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الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي  أمــر رئيــس 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة بمضاعفة 
قيمــة المســاعدات االجتماعيــة التــي تصــرف 

االجتماعــي ومســتحقي  الضمــان  لمســتحقي 
مخصصات اإلعاقة.

الجلســة  ســموه  تــرؤس  لــدى  ذلــك  جــاء 
االعتياديــة األســبوعية لمجلس الوزراء بقصر 

القضيبية صباح أمس.

والتنميــة  العمــل  وزارة  ســموه  ووجــه 
االجتماعية بمباشرة صرف هذه المستحقات؛ 
حرًصــا علــى تخفيــف األعبــاء المعيشــية عــن 
األسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر 
رمضــان المبارك. وعلى صعيــد ذي صلة، وجه 

صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء وزارة 
تشــديد  إلــى  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
الرقابــة علــى أســعار الســلع؛ منًعــا للتالعب بها 
باســتغالل زيادة الطلب عليهــا، وضمان توافر 

السلع واستقرار أسعارها في األسواق.

مضاعفة قيمة المساعدات االجتماعية
ســمو رئيــس الــوزراء يوجــه لتشــديد الرقابــة علــى األســعار

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

السعودية ترفض التدخل 
في شؤون البحرين 

)10(والمساس بسيادتها

“األهلي المتحد” 
يتواصل مع الجمهور 

عبر “واتس اب”

300 مأتم مهددة 
بانقطاع الكهرباء 

خالل 3 أيام

)14(

)٠٧(

)٢٠(

أحمد كريم عضًوا 
بتنفيذية “العربي 

للصحافة الرياضية”

)١٣(

20 مليون دينار 
أرباح “البحرين 

والكويت”

العاهل: زيادة حجم التعاون مع فرنسا في المال واالستثمار واالقتصاد
جاللة 

الملك يصل 
الجمهورية 
الفرنسية 

الصديقة  في 
زيارة تلبية 

لدعوة تلقاها 
جاللته من 

الرئيس 
الفرنسي

المنامة - بنا

وصــل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة إلى الجمهورية الفرنسية 
الصديقــة أمــس فــي زيارة تلبية لدعــوة تلقاها 
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  مــن  جاللتــه 
ماكــرون، حيــث يجــري جاللتــه مباحثــات مــع 
الرئيــس الفرنســي تتنــاول العالقــات الثنائيــة 
الصديقيــن  والشــعبين  البلديــن  بيــن  الطيبــة 
مختلــف  فــي  وتطويرهــا  تعزيزهــا  وســبل 
المســتجدات  آخــر  إلــى  إضافــة  المجــاالت 

والتطورات اإلقليمية والدولية.
واســتقبل جاللتــه فــي مقــر إقامتــه بالعاصمــة 
االقتصــاد  وزيــر  أمــس  )باريــس(  الفرنســية 
والمالية بالجمهورية الفرنسية الصديقة برونو 

لومير وعدًدا من رجال األعمال الفرنسيين.
وأعــرب جاللته عن تطلع المملكة لزيادة حجم 
التعاون مع الجمهورية الفرنسية وتطويره في 
مجال المال واالستثمار واالقتصاد واالستفادة 
من الخبرات واالبتكارات والتجارب بما يخدم 

األهداف والمصالح المشتركة.
ووقــع وفــد األعمال البحرينــي المرافق لجاللة 
ومذكــرات  االتفاقــات  مــن  عــدد  علــى  الملــك 
التفاهم مع الشــركات والمؤسســات الفرنســية، 

والتي بلغت قيمتها مليارا دوالر. 
)12 - 04 - 03 - 02(

اتفاقات مع 
شركات فرنسية 

بملياري دوالر



جاللة الملك يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة 
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تطورا مستمرا 
وحريصون على 
جعلها أكثر قوة

عالقاتنا تمثل 
نموذجا يحتذى 
للعالقات بين 

الدول

لقاء ماكرون 
فرصة للمضي 

قدما بمسار 
العالقات
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باريس - بنا

تفضــل جاللــة الملــك لــدى وصولــه بالتصريــح 
التالي:

يســرنا في البداية أن نعرب عن خالص شــكرنا 
الكريمــة  للرئيــس إيمانويــل ماكــرون لدعوتــه 
لنــا لزيــارة هــذا البلــد الصديق صاحــب التاريخ 
العريــق والتــراث اإلنســاني والحضــاري المميز 

والثقافــة الغنيــة والتنــوع الثــري والــذي يكــن 
واالحتــرام  والتقديــر  المحبــة  كل  بــالدي  لــه 
ويفتخــر بمــا يجمعــه مــن عالقــات قويــة مــع 
شــعبها الصديــق الــذي يعــد مــن أكثــر الشــعوب 
تميــزا بالذوق الرفيع وروح اإلبداع والتســامح 
والمحبــة والتعايــش، وهــذه الخصائص والقيم 

الرفيعة من أهم النقاط المشتركة بين بلدينا.
فنحن نعتز كثيرا بعمق العالقات اإلستراتيجية 
علــى  وحريصــون  الفرنســية،  الجمهوريــة  مــع 
جعل هــذه العالقات أكثر قوة، فالعالقات بيننا 
تشــهد تطــورا مســتمرا يــزداد عامــا بعــد آخــر، 
لتمثــل نموذجــا متميــزا للعالقــات الثنائيــة بين 

الــدول يحتــذى بــه في كافــة المجــاالت، حيث 
تقــوم على أســس االحترام المتبــادل والتعاون 
والمصالح المشــتركة، وتســتند لتاريخ مشترك 
سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا، مــا يعــزز ثقتنــا 
وتطلعنــا إلــى مزيــد مــن التعــاون لتظــل هــذه 
العالقــات في حالــة نماء وازدهار على مختلف 

األصعدة.
ولقاءنــا  الفرنســية  للجمهوريــة  زيارتنــا  إن 
إيمانويــل ماكــرون لهــي فرصــة للمضــي قدمــا 
بالمســار المتميــز واألفــق المتطــور الذي تســير 
فيه العالقات بين مملكة البحرين والجمهورية 
الفرنســية ومــا يشــهده التعــاون المشــترك مــن 

تطــور ورقــي علــى المســتويات كافــة، إضافــة 
إلــى تبــادل الــرؤى عــن كل مــا يهمنــا ويشــغلنا 
مــن أمــور تتعلــق بمســتقبل المنطقــة، وأفضــل 
ســبل التصــدي للتحديــات والمخاطــر الراهنــة، 
خصوصا أنها تتعدى بتداعياتها الخطيرة دول 

المنطقة إلى العالم بأسره.

بيننـــا مشـــتركة  قيـــم  والتعايـــش  والمحبـــة  والتســـامح  اإلبـــداع  روح  العاهـــل: 

نعتــز بعمــق العالقــات اإلستراتيجيــة مــع فرنســا

وصــل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة إلــى 
الجمهوريــة الفرنســية الصديقــة أمــس فــي زيــارة تلبيــة لدعوة تلقاهــا جاللته 
مــن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، حيث يجــري مباحثات مــع الرئيس 
الفرنســي تتنــاول العالقــات الثنائية الطيبة بين البلدين والشــعبين الصديقين 
وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجاالت باإلضافة إلى آخر المستجدات 

والتطورات اإلقليمية والدولية.
وكان فــي مقدمــة مســتقبلي جاللــة الملــك لــدى وصولــه كبــار المســؤولين فــي 
الحكومة الفرنســية وســفير مملكة البحرين في الجمهورية الفرنسية وأعضاء 

السفارة البحرينية في العاصمة الفرنسية باريس.
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة في مقر إقامته بالعاصمة الفرنســية باريس أمس وزير 
االقتصاد والمالية بالجمهورية الفرنسية الصديقة برونو لومير بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جاللته لفرنسا.

االقتصــاد  بوزيــر  الملــك  جاللــة  ورحــب 
والماليــة الفرنســي، واســتعرض معــه مســار 
مملكــة  بيــن  المشــترك  التعــاون  عالقــات 
البحرين والجمهورية الفرنســية واإلمكانات 
مختلــف  فــي  لتعزيزهــا  الواعــدة  والفــرص 
الجوانــب االقتصاديــة والتجاريــة والماليــة 

تدعــم  التــي  واالســتثمارية  والمصرفيــة 
القطاعــات الحيوية في البلدين وتســهم في 

تطوير مقوماتها.
وأعــرب جاللته عن اعتــزازه بعمق العالقات 
البحرينيــة الفرنســية ومــا وصلــت اليــه مــن 
مســتويات متقدمــة علــى كافــة الصعــد، في 

ظــل مــا تحظــى بــه هــذه العالقات مــن دعم 
واهتمام من قيادتي البلدين.

وأعــرب جاللتــه عــن تطلــع المملكــة لزيــادة 
الفرنســية  الجمهوريــة  مــع  التعــاون  حجــم 
واالســتثمار  المــال  مجــال  فــي  وتطويــره 
الخبــرات  مــن  واالســتفادة  واالقتصــاد 

واالبتــكارات والتجــارب بما يخــدم األهداف 
والمصالح المشتركة.

وأثنى جاللة الملك على ما حققته الجمهورية 
الفرنســية مــن نهضــة اقتصاديــة وصناعيــة 
أهلتهــا ألن تتبــوأ مكانــة رفيعة علــى الصعيد 
لــدور  تقديــره  عــن  كذلــك  معربــًا  العالمــي، 
الفرنســية  والماليــة  المصرفيــة  المؤسســات 
وإســهاماتها  البحريــن  مملكــة  فــي  العاملــة 

الطيبة في خدمة االقتصاد الوطني.
عــدد  اســتعراض  اللقــاء،  فــي  تــم  كمــا   

الشــأن  ذات  والموضوعــات  القضايــا  مــن 
البلديــن  تهــم  التــي  والمالــي  االقتصــادي 
الصديقيــن، وتبــادل وجهــات النظــر بشــأنها، 

فضالً عن األوضاع االقتصادية العالمية. 
وأعــرب وزير االقتصاد والمالية بالجمهورية 
وتقديــره  شــكره  عــن  الصديقــة  الفرنســية 
لصاحــب الجاللــة الملك على حــرص جاللته 
واهتمامــه بتطويــر مجــاالت التعــاون المالي 
واالقتصــادي مــع بــالده، بمــا يعــزز عالقــات 

الشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين.

جاللة الملك مستقبال وزير االقتصاد والمالية بالجمهورية الفرنسية

المنامة - بنا

االستفادة من الخبرات واالبتكارات الفرنسية
العاهــل يســتعرض األوضــاع العالميــة مــع وزيــر االقتصــاد والماليــة فــي باريــس

أكــدت ســفيرة جمهوريــة فرنســا لــدى مملكــة البحريــن سيســيل لونجيــه، أهمية زيــارة عاهل البــالد  صاحب الجاللــة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة إلى العاصمة الفرنســية )باريس(، ووصفتها بأنها فرصة لتعزيز العالقات الثنائية وتوســيع آفاق 

التعاون بين البلدين.

 وقالــت الســفيرة فــي لقاء أجــراه تلفزيون 
البحرين “إن مستوى العالقات االقتصادية 
وتأتــي  للغايــة  متميــزة  والدبلوماســية 
زيــارة جاللتــه كشــاهد علــى ذلــك”، مؤكــدا 
أن زيــارة جاللتــه تأتــي في إطــار العالقات 
بــكل  الثنائيــة الوثيقــة، وســتكون ناجحــة 
المقاييــس وســيتمخض عنهــا المزيــد مــن 
تعزيز العالقــات المتينة، منوهة الى أهمية 
جاللــة  بهــا  قــام  التــي  الســابقة  الزيــارات 
الملــك، إلى فرنســا بدعوة من رؤســائها في 

فترات متتالية.

هــذه  فــي  ســيتم  أنــه  الســفيرة  وأكــدت   
الزيارة التي يتطلع لها كال البلدين التباحث 
علــى  والتوقيــع  الموضوعــات  عديــد  فــي 

االتفاقيات التي تم اإلعداد لها جيدا.
وفريــق  إنهــا  الفرنســية  الســفيرة  وقالــت   
الزيــارة  لهــذه  يتطلعــون  ظلــوا  الســفارة 
الملكية لطرح بعض الموضوعات والتوصل 
لنتائــج في المجــاالت التعليمية والقانونية 
واألرشفة الرقمية للمواد السمعية البصرية 
ضمن أمور أخرى، وإن العالقات السياسية 

بين البلدين  في نمو مطرد.

البحرينيــة  االقتصاديــة  العالقــات  وعــن   
العالقــات  أن  الســفيرة  أكــدت  الفرنســية 
بــكل  دائمــا  متطلعــة  جيــدة،  االقتصاديــة 
المزيــد مــن  إلــى إمكانيــة تحقيــق  إصــرار 
التطويــر وتعزيــز هــذه العالقــات وتقويتها 
قطاعــات  ‘لــى  مشــيرة  آفاقهــا،  وتوســيع 
التبــادل التجاري واالقتصــادي بين البلدين 
الصديقين والتي من بينها المواد الكيماوية 
والمشــتقات  الصيدالنيــة  والمنتجــات 
النفطيــة المكررة، وقالت إن بالدها تســعى 
للمزيد من الحضور االقتصادي والمشــاركة 

المزمــع  “المتــرو”  شــبكة  مشــروع  فــي 
انطالقهــا، مؤكــدة امتــالك بالدهــا قــدرات 
لتقديــم أفضــل ما لديهــا لمواكبة المشــاريع 

التنمويــة فــي مملكــة البحريــن والمشــاريع 
االستراتيجية الكبرى.

 كمــا نوهــت الســفيرة بالتعــاون اإلعالمــي 
هــذا  إن  وقالــت  البلديــن،  بيــن  والثقافــي 
التعاون يعد من المجاالت البارزة، ويشــمل 
مجــاالت تدريــس اللغة الفرنســية والتعليم 

الجامعي والحوكمة والفعاليات الثقافية.
 وأكــدت أهمية التعــاون المتميز القائم بين 
الســفارة وهيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار 
والعديــد مــن الجامعــات مــن بينهــا جامعــة 
البحرين والجامعة الملكية للبنات وجامعة 
الفرنســية  اللغــة  ومعهــد  العربــي  الخليــج 
بجامعــة البحريــن، حيث يتم تدريس اللغة 
تأهيلهــم  يتــم  الذيــن  للطــالب  الفرنســية 

ليصبحوا مدرسين للغة الفرنسية.

وقالــت إن من أولويات الســفارة الفرنســية 
لدى مملكة البحرين، تعزيز الشراكة القائمة 
مــع الجهات الرســمية فــي مملكــة البحرين 
فيمــا يتعلــق بتدريس اللغة الفرنســية وفقا 
طــالب  لتخريــج  الملــك  جاللــة  لتطلعــات 
واالنجليزيــة  العربيــة  اللغــات  يجيــدون 

والفرنسية في آن واحد.
شــكرها  عــن  لونجيــه  الســفيرة  وأعربــت 
علــى  البحريــن  مملكــة  فــي  للمســؤولين 
التعاون والمساعدة التي حظيت بها والتي 
ســاهمت فــي تذليل مهامهــا الدبلوماســية، 
وتقديرهــا علــى الرســائل التضامنيــة التــي 
تلقتهــا الســفارة فــور الحريــق الــذي لحــق 

بكنيسة “نوتردام” في باريس.

المنامة - بنا

السفيرة الفرنسية: الزيارة شاهدة على تميز العالقات االقتصادية والدبلوماسية

السفيرة الفرنسية

البحرين تتطلع 
لزيادة حجم 

التعاون في مجال 
المال واالستثمار 

واالقتصاد
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
بالعاصمــة  بــن عيســى آل خليفــة فــي  حمــد 
األعمــال  رجــال  مــن  عــدًدا  أمــس  الفرنســية 
الفرنســيين فــي إطــار الزيــارة الحاليــة التــي 
يقــوم بهــا جاللتــه إلــى الجمهوريــة الفرنســية 
الصديقــة. وخــالل اللقاء، رحــب جاللة الملك 
برجال األعمال الفرنســيين، مشيدا بالعالقات 
تجمــع  التــي  الوثيقــة  التاريخيــة  الثنائيــة 
لســنوات  تمتــد  والتــي  الصديقيــن  البلديــن 
طويلة من التعاون والعمل الثنائي المشترك.
وتفضل جاللة الملك بإلقاء كلمة هذا نصها:

بكــم فــي هــذا  أهــاًل وســهاًل  الكــرام،  الســادة 
عقــده  علــى  حرصنــا  الــذي  الخــاص  اللقــاء 
ضمــن برنامــج زيارتنــا للجمهوريــة الفرنســية 
معنــا  تواجدكــم  لكــم  ونشــكر  الصديقــة، 
الذيــن  وبحضــور نخبــة مــن رجــال األعمــال 
نعتــز بمســاهماتهم ونشــاطاتهم االقتصاديــة 
فــي البحريــن، ونتطلــع أن تســهم مثــل هــذه 
اللقــاءات فــي تنويع وتنشــيط آفــاق التعاون 
الطاقــة  بلدينــا، وخصوًصــا فــي مجــال  بيــن 
والتعليمــي  الثقافــي  واالســتثمار  والنقــل 
والســياحي. كمــا نجد في مثــل هذه اللقاءات 
القيمــة، فرصــة إضافيــة لنتبادل فيهــا األفكار 

والخبرات لمستقبل عالقاتنا الثنائية.
ولقــد كان للحــادث المــروع الــذي تعرضــت له 
كاتدرائيــة نوتــردام تأثيــر كبيــر على نفوســنا 
جميًعا في البحرين، وأنقل لكم بدوري أســفنا 
الشــديد وتمنياتنــا الصادقــة، بعــودة ســريعة 
لهــذا الرمز التاريخــي بمكانتــه الدينية كمعلم 
مــن ضمــن المعالــم العريقــة لفرنســا. ويأتــي 
اهتمــام أهــل البحريــن بهــذا الصــرح المقدس 
مــن منطلق رعايتهم واحترامهم لدور العبادة 
التــي  والمعتقــدات،  األديــان  مختلــف  مــن 
واحتــرام،  تســامح  بــكل  بالدنــا  تســتضيفها 
وتمتعــت خاللها بحريتها التامة في ممارســة 

شعائرها الدينية، وبدعم كامل من مجتمعنا.. 
بأفراده ومؤسساته المختلفة.

لندعوكــم  هــو  اليــوم  معكــم  اجتماعنــا  وإن 
هــذه  لرؤيــة  البحريــن  لزيــارة  جميًعــا 
الخصوصية البحرينية التي نعتز بها كموطن 
والثقافــات،  األديــان  بيــن  الســلمي  للتعايــش 
وأن تكــون زيارتكــم فرصــة أخــرى لمتابعة ما 
ستنتج عنه هذه الزيارة من اتفاقات مبدئية، 
ولالطالع كذلك على مظاهر التنمية البشرية 
واالقتصاديــة ومعالمنا الثقافيــة والتاريخية، 
ولمــا نحملــه مــن تقديــر وترحــاب لجميــع من 
يــزور بالدنــا مــن أخــوة وأصدقاء، شــكًرا لكم 
مرة أخرى على حضوركم الكريم، مع تمنياتنا 

لهذا اللقاء بنتائج طيبة ومثمرة.
ومن جانبهم، أشاد رجال األعمال الفرنسيون 
العالقــات  تعزيــز  فــي  الملــك  بجهــود جاللــة 
بمجــاالت  والنهــوض  الفرنســية  البحرينيــة 
التعاون التجاري واالقتصادي واالستثماري.

جاللة الملك يستقبل عدداً من رجال األعمال الفرنسيين

باريس - بنا

نتطلع ألن تسهم اللقاءات في تنويع وتنشيط آفاق التعاون
التعايــش البحريــن موطــن  لزيــارة  ندعوكــم  الفرنســيين:  األعمــال  لرجــال  العاهــل 

الثالثاء
30 أبريل 2019 

25 شعبان 1440

المنامة - بنا

التقــى نائــب جاللــة الملــك ولــي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بقصر 

القضيبية صباح أمس.
وخــالل اللقــاء أشــاد ســموهما بمواقــف أهل 
البحريــن التــي تبعــث علــى الفخــر واالعتزاز 

دائما في كل شأن وطني وبوقفة هذا الشعب 
العزيــز مدافعــا تجــاه كل مــا يمــس وحدتــه 

المتالحــم  المجتمعــي  نســيجه  أو  الوطنيــة 
أو تجــاه أي تصــرف أو عمــل يعــد تدخال في 
الشــؤون الداخلية لمملكة البحرين، مؤكدين 
ســموهما أن المواقف الشعبية تعكس أصالة 
هذا الشــعب وتماسكه وتالحمه في مختلف 

قضاياه التي تتعلق بأمنه واستقراره.
صاحــب  البــالد  عاهــل  زيــارة  وبمناســبة 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
إلــى الجمهوريــة الفرنســية الصديقــة، أشــاد 
ســموهما بمســار عالقات الصداقة والتعاون 

التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية 
الفرنســية مؤكدين ســموهما أن زيارة جاللة 
العاهــل إلــى فرنســا ستســهم بشــكل إيجابي 
فــي االرتقــاء بالتعــاون الثنائــي بيــن البلدين 
هــذا  أفــق  فــي  مجــاالت جديــدة  وســتفتح 

التعاون.
كمــا اســتعرض صاحب الســمو الملكــي نائب 
جاللــة الملــك ولــي العهــد وصاحــب الســمو 
الملكــي رئيس الوزراء مســتجدات األوضاع 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد مستقباًل سمو رئيس الوزراء أمس

الــوزراء: زيــارة العاهــل لفرنســا ترتقــي بالتعــاون ســمو نائــب الملــك وســمو رئيــس 

مواقف البحرينيين تجاه التدخالت الخارجية مبعث فخر واعتزاز
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استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة بقصر القضيبية صباح أمس، سفير جمهورية 
الســودان الشــقيقة لدى مملكة البحرين إبراهيم محمد الحســن، حيث بحث ســموه معه ســبل تعزيز عالقات التعاون األخوية 

الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات في السودان الشقيق.

مملكــة  حــرص  ســموه  أكــد  اللقــاء،  وخــال 
التــي  الجهــود  كل  مســاندة  علــى  البحريــن 
واســتقرار  أمــن  علــى  الحفــاظ  إلــى  تهــدف 
ظــل  فــي  الشــقيقة  الســودان  جمهوريــة 
مشــّدًدا  بهــا،  تمــر  التــي  الراهنــة  األوضــاع 
ســموه علــى موقف المملكــة الداعم لألشــقاء 
وتمنــى  الظــروف.  كافــة  فــي  الســودان  فــي 
ســموه لجمهورية الســودان الشــقيقة أن تنعم 
باألمن واالســتقرار، وأن ينعم شعب السودان 
الشقيق بالتقدم والنماء.  وأكد سموه اهتمام 
الثنائــي  التعــاون  بتوثيــق  البحريــن  مملكــة 

الشــقيقة، وتوســيع  الســودان  مــع جمهوريــة 
كافــة،  المســتويات  علــى  التعــاون  مجــاالت 
المشــتركة  المصالــح  يلبــي  الــذي  وبالشــكل 

للبلدين والشعبين الشقيقين.
 مــن جانبــه، أعرب ســفير جمهورية الســودان 
الشــقيقة عن خالص شــكره وتقديره لصاحب 

الســمو الملكــي رئيس الــوزراء على مــا يوليه 
ســموه مــن اهتمــام بــكل مــا يرتقــي بعاقــات 
الشــقيقين،  البلديــن  بيــن  والتعــاون  األخــوة 
الداعمــة  البحريــن  مملكــة  بمواقــف  مشــيًدا 
ــا  متمنيًّ الســودان،  واســتقرار  وأمــن  لوحــدة 

للبحرين وشعبها دوام الرفعة واالزدهار.

المنامة - بنا

البـحـريـن حـريصـة عـلـى أمـن واسـتـقـرار الـسـودان
المستويات بــكــل  مــجــاالتــه  وتــوســيــع  ــتــعــاون  ال تــوثــيــق  الـــــوزراء:  رئــيــس  ســمــو 

موقف المملكة داعم لألشقاء     
في السودان في كل الظروف

الثالثاء
30 أبريل 2019 
25 شعبان 1440

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير السوداني



بعــد ذلــك نظــر مجلــس الوزراء فــي المذكــرات المدرجة علــى جــدول أعماله وقرر 
بشأنها ما يلي:

أوالً: وجــه صاحب الســمو الملكي رئيس 
باإلجــراءات  العمــل  بســرعة  الــوزراء 
بالتعــاون  وضعهــا  تــم  التــي  التنفيذيــة 
والتنميــة  العمــل  وزارة  بيــن  والتنســيق 
وديــوان  الصحــة  ووزارة  االجتماعيــة 
الخدمــة المدنيــة لتفعيــل القــرار الخاص 
ســاعتي  لمنــح  والضوابــط  بالشــروط 
ذوي  مــن  العامــل  أو  للموظــف  الراحــة 
اإلعاقة أو الذي يرعى شــخصًا ذو إعاقة 
بالشــكل الــذي يحفظ حقوق األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة مــن ناحيــة ويضمن حســن 
وانتظام ســير العمل بالمرافق الحكومية 
التــي  المذكــرة  خــال  مــن  والخاصــة، 
عرضها وزير العمل والتنمية االجتماعية.

ثانيــًا: وافق مجلــس الوزراء على مذكرة 
تفاهــم بيــن هيئــة تنظيــم ســوق العمــل، 
واللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر 
بمملكــة البحرين من جهة، ومكتب األمم 
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمة 
لــدول مجلــس التعــاون مــن جهــة أخــرى 

كــوادر  تدريــب  تمويــل  بشــأن  وذلــك 
وطنيــة ووضــع خطة اســتراتيجية لعمل 
المركــز اإلقليمي للتدريب وبناء القدرات 
لمكافحة االتجار باألشخاص، وذلك على 
النحــو الــذي أوصــت بــه اللجنــة الوزارية 
والتــي  والتشــريعية  القانونيــة  للشــؤون 
الــوزراء،  رئيــس مجلــس  نائــب  عرضهــا 

رئيس اللجنة.
رد  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ثالثــًا: 
برغبــة  االقتــراح  بخصــوص  الحكومــة 
المقــدم مــن مجلس النواب بشــأن توفير 
أدويــة مرضى الســرطان وإعادة دراســة 
سياســة وزارة الصحــة فــي توفير أدوية 

مــرض  خصوصــًا  المزمنــة  األمــراض 
إليــه  تهــدف  مــا  أن  باعتبــار  الســرطان 
الرغبــة متحقــق مــن خــال توفيــر 200 
بمــرض  الخاصــة  األدويــة  مــن  صنــف 
الســرطان فــي مجمــع الســلمانية الطبــي 
وباإلجــراءات التــي تتخذ لتوفير النقص 
إن وجد، إلى جانب ما تقوم به الحكومة 
مــن خال وزارة الصحة لتطوير األنظمة 
واإلجــراءات الخاصة بمراقبــة المخزون 
والنظــام  صرفهــا  وعمليــة  األدويــة  مــن 
إلدارة  إعــداده  الجــاري  اإللكترونــي 

المخزون من األدوية.
رابعــًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 

برغبــة مقــدم مــن مجلــس النــواب بعــدم 
المســاس بمكافــآت العامليــن فــي مراكــز 
تحفيــظ القــرآن باعتبــاره متحققــًا فعــاً 
حيــث لــم يطــل مكافــآت العامليــن فــي 
مراكــز تحفيــظ القرآن الكريــم أي خفض 
ويجــري  مســتمر  المكافــآت  وأن صــرف 

كالمعتاد.
خامســًا: بحــث مجلــس الــوزراء اقتراحًا 
برغبة إلنشاء محطة مركزية للنقل البري 
بيــن  للتنقــل  المطــارات  بطريقــة  تعمــل 
الدول، وقرر المجلس إعادته إلى اللجنة 
الوزارية للشــؤون القانونية والتشــريعية 

لمزيد من الدراسة.

تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان 
آل خليفة الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر 
القضيبيــة صبــاح أمــس، وأدلــى األميــن العــام لمجلــس الــوزراء ياســر 

الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  نــوه 
يقــوم  التــي  الزيــارات  بأهميــة  الــوزراء 
بهــا عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة إلــى الــدول 
الشــقيقة والصديقــة فــي توثيق وتعزيز 
عــرى الصداقة والتعــاون الثنائي مرحبًا 
ســموه بنتائــج زيــارة جالــة العاهل إلى 
كل مــن جمهوريــة هنغاريــا وجمهوريــة 
صعيــد  علــى  الصديقتيــن  فرنســا 
العاقــات والتعــاون البحرينــي الهنغاري 
والبحرينــي الفرنســي، كمــا بــارك ســموه 
التفاهــم واالتفاقيــات  توقيــع مذكــرات 
والبرامج التنفيذية بين مملكة البحرين 
ســتدعم  التــي  فرنســا  وجمهوريــة 
مجــاالت التعاون المشــترك بيــن البلدين 

الصديقين.
بعدها، نوه صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء بأهميــة المعــارض المتخصصــة 
الفــرص  اكتشــاف  فــي  تســهم  التــي 
االســتثمارية في المملكــة ومنها معرض 
الخليــج للعقار 2019 الــذي أقيم مؤخرًا 
تحــت الرعايــة الكريمة لســموه لما هيئه 
مثاليــة  فــرص  مــن  المذكــور  المعــرض 
االســتثمارية  بالمجــاالت  التعريــف  فــي 
بمملكــة  العقــاري  الســوق  فــي  المتاحــة 

البحرين.
بعدها أمر صاحب الســمو الملكي رئيس 
المســاعدات  قيمــة  بمضاعفــة  الــوزراء 
لمســتحقي  تصــرف  التــي  االجتماعيــة 

ولمســتحقي  االجتماعــي  الضمــان 
مخصصات اإلعاقة، ووجه سموه وزارة 
بمباشــرة  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
صــرف هــذه المســتحقات حرصــًا علــى 
تخفيــف األعبــاء المعيشــية عــن األســر 
محدودة الدخل في ظل متطلبات شــهر 

رمضان المبارك.
وعلــى صعيــد ذي صلــة، وجــه صاحــب 
وزارة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
إلــى  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
تشــديد الرقابــة على أســعار الســلع منعًا 
الطلــب  بهــا باســتغال زيــادة  للتاعــب 
الســلع واســتقرار  عليهــا وضمــان توفــر 

أسعارها في األسواق.
الملكــي  الســمو  صاحــب  هنــأ  بعدهــا، 
رئيــس الــوزراء عمــال مملكــة البحريــن 
يــوم  بمناســبة  واتحاداتهــم  ونقاباتهــم 
العمــال العالمــي مشــيدا ســموه بعطائهم 
ومقــدرا عاليــا إســهاماتهم الكبيــرة فــي 
الطليعــي  وبدورهــم  والتنميــة  البنــاء 
فــي العمليــة اإلنتاجيــة وصــوالً لتحقيق 
التنمية الشــاملة، وأشــاد صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء بالتعــاون البناء 
القائــم فــي مملكة البحريــن بين أطراف 
اإلنتــاج الثاثــة وهــم العمــال وأصحاب 

العمل والحكومة.
لحريــة  العالمــي  اليــوم  وبمناســبة 
صاحــب  بالتقديــر  اســتذكر  الصحافــة، 
الــدور  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 

بــه  تضطلــع  الــذي  والمشــكور  الكبيــر 
بصحفييهــا  البحرينيــة  الصحافــة 
تعزيــزًا  الوطنــي  الشــأن  فــي  وكتابهــا 
للوحــدة الوطنيــة والنســيج المجتمعــي 
المتاحــم، وأكد ســموه حرص الحكومة 
علــى حماية حريــة الــرأي والتعبير التي 
صانهــا وكفلهــا دســتور مملكــة البحريــن 

واحترامها وضمان تعزيزها.

وبمناسبة مرور 10 سنوات على انطاقة 
اإللكترونيــة،  للحكومــة  التميــز  جائــزة 
المناســبة  بهــذه  أقيــم  الــذي  والحفــل 
برعايــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
رئيــس اللجنــة العليــا لتقنيــة المعلومات 
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  واالتصــاالت 
مبــارك آل خليفة، أشــاد مجلــس الوزراء 
بمــا حققته مملكة البحرين من منجزات 

مشــهودة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات 
الحكوميــة  والخدمــات  واالتصــاالت 
الــوزارات  تقدمهــا  التــي  اإللكترونيــة 
لتوجهــات  دعمــًا  الحكوميــة  واألجهــزة 
الحكومة في هذا الخصوص، وعزز ذلك 
البنيــة التحتية لاتصاالت التي حظيت 
بتميــز إقليمــي وعالمــي عكســه حصول 
األول  المركــز  علــى  البحريــن  مملكــة 

عربيا في مؤشر تنمية االتصاالت التابع 
لاتحاد الدولي لاتصاالت والرابع دوليًا 
فــي مؤشــر البنيــة التحتيــة لاتصــاالت 
التابــع لألمــم المتحــدة، وأثنــى المجلس 
على الدور الذي تضطلع به اللجنة العليا 
فــي  واالتصــاالت  المعلومــات  لتقنيــة 
متابعــة تنفيــذ توجهــات الحكومــة فــي 

هذا المجال.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

مباشرة صرف المستحقات لتخفيف األعباء عن محدودي الدخل ومواجهة متطلبات رمضان
سمو رئيس الوزراء يأمر بمضاعفة المساعدات لمستحقي الضمان االجتماعي ومخصصات اإلعاقة

قرارات المجلس

مجلس الوزراء ينوه بأهمية زيارات جاللة الملك للدول الشقيقة والصديقة في توثيق وتعزيز التعاون
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سمو رئيس الوزراء 
يشيد بعطاءات 

وإسهامات 
العمال في البناء 

والتنمية

سموه يستذكر 
الدور الكبير 

للصحافة البحرينية 
في الشأن الوطني 

تعزيزا للوحدة

الحكومة حريصة 
على حماية حرية 

الرأي والتعبير 
المصونة في 

الدستور

تشديد الرقابة 
على السلع 

منعا للتالعب 
باستغالل زيادة 

الطلب

المعارض 
المتخصصة تسهم 

في اكتشاف 
الفرص االستثمارية 

في البحرين

تفعيل قرار الشروط 
والضوابط لمنح 
ساعتي الراحة 

للموظف أو العامل 
من ذوي اإلعاقة



بــعــث عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
إلى  تهنئة  برقية  خليفة،  آل 
ويليم  الملك  الجالة  صاحب 
هولندا؛  مملكة  ملك  ألكساندر 

الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة 
ــاده، أعــــرب جــالــتــه فيها  ــبـ لـ
عن أطيب تهانيه وتمنياته له 
موفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة.

الشيخ  سمو  الجنوبية  محافظ  استقبل 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، عدًدا 
المحافظة  مساجد  وأئــمــة  الخطباء  مــن 

الجنوبية.
اللقاء  بداية  في  المحافظ  سمو  ورّحــب 
تمثله  مــا  إلــى  ســمــوه  مشيًرا  بالحضور، 
المساجد والجوامع من أهمية ودور كبير 
في حياة الفرد والمجتمع، ال سيما خال 
شهر رمضان المبارك، من خال ما يلقيه 
الخطباء واألئمة من خطب هادفة، تهتم 
وتوعيتهم  الناس  حياة  يامس  ما  بكل 

ونصحهم وإرشادهم.
مقدرة  الخطباء،  جهود  أن  سموه  وأكــد 
ويعتز ويفتخر بها الجميع، مشيًرا سموه 
ــه مــفــتــوحــة الســتــقــبــالــهــم  ــوابـ ــــى أن أبـ إل
ــل احــتــيــاجــاتــهــم،  ــاع إلـــــى كــ ــمــ ــ ــت واالســ

الناس  تنوير  في  الخطباء  بــدور  مشيًدا 
ومناقشة  المحببة  بالطرق  وتوجيههم 
الظواهر التي يشهدها المجتمع، وترسيخ 

القيم اإلسامية الحميدة.

ــرص الــمــحــافــظــة  ــ ــمــــوه، حـ ــح ســ ــ ــ  وأوضـ
التي  المتطلبات  تحقيق  على  الجنوبية 
الــخــدمــات  وتــوفــيــر  الــمــســاجــد  تحتاجها 
كمبادرة  الخيرية  الــمــبــادرات  خــال  مــن 

هناك  ليكون  مساجدكم”  على  “حافظوا 
وتغطية  الــمــســجــد  مــع  مستمر  تــواصــل 
كــل مــا يــلــزم مــن قبل فــريــق مــن إدارات 
المحافظة وعدد من متطوعي المحافظة.

ــرب الــحــضــور  ــ ــي خـــتـــام الـــلـــقـــاء، أعـ  وفــ
المحافظة  مــســاجــد  أئــمــة وخــطــبــاء  مــن 
عقد  على  المحافظ  لسمو  شكرهم  عــن 
الجوامع  أمــور  يهم  ما  لبحث  اللقاء  هذا 

والــتــواصــل  المحافظة،  فــي  والــمــســاجــد 
ــاء وأئـــمـــة مــســاجــد  ــاشــر مـــع خــطــب ــمــب ال
المحافظة، لألخذ بما فيه الخير والصاح 

للفرد والمجتمع.

سمو نائب الملك: تعزيز البنية القانونية لحماية األفراد
ــدة ــة الوافـ ــوق العمالـ ــال حقـ ــاس بمجـ ــا دايـ ــهامات ماريتـ ــادة بإسـ إشـ

ــة الــمــلــك ولـــي الــعــهــد صــاحــب  ــائــب جــال أكـــد ن
آل خليفة  األمير سلمان بن حمد  الملكي  السمو 
القانونية  بنيتها  من  عــّززت  البحرين  مملكة  أن 
في  يسهم  بما  التشريعية  منظومتها  وتحديث 
على  الحصول  وضــمــان  األفـــراد،  حقوق  حماية 
إطار  في  وذلــك  عليها،  والحفاظ  الحقوق  تلك 
أهــداف  مــن  انــطــاًقــا  المملكة  تــحــرص عليه  مــا 
الباد  عاهل  بقيادة  الشاملة  التنموية  مسيرتها 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
به  قامت  ما  إلــى  الصدد  هــذا  في  سموه  منّوًها 
فاعلة  ومبادرات  متقدمة  خطوات  من  المملكة 
عــلــى صــعــيــد حــمــايــة حــقــوق الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
الجميع  حقوق  يصون  بما  لهم  الــدعــم  وتوفير 

ويصب في خدمة التوجهات الرامية إلى تحقيق 
االستقرار في سوق العمل.  جاء ذلك، لدى لقاء 
الرفاع امس ماريتا دايــاس، حيث  سموه بقصر 
نّوه سموه بجهودها خال فترة رئاستها لجمعية 
المختلفة  وإسهاماتها  الــوافــدة  العمالة  حماية 
ا  في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة، متمنيًّ
النجاح والتوفيق في  للجمعية وللقائمين عليها 
مساعيهم الدؤوبة في توعية العمالة الوافدة بما 

يحفظ حقوقهم.
 من جانبها، أعربت داياس عن شكرها وتقديرها 
ولي  الملك  جالة  نائب  الملكي  السمو  لصاحب 
العهد على فرصة اللقاء بسموه، وما يبديه سموه 
متمنية  الـــوافـــدة،  العمالة  بحقوق  اهــتــمــام  مــن 

لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء.

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد في لقاء مع ماريتا داياس

المنامة - بنا

وقع 5 من أعضاء مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة 
العبادة  بدور  والحسينيات  المآتم  بمساواة  يلزم  استعجال 
بأن  المقترح  مقدمو  وبين  الكهربائية.  التكلفة  تحمل  في 
مــبــررات االســتــعــجــال جـــاءت لــوجــود أكــثــر مــن 300 مأتم 
أرسلت إليهم إشعارات بقطع الكهرباء، خال 3 أيام، وقيمة 

الفواتير باآلف الدنانير، وهذه كلها مستحقات سابقة، حيث 
كالمساجد،  والحسينيات  المآتم  تعامل  السابق  في  كانت 
وفجأة ودون سابق إنذار تم إصدار فواتير بأثر رجعي لذلك 
فإن إحالته إلى اللجنة المختصة يستغرق وقتا طويا، لذلك 
كل  االقــتــراح  على  ووقــع  االستعجال.  بصفة  المقترح  قــدم 
من أحمد السلوم، زينب عبداألمير، هشام العشيري، فاضل 
السواد، وعلي إسحاقي. ومن المقرر أن يتم التصويت عليه 

بأن  المقترح  مقدمو  واستند  اليوم.   المنعقدة  الجلسة  في 
الحكم،  أساس  العدل  أن  تنص على  الدستور  )4(من  المادة 
والحرية  المواطنين،  بين  وثقي  صلة  والتراحم  والتعاون 
والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي 
تكفلها  للمجتمع  دعــامــات  المواطنين  بين  الفرص  وتكافؤ 
الدولة  تكفل   - د  الدستور:  من   )7( الــمــادة  وتنص  الــدولــة، 
حرية  الدستور:  من   )22( المادة  تنص  حرمتها  العلم  لــدور 

وحرية  العبادة،  دور  حرمة  الدولة  وتكفل  مطلقة،  الضمير 
القيام بشعائر األديان والمواكب واالجتماعات الدينية طبقا 
البلد وبناء على ما تقدم من نصوص  للعادات المرعية في 
بتمثيل  مــلــزمــون  ــنــواب  ال أعــضــاء مجلس  فـــإن  دســتــوريــة 
أو  يقترحونه  فيما  عنهم  والنيابة  صــادقــًا،  تمثياً  الشعب 
يعرض عليهم من أمور، واتخاذ المواقف التي تعكس إرادته 

الواضحة لكون الشعب هو مصدر السلطات.

300 مأتـــم مهـــددة بانقطــاع الكهــربــــاء فـــي 3 أيــام

“الخيرية الملكية” تبدأ توزيع السالل الرمضانية
لمشـــاركة األســـر البحرينيـــة فـــي توفيـــر احتياجـــات الشـــهر الفضيـــل

ضمن سعيها الحثيث لتفعيل مبادئ المسؤولية 
الملكية  الخيرية  المؤسسة  االجتماعية، قامت 
لمطاحن  البحرين  شركة  مع  بالتعاون  مؤخًرا 
الــدقــيــق، وعـــدد مــن الــشــركــات والــمــؤســســات 
الــمــســاهــمــة فــي مــشــروع الــســلــة الــرمــضــانــيــة، 
المستفيدين  على  الرمضانية  السال  بتوزيع 
من خدمات المؤسسة الخيرية الملكية، كما تم 

التنسيق مع عدد الجمعيات الخيرية لتوزيعها 
على الفئات المستحقة لديها، وذلك ضمن سعي 
المؤسسة لمشاركة األسر البحرينية في توفير 
احــتــيــاجــات الــشــهــر الــفــضــيــل والــتــخــفــيــف من 
األعباء المادية عليها استعداًدا الستقبال شهر 
الرعاية  إدارة  مدير  أكد  جهته،  ومن  رمضان. 
بدر  الملكية  الخيرية  بالمؤسسة  االجتماعية 
قمبر أنه انطاقا من اهتمام المؤسسة بتوفير 
سنوًيا  تحرص  فإنها  ألسرها،  الكريمة  الحياة 

لتنفيذ  الــمــجــتــمــع  مــؤســســات  مـــع  ــشــراكــة  ــال ب
الرمضانية، حيث يتم صرفها  السال  مشروع 
المسجلة  المحتاجة  األســر  من  مجموعة  على 
لدى المؤسسة، ويهمها في الوقت ذاته مشاركة 
شهر  خصوصا  المناسبات  مختلف  المواطنين 

رمضان الكريم.
يأتي  الرمضانية  السلة  أن مشروع  وبين قمبر 
الشراكة  تفعيل  على  المؤسسة  حــرص  ضمن 
المجتمع  مــؤســســات  مختلف  مــع  المجتمعية 

الدقيق،  لمطاحن  البحرين  رأسها شركة  وعلى 
المشروع  لهذا  الرئيس  الشريك  تعتبر  والتي 
ــنـــوات مـــن خــــال تــوزيــع  ــدة سـ عــلــى مــــدار عــ
الشكر  بخالص  قمبر  الشركة. وتوجه  منتجات 
والتقدير إلى جميع الجهات المساهمة في هذا 
مبادئ  يعزيز  ــذي  ال النبيل  الخيري  المشروع 
في  األثــر  أكبر  لــه  والـــذي  المجتمعي،  التكافل 

توفير جزء من حاجيات األسر لشهر رمضان.

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

اجتماع بين “الجعفرية” و16 نائبا لبحث الملف

اإلدارة  مقر  في  عصفور  آل  محسن  الجعفرية  األوقــاف  رئيس  استقبل 
بضاحية السيف وفدا يضم 16 نائبا يتقدمهم النائب األول لرئيس مجلس 
المخلصة ألعضاء  بالجهود  آل عصفور  وأشــاد  سلمان.  عبدالنبي  النواب 
المواطنين  مصلحة  تمس  التي  القضايا  ومناقشة  طــرح  فــي  المجلس 
التنفيذية  السلطة  بين  المشترك  الــتــعــاون  تعزيز  فــي  الكبير  ودورهـــم 
بجودة  واالرتقاء  المواطنين  تطلعات  تحقيق  في  التشريعية  والسلطة 

بتوجيهات  استرشادا  كافة،  المجاالت  في  المقدمة  الخدمات  وكفاءة 
ورئيس  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  الباد  عاهل 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
صاحب  الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوثيق وتوطيد التعاون 

الشامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
عّبر  حيث  المآتم،  كهرباء  ملف  مستجدات  اإلدارة  مــع  الــنــواب  وبحث 

دور  فئة  ضمن  والحسينيات  المآتم  شمول  إلــى  تطلعهما  عن  الطرفان 
بشأنها  التنسيق  سيتم  للملف  مقترحة  حلوال  الطرفان  وناقش  العبادة. 
المآتم إلى الجهات  الرسمية، إذ سيتم نقل مطالبات رؤساء  مع الجهات 
تطرق  كما  الملف.   لحل  توجيهات سامية  آملين صدور  العليا،  الرسمية 
المساجد  وترميم  وبــنــاء  هــدم  ــراءات  إجــ تسريع  أهمية  إلــى  االجــتــمــاع 
إجــراءات  وتسريع  المؤقتين  اإلدارة  موظفي  لتثبيت  والسعي  والمآتم 

استصدار وثائق الملكية للمساجد والمآتم والمقابر وتسجيل الوقفيات.

