة باألمر الملكي 
الســامي لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة بتثبيت جنســية 551 
محكوًما بإســقاط الجنســية لما له من أبعاد تحقق األمن الوطني وترســخه وتأخذ في االعتبار 
أيًضا مدى خطورة المحكوم عليهم وظروف ارتكابهم الجريمة وخطورة الجريمة ذاتها. وكان 
سموه قد ترأس الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح أمس.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأشــاد 
الســامي  الملكــي  بالتوجيــه  الــوزراء 
الفّعــال  للتطبيــق  بتعزيــز  للحكومــة 
للعقوبــات البديلة، وكلف ســموه الوزارات 
ووزارة  الداخليــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون  العــدل 
وضــع البرامــج التي توســع نطــاق تطبيق 
العقوبــات البديلــة بمــا يتناســب مــع حالــة 
فــي  إدماجهــم  ويكفــل  المحكوميــن 

المجتمع.
نتائــج  علــى  الــوزراء  مجلــس  واطلــع 
التحقيــق فــي واقعة مدرســة مدينة حمد 

اإلعداديــة للبنــات، والتــي خلصــت بعــد 6 
اجتماعــات عقدتهــا اللجنــة مــع األطــراف 
المعنيــة واالطــاع علــى مــا انتهــت إليــه 
النيابــة العامــة فــي تحقيقها عــن الواقعة، 

ظاهــرة  توجــد  وال  فرديــة  واقعــة  بأنهــا 
لتعاطــي المخــدرات أو شــبكة لترويجهــا 
صورهــا  كمــا  المذكــورة  المدرســة  فــي 
الواقعــة،  بشــأن  بثــه  تــم  الــذي  الفيديــو 

وتأكــدت اللجنــة فــي ضــوء تلــك التقارير 
عدم صحة ما جاء فيه حيث كانت مجرد 
ادعــاءات تنــدرج تحت القذف والتشــهير 

ا. واإلثارة وهي منظورة قضائيًّ

تثبيت جنسية 551 محكوًما يرسخ األمن الوطني
ســمو رئيس الــوزراء: وضــع برامج لتوســيع نطــاق العقوبــات البديلة

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء 

)03(

جاللة الملك يصل إلى هنغاريا

جاللة الملك 
لدى وصوله 
إلى هنغاريا

بودابست - بنا

وصــل عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى ٓال خليفــة 
أمــس إلــى العاصمة الهنغارية )بودابســت( في زيــارة يلتقي فيها مع رئيس 

جمهورية هنغاريا يانوش ٔادير.
ويجــري جالــة الملــك في الزيــارة مباحثات مــع الرئيس الهنغــاري تتناول 
وســبل  الصديقيــن،  والشــعبين  البلديــن  بيــن  الطيبــة  الثنائيــة  العاقــات 
تعزيزهــا وتطويرهــا فــي مختلف المجــاالت، إضافة إلى آخر المســتجدات 

والتطورات اإلقليمية والدولية.
وكان فــي مقدمــة مســتقبلي جالتــه لــدى وصولــه مديــر مكتــب منطقــة 
الخليج بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية أتيا توث، ومندوب 

من الرئيس الهنغاري، وسفير مملكة البحرين لدى هنغاريا.

المنامة - بنا

كشف رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا 
آل خليفــة أن عــدد معامــالت التســجيل العقــاري قــد زاد بنســبة 14 % في 
الربــع األول مــن هــذا العام 2019 حيث كانت نحــو 6762 معاملة بالمقارنة 

مع العام الماضي والذي كانت نحو 5920 معاملة.

 وبلــغ حجــم التــداول العقــاري فــي 
نحــو   2019 العــام  مــن  الربــع األول 
بالمقارنــة  دينــاًرا   215.056.226
والــذي   2018 الماضــي  العــام  مــع 
حوالــي  فيــه  التــداول  حجــم  كان 
بنســبة  أي  دينــاًرا   226.064.262

نقصان تقدر بحوالي 5 %.
الشــيخ  أعلــن  ذلــك،  ضــوء  وعلــى 
سلمان أن جهاز المساحة والتسجيل 
العقاري اســتحدث نظاًما للتســجيل 
العقاري حقق نقلة في ســرعة ودقة 
وجــودة اإلنجاز ســاهم فــي تقليص 
إجــراء  وأصبــح  االنتظــار،  فتــرات 
نقــل الملكيــة يســتغرق يوًمــا واحًدا 
فقــط فــي حالة أن أدخلــت المعاملة 

قبل الساعة العاشرة صباًحا، مضيًفا 
أنظمــة  لتقديــم  ــا  حاليًّ نســعى  “إننــا 
عمليــات  فــي  أخــرى  إلكترونيــة 
التســجيل مــن أجل تقليــص فترات 

االنتظار إلى أقل من ذلك”.

زيادة في المعامالت العقارية 14 %

الشيخ سلمان بن عبدالله

سمير ناس: ال نريد 
قرارات فردية

 بـ “الغرفة”

51.6 مليون دينار 
كويتي أرباح “بيتك” 

للربع األول

)١٠(

)09(

)١١(

المناعي: دعم رئيس 
الوزراء يستقطب 

المستثمرين

واقعة مدرسة 
مدينة حمد فردية 
وال توجد ظاهرة 

لتعاطي المخدرات



الثالثاء 23 أبريل 2019 - 18 شعبان 1440 - العدد 023843



03 local@albiladpress.com

الثالثاء
23 أبريل 2019 
18 شعبان 1440

سمو رئيس الوزراء يشيد باألمر الملكي بتثبيت جنسية 551 محكوًما
تكليف الوزارات وضع برامج توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة بما يناسب حالة المحكومين

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر 
القضيبية صباح أمس، وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

 أشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
باألمــر الملكــي الســامي لعاهــل البــاد صاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتثبيت 
جنســية 551 محكوًما بإســقاط الجنســية لما له 
من أبعاد تحقق األمن الوطني وترسخه وتأخذ 
في االعتبار أيًضا مدى خطورة المحكوم عليهم 
وظــروف ارتكابهم الجريمة وخطــورة الجريمة 
ذاتها. بعدها، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس 
للحكومــة  الســامي  الملكــي  بالتوجيــه  الــوزراء 
بتعزيــز اإلمكانيــات للتطبيــق الفّعــال للعقوبــات 
البديلة والذي يعكس حرص جالته على توفير 

متطلبــات العدالــة وحفــظ حــق المجتمع، وكلف 
صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء الوزارات 
العــدل  ووزارة  الداخليــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
والشــؤون اإلســامية واألوقاف بوضع البرامج 
التــي توســع نطاق تطبيق العقوبــات البديلة بما 
يتناســب مع حالة المحكومين ويكفل إدماجهم 
القطــاع  إشــراك  علــى  والعمــل  المجتمــع  فــي 
الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي لتحقيق 

االستفادة القصوى من ذلك.
 بعدها، اســتنكر مجلس الوزراء العمل اإلرهابي 
ا في شــمال العاصمة  الذي اســتهدف مركًزا أمنيًّ

الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
الســعودية،  الجهــات األمنيــة  وأحبطتــه يقظــة 
مؤكــًدا المجلــس وقــوف مملكــة البحريــن إلــى 
جانــب المملكة العربية الســعودية الشــقيقة في 

مواجهة اإلرهاب وحفظ أمنها واستقرارها.
 بعــد ذلــك، دعــا صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
جــادة  وقفــة  إلــى  الدولــي  المجتمــع  الــوزراء 
العبــادة  دور  يطــول  الــذي  اإلرهــاب  بوجــه 
والمســاجد والكنائــس وال يراعــي حرمــة الديــن 
التفجيــرات  ســموه  وأدان  واإلنســانية،  والــدم 
كنائــس  اســتهدفت  التــي  الجبانــة  اإلرهابيــة 

عيــد  مــع  تزامنــت  التــي  بســيريانكا  وفنــادق 
الفصح، مســتنكًرا ســموه هذا الحــادث المتجرد 
مــن كل إنســانية، داعًيــا صاحــب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء في هذا الجانــب إلى أهمية بث 
وإحيــاء  والتعايــش  والمحبــة  التســامح  روح 
الضميــر العالمــي للتصــدي بقــوة لــكل مــا يعكــر 
الســام واألمــن واالســتقرار، معرًبــا ســموه عــن 
خالــص تعازيــه ومواســاته للحكومــة والشــعب 

السيريانكي الصديق.
نتائــج  علــى  الــوزراء  مجلــس  اطلــع  بعدهــا،   
حمــد  مدينــة  مدرســة  واقعــة  فــي  التحقيــق 
اإلعداديــة للبنــات، والتــي عرضهــا نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء، رئيــس لجنــة التحقيــق ســمو 
والتــي  خليفــة،  آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ 

خلصــت بعــد 6 اجتماعــات عقدتهــا اللجنــة مــع 
األطــراف المعنيــة واطاعها علــى تقارير وزارة 
ووزارة  الداخليــة،  وزارة  والتعليــم،  التربيــة 
الصحــة واالطــاع علــى مــا انتهــت إليــه النيابة 
العامــة فــي تحقيقها حول الواقعــة، بأنها واقعة 
فرديــة وال توجــد ظاهــرة لتعاطــي المخــدرات 
أو شــبكة لترويجها في المدرســة المذكورة كما 
صورهــا الفيديــو الــذي تــم بثــه بشــأن الواقعــة، 
وتأكــدت اللجنــة فــي ضــوء تلــك التقاريــر عدم 
صحــة ما جــاء فيه حيث كانت مجرد ادعاءات 
تنــدرج تحــت القــذف والتشــهير واإلثــارة وهي 
ــا، كمــا تأكــدت لجنــة التحقيــق  منظــورة قضائيًّ
والقانونيــة  اإلداريــة  اإلجــراءات  ســامة  مــن 
التــي اتخذتها لجنــة االنضباط الطابــي بوزارة 

إن  حيــث  الواقعــة،  حــول  والتعليــم  التربيــة 
الطالبتين ســيتاح لهما المشــاركة في امتحانات 
نهاية الفصل الدراسي الثاني المقررة في الشهر 
القــادم واالنتظــام فــي الدراســة بــدًءا مــن العام 

الدراسي المقبل. 
 وقــد أوصــت لجنــة التحقيــق بتعزيــز حمايــة 
البيئة المدرسية من خال تطوير لوائح السلوك 
الطابي، وإشراك أولياء األمور ودعم التواصل 
اإلرشــاد  دور  وتعزيــز  أكبــر،  بصــورة  معهــم 
االجتماعــي واألكاديمــي والنفســي بالمــدارس، 
وتطوير إجراءات التفتيش اإلداري وإجراءات 
اإلبــاغ بالمدارس، وضبط صــرف األدوية التي 
قــد ُيســاء اســتخدامها، والتوســع فــي تطبيــق 

برنامج مًعا لمكافحة العنف واإلدمان.

المنامة - بنا

المذكــرات  فــي  المجلــس  نظــر  ذلــك،  بعــد 
المدرجة على جدول األعمال واتخذ بشــأنها 

من القرارات ما يلي:

 أوالً: وافــق مجلــس الــوزراء علــى 12 مذكــرة 
تفاهــم وبرنامــج تنفيــذي واتفــاق بيــن مملكــة 
البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، 
منهــا ســبع مع دولــة الكويت الشــقيقة وخمس 
مــع جمهوريــة فرنســا الصديقــة، حيــث وافــق 
المجلــس على ســبع مذكرات تفاهــم واتفاقية 
تعــاون وبرنامــج تنفيــذي مــع دولــة الكويــت 
الشــقيقة فــي المجــاالت اإلعاميــة، والزراعــة 
والثقافــة،  والرياضــة،  البحريــة،  والثــروة 
وحمايــة البيئــة، والموانئ والماحــة البحرية، 
تفاهــم  مذكــرات  خمــس  علــى  وافــق  بينمــا 
مجــاالت  فــي  الفرنســية  الجمهوريــة  مــع 
اإلعــام والتعليــم والطاقــة المتجــددة وتنمية 
التوصيــة  ضــوء  فــي  وذلــك  الصــادرات، 
المرفوعــة لهــذا الغــرض مــن اللجنــة الوزاريــة 

للشــؤون القانونية والتشــريعية والتي عرضها 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة 

المذكورة.
ثانًيا: وافق مجلس الوزراء على توسيع دائرة 
الــدول التــي يمكــن لرعاياهــا الحصــول علــى 
تأشــيرات إلكترونيــة أو تأشــيرة عنــد منافــذ 
مملكــة البحريــن للدخــول إلــى البــاد، ليصبح 
بذلــك العــدد الكلــي للــدول المســموح لرعاياها 
الحصــول علــى تأشــيرات إلكترونيــة لدخــول 
بإضافــة  وذلــك  دولــة،   119 البحريــن  مملكــة 
كوســتاريكا وهنــدوراس ومونتينيغــرو، فيمــا 
يصبح العدد الكلي للدول التي يمنح لرعاياها 
تأشــيرة دخــول بالمنافــذ لمملكــة البحريــن 69 
دولــة بإضافــة أوكرانيــا، بينمــا وافــق المجلس 
تأشــيرة  الهنــد  جمهوريــة  رعايــا  منــح  علــى 
إذا  البحريــن  بمملكــة  المنافــذ  عنــد  دخــول 
كان طالــب التأشــيرة حامــاً لتأشــيرة ســارية 
المفعــول للمملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
أو دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة 

أو المملكة المتحدة أو تأشــيرة دخول ســارية 
المفعــول لاتحــاد األوروبــي أو حامــاً لبطاقة 
فيمــا  األميركيــة،  المتحــدة  بالواليــات  إقامــة 
وافــق المجلــس أيًضــا علــى منــح رعايــا بعض 
الــدول الحصــول علــى التأشــيرة عنــد المنافــذ 
إذا انطبقــت عليــه الشــروط أعــاه، وقــد قــّرر 
قراريــن  مشــروعي  علــى  الموافقــة  المجلــس 

يصدران عن وزير الداخلية بهذا الخصوص.
ثالًثــا: أعــرب مجلــس الوزراء عــن االرتياح لما 
أظهرتــه المؤشــرات االقتصاديــة للعــام 2018 
االقتصاديــة  البرامــج  موفقيــة  يعكــس  ممــا 
للحكومــة في تنويــع اإليــرادات وبخاصة غير 
النفطيــة، حيــث حقــق القطــاع غيــر النفطــي 
ا بــارًزا بنســبة 3.2 % فــي الفصــل الرابــع  نمــوًّ
مــن العــام 2018 مقارنــة بالفصــل الرابــع مــن 
العــام 2017، وبنســبة 2.6 % فــي ســنة 2018 
مقارنــة بالعــام 2017، كمــا أظهرت المؤشــرات 
االقتصادية عن العام 2018 التي عرضها وزير 
الصناعــة والتجــارة والســياحة ارتفــاع الناتــج 

المحلي اإلجمالي إلى 12.6 مليار دينار بنســبة 
 ،2017 بالعــام  مقارنــة   %  1.8 بلغــت  زيــادة 
فيمــا أظهرت المؤشــرات األخــرى زيادة حجم 
التبادل التجاري غير النفطي بمقدار11 % عن 
العــام 2017 إذ بلغ 8.4 مليار دينار، فيما بلغت 
التراخيص الصناعية الصادرة 60 ترخيًصا بلغ 

قيمة االستثمار فيها 56 مليون دينار تقريًبا.
رابًعــا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى اســتثناء 
شــركة “آرال فودز” الدنماركية التي استحوذت 
لمنتجــات  البحريــن  “موندليــز”  شــركة  علــى 
شــريك  وجــود  شــرط  مــن  “كرافــت”  أجبــان 
بحرينــي لمزاولــة النشــاط التجــاري الســتيراد 
وذلــك  والمشــروبات،  الغذائيــة  المــواد  وبيــع 
إلتاحــة المجــال أمــام هــذه الشــركة العالميــة 
لمواصلــة األنشــطة التــي كانت تزاولها شــركة 
اســتخدام  يكفــل  وبمــا  البحريــن  موندليــز 
الشــركة المذكــورة للبحريــن كمركــز لوجســتي 
ا  ــا والمصنعة محليًّ لمنتجاتهــا المصنعة خارجيًّ
وتوزيعها، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة 
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  مــن  الغــرض  لهــذا 

والسياحة.
 خامًســا: بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة 
البحرين إلى مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 
العالمــي للحوار بين اتبــاع األديان والثقافات، 
وقرر إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من 

وزيــر الخارجيــة إلى اللجنة الوزارية للشــؤون 
القانونية والتشريعية.

المجلــس  الوزاريــة، أخــذ  التقاريــر  بنــد  وفــي 
علًمــا من خال تقرير وزيــر المالية واالقتصاد 
الوطنــي بنتائــج اجتماعــات الربيــع لمجموعــة 
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومنها 
اجتمــاع لجنة التنميــة التابعة لمجموعة البنك 
والماليــة  النقديــة  اللجنــة  واجتمــاع  الدولــي 
التابعــة لصنــدوق النقد الدولــي وكذلك بنتائج 

اللقاءات مع البنوك والمستثمرين.
 إلــى ذلــك، فقــد أخــذ المجلــس علًمــا بنتائــج 
اجتماعــات الــدورة الثانيــة للجنــة الحكوميــة 
التجــاري  للتعــاون  الروســية  البحرينيــة 
التــي  والتكنولوجــي  والعلمــي  واالقتصــادي 
عرضهــا وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة 
علــى  عقــدت  التــي  اللقــاءات  إلــى  باإلضافــة 
هامــش هــذه االجتماعات مع كبار المســؤولين 

بجمهورية روسيا االتحادية.
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اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
بقصــر  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
القضيبيــة أمــس رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة 

زينل، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح.
وخــال اللقاء أكد صاحب الســمو الملكي رئيس 
آفــاق  تطويــر  علــى  الحكومــة  حــرص  الــوزراء 
التعــاون والتنســيق مــع الســلطة التشــريعية من 
منطلــق الشــراكة المتأصلــة بينهمــا فــي مختلــف 
مســارات العمــل الوطنــي، مشــيدا ســموه بالــدور 
النــواب  مجلســي  أعضــاء  بــه  يضطلــع  الــذي 
والشورى في تبني القضايا التي تخدم المواطن 
وفــي الدفــاع عــن الوطــن والتعريــف بمنجزاتــه 

السياسية والديمقراطية في المحافل الدولية.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور 
الرقابــي والتشــريعي الــذي تضطلــع بــه الســلطة 
التشــريعية، وأهميته في دعم الجهود التكاملية 
نحــو تحقيق األفضــل للوطن والمواطــن، مؤكدا 
سموه اســتمرار الحكومة في دعم آفاق التعاون 
والتنســيق الحكومي البرلماني بما يخدم المسار 
الديمقراطــي والعمــل الوطنــي فــي المملكة، في 
ظــل العهــد الزاهــر لعاهــل الباد صاحــب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  واســتعرض 
الــوزراء مــع رئيســي مجلســي النواب والشــورى 
عــددا مــن الموضوعــات الخاصــة بالتعــاون بيــن 
الســلطتين وما تقتضي المرحلة من مســؤوليات 
تجــاه التنمية وفــي دعم المبادرات التي تعززها، 

وفي مقدمتها األمن واالستقرار.
ورفعــت رئيــس مجلــس النــواب خالــص الشــكر 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  إلــى  والتقديــر 

بتكريــس  الدائــم  الــوزراء، علــى حــرص ســموه 
التعاون والتنسيق مع مجلس النواب وتوجيهات 
ســموه المســتمرة للوزراء باالنفتاح على مجلس 
النواب من منطلق الشراكة الحكومية البرلمانية، 
مؤكــدة أن ســموه مدرســة في العطــاء والحكمة 

ونموذج في البذل من أجل الوطن.
اعتــزازه  عــن  الشــورى  رئيــس مجلــس  وأعــرب 
الــوزراء  الملكــي رئيــس  الســمو  بدعــم صاحــب 

المتواصــل لمجلــس الشــورى ومــا أثمــر عنه هذا 
الدعــم مــن تعــاون بنــاء ومثمــر بيــن الســلطتين، 
مؤكدا أن سموه وضع األسس الراسخة للتعاون 
بيــن الســلطتين التــي نجنــي ثمارهــا اليــوم مــن 
خــال ما نشــهده من تناغم في التعــاون والعمل 
بيــن الجانبيــن بمــا يدعــم المســار الديمقراطــي 
ويجعــل هــذا التعاون أيقونــة للعاقــة التكاملية 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
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اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، ولــي العهد 
نائــب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 

حمد آل خليفة، صباح أمس بقصر القضيبية.

وخال اللقاء أكد ســموهما األهمية التي تشكلها 
المبادرات الملكية الســامية لعاهل الباد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي 
واالســتقرار،  األمــن  وتكريــس  التســامح  تعزيــز 
مشددين سموهما على أن شعب البحرين سجل 
علــى مختلــف العصــور مواقف مضيئــة في دعم 

توجهــات قيادته نحو ازدهــار الوطن، فالمواطن 
كان وسيظل أساس التنمية وتحقيق األفضل له 
جوهــر كل التوجهات التنموية واالقتصادية في 

المملكة.
إلــى ذلــك، أكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  وصاحــب  الــوزراء 

نائــب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء أن الحكومــة تمكنــت عبــر مــا تبنتــه من 
برامــج بالتعامــل األمثــل مــع متطلبــات المرحلــة 
ودوليــا  إقليميــا  الممتــدة  الماليــة  وتحدياتهــا 
ونجحت في ضمان ديمومة التنمية في مختلف 

الظروف.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

المنامة - بنا

المبادرات الملكية ترسخ التسامح وتكرس األمن واالستقرار
ســمو رئيس الوزراء وســمو ولي العهد: الحكومــة نجحت في ضمان ديمومــة التنمية رغم التحديات

سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى

زينل: سموه مدرسة 
في العطاء والحكمة 

ونموذج للبذل من 
أجل الوطن

الصالح: سموه وضع 
األسس الراسخة 

للتعاون بين “التنفيذية 
والتشريعية”

شعب البحرين سجل بمختلف 
العصور مواقف مضيئة في دعم 

توجهات قيادته نحو االزدهار

المنامة - بنا

التشريعية لــلــســلــطــة  ــي  ــع ــري ــش ــت وال الــرقــابــي  الـــــدور  بــأهــمــيــة  أشــــاد  ســمــوه 
سمو رئيس الوزراء: تطوير آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليــة  وزارة  وكيــل  تــرأس 
عبدالرحمــن  بــن  ناصــر  الشــيخ 
آل خليفــة، وفــد مملكــة البحريــن 
المشارك في االجتماع التحضيري 
للــوزراء  المقبــل  لاجتمــاع 
الداخليــة بــدول مجلــس التعــاون 

لدول الخليج العربية، والذي عقد 
في سلطنة عمان الشقيقة.

التحضيــري  االجتمــاع  وبحــث 
األمنيــة  الموضوعــات  مــن  عــددا 
سيناقشــها  والتــي  المهمــة، 

االجتماع الوزاري.

البحرين تشارك في “تحضيري” 
اجتماع وزراء الداخلية سمو محافظ الجنوبية: الحفاظ على البيئة بالشراكة المجتمعية

حضر محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة 
بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة فعالية تحت 
عنوان )نحتفــي بيوم األرض(، والتي نظمتها 
بلديــة  مــع  والتعــاون  بالتنســيق  المحافظــة 
المنطقــة الجنوبيــة والمجلس البلــدي، تزامنا 
مــع اليــوم العالمــي لــأرض، وذلــك بحديقــة 
الغربــي،  الرفــاع  بمنطقــة  غويفــة  أم  عيــن 
عبــد  عاصــم  البلديــة  عــام  مديــر  بحضــور 
اللطيــف وعــدد من ضبــاط مديرية الشــرطة 
مــن  ومجموعــة  البلــدي  المجلــس  وأعضــاء 

المتطوعين من شباب المحافظة.
وتفضــل ســمو المحافــظ بغــرس فســيلة في 
حديقــة أم غويفــة؛ تعزيــزًا لــدور النخلــة في 
رمــزا  وكونهــا  الجنوبيــة،  المحافظــة  تاريــخ 
وطنيــا نعتــز بــه، منوهــا ســموه إلــى إظهــار 
جميــع  واســتغال  الجهــود  تضافــر  أهميــة 
ســبيل  فــي  المجتمعيــة  بالشــراكة  القــدرات 
تأكيــدًا  الطبيعيــة،  المــوارد  علــى  الحفــاظ 

علــى الدور الــذي توليه المحافظة بالتنســيق 
مــع الجهــات ذات العاقــة فــي الحفــاظ على 
الصــورة الحضاريــة للبيئــة الخضــراء ونشــر 
ثقافــة التدويــر واســتدامة الطاقــة الطبيعية 

على نطاق المحافظة.
وقام ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
المتطوعيــن  مــن  عــدد  بتكريــم  خليفــة  آل 
روح  “نشــجع  مبــادرة  فــي  المشــاركين 
التطــوع”، الذيــن ســاهموا في الوعــي البيئي 
للتدويــر وذلــك مــن خال نشــر هــذه الثقافة 
فــي المحــات التجاريــة التي تقــع في نطاق 
أثنــى  الفعاليــة،  ختــام  وفــي  المحافظــة.  
الحضور على حرص واهتمام سمو المحافظ 
فــي تفعيــل مبــادرات خاصــة بالبيئــة؛ كونهــا 
اهتمامــات  صــدر  فــي  بــارزا  مكانــا  تحتــل 
علــى  والمحافظــة  وحمايتهــا  األهالــي 
مكتســباتها لتكون الحياة في حالة مســتمرة 

من البناء والتنمية المستدامة.

المنامة - وزارة الداخلية



الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي  أنــاب رئيــس 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، محافــظ 
الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفــة لحضــور تخريــج الفوج الثاني عشــر 
لطلبــة برامــج الماجســتير التــي يطرحهــا معهــد 
 ”BIBF“ البحريــن للدراســات المصرفية والمالية
بالتعــاون مــع جامعــة ديبــول األميركيــة، والذي 

أقيم مساء أمس بفندق الدبلومات.
ونقــل ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة 
تحيــات وتهانــي صاحب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء، للطلبــة الخريجيــن، وتمنيــات ســموه 
حياتهــم  فــي  والتفــوق  النجــاح  اســتمرار  لهــم 
الوالــد  األميــر  “إن  ســموه  وقــال  المســتقبلية. 
صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء حريص 
كل الحــرص علــى دعــم ورعايــة المتفوقين من 
أبنــاء الوطن في مختلف المواقع والمؤسســات 
إيمــان  مــن  انطالقــا  والتخصصيــة؛  التعليميــة 
ســموه الالمحــدود بــأن االســتثمار فــي العنصــر 
البشــري يعــد الركيزة األولى في مســيرة الدول 

على طريق النماء والتقدم”.
وأشــار ســموه إلى أن معهد البحرين للدراســات 
المصرفيــة والمالية من خالل برامج الدراســات 
جهــود  دعــم  فــي  كبيــر  بشــكل  يســهم  العليــا 
مملكــة البحريــن فــي مجــال التنميــة والتطــور 
المصرفــي  المجــال  فــي  الســيما  االقتصــادي، 
والمالــي الذي تحظــى فيه البحريــن بمركز رائد 

في المنطقة.
وأكد سموه أن مملكة البحرين تفتخر بكوادرها 
الوطنيــة فــي مختلف القطاعــات، خصوصا في 
القطــاع المالــي والمصرفــي، في ظل مــا وصلوا 
إليه من مســتويات متميزة من شأنها أن تشكل 

نقلة نوعية تخدم االقتصاد الوطني.
وهنأ ســموه الخريجين من أبناء الدفعة الثانية 
عشــرة ببرنامــج الماجســتير علــى ما أبــدوه من 
التعليميــة  طموحاتهــم  تحقيــق  فــي  اجتهــاد 
بمــا  يســهموا  أن  ســموه  متمنيــا  واألكاديميــة، 
حصلــوا عليــه مــن معرفــة وخبــرة فــي تنميــة 

أنفسهم ونماء وطنهم.
وأشــاد ســمو محافظ الجنوبية بمعهــد البحرين 
للدراســات المصرفية والماليــة والقائمين عليه، 
المعهــد مــن برامــج  بمــا يقدمــه  منوهــا ســموه 
أكاديميــة معتــرف بهــا دوليا من خــالل التعاون 
مــع أعــرق الجامعــات والمعاهد إقليميــا ودوليا، 
فــي مجــاالت الخدمــات المصرفيــة والتمويــل 
تخريــج  مراســم  وجــرت  وغيرهــا.  واإلدارة 
الفوج الثاني عشــر بحضور رئيس برامج إدارة 
األعمال الدولية لكلية دريهاوس إلدارة األعمال 
بجامعــة ديبــول األميركيــة جون أهيــرن، وعدد 
مــن ممثلــي الجامعة، ومجموعة مــن المدعوين 
من قادة القطاع المالي والمؤسســات المختلفة، 
وأهالــي الخريجيــن، إذ ضــم الفــوج 65 خريًجــا 

مــن برامــج الماجســتير في كل مــن تخصصات 
إدارة األعمــال، والمــوارد البشــرية، والتمويــل. 
واستهل الحفل بكلمة ألقاها المدير العام لمعهد 

الخريجيــن،  فيهــا  هنــأ  الشــيخ،  أحمــد   ”BIBF“
وأشــاد برعايــة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء لرعايتــه الكريمــة التــي تعكــس حــرص 

قيــادة المملكة الرشــيدة على الدور الذي يؤديه 
المعهد في إعداد وتهيئة الكوادر البشــرية التي 
تواكب متطلبات التطور في سوق العمل. وأكد 

دور الدراســات العليــا عمومــا، وبرامــج جامعــة 
خصوصــا،   ”BIBF“ معهــد  خــالل  مــن  ديبــول 
فــي تحقيــق التطلعــات القياديــة فــي المجاالت 

التنموية األساســية في مملكــة البحرين، والتي 
تقــف بشــكل مباشــر علــى الجوانــب األكاديمية 
والمهنيــة التــي تحتاجهــا ســوق العمــل. وقــال 
“تعد برامج الماجســتير لجامعة ديبول من أبرز 
البرامج األكاديمية وأعرقها التي يقدمها المعهد 
ضمن حزمة البرامج األكاديمية الدولية؛ بهدف 
تقديــم تأهيــل عــاٍل للكــوادر العاملة فــي قطاع 

األعمال على المستوى المحلي واإلقليمي”.
أســس شــراكته   ”BIBF“ أن معهــد  إلــى  وأشــار 
اإلســتراتيجية مــع جامعة ديبول قبــل أكثر من 
19 عاًمــا؛ ليكــون المعهــد أحــد المراكــز الدوليــة 
المعتمــدة فــي المنطقــة لإلشــراف علــى طــرح 
عــدد مــن برامــج الماجســتير لجامعــة ديبــول، 
فيمــا يؤهــل خريجــي هــذه البرامــج األكاديمية 
مــن الحصــول على شــهادة معتمدة مــن جامعة 
ديبول، ومصدقة من مجلس التعليم العالي في 

مملكة البحرين.
كما نوه إلى أن البرامج األكاديمية التي يديرها 
المعهــد بالتعــاون مــع جامعــة ديبــول األميركية 
العريقــة تعكس أهمية التعليــم باعتباره أولوية 
فــي  االقتصاديــة  التنميــة  لتعزيــز  أساســية 
البحريــن. وفــي كلمة له، أكــد جون أهيرن قيمة 
 ،”BIBF“ ومعهــد  ديبــول  جامعــة  بيــن  العالقــة 
19 عامــا، والمكاســب  والتــي تمتــد ألكثــر مــن 
المتحققــة مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لتقديــم 

تعليم نوعي يسمح بفرص التطوير المستدام.
وأشــار إلــى أن كليــة دريهــاوس إلدارة األعمال، 
التــي تقوم باإلشــراف على البرامــج األكاديمية 
لجامعة ديبول المقدمة في معهد “BIBF”، تأتي 
ضمن ما نسبته 5 % من الجامعات الدولية التي 
تحمل اعتمادية التميز لجمعية تطوير واعتماد 
 ،)AACSB( كليــات اإلدارة واألعمــال األميركيــة
مؤكــًدا أن شــراكة الجامعة مــع المعهد تأتي في 
إطــار ضمــان االلتزام بهــذه المعاييــر األكاديمية 
العاليــة. هــذا وبــدأ عميــد كليــة إدارة األعمــال 
دونلــي  تومــاس  األميركيــة  ديبــول  بجامعــة 
مراســم تخريج الفوج الثاني عشــر بإعالن منح 
شــهادات الماجســتير المصدقة مــن قبل جامعة 
ديبــول األميركيــة وتوزيعهــا علــى الخريجيــن، 
وفًقا للمتطلبات والمعايير األكاديمية المعتمدة. 
وتخلــل الحفــل، كلمــة لنــادي خريجــي الجامعة 
فــي البحريــن، ألقاهــا بالنيابة عنهــم وزير النفط 
وخريج جامعة ديبول الشــيخ محمد بن خليفة 
آل خليفــة، عبــر فيها عــن تجربة الفوج الســابق 
مــن الخريجيــن وأثرهــا فــي تعزيــز مســيرتهم 

الشخصية والمهنية.

نيابة عن سمو رئيس الوزراء... سمو الشيخ خليفة بن علي يحضر حفل تخرج طلبة برامج الماجستير لـ “BIBF” بالتعاون مع “ديبول” األميركية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء حريص على دعم ورعاية المتفوقين
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي: “BIBF” يســاند جهــود البحريــن للتنميــة والتطــور االقتصــادي
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نظــم المجلس األعلى للمرأة “المنتدى الدوري 
اإلســتراتيجية  الخطــة  وتقييــم  لمراجعــة 

لنهوض المرأة البحرينية 2019 - 2022”.
األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  وأوضحــت 
للمــرأة هالة األنصاري أن الهــدف من المنتدى 
بنتائــج  الدولــة  إحاطــة وزارات ومؤسســات 
تقييم الخطة الوطنية من بعد مرور 5 أعوام 
علــى تنفيذهــا خصوصا مــا تعلق منهــا بما تم 
إدماجــه في برنامج عمل الحكومة. كما يأتي 
للخطــة  القادمــة  التوجهــات  طبيعــة  لعــرض 
للفتــرة المتبقيــة منهــا، مــع إلقاء الضــوء على 
جهود المؤسســات فــي إدارة محاور النموذج 
تطبيقــات  حوكمــة  عــن  المســؤول  الوطنــي 
تكافــؤ الفــرص وقيــاس الجهــود الوطنية في 
مجال تقليص الفجوات على صعيد مشــاركة 
المــرأة، وهــو مــا يعــزز مركــز البحريــن كبيــت 

خبرة في مجال التوازن بين الجنسين.
وأكــدت األنصــاري حــرص المجلــس األعلــى 
علــى تحقيق مبدأ الشــراكة في المســؤوليات 
والمهــام وفق التخصــص النوعي للجهات في 
تنفيــذ الخطــة الوطنيــة وتحقيــق مؤشــراتها 
مــن خالل ادمــاج الخطة الوطنيــة في برامج 

عمل الجهات الحكومية والخاصة واألهلية.
وتحدثت األمين العام عما ينهض به المجلس 
مــن مســؤوليات كآلية وطنية معنيــة بمتابعة 
تقدم المرأة البحرينية، الفتة إلى أن المجلس 
يعمــل على صناعة وإدارة المصادر المعرفية، 
وتأســيس قواعــد البيانات النوعية، ويشــرف 
على عملية إعداد ونشــر الدراسات واألبحاث 
المتعلقــة بالمــرأة، وهــو مــا نتج عنه تأســيس 
“مرصــد نوعــي” لمؤشــرات تقيــس تنافســية 

المرأة محليا ودوليا.
قدمتــه  بعــرض  أعمالــه  المنتــدى  واســتهل 
مديــر عام السياســات والتطوير في المجلس 
الشــيخة دينــا بنــت راشــد آل خليفــة، ومديــر 
عــام الشــؤون اإلداريــة واإلعالميــة بالمجلس 

عــز الديــن المؤيــد حــول نتائج تقييــم الخطة 
اإلســتراتيجية )2013 - 2018(، إضافــة إلــى 
أهــم اإلنجــازات وخالصــة توجهــات الخطــة 

اإلستراتيجية )2019 - 2022(.
نقاشــيتين،  المقــدم جلســتين  العــرض  وتبــع 
األولى حملت عنوان “آليات النموذج الوطني 
إلدماج احتياجات المرأة، هل حققت هدفها؟” 
التــوازن  مركــز  مديــر  الجــرف  رانيــا  أدارتهــا 
بيــن الجنســين فــي المجلــس األعلــى للمــرأة، 
وتحــدث فيهــا مدير عام معهــد اإلدارة العامة 
رائد شمس عن دور المعهد في إدارة المعرفة 
والمبــادرات  العــام،  القطــاع  مســتوى  علــى 
ونشــر  القــدرات  لتنميــة  تنفيذهــا  تــم  التــي 
ثقافــة إدمــاج احتياجــات المــرأة فــي التنمية 
وتحقيــق التوازن بين الجنســين، مؤكدا عمل 
المعهد الدائم على مواجهة التحدي المســتمر 
الوطنيــة  التطــورات  أهــم  بمواكبــة  المتمثــل 

والعالميــة المتعلقة بمفاهيم النموذج الوطني 
إلدماج احتياجات المرأة، والدور المتوقع من 
الجهــات المســتهدفة لمســاندة جهــود المعهــد 

في ذلك.
مــن جانبهــا، تحدثت الوكيل المســاعد لتنمية 
اإليــرادات العامــة بــوزارة الماليــة واالقتصــاد 
مســاهمة  مــدى  عــن  فقيهــي  رنــا  الوطنــي 
الجديــدة  والمؤسســية  الوطنيــة  التطــورات 
الــوزارة(  إلــى  الماليــة  مديــري  نقــل  )مثــل 
فــي تطويــر أوجــه تطبيــق نظــام الموازنــات 
ورفــع  المــرأة،  الحتياجــات  المســتجيبة 
المعنييــن،  قــدرات  وتنميــة  التطبيــق  نســب 
مســتعرضة الفرص والتحديــات أمام التوجه 
لضمــان  والقوانيــن؛  السياســات  لتطويــر 
إلزاميــة الجهــات بها، إضافة إلــى دور الوزارة 
فــي توثيــق وإبــراز تجربــة نظــام الموازنــات 
المســتجيبة الحتياجات المــرأة نظام يحتذى 

به على مستوى العالم.
كمــا تحدث خالل الجلســة األولى مدير إدارة 
السياســات وشــؤون اللوائح بديــوان الخدمة 
صــدور  أهميــة  عــن  النفيعــي  ســعد  المدنيــة 
تكافــؤ  لجــان  بخصــوص  الديــوان  تعليمــات 
الفــرص، ومدى تحقيق تلك التعليمات لما هو 
متوقــع منهــا علــى صعيــد تفعيــل دور وعمــل 
هــذه اللجــان فــي الجهات الحكوميــة، والدور 
الرقابــي للديــوان؛ للتأكــد مــن ســالمة تنفيــذ 

التعليمات. 
بعنــوان  الثانيــة  النقاشــية  الجلســة  وخــالل 
“حوكمــة تطبيقات تكافؤ الفرص .. التطلعات 
المركــز  مديــر  أدارهــا  التــي  المســتقبلية” 
محمــد  للمــرأة  األعلــى  بالمجلــس  اإلعالمــي 
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  تحــدث  الحمــادي، 
للشــؤون الدوليــة، رئيس مجلــس أمناء مركز 
“دراســات” الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 

علــى  البحريــن  منجــزات  إبــراز  أهميــة  عــن 
صعيــد تقدم المرأة فــي التقارير الدولية ذات 
الصلة، مشيدا بالجهود التي يقوم بها “األعلى 
للمــرأة” فــي هذا الصدد، وأكــد أهمية التقارير 
الدولية ذات العالقة بالمرأة، مســتعرضا عددا 
مــن اإلشــكاالت المرصــودة فــي هــذا المجال، 
مشــددا على أهمية دور الجهات الوطنية في 
رفــع تنافســية البحرين في التقاريــر الدولية، 
كمــا تناول تجربــة البحرين في تقرير التنمية 
تلــك  وتعــاون  تفاعــل  ومــدى  المســتدامة، 
الجهــات مــع هــذا التقريــر، وأيــن تكمن فرص 

التطوير.
التخطيــط  مستشــار  اســتعرضت  فيمــا 
والتطوير اإلســتراتيجي في المجلس األعلى 
ضمــن  النوعيــة  األدوات  أحمــد  دنيــا  للمــرأة 
آليــات النمــوذج الوطنــي، الفتــة إلــى أهــم مــا 
يميــز التقرير الوطني للتوازن بين الجنســين، 

والحلول التي يمكن أن تعالج اإلشكاالت في 
وانعكاســات  الدوليــة،  والتقاريــر  المؤشــرات 
ذلــك علــى قياس تقــدم المــرأة البحرينية في 

رصد المؤشرات والتقارير الدولية.
فــي  االســتمرار  لضــرورة  المنتــدى  وخلــص 
تفعيــل النمــوذج الوطنــي إلدمــاج احتياجات 
المــرأة البحرينيــة فــي التنميــة الوطنيــة مــن 
ذات  التشــريعات  مــن  عــدد  مراجعــة  خــالل 
بعــض  وتطويــر  النمــوذج  بمحــاور  العالقــة 
أدوات  مــن  االســتفادة  وكيفيــة  القــرارات، 
وذلــك  والقيــاس  والنشــر  والتقييــم  الرقابــة 
لتحقيــق االســتفادة القصــوى منهــا كالتقريــر 
الجنســين  بيــن  للتــوازن  الوطنــي  والمرصــد 
ومــا يســتدعيه ذلــك من تفعيــل حقيقي لتلك 
األدوات لتكــون البحرين مســؤولة عن قياس 
أوجه تقدم المرأة ومســاهماتها في االقتصاد 

الوطني.

