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المنامة - األهلي المتحد

اختــارت مجلــة “جلوبــال فاينانــس”، المجلــة الماليــة العالميــة، البنــك األهلــي 
المتحــد أفضــل بنــك فــي البحريــن للعــام 2019؛ تقديــًرا ألداء البنــك القــوي 
والنتائــج المتميــزة التــي حققهــا فــي العــام 2018 إلــى جانــب دوره الفاعــل 
فــي تقديم أوســع وأكفــأ الخدمــات المصرفية المتطــورة لعمالئه مــن األفراد 

والشركات في البحرين والمنطقة.

البنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
العثمــان  مشــعل  المتحــد  األهلــي 
األهلــي  البنــك  يحــوز  أن  “يســرنا 
المتحــد مجــدًدا علــى هــذا التقديــر 

الرابعــة  للســنة  المرمــوق  الدولــي 
العــام  منــذ  انقطــاع  ودون  عشــرة 
للموقــع  جديــد  تأكيــد  فــي   ،2006

الريادي والمؤثر للبنك”.

أكــدت قرينــة عاهــل البالد رئيســة المجلس 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  للمــرأة  األعلــى 
األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة، أن 
مملكة البحرين تعمل بشكل مستمر لتطوير 
البرامــج الموجهــة لمشــاريع األســر المنتجة 
واســتدامتها،  تنميتهــا  لضمــان  البحرينيــة 
مشددة سموها على ضرورة تضافر الجهود 
الوطنيــة لدعــم المشــاريع وتشــجيعها علــى 

االبتكار والتجديد.

األميرة سبيكة: تشجيع األسر المنتجة على االبتكار
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ســمو رئيس الوزراء: تشــجيع “الخاص” للدخول في مشروعات مشتركة

العالقات مع الهند نموذج للتعاون المثمر

الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  أكــد 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن العالقات 
متميــزا  نموذجــا  تمثــل  الهنديــة،  البحرينيــة 
للتعــاون المثمــر القائــم علــى مبــادئ االحتــرام 
المتبــادل، وتقــارب وتكامــل الــرؤى واألهداف. 

وكان سموه قد استقبل بقصر القضيبية صباح 
أمــس رئيســة وزراء راجســتان الســابقة وزيرة 
الدولة الســابقة للشــؤون الخارجيــة بجمهورية 
الهند فاساندرا را، بحضور سفير جمهورية الهند 
لدى مملكة البحرين الوك سينها. ورحب سموه 
بتنامــي العالقــات بيــن البلديــن فــي المجــاالت 

االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية؛ بفضــل 
الجهــود التــي تبذلهــا قيادتــا وحكومتــا البلدين 
الصديقيــن لتهيئــة كل الســبل التــي تســهم فــي 
تســهيل وتحفيــز االســتثمار وتشــجيع القطــاع 
الخــاص فــي البلديــن للدخــول في مشــروعات 

مشتركة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيسة وزراء راجستان السابقة وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم تتوسط الفائزين بجائزة سموها لتشجيع األسر المنتجة في نسختها الثانية عشرة
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“بنفت” توّزع 60 % أرباًحا نقديًة
اعتمدت الجمعية العمومية لـ  «

”بنفت” توزيع أرباح نقدية إلى 
المساهمين بقيمة 1.9 مليون 
دينار وهو ما يعادل 60 % من 
رأس المال المدفوع، وتحويل 

342.6 ألف دينار إلى االحتياطي 
القانوني العام.
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العاديــة  العموميــة  الجمعيــة  وافقــت 
لشــركة “ بتلكــو” علــى توزيع أربــاح نقدية 
رأس  مــن   %  27.5 بنســبة  للمســاهمين 
المــال بواقــع 27 فلًســا للســهم الواحد، أي 

ما يعادل 45.7 مليون دينار.

البحريــن،  ممتلــكات  شــركة  ممثــل  فاجــأ 
الجمعيــة العمومية العادية لشــركة البحرين 
لمطاحــن الدقيــق، بطلــب لزيــادة توزيعــات 
األربــاح النقديــة مــن 10 % مــن رأس المــال 

إلى قرابة 30 %.

جــاء ذلك أثناء قراءة تقرير مجلس اإلدارة 
ومناقشــة التقريــر المالــي للعــام 2018 فــي 
عقــدت  التــي  للشــركة  العموميــة  الجمعيــة 
صبــاح أمــس في مقر البورصــة بنصاب فاق 

.% 79
“بتلكو” توزع 45.7 مليون 

دينار للمساهمين

“ممتلكات” تطالب “المطاحن” بتوزيع  30 % أرباحا
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إيهاب حناوي

زينب العكري من الهملة

علي الفردان من المنامة

“الحلبة” تفتح أبوابها لجماهير “بال حدود” اليوم
تفتتح حلبة البحرين  «

الدولية أبوابها لجماهير 
“بال حدود” ضمن 

سباق الفورموال 1 جائزة 
البحرين الكبرى لطيران 
الخليج 2019 من اليوم 

حتى األحد المقبل.
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مشعل العثمان

“جلوبال 
فاينانس”: تقديًرا 
ألداء البنك القوي 
والنتائج المتميزة 

في 2018

08

اجتماع عمومية “مطاحن الدقيق” أمس

17

تأهل 5 للمشاركة بالنسخة الخليجية من “رواد في القصر”
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أشــاد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة بعمــق روابط 
الصداقــة والتعــاون الوطيــدة التــي تربــط بين مملكــة البحريــن وجمهورية الهنــد الصديقة، وما 
تســتند إليه من تاريخ عريق وممتد عبر آالف الســنين من التمازج الحضاري والثقافي والتبادل 

التجاري بين البلدين والشعبين الصديقين.

الهنديــة،  ـ  البحرينيــة  العالقــات  أن  ســموه  وأكــد 
القائــم  المثمــر  للتعــاون  متميــزا  نموذجــا  تمثــل 
علــى مبــادئ االحتــرام المتبادل، وتقــارب وتكامل 
الــرؤى واألهــداف، والرغبة المشــتركة في تحقيق 
المصالح والمنافع المتبادلة بين الدول والشــعوب. 
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء قــد 
استقبل بقصر القضيبية صباح أمس رئيسة وزراء 
راجســتان الســابقة وزيرة الدولة السابقة للشؤون 
الخارجيــة بجمهوريــة الهنــد فاســاندرا را، بحضور 
ســفير جمهوريــة الهنــد لــدى مملكة البحريــن الوك 
ســينها، حيث جــرى اســتعراض العالقــات الثنائية 
بيــن البلديــن، ســبل دعمهــا وتعزيزها فــي مختلف 
المجــاالت، إضافــة إلــى مناقشــة أبــرز التطــورات 

والمستجدات الراهنة إقليميا ودوليا.
وخالل اللقاء، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء عن ارتياحه لما تشــهده عالقــات التعاون 
بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة الهنــد الصديقة، 

مــن تقدم في المجــاالت كافة، بفضل اتفاق الرؤي 
لتنميــة  البلديــن  المشــتركة مــن جانــب  والجهــود 
أواصر العالقات وتوسيع مجاالتها بما يعود بالنفع 

على البلدين والشعبين الصديقين.
وأّكد سموه أن العالقات البحرينية الهندية، تتميز 
باتســاع وتنــوع مجــاالت وأطــر التعــاون، في ظل 
مــا يمتلكــه البلدان مــن إمكانات ومــوارد، وقاعدة 
اقتصاديــة واســتثمارية زاخــرة بالفــرص الواعــدة 
التي يمكن أن تشكل منطلقا نحو مزيد من توثيق 

عرى التعاون الثنائي.
ورحــب ســموه بتنامــي العالقات بيــن البلدين في 
المجــاالت االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية، 
وحكومتــا  قيادتــا  تبذلهــا  التــي  الجهــود  بفضــل 
البلديــن الصديقيــن لتهيئة كل الســبل التي تســهم 
فــي تســهيل وتحفيز االســتثمار وتشــجيع القطاع 
مشــروعات  فــي  للدخــول  البلديــن  فــي  الخــاص 
مشتركة، تدفع عجلة النمو في البلدين الصديقين.