المنامة - األوقاف الجعفرية

اليوم التصويت 
على مقترح نيابي 

إلعادة مساواة 
المآتم بالمساجد

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بــعــث عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة  آل 
كــارك  الملك  الــجــالــة  صــاحــب 
مــمــلــكــة  مـــلـــك  آر  ــاف  ــتـ ــوسـ جـ

مياد  عيد  بمناسبة  السويد؛ 
جــالــتــه، أعـــرب جــالــتــه فيها 
عن أطيب تهانيه وتمنياته له 
موفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة.

بــعــث عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
ــوزراء  ــ الـ آل خــلــيــفــة ورئـــيـــس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة 
ــد  ــقــائ ــائـــب ال وولــــــي الـــعـــهـــد نـ
لرئيس  األول  النائب  األعــلــى 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء صـــاحـــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بــرقــيــات  خليفة  آل  حــمــد  ــن  ب
رئــيــس جمهورية  إلـــى  تــعــزيــة 
نجوين  االشــتــراكــيــة  فــيــتــنــام 
ــغ فـــي وفـــــاة رئــيــس  ــرونـ ــوتـ فـ
االشتراكية  فيتنام  جمهورية 
معربين  آن،  دوك  لــي  األســبــق 
وصــادق  تعازيهم  خالص  عــن 
جمهورية  لرئيس  مواساتهم 
الرحمة  للفقيد  راجين  فيتنام، 
ــكــريــمــة ولــشــعــب  وألســـرتـــه ال
جمهورية فيتنام جميل الصبر 

وحسن العزاء.
ــســمــو  ــب ال ــاحــ ــعـــث صــ ــا بـ ــمـ كـ
الملكي رئيس الوزراء برقيتي 
تعزية ومواساة مماثلتين إلى 
فيتنام  جمهورية  رئيس  نائب 
االشــتــراكــيــة دانــــغ ثـــي نــغــوك 
ــوزراء  ــ ــ ــى رئـــيـــس ال ــ ثــيــنــه وإلـ
ــغــويــن ســـــواك فـــــوك؛ أعـــرب  ن
سموه فيهما عن صادق تعازيه 
ــه بـــوفـــاة  ــ ــات ــواســ وخــــالــــص مــ

الرئيس األسبق الراحل.
ــســمــو  ــب ال ــاحــ ــعـــث صــ ــا بـ ــمـ كـ
ــكــي ولــــي الــعــهــد بــرقــيــة  ــمــل ال
ــاة مــمــاثــلــة  ــ ــواســ ــ ــ ــة وم ــزيـ ــعـ تـ
ــيــس جــمــهــوريــة  ــائــب رئ إلـــى ن
ثي  دانـــغ  االشــتــراكــيــة  فيتنام 
فيها  أعرب سموه  ثينه،  نغوك 
ــادق تــعــازيــه وخــالــص  عــن صــ
ــه بــــوفــــاة الـــرئـــيـــس  ــ ــات ــواســ مــ

األسبق الراحل.

العاهل يهنئ ملك السويد بعيد ميالده

... وجاللته يهنئ ملك هولندا باليوم الوطني

البحرين تعزي رئيس فيتنام
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سمو محافظ الجنوبية مستقباًل عدًدا من الخطباء وأئمة مساجد المحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

ــادة ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ دور  ــات  ــ ــب ــ ــل ــ ــط ــ ــت ــ م ــق  ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ت ــى  ــ ــلـ ــ عـ حـــــريـــــصـــــون 

سمو محافظ الجنوبية: جهود الخطباء مقدرة ويعتز بها الجميع

مروة خميس

رئيس األوقاف الجعفرية مستقبال وفدا يضم 16 نائبا



نقابات المعادن: للحفاظ على الحقوق والمكتسبات العمالية
الصناعة تعزز  مقترحات  على  لالتفاق  العمل  أرباب  بين  موسع  بلقاء  طالبوا 

دعــت 5 نقابــات مــن قطــاع المعــادن إلــى “لقــاء موّســع بين مندوبيــن عن أربــاب العمل 
والنقابــات تخــرج بــرؤى ومقترحــات تعــّزز دور هذه الصناعــة الوطنيــة الواعدة وتركز 

في أهم القضايا”.

 وطالبــت النقابــات بـ “الحفاظ على الحقوق 
والمكتســبات العمالية وعدم المســاس بها”. 

وفيما يأتي أبرز ما يتضمنه البيان:

البيان

إن النهــوض بهــذه الصناعــة والدفــع بهــا فــي 
مســارات أكثــر رقي البد أن يكــون عبر أفكار 
خالقــة ومهمــة وهــذه ال تنتج إال عبــر تفعيل 
أدوات الحــوار االجتماعــي ألطــراف اإلنتــاج 
التي نص عليها قانون النقابات ورعاه جاللة 
الملك وحث عليه، وانطالًقا من هذه الركيزة 
المهمــة فــي تطويــر هــذا القطــاع ندعــو إلــى 
لقــاء موســع بيــن مندوبيــن عن أربــاب العمل 

والنقابــات تخرج برؤى ومقترحات تعّزز دور 
هــذه الصناعــة الوطنيــة الواعــدة وتركــز في 

أهم القضايا ومنها:
1 – عوامــل تعزيــز صناعة قطاع المعادن في 

المملكة. 
الســوق  تقلبــات  مخاطــر  إدارة  عوامــل   -  2

وآثارها على الصناعة. 
3 - عوامــل تعزيــز مفاهيــم الســالمة المهنيــة 

في قطاع صناعة المعادن.
البشــرية فــي  الكــوادر  4 - تدريــب وتأهيــل 

إدارة صناعة قطاع المعادن. 
5 - معالجــة القضايــا العالقــة بيــن مؤسســات 
هــذا القطــاع عبــر لجــان ثنائيــة مشــتركة من 

نقابــة المنشــأة واإلدارة التنفيذيــة بمــا يعــود 
على جميع األطراف بالفائدة المستدامة. 

6 - الوقــوف علــى األســباب الحقيقيــة فــي 
النقابيــة  التنظيمــات  بيــن  التعــاون  انحســار 

وبين بعض اإلدارات في المنشآت. 
والمكتســبات  الحقــوق  علــى  الحفــاظ   -  7

العمالية وعدم المساس بها. 
بيــن  وتفعيلــه  الحــوار  أن  يقيــن  علــى  إننــا 
الوصــول  المعنيــة بطــرق غرضهــا  األطــراف 
إلــى حلول منطقيــة تنصف كل األطراف هي 

وسيلة فاعلة للوصول إلى أفضل النتائج. 
إننــا ندعــو للتفاهــم والتعــاون بيــن اإلدارات 
التنفيذيــة فــي قطــاع صناعــة المعــادن مــع 
ممثلي العمال من أجل نتائج إيجابية أفضل. 
إن العمــال ومــا يبذلونــه مــن جهــد متميز في 
صناعة قطاع المعادن هو أحد أســباب نجاح 

هذا القطاع.

صناعــة قطــاع المعــادن متداخلــة متشــابكة 
مــع بعضهــا البعــض، فلذلــك البــد مــن اتخــاذ 
خطــوات عمليــة تشــرك جميــع األطــراف في 

الحفاظ عليها والنهوض بها أكثر.
العمــال  حقــوق  علــى  المحافظــة  إن 
ومكتســباتهم هــو لــب ما ترمــي إليــه القيادة 
الرشــيدة، فهــم الطبقــة الكادحــة التــي تفنــي 
زهــرة عمرهــا في هــذه الصناعة لتســاهم في 

ازدهار هذا الوطن وعلو شأنه. 

الموقعون على البيان

1 - النقابة العمالية العامة لمجموعة فوالذ.  
2 - النقابة العمالية لشركة ألبا.

 3 -  نقابة عمال جارمكو )الدرفلة(. 
نقابــة   شــركة   البحريــن   الدوليــة   لــرذاذ    -    4

 المعادن.
 5  -  نقابة العاملين بشركة ميدال للكابالت.

القضيبية - مجلس الشورى

للشــبكة  الفنيــة  األمانــة  اختــارت 
والعالقــات  للتواصــل  العربيــة 
العامــة، التابعــة للمنظمــة العربيــة 
مــن  المنبثقــة  اإلداريــة  للتنميــة 
فوزيــة  العربيــة  الــدول  جامعــة 
العــام  األميــن  الجيــب  يوســف 
العالقــات  لشــؤون  المســاعد 
باألمانــة  والبحــوث  واإلعــالم 
لتكــون  الشــورى  العامــة لمجلــس 
الفنيــة،  األمانــة  فــي  عضــًوا 
األمانــة  أعضــاء  بيــن  مــن  وذلــك 
العامــة للشــبكة العربيــة للتواصل 

والعالقات العامة.
وأشــارت الجيــب إلــى أن الشــبكة 
العربيــة تســعى ألن تكون المنصة 
التواصــل  مجــال  فــي  العربيــة 
والعالقــات العامــة، وذلك بإنشــاء 
مختلــف  يربــط  عربــي  كيــان 
التواصــل  مجــال  فــي  العامليــن 

العربيــة،  الــدول  فــي  والعالقــات 
ووضــع قاعــدة تأســيس للمعرفــة 

المتخصصة.
المؤسســين  لجنــة  أن  إلــى  يشــار 
للتواصــل  العربيــة  للشــبكة 
والعالقــات العامــة مكونــة من 30 
مــن  عربيــة  دول   10 مــن  عضــًوا 
الخبــراء والمختصيــن فــي مجال 
والتواصــل،  العامــة  العالقــات 
تــم اختيارهــم مــن قبــل المنظمــة 
العربية للتنمية اإلدارية والمنبثقة 

من جامعة الدول العربية.

الجيب ضمن األمانة الفنية لـ “العربية للتواصل”

خالد بن خليفة: “نوتردام” رمز ديني وثقافي
ماثيســون: التعاطــف العالمــي يعكــس المكانــة التاريخيــة للكاتدرائيــة

فــي أول زيــارة لوفــد أجنبــي لكتدرائيــة نوتــردام الفرنســية 
بعــد تعرضهــا للحريق حديثا، أكد رئيس مجلس أمناء مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد بن خليفة 
آل خليفــة أن ذلــك حــادث مؤســف جــًدا تفاعلــت معــه دول 
العالــم أجمــع؛ لمــا تمثلــه الكاتدرائيــة من رمز دينــي وثقافي 
يرتبــط بحقــب تاريخيــة طويلة ومهمة من تاريخ البشــرية، 
مؤكًدا موقف مملكة البحرين حكومة وشعًبا المتعاطف مع 
الشــعب الفرنســي الصديق، مبيًنا أهمية الحفاظ على اإلرث 

الثقافي والتاريخي لمختلف األديان والشعوب.
بدورهــا أكــدت رئيســة جمعيــة “هذه هــي البحرين” بيتســي 
ماثيسون أن زيارة وفد المركز تعد هي الثانية بعد زيارتهم 
الســابقة بالعام 2015، ما يبين أهمية هذا الصرح التاريخي 
لــدى مختلف دول العالم، موضحــة أن التعاطف العالمي مع 
حادث الحريق المؤسفة يؤكد المكانة التاريخية التي تتمتع 
التعايــش  الكاتدرائيــة، وأن جميــع منطلقــات ومبــادئ  بهــا 
بيــن مختلــف األديــان تحتــم ضــرورة مهمــة للحفــاظ علــى 
اإلرث التاريخــي لحضــارة اإلنســان، خصوًصا أن الكتدرائية 
الواقعة في قلب العاصمة الفرنسية تحتوي على العديد من 

التحــف الدينيــة العريقــة ذات الرمزية المهمة لــدى المذهب 
الكاثوليكي.

جــاء ذلــك في زيارة رســمية لوفد مركز الملــك حمد العالمي 
للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين، إلى كاتدرائية 
األديــان  ممثلــي  مــن  عــدد  بمشــاركة  التاريخيــة،  نوتــردام 
والطوائــف المختلفة، الذين أكدوا ضرورة االهتمام بالمعالم 
علــى  والثقافــات  األديــان  لمختلــف  والدينيــة  التاريخيــة 
مســتوى العالــم؛ لمــا لهــا مــن إرث حضــاري وتاريخــي يوثق 
مراحل مهمة من حضارة اإلنسان وتطوراتها على التاريخ.

مــن جانبهــم، قــدم أعضــاء وفــد مركــز الملــك حمــد العالمــي 
الكاتدرائيــة شــرحا عــن  للقائميــن علــى  الســلمي  للتعايــش 
التجربــة الواقعيــة للتعايــش الدينــي والثقافــي فــي مملكــة 
البحريــن وعن حرية العقيدة والمذهب، وممارســة الشــعائر 
المرتبطــة بمعظــم األديــان العالميــة التي وجــد رعاياها منذ 
قديم العصور على هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة من أمن 

وأمان وتعايش وسالم، ما لم يجدوه في دول أخرى.
وأشــاد القائمــون علــى الكاتدرائية بزيــارة وفــد المركز، التي 
تعبــر عــن أســمى معانــي التعايــش والتســامح التــي تمتع به 

شــعب البحريــن، مبديــن إعجابهم بمــا تقوم بــه البحرين من 
مبادرات مهمة على مختلف المستويات المحلية واإلقليمية 
والدولية في مجال التعايش السلمي والتحاور بين األديان، 
أبرزهــا إعــالن مملكة البحرين و “كرســي الملــك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش السلمي” في جامعة سابيانزا العريقة. 
وأكــد مديــر الشــؤون الدوليــة وحريــة األديــان فــي منظمــة 
ACN أن لمملكة البحرين تجربة فريدة في مجال التعايش 
الســلمي والتحــاور بيــن األديــان، وأن المملكــة تبــذل جهوًدا 

حثيثــة ومشــكورة فــي هــذا المجــال بقيــادة جاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، الــذي قــدم للعالم رؤيــة عميقة 
وواضحــة لمبــادئ التعايــش والتحــاور بين األديــان وأهمية 
ذلــك فــي نشــر الســالم بيــن مختلــف شــعوب العالــم، مبدًيــا 
دعمه وإعجابه بما قدمه مركز الملك حمد للتعايش السلمي 
وجمعيــة هــذه هــي البحريــن من مبــادرات وفعاليــات مهمة 
تســاهم في نشــر ثقافة التعايش على مستوى العالم وجعل 
التســامح وقبــول اآلخــر هــي مبــدئ يتفــق عليهــا الجميــع 

ويســعون لتعميمها ونشــرها بين مختلف األديان والثقافات 
على مستوى العالم.

وأكــد أن التجربــة البحرينيــة فــي التعايــش والتســامح هي 
مثــال يحتــذى علــى مســتوى العالــم، مبيًنــا أن البحريــن لهــا 
تاريــخ طويــل فــي هــذا المجــال المهــم، وباتــت تســير وفق 
فكــر مســتنير لجاللــة الملــك، عالوة علــى جملة التشــريعات 
الحقــوق  حفــظ  علــى  عملــت  التــي  العادلــة  والقوانيــن 

والواجبات لجميع األديان واألفكار.

باريس - بنا

وفد من مركز الملك حمد للتعايش السلمي وجمعية “هذه هي البحرين” يزور كاتدرائية نوتردام 

المنامة - وزارة الخارجية المنامة - بنا

تســلم صاحب الجاللة السلطان الحاج 
والدولــة،  الديــن  معــز  البلقيــه  حســن 
أمــس،  الســالم،  دار  برونــاي  ســلطان 
أوراق اعتمــاد محمــد شــيخو، كســفير 
فــوق العــادة مفــوض لمملكــة البحرين 
لــدى برونــاي دار الســالم المقيــم فــي 
جاكرتــا. ونقــل شــيخو تحيــات عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
الــوزراء  ورئيــس  خليفــة،  آل  عيســى 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، إلى 
صاحب الجاللة السلطان الحاج حسن 
البلقيــه معز الدين والدولة، وتمنياتهم 
الصحــة  دوام  الجاللــة  لصاحــب 
والعافية، ولبروناي دار السالم وشعبها 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.

سفيرنا لدى 
بروناي يسّلم 
أوراق اعتماده

استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز في مكتب سموه باألمانة 
العامة للمجلس في مدينة الرياض، أمس، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ حمود بن عبدهللا آل خليفة.

الســمو  صاحــب  رحــب  اللقــاء،  وخــالل 
الملكــي األميــر تركي بن محمــد بن فهد بن 
عبدالعزيــز بالشــيخ حمــود بــن عبــدهللا آل 
خليفــة، معرًبــا عــن اعتزاز المملكــة العربية 
الســعودية بعالقات األخوة الراســخة التي 
تربطهــا بمملكــة البحريــن، ومــا يجمــع بين 
البلديــن الشــقيقين مــن التاريــخ المشــترك 
ووحــدة المصيــر، مؤكــًدا حــرص المملكــة 
العربيــة الســعودية على مواصلة التنســيق 
الثنائــي مــع مملكــة البحريــن إزاء مختلف 
علــى  والنفــع  بالخيــر  يعــود  بمــا  القضايــا 

البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب الشــيخ حمود بن عبدهللا 
آل خليفة عن اعتزازه بلقاء صاحب السمو 
الملكــي األميــر تركي بن محمــد بن فهد بن 
عبدالعزيــز، مؤكــًدا تقديــر مملكــة البحرين 

للمواقــف األخوية الداعمــة لها من المملكة 
بالروابــط  منوًهــا  الســعودية،  العربيــة 
األخوية الوشــيجة التي تجمــع بين مملكة 
الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  البحريــن 

مؤكــدا اهتمــام مملكــة البحرين بالتنســيق 
المشــترك مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
على المستويات كافة، بما يحقق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

تركي بن محمد: يجمعنا التاريخ المشــترك ووحدة المصير

السعودية تعتز بعالقات األخوة الراسخة مع البحرين

موسكو - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

التقى رئيس المجلس األعلى للشــؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشد آل خليفة أمس في موسكو رئيس مجلس شورى المفتين 
لروســيا رئيس اإلدارة الدينية المركزية لمســلمي روسيا االتحادية راوي 
عيــن الديــن. وأكــد عين الديــن أن مجلس شــورى المفتين لروســيا يقدر 
عالًيا جهود البحرين الداعمة لقيم الخير والتعايش والســالم، معرًبا عن 

اعتزازهم الكبير بالعالقات الطيبة المتنامية مع المجلس. 

تقدير روسي لجهود البحرين في نشر السالم
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البحرين تزخر بتاريخ عريق من التآلف بين الطائفتين25 شعبان 1440
نبيلة أهـــدافـــا  يحمل  الــجــمــاعــي  ــزواج  ــ الـ عـــبـــداهلل:  ــن  ب ســلــمــان 

استقبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الرئيس الفخري لجمعية الهملة 
الثقافية الخيرية االجتماعية الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة، الرئيس 
الســابق لجمعيــة الهملــة الثقافية الخيرية جعفر مبــارك وأعضاء من مجلس إدارة 
الجمعيــة، الذيــن قدمــوا له الشــكر والتقدير على دعمــه ورعايته للــزواج الجماعي 
للطائفتيــن الكريمتيــن، الــذي أقيــم فــي مطلــع مــارس الماضــي، مقدريــن اهتمــام 
ومساندة الشيخ سلمان بن عبدهللا ببرنامج الزواج الجماعي السنوي الذي تنظمه 

الجمعية.

المســاحة  جهــاز  رئيــس  وأثنــى 
قدمــه  مــا  علــى  العقــاري  والتســجيل 
رئيــس وأعضاء مجلــس جمعية الهملة 
الثقافيــة الخيرية االجتماعية من جهد 
كبيــر ومــن عمــل مميــز إلقامــة الحفــل، 
ومــا يتضمنه من أهداف نبيلة، مشــيدا 
بحســن التنظيــم واإلخالص في العمل، 
مقدمــا الشــكر لجميــع األعضــاء وإلــى 

جميع من ساهم في هذا العمل الخيري 
التطوعي. 

وأوضــح أن مثــل هذه األعمــال لها أكبر 
والتــآزر  التعــاون  روح  بــث  فــي  األثــر 
وأن  المجتمــع،  أفــراد  بيــن  والتآخــي 
البحرين تزخر بتاريخ عريق من التآلف 
والتراحــم بيــن الطائفتيــن الكريمتيــن، 
وهــو النهــج الذي يدعو لــه عاهل البالد 

صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وحــكام البحريــن علــى مــر 
الحقــب واألزمنــة وجبــل عليــه شــعبها 

الكريم.
وأكد الشيخ سلمان أهمية دعم الشباب 
فــي مقتبــل حياتهــم، داعيــا المولــى عز 

وجــل أن يوفــق األزواج المحتفــى بهم 
يمنحهــم  وأن  الزوجيــة،  حياتهــم  فــي 
االســتقرار، وأن يجــزي كل مــن شــارك 
فــي هــذا العمــل خيــر الجــزاء، متمنيــا 
الــزواج  لحفــل  والناجــح  التوفيــق  كل 

الجماعي المقبل.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

الرفاع - قوة الدفاع

أقيــم بقــوة دفاع البحريــن صباح أمس، حفل تخريج عــدد من الدورات 
المتخصصة للضباط بإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، وذلك بحضور 
مســاعد رئيس هيئة األركان للقوى البشــرية اللواء الركن الشيخ علي بن 

راشد آل خليفة.
 بــدأ حفــل التخريــج بتقديم إيجاز عن الدورات ومــا تضمنته من برامج 
نظريــة وعمليــة، بعدهــا قام مســاعد رئيس هيئة األركان للقوى البشــرية 
بتوزيع الشــهادات على الخريجيــن والجوائز التقديرية على المتفوقين، 
مقدًما الشــكر إلى الخريجين والمدربين على الجهود التي بذلوها خالل 
انعقاد الدورات، وقد شارك في الدورات عدد من ضباط وزارة الداخلية.

تخريج دورات متخصصة للضباط

 فوزية الجيب

محرر الشؤون المحلية



 يشار إلى أن وزارة الصحة أبلغت صحيفة “البالد” في مايو  «
2015 بأن قسم صحة البيئة وتحديًدا العاملين في مجال 
مكافحة المالريا ونواقل المرض ومكافحة القوارض يبلغ 

 عددهم 149 موظًفا وتصرف لجميعهم عالوة مخاطرة.
 وأشارت إلى أن فئة المكافحين لنواقل المرض 

والمكافحين األوائل على الدرجة الخامسة والسادسة 
االعتيادية فهم يحصلون على عالوة الخطر وقدرها 40 

 دينارًا.
 وذكرت الوزارة أنه يتم توزيع سموم القوارض مجاًنا على 

المواطنين والمقيمين، كما يتم توزيع سم الصراصير 
والنمل كمساعدة للقضاء على الحشرات الزاحفة لكل 

من يطلب ذلك من مواطنين ومقيمين مع الحرص على 
 كتابة التعليمات عليها وكيفية استخدامها.

وتعطى لطالبيها عبر 3 مراكز رئيسة لصحة البيئة 
وهي مركز جدحفص لصحة البيئة )17553777( ويخدم 
المحافظة الشمالية والعاصمة ومركز توبلي لصحة 

البيئة )17784019( ويخدم المحافظة الجنوبية، إضافة إلى 
مركز المحرق لصحة البيئة )17675874( ويخدم محافظة 
المحرق ومكتب رئيس قسم صحة البيئة الذي يستقبل 

أي شكوى بهذا الشأن على هاتف رقم )17282216(.

بروفايل
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ــيـــح ــفـ ــدال أســـــقـــــف الـــصـ ــ ــ ــب ــ ــ ــت ــ ــ إعــــــــــــادة إحــــــيــــــاء اس
مــرر مجلــس بلــدي المحــرق مقترًحــا بالســماح للبنــاء علــى المالحــق بالــدور الثانــي، وذلك 
باالقتصار على تحصيل موافقة الجهاز التنفيذي، دون اشتراط موافقة الجار على ذلك.

وأعــّد رئيــس قســم تراخيــص البنــاء بالبلديــة 
وشــاملة  تفصيليــة  نمــاذج  تضّمــن  مقترًحــا 
للبنــاء فوق المالحــق، اعتمده المجلس البلدي 
فــي توصيتــه المرفوعــة إلــى وزيــر األشــغال 

والبلديات.
 إلى ذلك، قّرر المجلس رفع خطاب إلى رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة دعا فيه إلى إعادة إحياء 
مشــروع اســتبدال أســقف الصفيــح للوحدات 

اإلسكانية بمنطقتي عراد والمحرق.
قــد  الحمــر  باســم  اإلســكان  وزيــر  وكان   
الميزانيــة  الــوزارة  اســتنفاذ  للمجلــس  أكــد 
المخصصــة بنــاًء علــى توجيهــات ســموه لهذا 

الغرض.
ولفــت إلــى أن الميزانيــة الســنوية المخصصة 
لبرنامج عمل الحكومة لألعوام 2019 و2020 

ملتزم بها بالكامل لبناء 25 ألف وحدة سكنية.
 وبيــن أنــه من الصعوبــة إدراج طلب المجلس 
باســتبدال أســقف الوحــدات المتبقيــة ضمــن 

برنامج عمل الحكومة للفترة الحالية.
من جهة أخرى، رحب وزير األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف 
بموافقــة مجلــس بلــدي المحــرق علــى مقترح 

استثمار منتزه األمير خليفة بالحد.
ودعــا رئيــس المجلس البلدي غــازي المرباطي 
الجهــاز  الوزيــر  خطــاب  علــى  تعليقــه  فــي 
إلــى االســتفادة مــن هــذه الفرصــة  التنفيــذي 
وتحقيق الغاية المنشــودة من اســتثمارها في 

خفض مصروفات الصيانة وتأهيل المنتزه.
وخــالل االجتمــاع االعتيــادي وافــق المجلــس 
علــى مقتــرح يقضــي بفصــل واحــات المحــرق 
بديــار  أســوة  منفصلــة  كمنطقــة  وتصنيفهــا 

المحرق وجزر أمواج.
ومــرر المجــس مقترحــًا آخــر بخصيــص العقار 
الواقع بالقرب من مدرسة سماهيج االبتدائية 
التعليــم  لمصــادر  كمركــز  للبنيــن  اإلعداديــة 
ومرافق خاصة بالمدرســة، إلى جانب مواقف 

عامة مخصصة للمركز والمدرسة.
ودعــا المجلس إلى مســاواة العــزاب والمتعدد 
الزوجــات والمتزوجــة من أجنبي في الرســوم 
البلدية مع المواطنين على غرار دعم الكهرباء 

والماء لحساب واحد.

إلغاء حظر البناء بالمشاريع السكنية في السنة األولى
ــة ــ ــي ــ ــارج ــ ــخ ــ الــــتــــرخــــيــــص لـــــنـــــمـــــاذج الـــــمـــــظـــــات ال

اإلســكان  لمشــاريع  المســاعد  الوكيــل  أفــاد 
ســامي بوهــزاع أن الــوزارة أعــّدت مقترًحــا 
التنظيميــة  االشــتراطات  علــى  بالتعديــل 
المطبقة على المشــاريع اإلسكانية ألغت فيه 
حظــر البنــاء خالل الســنة األولى بعد تســلم 
مــن  للمســتفيدين  بالنســبة  البيــت  مفاتيــح 

المشاريع اإلسكانية.
 وشــملت التعديــالت الســماح للمســتفيدين 
مــن المشــاريع اإلســكانية بتركيــب مظــالت 
نموذجيــن  وفــق  للســيارات  خارجيــة 
مقترحيــن، علــى أن ال يتجــاوز عددهــا عــن 

مظلة لسيارة واحدة.
البلــدي  المجلــس  رحــب  جهتــه،  مــن   
اجتماعــه  خــالل  ومررهــا  بالمقترحــات 
االعتيادي، حيث أشار رئيس المجلس غازي 
المرباطــي إلــى أن هــذه التعديــالت تعــد من 
أبرز اإلشكاليات التي سبق وأن تحدث عنها 

المجلس البلدي وطالب بها المواطنين.
 وفــي ســياق متصــل، رفــع المجلــس البلــدي 

توصيــة بدراســة إمكانيــة تعميــم ترخيــص 
إنشــاء المظــالت للمواطنيــن فــي المناطــق 
النمــاذج  واســتحداث  الخاصــة،  الســكنية 

المالئمة التي تحفظ حقوق الجميع.
المجلــس  رئيــس  أبــدى  آخــر،  ســياق  وفــي 
المرباطــي اســتغرابه مــن رد  البلــدي غــازي 

وزيــر األشــغال والبلديــات علــى مقترحــات 
مشــاريع المجلس، الذي طلب فيه منهم رفع 

األولويات.
وقــال: إن المجلــس رفــع أولوياتــه في كافة 
دوائر المحافظة، وطلب الوزير من المجلس 
إعــادة رفــع األولويــات مســتغرب ويتطلــب 

التوضيح من قبل لجنة الردود.
ومتســائالً حول مــا إذا كان يقصد الوزير أن 
توجــه أولويــات مشــاريع الطرق نحــو دائرة 
واحــدة فقط، بدال من اســتفادة جميع دوائر 
المحافظــة مــن الميزانيــة المخصصــة لهــذا 

الغرض؟.

منصة الرئاسة صالح بوهزاع

 أحد أعضاء المجلس أثناء بثه وقائع االجتماع االعتيادي لمجلس بلدي المحرق 
عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية

أطلقت وزارة اإلسكان مبادرة “دعم” بالتعاون 
مــع عدد مــن شــركات ومعارض المفروشــات، 
باإلضافــة إلى الشــركات المختصة في مجال 

التصميم الداخلي.
خصومــات  تقديــم  إلــى  المبــادرة  وتهــدف 
إلــى المواطنيــن المســتفيدين مــن الوحــدات 
بهــدف مســاعدة  التســليم؛  الســكنية حديثــة 
المناســب  األثــاث  اقتنــاء  علــى  المواطنيــن 
ومــن ثــم تســريع خطــوات الســكن بوحداتهم 

الجديدة. 
وقالــت الوزارة إن المبــادرة االجتماعية تأتي 
الخدمــات  علــى تجويــد  الحــرص  إطــار  فــي 
المقدمــة إلــى المواطنيــن، وتخفيــف األعبــاء 
المتعلقــة بمرحلــة التأثيــث، إذ تســعى الوزارة 
إلى تقديم عروض خاصة للمستفيدين تتمثل 
فــي خصومات على شــراء األثــاث، فضالً عن 
الحصــول علــى استشــارات هندســية وفنيــة 
مــن الشــركات المختصة في مجــال التصميم 
الداخلــي، بمــا يســهم فــي تحقيــق االســتفادة 

المثلى من مكونات الوحدة السكنية. 
األثــاث  ومعــارض  شــركات  أن  وذكــرت 
والتصميــم الداخلــي أبــدت تعاونــًا كبيــرًا فــي 
قبول الفكرة واالنضمام إلى المبادرة، إذ تتلقى 
الــوزارة عروضــًا جديــدة تتضمــن تخفيضات 

العــروض  وتــدرس  مجانيــة،  واستشــارات 
لطرحها على المواطنين تباعًا. وقالت الوزارة 
إنها تنوي التوسع في تقديم العروض لتشمل 
أيضًا مواد البناء، لمساعدة األسر التي ترغب 

فــي التوســع في بنــاء وحداتها وفــق األنظمة 
والمعاييــر الهندســية التي حددتهــا، باإلضافة 
إلــى عروض األجهــزة الكهربائيــة وغيرها من 

المكونات الالزمة للتأثيث.

مبادرة تتضمن تخفيضات واستشارات مجانية لدى شركات المفروشات
“اإلسكان” تطلق “دعم” لألسر حديثة االستفادة من الوحدات

 شكا مجموعة من سكان منطقة المالكية عبر “البالد” من انتشار البعوض وإشاحة 
المعنيين بوزارة الصحة عن األداء بواجبهم الوقائي بسبب نفاد كمية المبيدات.

لـــ  المــالح  جمعــة  المواطــن  وقــال   
“البــالد” إن ســكان المجمعــات 1032، 
و1033، و1034 يعانــون مــن هجــوم 
وتعــرض  البعــوض  مــن  أســراب 

األطفال للدغاتها المزعجة.
 وذكــر أنــه قصــد مركــز توبلي لصحة 
البيئــة بــوزارة الصحــة لطلــب إنقــاذ 
األهالــي من هذه المشــكلة، ورّد عليه 
المبيــدات  كميــة  بنفــاد  المســؤولون 
الموظفيــن  بــكادر  نقــص  ووجــود 

المكلفين بأداء هذه المهمة.
 وطالب المــالح وزيرة الصحة فائقة 
وإصــدار  الســريع  بالتدخــل  الصالــح 
التوجيهــات الفوريــة بشــراء كميــات 
وتكليــف  المبيــدات  مــن  مناســبة 
بالمجمعــات  برشــها  الموظفيــن 

المتضررة بمنطقة المالكية.
إلطــالق  الــوزارة  المــالح  ودعــا 
الحشــرات  لمكافحــة  مكثفــة  حملــة 

والقوارض بمنطقة المالكية.

المالح لـ “^”: نفاد كمية المبيــدات ونقص بموظفي “الصحة”

البعـــوض يـلــدغ ســكان المالكيــة

30 أبريل 2019 الثالثاء
25 شعبان 1440

ســجل اجتمــاع 
بلــدي  مجلــس 

المحــرق االعتيادي التاســع فــي الدور 
األول مــن الفصــل التشــريع الخامــس 
اعتــذار نائــب رئيــس المجلــس البلدي 

حسن الدوي.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة

تصوير: خليل إبراهيم

اعتذار 
الدوي

المنامة - وزارة اإلسكان

محرر الشؤون المحلية

من المقرر أن يناقش اليوم بجلسة النواب اقتراح 
برغبة قدمه 5 من النواب بصفة استعجال يقضي 
بإعفــاء متضــرري تجمع مياه األمطار من القســط 
المســتحق والمســتقطع مــن وزارة اإلســكان لمدة 
سنة في جميع مشاريع الوزارة في جميع مناطق 

المحافظات األربع والمشاريع التابعة للوزارة.
حمــد  الســلوم،  أحمــد  مــن  كل  المقتــرح  ووقــع 
الكوهجــي، زينــب عبداألمير، أحمــد العامر وعمار 

قمبر. 
وتضمنــت المذكــرة اإليضاحيــة أن المــادة 5 مــن 
الدولــة تحقيــق  تنــص علــى أن تكفــل  الدســتور 
الضمــان االجتماعــي الــالزم للمواطنيــن في حالة 

الشيخوخة أو
المــرض أو العجــز عــن العمــل أو اليتــم أو الترمــل 
التأميــن  خدمــات  لهــم  تؤمــن  كمــا  البطالــة،  أو 
علــى  وتعمــل  الصحيــة  والرعايــة  االجتماعــي 

وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقه.
وبنــاء علــى مــا تقدم مــن نصوص دســتورية فإن 
أعضــاء مجلــس النــواب ملزمون بتمثيل الشــعب 
تمثيــالً صادقــًا، والنيابة عنهم فيمــا يقترحونه أو 
يعــرض عليهــم مــن أمــور واتخــاذ المواقــف التــي 
تعكس إرادته الواضحة لكون الشــعب هو مصدر 

السلطات.
وبين مقدمو المقترح في مبررات االستعجال أن 

الموضــوع ال يحتمــل التأخيــر ونظــرًا لمــا شــهدته 
البحريــن فــي اآلونــة األخيــرة مــن أمطــار الخيــر 
والمشــاريع  المناطــق  مــن  العديــد  أغرقــت  التــي 

اإلسكانية.
وتضــرر العديد من المواطنيــن جراء دخول مياه 
األمطــار إلــى منازلهــم وتكبــدوا الخســائر ماديــة 
ومعنويــة ونفســية واألخطــاء جميعهــا تتحملهــا 
تصميــم  عــن  األول  المســؤول  كونهــا  الــوزارة 
المشــاريع وتســليمها بعــد التأكــد مــن جاهزيتهــا 
للســكن، لذلــك مبلــغ التعويــض المقتــرح تتحملــه 
أبســط  فــإن  الضــرر  وقــوع  حالــة  وفــي  الــوزارة 
الحقوق إيقاف االســتقطاع وتعويض المواطنين 
لمــدة ســنة بوقــف القســط الشــهري، أو التعويض 

المادي المباشر.
وطالــب مقدمــو المقترح بطــرح المقترح بمجلس 
النــواب بصفة اســتعجال مبررين بــأن إحالته إلى 
لذلــك  المختصــة يســتغرق وقتــا طويــال  اللجنــة 

قدموه بصفة استعجال.

طلب إعفاء متضرري األمطار من القسط اإلسكاني سنة
مروة خميس

مقترح نيابي 
مستعجل يعرض في 

جلسة النواب اليوم



المنامة - جمعية ميثاق العمل الوطني

المنامة - بيت التجار

وصناعــة  تجــارة  غرفــة  اســتنكرت 
عــن  الصــادر  البيــان  بشــدة  البحريــن 
مقتدى الصدر، وما تضمنه من إساءة 

للبحرين وقيادتها وشعبها.
إن  أمــس  بيــان  فــي  الغرفــة  وقالــت 
ســافر  تدخــل  بمثابــة  يعــد  البيــان 
دولــة مســتقلة  فــي شــئون  وصريــح 
األمــم  فــي  وعضــو  ســيادة  وذات 
واضحــا  خرقــا  ويمثــل  المتحــدة، 
الدولــي.  القانــون  ومبــادئ  للمواثيــق 
وأكدت أن استقالل البحرين أمر غير 
قابل للمســاومة والتأويل والتشكيك، 
مــع  يقــف  بأكملــه  البحريــن  وشــعب 

قيادته.
التجــارة  ومجتمــع  إنهــا  وقالــت 
واألعمال البحريني يجددون والءهم 

المطلق لقيادة جاللة الملك.

“الغرفة”: بيان 
الصدر تدخل سافر

تابعت جمعية ميثاق العمل الوطني مع كل األطراف الوطنية بالمملكة التصريحات المستفزة غير المسؤولة للمدعو مقتدى الصدر 
الــذي بــرز فجــأة كالفطــر بعد تحطيم الدولة العراقية العربية واحتاللها من جانب إيران، فجاء يمثل جناحا يغرد دائما خارج نطاق 
وحدة الصف الوطني العراقي، وضد إرادة شــعب العراق العربي بكل المناســبات، فال غرابة أن يخرج هذا الدعي القادم على ظهر 
دبابة إيرانية ليمثل اليوم صوت العراق العربي، أن على الحكومة العراقية التي تسعى لتحسين عالقتها بدول مجلس التعاون أن 

تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الصوت الشاذ الذي ارتهن لدعم اإلرهاب.

وأكــدت الجمعية في بيان أمس: بكل وضوح 
بالرؤيــة وفهم للمرحلــة الراهنة دعمها الكامل 
الغاليــة،  مملكتنــا  مــع  ووقوفهــا  ومســاندتها 
معلنــة تأييدهــا لكافة المواقــف التي تتخذها 
الدولــة للــرد على هــذا العميــل اإليرانــي الذي 
هــو  بينمــا  إيــران،  عــن  البعــد  قنــاع  يرتــدي 
أكثــر عمالــة مــن غيــره لهــذه الدولــة المارقــة، 
إننــا نســتنكر بجمعيــة ميثــاق العمــل الوطني 
تصريحــات ذيــل إيــران فــي العــراق المدعــو 

بالصــدر ومــا ارتكبــه تجــاه مملكــة البحريــن 
مملكتنــا  علــى  للمؤامــرة  الواضــح  بدعمــه 
العالقــة  أن  الجمعيــة  أكــدت  كمــا  الحبيبــة. 
بيــن البحريــن وشــعب العراق العربي، ليســت 
عالقة أنظمة وسياســات مختلفة، أن العالقة 
هــي  الشــقيق  العراقــي  شــعبنا  وبيــن  بيننــا 
عالقــة تاريخيــة تجمــع بيننــا واألشــقاء فــي 
العــراق بعكس طابور إيران في العراق أمثال 
الصــدر الــذي لألســف يغرد خارج الســرب، بل 

مصالــح  وألجــل  العربيــة  المصالــح  وعكــس 
ضيقــة مــع إيــران ولصالح اإلرهــاب. وختمت 
الجمعية بيانها بالقول: إننا في جمعية ميثاق 
العمــل الوطنــي نتطلع لحل هذه المشــكلة مع 
اإلخــوة فــي العراق؛ حتــى ال يكرر هذا الدعي 
المســؤولة، والتــي تتحمــل  تصريحاتــه غيــر 
مسؤوليتها الدولة العراقية بالشك، بما يكفل 
الخيــر واالســتقرار واألمــان للمنطقــة بما فيه 

أمن واستقرار شعبنا في العراق الشقيق.

على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الصوت الشاذ

“الميثاق”: الصدر عميل إيراني وداعم لإلرهاب

شــجب رئيــس اللجنة األهليــة بالمحرق محمــد المطوع بيان 
ببيــان اعتــذار  العراقيــة  الحكومــة  الصــدر وطالــب  مقتــدى 
واضــح، وقــال المطوع إن أهالي المحرق بــكل مدنها وقراها 
يقفــون بدعــم وبشــكل كامــل مــع القيــادة، وأن عاهــل البــالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة القائــد 
والرمــز الوطنــي لشــعب البحريــن وللشــعب كافــة، وال يمكــن 
الســماح ألي كائــن كان اإلســاءة إلــى قائــد الوطن.وقــال إن 
أهالي المحرق يشــيدون بجهود الحكومة في ظل المشــروع 
اإلصالحي الرائد لجاللة الملك؛ من أجل تعزيز أسس الحوار 

الوطني وتقوية صرح البناء الديمقراطي وترسيخ االستقرار والتماسك بين مكونات الشعب. 
  وأضاف أن األهالي يثنون على جهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة وبمعية ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 

حمد آل خليفة؛ للحفاظ على السلم األهلي والوطني.

أعربت مجالس مدينة حمد وروادها الكرام وشــرفاء الوطن 
عــن اســتنكارها الشــديد للتدخــل الســافر مــن قبــل المدعــو 
مقتــدي الصــدر، مؤكديــن رفضهــم القاطــع لمــا بــدر منــه مــن 
إســاءة بالغــة وغيــر مســؤولة تجــاه مملكــة البحريــن وعاهل 
البــالد. وقــال منســق المجالــس محمــد خنجــي إن أصحــاب 
المجالس يؤكدون شــجبهم الكامل لتصريح الصدر، مؤكدين 
االســتنكار “المطلــق لمثــل هــذه التصاريــح غير الالئقــة تجاه 
مملكــة لها ســيادتها ودســتورها وبقيادة ملكنا حمــد والعائلة 
الخليفية، وهذا موقفنا وموقف كل مواطن غيور على وطنه 

وقيادتــه”.  وأضــاف أن أصحاب مجالس مدينة حمد يدعون المســؤولين العراقيين أيضا إلى 
اســتنكار التصريحات غير المســؤولة، والمســيئة لدولة عربية يفترض أن يحرص العراق على 
توطيــد العالقــات معهــا، في ظل مســاعي فتح صفحات جديدة مــع دول الخليج في التعاون 

ونبذ الطائفية وإعادة إعمار العراق والتطور الملحوظ في العالقات الخليجية العراقية.

اســتنكرت جمعيــة اإلصــالح البيــان المســيء مــن مقتــدى الصــدر لمملكــة البحريــن 
وقيادتهــا الحكيمــة، واعتبرتــه تدخــاًل ســافًرا فــي شــؤون مملكــة البحريــن، وخرًقــا 
واضًحــا لــكل المواثيــق واألعراف الدولية.وقالــت الجمعية في بيان لها أمس: “إن شــعب 
البحريــن كافــة يتوافــق علــى شــرعية حكــم آل خليفــة وشــرعية النظــام القائم، وهي شــرعية 
قائمة على أســاس التوافق التاريخي الذي اســتقر عليه الوضع في مملكة البحرين منذ العام 
1783، وتأكد كذلك في ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه شــعب البحرين، وفي دســتور 
مملكة البحرين. لذا فإن شعب مملكة البحرين يرفض التصريحات المسيئة له ولقيادته جملة 
وتفصيال، ويرفض التدخالت الخارجية المســتمرة في شــؤونه الداخلية، والنابعة من أطماع 

إيران التوسعية في المنطقة والمدفوعة بعنصرية قومية وتطرف طائفي”.
وشددت الجمعية على أهمية عدم االنجرار إلى مثل هذه البيانات المسيئة التي يهمها خدمة 
أجندتهــا الطائفيــة المدعومــة بأطمــاع خارجيــة، والنيل من مواقف شــعب البحريــن الصامدة 
وزعزعة أمن الوطن واستقراره وإضعاف اللحمة الوطنية التي لطالما نادت بها مختلف القوى 

الوطنية.

أدانــت جمعيــة الرابطــة اإلســالمية بشــكل قاطــع التدخــالت األجنبيــة فــي الشــأن 
الداخلــي للبحريــن التــي مــن شــأنها اإلضــرار بالبــالد أو االنتقــاص مــن ســيادتها أو 
المســاس بقيادتهــا ورموزهــا، واعتبرت ذلــك تجاوًزا للحدود، وإثــارًة للفتن، وتعدًيا 

غير مقبول.
وأكــدت أن البيــان األخيــر الــذي صــدر عــن مقتــدى الصدر تضمــن مساًســا مرفوًضا 
بالبحرين وبقيادتها تنادى البحرينيون جميًعا لرفضه واســتنكاره تأكيًدا منهم على 
وحدة موقفهم إزاء كل تدخل خارجي ال يحترم قيادة البالد وسيادتها واستقاللها.