جانب من الجلسة الثانية بعنوان “حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص .. التطلعات المستقبلية” جانب من الجلسة النقاشية األولى للمنتدى تحت “عنوان آليات النموذج الوطني إلدماج احتياجات المرأة”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

مراجعة التشريعات الخاصة بنموذج إدماج احتياجات المرأة
األنصــاري: إحاطــة الــوزارات بنتائــج تقييــم الخطة بعد مــرور 5 أعــوام علــى تنفيذها

استجـواب الصـالـح.. طـالـح
ــم الـــيـــوم ــسـ ــحـ ــه... والـ ــ ــت ــ ــدي ــ ــدم ج ــ ــّرر عـ ــ ــق ــ ــة ت ــديـ ــجـ ــة الـ ــن ــج ل

أسدل اجتماع لجنة فحص الجدية البرلمانية الستار عن مصير أول استجواب برلماني 
خــال الفصــل التشــريعي الخامس لوزيــرة الصحة فائقــة الصالح. وأســفر االجتماع - 
الذي غاب عنه النائب عمار قمبر والنائب بدر الدوســري لدواعي الســفر لمهمة برلمانية 
- عــن إجمــاع أعضــاء اللجنة بعدم جدية اســتجواب الوزيرة؛ لعــدم صاحية المبررات 

التي تقدم بها طالبوا االستجواب.

البرلمانيــة  اللجنــة  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
لفحــص جديــة االســتجواب النائــب عبدالرزاق 
حطــاب لـــ “البــالد” إن اللجنة وجــدت أن محاور 
االســتجواب والمخالفات المنسوبة إلى الوزيرة 
لمســتوى  ترقــى  ال  بشــأنها  المقدمــة  واألدلــة 
االســتجواب، وذلــك بعــد أن تدارســت اللجنــة 
جميــع محاور االســتجواب واألدلة التي اســتند 
إليها مقدمو االســتجواب وتبادلت اللجنة الرأي 

بشأنها. 
علــى  اللجنــة ســيعرض  تقريــر  أن  إلــى  وأشــار 
النواب في جلسة الثالثاء المقبل، حيث سترفع 
اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس بحســب ما 

تنص عليه الالئحة الداخلية للمجلس.

بيان المستجوبين
لجنــة  فــي  الثمانيــة  النــواب  أكــد  ذلــك،  إلــى 
استجواب وزيرة الصحة أن محاور االستجواب 

المقدمة صحيحه، وشفافة، وترتكز على أسس 
الصحيــة  المخالفــات  مــن  ومشــروعة  كاملــة 
الجســيمة، التي تستلزم محاســبة الوزيرة أمام 
الــرأي العــام، والوقــوف بشــكل تفصيلــي علــى 
كافــة التجاوزات، والمخالفات الصحية، والنظر 

بأسبابها.  
ورأى النــواب أن هنــاك محــاوالت التفــاف علــى 
حقيقــة هذه المخالفات الجســمية، وهي تأخير 
بعــض  وتدهــور  األدويــة،  نقــص  المواعيــد، 
الخدمــات الطبيــة، عبــر خلق المبــررات الواهية 
والتــي تخالــف الحقيقــة، كمحاولــة ربــط جدية 
مــع  اللجنــة  فــي  نائــب  بعالقــة  االســتجواب 
قريبــة لــه، كانــت مســؤولة ذات منصــب بوزارة 
لــم يشــهد  النــواب  الصحــة.  وقالــوا: “مجلــس 
أمــر غيــر  اســتجواًبا منــذ فتــرة طويلــة، وهــو 
صحــي، ألن االســتجواب متــى مــا توفــرت بــه 
األســس الصحيحــة لــه، يعتبر عامل رفــد وبناء 

فــي المجتمــع، ألن مخرجاتــه كلها ســتصب في 
تصحيح الممارســات الخاطئة، بشــكل سيحقق 
يدفعنــا  الــذي  األمــر  للجميــع،  العامــة  المنفعــة 
ألن نمضــي فــي مشــروع االســتجواب ألنه حق 

شعبي”.
وأشاروا إلى  أن قرار اللجنة يعبر عن قناعاتهم 
الشــخصية وهــم اجتهــدوا فــي هــذا الجانــب، 
ويبقى قرارهم توصية وتقرير سيرفع للمجلس 
في جلسة الثالثاء وأن قرار جدية االستجواب 
من عدمه سيحســمه النواب أنفسهم في جلسة 

التصويت.

 وكانــت هيئة مكتــب مجلس النواب قد أحالت 
جّديــة  فحــص  لجنــة  إلــى  االســتجواب  طلــب 
اللجنــة  وهــي  الماضــي،  اإلثنيــن  االســتجواب 
المشــّكلة مــن رؤســاء ونــواب رؤســاء اللجــان 
النوعيــة، مــن غيــر مقدمي االســتجواب إلعداد 

تقرير بشأن مدى جدية االستجواب.
ويذكــر أن طلب اســتجواب وزيــرة الصحة كان 
قــد تقــدم به كل مــن النــواب إبراهيــم النفيعي، 
محمــد العباســي، كلثــم الحايكي، خالــد بوعنق، 
عبــدهللا  الدمســتاني،  أحمــد  بوحمــود،  محمــد 

الدوسري، باسم المالكي.
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المنامة - وزارة الداخلية

ترأس محافظ العاصمة الشيخ هشام 
اجتمــاع  آل خليفــة،  بــن عبدالرحمــن 
بالمحافظــة بحضــور  اللجنــة األمنيــة 
ممثليــن عــن أهالــي منطقــة الحــورة، 
حيــث اطلع فــي االجتماع على عرض 
مرئي من قبل األهالي اســتعرض أهم 
ما تم رصده من ظواهر ســلبية تعاني 
العمالــة  رأســها  المنطقــة وعلــى  منهــا 
االحتياجــات  جانــب  إلــى  الســائبة، 

المحافــظ  وأكــد  واألمنيــة.  الخدميــة 
باالحتياجــات  االرتقــاء  نحــو  التطّلــع 
الخدمية واألمنية في منطقة الحورة، 
عبــر التنســيق والتعــاون مــع الجهــات 
تقريــر  إعــداد  خــالل  مــن  المعنيــة 
االحتياجــات  يغطــي جميــع  متكامــل 
رفعهــا  بهــدف  األهالــي  أوردهــا  التــي 
لضمــان  االختصــاص  ذات  للجهــات 

حلها واالرتقاء بها.

أكــد النائب خالد بوعنق أنه تم عرض 
مختلــف مطالــب الصياديــن بمنطقــة 
الزراعــة  شــؤون  وكيــل  علــى  قاللــي 
والثــروة البحريــة الشــيخ محمــد بــن 
أحمــد آل خليفــة، وذلك خالل الزيارة 
التفقديــة لمرفأ قاللي. جاء ذلك، لدى 
لقــاء وكيــل شــؤون الزراعــة والثــروة 
البحريــة النائــب خالد بوعنــق وعضو 
مجلــس بلدي المحــرق صالح بوهزاع 
وعــدد مــن الصياديــن، بحضــور عــدد 

من مسؤولي الثروة البحرية.
إلــى  الزيــارة  فــي  الوكيــل  واســتمع   
مالحظــات الصياديــن بالنســبة للمرفأ 
هنــاك  أن  خصوًصــا  واحتياجاتــه، 
أبداهــا  التــي  المالحظــات  مــن  عــدًدا 
الصيــادون الذيــن يســتخدمون مرفــأ 

لتوفيــر  حاجــة  هنــاك  وأن  قاللــي، 
يطالــب  فيمــا  للصياديــن،  الخدمــات 
وتحســين  بتطويــر  المنطقــة  أهالــي 
المرفــأ  فــي  الموجــودة  المرافــق 
مقــر  وإنشــاء  الجيتــي  صيانــة  مثــل 
للصياديــن ومخــازن وتنظيــم مواقف 
والســاحات الموجــودة باإلضافــة إلى 
ضرورة تزويد المرفأ بالكهرباء بشكل 
عاجــل وتطوير وصيانة شــبكة المياه 

في المرفأ.
وشّدد وكيل الزراعة والثروة البحرية 
علــى أن الوكالــة ســتضع آليــة تهــدف 
الجانــب  وإبــراز  المرفــأ  تنظيــم  إلــى 
الســتخدامه  لمرتاديــه  الحضــاري 
بصــوره مســتدامة، عبر تفعيــل الدور 

الرقابي للثروة البحرية.

االرتقاء باالحتياجات الخدمية واألمنية للحورة

مرفأ قاللي... بال كهرباء

جانب من الحضور بالمنتدى الدوري لمراجعة وتقييم الخطة اإلستراتيجية لنهوض المرأةهالة األنصاريعز الدين المؤيدالشيخة دينا بنت راشد

المعتذران عن االجتماعسيدعلي المحافظة

الرافضون لالستجواب

بدر الدوسري

هشام العشيري

أحمد العامر

فاطمة القطري

محمد السيسي

عمار قمبر

علي النعيمي

علي إسحاقي

عبدالرزاق حطاب

ممدوح الصالح

محرر الشؤون المحلية
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رسالة من العاهل إلى رئيس المجلس العسكري السوداني
وزير الخارجية: دور كبير للخرطوم في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن

نقــل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بن محمــد آل خليفة رســالة شــفهية، من 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، إلى رئيــس المجلس 
العســكري االنتقالي بجمهورية الســودان الشــقيقة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان 
عبدالرحمــن، تضمنــت تحيات جاللته وحرصه على دعم ومســاندة جمهورية الســودان 

وشعبها الشقيق، في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

رئيــس  تحيــات  الخارجيــة  وزيــر  نقــل  كمــا   
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بن ســلمان آل خليفة، وولــي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، إلــى الفريــق أول ركــن عبدالفتــاح 

البرهان، وتمنياتهم له بالتوفيق والسداد.
جــاء ذلــك، خــال اســتقبال الفريــق أول ركــن 
عبدالفتــاح البرهان بجمهورية الســودان أمس 
للشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفة، 
تقديــره  خالــص  عــن  البرهــان  أعــرب  حيــث 
لعاهــل الباد، وموقف جالتــه األخوي الداعم 

لجمهوريــة الســودان فــي كل الظــروف، مؤكًدا 
أن هذا الموقف ليس بغريب على جالته الذي 
يحــرص دوًمــا علــى كل مــا فيــه خيــر وصالــح 

الدول والشعوب العربية.
 وقــد عّبــر وزيــر الخارجيــة عــن اعتــزاز مملكة 
مــع  الراســخة  األخويــة  بالعاقــات  البحريــن 
وحرصهــا  الشــقيقة،  الســودان  جمهوريــة 
المستمر على تعزيز هذه العاقات في مختلف 
المجاالت بما يدعم مصالح البلدين وشــعبيهما 
الشــقيقين، مؤكًدا وقوف مملكــة البحرين إلى 
جانــب جمهوريــة الســودان الشــقيقة ودعمهــا 
لــكل مــا فيــه الحفــاظ علــى ســيادتها وأمنهــا 

ا لجمهورية السودان  ووحدتها الوطنية، متمنيًّ
تاريخهــا  مــن  المهمــة  المرحلــة  هــذه  تجــاوز 
والمضي نحو المزيد من التنمية واالزدهار بما 

يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
 وأشــاد وزيــر الخارجيــة بالــدور الكبيــر الــذي 
تقــوم بــه جمهوريــة الســودان ضمــن التحالــف 

بقيــادة  اليمــن  فــي  الشــرعية  لدعــم  العربــي 
المملكــة العربية الســعودية من أجل اســتتباب 
األمــن والســلم فــي كافــة أنحــاء الجمهوريــة 
الســوداني  الجيــش  ببســالة  منّوًهــا  اليمنيــة، 
وأدائــه لكافــة المهــام المنوطــة بــه بــكل كفاءة 

وشجاعة.

رئيس المجلس العسكري االنتقالي السوداني مستقبال وزير الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

أقامــت قــوة دفاع البحرين بحضــور رئيس هيئة 
األركان الفريق الركن ذياب النعيمي صباح أمس، 
الجنوبــي  الحــد  فــي  المشــاركين  ملتقــى  حفــل 
فــي  المشــاركة  4 ســنوات علــى  مــرور  بمناســبة 
ضمــن  األمــل  وإعــادة  الحــزم  عاصفــة  عمليتــي 
قــوات التحالــف العربــي بقيــادة المملكــة العربية 
الســعودية الشــقيقة؛ لدعــم الشــرعية فــي اليمن، 

وذلك في المدفعية الملكية.
فــي  كان  األركان  هيئــة  رئيــس  وصــول  ولــدى 
للقــوى  األركان  هيئــة  رئيــس  مســاعد  اســتقباله 
البشــرية اللــواء الركــن علــي بن راشــد آل خليفة، 
ومســاعد رئيــس هيئــة األركان للعمليــات اللــواء 

الركن غانم إبراهيم الفضالة.
وبــدأ الحفــل بآيات عطــرة من الذكــر الحكيم، ثم 
ألقــى قائد المدفعية الملكية اللواء الركن الشــيخ 
خليفــة بن حســن آل خليفــة كلمة بهذه المناســبة 
شــكر من خالها المســؤولين بالقيادة العامة لقوة 

دفــاع البحريــن علــى الدعم المســتمر الــذي تلقاه 
الوحــدات المشــاركة فــي هــذه العمليــات. وفــي 
نهايــة الملتقــى وزع رئيس هيئــة األركان الدروع 
علــى قادة الوحدات والمديريات المشــاركين في 

عمليتــي عاصفة الحــزم وإعادة األمل، حيث نقل 
لهــم تحيــات وتقديــر وإشــادة القائــد العــام لقــوة 
دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفة بن 
أحمــد آل خليفــة، علــى مــا يقوم به منســوبو تلك 

األسلحة والوحدات والمديريات من دور بطولي 
ومتميز وجهود كبيرة وتضحيات مشــرفة خال 
أداء واجبهم تجاه دينهم ووطنهم وأمتهم نصرة 
للحق وتحقيقًا للسام بجانب إخوانهم من قوات 

التحالــف العربــي صفا بصف بكل بســالة وإقدام، 
متمنيا سعادته للجميع التوفيق والسداد.

حضــر االحتفــال عدد مــن كبار ضباط قــوة دفاع 
البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

“القوة” تقيم ملتقى المشاركين في الحد الجنوبي

لقطة تذكارية للمكرمين

المنامة - وزارة الخارجية

نقــل وزيــر الخارجية الشــيخ خالد بــن أحمد بن محمد آل خليفة تحيــات عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى شيخ األزهر الشريف، اإلمام األكبر 
أحمد الطيب، وتمنياتهم له موفور الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق 
كل الرقي واالزدهار. جاء ذلك خال اســتقبال اإلمام األكبر شــيخ األزهر لوزير الخارجية في 
مكتبــه بمقر مشــيخة األزهــر، حيث أعرب عن خالص تقديره لعاهل الباد وإســهامات جالته 
المتواصلــة والرائــدة في نشــر التعايش والتســامح بين مختلف الشــعوب والثقافات وإرســاء 
الســام فــي العالم، منوًها بما تتســم به مملكة البحرين كنموذج فريــد في التعايش واالنفتاح 
واحتــرام اآلخــر. وعبــر وزيــر الخارجية عن تقدير مملكة البحرين إلســهامات األزهر الشــريف 
في تقديم الصورة الصحيحة للدين اإلسامي، ونشر ثقافة الوسطية وقيم اإلسام السمحة 

ومكافحة الفكر المتطرف ومواجهة التحديات التي تواجه الدول اإلسامية.

تأكيد دور األزهر في نشر ثقافة الوسطية

“طريق اللؤلؤ” تحّول من فكرة إلى واقع
الحكومة سياسات  بفضل  التاريخية  مكانتها  تستعيد  المحرق  عبداهلل:  بن  خالد 

قــال نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة الوزاريــة للمشــاريع التنمويــة والبنيــة التحتيــة 
بــن عبــد هللا آل خليفــة، إن االســتثمار الحكومــي فــي البنيــة التحتيــة الثقافيــة  الشــيخ خالــد 
والســياحية للمحــرق قــد أعــاد للمنطقة مكانتهــا التاريخية التي تليــق بها التي طالمــا عرفت بأنها 

عمق استراتيجي متعدد األبعاد بالنسبة إلى مملكة البحرين.

وأكــد أن االســتثمار المخطــط والمــدروس فــي 
والعريقــة  القديمــة  للمحــرق  التحتيــة  البنيــة 
بتراثهــا قــد ســاهم فــي تحويــل مشــروع طريق 
اللؤلؤ الذي يحظى باهتمام عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ودعم 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة، ومســاندة ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة، من فكــرة إلى واقع 
نترقــب اكتمالــه بحلــول العــام المقبــل، لتــروي 
تراًثــا  ومنتظمــة  متسلســلة  بصــورة  مكوناتــه 
ا لســيرة األوليــن الذيــن عنوا باالشــتغال  إنســانيًّ
فــي مهنــة صيد وتجــارة اللؤلؤ التي تعد الســمة 

األساسية البارزة القتصاد فترة ما قبل النفط.
 وكان الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة قــد 
زار والــوزراء أعضــاء اللجنة الوزارية للمشــاريع 
معالــم  مــن  عــدًدا  التحتّيــة،  والبنيــة  التنمويــة 
ومواقــع مدينــة المحــّرق القديمــة الواقعــة على 
مســار طريــق اللؤلؤ، تلبية لدعــوة تلقتها اللجنة 
واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  رئيســة  مــن 

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.
خليفــة  آل  عبــد هللا  بــن  خالــد  الشــيخ  ــا  وحيَّ  
الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا هيئــة البحريــن 
للثقافة واآلثار، برئاسة الشيخة مي بنت محمد 

آل خليفــة، إلبــراز الهوية البحرينية األصيلة من 
خــال المشــاريع التــي تنفذهــا وتشــرف الهيئــة 
عليهــا، وذلــك لإلســهام بــكل إيجابيــة فــي رؤية 
الحكومــة الموقــرة الراميــة إلى زيــادة المقاصد 
واســعة  خيــارات  يتيــح  بمــا  الجــذب  ونقــاط 
للتعــرف علــى عراقــة  الســياح  أمــام  ومتنوعــة 

وأصالة مملكة البحرين وشعبها.
 كمــا أثنــى علــى المبــادرات الداعمــة مــن قبــل 
القطــاع األهلــي والخاص لجهــود هيئة البحرين 
للثقافــة واآلثــار التي تعكس إيمــان هذا القطاع 
- أفــراًدا ومؤسســات - بأهميــة توفيــر الحمايــة 
الازمــة لهــذا المســار التراثــي األصيــل؛ تفعيــاً 
للشــراكة المجتمعيــة المتوخــاة والتــي بفضلهــا 
فــي  موقــع  كثانــي  اللؤلــؤ  طريــق  إدراج  تــم 
مملكــة البحريــن بعــد قلعة البحريــن على الئحة 
اليونســكو للتراث اإلنساني العالمي، لينال بذلك 
ــا لمــا يتميــز بــه هــذا الموقــع مــن  اعتراًفــا عالميًّ
تكويــن حضــري ومدنــي فريد مــن نوعه ويمكن 
ازدهــار  عصــر  علــى  شــاهدة  مكوناتــه  اعتبــار 
التراث الثقافي لفترة اقتصاد اللؤلؤ في منطقة 

الخليج العربي.
 وأوضح أن اللجنة الوزارية للمشــاريع التنموية 
والبنيــة التحتيــة تولــي مشــروع طريــق اللؤلــؤ 
فــي  جهــًدا  تألــو  ال  أنهــا  كمــا  خاصــة،  أولويــة 
تواجــه  التــي  التحديــات  كافــة  تذليــل  ســبيل 

المشــروع، ومواصلــة العمــل على التنســيق بين 
هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار وســائر الجهات 
انســيابية  لضمــان  وذلــك  األخــرى،  الخدميــة 
توفيــر الخدمــات واالحتياجــات الازمــة إلتمام 

المشروع وإنجازه في موعده المستهدف.
 مــن جانبهــا، تقدمــت الشــيخة مــي بنــت محمد 
بجزيــل الشــكر واالمتنــان إلــى الشــيخ خالــد بن 
اللجنــة  أعضــاء  الــوزراء  خليفــة،  آل  هللا  عبــد 
الوزاريــة للمشــاريع التنمويــة والبنيــة التحتّيــة، 
على ما أبدوه من اهتمام ينصب في دعم البنية 
الثقافيــة المســتدامة لمدينــة المحــرق ولطريــق 
اللؤلــؤ المدرجــة علــى الئحــة اليونســكو للتــراث 

اإلنساني العالمي.
ولفتــت إلــى أن مــا تزخر به مملكــة البحرين من 
جــذب  مــكان  يجعلهــا  إنســاني وحضــاري  إرٍث 
لســياحة ثقافّيــة نوعّيــة، منوهــة كذلــك بالعمــل 

والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  مــا  التكاملــي 
األهلــي والــذي يعطــي طريــق اللؤلــؤ اســتثناًء 
وُبعًدا ســاهم في تمّيزها، وسيكون محط أنظار 

الجميع بعد استكمال الطريق عام 2020.
 كما أّكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
على استثمار اإلرث الحضاري في جذب مايين 
الــزّوار اآلتيــن مــن العالم إلى إكســبو دبــي العام 
المقبــل، حيــث تكون المحــّرق نقطة اســتقطاب 
تعكــس مــا للبحرين - وللمحــرق بالتحديد - من 

عراقة وتمّيز.
وفــي ختــام الزيارة، تســلم الشــيخ خالد بن عبد 
هللا مــن الشــيخة مــي نبــت محمــد نســخة مــن 
القــرآن الكريم بغاف فاخر تم نقشــه بالزخارف 
الهيئــة  وقامــت  العربــي،  والخــط  اإلســامية 
بطباعته ضمن فعاليات المحرق عاصمة الثقافة 

اإلسامية لعام 2018.

الشيخ خالد بن عبدالله لدى زيارته لمشروع طريق اللؤلؤ

المنامة - بنا

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

اإلســامية  للشــؤون  الــوزارة  وكيــل  كشــف 
بوزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 
فريــد المفتــاح عــن توجــه الــوزارة لتدشــين 
نظــام إلكترونــي جديد في الوعظ واإلرشــاد 
بمســمى “واعظكم”.ولفــت إلــى قــوة ارتبــاط 
خدمــات الوعظ واإلرشــاد المطورة بعدد من 
اإلســتراتيجيات والبرامــج الوطنيــة، أبرزها: 
برنامــج عمــل الحكومــة، مشــيرا إلــى الخطة 
الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطني وترســيخ 

قيــم المواطنــة التــي دشــنها وزيــر الداخليــة 
الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، وجاءت 
تجســيًدا للرؤية الملكية السامية إلعاء قيم 

الوالء واالنتماء للوطن. 
ترخيًصــا   20 أصــدرت  الــوزارة  أن  وأعلــن 
جديــًدا لمــن تقدمــوا بطلبــات رخــص الوعظ 
مــن الطائفتيــن الكريمتيــن ومــن الجنســين، 
بعد اجتيازهم واســتيفائهم الشروط من بين 

80 متقدما.

إصدار 20 ترخيًصا للوعظ

Û  البحريــن بحاجــة إلــى عرس وطني يتــم فيه ترميم الذاكــرة، وعدم تدوير
زوايــا الجــراح، والتعلم من جميــع األخطاء، ونعمل على صناعة أمل إعادة 

اللحمة الوطنية لنكنس العالقين والطارئين تحت سجادة الماضي. 
Û  كل إنســان وطنــي يّتخــذ االعتدال طريًقا، يطمح في عــودة أجواء أفراح 

الميثــاق، وتبريــك كل خطــوة تســاهم علــى لملمــة الجــروح، ورأب الصدع، 
وتكون مســؤوليتنا جميًعا كســلطة ومجتمع وكمؤسسات مدنية، وكرجال 
ديــن وتوكنوقــراط انتهــاز أي فرصة بارقــة أمل لدعمها، وتشــجيعها، فأول 
الغيــث قطــٌر ثــم ينهمــر وقطــرات وتمــأ الســاقية إذا مــا صنعنــا األجــواء 
المناخية، ورفعنا من سقف التطلعات بالحوار، وأبعدنا أي صورة قد تربك 
المشــهد، وتبعــد األمــل.  حلمنــا الكبيــر أن تغمــر الفرحــة كل قرانــا ومدننــا 
البحرينيــة، وتعــود زغــردات أمهاتنــا وآبائنا وأوالدنا لفرج قــادم يقوم على 
الفكر المتوازن والمســؤولية الوطنية، لنفرح جميًعا كل البحرينيين ونزف 
أبناءنــا للجامعات ولمنصات العرس ليعيشــوا متعة الحياة وثقافة الحياة، 
ويشــقوا طريقهم في تأســيس مشــاريع اســتثمارية واقتصادية في خدمة 

الوطن في توازن، وأن نغلق ثقافة دفع الفواتير السياسية. 
Û  اليوم يوم الخطاب المتوازن، والمســؤول من الجميع لتلقف هذا البصيص

من األمل كي تعم الفرحة البحرين جميًعا. 
Û  نقّدم الشكر واالمتنان لجالة الملك حفظه هللا في قراره السامي بتثبيت

جنســية551 محكوًمــا وهــو موقف كبيــر تلقفه الناس بفرح وســرور، وكان 
الحدث األبرز في البحرين. 

Û  وندعــو كل البحرينييــن بوضــع أيديهــم بيــد جالــة الملك كما كانــوا وأكثر 
مــن ذلــك لنبني البحرين على المحبة والوســطية واالعتدال ونحافظ على 
إنجازاتها، وأمنها الوطني، والنسيج المجتمعي. نعم أبا سلمان، كل الشعب 
يقف خلفك في مبادراتك الكبيرة، فقد أفرحت الجميع قبل الشهر الكريم، 
وأملنا يعظم ويكبر وكلنا تطلع لمواقفك اإلنسانية وهذا الشعب معك يراك 

األب الرحيم والقائد الكبير.

الفرج 
سيد ضياء الموسويقادم

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

مكرمة ملكية... صالة للمناسبات بالمحرق
بمكرمــة مــن لــدن عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وفي نطاق رؤية جاللتــه الهادفة إلى تطوير مدينة 
المحــرق علــى الصعــد كافــة، بمــا فيهــا البعد االجتماعــي، خصص جاللته أرضًا مســاحتها 11,636 متــرا مربعا لتشــييد صالة متعددة 

األغراض إلقامة الفعاليات االجتماعية فيها.

ورفــع العضــو المنتــدب لشــركة “ذا مولــز للتطويــر العقــاري” 
الملــك، مشــيدا  إلــى جالــة  الجزيــل  محمــد جمعــان، شــكره 
النهضــة  المحــرق  الشــديد علــى أن تواكــب مدينــة  بحرصــه 
التنمويــة التــي تشــهدها المملكة، منوها إلى أن الشــركة بدأت 
العمل في المشــروع الرائد، وتم تعيين مكتب ضياء توفيقي 
لاستشــارات الهندسية شركة استشارية للتصميم واإلشراف 

علــى المشــروع، وتــم االنتهــاء مــن الرســومات الهندســية منذ 
للتصميــم  البحريــن   ”PICO“ شــركة  اختيــار  تــم  كمــا  أشــهر، 
الداخلــي للصالــة. وســيبدأ العمل في إنشــاء الصالــة المتعددة 
األغــراض لخدمــة أهالــي المحــرق اعتبــارا مــن مايــو المقبــل، 
حسب التصاميم الهندسية التي حظيت بمباركة عاهل الباد، 

على أن يتم تسليم المشروع في أواخر أبريل 2020.
الشكل النهائي للصالة

المحرق - شركة ذا مولز للتطوير العقاري



والدفــاع  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  أشــادت 
باألمــر  الشــورى،  بمجلــس  الوطنــي  واألمــن 
الملكي السامي بتثبيت جنسية 551 محكوًما 
صــدرت بحقهــم أحكاًمــا بإســقاط الجنســية، 
تطبيًقــا لمــا نصت عليه المــادة )24 مكرًرا( من 
القانــون رقــم 58 لســنة 2006 بشــأن حمايــة 

المجتمع من األعمال اإلرهابية.
أن  النعيمــي،  حمــد  برئاســة  اللجنــة،  وأكــدت 
األمــر الملكي الســامي يعكس ما يحمله عاهل 
البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة مــن فكر مســتنير، ورؤيــة واضحة، 
فــي  والســالم  األمــن  وركائــز  أســس  لتعزيــز 
المجتمــع، وتؤكــد حرص جاللتــه على تحقيق 
االســتقرار لألســر البحرينية. وأشارت اللجنة، 
فــي بيان، إلــى أن جاللة الملــك، ومنذ انطالق 
مشــروعه اإلصالحي الرائــد، أطلق العديد من 

المبــادرات الســامية وأصــدر األوامــر الملكيــة، 
التي أسهمت في نهضة ونمو المملكة وشعبها 
الكريم، مؤكدة أن الجنســية البحرينية شــرف 
لكل مــن يحملها، والمواطنة الحقيقية تترجم 
البنــاء والتطــور،  عبــر اإلســهام فــي عمليــات 
ودعــم الخطــط الحكوميــة الهادفــة لتحقيــق 
التنميــة المســتدامة فــي المملكــة.  كمــا ثمنت 
اللجنة توجيه جاللة الملك بشأن توفير الدعم 
الحكومي الالزم لتطبيق قانون رقم 18 لسنة 
2017 بشــأن العقوبــات والتدابيــر البديلــة من 
أجــل إتاحــة المجــال للتطبيق الفعــال ألحكام 
القانــون، معتبــرة أن الخطــوة الرائــدة تشــكل 
نقلــة نوعية مــن جاللته لتعزيــز مبادئ حقوق 
اإلنســان، وتضــاف إلــى مســيرة جاللتــه فــي 
تحقيــق العدالــة، وإفســاح المجال أمــام تنوع 
وبمــا  المحكوميــن،  علــى  المقــررة  العقوبــات 

يتناسب مع أعمارهم وظروفهم الصحية.

الــذي  اإلرهابــي  الهجــوم  اللجنــة  وأدانــت 
اســتهدف أحد المراكــز األمنية بمنطقة الزلفي 
فــي الريــاض، مســتنكرة االعتــداء اآلثــم الذي 
يتنافــى مــع كل الشــرائع واألديــان الســماوية، 
فــي  واالســتقرار  لألمــن  تهديــًدا  ويشــّكل 

المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، مؤكدة 
اللجنة وقوفها إلى جانب الســعودية، ودعمها 
لجهودهــا فــي مكافحة اإلرهــاب بكافة صوره 
وأشــكاله، وســعيها الــدؤوب للتصــدي لــكل ما 

يهّدد أمنها واستقرارها.

جدحفص - اللجنة األهلية في جدحفص

أشــادت اللجنــة األهليــة فــي جدحفــص باألوامر الملكية الســامية بشــأن تفعيــل العقوبات 
البديلة وتثبيت الجنسيات لـ 551 محكوًما. 

وأكدت أن تلك األوامر الملكية السامية تكريس لمنهج الخير والعفو والتسامح الذي ُعرف 
بــه جاللــة الملك، وترســيخ للمبادئ اإلنســانية العالية التي ازدان بها المشــروع اإلصالحي 

الكبير الذي دشنه جاللته. 
 وأضافــت أن صــدور هــذه التوجيهــات الســامية قبيــل شــهر رمضــان المبــارك لفتــة أبويــة 
رحيمــة ومبــادرة ملكيــة كريمة من قائــد البالد تجاه أبنائه وذويهــم أدخلت عليهم الفرحة 
والســرور، داعيــة الجميــع إلى االلتفاف حــول راية الوطن وخلف قائــده  للمضي قدًما في 

حلقة أخرى مضيئة من تاريخ البحرين الزاهر.

حجــزت محكمــة التمييــز النظــر فــي طعــون المدانيــن بالوقائــع المتمثلــة فــي اغتيال 
المــالزم أول هشــام الحمادي غدًرا بمزرعته فــي منطقة البالد القديم وفرار نزالء من 
“ســجن جو” ما أدى لقتل الشــرطي عبدالســالم ســيف اليافعي، والمحكوم على اثنين 
منهــم باإلعــدام وبعقوبــات متفاوتــة للبقيــة؛ وذلــك للنطــق بالحكــم في تلــك الطعون 
بجلســة 6 مايــو المقبــل. يذكــر أنــه أجمــع أعضــاء محكمة االســتئناف العليــا الجنائية 
األولــى علــى قبــول اســتئنافي اثنيــن مــن المدانيــن وبتأييــد الحكــم الصــادر بحقهمــا 
بإعــدام كل منهمــا، كمــا قبلــت اســتئنافات 34 مداًنــا آخريــن بالقضيــة ذاتهــا، وفــي 
الموضوع بتعديل عقوبة 4 ســيدات من الســجن 5 ســنوات إلى 3 ســنوات فقط، فيما 
أيدت عقوبات باقي المدانين بواقعة ضبط أسلحة ومتفجرات بمنطقة النبيه صالح 
وعمليات إطالق نيران في عدة مناطق، بعد أن تدرب عدد منهم في إيران والعراق.

قضــت  درجــة  أول  محكمــة  وكانــت 
أول  المــالزم  بقتــل  المداَنيــن  بمعاقبــة 
القديــم،  البــالد  فــي  الحمــادي  هشــام 
أثنــاء  اليافعــي  عبدالســالم  والشــرطي 
الهجوم على مبنى “سجن جو”، وبإجماع 
اآلراء، بإيقــاع عقوبــة اإلعــدام علــى كل 
منهمــا مؤكــدة على أنهــا جــزاًء وفاًقا لما 

جنته يداهما، وأمرت بإســقاط الجنســية 
البحرينية عنهما.

 وحكمت على 19 مداًنا بالسجن المؤبد، 
وبســجن 17 آخرين لمــدة 15 عاًما بينهم 
عاقبــت  كمــا  الجنســية،  خليجــي  شــاب 
ســنين،   10 لمــدة  بالســجن  مدانيــن   9
وبسجن اثنين لمدة 5 سنوات، وأسقطت 

الجنسية البحرينية عنهم جميًعا، ما عدا 
الخليجي.

 كما قضت بسجن 9 مدانين آخرين لمدة 
5 ســنوات، بينهــم 4 ســيدات، فيمــا برأت 
مدانَيــن ممــا أســند إليهمــا بجميــع التهم، 
إليهــم  نســب  ممــا  متهميــن   9 وببــراءة 
مــن تهــم االنضمــام للجماعــة اإلرهابيــة 
األســلحة  بمصــادرة  وأمــرت  فقــط، 
والذخائــر والمــواد المفرقعــة والمتفجرة 

المضبوطة.
 وتحتــوي القضيــة، التــي لم يتــم القبض 
24 متهًمــا فيهــا حتــى اآلن، علــى  علــى 
عــدة وقائــع مغايرة تتبــع بمجملها واقعة 
قتــل  واقعتــا  منهــا  الســجناء،  تهريــب 
شــرطي من قوة حراسة السجن، وكذلك 
قتــل المــالزم هشــام الحمــادي بمزرعتــه، 
المتهميــن  مــن  عــدد  عــن شــروع  فضــالً 
بقتــل أحد المتهمين برصاصة كان مقرًرا 

أن تتوّجه ناحية أفراد الشرطة.

جامع جدحفص

“أهلية جدحفص” تدعو لاللتفاف حول راية الوطن وجاللة الملك  محكوم على اثنين منهم باإلعدام وبعقوبات متفاوتة للبقية

األوامر الملكية ترسخ المبادئ اإلنسانية حجز طعون المدانين بقتل ضابط وشرطي للحكم 6 مايو

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  بــدأت 
محاكمــة 25 شــخصا، من مختلف الجنســيات 
بينهم موظفون حكوميون وعرب وآسيويون 
وآخــرون مقيمــون فــي 3 دول، بتزويــر وثائق 
جــوازات الســفر ورخــص اإلقامة ومســتندات 
أخرى في عدة دول خليجية وأجنبية، ويدير 

الشبكة متهم عربي الجنسية. 
وتمكــن الجنــاة من جمع مبالــغ مالية بادعائهم 
المزعــوم بقدرتهــم علــى اســتخراج جــوازات 
ســفر بحرينيــة وصلــت إلــى 300 ألــف دينــار، 
كمــا تلقــوا عبــر شــركات الصرافــة مبالغ وصل 

إجماليها إلى 135 ألف دينار. 
وقــررت المحكمــة تأجيــل القضيــة لجلســة 8 
مايــو المقبــل؛ وذلــك للتصريح للدفــاع بأوراق 
الطــب  علــى  األول  المتهــم  وعــرض  الدعــوى 
النفسي وإعالن باقي المتهمين بأمر اإلحالة. 