ونوه ســموه بما تشــهده جمهورية الهند الصديقة، 
من تقدم وتطور جعلها في مصاف الدول الواعدة 
اقتصاديــا وتكنولوجيــا، فضــال عن تنامــي تأثيرها 
ونفوذهــا علــى الســاحة الدوليــة، معربا ســموه عن 
تطلــع مملكة البحرين إلــى مواصلة تعزيز التعاون 
عالقــات  علــى  والبنــاء  البلديــن  بيــن  المشــترك 
الصداقــة القويــة التي تجمعهمــا لتحقيق المصالح 

المتبادلة.
كمــا عبــر ســموه عن تقديره لــدور الجاليــة الهندية 
وإســهاماتها فــي تعزيــز وتيــرة التنمية فــي مملكة 
وزراء  رئيســة  عبــرت  جانبهــا،  مــن  البحريــن. 
راجســتان الســابقة وزيرة الدولة السابقة للشؤون 

عــن  راج،  الهنــد فاســاندرا  الخارجيــة بجمهوريــة 
اعتــزاز بالدهــا بمــا يربطهــا من عالقــات وثيقة مع 
مملكة البحرين، والسعي المشترك لتطوير وتنمية 
الشــعبين  علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  العالقــات  هــذه 
الصديقين، مشــيدة بجهود صاحب الســمو الملكي 
العالقــات  أواصــر  توطيــد  فــي  الــوزراء،  رئيــس 
البحرينية الهندية عبر ما يوليه ســموه من اهتمام 
متواصــل بتطويــر العالقــات القائمــة بينهما وفتح 

مجاالت جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.
التنمويــة  باإلنجــازات  إعجابهــا  عــن  عبــرت  كمــا 
الرائــدة التــي حققتهــا مملكــة البحرين، ومــا تمثله 

المملكة من أهمية إستراتيجية في المنطقة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيسة وزراء راجستان السابقة وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند

ــة واســتــثــمــاريــة ــادي ــص ــت ــس الـــــــوزراء: الــبــلــدان يــمــتــلــكــان قـــاعـــدة اق ــي ســمــو رئ

العالقات مع الهند نموذج للتعاون المثمر القائم على االحترام المتبادل
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لــدى اســتقبال ســموه رئيــس جامعــة األمير “ســونغ كــوال” التايلنديــة، أكد رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، حــرص مملكــة البحرين على 
توطيد عالقات التعاون مع مملكة تايلند الصديقة في المجاالت كافة، السيما في المجال 
التعليمــي، وذلــك عبــر تبــادل الخبرات واالســتفادة ممــا تمتلكه مملكة تايلنــد من جامعات 

عريقة ومؤسسات تعليمية وأكاديمية متميزة.

التعليــم  وأضــاف ســموه أن تطويــر قطــاع 
واالرتقاء به يشــكل أحد المقومات الرئيسة 
التــي تعتمد عليها الدول في مســيرتها على 
طريق النهضة والتقدم، وأن مملكة البحرين 
تحــرص في هذا المجال على تعزيز تعاونها 
تجــارب  تمتلــك  التــي  الــدول  مختلــف  مــع 
تعليميــة رائــدة، ومــن بينهــا مملكــة تايلنــد 

الصديقة.
وكان صاحــب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة صبــاح أمس، 
رئيس جامعة األمير “سونغ كوال” التايلندية 
الــذي   ،Niwat Keawpradub البروفيســور 
يقــوم بزيارة حاليا إلى مملكة البحرين على 

رأس وفد أكاديمي وإداري من الجامعة.
وخــالل اللقــاء، رحــب ســموه بزيــارة رئيس 
مملكــة  إلــى  كــوال”  “ســونغ  األميــر  جامعــة 
إلــى  تطلعــه  عــن  ســموه  معربــا  البحريــن، 
التعــاون  أواصــر  تعميــق  فــي  تســهم  أن 
المتميزة بين البلدين والشــعبين الصديقين، 
تلبــي  أرحــب  آفــاق  إلــى  بهــا  واالنطــالق 

التطلعات المشتركة.
وأشــاد ســموه بجامعــة األميــر “ســونغ كوال” 
لهــا  أكاديميــة  كــوادر  مــن  بــه  تحظــى  ومــا 
العلمــي  الصعيــد  علــى  البــارزة  إســهاماتها 
واألكاديمي، وهو ما أهلها ألن تكون واحدة 
المســتويين  علــى  الرائــدة  الجامعــات  مــن 

االقليمي والدولي.
وأكــد ســموه أهميــة األثــر الــذي يلعبــه العلم 

وزيــادة  التقــارب  تحقيــق  فــي  والثقافــة 
والشــعوب،  الــدول  بيــن  التفاهــم  مســاحة 
مشــيرا ســموه إلــى حــرص مملكــة البحريــن 
علــى دعــم قطــاع التعليــم وتطويــره وفــق 
أحــدث النظــم العالميــة ليكــون أكثر إســهاما 

تشــهدها  التــي  التنميــة  جهــود  دعــم  فــي 
المملكة.

كمــا نــوه ســموه إلــى أهميــة البحــث العلمــي 
المختلفــة،  القطاعــات  وتنميــة  دعــم  فــي 
الســيما في المجال الطبــي والصحي، داعيا 
ســموه إلــى تعزيز التعــاون بين المؤسســات 
األكاديميــة فــي البلدين في مجــال البحوث 
بخدمــات  االرتقــاء  إلــى  الهادفــة  العلميــة 

القطــاع الطبــي والصحــي وبمــا يســهم فــي 
فــي  المقدمــة  الطبيــة  الخدمــات  تحســين 

البلدين الصديقين.
األميــر  جامعــة  رئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 
“ســونغ كــوال” التايلنديــة عــن خالص شــكره 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب  وتقديــره 
الــوزراء علــى اهتمام ســموه بكل مــا يرتقي 
بيــن  المتميــزة  الثنائــي  التعــاون  بمجــاالت 

تشــرف  االعتــزاز  بــكل  مســتذكرا  البلديــن، 
الدكتــوراه  درجــة  ســموه  بمنــح  الجامعــة 
الفخريــة في العلوم السياســية العام 2009؛ 
تقديرا لســموه وانجازاته في مجال التنمية 
المســتدامة، وتعزيز جهــود المجتمع الدولي 