ودعت الرابطة جميع العقالء والحكماء في األمة اإلسالمية أن يتنادوا فيما بينهم 
بالدعــوة إلــى الخيــر، وإشــاعة األلفــة بين المســلمين، واحتــرام خصوصيــات الدول 
ورموزها، والعمل بدافع المسؤولية لوقف الخطابات الهدامة، والحمالت اإلعالمية 
المغرضة، والتصدي الفوري والجاد لالســتغالل الســيئ للدين ومنابره وشعائره في 
أغــراض سياســية فئويــة أو حزبيــة أو لخدمة أطراف أخرى، الفتة إلــى أن االلتزام 

بذلك سيؤسس لقاعدة صلبة لتعاون مثمر يعود بالنفع والخير على الجميع.

“أهلية المحرق” تطالب باعتذار واضح مجالـس مديـنـة حـمـد تستـنكـر

“الرابطة اإلسالمية” تستنكر التدخالت الخارجية“اإلصالح”: بيان الصدر خرق لألعراف الدولية
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أكــد رئيــس مجموعــة حقوقيــون 
مســتقلون ســلمان ناصــر أنه وفي 
الــدول  فيــه  تعمــل  الــذي  الوقــت 
العربية على تضميد جراح الدول 
الشــقيقة، تبــرز قــادة الميلشــيات 
الســاحة  لتأزيــم  الطائفيــة 
السياســية. وأضاف فــي بيان أمس: 
ليس مستغرب على رؤوس الفتنة أن 
تظهــر كلمــا ازداد الخنــاق علــى نظــام 
الولــي الفقيــه فــي إيــران الــذي يهــدد 
دول المنطقــة والمجتمــع الدولــي عبر 
جرائمــه اإلرهابيــة ، وليــس مســتغربا 
بتاتــًا تصريــح المدعو مقتــدى الصدر 
رأس الطائفيــة واالحتــراب الطائفــي 
إلــى  أزماتــه  يصــدر  أن  العــراق  فــي 

فــي  البحريــن  اســم  بــزج  الخــارج، 
تشــهده  بمــا  وزورًا  كذبــًا  الصراعــات 
المنطقة مــن تالحم للجم نظام الولي 
تســتهدف  التــي  وميلشــياته  الفقيــه 

الدول العربية.
االدعــاءات  كل  نرفــض  إننــا  وتابــع: 
عــن  الصــدر  مقتــدى  ســاقها  التــي 
قــادرة  المملكــة  أن  وليعلــم  البحريــن 
بعــون من هللا ثم برجالهــا المخلصين 
مــن رجــال أمن وقــوة دفــاع البحرين 
عــن  الــذود  الوطنــي  والحــرس 
مكتســباتها السياســية والديمقراطية 
التــي حققتهــا التــي يشــهد لهــا العالم، 
والســلم  األمــن  علــى  والحفــاظ 

األهليين.

رئيس “حقوقيون”: نرفض ادعاءات الصدر
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الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

اســتنكر المجلس األعلى للشــئون 
عــن  الصــادر  البيــان  اإلســالمية 
مقتــدى الصــدر، ومــا تضمنــه مــن 
بمملكــة  مقبــول  غيــر  تعريــض 
واســتقاللها،  وســيادتها  البحريــن 
بمــا يعد إثــارة للفتنة بيــن اإلخوة 
فــي  ســافًرا  وتدخــالً  واألشــقاء، 
ال  للبحريــن  الداخليــة  الشــئون 
يتوافــق مــع مبــادئ وقيــم حســن 
الجــوار ويؤثــر ســلًبا فــي عالقات 

األخوة بين البلدين الشقيقين.
 وحّذر المجلس من إشــعال الفتن 
تداعيــات  مــن  إليــه  يقــود  ومــا 
علــى  ونحــن  خصوًصــا  خطيــرة 

والمغفــرة  الرحمــة  شــهر  أبــواب 
والتوبــة، داعًيــا اإلخوة واألشــقاء 
في جمهورية العراق الشقيقة إلى 
وضع حد للممارســات والخطابات 
والتجاوزات التي تســتهدف دول 
بيــن  الخالفــات  وتثيــر  الجــوار 
األشقاء وتؤثر سلًبا في المساعي 
والصادقــة  الحثيثــة  الخليجيــة 
العــراق  مــع  العالقــات  لتعزيــز 
الشــقيق، مؤكــًدا ضــرورة احتــرام 
الجميــع لســيادة الــدول الشــقيقة 
يحقــق  بمــا  واســتقرارها،  وأمنهــا 
األمــن واالطمئنــان والســالم فــي 

المنطقة كلها.

“األعلى اإلسالمي” يحّذر من الفتنة

المنامة - وزارة الداخلية

اســتنكر محافــظ الشــمالية علــي 
التــي  التصريحــات  العصفــور، 
تشكل خرقا لألعراف والمواثيق 
الدولية والتي تعد تدخال ســافرا 
لمملكــة  الداخليــة  الشــئون  فــي 
البحريــن والتــي تجمعهــا الجيرة 
العــراق  مــع  الطيبــة  والعالقــات 
صــدر  مــا  أن  موضحــا  الشــقيق، 
عــن رجل الديــن العراقي مقتدى 
علــى  مشــددا  مرفــوض،  الصــدر 
أن شــعب البحريــن الوفي ، يقف 
صفــًا واحــدًا خلــف قيــادة عاهــل 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد 

حمد بن عيسى آل خليفة.
االجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
التشــاوري األسبوعي الذي عقده 
اإلدارات  مديــري  مــع  المحافــظ 
بالمحافظــة،  األقســام  ورؤســاء 
حيــث تم بحث ومناقشــة برامج 
خــالل  الشــمالية  المحافظــة 
شــهر رمضــان المبــارك، وبرنامــج 
وتعويــض  الصيفــي،  النشــاط 
األمطــار  ميــاه  مــن  المتضرريــن 
آخــر  علــى  واإلطــالع  األخيــرة، 
المســتجدات في مشــروع بيوت 

الخيري.

محافظ الشمالية: شعب البحرين 
يقف صفا واحدا خلف القيادة

استغراب من زج اسم البحرين بصراعات المنطقة
الزياني: بيان الصدر يمس العالقات بين مجلس التعاون والعراق

أعرب األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني عن اســتنكاره ورفضه للبيان الصادر عن رجل الدين 
العراقي مقتدى الصدر، وما تضمنه من تعريض وإساءة لمملكة البحرين، ووصفه بأنه تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة 
البحرين وسيادتها، يتعارض مع المواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويمس طبيعة العالقات األخوية بين مجلس التعاون وجمهورية 

العراق، والمساعي التي تبذل لتعزيز وتنمية عالقات التعاون المشترك مع العراق الشقيق.

مــن  اســتغرابه  عــن  العــام  األميــن  وعبــر 
محاولــة الــزج باســم مملكــة البحريــن فــي 
فــي  الدولــي  اإلقليمــي  الصــراع  قضيــة 

الــى  العراقيــة  الحكومــة  داعيــًا  المنطقــة، 
وضع حد للممارســات والخطابــات الرامية 
الــى اثــارة الخــالف بيــن األشــقاء وتعطيل 

بنــاء  الــى  الهادفــة  المخلصــة  الجهــود 
عالقــات قوية وبناءة بين مجلس التعاون 

 عبداللطيف الزيانيوجمهورية العراق.

المنامة - بنا

أكــد نائــب رئيس لجنة الشــؤون الخارجية والدفاع 
الدوســري  ســعود  بــدر  النائــب  الوطنــي  واألمــن 
أن مــا صــدر عــن المدعــو مقتــدى الصــدر هــو فعــل 
بيــن  والسياســية  الدبلوماســية  بالعالقــات  يضــر 
البلديــن ويجــب علــى الحكومــة العراقيــة أن تتخذ 
مواقــف أكثــر حكمــة حتــى تحافــظ علــى عالقاتهــا 
االســتراتيجية ضمــن محيطهــا الخليجــي مــع كافة 

دول المنطقة.
 وأضاف الدوســري أن ما يخرج من مواقف ســلبية 
مــن بعــض الشــخصيات العراقيــة المعروفــة يعــود 

بشكل يضر على انفتاح العراق مع محيطة اإلقليمي وخاصة دول الخليج العربي.
الفكريــة  وتوجهاتــه  ومذاهبــه  المجتمــع  مكونــات  بــكل  البحريــن  وقــوف  وأكــد   
والثقافيــة خلــف قيــادة جاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة فــي الحفاظ على 
أمن واستقرار الوطن والسعي نحو التنمية والتقدم واالزدهار دائًما وتعزيز أواصر 

الترابط والعالقات مع دول الجوار.
وختــم الدوســري أن التدخالت المرفوضة في شــؤون البحريــن الداخلية لم تثنينا 
عــن العمــل المشــترك ورفــض كل من يتدخــل في مصيرنــا وكياننا الموحــد كقطعة 
فسيفســاء واحدة في مملكة البحرين خلف قيادة جاللة الملك، مؤكًدا أن المملكة 
تقــف دائًمــا مــع العــراق والعمــل العربــي المشــترك فــي شــتى المجــاالت السياســية 

واالقتصادية واألمنية لما فيه خير شعوب البلدين.

الدوسري: مواقف بعض الشخصيات تضر بانفتاح العراق

بدر الدوسري

دينــا  اإلنســان  لحقــوق  المنامــة  مركــز  رئيــس  عقبــت 
اللظــي علــى بيــان مقتــدى الصــدر الــذي مــس فيــه ركائــز 
وادعــى  البحريــن،  فــي  الدســتوري  الملكــي  النظــام 
ُيــرى  الــذي  األمــر  البــالد، وهــو  فــي  بوجــود حالــة حــرب 
بــأن أساســه ال يخــرج عــن إحــدى أمريــن، األول: إقامــة 
مقتــدى علــى كوكب آخر، الثاني: رغبــة مقتدى في مغازلة 
إيــران والجماعــات اإلرهابيــة التــي تديرهــا فــي المنطقــة، 
والتــي يرعاهــا مقتــدى تحــت غطــاء ديني علــى األراضي 
العراقيــة. وبينــت أن إســتراتيجية مركــز المنامــة لحقــوق 
اإلنسان ترتكز بشكل أساس على االبتعاد عن الدخول في 

مهاتــرات مــع المتاجريــن الذين يســعون لخلط الدين بالسياســة، والسياســة بحقوق اإلنســان، 
كالمســمى بـــ “مقتــدى”، إال أن تصريحه اســتفز المركــز بما تضمنه من افتــراء وادعاءات كاذبة 
وســعيه لهــدم المنجــزات والمكتســبات الحقوقيــة فــي المملكــة، والــذي لم تكــن لتتحقق دون 
الرؤيــة النيــرة التــي وضعهــا جاللــة الملــك منــذ عقديــن؛ تخللهمــا التطور واإلصالح في شــتى 
المجــاالت وعلــى مختلــف المســتويات.وأعربت عــن اســتغرابها الشــديد مــن البيــان “األعــور” 
للمســمى بـــ “مقتــدى”، إذ بينــت أنــه كان مــن األولــى عليــه أن يكــرس طاقتــه وجهــوده لما فيه 
مصلحــة للعــراق مــن تعزيــز الحقــوق والحريــات فيهــا، بــل كان مــن األولــى عليه أن يسترشــد 
بتجربــة البحريــن الحقوقيــة، وأضافــت أنهــا مســتعدة إلرســال تقاريــر حقوقيــة عــن الواقــع 
الصحيــح لألوضــاع فــي المملكــة أليــة منظمــة حقوقيــة عراقيــة مــع التوصيــة بعرضهــا علــى 

المسمى بـ “مقتدى” لعله يقتدي بما يجب عليه أن يقتدي به.

اللظي: بيان الصدر مستفز للحقوقيين

دينا اللظي

محرر الشئون المحلية

محمد المطوع محمد خنجي

اســتنكرت جمعيــة المحاميــن البحرينية ما صدر من المدعــو مقتدى الصدر من بيان 
يمثل إساءة مرفوضة للمملكة وقيادة البحرين وشعبها.

وأكــدت المحاميــن البحرينيــة في بيان أن ما صدر عن الصدر يعد تدخالً ســافًرا في 
شــؤون البحريــن، كمــا يعد خرًقــا واضًحا للمواثيق ومبــادئ القانون الدولي ويشــكل 

إساءة إلى طبيعة العالقات بين مملكة البحرين والجمهورية العراقية.
وشــددت الجمعيــة على ضرورة اتخاذ الحكومــة العراقية اإلجراءات القانونية بحق 

المدعو مقتدى الصدر، لما بدر منه من إساءة لمملكة البحرين قيادًة وشعًبا.

أعلنــت جمعيــة التجمــع الوطنــي الدســتوري )جــود(، 
عن تنديدها واســتنكارها الشــديدين للتدخل الســافر 
للمدعــو مقتدى الصدر وتطاولــه البغيض على مملكة 
البحريــن وقيادتهــا دون أدنــى اعتبــار لــكل األعــراف 
الدبلوماســية والقوانيــن الدوليــة التــي تحكــم الدول 

فيما بينها .
وقــال   أميــن عــام الجمعيــة خالــد الكلباني بــأن نظام 
الحكــم الوراثــي في مملكــة البحرين قــد صوت عليه 
شــعب البحرين بنســبة تفوق 98 % من خالل ميثاق 

العمل الوطني، وال يمكن لعقارب الســاعة أن تعود للوراء بصوت ناعق أو بتحريض 
حاقــد، مشــيرا إلــى أن تصريحــات مقتــدى الصــدر ســتقف حجــر عثــرة أمــام إرجــاع 
عالقات العراق مع أشــقائه في الخليج إلى وضعها الطبيعي، وتعرقل أيضا في بناء 
عالقات أخوية قوية بين مملكة البحرين والجمهورية العراقية الشقيقة مبنية على 

االحترام والتقدير وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكال البلدين .
كمــا أكــدت جمعية جود ايضا مســاندتها لجميــع اإلجراءات القانونية والدبلوماســية 
التــي تتخذهــا مملكة البحريــن من أجل الحفاظ على ســيادتها وعالقاتها بين الدول 

القائمة على مبادئ حسن الجوار واالحترام المتبادل .
حفــظ هللا مملكــة البحريــن قيــادة وشــعبا مــن كل مكــروه وأدام عليهــا نعمــة األمــن 

واألمان.

“المحامين” تطالب العراق بإجراءات بحق الصدر

“جود”:  الصدر يعرقل العالقات مع العراق

خالد الكلباني

السعودية ترفض التدخل في شؤون البحرين

الخارجيــة  بــوزارة  أكــد مصــدر مســؤول 
العربيــة  المملكــة  رفــض  الســعودية، 
الســعودية التدخل في الشــؤون الداخلية 

مــا  وكل  الشــقيقة،  البحريــن  لمملكــة 
وأمنهــا  بســيادتها  المســاس  شــأنه  مــن 

واستقرارها.

وعبر المصدر في بيان نقلته وكالة األنباء 
العربيــة  المملكــة  تطلــع  عــن  الســعودية 
الســعودية إلــى عالقــة متينــة بيــن مملكة 

البحريــن وجمهوريــة العراق الشــقيقتين، 
يســودها االحتــرام المتبــادل، وبما يســهم 

في تحقيق األمن واالستقرار اإلقليمي.

المنامة - بنا

تـطـلـع إلى عالقــة متينــة مــع العــراق يســودها االحتــرام المتـبــادل



رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى اســتئناف النيابــة العامة لحكم 
بــراءة صــادر بحــق رئيــس مجلــس إدارة إحــدى الصحف المحليــة اإلنجليزيــة، مما 
نسب إليه من اتهام بنشر خبر يتمحور حول أحد رجال األعمال األوروبيين، مدعيا 
اختالســه لمبلغ 62 ألف دينار ويدير شــركة وهمية فضال عن أن له ســجل إجرامي؛ 

على اعتبار أن االتصاف موجه ضد من ال صفة له فيه.

ببــراءة  وكانــت محكمــة أول درجــة قضــت 
المتهــم ما نســب إليه وأمــرت بإحالة األوراق 
للنيابــة العامــة ِقَبَل المتهــم الحقيقي صاحب 

الصفة.
هــذا  علــى  طعنــت  العامــة  النيابــة  أن  إال 
الحكــم للثبــوت والخطــأ في تطبيــق القانون 
والفســاد فــي االســتدالل، إال أنهــا ولــم تقــدم 
مذكــرة بأســباب طعنها، وطلبت مــن محكمة 
االســتئناف  بقبــول  القضــاء  االســتئناف 
شــكال وفــي الموضــوع بإجمــاع اآلراء بإلغاء 
الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــددا بمعاقبة 

المستأنف ضده عما أسند إليه.
حكمهــا  أســباب  فــي  ذكــرت  المحكمــة  لكــن 
المســتأنف ســاق  الحكــم  أن  الطعــن  برفــض 
تبريــرا لقضائــه، وأن الثابــت مــن األوراق أن 
المتهــم يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة 
آخــر  شــخص  وأن  إليهــا  المشــار  الصحيفــة 
هــو رئيــس التحريــر وقــت نشــر المقــال هــو 

المسؤول عن ذلك.
أن  القانــون  فــي  خصــص  المشــرع  أن  كمــا 
أو  التحريــر  لرئيــس  الجنائيــة  المســؤولية 
المحــرر المســؤول عــن القســم الــذي حصــل 

إدارة  مجلــس  لرئيــس  وليــس  النشــر،  فيــه 
الصحيفــة، األمــر الذي تكون معه الدعوى قد 

أقيمت على غير ذي صفة.
لــم تقــدم ثمــة  العامــة  النيابــة  وأضافــت أن 
مــن  وكان  اســتئنافها،  بأســباب  مذكــرة 
عليــه  يترتــب  النيابــة  اســتئناف  أن  المقــرر 
نقــل موضــوع الدعــوى برمتــه إلــى المحكمة 
االســتئنافية، واتصال هــذه المحكمة يخولها 
النظــر فيــه مــن جميــع نواحيه والحكــم فيه، 
طبقــا لما تراه في حدود القانون، غير مقيدة 
فــي ذلــك بــأي قيــد تضعــه النيابــة العامة في 
تقرير االســتئناف أو بطلب تبديه في جلســة 

المرافعة.
ثمــة  مــن  أنــه ولمــا خلــت األوراق  وتابعــت، 
دليل يقيني على أن المســتأنف ضده بصفته 
رئيــس مجلــس إدارة الصحيفــة لــم يكــن لــه 
ثمة دور أو فاعل للجرائم المرتكبة بواســطة 

صحيفتــه وموضــوع االســتئناف فضــال عــن 
قصور التحقيقات للوصول إلى محرر المقال 

أو رئيس التحرير.
المتوافــر  الوحيــد  الدليــل  أن  عــن  فضــال 
وتكهنــات  مرســلة  أقــوال  مجــرد  بــاألوراق 
ال ترقــى لمرتبــة الدليــل اليقينــي ولــم تتأيــد 
بثمة دليل آخر ويكون الحكم المســتأنف في 
قضائــه قــد أصــاب صحيــح القانــون ويكــون 
فــي محلــه لألســباب التــي بني عليهــا، والتي 
أخــذت بهــا المحكمة أســبابا لحكمها، وانتهت 
إلــى القضــاء برفض اســتئناف النيابــة العامة 

وبتأييد الحكم المستأنف.
وورد فــي أوراق التحقيــق أن المجنــي عليــه 
كان قــد أبلــغ ضــد الصحيفة بأنها نشــرت في 
العــام 2016 موضوعــا تــم توجيــه االتهــام له 
فيــه بأنــه مختلــس لمبلــغ 62 ألــف دينــار وأن 
لديــه ســجال إجراميــا ويديــر شــركة توظيف 

عنــه  نشــر  الموضــوع  أن  مضيفــا  وهميــة، 
علــى خلفيــة اســتدعائه إلــى إدارة الجرائــم 
االقتصاديــة للتحقيق معه حول خالفات مع 
أحــد المتعامليــن مــع شــركته، فتم اســتغالل 
الموقــف مــن قبــل الصحيفــة والتــي نشــرت 
تلك األخبار الكاذبة عنه، موضحا أنه تم نشر 
اســمه في الجريدة بشــكل واضح مما تسبب 

له في أضرار كبيرة.
إدارة  مجلــس  رئيــس  مــع  وبالتحقيــق  لكــن 
الصحيفــة المشــار إليهــا أنكــر مــا نســب إليــه، 
مبينــا أن المجني عليه تقدم منذ فترة لطلب 
وضع إعالن في صحيفتهم ألنه يملك شــركة 
للتوظيــف، وكان اإلعــالن عــن وظائف خارج 
مملكة البحرين، فتم نشر عدد 3 إعالنات له، 
لكنه لم يدفع قيمة تلك اإلعالنات، وقد تبين 

لهم فيما بعد أن الشركة تم إغالقها.
لكــن أحد الصحفيين العاملين لدى الصحيفة 

أجرى تحرياته حول تلك الشركة، بعدما علم 
بالشــركة  اتصلــوا  الذيــن  األشــخاص  كل  أن 
عن طريق اإلعالن لم يتم الرد عليهم، فنشــر 
موضوعــا فــي الصحيفــة متهما فيــه صاحب 

اإلعالن باالحتيال وذكر اسمه.
ولفت رئيس مجلس اإلدارة إلى أنه وبصفته 
هــذه ال يقــوم بمراجعــة المقــاالت التــي يتــم 
نشرها، بينما يتكفل آخرون بتلك المهمة وأنه 

غير معني بالمراقبة على عمل الصحيفة.
فأحالته النيابــة العامة للمحاكمة على اعتبار 

أنه بتاريخ 2 مارس 2016، ارتكب اآلتي:
أوال: رمــى المجني عليه بمــا يخدش اعتباره 
بــأن وجه له كتابــات مبينة باألوراق من دون 
أن يتضمــن واقعــة إســناد معينــة وكان ذلــك 

عن طريق النشر في الصحيفة.
ثانيا: نشر في الجريدة بما من شأنه المساس 

بكرامة المجني عليه.

رفض طعن النيابة ببراءة رئيس مجلس إدارة صحيفة محلية
ــه ــل أعـــــمـــــال أوروبـــــــــــي اتــــهــــم الـــمـــطـــبـــوعـــة بـــالـــتـــشـــهـــيـــر ب ــ ــ رجـ

تعزيز الجهود الهادفة إلى حفظ األمن
ــر التدريـــب الشـــرطي  ـــر الداخليـــة لتطويـ ــن يشـــيد بدعـــم وزي الحسـ

أناب وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، رئيس األمن 
العــام اللــواء طــارق الحســن؛ لحضــور حفــل تخريــج دورة الصاعقــة التأسيســية 

المشتركة الـ 34.

األمــن  رئيــس  أشــاد  المناســبة،  وبهــذه 
العــام بدعــم وزيــر الداخليــة وتوجيهاته 
الســديدة فــي مجــال التدريب الشــرطي 
قــدرات  تطويــر  علــى  المســتمر  والعمــل 
التقنيــات  واســتخدام  األمــن  رجــال 
والمعــدات الحديثــة بمــا يســهم فــي رفع 
مســتوى الجهوزية واالستعداد لمواجهة 
مختلــف التحديــات األمنيــة، األمــر الذي 
إلــى  الهادفــة  الجهــود  مــن شــأنه تعزيــز 
حفــظ األمــن ونشــر االســتقرار فــي كافة 

ربوع البالد.
مســتوى  أن  الحســن  اللــواء  وأوضــح 
المســتوى  يعكــس  الــدورة،  خريجــي 
وســائل  واســتخدام  المتقــدم  التدريبــي 
التدريب المتقدمة للوصول إلى مستوى 
أمني احترافي قادر على التعامل مع كل 

المواقف وما تتطلبه من استعدادات.

الخريجيــن  العــام،  األمــن  رئيــس  وهنــأ 
باجتياز الدورة، مشــيدا باألداء الرجولي 

المتميز الذي قدموه في حفل التخرج.
قائــد  بأعمــال  القائــم  ألقــى  جهتــه،  مــن 
أشــاد فيهــا  كلمــة  الخاصــة،  األمــن  قــوة 
بالتوجيهات والدعم المســتمر الذي تلقاه 
القــوة مــن وزيــر الداخليــة، الفتــا إلى أن 
الهــدف األســاس مــن العمليــة التدريبيــة 
زيادة كفاءة رجل األمن وإعداده اإلعداد 
األمثــل الــذي يمكنه من القيــام بواجباته 
وأداء مهامــه في أصعب الظروف، معربا 
عــن شــكره وتقديــره للدعــم الــذي تتلقاه 
قوة األمن الخاصة من قبل رئيس األمن 

العام من خالل المتابعة الدائمة.
وفي ختام الحفل، قام رئيس األمن العام 
بتكريــم األوائــل، مهنئــا بالنتائــج الطيبــة 
ينعكــس  بمــا  الخريجــون  حققهــا  التــي 

علــى أدائهم في تعزيز األمن، متمنيا لهم 
التوفيق والسداد لخدمة الوطن.

وزير الداخلية ينيب رئيس األمن العام لحضور حفل تخريج دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة الرابعة والثالثين 

المنامة - بنا

ن  ذكــر المحامــي محمــد رضــا بوحســيِّ
أن محكمــة االســتئناف العليــا المدنيــة 
قضــت بإعادة مديرة فــي الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي إلى وظيفتها عقب 
فصلهــا إثر كتابتها عبــر موقع التواصل 
االجتماعي “تويتــر” لتغريدات هاجمت 
وانتقــدت فيهــا جهــة عملهــا؛ وذلك ألن 
للعقوبــة  متجــاوزا  جــاء  الهيئــة  قــرار 
التنفيذيــة  لالئحــة  ومخالفــا  المقــررة 
تقــر  والتــي  المدنيــة،  الخدمــة  لقانــون 
بوجوب إحالتها لمجلس تأديب يشــكل 
وليــس  لمدنيــة  الخدمــة  ديــوان  فــي 
الهيئــة، ممــا وصــم قــرار فصلهــا بعــدم 
حــد  القــرار  تجــاوز  كمــا  المشــروعية، 
العقوبــة المقــررة باإلنــذار الشــفهي فــي 

أول مرة.
وأفاد بأن السياســات التشغيلية للهيئة 

تعتبــر بمثابــة قانون يخضــع لما تخضع 
لــه القوانيــن مــن ضــرورة نشــرها فــي 
الجريــدة الرســمية قبــل نفادهــا، إال أن 
تلــك السياســات لــم تنشــرها الهيئة في 
الجريدة الرسمية ولم تعلن لموكلته وال 
لجميع األقسام ورؤساء األقسام لديها، 
وبالتالــي فــإن هذه السياســات منعدمة 
مــن الناحيــة الشــكلية بمــا يزيــل عنهــا 

القواعد القانونية.
التشــريعية  السياســات  خلــو  أكــد  كمــا 
المقدمة من الهيئة من نص يبيح فصل 
موكلتــه، حيــث أشــار إلى أن ما يســمى 
العامــة،  أو  التشــغيلية  بالسياســات 
والتي هي من المفترض أن تحل محل 
قانــون الخدمــة المدنية بحســب ادعاء 
الهيئــة؛ نظرا الســتقاللها اإلداري وعدم 
السياســات  هــذه  أن  إال  لــه،  خضوعهــا 

التشــغيلية، لــم يوجــد بهــا نــص يبيــح 
الفصــل، وبالتالي يكون القرار المطعون 
فيه مخالف للقانون فضال عن التعسف.

الموظفة انتقدت جهة عملها عبر حسابها في “تويتر”

ا إعادة مديرة في “التأمينات”بعد فصلها تعسفيًّ
قالت المحامية ريم خلف إن محكمة االستئناف 
العليــا الجنائيــة األولى ألغت حكمــا معارضا فيه، 
وقضــت مجددا بتخفيــف العقوبة الصادرة بحق 
المســتأنف المعــارض إلــى الحبــس ســنة واحــدة 
بــدال مــن 3 ســنين المحكــوم بهــا عليــه مــن قبــل 
محكمــة أول درجــة بقضيــة تجمهــر وشــغب في 
العــام 2013؛ بعدمــا أصــدرت المحكمة في وقت 
ســابق حكمهــا غيابيــا بحقــه حــال كونــه خــارج 
البــالد للدراســة ولم يكــن يعلم بوجود اســتئناف 

مقدم من قبل محاميه.
 10 علــى  حكمــت  درجــة  أول  محكمــة  وكانــت 
متهمين، بسجن 4 منهم لمدة 5 سنوات، وبحبس 
الســتة اآلخريــن لمــدة 3 ســنوات؛ إلدانتهــم بتهم 
التجمهــر والشــغب وحيــازة العبــوات المشــتعلة 
مــن  اثنيــن  اعتــداء  عــن  فضــال  “المولوتــوف”، 
بزجاجــة  أحدهــم  أمــن  رجــال  علــى  المتهميــن 
واآلخــر بيــده أثنــاء محاولتهما الفــرار من قبضة 

الشرطة.
وجــاء فــي حكم محكمــة أول درجــة أن الواقعة 
تتحصــل فــي أن المتهميــن العشــرة اتفقــوا فيمــا 
بينهم على التجمع والتلثم والقيام بأعمال شغب 
وغلق أحد شوارع منطقة إسكان عالي، وبالفعل 

وضعوا بتاريخ 21 أبريل 2012 حاويات القمامة 
والحجــارة والمخلفات على الشــارع العام، وكان 
فداهمتهــم  “المولوتــوف”،  زجاجــات  بحوزتهــم 
قــوات حفــظ النظــام وفــروا راكضيــن إلــى أحــد 
مــن  الشــرطة  فتمكنــت  اإلنشــاء  قيــد  المنــازل 

القبض عليهم مختبئين بداخله.
لكــن المتهــم األول وعند القبض عليه ضرب أحد 
رجال األمن بزجاجة مكسورة على رقبته؛ لمنعه 
مــن القبض عليه، فيما عمــد المتهم الثاني كذلك 
إلــى ضرب شــرطي آخــر علــى كتفــه، إال أنهما لم 

يتمكنا من الفرار.

تعديل عقوبة متجمهر للحبس سنة

العليــا  االســتئناف  محكمــة  أيــدت 
الشــابة  معاقبــة  األولــى  الجنائيــة 
األوروبيــة التــي خرجــت مــن مســكن 
صديقهــا عاريــة وظلــت تتمشــى دون 
مالبس في الشــارع قبــل القبض عليه 
واعتدائها على شرطي ومواطن أثناء 
ذلك؛ بالحبس سنتين وحبس صديقها 
المخــدرات.  تعاطــي  تهمــة  عــن  ســنة 
أدانــت  درجــة  أول  محكمــة  وكانــت 
المســتأنفة  الماضــي  فبرايــر  أواخــر 
ضبطــت  التــي  عامــا(،   32( األوربيــة 
بالمخــدرات  منتشــية  وهــي  صباحــا 
والمؤثرات العقلية وتسير عارية على 
شــارع الشــيخ ســلمان باتجاه المنامة، 
صديقهــا  منــزل  مــن  خروجهــا  عقــب 
ســنتين  بالحبــس  الثانــي،  المتهــم 
وبتغريمهــا مبلــغ 1150 دينارا، وأمرت 
بإبعادهــا نهائيا عن البــالد عقب تنفيذ 

العقوبة.

تأييد حبس األوروبية 
العارية سنتين

ريم خلف

محمد رضا بوحسّين

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل رئيــس محكمــة التمييــز نائــب رئيــس المجلــس األعلى للقضــاء عبدهللا 
البوعينيــن فــي مكتبــه امــس، قاضــي محكمــة اإلفــالس فــي الواليــات المتحدة 
األمريكيــة اليزبيــث ســتونغ. وأكــد البوعينيــن أن الزيــارات لهــا األثــر الطيب في 
فتــح آفــاق تعــاون عديدة وتبــادل الخبرات المشــتركة بيــن البحريــن والواليات 
المتحــدة فــي المجــال العدلــي ومــا ينعكس علــى االرتقــاء بالمنظومــة القضائية 
فــي المملكة، حيث تهــدف الزيارة إلى االطالع على التجربة األميركية المتعلقة 
بقانــون اإلفــالس واالســتفادة منها فــي تطوير إجــراءات وآليات عمــل المحاكم 
في دعاوى اإلفالس من أجل زيادة فعالية وجودة تنفيذ القانون في البحرين.   

العــام  األمــن  رئيــس  مســاعد  أكــد 
لشــؤون العمليــات والتدريــب العميــد 
آل  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الركــن 
خليفة أنه يجب على المراكز البحثية 
العمــل مــع األجهــزة األمنيــة؛ من أجل 
التــي  المســتقبلية  مواجهــة األخطــار 
مواجهتهــا  األمــن  رجــال  يتوقــع 
مســتقبال، معربــا عــن ترحيبــه بفكــرة 
مــع  والبيانــات  المعلومــات  تبــادل 
تحقيــق  أجــل  مــن  األبحــاث  مراكــز 
األمــن، وموضحــا فــي هذا الصــدد أن 
البحــث  التــي تخــدم  المعلومــات  كل 
األمنــي، متاحــة للجميع.جاء ذلك في 
ورقة عمل قدمها مساعد رئيس األمن 
العام لشؤون العمليات والتدريب عن 
مكافحــة  فــي  البحثيــة  المراكــز  دور 
التطــرف واإلرهــاب، خالل مشــاركته 
في النســخة الثانية مــن منتدى مركز 
“دراســات” والتي عقدت تحت عنوان 
“دور المراكــز البحثيــة وتأثيرهــا على 

سياسات الشرق األوسط”.
وأشار إلى أن وزير الداخلية، استخدم 

خــالل زيارتــه األخيــرة إلــى الواليات 
المتحــدة، مصطلــح “اإلرهــاب الذكي” 
متسائال: ما األخطار التي ستنتج من 
اإلرهابــي الــذي سيســتخدم اإلرهــاب 
أهدافــه  إدارة  ويســتطيع  الذكــي 
مــن بعــد آالف الكيلومتــرات ويجنــد 
الكثيريــن عن بعد وبســهولة؟ مشــددا 
علــى أن البحريــن بلــد آمــن وأجهزتها 
األمنيــة فــي وضــع االســتعداد دائمــا، 
المؤهلــة  البشــرية  الكــوادر  ولديهــا 

والتشريعات الالزمة للعمل األمني.
قريــة  أصبــح  العالــم  أن  وأوضــح 
صغيــرة في ظل الثــورة التكنولوجية 
فــي  العالــم  تجتــاح  التــي  الرهيبــة، 

مختلف القطاعات.

تطوير إجراءات المحاكم في دعاوى اإلفالس

التعاون مع المراكز البحثية لمواجهة األخطار
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ــس ــاري ــب عـــلـــى هـــامـــش زيـــــــارة جـــالـــة الـــمـــلـــك ل

اتفاقات مع شركات فرنسية بملياري دوالر

وقــع وفــد األعمــال البحرينــي المرافق لجاللــة الملك في زيارته للعاصمة الفرنســية )باريــس( أمس، بالتوقيع 
على عدد من االتفاقات ومذكرات التفاهم مع الشركات والمؤسسات الفرنسية، والتي بلغت قيمتها 2 مليار 
دوالر، لتصل القيمة اإلجمالية للعقود الفرنســية البحرينية الحالية 4.63 مليار دوالر؛ بهدف تعزيز العالقات 

االقتصادية الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون االستثماري في مجاالت متنوعة.

 وشــملت االتفاقــات التــي وقعهــا وفــد األعمــال البحرينــي 
االتفاقات التالية: مذكرة تفاهم بين تطوير وشركة “توتال” 
تتعلــق بالتعــاون بيــن الطرفيــن بشــأن االكتشــاف النفطــي 
األخيــر فــي البحرين، خمس اتفاقات وقعتها شــركة طيران 
الخليــج مــع شــركات “إيبكــور” و ”ثاليــس” و ”ميشــيالن” و 
”ســي إف إم” و ”ســافران”، اتفاقيتــان وقعتهمــا “أصــول” مع 
شــركتي “أمونــدي أســت مانجمنــت” و ”تيكاهــو” إذ ترتبــط 
االتفاقيــة األولــى مــع  ســوق المــال، بينمــا تتعلــق االتفاقيــة 
الثانية باالستثمارات البديلة، اتفاقية وقعتها شركة يوسف 
بــن أحمــد كانــو مــع شــركة أكســا للتأميــن، وتتنــاول تشــييد 
مبنى المكاتب الرئيســة للشركة العالمية في البحرين، ثالث 
اتفاقات وقعتها شــركة مطار البحرين مع شــركات فرنسية، 
وهــي “ثاليــس” و ”إي دي بــي آي” و ”جيــه ســي ديكاوكس”، 
التحتيــة  البنيــة  تنفيــذ  إلــى  التوالــي  علــى  تهــدف  والتــي 
تحديــث  برنامــج  ضمــن  االتصــال  معلومــات  لتكنولوجيــا 
برنامــج  علــى  واإلشــراف  التصميــم  جانــب  إلــى  المطــار، 
تحديــث المطــار، إضافة إلى اإلعالن عن حــق االمتياز لمدة 

10 سنوات.
الزيانــي  زايــد  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  وكان 
قــد قــام بافتتــاح أعمــال غــداء عمل عقــد بالمناســبة، وضم 
مشــاركة 100 مــن رجــال األعمــال البحرينييــن ونظرائهــم 
الفرنســيين؛ بهــدف االطــالع على الفــرص المتاحــة للتعاون 
االســتثماري والتجــاري بيــن الطرفيــن وبحــث ســبل تطوير 

العالقات بين قطاعات األعمال البحرينية والفرنسية. 
وألقــى رئيــس غرفة التجــارة والصناعة الفرنســية، فردريك 
سانشــيز، كلمــة أشــاد مــن خاللهــا بمــا وصلت إليــه العالقات 
البحرينيــة والفرنســية من تطور ونماء علــى األصعدة كافة 
خصوصــا الصعيديــن االقتصــادي والتجــاري، وأثنــى علــى 
الجهــود التــي يبذلهــا ممثلــو القطاعيــن العــام والخــاص في 

البحريــن في ســبيل تحقيق التقارب المنشــود بيــن البلدين، 
وبعدهــا قــدم وزيــر شــؤون الكهربــاء والمــاء، عبدالحســين  
ميــرزا، عرضا حول مشــاريع الطاقــة المتجددة في البحرين 
وفــرص التعــاون البحرينــي الفرنســي فــي هذا المجــال، كما 
اســتعرض الرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنميــة االقتصادية 
خالد الرميحي الفرص االستثمارية والمزايا التنافسية التي 

تتيحها بيئة األعمال البحرينية.
وقــال الزيانــي “تأتــي هــذه اللقــاءات التــي يعقدهــا أعضــاء 
وفــد األعمــال البحرينــي مع نظرائهــم من الجانب الفرنســي 
فــي إطــار برنامــج الزيــارة التــي يقــوم بهــا ســيدي حضــرة 
صاحــب الجاللــة الملــك، والتــي تؤكــد حــرص البلديــن على 
تطويــر العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بينهمــا، حيث إن 
هنالــك العديد من مجاالت التعــاون القائمة بين البلدين في 
تنفيــذ العديــد من المشــاريع التنمويــة الكبــرى ذات المردود 
االقتصــادي المهــم، والتــي ستســاهم االتفاقــات التــي جــرى 
توقيعهــا اليوم في تهيئة الســبل إلنجازها وتحقيق أهدافها 

التي ستعزز المكانة التجارية واالقتصادية للبحرين”.

تحقيق دفعة نوعية للعالقات البحرينية 
والفرنسية

من جهته، قال الرميحي “ساهمت الزيارة التي قام بها 
ســيدي حضــرة صاحب الجاللــة الملك إلــى الجمهورية 
الفرنسية في تحقيق دفعة نوعية للعالقات البحرينية 
والفرنســية على صعيد التعاون االســتثماري في شــتى 
المجــاالت االقتصادية، حيث لمســنا مــن خالل لقاءاتنا 
مــع كبــار المســؤولين فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
تمثلــه  بمــا  اهتمامهــم  عمــق  الفرنســية  بالجمهوريــة 
البحريــن مــن بوابة مثلى للدخول إلــى منطقة الخليج، 

وما تحظى به من بيئة أعمال منفتحة ومزايا تنافسية 
متعددة. هذا من شــأنه أن يشــجعنا على االستفادة من 
الفرص االســتثمارية كافة التي ســتخلقها هذه الزيارة؛ 
وذلــك مــن أجــل اســتقطاب المزيــد مــن االســتثمارات 
الفرنسية النوعية إلى المملكة في سبيل خلق الوظائف 
فــي الســوق المحليــة، وتنفيــذ العديد من المشــروعات 

االقتصادية المشتركة بين الجانبين”.
وشــهدت العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة البحرينية 
الفرنســية في الســنوات األخيرة تطورا ملحوظا كانت 
أبــرز محطاتهــا الزيــارة التــي قــام بهــا حضــرة صاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الجمهورية 
الفرنســية فــي 2015، والتــي أســفرت عــن توقيــع عدد 
مــن االتفاقــات البــارزة من بينهــا اتفاق إطــاري، وثالث 

مذكرات تفاهم بين الجانبين البحريني والفرنسي.

507 ماليين دوالر التبادل غير النفطي 

يذكــر أن التبــادل التجــاري غير النفطي بيــن البحرين 
وفرنســا بلغ 507 ماليين دوالر في العام 2018 وذلك 
تحتضــن  حيــث   ،2015 العــام  عــن   %  105 بزيــادة 
البحرين عددا من الشــركات والبنوك الفرنسية، والتي 
مــن بينهــا “بــي إن بــي باريبــاس”، و ”أكســا للتأمين”، و 
”فيفــز جــروب”، و ”تاليــس”، و ”فيوليــا”، إلــى جانــب 

غرفة صناعة وتجارة فرنسا.

 الزياني مفتتحا أعمال غداء العمل بين الجانبينالرميحي مستعرضا الفرص االستثمارية بالبحرين

وقعــت طيران الخليج  عــددا من االتفاقيات 
الجمهوريــة  مقرهــا  شــركات  مــع  المبرمــة 
جاللــة  زيــارة  خــالل  وذلــك  الفرنســية؛ 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة األخيــرة 
توقيــع  حفــالت  أقيمــت  وقــد  فرنســا.  إلــى 
االتفاقيات المذكورة خالل غداء العمل الذي 
نظمــه مجلس التنميــة االقتصادية البحريني  
بأصحــاب  المعنيــة   MEDEF الـــ  ومنظمــة 
األعمــال في فرنســا. و تتمتــع الناقلة بأواصر 
قويــة مع الشــركات الفرنســية؛ حيــث وقعت 
مــع شــركة إيربــاص خــالل معــرض البحريــن 
الدولــي للطيــران فــي العــام  2016 لطلب 12 
طائــرة A320 نيو )تم تســليم 2 منهــا بالفعل( 
و 17 طائرةA321  نيو، بإجمالي اســتثمارات 
مــع الشــركات الفرنســية يتجــاوز 3.5 مليــار 

دوالر.
وقــال  وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة 
ورئيــس مجلــس ادارة طيــران الخليــج، زايد 
بــن راشــد الزيانــي،  خــالل حفل الغــداء الذي 
الخليــج  طيــران  “تفخــر  باريــس  فــي  أقيــم 
بالعمــل مــع الشــركات الفرنســية، األمــر الــذي 

البلديــن.  بيــن  األواصــر  تقويــة  فــي  يصــب 
العريقــة  الفرنســية  الشــركات  بهــذه  تربطنــا 
صــالت قويــة؛ حيث ترســخ هــذه االتفاقيات 

ثقة صناعة الطيران البحرينية في فرنسا”.

CFM االتفاقية مع

أنهــت طيــران الخليج وشــركة CFM الدولية 
LEAP- اتفاقيــة لشــراء 65 محرًكا مــن طراز

1A لتشــغيل 17 طائــرة مــن طــراز A320 نيو 
و12 طائــرة مــن طراز A321  نيو. تقدر قيمة 
المحــرك بحوالي مليار دوالر بســعر القائمة.و 
طيــران الخليــج هــي أحــد عمــالء CFM منذ 
مكونــًا  أســطواًل  حالًيــا  وتديــر   1992 العــام 
مــن 16 طائــرة مــن طــراز  A320ceo  تعمــل 
بمحــركات CFM56-5B. من خــالل طائراتها 
مــن عائلــة A320 نيــو الجديــدة التــي تعمــل 
؛ ســتعمل طيــران   LEAP-1Aبطاقــة محــرك
الشــرق  فــي  وجودهــا  تعزيــز  علــى  الخليــج 
األوســط بطــرق جديدة، مــع تعزيــز خدماتها 

للعمالء.

إيبكور “صناعات الخطوط 

”KLM – الجوية الفرنسية

وحــدات  بصيانــة  الخليــج  طيــران  تعهــدت 
الطاقــة اإلضافيــة APS5000 (APU( لتجهيز 
دريمالينــر    9-787 بوينــغ  طائــرات   10
الجديــدة إلــى شــركةAFI KLM E&M ؛ حيث 
يتضمــن العقــد طويــل األجــل ضماًنــا يغطــي 
اســتبدال الطاقــة اإلضافيــة )APU(. وســيتم 
شــركة  قبــل  مــن  اإلصــالح  خدمــات  توفيــر 

 ، AFI KLM E&M التابعــة لشــركة EPCOR
الشــركة الرائــدة فــي الســوق العالمــي لدعــم 

.APU لوحدات الـ

سافران ألنظمة الهبوط

ســافران  مــع  الخليــج  طيــران  وقعــت 
اتفاقية لتزويد األسطول الجديد للناقلة 
المكــّون مــن 10 طائــرات بوينــغ 9-787 
 A320 إيربــاص  دريمالينــر و12 طائــرة 

نيــو بعجــالت وفرامــل منتجــة مــن قبــل 
سافران ألنظمة الهبوط.

ميشالن
اختــارت طيران الخليج شــركة ميشــالن، 
الشــركة الرائــدة في مجال اإلطــارات في 
الجمهورية الفرنسية، لتزويد كل نوع من 
الطائــرات التابعــة ألســطولها باإلطــارات؛ 
بمــا فــي ذلــك أســطولها الجديد مــن طراز 
 A320 بوينــغ 787-9 دريمالينــر وإيرباص

نيو، وإيرباص A321 نيو.