يذكــر أن وزارة الداخليــة كانــت صرحــت فــي 
وقــت ســابق أنــه وانطالقــا مــن حرصهــا علــى 

بالمســتجدات  العــام  الــرأي  إطــالع  مواصلــة 
المتعلقــة بأمــن وســالمة المجتمع، وفــي إطار 
حفــظ  فــي  والقانونيــة  األمنيــة  مســؤولياتها 
األمــن والنظــام العــام، وإلحاقــا للبيــان الصادر 
بتاريــخ 6  نوفمبــر 2018 والمتضمــن القبــض 
علــى خليــة، تخصصــت فــي ارتــكاب جرائــم 
فقــد  األمــوال،  وغســل  والرشــوة  التزويــر 
توضيحيــا،  بيانــا  الداخليــة  وزارة  أصــدرت 
أكــدت فيــه اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة 
الجنائيــة أنهــا أحالــت إلــى النيابــة العامــة، 28 
شــخصا بينهــم موظفون في جهــات حكومية 

وينتمــي عــدد منهــم إلــى جنســيات مختلفــة، 
حيــث تــم القبــض عليهم إثر قيامهم بتشــكيل 
خليــة، عمــدت إلــى تزويــر جــوازات وأختــام 
الســفر وتأشــيرات وإقامات خاصة بعدة دول 
خليجيــة وأجنبيــة، وذلك باالســتعانة بآخرين 
البحريــن،  يعملــون ويقيمــون داخــل وخــارج 
بغــرض بيعهــا ألشــخاص، مقابــل مبالــغ ماليــة 

بيــن  انتقالهــم  عمليــة  تســهيل  بهــدف  طائلــة 
مــن جــوازات  تــم تزوير عــدد  الــدول، حيــث 

السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.
وأضافت أنه قد تم القبض على عناصر الخلية 
بعد عمليات بحث وتحري، تمت بشــكل دقيق 
واحترافــي وامتــدت لفتــرة ليســت بالقصيرة، 
وتعــدد جنســيات  الخليــة  هــذه  لتمــدد  نظــرا 

عناصرهــا وعملهــم فــي أكثر من دولــة، كما تم 
جمــع المعلومــات وتأكيدهــا ودراســتها جيــدا 
مــن زوايــا متعــددة وربــط خيــوط القضية مع 
محــددة  اســتدالالت  إلــى  والوصــول  بعضهــا 
عناصــر  هويــة  تحديــد  إلــى  قــادت  ودقيقــة، 
الخليــة والقبــض عليهم، حيــث كان المقبوض 
دولــة  ســفر  بجــواز  يتحــرك  الرئيســي  عليــه 

خليجيــة وباســم مختلــف إلــى أن تم الكشــف 
عن اسمه وجنســيته الحقيقية والقبض عليه، 
فيمــا يجــري حاليــا متابعــة العناصــر األخــرى 
الموجــودة خــارج البحريــن ومواصلة عمليات 
البحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين 

في ارتكاب هذه الجرائم.
واألدلــة  للمباحــث  العامــة  اإلدارة  وأكــدت 
اإلجــراءات  كافــة  اتخــاذ  تــم  أنــه  الجنائيــة 
القانونيــة وتحريــز المضبوطــات مــن جوازات 
سفر وتأشيرات وأختام مزورة وإحالة القضية 
إلــى النيابــة العامــة التي تولــت التحقيق.  كما 
عبرت وزارة الداخلية عن اعتزازها وتقديرها  
للتفاعل اإليجابــي من قبل الصحافة الوطنية 
وكتــاب الرأي بشــأن هذه القضيــة، وتقديرهم 
للجهــود األمنيــة المبذولــة فــي القبــض علــى 
كمــا  الخطــورة،  بالغــة  الخليــة  هــذه  عناصــر 
أشــادت بوعــي المجتمــع البحرينــي وحرصــه 
على االلتزام بالقانون وإتباع اإلجراءات التي 

تقتضيها السالمة العامة.

بدء محاكمة عصابة تضم 25 متهًما امتد نشاطها عبر 4 دول

قــررت المحكمــة الكبرى الجنائيــة األولى تأجيل 
محاكمــة موظف “31 عاما – مخلى ســبيله بقرار 
مــن المحكمــة”، متهــم باختــالس مبلــغ مالــي ال 
يتجاوز الـ 50 دينارا من مقر عمله باإلدارة العامة 
للمرور، إذ تمكن من خداع خمســة مواطنين من 
فئــة المتقاعديــن، مدعيا لهم أنــه أنهى إجراءات 
تســجيل مركباتهــم واســتلم مــن كل منهــم مبلــغ 
10 دنانيــر قيمــة حصولهــم علــى “البيــج”، إال أنه 
لم يســلمهم أرصدة تفيد بذلك، حتى جلسة يوم 
8 مايو؛ وذلك الستدعاء ضابط برتبة نقيب كان 
قــدم البالغ ضــد الموظف. وتتحصــل التفاصيل 
فيما أبلغ به نقيب بإدارة مكافحة الفســاد بورود 
معلومــات مــن اإلدارة العامــة للمــرور عــن قيــام 
المتهم باستالم مبالغ مالية من بعض األشخاص 
مركباتهــم  لتســجيل  لــإدارة  يحضــرون  الذيــن 
الخاصــة، ومــن ثم يقــوم باختــالس تلــك المبالغ 
المركبــات  بتســجيل  يقــوم  وال  لنفســه،  الماليــة 
فــي النظــام اإللكتروني الخــاص بــاإلدارة العامة 

للمــرور. وأوضــح أن المتهــم كان يقــوم بتســليم 
المركبــة  المتضرريــن شــهادات تســجيل  هــؤالء 
)البيــج( نظيــر المبالغ المالية التــي قاموا بدفعها، 
إال أنــه وبعــد مــرور ســنة عنــد انتهــاء تســجيل 
تلــك المركبــات وعند مراجعة هؤالء األشــخاص 
لتســجيل   2017 العــام  غضــون  فــي  لــإدارة 
مركباتهــم مجــددا تفاجأوا بــأن مركباتهم لم يتم 
تسجيلها العام السابق من جانب المتهم المذكور 
أعــاله. وعنــد ســؤال المتهــم مــن جانــب اإلدارة 
العامة للمرور عما هو منســوب إليه أنكر الواقعة 
بقيامــه  الحقــا  اعتــرف  لكنــه  األمــر،  بــادئ  فــي 
بذلــك، كمــا أنــه عنــد اســتدعاء المتضرريــن مــن 
عــدم تســجيل مركباتهــم وســؤالهم عــن الواقعة 
وعــن الموظــف الذي أصدر لهم شــهادة تســجيل 
المركبــة مقابل مبلغ وقدره 10 دنانير، وتبين أنه 
هــو المتهــم المذكــور أعــاله. كمــا أنه باالســتعالم 
مــن رئيــس شــعبة التطويــر وتقنيــة المعلومــات 
المســتخدم  اســم  عــن  للمــرور  العامــة  بــاإلدارة 
الــذي قام بالبحث عن أرقام مركبات األشــخاص 
المتضرريــن أصحــاب البالغــات، تبيــن أن اســم 

المستخدم يعود للمتهم، وأنه ال يوجد أي رصيد 
مالــي لتلك المعامالت في النظــام المالي لإدارة 
العامــة للمــرور. وذكــر أحــد الشــهود أنــه تفاجــأ 
بإبالغه بوجود رسوم تأخيرية عليه نتيجة عدم 
تســجيله لمركبته في ســبتمبر من العام الماضي 
لبالغه، وعندها علم بأمر الموظف المتهم، حيث 
إن األخيــر كان قــد ســلمه )البيــج( ولــم يســلمه 
رصيــد يفيــد بتســجيل ســيارته. وبالتحقيــق مع 
المتهم اعترف أنه استولى على رسوم التسجيل 
لتلــك المركبــات لنفســه، ودون تســليمها للجهــة 
المختصــة المتمثلــة فــي شــعبة الشــؤون المالية، 
المتضرريــن  وتســليم  بصــرف  بقيامــه  وكذلــك 
لشــهادات التســجيل )البيــج( دون تســجيلها لهــم 

رسميا ودون تسليمهم رصيدا يفيد بذلك.
وقرر أيضا أن زميلته بالعمل أبلغته أنها الحظت 
الكمبيوتــر  أجهــزة  مــن  عــددا  اســتخدامها  عنــد 
تلــك األجهــزة، وال تعلــم  تشــغيل حســابه علــى 
ســبب ذلــك، مضيفــا أنــه ســبق وأن تقدم بنفســه 
إلى مدير التراخيص بكتاب بشــأن هذا األمر، إال 

أنه ال يعلم ماذا حدث بعد ذلك.

أن  المناوبــات  جــدول  عــن  باالســتعالم  وثبــت 
المتهــم كان علــى رأس عمله فــي الفترة النهارية 
خالل األشــهر من سبتمبر وحتى ديسمبر 2016، 
وهي األشــهر ذاتها التي تم فيها تسليم أصحاب 
الســيارات )البيــج(، وثبــت أن المتضرريــن كانــوا 
مــن فئــة المتقاعديــن، أن أعمارهــم تفــوق الـــ63 
عاما وتصل إلى 72 عاما، وعددهم خمســة فقط 
حســبما هو وراد بأوراق القضية، ما يعني انه لم 

يختلس سوى 50 دينارا فقط.
 فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبــار 
كونــه  وحــال   ،2016 العــام  غضــون  فــي  أنــه 
موظفــا عامــا فــي اإلدارة العامة للمــرور اختلس 
المبالــغ المالية المبينة القــدر باألوراق والمملوكة 
لــوزارة الداخلية، والتي وجدت بحيازته بســبب 
وظيفتــه كونــه مــن مأمــوري التحصيــل وســلم 
إليــه المــال بهــذه الصفــة؛ وذلــك بأن ادعــى زورا 
تســجيل مركبــات عبر النظــام اإللكترونــي التابع 
لإدارة العامة للمرور وســلم المراجعين شهادات 
تفيد تســجيل مركبات، واســتولى مبالغ الرســوم 

والتسجيل المسلمة له.

أرصــدة يســلمهم  ولــم  “المــرور”  لـــ  دفعــوا  متقاعديــن   5 خــدع  المتهــم 

8 مايو سماع أقوال “نقيب” بقضية اختالس 50 ديناًرا

ثّمنت المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان عالًيا األمر الملكي الســامي بتثبيت جنسية 
551 محكوًما صدرت بحقهم أحكاًما بإســقاط الجنســية، وذلك تطبيًقا لما نصت عليه 
المــادة 24 مكــرر مــن القانــون رقم 58 لســنة 2006 بشــأن حماية المجتمــع من األعمال 
اإلرهابيــة. ويأتــي األمــر الملكــي انعكاًســا عميًقا لحكمــة ورؤية عاهل البــالد، حيث إن 
جاللته هو السند األول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن، وهو صمام 
األمــان للمكتســبات الوطنيــة، ويعــّزز األمر الملكي الســامي مبادئ جاللتــه الداعية إلى 
روح التسامح والتعايش وتحقيًقا لمصلحة كل أفراد المجتمع، كما هي دائًما توجيهات 
ومبادرات جاللته التي تعّزز االنتماء الوطني وتصب في صالح ازدهار وعزة الوطن. 
وأكدت المؤسســة الوطنية أنها تعمل بما لديها من والية واســعة أكدها قانون إنشــائها 

على ترجمة كل التوجيهات الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

“الحقوق”: األمر الملكي يعزز التسامح

“الرابطة اإلسالمية” تثمن األوامر الملكية

جنيف - بنا

عّبــر االتحــاد العربــي لحقوق اإلنســان 
لألمــر  الكبيــر  تقديــره  عــن  بجنيــف 
ملــك  عــن  الصــادر  الســامي  الملكــي 
حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد 
بــن عيســى آل خليفة بتثبيت جنســية 
551 محُكومــا صدرت بحقهــم أحكاما 
بإسقاط الجنسية، مثمنا عاليًا المبادرة 
اإلنســانية مــن صاحب الجاللــة الملك. 
وأكــد رئيــس االتحــاد عيســى العربــي 
أن “األمر الســامي من صاحب الجاللة 
ملــك البــالد يعكــس اإليمــان وااللتــزام 
الســامية  والمبــادئ  بالقيــم  الراســخ 
لحقــوق اإلنســان، وتفعيــل مضامينهــا 

في التشــريعات والسياسات واألسس 
دولــة  لتكريــس  الثابتــة  والمرتكــزات 
كــرس  التــي  والقانــون  المؤسســات 
جاللتــه مرتكزاتهــا ورؤيتها الحضارية 
الوطنــي  العمــل  بميثــاق  واإلنســانية 
وبنائهــا  للمملكــة  ثابــت  وكمنهــج 

الحضاري والتنموي واإلنساني”.
العربــي  االتحــاد  مستشــارة  وأكــدت 
الدوليــة  للعالقــات  اإلنســان  لحقــوق 
مهــا آل شــهاب أن األمــر الســامي يأتي 
اســتكماالً للنهــج األبــوي الــذي يحظــى 
به الشــعب البحريني مــن لدن جاللته، 
قيــم  بتكريــس  الراســخ  وااللتــزام 

ومبادئ حقوق اإلنسان في البحرين.

“العربي للحقوق” يشيد باألمر الملكي

08local@albiladpress.com
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المواطنة الحقيقية تترجم عبر اإلسهام في البناء18 شعبان 1440
البديلة العقوبات  لتفعيل  العاهل  بتوجيهات  تشيد  الشورى”  “خارجية 

القضيبية - مجلس الشورى

بينهم موظفون 
حكوميون ويديرها 

متهم عربي وزورت 
مستندات رسمية

عباس إبراهيم

المنامة - جمعية الرابطة اإلسالمية

األوامــر  اإلســالمية  الرابطــة  جمعيــة  ثمنــت 
العقوبــات  تفعيــل  بشــأن  الســامية  الملكيــة 

البديلة وتثبيت الجنسيات لـ 551 محكوًما.
وأكــدت الرابطة أن هــذه التوجيهات الكريمة 
ليســت غريبــة علــى صاحــب الجاللــة الملــك 

والعفــو  بالحلــم  الزاهــر  عهــده  يزخــر  الــذي 
والتســامح والمكرمات اإلنســانية، وهي تأتي 
فــي إطار المبــادرات الرحيمة من لدن جاللته 
تجــاه أبنائــه وأســرهم وذويهم، الفتــة إلى أن 
هــذه األوامــر الســامية ســتدخل الفرحــة إلــى 
الكثير من البيوت واألســر، وتعيد إليها األمل 

بمستقبل أفضل.
تكــون  أن  فــي  أملهــا  عــن  الرابطــة  وأعربــت 
هــذه المكرمــات الســامية دافًعا للمســتفيدين 
منهــا ولغيرهم إلى صفحة جديدة تســهم في 
خدمــة الوطــن وصــون منجزاته ومكتســباته 

وبناء مستقبله.

العليــا  االســتئناف  محكمــة  أيــدت 
الجنائية األولى معاقبة أربعة مدانين 
متفجــرة  عبــوات  وصناعــة  بحيــازة 
وأخــرى قابلــة لالشــتعال “مولوتوف” 
تــم ضبطها فــي منزل مهجور بمنطقة 
يتــم  ولــم   ،2012 العــام  فــي  أبوقــوة 
التوصــل للمتهمين إال في فترة قريبة 
بعــد ضبطهم بقضية أخــرى والتعرف 
النــووي  الحمــض  خــالل  مــن  عليهــم 
المرفوع من تلك العينات المضبوطة؛ 

بســجنهم جميعــا لمــدة 7 ســنوات مــع 
دينــار،   500 مبلــغ  منهــم  كل  تغريــم 
وأمــرت كذلك بمصادرة المضبوطات. 
الواقعــة  أن  إلــى  المحكمــة  وأشــارت 
تتحصــل فــي ورود تحريات عن أحد 
المنازل المهجورة في منطقة أبوقوة، 
كمخــزن  اســتخدامه  يتــم  والــذي 
“المولوتــوف”،  وعبــوات  للمتفجــرات 
تســتخدم  التــي  األدوات  عــن  فضــال 
وقــد  الشــغب،  أعمــال  ارتــكاب  فــي 
تــم تخبئتهــا فــي ذلــك المنــزل تمهيدا 

الستخدامها في العمليات اإلرهابية.

تأييد السجن 7 سنوات لـ 4 صنعوا متفجرات

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عاقبــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة 
فــي  كلــب  بتعذيــب  المتهــم  الثالثــة 
مزرعته وانتشر له فيديو عبر وسائل 
التواصــل االجتماعــي، والــذي ادعــى 
أن مــا ارتكبــه مــن فعــل كان رد فعــل 
لمــا تســبب بــه الكلــب مــن تعــدٍّ علــى 

ماشيته، في حين نفى رئيس جمعية 
الرفــق بالحيــوان ذلك المبرر؛ بحبســه 
لمدة 3 أشــهر مع النفــاذ المعجل، وهو 
الحــد األقصى للعقوبة وفًقــا للقانون، 
كمــا أصــدر قــرار باســتبدال عقوبتــه 

للعمل في خدمة المجتمع.

3 أشهر لمعّذب الكلب واستبدال العقوبة
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%  17.4 زيـــادة  بنســـبة  فلـــس   7.50 الســـهم  ربحيـــة 

أرباح “بيتك” بالربع األول

قــال رئيــس مجلــس اإلدارة فــي بيــت التمويــل الكويتي “بيتك” حمــد المرزوق إن “بيتك” حقق صافي أرباح للمســاهمين عــن الربع األول 2019، 
قدرها 51.6 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 44 مليون دينار كويتي خالل نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 17.4 %.

 كما بلغ إجمالي إيرادات التمويل 
ــجــاري  ال الـــعـــام  مـــن  لــلــربــع األول 
228.4 مليون دينار كويتي بنسبة 
الفترة  بنفس  مقارنة   % 9.5 نمو 
مــن الــعــام الــســابــق، وبــلــغ إجمالي 
إيرادات التشغيل للربع األول من 
العام الجاري 196.8 مليون دينار 
كويتي بنسبة نمو 4.1 % مقارنة 
السابق،  الــعــام  مــن  الفترة  بنفس 
ــك بـــلـــغ صـــافـــي إيـــــــرادات  ــ ــذل وكــ
ديــنــار  مــلــيــون   118.1 الــتــشــغــيــل 
 ،2019 األول  الربع  لفترة  كويتي 
بنفس  مقارنة   % 7.1 نمو  بنسبة 

الفترة من العام السابق. 
األول  للربع  السهم  وبلغت ربحية 
فلس   7.50 الـــجـــاري  الـــعـــام  مـــن 
6.39 فــلــس عــن نفس  بـــ  مــقــارنــة 
الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق بنسبة 

زيادة 17.4 %. 
عند  التمويل  محفظة  واستقرت 
وارتفع  دينار كويتي،  مليار   9.36
ليصل  المجموعة  أصــول  إجمالى 
كويتي  دينار  مليار   18.383 إلــى 
بزيادة قدرها 612.4 مليون دينار 
مــقــارنــة   % 3.4 بــنــســبــة  كــويــتــي 
وارتفعت  الــســابــق،  الــعــام  بنهاية 
إلــى  لتصل  الــمــودعــيــن  حــســابــات 
كــويــتــي،  ــنـــار  ديـ مــلــيــار   12.299
بزيادة قدرها 518.6 مليون دينار 

كويتي، وبنسبة زيادة 4.4 % عن 
نهاية العام السابق.

 وأوضح المرزوق أن نتائج الربع 
وإيجابية  مــبــشــرة   2019 األول 
من  جديد  بعام  للتفاؤل  وتــدعــو 
القائم على أسس  المستقر،  النمو 
فى  “بيتك”  أهــداف  تحقق  ثابتة 
لمساهميه  يــوفــر  مــســتــدام،  نــمــو 
ــدالت جـــيـــدة مــن  ــعــ ــه مــ ــائـ ــمـ وعـ
الربحية، ويعبر عن تطور مستوى 
التشغيل  معدالت  وارتفاع  األداء 
ضمن  المصاريف،  في  وانخفاض 
وترتيب  اإلنــفــاق  ترشيد  سياسة 

األولويات.

أداء إيجابي للعام 
الخامس على التوالي

أن  استطاع  “بيتك”  أن  وأضـــاف 
ا للعام الخامس  يحقق أداًء إيجابيًّ
عــلــى الـــتـــوالـــي، عــلــى الـــرغـــم من 
التي  التشغيلية  البيئة  تحديات 
ا، مشيًرا  ا وعالميًّ يعمل فيها محليًّ
إلى أن األرباح تشغيلية ناتجة عن 
وتعبر  للبنك،  الرئيسية  األعــمــال 
“بيتك”  استراتيجية  نــجــاح  عــن 
اإلدارة  مــجــلــس  وضــعــهــا  الـــتـــي 
بمتابعة  التنفيذية  اإلدارة  وتقوم 
ــه األمـــثـــل،  تــطــبــيــقــهــا عــلــى الـــوجـ

حيث جاءت األرباح متوافقة مع 
الخطط والبرامج الموضوعة.

ــمــرزوق أن “بــيــتــك” نجح  وأكـــد ال
ــي بـــنـــاء مــنــظــومــة عــمــل وفــق  فـ
العالمية  المعايير  وافــضــل  أعلى 
لــلــعــمــل الـــمـــصـــرفـــي، تـــقـــوم على 
ــمــنــافــســة الــمــســتــمــرة  وضــعــيــة ال
فــي بيئة دائــمــة الــتــطــور، ودمــج 
والتكنولوجيا  االبتكارية  الحلول 
التشغيلية،  بالعمليات  المصرفية 
وإطـــــــــاق مــــــبــــــادرات الـــتـــحـــول 
الرقمي، وإعادة ترتيب المنتجات 
احتياجات  يائم  بما  والخدمات، 
التشغيلية  القطاعات  وطبيعية 
“بيتك”  أن  إلى  مشيًرا  الرئيسية، 

للعماء  المصرفية  خدماته  يقدم 
لتنمية وإدارة  األفراد والشركات، 
ريادته  وتعظيم  بكفاءة،  أعمالهم 
وتــوســيــع الــحــصــة الــســوقــيــة، من 
في  الجودة  معايير  افضل  خال 

أداء األعمال وتقديم الخدمة.
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  أن  وأوضـــــــــح   
الــمــصــرفــيــة اكــتــســبــت زخــًمــا في 
“بيتك” خال الربع األول استمراًرا 
الهــتــمــام مــتــواصــل فـــى الــفــتــرة 
الــمــاضــيــة، أســفــر عــن اســتــحــداث 
خــدمــات وبــرامــج جــديــدة، حيث 
نــجــح “بــيــتــك” فـــي تــشــغــيــل أول 
مستوى  على  مصرفية  روبوتات 
الــكــويــت، مــقــدًمــا مــعــيــاًرا جــديــًدا 
إطــار حرصه  في  العماء  لخدمة 
ــى مـــواكـــبـــة أحـــــدث األنــظــمــة  عــل
ــا  ــرزهـ ــيــات الــعــالــمــيــة وأبـ ــتــقــن وال

“الروبوتات”.

المنامة - بيتك

حمد المرزوق

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

ــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بــأنــه  أعــل
 ISIN(  1752 رقــم  ــدار  اإلصـ تغطية  تمت 
الخزانة  أذونــات  من   )BH0001S60640

الحكومية األسبوعية.
وتبلغ قيمة اإلصدار 70 مليون دينار لفترة 
أبريل   24 فـي  تبدأ  يــوًمــا   91 استحقاق 
كما   ،2019 يوليو   24 في  وتنتهي   2019
مقارنة   %  3.46 الفائدة  سعر  معدل  بلغ 
السابق  لــإصــدار   %  3.62 الفائدة  بسعر 
بتاريخ 10 أبريل 2019. وبلغ معدل سعر 
أقل سعر  قبول  وتم   % 99.132 الخصم 
بأنه  علًما   %  99.120 بــواقــع  للمشاركة 
تمت تغطية اإلصدار بنسبة 243 %. كما 
مع  الخزانة  ألذونـــات  القائم  الرصيد  بلغ 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

23 أبريل 2019 الثالثاء
18 شعبان 1440

51.6
مليون دينار كويتي

“ريادة األعمال العالمي” يناقش تعزيز نمو المؤسسات الناشئة
ــل الـــقـــطـــاع ــافـ ــحـ ــدور الـــمـــتـــمـــيـــز لـــلـــبـــحـــريـــن فــــي مـ ــ ــالـ ــ ــر يـــشـــيـــد بـ ــمـ ــؤتـ ــمـ الـ

 ســاهم المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمــال 2019 الذي عقد مؤخًرا علــى أرض المملكة بتنظيم من 
الشــبكة الدوليــة لريــادة األعمــال بالتعاون مع صنــدوق العمل “تمكين”، في جــذب أكبر المفكرين 
االقتصاديين تحت ســقف واحد لمناقشــة أهم الفرص المتاحة لدعم بيئات المؤسســات الناشئة 
وريــادة األعمــال وتعزيــز نموهــا فــي ظــل مختلــف البرامــج واألنشــطة التنمويــة والتنظيميــة، 
وتشــجيع االســتثمار في ريادة األعمال من خالل تعزيز نمو المؤسســات الناشــئة وفتح المجال 

أمام توسعها في األسواق الدولية. 

عالمية  منصة  المؤتمر  استضافة  مثلت  كما   
أنــحــاء  مختلف  مــن  مستثمرين  اســتــقــطــبــت 
العالم، تعرفوا من خاله على البيئة االقتصادية 
البحرينية والمؤسسات الناشئة التي تزخر بها 

المملكة. 
على  المؤتمر  أعــمــال  خــال  المملكة  وحظيت 
ــدد مــن الــجــوائــز  إشــــادة دولــيــة ممثلة فــي عـ
لريادة  الدولية  الشبكة  عن  صــادرة  التقديرية 
األعمال، حيث حصد “تمكين” ثاث جوائز عن 
مبادرة  وأفضل  العالمية،  الريادية  البيئة  فئة 

التميز في  إلـــى  بــاإلضــافــة  االســتــثــمــار،  لــدعــم 
الهوية اإلعامية. 

التأكيد  المؤتمر  جلسات  أعمال  تضمنت  كما   
على أهمية تأسيس منصة استثمارية للمهتمين 
من  الناشئة  المؤسسات  في  المستثمرين  من 
المملكة والمنطقة، حيث تناولت جلسة  داخل 
خاصة حول “االستثمار في االبتكار” التوجهات 
تعزيز  يــخــدم  فيما  تنميتها  وفـــرص  الــحــالــيــة 
قطاع  في  األعمال  وبيئة  االستثمارية  البيئة 

المؤسسات الناشئة.

وشــمــلــت الــجــلــســة مــنــاقــشــة اســتــراتــيــجــيــات 
اإلبــداع واالبتكار، وسوق  االستثمار في عصر 
األسهم الخاصة في المملكة والمنطقة، وتنمية 
رؤوس األموال في االقتصاد المعاصر، وتأثير 
التكنولوجيا على الصناعات التقليدية، ورؤس 

األموال االستثمارية في الصناعة. 
“تمكين”،  مــن  الــحــواريــة  الجلسة  فــي  ــارك  وشـ
عــبــدالــخــالــق،  االســتــثــمــار، صــفــاء  إدارة  مــديــر 
والتطلعات  ــرؤى  الـ خالها  استعرضت  حيث 
فيما  “تــمــكــيــن”  دور  لــتــعــزيــز  االســتــراتــيــجــيــة 
يخدم االستثمار في اإلبداع وفي دعم بيئات 

المؤسسات الناشئة. 
ــت ســابــق عن  ــان “تــمــكــيــن” أعــلــن فــي وقـ  وكــ
لريادة  الدولية  للشبكة  البحرين  فرع  تأسيس 
األعمال بشكل رسمي، تمهيًدا النعقاد المؤتمر، 
ــى تـــأســـيـــس شــبــكــة  ــ ــفــــرع إلـ ــ ــدف ال ــهـ حـــيـــث يـ
وشــركــاء  األعــمــال  رواد  تحتضن  متخصصة 

لتعزيز  الناشئة  للمؤسسات  الــداعــمــة  البيئة 
التجربة البحرينية في قطاع ريادة األعمال. 

العماء  الــَشــراكــات ودعــم  إدارة   وأشــار مدير 
فرع  تطوير  دعــم  على  والــقــائــم  “تمكين”  فــي 
البحرين  في  األعمال  لريادة  الدولية  الشبكة 
تقدم  البحرين  فــي  الشبكة  أن  حــمــاد،  عصام 

مع  والدولي  المحلي  للتواصل  تفاعلية  منصة 
قطاع ريادة األعمال والمساهمة في نشر ثقافة 
ريادة األعمال في المجتمع البحريني وتشجيع 
البحرينيين الختيار مجال ريادة األعمال كأحد 

الخيارات المهنية المتاحة.

المنامة - تمكين

إحدى جلسات المؤتمر 

 وقال المرزوق “تم افتتاح فرع القيروان  «
هو الفرع رقم 62 في الكويت، فيما وصل 
عدد الفروع الخاصة بخدمة السيدات إلى 

45 فرًعا، وزادت مزايا المنتجات خاصة 
الحسابات المصرفية فاطلق “بيتك” 

حملة جوائز غير مسبوقة على “حساب 
الرابح”، تقدم 54 كيلو من الذهب، لـ 23 

من عمالء الحساب على مدى عام كامل، 
فيما واصل منتج حسابي تقديم جوائزه 

 القيمة.
 ونّوه المرزوق بتميز “بيتك” في مجال 

الصكوك، حيث نجح مؤخًرا عبر ذراعه 
االستثماري شركة “بيتك كابيتال “ في 

ترتيب عمليتي إصدار صكوك بقيمة 1.6 
مليار دوالر لصالح بنك أبوطبي األول 
وبنك دبى اإلسالمي مع مجموعة من 

 البنوك اإلقليمية والعالمية.
 وشّدد على األولوية التي يضعها “بيتك” 

الستقطاب وتوظيف القدرات المتميزة 
من العناصر الوطنية، وتوفير كافة 

عناصر النجاح أمامها، وإفساح المجال 
لتطوير قدراتها ومهاراتها، حيث يقدم 

“بيتك” النموذج األمثل في هذا المجال، 
ويؤكد بحرصه على دعم وتعزيز العمالة 

الوطنية، دوره البارز في دعم المسيرة 
التنموية بالكويت.

افتتاح الفرع رقم 62 بالكويت

في إطار االهتمام المتعاظم لتنظيم القطاع العقاري بالبحرين، أنشئت مؤسسة التنظيم العقاري 
األطر  ووفــق  سليم  هدي  على  يسير  حتى  وتنظيمه  العقاري  بالقطاع  مختصة  كجهة  “ريــرا”، 
له  ومن  االقتصاد  لخدمة  المتكامل  العمل  منظومة  في  الحيوية  بالمجاالت  المعنية  القانونية 

عاقة بالقطاع. 
ولتحقيق الدفع المتواصل للقطاع العقاري، صدر قانون التنظيم العقاري لعام 2017، وما تاه من 
تطور بإنشاء المؤسسة وتخويلها السلطات لإشراف التام على القطاع. وفي خضم تنفيذ مهامها 
قامت “ريرا” بإعداد القواعد السلوكية المطلوبة سعيا نحو تنظيم ورقابة مهام وواجبات الجهات 
المختصة بممارسة بيع العقار. وبالطبع، يجب على الجميع االلتزام التام بالقواعد السلوكية التي 

تنطبق على الوسطاء، المطورين، وكاء المبيعات كأفراد أو مرتبطين بوسطاء عقاريين.
النية  بحسن  التصرف  يجب  العميل،  لمصلحة  التصرف  وعند  المستمرة،  القواعد  أهــم  مــن 
في  بالمصداقية  التحلي  والمهارة،  والعناية  الرعاية  ممارسة  العليا،  العميل  مصلحة  ومراعاة 
المعلومات  عرض  عدم  المشاركة،  األخــرى  واألطــراف  العميل  بين  تتم  التي  المعامات  جميع 
السرية للعامة، عدم  االحتيال أو الغش أو القيام بأي سلوك يؤدي لاحتيال أو الغش بما يخالف 

القوانين. 
المعامات  فــي  والــنــزاهــة  بالحياد  االلــتــزام  يجب  ــذا،  ل المصالح،  تــعــارض  تجنب  يجب  كذلك 
على  الحصول  للممارسة  ويشترط  معه.  تتعارض  مصلحة  أي  عن  للعميل  كتابة  واإلفــصــاح 
“رخصة مهنية” مصدقة من المؤسسة. ولتفادي ما حدث سابقا ولمنح المزيد من الثقة، خاصة 
في البيع على الخارطة، يجب على المطور إنشاء حساب الضمان “اسكرو أكاونت” لكل مشروع 
تطوير عقاري، هذا الحساب يديره  “أمين” حساب الضمان المرخص له من المصرف المركزي 
وموافقة “ريرا”. وال يجوز للوسطاء قبول المدفوعات مباشرة في مشاريع البيع على الخريطة، 

بل يجب أن يتم الدفع ألمين حساب الضمان وليس للوسيط العقاري.
بالنواجذ  عليها  “العض”  وعلينا  العقاري،  للتطوير  السليم  الطريق  لبناء  تهدف  أعــاه  القواعد 

لتحقيق التنفيذ لمصلحة الوطن والجميع في هذا النشاط الحيوي الحساس. 

أبرز القواعد السلوكية 
د. عبد القادر ورسمه لـ“التنظيم العقاري”

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

السنابس - الغرفة

رحــب النائــب األول لرئيــس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جانبها في اللجنة المشــتركة بين الغرفة ومجلس النواب 
خالــد نجيبــي بانعقــاد االجتماع األول للجنة المشــتركة، مؤكدا أن حاجة القطاع الخــاص نحو خلق عالقة متينة ووثيقة مع 
مجلــس النــواب، تنبــع من رغبتــه في القيام بدور أكبر وأكثر فعالية فيما يتعلق بالتشــريعات االقتصادية، وبرامج وتوجهات 
التنميــة، وكذلــك الحفــاظ على اإلنجازات االقتصادية التي وضعت البحرين على خريطة االســتثمار العالمي، خصوصا وأننا 
نشهد تحديات اقتصادية محلية وخارجية السيما في مجال تنويع مصادر الدخل القومي، ومواجهة تداعيات ارتفاع الدين 

العام، وقال إنه يعتبر هذا االجتماع تدشينا لعمل مشترك بناء بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص.

ــا تـــم تــداولــه   وأوضـــــح نــجــيــبــي أن مـ
خال  وأفــكــار  رؤى  مــن  الجانبين  بين 
الغرفة  من  كل  حــرص  يؤكد  االجتماع 
ومجلس  الــخــاص،  القطاع  عــن  كممثل 
بــاعــتــبــاره مــمــثــا عـــن الشعب  الـــنـــواب 
في  التعاون  على  التشريعية  والسلطة 
كــل مــا مــن شــأنــه الــمــســاهــمــة فــي دفــع 
عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ــنــواب  فـــي الــمــمــلــكــة، داعـــيـــا مــجــلــس ال

مع  والتعاون  التواصل  من  المزيد  نحو 
ــك لــلــدفــع نــحــو بــنــاء سليم  الــغــرفــة وذلـ
االقتصادية، من  والتشريعات  للقرارات 
بين  المشتركة  اللجنة  دور  دعــم  خــال 
الغرفة ومجلس النواب لتمهيد األرضية 
الــصــلــبــة لــتــعــاون صــــادق ومــثــمــر بين 
تكريسا  التشريعية؛  والسلطة  الغرفة 
لمستقبل  وخدمة  الديمقراطية،  لمبدأ 

االقتصاد الوطني.

الشأن  يــولــي  ــأن  ب المجلس  نــاشــد  كما   
في  يستحقها  التي  المكانة  االقتصادي 
بالنظر  والتشريعات  والــتــنــاول  الــطــرح 
إلى أهمية وأولوية القضايا االقتصادية 
التشريعات  بعض  مــراجــعــة  خــال  مــن 
للعمل  والــداعــمــة  والــمــعــززة  المرتبطة 
المتعلقة  المسائل  وكــافــة  االقــتــصــادي، 
باإلستراتيجيات أو البرامج أو األنشطة 
وظــروف  بيئة  بتحسين  العاقة  ذات 

العمل االقتصادي والتجاري والصناعي 
عموما، وأن تأخذ في االعتبار مواجهة 
بجرأة  المستجدة  االقتصادية  الحقائق 

وحزم وبفكر علمي ابتكاري.

ــواب” ــ ــن ــ “ال و  الـــغـــرفـــة  ــن  ــي ب األول  ــاع  ــمـ ــتـ االجـ انـــعـــقـــاد  ــب  ــق ع
نجيبي: تدشين عمل مشترك بين “الخاص” و“التشريعية”

خالد نجيبي

السنابس - الغرفة

الغذائية  الــثــروة  قطاع  لجنة  تنّظم 
بــغــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن 
الثاثاء  اليوم  األمين  خالد  برئاسة 
الساعة   تــمــام  فــي   2019 أبــريــل   23
بالطابق  ــرواد  ال بقاعة  ظهًرا   12:00 
الثالث ببيت التجار، “اللقاء المفتوح 
ــي حــول  ــزراعـ لــلــقــطــاع الــغــذائــي والـ
اســـتـــعـــدادات تــجــار األغـــذيـــة لشهر 
ــك مــن أجــل  ــارك”، وذلـ ــمــب رمــضــان ال
الحضور  بين  النظر  وجهات  تبادل 
بــمــا يــصــب فـــي مــصــلــحــة أصــحــاب 
ــلـــك ووضـــــع  ــهـ ــتـ ــسـ ــمـ األعــــــمــــــال والـ
الغذائي  للقطاع  الازمة  التسهيات 

والمستهلكين في المملكة . 
اللجنة قد  إلــى أن  ــار األمــيــن      وأشـ
ا  دأبت على تنظيم هذا اللقاء سنويًّ

منافذ  اســتــعــدادات  مناقشة  بهدف 
البيع لشهر رمضان المبارك، ولطمأنة 
بــأن  الــتــجــزئــة  وتــجــار  المستهلكين 
أســعــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة لــن تكون 
ــهــا ســتــكــون مــتــوفــرة  ــأن مــرتــفــعــة وب
أنه  موضًحا  الفضيل،  الشهر  طــوال 
التجار  توقيع  الــلــقــاء  خــال  سيتم 
على وثيقة تعهد بعدم رفع األسعار 
هذه  أن  مضيًفا  رمــضــان،  شهر  فــي 
الــخــطــوة تــأتــي لــلــعــام الــثــالــث على 
المبادرتان  حققت  بعدما  الــتــوالــي، 
اللجنة  بهما  قامت  اللتان  السابقتان 
ــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن الــنــتــائــج  فـــي ال
الوثيقة  وقــع  حيث  منها،  المرجوة 
في العام الماضي أكثر من 50 تاجًرا 

من كبار تجار المواد الغذائية.

 وتوقع األمين زيادة عدد التجار الذين سيوقعون الوثيقة هذا العام،  «
موضًحا أن قيمة هذه الوثيقة أخاقية بالدرجة األولى، حيث سيجرى 

التوقيع أمام   الجميع وبحضور ممثلي الصحافة واإلعام.