في قضايا السالم واألمن والتعاون.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  أن  وأكــد 
الــوزراء يمتلــك رؤيــة حصيفــة تجــاه كافــة 

القضايــا االقليمية والدوليــة، تعكس ما لدى 
ســموه مــن تجربــة طويلــة كان لهــا عظيــم 
األثــر فــي مــا تشــهده مملكــة البحريــن مــن 
نهضة وتقدم، وأســهمت فــي تعزيز عالقات 
تقــوم  الخارجيــة وفــق معطيــات  البحريــن 
علــى التفاهــم واالحتــرام المتبــادل، مشــيدا 
نهضــة  مــن  البحريــن  مملكــة  تشــهده  بمــا 

وتطور في مجال التعليم.
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أكــدت قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلــس 
األعلــى للمــرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، أن مملكــة 
البحرين تعمل بشكل مستمر لتطوير البرامج 
الموجهة لمشــاريع األســر المنتجــة البحرينية 
لضمــان تنميتهــا واســتدامتها، والعمــل علــى 
تكريــس نهــج التميــز والتنافســية عبر إطاق 
العديــد مــن المبــادرات لزيــادة دخــل األســرة 
ودعــم اســتقرارها وتعزيــز مكانتهــا واالرتقاء 
بدورهــا لتكــون مســاهًما فاعًا فــي االقتصاد 
ســموها  تفضــل  لــدى  ذلــك  جــاء  الوطنــي. 
توزيــع جائــزة  أمــس، بحضــور حفــل  مســاء 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنت 
إبراهيــم آل خليفــة لتشــجيع األســر المنتجــة 
فــي نســختها الثانيــة عشــرة علــى المســتوى 
المحلــي، والخامســة علــى المســتوى العربــي 
العوضــي لألطفــال والناشــئة  بنــادي شــريفة 
إلــى أن مشــاريع  بالرفــاع. وأشــارت ســموها 
تطــوًرا  تشــهد  البحرينيــة  المنتجــة  األســر 
التقنيــات  توظيــف  صعيــد  علــى  ملحوًظــا 
هــذه  تســويق  مجــال  فــي  خاصــة  الحديثــة 
لضمــان  إلكترونيــة  عبــر منصــات  المنتجــات 
التوســع فــي عملية البيع والترويــج لها داخل 
وخارج البحرين، مشيدة بجهود وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية في صقل مواهب األسر 
برامــج  اســتحداث  عبــر  وتنميتهــا  المنتجــة 
تدريبيــة نوعية، ومشــاريع تطويرية، وتوفير 
مقار لممارســة أعمالهم، واســتثمار الشــراكات 

مع القطاع الخاص للترويج لمنتجاتهم.
وأكــدت صاحبة الســمو الملكــي أهمية تنظيم 
التجمــع الــدوري الــذي يتيــح الفرصــة لألســر 

العربيــة االلتقــاء لتبــادل الخبــرات والتجارب 
التــي  النجــاح  قصــص  علــى  والتعــرف 
اســتطاعت أن تتــدرج فــي أعمالهــا، والتعرف 
كذلك على أفضل الممارسات في هذا المجال 
التــي تعتبــر نقطــة االنطــاق األولــى لمزاولــة 

العمل الحر وتنمية موارد دخل األسرة. 
وشــددت سموها على ضرورة تضافر الجهود 
علــى  وتشــجيعها  المشــاريع  لدعــم  الوطنيــة 
االبتــكار والتجديــد، داعيــة فــي هــذا الصــدد 
األســر  منتوجــات  إلبــراز  الجهــود  لتوحيــد 
العربية المنتجة التي ال تقل من ناحية التميز 

والجودة عن مثياتها حول العالم.
بتكريــم  الملكــي،  الســمو  صاحبــة  وتفضلــت 
الفائزين بجائزة ســموها، إذ فازت أسرة زهرة 
نضر الشــطي من دولة الكويت والمتخصصة 
أســرة  أفضــل  بجائــزة  العطــور  صناعــة  فــي 
وأســرة  العربــي،  المســتوى  علــى  منتجــة 

عصــام عبــدهللا محمــد هــادي والمتخصصــة 
فــي صناعــة القهــوة الفاخــرة بالجائــزة علــى 
المســتوى المحلــي، كمــا فــازت مريــم عزمــي 
عــازر مــن جمهوريــة مصــر والمتخصصــة في 
صناعــة الجلــود بجائــزة أفضــل منتــج علــى 
المســتوى العربــي، فيمــا فــازت منــال محمــد 
علــي محمــد والمتخصصــة الزراعــة المنزليــة 
المبتكــرة بالجائــزة علــى المســتوى المحلــي، 
ونالت كل من جمعية دار العطاء من ســلطنة 
عمــان، ووزارة التنميــة االجتماعيــة بالمملكــة 
لألســر  وداعــم  راع  أفضــل  جائــزة  األردنيــة 
المنتجــة عربًيــا مناصفــًة، فيما فــازت جمعية 
بجائــزة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 

أفضل راع وداعم على المستوى المحلي.
معــرض  بافتتــاح  ســموها،  قامــت  ذلــك  بعــد 
منتجــات األســر المنتجة المميــزة المصاحب، 
ذات  األســر  تشــجيع  إلــى  يهــدف  والــذي 

مشــاريع  فــي  للدخــول  المحــدود  الدخــل 
وتنميــة  المواهــب  وتشــجيع  صغيــرة 
واحتضــان المهــارات، إذ اطلعــت علــى عــدد 
مــن المشــروعات المتميــزة والتــي تنوعت ما 
بيــن المنســوجات والصناعــات الحديثة التي 
جانــب  إلــى  التــراث،  توظيــف  علــى  تعتمــد 
المأكــوالت والحلويات ذات الطابع البحريني، 
كما اطلعت على عدد من المشاريع من الدول 

العربية المشاركة.
وكان وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميــدان ألقى كلمة خال الحفل، أعرب فيها 
عن أســمى آيات الشــكر والتقدير إلى صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة، لحرص سموها 
المســتمر على رعاية وتشــريف حفل جائزتها 
للتشــجيع األســر المنتجــة بالحضــور وتكريــم 
انطاقتهــا  منــذ  الجائــزة،  بهــذه  الفائزيــن 
األولــى فــي العــام 2007، رغبــة وإيماًنــا مــن 

ســموها، بتمكين األســرة البحرينية واالرتقاء 
إلــى  حميــدان  وأشــار  المعيشــي.  بمســتواها 
مــا حققــه مشــروع األســر المنتجة مــن نجاح 
بــارز، والــذي أطلقتــه وزارة العمــل والتنميــة 
كانــت  حيــث  عاًمــا،   40 قبــل  االجتماعيــة 
البدايات بأسر محدودة الدخل، باتت تمارس 
عملهــا منزلًيــا بمهــن واعــدة تعــّزز مســتقبلهم 
الوظيفــي، مشــيًرا فــي الوقــت ذاتــه، إلــى أن 
برنامــج “خطــوة للمشــروعات المنزليــة” الذي 
جاء امتداًدا لمشــروع األســر المنتجة، أســهم 
في إطاق طاقات الفرد وتحويله من معتمد 
علــى المســاعدات االجتماعيــة أو باحــث عــن 
عمل إلى صاحب مشروع منزلي ناجح، حيث 
حصل ما يزيد على 493 مشــارًكا في برنامج 
“خطــوة”، علــى رخصة المنــزل المنتــج، تمثل 
النســاء منهــم 80 %، مــن ضمــن 1032 أســرًة 
منتجــة مســجلة لــدى وزارة العمــل والتنميــة 