تاليس
 Ka-band تختــار طيران الخليج حــل تاليس
B787- طائــرات  مــن  ألســطولها  لالتصــال 
تاليــس  ســتوفر   .)A321Neo-E (LR و   9
منصــة اتصــال قوية وموحــدة وكاملة المزايا 
للحصول على أفضل تجربة على متن الطائرة 
 Global Xpress لالســتفادة من شــبكة منتــج
Ka-band لألقمــار الصناعية. ســتقدم تاليس 
الســوق،  فــي  أداًء  األعلــى  االتصــال  خدمــة 
ممــا يوفــر حالً كامــالً لالتصال مــن طرف إلى 
وشــبكة  االتصــال  بوابــة  خــالل  مــن  طــرف. 
Wi-Fi  علــى متــن الطائــرة، يمكن للمســافرين 
تصفح اإلنترنت، واســتخدام منصات وسائل 
التواصــل االجتماعــي، والتســوق علــى متــن 
الطائرة، وغيرها المزيد أثناء رحالتهم. يعمل 
علــى  تاليــس  مــن   Ka-band االتصــال  حــل 
 INMARSAT الصناعــي  القمــر  تعزيــز شــبكة 
Global Xpress؛ حيــث تــم تصميمــه كنظــام 
أساســي قوي ومتكامل للحصول على أفضل 
تجربــة على متــن الطائرة، مــع تغطية عالمية 

موثوقة وسلسة وعالية السرعة.

باريس - طيران الخليج

“طيران الخليج” توقع 5 اتفاقات مع شركات فرنسية

توقيع االتفاقية مع “تاليس” توقيع االتفاقية مع “إيبكور” 
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ا سامًيا   أصدر صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل أيام، أمًرا ملكيًّ
بتثبيت جنســية 551 محكوًما صدرت بحقهم أحكاًما بإســقاط الجنســية وغيرها. 
وصــدر األمــر الملكــي، تطبيًقــا للقانون رقم 58 لســنة 2006 بشــأن حمايــة المجتمع 
من األعمال اإلرهابية. ومن دون شك، في هذا نجد تطبيًقا لمبدأ يمثل أهم مبادئ 
العقوبــة الجنائيــة وهــو مبــدأ “اإلصــالح” وليس التشــفي أو الــردع. هــذا، ألن األمر 
الملكــي يهدف إلصالح من شــملهم األمر وإعادتهــم لمجتمعهم بروح جديدة تعمل 

من أجل مستقبل زاهر مليء بالمواطنة والمحبة من أجل الوطن. وطن الجميع.
 األســلوب الملكــي الــذي تــم انتهاجــه، كذلك، دليل علــى صيانة الدســتور في دولة 
العدالــة وتطبيــق القانــون. ويتمثــل هــذا فــي تطبيــق مبدأ “فصــل الســلطات” الذي 
تنــص عليــه الدســاتير، ولتحقيــق الفصــل تقــوم “الســلطة القضائيــة” بدورهــا فــي 
تطبيق القانون في استقالل تام دون تدخل من طرف، وتقوم “السلطة التنفيذية” 
بدورهــا المنشــود وفــق أحــكام القانون. واألمــر الملكي الســامي، بخصوص تثبيت 

الجنسية، تم وفق السلطات التي يتمتع بها جاللة الملك ورأس الدولة.
 يمنح القانون جاللة الملك، الســلطات الخاصة بإصدار أوامر ملكية ســامية تتعلق 
بإســقاط أو إعفــاء العقوبــة أو التبديــل أو اإللغــاء الكامــل أو الجزئــي أو غيــره. 
وممارســة الســلطات، ال تعنــي التدخــل فــي شــؤون القضــاء أو تعديــل القــرارات 
القضائيــة، بــل تعنــي صيانــة القــرار القضائــي واحترامه ولكــن من منظــور الرحمة 
والشــفقة واألبــوة، يتــم التدخل في أمر تنفيــذ العقوبة. ونرى، أيًضــا، تطبيًقا لمبدأ 
“الفحص والموازنة” في إدارة تطبيق السلطات التي تكون متداخلة بين السلطات 
القضائية والتنفيذية والتشريعية. وعبر هذا الفحص ثم الموازنة تسير األمور في 
اتساق تام وتمازج “هارموني” يظلل البالد تحت مظلة دولة القانون وروح سيادة 
القانــون والعدالــة للجميع. واألمر الملكي الســامي، خير دليل للســير بالبحرين نحو 

العدالة المجتمعية في وطن يسع الجميع.

األمر السامي الملكي 
د. عبد القادر ورسمه بتثبيت الجنسية

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

القيمة اإلجمالية 
للعقود الفرنسية 

البحرينية تصل إلى 
4.63 مليار دوالر 

دوالر مــــلــــيــــار   3.5 ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ اســـــتـــــثـــــمـــــارات  بــــإجــــمــــالــــي 

البحرين توقع شراكة مع حاضنة “لي سويف” الفرنسية
زار وفــد األعمــال البحرينــي الــذي يزور الجمهورية الفرنســية، حاضنــة التكنولوجيا المالية “لي ســويف”، الواقعة في حي 
األعمال الفرنسي والتي تضم مكاتب، ومحال عرض وأماكن عمل مشترك لألعمال الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية 
ســريع النمــو. وجــاءت زيــارة الوفــد علــى هامش زيارة صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة إلــى الجمهورية 

الفرنسية، والوفد المرافق له، والتي شهدت محادثات رسمية وتوقيع اتفاقات اقتصادية في غاية األهمية. 

برئاســة  األعمــال  وفــد  مــن  أعضــاء  وزار 
التنميــة  لمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس 
ورجــال  الرميحــي،  خالــد  االقتصاديــة 
األعمال البحرينيين المشــاركين في الوفد، 
المشــاريع  مــن أصحــاب  عــدد  إلــى جانــب 
الناشــئة، حيــث تــم خــالل الزيــارة توقيــع 
بيان مشــترك للعمل على زيــادة الدعم لنمو 

التكنولوجيا المالية عالميا.

وتأتــي هــذه الزيارة ضمــن اهتمــام المملكة 
النفطــي  غيــر  القطــاع  مســاهمة  لزيــادة 
مــن خــالل تنميــة القطــاع المالــي وخاصــة 
التكنولوجيــا الماليــة واالطــالع على أفضل 
الممارســات العالمية في هذا المجال، حيث 
أنشــئت هــذه الحاضنة التي تبلغ مســاحتها 
قرابــة 2500 متــر مربــع فــي أعقــاب توجــه 

الحكومة الفرنسية لتنمية هذا المجال.

والمــادي  الفنــي  الدعــم  الحاضنــة  توفــر 
لألعمــال الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا 
الماليــة، حيث يمكن للمســتفيدين منها إلى 
جانــب الوصول بســهولة إلــى الجهات ذات 
أعمالهــم  تنميــة  مــن  يســرعوا  أن  العالقــة، 
وتطبيــق  ومنتجاتهــم  خدماتهــم  وتجربــة 
النمــاذج الجديدة على عمالئهم في القطاع 

المالي.

لشــركات  رائــدا  مركــزا  البحريــن  وتعتبــر 
الشــرق  منطقــة  فــي  الماليــة  التكنولوجيــا 
نفســها كمركــز  األوســط وإفريقيــا، وتضــع 
لالبتكار في دول مجلس التعاون الخليجي 
والمنطقــة، وهــو مــا عمل على تشــجيع نمو 
بيئــة داعمــة ورائــدة فــي البحريــن هدفــت 

مــن  والشــركات  األفــكار  اســتقطاب  إلــى 
المتطــورة.  والمنتجــات  األفــكار  أصحــاب 
وقــد تــم مؤخــرا إصــدار قوانيــن جديــدة؛ 

لتعزيــز نمــو شــركات التكنولوجيــا الماليــة 
وجعــل البحريــن وجهــة مفضلــة لشــركات 

التكنولوجيا من الجيل التالي.

المنامة - مجلس التنمية

وفد األعمال البحريني أثناء زيارته حاضنة  “لي سويف” 

بهدف تطوير 
التكنولوجيا 

المالية وريادة 
األعمال

الزياني يزور أكبر حاضنة 
للشركات الناشئة

في إطار الزيارة الرسمية لعاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة إلى 
الصناعــة  وزيــر  قــام  الفرنســية،  الجمهوريــة 
والوفــد  الزيانــي  زايــد  والســياحة  والتجــارة 
الحكومــي واالقتصــادي المرافق لجاللة الملك 
بزيــارة إلى “station F” التي تعد أكبر حاضنة 

للشركات الناشئة في فرنسا.
واســتمع الزيانــي والوفد خالل الجولة لشــرح 
مفصل عن ســير العمل فــي الحاضنة العمالقة 
التي تضم أكثر من 1000 شــركة ناشــئة حتى 
اآلن والتــي تقــام علــى مســاحة 34000 متــر 
مربع مجهزة بمختلف المتطلبات التي يحتاج 

إليها المشروع وإقامة الفعاليات أيضا.
أكبــر  مــن   ”station F“ الحاضنــة  وتعــد 
الحاضنات للشــركات والمشــاريع الناشئة على 
مستوى العالم والتي أقيمت بمبادرة من رجل 

األعمال كزافييه نييل.
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حقــق بنــك البحريــن والكويــت ربًحا صافًيا منســوًبا لمســاهمي البنك بلــغ 20 مليون دينــار بالربع األول 
2019، مقابــل 16.7 مليــون دينــار فــي العــام الســابق أي بزيــادة نســبتها 20.0 % كمــا حقــق البنك ربًحا 
ا )باستثناء صافي المخصصات والضريبة( خالل الربع األول من السنة بلغ 27.7 مليون دينار،  تشغيليًّ
مقابــل 25.1 مليــون دينــار فــي الفتــرة نفســها 2018، أي بزيــادة نســبتها 10.5 %. وحقــق البنــك إيراًدا 
ا بلغ 42.9 مليون دينار خالل الفترة، مقابل 39.2 مليون دينار في الربع األول 2018، أي بزيادة  تشغيليًّ
نسبتها 9.5 %. وبلغ العائد األساسي للسهم خالل الربع األول من السنة 19 فلًسا، مقابل 15 فلًسا عن 

الفترة نفسها العام الماضي.

)باســتثناء  المســاهمين  حقــوق  إجمالــي  وبلــغ 
دينــار  مليــون   485.0 مســيطرة(  الغيــر  الحقــوق 
بالربــع األول 2019، مقابــل 497.7 مليــون دينــار 
بنهايــة 2018. ويرجــع ســبب االنخفــاض الــى دفع 

األرباح السنوية للمساهمين.
دينــار  مليــون   3,598.5 األصــول  إجمالــي  وبلــغ   
فــي نهايــة مــارس 2019، مقابــل 3,581.7مليــون 
دينــار بنهايــة 2018 بارتفــاع طفيــف 0.5 %. كمــا 
نمــت محفظة األوراق المالية االســتثمارية بنســبة 
4.9 % لتبلــغ 839.2 مليــون دينــار، مقابــل 800.3 
مليــون دينــار بنهايــة ديســمبر 2018. وزاد النقــد 
واألرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة بنســبة 37.7 % 

لتبلــغ 263.1 مليــون دينــار مقابــل 191.0 مليــون 
دينار بنهاية ديسمبر 2018. وفي المقابل انخفض 
ليبلــغ   ،% 4.2 بنســبة  القــروض والســلف  صافــي 
مليــون   1,772.5 مقابــل  دينــار،  1,698.3مليــون 

دينار بنهاية ديسمبر2018. 
وواصــل البنــك تحقيــق مســتوى جيــد جــدا مــن 
الســيولة يعــزى بشــكل رئيــس إلى محفظــة ودائع 
العمــاء الــذي بلــغ 2,360.3 مليــون دينــار، مقابــل 
2,374.5 مليــون دينار بنهاية ديســمبر2018، فيما 
بلغت نسبة القروض لودائع العماء مستوى مريح 

نسبته 72.0 %، مقابل 74.6 % بنهاية 2018.

نمو جيد في دخل الفوائد

 ويعــود الســبب فــي تحقيــق زيــادة فــي صافــي 
األربــاح خــال الربــع األول مــن عــام 2019 مقارنة 
النمــو  إلــى  الســابق،  العــام  مــن  المماثلــة  بالفتــرة 
الجيــد فــي صافــي دخــل الفوائد بنســبة 18.7 %، 
مدفوًعــا  الربــح  هوامــش  فــي  للتحســن  نتيجــة 
باالرتفــاع فــي معدالت الفائــدة العالميــة، واإلدارة 
الحصيفــة للميزانيــة العمومية للبنك، والزيادة في 
المحفظة االستثمارية. باإلضافة إلى ذلك ارتفعت 
والمشــاريع  الزميلــة  الشــركات  مــن  البنــك  أربــاح 
المشتركة بنسبة 26.3 %، فيما انخفضت الرسوم 
واإليرادات األخرى بنسبة 9.8 % بسبب انخفاض 
األوراق  بعــض  بيــع  مــن  المتحصلــة  اإليــرادات 
الماليــة مقارنــة بنفــس الفتــرة 2018. وتــم خفــض 
صافــي متطلبــات مخصصــات االضمحــال ليبلــغ 
7.5 مليــون دينــار للربــع األول 2019 )8.1 مليــون 
دينــار بالربــع األول 2018(. وارتفعــت المصروفات 
التشــغيلية بنســبة 7.8 % لتبلغ 15.2 مليون دينار 
مقابــل )14.1 مليــون دينــار بالربــع األول 2018(. 
نتيجــة الســتمرار االســتثمار فــي الموارد البشــرية 
والبنــى التحتيــة والعمليــات. ومــع ذلك، تحســنت 

ا لتبلغ  نســبة التكاليف إلى الدخل بشــكل جيــد جدًّ
35.5 % )مقابل 36.1 % العام الســابق(، مما يؤكد 
مقــدرة البنــك علــى تنمية اإليــرادات والحكمة في 

ضبط تكاليف التشغيل في آن واحد. 
وبلــغ الدخــل الشــامل المنســوب لمــاك البنــك فــي 
الربــع األول المنتهــي فــي 31 مــارس 2019 مبلــغ 
دينــار  مليــون   11.6 مقابــل  دينــار،  مليــون   31.7
خــال الفتــرة ذاتهــا 2018 وبنمو ملحوظ وبنســبة 
عالية بلغت 174.2 %. وتأثر الدخل الشامل اآلخر 
ــا بالتحــركات التــي شــهدتها أســواق المــال  إيجابيًّ
التــي أدت إلــى عوائــد غيــر محققة نتيجــة إلعادة 

تقييم األوراق المالية االستثمارية.

تواصل النجاح ونمو مرض

وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة، مراد علــي مراد “إن 
مجلــس اإلدارة ســعيد بنتائــج البنــك خــال الربــع 
األول مــن العــام وقــد اســتمر البنــك فــي تحقيــق 
النجــاح والنمــو المرضــي نظًرا للدعم المســتمر من 
مســاهمي البنــك وثقــة العمــاء الكــرام و والئهــم، 
وجهودهــم  المجموعــة  موظفــي  جميــع  وتفانــي 

المشكورة”.

 مــن جهتــه، قــال الرئيــس التنفيذي للبنــك، رياض 
ســاتر “إن أســس العمــل القويــة و توجهــات البنــك 
فــي  النمــو  مــن مواصلــة  المتــوازن مكنتــه  للنمــو 
األربــاح ومنــح قيمــة إضافيــة للســادة مســاهمي 
البنك. ومن ضمن استراتيجية البنك لنمو األعمال 
وتعزيــز رضــا العمــاء طــرح البنــك أضخــم حملــة 
لمنتــج ودائــع الهيــرات بجائــزة نقديــة تبلــغ نصف 
مليون دينار التي أدت إلى تحسين معيشة العديد 
مــن الفائزيــن المحظوظين. وفيمــا يتعلق بالفروع 
الخارجية، تم تعيين الرئيس التنفيذي لفرع البنك 
بدولــة الكويــت ويثــق البنك بــأن الفرع ســيواصل 
دروب النجــاح. باإلضافة إلى مــا تقدم أعلن البنك 

التــي  المســتديمة  الســندات  بتحويــل  نيتــه  عــن 
أصدرها البنك إلى أســهم عادية لدعم أهداف نمو 
األعمــال وفق إســتراتيجية البنــك لألعوام -2019
2021 وأن عمليــة التحويــل جارية حســب الخطة 

الموضوعة لهذا الغرض. 
مجلــس  فيــه  أقــّر  الــذي  االجتمــاع  ذات  وفــي 
اإلدارة النتائــج الماليــة، ناقــش المجلــس جــدول 
أعمالــه الــذي ضم عدًدا من المواضيــع المهمة منها 
المســتجدات بالنســبة لتقاريــر تفتيــش المصــارف 
المركزيــة فــي البحريــن والكويــت باإلضافــة إلــى 

مناقشة استراتيجية السيولة السنوية للبنك.

المنامة - البحرين والكويت

أرباح “البحرين والكويت” بالربع األول
الفوائـــد دخـــل  صافــــي  نمـــو   % و18.7   ...%  20 بزيـــادة 

مراد علي مرادرياض ساتر

أظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس فتــح 5 
مناقصات في الجلسة، تابعة لـ 3 جهات حكومية، بإجمالي 22 عطاء، في حين تم تعليق 6 

عطاءات تابعة 4 مناقصات. وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 583.3 ألف دينار.

 وفتــح المجلــس 3 مناقصات لشــركة تطوير 
للبتــرول، أولهــا لتوريــد 30 وحــدة مــن ألواح 
الطاقــة الشمســية لحقــن المــواد المســتحلبة 
بنحــو  وحيــد  عطــاء  إليهــا  تقــدم  ــا  كيميائيًّ
ألــف   160.4 يعــادل  )مــا  دوالر  ألــف   426.5
دينــار( وتم تعليقه. وتهدف “تطوير للبترول” 

حقــن  لــوح   30 علــى  والحصــول  لتوريــد 
كيميائي شمسي موصول في اآلبار لتحسين 
إنتاجهــا بأكثــر الطرق فعاليــة من خال حقن 
المواد الكيميائية المســتحلبة من اآلبار ورفع 

الغاز المستخرج بأقل تكلفة.
التنقيــة  ميــاه  لتوريــد  الثانيــة  والمناقصــة 

فلوكتريــت ويســتخدم هــذا المنتــج لتنقيــة 
الميــاه التــي تــم فصلها عن النفــط في عملية 
فصــل النفــط عــن المــاء، ويتــم التخلــص من 
الميــاه المنقــاة عــن طريــق ضخهــا فــي طبقة 
الميــاه الجوفيــة أو بئــر النفــط، تقــدم إليهــا 

عطاء وحيد بقيمة 61.9 ألف دينار.
 أمــا المناقصــة الثالثــة لتوريــد 10 مضخــات 
يجــب  التــي   )HP( األفقــي  المركــزي  الطــرد 
 6 إليهــا  تقــدم  اآلبــار  منصــات  فــي  تركيبهــا 
عطــاءات علــق أحدهــا، وأقــل عطــاء بنحــو 
213.6 ألــف دينــار، فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 

426.6 ألف دينار.
 كمــا فتح المجلــس مناقصــة إلدارة المخازن 
المركزية بهيئة الكهرباء والماء لشراء 1600 
وحــدة من مصابيح اإلنــارة بقوة “100 وات” 
الســتخدامها مــن قبــل إدارة توزيــع الكهرباء 
تقــدم إليها 8 عطاءات علق اثنان منها، وأقل 

عطاء بنحو 82.6 ألف دينار.
لجامعــة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  وكذلــك،   
البحرين الستئجار آالت تصوير تقدم إليها 6 
عطــاءات علق اثنان منها، وأقل عطاء بقيمة 

64.8 ألف دينار.

ا لتحسين إنتاج اآلبار بـ 160.4 ألف دينار “المناقصات”: 30 لوًحا شمسيًّ
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27 % زيادة القدرة االستيعابية “طيران الخليج”
”2019 ــي  ــ ــرب ــ ــع ــ ال الـــســـفـــر  “ســـــــوق  ــي  ــ فـ ــارك  ــ ــشـ ــ تـ الـــوطـــنـــيـــة  الـــنـــاقـــلـــة 

تشــارك طيران الخليج في معرض ســوق الســفر العربي 2019، وذلك إلى جانب هيئة البحرين للســياحة والمعارض، وعدد من ممثلي وكاالت الســفر والســياحة في 
البحريــن. وتعــرض الناقلــة أحــدث منتجاتهــا فــي المعــرض الذي يقام في الفترة مــن 28 أبريل – 01 مايو في مركــز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث ســيتمكن 

ضيوف الجناح البحريني في المعرض )الجناح ME1410 بالقاعة 2( من تجربة مقعد درجة رجال األعمال لطائرتها بوينغ 9-787 دريمالينر الجديدة كليًا.

وقال رئيس القطاع التجاري بطيران الخليج فنســنت 
كوست، عّقب على مشاركة الناقلة “نفخر بكوننا الناقلة 
الوطنيــة للبحريــن؛ األمــر الــذي حفزنــا الســتغال هذه 
المنصــة المتمثلة بمعرض الســفر العربي لعرض أحدث 
منتجاتنا للدرجة الفاخرة. جميع مســافرينا سيحظون 
بتجربــة ســفر حديثة ومتطــورة مع المقاعــد الجديدة 
ســتطرحها  التــي  الجــوي  الترفيــه  أنظمــة  وأحــدث 
طائرات أســطولنا الجديد؛ مما سيرتقي بتجربة السفر 
لــدى مســافري الدرجــة الفاخــرة والدرجــة الســياحية 
علــى حــد ســواء. يؤّمــن معرض الســفر العربــي فرصة 
فريــدة للعامليــن في صناعة الســفر العالميــة للتواصل 
والكتشاف المزيد عن أحدث توجهات الصناعة؛ حيث 
تأتــي مشــاركة طيــران الخليج في المعرض متماشــية 

مــع مهامنا وجهودنا المتواصلة للترويج للبحرين على 
الصعيــد الدولــي كوجهــة ســياحية وتجاريــة، ولتعزيز 
بتســهيل  الوطنيــة  الناقلــة  بهــا  تقــوم  التــي  الكيفيــة 

وتعزيز تجربة السفر من وإلى مملكة البحرين”.
وقــد شــارك رئيــس القطــاع التجــاري خــال معــرض 
ســوق الســفر العربــي في مؤتمــر الطيــران التابع لمركز 
)CAPA(، حيــث ألقــى الضــوء على الزيــادة في القدرة 
التــي   %  27 بنســبة  الخليــج  لطيــران  االســتيعابية 
حققتهــا فــي الربــع األول مــن العــام 2019، األمــر الذي 
يبرهــن علــى نجــاح مفهــوم )البوتيــك( الــذي انتهجتــه 

الناقلة مؤخرا.
مدينــة   47 إلــى  رحاتهــا  الخليــج  طيــران  وتســّير 
فــي 26 دولــة. وتلتــزم طيــران الخليــج بريادتهــا فــي 

الصناعــة، حيــث تعمل باســتمرار على تعزيــز خدماتها 
وتصميــم منتجاتهــا التي تناســب احتياجــات الركاب، 
كمــا أنهــا تشــتهر بضيافتهــا العربية األصيلــة، ويتجلى 
ذلــك من خــال منتجاتهــا المميــزة الصديقــة للعائات 
والمســافرين لألعمــال. واليــوم، تســير شــركة طيــران 
الخليــج رحــات يوميــة مزدوجة أو أكثــر إلى وجهات 
مختــارة فــي دول مجلــس التعــاون ومنطقــة الشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا؛ 
بينما تمتد شــبكتها إلــى دول مجلس التعاون ومنطقة 
الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا وشــبه القارة الهندية 
وأوروبــا والشــرق األقصى. وتؤّمن الناقلة ربطا سلســا 
خــال  مــن  وجهاتهــا  شــبكة  مــدى  علــى  للمســافرين 

مركزها الرئيس في مطار البحرين الدولي.

المحرق - طيران الخليج

جناح “طيران الخليج” في المعرض

يشارك بنك البحرين الوطني في برنامج الجمعية البحرينية لمتالزمة داون، 
والــذي ينظم بشــراكة اســتراتيجية مع صندوق العمل “تمكيــن”، وذلك كجزء 
مــن جهــود البنــك المتواصلة لتحقيق تنوع وانخراط أكبــر في قوى العمل بما 
ينســجم مــع مهمة البنك األوســع في دعــم المجتمع المحلــي وأن يكون أقرب 

لجميع مكوناته. 

 يقوم البرنامج الذي أطلقته الجمعية 
باختيــار  “تمكيــن”،  مــع  بالتعــاون 
وتأهيــل مرشــحين مــن ذوي متازمة 
عبــر  العمــل  لســوق  لانضمــام  داون 
مؤسســات مشــاركة علــى غــرار بنــك 
البحريــن الوطني، والــذي يعتبر البنك 
األول الذي يشــارك فــي هذا البرنامج، 
وذلــك فــي عــدة قطاعــات بنــاء علــى 
وقدراتهــم.  مهاراتهــم  مســتويات 
ويتضمــن البرنامــج التدريبي سلســلة 
بنــاء  وآليــات  أنشــطة  مــن  واســعة 
مــن  االجتماعــي  والتأهيــل  القــدرات 

للتوظيــف  المرشــحين  إعــداد  أجــل 
واالنخراط في سوق العمل. 

 وبعد اســتكمالهم التدريب المطلوب، 
انضــم ثاثــة مرشــحين مــن البرنامــج 
 2 فــي  بيانــات  البنــك كموظفــي  إلــى 
مــن ينايــر. وقــد نجــح كل مــن محمــد 
المناعــي، أمينــة العلــي، ليلــى الصائغ، 
البحريــن  بنــك  فريــق  مــع  باالندمــاج 
عاليــة،  بإنتاجيــة  والعمــل  الوطنــي 
مــن  مــع تقديمهــم مجموعــة واســعة 
الخدمــات المســاندة لمختلــف أقســام 

البنك. 

 وأكــد الرئيــس التنفيــذي لـــ “تمكيــن” 
إبراهيم جناحي، أهمية هذه الشــراكة 
االســتراتيجية التــي تصــب فــي دعم 
تأهيــل  دعــم  فــي  “تمكيــن”  أهــداف 
الوظيفيــة  بالمهــارات  البحرينييــن 
التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، بما 
فــي ذلــك تعزيز القــدرات المهنية لدى 

البحرينيين من متازمة داون.
 وقــال رئيــس المزايــا والمكافــآت في 

المناعــي  شــافي  الوطنــي،  البحريــن 
“نحــن مســرورون بالترحيــب بزمائنا 
مــع  شــراكتنا  عــن  واإلعــان  الجــدد 
داون  لمتازمــة  البحرينيــة  الجمعيــة 
فــي هــذا البرنامــج المهم الــذي يمكننا 
مــن تنويــع قــوى عملنــا بصــورة أكبــر 

فــي  بفاعليــة  انخراطنــا  وضمــان 
توظيــف مختلــف مكونــات المجتمــع 

المحلي”. 
ومــن جانبه، أعرب مدير مركز العناية 
التابــع للجمعيــة البحرينيــة لمتازمــة 
شــكره  عــن  المناعــي،  محمــد  داون، 

الــذي  الدعــم  علــى  للبنــك  وتقديــره 
يقدمــه الــذي يســهم بشــكل فعــال في 
إنجــاز العديــد مــن البرامــج واألعمــال 
التي تقـــوم بها الجمعيــة مما يكون له 
أكبر األثر في تأدية الجمعية لرسالتها 

اإلنسانية لخدمة المنتسبين لها.

المنامة - البحرين الوطني

“الوطني” يدعم “متالزمة داون” لالنخراط بسوق العمل والمجتمع

إبراهيم جناحيمحمد المناعيشافي المناعي

أمل الحامد

في قطاعات عدة 
بحسب قدراتهم.. 

وبشراكة استراتيجية 
مع “تمكين”
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 أطلــق البنــك األهلــي المتحــد أمــس أحــدث خدماتــه التكنولوجيــة والمتضمنــة “الدردشــة 
المصرفيــة” عبــر تطبيــق “واتســاب” التجــاري. وأوضح مســؤولو البنك فــي مؤتمر صحافي 
عقــد لهــذه المناســبة، أن التطبيــق يتيــح لعمــاء البنــك والزبائــن والجمهــور العــادي بطرح 

أسئلتهم واستفساراتهم عن الخدمات، وتلقي اإلجابة مباشرة على هاتفه النقال.

 وأكــد رئيس التحول الرقمي للمجموعة في 
البنــك ســميح أبــو طالــب أن الفكــرة جــاءت 
بهــدف التســهيل علــى المتعامليــن مــع البنك 
والرد على استفســاراتهم بســهول باســتثمار 
فيمــا  االصطناعــي”،  “الــذكاء  بـــ  يعــرف  مــا 
تــم اختيــار تطبيــق “الواتــس اب” لســهولته 
وانتشــاره.  وأوضح أن المســألة سهلة للغاية 
حيث ما على الشخص إال إضافة رقم البنك 
)34221999 ( إلــى هاتفــه والبــدء بالتواصل 
كأنمــا يتواصــل مــع أحــد أصدقائــه، لتأتيــه 
اإلجابــات بســهولة وســرعة، مبيًنــا أن البنــك 
الســؤال  لتلقــي  ــا  إلكترونيًّ عقــاً  يســتخدم 
ومعالجته ثم الرد عليه، وهو آمن وســيكون 

ا. على مدار الساعة يوميًّ
وأشــار أبو طالب إلى أن التراســل بدأ باللغة 
البرنامــج  طــرح  يتــم  أن  علــى  اإلنجليزيــة 
باللغــة العربية الحًقا. وأكد أن التطبيق يأتي 
ضمــن خطــة البنــك الطموحــة فــي االعتمــاد 
العمــل،  فــي  المتطــورة  التكنولوجيــا  علــى 
فيمــا نفــذت جميــع التجهيــزات واإلعدادات 

للتطبيق بكوادر البنك.
 وحــول الكلفــة فضل أبــو طالب عدم إعطاء 
المزيــد مــن التفاصيــل. وُيعــد البنــك األهلــي 
المتحــد أول بنــك فــي المملكــة يقــوم بدمــج 
أنظمته مع حلول الدردشــة الذكية المباشرة 
عبــر الواتســاب التجــاري. ويتيــح التطبيــق 

المصرفيــة  االستفســارات  تلبيــة  الجديــد 
االستفســار  تشــمل  التــي  أنواعهــا  بجميــع 
عــن أســماء الرابحين فــي برنامــج حصادي، 
أنواعهــا  بجميــع  المصرفيــة  الحســابات 
التوفيــر،  حســابات  الجاريــة،  )الحســابات 
قــروض  العقاريــة،   الشــخصية،  القــروض 
الســيارات، تحويل العمات ومواقع الفروع( 

وغيرها من الخدمات.
وبيــن أبــو طالــب أنــه “بعــد تدشــين خدمــة 
الدردشــة عبــر تطبيق واتســاب التجاري في 
المرحلة األولى بنجاح، فإن البنك يتطلع إلى 
االرتقــاء بخدماتــه، ممــا يمنــح عمــاء البنك 

مزيًدا من المرونة والراحة”.
اســتمرار  ومــع  أخــرى،  جهــة  “مــن  وواصــل 

تنفيذنا الستراتيجية المجموعة في التحول 
الرقمي باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي 
فــي جميــع المجــاالت، تأتــي هــذه الخدمــة 
لتؤكــد علــى ريادة البنك األهلــي المتحد في 
المصرفيــة  الخدمــات  فــي  االبتــكار  مجــال 
والتركيــز علــى الوصــول إلى قاعــدة عمائنا 

المتنامية”.

“األهلي المتحد” يتواصل مع الجمهور عبر “واتس اب”
ــة ــل ــه ــرة.. دردشـــــــة آمـــنـــة وس ــ ــاش ــ ــب ــ ــارات م ــ ــس ــ ــف ــ ــت ــ ــلـــى االس يــجــيــب عـ

التطبيق يهدف إلى التسهيل على المتعاملين مع البنك  المتحدثون في المؤتمر الصحافي  سميح أبوطالب

فــي  الرائــدة  “بنفــت”  شــركة  أعلنــت 
التعامات المالية اإللكترونية، عن انطاق 
المرحلــة التجريبيــة لخدمة اعرف عميلك 
إلكترونيًا  “E-KYC” أمس، وهو المشروع 
الــذي يعتبــر األول مــن  الوطنــي الجديــد 
نوعه على مســتوى الوطن العربي، كاشفة 
عــن انضمــام أكثــر مــن 20 مؤسســة مالية 

إلى الخدمة كمرحلة أولى.
ويستهدف “E-KYC” - الذي تنفذه “بنفت” 
بالتعــاون مــع هيئة المعلومــات والحكومة 
مصــرف  إشــراف  وتحــت  اإللكترونيــة 

قطــاع  مصــارف   - المركــزي  البحريــن 
المــزودة  الماليــة  والمؤسســات  التجزئــة 

للخدمات المالية وشبكات الصرافة.
“بنفــت”  لـــ  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
المشــروع  إن  الجناحــي  عبدالواحــد 
المنظومــة  تطويــر  فــي  سيســاهم 
اإللكترونية بمملكة البحرين وبما يتماشى 
 ،2030 االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة  مــع 
مشــيرا إلــى ان المنصــة ســتكون نموذجــا 
دوليــا متقدمــا فــي عمليــات التحقــق مــن 

الهوية وصحة بيانات العماء.

شــارك وفــد اقتصــادي بحرينــي كبيــر في المؤتمر الســنوي 
لغرفــة التجــارة اآلســيوية العربيــة  الــذي اختتمــت أعمالــه 
مؤخرا في مدينة “حيدر آباد” بالهند. وقد شاركت  جمعية 
ســيدات األعمــال البحرينيــة بوفد رفيع المســتوى برئاســة 
رئيســة الجمعيــة ســيدة  األعمــال أحــام جناحــي ضــم 7 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وحصــدت عضــوات الجمعية 
  7 جوائــز متنوعــة مــن أصــل 9 جوائــز حصدتهــا البحريــن، 
وهن: أحام جناحي،  خلود القطان، فيكي معوض، فاطمة 
الدالور، شانتاني راجان، حنان مدن، وسونيا  جناحي التي 
تسلمت جائزتها بالنيابة عنها أحام جناحي، في حين بلغ 
إجمالي عدد  الجوائز في المؤتمر 38 جائزة، تقدم لها 954 

شــخصا مــن دول العالــم المختلفة.  وتم توقيــع مذكرة تفاهم 
للتعاون بين جمعية سيدات االعمال البحرينية مع غرفة التجارة 

 اآلسيوية العربية، ثم تم توزيع جوائز التكريم. 

“سيدات األعمال” تكتسح جوائز “الغرفة” اآلسيوية العربية“بنفت” تطلق المرحلة التجريبية لـ “اعرف عميلك إلكترونيًا”

20 مليار دوالر أصول استثمارية لدى الشركات بالبحرين
ــن فـــي عـــوائـــد ثــابــتــة ــي ــب ــراغ ــل ــح مـــرونـــة ل ــي ــت ــدة” ت ــ ــدي ــ ــة ج ــاريـ ــقـ صـــنـــاديـــق “عـ

انطلقــت صبــاح أمــس أعمــال ملتقى الشــرق األوســط الســنوي إلدارة األصول فــي المنامة بحضور نحو 200 مشــارك من الشــركات 
االســتثمارية والبنــوك بالمنطقــة، فــي الوقــت الــذي أكــد فيــه مســئول في مصــرف البحرين المركــزي خــال الملتقى إلــى أن إجمالي 

األصول تحت إدارة الشركات المرخص لها يبلغ نحو 20 مليار دوالر.

علــى  للرقابــة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
البحريــن  بمصــرف  الماليــة  المؤسســات 
الباكــر، إن حجــم  الرحمــن  المركــزي، عبــد 
 80 العالــم  فــي  االســتثمارية  األصــول 
تريليــون دوالر منها 38 تريليون دوالر في 
الواليــات المتحــدة، والشــرق األوســط 1.7 

تريليون دوالر.
وبّيــن أنه حجم األصــول تحت اإلدارة في 
شــركات االســتثمار المرخصة في البحرين 
نحــو 20 مليــار دوالر بنهاية 2018، وأشــار 
أن هــذا المتوســط بــدأ منــذ نحو 13 ســنة، 
يســجل  وإنجــاز  جيــد  رقــم  أنــه  معتبــًرا 

للمملكة.
 وأوضح الباكر أن معدل النمو في األصول 
المــدارة يتــراوح مــا بيــن 8 % إلــى 12 % 

بصورة سنوية.
وأشــار المســئول إلــى أن عــدد الصناديــق 
االســتثمارية المســجلة فــي البحريــن بلــغ 
اســتثماري بحجــم  2100 صنــدوق  قرابــة 
اســتثمار يصــل إلــى 7.4 مليــار دوالر، فــي 
حين أن االستثمار في الصناديق المؤسسة 
ا تصل قيمته فيها 3 مليارات دوالر. محليًّ

ا  وأوضــح أن هنــاك 83 صندوًقــا اســتثماريًّ
أصــول  بحجــم  البحريــن  فــي  ا  إســاميًّ

اســتثمارية تحــت اإلدارة يبلــغ 1.4 مليــار 
دوالر.

وأشــاد الباكر بالتوجه مؤخًرا إلى صناديق 
العقــاري المدرجــة “ريــت” فــي  االســتثمار 
المنطقــة والبحرين، مبيًنا أنها تتيح مرونة 
للمســتثمرين الراغبيــن فــي الحصول على 
عوائــد ثابتة في االســتثمار العقاري وعلى 
الشــركات العقارية واالستثمارية المصدرة 
بأنهــا  الخطــوة  الصناديــق. ووصــف  لهــذه 
“ممتازة”، الفًتا إلى أن هذا ســيدفع باتجاه 

نمو القطاع العقاري.
 وأكــد أن هنــاك توجًهــا إلطــاق صناديــق 

مشــيًرا  العقــاري،  االســتثمار  فــي  جديــدة 
أن البنــوك اإلســامية تنشــط فــي صناديق 

االستثمار العقارية.

المنطقــة  فــي  الصناديــق  أن  الباكــر  وبيــن 
والثابتــة  الجيــدة  العوائــد  إلــى  تتجــه 
خصوًصــا مــع تنامــي إصــدارات الســندات 

والصكــوك الســيادية الحكوميــة فــي دول 
المنطقة ووصف العوائد بأنها جيدة.

مجموعــة  مــع  بالتعــاون  الملتقــى  ونّظــم   
غلوبــل إنفســتور )شــركة تابعــة لمجموعــة 
يورومونــي المرموقة( حيث شــهد الحدث 
دوليــة  شــخصية   200 مــن  أكثــر  حضــور 
رائدة في هذا القطاع، إذ عقدت مناقشات 
متغيــرات  علــى  الضــوء  ســلطت  مهمــة 
تطويــر  وضــرورة  األصــول  إدارة  صناعــة 
البيئــة  متغيــرات  لتواكــب  الصناعــة  هــذه 
االســتثمارية وتقلبــات االقتصــاد العالمــي. 
محــاور  العــام  هــذا  المنتــدى  واشــتمل 
االقتصاديــة  التطــورات  أبرزهــا  رئيســية 
الماليــة  االستشــارة  خدمــات  العالميــة، 
الرقمية، والبيئة التنظيمية، واالستثمارات 

العقارية، وغيرها.

الباكر متحدثا إلى الصحافيين 

أعلنــت جمعيــة المهندســين البحرينية أمس عن جائزة الجمعية الهندســية للمرة األولى في 
تاريخ الجمعية التي ستكون بشكل سنوي بدًءا من هذا العام، وذلك بمقر الجمعية بالجفير.

 وأكــد رئيــس الجمعيــة ضيــاء توفيقــي علــى 
حــرص مجلــس إدارة الجمعيــة وعبــر خطــة 
الــدورة  لهــذه  المجلــس  أعدهــا  التــي  العمــل 
إطاق حزمة من البرامج والمشاريع الجديدة 
التــي مــن شــأنها نقــل الجمعيــة نقلــة نوعيــة 
فــي توفيــر خدماتهــا للمهنــدس والمهندســة، 
وذلك في إطار تخليد وترســيخ الدور الفعال 
والبــارز للجمعيــة فــي دعــم وتطويــر القطــاع 
الهندســي فــي البحريــن، منّوًهــا أن اإلعــان 
عــن هــذه الجائــزة هــو واحــد من عــدة برامج 
جديــدة تعمل عليها الجمعية التي تعمل على 

تنفيذها الفترة القادمة.
 مــن جانبــه، قال رئيس اللجنة المشــرفة على 
الجائــزة عمــاد المؤيــد “تأتي الجائــزة انطاًقا 
البحرينيــة  المهندســين  جمعيــة  كــون  مــن 

تعمل بشــكل دؤوب من أجل حشــد إمكانيات 
المهندســين البحرينيين لخدمــة البحرين في 
أهــداف التنميــة المســتدامة ورفع شــأن مهنة 
الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والمهني 
لتلبيــة متطلبــات النهضة في مملكتنــا الغالية 
واالرتقــاء بمســتوى المهندســين البحرينييــن 
ــا. وحرًصا  ــا وعلميًّ ــا، وثقافيًّ ــا، واجتماعيًّ مهنيًّ
من الجمعية علــى تحفيز الطاقات البحرينية 
والهندســية ودعم المهندسين الشباب لحثهم 
على االجتهاد واالبتكار، استلهاًما من تجارب 
الجمعيــات المهنيــة العالميــة األخــرى، ارتــأت 
تحفيــز  شــأنها  مــن  مبــادرة  خلــق  الجمعيــة 

المهندسين”.
 وجــاءت فكــرة تدشــين الجائزة التــي تتعلق 
باإلبداع الهندســي لألفراد والشــركات، لتكون 

المبدعيــن  لتكريــم  الجمعيــة  فرصــة تخلقهــا 
والمبتكرين في المجال الهندسي.

 وبين المؤيد أنه ســيتم الفصح عن المشــاريع 
الفائزة بالجائزة خال احتفال الجمعية بيوم 
“المهنــدس البحرينــي” الــذي ســيقام فــي 15 
أكتوبــر 2019، فــي حين ســيكون آخــر موعد 

للتقدم للجائزة 15 يونيو 2019.
وتقــّرر تقســيم الجائــزة فــي عامهــا األول إلى 
موضوعيــن همــا: جائــزة المهنــدس المتميــز، 
وجائــزة أفضل مشــروع تخــرج، وفيما يتعلق 
بالجوائــز للمشــاركين الفائزيــن فإنها ســتكون 
جوائــز نقديــة بقيمــة 1000 دينــار للمهنــدس 

المتميــز فيمــا ســتكون جائزة أفضل مشــروع 
تخــرج 750 دينــاًرا، باإلضافة طبًعا إلى دروع 

المشاركة في الجائزة والفوز بها.
 من جانبه، قّدم نائب رئيس اللجنة المشــرفة 
على الجائزة عبدالنبي الصباح شــرًحا مفصاً 
تدشــينه  تــم  الــذي  اإللكترونــي  الموقــع  عــن 
خصيًصــا للجائزة ليمكن الراغبين بالمشــاركة 
التفاصيــل مــن خــال  الحصــول علــى كافــة 

.www.bse_award.org زيارة الموقع

الجفير  - المهندسين البحرينية

إعالن “الجائزة الهندسية” ألول مرة
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خطة طموحة 
للتطوير باستثمار 

الذكاء االصطناعي 

علي الفردان من المنامة  | )تصوير: رسول الحجيري(

مازن النسور | )تصوير : خليل إبراهيم(

المشاركات في الفعالية

مبادرة تحفيزية 
للتطوير والتقدم 

في القطاع

عبدالواحد الجناحي
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كشــف الرئيــس التنفيــذي لبورصــة البحريــن الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم آل خليفــة 
عــن أن “البورصــة ســتصدر قوانين جديدة لإلدراج خالل األســبوع الجاري، بعضها 
يختص بالسيولة وصانع السوق، ما بين إلزامية واختيارية للشركات، كما سيكون 

إلزامًيا على بعض الشركات أن يكون لديها صانع سوق، وبعضها اختياري”.

إبراهيــم  بــن  خليفــة  الشــيخ  وصــرح 
الســوق  صانــع  أن  أمــس  للصحافييــن 
يعتبــر الحل لبقاء بعض الشــركات التي 
لديهــا ســيولة كافية بالبورصــة بدال من 
إلــى وجــود صانعــي  خروجهــا، مشــيًرا 
ســوق حالًيا، وســيتم الترخيــص لصانع 
سوق ثالث )شركة محلية ولديها شركاء 
من خارج البحرين( قريًبا لتوفير المزيد 

من الخيارات أمام الشركات.
وكان الشــيخ خليفة بن إبراهيم قد ذكر 
فــي 14 مــارس الماضــي أن “البورصــة” 
لــإدراج  جديــدة  قوانيــن  ســتصدر 
وستشهد تغيرات جذرية ومنها تغيرات 
بمعاييــر  الشــركات  بالتــزام  تختــص 
بالســوق،  الســيولة  وتوفــر  الحوكمــة، 
المتغيــرات  وهــذه  الســوق،  وصناعــة 

ستســاهم بشــكل رئيس في زيادة عمق 
السوق.

وفيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي، توقــع 
الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم، اســتكمال 
التحــول الرقمــي بالكامل فــي البورصة 

كانــت  أنهــا  خصوًصــا   ،2020 العــام 
بــدأت فــي  التــي  الشــركات  مــن أوائــل 
 1999 العــام  فــي  الرقمــي  التحــول 
عندمــا تــم تحويــل التــداول مــن يــدوي 
لديهــا  البورصــة   )...( إلكترونــي،  إلــى 
بهــدف  الرقمــي  للتحــول  إســتراتيجية 
الوصــول إلــى تقديــم جميــع الخدمــات 
حاجــة  هنالــك  يكــون  وال  إلكترونًيــا 
والشــركات  المســتثمر  بيــن  للتواصــل 
البورصــة،  مقــر  إلــى  والحضــور  ورقًيــا 
الخدمــات  بعــض  تقديــم  إلــى  مشــيًرا 
إلكترونًيــا ومنهــا منصــة “بحريــن تريد” 
وبطاقــة  للمقاصــة  البحريــن  وشــركة 

myShare وغيرها.
البحريــن  بورصــة  مــن  كل  وأطلقــت 
وجمعية عالقات المســتثمرين بالشــرق 
أعمــال جمعيــة  أمــس  “ميــرا”  األوســط 
البحريــن؛  فــي  المســتثمرين  عالقــات 
بهدف تعزيز مهنة عالقات المستثمرين 
الممارســات  بأفضــل  والتعريــف 
عالقــات  مجــال  فــي  والتطبيقــات 
المدرجــة  الشــركات  بيــن  المســتثمرين 
فــي البورصــة، وذلك بحضــور األعضاء 
بتطويــر  منهــم  التزاًمــا  المؤسســين؛ 
مهنــة عالقات المســتثمرين في الســوق 

المحلية. 

المؤسســين  األعضــاء  قائمــة  وتضــم 
كال مــن شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا( 
ممثلــة بإليــن هالل، والمؤسســة العربية 
هوبكنــز،  ببرنــدون  ممثلــة  المصرفيــة 
وشــركة البحريــن لالتصــاالت الســلكية 
بفيصــل  ممثلــة  )بتلكــو(  والالســلكية 
قمحية، وشــركة اإلثمــار القابضة ممثلة 
بســامح محمد مهمنــدار، وبنك البحرين 
وســيكو  بنــت  برســل  ممثــال  الوطنــي 
ممثال بفاضل المخلوق، على أن تحظى 
فــي  الجمعيــة  فــرع  برئاســة  البورصــة 

البحرين ممثلة بمروة المسقطي. 

خليفة بن إبراهيم: استكمال التحول الرقمي للبورصة 2020
ثالـــث ســـوق  لصانـــع  والترخيـــص  الجـــاري...  األســـبوع  خـــال  جديـــدة  قوانيـــن 

الشيخ خليفة بن إبراهيم متحدًثا إلى الصحافيين أمسVأثناء اإلعالن عن إطالق جمعية عالقات المستثمرين  

للتأمیــن  الكویتیــة  البحرینیــة  الشــركة  عينــت 
األول  النائــب  منصــب  ليشــغل  ســلطان  عبــدهللا 

للرئيس التنفيذي إعتبارا من 2 مايو 2019.
يشــار إلى ســلطان شــغل وظائف إداریة ومناصب 
للبحرينيــة  إنضمامــه  قبــل  عــدة  عليــا  قياديــة 
الكويتيــة للتأميــن كان آخرھــا الرئيــس التنفيــذي 
للعمليــات فــي مجموعــة الدوحة للتأميــن. كما أنه  

ُمَؤمــن قانونــي وحاصــل علــى ترخيــص زمالــة معهد 
التأمين القانوني “إف.ســي.أي.أي” وهو اللقب المهني الذي ُأطلق 
ني  من المملكة المتحدة والممنوح إلى حاملي عضوية معهد ُمؤمِّ
التأمين “إي.ســي.أي.أي” ذوي اإلنجازات البارزة. وحصل ســلطان 

علــى تقديــر عالــي عــن كونــه أينــع مواطــن عربي 
يحصــل علــى هــذه الزمالــة فــي عــام 2013.كمــا 
يحمل سلطان شهادة ماجستير إدارة األعمال من 
جامعة ستراتسليد بغالسكو وشهادة بكالوريوس 

العلوم في التسويق مع تخصص في المالية.
وقــال  الرئيس التنفيذي للشــركة، إبراهيم الريس 
“نحن ســعداء بتعيين  ســلطان في هــذا المنصب، 
حيث يعتبر من الشــباب البحرینیین المتمیزین ومن 
ذوي الكفــاءات والمؤهــالت في ســوق  التأمین. عــالوة على ذلك 
فهــو یتمتــع بخبــرة واســعة فــي مجــال التأمیــن وإعــادة التأميــن 

تتجاوز 13 عامًا”.

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة والمعارض الشــيخ 
خالــد بــن حمــود  آل خليفــة، فــي مقابلــة مــع قنــاة “العربيــة”، أن 
مســاهمة قطــاع الســياحة فــي االقتصــاد البحرينــي شــهدت نمــًوا 
مســتمًرا منــذ العــام 2015. وتعمل البحرين على تنشــيط ســياحة 
المؤتمــرات عبر تشــييد مركــز جديد للمعارض بمســاحة 125 ألف 

متر مربع.
وقــال “مســاهمة الســياحة فــي االقتصــاد غيــر النفطــي ارتفعــت 
إلــى 6.5 % فــي 2018، و12 مليــون ســائح زاروا البحريــن العــام 

الماضي، غالبيتهم من السعودية”.
افتتــاح  “تــم  خالــد  الشــيخ  قــال  الترويــج  عمليــة  توســع  وعــن 
مكاتــب لترويج الســياحة في بريطانيا وفرنســا والهند والكويت، 
ونعمــل علــى تنشــيط ســياحة المؤتمــرات من خالل تشــييد مركز 

جديــد للمعــارض”. ولفــت إلــى أنــه يجري تشــييد 28 فندًقــا حالًيا 
باســتثمارات 100 مليــون دينــار، فيمــا يتــم توســعة المطــار بكلفة 

تصل إلى مليار دوالر.

خالد بن حمود: تشييد 28 فندقا باستثمارات 100 مليون دینارسلطان نائبًا أول لـ“التنفيذي” بالبحرینية الكویتية للتأمين

أكــد األميــن العــام للمجلس العــام للبنوك والمؤسســات المالية اإلســالمية عبداإلله 
بلعتيــق، أن البنــوك اإلســالمية فــي المراكــز الماليــة ومنهــا البحريــن لديهــا درايــة 
باإلمكانات والتحديات، ومرونة في التأقلم مع المستجدات، وكذلك تتميز بسرعة 
التأقلــم مــع التحديات والفرص، وفًقا لالســتبيان العالمي للمصرفيين اإلســالميين 
الذي سيطلقه المجلس في 13 مايو المقبل بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية 

للمجلس.

وذكــر بلعتيق للصحافييــن على هامش ندوة 
عــن “التصنيف االئتمانــي: منهجية التصنيف 
االئتماني للبنوك اإلســالمية والصكوك” أمس 
أن القطــاع المالــي اإلســالمي فــي البحريــن 
يتمتــع بمرونــة كبيــرة، وهذه من أكبــر المزايا 
فــي المملكــة، علــى المســتوى العالمــي، ويعزا 
ذلــك إلى تاريخ البحريــن بالقطاع المصرفي، 
وحكمــة ونجاعــة مصرف البحريــن المركزي، 
عــدة  مبــادرات  فــي  ســباقة  المملكــة  وكــون 

الرقابيــة  والبيئــة  الرقميــة،  التقنيــات  منهــا 
التجريبيــة، وســيطبق قريًبــا النظــام البنكــي 

المفتوح.
ولفــت إلــى أن التحــدي الــذي يواجــه البنــوك 
التقليديــة واإلســالمية مســتقبال هــو كيفيــة 
والبيانــات  االصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
الضخمة.وأشــار إلــى أن في األعوام العشــرة 
المقبلــة ســيتحول االقتصــاد دون اســتخدام 
العمالت النقدية، على غرار ما هو حاصل في 

بعــض الــدول مثل الصيــن، وتشــكل العمالت 
مــن  والنرويــج  فنلنــدا  فــي   %  1 النقديــة 
إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهذا هو 
االتجــاه في المســتقبل. وتطرق إلى أن هناك 
تحديــات جديــدة تواجــه القطــاع المصرفي، 
ومكافحــة  الســيبراني  األمــن  منهــا  تقنيــة 

غسيل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب.
أن  أوضــح  البنــوك،  بيــن  االندماجــات  وعــن 
أعــوام   10 منــذ  تطالــب  المركزيــة  البنــوك 
باالندماجــات، وأصبــح الدمج حالًيــا ضرورة 
التغيــرات  مــع  التعاطــي  لتســتطيع  ملحــة 
الجاريــة ومنهــا التنافــس مــع شــركات كبيرة 

مثــل شــركة آبــل التــي رؤوس أموالهــا كبيرة 
تتجــاوز ألــف مليــار دوالر وبالتالــي فــإن مــن 
الصعوبــة أن تنافســها بنــوك رؤوس أموالهــا 
3 مليــارات دوالر، مضيًفــا أن  إلــى  ملياريــن 
هنــاك عــددا مــن البنــوك الســعودية الكبيــرة 

تنوي االندماج لتقوية رؤوس أموالها.

وأطلــق المجلــس أمس النــدوة بالتعاون 
مــع وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز العالميــة 
رعايــة  وتحــت  االئتمانــي  للتصنيــف 
مصــرف البحريــن المركزي، فــي المنامة، 
المصــارف  جمعيــة  مــن  بمشــاركة 
النــدوة  وشــهدت   .)BAB( البحرينيــة 
حضور مشاركين من البحرين والسودان 
والســعودية والكويــت والعــراق ومصــر 

وتركيا وماليزيا وإيطاليا والمغرب.

بلعتيق: البنوك اإلسالمية بالبحرین تتأقلم مع التحدیات والفرص

بلعتيق متحدًثا في الندوةجانب من الحضور

دبي - العربية.نتالمنامة - البحرینية الكویتية للتأمين

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين  «
الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة “إن 
تأسيس فرع البحرين لجمعية عالقات 

المستثمرين يمهد إلنشاء شبكة قوية من 
مختصي عالقات المستثمرين في البحرين، 

ما سيؤدي بدوره لدعم عجلة تطوير مهنة 
عالقات المستثمرين وتطبيق أفضل 

الممارسات الدولية بين الشركات المدرجة 
في سوق رأس المال”.

وأضاف الشيخ خليفة “ستقدم البورصة  «
الدعم الالزم ألعمال الجمعية في البحرين، 

ما يسهم في تعزيز الممارسات المحلية 
في مجال عالقات المستثمرين. كما أن 

إطالق أعمال الجمعية سيعزز من انضمام 
البورصة لمؤشر األسواق الناشئة”.

وأشار إلى افتتاح 8 فروع للجمعية في  «
دول الخليج ولبنان وفلسطين، وقريًبا في 
األردن، مضيًفا أن افتتاح فرع الجمعية في 

البحرين، سيساهم في توفير دورات تدريبية 
في عالقات المستثمرين مدعومة بالكامل 
للشركات المدرجة بالبورصة من “تمكين”.

وأكد أن انضمام الشركات المدرجة في  «
البورصة إلى جمعية عالقات المستثمرين 

في البحرين غير إلزامي حالًيا للشركات على 
أن تصبح إلزامية في فترة الحقة، الفًتا إلى 

أن شركتين من الشركات المدرجة بالبورصة 

لديهما مهنة عالقات مستثمرين واضحة 
مما كان لها نتائج على السيولة وعدد 

المستثمرين من ناحية االستثمار والتجزئة، 
مشيًرا إلى أن مع وجود فرع للجمعية في 
البحرين فإن أهمية عالقات المستثمرين 

ستتضح ومن المتوقع انضمام شركات 
كثيرة للجمعية.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية  «
عالقات المستثمرين، أندرو تارباك “لقد 

عملنا بشكل وثيق مع بورصة البحرين منذ 
توقيعنا التفاقية التفاهم في شهر نوفمبر؛ 

من أجل إنشاء فرع فعال للجمعية في 
البحرين، إذ يعد هذا الحدث إنجازا نوعًيا 

لجمعية عالقات المستثمرين وسوق رأس 
المال في البحرين، إضافة لما يمثله من 

فرصة فريدة لنشر الوعي عن أهمية عالقات 
المستثمرين في المملكة”.

وأضاف أندرو “نتطلع لتعاون جميع األعضاء  «
مع بورصة البحرين لكونها تمثل رئاسة 

الفرع من أجل تطوير فعالية وجودة مهنة 
عالقات المستثمرين في الشركات المدرجة 
في بورصة البحرين من خالل حزمة واسعة 

من ورش العمل والبرامج التدريبية”.

وُعقدت فعالية التوقيع في مقر البورصة  «
تلتها ورشة عن عالقات المستثمرين 

حضرها أكثر من 30 ممثال من الشركات 

المحلية المدرجة والذين حظوا بفرصة 
مناقشة أهمية مهنة عالقات المستثمرين 

من منظور المجتمع االستثماري. وتعد هذه 
المبادرة جزءا من االتفاقية التي وقعتها 

البورصة مع جمعية عالقات المستثمرين 
دعما لتطوير المهنة وفًقا للمعايير الدولية 

وحوكمة الشركات في المملكة.

وسيساهم إطالق جمعية عالقات  «
المستثمرين في البحرين في إثراء 

فرص المعرفة المتعلقة بمهنة عالقات 
المستثمرين لألعضاء من خالل مشاركتهم 

في فعاليات الجمعية التي تهدف إلى توحيد 
وتعزيز المجتمع االستثماري المحلي.

تطویر مهنة عالقات المستثمرین

عبدالله سلطان
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أمل الحامد من المنامة

إطالق أعمال “عالقات 
المستثمرين” بالشرق 

األوسط  بالبحرين

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية

ضرورة ملحة 
الندماج المصارف 

لمنافسة الشركات 
الكبيرة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة مقهى آية
سجل تجاري رقم 61799

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة داستور للهندسة الدولية جي إم بي اتش - فرع لشركة أجنية

سجل تجاري رقم 102657-1

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ايه جيه المكيفات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 118956

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة مقهى آية المسجلة بموجب القيد رقم 61799، 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ محمد ابراهيم حسن سلمان علي الحصار 

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: محمد ابراهيم حسن سلمان علي الحصار

رقم الموبايل: 39697373 )973+(
m.alhassar@gmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الشركاء في شركة داستور للهندسة الدولية جي إم بي اتش - فرع 
لش���ركة أجنية المس���جلة بموجب القيد رقم 1-102657، بتصفية الش���ركة اختياريا 

وتعيين السادة/ SAAJU GEORGE OZIAAS 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:
 SAAJU GEORGE OZIAAS :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 37143300 )973+(
kingnozias@outlook.com:البريد االلكتروني

بناء على قرار الشركاء في شركة ايه جيه المكيفات ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد 
رقم 118956، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/

 JOY DSOUZA 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:
 JOY DSOUZA :عنوان المصفي
رقم الموبايل: 33125308 )973+(

29/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
)CR2019 - 58023( اعالن رقم

تنازل -  عن المحل التجاري
تق���دم إلينا الس���ادة ورث���ة المتوف���ي عبدالنبي عب���دهللا خميس الرقم الش���خصي 
330010263 بتحوي���ل المح���ل التج���اري التال���ي: الى الس���ادة/ جاس���م عبدالنبي 

عبدهللا خميس الرقم الشخصي 630027307،  
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
15984

الفرع
5
6
7

االسم التجاري
ابو الحمزة للعمرة وزياره الماكن المقدسة

الحطيم للسفر والسياحة
مواكب لالفراح

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
السادة اصحاب شركة تكنيمونت آي سي بي برايفت ليمتد - فرع لشركة أجنبية ، 
المسجلة بموجب القيد رقم 67984، طالبين تغيير االسم التجاري من  تكنيمونت 
آي س���ي ب���ي برايفت ليمتد - فرع لش���ركة أجنبية الى تكنيمون���ت برايفت ليمتد - 

فرع لشركة أجنبية
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة تكنيمونت آي سي 
بي برايفت ليمتد - فرع لشركة أجنبية

القيد: 67984 

 تاريخ: 28/4/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا الس���يدة ديما يوس���ف عب���دهللا مراد المال���ك ل� مطعم مندينا )مؤسس���ة 
فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 119088 طالبا بشأن تحويل مؤسسة 
فردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال ق���دره 1٫000.00 د.ب 

)الف دينار بحريني(، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. ديما يوسف عبدهللا مراد

2 صالح بن سالم بن عبدلله نشوان

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها مالك ش���ركة ش���ركة نفس للتطبيقات ش.ش.و لمالكها صالح بن س���الم  
المس���جلة بموجب القيد رقم 112811 طالبا بش���أن تحويل الشكل القانوني 
للش���ركة المذك���ورة إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة برأس���مال ق���دره 

30٫000.00 د.ب )الف دينار بحريني(، بين كل من:
1. صالح بن سالم بن عبدهللا

2 ديما يوسف عبدلله مراد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )58980( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 119088 

 تاريخ: 28/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )58961( لسنة 2018

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 112811 

 تاريخ: 28/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -57454( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سميرة احمد احمد علي

االسم التجاري الحالي: مطعم خيام

االسم التجاري الجديد: مطعم طوس

قيد رقم: 3-41537

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -56251( اعالن رقم

معاملة مشتركة

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

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: بدر يوسف محمد احمد سلمان

االسم التجاري الحالي: انبروكن سبورت سنتر

االسم التجاري: كروسفت رفاع

قيد رقم: 1-112579
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فرنسا تنجو من 
“هجوم إرهابي كبير”

أعلنت النيابة العامة في باريس أمس 
توقيف 4 أشخاص بشبهة التورط في 

خطة هجوم ضّد قوات األمن الفرنسية 
“في أجل قصير”، وذلك في إطار تحقيق 
مفتوح في قضية “عصابة أشرار إرهابية 

إجرامية”.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي أن عدد 

الموقوفين أربعة، كانوا ينوون القيام 
“بهجوم إرهابي كبير”. كما نقل عن 
مصدر قريب من التحقيق قوله إن 
الموقوفين األربعة اعترفوا بتبنيهم 

فكر داعش. ومن بين المعتقلين قاصر 
محكوم من قبل بالسجن 3 أعوام بينها 

عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة؛ 
لمحاولته التوجه إلى سوريا.

السودان... أنباء عن اتفاق بشأن المجلس السيادي “مناصفة”

حجز عقارات أسرة البشير وقادة نظامه

أصــدرت الســلطة القضائيــة فــي الســودان، قــرارا بحجــز العقــارات المملوكــة للمســؤولين الســابقين فــي نظام الرئيــس المعــزول عمر البشــير، على مســتوى االتحاد 
والواليــات، وشــملت أســماء مــاك العقــارات المحجــوزة أســرة الرئيــس المعــزول. وفقــا لخطــاب صادر من مســجل عــام األراضي بتاريــخ 25 أبريل نشــرت صحيفة 

“االنتباهة” المحلية نسخه منه، نص القرار على وقف التصرفات في األراضي بجميع واليات الباد اعتبارا من األول من أبريل الجاري إلى حين إشعار آخر.

وذكــرت “االنتباهــة” أســماء أبــرز قــادة 
النظام الســابق الذين حجزت عقاراتهم 
هللا  عبــد  البشــير  كرتــي،  علــي  وهــم 
حســن البشــير، هند محمد حســن أحمد 
البشــير، العبــاس حســن البشــير، حســن 
علــي  البشــير،  احمــد  حســن  هللا  عبــد 
عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشــير، 
آمنة حســن أحمد البشــير، فاطمة خالد 
أحمــد البشــير، محمــد نافــع علــي نافــع، 
الزبير أحمد الحســن، عوض الجاز، عبد 
الرحيــم محمــد حســين، فيصل حســن، 
بــال، عثمــان ســلمان، إبراهيــم  أحمــد 
أحمد عمر، أحمد البال الطيب، حسين 
مأمــون  الديــن،  عــز  الفاتــح  خوجلــي، 

حميدة، بكري حسن صالح.
ويشهد السودان، حاليا مرحلة انتقالية 
بعــد اإلطاحــة بالرئيــس الســابق، عمــر 

البشــير، في 11 أبريل، إثر حراك شعبي 
في مختلف مدن الباد.

وتولى مجلس عســكري انتقالي مقاليد 
الحكــم لفتــرة انتقاليــة، برئاســة وزيــر 
الدفــاع الســابق عــوض بــن عــوف، قبل 
أن يســتقيل بعــد يــوم واحــد، ليتولــى 
قيــادة المجلــس المفتش العــام للقوات 
المسلحة السودانية، الفريق الركن عبد 

الفتاح البرهان.
وأفادت أنباء عن اتفاق وشيك سيعلن 
عنــه بين المجلــس العســكري االنتقالي 
وقــوى الحرية والتغييــر. ومن المتوقع 
أن يتألــف المجلــس الســيادي مناصفــًة 

بين الطرفين )٥+٥(.
إلى ذلك، أشارت االنباء إلى أن تقريب 
وجهــات النظــر بيــن الطرفيــن تــم بعــد 
وســاطة مــن قبل شــخصيات سياســية 

توســطت بيــن قــوى الحريــة والتغييــر 
وبين المجلس العسكري االنتقالي.

فلفتــت  المرجحــة،  األســماء  عــن  أمــا 
إلــى أنــه مــن بيــن األســماء المطروحــة 
رئيــس المجلــس العســكري عبــد الفتاح 
عبــد الرحمــن البرهــان، ونائــب رئيــس 
المجلــس االنتقالــي الســوداني الفريــق 
أول محمــد حمــدان دقلــو، )حميدتــي( 
ورئيــس المجلس االقتصادي وممثلون 

لألجهزة األمنية.
الحريــة والتغييــر فــي  قــوى  يذكــر أن 
الســودان كانت أعلنت في وقت ســابق 
أن اجتماعــًا ثالثــًا ســيعقد ظهــر االثنين 
ممثليهــا  بيــن  المحلــي،  بالتوقيــت 
فــي  االنتقالــي  العســكري  والمجلــس 
القصر الجمهوري بالعاصمة الســودانية 
الخرطــوم، مــن أجــل مناقشــة ترتيبات 

الفترة االنتقالية.
وقــال تجمــع المهنيين الســودانيين في 
تصريح صحفــي: “في مواصلة للتنوير 
الذي آلينا أن نقدمه لكم حول مجريات 
التفــاوض  جولــة  ســتنعقد  التفــاوض، 
الثالثــة يــوم االثنيــن الســ12ــــاعة ظهرًا 
الســتكمال مناقشة تكوين وصاحيات 

المجلس السيادي.”
مقــررا  كان  اجتماعــًا  أن  إلــى  يشــار 
مســاء األحــد إال أنــه تأجــل إلــى أمــس 
االثنيــن. وكانت قوى الحريــة والتغيير 
عقدت اجتماعين ســابقين مع المجلس 
العسكري االنتقالي لاتفاق على تكوين 
المجلس الســيادي وصاحياته وتوزيع 
والعســكر،  المدنييــن  بيــن  الحصــص 
الفتــرة االنتقاليــة، وهــي محــل  ومــدة 

تباين بين الطرفين.

الخرطوم ـ وكاالت

باريس ـ أ ف ب

الفتة تحمل صورا لمتظاهرين لقوا حتفهم في الحملة على االحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر في العاصمة الخرطوم )أ ف ب(

رام اهلل ـ وكاالتالقاهرة ـ رويترزطهران ـ رويترز

رفــض قائــد قــوة القــدس بالحــرس الثــوري اإليرانــي قاســم ســليماني، المصنف أخيــرا من قبل 
أميــركا كمنظمــة إرهابيــة عالمية، المفاوضات مع واشــنطن، بما فســر رًدا علــى تصريحات وزير 
الخارجيــة اإليرانــي فــي نيويــورك، محمــد جواد ظريف بشــأن اســتعداد إيران للتفاوض بشــأن 

تبادل السجناء بين البلدين.

وقــال ســليماني خال مؤتمر لقــادة قوى األمن 
عقد في طهران، أمس االثنين “الناس يعتقدون 
أن المفاوضات في الظروف الحالية استســام 
“تســنيم”  لوكالــة  ووفًقــا  ننحنــي”.  ولــن  تــام 
الثــوري، فقــد أكــد ســليماني  التابعــة للحــرس 
أن األميركييــن يريــدون “اســتهداف إيران عبر 
للرضــوخ  االقتصاديــة  والعقوبــات  الضغــوط 
للمفاوضــات”. وأضــاف أن الطريق للخروج من 

الظروف الحالية هــو “اقتصاد المقاومة”، 
المرشــد  صاغــه  مصطلــح  وهــو 
إلظهــار  خامنئــي،  علــي  األعلــى، 
العقوبــات  مواجهــة  فــي  التحــدي 

الدوليــة واألميركية. وتأتي 
ســليماني  تصريحــات 
فيــه  أعــرب  وقــت  فــي 

وزيــر الخارجيــة اإليراني محمد جــواد ظريف، 
الســجناء  بشــأن  للتفــاوض  اســتعداده  عــن 
األميركييــن المحتجزين لــدى إيران ومبادلتهم 
بالســجناء اإليرانييــن، الذيــن أِدينــوا بارتــكاب 
فــي  العقوبــات  انتهــاك  جرائــم معظمهــا حــول 
الواليــات المتحــدة وفــي دول غربيــة أخــرى. 
وأدى تشديد العقوبات على إيران، عقب إعان 
واشنطن إلغاء اإلعفاءات عن مستوردي النفط 
اإليرانــي، إلــى تشــديد العزلة االقتصادية شــبه 

الكاملة على إيران.

ونتيجة للعقوبات الصارمة التي فرضتها  «
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
تقلصت صادرات النفط اإليرانية 

بشكل كبير، وحرمت النظام اإليراني 
من مليارات الدوالرات من عائداتها.

ظهــر زعيــم تنظيــم “داعــش” أبــو بكــر البغــدادي أمــس االثنيــن للمــرة األولــى منــذ 5 
سنوات في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق “تلغرام”.

“فــي  الــذي يحمــل عنــوان  الفيديــو  وفــي 
ضيافــة أميــر المؤمنيــن”، يظهــر البغــدادي 
علــى  ومحنــاة  بيضــاء  طويلــة  بلحيــة 
علــى  أســود  منديــا  واضعــا  األطــراف، 
رأســه، ويفتــرش األرض إلى جانب آخرين 
أخفيــت وجوههــم.  وليس واضحــا تاريخ 
تصويــر الفيديــو، غيــر أن البغــدادي يقــول 
في بدايته إن “معركة الباغوز انتهت”، في 
إشــارة إلــى طــرد التنظيــم من آخــر جيوبه 

في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر.
الفيديــو  أن  “رويتــرز”  وكالــة  وأوضحــت 

“الفرقــان  مؤسســة  نشــرته  الجديــد 
الدعائيــة التابعــة لتنظيــم “داعش” 

عبر قناتها في تطبيق “تلغرام”.
ظهــور  آخــر  أن  يذكــر 
يوليــو  فــي  كان  للبغــدادي 

2014، حيــن ألقــى زعيــم 

التنظيــم اإلرهابي خطابا من جامع النوري 
فــي الموصــل بعــد ســيطرة التنظيــم علــى 
علــى  “الخافــة”  قيــام  وإعانــه  المدينــة 
األراضــي الخاضعــة لســيطرته. وفي وقت 
الحق نشرت تسجيات صوتية عدة، أعلن 
“داعــش” أنها للبغــدادي، بينمــا وردت أنباء 
متضاربــة عــن حالتــه ومصيــره، ورجحــت 
بعــض التقاريــر مقتلــه أو إصابتــه بجــروح 
خطيــرة. ويأتــي نشــر شــريط الفيديــو في 
أعقاب ســقوط آخر جيب لتنظيم “داعش” 

في سوريا.

وال يزال مكان أبو بكر  «
البغدادي مجهوال. وكانت آخر 

التقارير تشير إلى أنه ال 
يزال يتنقل في المناطق 

الصحراوية عبر الحدود 
السورية العراقية.

أكــد الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، أمــس االثنيــن، أن حكومته لــن تقبل 
استام أموال الضرائب منقوصة، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل 

شرعنة الخصومات من تلك األمول.

عــدم  مــن  الفلســطينية  الســلطة  وتعانــي 
القدرة على دفع رواتب الموظفين والعمال.
وقــال عباس خال ترؤســه جلســة مجلس 
الــوزراء بمدينــة رام هللا “رغــم أننــا نواجــه 
أن  هللا  مــن  أرجــو  اســتثنائية..  ظروفــا 
تكونــوا قادريــن على هــذا الحمــل لمواجهة 
هــذا الوضــع الصعــب”. وفــي ســياق متصل 
أوضــح وزيــر الخارجيــة ريــاض المالكي أن 
الســلطة الفلســطينية رفضت للشــهر الثالث 
الضرائــب  أمــوال  اســتام  التوالــي  علــى 
الفلســطينية وأنه جرى إعادتها إلســرائيل 

على الرغم من تحويلها. وقال المالكي 
“هــذه هــي  إذاعيــة  فــي تصريحــات 

المــرة الثالثة التــي تتقدم فيها 
وزارة المالية اإلســرائيلية 

أمــوال  تحويــل  علــى 

المقاصــة منتقصــة دون علــم وزارة الماليــة 
الفلســطينية”، مردفــا “عندمــا يتــم إعامنــا 
وصلــت  تحويلــة  أن  المحليــة  البنــوك  مــن 
نحــن نقوم بدورنا بإعــادة هذه األموال إلى 
وزارة الماليــة اإلســرائيلية”. ونــوه المالكــي 
برســائل  بعثــت  الفلســطينية  الســلطة  إلــى 
إلــى الجانــب اإلســرائيلي مفادهــا “إننا على 
اســتعداد الستام أموال المقاصة التي هي 
أمــوال للشــعب الفلســطيني كاملــة دون أي 
خصومــات أيــا كانــت”. وأضــاف “بعــد ذلــك 
يمكــن الحديــث فــي أيــة خصومــات يتم 
بالقضايــا  مرتبطــة  عليهــا  االتفــاق 
المتعــارف عليهــا فــي تلــك الفتــرة 
مثــل الكهربــاء والميــاه وقضايــا 
أخــرى، دون ذلــك هــذا غير 

مقبول”.

عباس يرفض “أمواال منقوصة” من إسرائيلأول ظهور للبغدادي منذ 5 سنواتسليماني يعارض التفاوض مع أميركا
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أعلــن تركــي المالكــي، المتحــدث باســم 
التحالــف فــي اليمــن، أمــس االثنيــن، أن 
الميليشــيات الحوثية حاولت استهداف 
مجلــس النــواب عبــر طائــرات بــا طيار 

وتم التعامل معها وإسقاطها كلها.
وتابــع فــي مؤتمــر صحفي مــن الرياض، 
“نواصــل اســتهداف شــبكة الطائرات با 

طيار للميليشيات في صنعاء”.
تســرب  خطــر  مــن  المالكــي،  وحــذر 
منــع  بعــد  األحمــر  البحــر  فــي  نفطــي 

الحوثييــن تفريغ إحــدى الناقات. وقال 
“اســتهدفنا كهفا تســتخدمه الميليشيات 
الحوثيــة كمخــزن للطائــرات المســيرة”، 
وعــرض فيديــو للكهف التي تســتخدمه 
الميليشــيات. وأكد المالكــي أن التحالف 
النوعيــة  القــدرات  باســتهداف  مســتمر 
صواريــخ  مــن  الحوثيــة  للميليشــيات 
ومنصات، وأن عمليات االســتهداف تتم 
إجــراءات  المناســبة واتخــاذ  بالذخيــرة 

ضمان سامة المدنيين.

أعلنــت وســائل إعــام جزائريــة، أمــس 
االثنين، أن وزير مالية الجزائر والمدير 
العام الســابق لألمن الوطني، مثا أمام 

القضاء للتحقيق في ملفات فساد.
وانضــم الرجــان إلــى قائمــة مــن رموز 
السلطة تواجه تحقيقات قضائية، منذ 
أجبرت االحتجاجات الشــعبية الرئيس 
عبــد العزيــز بوتفليقة على التنحي هذا 
الحكومــي  التلفزيــون  وذكــر  الشــهر. 
أن وزيــر الماليــة محمــد لــوكال، وهــو 

محافــظ ســابق للبنــك المركــزي أســند 
بوتفليقة الوزارة له في الشهر الماضي 
فقــط، يخضــع للتحقيــق بشــأن تبديــد 
المــال العام وامتيازات غير مشــروعة. 
كمــا مثــل أمــام قاضــي التحقيــق فــي 
لألمــن  الســابق  العــام  المديــر  تيبــازة، 

الوطني عبد الغني هامل ونجله.
وقــال التلفزيــون إن هامــل يمثــل أمام 
القضــاء في إطــار تحقيق بضلوعه في 

“أنشطة غير مشروعة”.

التحالف يحبط هجوما حوثيا على مجلس النواب

الجزائر... التحقيق مع مدير األمن ووزير المالية

واشنطن ـ اب تونس ـ رويترز

قــال مستشــار األمــن القومــي األميركــي جــون بولتــون إن الحملــة األميركيــة ضد النظــام اإليراني أثــرت على أنشــطته لكنه يظل 
تهديدا عالميا. ونقلت قناة فوكس نيوز عن بولتون قوله إن “النظام اإليراني يواصل قمع شعبه، وال يزال أكبر ممول لإلرهاب في 

العالم، ويواصل تطوير الصواريخ البالستية، بغرض حمل األسلحة النووية عندما يحصلون على تلك القدرة”.

وأضــاف أنــه “ال شــك فــي أن هــذا النظــام 
يمثــل تهديًدا في المنطقة وعلى مســتوى 
حملــة  أن  نعتقــد  الســبب  ولهــذا  العالــم، 
الضغــط كان لهــا تأثيــر كبير علــى قدرتهم 

على تنفيذ هذه المهام”.
وفــي تصعيــد للضغــوط االقتصاديــة على 
إيــران، أعــادت الواليــات المتحــدة فــرض 
عقوبــات في نوفمبــر 2018 على صادرات 
النفــط اإليرانية، بعد أن انســحب الرئيس 
االتفــاق  مــن  ترامــب،  دونالــد  األميركــي 
النووي المبرم العام 2015 بين طهران و6 
قــوى عالميــة كبرى. لكن واشــنطن منحت 
إعفــاءات مؤقتــة مــن العقوبــات لـــ 8 دول 
مــن كبــار مســتوردي النفــط اإليراني، هي 
الصيــن والهنــد واليابان وكوريــا الجنوبية 

واليونــان.  وإيطاليــا  وتركيــا  وتايــوان 
واعتبــارا مــن الثانــي مــن مايــو، ســتواجه 

هذه الدول، عقوبات أميركية إذا استمرت 
في شراء النفط اإليراني.

قــال شــهود إن حوالــي 5 آالف شــخص تظاهــروا، أمــس االثنيــن، فــي مدينة ســيدي بوزيــد مهد الثــورة التونســية، احتجاجا على 
التهميش وتردي األوضاع المعيشية، بعد يومين من وفاة 12 عاملة ريفية في حادث سير.

وتوفقــت حركة النقل كليا، وأغلقت المدارس 
ضمــن  والمستشــفيات  العامــة  واإلدارات 
إضــراب عام جهــوي دعت إليــه النقابات. ولم 
تتوفر سوى الخدمات الطبية العاجلة. وفجر 
مقتــل 12 امــرأة فــي قريــة الســبالة بســيدي 
بوزيــد كــن يركبن عربــة غير مخصصــة للنقل 
فــي طريقهــن للعمل في مجال الزراعة موجة 

غضب بين التونسيين.
وتكــررت هــذه الحــوادث فــي األشــهر القليلــة 
الماضيــة ممــا زاد غضــب المواطنين المتراكم 
أصــا بســبب غاء المعيشــة وارتفــاع البطالة 
بشــكل  العامــة  الخدمــات  مســتوى  وتدنــي 
ملحوظ منــذ اإلطاحة بالرئيس زين العابدين 

بن علي في 2011.
وردد المحتجــون فــي ســيدي بوزيــد، وبينهم 
يريــد  “الشــعب  شــعارات  وأطفــال،  نســاء 

إســقاط النظــام .. نريــد العدالة نريــد الكرامة” 
و”الشوارع والصدام حتى يسقط النظام”.

وجــاب المتظاهــرون أرجاء المدينــة، رافعين 
الفتات تدعو لوقف التهميش.

وقال المسؤول الجهوي باتحاد الشغل محمد 
األزهــر القمــودي: “هــذا اإلضراب هو مســاندة 
لضحايا فاجعة السبالة”، مشيرا إلى التهميش 

الذي يعاني منه أهالي هذه المنطقة.

بولتون: النظام اإليراني ال يزال أكبر ممول لإلرهاب في العالم )أرشيف(

متظاهرون تونسيون يتظاهرون في سيدي بوزيد )أ ف ب(

ــة الــنــظــام ــط ــش ــى أن ــل ــات أثــــرت ع ــوب ــق ــع حــمــلــة ال إضـــراب عـــام جهـــوي بســـبب التهميـــش ونقـــص التنميـــة
بولتون: إيران تمثل تهديدا عالميا غضب واحتجاج في مهد “الثورة التونسية”

30 أبريل 2019 الثالثاء
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عنــد بــدء كتابــة هــذه الكلمــات كان مئــات اآلالف مــن الســودانيين يحتشــدون فــي 
الخرطــوم أمــام وزارة الدفــاع مطالبيــن بنقل الســلطة إلى هيئة مدنيــة بعد أن تحقق 
لهم ما أرادوه في إســقاط نظام البشــير أو إســقاط حكم الكيزان، وكما أثبتت التجربة 
فــي الــدول العربيــة التــي ســبقت الســودان فــي إســقاط أنظمتهــا فــإن عملية إســقاط 
النظــام هــي العمليــة األســهل واألســرع، خصوصــا عندما يكــون الجميــع متفقين على 
ذلــك، لكــن الصعوبــة تكون فــي عملية إعادة البنــاء بعد ذلك، وكما قال أحد المشــايخ 
فآفــة الثــوار أن يظلــوا ثائرين، ومعنى ذلك أن بقاء الثــوار على ثورتهم طوال الوقت 
يمكن أن يأتي بآثار سلبية ألن ذلك يصعب األمور على الذين يقومون بإدارة المرحلة 
االنتقالية ويضعهم تحت ضغط مســتمر فتتولد أخطاء وقرارات متعجلة بفعل حالة 

الضغط الموجودة. 
ليــس معنــى كالمي أن يتخلى الســودانيون عــن مطالبهم في تشــكيل حكومة مدنية 
لبالدهــم، فهــذا حقهــم، ولكل شــعب الحرية فــي تقرير مصير بالده، لكــن ما نريده هو 
عــدم تعجــل األمــور حتــى ال تنتج عن هذا التعجــل وهذا الضغط نتائج ســلبية تكلف 
الســودان اقتصاديــا وتضــع أيــة حكومة قادمة في مأزق وتجعل منصب الرئاســة في 
الســودان منصبــا مخيفــا، ألن صاحبــه ســيكون حتمــا ضحيــة ألوضــاع اقتصاديــة لن 
يســتطيع أن يفعــل شــيئا تجاههــا وأحالمــا رومنســية يعتقــد أصحابها أنها ســتتحقق 

بمجرد ســقوط النظام. النظام يســقط بســرعة ألن كل األطراف تجتمع على إســقاطه 
وترى في ذلك مصلحة لها، لكن إقامة نظام جديد ال تنال اتفاق الجميع عندما يتعلق 

األمر بالتفاصيل والمصالح.
بعد ســقوط أي النظام تظهر الفصائل والجماعات وتظهر المطالب الفئوية والمصالح 
الجهوية ويظهر أصحاب المصالح إقليميا وعالميا والكل يحاول تحقيق انتصار على 
غيره فيدخل المال األجنبي وقد يدخل السالح في مرحلة الحقة، الصعوبة إذا تكمن 
فــي صعوبــة االتفــاق علــى صياغــة المرحلــة التي تتلــو ســقوط النظام، فإن اســتطاع 
الســودانيون أن يصمــوا آذانهــم عــن ســماع الدعــوات والنــداءات التي يــراد بها باطل 
والتي تريد نشــر الفوضى في الســودان كما في غيرها، فســوف يضرب الســودانيون 

مثال رائعا وستتحقق أحالم الكبار والصغار.

المجلس العسكري ليس عدوا، فهو مجلس مكون من سودانيين ويعنيه  «
أن يمر السودان بسالم من هذه المرحلة، ويجب على السودانيين أن يعملوا 

معه، فالمجلس العسكري، حتى إن كان رجاله معينين بقرار من البشير، 
إال أنهم يملكون من اآلليات والقوة ما يجعلهم قادرين على حماية الدولة 

السودانية والشعب من الفوضى وانهيار األمن والسالم في ربوع البالد. كل 
التمنيات الطيبة للشعب السوداني الشقيق.

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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أثبتــت تبعات الشــجار الــذي حصل في اجتماع الجمعيــة العمومية لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين متانة النسيج المجتمعي البحريني، واإليمان المطلق بضرورة 
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم االنســياق وراء الطائفية المقيتة، مؤكدين 
دائمــًا أننــا جســد واحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر 
والحمى، وأن أية محاولة للمساس بهذا النسيج القوي المتكامل عصية على كل 
من تسول له نفسه العبث في متانة العالقة التي تربط مختلف أطياف المجتمع 
البحرينــي الــذي عــرف منــذ قديم األزل بطيبته وحســن خلقه وتعايشــه الســلمي 

وتواده وتراحمه وترابط أبناء مجتمعه كنموذج يحتذى به.
هــذه الحادثــة قــد تجرنــا إلــى ضــرورة الحديــث عــن واجبنــا تجــاه قــدرات أبناء 
الوطن، وإمكانياتهم التي تخولهم اعتالء العديد من المناصب المهنية واإلدارية 
واالستشــارية فــي مختلــف المياديــن، وتجرنــا أيضــًا إلــى التســاؤل الدائــم الــذي 

يفرض نفسه؛ لماذا ال يستعان بالكفاءات الوطنية بدل االستعانة باألجانب؟! 
كمــا أن المشــكلة فــي أن األمــر ال يقتصر على عدد قليل من الوظائف والشــواغر، 
ــِكالً لظاهــرة فــي مملكــة البحريــن، قــد تعبــر عــن عدم  بــل يتعــدى إلــى كونــه ُمشَّ
الوثــوق بالكفــاءات الوطنيــة أو أيــة أســباب أخــرى نحــن متأكــدون مــن ســهولة 
تفنيدها مهما كانت حججها، علمًا أن بعض الوظائف المهمة والمتخصصة، تكلف 
أرباب األعمال الكثير من المال في مقابل إنتاجية بســيطة، وكفاءة محدودة، ال 

تستحق تكبد كل هذه الخسائر! 

حتى لو لم يكن هناك قانون يلزم الجهات الخاصة بأولوية توظيف  «
البحرينيين، لكن من باب اإلحساس بالمسؤولية الوطنية، ودعمًا 

للطاقات والكفاءات البحرينية، ينبغي أن يدعم كل رب عمل أبناء وطنه؛ 
فهم الخيار األفضل واألمثل في كل األحوال، إال استثناءات بسيطة جداً 

قد تجبرنا على االستعانة باألجنبي.

اشــتركت في مؤامرة القرن المســماة بالربيع العربي - وهي المؤامرة التي ضمت 
أقــذر وأنجــس مخطط لتقاســم األمة العربية المســلمة، وتغييــر هويتها وثقافتها 
وتاريخهــا، وإذالل شــعبها وإضعــاف روحــه العربيــة اإلســالمية - كل مــن إدارة 
أوبامــا اللعينــة التــي أظهــر رئيســها العــداء والحقــد على األمــة العربية المســلمة، 
وصنم فارس كســرى طهران الخامنئي ســليل الروح الفارسية العفنة التي تركت 
إســرائيل وصوبت كل حقدها وســمومها ومخططاتها الحتالل العواصم العربية، 
والطورانييــن العرقييــن العنصرييــن الذيــن احتلــوا العالــم العربي المســلم طوال 

خمسمئة عام.
وضمــت القائمــة أيضــا “اإلخــوان المســلمين” الذيــن حملــوا علــى عاتقهم تســهيل 
مهمة هؤالء المتآمرين تحت مسمى الربيع العربي والحرية والديمقراطية، وهي 
الغطــاء والعبــاءة القــذرة التــي تســترت بهــا إدارة أوباما وصنم فــارس والمنافق 
الطورانــي الحالــم. ومع األســف، فإن القائمــة ضمت السياســة القطرية التي رأت 
بهذه المؤامرة القذرة فرصة لتصفية حساباتها مع كل من وقف ضد نظام الشيخ 

حمد بن خليفة.

واآلن، ماذا كانت النتيجة؟ لم يحقق المتآمرون هدفهم باحتالل  «
العالم العربي المسلم وأراضيه وخيراته بسبب تصدي السعودية 

واإلمارات والبحرين والكويت واألردن والمغرب ومصر لديمقراطية 
الخيانة والعمالة، لكن هؤالء المتآمرين نجحوا في تدمير األمة العربية 

اإلسالمية وتشريد أبنائها وجعل نسائها أرامل وأطفالها أيتاما. وتم 
تدمير البالد العربية وإشغالها بإرهاب داعش المدعوم من قبل إيران 

والطورانيين وإدارة أوباما كما قال ترامب بنفسه، وجيشوا الجزيرة 
والقنوات اإليرانية والطورانية و”اإلخونجية”، لضرب أبناء األمة العربية 

المسلمة فيما بينهم، وإثارة الفتنة بين مختلف شرائح المجتمع 
العربي المسلم، وحشدوا كل طاقاتهم اإلعالمية والسياسية والفكرية 

والدينية، إلفشال الروح الوحدوية العربية اإلسالمية الجديدة التي تقودها 
السعودية واإلمارات ومصر والبحرين والمغرب وموريتانيا وجيش 

السودان وجيش الجزائر والجيش الوطني الليبي والشرعية اليمنية، 
ذلك أن هذه الدول العربية هي التي تصدت للتحالف الفارسي الطوراني 

القطري اإلخونجي، بدعم كبير جدا من سماسرة الحروب من األحزاب 
والمنظمات الغربية، ولم تبق إال كلمة واحدة وهي أننا ندعو الله أن يرد 

كيدهم إلى نحرهم، وأن يلعنهم في الدنيا واآلخرة، وأن يجعل وحدتنا 
سيفا نضرب به هؤالء المتآمرين، ليدفعوا ثمن تدمير العالم العربي 

المسلم بمؤامرة الربيع العربي، عليها وعلى كل من شارك ويشارك فيها 
اللعنة في الدنيا واآلخرة.