“الغرفة” تناقش االستعدادات لرمضان اليوم

“تمكين” يحصد 
٣ جوائز بالبيئة 

الريادية العالمية

التكنولوجيا 
المصرفية 

اكتسبت زخًما 
في “بيتك” 
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أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن “المركزي” يوجه دائًما لدعم االندماج بين مؤسسات التأمين؛ 
ن خدمات متنوعة. ألنه يعد الحل المثالي لقيام مؤسسات تأمين قوية تستطيع أن تلحق بمتطلبات السوق وتؤمِّ

الحفــل  هامــش  علــى  للصحافييــن   - المحافــظ  وصــرح 
االســتثماري  التــداول  تحــدي  لبرنامــج  الختامــي 
“تريدكويســت” مســاء أمــس األول – أنه ليــس هنالك أي 

اندماجات جديدة حاليا في قطاع التأمين.
وعن فتح بنوك رقمية جديدة، أشار إلى أن يوجد بنكان 
رقمــان بالســوق المحليــة حاليــا، أحدهمــا يعمــل واآلخــر 
ســيفتتح مــع النصــف الثانــي العــام الجــاري، و”ســنقوم 

بتقييم التجربة وما ستسفر عنه”.
ذكــر  التأميــن،  علــى  المضافــة”  “القيمــة  بخصــوص  أمــا 
المعــراج أنهــا تحتســب علــى أي مشــارك منذ بدايــة العام 
الجــاري، وأي بوليصــة تأميــن تــم إصدارهــا منــذ بدايــة 

السنة تصبح خاضعة للضريبة.
واضــاف أن “تريدكويســت” هــو برنامــج تعريفــي يهــدف 
لتعريــف الطالــب المشــارك فــي هــذا البرنامــج بــاألدوات 
التحليلية، وفتح اآلفاق له لمعرفة األوضاع االقتصادية 

فرصــة  لــه  يكــون  بحيــث  واالســتثمارية،  والرأســمالية 
للتعرف على هذه األمور قبل االلتحاق بالجامعة، معتقدا 
أن التجربــة ستترســخ في أذهان الطــاب، ولدى ذهابهم 
إلــى الجامعة ســيضيفون خبرة نظرية ستســاعدهم لدى 

التخرج وااللتحاق بسوق العمل.
وأكــد المعــراج  أن “المركــزي” منــذ بدايــة البرنامــج قبــل 
أكبــر  واســتقطابه  اســتمراريته  علــى  حريــص  عاًمــا   21
عــدد ممكــن من الطلبة، )...( نأمل أن نســتطيع بالعمل مع 
األجهــزة األخــرى ضــم أعــداد أكبر مــن المــدارس لتطوير 
هــذا البرنامــج بحيــث يتواكب مع التطورات في الســوق 
المالية.  وشــهد الحفل الختامــي لبرنامج تحدي التداول 
وطالبــات  طــاب  تكريــم  “تريدكويســت”  االســتثماري 
فــي  شــاركوا  الذيــن  والجامعــات  الثانويــة  المــدارس 

البرنامج.
وأكد الوزير الزياني أن إحدى الميزات التنافسية الرئيسة 

للمملكــة تتمثــل فــي أن العنصر البشــري من فئة الشــباب 
في البحرين يتمتع بمهارات تكنولوجية متقدمة ويحمل 
شــهادات مهنيــة إضافة إلى كونه يتحــدث بلغتين، وهذا 
مــا يهــدف إليــه برنامــج “تريدكويســت” من خــال تنمية 
قــدرات الطلبــة وإمكاناتهم وتوظيفها بالشــكل المطلوب 

لتزويدهم بالمهارات العملية الازمة. 
مــن جهتــه، أشــاد الرئيــس التنفيــذي لبورصــة البحريــن 
الشــيخ خليفــة بن ابراهيــم آل خليفة باإلقبــال الملحوظ 

علــى النســخة الواحــدة والعشــرين مــن “تريدكويســت” 
إضافــة إلــى زيــادة عــدد المســتفيدين مــن البرنامج على 

مدى السنوات.
وأضــاف “يعد البرنامج واحًدا من أهم البرامج التوعوية 
التــي تســتهدف جيــل الشــباب، ويأتــي تنظيــم البورصــة 
لهــذا البرنامــج فــي إطــار تنفيــذ خطتهــا اإلســتراتيجية 
التي يأتي نشــر الوعي االســتثماري كواحد من مكوناتها 

الرئيسة.

وقــام المعــراج في نهايــة الحفل بتقديم جوائــز البرنامج 
لهــذا العــام للفــرق الثاثــة الفائــزة مــن كل فئــة بمجمــوع 
جوائــز نقديــة تبلــغ 30 ألــف دينــار. كمــا تــم تكريــم رعــاة 

البرنامج إضافة إلى الموجهين االستثماريين. 
تحــدي  برنامــج  فــي  األولــى  الثاثــة  المراكــز  واحتلــت 
التداول االســتثماري للمدارس الخاصة كا من: مدرســة 
ابــن خلــدون الوطنيــة فــي المركــز األول، ومدرســة النور 
العالميــة فــي المركــز الثاني ومدرســة ســانت كريســتوفر 
فــي المركــز الثالــث. كمــا احتلــت المراكــز الثاثــة األولــى 
في برنامج “تريدكويســت” للمــدارس الحكومية كا من: 
مدرسة خولة الثانوية للبنات في المركز األول، ومدرسة 
ومدرســة  الثانــي،  المركــز  فــي  للبنــات  الثانويــة  النــور 
جدحفــص الثانويــة للبنــات فــي المركز الثالــث. واحتلت 
“تريدكويســت”  برنامــج  فــي  األولــى  الثاثــة  المراكــز 
للجامعــات كا مــن: الجامعــة األهليــة فــي المركــز األول 
 ”BIBF“ ومعهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة
فــي المركــز الثاني، والجامعــة الملكية للبنــات في المركز 
الثالــث. وشــارك في البرنامج هذا العــام 18 فريقا طابيا 
مــن المــدارس الخاصــة والمــدارس الحكوميــة و6 فــرق 

جامعية.

المعراج: “المركزي” يدعم االندماجات في “التأمين”
ــاري “تــريــدكــويــســت” ــم ــث ــت ــداول االس ــتـ ــدي الـ ــح ــفــائــزيــن بــبــرنــامــج ت تــتــويــج ال

المعراج والشيخ خليفة بن إبراهيم مع الفرق الثالثة الفائزة بالمركز األول

المنامة - المصرف المركزي

أصــدر مصــرف البحريــن المركزي أمس مســودة التوجيهات الخاصة بوســطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية. ويعتبر وســيط 
التأمين عبر المنصات اإللكترونية هو وسيط مرّخص من قبل المصرف المركزي، حيث يقوم بتشغيل منصة الوساطة في بوالص 
التأميــن المتعــددة عــن طريــق موقــع فــي اإلنترنــت أو كتطبيق في أجهزة الهاتــف أو المحمــول الذكية )“app”( التــي تقوم بتوفير 

مقارنات ألسعار بوالص التأمين ويسهل عمليات اختيار الشراء لتلك البوالص.

 ومــع اســتحداث هذا النوع من النشــاط 
يمكــن للعميــل الحصــول علــى عــروض 
التأميــن المختلفــة من عدد من شــركات 
فــي  البحريــن  فــي  المرخصــة  التأميــن 
منصــة إلكترونية واحــدة أو عبر تطبيق 
جهــاز محمــول بــدالً مــن الحصــول علــى 
عــروض األســعار بشــكل فــردي وشــراء 
بوليصة التأمين من شــركة واحدة فقط 

عبر اإلنترنت.
 وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات 
“إن  الباكــر  الرحمــن  عبــد  الماليــة، 
اســتحداث توجيهــات خاصــة لوســطاء 
التأميــن عبــر المنصــات اإللكترونية هي 
الخطــوة األولى للمصــرف المركزي نحو 

Insure-“ التأميــن  تكنولوجيــا  تطويــر 
Tech”، وهــو تحول تقــوده التكنولوجيا 
في قطاع التأمين الذي يحظى بانتشــار 
خاصــة  العالمــي،  الصعيــد  علــى  واســع 
ويعتبــر  األلفيــة.  جيــل  مطالــب  بســبب 
مصــرف البحريــن المركزي ضمــن البنوك 
المركزيــة القليلة التي أدخلت توجيهات 
تتعلــق بوســطاء التأميــن عبــر المنصات 
اإللكترونية مما يعّزز من مكانة البحرين 
كمركــز مالــي رائــد فــي منطقــة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا. وذكر المصرف 
المركــزي أن التوجيهات ســتكون متاحة 
www.cbb.( اإللكترونــي  موقعــه  علــى 

.)gov.bh

”Insure-Tech“ أولى خطــوات المصــرف نحــو تطويــر

“المركزي”: توجيهات للتأمين عبر المنصات اإللكترونية

نـاس: ال نـريــد قـرارات فــرديـة بـ “الغــرفــة”
ــار ــتـــجـ ــار الـ ــ ــغ ــ ــات دعــــــم ص ــ ــي ــ ــوص ــ ــه بــتــنــفــيــذ الـــحـــكـــومـــة ت ــ ــاؤل ــ ــف ــ أكــــــد ت

قــال رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجارة وصناعــة البحرين، ســمير ناس، إن الغرفــة ال تريد أن 
تتخــذ قراراتهــا بصــورة فردية أو أحاديــة، وأنها عززت قنوات التواصل مع الشــارع التجاري، 
وذلك في إشارة منه إلى التغييرات التي أحدثها مجلس اإلدارة في الدورة الحالية بعد نحو 

عام من انتخاب أعضائه.

وجــاء تصريــح ناس للصحافييــن على هامش 
اليوم الثاني من المؤتمر الســنوي لجان الغرفة 
اللجــان  فيــه  تناقــش  والــذي  )االثنيــن(  أمــس 
الموضوعــات،  مــن  عــدًدا  بالغرفــة  القطاعيــة 
رفــع  ثــم  ومــن  األعمــال  أصحــاب  بمشــاركة 

توصيات بشأنها.
وقــال نــاس في معرض رده على ما تم إنجازه 
مــن برنامــج مجلــس اإلدارة منــذ انتخابه قبل 
وأهــداف محــددة،  برنامــج  “لدينــا  عــام  نحــو 
أن  يجــب  التواصــل  أن  البدايــة  فــي  ذكرنــا 
يكــون مــن أعلى الهرم إلى القاعدة أي الشــارع 

قمنــا  كمــا  بذلــك،  وقمنــا  والتجــار،  التجــاري 
بمجالس للجان”.

وقــال عن المؤتمر “هــذه المنصة تعطي فرصة 
للتفاعــل، هنــاك جــدول عمــل وأوراق  أفضــل 
عمــل رســمية، وهنــاك مقترحــات ســترفع إلــى 
مجلس اإلدارة وهي سترفع خطط للمستقبل، 

طريقة المنتدى تختلف عن المجالس”.
مــن  إلكترونــي  تواصــل  لدينــا  “كمــا  وأضــاف 
خــال خدمــة المحادثــة الفوريــة عبــر الموقــع 
اإللكترونــي، إلى جانب االتصاالت الشــخصية 
والكتابيــة ونعتبــر هذه األمور مهمــة للتواصل 

مع القاعدة”.
الســلطات  مــع  التواصــل  “عززنــا  وتابــع 
القيــادة،  مــع  اللقــاءات  خــال  مــن  الرســمية 
ومــن خــال اللجــان المشــتركة مــع الــوزارات 
والهيئــات الحكوميــة، إذ يتــم رفــع التوصيــات 
واالقتراحــات مــن التجــار واألعضــاء إلى هذه 

الجهات”.
وأوضح “ال نريد أن نكون كما كنا في الســابق، 
عليــه،  ويقفــل  اإلدارة  مجلــس  ينتخــب  أن 
وتكــون القــرارات علــى شــكل فــردي وأحادي، 

يقّرر مصير التجار ألربع سنوات”.
وفيمــا يتعلق ببعــض الملفات التي تعمل عليها 
الغرفة، التي تشــكل هاجًســا للشــارع التجاري، 
أشــار ناس إلــى أن الغرفة عملت على أكثر من 
اتجاه ومنها موضوع رســوم الســجل التجاري 
التــي تــم تقليصهــا عمــا هــو كان مقــرر بنحــو 

75 %، فــي حيــن شــكلت فــرق عمل لمناقشــة 
مخاوف الســوق من ملكية األجانب للشــركات 

إلى جانب “الفيزا المرنة” و”العمالة السائبة”.
 أشــار نــاس إلــى أن كل لجنــة قطاعية ســترفع 
مقترحاتهــا، وأن الغرفــة ســتتبنى بعــض هــذه 

المقترحات للعمل على تنفيذها.
وأخيــًرا، أشــار إلى أمــر صاحب الســمو الملكي 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس  األميــر خليفــة 
الدراســة  توصيــات  تنفيــذ  بدراســة  الــوزراء، 
المشتركة التي وجه بها سموه مؤخًرا للوقوف 
على متطلبات صغار التجار وتذليل المعوقات 
المختلفــة،  التحديــات  مواجهــة  فــي  أمامهــم 
إذ كلــف رئيــس الــوزراء، نائــب رئيــس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
بمتابعــة تنفيــذ هــذه التوصيــات مع الــوزارات 

والجهات الحكومية ذات الصلة بها. ناس متحدًثا في مؤتمر لجان “الغرفة”

أعلنــت وكالــة “ســتاندرد انــد بــورز” للتصنيــف االئتمانــي العالمــي عن رفــع المنظور المســتقبلي لتصنيف بنــك ABC إلى “مســتقر”، كما ثبتــت التصنيف 
االئتماني الطويل والقصير المدى عند BBB-/A-3 . ويعكس قرار الوكالة قدرة البنك على مواجهة الظروف الصعبة التي شهدتها األسواق الرئيسية 

التي ينشط فيها وعلى تحقيق أداء مالي قوي. 

 وفــي بيان لها ُنشــر مؤخــًرا، أعربت 
رفــع  بــأن  اعتقادهــا  عــن  الوكالــة 
المنظــور المســتقبلي للتصنيــف إلى 
المرونــة  ضــوء  فــي  يأتــي  مســتقر 
فــي  البنــك  أبداهــا  التــي  الكبيــرة 
االقتصاديــة  المخاطــر  مواجهــة 
واالئتمانيــة في األســواق الرئيســية 

ألعمالــه. وأضافــت أنــه بالرغــم مــن 
التحديات التي تشــهدها العديد من 
الــدول في هذه األســواق، اســتطاع 
البنــك أن يحقق اســتقراًرا في أدائه 
القاعــدة  تعزيــز  ثــم  ومــن  المالــي 

الرأسمالية للمجموعة.
 وقــال الرئيس التنفيــذي لمجموعة 

“نرّحــب  كعــوان  خالــد   ،ABC بنــك 
برفع المنظور المســتقبلي للتصنيف 
الــذي اســتحقه البنــك بجــدارة. فقد 
نّوهت ســتاندرد انــد بورز في بيانها 
التــي  الحكيمــة  المخاطــر  بــإدارة 
يتبعهــا البنــك وبجهودنــا المتواصلة 
لتعديــل نمــوذج أعمالنا لاســتجابة 

العميقــة  للتغيــرات  عاليــة  بكفــاءة 
التي تشهدها الصناعة المصرفية”.

يفتخــر   ABC بنــك  أن  وأضــاف   
أيًضا بإشــادة الوكالة باســتراتيجية 
النمــو الحصيفــة للبنك والمؤشــرات 
القياســية الســليمة لجــودة األصول 
نواصــل  ســوف  ونحــن  لديــه. 

انتشــارنا  شــبكة  مــن  االســتفادة 
البنــك  رســملة  وقــوة  الجغرافــي 
المنتجــات  مجموعــة  وتنــوع 
لتلبيــة  نقدمهــا  التــي  والخدمــات 
احتياجــات العمــاء بشــكل أفضــل 

وتعزيز العوائد للمساهمين.

“ستاندرد اند بورز” ترفع تصنيف ABC لـ “مستقر”
ABC المنامة - بنك

عبد الرحمن الباكر

المحرر االقتصادي من خليج البحرين  |  تصوير: خليل إبراهيم

علي الفردان من المنامة

السنابس - الغرفة

أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين استبانة خاصة لقياس اآلثار المترتبة على 
الســماح للشــركات ذات رأس المال األجنبي بمزاولة بعض األنشــطة التجارية 

بنســب مختلفــة، إذ ســتتضمن الدارســة التطرق إلى معرفــة كافة إيجابيات 
وســلبيات هــذه التعديــات، وتأثيراتها على االقتصــاد البحريني، ويمكن 

 www.bcci.bh المشاركة في االستبانة من خال موقع الغرفة

يذكــر أن غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن تعمــل بالتعــاون 
مــع الجهــات الحكوميــة؛ مــن أجــل االرتقــاء ببيئــة األعمال 
التجاريــة بالمملكــة وتعزيــز التواصل مع الشــارع التجاري، 
إذ تؤكــد “الغرفــة” أهميــة الشــراكة مع الحكومــة في اتخاذ 
علــى  المملكــة  فــي  المكتســبات  بنــاء  لمواصلــة  القــرارات 

المحــرك  الخــاص  القطــاع  باعتبــار  كافــة  المســتويات 
الرئيس لعملية التنمية االقتصادية.

 ويأتــي إعــداد “الغرفــة” للدراســة؛ بهــدف معالجــة 
فــي  األعمــال  قطــاع  تواجــه  التــي  التحديــات 
البحريــن، وتفعيــل المقومــات كافــة التــي تعــزز 
مــن تنافســية للقطــاع، ممــا يرفــع أداء مســتوى 
المؤسســات التجاريــة لتســهم بدورهــا فــي نمــو 

االقتصاد الوطني.

بهــدف معالجــة التحديــات التــي تواجه قطــاع األعمال

استبانة لمعرفة آثار تملك األجانب لألنشطة

خالد كعوان 

القرار يعكس 
قدرة البنك 

على مواجهة 
الظروف الصعبة



الثالثاء 23 أبريل 2019 
18 شعبان 1440 11

وأوضحــت أن المعرض يهــم جميع العقاريين 
بالبحريــن، إذ يعتبــر مؤشــر لبقيــة العــام علــى 
حسب كمية الزوار والمبيعات التي تكون في 
المعــرض وتفاعل الزوار مع المشــاريع، والذي 
يعطي العقاريين قراءة للســنة بأكملها، معبرة 
عن تفاؤلها ومشــيرة إلى أن مشــروع “غولدن 
المبيعــات منــذ تدشــينه  غيــت” حقــق أعلــى 

خالل مارس الماضي.
وأكدت المناعي أنه تم االنتهاء من أساسيات 
البرج، حيث إنه يقع في منطقة “بحرين باي”، 
والتــي تتطلب مواصفــات خاصة لبناء أطول 
بــرج فــي البحريــن، متوقعــة أن يتــم تســليم 

المشروع بنهاية العام 2021.
وقالت إن المشــروع ينفذ بشراكة عالمية بين 
شــركة الكوهجي “غولــدن غيت” من البحرين 
وشــركتين مــن الهنــد، وهمــا “أجميــرا ريالتي” 
و”مايفيــر هويســينغ”، بقيمــة اســتثمار بلغــت 
212 مليــون دوالر، وهــو أول مشــروع تمليك 
حــر بشــراكة أجنبيــة فــي البحريــن، حيث تم 
تجديــد مســيرة التجارة بيــن البحرين والهند 
العالميــة؛  للشــراكة  ناجــح  مثــال  والمشــروع 
حتى يكون هناك شراكات مستقبلية مع دول 
أخــرى، موضحة أن مبيعات مشــروع “غولدن 
غيــت” بلغــت ذروتها في مــارس الماضي منذ 

التدشين.

 60 % من مبيعات المشروع لبحرينيين

 وكشــفت المناعــي عــن أن 60 % من مبيعات 
المشــروع لبحرينييــن وهــذا مــا يعطــي ثقــة 
للمشــروع وللمستثمر عامة، وبالمرتبة الثانية 
يأتي المواطن الســعودي بنسبة 20 % بسبب 
الجديــدة  الجســور  أن  كمــا  المســافة،  قــرب 
المزمع بناؤها ســاهمت بشكل كبير في نجاح 

مشروع “غولدن غيت”.

وأكــدت أنــه لــم يتم طــرح المشــروع عبثا، بل 
تم بعد دراســة للسوق لمدة سنتين، حيث تم 
الحرص على تصاميم األبراج بطريقة تعكس 
األحجار الكريمة الشــهيرة في الهند، والذهب 

والشراع الشهيران في البحرين.
ويتكــون مشــروع “غولدن غيــت” من برجين، 
ويحتــوي أحدهما علــى 53 طابقا. أما الثاني، 
فيتكــون من 45 طابقــا، ويحتويان على 746 
شقة فاخرة بمناظر خالبة، وسيصنف كأعلى 
بــرج ســكني فــي البحريــن، ويمتــد المشــروع 

على مساحة 140 ألف متر مربع.
والمرافــق  الراحــة  لوســائل  بالنســبة  أمــا 
علــى  عــالوة  المشــروع  فيوفــر  الفخمــة، 
محــالت التجزئــة، مكتبــة وغرفــة مخصصــة 

للقراءة ومســرح مزود بشاشــة عرض ضخمة 
وقاعــة للمؤتمرات وحمامات ســباحة داخلية 
وخارجيــة لألطفــال والكبــار، إضافــة أللعــاب 
التزحلــق والقــالع المائيــة الترفيهيــة، وأندية 

رياضية. 
ويجمــع المشــروع مــا بيــن التصميــم الفعــال 
ومــن  واحــد،  معلــم  فــي  الراقــي  والجمــال 
المؤمــل أن يضفي غولدن غيت طابعا جديدا 
علــى مناظــر العقــارات الموجــودة فــي قلــب 
ســيكون  حيــث  البحريــن،  بخليــج  العاصمــة 
بوابــة لنمط الحيــاة الراقية، من خالل موقعه 
بخليــج  ســيزونز  فــور  فنــدق  أمــام  المتميــز 
العالــم،  فــي  الفنــادق  أفضــل  أحــد  البحريــن، 
ويقــع علــى جانبه األيمــن معلمــان مهمان في 

المملكــة، وهمــا مركــز التجارة العالمــي ومرفأ 
البحريــن المالــي، إضافة إلــى مجموعة كبيرة 

من وسائل الراحة.

تناغم ما بين األصالة والفخامة المعاصرة

المواصفــات  أن  هــو  المشــروع  فــي  والفريــد 
العاليــة لزجــاج النوافــذ الممتــدة علــى طــول 
الحائط ســتبقى أجواء المنزل باردة ومنعشة 
وتحمي من أشعة الشمس الحارة، إضافة إلى 
التصاميــم الداخليــة التــي تعتبــر مزيجــا مــن 
التاريــخ العريق للهندســة المعمارية والهندية 
والفخامــة  األصالــة  بيــن  مــا  تناغــم  لخلــق 

المعاصرة.
وسيتم إنارة البرجين ليال بشكل الفت للنظر. 

أما نهارا فستشــعر وكأنك أمام مسرح عظيم، 
وذلك بفضل مظهر البرجين الديناميكي الذي 
يكســوه زجــاج ذو جودة عالية مقاوم ألشــعة 
الشــمس، حيــث تــم تتويــج البرجيــن بشــكل 
شــراع منحنــي تقديرا وإجالال لـ 5 آالف ســنة 

من التجارة البحرية بين الهند والصين.

 كتاب “العقارات والحياة في 60 يوما”

وأعلنــت المناعــي عــن طــرح كتابهــا العقــاري 
األول “العقــارات والحيــاة فــي 60 يوما” للبيع 
خــالل المعــرض، والــذي يتضمــن 60 نصيحــة 
بشــكٍل  أثــرت  يوميــا  اقتباســا  و30  عقاريــة 
تحــاول  فيمــا  المناعــي،  حيــاة  فــي  مباشــر 
تضميــن األســلوب الســهل البســيط لمنــح كل 

قارئ المعلومة السلسة.
من ناحية أخرى، لفتت رئيس شــركة “غولدن 
جهــود  إلــى  والمبيعــات  للتســويق  غيــت” 
فــي  تبذلــه  ومــا  العقــاري  التنظيــم  مؤسســة 
فــي  األطــراف  ســبيل ضمــان حقــوق جميــع 

المؤسســة  أعطــت  حيــث  العقــاري،  القطــاع 
ثقــة للمســتثمرين فــي مــدة انجــاز المشــروع 

وتنفيذه.

رخصة  “مطور عقاري معتمد”

ومنحــت مؤسســة التنظيــم العقــاري مؤخــرا 
“شركة غولدن غيت العقارية”، رخصة “مطور 
عقاري معتمد”، كما منحت المؤسســة الشركة 
غيــت”،  “غولــدن  مشــروع  بتطويــر  رخصــة 
وحصلــت “غولدن غيت” أيضــا على ترخيص 
يسمح لها ببيع وحدات هذا المشروع الضخم 
علــى الخريطــة. وأضافــت المناعي أن شــركة 
“غولدن غيت” العقارية ســتعزز بهذه الرخص 
الجديــدة حضورهــا فــي الســوق العقارية في 
البحرين، والمضي قدما في مشــروع “غولدن 
تطلعــات  تحقيــق  علــى  وتحــرص  غيــت”، 
مؤسســة التنظيم العقاري، وهــذه التراخيص 
المحلييــن  للمســتثمرين  الثقــة  أرجعــت 

والدوليين في السوق العقارية البحرينية.

المناعي: دعم سمو رئيس الوزراء لـ “الخليج للعقار” يشجع المستثمرين
مشـــروع “غولـــدن غيـــت” يشـــهد أعلـــى مبيعـــات فـــي مـــارس الماضـــي

المناعي متحدثة لـ “البالد”

أمر مصرف البحرين المركزي المجموعة العربية للتأمين أريج بتعيين 
رئيــس تنفيــذي ووقــف كل القــرارات المتعلقــة بتقليــص الموظفيــن 
وإغــالق المكاتــب الخارجيــة إلــى حيــن تقديــم خطــة عمل إثــر عملية 

تفتيش نفذها المصرف على المجموعة.
وتأتــي التطــورات بعــد أن كشــف مســؤولون بالشــركة فــي الجمعيــة 
العموميــة عــن خســائر إلــى جانب تعرض الشــركة لعمليــة احتيال عبر 
شــركة تابعــة لهــا في اإلمــارات رصدت لهــا مخصصات خســارة بقيمة 
21.5 مليــون دوالر، فــي الوقــت الــذي وافقت فيه الجمعيــة العمومية 
على ســحب اإلدراج من بورصة دبي وســط مطالبات من المســاهمين 

بسحب اإلدراج كذلك من سوق البحرين لتقليل التكاليف. 
وكان مســؤولون أكــدوا وجــود دعــوى قضائية ضد الرئيــس التنفيذي 
الســابق للشــركة.وذكرت المجموعــة أن مصرف البحريــن المركزي بدأ 
مؤخــرًا بمراجعــة داخليــة للمجموعة، واكتشــف أوجــه قصور واضحة 
فــي إطــار الحوكمــة، مــن ضمنهــا غيــاب التوجــه االســتراتيجي الــذي 

يضمن لها النشاط الثابت والمستمر كشركة.
وذكــرت الشــركة في إفصاح نشــر على موقع بورصــة البحرين أنه من 
أجــل عــالج أوجــه القصور، وجه المصرف الشــركة رســميًا إلى تطبيق 
األمــور اآلتيــة: تعيين رئيس تنفيذي دائــم، وحتى ذلك الوقت، تعيين 

أحــد كبــار الموظفيــن قائمــا بأعمــال المديــر التنفيــذي للشــركة مؤقتا، 
وقف كل القرارات المتعلقة بتقليص عدد الموظفين وإغالق المكاتب 
الخارجيــة إلــى حيــن تقديــم خطــة عمــل واســتراتيجية واضحــة لـــ 
“المركــزي”، مــلء جميع شــواغر نشــاطات العمل األساســية والحرجة، 
السعي للحصول على تقييم من وكالة والسعي لتحسين العمل، حيث 

إن أريج تعمل حاليا من غير تقييم، وتقوية إطار حوكمة الشركات. 
وقالــت الشــركة إن مجلــس إدارة الشــركة يعمــل حاليــا علــى مراجعــة 

التوجيهات الرسمية للمصرف المركزي.

المجموعــة أعمــال  علــى  تفتيشــا  يجــري  المصــرف 

“المركزي” يأمر “أريج” بوقف تقليص الموظفين

 ال يــزال قطــاع الضيافــة أحــد محــركات النمــو الرئيســية لالقتصــاد البحريني، مع تســجيله 
ا، وذلك وفًقا ألحدث دراســات شــركة االستشــارات العقارية  ألكثر من 12 مليون زائر ســنويًّ
العالمية ســي بي آر إي البحرين، والتي كشــفت في تقريرها للربع األول من العام أن أرقام 

ا بمعدل 8 % في المتوسط منذ عام 2012. ا سنويًّ السياحة شهدت نموًّ

العربيــة  المملكــة  مــن  القادمــون  وشــكل   
الســعودية عبــر جســر الملــك فهــد 87 % مــن 
إجمالي أعداد السياح الوافدين للبحرين في 

عام 2018.
 وفــي هــذا الصدد، قــال رئيس االستشــارات 
االســتراتيجية فــي ســي بــي آر إي البحريــن، 

ا  جيمــس ليــن، “تمثــل الســياحة جانًبا رئيســيًّ
مــن رؤية البحرين لعام 2030، ومع اســتمرار 
النمو في أرقام السياح، من المهم أن يتحلى 
المطــورون والمشــغلون ومقدمــو الخدمــات 
بفهــم شــامل لعــادات المســتهلكين المتغيــرة، 
اســتراتيجية  وضــع  مــن  تمكنهــم  لضمــان 

والســوق  المســافرين  احتياجــات  تخــدم 
علــى حد ســواء”.  وتشــير ســجالت ســي بي 
آر إي البحريــن إلــى أن 63 % مــن إجمالــي 
الــزوار يأتــون إلــى البحريــن بغــرض قضــاء 
عطلــة ترفيهيــة، بينمــا ذكــر 17 % أن زيــارة 
األصدقــاء واألقــارب هــي الســبب الرئيســي 

لقدومهم للمملكة.

 ويفضــل 71 % مــن إجمالي الســياح اإلقامة 
في فنادق البحرين، بينما اختار 17 % منهم 
الشــقق المفروشــة لكونهــا فســيحة وأفضــل 
تســعيًرا. وقــد شــهد عــام 2018 ارتفاًعــا فــي 
ليــال   3 إلــى  ليصــل  اإلقامــة  مــدة  متوســط 
تقريًبــا.  وأضــاف جيمــس ليــن: ‘’مــع تحقيــق 
زيــادة بنســبة 5.2 % فــي إمــدادات فنــادق 

الخمــس نجوم العام الماضي، وزيادة بنســبة 
معــدالت  فــي  ســنوي  أســاس  علــى   %  4.9
اإلشــغال بحســب أرقــام األداء، مــن المتوقــع 
أن يســتمر قطــاع الضيافة في تشــكيل قيمة 
حقيقيــة القتصــاد المملكــة، مــع وجود فرص 
تطويــر متخصصة من المنتجعــات والفنادق 

الواقعة في المدينة”.

ا البحرين تستقبل 12 مليون زائر سنويًّ
المنامة - سي بي آر إي

المشروع يجدد مسيرة التجارة بين 
البحرين والهند

  “غولدن غيت” هو الراعي الذهبي 
لـ “الخليج للعقار 2019”

زينب العكري من خليج البحرين | تصوير خليل إبراهيم

أمل الحامد

أظهرت أحدث بيانات نشرت في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس 5 مناقصات 
تابعة إلى 4 جهات حكومية، بإجمالي 33 عطاًء، في حين تم تعليق 5 عطاءات تابعة إلى 

4 جهات. وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة للمناقصات نحو 125.9 ألف دينار.

 وفتــح المجلــس مناقصــة لمركــز البحريــن 
للدراسات االســتراتيجية والدولية والطاقة 
“دراسات” الســتضافة اجتماع، تقدم إليها 4 
عطــاءات، ُعلــق أحدهــا، وأقــل عطــاء بنحــو 
23.3 ألــف دينــار، في حين أكبرها بقرابة 70 

ألف دينار.
للمجلــس  مناقصتيــن  المجلــس  فتــح  كمــا   
األعلى للشــباب والرياضة، أولهما لتنظيفات 
للشــباب  األعلــى  للمجلــس  العامــة  األمانــة 
والرياضــة تقــدم إليها 16 عطــاًء، علق اثنان 
دينــاًرا.   1440 بنحــو  عطــاء  وأقــل  منهــا، 
ســيارات   5 الســتئجار  الثانيــة  والمناقصــة 
 4 إليهــا  تقــدم  للمجلــس  العامــة  لألمانــة 

عطاءات أقلها بنحو 22.1 ألف دينار.
لــوزارة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  كذلــك   

والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
العمرانــي )شــؤون البلديــات( لتوريــد األيدي 
العاملــة لمشــروع مكافحــة حشــرة سوســة 
النخيل الحمراء تقدم إليها 8 عطاءات علق 
أحدهــا، وأقــل عطاء بنحــو 77.8 ألف دينار. 
ويشــمل نطاق العمــل بالمناقصة على توفير 
لمراقبــة  الزراعيــة  العمالــة  مــن  موظًفــا   40
الحمــراء  النخيــل  سوســة  حشــرة  وتقييــد 
التــي تشــمل مســح وفحص أشــجار النخيل 
فــي المــزارع والحدائــق والطــرق وتحديــد 
النخيــل  النخيــل المصابــة بسوســة  أشــجار 
العــدوى  مــن  اإلصابــة  وتســجيل  الحمــراء 
وعالج أشجار النخيل المتضررة باستخدام 
ســنة  لمــدة  وغيرهــا  الحشــرية  المبيــدات 

واحدة.

 وأخيًرا، فتح المجلس مناقصة  «
لشركة طيران الخليج لتوقيع 

عقد لمدة عامين لتزويد 
أحبار الطابعات وقطع الغيار 

االستهالكية للشركة تقدم إليها 
4 عطاءات، علق أحدها وأقل 
عطاء بنحو 1.4 ألف دينار، في 
حين أكبرها بقرابة 55.2 ألف 

دينار.

77 ألف دينار لتوفير 40 موظًفا بمكافحة سوســة النخيل

مناقصة “دراسات” الستضافة اجتماع بـ 23.3 ألف دينار

أشادت نائب رئيس شركة “غولدن غيت” للتسويق والمبيعات إيمان المناعي بدعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
الدائــم لمعــرض الخليــج للعقــار، والــذي أصبح صداه كبيــرا وذا ثقل ووزن، كما أن رعايته للمعرض أعطت زخما وترقبا من المطورين والمســتثمرين، حيث 
إن الجميــع يتنافــس والــكل يريــد أن يبــرز أفضل ما لديه. وأضافت أن ســمو رئيــس الوزراء هو األب الداعم لقطاع العقار فــي البحرين، حيث إنه يوفر كل 
ما يحتاجه القطاع من دعم وبنية تحتية دائما، إضافة للتسهيالت المتاحة للمستثمرين في القطاع، مبينة أن “غولدن غيت” هو الراعي الذهبي للمعرض 

هذا العام.

إيمان 
المناعي

بزيادة 8 % في 
المتوسط منذ 

2012

71 % من السياح 
يفضلون الفنادق 

على خيارات 
اإلقامة األخرى

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة العواصف تاور للمقاوالت تضامن الصحابها حسين عبدالنبي علي وشريكه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة وب اد للدعاية واالعالن ذ.م.م

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

السيد / حسين عبدالنبي علي عبدالنبي باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة 

العواص���ف ت���اور للمق���اوالت تضامن الصحابها حس���ين عبدالنبي علي وش���ريكه، 

المسجلة كشركة تضامن بموجب القيد رقم 111003، طالبة إشهار انتهاء أعمال 

تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا 

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

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

الس���يد / سامي نزير البس���يط باعتباره المصفي القانوني لش���ركة وب اد للدعاية 

واالعالن ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة بموجب القيد رقم 

112166، طالبة إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها 

م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
شركة ابس خان ستوديو ذ.م.م
سجل تجاري رقم 104586

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه���ا تق���دم إليها   
ش���ركة ابس خان س���توديو ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 104586، بطلب 
تصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/  GHULAM NABI BUTT مصفيا للشركة.