االجتماعيــة، وذلــك حتــى نهاية العــام 2018. 
وفيمــا يتعلق بحجم المشــاركة واإلقبال على 
الفــوز بجائزة صاحبة الســمو الملكــي األميرة 
ســبيكة لتشــجيع األســر المنتجــة فــي الدورة 
الحاليــة للجائــزة، أوضح الوزير أن المنافســة 
علــى المشــاركة كانــت الفتــة حيــث بلــغ عــدد 
األســر المحلية المشــاركة 247 أســرة منتجة، 
70 % منهــا إنــاث، باإلضافة إلى 33 مشــاركة 
مميــزة مــن11 دولة عربيــة. كما ألقــت مديرة 
إدارة شــؤون المرأة واألسرة والطفل بجامعة 
الــدول العربيــة نــوال برادة كلمــة قدمت فيها 
الشــكر والتقديــر لصاحبة الســمو الملكي على 
دعمهــا ورعايتهــا لألســر المنتجــة وتخصيص 
مــن  األســر  هــذه  لتشــجيع  باســمها  جائــزة 
البحرين والدول العربية على اإلبداع والتميز 
المنتوجــات  وتســويق  وعــرض  إنتــاج  فــي 
بطــرق مبتكــرة، مشــيدة بمــا يتــم رصــده مــن 
مؤشرات نجاح لهذه التجربة بعد 10 سنوات 
قبــل  مــن  إقرارهــا  تــم  أن  بعــد  التنفيــذ  مــن 
مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب 
فــي دورتــه العاديــة الـــ 29 التــي انعقــدت في 
ديســمبر مــن العــام 2009؛ تجاوًبا مــع مقترح 
البحريــن باالحتفــال باليــوم العربي لتشــجيع 
األســر المنتجة في 15 مارس من كل عام، إذ 
تعتبــر الجائــزة فريــدة مــن نوعها فــي الوطن 
العربــي وإضــاءة للتجربــة البحرينيــة الرائدة 
للجمهــور  أبوابــه  المعــرض  ويفتتــح  عربًيــا. 
الكريم بدًءا من اليوم )الخميس(، من الساعة 
9 صباًحــا وحتــى الســاعة 8 مســاء، ويســتمر 
ليومي الجمعة والســبت، من الساعة 4 عصًرا 
وحتى 8 مساء في يوم الجمعة، ومن الساعة 

9 صباًحا وحتى 8 مساء في يوم السبت.

جولة في المعرض سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم تتوسط الحضور

سموها مع أعضاء لجنة الجائزة

فازت مريم عازر من جمهورية مصر العربية والمتخصصة في صناعة 
الجلود بجائزة أفضل منتج على المستوى العربي

مديرة إدارة شؤون المرأة واألسرة 
والطفل بجامعة الدول العربية

وزير العمل والتنمية
 االجتماعية

فازت أسرة عصام هادي والمتخصصة في صناعة القهوة الفاخرة 
بالجائزة على المستوى المحلي

فازت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجائزة كأفضل راٍع 
وداعم على المستوى المحلي

فازت أسرة زهرة الشطي من دولة الكويت والمتخصصة في صناعة 
العطور بجائزة أفضل أسرة منتجة على المستوى العربي

المنامة - بنا

مشاريع األسر المنتجة تشهد تطوًرا بتوظيف التقنيات الحديثة
الــــ12 نسختها  فـــي  ســمــوهــا  ــزة  ــائ ــج ب ــن  ــزي ــائ ــف ال ــرم  ــك ت ســبــيــكــة  ــرة  ــيـ األمـ

جمعية دار العطاء فازت بجائزة أفضل راع وداعم لألسر المنتجة عربيًا 
مناصفًة من سلطنة عمان

وزارة التنمية االجتماعية بالمملكة األردنية الهاشمية فازت جائزة 
أفضل راع وداعم لألسر المنتجة عربيًا مناصفًة 

فازت منال محمد المتخصصة الزراعة المنزلية المبتكرة بالجائزة على 
المستوى المحلي

الخميس
28 مارس 2019 
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اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفة، 
روســيا  فــي  األرثوذكــس  الــروم  لطائفــة  البطريركــي  المعتمــد  أمــس، 

االتحادية المطران نيفون صيقلي.

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــقــاء، رحـــب وزي ــل وخــــال ال
ــمــطــران نــيــفــون صــيــقــلــي، مـــؤكـــدا أن  ــال ب
االنفتاح  بسياسة  تلتزم  البحرين  مملكة 
على مختلف الحضارات والثقافات ضمن 
العاقات  تعزيز  على  وحرصها  مساعيها 
وترسيخ  العالم  دول  مع  البناء  والتعاون 
المتبادل  واالحترام  والتعايش  التسامح 
يعود  بما  واألمـــم  الشعوب  مختلف  بين 

بالنفع على الجميع.
من جانبه، أعرب المطران نيفون صيقلي 
ــر الــخــارجــيــة،  ــ ــقــاء وزيـ ــل ــزازه ب ــ ــت ــن اعــ عـ
حضاري  كنموذج  البحرين  بمملكة  منوًها 
الــطــوائــف  أتــبــاع  بــيــن  السلمي  للتعايش 
واألديان كافة، وكفالة الحقوق والحريات، 
الــتــقــدم  دوام  الــبــحــريــن  لمملكة  متمنيا 

والرخاء.

04local@albiladpress.com

المنامة - بنا

استقبل ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة مسؤولي المعبد الهندوسي في البحرين بمناسبة االحتفال بمرور 
200 عام على افتتاحه في المملكة بحضور وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعدد من السفراء.وأكد سموه أن قيادة عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وضعت المملكة نموذجا في التعايش 
السلمي  التعايش  لتعزيز  الرائدة  جالته  ومــبــادرات  رعاية  بفضل  العالم  في  الديني 
مختلف  على  والحضارات  والثقافات  األديــان  كافة  بين  والحوار  التسامح  وترسيخ 
واألديــان  والحضارات  النهضة  باد  تبقى  البحرين  مملكة  إن  سموه  وقــال  األصعدة. 
والثقافات في العهد الزاهر لصاحب الجالة الملك، وأوضح أن الرعاية التي تحظى 
بها مختلف األديان في البحرين من جالة الملك تشكل امتدادا لتاريخ وتراث المملكة 
وقيم التعايش والمحبة بين جميع أفراد المجتمع، وأن هذا الشيء ال يفاجئ أحدا في 
البحرين؛ ألن المملكة عاصرت العديد من الحضارات التي عاشت بكل سام واتحاد، 