الطائفية المقيتة

مؤامرة الربيع العربي... الخالصة

تحرير الفاو وثأر 
إيران المؤجل الذي 

نعيشه اليوم )1(
اســتذكر العراقيــون قبــل أيــام الذكــرى الـــ31 لتحريــر مدينــة الفــاو مــن االحتــالل اإليرانــي 
ألراضيها، والذي دام لعامين خالل الحرب العراقية اإليرانية في الثمانينات، ففي الساعات 
األولــى لفجــر يــوم 17 أبريــل من عام 1988، شــّنت القوات العراقية هجومًا كاســحًا، حققت 
بموجبــه تقدمــًا ســريعًا وتفوقــا ميدانيــًا أدى إلى اســتعادة الفاو، وهو ما ســاهم في اإلخالل 
بالتــوازن االســتراتيجي للقــوات اإليرانيــة علــى طــول الجبهــة، اضطــرت القيــادة اإليرانيــة 

بموجبه فيما بعد إلى القبول بوقف إطالق النار.
يومهــا تَجــّرع الخمينــي أول وأقوى جرعات الســم الــذي أجبره صاغرًا على وقــف الحرب بعد 
أشهر من نفس العام، ويومها تلقى مشروع تصدير الثورة اإلسالمية اإليرانية الظالمية ضربة 
قاصمــة لــن تنساهـــا إيران، إال إذا ســقطت الدولة الظالمية، أو إذا انتقمــت لذلك اليوم بتدمير 
العـــراق وإســقاطه مــن الخريطــة وتحويله إلى والية تابعة لهـــا، وما يحدث اليــوم في العراق، 
فــي جــزء منــه، هــو انتقــام وثــأر لتلــك األيــام واألحــداث، وفــي جزئه اآلخــر تحصيــل حاصل 

لمحاولة إعادة أمجاد امبراطورية بائدة أكل عليها الدهر وشرب بعناوين دينية وطائفية.
ال يختلــف اثنــان علــى أن النصــر فــي معركة تحريــر الفاو تحقق أوالً بَســواعد وِدمــاء وِهّمة 
وتضحيــات العراقييــن، جميــع العراقييــن، فقــد ســالت علــى أرضهــا واختلطت دمــاء عباس 
وهيوا ومروان وحنا، يوم كانوا يتشاركون جميعا سواتر جبهات القتال وخنادقها، يجمعهم 
هــدف وطنــي واحــد، وال تفرقهــم االنتمــاءات الفرعيــة المختلفة، لكن ما كان لهــذا النصر أن 

يتحقــق لــو لــم تقف خلفه إرادة دولية، عربية وغربيــة، كانت تريد للحرب أن تنتهي، ولو لم 
يحظ العراق يومها بدعم حلفائه من الدول الشــقيقة والصديقة. فقد تســربت حينها أخبار، 
لم يؤكدها كما لم ينفها أحد بأن الواليات المتحدة األميركية قد زودت العراق، بشكل مباشر 
أو عبــر وســيط، بصــور أقمــار صناعية توضح مواقــع تمركز القوات اإليرانيــة، هذا باإلضافة 
إلــى مــا ذكــر عن دور المشــير محمــد عبدالحليم أبوغزالــة وزير الدفاع المصــري آنذاك، الذي 
عــرف بخبرته العســكرية الواســعة، في تزويد القيادة العراقية التــي كانت تربطه بها عالقة 
خاصــة بالمعلومــات اللوجســتية وتقديــم المشــورة لها حول الخطــط والتوقيتــات المتعلقة 

بالعملية.

يقول المثل “ليس هناك دخان من دون نار” لذا حتى لو لم تصح كل هذه  «
األخبار، إال أنه في نفس الوقت ال يمكن أن تكون جميعها غير صحيحة، وإن 

صحت فهي بكل األحوال ليست عيبًا وال ُسّبة، بل على العكس، إذ ما كان 
للحلفاء مثاًل أن ينتصروا في الحرب العالمية الثانية لو لم يتعاونوا مع 

بعضهم ويتشاركوا المعلومات، وقد تَجّسدهذا األمر مثاًل بصورة جلية في 
عملية نبتون التي قامت بها قوات أميركية وكندية وبريطانية لتحرير شواطئ 

النورماندي الفرنسية ومجمل األراضي األوروبية من االحتالل النازي. “إيالف”.
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علي الصايغ

د. طارق آل شيخان
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مصطفى القرة داغي
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مقتدى الصدر... 

لؤم طائفي وتربية 
“خامنائية”

تناســى العميــل اإليرانــي مقتــدى الصدر صرخــات الضحايا وآهــات األمهات 
واستغاثة أطفال العراق الذين سلب الطغاة من النظام اإليراني اإلرهابي من 
عيونهم األمن والطمأنينة، واغتصب من أفواههم البريئة االبتسامة وعذوبة 
النــداء لــأب واألخ واألم واألخــت والعــم، وأخــذ بحس طائفي عفن يســيء 
لمملكــة البحريــن وقيادتهــا ويتدخــل فــي شــؤوننا الداخلية، متصــورا بعقله 
المريــض وتربيتــه “الخامنائيــة” وضميــره الميــت ولؤمه الطائفي أنه ســيؤثر 
فــي هــذا البلــد العربي الشــامخ وشــعبه المعروف بالقــوة والمنعــة وااللتفاف 

حول قيادته.
للعالــم  يبــرز  وقيادتهــا  البحريــن  علــى  وتطاولــه  الصــدر  مقتــدى  بيــان  إن 
العقليــة الفاشــية الطائفيــة بوضوح والعمل لصالح أســياده فــي قم وطهران 
والعنصريين الفرس، الذين وظفوا كل شيء وبمعاونة هذا المقتدى وأمثاله 
إلعاقــة تقــدم العــراق واســتنزاف قدراتــه واإلجهاض علــى كل حضور فاعل 
لــه فــي المجاليــن العربي والدولي، وال عجب في ذلــك، ألن هؤالء من أمثال 
الصــدر اعتبــروا الســاحة العراقيــة قاعــدة لماللي طهران ينطلقــون منها لبث 
ســمومهم فــي المنطقــة، وال يهمهــم أبــدا أن يغتــال اإلنســان العراقــي العربي 

وكرامتــه وأبســط حرياتــه وتتمزق وحدتــه الوطنية، فالمناصب والمكاســب 
الهدف األسمى ألمثال مقتدى الصدر على حساب الوطن والدين. 

أيــن أنــت يا مقتدى الصدر مــن عصابات القتلة التابعة للنظــام اإليراني التي 
ترتكب أبشــع الجرائم في المدن والقرى العراقية، حيث يتم قتل المعتقلين 
والمعتقالت دون تحقيق أو محاكمة، فقط ألنهم “عراقيون أصليون” رفضوا 
مفاصــل التآمــر واالنحــراف والخيانــة، وتعــرف أكثــر مــن غيــرك أن عصابــة 
ماللــي طهــران تســلطت على بالدك واســتباحتها ولم تعد تســتحي أن تفعل 
مــا تشــاء دون وازع مــن خلــق أو شــرف أو ضمير، فالنظــام اإليراني المحرك 
األساســي لكــم وال تتصــور مــدى االحتقــار واالزدراء اللذيــن تطفــح بهما كل 

نفس وطنية ضدك. 

أنت ال تتسلح بشيء من الوطنية والرجولة كما تعتقد، ولو كنت تحس  «
بأي انتماء للعرب والعروبة لما كنت قد أقدمت على فعلتك النكراء ضد 

البحرين وقيادتها وشعبها، البحرين بلد المسؤوليات العظام والقيم 
وتقاليد أمتنا العربية ولن يستطيع ساقط في مستنقع العمالة تحريك 

شعرة منها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ماذا
بثينة خليفة قاسمبعد سقوط الكيزان؟

B7747@hotmail.com
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فــاز رئيــس لجنة الصحافييــن الرياضيين بجمعية الصحفييــن البحرينية، رئيس 
القســم الرياضــي بجريــدة البــاد الزميل أحمد كريــم بعضوية اللجنــة التنفيذية 
لاتحــاد العربــي للصحافة الرياضيــة، ليكون أول إعامي رياضي بحريني يتقلد 

هذا المنصب منذ تأسيس االتحاد عام 1972.

وحصــل الزميل أحمــد كريم على 13 صوًتا 
بالعاصمــة  جــرت  التــي  االنتخابــات  فــي 

األردنية عمان يوم األحد الماضي.
فيما أســفرت باقي النتائج عن فوز كال من 
الزميــل محمــد جميــل عبــد القــادر )األردن( 
الســيد  وفــاز  بالتزكيــة،  الرئاســة  بمنصــب 
النائــب  حســن خلــف هللا )مصــر( بمنصــب 
األول لرئيــس االتحــاد عــن قــارة إفريقيــا 
العــواد  تركــي  الدكتــور  وفــاز  بالتزكيــة، 
)الســعودية( بمنصــب النائــب األول لرئيــس 
االتحــاد العربــي عــن القــارة اآلســيوية بعد 
االنتخابات التي أجريت على هذا المنصب 
مــع الزميل ســالم الحبســي )ســلطنة ُعمان( 
عــن  دول   4 وغيــاب  دولــة   14 بمشــاركة 
التصويــت وجمــع العــواد )13( صوًتا مقابل 

ورقة واحدة بيضاء.
لعضويــة  االنتخابــات  ذلــك  بعــد  وجــرت   
اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد لمــلء المقاعــد 
التنفيذيــة،  اللجنــة  لعضويــة  المخصصــة 

حيث فاز بعضوية المجلس السادة:
بــدر الديــن اإلدريســي )المغــرب( 13 صوًتا، 

صوًتــا،   13 )العــراق(  هللا  عبــد  هــادي  د. 
رشــيد نصار )لبنان( 12 صوًتا، ياســر عائس 
الســعداني  رجــاء  صوًتــا،   12 )الســودان( 
)تونس( 13 صوًتا، حســين زناقي )الجزائر( 

13 صوًتا، إياد ناصر )سوريا( 13 صوًتا.
كما مثل الزميل أحمد كريم مملكة البحرين 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لالتحــاد 
بحضــور 18 دولــة عربية، وتــم تكريمه في 
عيد اإلعالميين الرياضيين العرب، ومنحه 

وسام التميز الذهبي.
الزميــل  االنتخابــات شــارك  انتهــاء  وبعــد   
كريــم في االجتمــاع األول للجنة التنفيذية 
لالتحــاد الــذي عقــد برئاســة الزميــل محمد 

جميل عبد القادر
وتــم تعيين نواب الرئيس الثالثة: د. هادي 
عبد هللا، بدر الدين اإلدريسي، ياسر عائس، 
وقــررت اللجنــة التنفيذيــة تعييــن الزميــل 
ــا  ــا وناطًقــا إعالميًّ عونــي فريــج أميًنــا عامًّ
لالتحاد بترشيح من رئيس االتحاد الزميل 
محمــد جميــل عبد القادر، وأســندت اللجنة 
التنفيذيــة للزميلــة رجــاء الســعداني عضو 

المكتــب التنفيــذي رئاســة اللجنة النســوية 
على أن يتم التصديق على تشكيلها وكافة 

اللجان المعاونة في االجتماع القادم.
لجنــة  رئيــس  أعــرب  المناســبة،  وبهــذه 
شــكره  بالــغ  عــن  الرياضييــن  الصحافييــن 
وتقديــره لمجلس إدارة جمعية الصحفيين 
الســيد  أحمــد  عهديــة  برئاســة  البحرينيــة 
علــى ترشــيحه لعضويــة اللجنــة التنفيذية 
الرياضيــة  للصحافــة  العربــي  لالتحــاد 
ونيلــه وســام التميــز، مشــيًدا بالجهود التي 
تبذلهــا الجمعية في ســبيل االرتقــاء بلجنة 
الصحافييــن الرياضييــن وتعزيــز وجودهــا 
فــي  معربــا  العربــي،  اإلعــالم  ســاحة  علــى 

الوقــت ذاته عن اعتزازه الكبير بدعم وثقة 
أعضــاء الجمعيــة العموميــة ممــن منحــوه 
صوتهم في االنتخابات، آمالً أن يكون على 
قــدر المســئولية لتحقيــق تطلعــات وآمــال 
وجمعيــات  والروابــط  االتحــادات  جميــع 

اإلعالم الرياضي العربي.
 واعتبر كريم فوزه مكسًبا لمملكة البحرين 
وتعزيــًزا لحضورهــا فــي المشــهد اإلعالمي 
العربــي ومركز صناعة القرار داخل االتحاد 
العربــي للصحافــة الرياضيــة، مشــيًرا إلــى 
العالقــات  شــبكة  الســتثمار  سيســعى  أنــه 
التــي كونهــا مــع مختلــف القيــادات العربية 

لالرتقاء باإلعالم الرياضي المحلي.
وأضــاف “رئاســة لجنــة اإلعــالم الرياضــي 
والفوز بعضويــة اللجنة التنفيذية باالتحاد 
العربــي للصحافة الرياضية ليســت مكســًبا 
ا بقــدر مــا يجــب أن تكــون مكســًبا  شــخصيًّ
لمملكــة البحريــن، وأن ينعكــس ذلــك علــى 
واقــع اإلعالم المحلي، ونحن بصدد ترتيب 
أوراقنــا لخدمــة هــذا القطاع الــذي يتضمن 
الصحافــة واإلذاعــة والتلفزيــون ووســائل 
التواصــل االجتماعــي وبمــا هــو متــاح مــن 
إمكانيات، ونسأل هللا أن يعيننا على تحمل 
المســئولية بكل أمانة بتعاون جميع ممثلي 
وســائل اإلعــالم الرياضية وجميــع الجهات 

الرياضية واإلعالمية ذات العالقة”.

أحمد كريم يمثل وفد البحرين في الجمعية العمومية لالتحاد العربي للصحافة الرياضية

الــمــنــصــب يــتــقــلــد  ــي  ــن بــحــري ــي  ــاضـ ريـ ــي  ــامـ إعـ أول 

كريم عضًوا بتنفيذية “العربي للصحافة الرياضية” 20

فرط ممثل المملكة فريق المالكية في فوز ثمين ومهم، بعد أن تعادل مع السويق العماني بهدفين لكليهما، في المباراة التي أقيمت 
مساء أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

ورغم تقدم المالكية بهدفين لعمار حسن 
الســويق  أن  إال  عيســى،  هاشــم  وســيد 
نجــح فــي معادلــة النتيجــة محققــا أولى 
نقاطــه فــي المجموعة، فيما ارتفع رصيد 
المالكيــة إلــى ٨ نقــاط وبــات موقفــه في 
التأهل معتمدا على لقاء الجولة األخيرة، 

إذ سيحل ضيفا على العهد اللبناني.
صالــح  أحمــد  المالكيــة  مــدرب  وبــدأ 
مــن  مكونــة  بتشــكيلة  المبــاراة  الدخيــل 
والالعبيــن:  حبيــب،  يوســف  الحــارس 
جوزيف، أحمد مسلم، أحمد حبيب، علي 
جاسم، عمار حسن، نواف عبدهللا، أحمد 
يوسف، حسن هالل، سالم حسين وسيد 

هاشم عيسى.

وجــاء الشــوط األول هادئــا فــي معظــم 
علــى  خطــورة  يشــهد  لــم  إذ  مجرياتــه، 

مرمى حارسي الفريقين.
وكانــت الفرصة األبرز فــي النصف األول 
مــن المبــاراة، بعدمــا مــرر العــب المالكية 
ســيد هاشــم عيســى كــرة بينيــة لزميلــه 
حســن هــالل الذي واجه مرمى الســويق، 
لكنــه ســدد كــرة ســهلة أمســكها الحارس 

أنور علي وصوال للدقيقة )٢٩(.
بعدمــا  الســبق  هــدف  المالكيــة  وســجل 
أخطــأ حــارس الســويق فــي التقــاط كــرة 
ارتدت لعمار حســن الذي تابعها بقوة في 

المرمى )٤١(.
المالكيــة  الثانــي، حصــل  الشــوط  وفــي 

علــى ركلة جزاء بعد عرقلة حســن هالل 
داخل المنطقة، وتقدم للكرة سيد هاشم 
عيســى وســجل الهــدف الثانــي لفريقــه 

.)٦٦(
وقلــص الســويق النتيجــة، بعدمــا ســدد 

محســن صالــح كــرة ثابتــة قوية ســكنت 
يمين حارس المالكية )٧١(.

وســجل الســويق هــدف التعــادل بعدمــا 
ســدد العبه خليل إبراهيم كرة قوية من 
خــارج المنطقــة عانقــت شــباك المالكيــة 

.)٨٧(
أدار المبــاراة طاقــم تحكيمي من ســوريا 
مكون من حكم الساحة مسعود طفيلية، 
والمساعدين محمد كزاز وفادي محمود، 

والحكم الرابع فراس طويل.

المالكيـــة يفـــــرط في فــــوز ثميــــن

فريق المالكية

اتحاد الكرة

نيابة عن رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة، تّوج عضو مجلس إدارة االتحاد ورئيس لجنة المسابقات عبدالرضا 
حقيقــي، فريــق المحــرق بطا لكأس الشــباب لكرة القدم للموســم 2019-2018، وذلك 
بعد فوزه في المباراة النهائية على الحالة بنتيجة )0-2(، وذلك بحضور عضو مجلس 

إدارة االتحاد ورئيس لجنة الشؤون القانونية المستشار سلطان السويدي.

وأقيمــت المبــاراة النهائيــة علــى اســتاد 
النادي األهلي بالماحوز.

 ورغم انتهاء الشــوط األول من المباراة 
بالتعــادل الســلبي، إال أن المحــرق تمكــن 
مــن حســم األمــور فــي الشــوط الثانــي؛ 
ليظفــر بالــكأس ويضمه إلــى لقب دوري 
الحالــي  الموســم  الــذي أحــرزه  الشــباب 

أيًضا.

 وبعــد نهايــة المبــاراة، تــّوج عبدالرضــا 
ســلطان  المستشــار  بحضــور  حقيقــي 
السويدي فريق المحرق بكأس البطولة، 
باإلضافــة إلى الميداليــات الذهبية، فيما 
بالميداليــات  الحالــة  العبــي  تقليــد  تــم 

الفضية.
 كمــا تــم تكريم الطاقــم التحكيمي الذي 

أدار المباراة النهائية. 

المحرق بطاًل لكأس الشباب

يخوض ممثل المملكة  «
فريق النجمة عند ٥.٣٠ من 

مساء اليوم لقاء الجولة 
الخامسة للمجموعة الثانية، 
وذلك حينما يحل ضيفا على 

الجزيرة األردني على استاد 
عّمان الدولي.

ويشير ترتيب المجموعة 
الثانية إلى صدارة الجزيرة 

األردني برصيد ١٠ نقاط، الكويت 
الكويتي ٧ نقاط، النجمة ٤ 

نقاط وأخيرا االتحاد السوري 
بنقطة واحدة.

ويسعى النجمة للحفاظ على 
حظوظه في التأهل للدور 
التالي، إذ أن أي نتيجة غير 

الفوز اليوم ستعني خروجه 
من سباق التأهل.

لقاء النجمة

اتحاد رفع األثقال

يشارك المنتخب الوطني لبناء األجسام في 
البطولة العربية لبناء األجسام بمشاركة 18 
دولة عربية، وذلك بمحافظة أسيوط بمصر 
التــي تقــام منافســاتها فــي الفتــرة مــن 29 
أبريل الجاري وحتى 2 من شهر مايو القادم 
في نسختها 21 لبناء األجسام واألولى في 
رعايــة وزيــر  الفيزيــك والكالســيك تحــت 
الشــباب والرياضة الدكتور أشــرف صبحي 
ومحافــظ أســيوط اللواء جمال نــور الدين 
وبالتعــاون مــع “أفينجــرز” والدكتــور عــادل 
فهيــم النائب األول لرئيــس االتحاد الدولي 
المصــري  االتحــاد  رئيــس  األجســام  لبنــاء 

والعربي واالفريقي لبناء األجسام.
هــذه  فــي  الوطنــي  المنتخــب  ويمثــل 
المشــاركة كل مــن الالعبيــن علــي البنعلــي 
ويشــارك فــي منافســات فئة بناء األجســام 
 80 فئــة  فــي  ويشــارك  غلــوم  وأحمــد 
كيلوغراًمــا بنــاء األجســام وفئة الكالســيك 
175 ســم، ويتــرأس الوفد جاســم بورشــيد 

أميــن ســر اتحــاد رفع األثقــال، رئيــس لعبة 
بنــاء األجســام أميــن عام اتحاد غرب آســيا 
عضــو  البدنيــة،  واللياقــة  األجســام  لبنــاء 
مجلــس اإلدارة علي عبــدهللا األمين المالي 
لبنــاء  الحــكام  لجنــة  رئيــس  وبمشــاركة 
البحرينــي  األثقــال  رفــع  باتحــاد  األجســام 

عبدالهادي علي.

وتشــهد البطولة مشاركة 225 العًبا، وألول 
مــرة على مســتوى البطــوالت العربية لبناء 

األجسام.
من جهته، أعرب الوفد البحريني جاهزيته 
لخــوض هــذه المنافســات وتحقيــق أفضــل 
النتائج وتشــريف المملكــة في هذا المحفل 

الرياضي الخارجي وتمثيلها خير تمثيل.

الوفد البحريني المشارك في البطولة

منتخبنا يــمــثــان  ــوم  ــل غ وأحـــمـــد  الــبــنــعــلــي  ــي  عــل
“بناء األجسام” يشارك في البطولة العربية

اتحاد الكرة

شــارك رئيــس قســم الشــؤون الفنيــة باالتحــاد 
فــي  األنصــاري،  عابــد  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
مؤتمــر مديــري التعليــم، والــذي أقامــه االتحاد 
اآلســيوي لكــرة القدم فــي العاصمــة الماليزية- 
كوااللمبــور، وذلــك خــالل الفتــرة 16 حتــى 18 

أبريل الجاري.
القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  وخصــص 
مؤتمــر مديــري التعليم؛ لشــرح وبيــان اتفاقية 
التعليــم الجديــد لالتحــاد اآلســيوي، والخاصة 
بالــدورات التدريبيــة المختلفــة المعتمــدة لدى 
االتحــاد القاري، إذ تم توضيح جميع الجوانب 
شــملت  التــي  الجديــدة  باالتفاقيــة  المرتبطــة 
تعديــالت متنوعة على الدورات التدريبية في 

المستوى الفني.
 كما شارك رئيس قسم الشؤون الفنية باالتحاد 
فــي  األنصــاري  عابــد  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
مؤتمــر المديريــن الفنييــن الذي نظمــه االتحاد 
العاصمــة  فــي  )الفيفــا(  القــدم  لكــرة  الدولــي 
التايلنديــة- بانكــوك، وذلــك خــالل الفتــرة 22 

وحتى 26 أبريل الجاري.
 ،2B ويعتبر مؤتمر المديرين الفنيين للمستوى
وهــو أعلــى المســتويات الفنيــة، إذ تــم اختيــار 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم للمشــاركة فــي 
المؤتمــر مــن بيــن 11 اتحاًدا تــم اختيارهم من 
الــذي يؤكــد  ا، األمــر  46 اتحــاًدا آســيويًّ أصــل 
مكانــة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، حيــث 

تعتبــر البحرين واإلمــارات الدولتين العربيتين 
المؤتمــر  هــذا  فــي  المشــاركتين  الوحيدتيــن 

المتقدم.
وتطــرق محاضــرو مؤتمــر المديريــن الفنييــن 
إلــى بيــان مهمــات المديــر الفنــي باإلضافة إلى 
مســؤولياته، عالوة علــى عالقته باألمين العام 

الخاص باالتحاد المحلي المعني.

األنصاري أثناء مشاركته في مؤتمر المديرين الفنيين

ــوك ــك ــان ــي ب ــ ــع “الـــفـــنـــيـــيـــن” ف ــم ــج ــا” ي “الـــفـــيـــفـ
األنصاري يشارك بمؤتمر مديري التعليم اآلسيوي

30 أبريل 2019 الثالثاء
25 شعبان 1440

الطائــرة  للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أعلــن 
التــي  النخبــة  كأس  بطولــة  تأجيــل  عــن 

استحدثها االتحاد هذا الموسم.
وبيــن اتحــاد الطائــرة فــي خطــاب رســمي 
أرســله لألندية المشــاركة فــي البطولة، إن 
االتحاد ارتأى بتأجيل المســابقة نزوال عند 
رغبــة الفــرق المشــاركة، وحرصــا منه على 
إنجــاح المســابقة وضمــان مشــاركة جميع 
مــن  الجهوزيــة؛  أتــم  فــي  وهــي  األنديــة، 
أجــل أن تحقــق المســابقة الفائــدة الفنيــة 
المرجــوة منهــا.  وتقــام كأس النخبــة ألول 
مــرة علــى مســتوى لعبــة الكــرة الطائــرة، 
فــي  األوائــل  الخمســة  األنديــة  وســتضم 
بطولة الدوري لهذا الموســم 2018/2019، 
وهــي المحــرق متصدر الــدوري التمهيدي، 
الثالــث،  واألهلــي  الوصيــف،  وداركليــب 

والنجمة الرابع، وعالي الخامس.

تأجيل “نخبة الطائرة”
سبورت

جمعية الصحفيين

الزميل أحمد كريم

جانب من التتويج

أحمد مهدي

السويق خطف 
نقطة أولى في 

كأس االتحاد 
اآلسيوي



بصحيفــة  الرياضــي  القســم  يتقــدم 
“البالد” بأحر التعازي للزميل اإلعالمي 
عبــدهللا عاشــور، وإلى شــقيقه مدرب 
الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع 
التــي  والدتهمــا،  لوفــاة  عاشــور  علــي 
األول،  أمــس  مســاء  المنيــة  وافتهــا 
ســائلين المولــى عــز وجــل أن يتغمــد 
روحها بواســع رحمته، وأن يلهم أهلها 
إليــه  وإنــا  للــه  إنــا  والســلوان.  الصبــر 

راجعون.

فــي إطــار اســتعدادات للتحضيــر إلقامة البطولــة األولى 
لكــرة الطاولــة لقدامــى الالعبين الذين مثلــوا أنديتهم 

فــي االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولة خالل 
اللجنــة  اجتمعــت  الماضيــة،  المواســم 
رئيــس  نائــب  برئاســة  للبطولــة  المنظمــة 
النــادي رئيــس جهــاز كــرة الطاولــة الســيد 
مناقشــة  تــم  حيــث  الرضــا،  عبــد  عبــاس 
ســتقام  التــي  بالبطولــة  المتعلقــة  األمــور 

شــهر  مــن  األول  األســبوع  خــالل 
رمضــان المبارك وتســتمر لمدة 3 أيام 
خالل الفترة من 8 إلى 10 مايو 2019 

وســتكون تحــت رعايــة الشــيخة حياة 

بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة.

ومــن شــروط المشــاركة فــي هــذه البطولــة أن 
ال يقــل عمــر الالعب عن 40 ســنة وأن يكون 
قــد مثــل أحد األندية المســجلة في االتحاد 
المواســم  خــالل  الطاولــة  لكــرة  البحرينــي 

الماضية.
البطولــة  فــي  المشــاركة  فــي  يرغــب  ولمــن 
ممــن تنطبــق عليــه الشــروط المبادرة 
بتسجيل اسمه لدى صادق عبد الرضا 
صالح، صادق الســيد محفوظ يوسف، 

علًما بأن البطولة ستقام بشكل فردي.

“سار” ينظم بطولة قدامى العبي الطاولة“البالد سبورت” يعزي الشقيقين عاشور

تتجــه عيــون عشــاق ومحبــي الكــرة الطائــرة اليــوم الثالثــاء 30 ابريــل الجــاري نحــو صالــة االتحــاد 
البحريني للكرة الطائرة التي تحتضن المواجهة النهائية لكأس سمو ولي العهد الساعة 7:15 مساء 
بين األهلي )حامل اللقب( والمحرق، والتي يسعى خاللها الفريقان إلنقاذ موسمهما بعدما ذهب لقب 

الدوري لصالح داركليب.

وتعتبــر النســخة ال 43 مــن “أغلى الكــؤوس” هي 
الطائــرة  للكــرة  الرياضــي  الموســم  ختــام  مســك 
2018 -  2019 ويحصــل بطلهــا والوصيــف علــى 
مكافــأة ماليــة، ويمثل البطل مملكــة البحرين في 
بطولة األندية العربية التي تقام بشــهر فبراير من 

كل عام.
ومن المؤمل أن تشــهد المباراة حضورا جماهيريا 
كبيــرا نظــرا للشــعبية الكبيــرة التي يتمتــع بها كال 
النادييــن خصوصــا وأنهما من أعرق وأكبر األندية 

المحلية.

األهلي.. لقب خامس

عــدة  لتحقيــق  اليــوم  مواجهــة  األهلــي  يدخــل 
أهداف في آن واحد، فهو يســعى للمحافظة على 
اللقب، والظفر بالكأس الغالية للمرة الخامسة في 
تاريخــه، وللمــرة الرابعــة علــى التوالــي، إذ أنه فاز 

بالبطولة ألول مرة بموسم 2013 -  2014.
ويتطلع المدرب الوطني رضا علي لقيادة “النسور” 
إلى تحقيق لقب جديد يســجل بأحرف من ذهب 
في تاريخ الكرة الطائرة األهالوية، خصوصا وأن 
الفريــق أخفــق في المنافســة على بطولــة الدوري 
وهــو الــذي اعتــاد منــذ موســم 2013 -  2014 أن 

يفوز بإحدى البطولتين أو الثنائية معا.
الــذي  عنــان  ناصــر  قائــده  الفريــق  عــن  ويغيــب   

النصــر  نــادي  مــع  احترافيــة  تجربــة  يخــوض 
اإلماراتــي، لكن الفريق يمتلــك العديد من النجوم 
القادريــن علــى التميــز وتحقيــق االنتصــار بعدمــا 
قهــروا النجمــة بالمربــع الذهبي للمســابقة وتأهلوا 

بجدارة إلى النهائي.
علــى الصعيــد الفنــي يشــكل محمــد عنــان الثقــل 
الهجومــي األكبــر بمركز 2 وســيكون الخيار األول 
لصانــع األلعــاب علــي حبيــب، كما ســيكون لالعب 
علــي مرهــون والمحتــرف الكولومبــي “بيــزا” دور 
كبيــر في الشــق الهجومــي، خصوصا لهــذا األخير 
مــن مركــز 6، إال أن توجيــه اإلرســاالت نحــوه قــد 
يعيق انطالقته الهجومية، ال ســيما وأن اســتقباله 

متواضع.
ويشــكل العبــا االرتــكاز علــي الصيرفــي وعبــاس 
الخبــاز قــوة ضاربة ســواء بتشــكيل حوائط الصد 
أو تنفيــذ الكــرات الســريعة، ويعتبــر الليبــرو أيمن 
هرونــة صمــام أمــان فــي اســتقبال الكــرة األولــى 
القــوي  اإلرســال  ويعتبــر  الدفاعيــة،  والتغطيــة 
وحائــط الصــد أبــرز األســلحة التــي يعتمــد عليهــا 

النسور لتحقيق الفوز.

المحرق.. العودة لأللقاب

عــن معانقــة  6 ســنوات  دام حوالــي  بعــد غيــاب 
األلقاب والبطوالت، ســيكون المحرق أمام فرصة 

مثاليــة لمصالحة جماهيره بعدما أحرز لقب كأس 
ســمو ولي العهد آخر مرة بموســم 2011 -  2012، 

وبطولة الدوري موسم 2010 -  2011.
“األســطورة”  الوطنــي  المــدرب  بقيــادة  المحــرق 
محمــد المرباطــي يدخــل برغبة جامحــة واندفاع 
معنوي كبير من أجل خطف لقب “أغلى الكؤوس” 
ليعيــد الهيبــة إلــى “طائــرة األحــالم” التــي تزخــر 
بســجل متميــز مــن األلقــاب المحليــة والخليجية، 
خصوصا وأن المحرق هو صاحب الرقم القياسي 
في الفوز ببطولة كأس ســمو ولي العهد بواقع 13 

مرة وهو يطمح في تحقيق اللقب رقم 14.

ويدرك المحرق بأنه بات من األهمية الفوز ببطولة 
إلرضــاء جماهيــره بعدمــا فقــد لقــب الــدوري اثــر 
خسارته من المحرق في النهائي لتتويج مسيرته 
الرائعــة هذا الموســم والتي تربــع فيها على عرش 
صــدارة الدور التمهيدي لمســابقة الــدوري قبل أن 

يخسر في النهائي.
ويملــك المحــرق العديد مــن األســماء الالمعة من 
أصحــاب الخبــرة وعنفــوان الشــباب، حيــث يبــرز 
فــي مقدمتهم العمــالق فاضل عباس والذي يمثل 
ورقــة رابحــة وثقــل كبير فــي الهجوم مــن مركز4 
القــوي  الهجومــي  باإلرســال  تميــزه  إلــى  إضافــة 

وحائط الصد، كما يشــكل المحترف البورتوريكي 
“جاكســون ريفيــرا” احد أه مفاتيح الفــوز لبراعته 
فــي الهجــوم مــن مركــز4، كمــا يبــرز فــي صفــوف 
المحــرق الالعــب الشــاب حســن الحــداد بمركــز2، 
عــالوة علــى ضاربا االرتكاز محمد حبيب وحســن 
الشــاخوري أو راشــد أحمد، والليبرو مجيد محمد 

كاظم أو بدر محمد ناصر.
بأفضــل  األولــى  الكــرة  اســتقبال  كان  مــا  ومتــى 
حاالتــه عنــد المحــرق فإنه سيســبب إزعاجا كبيرا 

لحوائط األهلي القوية.

كيف تأهل الفريقان إلى النهائي؟

تأهل الفريقان إلى النهائي بجدارة، فاألهلي تأهل 
بعدمــا تصدر المجموعــة )ب( التي تضم داركليب 
وعالــي وبنــي جمــرة، فيمــا تأهــل المحــرق بعدمــا 
تصــدر المجموعــة )أ( التــي تضــم النجمــة والنصر 

والبسيتين.
وفــي الــدور نصــف النهائــي التقــى المحــرق أمــام 
علــى  وتغلــب  )ب(  المجموعــة  ثانــي  داركليــب 
منافسه في الذهاب بنتيجة 3/ 2 وفي اإلياب 3/ 0، 
بينمــا التقــى األهلي أمام النجمــة ثاني المجموعة 
)أ( وتفوق عليه ذهابا 3/ 2 ووإيابا بنفس النتيجة.

وتقابــل المحــرق واألهلــي مرتيــن هــذا الموســم، 
حيــث فاز المحرق بالقســم األول من الدوري 3/ 1 

بينما تغلب عليه األهلي بالقسم الثاني 3/ 0.

نبذة عن مسابقة كأس ولي العهد

انطلقت مســابقة كأس ســمو ولي العهد ألول مرة 
بموســم 1975 -  1976 أي بعــد عــام تقريبــا مــن 
تأســيس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة عــام 
1974، ويعتبــر نــادي الحالــة أول مــن فــاز بلقبهــا 
وأحــرز اللقب 6 مــرات، فيما يعد المحرق صاحب 
الرقم القياسي بفوزه بالمسابقة 13 مرة، وفاز بها 
النصــر 8 مــرات، والنجمــة 9 مــرات، واألهلــي اربع 
مرات، وكال من داركليب والبسيتين مرة واحدة.

8 جوائز فردية

خصــص االتحاد البحريني للكرة الطائرة 8 جوائز 
فرديــة ألفضــل الالعبيــن في مســابقة كأس ســمو 
ولــي العهــد ســيحصل بموجبهــا كل العــب علــى 
جائــزة ماليــة بقيمــة 100 دينــار فيمــا ســيحصل 
افضــل العــب شــامل )مســجل نقــاط( علــى 200 

دينار.
ووفقــا للتصنيــف فــإن الجوائــز مخصصة ألفضل 
العبيــن اثنيــن بمركــز )4(، أفضــل العبيــن اثنيــن 
بمركــز )3(، أفضــل العــب بمركز )2(، أفضــل ليبرو، 

أفضل صانع ألعاب، أفضل العب شامل.

ــر ــع عشـ ــام” للرابـ ــرة األحـ ــي للقـــب خامـــس و “طائـ ــد... األهلـ ــي العهـ نهائـــي كأس ولـ

“أغلى الكؤوس” يتأرجح بين المحرق والماحوز
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تقــام فــي تمام الســاعة الســابعة من مســاء اليوم المباراة النهائيــة األولى لبطولة الدوري الوطنــي للجامعات لكرة 
الســلة لفئــة الطــالب التــي ســتجمع مــا بين جامعــة البحريــن والجامعة األهليــة وذلك علــى صالة جامعــة البحرين 

الطبية بالمحرق.

بطولــة  لقــب  يحســم  أن  وتقــّرر   
الــدوري الوطنــي للجامعــات لكــرة 
الســلة لفئــة الطالب مــن خالل فوز 
أحــد الفريقيــن بمباراتين من أصل 

ثالث مباريات ممكنة.
أن  الفريقيــن  مــن  كل  ويســعى 
يترجــم مجهوداتــه طوال الموســم 
ففريــق  البطولــة،  لقــي  بإحــراز 
جامعــة البحريــن يبحث عــن إنهاء 
موســمه بالعالمــة الكاملــة دون أن 
يتعــرض أليــة خســارة حتــى اآلن، 
وهــو الفري الوحيد الذي يملك هذا 
الســجل الخالــي مــن الهزائــم، فــي 
حين يأمل منافســه فريق الجامعة 

يســتطيع  مــا  يفعــل  أن  األهليــة 
لخطــف لقــب البطولة من منافســه 
فريــق  باللقــب  للفــوز  والمرشــح 

جامعة البحرين.
 فريق جامعة البحرين يعد مرشحا 
فــوق العادة لحســم اللقب لصالحه 
هــذا الموســم لما يملكــه الفريق من 
أبــرز نجــوم اللعبــة، والذيــن قدموا 
مســتويات فنية متميــزة في الدور 
األول مــن البطولــة وتصدرهــا عــن 
جــدارة بــدون خســارة، وكذلك في 
البطولــة  مــن  النهائــي  قبــل  الــدور 
بفــوزه علــى منافســه علــى فريــق 
المفتوحــة  العربيــة  الجامعــة 

بمواجهتين دون رد، ليؤكد أحقيته 
وترشحه بقوة للفوز باللقب.

 أما منافسه فريق الجامعة األهلية 
فهــو اآلخــر قــدم مســتويات رائعــة 
البطولــة،  مــن  األول  الــدور  فــي 
ويضــم في صفوفه عدد من نجوم 
كرة الســلة البحرينيــة الذي تميزوا 
مــع أنديتهم المحلية هذا الموســم، 
يتأهــل  أن  الفريــق  اســتطاع  وقــد 
للــدور قبــل النهائــي مــن البطولــة، 
وقابل منافســه فريــق جامعة “أما” 
مقابــل  بمباراتيــن  عليــه  وتفــوق 
مبــاراة واحدة، ليتأهل إلى المباراة 
فريــق  خصمــه  لمواجهــة  النهائيــة 

جامعة البحرين.
فــي  والتقيــا  للفريقيــن  وســبق 
مواجهــة واحــدة ضمــن منافســات 
الــدور األول مــن البطولة وتحديًدا 
واألخيــرة،  الثامنــة  الجولــة  فــي 
حينها حسم فريق جامعة البحرين 
100- المواجهــة لصالحــه بنتيجــة 
يؤكــد  واضــح  مؤشــر  وهــو   ،75
ترشح الفريق للفوز بلقب البطولة.
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جامعة البحرين وجًها لوجه أمام “األهلية”

 من مواجهة الفريقين في الدور األول

عبدالله عاشور علي عاشور

سبورت

النهائي األول 
لدوري الجامعات 

للطالب لكرة 
السلة

حسن علي

سمو ولي العهد

فريق األهليفريق المحرق

لمن تذهب الكأس؟
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أكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكرة القدم الشــيخ علــي بن خليفة آل خليفــة أن بطولة 
البحرين الدولية للسيدات لكرة القدم تعد فرصة مناسبة لتعزيز مشوار كرة القدم النسائية بالمملكة.

للســيدات  الدوليــة  البحريــن  بطولــة  وتقــام 
 stage“ يــوم 3 مايــو المقبــل بتنظيــم شــركة
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  مــع  33” بالتعــاون 

القدم.
وأكــد علــي بــن خليفــة أن االتحــاد البحرينــي 

لكرة القدم يولي الكرة النسائية اهتماما بالغا، 
خصوصا مع التطور الالفت لها خالل الفترات 
منتخــب  حصــول  شــهدت  والتــي  األخيــرة، 
السيدات على المركز الثاني في بطولة اتحاد 
غرب آسيا السادسة التي أقيمت في البحرين 

تبذلهــا  التــي  بالجهــود  منوهــا   ،2019 ينايــر 
رئيســة اللجنــة النســائية باالتحــاد البحرينــي 
آل  خالــد  بنــت  حصــة  الشــيخة  القــدم  لكــرة 

خليفة.
فرصــة  ســتكون  البطولــة  أن  إلــى  وأشــار 
متجــددة لالعبــات؛ لالحتــكاك وكســب المزيد 
مــن الخبــرة فــي ســبيل االرتقاء بالمســتويات 
الفنية، مشيرا إلى أن مشاركة 8 فرق مختلفة، 
بينهــا فريــق مــن المملكــة العربيــة الســعودية 

ســيثري المســابقة ويعود بالفائدة الفنية على 
البطولــة  أن  إلــى  ولفــت  المشــاركات.  جميــع 
 stage“ تأتــي بالتعــاون والشــراكة مــع شــركة
33”، والتــي ســبق لهــا أن تعاونــت مــع االتحاد 
فــي تنظيم بطــوالت مماثلة وتكللــت بالنجاح 
الالفت، معربا عن اعتزاز بيت الكرة البحرينية 

بتنظيم هذه المسابقات التطويرية.
وأكــد أن االتحــاد بشــراكته فــي تنظيــم هــذه 
البطولة يعطــي االنطباع الواضح في ضرورة 

دعم الكرة النســائية بشــتى الســبل؛ وذلك في 
ســبيل االرتقــاء بهــا وقيادتهــا إلــى مزيــد مــن 

النجاحات والمكتسبات.
وتقــام اليــوم الثالثــاء قرعــة البطولــة الدولية 
األولــى  نســختها  فــي  القــدم  لكــرة  للســيدات 
وذلــك بقاعــة المؤتمــرات باالتحــاد البحرينــي 
لكــرة القــدم، وســيتم ســحب القرعــة بتوزيــع 
مجموعتيــن  إلــى  المشــاركة  الثمانيــة  الفــرق 

علي بن خليفةبواقع أربع فرق لكل مجموعة.

البطولة الدولية للسيدات تعزيز للكرة النسائية
ــات الــفــنــيــة ــوي ــت ــس ــم ــال ــة: فـــرصـــة لـــارتـــقـــاء ب ــف ــي ــل ــن خ ــي بـ ــل ع
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نادي التنس

للتنــس  البحريــن  نــادي  حــّدد 
مســاء  مــن  الســابعة  الســاعة 
موعــد  آخــر  الثالثــاء،  اليــوم 
فــي  االشــتراك  لقبــول طلبــات 
الرمضانيــة  التنــس  بطــوالت 
التــي يقيمهــا النــادي ألعضائــه 
رمضــان  شــهر  ليالــي  خــالل 
بطولــة  وتتضمــن  المبــارك، 
المرحوم يوســف خليل المؤيد 
التنــس،  لزوجــي  الرمضانيــة 
ماجــد  المرحــوم  وبطولــة 
لزوجــي  الرمضانيــة  الزيانــي 
الســوبر، باإلضافــة إلــى بطولــة 
البليارد في الفــردي والزوجي، 
علــى  الزهــر  طاولــة  وبطولــة 
الرئيــس  حيــدر  يوســف  كأس 
الســابق للنادي، وتدعــو اللجنة 
المنظمة الالعبين الراغبين في 
أســمائهم  تســجيل  المشــاركة 
مــن  الســابعة  الســاعة  قبــل 

مســاء اليــوم، ســواء بالحضور 
نــادي  مقــر  إلــى  ا  شــخصيًّ
أو  بالجفيــر،  للتنــس  البحريــن 
ا بواســطة  بالتســجيل إلكترونيًّ
الموقع الرسمي لنادي البحرين 
للتنــس علــى شــبكة اإلنترنــت 
www.bahraintennisclub.(

بالبريــد اإللكترونــي  com(، أو 
bahra in . tenn isc lub@ (

.)gmail.com

إغالق التسجيل ببطوالت التنس الرمضانية

اتحاد ألعاب القوى

رفع الشيخ إبراهيم بن عبدهللا آل خليفة 
البحرينــي  لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس 
التهانــي  آيــات  أســمى  القــوى  أللعــاب 
والتبريــكات إلى جاللــة الملك حفظه هللا 
الموقــر،  الــوزراء  رئيــس  وســمو  ورعــاه، 
وســمو ولــي العهد األمين، وســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة 
الملــك المفــدى لألعمــال الخيرية وشــئون 
الشــباب، رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضــة، رئيس اللجنة 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  األولمبيــة، 
منتخبنــا  فــوز  بمناســبة  القــوى  أللعــاب 
الوطني أللعاب القوى للرجال والســيدات 
التــي   23 الـــ  اآلســيوية  البطولــة  بلقــب 
اختتمــت مؤخــرا وحصــول منتخبنا على 
22 ميداليــة ملونــة بينهــا 11 ذهبيــة و7 

فضيات و4 برونزيات.
آل  عبــدهللا  بــن  إبراهيــم  الشــيخ  وأكــد   
خليفــة أن اإلنجــاز اآلســيوي الــذي حققــه 
منتخــب ألعاب القوى للرجال والســيدات 
يعــد مصــدًرا للفخــر واالعتــزاز، أكدت من 

البحرينيــة تفوقهــا  القــوى  ألعــاب  خاللــه 
وتميزهــا على الصعيد القاري بفضل دعم 
واهتمــام ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
خليفة والذي نجح في قيادة االتحاد إلى 
العديــد من اإلنجــازات اإلقليمية والقارية 

والعالمية.
وأكــد أن ذلك اإلنجاز هــو نتيجة منطقية 
للدعــم والرعايــة الكبيرة التــي تحظى بها 
أم األلعــاب مــن قبــل ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمــد آل خليفــة والنهــج المتميز الذي 
يتبعــه فــي إدارة االتحــاد مشــيًدا بجهــود 
وباقــي  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  باقــي 

األطقم الفنية واإلدارية.