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
GHULAM NABI BUTT :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 35506469 )973+(
hab.csc2016@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 53731( 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: عبدالهادي احمد راشد رستم 

االسم التجاري الحالي: الشمالي لقطع غيار السيارات
االسم التجاري الجديد: الشمالي للسكراب

قيد رقم: 2-49002

16/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -53088( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه.
اسم التاجر: عقيلة عبدهللا عمران الصائغ

االسم التجاري الحالي: صالون راجحة للتجميل
االسم التجاري المطلوب: صالون زاوية بلو مون للتجميل

النش���طة التجارية المطلوبة: تصفيف الش���عر وانواع التجميل األخرى - نسائي، تجارة/ 
بيع العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة

قيد رقم: 57094-5

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���يد اصحاب لش���ركة فرولت للتج���ارة العامة ش.ش.و لماكها احمد بن حس���ين 
بن حس���ن آل ابراهيم، المس���جلة بموجب القيد رقم 129472، طالبين تغيير االسم 
التج���اري من  ش���ركة فرولت للتج���ارة العامة ش.ش.و لماكها احمد بن حس���ين بن 

حسن آل ابراهيم الى شركة فادلن للتجارة العامة ش.ش.و
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )52041( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة فرولت للتجارة العامة 
ش.ش.و لماكها احمد بن حسين بن حسن آل ابراهيم

القيد: 129472 

 تاريخ: 16/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-54164( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا محمد محمد علي التعيمي بطلب تحويل المحل التجاري التالي: الى 

فيصل محمد محمد علي النعيمي 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
2-29002

االسم التجاري
فايلوت لتلميع السيارات

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تقدم إليها الس���ادة 
مكتب المحامي عبدالشهيد عبدالحسين محمد سلمان خلف نيابة عن مالك شركة نازنين 
التعاقد والمالكها ابراهيم محمد زاهور ابراهيم غالم سوندي  المسجلة بموجب القيد رقم 
97842 طالبي���ن تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى ذات مس���ئولية محدودة 

براسمال وقدره 20000 عشرين الف دينار بحريني، بين كل من: 
1. ابراهيم محمد زاهور ابراهيم غالم سوندي

NAZNEEN EBRAHIM SARGUROH DONDE .2
وتغيي���ر االس���م التجاري من نازني���ن التعاقد ولمالكها ابراهيم محم���د زاهور ابراهيم غالم 

سوندي إلى نازنين للمقاوالت ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمس���ة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )49242( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 97842 

 تاريخ: 16/4/2019

21/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-54777( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا يوس���ف ابراهيم احمد موس���ى بطلب تحويل المح���ل التجاري التالي: 

الى : عقيل ابراهيم احمد موسى

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
76089-7

االسم التجاري
ميكروسيتي كمبيوتر

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة العاصمة للنقليات ش.ش.و، المس���جلة بموجب القيد رقم 

6570-5، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع الخامس من العاصمة للمحركات الى 

العاصمة للمحركات وتعديل باللغة االنجليزية من

CAPITAL MOTORS COMPANY الى CAPTAIL TRANSPORT 

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الخامس
 لشركة العاصمة للنقليات ش.ش.و

القيد: 6570 

 تاريخ: 21/4/2019
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اعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة أفا اونالين سلوشنز ذ.م.م

سجل تجاري رقم 121221

اعالن بحل وتصفية
شركة آر إيكس أوفيس ش ش و - لمالكها سانجيف ف داهيو ادكار 

سجل تجاري رقم 98212

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة أفا اونالين سلوش���نز ذ.م.م   المس���جلة 
بموجب القيد رقم 121221، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  اي جودة 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: اي جودة لألستشارات ذ.م.م

رقم الموبايل: 33370899 )973+(

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة آر إيكس أوفيس ش ش و - لمالكها س���انجيف 
ف داهي���و ادكار  المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 98212، بتصفية الش���ركة اختياريا 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس

رقم الموبايل: 39622852 )973+(
shams@reliancebahrain.com :البريد االلكتروني

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يدة محلية احمد علي سعد المالكة لمركز حبال حضرموت للعسل 
اليمن���ي )مؤسس���ة فردي���ة(  والمس���جلة بموجب القي���د رق���م 101894 طالبا 
تحوي���ل المؤسس���ة الفردي���ة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة براس���مال 

وقدره 4000،لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
1. محلية احمد علي سعد

2. عصام صالح عبده صالح

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

إليه���ا الس���يد عادل ابراهي���م العمادي نيابة عم الش���يخ عبدهللا حمد عبدهللا 

ال خليف���ة مالك المؤسس���ة الفردية اب اس���تيرز داون اس���تيرز  والمس���جلة 

بموج���ب القي���د رق���م 7767 الف���رع 2  طالبا تحوي���ل الفرع 2 من المؤسس���ة 

الفردي���ة لبصب���ح فرع من ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة قائمة ومس���جلة 

تحت قيد  رقم 81875

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )CR2019-51059( لسنة 2019

بشأن تحويل موسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 101894 

 تاريخ: 21/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )164482( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من  موسسة فردية 
إلى فرع من شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 7767-2 

 تاريخ: 18/4/2019

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

كامل يوسف عبدهللا علي باعتباره المصفي القانوني لشركة علي للتجارة ذ.م.م، 

المس���جلة كش���ركةذات مس���ؤولية محدودة  القيد رقم 549، طالبة إشهار انتهاء 

أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك 

وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 لس���نة 

.2001

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

الس���يد/ خالد ابراهيم محمد ابراهيم الجالبي باعتباره المصفي القانوني لشركة 

جيكوبس���ون للمقاوالت ذ.م.م ، المس���جلة كشركة ذات مسؤولية محدودة  القيد 

رق���م 97764-1، طالب���ا إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية 

وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

الس���يد/ حس���ين صالح حس���ين عبدهللا محمد باعتباره المصفي القانوني لشركة 

المكتش���ف للوس���اطة التجارية ذ.م.م، المسجلة كش���ركة ذات مسؤولية محدودة  

القي���د رقم 90662، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 

وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
علي للتجارة ذ.م.م 

القيد: 549 

 تاريخ: 18/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة جيكوبسون للمقاوالت ذ.م.م 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )37632( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة المكتشف للوساطة التجارية ذ.م.م 

16/4/2019
)CR2019-52437( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: عبدهللا علي احمد صالح بطلب تحويل المحل التجاري 

التالي: الى السيد ياسر عبدهللا علي احمد 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
53342-1

االسم التجاري
طشان لبيع المواد الغذائية
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إتالف 3552 من 
ألغام الحوثي

أعلن البرنامج اليمني للتعامل مع 
األلغام، أمس، عن إتالف 3552 من 

األلغام والمقذوفات التي خلفتها 
ميليشيا الحوثي االنقالبية، في مدينة 

عدن جنوب البالد. وأوضح مدير 
البرنامج العميد ركن أمين العقيلي، 
أن الكمية التي تم إتالفها جمعتها 
فرق البرنامج من عدة مناطق في 

عدن.. الفتًا إلى أن الكميات المتلفة 
تشمل ألغاما مضادة للدروع وأخرى 

مضادة لألفراد، كما تشمل عبوات 
ناسفة وصواريخ وذخائر. وأكد أن 

البرنامج سيقوم خالل األيام القليلة 
المقبلة بإتالف كميات كبيرة من األلغام 

ومخلفات الحرب من عدة محافظات.

الميلشيات تمويل  تعرقل  معلومات  لقاء  دوالر  ماليين   10 تعرض  أميركا 

تجفيف تمويل “حزب اهلل”

أعلنــت الواليــات المتحــدة، أمــس اإلثنيــن، إطــالق مبادرة ترمي إلى تجفيف تمويل ميليشــيات حزب هللا اللبناني، وتقديم مكافآت مالية تصل قيمتهــا إلى 10 ماليين دوالر لمن يدلي 
بمعلومات تفيد في تحقيق تلك الغاية. وكشف مساعد وزير الخزانة لتمويل اإلرهاب، مارشال بيلينغسليا، في مؤتمر صحافي عقد لإلعالن عن المبادرة، أن قيمة المكافأة التي سيتم 

تقديمها تبلغ 10 ماليين دوالر، لقاء أي معلومات ؤشبكة ميليشيات حزب هللا.

وأضــاف: “نســعى لعــزل التنظيــم اإلرهابــي 
وكشــف موارده المالية، واستهداف زعمائه 

في أي مكان بالعالم”.
أشــخاص   3 هنــاك  أن  بيلينغســليا  وبّيــن 
يلعبــون دورا بــارزا في دعــم حزب هللا، من 
خالل شــبكات تمتد في 4 قارات، وتتعاون 
مــع حكومــات فاســدة، وتتاجــر بالمخدرات 
وأدهــم  بــزي  محمــد  وهــم  والممنوعــات، 

طباجة وعلي شرارة.
وأشــار إلــى أن هــؤالء نجحــوا فــي بعــض 
مهمــة،  قطاعــات  علــى  بالهيمنــة  البلــدان 
وتغلغلــوا في النظــام المالي العالمي، خدمة 
لميليشــيات حزب هللا اللبنانــي الذي يتلقى 

أوامره من طهران.
فــي  األميركيــة  السياســة  أن  أوضــح  كمــا 
الســعي لتجفيــف منابــع تمويــل حــزب هللا 

ذلــك  دليــل علــى  ثمارهــا، وخيــر  آتــت  قــد 
الميليشــيات  لهــذه  العــام  األميــن  دعــوة 
واالعتــراف  التبــرع،  إلــى  أتباعــه  مؤخــرا 
بوجــود ما وصفــه ب”المعركــة االقتصادية” 
علــى الحــزب. من جانبه، قال مســاعد وزير 
الدبلوماســي،  األمــن  لشــؤون  الخارجيــة 
يحصــل  هللا  حــزب  إن  إيفانــوف،  مايــكل 
ســنويا علــى ما يقــارب المليــار دوالر كدعم 
من إيران، وعبر اســتثمارات وغسيل أموال 

وأشكال تجارة غير شرعية.
وتابع: “يستعمل حزب هللا تلك األموال في 
أنشــطة خبيثــة ودعــم ميليشــيات في دول 
أخــرى مثــل ســوريا والعــراق واليمــن، ومــن 
هنا تأتي أهمية هذه المبادرة التي ستوقف 

كل تلك الممارسات غير المقبولة”.
وأشــار إلــى أن الحكومــة األميركيــة تريــد 

قطع إمداد حزب هللا المالي عبر االســتفادة 
مــن أي معلومــة تســاعد فــي ذلــك، “علما أن 
هذه المعلومات ســتكون ســرية، ويســتطيع 
المقيمــون خــارج الواليــات المتحــدة أيضــا 
تقديمها للسفارات والقنصليات األميركية”.
وزارة  فــي  اإلرهــاب  مكافحــة  منســق  أمــا 
الخارجية األميركية، ناثان سيلز، فأكد على 
أن المبــادرة تســتهدف إيــران أيضــا “التــي 
تعتنــق الفكــر اإلرهابــي بدعمهــا للعديــد من 

الميليشيات في العالم، ومنها حزب هللا”.
وأضاف: “تنخرط إيران في دعم المنظمات 
اإلرهابيــة كوســيلة لبقائهــا، ومبــادرة اليــوم 
ضــد ذراع إيران حزب هللا مهمة جدا، نظرا 
لتورطه في أعمال غير شرعية عبر العالم”، 
وشــدد علــى أن الواليــات المتحدة “ال تفرق 
بيــن الجنــاح السياســي والعســكري لحــزب 

نقــود  دفــع  ســيتم  إرهابيــا”.  ونعتبــره  هللا 
المكافــأة، لــكل مــن يدلــي بمعلومــات، مثــل 
أســماء المتبرعيــن لحــزب هللا ومموليــه أو 
ســجالت بنكيــة أو إيصــاالت جمــارك أو أي 

أدلة على تعامالت عقارية.
“مكافــآت  برنامــج  المكافــآت  وســيقدم 
العــادة  فــي  نقــودا  يمنــح  الــذي  العدالــة” 
مقابــل معلومــات تــؤدي إلى تحديــد مواقع 
إرهابيين مطلوبين، وهذه هي المرة األولى 
التــي يســتخدم فيهــا البرنامــج الســتهداف 
شــبكة مالية. ومنذ بدايتــه عام 1984، قدم 
العدالــة” مــا يزيــد علــى  برنامــج “مكافــآت 
150 مليــون دوالر ألكثــر مــن 100 شــخص، 
قدمــوا معلومــات عــن إرهابييــن أو منعــوا 
وقــوع هجمــات إرهابيــة، وفــق مــا ذكــرت 

“األسوشيتد برس”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

دبي - العربية. نت

  عنصر من ميليشيات حزب الله اإلرهابية

الجزائر - وكاالتالخرطوم - وكاالتاسطنبول - وكاالت

قالــت صحيفــة “ســوزجو” إن المعارضة فــي تركيا طالبت، ومــن خالل خطابين 
فــي أنقــره وإســطنبول، باســتقالة وزير الداخلية ســليمان صويلــو ووالي أنقرة 
فاسيب شاهين على الفور، احتجاجًا على االعتداء الذي وقع ضد رئيس حزب 

الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو.

وطالبت المعارضــة التركية أيضًا وزير 
الدفــاع خلوصــي أكار بتفســير لكلماته 
الذيــن  للمتظاهريــن،  وجههــا  التــي 
تجمعــوا حــول البيــت الــذي احتمى به 
كيليتشدار أوغلو وطالبوا بهدمه، التي 

قال فيها “لقد أوصلتم رسالتكم”.
وكليتشــدار أوغلو )70 عامــًا( هو زعيم 
التركــي  الجمهــوري”  الشــعب  “حــزب 
المعــارض، وقــد تعرض العتــداء األحد 
فــي أنقرة أثناء جنــازة جندي ُقتل في 
اشــتباك مع مســلحين أكراد في جنوب 

شرق البالد.
ويأتــي االعتــداء بعــد أيــام علــى الفوز 
الــذي حققه “حزب الشــعب الجمهوري” 
فــي أنقرة واســطنبول فــي االنتخابات 

مــارس   31 فــي  التــي جــرت  المحليــة 
على حســاب “حــزب العدالــة والتنمية” 
فــي ضربــة لحكم الرئيــس رجب طيب 
أردوغــان. وأظهر تســجيل فيديو نشــر 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
مجموعــة مــن النــاس يتدافعــون حول 
يشــق  كان  بينمــا  أوغلــو  كليتشــدار 

طريقه عبر الحشود.

 وأثار الفيديو استياء وتم تداوله  «
تحت هاشتاغ “كليتشدار أوغلو 

لست وحدك”. وبعد االعتداء ُنقل 
كليتشدار أوغلو إلى منزل قريب 
ألسباب أمنية، ثم وِضع في آلية 

مصفحة لمغادرة المكان، كما قال 
اإلعالم المحلي.

أعلن “الحزب االتحادي السوداني” و”حزب األمة القومي”، أمس، عزوفهما عن 
المشاركة في الحكومة خالل المرحلة االنتقالية.

وفــي مؤتمر صحافي للحــزب حول رؤيته 
للفتــرة االنتقالية في البالد، أكد “االتحادي 
السوداني” دعمه لتقليص الفترة االنتقالية 
إلى عام واحد، معربًا عن تفضيله بأن تكون 
“التكنوقــراط”.  مــن  االنتقاليــة  الحكومــة 
وأضــاف: “نواصل العمل على تفكيك دولة 
الحــزب الواحــد”. كمــا شــدد علــى ضــرورة 

“مكافحة الفساد والتهريب”.
وأضــاف ممثــل عن الحــزب: “نقف ضد كل 
رمــوز  تســتهدف  التــي  التشــويه  حمــالت 
حــزب  شــدد  آخــر،  ســياق  فــي  الثــورة”. 
االتحاد الســوداني على عدم وجود خالف 
مــع األحزاب األخرى في “القضايا الوطنية 
الكبــرى”. فــي ســياق متصــل، أعلــن “حزب 
األمــة القومــي” المعارض، برئاســة الصادق 
فــي  المشــاركة  رفضــه  االثنيــن،  المهــدي، 
المجلــس  مطالبــا  االنتقاليــة،  الحكومــة 

العســكري االنتقالــي بتســليم الســلطة إلــى 
حكومــة مدنيــة. وقــال الحــزب فــي بيــان 
نوايــا  جليــا  لنــا  ظهــرت  “لقــد  صحافــي: 
وأجنــدة بعِض أعضاء المجلس العســكري، 
نقــل  فــي  والتســويف  بالمماطلــة  وذلــك 
الســلطة إلــى حكومــة مدنيــة ممثــال فيهــا 
الجيــش، تقــوُم بأعبــاء االنتقال السياســي 
الديمقراطيــة  نحــو  الطريــق  يفتــح  الــذي 

الكاملة”.

وأشار الحزب إلى أنه “يتعين  «
على المجلس العسكري أن يتعظ 
من تجارب األمم المعاصرة، وأن 

يستصحب عبر التاريخ، وأن يتأكد 
أن شعبنا مصمٌم على إنجاز أهداف 
ثورته الباسلة، ولن يتوانى في بذل 
التضحيات المزيدة، إلتمام أهدافها 

وبلوغ غاياتها المأمولة”.

قاطعــت غالبيــة األحــزاب السياســية في الجزائر، أمس، جلســة مشــاورات دعا 
إليها الرئيس االنتقالي عبد القادر بن صالح، لتأســيس هيئة لتنظيم االنتخابات 

الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل.

بــن صالــح الجلســة، كمــا  ولــم يحضــر 
األميــن  بإرســال  واكتفــى  مقــررا،  كان 
العام للرئاســة حبــة العقبي.  .وقاطعت 
الجلســة كل أحزاب المعارضة، وغالبية 
ســابقا،  الرئاســي  التحالــف  أحــزاب 
التــي  المســتقلة  الشــخصيات  وكذلــك 
وجهت لها رئاســة الدولة الدعوة. وقلل 
المدعويــن  غيــاب  تأثيــر  مــن  العقبــي 
“بما أن التشــاور سيســتمر مــع الفاعلين 
السياسيين وخبراء القانون الدستوري 
إرادة  فهــذه  فقــط،  ليــوم واحــد  ليــس 
الدولــة”، وفق مــا أوردت وكالة فرانس 
برس. ورفض المتظاهرون في الجزائر 
تنظيــم االنتخابــات فــي الموعــد الــذي 
وطالبــوا  االنتقالــي،  الرئيــس  حــدده 
وعلــى  النظــام”،  رمــوز  “كل  برحيــل 

رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء 
نور الدين بدوي. وبالنسبة للعقبي، فإن 
االنتخابات ســتجري فــي “الموعد الذي 
أعلنــه رئيــس الدولــة وهــو أمــر فرضــه 
تنظيــم  مهلــة  يحــدد  الــذي  الدســتور”، 
االنتخابــات بتســعين يومــا مــن تاريــخ 

تولي الرئيس االنتقالي السلطة.

وحضر االجتماع 3 أحزاب، هي  «
التحالف الوطني الجمهوري، 

وحركة اإلصالح الوطني، وممثل 
لحزب جبهة التحرير الوطنية، 
الذين ساندوا ترشح بوتفليقة 

لوالية خامسة، كذلك جبهة 
المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة 

بعد طلب المنظمين مغادرة 
الصحافة لعقد جلسة مغلقة.

مشاورات النتخابات الجزائر بغياب معظم األحزابحزبان سودانيان يرفضان المشاركة بالحكومة االنتقاليةمطالب بإقالة وزير الداخلية التركي
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فــي  الدولــة  أمــن  رئاســة  أصــدرت 
السعودية أمس االثنين بيانًا، كشفت 
فيــه هوية اإلرهابييــن األربعة الذين 
محافظــة  مباحــث  مركــز  هاجمــوا 

الزلفي شمال الرياض أمس األول.
أن  الدولــة  أمــن  رئاســة  وكشــفت 
مباحــث  علــى  األربعــة  المهاجميــن 
مقــرا  اســتراحة  اتخــذوا  الزلفــي 

للتخطيط لعمليتهم.
كانــوا  الذيــن  األربعــة  والمهاجمــون 

يرتــدون أحزمة ناســفة لحظة تنفيذ 
العملية هم عبدهللا الحمود، وعبدهللا 
إبراهيم المنصور، وســامر عبدالعزيز 
المديــد، وســلمان عبدالعزيــز المديد، 

وجميعهم ينتمون لتنظيم داعش.
كمــا أعلنــت رئاســة أمــن الدولــة فــي 
الســعودية عــن القبــض علــى خليــة 
ينتمــون  13 عنصــرا  تضــم  إرهابيــة 
لداعــش كانوا ينــوون تنفيذ عمليات 

إرهابية.

انضــم رئيــس شــركة صناعــة األســلحة 
“ليونــاردو”  العمالقــة  اإليطاليــة 
أليســاندرو بروفومو، إلــى قائمة طويلة 
لمنتقــدي الموقف األلماني، الذي يفرض 
حظرا مؤقتا على تصدير األســلحة إلى 
التحــرك  هــذا  أن  موضحــًا  الســعودية، 
يضــر بفــرص تكامــل صناعــات الســالح 
موقــع  نشــره  مــا  بحســب  أوروبــا،  فــي 
بروفومــو  وقــال   .”Defense News“

إن ألمانيــا ربمــا ترفــع الحظــر فــي نهاية 
المطــاف عن مبيعاتها للســعودية، ولكن 
االتحــاد  جهــود  يهــدد  الحالــي  الحظــر 
مشــتركة  أســلحة  لتصديــر  األوروبــي 
الصنــع. وقــال: “دعونــا نــرى مــا إذا كان 
الحظر سيســتمر، ولكن مــا يقلقني أكثر 
هــو أننــا نجــازف بتفتيــت نظــام دفاعي 
أوروبي”. وباعــت “ليوناردو” 72 مقاتلة 

إلى السعودية.

القبض على 13 داعشيًا في السعودية

حظر الصادرات للسعودية سيضر بأوروبا

القاهرة - العربية.نت طرابلس - وكاالت

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتحصين الشباب العربي فكريا من اإليديولوجيات الدخيلة، وإيجاد أرضية حقيقية 
من الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي.

اإلثنيــن،  أمــس  لقائــه،  السيســي خــالل  وأكــد 
العربيــة  بالــدول  والرياضــة  الشــباب  وزراء 
أن كتلــة الشــباب تشــكل الشــريحة األكبــر مــن 
طاقــة  تمثــل  ثــم  ومــن  العربيــة،  المجتمعــات 
اســتخدامها،  أحســن  مــا  إذا  هائلــة  إيجابيــة 
مشددًا على أهمية صياغة خطة عمل طموحة 
“االســتراتيجية  تفعيــل  بهــدف  وتدريجيــة 
العربيــة الســتثمار طاقــات الشــباب ومكافحــة 
فــي  يأتــي  ذلــك  إن  وقــال  الفكــري.  التطــرف 
إطــار أولويــة الحفــاظ علــى الــدول بالمنطقــة 
العربية وتفادي اإلضرار االستراتيجي والعبث 
لتثبيــت أركان  المهمــة  الوطنيــة  بالمؤسســات 
الدولــة، داعيــا لتعظيــم اإلمكانــات والقــدرات 
المشــتركة بالوطــن العربــي لمكافحــة األفــكار 
واأليديولوجيات المتطرفة، والعمل على الحد 
مــن ظاهــرة اســتقطاب الشــباب فــي مســارات 
وتوعيتهــم  الــدول،  وكيــان  مقــدرات  تهــدد 

حاجــات  لتلبيــة  االقتصاديــة  بالمتطلبــات 
التــي  الجســيمة  الخســائر  وكذلــك  الشــعوب، 
تعود على الدول نتيجة تفشي الفوضى وعدم 
االســتقرار. ودعا الرئيس المصــري إلى تعظيم 
توجيــه  فــي  والرياضــة  الشــباب  وزارات  دور 
الوحــدة  مفاهيــم  وتكريــس  الشــباب  طاقــات 

وتنميــة  األخالقيــة  القيــم  ودعــم  الوطنيــة، 
روح الــوالء للوطــن والحفاظ علــى الممتلكات 
العامة، كما دعا إلى توعية الشباب بالتحديات 
التــي يفرضهــا انتشــار التكنولوجيا فــي العصر 
الحالــي، وتأثيرهــا علــى فــرص العمــل خــالل 

المستقبل المنظور.

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء، أحمد المسماري، اليوم االثنين، وجود معلومات تفيد أن حكومة الوفاق نقلت 
مقراتها وبعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مدينة مصراتة.

واعتبــر المســماري أن “حكومــة الوفاق لم 
تنجح في عالج المشاكل االقتصادية في 

البالد”.
وفــي مؤتمــر صحافــي، شــدد المســماري، 
على أن الجيش الوطني الليبي ســيحارب 
“اإلرهابييــن فــي أي منطقــة داخــل ليبيا.. 

عليهم البحث عن مكان آخر”.
“قــوات  أن  المســماري  أكــد  ميدانيــًا، 
االحتياط التابعة للجيش الوطني تستعد 
طرابلــس..  فــي  جديــدة  جبهــات  لفتــح 
والمدرعــات  المشــاة  قــوات  سنســتخدم 
في المعارك القادمة”، شــارحًا أن “الحرص 
علــى حمايــة المدنيين الســبب فــي إبطاء 

العمليات” في طرابلس.
وعــن حملــة التشــويه التي تطــال الجيش 
إن  المســماري  أكــد  الليبــي،  الوطنــي 
“الميليشــيات لديهــا فريق عمــل إلكتروني 

وعــرض  الجيــش”.  صــورة  لتشــويه 
لقطــات  الســياق  هــذا  فــي  المســماري 
“للدعايات المغرضة والكاذبة ضد الجيش 

الوطني”، حسب تعبيره.
وفيمــا يتعلق بســير المعركــة على األرض، 
أشــار المســماري إلــى أن معركــة “طوفــان 

الكرامــة” تســير “علــى نحــو جيــد” في كل 
الجبهــات، وتحقــق قوات الجيــش “تقدما 

ميدانيا ممتازا”.
يشار إلى أنه يوجد حاليا في ليبيا حوالي 
6 آالف الجــئ ومهاجــر، محتجزيــن فــي 
مراكز تحت سيطرة ميليشيات طرابلس.

السيسي ووزراء الشباب العرب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري

السيسي يدعو لتحصين الشباب العربي من إيديولوجيات دخيلة الوفــاق مقراتهــا لمصراتــة معلومــات بنقــل حكومــة 
تكريس مفاهيم الوحدة الوطنية فتح جبهات جديدة في طرابلس
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تزايــد فــي األيــام األخيــرة الجدل حول محتوى ما يعرف بـ “صفقــة القرن”، وازداد الجدل 
انتشــارًا إثــر نشــر تقاريــر إعالمية حول بنود محددة تخص قضــم أجزاء من أراضي دول 
عربيــة ضمــن هــذه الصفقة التي تشــير أغلب التســريبات اإلعالمية إلى أنهــا لن تعلن قبل 

شهر يونيو المقبل.
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب يضــع كل رهاناته السياســية في الشــرق األوســط على 
إتمــام هــذه الصفقــة التــي يمكــن أن تلعب دورًا أساســيًا في إعادة انتخابه لوالية رئاســية 
ثانيــة، بحســب تصــور المحيطيــن بــه علــى األقــل، وفــي مقدمتهم صهــره جاريد كوشــنر، 
المســؤول الرئيســي عن الصفقة، الذي خاطبه الرئيس ترامب في بداية فترة حكمه قائال 
“إذا لم تكن قادرًا على تحقيق السالم في الشرق األوسط فلن يستطيع أحد”، حيث يؤمن 
ترامــب بقــدرة كوشــنر علــى عقد الصفقــات، ويتولى مســؤولية الترتيب للصفقــة، بجانب 
كوشنر، جيسون جرنبالت مبعوث الرئيس األميركي للسالم في الشرق األوسط، وديفيد 

فريدمان السفير األميركي في إسرائيل.
هناك كم هائل من التسريبات حول مضمون تلك الخطة، وبعض هذه التسريبات يتناقله 
مســؤولون سياســيون وباحثون وصحافيون معروفون بمصداقيتهم العالية، لكن اإلدارة 
األميركيــة تنفــي فــي كل مــرة ما يتردد على ألســنة البعــض وتتداوله التقاريــر اإلعالمية، 
بينما يؤكد مسؤولون أميركيون من دون الكشف عن هويتهم، أن للصفقة شقين، أحدهما 
سياسي واآلخر اقتصادي، وأن مضمونها الحقيقي والسيما الشق السياسي لم يطلع عليه 
ســوى عــدد محــدود للغاية مــن مســؤولي اإلدارة األميركيــة، وأغلب ما رشــح عنها يتعلق 
بالشــق االقتصادي فقط، بينما تعمد المســؤولون عن الصفقة إخفاء بنود الشــق السياسي 
حتى عن القادة العرب الذين زاروا العاصمة األميركية خالل األشهر األخيرة، بل إن بعض 
التقارير اإلعالمية الغربية تشــير إلى اســتياء بعض هؤالء القادة العرب من عدم إبالغهم 

بتفاصيل ومالمح تلك الخطة التي تتعلق بدولهم.

ما يدور اآلن هو أشبه بحملة عالقات عامة لتهيئة الرأي العام العالمي  «
لتقبل ما توصل إليه كوشنر وفريقه، لذا فإن هناك تسريبات إعالمية 

وسياسية متعمدة وبالونات جس نبض، وتصريحات تفصح وتكشف، 
وأخرى تنكر وتنفي، باعتبار ذلك الغموض المتعمد نوعا من العمليات 

“النفسية” المستهدفة لضمان الحصول على أكبر تأييد للصفقة 
المزمعة، وبالتالي فإن الغموض جزء أساسي من تكتيك الفريق 

األميركي الذي يقوده كوشنر. “إيالف”.

قبــل أيــام، صــرح رئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو بأنــه قــد يضــم 
مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إذا احتفظ بمنصبه في االنتخابات، وسيقوم 
بتوسيع نطاق السيادة اإلسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة، مثلما حدث في القدس 

الشرقية وهضبة الجوالن ومناطق أخرى تم االستيالء عليها في حرب 1967.
كان هذا التصريح كافًيا لتوضيح المســار الذي ســتتخذه عملية الســالم في الشــرق 
األوســط، وكيــف أنــه لــن يكــون أفضــل مــن الحالي مــن حيــث المماطلة اإلســرئيلية 

وتعقيد الظروف ومواصلة االنتهاكات التي تمس الحق الفلسطيني.
وفــي مقــال محبــط لكثيرين ممن كانوا يأملــون خيرا بعد فوز بنياميــن نتنياهو في 
االنتخابات اإلســرائيلية التي جرت مؤخرا وتوليه رئاســة الحكومة للمرة الخامســة، 
رأى أســتاذ العالقــات الدوليــة فــي جامعة أكســفورد )اليهودي( آفي شــليم في مقال 
نشــرته صحيفة نيويورك تايمز األميركية أن هذا الفوز ســتكون له تداعيات ســلبية 
خطيــرة علــى عمليــة الســالم، للدرجــة التــي يســتبعد فيهــا هــذا األكاديمــي التوصل 
لتسوية مع الفلسطينيين، مؤكدا أن نتنياهو ينتمي للمدرسة التي ال تؤمن بالسالم، 
إنما بالصراع الدائم، وأنه غير مستعد لالعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة 

فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية. 
بــل إن الكاتــب يحــذر العالــم كله من مخاطر قناعات ومعتقــدات نتنياهو التي تقوم 
علــى تصويــر القضيــة وكأنهــا صــراع دينــي وصدام حضاري وليســت نزاعا سياســيا 
حــول الحــدود والحقــوق تحكمــه القوانين والمواثيــق، ومن األمثلة التي ســاقها، ما 
يطالب به نتنياهو منذ عام 2009 بأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية، 
إضافــة إلــى قانــون الدولــة القوميــة الــذي أجــازه الكنيســت اإلســرائيلي فــي يوليــو 
2017م وينــص علــى أن حــق تقريــر المصيــر فــي البــالد إنمــا هــو حكــر على الشــعب 
اليهودي، وينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية، ويسمح للدولة بأن تميز بين 

مواطنيها على أساس العرق والدين.

رغم هذا الواقع المعاكس والظروف الصعبة التي تمر بها القضية  «
الفلسطينية على كل المستويات، يبقى األمل معقوًدا على الفلسطينيين 
في المقام األول بإيمانهم وتشبثهم بحقوقهم وتوحدهم خلف قضيتهم، 
ثم دعم إخوانهم العرب وإصرارهم على إرجاع الحقوق الفلسطينية وإنفاذ 

قرارات الشرعية الدولية.

جدل “صفقة القرن” )1(

فوز نتنياهو والقضية الفلسطينية

يوم الكتاب العالمي
الكتــاب نتــاج الفكر اإلنســاني لمختلف المعارف، وُيمثل صــورة ُملهمة لإلبداع 
البشــري وجســًرا للتواصل اإلنســاني علــى مدى الدهور، َيرحــل الكّتاب ويبقى 
الِكَتاَب شــاهًدا على إبداعاتهم وشــامًخا بما يحويه من حكمة ومعرفة وفكرة 
وتجربــة. إن 23 أبريــل يــوم لتقدير الكّتــاب واحتراًما للِكَتاب، ويوم لتشــجيع 
القراءة، فنحن نقرأ لنعيش حياَة أفضل لنا ولبالدنا، والقراءة إبحار في حياة 
أولئــك الُمبدعيــن بمختلــف إبداعاتهــم الذيــن مهــدوا الطريق وعبــدوه للتقدم 

االجتماعي والثقافي لإلنسانية جمعاء. 
فــي 2019م وعلــى مــدى أربعــة وعشــرين عاًمــا من االحتفــال باليــوم العالمي 
للكتــاب وحقــوق المؤلــف عملت منظمة اليونســكو على تعزيز لغات الشــعوب 
األصليــة مــن خــالل إصداراتهــا مــن الُكتب، فاللغــة ُتمثل هويــة الوطن واألمة 
التــي تنتمي إليهــا، والِكَتاب يجمع بين اللغة والثقافة والهوية، ولتحقيق هذه 
المعادلــة الثالثيــة تــم اختيــار عنــوان احتفاليــة 2019م )الســنة الدولية للغات 

الشعوب األصلية(، وإمارة الشارقة العاصمة العالمية للكتاب في 2019م.
إن التزاحــم الــذي خلقتــه وســائل المعرفــة التقنيــة لم ينــل كثيًرا مــن الِكتاب، 
فمازال الكثيرون يعشقون القراءة من الكتاب الورقي، ويحرصون على زيارة 
المكتبــات ليتــزودوا بما تعرض من ُكتب، وأكثرهم ينتظر شــوًقا موعد تنظيم 

المعــارض الدوليــة للكتــاب ســواء فــي البحريــن أو خارجهــا. ومهمــا تعــددت 
وســائل االتصــال التقنيــة فالِكتــاب لــن يفقد بريقه وســيبقى كما قــال المتنبي 
“خيــُر جليــس”، فــإن ُكَل كتــاب ُيْصــَدر يؤكــد أهميــة الِكَتــاب ودوره فــي حياة 

الناس وتطوير مجتمعهم ورقيه.
إن االحتفــال بيوم الكتاب رســالة مجتمعيــة وثقافية لكل أفراد المجتمع، أوال 
ــ  بالقراءة يتقدم اإلنســان ويتطور مجتمعه. ثانيا ــ الِكَتاب المصدر األساســي 
ـ بالقراءة ُيحافظ اإلنســان  والثابت للقراءة واكتســاب الثقافة والمعرفة. ثالًثاـ 
ـــ تعتبــر قــراءة  علــى لغتــه األصليــة ويســتطيع أن يتحــدث بهــا أفضــل. رابًعــاـ 
الُكتــب األجنبية جســًرا للتواصل مع لغات العالــم والتعرف على ثقافات دولها 

وتاريخها وتراثها.

في 23 أبريل وفي كل أيام السنة على اإلنسان أن يقرأ، لنقرأ ونستمتع بما  «
نقرأ، كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، القراءة حراك ثقافي ُمستمر ال يتوقف، وهي 
زاٌد ثقافي لكل أسرة، وأفضل هدية لإلنسان وبيته، لذا، البد أن تكون في كل 

بيت مكتبة تحوي حزمة من الُكتب الُمتنوعة الُمفيدة والهادفة لجميع أفراد 
األسرة، كْون الِكَتاب حاجة روحية وإنسانية ال يمكن االستغناء عنها، فهو رمز 

المعرفة اإلنسانية واإلبداع اإلنساني.
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 يوم الضمير العالمي 
من قائد السالم األول

برهــن ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء الموقر حفظــه هللا ورعاه، أنه القائد والمعلم الذي تســتنير 
به الدول وتستفيد من خبراته ونهجه إذا أرادت دفع عجلة التقدم والنماء 
والتطوير، لهذا تتسابق المنظمات الدولية والجامعات والدول بمنح سموه 
الجوائز لدوره الكبير في رقي اإلنسانية، وتأتي رعاية سموه ودعمه أيده 
هللا إطــالق يــوم الضميــر العالمــي تأكيــدا على الــدور الكبيــر والمؤثر الذي 
يقــوم بــه ســموه لتحقيــق الســالم العالمــي ونهضــة الشــعوب واســتقرارها 
وتقدمهــا، فســمو رئيــس الــوزراء معــروف فــي األوســاط العالميــة وعلــى 
المســتوى الدولي بإســهامه في تحقيق السالم واألمن والطمأنينة لشعوب 

العالم، ودعم وتعزيز دور السالم في حياة الشعوب واألمم.
إن مبــادرات ســموه حفظــه هللا ورعــاه قيــم راســخة وخارطــة طريــق من 
أجل مجتمعات راقية ســليمة آمنة ومســتقرة، ورســالة تصحح المســارات 
الخاطئــة وتنيــر دروب العالــم وتلك هي العظمة، قائد حمل الهم اإلنســاني 
مــن أجــل أصالــة األمة وتفتحهــا للحيــاة وعنفوانها العريق، وإرشــادها إلى 
الخطــوات المتقدمــة نحــو النجــاح واالســتقرار علــى مختلــف األصعــدة، 

فالعالــم اليــوم يــرى حقيقــة واحدة واضحة هــي أن قائدنا صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه القائــد 
الوحيد الذي يعمل لصالح الحق والسالم ونزع فتيل الحروب والخالفات 
والشــرور، فسموه يشــخص الســلبيات ويرينا كيفية معالجتها والمحافظة 

على مسيرة البناء والنجاح.

في أي لقاء أو مناسبة يدعو فيها سموه أيده الله إلى تضافر جهود  «
المجتمع الدولي لبناء أسس نظام عالمي يعزز قيم السالم والتعايش 

بين الشعوب والقضاء على النزاعات والحروب في كل مكان، وكل 
دعواته حفظه الله تحمل درجة كبيرة من العمق والوعي وتفرض نفسها  

كخطوة مهمة في نشر السالم وحل النزاعات ودائما تكون موضع 
تقدير واهتمام كل دول العالم واإلنسانية جمعاء، فلسموه دور حضاري 

وإنساني حلق به إلى مدى لم تعرفه اإلنسانية لقائد آخر على األرض، هذه 
اإلنسانية اليوم في أشد الحاجة إلى خليفة بن سلمان القائد الذي يرفع 

مشاعل السالم والطمأنينة والتسامح إلى كل بقاع األرض، كاشفا بالنور 
العربي عظمة هذه األرض الخالدة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

نظام يدعم القمع وال يساعد المنكوبين
التــي ضربــت معظــم المحافظــات  الســيول  كارثــة 
اإليرانيــة وتركــت دمــارا كبيرا بحيث فقــد أكثر من 
إثــر  بيوتهــم وأموالهــم  إيرانــي  ألــف مواطــن   500
الفيضانــات، ويعيشــون فــي العــراء تحــت ظــروف 
قاســية، فــإن نظام الماللي الــذي يتمكن من معالجة 
جانب كبير من هذا الدمار بشــرط اســتخدام أموال 
المــال  أن  يبــدو  لكــن  الوطنيــة،  التنميــة  صنــدوق 

خامنئي ال يرغب بذلك ويرفضه.
المقتــرح األخيــر الــذي وضعــه المــال روحانــي أمــام 
المــال خامنئــي بتخصيص مبالغ مــن أموال صندوق 
التنميــة الوطنيــة لمســاعدة ضحايــا الفيضانات في 
جنــوب غــرب البــالد، كان من الممكن فيمــا لو وافق 
عليــه المــال خامنئــي أن يغيــر األوضــاع والســيما لو 
جــرى إنفــاق تلك المبالــغ بأمانة ولم تســرق وتنهب، 
“علــى  قائــال:  المقتــرح  رفــض  المــال خامنئــي  لكــن 
مــن األرصــدة  أن توفــر تكلفــة األضــرار  الحكومــة 
والمــوارد األخــرى وبطــرق أخــرى، وإذا كانــت بقيــة 
الطرق مســدودة وغير متاحة حينها ســنوافق على 
هــذا الطلــب”، لكــن هــذا المــال كان نفســه قــد وافــق 
عــام 2017 علــى تخصيــص 2.5 مليــار دوالر لتعزيز 
القواعد العسكرية والدفاعية والتي خصص 60 % 
منهــا آنذاك للحرس الثــوري اإليراني كما وافق على 
تخصيــص 1.5 مليــار فــي أواخــر عــام 2018 لنفس 
الغــرض، فــأي ديكتاتور مســتبد هــذا بحيث يصرف 

أموال هذا الصندوق والتي هي أموال الشعب على 
األجهــزة القمعية ولكنه يبخل بها إلغاثة ومســاعدة 
الشــعب اإليرانــي وإعانتــه في المصائــب والكوارث 

التي يواجهها.

هذا النظام الذي يتنافس جناحاه القمعيان  «
على كيفية سرقة ونهب الشعب وتحاشي صرف 
مبالغ من أجل إغاثته لمواجهة الدمار الذي لحق 

به، لكن منظمة مجاهدي خلق التي ال تمتلك 
شيئا من الناحية المادية قياسا بالنظام، فإنها 
بادرت للتحرك وأدت ومازالت تؤدي دورا إيجابيا 
بحيث تؤكد أنها إلى جانب الشعب في محنته 
وتقف معه وتحاول مد يد العون والمساعدة 

له بمختلف الطرق والوسائل والسبل، لكن 
نظام الفاشية الدينية الذي ال يجيد غير أن يقمع 

الشعب اإليراني وينهب ثرواته ويزرع الجهل 
والظالم والفقر والمرض، ال يريد أبدا أي شيء 

من شأنه أن يدخل الفرحة واألمل والتفاؤل 
إلى قلوب الشعب اإليراني، ألنه يتصور أن ذلك 

سيمنح الشعب المزيد من القوة ويشد من 
عزمه، لذلك فإنهم يريدون أن يبقى الشعب 

مدمرا وفي حالة عوز وحرمان حتى ال يفكر في 
إسقاطهم وتغييرهم وهم ال يعلمون من فرط 

جهلهم أن أعظم الثورات واالنتفاضات عبر التاريخ 
قام بها الفقراء والمحرومون الذين هزوا عروش 

الطواغيت وأسقطوها. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

نظام الفاشية الدينية الذي  «
ال يجيد غير أن يقمع الشعب 

اإليراني وينهب ثرواته ويزرع 
الجهل والظالم والفقر 

والمرض، ال يريد أبدا أي شيء 
من شأنه أن يدخل الفرحة 

واألمل والتفاؤل إلى قلوب 
الشعب اإليراني
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نثني على األداء الالفت 
لالعبي فريق الشباب بالجوالت 

األخيرة من عمر دوري ناصر بن 
حمد، والذي تمكن فيه الماروني 

من انتشال نفسه من المراكز 
المتأخرة والمهدة بالهبوط إلى 

المنطقة الدافئة.