فقد كانت المملكة نقطة التقاء استراتيجية للكل من الشرق إلى الغرب.
سبحانه  هللا  من  مباركة  المملكة  إن  إنسانيته،  هو  البحريني  يميز  “ما  سموه:  وقــال 
وتعالى، فقد رأينا جميعا في األيام السابقة آالف الزوار الهندوس الذين احتفلوا في 
العاصمة بعيد الهولي وتتوالى علينا األحداث الدينية التي تقام في مملكة البحرين 

بكل ساسة وسام”.
ونوه سموه إلى أن جالة الملك فخور بوجود هذه التعددية والسام وفخور بالجهود 
البحرين مركزا  البشر جميعا ما يجعل  بين  السلمي  التعايش  المبذولة إلرساء دعائم 
المملكة  تجربة  تتخذ  أن  سموه  متمنيا  األديـــان،  بين  والــحــوار  للتفاهم  مهما  عالميا 

المتواضعة لتكون مثا للعالم أجمع.
وقدم القداس قسوامي فيشال الشكر والتقدير إلى صاحب الجالة الملك على اهتمام 
ورعاية جالته بكل األديان في البحرين خصوصا المعبد الهندوسي الذي يلقى رعاية 
الهندوسي،  المعبد  200 عام على افتتاح  المملكة بمرور  من جالته، مشيدا باحتفال 
المملكة  لتكون  والملحوظ  المتواصل  وسعيه  األديــان  بجميع  جالته  اهتمام  مؤكدا 

مضرب مثال عالمي على التعايش بين األديان. 
ختام  فــي  بــن حمد  نــاصــر  الشيخ  إلــى سمو  تــذكــاريــة  هــديــة  المعبد  وقـــدم مسؤولو 

االستقبال.

العاهل جعل البحرين نموذجا في التعايش

وزير الخارجية: البحرين تلتزم بسياسة االنفتاح على مختلف الحضارات
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الهندوسي المعبد  احتفال  لحضور  حمد  بن  عبداهلل  ينيب  الملك  جاللة 

الملك  الجالة  الــبــاد صــاحــب  عــاهــل  أنـــاب 
حمد بن عيسى آل خليفة، الممثل الشخصي 
الشيخ عبدهللا بن حمد  الملك سمو  لجالة 
بمرور  االحتفال  لحضور  أمــس  خليفة،  آل 
200 عام على وجود المعبد الهندوسي في 
مملكة البحرين بحضور دوق يورك صاحب 
السمو الملكي األمير أندرو، ورئيس مجلس 
الخارجية  ــر  الــصــالــح، ووزيــ عــلــي  ــشــورى  ال
ــر  ووزي خليفة،  آل  أحــمــد  بــن  خــالــد  الشيخ 
ــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة واألوقـــــاف  الـــعـــدل وال
والسفراء  خليفة،  آل  علي  بن  خالد  الشيخ 
وكبار المسؤولين بالمملكة وذلك بتنظيم من 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، 
بداية  وفــي  البحرين”.  هي  “هــذه  وجمعية 
حمد  بن  عبدهللا  الشيخ  سمو  نقل  الحفل، 
الجالة  صاحب  وتقدير  تحيات  خليفة  آل 
االحتفال،  هذا  في  المشاركين  لكافة  الملك 
واعتزاز جالته بالدور الكبير لهم في نهضة 
المجاالت،  مختلف  في  وتطورها  البحرين 
مثنيا سموه على إقامة هذا االحتفال بمرور 
والـــذي  المعبد  هـــذا  ــود  عــلــى وجـ عـــام   200
الروابط وعاقات الصداقة  يدل على عمق 
الــهــنــد،  الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة  مملكة  بــيــن 
التعايش  لهذا  السمات  ارقى  يترجم  والذي 
تتميز  والـــذي  والــديــانــات  الــحــضــارات  بين 
ويعكس  السنين،  مــئــات  منذ  البحرين  بــه 
البعد التاريخي الذي تتمتع به في المنطقة 

والتسامح  والمحبة  السام  بلد  باعتبارها 
وتعدد األديان والثقافات.

استقبلنا  الــتــي  الــحــفــاوة  إن  ســمــوه  وقـــال 
ألقيت  التي  الطيبة  الــوديــة  والكلمات  بها، 
ــاًء فــي الــبــحــريــن، والــمــشــاركــة مــن كبار  ثــن
المسؤولين والشخصيات الدينية من الدول 
هذا  على  والقائمين  والــصــديــقــة  الشقيقة 
انما  المتواجدة  والجاليات  الديني  المعبد 
للبحرين  ــصــادق والــكــبــيــر  ال الــحــب  تــتــرجــم 
ملًكا وحكومة وشعبا واعتبارهم أن المملكة 

الديني  والتسامح  والمحبة  بالسام  تتميز 
والثقافي.

الزاهر  العهد  البحرين وفي  أن مملكة  وأكد 
الوالد  الملك  الجالة  صاحب  الباد  لعاهل 
حمد بن عيسى آل خليفة، تبقى باد النهضة 
ــان والــثــقــافــات وتزهو  ــ والــحــضــارات واألدي
بحب كافة الجاليات المتواجدة في المملكة 
ــذي يــرجــع تــاريــخ بعضها إلـــى ســنــوات  ــ وال
الجغرافي  الــمــوقــع  بفضل  مــضــت،  طــويــلــة 
للمملكة وأيضا ما يتميز به أهل البحرين من 

الحب والتعايش.
وأعرب سمو الممثل الشخصي لجالة الملك 
الــذي  الكبير  بــالــدور  واالعـــتـــزاز  الفخر  عــن 
يلعبه مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي 
للتعايش السلمي وأعضاء جمعية “هذه هي 
المملكة  في  األجنبية  والجاليات  البحرين” 
لدعم مكانة البحرين على المستوى الدولي، 
عبر جهودها وعملها الدؤوب واالسهام في 
نشر الصورة الطيبة التي تمتاز بها البحرين 
وما تشهده من تطور وازدهار خدمة ورفعة 

لهذا الوطن العزيز.
وقـــد قـــام ســمــو الــشــيــخ عــبــدهللا بـــن حمد 
بالقائمين  وأشــاد  المعبد،  مبنى  في  بجولة 
عليه وحرصهم في الحفاظ على هذا المبنى 
الــســنــوات فــي عمق  وتـــواجـــده طيلة هـــذه 
تنظيم  بحسن  مــشــيــدا  الــمــنــامــة،  الــعــاصــمــة 
ــداف  األهـ وتحقيق  والــمــشــاركــة  االحــتــفــال 
اإلنــســانــيــة الــســامــيــة لــتــعــزيــز قــيــم الــســام 

والتسامح في إطار العيش المشترك.
قد  المملكة  في  الهندوسي  المعبد  أن  يذكر 
شيد في عهد المغفور له بإذن هللا صاحب 
عام  الفاتح  أحمد  بن  سلمان  الشيخ  السمو 
له  المغفور  زمن  في  توسعته  وتمت   1819
بن  الشيخ عيسى  السمو  بــاذن هللا صاحب 
علي آل خليفة عام 1869، وهو مبنى باطار 
وهو  مــار(  )بوشتسي  المذهب  إلــى  ينتمي 
الهندوسية  الجالية  ألغلبية  المذاهب  احد 

في المملكة.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد يحضر االحتفال بمرور 200 عام على وجود المعبد الهندوسي في المملكة