البوعينين يشارك بورشة األمناء والمديرين الفنيينإبراهيم بن عبداهلل يهنئ بإنجاز “القوى”
ــي بــانــكــوك ــ ــدم ف ــ ــق ــ ــا االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة ال ــه ــم ــظ ن

شــارك األميــن العــام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين، في ورشــة عمل 
األمنــاء العاميــن والمديريــن الفنيين، والــذي نظمه االتحاد الدولي لكــرة القدم )الفيفا( 

في العاصمة التايلندية- بانكوك.

 22 الفتــرة  فــي  العمــل  ورشــة  وأقيمــت 
 11 أبريــل الجــاري بمشــاركة   26 وحتــى 
فــي  46 دولــة  مــن أصــل  آســيوية  دولــة 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وحضــر األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي 
فــي  البوعينيــن  إبراهيــم  القــدم  لكــرة 
التــي  المختلفــة  العمــل  ورش  جلســات 
أقيمــت ضمــن البرنامج العام للورشــة، إذ 
جاء اختيار االتحاد البحريني لكرة القدم 
باعتبــاره واحًدا مــن االتحادات المتقدمة 
والفنيــة،  اإلداريــة  المســتويات  علــى 
المســتوى  شــمل  المؤتمــر  وأن  خصوًصــا 
2B، وهــو أعلــى المســتويات، األمــر الــذي 
يؤكــد المكانة المتميزة لالتحاد البحريني 

لكرة القدم في القارة اآلسيوية.
وشملت محاور ورش العمل على جوانب 
متعــددة متعلقــة بعالقة األميــن العام مع 

المديرين الفنيين باالتحادات األعضاء.
البحرينــي  العــام لالتحــاد  وقــّدم األميــن 
هديــة  البوعينيــن  إبراهيــم  القــدم  لكــرة 
تذكاريــة للمســؤولين علــى هامــش ختــام 

فعاليات الورشة التي استمرت 4 أيام.
االتحــاد  تواجــد  أن  البوعينيــن  وأكــد 
البحرينــي لكرة القدم بيــن 11 اتحاًدا من 
أصــل 46 تــم اختيارهــم يؤكــد مــا وصــل 
إليــه االتحــاد من تقدم ورقــي على جميع 
رئيــس  بتوجيهــات  المســتويات، مشــيًدا 
بــن  مجلــس إدارة االتحــاد الشــيخ علــي 

الحريــص  آل خليفــة،  أحمــد  بــن  خليفــة 
دائمــا علــى التطويــر فــي العمــل اإلداري 
بيــت  إيجاًبــا علــى  بمــا ينعكــس  والفنــي 

علــى  مكانتهــا  ويعــّزز  البحرينيــة،  الكــرة 
المســتوى القــاري؛ نظيــر مــا تزخــر بــه من 

كفاءات .

البوعينين يقدم هدية تذكارية إلى المسؤولين في ورشة العمل

اتحاد الكرة
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إبراهيم بن عبدالله

”MMA“ فنون القتال” يشارك في بطولة آسيا لـ“
ــوك ــكـ ــانـ يـــنـــظـــمـــهـــا االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي بـــضـــيـــافـــة بـ

غــادر البــالد صبــاح أمــس وفــد المنتخب الوطنــي لفنون القتــال المختلطــة متوجًها إلــى مملكة 
تايالند، للمشــاركة في النســخة الثانية من بطولة آســيا لفنون القتال المختلطة، والتي ينظمها 
االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF في الفترة -1 4 مايو المقبل، بفندق إمباسادور 

بالعاصمة بانكوك.

باالتحــاد  العــام  الســر  أميــن  الوفــد  ويتــرأس 
وليــد  المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 
ســيار، ويتكــون مــن المدربيــن إلــدر إلــداروف 
ورينات أبوحمد واختصاصي التغذية عبدهللا 
الجــودر، و16 العًبــا، هــم: إبراهيــم درويــش، 
منصــور  المعمــاري،  محمــد  الــدوي،  عيســى 
محمــدوف، علــي يعقــوب، محمــد ادرســوف، 
العميــري،  عيســى  محمــدوف،  عبدالمنــاف 
محمــد  ســيار،  يوســف  جمباتــوف،  شــاميل 
عباس، مراد جوسينوف، عبدالرحمن الحسن، 
رمضــان جيتانــوف، محمــد حاجــي، شــاميل 

غازييف وباشا خاراشييف.
 وبهــذه المناســبة، أكد عضو اللجنــة األولمبية 

البحرينيــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لفنــون 
القتــال المختلطــة خالد الخياط أن المشــاركة 
تأتــي ضمــن روزنامــة المشــاركات الخارجيــة 
والتــي   ،2019 لعــام  االتحــاد  اعتمدهــا  التــي 
يتطلع من خاللها االتحاد لتعزيز تواجد فنون 
القتــال المختلطــة البحرينيــة علــى المســتوى 
اآلسيوي وتأكيد حضورها وظهورها المشرف 
للمنافســة علــى إحــراز المزيــد مــن اإلنجــازات 
علــى صعيد هذه الرياضــة، والتي نجحت في 
تحقيق ذلك بفضل رعاية ودعم ســمو الشــيخ 
خالــد بن حمد آل خليفــة النائب األول لرئيس 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية الرئيــس الفخري 

لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة.
القتــال  لفنــون  الوطنــي  المنتخــب  أن  يذكــر 
المختلطــة قــد نجــح فــي إحــراز 4 ميداليــات 
ميداليــات  و3  ذهبيــة  ميداليــة  منهــا  ملونــة 

برونزيــة فــي النســخة األولى من بطولة آســيا 
احتضنــت  التــي  المختلطــة  القتــال  لفنــون 
 16  12- الفتــرة  فــي  ســنغافورة  منافســاتها 

يونيو 2017.

منتخب فنون القتال المختلطة أثناء مغادرته البحرين

اتحاد فنون القتال المختلطة

المرحوم يوسف المؤيد

وزارة الشباب

تــوج وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن 
شــؤون  وزارة  بمســابقة  الفائزيــن  المؤيــد، 
الشــباب والرياضــة للغولــف، وذلــك بحضور 
الفريــق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس 
هيئــة األركان، نائــب رئيــس نــادي البحريــن 
إدارة  أعضــاء مجلــس  مــن  وعــدد  للغولــف 

النادي ومنتسبيه والالعبين.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وقــام   
التــي  المســابقات  فــي  الفائزيــن  بتتويــج 
كأس  بلقــب  فــاز  حيــث  البطولــة  تضمنتهــا 
الالعــب  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
ناصــر يعقــوب صالــح، فيمــا حل فــي المركز 

الثاني الالعب محمد ذياب النعيمي.
 كمــا تــوج الفائزيــن بعد طرح نقــاط التكافؤ 
حيــث جاء في المركــز األول عادل الفياض، 
قطامــي،  عبــدهللا  عيســى  الثانــي  المركــز 

المركــز الثالــث حمد فــارس قطامــي، المركز 
الرابع نواف ســالم النعيمي، المركز الخامس 

عدنان السعودي.
وبهذه المناســبة، أكد المؤيد الجهود الكبيرة 
التــي يبذلهــا نادي البحرين للجولف برئاســة 
الشــيخ عبد هللا بن ســلمان آل خليفة والتي 
الجولــف  برياضــة  االرتقــاء  فــي  ســاهمت 

البحرينيــة وتحقيقها للعديــد من اإلنجازات 
الطيبــة علــى مختلــف األصعــدة، مثنًيــا فــي 
مــن  المباشــرة  المتابعــة  علــى  الوقــت  ذات 
قبــل الفريــق ركــن ذيــاب بــن صقــر النعيمــي 
لمنظومــة الجولــف فــي النــادي، األمــر الــذي 
ســاهم فــي تحقيق النــادي لنجاحــات كبيرة 

على المستوى اإلداري والفني.

جانب من التتويج

ــلــجــولــف” ــد بـــــدور “الـــبـــحـــريـــن ل ــي ــش ــر ي ــ ــوزي ــ ال
المؤيد يتوج يعقوب بطاًل لكأس الجولف

اللجنة اإلعالمية

اســتطاعت متسابقة فريق البحرين للتحمل 
فــي  انتصــاًرا  13 دانييــال رايــف أن تحقــق 
أميــركا  شــمال  بطولــة  فــي  األخيــر  الرمــق 
الرجــل الحديــدي وخرجت رايف من ســباق 
الســباحة وهــي متصــدرة، وعــززت تقدمهــا 
في سباق الدراجات الهوائية، قبل أن تفقده 
خالل المرحلة االنتقالية بين سباقي الجري 
والســباحة لصالــح جوســيلن مكولــي التــي 
كانــت خلفها مباشــرة طوال المراحل األولى 
للســباق إال أن رايف اســتطاعت أن تســتعيد 
صدارتهــا مــرة أخــرى وأن تبني فــارق زمني 
مقــداره دقيقتــان بينهــا وبيــن مكولي خالل 
الكيلومتــرات األخيرة من الســباق، لتخطف 

ا. فوًزا مستحقًّ
وقالــت بعــد عبورهــا خــط النهايــة: “لقد كان 
أدائــي جيــد  لقــد كان  للغايــة  ســباًقا صعًبــا 

خــالل مرحلــة الســباحة والدراجــة الهوائيــة 
ولكــن المرحلــة األخيرة كانــت صعبة للغاية، 
فهــذا المضمــار هــو مــن بيــن األماكــن التــي 
منــذ  جيــد  بشــكل  تــؤدي  أن  عليــك  يجــب 

انطالقة السباق”.
وإلى جانب هذا االنتصار، اســتطاعت رايف 

أن تحجــز موقعهــا فــي بطولــة العالم للرجل 
الحديدي.

الفريــق  فــي  أســتطاع زميلهــا  مــن جهتــه،   
الثانــي  المركــز  يخطــف  أن  بليســي  ديفيــد 
القديــس  ســباق  وفــي  الســباق.  ذات  فــي 
أنثونــي للترايثلــون الذي أقيم فــي فلوريدا، 
أضــاف بيــن كانوتيــه فــوًزا جديــًدا لســجله، 
قــد  كانوتيــه  وكان  أيًضــا.  بصعوبــة  ولكــن 
انطلــق بمســيرته االحترافيــة كمتســابق في 
بطــوالت الترايثلــون فــي هــذه البطولة قبل 
ســتة أعــوام، وهــذا االنتصــار هــو داللة على 
ما حققه من تطور في فترة زمنية بســيطة. 
في األثناء، حقق زميله في الفريق أليســتير 
للرجــل  ماربيــال  بطولــة  فضيــة  براونلــي 
الحديــدي 70.3، فيمــا فــاز خافييــر غوميــز 
بفضية سلســلة بطولة العالم للترايثلون في 

برمودا.

المتسابقة دانييال رايف

رايـــف تتصـــدر ســـباق شـــمال أميـــركا للرجـــل الحديـــدي
“البحرين للتحمل” يهيمن على بطوالت العالم



يواصل فريق الفخار تحضيراته اإلعدادية؛ للمشــاركة في دورة ناصر بن الرمضانية 
لكرة القدم )ناصر 12(، ويقود فريق الفخار المدرب الوطني سيد عباس أمين، والذي 
ســبق لــه العمــل فــي فئــة الشــباب بالنادي األهلــي، فيمــا يــرأس الجهــاز اإلداري مدير 

الفريق عبدالرحمن جمعة، ويضم الجهاز أيضا اإلداري عبداألمير عبدهللا.

الفخــار  فريــق  إداري  وأكــد 
أن  عبــدهللا  عبداألميــر 

الفريق دّشن تحضيراته 
اإلثنيــن  يــوم  للــدورة 
الماضــي الموافــق 22 
أبريــل الجاري، وذلك 
تحت قيــادة المدرب 
الوطنــي ســيد عباس 

يســاعده  فيمــا  أميــن، 
علــي  الوطنــي  المــدرب 

عبدهللا، وهــو أحد العبي 
نادي الشباب سابًقا.

وأشــار عبداألميــر عبــدهللا إلــى 
الفخــار واصــل تدريباتــه  أن فريــق 

أن  مبيًنــا  جنوســان،  بقريــة  ملعبــه  علــى 
الفريــق لــم يلعب أي مباريــات ودية حتى 
دورة  فــي  المشــاركة  أن  وأوضــح  اآلن، 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد الرمضانيــة 
تأتــي بالتأكيــد بهدف المنافســة على لقب 
البطولة، خاصة وأن فريق الفخار سبق له 

التتويج باللقب.
 وذكــر إداري فريــق الفخــار أن التشــكيلة 
خــال هــذه النســخة مــن الــدورة ســتضم 
الاعب الدولي الســابق المخضرم حسين 
الدولــي  الاعــب  إلــى  باإلضافــة  ســلمان، 
الســابق حسين الشكر، عاوة على تواجد 
العبيــن بارزيــن كعبــدهللا مهــدي وأحمــد 
الصفــار، مبيًنــا أن خيــار المحتــرف الثاني 
إلى جانب حســين سلمان لم يحسم حتى 
اآلن علــى أن تتضــح هويتــه خــال األيام 
المقبلــة، ومؤكدا أن معظم عناصر الفريق 
هي مثلت الفخار خال النسخة الـ 11 في 

العام الماضي.
القرعــة  أن  إلــى  يشــار 
الفخــار  فريــق  أوقعــت 
في المجموعــة الثانية 
فــرق  جانــب  إلــى 
بتلكو جنــرز يونايتد، 

تايلوس واألحام.

شباب بوري 
يقودون فرقة 

الزعيم

أكــد مديــر فريــق الزعيــم إبراهيــم 
تحضيراتــه  دّشــن  الفريــق  أن  البــوري 
قبــل   12 ناصــر  لمنافســات  اإلعداديــة 
المــدرب  قيــادة  تحــت  أيــام   10 حوالــي 
الوطنــي عــاء المطــوع، وأوضــح البوري 
أن الفريــق خــاض فــي المرحلــة الســابقة 
مــن فتــرة اإلعــداد مبــاراة وديــة واحــدة، 
التدريبيــة؛  الحصــص  تســتمر  حيــن  فــي 
تأهبــا لمنافســات الــدورة والوصــول إلــى 
الجاهزيــة الفنيــة المطلوبــة قبــل تدشــين 

المشوار.
يضــم  الزعيــم  فريــق  أن  البــوري  وأكــد 
عناصــر فــي غالبيتها من نــادي بوري الذي 
أحــرز لقــب دوري المراكــز الشــبابية فــي 
العــام الماضــي، مشــيًرا إلــى أن العناصــر 
فــي  الفريــق  ســيضمها  التــي  المحترفــة 
منطقــة  مــن  ســتكون  للــدورة  تشــكيلته 
بــوري أيضــا مــن الاعبيــن الذيــن يلعبــون 
في منافسات الدوري المحلي المنظم من 

قبل االتحاد البحريني لكرة القدم.

وذكــر إبراهيــم البــوري أن فريــق الزعيــم 
يطمــح كبقيــة الفــرق فــي الظهــور بأفضل 
صــورة ممكنــة، وتحقيــق أفضــل النتائــج، 
لقــب  علــى  للمنافســة  الســعي  مؤكــًدا 
مشــروع  حــق  األمــر  هــذا  وأن  البطولــة، 

لجميع المشاركين.

وقــال مديــر فريق الزعيــم إن الفريق قدم 
مستويات مميزة خال النسخة الماضية، 
إذ وصــل الفريــق إلــى ربــع النهائــي ولعــب 
مبــاراة قويــة وصعبــة أمــام حامــل اللقــب 
آنــذاك فريق بتلكو جنــرز يونايتد، قبل أن 
تحســم المبــاراة لصالــح الجنــرز بهدفيــن 

مقابل واحد.
فــي  ســيضم  الفريــق  أن  البــوري  وأكــد 
الخبــرة  عناصــر  مــن  مزيًجــا  تشــكيلته 
العديــد  وجــود  إلــى  مشــيًرا  والشــباب، 
علــى  القــادرة  الشــبابية  العناصــر  مــن 
البــروز وإظهــار إمكاناتهــا بتقديــم أفضــل 

الزعيــم  فريــق  أن  مؤكــًدا  المســتويات، 
يسعى إلثبات وجوده والوصول إلى أبعد 

نقطة ممكنة في الدورة.
يشــار إلى أن القرعة أوقعت فريق الزعيم 
في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق فور 

ايفر، نوماس باإلضافة إلى ويننغ.

فـرق “ناصـر 12” تـرفـع وتيـرة التحضيـرات
ــة ــول ــط ــب ــع الســـتـــعـــادة ال ــل ــط ــت ــح بـــالـــخـــبـــرة “ســـلـــمـــان” وي ــل ــس ــت ــار ي ــخـ ــفـ الـ

اللجنة اإلعالمية
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“الزعيم” يعّول 
على أبطال 

المراكز الشبابية 
للمنافسة

“صقور البحرين” 
سعى لتعويض 

النسخة السابقة 
وبلوغ الثمانية

“الفرسان” 
دّشن التحضيرات 

مبكًرا 
منذ مارس

“جرناس” يسابق 
الزمن من أجل 

الوصول إلى 
الجهوزية التامة

ا يتضمن حصص تدريبية يومية ومباريات ودية، ترفع  وضع فريق جرناس بقيادة المدرب ماجد الحجاجي برنامًجا تدريبيًّ
من جاهزية الفريق ومستوى الالعبين، من أجل خوض غمار هذه بطولة ناصر 12.

 وقــد أكد مدير الفريق أنور محمد 
أن الفريــق يتطلــع لتقديــم نفســه 
أن  مضيًفــا  المطلــوب،  بالشــكل 
الفريق يســعى للوصول للجاهزية 
المناســبة التي يخوض من خالها 
البطولــة، مشــيًرا  هــذه  منافســات 
بشــكل  يتــدرب  الفريــق  أن  إلــى 
اإلعــدادي  البرنامــج  وفــق  يومــي 
الــذي وضعــه المــدرب الحجاجــي 
والــذي تتخللــه وديــات، موضًحــا 
أن الفريــق يمتلــك عناصــر محليــة 
الاعبيــن  منهــم  ومحترفيــن 
عبدالعزيــز العمري، هاني ابوالليل، 
ناجي فتحــي، محمــد عبدالرحمن 
وغانم ابوسمره، منوًها أن المدرب 
ســيعول على التشــكيلة المناســبة 
مباريــات  بهــا  ســيلعب  التــي 

المجموعــة، والتي ســيعتمد عليها 
إلحراز النتائج اإليجابية.

الشــيخ  ســمو  بطولــة  “إن  وقــال: 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
الرمضانيــة لكرة القدم، تعد إحدى 
أبرز البطوالت المحلية التي تمتاز 

بطابعهــا الخــاص، نظــًرا فــي أنهــا 
الكريــم  رمضــان  شــهر  فــي  تقــام 
وتحتضــن الشــباب البحرينــي في 
أبعــاد  ولهــا  الفضيــل،  الشــهر  هــذا 
القــدم  كــرة  لعبــة  تدعــم  رياضيــة 
البحرينية، وكذلك أبعاد اجتماعية 
تقــرب أبنــاء الوطــن مــن بعضهــم 
البعــض وتزيــد من أواصــر المحبة 
واأللفــة بينهــم، وتســاهم فــي بناء 
جســور من العاقــات االجتماعية، 
وتعزز في الوقت ذاته مبدأ الوالء 
والوطنيــة بيــن أبنــاء قــرى ومدن 
ــا فــي الوقت ذاته  المملكــة”، متمنيًّ
للقائميــن  والنجــاح  التوفيــق  كل 
فــي  البطولــة  هــذه  تنظيــم  علــى 
إلنجــاح  ســموه  تطلعــات  تحقيــق 

هذه النسخة.

الوطنــي  المــدرب  الفرســان  فريــق  ويقــود 
لــه  صــاح عبدالجليــل جابــر، والــذي ســبق 
العمــل فــي الفئــات العمريــة بنــادي المنامــة، 
، فيمــا يــرأس الجهــاز اإلداري مديــر الفريــق 

محمد يوسف حمادة.
صــاح  الفرســان  فريــق  مــدرب  أوضــح 
عبدالجليــل جابــر والذي ســبق لــه العمل في 
الفئــات العمريــة بنــادي المنامــة كمــا يشــغل 
ــا منصــب مســاعد مــدرب الفريق األول  حاليًّ
لكــرة القــدم بنادي االتحــاد أوضح أن فريقه 
دشــن تحضيراتــه لدورة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد الرمضانيــة منــذ مــارس مــن العــام 
الماضــي وأن الجهــاز اإلداري يرأســه محمــد 
حمــادة.  وذكــر صــاح عبدالجليــل أن فريق 
تحضيراتــه  سلســلة  فــي  اســتمر  الفرســان 
فــي  يكثفهــا  أن  قبــل  للــدورة،  اإلعداديــة 
المرحلة األخيرة، إذ شــهدت الفترة الماضية 
خــوض العديــد مــن المباريــات الوديــة بينها 
أمــام الفريق األول لنــادي االتحاد، باإلضافة 

إلى فريق الحجر وفريق نوماس.

وأكد مدرب الفريق أن الهدف من المشــاركة 
أن يكــون الفريــق رقًما صعًبا في المجموعة، 
مشــيًرا إلــى أن العبيــه ســيعملوا علــى بــذل 
قصــارى جهدهــم مــن أجــل تحقيــق النتائــج 
اإليجابيــة. وذكر المــدرب صاح عبدالجليل 
أن المشــاركة في النســخة الـ 12 تعد الرابعة 
لفريقــه، مؤكــًدا أن الفريق ليس بغريب على 
األجواء، ومشــيًرا إلى التطلع للمســاهمة في 
تقديــم مســتويات تليــق بســمعة الــدورات، 
وأشــهر  وأقــوى  أفضــل  مــن  واحــدة  وهــي 

الدورات على مستوى المنطقة.
فريقــه،  فــي صفــوف  الاعبيــن  أبــرز  وعــن 

أوضح صاح عبدالجليل أن الفرســان يضم 
فــي تشــكيلته خــال هــذه النســخة عدد من 
الاعبين البارزين أمثال حسين أحمد سبت، 
أحمــد محمــد ســلمان، حســين عبدالرســول 

الملك، باإلضافة إلى أيمن محسن سبت.
وفيمــا يخــص الاعبيــن المحترفيــن الذيــن 
ســيعزز بهــم تشــكيلة فريقــه، أكــد المــدرب 
صــاح وجود محــاوالت متعــددة مع العبي 
األنديــة المحليــة فــي دوري ناصــر بــن حمــد 
عــدم  رســائل  انتظــار  إلــى  مشــيًرا  الممتــاز، 
الممانعــة مــن األنديــة بحســب مــا تقتضيــه 

لوائح الدورة.

جرناس يواصل التحضيرات إعداد مبكر لفريق الفرسان

تدريبات فريق جرناستدريب فريق صقور البحرينتدريب الفخار

مدرب فريق جرناس

“صقور البحرين”... بطموح التعويض

قــال قائــد فريق صقور البحرين الشــيخ ســعود بن فيصل 
آل خليفــة: “إن الفريــق يشــارك للمرة الرابعــة على التوالي 
في منافسات بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الرمضانية لكرة القدم. فقد قدم الفريق نفسه بشكل جيد 
في أول مشاركتين ونجح في العبور لدور الثمانية، إال أن 
مشــاركته الثالثــة فــي النســخة الماضية لــم يحالفه الحظ 

فــي تجــاوز عقبــة الــدور األول. وفي هذه النســخة يطمح 
الفريــق لتجــاوز مرحلــة الــدور األول ومواصلــة المنافســة  

في األدوار النهائية والوصول ألبعد نقطة”.
وأشــار الشــيخ ســعود بن فيصــل آل خليفة إلــى أن إعداد 
الفريــق كان قصيــًرا للمشــاركة فــي هــذه النســخة مقارنــة 
بالنســخ الماضية، ولكن الجهاز الفني عوض ذلك بتكثيف 

عدد المباريات لرفع جاهزية الاعبين، موضًحا أن الفريق 
عــّول علــى االســتقرار الفنــي من خال دعم بقــاء المدرب 
الفريــق،  قيــادة  لمواصلــة  خليفــة  ســعد  الوطنــي محمــد 
موضًحــا أن الفريــق يمتلــك عــدًدا مــن العناصــر المحليــة 
الــدوري  مــن  محترفيــن  مــع  التعاقــد  إمكانيــة  ويــدرس 

المحلي.

ودية بين نوماس والفرسانفريق الفخار

من تدريبات الفريقفريق صقور البحرين



قمة مرتقبة
يدخــل أياكــس أمســتردام الهولنــدي الــدور نصــف النهائــي لمســابقة دوري أبطال 
أوروبــا فــي كــرة القــدم، مــن دون خــوف بعدمــا أقصــى ريــال مدريــد اإلســباني 
ويوفنتــوس اإليطالــي، آمــا فــي إضافــة توتنهــام اإلنجليــزي الى ضحايــاه عندما 

يحل ضيفا عليه ذهابا في لندن اليوم الثاثاء.

وقال حارس أياكــس الكاميروني أندري 
أونانــا )23 عامــا( “مــع الوقــت والنتائــج، 
بتنــا نؤمــن )بالقــدرة علــى الذهــاب بعيدا 
فــي المســابقة( وال زلنــا نؤمــن. لكــن لــم 
يحســم أي شــيء حتــى اآلن، وتنتظرنــا 
مواجهتــان صعبتــان ضد توتنهــام. علينا 
أن نتحضــر بشــكل جيد ونظهــر أننا على 

قدر التحدي”.
اليــوم  مبــاراة  ســيخوض  توتنهــام  لكــن 

علــى ملعبــه الجديــد، وهــو األكبــر ألحــد 
األنديــة فــي العاصمــة اإلنجليزيــة، فــي 
غيــاب ورقتيــه الهجوميتيــن المتمثلتين 
مــن  يعانــي  الــذي  كايــن  هــاري  بهدافــه 
إصابــة فــي الكاحــل يتوقــع أنهــا وضعت 
حــدا لموســمه، والكــوري الجنوبي ســون 

هيونغ-مين بداعي اإليقاف.
ويتألــق فــي تشــكيلة أياكــس أكثــر مــن 
فرانكــي  األلعــاب  بصانــع  بــدءا  العــب 

الــى برشــلونة  الــذي ســينتقل  دي يونــغ 
اإلســباني بنهاية الموســم الحالــي مقابل 
75 مليــون يــورو، باإلضافة الــى المدافع 
الصلــب ماتيــس دي ليخــت الــذي يحمل 
والصربــي   ،19 الـــ  بعمــر  القائــد  شــارة 
دوســان تاديتش والمغربي حكيم زياش 

والبرازيلــي دافيد نيريــس، وهم العبون 
يثيرون اهتمام أندية كبرى في أوروبا.

كمــا يعــول المــدرب إريــك تــن هــاغ على 
عــدد مــن العبي الخبــرة أبرزهــم المدافع 
دالــي بلينــد والهــداف المخضــرم كالس 

يان هونتيالر.

فــي المقابــل، يعتبــر تواجــد توتنهام في 
للمــرة  القاريــة  المســابقة  نهائــي  نصــف 
األولــى منــذ 1962، إنجازا ألن الفريق لم 
يتعاقــد مــع أي العــب في مطلع الموســم 
األرجنتينــي  مدربــه  واضطــر  الحالــي 
ماوريتســيو بوكيتينــو الــى التعامــل مــع 

اإلصابــات الكثيــرة التــي طالــت الفريــق 
على مدار الموسم.

مانشســتر  إزاحــة  فــي  توتنهــام  ونجــح 
ســيتي، أحــد أفضــل الفــرق فــي أوروبــا 
بفــارق  النهائــي  ربــع  الــدور  فــي  حاليــا، 
األهــداف المســجلة خــارج أرضــه، اذ فاز 
عليه في لندن -1صفر ذهابا، وخسر إيابا 

4-3 في مباراة دراماتيكية.
ويتطلــع بوكيتينــو الــى أن يصبح فريقه 

من بين النخبة محليا وقاريا.
وقــال فــي هــذا الصــدد “يتعيــن علينا ان 
نكــون  أن  يجــب  كبيــر.  كنــاٍد  نتصــرف 
منافســين علــى األلقاب الكبيــرة، أن نبدأ 

بالتفكير بالحقبة الجديدة”.

جـوارديـوال متفـائـل

وكاالت

ال يــود بيــب جوارديــوال مدرب مانشســتر ســيتي الحديث باســتخدام ”لــو“ أو ”ربما“ مع 
وصــول المنافســة المقاربــة والمثيــرة علــى لقب الــدوري اإلنجليزي الممتــاز لكرة القدم 

إلى آخر جولتين.

ويثــق المــدرب اإلســباني أن ســيتي، الــذي 
نجــا مــن اختبــار صعب فــي ملعــب بيرنلي 
بالفــوز 0-1 يــوم األحــد، اقتــرب من حســم 
اللقــب وقتل حلم ليفربــول صاحب المركز 
بنقطــة  القمــة  عــن  يتأخــر  الــذي  الثانــي 
واحدة. وسيلعب سيتي ضد ليستر سيتي 
فــي اســتاد االتحــاد في الســادس من مايو 
قبل أن يحل ضيفا على برايتون آند هوف 
ألبيون المتعثر في آخر مباراة في الموسم 

بعد ذلك بستة أيام.
التحلــي  علينــا  ”يجــب  جوارديــوال  وقــال 
بالهــدوء فــي آخر مباراتين. لن نلعب حتى 
يوم االثنين المقبل لذا سنأخذ راحة لفترة 

بسيطة ونتعافى.
”ثــم ســنواجه ليســتر وهــو أحد مــن الفرق 
الموهوبــة فــي خطــي الوســط والهجــوم. 
يجــب علينــا الحصــول علــى ثــالث نقــاط 

لكــي نذهب لتحقيق االنتصار في برايتون 
لالحتفــاظ  ســنحتاجها  النقــاط  وهــذه 
علــى  ضيفــا  ليفربــول  ويحــل  باللقــب“. 
نيوكاسل يوم السبت المقبل ثم يستضيف 
ولفرهامبتــون واندرارز في ختام الموســم 
وبينمــا كان فريــق المــدرب يورجــن كلــوب 
يرغــب فــي تعثر منافســه في اســتاد ترف 

مور أظهر سيتي عزيمته.
وانتظــر ســيتي حتــى الدقيقــة 63 ليحــرز 
ســيرجيو أجويــرو هــدف الفــوز الــذي تــم 
احتســابه بعد اللجوء إلــى تكنولوجيا خط 
المرمــى. وقــال جوارديــوال ”فوز مســتحق 
والنتيجــة  الفــرص  مــن  العديــد  وصنعنــا 
-1صفر انرطيس يتلا ةقيرطلاب ديعس انأ .         

.ةارابملا ىلع اهب
”لــم تحتســب ركلــة ركنيــة ضدنا. لــم نقدم 
للمنافــس الكثيــر فــي الشــوط األول ســوى 

علــى  ســيطرنا  دقائــق.  عشــر  أو  لخمــس 
المباراة بعد االستراحة وحددنا إيقاعا آخر 

وصنعنا ثالث أو أربع أو خمس فرص“.
وتابع ”اللعب ضد )بيرنلي( ليس ســهال ألنه 
فريق صلب. )بيرنلي( دافع بعشــرة العبين 
فــي منطقة الجزاء. األمر ليس ســهال لكننا 
حققناه“. ولم تكن إشادة المدرب اإلسباني 

بمهاجمــه أجويــرو مفاجئــة بعدمــا أصبــح 
الالعــب األرجنتيني هو ثاني من يحرز 20 
هدفا على األقل في ســتة مواســم أو أكثر 

في الدوري الممتاز.
وقال جوارديوال ”إنه أســطورة. يفعل ذلك 
طيلــة الوقــت ويحــرز أهدافــا مهمــة. إنــه 

العب مذهل“.

بيب جوارديوال

وكاالت

وكاالت

اختيــر مدافــع ليفربــول الدولــي الهولنــدي 
فيرجيل فان دايك أفضل العب في الدوري 
اإلنجليــزي الممتاز لكرة القدم هذا الموســم 
مــن قبل رابطــة الالعبين المحترفين خالل 

حفلها السنوي األحد في لندن.
وخلــف فــان دايــك )27 عامــا( الــذي تفــوق 
على مهاجم مانشستر سيتي الدولي رحيم 
ســترلينغ، زميلــه الدولــي المصــري محمــد 
صــالح الذي نــال الجائزة العام الماضي في 

موسمه األول مع ليفربول.
الــذي  العالــم  فــي  مدافــع  أغلــى  وســاهم 
انضــم الــى الفريــق األحمر فــي يناير 2018 
مــن ســاوثمبتون مقابــل 75 مليــون جنيــه 
اســترليني )87 مليــون يــورو(، فــي الحفاظ 
هــذا  مــرة   20 فريقــه  شــباك  نظافــة  علــى 
الموســم، ودخــول مرمــاه 20 هدفــا فقــط 
فــي الــدوري الممتــاز، وبلوغــه الــدور نصف 

النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وهيمــن ليفربول ومانشســتر ســيتي اللذان 
يتنافســان بقــوة هــذا الموســم علــى لقــب 
التــي  المرشــحين  الئحــة  علــى  الــدوري، 

أدرجــت  حيــث  الماضــي،  الســبت  أعلنــت 
أســماء ثالثة من العبي سيتي في الالئحة 
النهائيــة المؤلفــة مــن ســتة مرشــحين، هي 
لســترلينغ والمهاجــم األرجنتيني ســيرخيو 
أغويــرو والجناح البرتغالي برناردو ســيلفا، 
دايــك  فــان  ليفربــول  العبــي  جانــب  إلــى 

والدولــي الســنغالي ســاديو مانيــه، ونجــم 
تشلسي الدولي البلجيكي إدين هازار.

أفضــل  جائــزة  عامــا(   24( ســترلينغ  ونــال 
مانشســتر  فــي  زميلــه  علــى  واعــد  العــب 
ســيتي الدولــي األلمانــي لوروا ســانيه الذي 

ظفر بالجائزة العام الماضي.

فيرجيل فان دايك

األفضـــل

sports@albiladpress.com
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وكاالت

أكــد رافائيــل بينيتيــز، المديــر الفنــي لنيوكاســل، بــأن فريقه ســيدخل 
المبــاراة المقبلــة أمــام ليفربــول، من أجل محاولة تحقيــق الفوز، دون 

النظر إلمكانية ضياع اللقب من الريدز.

للفــوز  ليفربــول  ويحتــاج 
بالمباراتيــن المقبلتيــن، مــع تعثــر 
مانشســتر ســيتي فــي لقــاء، مــن 
أجــل التتويــج باللقب، وســيصدم 
يقــوده  الــذي  بنيوكاســل،  الريــدز 

بينيتيز، مدرب ليفربول السابق.
تصريحــات  فــي  بينيتيــز،  وقــال 
“ميــرور”  صحيفــة  أبرزتهــا 
مــا  فعــل  “ســنحاول  البريطانيــة: 
قمنــا بــه علــى مــدار هذا الموســم، 

وأن نحاول الفوز بالمباراة”.
ملعبنــا  فــي  “ســنلعب  وأضــاف 
وأمــام جماهيرنا، وســنحاول بذل 
قصــارى جهدنــا، مــن مســؤوليتي 
االهتمام بنوكاســل، وإذا كنت في 
الجانــب اآلخــر، تتوقــع أن يبــذل 
وأن  جهــده  قصــارى  المنافــس 
يحــاول المدرب تقديــم أقصى ما 

لديه”.

وتابع “أنا سعيد بالفعل بالجماهير، 
ســواء مــن يســاندونا فــي ملعبنــا 
الجماهيــر  خاصــة  خارجــه،  أو 
التــي تأتــي مــن مســافات بعيــدة 
لتدعيم الفريق ومدربه، أنا ســعيد 
حًقــا بذلــك”. وحــول مســتقبله مع 
كان  “إذا  بينيتيــز  الفريــق، صــرح 
لدينــا أيــة أخبــار ســنعلم الجميــع 
بذلــك، نأمل أن يكــون لدينا بعض 
االجتماعــات في األســبوع المقبل 
ثــم ســنرى مــاذا ســيحدث، يجــب 
أن يكــون ذلك عاجالً وليس آجالً، 

ألن ذلك مفيد للطرفين”. 
ويتصدر مانشســتر سيتي جدول 
 92 برصيــد  البريميرليــج  ترتيــب 
نقطــة بفــارق نقطــة واحــدة عــن 
نقطــة،  ال91  صاحــب  ليفربــول 
فقــط  مباراتيــن  يتبقــى  فيمــا 

للفريقين، لمعرفة الفائز باللقب.

بينيتيز يتوعد ليفربول

قــال أولــي جونــار سولشــار مــدرب مانشســتر يونايتــد إن ديفيــد دي خيــا يملــك 
شــخصية قويــة ســتدفعه للتعافــي مــن ارتــكاب األخطاء فــي األســابيع األخيرة 
وأكد أنه ال ينوي اســتبعاد حارســه اإلسباني من اللعب في آخر جولتين بالدوري 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فــي  خيــا  لــدي  خطــأ  أحــدث  وتســبب 
تشيلســي.  مــع   1-1 يونايتــد  تعــادل 
وتقــدم خوان ماتا بهــدف ليونايتد قبل 
أن ترتــد تســديدة أنطونيو روديجر من 
الحــارس اإلســباني ويتابعهــا ماركــوس 

ألونسو إلى داخل المرمى.
وارتكــب دي خيــا مؤخــرا أخطــاء غيــر 
معتــادة لكــن سولشــار قال إنــه ال يمكن 
إلقاء اللوم على الحارس اإلســباني في 

معاناة الفريق.
وقال سولشــار لوســائل إعالم بريطانية 
”ليس لدي أي شكوك حوله ألنه صاحب 

كان  أنــه  يعــرف  هــو  قويــة.  شــخصية 
يســتطيع التصــدي لهذه التســديدة لكن 

هذه هي كرة القدم“.
واســتمر يونايتــد فــي المركــز الســادس 
وتقلصــت  نقطــة   65 برصيــد  بالــدوري 
الذهبــي  المربــع  فــي  الوجــود  آمــال 
إذ  أوروبــا  أبطــال  دوري  إلــى  والتأهــل 
يتأخــر بثــالث نقــاط عن تشيلســي رابع 

الترتيب.
وقــال المدرب النرويجي ”خطف ديفيد 
طويلــة  لفتــرة  تألقــه  بســبب  األضــواء 
وهــو اآلن يمــر بمرحلــة يشــعر فيهــا أنه 

يستطيع أن يظهر بشكل أفضل.
اللــوم  إلقــاء  بــأي حــال  يمكــن  ”لكــن ال 
عليــه ألنــه أنقذنــا في كثير مــن المرات. 
ســأتحدث إلــى ديفيــد كما أفعــل عندما 

يلعــب بشــكل رائــع.. هــو ليــس الســبب 
وراء وجودنا في المركز السادس“.

وسيلعب يونايتد في آخر جولتين أمام 
هدرسفيلد تاون وكارديف سيتي.

وكاالت

سولشار يثق بعودة دي خيا

ديفيد دي خيا

وكاالت

أعلــن فريــق أالنياســبور خامــس الــدوري التركــي لكــرة القدم اإلثنيــن وفاة 
العب وســطه المهاجم الدولي التشــيكي جوزيف سورال في حادث حافلة 
خــال العــودة مــن قيصــري حيــث خاض مبــاراة في الــدوري ضــد قيصري 

سبور )1-1(.

وأوضــح نــادي أالنياســبور فــي بيان 
أن “العبنا التشــيكي جوزيف سورال 
فــي  تعــرض إلصابــة خطيــرة  الــذي 
تقــل  كانــت  صغيــرة  حافلــة  حــادث 
ســبعة من العبينا )...(، لم يتم إنقاذه 
علــى الرغم مــن كل الجهود المبذولة 

في المستشفى”.
ووقــع الحــادث ليلــة األحــد االثنيــن 
رحلتــه  فــي  أالنياســبور  عــودة  بعــد 
 )1-1( ســبور  قيصــري  لمواجهــة 
فــي المرحلــة الثالثيــن مــن الــدوري 

التركي.
األناضــول  أنبــاء  وكالــة  وبحســب 
عامــا(   28( ســورال  فــإن  الرســمية 
وستة من زمالئه في الفريق اختاروا 

اســتئجار حافلــة صغيــرة خاصــة مع 
ســائق للعــودة إلــى أالنيــا، فيمــا عــاد 
بقية الالعبين وأعضاء الجهاز الفني 
على متن حافلة الفريق أو سياراتهم 

الخاصة.
ووفًقا للمصدر ذاته، أصيب الالعبون 
الســتة اآلخرون في الحافلة بجروح 
طفيفــة. وتم احتجاز ســائق الحافلة 

الصغيرة وفتح تحقيق.
وفــي حديثــه إلــى الصحافييــن أمام 
المستشــفى حيث تم نقــل الالعبون، 
حســن  أالنياســبور  رئيــس  قــال 
الرغــم  علــى  “لألســف،  كافوســوغلو 
من وجود ســائقين، فقد غلب عليهما 

النوم وحصل الحادث”.

وفاة العب تشيكي

حقق الفرنسي زين الدين زيدان، 
المديــر الفني لريــال مدريد، رقما 
مســيرته  فــي  مــرة  ألول  ســلبيا 
الملكــي،  الفريــق  مــع  التدريبيــة 
فايكانــو،  رايــو  مواجهــة  خــالل 
يــوم األحــد، التي خســرها فريقه 
بهــدف دون رد، لحســاب الجولــة 

ال35 من الليجا.
وفشل ريال مدريد في التسجيل 
خــالل مباراتيــن متتاليتيــن، فــي 
كل المســابقات، ألول مــرة تحــت 

قيادة زيدان كمدير فني.
وكان الفريــق الملكــي قــد ســقط 
الســلبي، ضــد  التعــادل  فــي فــخ 
خيتافــي بالجولــة الماضيــة مــن 

الليجا.

وبهذا االنتصار، رفع رايو  «
فايكانو رصيده إلى النقطة 
31، ليقفز للمركز ال19 في 

جدول ترتيب الليجا، بعدما 
كان في ذيل المسابقة، بينما 

تجمد رصيد الريال عند 65 
نقطة، في المركز الثالث.

وكاالت

رقم سلبي

رافائيل بينيتيز

الثالثاء 30 أبريل

دوري أبطال أوروبا
ذهاب نصف النهائي

اياكستوتنهام 22:00
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إعداد: هبة محسن

البحريــن   - الكويتــي  التمويــل  بيــت  أعلــن 
عــن فوز ســمير عبــد الحق إســماعيل بثالث 
جائزة كبرى لعام 2019 من حساب التوفير 
يبلــغ قدرهــا  والتــي  “لبشــارة”  االســتثماري 
إلــى  باإلضافــة  أمريكــي،  دوالر   50,000
حصــول 40 فائــزًا علــى مبلــغ 1,000 دوالر 
لــكٍل منهــم، كمــا ربــح 60 مــن عمــاء بيتــك 
من الفئات الخاصة وهي: “نسائنا” و”عيالنا” 
و”مدخرينــا” و”بطاقاتنــا” و”جزيــل” و”فيفا” 
جوائز بقيمة 500 دوالر أمريكي لكل منهم، 
وعليــه فقد بلــغ إجمالي عــدد الفائزين 101 
عميــل لشــهر مــارس. وتــم إجــراء الســحب 
بالمقر الرئيســي في مركز البحرين التجاري 
الصناعــة  وزارة  إشــراف  تحــت  العالمــي، 
مــن  عــدد  وبحضــور  والســياحة  والتجــارة 

أعضاء الفريق اإلداري. 
وصــرح نائب رئيــس المجموعــة المصرفية 
الكويتــي– التمويــل  بيــت  فــي  لألفــراد 

البحريــن حســن بوعلــي، قائــاً: “يســرنا أن 
إســماعيل  عبدالحــق  ســمير  الســيد  نهنــئ 
علــى فــوزه بالجائزة النقديــة الكبرى الثالثة 
ونشــكره على مشــاركته وثقته في حســاب 
“لبشــارة”، حيث أصبحــت العامة التجارية 

حســابات  أفضــل  مــن  واحــدة  “لبشــارة” 
التوفير االستثماري في المملكة”.

وعبر سمير عبدالحق إسماعيل عن سعادته 
بهــذا الفــوز المفاجــئ قائــاً: “قمــت باختيار 
بيتك-البحريــن علــى وجــه التحديــد نظــرًا 
لكونــه  باإلضافــة  المقدمــة  الجوائــز  لتمّيــز 
يمنــح عوائــد شــهرية مجزيــة. وإنــي أتطلع 
الفــوز مــرة أخــرى عــن طريــق زيــادة  إلــى 
مــدة ومبلــغ اســتثماري، كمــا أرغــب بدعــوة 

الجميــع لفتــح حســاب لبشــارة عبــر منصــة 
“جزيل” اإللكترونية لُيصبحوا من مجموعة 

الفائزين المحظوظين بشقة فاخرة”.
االســتثماري  “لبشــارة”  حســاب  ويتميــز 
المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية 
بتقديمــه فــرص ربــح وفيــرة للفــوز بجوائز 
الكبــرى  الجوائــز  تتضمــن  التــي  قيمــة، 
والجوائــز الشــهرية باإلضافــة الــى الجوائــز 
الخاصــة للعديــد مــن الفئــات. حيــث يتأهل 

عنــد  الشــهرية  الســحوبات  فــي  العمــاء 
ادخــار مبلغ 50 ديناًرا، أو ما يعادله بالدوالر 
األمريكــي لمــدة 30 يوًما علــى األقل. كذلك 
يــزداد عــدد فــرص الزبائــن فــي الســحوبات 
كلمــا زادت فتــرة االســتثمار حيــث يحصــل 
الزبائــن علــى فرصتين عند االســتثمار لمدة 
180 يوًمــا وإذا بلغــت فترة االســتثمار 360 
يوًمــا يحصــل العمــاء علــى 3 فــرص فــي 

السحوبات.