هبوط فريق المالكية إلى 
دوري الدرجة الثانية لكرة القدم 

يتحمل أسبابه من دون شك 
مجلس إدارة النادي الذي أعطى 

الضوء األخضر لمدرب الفريق في 
ترحيل غالبية عناصره المحلية 

مطلع الموسم الرياضي.
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أمــس،  يــوم  القــوى  أللعــاب  الوطنــي  منتخبنــا  أضــاف 
ميداليتيــن فضيتيــن جديدتيــن إلــى رصيده فــي البطولة 
للرجــال  القــوى  أللعــاب  والعشــرين  الثالثــة  اآلســيوية 
مــن  الفتــرة  فــي  الدوحــة،  تســتضيفها  التــي  والســيدات 
ومضمــار  ميــدان  علــى  الجــاري،  أبريــل   24 حتــى   21
أســتاد خليفــة، بمشــاركة نحــو 700 مــن نخبــة الرياضيين 
اآلســيويين مــن نحــو 43 دولــة من قارة آســيا يتنافســون 
علــى تحقيــق 186 ميداليــة في 43 منافســة من خالل 21 
مســابقة للرجــال و21 مســابقة للســيدات باإلضافــة إلــى 
ســباق التتابــع المختلط الــذي يقام للمرة األولــى بالبطولة 

اآلسيوية أللعاب القوى.
وواجــه منتخبنــا فــي اليوم الثانــي من البطولة اآلســيوية 
منافسة شديدة من منتخبي الهند والصين اللذين تقاسما 
النصيــب األكبــر مــن الميداليــات الذهبيــة، حيــث ارتقــت 
الصين لصدارة الترتيب، وجاء منتخبنا في المركز الثاني 

بعد انتهاء منافسات األمس.
ورفــع منتخبنــا رصيده في عــدد الميداليات الملونة إلى 9 

ميداليات، منها 4 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية.
وافتتــح األحمــر منافســات األمــس بفضيــة 400م حواجز 
سيدات ألمينات يوسف، ثم أضاف عباس أبوبكر الفضية 
الثانية لمنتخبنا بعد أن نال المركز الثاني في سباق 400م 

رجال.
وكان منتخبنا قد اســتهل مشــواره في البطولة بتحقيق 7 
ميداليــات دفعة واحدة، منهــا 4 ميداليات ذهبية تحققت 
فــي ســباقات 5 آالف متــر ســيدات، 400 متــر ســيدات، 3 
آالف متــر موانــع رجــال و10 آالف متر رجال، فيما جاءت 
الفضيــات الثــالث في ســباقات 5 آالف متر ســيدات، رمي 

الكرة الحديدة سيدات، 10 آالف متر رجال.

داويت يحسم ذهبية الـ10 آالف
حقق عداء منتخبنا داويت فيكادو رقما شــخصيا جديدا 
لــه فــي ســباق 10 آالف متر رجــال، ظفر بــه بالمركز األول 
وطــّوق عنقــه بالميداليــة الذهبيــة للســباق، بعــد أن أحــزر 
زمــن بلــغ 28:26:30 دقيقة، فيما ظفر زميله في المنتخب 
حسن شاني بالميدالية الذهبية عقب فوزه بالمركز الثاني 

بفارق 5 ثواٍن وبزمن 28:31:30 دقيقة.

نورة تنال فضية الكرة الحديدية
الفضيــة  الميداليــة  جاســم  نــورة  منتخبنــا  العبــة  نالــت 
لمســابقة رمــي الكــرة الحديديــة بتحقيقها للمركــز الثاني، 
متمكنة من تســجيل مســافة وقدرها 18 مترا، وهو سجل 
دولي جديد لالعبة نورة والرقم األفضل لها هذا الموســم، 
فيمــا حلــت الصينيــة لي جيــاو فــي المركز األول بمســافة 

19.18 متر. 

أمينات تظفر بفضية 400م حواجز
ظفــرت عداءة منتخبنا أمينات جاســم بالميدالية الفضية 
لســباق 400م حواجــز ســيدات، إثــر فوزها بالمركــز الثاني 
في السباق، محققة زمن وقدره 56:39 ثانية، هو األفضل 
لهــا هــذا الموســم، فيمــا جــاءت العــداءة الفيتناميــة الن 
فــي المركــز األول، وحلــت الهندية الكســمانبي فــي المركز 

الثالث.

أبوبكر يحصد فضية 400م 
نال عداء منتخبنا أبوبكر عباس الميدالية الفضية لســباق 
400م عــدو رجــال بحصولــه على المركــز الثاني، بزمن بلغ 
45:14 ثانية، كاســرا به رقمه الســابق 45:15، فيما كســب 
العداء الكويتي يوسف كريم ذهبية السباق بزمن 44:84، 

وجاء الكازاخستاني ميخائيل ثالثا بزمن 45:25. 

إيمان تتأهل لنهائي 100م  
100م عــدو  بلغــت العــداءة إيمــان جاســم نهائــي ســباق 
للســيدات، باجتيازهــا الــدور نصــف النهائي بنجــاح، حيث 
حلــت إيمان ثالثــة لمجموعتها بزمن 11:41 ثانية، محققة 
الرقــم األفضــل لهــا هــذا الموســم، فيما لــم تنجــح العداءة 
هاجر الخالدي من اجتياز هذا الدور بحصولها على المركز 

السابع في ترتيب مجموعتها بزمن 11:82 ثانية.

فيشر يطير لنهائي 100م
حجز عداء منتخبنا أندرو فيشر مقعده في الدور النهائي 
لسباق 100م عدو رجال بتصدره المجموعة الثالثة للدور 
نصــف النهائــي، محققــا زمــن وقــدره 10:16 ثانيــة، حيــث 
ينتظــر أن يواجــه فيشــر في نهائي المســابقة تحديا كبيرا 
مــع العــداء الياباني يو شــي هايــد الذي تصــدر المجموعة 

الثانية بالزمن األفضل لهذا الدور.

مارتا خامسا ل800 متر سيدات
حلــت عداءة منتخبنــا مارتا هيرباتو فــي المركز الخامس 
علــى جــدول ترتيــب ســباق 800م ســيدات، محققــة زمن 
وقــدره 2:07:59 دقيقــة، فــي الوقــت الــذي حصــدت فيــه 

العداءة الهندية جوماثي ذهبية السباق بزمن 2:02:70.

عبدالرحمن خامسا للكرة الحديدية
حقــق العب منتخبنا محمــود عبدالرحمن المركز الخامس 
فــي مســابقة رمــي الكــرة الحديــدة محققــا مســافة بلغــت 

18:68 متر.
بالحصــول علــى أحــد  عبدالرحمــن ورغــم عــدم توفيقــه 

المراكــز الثالــث، إال أنه تمكن من كســر رقمــه مرتين خالل 
المسابقة.

مشاركات منتخبنا اليوم
ويســتكمل منتخبنا مشــاركته في منافسات البطولة التي 
تدخــل يومهــا الثالــث وقبــل األخيــر، إذ سيشــارك “أحمــر 
القوى” اليوم في عدد من مسابقات السرعة والرمي وذلك 
عبــر أدوار التصفيــات والمنافســات النهائيــة، حيث ينتظر 

منتخبنا 4 منافسات تأهيلية و4 منافسات نهائية.
وستكون أولى مشاركات منتخبنا خالل الفترة الصباحية 
اليــوم، حيث ســيخوض العداء يعقوب ســالم الدور األول 
لســباق 200م عــدو للرجــال المؤهــل لنصــف النهائــي فــي 
الســاعة 9:40 صباحــا، وهــي المشــاركة الوحيــدة لألحمــر 

خالل الفترة األولى.
ويســتأنف األحمــر الســباقات فــي الفترة المســائية بنصف 
مشــاركة  تليهــا   ،5:25 الســاعة  فــي  200م  ســباق  نهائــي 
العداءتــان وينفــرد يابــي وتاجيســت ميكونين فــي نهائي 

سباق 3 آالف متر موانع سيدات عند 5:50 مساًء.
وتســتهل العداءتان ســلوى عيد وأديدوينج المشاركة في 
الدور األول سباق 200م سيدات في الساعة 6:22 مساء.
وفــي 7:10، يشــارك محمــود الجوهــري فــي ســباق رمــي 
المطرقــة للرجــال، ثــم سيشــارك محمــد أيــوب وإبراهــام 

روتيش في الدور األول لسباق 1500م رجال.
ويختتــم منتخبنــا اليوم الثالث بخوض 3 نهائيات متمثلة 
فــي نهائــي 4*100م ســيدات، و4*400م مختلــط ونهائــي 

10000م سيدات.

عبدالعزيز: بداية جيدة لمنتخبنا ونطمح 
للمحافظة على الصدارة

أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  أشــاد 
القــوى رئيس لجنة المنتخبــات محمد عبدالعزيز، بالنتائج 
المتميــزة التي حققهــا عداؤو وعــداءات منتخبنا الوطني 
البطولــة  مــن  والثانــي  األول  اليوميــن  منافســات  خــالل 

اآلسيوية.
والعــداءات  العدائيــن  اســتعداد  عــن  عبدالعزيــز  وأكــد 
للمنافســة على المراكز األولى في هذه النسخة من بطولة 
آســيا للرجال والســيدات، قائال:”منذ اســتالم ســمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة رئاســة االتحــاد واللعبــة تعيش 
تطــور كبيــر ينعكــس علــى النتائــج التــي تــم تحقيقها في 

السنوات األخيرة، فالمشاركة البحرينية في البطوالت من 
أجــل المنافســة علــى المراكــز األولى وتحقيــق الميداليات 
الملونة، وهذا ما نسعى إليه في هذه البطولة اآلسيوية”.

وأعــرب عبدالعزيــز عــن ارتياحــه بالنتائــج التــي تحققــت 
فــي بدايــة مشــوار أحمــر القوى، مشــيرًا إلى أن هــذا الفوز 
دافع لمزيد من حصد اإلنجازات المشــرفة في المشاركات 

الخارجية.
وبين عبدالعزيز أن حصول منتخبنا على 7 ميداليات في 
اليوم األول منها 4 ذهبيات و3 فضيات، ســيعطينا الدافع 
المشــاركة  فــي هــذه  الكبيــر لمواصلــة حصــد اإلنجــازات 
رغــم المنافســة القويــة التي تشــهدها المنافســات في ظل 
تواجــد نخبــة من الرياضيين المتميزيــن من مختلف دول 
القــارة الصفــراء، موضحا أن منتخبنا سيســعى للمحافظة 
علــى الرتــم الفني نفســه في باقي أيــام البطولة، ما يمكننا 
مــن رفــع غلــة الميداليات الملونــة والمحافظة علــى ريادة 

الترتيب.
جميــع  بذلهــا  التــي  البــارزة  بالجهــود  عبدالعزيــز  وأشــاد 
الطاقميــن اإلداري والفنــي لمنتخبنــا الذيــن حرصــوا علــى 
إعــداد الالعبيــن بأفضل صــورة لخوض غمار المنافســات، 
الســابقة، كمــا أشــاد  الفتــرة  المتميــزة طــوال  وجهودهــم 

بجهــود الالعبين الطيبة التي قــادت منتخبنا لنيل صدارة 
الميداليــات  مــن  جيــد  بعــدد  األول  اليــوم  فــي  الترتيــب 

الملونة.
وثمــن عبدالعزيــز متابعــة واهتمــام رئيــس بعثــة منتخبنــا 
الوطنــي نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي اللعــاب القــوى 
أمــور  لكافــة  الكبيريــن  جــالل،  بــن  عبداللطيــف  محمــد 
منتخبنــا، وتقديــم كافــة أوجه الدعــم والمســاندة وتذليل 
العقبات والصعوبات التي تواجه بعثة منتخبنا المتواجدة 

حاليا في الدوحة.

سلوى عيد: التركيز نحو بطولة العالم 
عبــرت عــداءة منتخبنــا الوطنــي ســلوى عيد عــن فرحتها 

الكبيرة بتحقيق ذهبية سباق 400 متر عدو للسيدات.
ســلوى صاحبــة الميداليــة الفضيــة لســباق 400 متــر فــي 
بطولــة العالــم أللعــاب القوى بلنــدن 2017، اجتــازت الدور 
قبــل  ثانيــة،   52:29 بزمــن  لمجموعتهــا  متصــدرة  األول 
أن تفــوز فــي الــدور النهائــي محققــة زمــن بلــغ 51:34 هــو 

األفضل لها حتى اآلن لهذا الموسم.
وقالت ســلوى في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد نهاية 
مراســم التتويــج، إن تركيزهــا األكبــر يتجــه نحــو بطولــة 

فــي  الــذي حققتــه  الوقــت  بــأن  المقبلــة، مضيفــة  العالــم 
البطولــة هــو األفضل لها هذا الموســم، مشــيرة في الوقت 

نفسه إال أن الطريق ال زال طويال حتى بطولة العالم.
وأكــدت ســلوى أن هدفهــا هو الفــوز بذهبية العالــم، وذلك 

بعد أن نالت الميدالية الفضية في لندن 2017.
وأضافــت أن مــا تحقق في اآلســيوية يعتبر نتاجا طبيعيا 
للمجهــودات الكبيرة التي تقدمها ولإلمكانات التي وفرت 
لــه، ولذلــك فهي تدخل كل البطــوالت بتركيز عال، وتبذل 

كل جهدها من أجل الفوز باأللقاب.
وأكدت بأن الســباق كان قويًا والمنافســة لم تكن سهلة مع 
العــداءات األخريــات، مشــيرة أال أنهــا كنــت مصممــة على 
تحقيق الميدالية الذهبية رغم المنافسة الكبيرة خصوصا 
مــن جانــب العداءتيــن الكازخســتانية والهنديــة، وهــذا ما 
جعــل الســباق مثيــرًا حتــى نهايته، خصوصًا فــي ظل هذا 

التنافس.
وقدمــت ســلوى شــكرها لالتحــاد البحريني أللعــاب القوى 
بقولهــا إن اإلنجــاز مــا هــو إال ثمــرة العمــل الــذي يقــوم بــه 
االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى لنا كعدائيــن وعداءات، 
من خالل اإلعداد القوي والمعســكرات الخارجية من أجل 

تقديم أفضل صورة، إضافة إلى تذيل الصعوبات كافة.

تتويج نورة بفضية الكرة الحديدية

تتويج عباس أبوبكر بفضية 400 متر

هاجر الخالدي خالل نصف نهائي 100 مترسلوى عيد خالل المؤتمر الصحافي

شاني متوجا بذهبية الـ 10 آالف متر أمينات يوسف تنال فضية 400 متر حواجز

فرحة أمينات بفضية 400 متر حواجز

عباس أبوبكر صاحب فضية 400 متر

شاني متوجا بفضية الـ10 آالف متر

“أحمر القوى” يضيف فضيتين جديدتين في اآلسيوية
نـــهـــائـــيـــات ــي 4  ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ الـ الـــحـــســـم  ــع  ــ مـ مــنــتــخــبــنــا عـــلـــى مــــوعــــد 

الدوحة - محمد الدرازي

سيطرة بحرينية على سباق العشرة آالف

حصاد منتخبنا

الوقت / المسافةالسباقالالعبالميدالية

 15:28:د5000م سيداتوينفرد موتيليالذهبية

51:34 ث400م سيداتسلوى عيدالذهبية

8:25:27 د3000م موانع رجالجون كيبتالذهبية

28:26:30 د10000م رجالداويت فيكادوالذهبية

28:31:30 د10000م رجالحسن شانيالفضية

15:29:00 د5000م سيداتبونتيو ايداوالفضية

18.00 مالكرة الحديدية سيداتنورة جاسمالفضية

56:39 ث400م حواجز سيداتأمينات يوسفالفضية

45:14 ث400م رجالعباس أبوبكرالفضية



يترشــح رئيــس لجنة الصحافييــن الرياضيين 
أحمــد كريــم رســميا النتخابــات مجلــس إدارة 
االتحــاد العربــي للصحافــة الرياضيــة )اللجنــة 
التنفيذية( والتي ستجرى يوم “األحد” المقبل 
28 أبريــل الجاري في العاصمة األردنية عمان 
النتخــاب مجلــس جديــد للــدورة االنتخابيــة 
القادمة، في الوقت الذي حسم األردني محمد 
جميــل عبدالقــادر منصــب الرئاســة بالتزكيــة؛ 
نظــرا لعدم تقدم أي مرشــح لمنافســته. ووفقا 
لقائمــة المرشــحين التــي أعلــن عنهــا االتحــاد 

العربــي للصحافــة الرياضيــة لكافــة مناصــب 
النائــب األول  االتحــاد، فقــد ترشــح لمنصــب 
لرئيــس االتحــاد عــن قــارة آســيا تركــي صالح 
العواد من المملكة العربية الســعودية، وســالم 
الحبســي مــن ســلطنة عمــان ، فيمــا فاز حســن 
خلف هللا من جمهورية مصر العربية بالتزكية 
علــى منصــب النائــب األول عن قــارة إفريقيا. 
ويتنافس 10 مرشحين على 8 مقاعد لعضوية 
اللجنــة التنفيذيــة، وهــم: الزميــل أحمــد كريم 
ممثــل مملكــة البحرين، بــدر الدين اإلدريســي 
من المملكة المغربية، عبدهللا طالب المري من 
قطر، هادي عبدهللا من جمهورية العراق، إياد 

ناصر من الجمهورية العربية الســورية، رشــيد 
نصــار مــن الجمهوريــة اللبنانيــة، ياســر عائس 
زناقــي  حســين  الســودانية،  الجمهوريــة  مــن 
مــن الجمهوريــة الجزائريــة، رجــاء الســعداني 
مــن الجمهوريــة التونســية، بشــير ســنان مــن 
فلســطين  عــن  فضــا  اليمنيــة،  الجمهوريــة 
التــي تحتفــظ بمقعــد دائــم باللجنــة التنفيذية 
وائــل  لــه  والمرشــح  األساســي  للنظــام  وفقــا 
الشــيوخي. وعلــى هامش االنتخابات ســيقام 
بتاريــخ 27 أبريــل احتفــال عيــد اإلعامييــن 
الرياضييــن العــرب الحادي عشــر الــذي يقيمه 
االتحــاد العربــي للصحافة الرياضيــة بالتعاون 

الرياضــي،  لإلعــام  األردنــي  االتحــاد  مــع 
وســوف يتــم في االحتفــال تكريــم كوكبة من 
نجــوم اإلعــام الرياضــي فــي الوطــن العربــي 
ممــن قدمــوا العطــاء المميــز والجهــد الخاق، 
وســاهموا بالنهضة التي وصلت اليها الرياضة 
فــي الوطــن العربي الكبير. يشــار إلــى أنه منذ 
تأســيس االتحــاد العربــي للصحافــة الرياضية 
العام 1972 لم يتقدم أي بحريني من الوســط 
اإلعامــي الرياضــي للترشــح لعضويــة اللجنة 
التنفيذيــة ليكــون الزميــل أحمــد كريــم، وهــو 
رئيــس القســم الرياضــي بصحيفــة البــاد أول 

مرشح من مملكة البحرين.

كريم يترشح لعضوية االتحاد العربي للصحافة الرياضية

افتتحــت لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينية التســجيل لمهرجــان ناصر بن 
حمد الرمضاني الشــعبي الذي يقام في شــهر رمضان وذلك أمس )اإلثنين( عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا 

المهرجان.

 وستستقبل لجنة رياضات الموروث 
الشعبي طلبات المشاركة في األلعاب 
الشعبية واإللكترونية التي يتضمنها 
https://( الموقــع  عبــر  المهرجــان 
حيــث   ،)almawroothbh.com
إلكترونيــة  اســتمارة  هنــاك  ســتكون 
مختلــف  فــي  للتســجيل  مخصصــة 

األلعاب.
فــي  مفتوحــا  التســجيل  وســيكون   
مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي 
البحرينييــن  للمواطنيــن  الشــعبي 
لجنــة  تدعــو  إذ  أيضــا،  والمقيميــن 
رياضات الموروث الشــعبي الجمهور 
بالرياضــات  والمهتميــن  الكريــم 
الشــعبية بالمبــادرة بالتســجيل لهــذا 
المهرجــان الذي يعــد األول من نوعه 

على مستوى مملكة البحرين.

ويجــب علــى المشــارك أن يســتوفي 
يتمكــن  حتــى  المطلوبــة؛  الشــروط 
مــن إتمــام عمليــة التســجيل منهــا أال 
يقــل عمر المشــارك عن 16 عاما، وأن 
يلتــزم بكافة التعليمــات الصادرة عن 
اللجنــة المنظمة، عــاوة على ارتداء 
الــزي  ويفضــل  الائقــة  المابــس 
الرســمي البحرينــي، إضافة لشــروط 
أخرى تتعلق بكل مسابقة على حدة. 
 ويتضمــن مهرجــان ناصــر بــن حمــد 
الرمضاني الشــعبي عــدد من األلعاب 
الشعبية هي الكيرم )فردي وزوجي(، 
الدومينــو  الشــطرنج،  الدامــة، 
“الدومنة”، الكوت سداســي “بوستة”، 
الهانــد، الســجن “لــودو”، إضافــة إلــى 
األلعاب اإللكترونية المتمثلة في كرة 

القدم “فيفا” وكرة السلة والببجي.

 ويأتي إقامة مهرجان ناصر بن حمد 
الرمضاني الشعبي بتوجيهات كريمة 
لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل  مــن 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
حيــث يحــرص ســموه يحــرص علــى 
إثراء الفعاليــات الرمضانية للمجتمع 
البحرينــي مــن خال إقامــة مهرجان 
المعروفــة  الشــعبية  لأللعــاب  منظــم 
لــدى المجتمــع البحرينــي قديمــا وال 

يزال الناس يمارسونها.
باالستفســار  للراغبيــن  يمكــن  كمــا 
صفحــة  علــى  الدخــول  والتســجيل 
الشــعبي  المــوروث  رياضــات  لجنــة 
التابعــة للجنــة األولمبية فــي تطبيق 
التواصل االجتماعي انســتغرام على 

يوجــد  حيــث   ،)mawroothbh@(
رابــط التســجيل ومعلومات أكثر عن 

هذا المهرجان. 
ويســتمر باب التسجيل في مهرجان 
ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي 

مفتوحــا حتــى يــوم 2 مايــو، حيــث 
مــع  المنظمــة  اللجنــة  ســتتواصل 
الجــداول  اعتمــاد  قبــل  المشــاركين 
الرســمية لمســابقات المهرجــان الذي 
ســيقام فــي مدينة عيســى الرياضية 

بالقــرب من اســتاد البحريــن الوطني 
بالرفاع.

كمــا يشــمل مهرجــان ناصــر بــن حمد 
الرمضانــي الشــعبي الــذي يبــدأ فــي 
الكريــم،  رمضــان  شــهر  مــن  األول 
ويســتمر حتــى العشــرين منــه علــى 
مهرجــان ترفيهــي وعائلــي مصاحب 
مثل معارض األسر المنتجة ومنطقة 
خاصــة بألعــاب األطفــال، فضــا عــن 
مــن  آخــر  وعــدد  المتنقلــة  المطاعــم 

الفعاليات الترفيهية.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ــل ــب ــق ــم ال ــو  ــ ــاي ــ م  2 ــر حـــتـــى  ــمـ ــتـ ــسـ ويـ ــي  ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ اإلل ــع  ــ ــوق ــ ــم ــ ال عـــبـــر 

افتتاح التسجيل لمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي

الثالثاء 23 أبريل 2019 
18 شعبان 1440

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

اتحاد الترايثلون

شــارك عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيــس االتحاد 
البحرينــي لفنــون القتــال المختلطة رئيــس االتحاد البحرينــي للمصارعة 
خالــد عبدالعزيــز الخياط باجتمــاع الجمعية العمومية لاتحاد اآلســيوي 
للمصارعــة، والــذي عقــد يــوم أمــس بمدينــة شــيان بجمهوريــة الصيــن 
األعضــاء  الوطنيــة  االتحــادات  جميــع  حضــور  شــهد  والــذي  الشــعبية، 
باالتحاد القاري، حيث يأتي هذا االجتماع على هامش استضافة الصين 

منافسات بطولة آسيا للماكمة في الفترة -22 24 أبريل الجاري. 
وقــد بــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة من جانــب رئيس االتحاد اآلســيوي 
للمصارعــة، بعدهــا ناقــش االجتمــاع العديد من المواضيــع المدرجة على 
جدول األعمال، ومن أبرزها تعزيز أطر التعاون المشترك بين االتحادات 
الوطنية، والســعي نحو الترويج والتســويق األمثل لبطوالت االتحادات 
ودعــم برامــج االتحــاد اآلســيوي للنهــوض بهــذه الرياضــة على مســتوى 

اآلسيوي. 
وأكــد رئيــس االتحــاد خالد عبدالعزيــز الخياط أن المشــاركة في اجتماع 
الجمعية العمومية لاتحاد اآلسيوي للمصارعة، يأتي ترجمة لتوجيهات 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة؛ للنهــوض 
برياضة المصارعة البحرينية وتأكيد حضورها الخارجي آسيويا ودوليا، 
وتعزيــز دور مملكــة البحريــن فــي بنــاء العاقــات الثنائية المشــتركة مع 

االتحــادات الوطنيــة؛ مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى هــذه الرياضــة، بمــا 
ينعكس على إحراز المزيد من اإلنجازات والوصول إلى األولمبياد. 

بعدهــا، التقى رئيس االتحاد بأفراد المنتخب الوطني للماكمة والمكّون 
من: المدرب شميف شمييف، والمصارعين آدم باتيروف، وحاجي محمد، 
حيث نقل لهم تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدا خال 
اللقاء أهمية الظهور بالمستوى الذي يليق برياضة المصارعة البحرينية، 
والمنافســة علــى إحــراز نتائــج إيجابيــة فــي هــذه المشــاركة، مضيفــا أن 
الحظــوظ جميعهــا متســاوية بين المنتخبات المشــاركة قبل بدء انطاق 

المنافسات، معربا عن ثقته بالمصارعين.

أكد األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين أن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم منح مملكة البحرين استضافة 
تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاما 2020، إذ ستقام التصفيات في البحرين خالل شهر نوفمبر من العام الجاري )2019(.

وأوضــح إبراهيــم البوعينيــن أن االتحــاد 
الــدول  أعلــن عــن  القــدم  لكــرة  اآلســيوي 
المســتضيفة لتصفيــات كأس آســيا تحــت 
19 عاما )فئة الشــباب(، إذ ســتكون مملكة 
المســتضيفة  الــدول  إحــدى  البحريــن 
خــال  المجموعــات  إحــدى  لمباريــات 
نوفمبــر المقبــل، وذلــك عــن منطقــة غــرب 

آسيا.
البحرينــي  االتحــاد  أن  البوعينيــن  وبيــن 
لكرة القدم وبتوجيهات من رئيس مجلس 
إدارة االتحــاد الشــيخ علــي بــن خليفة آل 
اســتضافة  علــى  دائمــا  يحــرص  خليفــة 
مختلــف البطــوالت والفعاليــات، خصوصا 
بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققــه االتحــاد 
في مناســبات سابقة مختلفة أبرزها كأس 
آسيا تحت 19 عاما في 2016، إضافة إلى 

االســتضافة حديثــا لتصفيات كأس آســيا 
تحــت 23 عامــا 2020، والتــي أقيمــت في 
مــارس الماضــي عبــر اســتضافة مباريــات 

المجموعــة الخامســة، والتــي تأهل عبرها 
واســتحقاق  بجــدارة  األولمبــي  منتخبنــا 
إلــى النهائيات اآلســيوية للمرة األولى في 

تاريخه.
البحرينــي  االتحــاد  أن  البوعينيــن  وأكــد 
لكــرة القــدم ســيبدأ بتفعيــل كافــة األمــور 
للخــروج  تمهيــدا  باالســتضافة؛  المتعلقــة 
بأفضــل صــورة تنظيميــة تعكــس الوجــه 
المشــرق لمملكــة البحريــن فــي احتضــان 

مختلف الفعاليات والبطوالت الرياضية.
تصفيــات  فــي  البحريــن  وستســتضيف 
 6 أصــل  مــن  مجموعــة  عامــا   19 تحــت 
مجموعات مخصصة لمنطقة غرب آســيا، 
إذ ستضم 5 مجموعات بواقع 4 منتخبات 
مجموعــة  إلــى  إضافــة  مجموعــة،  لــكل 

واحدة تضم 5 منتخبات.

اختتــم منتخبنــا الوطنــي للماكمــة مشــاركته 
في بطولة آسيا للماكمة، التي ينظمها االتحاد 
الجــاري  أبريــل   27 للماكمــة حتــى  اآلســيوي 

بالعاصمة التايلندية بانكوك. 
وقد شــارك المنتخب في هذه البطولة في فئة 
الرجــال “وزن 52 كيلوجرامــا” بالماكــم بــال 
محمــد، وشــارك فــي فئــة الســيدات “وزن 51 

كيلوجراما” بالماكمة نور النساء جان. 
الــدور  منافســات  مــن  المنتخــب  خــرج  وقــد 
األول مــن البطولــة، حيــث خســر الماكــم بال 
محمــد أمــام الماكــم الصينــي توبــو وي بقــرار 
لجنــة الحــكام، بعــد أن انتهــى النــزال بتعــادل 
الماكميــن، إال أن قــرار اللجنــة حســم األمــور 
لصالــح الماكــم الصينــي. وخســرت الماكمــة 
الكوريــة  الماكمــة  أمــام  جــان  النســاء  نــور 
الجنوبيــة بانغ شــول مــي، والتــي تعتبر إحدى 

المرشحات لنيل ذهبية هذا الوزن. 
الوطنــي  المنتخــب  مــدرب  أكــد  جانبــه،  مــن 
للماكمــة المدرب اإلنجليــزي توني ديفيس أن 

هــذه المشــاركة تعــد فرصــة كبيــرة للماكميــن 
الكتســاب الخبــرة واالحتــكاك واالعتيــاد علــى 
أجــواء المنافســات القارية، خصوصا وأن هذه 
المشــاركة تعد األولى للمنتخــب البحريني في 
هذه البطولة، مضيفا أن هذه المشاركة ستعود 
بالفائــدة الكبيــرة على رفــع مســتوى الاعبين، 
ليكونا مســتعدين للمشــاركات القادمة، مشــيرا 

إلــى أن االتحــاد البحرينــي للماكمــة برئاســة 
خطــة  وضــع  قــد  الخيــاط،  عبدالعزيــز  خالــد 
لتطويــر رياضــة الماكمــة البحرينيــة وتهيئــة 
األجواء المناســبة الحتضــان العناصر المميزة، 
علــى الشــكل الــذي يخــدم الهــدف الرئيس في 
المنافســة،  قــادر علــى  قــوي  تكويــن منتخــب 

والوصول لألولمبياد في المرحلة القادمة.

عقد مجلس إدارة االتحاد البحريني للترايثلون اجتماعه األول برئاســة عبدهللا عبدالســالم، مســاء أمس الســبت في مقر 
االتحاد بضاحية السيف.

وتــم خــال االجتمــاع عــرض الرئاســة 
الفخريــة لاتحــاد علــى رئيــس االتحاد 
الرياضي البحريني للجامعات، الرئيس 
الســابق لاتحــاد البحرينــي للترايثلــون 
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  صقــر  الشــيخ 
وقــد قبل هــذا العــرض ليكــون الرئيس 
الفخري لاتحاد البحريني للترايثلون.

مــي  تزكيــة  االجتمــاع  تــم خــال  كمــا 
الحاجــي لمنصب نائــب رئيس االتحاد، 
وإبراهيــم عبــدهللا لمنصب أمين الســر، 
األميــن  لمنصــب  األنصــاري  وفاطمــة 

المالي.
يذكــر أن االتحاد البحرينــي للترايثلون 
يعــد أول اتحاد رياضي بحريني تتمتع 
مجلــس  مقاعــد  بغالبيــة  المــرأة  فيــه 
اإلدارة، ممــا يــدل علــى حــرص القيادة 

الرشــيدة فــي تمكين المــرأة والثقة في 
قدرتهــا علــى العمــل اإلداري الرياضــي 
على المســتويات كافــة، والتي تنبع من 

كــون المــرأة البحرينيــة تتمتــع بكفــاءة 
عاليــة، وقــد أثبتت قدرتهــا على خدمة 

المملكة.

من مشاركة الخياط في الكونغرس

  إبراهيم البوعينين

جانب من المنافسات

اجتماع االتحاد البحريني للترايثلون

التقــى أفراد المنتخب الوطني المشــارك في بطولة آســيا

البوعينين: الخروج بأفضل صورة تنظيمية تعكس الوجه المشــرق للمملكة

ديفيس: المشاركة تعد فرصة كبيرة للمالكمين الكتساب الخبرة واالحتكاك

اتحاد الترايثلون يعقد اجتماعه األول برئاســة عبدالسالم

الخياط يشارك في “كونغرس” االتحاد اآلسيوي للمصارعة

البحرين تستضيف تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاًما

منتخبنا يختتم مشاركته بآسيوية المالكمة

منح صقر بن سلمان الرئاسة الفخرية
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أحمد كريم

المهرجان يعد 
األول من نوعه 

على مستوى 
مملكة البحرين

 أول مرشح 
من مملكة 

البحرين منذ 
تأسيس االتحاد 

العام 1972

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية



sports@albiladpress.com

الثالثاء
23 أبريل 2019 

18 شعبان 1440

بدأ مجلس إدارة نادي العروبة برئاسة محمود القصاب أولى الخطوات اإلدارية والفنية الستقبال أهم األحداث الرمضانية التي 
ينظمهــا النــادي خــال الشــهر الكريــم، والتي تتمثل في بطولة المرحوم جاســم محمد فخــرو الرمضانية المفتوحة للشــطرنج رقم 

)43( رئيس النادي السابق، والتي تقام تحت رعاية ومتابعة عائلة فخرو ولم يتبق على بدء انطاق البطولة سوي أيام قصيرة.

بالنــادي  الشــطرنج  لجنــة  رئيــس  وأكــد 
اإلدارة  مجلــس  إن  القصــاب  محمــود 
يتابــع تنظيــم هــذا الحــدث الشــطرنجي 
المحلــي المهــم متابعة دقيقــة لرغبة من 
رئيس وأعضاء اإلدارة أن يحقق النجاح 
النجاحــات  سلســلة  ويواصــل  المنشــود 
التــي بــدأت منــذ العــام 1976 فــي مقــر 

النادي السابق بشارع الزبارة.
وأشــار إلــى أن إدارة النــادي جهــزت منذ 
اآلن قاعــة إبراهيــم خليــل كانــو لتكــون 

المشــاركين  بيــن  للمنافســة  مســرحا 
مــن الجنســين ســواء مــن داخــل مملكــة 

البحرين أو خارجها.
وقــال: بإمــكان الراغبيــن فــي المشــاركة 
الحضــور إلــى مقــر النــادي فــي الجفيــر 
لتقديم طلباتهم الرســمية منذ اليوم إلى 
حيــن موعــد افتتــاح البطولة ومشــاركة 

الطلبة بالمجان.
ونــوه محمود حميــدان بالجهود الكبيرة 
التي تبذلها الصحافة الرياضية المحلية 

مــن خــال التعاون المشــترك بينها وبين 
إدارة النادي لنشر كل التفاصيل الخاصة 
بالبطولــة والنتائج اليومية لها وقال: إن 
الصحافة شــريان مشــترك من أجل دعم 
حياة واســتمرار هذه البطولة التاريخية 

التي بدأت تقترب من نصف قرن.
اعتمــد  قــد  اإلدارة  أن مجلــس  وكشــف 
اللجنــة المنظمة للبطولة، وتضم محمود 
الكريــم  عبــد  والمخضــرم  حميــدان، 
القيــم  أحمــد  اإلدارة  وعضــو  محســن، 

خــال  الحــكام  تســمية  ســيتم  وقــال: 
اليومين المقبلين.

القادمــة  البطولــة  تحقــق  أن  وتمنــى 
الشــطرنج  نجــوم  طموحــات  كل 

البحرينيين والعرب المقيمين واألجانب 
والمشاركين من الداخل والخارج.

جاسم فخرو كريم محسن محمود حميدان

“العروبة” يبدأ استعداداته لـ “فخرو الرمضانية 43”
1976 العــام  منــذ  الشــطرنج  للعبــة  المنشــود  النجــاح  تحقيــق  القصــاب: 
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األهلي يضمن لقب دوري الدرجة الثانية

منتخب القوى لذوي العزيمة يواصل استعداداته

ــق ــح ــل ــم ــرة إلــــــى ال ــ ــتـ ــ ــدوري الــــمــــمــــتــــاز.. وسـ ــ ــ ــل ــ ــ الـــبـــســـيـــتـــيـــن يـــتـــأهـــل ل

ــة الــعــالــم ــبــطــول ــة ل ــل ــؤه ــم ــرب الـــدولـــيـــة الـــرابـــعـــة ال ــغ ــم ــة ال ــول ــط ــي ب ــة فـ ــارك ــش ــم ال

حســم األهلــي لقــب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، رســميا، بعــد أن حقق فوزا كبيرا 
علــى قالــي بســبعة أهــداف مقابــل واحد، فــي اللقاء الــذي جمع الطرفيــن، أمس، على 

ملعب النجمة، ضمن منافسات الجولة 17 للمسابقة.

بجــدارة  الــدوري  لقــب  األهلــي  وحقــق 
لــم يخســر  أنــه  إذ  كبيريــن،  واســتحقاق 
حتــى اآلن في الــدوري، وتبقت له مباراة 
الــذي  البســيتين  الوصيــف  مــع  واحــدة 
ضمن تأهله هو اآلخر للدوري الممتاز بعد 

تخطيه التضامن أمس بنتيجة )8-0(.
وســجل أهــداف األهلــي كل من:مجتبــى 
عبدعلي )هدفين(، حســين سلمان، مهدي 
إبراهيــم  ســيد  العصفــور،  باقــر  حميــدا، 
علوي ومهدي طرادة، فيما ســجل هدفي 

قالي الوحيد إبراهيم الختال.
وفــي اللقــاء الثانــي، تمكن البســيتين من 
العــودة إلــى الــدوري الممتــاز بعــد غيابــه 

فــي األعوام األخيرة، إذ حقق فوزا كبيرا 
هــو اآلخر على حســاب التضامن بثمانية 
التــي  المبــاراة  أهــداف دون مقابــل فــي 

أقيمت على ملعب الرفاع.
ســجل أهداف البســيتين كل من:عبدهللا 
الســاطنة  ســلطان  أهــداف(،   3( دعيــج 

)هدفين(، ماركوس، أوجنبجي وفتاي.
وفــي لقــاء احتضنــه ملعب مدينــة حمد، 
المؤهــل  الثالــث  المركــز  ســترة  ضمــن 
بثامــن  التــي ســتجمعه  الملحــق  لمبــاراة 

دوري ناصر بن حمد الممتاز.
وجــاء تواجــد ســترة فــي المركــز الثالــث 
بعــد فــوزه الكبيــر علــى االتفــاق بنتيجــة 

.)7-1(
محمــد  )هدفيــن(،  لســترة:دييغو  ســجل 
عبدالنبــي، محمــد أحمــد )هدفيــن(، ســيد 
فيمــا  العريبــي،  ومحمــود  علــوي  قاســم 

سجل محمد عبدالجبار لاتفاق.