وزير الخارجية مستقبال المعتمد البطريركي لطائفة الروم األرثوذكس في روسيا االتحادية

المنامة - بنا

تنظيم أنشطة رياضية بمناسبة “يوم الحرس الملكي”
حمــد بــن  خالــد  بحضــور  الفائزيــن  يتــوج  حمــد  بــن  ناصــر 

الملكي  الحرس  قائد  رعاية  تحت  أمس  أقيم 
ــواء الـــركـــن الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد  ــلـ ســمــو الـ
قــائــد قوة  أمـــس، وبــحــضــور  آل خليفة صــبــاح 
الركن  المقدم  سمو  الخاصة  الملكي  الــحــرس 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، االحتفال بيوم 
من  العديد  تنظيم  تم  حيث  الملكي،  الحرس 
المناسبة.وانطلقت  بهذه  الرياضية  األنشطة 
الفردي  األكواثلون  بسباق  الرياضية  األنشطة 
كــيــلــومــتــرات  ســبــاحــة و6  مــتــر   600 لــمــســافــة 
الطائرة،  القدم وكرة  جري، ومباريات في كرة 
ومنافسات الكروس فت، ومنافسات السباحة، 
الجري  ومسابقة  النقاالت،  وحمل  الحبل  وشد 
400 متر تتابع، والمسير لمسافة 4 كيلومترات 
على  األنــشــطــة  اشتملت  حين  فــي  والــرمــايــة، 
منها  العسكرية  الميدانية  الفعاليات  من  عــدد 
المحارب،  ومسابقة  الصحون،  إسقاط  رماية 
والخارطة والبوصلة، وفك وتركيب األسلحة، 

إذ شهدت منافسات األنشطة الرياضية مشاركة 
متميزة من قبل منتسبي الحرس الملكي.

الركن  اللواء  المسابقات توج سمو  نهاية  وفي 
في  الفائزين  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
األول  المركز  حقق  إذ  الرياضية،  المسابقات 
الــخــاصــة والـــذي  الــحــرس الملكي  فــريــق قـــوة 
 ،2019 الملكي  الحرس  يوم  بطولة  بكأس  فاز 
واســتــلــم الــكــأس قــائــد الــفــريــق ســمــو الــمــقــدم 

كما  خليفة،  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  الــركــن 
اللجان  بتكريم  الملكي  الحرس  قائد  قام سمو 
المشاركين  وتكريم  االحتفالية  لهذه  المنظمة 
في فعاليات يوم الحرس الملكي، إذ هنأ سموه 
ــــى فــي مختلف  الــفــرق الــفــائــزة بــالــمــراكــز األول
لباقي  التوفيق  متمنًيا  الرياضية،  المسابقات 

الفرق والمشاركين في األنشطة المقبلة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو قائد الحرس الملكي 

اشتملت  الذي  والتنافس  الكبيرة  المشاركة  أن 
مدى  لتؤكد  جاءت  المسابقات  فعاليات  عليها 
وتحقيقها  الــفــعــالــيــات  ــهــذه  ل الــكــبــيــر  الــنــجــاح 
وهي  أجلها  من  وجدت  التي  النبيلة  لألهداف 
والمقدرة  العسكري  لــدى  البدنية  اللياقة  رفــع 
ــــى تــحــقــيــق عنصر  عــلــى الــتــحــمــل، إضـــافـــة إل
التقارب بين الجميع والمنافسة على لقب هذه 
تنافس  والتي  المختلفة  الرياضية  المسابقات 

على لقبها منتسبو الحرس الملكي الذين قدموا 
مــســتــويــات مــتــقــدمــة فـــي مــخــتــلــف األنــشــطــة 

والمسابقات الرياضية.
أن  إلــى  الملكي  الــحــرس  قــائــد  أشـــار سمو  كما 
لهو  الرياضية  الفعاليات  الكبيرة في  المشاركة 
دليل على حرص الجميع في التفاعل اإليجابي 
من  الرياضية،  واألنــشــطــة  الــبــرامــج  جميع  مــع 
الــشــريــف بين  التنافس  أجــل إضــفــاء جــو مــن 

المسابقات  هذه  أن  مضيًفا  المشاركين،  جميع 
الحرس  منتسبي  جميع  على  إيجابية  آثــار  لها 
التنظيمية  باإلجراءات  سموه  مشيًدا  الملكي، 
الــتــي رافــقــت فــعــالــيــات األنــشــطــة الــريــاضــيــة؛ 

بمناسبة يوم الحرس الملكي.
الملكي  الــحــرس  قــائــد  نــائــب  االحــتــفــال  حضر 
من  وعــدد  النعيمي،  خليفة  حمد  الركن  اللواء 

ضباط الحرس الملكي.

الرفاع - قوة الدفاع

بــرعــايــة ســامــيــة مــن لـــدن عــاهــل الــبــاد 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
آل خــلــيــفــة يــنــطــلــق مــعــرض الــبــحــريــن 
الخامسة  نسخته  في   2019 “مــراعــي”  
.)2019 المقبل  أبــريــل   9( الثاثاء  يــوم 
ويعتبر معرض “مراعي” أحد أكبر المعارض 
التي تقام في البحرين، حيث شهدت النسخ 
قياسيا  جماهيريا  حضورا  الماضية  الثاث 
على مدار أيام المعرض في ظل إقبال كبير 

من المواطنين والمقيمين.
ظل  فــي  الخامسة  النسخة  تنظيم  ويــأتــي 
اهتمام  لــيــؤكــد  الــســامــيــة  الملكية  الــرعــايــة 
الثروات  على  بالمحافظة  الرشيدة  القيادة 
في الباد بما يعزز من األمن الغذائي ويسهم 

كذلك في تعزيز االستثمار في القطاع.
المناسبة، أكد وزير األشغال وشؤون  وبهذه 
خلف  عصام  العمراني  والتخطيط  البلديات 

أن المعرض الذي سينطلق برعاية كريمة من 
لمدة  سيستمر  الملك  الجالة  صاحب  لــدن 
بتاريخ  الثاثاء  يــوم  من  بــدءا  أيــام  خمسة 
ذاته،  الشهر  من   13 وحتى  المقبل  أبريل   9
ــمــعــرض ستكون  ال ــواب  ــ أبـ أن  إلـــى  مــشــيــرا 
مفتوحة للجمهور منذ اليوم التالي لافتتاح 
المعرض  من  يوم  آخر  وحتى  األربعاء  يوم 
التاسعة  التاسعة صباحا وحتى  الساعة  من 

مساء.
وبــيــن خــلــف أن مــعــرض الــبــحــريــن الــدولــي 
الــخــامــس )مــراعــي( الـــذي جــاء وفــقــا لرؤية 
الوطن كأحد  ربوع  ينطلق في  الملك  جالة 
موقع  معززا  المتخصصة،  الدولية  المعارض 
األمــن  تعزيز  فــي  ــا  ودورهــ البحرين  مملكة 
البحرين  مملكة  مستوى  على  ليس  الغذائي 
علميا  استثماريا  حدثا  أضحى  بل  فحسب، 
والــعــارضــيــن،  للباحثين  ومــلــتــقــى  ترفيهيا 

يكون  أن  كذلك  حرصت  ــــوزارة  ال أن  مبينا 
تراث  يعكس  نوعيا تخصصيا  المعرض  هذا 
الموروث  وينقل  وهويتها  البحرين  مملكة 
الحضاري إلى األجيال الحالية والمستقبلية.