ــارة” ــشـ ــبـ ــن حـــســـاب “لـ ــ ــث م ــالـ ــثـ ــي الـــســـحـــب الـ ــ ف

سمير إسماعيل يفوز بـ 50 ألف دوالر

نجح ريف أكوا سبا في ترسيخ موقعه الرائد ضمن قطاع الترفيه واالسترخاء 
من خالل فوزه باثنين من أهم جوائز السبا المحلية الفاخرة لعام 2019، حيث 

حصل على جائزة السبا الرجالي وسبا ريزورت المفضل لدى الزوار. 

وتــم اإلعــان عــن ذلــك خــال حفل 
 OHLALA Spa & Wellness
Awards Bahrain لعام 2019 والذي 
أقيــم فــي قلب جزيــرة الريــف، وقد 
حضرهــا عدد من الــرواد والمؤثرين 
والرؤساء البارزين في صناعة السبا 
والضيافــة، مــا يؤكد التــزام المنتجع 
بتزويــد النــزالء بتجربة ســبا فاخرة 
ال  وخدمــات  اســتثنائية  ومرافــق 

تشوبها شائبة.
وصــرح المديــر العــام لمنتجــع الريف 
قائاً روكو سانتوبيترو “نحن سعداء 

وفخورون بهذا اإلنجاز األخير، ونحن 
متحمسون جدًا إلطاق الستار قريًبا 
 CLUB فــي  لدينــا  ســبا  أحــدث  عــن 
HOUSE، إذ ســيعد إضافــة جديــدة 
وفاخرة للمجموعة، وســيقدم العديد 
مــن الباقــات العاجيــة باإلضافة إلى 
يمنــح  مــا  فريــدة،  خيــارات  تقديــم 
الضيــوف تجــارب أكثــر إثــارة ومتعة 
وســيواصل  المقبلــة.  األشــهر  خــال 
منتجــع الريف جهــوده لتوفير مرافق 
أعلــى  األولــى وضمــان  الدرجــة  مــن 

مستويات رضا النزالء”.

“ريف أكوا” يفوز بجائزتين محليتين

افتتحت مجموعــة غرناطة العقارية المعرض 
الســنوي “بازار ســار” الذي نظمه صندوق ســار 
الخيــري واســتمر لمــدة ثاثــة أيــام. المعــرض 
البحرينييــن  الباعــة  مــن  كبيــًرا  عــدًدا  ضــم 
الذيــن قدمــوا المنتوجــات المحليــة وبأســعار 
مخفضة بمناســبة شــهر رمضان المبارك. مدير 
التســويق والعاقــات العامة أحمــد حبيب أكد 
المشــروع  هــذا  أن  المعــرض  افتتاحــه  خــال 
علــى  لإلطــاع  فرصــة  المشــابهة  والمشــاريع 
اإلبداعــات البحرينيــة، ودعمنــا للمعرض يأتي 
من منطلق رؤيتنا في دعم المشاريع الوطنية 
التــي تســهم فــي الشــراكة المجتمعيــة وتعــزز 
قــدرة البحرينــي في اإلنتاج واإلبداع، مشــيًدا 
بحفــاوة االســتقبال وحســن الضيافــة من قبل 
أهالــي ســار الكــرام وإدارة المعــرض الناجحــة 
تحت إشراف صندوق سار الخيري وكوادره.

مــن جانبه قــال رئيس مجلس أمنــاء صندوق 
ســار الخيري ســيد صاح علــوي إن الصندوق 
العقاريــة  غرناطــة  يشــكرون  ســار  وأهالــي 
لألعمــال  المســتمر  ودعمهــا  مســاهمتها  علــى 

الخيريــة، وعــن المعرض أكد الســيد صاح أن 
الصنــدوق قــدم هذا المشــروع إلتاحة الفرصة 
لألســر البحرينيــة المنتجــة لعــرض منتجاتهــم 
المنتجــات  هــذه  عــرض  أن  إلــى  باإلضافــة 
مــع  تزامنــا  مخفضــة  بأســعار  كان  للجمهــور 
حلول شهر رمضان المبارك، وسيكون ريع هذا 

المشــروع لألســر المتعففة، مؤكًدا أن صندوق 
ســار حــرص هــذا العــام علــى اســتقطاب عــدد 
أكبــر مــن الباعــة خصوًصــا وأننــا شــهدنا إقباال 
وتفاعــًا كبيًرا في المعرض الســابق من خال 
الباعــة والجمهور وحرصنا على تقديم نســخة 

أفضل هذا العام.

ســيدات  بجمعيــة  الثقافيــة  اللجنــة   نظمــت 
األعمــال  ســيدة  برئاســة  البحرينيــة  األعمــال 
مريم  العريض ورشــة عمل شيقة تحت عنوان 
المــدرب  قدمهــا  واإلتيكيــت”  “البروتوكــول 

 واإلعامي محمد القوتي بمقر الجمعية.
وقالــت العريــض فــي تصريــح بهــذه المناســبة 
أن الورشــة كان لهــا أثــرا إيجابيا فــي التعريف 
 بالعديــد مــن األمــور التــي تهــم قطــاع واســع 
مــن ســيدات األعمــال البحرينيات فيمــا يتعلق 
واإلتيكيــت،  البروتوكــول  وأصــول   بقواعــد 
مفاهيــم  بعــدة  التعريــف  إلــى  هدفــت  حيــث 
على  رأســها ترســيخ الهوية البحرينية األصيلة 
والمميــزة لســيدة األعمــال البحرينيــة، التعرف 
 علــى المفهــوم الشــامل لعلــم وفــن اإلتيكيــت 
والبرتوكــول،   التعــرف علــى قواعــد األســبقية 
بيــن  األشــخاص في مملكــة البحريــن، التعرف 
للمناســبات  البحرينــي  اللبــاس  إتيكيــت  علــى 
 المختلفــة... وغيرهــا مــن قواعــد البروتوكــول 

التي قدمها الخبير محمد القوتي. 
  وقدمــت جناحــي درعا تذكاريا لمقدم الورشــة 

علــى  حضــوره  وشــكرته  القوتــي،  محمــد 
ومســاهمته فــي إثراء عضــوات الجمعية بهذه 
المعلومــات القيمــة.   مــن جانبــه قــدم القوتــي 
جناحــي  أحــام  الجمعيــة  لرئيســة  الشــكر 
العريــض،  مريــم  اللجنــة  الثقافيــة  ورئيســة 
كمــا أثنــى علــى الحضــور فــي جمعية ســيدات 
الورشــة  مــع  وتفاعلهــن  األعمــال  البحرينيــة 

والمعلومات التي قدمت والتي شملت مناحي 
والبروتوكــول  اإلتيكيــت  مختلفــة  لقواعــد 
فــي المراســم والحفــات واللقــاءات الخاصــة، 
للملــوك  والرؤســاء والزعمــاء، وفي المناســبات 
الســيارات  ركــوب  فــي  والعاديــة،  الخاصــة 
والمناســبات  والزيــارات  والمــأكل  والمشــرب 

العامة والخاصة وغيرها. 

المـعــرض ضــم عــدًدا كبيــًرا مــن البـاعــة البحرينيـيــن ــاس الــبــحــريــنــي” ــب ــل ــت ال ــي ــك ــي ــاول “إت ــن ــت ورشــــة ت

“غرناطة” ترعى “بازار” سار السنوي تعريف سيدات األعمال بـ “أصول البروتوكول”
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مــن  الجديــد  المنتــج  تدشــين  تــم 
“كاســترول للزيــوت” لســيارات )أس يو 
الدفــع  وســيارات  العائليــة   )SUV فــي 
للتطــور  نظــرا  ذلــك  ويأتــي  الرباعــي 
الهائل في صناعة الســيارات وتحسين 
األداء مــن خال جودة المنتج الجديد 
من ناحية، وتماشيا مع متطلبات سوق 
السيارات في البحرين من جهة أخرى. 
جــاء ذلك خــال الحفــل الســنوي الذي 
لعمائهــا  الكويتــي  مجموعــة  أقامتــه 
الدبلومــات  بفنــدق  البحريــن  بمملكــة 

شــركة  مــع  بالتعــاون  بلــو  راديســون 
كافــة  لــه  دعــت  والــذي  كاســترول، 
الشــركاء المتعامليــن معهــا فــي قطــاع 

الزيوت داخل البحرين.
القاهــا  ترحيبيــة  بكلمــة  الحفــل  بــدأ 
أحمــد  للمجموعــة  التنفيــذي  المديــر 
الكويتــي، بعدهــا توالت فقرات الحفل، 
وفــي الختام تم تكريم الشــركاء الذين 
تميزوا بإنتاجيتهم العالية خال العام، 
كمــا تــم تكريم باقــي الحضــور بتقديم 

الهدايا التذكارية لهم.

“الكويتي” و“كاسترول” تدشنان الزيت الجديد

تخريج متدربي ورشة الدوالب الخزفي
ــاط الشباب ــداد فــي أوسـ ــ ــارات األج ــه ــيــدويــة” تــطــور م ال ــرف  ــح “ال

بادرت إدارة الحرف اليدوية التابعة لهيئة البحرين للســياحة والمعارض بتخريج متدربي 
ورشــة الــدوالب الخزفــي التــي أقيمــت لمعلمــي ومعلمــات وزارة التربيــة والتعليــم، حيــث 
عقدت مراسم التخريج في مركز الجسرة للتدريب الحرفي، أحد أهم الوجهات السياحية 
فــي البحريــن التــي تســتعرض مختلــف الحــرف اليدويــة البحرينيــة األصيلــة التي مارســها 

األجداد وتوارثها األبناء على أيدي محترفيها أمام الزوار من المواطنين والسياح.

وأشــرف علــى تدريــب المشــتركين فيهــا كل 
مــن حســين عبدالرحيــم وميثم علــي، حيث 
شــملت المجموعــة التــي انخرطــت في هذه 

الدورة عدد 14 متدرًبا. 
بهــدف  الــدورة  هــذه  نفــذت  ثــم  وصممــت 
االرتقاء بالمهارات الحرفية التي تســري في 
العــروق البحرينية، وتعرف فيهــا المتدربون 
صنــع  تقنيــات  ومختلــف  أساســيات  علــى 
الفخــار، الحرفة التي اشــتهر بها البحرينيون 
مــن  عــدد  يمارســها  زال  وال  القــدم  منــذ 

المواطنيــن.  وتعلــم المتدربــون كذلك خال 
الــدورة كيفية التعامل مع المكون األساســي 
للفخــار وهــو الطيــن، وطريقة إعــداده وفهم 
خصائصــه، فــكان ذلــك الجزء األكثــر تعقيًدا 
والــذي اســتلزم منهم دقة التركيــز والحرص 
علــى اكتســاب أكبــر قــدر مــن المعرفــة مــن 

خال الممارسة التطبيقية. 
للتدريــب  الجســرة  مركــز  رئيــس  وعقــب 
الحرفي ياسر السيد، وذلك بمناسبة تخريج 
المتدربين في الدورة قائًا: “يسعدنا النجاح 

الكبيــر الذي تشــهده هذا النوع مــن الدورات 
التدريبية من معلمي المواد الفنية في وزارة 
التربيــة والتعليــم ويعــد هــذا األمــر مؤشــًرا 
البحرينيــة  الكــوادر  حــرص  علــى  إيجابًيــا 
لتنميــة مهاراتهــا وقدراتهــا ليكونــوا قادريــن 
علــى نقل هــذه المهارات للطــاب والطالبات 
واكتشــاف المواهب الفنيــة والحرفية لديهم 

ورعايتهــا ليكونــوا نــواة للجيــل القــادم مــن 
الحرفييــن”. ولطالما حرصــت هيئة البحرين 
للســياحة والمعــارض علــى إقامــة مجموعــة 
متكاملــة مــن الــورش والــدورات التعليميــة 
والتدريبيــة علــى مــدار العــام، والتــي يعكف 
علــى تقديمها أمهــر الخبــراء المختصين في 

العديد من المجاالت.

نظــم فنــدق قصــر اإلمــارات الفاخــر 
أخيــرًا، جولة ترويجية في البحرين، 
التقــى خالهــا مدير العاقــات العامة 
مــن  عــددا  العلــوي  محمــد  بالفنــدق 
للتعريــف  واإلعامييــن،  الصحفييــن 

بأهــم الخدمات والمزايا التي يقدمها 
لزواره وضيوفه.

“قصــر  ان  “البــاد”  لـــ  العلــوي  وقــال 
اإلمــارات يعــد أحــد المعالم الرئيســة 
فــي أبــو ظبــي، والــذي يقــدم الثقافة 

العربيــة وكــرم الضيافــة فــي أفضــل 
علــى  الحضــور  مطلعــًا  حاالتهــا”، 
للــزوار  خاصــة  ترويجيــة  عــروض 
القادميــن مــن البحرين خال موســم 

العيد والصيف القادم”.

وشــارك فــي اللقــاء، كل مــن رئيــس 
الزميــل  والمنوعــات  الثقافــة  قســم 
الصحفــي  والكاتــب  البحــار،  طــارق 
بالقســم السياســي والمحلي ابراهيم 

النهام.

“^” ضيفا على “قصر اإلمارات”
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سجل أن األوضاع المهنية تّتجه نحو منعطف 
آخر.

 تكون خّلًقا ومبدًعا وتعالج قضايا مالية.

تمارس جاذبية ساحرة وتملك قدرة على 
اإلقناع.

يمكن أن تواجه مشاكل بسيطة في الجهاز 
الهضمي.

تتعّزز األوضاع المهنية وتوحي إليك بأفكار 
جديدة.

تتحّسن الصحة كما المعنويات، وتعاود 
نشاطاتك.

تكبر تطلعاتك فترنو إلى منصب جديد لتعزيز 
موقعك. 

الظروف ملئمة للقيام بخطواتك، فكن جاهًزا.

يسعى بعضهم إلى توريطك في أمور غير مهمة.
 

إذا أقفل الباب في وجهك فل تضطرب وال تقم 
الدنيا.

يتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد.

تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

30 أبريل

 1975
 القوات الفيتنامية 

الشمالية تستولي 
على مدينة 
سايغون 

مسدلة 
الستار على حرب 

فيتنام.

انتهت نوال الزغبي، من 
غناء تتر مسلسل “بروفا”، 

للفنان أحمد فهمي 
واللبنانية ماغي بو غصن، 
حيث تحمل األغنية اسم 

“لما تحسبها”، والُمقرر 
 ”TeN“ عرضه عبر قناة

في رمضان.

tariq.albahar
@albiladpress.com

المهرجان يقدم 6 مسابقات و12 جائزة ويكرم عددا من النجوم

اليوم انطالق “العين السينمائي”

اإلماراتيــة  العيــن  مدينــة  اســتعدت 
الســينمائي  العيــن  مهرجــان  النطــاق 
الدولــي اليــوم الثاثــاء، بمشــاركة عــدد 
كبيــر من األفــام العربيــة المميزة، تحت 

شعار “سينما المستقبل”.
عامــر  للمهرجــان  العــام  المديــر  وقــال 
المهرجــان  فعاليــات  إن  المــري  ســالمين 
تفتتــح، بالجــزء الثاني من فيلــم “الكنز”، 
فــي عرضه العالمــي األول، والــذي يلعب 
ومحمــد  صبــري  هنــد  مــن  كل  بطولتــه 
رمضان وأحمد رزق ومحمد سعد وروبي 
وأمينــة خليل وهاني عادل وأحمد حاتم 
وغيرهم، حيث نشــرت النجمة التونسية 
هنــد صبــري عبــر حســابها علــى تويتــر، 
الفيلــم  عــرض  تفاصيــل  تعلــن  تغريــدة 

بالمهرجان.
أن  للمهرجــان  العــام  المديــر  وأضــاف 
برنامج “سينما التســامح” يأتي انسجامًا 
لدولــة  التســامح”  “عــام  أهــداف  مــع 
اإلمــارات، لتقديــم مجموعــة مــن األفام 
التــي تبــرز مفهــوم التســامح والتعايــش 
علــى أرض اإلمارات، منها “ناني” و”أرض 

التسامح” و”القلعة”.
برنامــج  االفتتاحــي  الحفــل  ويشــهد 
تكريم إنجازات الفنانين، على مســيرتهم 
الحافلة باإلنجازات الفنية والســينمائية، 
كل  تكريــم  يتــم  أن  المقــرر  مــن  حيــث 
مــن الممثلــة الكويتيــة حيــاة الفهــد التي 
مــن  العديــد  مســيرتها  خــال  قدمــت 
األدوار المميــزة، وكان أول فيلــم تشــارك 
عــام  بحــر”  يــا  “بــس  هــو  بطولتــه  فــي 
1971، وآخــر أفامهــا “نجد” عــام 2019، 

والســينمائي اإلماراتــي مســعود أمــر هللا 
فــي  وإبداعاتــه  بأفــكاره  ســاهم  الــذي 

النهوض بالسينما اإلماراتية.
كمــا تكــرم الــدورة األولــى مــن مهرجــان 
تقديــًرا  الفنانيــن  مــن  مجموعــة  العيــن 
والكاتــب  الطويلــة،  الفنيــة  لمســيرتهم 
اإلماراتي عبــد الرحمن الصالح، والممثل 

السعودي إبراهيم الحساوي.
وتتضمــن الــدورة األولى من المهرجان 6 
مســابقات، مــن ضمنها الســابقة الرســمية 
التــي يتنافــس بها 67 فيلًما، أما مســابقة 
“الصقر اإلماراتي” فتضم 5 أفام طويلة 
و18 فيلًما قصيًرا، بجانب مسابقة “الصقر 
الخليجــي” التــي تعطــي الفرصــة لصنــاع 
األفــام مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
عمــان،  وســلطنة  والبحريــن  والكويــت 
ومســابقة  الطويلــة،  باألفــام  للمشــاركة 
“الصقــر للفيلــم العربــي واألجنبــي”، التي 
يحــق لجميع الجنســيات االشــتراك فيها، 
لكن يشترط أن يكون المخرج مقيًما في 
اإلمــارات، وتقتصــر هــذه المســابقة على 

األفام القصيرة فقط.
للفيلــم  “الصقــر  مســابقة  توجــد  كذلــك 

وعــي  خلــق  تهــدف  التــي  المدرســي”، 
ســينمائي لــدى األجيــال الجديــدة، بينمــا 
برنامج “ســينما التســامح” يضــم 8 أفام 
تبــرز مفهــوم التســامح والتعايــش علــى 
إلــى برنامــج  أرض اإلمــارات، باإلضافــة 
“ســينما العالــم” الذي يضــم أيًضا 8 أفام 
ويحتفــي بعــدد مــن األفــام الســينمائية 
مــن كوريــا وبنغاديــش والهنــد واليابــان 
ســينما  علــى  التعــرف  بهــدف  وبلغاريــا، 
اآلخر، وتبادل الثقافات والعناصر الفنية.

جوائز
يقــدم المهرجان 6 مســابقات و12 جائزة 
وهي: مســابقة “الصقر الذهبي اإلماراتي 
لألفــام الطويلــة والقصيــرة” مخصصــة 
للمخرجيــن اإلماراتييــن، وتشــمل جائــزة 
درهــم،  ألــف   50 وقيمتهــا  فيلــم  أفضــل 
وجائــزة أفضل ممثــل إماراتــي أو ممثلة 
وقيمتهــا 20 ألــف درهــم، أما فئــة األفام 
فيلــم  أفضــل  جائــزة  فتضــم  القصيــرة 
وقيمتهــا 40 ألــف درهــم، وجائــزة لجنــة 
التحكيم وقيمتها 25 ألف درهم، وجائزة 
أفضــل ممثل إماراتي أو ممثلة وتبلغ 10 
آالف درهــم، باإلضافة إلــى جائزة أفضل 

فكرة فيلم وقيمتها 5000 درهم، وجائزة 
ألــف   20 وقيمتهــا  للطلبــة  فيلــم  أفضــل 

درهم إماراتي.
الخليجــي”  “الصقــر  مســابقة  وتتيــح 
فرصة المشــاركة أمام صنــاع األفام من 
الســعودية والكويت والبحرين وســلطنة 
جائــزة  وتقــدم  طويلــة،  بأفــام  عمــان، 
ألــف   40 وقيمتهــا  طويــل  فيلــم  أفضــل 
درهــم، وجائــزة أفضــل ممثــل أو ممثلــة 
جانــب  إلــى  درهــم،  ألــف   20 وقيمتهــا 
مسابقة “الصقر للفيلم العربي واألجنبي”، 
ويحــق لجميــع الجنســيات المقيمــة فــي 
علــى  وتقتصــر  فيهــا،  االشــتراك  الدولــة 
القصيــرة فقــط، وتقــدم جائــزة  األفــام 
ألــف   30 وقيمتهــا  قصيــر  فيلــم  أفضــل 
درهــم، وتأتــي المســابقة األخيــرة وهــي 
“الصقــر للفيلــم المدرســي” بهــدف خلــق 
وعــي ســينمائي لــدى األجيــال الجديدة، 
التي تشترط أال تزيد مدة الفيلم القصير 
على 10 دقائق، ويحق لجميع الجنسيات 
المشــاركة في هذه المسابقة، وهي تقدم 
جائــزة ألفضل فيلم بقيمة 15 ألف درهم 

إماراتي.

إبراهيم الحساوي فيلم الكنز 2 بوستر المهرجان

حياة الفهد في بس يا بحر عامر سالمين المري وهاني الشيباني

قالــت الفنانــة البحرينيــة فّي الشــرقاوي عــن جديدها الدرامي: لدي مسلســل 
“ال موســيقى فــي األحمــدي” نــص الكاتبة الرائعــة منى الشــمري والحائز على 
جائزة الدولة التشجيعية للمخرج المبدع محمد دحام الشمري، وهو من أهم 
وأجمــل األدوار التــي أديتهــا بحياتــي، وكان أكثرهــا تعًبــا وإرهاًقــا، وكان من 
أحامــي العمــل مع المخرج محمد دحام الشــمري، وهــي رواية رائعة، والدور 

ا، وتعمقت في تفاصيله وأتمنى أن يصل إلى الناس. أحببته جدًّ
أمــا المسلســل الثانــي الذي أشــارك به فهو مسلســل “أمــي دالل والعيال” وهو 
مختلف تماًما عن دوري في “ال موسيقى في األحمدي” فهو مسلسل عصري 
بــه كثيــر مــن اإلثارة والتشــويق والدراما، نــص عبدالعزيز الحشــاش وإخراج 

سلطان خسروه.

الشرقاوي: أجمل أدواري مع دحام
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 1978
الرحالة الياباني أويمورا ناؤمي يصل إلى نقطة القطب الشمالي.

1980
 الملكة جوليانا ملكة هولندا تتنازل عن العرش البنتها األميرة بياتريكس.

1984
توقيع أول اتفاق للتعاون االقتصادي بين الواليات المتحدة والصين.

 1992
 المنظمة األوروبية للفيزياء تعلن أن خدمة الواب خالية من الرسوم وباستطاعة الكل استخدامها.

 2004
 إندونيسيا تعاود إلقاء القبض على الداعية اإلسامي أبو بكر باعشير.
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نشــر الممثل الســوري قصي خولي مقطع فيديو عبر صفحته 
الخاصــة على أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي ظهر فيه 
برفقة الممثل الســوري معتصم النهار من كواليس تصوير 

مسلسلهما الرمضاني “خمسة ونص”.
وعّلق خولي على الفيديو بالقول، أنا الموقع أدناه غمار الغانم 

أقر وأعترف بأنني سرقتو للموبايل والتابع للضحية جاد وعلى 
عينك يا تاجر. ُيشار إلى أن الممثل السوري قصي خولي يعود هذا 

الموسم للدراما المشتركة من خالل “خمسة ونص”.

أكدت الفنانة السورية مديحة كنيفاتي أنها سعيدة بمشاركتها 
في الجزء الثاني من مسلسل “العاصوف”، للمخرج المثنى 
الصبح وبطولة الفنان السعودي ناصر القصبي وعدد من 
النجوم، ولفتت مديحة إلى أنها ســتتابع أداء شــخصيتها 
نفسها التي أدتها في الجزء األول من المسلسل، باإلضافة 

إلى اســتمرار هذه الشــخصية في الجزء الثالث منه،ولفتت 
ا، وأن  النجمة الســورية إلى أّن أجــواء العمل كانــت إيجابية جدًّ

العمل يعد من أهم اإلنتاجات العربية على المستويات كافة.

تواصل الفنانة حال شــيحة تســجيل المسلسل اإلذاعي “نوسة 
نحلــة ثانك يو” تأليف نهــاد وحيد حامد، إخــراج صفي الدين 
حسن، ومن المقرر بث المسلسل عبر إذاعة النيل، وتشارك 
حــال في مسلســل “زلــزال” بجانــب محمد رمضــان، ويعد 
المسلســل العمل األول لشــيحة بعد عودتها إلى التمثيل 

وخلعها الحجاب، عقب أكثر من 12 عامًا من االعتزال. 
“زلــزال” تأليــف عبدالرحيــم كمال، إخــراج إبراهيم فخــر، بطولة 

محمد رمضان وحال شيحة وماجد المصري.

نوسة نحلةمديحة في العاصوفكواليس “خمسة ونص”

طارق البحار



”Graff Jam“ حديقة األندلس تحتضن

قّررت النجمة العالمية والسوبر موديل جيجي حديد، أن تكسر  «
التزامها الدائم بالحميات من أجل الحفاظ على رشاقة جسدها، التي 

جعلتها في المقدمة بين نجمات جيلها من العارضات.

فقد سجلت عدسات المصورين الموجودين بفعاليات مهرجان  «
“Coachella”، المقام في الواليات المتحدة األميركية، عدة صور لحديد 

ظهرت وهي تتناول الوجبات السريعة التي تساعد على اكتساب 
الوزن الزائد، وهو ما قابلته المواقع الفنية بانتقاد كبير، وكذلك مرتادو 

مواقع التواصل االجتماعي المختلفة.

فــي تظاهــرة فنيــة تبحــث عــن االختــاف، 
احتضنت جدران ســور حديقة األندلس في 
المنامــة فعاليــة “Graff Jam”، التــي احتفت 
بفــن “الجرافيتــي” أو فــن الكتابــة والرســم 
علــى الجدران بمشــاركة 15 فناًنا من مملكة 
العالمــي  االتحــاد  رعايــة  تحــت  البحريــن، 

لصاحبات األعمال والمهن البحرينية. 
بيــن  الجرافيتــي  فنانــي  أعمــال  وتنوعــت   
الكتابــات والرســومات التــي حملــت أحاًمــا 
ورؤى شــابة قــررت أن تتجلــى فــي الهــواء 
اســتلهام مفــردات  فــي  ليــس فقــط  الطلــق 
المــكان الطبيعيــة والتماهــي معها، بــل أيًضا 
في اســتثمارها وتطويعها في ســياق الرؤية 
الفنيــة، التــي حولــت الجــدران الصامتة إلى 

معرض فنٍي مفتوح أمام الجميع.
 من جانبها، قالت الشــيخة هند بنت ســلمان 

آل خليفة رئيســة االتحاد العالمي لصاحبات 
األعمــال والمهن البحرينيــة إن هذه الفعالية 
تأتــي مــن منطلــق أهــداف االتحــاد المتمثلة 
أصحــاب  لمســاندة  منصــة  يكــون  أن  فــي 
أعمالهــم،  وعــرض  البحرينيــة  المواهــب 

فــن  هــو  الجرافيتــي  فــن  أن  إلــى  مشــيرة 
فنيــة  حالــة  عــن  ويعبــر  الجميــع،  يخاطــب 

إنسانية اختارت الشارع ليكون مكاًنا لها.
آل  بنــت ســلمان  هنــد  الشــيخة  وأوضحــت 
خليفــة أن االتحــاد وانطاًقا من المســؤولية 

فــي  مســتمر  بهــا  يؤمــن  التــي  االجتماعيــة 
مســاندة ودعــم الحــراك الفنــي فــي مملكــة 
البحرين، خصوًصا بين فئة الشباب، مضيفًة 
خــال  مــن  كبيــر  بشــكل  يركــز  االتحــاد  أن 
إدارتــه للحاضنــات االقتصاديــة فــي حديقة 
تدعيــم  علــى  المنامــة  بالعاصمــة  األندلــس 
المهارات الفنية لدى الشباب، والموائمة بين 
هذه المهارات وخلق فرص العمل المبتكرة.

لصاحبــات  العالمــي  االتحــاد  أن  يذكــر   
األعمــال والمهــن البحرينية قد تأســس في 
العــام 2012، وهو يهــدف إلى تمكين المرأة 
التدريــب  خــال  مــن  اقتصاديــا  والشــباب 
والتأهيل، إضافة إلى دعم الراغبين بإقامة 
توفيــر  خــال  مــن  الخاصــة  مشــاريعهم 
حاضنات أعمال لهم، تؤهلهم لخوض سوق 

العمل بجدارة فيما بعد.
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حكايــا  “ثقافــات..  األول  الســنوي  معرضهــا  للمصوريــن  البحريــن  جمعيــة  أقامــت 
فــي صــور” بمشــاركة 29 فنانــا وفنانــة وتحــت رعايــة الفوتوغرافي عبــدهللا الخان، 
بالتعاون مع مجموعة “كاد ورلد للفنون “و “بحرين أرت غاليري” الخميس 25 ابريل 

حتى 30 ابريل الجاري في مدينة الفن في مجمع ستي سنتر البحرين بالمنامة. 

وأكد شــفيق الشــارقي رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة البحريــن للمصورين بــان: “المعرض 
هــو عبارة عن جهد كبيــر للجمعية مع األخذ 
باالعتبــار بأنــه األول مــن نوعــه، اذ يحتــوي 
علــى العديــد مــن األعمــال الذي تتنــوع فيها 
المواضيــع والقصــص لمصوريــن بحرينييــن 
حائزيــن علــى جوائز عالمية كتقدير وســعيا 

منا لمحاولة تعريف الجمهور المهتم بهم”.
 وأكــد كان انطبــاع الــزوار ايجابيــا اذ بيــن 
المطروحــة،  باإلعمــال  إعجابهــم  الــزوار 
وهــذه هــي الباكــورة لانطــاق بالمزيــد مــن 

المعارض.
مجلــس  عضــو  الصالــح  ممــدوح  وأشــاد 
النــواب واحــد مؤسســي جمعيــة المصورين 
ونتمنــى  جميلــة  الفعاليــة  “ان  البحرينيــة: 
المعــارض  مــن  العديــد  بإقامــة  االســتمرار 
المماثلــة واثنى بالشــكر لجمعيــة المصورين 
اإلدارة  مجلــس  برئيــس  ممثلــة  البحرينيــة 
شفيق الشــارقي لدعمهم المجموعة الكبيرة 
مــن المصوريــن الشــباب “. وبيــن “ ان معظم 
اســم  برفــع  الفخــر  لهــم  كان  المشــاركين 
البحريــن مــن خــال مشــاركتهم بالمعــارض 
عالميــة  جوائــز  علــى  وحصولهــم  الدوليــة 
مصــورة  لوحــات  نــرى  ان  الجميــل  ومــن 
خــارج البحريــن علــى أيــدي شــبابنا تعــرض 
فــي معــارض بحرينية كتكريــم لمجهودهم، 
نتمنــى مــن الجهــات المعنيــة فــي الدولة ان 
تحتضنهم وتدعمهم بشــكل اكبر لما لهم من 

تميز كبير على مستوى عملهم.
وبين المصور عيسى إبراهيم الحاصل على 
المعــرض  أن  الدوليــة  الجوائــز  مــن  العديــد 
هــو األول مــن نوعــه وبادرة حســنة من قبل 
الجمعيــة تبيــن مــدى حرصهــم علــى إقامــة 
مثــل هــذه المعــارض كدعــم للمصوريــن، اما 
عن العمل هو احد أشهر أعمالي حاصل على 
58 جائزة دولية وله الفضل الكبير بشــهرتي 
وهيــو صــورة لطفــل يــؤدي الصاة بمســجد 
الفاتــح الــذي يتميــز بالزخرفة مما ســاعدني 
علــى إبــراز جماليــة الصــورة والعمــل الثاني 
هــو صــورة لــي ملتقطــة فــي الصيــن لصيــاد 
يســتخدم طريقــة بدائيــة مــن آالف الســنين 
باســتخدام  األســماك  صيــد  عمليــة  تبيــن 

الطيور كوسيلة بدائية للصيد هناك.
المتغــوي  المصــور فاضــل  اثنــى  فــي حيــن 
الحاصــل علــى أكثــر مــن 400 جائــزة دولية 
علــى  للجمعيــة  شــكره  وابــدى  بالفعاليــة 
إقامتها مثل هذه المعارض كوسيلة لتعريف 
الجمهور بالمصورين واالختاط معهم وعن 
عملــه الــذي حــاز علــى استحســان كبيــر من 
الــزوار اذ بيــن بــان الصــورة المشــاركة هــي 
لطفلة كشــميرية من عائلة شبه فقيرة تقوم 
بغسل المابس عوضا عن والدتها المريضة، 
التوقــع  فــاق  انــه  فأكــد  الحضــور  عــن  امــا 
بحضور جميع أطياف المجتمع البحرين من 
المصوريــن والفنانيــن التشــكيلين والعديــد 

من الجاليات األجنبية.

بالنجاحــات  للكتــاب  البحريــن  منتــدى  يحتفــي 
المتتاليــة والكبيــرة التي حققها المايســترو وحيد 
الخــان عبــر مــد الجســور الثقافيــة البحرينيــة مــع 

شعوب العالم من هال الموسيقى التي يقدمها.
فيهــا  يقــدم  جماهيريــه  نــدوة  المنتــدى  ويقيــم 
وحيــد الخان قــراءة في كتابه )أغاني الغوص في 
البحريــن( وذلــك فــي تمــام الســاعة الثامنة مســاء 

مــن يــوم غــد االثنين وفــي مركز عيســى الثقافي، 
الحــوار  ويقدمهــا حســين محمــد حســين ويديــر 

الشاعر علي عبدهللا الخليفة.
وكان المايسترو وحيد الخان قد احيا مؤخرا حفا 
موســيقيا كبيــر علــى مســرح اليونســكو بالعاصمة 
الفرنســية باريس بعنوان “العودة - روح البحرين” 
أوركســترا”  بــوب  “ســينفونيا  فرقــة  وبمصاحبــة 

الفرنســية، والمايسترو الفرنســي قسطنطين روي 
الذي رافق الحفل في قيادة الفرقة.

وقــد شــهد الحفــل جمهــورا غفيــرا مــن المهتميــن 
وعــدد مــن المســؤولين والقائمين على مؤسســات 
ثقافيــة وفنيــة مــن داخــل الجمهوريــة الفرنســية 
دبلوماســية،  شــخصياٍت  تواجــد  مــع  وخارجهــا، 
ثقافية وإعامية. وخال الحفل، قدم المايســترو 

ألبومــه  مــن  إبداعــاٍت  الخــان  وحيــد  البحرينــي 
البحرينيــة  والمشــاهد  القصــص  مــن  المســتوحى 
قــدرة  أبــرزت  والتــي  البحريــن(،  روح   – )العــودة 
الخــان على التأليف الموســيقي بجــدارة، وإيصال 
مقطوعــات  تقديــم  خــال  مــن  إنســانية  رســائل 
مميــزة بموجــب معاييــر األوركســترا مــع إضافــة 

نكهة بحرينية تناسب جميع األذواق.

فاضل المتغوي عيسى إبراهيم

شفيق الشارقي

“البحرين للمصورين” تنظم المعرض األول

الخان يستعرض “أغاني الغوص في البحرين” بـ “عيسى الثقافي”

الــــــشــــــارقــــــي: بـــــــاكـــــــورة النــــــطــــــاق مـــــزيـــــد مــــــن الـــفـــعـــالـــيـــات
علي حسين
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عرض أزياء إسالمي على هامش القمة االقتصادية 
الدولية الحادية عشرة لروسيا والعالم اإلسالمي في 

قازان.

اســتطاع مغامــر فرنســي تحقيــق حلمــه فــي قطــع المحيــط األطلســي بواســطة 
“برميل” عمالق، في رحلة بحرية استغرقت أربعة أشهر متواصلة.

ونشــر المغامــر، جــان جاك ســافين )72 عامــا(، تفاصيل ويوميات رحلتــه الطويلة 
عبر صفحة على موقع فيسبوك، تابعه من خاللها أكثر من 23 ألف شخص.

وأبحــر الرجــل وحيــدا داخل “برميــل” بطول ثالثــة أمتار وبعرض متريــن تقريبا، 
في حين أكد في مكالمة أجراها عبر األقمار الصناعية، خالل شهر أبريل الجاري، 
أنــه “ال يشــعر بالملــل إطالقــا”، ذلك أنه يجرب “شــعور الحرية”، كما أنه يســتمتع بـ 

“شروق وغروب الشمس المذهلين”، وبالحياة البحرية من حوله.

ووصل سافين إلى مقصده األخير، سواحل والية فلوريدا األميركية، في  «
27 أبريل الجاري، بعد أن أبحر من جزر الكناري، في 26 ديسمبر الماضي، 

حيث يبحث حاليا عن سفينة تقله إلى أقرب ميناء. وبني “برميل” سافين 
خصيصا للرحالت البحرية الطويلة، حيث عزز غالفه الخارجي لمقاومة 

األمواج القوية وهجمات الحيوانات البحرية، بينما يحتوي “البرميل” على 
فتحة زجاجية في أسفله، ليتسنى للراكب مشاهدة األحياء المائية.

ألول مرة.. مغامر يعبر المحيط 
األطلسي في “برميل”!

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

3 دنانير

“البعــوض  بعنــوان  خبــر  جــاء 
يلدغ ســكان المالكيــة... المالح: 
ونقــص  المبيــدات  كميــة  نفــاد 
بموظفــي وزارة الصحــة” ضمــن 
المنشــورات األعلــى تفاعال على 
إنســتغرام “البــالد” أمــس. وقــال 
إنــه   @kabh2017 المســتخدم 
اشــترى قبــل يــوم دواء مكافحا 
ورش  دنانيــر   3 بـــ  للبعــوض 
البيــت، ولــم يعــد هنــاك بعــوض 

في اليوم التالي.

إيران تحظر “من سيربح المليون”
حظــرت إيــران برنامــج مســابقات على غــرار “من ســيربح المليون؟” 
بعــد صــدور فتــوى ضد المســابقات التي تقــدم جوائز مالية، حســبما 

أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وزعــم رجــال الديــن فــي النظــام اإليرانــي ذي األفكار المتشــددة بأن 

اللعبة تشجع على التكاسل وتحبط ثقافة العمل الجاد.
وأصــدر رجــل الديــن ناصــر مــكارم الشــيرازي الفتــوى هــذا األســبوع 
ضــد برنامــج “بارانــدي بــاش”، الــذي يترجــم إلــى “كــن الفائــز” باللغــة 
اإلنجليزيــة، قائــاًل إنــه كان شــكالً مــن أشــكال المقامــرة المحظــورة 
بموجــب الشــريعة. ويمكن للمشــاهدين أيًضا كســب المــال من خالل 
المشــاركة في المنزل عبر تطبيق للهاتف الجوال. وقيل إن البرنامج 
حقــق نجاًحــا كبيًرا لهيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية، التي شــهدت 
تصنيفات عالية لبرنامج العرض، الذي تم بثه ألول مرة في المملكة 
المتحــدة فــي عــام 1998. واتهمــت وســائل اإلعــالم المحافظــة فــي 
إيران البرنامج بممارســة القمار، ورددت فتوى للمرشد اإليراني علي 
خامنئــي عــام 2004 بشــأن مكافحة القمــار. وكان خامنئــي قد اعتبر 
هــذا النــوع من المســابقات مهددا لـــ “ثقافة العمل الجــاد واإلنتاجية” 
فــي إيــران. ورد منتجو البرنامج في بيان بأن “االفتراضات المقدمة 

فــي الســؤال عن الفتوى كانت خاطئــة”، لكنهم لم يعطوا أي تفاصيل 
محددة. كما تم حظر برامج المسابقات األخرى المصممة على النمط 
الغربي ، بما في ذلك برنامج يسمى “خمسة نجوم” والذي يشبه “كن 
الفائــز”. وتأتــي هــذه الفتــوى ضــد برامج قــد يكســب أصحابها مئات 
اآلالف أو ربمــا مليــون ريال محلي، في وقت كشــفت فيه الخارجية 
األميركية عبر ســفارتها في بغداد أن المرشــد اإليراني يملك ما يزيد 
عــن 200 مليــار دوالر عبــر العديــد مــن المؤسســات التابعة له بشــكل 

مباشر، فيما يرزح الشعب في فقر مدقع.

كشــفت دراسة جديدة أن الهواتف الذكية 
الالســلكي  اإلنترنــت  بشــبكات  المتصلــة 
)واي فــاي( لهــا تأثيــر ســلبي وضــار علــى 
خصوبــة الرجــال، بــل إنهــا قــد تقــود إلــى 
العقــم. وأوضحــت الدراســة التــي أشــرف 
أن  يابانيــون  وخبــراء  أطبــاء  عليهــا 
الناجمــة  الكهرومغناطيســية  الموجــات 
نســبة  تخفــض  فــاي  الــواي  شــبكات  عــن 
الحيوانات المنوية، ويكون تأثير الهواتف 
الذكيــة قويــا عندمــا توضــع فــي جيــوب 
الســراويل، حســب موقــع “نيــوز تــوك بــي 
الدراســة  فــي  وشــارك  النيوزيلنــدي.  زي” 
مــوت  معــدل  وكان  أخــذت،  رجــال   51
الحيوانات المنوية في المجموعة التي لم 
تتعرض لموجــات 8.4 %، والتي تعرضت 
للموجات قليال 18.2%، أما في المكشوفة 
علــى الموجــات الكهرومغناطيســية فبلــغ 

.% 23.3

الهواتف الذكية 
قد تقود إلى العقم

شــهدت الهند حــوادث انتحــار عديدة 
راح ضحيتهــا 20 تلميــذا فــي مناطــق 
متفرقــة من البــالد، تزامنت مع إعالن 
لنتائــج  المتوســط”  التعليــم  “مجلــس 

االمتحانات الرسمية للمدارس.
وتقــدم لالمتحانات الرســمية األخيرة 
فــي  تلميــذ هنــدي،  مــن مليــون  أكثــر 
شهري فبراير ومارس، في حين رسب 
منهــم قرابة 350 ألفا، ما دفع باألهالي 
واألحــزاب  التالميــذ  واتحــادات 
علــى  احتجاجــا  للتحــرك  السياســية، 

الظاهرة.
المثيــرة  األفعــال  ردود  وتتالــت 
للجــدل، علــى “النتائــج الغريبــة”، التي 
ادعــى كثيــر مــن الســكان أنهــا مليئــة 
بالتناقضات واألخطاء، التي أدت إلى 

انتحار 20 طالبا في البالد.

وبتاريخ 25 أبريل الجاري، طالب  «
رئيس وزراء والية “تيالنجانا”، 

الحكومة، بإعادة إحصاء نتائج 
االمتحانات وتصحيح أوراق 

اإلجابات لجميع الطالب الذين 
رسبوا، بينما أبدى المسؤول 

الهندي قلقه من الظاهرة ودعا 
التالميذ إلى االبتعاد عن االنتحار.

الهند تشهد 
حوادث انتحار 

طالبية
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أعلنت أبوظبي لإلعالم عن اســتقطاب وتطوير أول مذيع باســتخدام تقنية الذكاء االصطناعي ليقدم 
النشرات اإلخبارية باللغتين العربية واإلنجليزية على مختلف قنوات شبكة تلفزيون أبوظبي.

يأتــي ذلــك في إطار اتفاقية شــراكة مع شــركة 
البرنامــج  مــع  وبالتعــاون  الصينيــة،  “ســوجو” 
الوطنــي للذكاء االصطناعــي، ليكون أول مذيع 
العالــم،  فــي  بالعربيــة  ناطــق  اصطناعــي  ذكاء 
الوجــه  تعابيــر  فــي  اللغــة  مــع  وتفاعــالً  صوتــًا 

والمالمح.

الــذكاء  تقنيــة  باســتخدام  مذيــع  أول  ويقــدم 
الرائــدة  الخوارزميــات  بفضــل  االصطناعــي 
الــكالم وتحديــد  وأحــدث تكنولوجيــا تركيــب 
الصور والتعلم المعمق، صورة مشابهة للحقيقة 
عــن المذيــع البشــري المحتــرف، وهو ما ُيســهل 

من تجربة المشاهدين.

قالت شرطة برلين إن فتاة تبلغ من العمر 13 عاًما وصديقها البالغ من العمر 18 عاًما قاما 
بادعــاء اختطــاف الفتــاة للحصــول علــى فديــة من والدهــا. وهــي الخطوة التــي أدت إلى 

عملية مطاردة واسعة النطاق وشارك فيها 280 شرطيا في العاصمة األلمانية.

صرحت المتحدثة باســم الشــرطة باتريشــيا 
بريمــر أن أجهــزة األمن تلقت نبــأ االختطاف 
المزعوم ليل الخميس. لكن الشــرطة تمكنت 
فــي النهاية من القبض على الفتاة وصديقها 

فــي أحد شــوارع برلين الجمعــة ليال. ونقلت 
الفتــاة إلــى مكتــب رعايــة الشــباب بالمدينــة 
واعتقلــت  منزلهــا،  إلــى  العــودة  لرفضهــا 

الشرطة الشاب البالغ من العمر 18 عاًما.

أبوظبي.. أول مذيع “روبوت” ناطق بالعربية

طفلة تدعي االختطاف لتطالب والديها بفدية
برنامج كن الفائز هو النسخة اإليرانية لـمن سيربح المليون
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