وفــي اللقــاء الرابــع أمــس، اختتــم مدينة 
عيســى مشــواره في الدوري بفــوزه على 

البحرين بنتيجة )3-1(.
ســجل لمدينــة عيســى: فهــد عبداللطيف 
وســجل  عبــدهللا،  وعمــاد  )هدفيــن( 

للبحرين:عبدالرحمن سعيد.
ترتيــب  فــإن  أمــس،  نتائــج  علــى  وبنــاء 
الدوري صار كاآلتي:األهلي 41 نقطة من 
15 مبــاراة، البســيتين 35 نقطــة مــن 15 
مبــاراة، ســترة 31 نقطــة مــن 15 مبــاراة، 

مدينــة عيســى 29 نقطــة مــن 16 مباراة، 
االتحاد 25 نقطة من 15 مباراة، البحرين 
15 مــن 15، التضامــن 10 مــن 15، قالــي 
6 مــن 15، وأخيرا االتفاق بنقطة وحيدة 

من 15 مباراة.

يواصــل وفــد اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة 
اســتعداداته  العزيمــة  لــذوي  القــوى  أللعــاب 
وتحضيراتــه فــي معســكره الخارجــي الــذي 
يقيمه في المغرب اســتعدادا لبطولة المغرب 
الدوليــة الرابعة أللعاب القوى لذوي العزيمة، 
المغــرب  تســتضيفها  أن  المقــرر  مــن  والتــي 
شــهر  مــن   28 وحتــى   21 مــن  الفتــرة  فــي 
أبريل الجــاري، وتعتبر هذه البطولة تأهيلية 
لبطولــة العالــم التــي ســتقام فــي دبــي فــي 

نوفمبر المقبل. 
ويتطلع الجهاز الفني لتجهيز الفريق بافضل 
االســتعدادات مــن خــال اختبــارات بدنيــة 
األحمــال،  وتدريبــات  والاعبــات  لاعبيــن 
وقيــاس  الفنيــة،  التدريبــات  إلــى  إضافــة 
جانــب  إلــى  والاعبــات  الاعبيــن  مســتوى 
التأقلم مع أجواء المنافسة، وصوال لتحقيق 
مــن  القصــوى  والفنيــة  البدنيــة  االســتفادة 

المعســكر واســتغاال لعامــل الطقــس، حيــث 
حرصــت ادارة اللجنــة البارالمبيــة البحرينية 
علــي تطويــر الاعبيــن والمدربيــن والفنيــن 
والتثقيفيــة  التدريــب  مجــاالت  جميــع  فــي 
دور  مــن  تلعبــه  مــا  إلــى  نظــرا  الرياضــي؛ 

الــى  وتحفيــز  معنويــات  رفــع  فــي  إيجابــي 
جلــب البطــوالت واإلنجــازات خصوصــا قبل 
المشــاركة في البطوالت الخارجية؛ لتحقيق 
أفضــل النتائــج في هــذه البطولــة الخارجية 
المهمــة، وحصــد أكبــر عــدد مــن الميداليــات 

يتــرأس  حيــث  البحريــن،  لمملكــة  الملونــة 
الوفــد ســارة الشــاوي القائــم بأعمــال األمين 
العــام للجنة البارالمبيــة البحرينية، واإلداري 
يوســف  الرمــي  ومدربــي  نجــم،  عبــدهللا 
الرفاعــي وســلطان عبــدهللا حامــد، ومدربي 

وحســين  محمــد  يوســف  البدنيــة  اللياقــة 
إبراهيم وأحمد فهد جاســم، ومدربي الجري 
علــى الكراســي المتحركــة رمضــان يوســف 

وعلي الغزال. 
 فيما يمثل الفريق البحريني كا من: فاطمة 

عبدالــرزاق صفــر، روبا يوســف العمــري، أمل 
أحمد فردان، عبدهللا الشاوي، أحمد مشيمع، 
مريــم صابــر الحميــدي، زهــرة علــي الكليــب، 
علي منصور، محمد جاســم، إلياس الياســي، 

محمود العرادي، سعد محمد، نصار الوقزه.

الرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية

من لقاء سترة واالتفاق فرحة البسيتين تكررت 8 مرات

وكاالتوكاالت

قــال لــؤي الســبيعي رئيــس االتحاد الســعودي، إن عدم إعان اســم مــدرب المنتخب األول، 
الــذي ســيخلف خــوان بيتــزي، يأتي في ظل انتظــار نتائج االنتخابات، التي ســتحدد رئيس 

وأعضاء مجلس اتحاد الكرة، والمقرر إقامتها خال الشهرين المقبلين.

األنبــاء  لوكالــة  خــاص  مصــدر  وأضــاف 
األلمانيــة، أن 4 مدربيــن مدرجيــن فــي ملــف 
االنتظــار لبــدء التفــاوض معهم خــال الفترة 
روبرتــو  اإلســباني  رأســهم  وعلــى  المقبلــة، 
مارتينيز مدرب بلجيكا، والبرتغالي كارلوس 
كيــروش الــذي تولــى تدريب منتخــب إيران 
منــذ عــام 2011 وحتــى نهايــة بطولــة كأس 

آسيا 2019.
يورجــن  األلمانــي  اســم  الملــف،  يحمــل  كمــا 
كلينســمان المــدرب الســابق لمنتخــب ألمانيــا 
وبايرن ميونخ، وكذلك مدرب منتخب تركيا 

السابق، الروماني ميرتشا لوتشيسكو.

تلفزيونيــة،  مقابلــة  فــي  الســبيعي  وأوضــح 
أن األســلوب التكتيكــي الــذي انتهجه بيتزي، 
كان يرتكــز علــى االســتحواذ المســتمر علــى 
الكرة، لكن المشــكلة كانت في افتقاد اللمسة 
التهديفيــة، وهــو مــا يعني أن المــدرب القادم 
عليــه أن يطبــق نفــس األســلوب لكــن بقــدرة 

تهديفية أفضل.
وتولــى بيتــزي، تدريــب المنتخــب الســعودي 
فــي نوفمبــر 2017 وقــاد الفريــق فــي كأس 
العالــم 2018 بروســيا، وخــرج المنتخــب مــن 
روســيا  أمــام  بخســارتين  المجموعــات  دور 
وأوروجــواي قبــل أن يفــوز علــى المنتخــب 

المنتخــب  بيتــزي،  قــاد  كذلــك  المصــري. 
التــي   2019 آســيا  كأس  فــي  الســعودي 
مــن  الفريــق  وخــرج  اإلمــارات،  اســتضافتها 
دور الســتة عشــر بالخســارة أمــام المنتخــب 
الســعودي،  المنتخــب  وينتظــر  اليابانــي. 
المشــاركة في التصفيات المشــتركة المؤهلة 
لــكأس العالــم 2022 فــي قطــر وكأس آســيا 

2023، اعتبارا من سبتمبر المقبل.

بعد حصد نادي باريس سان جرمان لقب الدوري الفرنسي، حطم النجم 
البرازيلــي، دانــي ألفيــش، مدافــع الفريــق رقمــا قياســيا اســتمر لســنوات 

طويلة في جعبة نجم منتخب مصر السابق حسام حسن.
وذكــرت صحيفــة “الصــن” البريطانيــة في تقريــر لها أن النجــم البرازيلي 
)36 عامــا(، بــات األحــد، الاعب األكثر تتويجا باأللقــاب في العالم بعدما 
بلــغ رصيــده 42 لقبــا، ممــا يجعل منــه نظريا أنجح العب فــي تاريخ كرة 
القــدم”. وأوضحــت الصحيفــة: “التتويــج بلقب الدوري الفرنســي يجعل 
ألفيش متقدما على حســام حســن األيقونة المصرية، والذي سيطر على 
مســابقات الــدوري والــكأس فــي باده رفقــة األهلي والزمالــك كما حقق 

بطوالت أخرى ليبلغ رصيده اإلجمالي 41 لقبا”.
وحمــل حســن لقــب األكثر تتويجا منفردا برصيــد 41 لقبا منذ أحرز لقبه 

األخير، وكان التتويج مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا عام 2006.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن حســام حســن، المديــر الفنــي الحالــي لفريق 
ســموحة، لــم يكن المصري الوحيد الذي ورد اســمه فــي القائمة الباررزة، 

بل توأمه إبراهيم حسن أيضا.
وجاء في التقرير أن “اإلسباني أندريس إنييستا فاز بـ37 لقبا، بالتساوي 
مــع البرازيلــي ماكســويل زميلــه الســابق في برشــلونة، والمصــري اآلخر 

إبراهيم حسن”.
وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على مسيرة داني ألفيش واأللقاب 
التي حصل عليها، مشيرة إلى أنه بدأ مسيرته في فريق باهيا البرازيلي 
محققــا معــه 3 ألقاب، قبل أن ينتقل لـ إشــبيلية اإلســباني ويفوز معه بـ5 
ألقاب أخرى. ولفتت إلى أن الفترة األبرز في مسيرة ألفيس كانت رفقة 
برشــلونة عندمــا فــاز بـــ23 بطولــة مختلفة، كمــا أنه فاز رفقــة يوفنتوس 

بلقبين، قبل أن يحصد 5 ألقاب مع فريقه الحالي باريس سان جرمان.
كما أن نجاحات ألفيش ليســت قاصرة على األندية، إذ فاز بـ4 ألقاب مع 

الفئات العمرية المختلفة لمنتخب البرازيل.

كلينســمان واأللمانــي  وكيــروش  مارتينيــز  بــات الالعــب األكثــر تتويًجــا باأللقــاب فــي العالمأبرزهــم 
بعد 13 عاما.. ألفيش يحطم رقم حسام حسن4 مرشحين لخالفة بيتزي لقيادة “األخضر”

حسام حسن وألفيشخوان بيتزي

أحمد مهدي
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عقــدت اللجنــة التنظيمية لكرة الســلة بدول مجلس التعاون اجتماعــا بمملكة البحرين 
ناقشــت فيــه اعتمــاد عدد من البطوالت للعــام 2019، وكذلك العديد من األمور المهمة، 
وكان هــذا االجتمــاع علــى هامــش بطولــة الخليــج التاســعة والثالثين لألنديــة، والتي 
يســتضيفها نــادي المنامــة مــن 20 لغايــة 27 أبريــل الجــاري، وافتتــح االجتمــاع رئيــس 
االتحاد البحريني لكرة الســلة  ســمو الشــيخ عيســى بن علي، فيما ترأسه رئيس اللجنة 
التنظيميــة الخليجيــة اإلماراتــي عبــد اللطيــف الفــردان، ومثل االتحــاد البحريني لكرة 

السلة فيه عضو اللجنة التنظيمية ناصر القصير.

وتضمــن جــدول األعمــال مواضيــع عدة، 
منهــا اعتمــاد محضــر االجتمــاع الســابق، 
ومناقشــة موعــد ومــكان إقامــة بطوالت 
وبطولــة  للرجــال  الخليــج  منتخبــات 

الشباب.
اللجنــة  وأعضــاء  رئيــس  أعــرب  وقــد 
التنظيمية في مستهل االجتماع عن بالغ 
التقدير والشكر لرئيس االتحاد البحريني 
لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيسى بن علي 
آل خليفــة علــى تفضلــه بحضــور موقــع 
االجتمــاع واللقــاء مــع األعضــاء، مــا كان 
لــه عظيــم األثــر فــي نفــوس المجتمعين، 

فيمــا حــث ســموه االتحــادات الخليجيــة 
بــأن تكون لهم كلمــة موحدة في اجتماع 
اآلســيوي  لالتحــاد  العموميــة  الجمعيــة 
بشــهر  الهنــد  فــي  ســيقام  والــذي  للعبــة، 
يونيــو المقبل بخصوص تنظيم مشــاركة 
الفرق الخليجية في بطولة آسيا لألندية؛ 
كــون النظام الحالــي ينص على أنه حتى 
لــو حصــل أحــد الفرق علــى مركــز مؤهل 
لبطولــة آســيا من خالل بطولــت الخليج، 
فإنــه اليتأهل لآلســيوية ما لــم يكن بطالً 

للدوري في دولته في العام نفسه.
خــالل  التنظيميــة  اللجنــة  واعتمــدت 

االجتمــاع موعــد ومــكان إقامــة البطولــة 
الخليجية للمنتخبات لفئة الشباب، لتقام 
فــي 17 أغســطس المقبــل، بضيافة دولة 
الكويــت، حيث حددت اللجنة التنظيمية 
الحــادي مــن يوليــو المقبــل موعــدا نهائيا 
فــي  البطولــة  إقامــة  إمكانيــة  لمعرفــة 
الكويت من من عدمه، إذ وفي حال تعذر 

الكويت ســيتم إعطــاء ملف التنظيم إلى 
الدولة األخرى حسب الترتيب المجدول 
اإلمــارات  وهــي  البطولــة،  الســتضافة 

بحسب الترتيب األبجدي.
ورفضت اللجنة التنظيمية طلب االتحاد 
فــي  المشــاركة  عــن  باالعتــذار  العمانــي 
الرجــال  البطولــة الخليجيــة لمنتخبــات 

التي ســتقام منافســاتها الصيف المقبل، 
حيــث حثــت التنظيميــة ســلطنة عمــان 

على ضرورة المشاركة في البطولة.
الغرامــة  التنظيميــة  اللجنــة  ورفعــت 
الســعودي  االتحاديــن  عــن  الماليــة 
واإلماراتــي بســبب عدم إيفادهــم للعدد 
المطلــوب مــن الحــكام لكل اتحــاد؛ نظًرا 

للظــروف الخارجة عــن إرادة االتحادين 
الشقيقين.

قطــر  دولــة  اســتضافة  تحديــد  وتــم 
للبطولة الخليجيــة األربعين لألندية من 
11 إلــى 17 أبريل 2020، على أن ينتهي 
الــدوري المحلــي فــي الــدول الخليجيــة 

قبل انطالق البطولة.

جانب من اجتماع اللجنة التنظيمية الخليجية

سمو الشيخ عيسى بن علي يطالب االتحادات الخليجية بكلمة موحدة
قطــر تســتضيف النســخة المقبلــة وبدايــة يوليو تحديــد مســتضيف بطولة “الشــباب”

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تعرض فريق المنامة للخســارة األولى في منافســات البطولة الخليجية 39 لألندية والتي 
تقام منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية حتى 27 الجاري.

وجــاء ذلك بعدما ســقط أمام فريق الشــمال 
القطــري بنتيجــة )79/89( فــي المبــاراة التي 
جمعتهمــا أمس لحســاب المجموعــة الثانية. 
نتائــج األشــواط األربعــة كاآلتــي:  وجــاءت 
للمنامــة  الثانــي   ،17/24 للشــمال  )األول 
17/23، الثالث للشمال 21/23، الرابع للشمال 
18/25(، وبذلك أصبح رصيد المنامة 3 نقاط 
مــن فوز وخســارة، والشــمال بنفــس الرصيد 

من فوز وخسارة. 
مصطفــى  المنامــة  مســجلي  أفضــل  وكان 
حســين بـــ 19 نقطــة وتــاله تيركــو 18 نقطة، 
مســجلي  أفضــل  حــارث  محمــد  كان  فيمــا 
الشمال بـ 36 نقطة وتاله جيفري 26 نقطة.

ولــم يقــدم المنامــة المســتوى المأمــول منــه 
فــي مجمــل المبــاراة مــن الالعبيــن األجانــب 
الشــاب  باســتثناء  المحلييــن  وغالبيــة 
الفريــق  ووقــع  )األبــرز(،  حســين  مصطفــى 
وإصــراره  ارتكبهــا  التــي  األخطــاء  ضحيــة 
علــى تصويب الثالثيات بصورة غريبة وفي 
دقائق حساسة فشل في الكثير منها ليتلقى 

الخسارة األولى. 
حضــور  واألهلــي  المنامــة  فريقــي  وحظــي 
ومتابعــة شــخصية مــن ِقبــل رئيــس االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة، وهذا يــدل على 
حــرص ســموه بالوقوف خلف ممثــال الوطن 
ودعمهــا معنويــًا للظهــور المشــرف وتحقيــق 
النتائج الطموحة. كما أن ســموه حاضرًا منذ 
اليوم األول ومتابعة المنافســات بشــكل عام 
ولقــاء األشــقاء فــي هــذا العــرس الخليجــي 

بأرض مملكة البحرين.

الشارقة واألهلي
الثانــي، واصــل فريــق الشــارقة  اللقــاء  فــي 
اإلماراتــي مسلســل انتصاراتــه وهــذه المــرة 
بنتيجــة  البحرينــي  األهلــي  حســاب  علــى 
)79/84(، ليحقــق فــوزه الثالث علــى التوالي 
ويعتلي صدارة الترتيب للمجموعة األولى.

نتائــج األشــواط األربعــة كاآلتــي:  وجــاءت 
للشــارقة  الثانــي   ،19/21 للشــارقة  )األول 
15/32، الثالــث لألهلي 11/24، الرابع لألهلي 
 6 الشــارقة  رصيــد  أصبــح  وبذلــك   ،)20/21

نقاط واألهلي 4 نقاط من خسارتين وفوز.
وكان أفضل مســجلي الشارقة هاريس بـ 39 
نقطــة وتاله تايلــور 28 نقطة، فيما كان وين 

أفضــل مســجلي األهلــي بـــ 24 نقطــة وتــاله 
مارسيل 22 نقطة.

ورغــم الخســارة التــي تلقاها األهلــي، إال أنه 
قــدم أداًء جبارًا وخصوصًا فــي الربع الثالث 
الــذي انتفض وقلــص تخلفه بفارق 21 نقطة 
وأخــذ التقــدم مطلــع الربــع األخيــر ومجاراة 
خصمه حتى الدقائق األخيرة والتي حسمها 

الشارقة لصالحه.

السيب وشباب أهلي دبي 
المجموعــة  ولحســاب  األول  اللقــاء  فــي 
الثانية، تلقى الســيب العماني خســارة ثقيلة 
اإلماراتــي  دبــي  أهلــي  شــباب  فريــق  أمــام 

قوامها )86/108(.
األولــى  الثالثــة  األشــواط  نتائــج  وجــاءت 
لصالــح الفريــق اإلماراتــي علــى النحو اآلتي 
الســيب  الرابــع   ،21/25  ،23/27  ،16/33(
23/26(، وبذلك حقق شباب أهلي دبي فوزه 
الثانــي على التوالي وأصبح رصيده 4 نقاط 
فيمــا الســيب العماني تلقى خســارته الثانية 

وأصبح رصيده نقطتين.
دبــي  أهلــي  شــباب  مســجلي  أفضــل  وكان 
محترفه جونسون بـ 35 نقطة وتاله ميرفي 
25 نقطــة، فيمــا كان لويــز أفضــل مســجلي 

السيب بـ 35 نقطة وتاله ميلي 18 نقطة. 

مباريات اليوم

الــدور  منافســات  )الثالثــاء(  اليــوم  تختتــم 
التمهيــدي بإقامــة ثالثــة مباريــات، إذ يلتقي 
األولــى  المجموعــة  ولحســاب  المبــاراة  فــي 
فريق الســيب العماني )نقطتين( مع الشــمال 

القطــري )3 نقاط( في تمام الســاعة 3 عصرًا، 
وتليهــا مباراتين لحســاب المجموعة الثانية، 
العربــي القطــري )3 نقــاط( وأحــد الســعودي 
)نقطتيــن( عند الســاعة 5 مســاًء والمنامة )3 
نقــاط( مــع شــباب أهلــي دبــي اإلماراتــي )4 

نقاط( في تمام الساعة 7 مساًء.
الــذي  األخيــر  اللقــاء  نحــو  األنظــار  وتتجــه 
يجمــع شــباب أهلــي دبي مــع المنامــة، حيث 
يتســم اللقــاء باإلثــارة والنديــة لمــا يمتلكــه 
الفريقــان مــن عناصــر مميــزة علــى الصعيــد 

المحلي واألجنبي. 

دخول الجماهير بالمجان
تقديرًا لجهود ودور جماهير السلة البحرينية، 
الصالــة  دخــول  المنامــة  نــادي  إدارة  قــررت 
أبــواب  )مجانــا(، وســتفتح  مقابــل  أي  بــدون 
الصالــة أمام كل الجماهيــر البحرينية لمتابعة 
المنامــة  البحرينيــة  الســلة  ممثلــي  ومــؤازرة 
واألهلي في منافسات البطولة. ولكل من قام 
بشــراء التذكــرة االلكترونيــة عبــر األوناليــن، 
أو التذاكــر العاديــة ســيتم ارجــاع المبالغ لهم، 
حتــى  التذكــرة  بنســخة  االحتفــاظ  ويرجــى 

يتمكن من استرجاع ما تم دفعه.

سمو الشيخ عيسى بن علي خالل حضوره منافسات األمس 

لقاء األهلي والشارقة  لقاء المنامة والشمال 

“سلبية الثالثيات” تسقط المنامة أمام الشمال
األهلــي يخســر بصعوبــة أمــام “حامــل اللقــب” وشــباب أهلــي دبي يكتســح الســيب

اليوم موقعة 
منتظرة بين 

المنامة وشباب 
أهلي دبي

الجماهير 
البحرينية مدعوة 
للحضور والدخول 

مجانًا
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البحرين تتجه لحظر أكياس البالستيك
المخّلفات ــتــدويــر  ل ــا  ــرًق ط يــبــتــكــرون  الــبــحــريــن  جــامــعــة  طلبة 

دعــا طلبــة مقــرر “البيئــة والمجتمــع” فــي قســم العلــوم االجتماعيــة بجامعــة البحرين إلى 
ترســيخ ثقافــة تدويــر المنتجــات البالســتيكية، وإيجــاد بدائــل لهــا تكــون صديقــة للبيئة، 
مشــددين على أن تدوير المخلفات ســهل لكنه يتطلب توعية بأســاليبه، وتداوالً للتجارب 
المختلفــة فــي جميع المؤسســات.جاء ذلك في فعاليــة ومعرض “لو نعّمرها” فــي الجامعة والذي 
ضــّم مشــروعات توعوية بشــأن تدويــر المخلفات، وأضرار البالســتيك على البيئة والثــروة البحرية، 

والتنمية الزراعية.

الوطنيــة  للمبــادرة  العــام  األميــن  وأشــادت 
لتنميــة القطــاع الزراعي الشــيخة مرام بنت 
عيســى آل خليفــة لــدى افتتاحهــا الفعاليــة، 
بعمل الطلبة وحرفيتهم في نشر الوعي عن 
موضــوع مجتمعــي بيئــي زراعــي مهــم جدا 
للمجتمــع، ومــن محــاور وأمور عــدة متعلقة 
بالبيئــة والمحافظــة عليهــا، اخترهــا الطلبــة 

والمشرفون بدقة.
علــم  طلبــة  مــن  مجموعــات   4 وعرضــت 
االجتمــاع مشــاريع تصب فــي الحفاظ على 
لبعــض الجهــات  البيئــة، بمشــاركة مشــاريع 

مــرام  الشــيخة  وقامــت  بالبيئــة.  المعنيــة 
بجولــة علــى األجنحــة واألقســام المشــاركة 
في الفعالية، وأطلقت في ختام جولتها أول 
“حديقــة نخيل” في الجامعة، إذ غرســت 20 
نخلــة فــي قطعة أرض قريبة من كلية تقنية 
المعلومــات، وهي هدية مقدمة للجامعة من 

وكالة الزراعة والثروة البحرية.
والتثقيــف  التوعيــة  قســم  رئيــس  وأكــدت 
فــي المجلــس األعلــى للبيئــة لولــوة الكعبــي 
فــي تصريــح لـ “البــاد” أن أرقام العام 2018 
تشــير إلــى أن الباســتيك يمثــل نحو 30 % 

مــن المخلفــات المنزليــة، والشــك أنها نســبة 
شــارك  المجلــس  أن  إلــى  مشــيرة  عاليــة، 
بالفعاليــة فــي جناح خــاص لنشــر معلومات 
توعَويــة للزوار بغيــة تثقيفهم بأهمية البيئة 

والمحافظة عليها.
وأوضحــت الكعبــي أن موضوع الباســتيك 

وأضــراره مــن أهــم الموضوعــات لدرجة أن 
الخبراء في البيئة اعتبروه موضوع العصر، 
مشــيرة إلــى أن الكثيــر مــن الــدول، ومنهــا 
البحرين، تتجه لحظر األكياس الباستيكية 
واســتبدالها بأكيــاس مصنعة من مواد قابلة 

للتحلل.

الشيخة مرام بنت عيسى تشيد بحرفية الطلبة في نشر الوعي

أكــدت مجموعــة مــن المكاتب الهندســية التي بدأت تطبيق نظام “بنايات” إلصــدار رخص البناء، أن النظام 
شــكل نقلــة نوعيــة في ســرعة إصدار الرخــص بما يدعم الرؤيــة االقتصادية للمملكة البحريــن 2030 بجعل 

ا في الدفع بعجلة التنمية والتطوير ودعم االقتصاد الوطني. القطاع الخاص شريًكا أساسيًّ

 وأضافــت أن النظــام ســيفتح المجــال الســتقطاب 
المشــاريع االستثمارية وسيسهل من عملية إصدار 
التراخيــص في فترة قياســية ممــا يجعل البحرين 
على خارطة الدول المتقدمة في تسهيل إجراءات 

إصدار التراخيص وتحقيق النمو العمراني.
 وقال الرئيس التنفيذي لشركة الرؤيا لاستشارات 
يعتبــر  “بنايــات”  إن  المنديــل:  فائــق  العمرانيــة 
ترجمــة إلمكانــات تكنولوجيــا المعلومــات لتحقيق 
الطموحات االقتصادية والعمرانية واالســتثمارية. 
وأضــاف “النظام يواصل العمل على تســريع عملية 
النمو العمراني باســتقطاب االســتثمارات العمرانية 
الطموحــات  تحقيــق  فــي  اإلجــراءات  وتيســير 
التنميــة”. وتابــع “نظام بنايات يعــد فريًدا من نوعه 

علــى المســتوى اإلقليمــي والمتوقــع أن يكــون لــه 
مــردوٌد إيجابي في رفع معــدالت النمو االقتصادي 
للمملكــة  االقتصاديــة  االســتراتيجية  إطــار  فــي 

 .”2030
وقالــت مريــم عامــر مــن المكتــب الهندســي “مــوت 
ممتــازة  خطــوة  يعتبــر  “بنايــات”  إن  ماكدونالــد” 
المبانــي  لمختلــف  البنــاء  لتســهيل إصــدار رخــص 
الصغيــرة والكبيــرة. وأضافــت “مــن بدايــة انطاق 
فــي  الفــرق  نــرى  كمســتخدمين  بدأنــا  البرنامــج 
مميــزات النظــام، من خال الســرعة فــي الحصول 
على رخص البناء لـ 173 وحدة سكنية وهو ما يعد 
إنجــاًزا علــى مســتوى الســهولة في الحصــول على 

رخص البناء”.

وأوضحــت أنــه على الرغــم من حداثــة النظام فإن 
االســتخدام  حيــث  مــن  ممتــازة  تعتبــر  انطاقتــه 
والتعــاون الحثيــث مــن قبــل العاملين علــى تطوير 
خــال  مــن  اإللكترونيــة  الحكومــة  فــي  النظــام 

ماحظات المستخدمين للبرنامج. 
تطويــر  فــي  باالهتمــام  االســتمرار  “أن  وأضافــت 
إصــدار  ليشــمل  األولــى  مرحلتــه  فــي  البرنامــج 
الرخــص األخــرى كشــهادة إتمــام البنــاء وتوصيــل 
تقــدم  فــي  سيســهم  العناويــن  وإصــدار  الكهربــاء 
عجلــة إصدار الرخص ومواكبة التطور اإللكتروني 

لخدمات الحكومة”.
وقــال مديــر مكتب ســكتج للهندســة جهــاد بوحمد 
بنايــات  الجديــد  التراخيــص  نظــام  “مشــروع  إن 
يعتبــر نقلــة نوعيــة فــي تســهيل مراحــل تراخيص 
البناء في البحرين “مؤكًدا أن النظام سيساهم في 
تطويــر عجلة التقــدم العمراني في المملكة بشــكل 
منظــم، منوًها بأن هذا البرنامــج يعتبر من البرامج 

اإللكترونية التي ستكون مثاالً يحتذى به.

إجــازات  انهــاء  بنايــات  نظــام  “اســتطاع  وأضــاف 
البنــاء فــي مدة أقصاهــا 5 أيام للمناطــق المصنفة، 
فــي  إنجــاًزا  ويعــّد  قياســية  زمنيــة  مــدة  وهــذه 
مجــال الخدمــات الحكومية التــي تقدمها البحرين 

للمواطنين والمستثمرين”.
أما مدير أول للعاقات العامة في “مؤسسة محمد 
صــاح الديــن الهندســية” حيــدر النعيمي فــرأى أن 
“بنايــات” يتميــز بواجهــة حديثــة وســهلة وســريعة 

بشكل ملحوظ في عملية إصدار رخص البناء”.
 وأوضــح أن البرنامــج ســهل مــن إجــراءات إصدار 
التراخيــص، بشــكل ملمــوس، حيــث تــم الترخيص 
لـــ 170 فيــا فــي ديــار المحــرق، وهــذا يعتبــر أكبــر 
الــذي  النظــام  خــال  مــن  تقديمــه  يتــم  مشــروع 
وضــع البحريــن فــي خارطــة متقدمــة فــي إصــدار 
التراخيص ودعم التنمية العمرانية واالستثمارية”. 
علــى  ويعمــل  ومميــز  إيجابــي  “النظــام  أن  وأكــد 
تقليل وقت اإلنجاز وسيســاهم في تطوير القطاع 

الهندسي”.

المنامة - بنا

“بنايات” يفتح المجال الستقطاب مزيد من المشاريع

محكمة المستقبل: استشراف آفاق التدريب

“األهلية” األولى في “تحدي التداول االستثماري”

بالمخرجات لــارتــقــاء  كــمــحــرك  الــمــعــرفــة  صــنــاعــة  تــوظــيــف  شــمــس: 

للتعليم أســـــاس  ركـــيـــزة  ــة  ــي ــل ــم ــع ال ــات  ــارسـ ــمـ ــمـ الـ الــــحــــواج: 

أكــد المديــر العام لمعهد اإلدارة العامة )بيبا( رائد شــمس “ضــرورة العودة لصناعة 
المعرفــة وتوظيفهــا كمحــرٍك رئيــس لالرتقــاء بالمخرجــات التدريبيــة فــي منطقــة 
الخليــج العربــي، فالمعرفــة هــي األصل واألســاس فــي صناعة قطاع اســتراتيجي 
حيــوي ومحــوري كالتدريــب، لــذا ال بــد مــن توظيفهــا كُمصنــٍع للتطويــر الحكومــي، 
واالســتفادة منهــا لتأســيس منصــة أكاديميــة تدريبيــة خليجيــة ُتمكــن الحكومات 
التوجهــات  أحــدث  مــن  مــن االســتفادة  العــام والخــاص  القطاعيــن  ومؤسســات 

والممارسات”.

 جــاء ذلــك، فــي البيــان الختامــي لمحكمــة 
المســتقبل التــي شــارك فيهــا المديــر العــام 
“بيبــا”  و  العــام  المدعــي  دور  فــي  للمعهــد 

كشريٍك استراتيجي.
وأوضح شمس “أن محكمة المستقبل التي 
ُعقدت ألول مرة في منطقة الخليج العربي 
هدفــت إلــى الوقــوف أمــام أهــم القضايــا 
والتحديات التي تواجه مستقبل التدريب 
فــي المنطقة، وجاء بيانها الختامي مؤكًدا 
أهمية استشراف مستقبل أفضل للتدريب 

المبدعــة  التدريبيــة  العقــول  تمكيــن  عبــر 
خليجيــة  منصــة  ضمــن  للعمــل  وتأهيلهــا، 
واحدة تجمع أفضل العقول من القطاعات 

االستراتيجية المختلفة”. 
العــام  والمشــرف  الفكــرة  صاحــب  وقــال 
لمحكمــة المســتقبل إبراهيــم التميمــي “إن 
استشــراف مســتقبل التدريــب يدخــل في 
محــرًكا  وُيعتبــر  التغييــر،  معادلــة  صلــب 
انتهــاج  نحــو  التنميــة،  لعمليــة  أساســًيا 
القطــاع  لتطويــر  مرســومة  اســتراتيجية 

التدريبي في منطقة الخليج العربي، قائمة 
المؤسســات  وإعــداد  القــدرات  بنــاء  علــى 
وخلــق ثقافة استشــراف المســتقبل، ضمن 

كافــة جوانــب العمــل الحكومــي والخاص، 
وفــي مختلف القطاعــات المرتبطــة بحياة 

اإلنسان”.

في إنجاز جديد، أحرزت الجامعة األهلية المركز األول في برنامج تحدي التداول 
االســتثماري )تريــد كويســتTrade Quest( الــذي نظمتــه بورصــة البحريــن فــي 
نســخته الحاديــة والعشــرين، وهــو برنامج تحــدٍّ افتراضي يحاكــي تجربة التداول 

االستثماري في األسواق المالية العالمية.

مجلــس  رئيــس  المؤســس  الرئيــس  وأكــد 
أمناء الجامعة عبدهللا الحواج أن مشاركة 
المســابقات  مختلــف  فــي  الجامعــة  طلبــة 
واألنشــطة والفعاليــات المجتمعيــة ســواء 
أو  والماليــة  اإلداريــة  المجــاالت  فــي 
المجــاالت األخرى إحدى ركائز التعليم في 
الجامعة األهلية.وأكد رئيس قسم العلوم 
الماليــة والمصرفيــة جاســم العجمــي أن 
عنايــة الكليــة بتزويــد طلبتهــا بالمهارات 

ميــزة  منحهــم  والتطبيقيــة  العلميــة 
تنافسية مع أقرانهم.

وعبــرت عضــو الفريق الفائــز الطالبة نور 
الجامعــة  إلدارة  شــكرها  عــن  الحــواج 
مرشــدة  بالذكــر  وخصــت  وأســاتذتها 
الفريــق فاطمــة العالــي علــى مــا قدمتــه 
للفريق من دعم ومســاندة طوال مراحل 

المسابقة.
الجامعــة األهليــة  وتــرأس فريــق طلبــة 

الفائــز الطالــب علــي شــكيب، فيمــا ضــم 
الفريــق: محمــد نبيــل، علــي جعفــر، نــور 

بــدر  بكــر  وأبــو  علــي محســن،  الحــواج، 
الدين.

محكمة المستقبل تعقد ألول مرة في الخليج العربي

أثناء التكريم

المنامة - بنا

المنامة - الجامعة األهلية

الصخير - جامعة البحرين

وجامعــة  البحريــن  جامعــة  بحثــت 
األزهر بجمهورية مصر العربية، ســبل 
التعاون في مجاالت عدة، منها تبادل 
األســاتذة والزيارات العلميــة، وكذلك 
الطلبــة والباحثيــن بيــن الجامعتيــن.
رئيــس  اســتقبال  أثنــاء  ذلــك،  جــاء 

جامعة البحرين رياض يوسف حمزة، 
لنظيــره رئيــس جامعــة األزهــر محمد 
جمهوريــة  وســفيرة  المحرصــاوي، 
مصــر العربيــة لــدى مملكــة البحريــن 
ســهى إبراهيم رفعت الفار في مكتبه 

بالصخير.

جامعة البحرين تبحث التعاون مع “األزهر”

المنامة - بنا

أكــد وزيــر شــؤون اإلعــام علــي 
الــذي  التقــارب  أن  الرميحــي 
فــي  الهائلــة  الثــورة  صنعتــه 
التكنولوجيــا واالتصــال  قطاعــي 
جعلــت التحديات والمســؤوليات 
يتبناهــا  أن  البــد  مشــتركة 
الجميــع للحفــاظ علــى أمــن دولنا 
هويتهــا  وتعزيــز  واســتقرارها 

الوطنية. 
جــاء ذلك لدى مشــاركته بحضور 
عدد من وزراء اإلعام العرب في 
الجلسة الرئيسة بالدورة السادسة 

عشــرة للملتقى اإلعامــي العربي 
رعايــة  تحــت  الكويــت  بدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء الكويتي 
ســمو الشــيخ جابر المبارك الحمد 
مــن  كبيــرة  وبمشــاركة  الصبــاح، 
أن  العرب.وذكــر  اإلعامييــن 
الفوضــى التــي شــهدها العالــم جــراء 
تطــور وســائل التواصــل االجتماعــي 
واإلعامييــن  الصحافييــن  جعلــت 
القوانيــن  بســن  المطالبيــن  أكثــر 
والتشــريعات وتنظيــم قطاع اإلعام 

للحفاظ على بيئته اإليجابية.

الرميحي: تنظيم اإلعالم يحفظ الحقوق

المنامة - وزارة الداخلية

الصحيــة  الشــؤون  إدارة  نّظمــت 
واالجتماعيــة بــوزارة الداخلية ممثلة 
صحيــة  فعاليــة  األســنان،  بشــعبة 
وذلــك  األســنان”،  “ســامة  بعنــوان 

بإدارة الموارد البشرية.
وأشــار القائــم بأعمــال رئيــس شــعبة 
األســنان، إلــى أن الفعاليــة تهدف إلى 
تعزيــز الشــراكة والتعــاون بيــن إدارة 
واالجتماعيــة  الصحيــة  الشــؤون 
وإدارات وأقسام وزارة الداخلية، من 

خــال توفير العناية الطبية المتقدمة 
لمنســوبي الــوزارة، إذ تضمنت تقديم 
محاضــرات توعوية من أطباء شــعبة 
األســنان ومســؤولة التثقيف الصحي 
عــن  البشــرية  المــوارد  لموظفــي 
الجوانــب المعرفيــة الخاصــة بصحــة 
الفــم، والتوعية بكيفيــة الحفاظ على 
ســامة األســنان وذلك باتبــاع الطرق 
الســلمية في تنظيفهــا، وأهمية تناول 

األغذية الصحية.

“الداخلية” تنظم “سالمة األسنان”

بدور المالكي من الصخير

استقبل رئيس جامعة البحرين رياض حمزة أمس سفير  «
جمهورية روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين إيغور 

كريمنوف، في مكتبه بالصخير.  وأشار حمزة إلى الحرص 
على التعاون مع الجامعات الروسية واالستفادة من نقاط 

ز لديها، وتبادل األساتذة والباحثين. التميُّ

تقوية التعاون مع جامعات روسيا
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إعداد: هبة محسن

طرحــت ’ســبالش‘، عالمــة تجزئــة الموضــة التــي تقّدم أحــدث صيحات األزياء في المنطقة، تشــكيلة حصريــة من التصاميــم تزامًنا مع اقتراب حلول شــهر رمضان 
المبــارك، وذلــك بالتعــاون مــع أربعة من أشــهر مصممي المالبس في المنطقة، حيث تم كشــف الغطاء عن التشــكيلة الجديدة ضمن عرض ممّيــز لألزياء ُأقيم مؤخًرا 

في مملكة البحرين.