من جهته، أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات 
لمعرض  العليا  اللجنة  أن  الفتح  ــو  أب نبيل 
األول  التنسيقي  اجتماعها  عقدت  مــراعــي 
المعنية،  الـــوزارات  ممثلي  من  عدد  بحضور 

كل  والمسؤوليات  المهمات  توزيع  تم  حيث 
حسب تخصصه”، مشيرا الى أن مراعي )5( 
التي  الجديدة  الفعاليات  سيتضمن عدد من 

تشكل إضافات مهمة للمعرض.
اللجنة  الذي ترأس اجتماع  الفتح  أبو  وقال 
“تم  الوزير خلف  عن  نيابة  العليا  التنسيقية 
للموقع  اللوجستية  االســتــعــدادات  مناقشة 
وتــرتــيــب مــواقــف الــســيــارات والــعــمــل على 

المرور،  سير  وحركة  للمواقف  المكان  تهيئة 
اللوجستية  االستعدادات  بقية  الــى  إضافة 

لمكان المعرض”.
وتابع “كما تم تقديم عرضا متكاما لفقرات 
اإلعامية  واالســتــعــدادات  االفــتــتــاح،  حفل 

واإلعانية للمعرض، والفرق المشاركة”.
هذا  “يعتبر  االجتماع  أثناء  الفتح  أبو  وأكــد 
المعرض الذي يقام في مملكة البحرين حدثا 

مهما وأحد أهم الركائز األساسية في تعزيز 
األمن الغذائي، وقد حرصت مملكة البحرين 
القطاع  بــهــذا  االرتــقــاء  فــي  المساهمة  على 
وتعزيز  التجارب  تبادل  خــال  من  الحيوي 
المزارعين  ودعــم  الوقائية  األولــيــة  الرعاية 
وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات وبناء 
ــدرات وفــقــا لــمــعــطــيــات اإلســتــراتــيــجــيــة  ــقـ الـ

الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة”.
الخارجية  العروض  من  الكثير  “هناك  وقــال 
والمشاركات أثناء العرض من الخارج، منها، 
وقد تم إعادة مسابقة المدارس بصورة أكبر 
من األعوام السابقة، وكذلك المعرض الفني، 
العالمين  الفنانين  من  عــدد  سيشارك  حيث 
في مجال الفن”. وأردف “أن مشاركة محمية 
العرين ستكون كبيرة ألول مرة بهذا الحجم، 
من  جيوغرافيك  ناشيونال  مشاركة  وكذلك 

خال فقرة )الواقع اإلفتراضي(”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

جاللة الملك يرعى “مراعي 2019” 9 أبريل المقبل

جانب من االجتماع
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اجتمــع وزيــر الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمــد آل خليفة، أمس مع  رئيس 
وزراء المملكة المتحدة األسبق توني بلير، والذي يزور مملكة البحرين.

وخــالل االجتمــاع، رحــب وزيــر الخارجيــة ببليــر، مؤكــدا عمــق العالقــات التاريخيــة 
الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تستند إلى أسس 
من االحترام والتنســيق المشــترك في كافة المجاالت، معرًبا عن تقديره لحرص بلير 
علــى اســتمرار التواصل المشــترك وتبــادل الرؤى حــول القضايا اإلقليميــة والدولية، 

متمنًيا له دوام التوفيق.
مــن جانبــه، أعرب بلير عن اعتــزازه بلقاء وزير الخارجية وبزيارته البحرين، مشــيًدا 
بالمساعي الكبيرة التي تقوم بها المملكة في سبيل تعزيز األمن وإرساء السالم في 

المنطقة، متمنًيا لمملكة البحرين المزيد من الرقي واالزدهار.

اجتمع وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمس مع رئيســة الوزراء 
السابقة لوالية راجستان بجمهورية الهندVasundhara Raje، وذلك بحضور وكيل الخليج 
فــي إطــار زيارتهــم مملكــة   ،T.V. Nagendra Prasad الهنــد  بــوزارة خارجيــة جمهوريــة 

البحرين.
وخــالل االجتمــاع، عبــر الوزيــر عــن اعتــزاز مملكــة البحريــن بعالقــات الصداقــة التاريخيــة 
المتميزة مع جمهورية الهند وما تتسم به من متانة وقوة، وما تشهده من تطور مستمر في 
شتى األصعدة، منوها بدور الجالية الهندية في دعم المسيرة التنموية في مملكة البحرين.
من جانبها، نوهت Vasundhara Raje بما يشهده مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين 
وجمهوريــة الهنــد مــن تقدم كبير بمختلف المجاالت بما يعود بالخيــر والمنفعة على البلدين 

وشعبيهما الصديقين، متمنية لمملكة البحرين دوام الرفعة والرخاء.

وزير الخارجية يؤكد عمق العالقات مع بريطانيا وزير الخارجية: نعتز بعالقات الصداقة مع الهند

1200 متطوع تجسيد لفريق البحرين
ــة لــفــعــالــيــات “الـــفـــورمـــوال 1” ــر اإلعـــــام: تــغــطــيــة شــامــل ــ وزي

أشــاد وزيــر شــؤون اإلعالم رئيــس مجلس 
أمنــاء معهــد البحريــن للتنميــة السياســية 
علــي الرميحــي باحتضــان حلبــة البحريــن 
الدولية لســباق الفورمــوال 1 للعام الخامس 
متقدمــة  منظومــة  توافــر  وســط  عشــر، 
واللوجســتية  التنظيميــة  الخدمــات  مــن 
 1200 ووجــود  واإلعالميــة  واألمنيــة 
زيارتــه  لــدى  الرميحــي،  متطوع.وأعــرب 
تجهيــز  لترتيبــات  ومتابعتــه  الحلبــة 

اإلذاعــي،  واألســتوديو  اإلعالمــي  المركــز 
عــن اعتــزازه بتعــاون الــوزارة مــع الحلبــة 
واألجهــزة الحكوميــة المختصــة في توفير 
الخدمــات والتســهيالت اإلعالميــة والفنية 
والتقنية لمراســلي وسائل اإلعالم المحلية 
واألجنبية.ونــوه إلــى حــرص الــوزارة علــى 
تقديــم تغطيــة إعالميــة شــاملة ومتميــزة 
الكبــرى  البحريــن  جائــزة  ســباق  لفعاليــات 

وزير اإلعالم يزور حلبة البحرين الدوليةلطيران الخليج “الفورموال 1”.