فــي  ُأقيــم  الــذي  العــرض،  وقــد حضــر 
البحريــن   – كارلتــون  الريتــز  فنــدق 
بتاريــخ الــــ 18 من شــهر أبريــل الجاري، 
الرئيــس التنفيــذي لـ’ســبالش‘ رازا بيــغ، 
باإلضافــة إلــى ضيفــة الشــرف ونجمــة 
إيشــا  والعارضــة  والممثلــة  بوليــوود 
غوبتــا، والتــي تحمــل لقــب ملكة جمال 
الهنــد لعــام 2007. وحضــر الحفل أيًضا 
مجموعــة مختارة مــن الضيوف، الذين 
منهــم  ضيــف،   100 الــــ  عددهــم  فــاق 
الشــخصيات المهّمــة في عالــم الموضة 
الصحافــة  عــن  وممثليــن  واألزيــاء 
واإلعــالم ومجموعــة مــن الشــخصيات 
التواصــل  منّصــات  علــى  البــارزة 

االجتماعي.
ومــن بيــن المصمميــن العالمييــن الذين 
أعلنت ســبالش عن التعــاون معهم في 
التشــكيلة الجديــدة لشــهر رمضــان كل 
الشــخصيات  إحــدى  زندنيــا،  نينــا  مــن 
الشــرق  فــي  المشــهورة  التلفزيونيــة 
األوســط والمصممة التــي تعتبر أيقونة 
للموضة في المنطقة، وعائشة رمضان، 
االســم الالمــع في عالــم تصميم األزياء 
العصريــة والتــي حصــدت العديــد مــن 
الجوائــز العالميــة، ذلــك باإلضافــة إلــى 
كين فيرنز، مصمم األزياء المبدع الذي 
يقدم في تصاميمه مزيج من الخطوط 
اآلســيوية  الثقافــة  مــن  المســتوحاة 

العريقــة، وعيســى واال، مصمــم األزياء 
اســمه  حفــر  والــذي  المبتكــرة  العربيــة 
تصميــم  عالــم  فــي  العريــض  بالخــط 

األزياء والموضة منذ العام 1992.
هذا وتشــمل تشكيلة رمضان الحصرية 

مــن ’ســبالش‘ مجموعــة مــن القفاطين 
العصرية والفساتين الطويلة المزخرفة 
والمالبس المنقوشة بأجمل التشكيالت 
الحديثــة والزهــور الرقيقــة، باإلضافــة 
الجريئــة  األلــوان  مــن  مزيــٍج  إلــى 

ذات  الكالســيكية  واألزيــاء  والجذابــة 
اللونين األبيض واألسود، ُمقّدمًة بذلك 
مزيًجا سلًســا بين األناقة والجرأة الذي 
تتميــز بــه عالمــة ’ســبالش‘ فــي عالــم 

الموضة واألزياء.

بالتعــاون مع 4 من أشــهر مصممــي المالبس فــي المنطقة

“سبالش” تطرح تشكيلة من األزياء الجديدة

أطلق مصرف الســالم - البحرين )ASBB(، وشــركة الخدمات المالية العربية )AFS(، رســميا ألول حل لتسهيل عملية دفع الرواتب 
إلكترونيًا “نظام الراتب - Al Rateb” وذلك في حدث أقيم في جميرا رويال سراي في البحرين.

وسط حضور مســؤولين حكوميين بارزين 
ووســائل  المســتوى  رفيعــة  وشــخصيات 
اإلعالم، كان حفل االستقبال فرصة ممتازة 
لصنــاع القــرار للحصول علــى تجربة عملية 
لبرنامج نظام “الراتب - Al Rateb” لحماية 
الدفــع. وقــد شــهد الضيوف مراســم كشــف 
النقــاب عــن أول جهــاز صــراف آلــي متنقــل 
الرواتــب  لصــرف  الشــريحة  هــذه  يخــدم 
منتسبي نظام “الراتب - Al Rateb”، والتي 
ســتتنقل بيــن مواقــع مختلفــة فــي جميــع 
أنحــاء مملكــة البحريــن لخدمــة الموظفين 
وتسهيل وصولهم إلى جهاز الصراف اآللي.

 - الســالم  مصــرف  مســؤولو  احتفــل  وقــد 
جوائــز  بتســليم   ”AFS“ وشــركة  البحريــن 
لعمالئهمــا مــن الشــركات التاليــة المشــتركة 
مطعــم  شــركة  وهــي  الراتــب،  نظــام  فــي 
النمــل  شــركة  ذ.م.م،  )القناديــل(  النترنــس 

للمقاوالت والتجارة ذ.م.م، شركة مجموعة 
دريــم ذ.م.م، فــي. كــي. يونيفرســال إلدارة 
اإلدريســي  شــركة  )ش.ش.و(،  العقــارات 

المتحــدة للمقــاوالت، ومطعــم محمــد نــور 
للمقــاوالت  المؤيــد  ومجموعــة  البخــاري، 

ذ.م.م.

الوكيــل  للســيارات  التســهيالت  أعلنــت شــركة 
 GAC Motor لعالمــة  الحصــري  والمــوزع 
الرائــدة فــي مملكــة البحريــن اقامــة مهرجانهــا 
الترفيهي العائلي الثالث في نادي سار الثقافي 
والرياضــي وذلك في يــوم الجمعة الموافق 26 

أبريل 2019 من الساعة 3 – 6 مساء.
وقد شــهدت المهرجانات الســابقة التي أقيمت 
كبيــرًا  إقبــاالً  والمحــرق  ســترة  منطقتــي  فــي 
مــن قبــل الجمهــور الكريــم حيــث العديــد مــن 
الفعاليــات واأللعــاب الترفيهيــة لألطفــال منهــا 
القطــار الكهربائي، والقلعة الهزازة، والعديد من 

الفعاليــات األخــرى وجوائــز مجانيــة لألطفــال 
وذلك بمشــاركة الفنــان البحريني أمير دســمال 
والفحــص الطبــي المقدم مجانــًا ألولياء األمور 

بالتعاون مع مستشفى البحرين التخصصي.
التســهيالت  لشــركة  العــام  المديــر  وصــرح 
للســيارات برير جاســم بــأن “المهرجــان العائلي 
هــو جزء مــن شــراكتنا المجتمعية التي نســعى 
لهــا فــي شــركة التســهيالت للســيارات وتم عن 
طريقهــا احتضــان أفــراد األســرة لخلــق فــرص 
عديــدة للترفيه وذلك من خالل المســاهمة في 
تعزيــز الترابــط والتماســك في جو مــن الدفء 

األســري يعكــس تفاعل األطفــال وتجاوبهم مع 
مختلف األنشطة التي تقدمها الشركة في إطار 
منهجي ومعرفي يتناغم مع استراتيجيتها في 
بنــاء عالمــة GAC Motor الرائــدة فــي مملكــة 
البحريــن وســوف نقــوم بالعديــد مــن األنشــطة 

والفعاليات األخرى في المستقبل القريب”. 
واختتم برير حديثة بدعوته للجمهور للمشاركة 
في هذا المهرجان أســوًة بالمهرجانات الســابقة 
حيــث ســيكون األطفال على موعد مــع العديد 
مــن الفعاليــات واألنشــطة الثقافيــة والرياضية 

مع بطولة لكرة القدم تزامنًا مع هذه الفعالية.

برير جاسم

إلكترونيا الرواتب  دفع  عملية  لتسهيل  يهدف  البرنامج  األطفـــال علـــى موعـــد مـــع فعاليـــات ثقافيـــة ورياضيـــة

“ السالم” و“AFS” يطلقان نظام “الراتب” “التسهيالت للسيارات” تقيم مهرجانها العائلي الثالث

23 أبريل 2019 الثالثاء
للتواصل: 1817111509 شعبان 1440

21

عــن  نــدوة  المملكــة  جامعــة  نظمــت 
ريــادة االعمــال بعنــوان “ يــوم الريــادة: 
مبــادرات  البحــث  يدعــم  كيــف 
بالتعــاون  النــدوة  وجــاءت  الريــادة”، 
مــع مجموعــة مؤلفــي كتــاب “ ســتارت 
آب” المتخصصــون فــي الريــادة حيــث 
قاموا باســتعراض خبراتهــم وتجاربهم 
الناجحــة فــي هذا المجال مــع الحضور 

ورواد االعمال المستقبليين.
وألقــى رئيــس الجامعــة محمــد جميــل 
تــرو فــي بدايــة اللقــاء كلمــة عــن ريادة 
الجامعــات  فــي  وأهميتهــا  االعمــال 
بتقســيم  النــدوة  بــدآت  وبعدهــا 
كان  حيــث  قســمين  الــى  المحاضريــن 

القســم االول بإدارة ســعد زناد والقســم 
الثاني بإدارة محمد عيسى.

وجــاءت هذه الندوة بهدف نشــر ثقافة 
الشــباب  أوســاط  بيــن  األعمــال  ريــادة 
حيث أصبحت ثقافة لتأسيس وتطوير 
األعمال في العالم ككل وأصبحت تؤثر 
تأثيرا قويا على المؤشرات االقتصادية 
للــدول، وحيــث تعتبر مســؤولية تنمية 
دور مشــاريع رواد األعمــال مســؤولية 

مجتمعية مشتركة.
وتقــدم رئيــس الجامعــة بتقديــم دروع 
التكريــم لضيوف ا لندوة مقدما شــكره 
واالطروحــات  الدعــوة  الســتجابتهم 

التي قدموها خالل الندوة.

يوم الريادة في جامعة المملكة

قامــت شــركة انفيتــا لخدمــات إســناد العمليــات التجارية إلى 
جهــات خارجيــة )BPO( التــي تتخــذ مــن البحريــن مقــرًا لهــا 
والمــزود اإلقليمــي المعتمد لـ ISO و PCI DSS بترقية شــهادة 

الجودة ISO من 9001:2008الى 9001:2015. 
و”انفيتا” هي أول شركة من شركات إسناد العمليات التجارية 
إلــى جهــات خارجيــة BPO فــي البحريــن التــي تحصــل علــى 

شهادة ISO وقد كان ذلك في عام 2016.
انفيتــا  ISO 9001:2015، خضعــت  وللحصــول علــى شــهادة 
لعدد من عمليات التقييم والتي تضمنت تطوير لكل من نظام 
إدارة الجــودة، وكتيبــات إجــراءات األقســام،و مراجعة وثائق 
نظــام اإلدارة، والتدقيــق المســبق والتقييم األولي وإزالة عدم 

المطابقة.
 ISO 9001:2015 ويعد قرار حصول شركة انفيتا على شهادة
هــو مبــادرة تأتــي لمواكبــة متطلبــات الســوق وتؤكــد إلتــزام 
العمــالء  لجميــع  الجــودة  عاليــة  خدمــات  بتقديــم  الشــركة 

الحاليين والمستقبليين.
وقال مدير شــركة انفيتا راهول بهاال: “ نحن ســعداء بتحقيق 

نجــاح آخــر بهــدف االســتمرار في تحســين معاييرنا وســتقوم 
شــركة انفيتــا بإجــراء عمليات تدقيق دوريــة لضمان االمتثال 
وتقييــم المبــادرات لضمــان التطور المســتمر، حيث نهدف إلى 
تزويــد عمالؤنــا بخدمــات فعالة وذات جــودة عالية من خالل 

إدارة عالقات العمالء.”

أطلق فندق الخليج -البحرين مهرجان الطعام والثقافة المكسيكي 
.Margarita Mexicana الشهير مرة أخرى، والذي أقيم في مطعم
 وقــدم المهرجــان نكهــات أصيلــة ومذهلة من المطبخ المكســيكي، 
حيث أعد الشيف المكسيكي “Ruben HERRERA Aguiler”قائمة 

مميــزة تضمنــت الطعــام المكســيكي التقليدي والحديــث باإلضافة 
إلى الحلويات، ومستعرضًا راقصين موهوبين من مجموعة الباليه 
الشــعبي الدولــي “Yoliztli Widen de La Laguna” مــن كواهويــال، 

المكسيك.

ــات تــــدقــــيــــق دوريــــــــة ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــ إجـــــــــــراء ع

”ISO“ انفيتا” ترفع مستوى معايير الجودة“ مهرجان الطعام المكسيكي بفندق الخليج
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دافع عن إنجازاتك اليوم وال تتهاون بها.

الجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات 
صعبة. 

حاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من 
المعالجة.

أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر 
به.

إنجازات مهنية ودقة في التنفيذ وصواًل إلى 
النجاح. 

المأكوالت المحتوية على البروتينات مفيدة 
للصحة.

حاول أال تدع اآلخرين يتدخلون في عملك 
الخاص.

ادرس كل خطوة جيدًا قبل اإلقدام عليها.
 

خير األمور الوسط، طبق هذا القول على عملك.
 

مارس الرياضة لكي تبقى بحالة صحية.
 

ربما تغير تفكيرك بسبب إطالعك على 
المعلومات.

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة 
جديدة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 سليمان القانوني ينطلق 
من إسطنبول باتجاه 

أوروبا من أجل 
معركة موهاكس 

التي تعتبر 
أضخم نصر عثماني 

ومهدت لدخول الدولة 
العثمانية إلى قلب أوروبا.

تستعد الفنانة المصرية 
أمنية لمشاركة الفنان 

عاصي الحالني في 
إحياء حفل شم النسيم 

في شرم الشيخ، ومن 
المقرر أن تقدم عددا 

كبيرا من أغانيها 
الشهيرة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

The Lion Kingو Toy Story عودة أشــهر القصــص مــن

جديد السينما العالمية هذا الصيف

تستعد كل من شركات اإلنتاج السينمائي سوني ومارفل وديزني لطرح مجموعة رائعة 
من األفالم في فصل الصيف المقبل ينتظرها عشاق الفن السابع حول العالم.

 John مــن أهــم األفــالم المنتظــرة فيلــم
الثالــث  جزئــه  فــي   Wick: Chapter 3
مــع John Wick القاتــل بمبلــغ 14 مليــون 
دوالر، وجيــش مــن القتلــة الذيــن كانــوا 
يرتكبــون جرائــم القتل فى مســيرته، بعد 
مقتــل أحد أعضاء نقابــة القتلة الدوليين 
الغامضة، أكثر الرجال والنساء قسوة فى 
العالــم ينتظــرون كل منعطــف؛ ليتمكنــوا 

من القضاء عليهم.
الفيلــم مــن بطولــة كل مــن:  ريفــز كيانــو، 
هالــى بيــري، جايســون مانــزوكاس، ايــان 
مكشــان، لورنــس فيشــبورن، روبــن لــورد 
تايلــور، آســيا كيــت ديلون، النــس رديك، 
هيرويوكــي ســانادا، مــارك داكاســكوس، 
ستاهيلســكي،  تشــاد  إخــراج  مــن  وهــو 
وتأليــف ديريــك كولســتاد، ومــن المقــرر 

طرحه يوم 17 مايو المقبل.
عشــاق سلســلة Toy Story علــى موعــد 
المقبــل علــى موعــد مــع  21 يونيــو  فــي 

الجزء الرابع منه وباصوات توم هانكس، 
جــوان  أركيــت،  باتريشــيا  بوتــس،  آنــي 
كــوزاك، كريســتين شــال، تيم أليــن، لوري 
ميتكالــف، بونــي هانــت، جــودي بنســون، 
لــوري آالن، جيــف جارليــن، بليــك كالرك، 
باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون.
Spider- وســيعود ســبايدر مان في فيلم
جديــد  بجــزء   ،Man: Far from Home
 Captain America: احــداث  بعــد  تبــدأ 
إلــى  باركــر  بيتــر  وعــودة   ،Civil War
روتينــه اليومــي الطبيعــي ودراســته فــى 
مدرســته الثانوية، منصرفا باألفكار التى 
تثبــت لنفســه أنــه أكثــر من مجــرد الرجل 
)النســر(  يظهــر  عندمــا  ولكــن  العنكبــوت، 
كعــدو جديــد، ســيصبح كل شــيء مهــم 
لــدى )بيتــر(، وســرعان ما يخــوض العديد 

من المغامرات بصحبه الرجل الحديدي.
الفيلــم مــن بطولــة كل مــن: تــوم هوالنــد 
وماريســا تومي ومايكل كيتون ويعقوب 

باتالــون وزنديــا وجيك جيلنهــال، إضافة 
إلــى ظهــور مميز للنجــم الكبيــر صامويل 
جــون  إخــراج  مــن  والفيلــم  جاكســون، 
واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لي، 

وسيعرض في 5 يوليو المقبل.
بفيلــم  الخــاص  التريلــر  جميعــا  شــاهدنا 
 Live Action بطريقــة   The Lion King
الصيــف،  هــذا  بشــغف  ننتظــره  وبالطبــع 
فالفيلــم يأتــي بنفــس قصــة الفيلــم الــذي 

طــرح فــي 1994 ويضــم الفيلــم الكثير 
مــن التعليقــات الصوتيــة للنجــوم مــن 

جلوفــر،  دونالــد  روجــن،  ســيث  بطولــة 
إيجيوفــور،  تشــيويتيل  وودارد،  الفــري 
بيلي ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-
مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون 
كانــي، ومن إخراج جــون فافرو، وتاليف 
تشــابمان،  برينــدا  ناثانســون،  جيــف 
ايريــن ميكــي، جوناثــان روبرتــس، لينــدا 
وولفرتــون. ومــن المقــرر طرحــه فــي 19 

يوليو المقبل.
فيلــم  يتربــع  األفــالم  هــذه  كل  ووســط 
الجــزء  فــي   ،Avengers: Endgame
الرابــع واألخيــر قائمة االنتظــار خصوصا 
مــع ظهــور شــخصيات كثيــرة مــن أهمهــا  
ظهــور لشــخصية “كابتــن أمريــكا”، والتي 
يجسدها كريس وســيصدر هذا األسبوع 

في البحرين.
مــن  األخيــر  الجــزء  أحــداث  ودارت 
 “ مواصلــة  عــن  الشــهيرة  السلســلة 
العالــم  حمايــة  وحلفائهــم   ”Avengers
تجســدت  التــى  كبيــرة  تهديــدات  مــن 
بظهور )ثانــوس(، الطاغية الجديد القادم 
مــن الظــالل الكونيــة يبــث الخــوف فــى 

األحجــار  جمــع  هــو  وهدفــه  المجــرات، 
الســتة الالنهائيــة ليبلــغ قــوة ال محدودة، 
ممــا يضــع الجميــع أمــام معركــة فاصلــة 
والتــي  األرض،  مصيــر  عليهــا  يتوقــف 
واختفــاء  المنتقميــن  بهزيمــة  اختتمــت 

عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

هّنــأت الممثلــة ريــم أرحمة المخــرج جمعان الرويعي؛ بمناســبة تكريمه في 
اليوم العالمي للمســرح، مشــيرة إلى أنه كان السبب في انطالقتها الفعلية 

في مجال التمثيل بالكويت.

صفحتهــا  علــى  ريــم  ونشــرت 
الشــخصية صــورة للرويعي وعلقت 
بــك جــًدا أســتاذي  :”فخــورة  عليهــا 
لــي  تجربــة  أول  الرويعــي  جمعــان 
إخراجــك  تحــت  الكويــت  بدولــة 
ومدرســتك في مسلســل )شارع ٩٠( 

لتكون االنطالقة الحقيقية”.

الصغيــرة  معجبتــك  :”أنــا  وتابعــت 
شــخصيات  معــك..  كبــرت  التــي 
عشــقتها  ذاكرتــي  فــي  رســخت 
لفــارس  مقياســا  وكانــت  وأغرمــت 
أحالمــي.. تكريــم المخلص الشــامل 
جمعــان الرويعــي فــي يوم المســرح 
العالمي تكريم لكل فنان يقدر الفن”.

ريم أرحمة: “أنا معجبتك الصغيرة”
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 1895
روسيا وألمانيا وفرنسا يطالبون اليابان بإعادة “شبه جزيرة لياودونغ” إلى الصين.

1904
الواليات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا.

1910
 ثيودور روزفلت يلقي خطابه المواطنة في جمهورية في فرنسا.

 1920
شهدت تركيا تأسيس البرلمان التركي وتحتفل في هذا اليوم بعيدي السيادة.

1945
 قوات الحلفاء تصل إلى نهر بو في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية.
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تمهيدا لعرض نســخة جديدة من برامج الخــدع والمقالب التي 
اعتاد الفنان رامز جالل تقديمها في الســنوات الست االخيرة، 
بــدءا من برنامج »رامز تحــت االرض« ونهاية ببرنامج »رامز 
تحت الصفر«، اعلنت قناة ام بي سي مصر عن برنامج جالل 
الجديــد من خالل وضع اعالناته في شــوارع القاهرة بعنوانه 

الجديد »رامز في الشالل«، حيث توسط جالل فياًل وغوريال في 
البوســتر المنشــور للبرنامج. وتدور فكرة العمل هذا العام حول 

رحلة للضيف في احدى الجزر.

أعلنــت الفنانة المغربية ســميرة ســعيد عــن إطالقها أغنية 
جديدة علــى منصة »أنغامــي«. وتحمل األغنيــة الجديدة 
عنوان »مدلع«، وذلك بعد 8 أشــهر على إطالقها لـ»سوبر 
مان«. من جهة ثانية، تستعّد سميرة لجولتها الغنائية في 
المغرب، التي ستبدأ يوم الثالثاء 23 أبريل في الدار البيضاء، 

تليهــا حفلة في مدينة طنجة يــوم 27 أبريل، قبل أن تختتم 
جولتهــا الغنائية بمنتجع مازاغان بالجديدة في 30 من الشــهر 

نفسه.

يعرض نادي البحرين للسينما يوم غدا األربعاء الفيلم األميركي 
األيرلنــدي “ المفضلــة”. فيلــم درامي من إخــراج يورجوس 
النثيموس ومن بطولة أوليفيا كولمان، إيما ستون، ريتشل 
وايــز، نيكوالس هولت، جــو ألوين، جيمس ســميث ومارك 
جاتــس. تم عــرض الفيلم بمهرجــان البندقية الســينمائي 

في نسخته الخامســة والســبعون يوم 30 أغسطس 2018. 
وقد تــم عرضه في الواليات المتحدة يوم 23 نوفمبر 2018، حيث 

حصل الفيلم على اشادة من النقاد العالميين وأثنوا على االخراج والسيناريو.

“البحرين للسينما” يعرض “المفضلة”مدلع لسميرة سعيدرامز في الشالل

طارق البحار



انتهت “Amblin Entertainment” الشركة المنتجة لفيلم الفانتازيا  «
)Cats( من تصوير الفيلم الذي بدأ إنتاجه في سبتمبر الماضي، 

وتشارك في بطولته النجمة تايلور سويفت، إلى جانب إدريس ألبا، 
وجودي دينش، ريبيل ويلسون، إيان ماكلين، جيمس كوردن، والمقرر 

طرحه تجاريا في ديسمبر المقبل. وأقامت الشركة المنتجة حفال؛ 
بمناسبة االنتهاء من تصوير الفيلم، بحضور عدد من فريق العمل.
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نظمت مؤسســة بروفشــينال لإلنتاج الفني ونادي مدينة عيســى الرياضي والثقافي يوم الســبت الماضي مؤتمرا صحافيا وذلك لإلعالن عن 
مســرحية “جنــون 7 نجــوم” مــن تأليــف جمــال الصقر وإخراج إســحاق عبــدا لله وتمثيــل، أحمد مبارك، جمعــان الرويعي، شــيخة زويد، محمد 
شــاهين، محمــد بوســعد، نســرين شــريف، نــورة عيــد، خليــل إبراهيــم، إيمــان قمبر، هبة قطــب، محمد جاســم، رزان علــي، وتصميــم اللوحات 
االســتعراضية جمعان الرويعي والمخرج المســاعد إيمان قمبر والتأليف الموســيقي يوســف النجدي وتصميم الديكور علي الفردان وتصميم 
المالبس واإلكسسوارات فرح توفيق ورسم وتصميم لوحات الرمال زهرة الناصر، والتصوير الفوتوغرافي يوسف سلطان واإلشراف العام 

احمد جاسم العكبري.، مدير االنتاج مالك الحداد ومتابع انتاج جعفر الحمر، ومن المزمع أن تقدم المسرحية خالل عيد الفطر المبارك. 

اســحق  المخــرج  قــال  العمــل  هــذا  عــن 
نجــوم”   7 جنــون   “ مســرحية  عبــدهللا: 
عمــل كوميــدي ســنطرحه برؤيــة جديدة 
ومختلفة عن الســائد، وبإذن هللا ســنقدم 
عمــا ينــال استحســان ورضــي الجمهور، 
ال ســيما وان المســرحية مليئــة بالنجــوم 
واألســماء الامعــة في المســرح وهذا با 
شك سيكون دافعا قويا للتميز والخروج 

بعمل رائع وجميل يستمتع به الجمهور.
أحمــد  القديــر  الفنــان  قــال  ناحيتــه  مــن 
مبارك انه ســعيد جدا بالمشاركة في هذه 
الفنانيــن،  أخوانــه  بقيــة  مــع  المســرحية 
موضحــا أن المســرحيات التــي تقــدم في 
األعياد ومثل هذه المناسبات دائما تكون 
متميــزة ويقبــل عليهــا الجمهــور بصــورة 
واضحة، وإن شــاء هللا نكون عند حســن 
الظــن ونقــدم مســرحية ترضــي جمهــور 

المسرح سواء من البحرين أو خارجها. 
أحمــد  العمــل  علــى  العــام  المشــرف  أمــا 
جاســم العكبــري فأوضــح أن مســرحية “ 
جنون 7 نجوم” ستكون مفاجأة للجمهور 
البحرينــي والخليجــي فــي عيــد الفطــر، 
مســرحية فيهــا كل مقومــات النجــاح من 

إخراج وتمثيل وسينوغرافيا وموسيقى 
وباقي األمور الفنية، وكلنا أمل ان نسعد 
النــاس  وجــوه  علــى  ونرســم  الجمهــور 

الفرحة والبهجة.
وفي سؤال عن موعد بروفات المسرحية 
أوضــح العكبــري أن فريــق العمــل بقيادة 
المخرج أســحق عبدهللا سيبدأ البروفات 

مع بداية شهر رمضان.
يجــدر بالذكر أن المخرج أســحق عبدهللا 
قــدم لنــادي مدينــة مســرحية“هل قتلــت 
الســوري  الكاتــب  تأليــف  مــن  أحــدا” 
عبدالفتــاح قلعة جي في الــدورة الرابعة 

حمــد  بــن  خالــد  جائــزة  مهرجــان  مــن 
للمســرح الشبابي، ويمتلك أدوات ورؤية 
إخراجية متميزة جعلته بحق من أنشــط 
وأبــرز المخرجيــن الشــباب فــي الســاحة 
 7 “ جنــون  الفنيــة، وســتكون مســرحية 
نجوم” إضافة إلى مشــواره ال ســيما وان 
العمــل يضــم كوكبــة مــن نجــوم المســرح 
وأصحاب الخبرات الطويلة في الســاحة 

الفنية.
بصورة عامة ســتكون مســرحية “ جنون 
7 نجــوم” رقمــا إضافيــا إلى المســرحيات 
التــي ســتعرض فــي البحرين خــال أيام 

الســحر   “ الفطــر، فهنــاك مســرحية  عيــد 
القديــر  الكاتــب  تأليــف  مــن  األســود” 

حمــد الشــهابي وتمثيــل وإخــراج العــب 
الخــدع والســاحر البحريني علــى الثامر، 

المعروفيــن  الفنانيــن  احــد  ســيقدم  كمــا 
مسرحية ثالثة لم يكشف عن تفاصيلها.

جانب من المؤتمر الصحافي )تصوير يوسف سلطان(

جمعان الرويعي احمد جاسمالمخرج أسحق عبدالله عبدالله جميل احمد مبارك

“جنون 7 نجوم” مفاجأة العيد للجمهور البحريني والخليجي
ــاء الــامــعــة ــ ــم ــ ــوم واألس ــج ــن ــال ــة مــلــيــئــة ب ــي ــراض ــع ــت ــة اس ــدي ــي ــوم مــســرحــيــة ك

أسامة الماجد

“كلنــا نقرأ” تحتضن تدشــين الديوان الثاني للشــروقي

تحت رعاية هيئة البحرين للثقافة واآلثار، وبحضور مدير 
عــام الثقافــة والفنون الشــيخة هــا بنت محمــد آل خليفة، 
انطلقت “جمعية كلنا نقرأ” بأولى فعالياتها لهذا الموسم من 
خــال احتضان حفل تدشــين ديوان “قريبــة كنجمة بعيدة 
كقبلة” للشــاعر فواز الشــروقي، الذي يعد ديوانه الثاني من 

مجموع إصدارته األربعة التي تضاف للمكتبة البحرينية.
 أقيــم الحفــل فــي مكتبــة متحــف البحرين الوطنــي، حيث 
تضمــن الديــوان تمازًجــا ما بيــن القصائد المغنــاة والقصائد 
الملقــاة، تبعها حوار مفتوح امتاز بالعفوية والصدق أجرته 

فاطمــة الناصــر مع الشــاعر الشــروقي، تناول فيــه مواضيع 
حول اإلهداء في أول صفحة بالديوان وما وراء القصائد، 
كما تعرف الحضور على آخر إصداراته وعن سبب اختياره 
الســم ديوانه الجديد وتناول ســيرته األدبية وتجربته في 

النشر.
عمــا  يتفــرد  كقبلــة”  بعيــدة  كنجمــة  “قريبــة  أن  والملفــت   
اعتدنــا عليه في دواوين الشــعر، حيــث يضم مجموعة من 
رســومات الفنانة الشــابة سلمى حمدان، عكست من خالها 
األنيــق  والعــذاب  الرومانســية  برحيــق  الممزوجــة  الكلمــة 

واالشــتياق والحنيــن بيــن دفتــي الديــوان الــذي يحوي 52 
قصيــدة، وقــد كان للحضــور نصيــب فــي ســماع مقتطفات 

من قصائده خال الحوار.
 وكرمــت “كلنــا نقــرأ” ممثلــة برئيــس مجلــس اإلدارة أميرة 
صليبيــخ الشــاعر وتقديــم لوحة فنية بريشــة الفنانة ســارة 
الفضالــة، كمــا قدمــوا لوحة منقوشــة باســم الديــوان، وفي 
غمرة التكريم قدم الشروقي شكره لكل من هيئة البحرين 
للثقافــة واآلثــار و”كلنــا نقــرأ” علــى الدعم المعنــوي الجميل 

الذي وجده من جميع القائمين على الحفل.



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:45

 1 1 : 3 6

03:07

06:05

07:35

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

السنة الحادية عشرة - العدد 3843 

الثالثاء
23 أبريل 2019 

18 شعبان 1440
albiladpress.com

local @albiladpress.com

مرتادو الشاطئ يستمتعون بعطلة عيد الفصح في 
ساحل مدينة برايتون، جنوب إنجلترا، حيث شهدت 

البالد أمس طقسا دافئا على غير المعتاد )أ ف ب(

نشرت شركة بالكبيري تغريدة على الحساب الرسمي لتطبيق المحادثة 
الشــهير BBM كانــت كفيلــة بإعــادة إحيــاء ذكريــات كثيرين فــي العالم 
العربي على مواقع التواصل االجتماعي. وأعلنت الشــركة في تغريدتها 

إغالق تطبيق BBM بشكل نهائي في 31 مايو المقبل.

وبعــد انتشــار الخبــر، أطلــق مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي 
العالم العربي هاشــتاغ #اغالق_BBM الذي تصدر قائمة أكثر الهاشــتاغات 
انتشــارا في المملكة العربية الســعودية وعدد من الدول العربية كالبحرين 

واإلمارات والعراق ومصر.
وحصــد الهاشــتاغ أكثــر من 12 ألــف تغريدة عبر من خاللها المســتخدمون 
عن حزنهم إلغالق التطبيق الذي كان أداة تواصل بين الناس في فترة ما 
قبل واتساب وتلغرام وفيسبوك مسنجر وغيرها من التطبيقات الحديثة.
واســتذكر مســتخدمو الهاشــتاغ ذكرياتهــم مــع التطبيــق ومــع األشــخاص 

الذين كانوا يستخدمون ذات التطبيق.

وتحدث آخرون عن التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه العالم، معتبرين  «
إن بالكبري واحدة من الشركات التي كانت بعيدة عن مواكبة ذلك التطور، 

وتنبأ بعضهم بأن يكون مصير تطبيق سناب شات مصير بي بي أم”

تغريدة “بالكبيري” تحيي الذكريات

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ال أحد فوق القانون

أنهــا  ســيدة  إدعــاء  خبــر  حــاز 
ورقضهــا  خليجيــة”  “أميــرة 
حــادث  بعــد  لألوامــر  االنصيــاع 
مــروري أعلى معدل تفاعل على 
إنســتغرام “البــالد” فــي اليومين 
الماضييــن. وقال المســتخدم @

aa5f5aa “أهــل البحريــن أهلنــا 
يخالــف  مــن  وكل  وفينــا  منــا 
األنظمــة يحاســب ال يوجد كبير 
الســيدة  وهــذه  القانــون  فــوق 

تمثل نفسها ال أكثر”.

قالت وسائل إعالم إن زلزاال قوته 6.3 
درجــة ضرب جزيــرة لوزان الرئيســية 
فــي الفلبيــن أمــس اإلثنيــن مما أســفر 
عن مقتل عدة أشــخاص بسبب انهيار 

مبان.
الجيولوجــي  المســح  هيئــة  وذكــرت 
األميركية أن الزلزال وقع على بعد 60 
كيلومترا شمال غربي العاصمة مانيال 

وعلى عمق 40 كيلومترا.
وقــال حاكــم إقليــم بامبانجــا لمحطــة 
إذاعية إن عدة أشخاص لقوا حتفهم. 
بعــض  أن  إعــالم  وســائل  وذكــرت 
كالرك  مطــار  وأن  انهــارت  المبانــي 
الدولي وهو قاعدة عســكرية أميركية 

سابقة تعرض لبعض األضرار وأغلق.

وتمايلت المباني الشاهقة في  «
حي األعمال الرئيس في مانيال 

وغادر بعض الموظفين مكاتبهم. 
وتقع الفيليبين على “حزام النار” 
المعرض لنشاطات زلزالية قوية 

في المحيط الهادئ.

زلزال بقوة 6.3 
يهز الفلبين فقــد المليارديــر الدنماركــي، آنــدرس هولــش بولســن، 3 مــن أبنائه فــي التفجيرات 

التي وقعت في سريالنكا.

ويعتبــر آنــدرس أغنى رجل فــي الدنمارك، 
إذ يمتلــك أراضــي شاســعة فــي اســكتلندا 
فــدان،  ألــف   200 إلــى  مســاحتها  تصــل 
“بيســت  مالبــس  سلســلة  إلــى  باإلضافــة 
ســيلر”، فضــالً عــن المتجــر البريطاني عبر 
اإلنترنــت “أســوس”، والمتخصص في بيع 

األزياء ومستحضرات التجميل.
 ونقلت وسائل إعالم عالمية عن متحدث 
باســم أندرس، الذي يمتلك ثروة تقدر بما 

يقــارب 5.7 مليــار دوالر، فإنــه فقــد 3 مــن 
أبنائــه بهجمــات األحــد الدامــي. وأضــاف 
المتحدث “ليست لدينا معلومات إضافية، 
ونطلــب مــن الجميــع احتــرام خصوصيــة 

العائلة”.

وكانت وسائل إعالم دنماركية قد  «
قالت إن األسرة كانت تقضي عطلة 

في سريالنكا حين وقعت االنفجارات.

عاشت الطفلة البريطانية ليا أرميتاج، 7 سنوات، في صمت تام خالل أول عامين من 
حياتهــا، ولكــن بفضل الجراحة الرائدة في المخ وســنوات العالج بعدها، أخيرا عثرت 

على صوتها وسمعت ما يجري حولها، وأخيرا تمكنت من أن تقول لوالديها “أحبكما”.

وقــال بــوب والــد ليــا، “أخبرونــا أنهــا تعانــي 
صممــا شــديدا لدرجــة أنها حتى لــو انفجرت 
قنبلــة بجانبهــا فلن تســمعها”. عانــت ليا، منذ 
والدتهــا مــن عــدم وجــود األذن الداخليــة أو 
ال  أنــه  يعنــي  هــذا  وكان  الســمعي،  العصــب 

أو  القوقعــة  زراعــة  بعمليــة  عالجهــا  يمكــن 
استخدام وسائل مساعدة السمع القياسية.

وتصف هيئة الرعاية الصحية  «
العامة في إنجلترا، هذه الجراحة 

بأنها “تغير الحياة فعال”.

ملياردير دنماركي يفقد 3 أبناء بتفجيرات سريالنكا

طفلة تسمع صوتها ألول مرة بعد 7 سنوات
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فرصة واحدة لكل استخدام بالعملة المحلية بقيمة 50 دينار بحريني
3 فرص ألي استخدام بالعمالت األجنبية بقيمة 50 دينار بحريني

استخدم بطاقتك االئتمانية لفرصة
تسديد كشف بطاقتك بالكامل

*يسري العرض لغاية 31 مايو 2019

ســاهم فريــق “فرحتكــم فــي البحريــن” فــي اســتضافة وتنظيــم حفــل زفــاف هندي كبيــر لعائلتــي جتربــوج موالجنــد باتيا 
وجتربوج كومار باتيا الهندية الذي أقيم في اليومين الماضيين بفندق آرت روتانا بجزيرة أمواج. 

واســتقطب الحفــل أكثــر مــن 200 مدعو 
مــن خــارج البحريــن قدمــوا علــى متــن 
مدينــة  مــن  أغلبهــم  الخليــج”  “طيــران 

مومباي الهندية. 
وقــال المستشــار بهيئة البحرين للســياحة 
والمعــارض علــي فــوالذ: “أدت الهيئة دوًرا 
ــا فــي عمليــة التخطيــط والتنظيــم  محوريًّ
لحفل الزفاف وضمان ســيره بكل سالســة 
مــن خــالل التنســيق مــع الجهات الرســمية 
ووزارة  الداخليــة  وزارة  رأســها  وعلــى 
شــؤون اإلعــالم وغيرهــا، وشــبه الرســمية 
الحــرة  والســوق  البحريــن  مطــار  كشــركة 
وناقلتنــا الوطنيــة شــركة طيــران الخليج. 
وعملــت جميــع الجهــات كفريــق متكامــل 
يهــدف إلى تنظيــم الخدمات اللوجســتية، 
والمواقع المختارة باإلضافة إلى التواصل 
مــع المورديــن والمتخصصين بهذا المجال 
كشــركة طيــران الخليــج وغيرهــا. وتجدر 
اإلشــارة إلى أن جميع ديكورات الحفل تم 
تصميمهــا وتنفيذهــا فــي مملكــة البحريــن 

مــن قبــل شــركة تنظيــم حفــالت وأعراس 
نعلــن  أن  “يســرنا  وأضــاف:  بحرينيــة”. 
عــن اســتضافة مزيــد مــن حفــالت الزفاف 
الكبــرى فــي نهايــة العــام، والتــي ستســهم 

فــي التعزيــز مــن مكانــة البحريــن كوجهــة 
الزفــاف،  وحفــالت  األفــراح  الســتضافة 
لمــا تمتلكــه البحريــن مــن قطــاع ســياحي 

متطور”.

“السياحة” تسهم في إنجاح حفل زفاف هندي
المنامة - هيئة السياحة والمعارض
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