المنامة - بنا

وزير الداخلية يشيد بدعم النواب للجهود األمنية
ــون الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز االنــتــمــاء ــم ــدع الــبــرلــمــانــيــون ي

ركــن  أول  الفريــق  الداخليــة  وزيــر  اســتقبل 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، أمــس، 
وذلــك  النــواب،  مجلــس  أعضــاء  مــن  عــددا 
طــارق  اللــواء  العــام  األمــن  رئيــس  بحضــور 
الحسن.وأشاد الوزير بدور المجلس في بحث 
ومناقشــة الموضوعــات والقضايــا التي تصب 
في صالح الوطن والمواطن، فيما بادر النواب 
بتهنئة وزير الداخلية بمناسبة تدشينه الخطة 
الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ 
وجهــوده  بــدوره  مشــيدين  المواطنــة،  قيــم 
الحثيثــة التــي تمثلــت في ترؤســه اجتماعات 
أســبوعية على مدار عــام كامل، حتى تبلورت 
الخطة الوطنية التي بدأت بمبادرة من الوزير 
لــدى لقائــه نخبــة مــن أبنــاء المجتمــع، أقرهــا 
مجلــس الــوزراء وتقرر تشــكيل لجنــة لمتابعة 

تنفيذ الخطة الوطنية برئاســة وزير الداخلية، 
ودعمهــم  تأييدهــم  عــن  النــواب  أعــرب  كمــا 
لهــذه الخطة الوطنيــة والمبــادرات التفصيلية 
التــي تتضمنهــا، ويتــم إدارة عمليــة تنفيذهــا 

إلكترونيا من جانب الجهات المعنية.
كمــا أشــاد النــواب بمــا يقــوم بــه رجــال األمن؛ 
مؤازرتهــم  عــن  معبريــن  االســتقرار،  لتعزيــز 
مــا  تعكــس  التــي  المخلصــة  األمنيــة  للجهــود 

يتمتــع بــه رجــال األمــن مــن يقظــة وجاهزية، 
منوهين إلى حرصهم على تطوير التشريعات، 
مقــدرات  وحمايــة  األمــن  حفــظ  يضمــن  بمــا 

الوطن.
وأعــرب وزيــر الداخليــة عــن اعتــزازه باللفتــة 
الكريمــة والبــادرة الطيبــة مــن جانــب النــواب 
بمــا  مقــدرة،  وطنيــة  معــان  مــن  تحملــه  ومــا 
يعكــس دور المجلــس ومتابعــة أعضائــه لــكل 

ما يهم ســالمة الوطن والمواطن ومشــاركتهم 
اإليجابيــة في دعم الجهود األمنية وتعزيزها؛ 

للحفاظ على أمن الوطن وصون منجزاته.
وتم بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام 
التعــاون  تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي  المشــترك 
ومجلــس  الداخليــة  وزارة  بيــن  والتنســيق 
النــواب؛ تحقيقــا لمزيــد من األمن واالســتقرار 

في ربوع البالد.

المنامة - وزارة الداخلية

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحرين المشــير الركن الشيخ خليفة 
فــي  بمكتبــه  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
القيــادة العامة صباح أمس، قائد قوة 
الواجب المشــتركة )152CTF( العقيد 

الركن بحري مبارك علي الصباح.

واســتعرض القائد العــام مع قائد قوة 
الواجب المشتركة )125CTF( مهمات 
قــوة الواجــب المشــتركة ودورها في 
تأميــن المالحة البحرية في المنطقة، 
كمــا تــم بحــث عــدد مــن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

األركان  هيئــة  رئيــس  اســتقبل 
صقــر  بــن  ذيــاب  الركــن  الفريــق 
النعيمي في مكتبه بالقيادة العامة 
بنجاميــن  اللــواء  أمــس  صبــاح 
كورال قائد فرقة المشاة/34 وقوة 
بالواليــات   )Spartan( الواجــب 

المتحدة األميركية.

األركان  هيئــة  رئيــس  ورحــب 
وقــوة  المشــاة/34  فرقــة  بقائــد 
بالواليــات   )Spartan( الواجــب 
خــالل  وتــم  األميركيــة،  المتحــدة 
اللقاء اســتعراض عالقات التعاون 
المشــترك  العســكري  والتنســيق 

القائم بين البلدين الصديقين.

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
الشــيخ  الركــن  المشــير  البحريــن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة بمكتبــه 
أمــس،  صبــاح  العامــة  القيــادة  فــي 
بســفارة  العســكري  االرتبــاط  ضابــط 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة 
الركــن  العميــد  البحريــن  مملكــة  فــي 
انتهــاء  بمناســبة  المجالــي  إبراهيــم 
فتــرة عملــه، إذ قــدم للمشــير العميــد 
الركن حســان عنــاب بمناســبة تعيينه 
ضابط ارتباط عسكري جديد بسفارة 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية، بحضور 
الركــن  الفريــق  األركان  هيئــة  رئيــس 

ذيــاب النعيمــي. وأثنــى القائــد العــام 
على الجهــود الطيبة لضابط االرتباط 
العســكري الســابق، متمنيا له التوفيق 
والنجــاح، ومتمنيــا لضابــط االرتبــاط 
العســكري الجديــد التوفيــق والنجاح 
فــي أداء مهماتــه العســكرية الموكلــة 
بعمــق  اللقــاء  فــي  أشــاد  كمــا  إليــه، 
بيــن  الوطيــدة  األخويــة  العالقــات 
األردنيــة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة 
مــن  النابعــة  الشــقيقة،  الهاشــمية 
للقيادتيــن  والدائــم  الكبيــر  الحــرص 
الشــقيقين  البلديــن  فــي  الحكيمتيــن 

على تطويرها في المجاالت كافة.

استعرض مهمات “الواجب المشتركة”

استعراض التعاون العسكري مع أميركا

عالقات وطيدة مع األردن

وزير الخارجية يؤكد دعم مبادرات “المالية”
التحديات مــواجــهــة  عــلــى  ــدرة  ــق ال وتــعــزيــز  ــل  ــدخ ال ــادر  ــص م تــنــويــع 

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه بالديوان العام 
للوزارة، أمس، وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

 وأعــرب وزيــر الخارجيــة عــن تقديــره للجهــود 
الحثيثــة لوزيــر المالية واالقتصــاد الوطني في 
دعــم مســيرة التنمية الشــاملة بمملكــة البحرين 
التــي  والمبــادرات  يتبعهــا  التــي  والسياســات 
ينجزهــا مــن أجل تنويع مصــادر الدخل وتعزيز 
قــدرة مملكــة البحريــن فــي مواجهــة مختلــف 
التحديــات االقتصادية والماليــة، مؤكًدا حرص 
وزارة الخارجيــة علــى دعــم هذه المبــادرات بما 
يضمــن الحفــاظ علــى المكانــة المتقدمــة التــي 

وصلــت إليهــا مملكــة البحريــن علــى الصعيدين 
اإلقليمي والدولي.

 مــن جانبه، أشــاد الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل 
خليفــة بنهــج وزيــر الخارجيــة وحرصــه علــى 
مســاندة كافــة الجهــود التــي تخــدم االقتصــاد 
الوطنــي، وبــدور وزارة الخارجيــة فــي تنميــة 
العالقــات االقتصاديــة مــع دول العالــم بما يعزز 
مصالــح مملكــة البحريــن ويدفع جهــود تحقيق 

وزير الخارجية مستقبال وزير الماليةالتنمية المستدامة فيها.

المنامة - وزارة الخارجية

بحث تصحيح أوضاع المساجد الخشبية
ــا ــره ــص ــو رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـــشـــأن ح ــمـ تـــنـــفـــيـــذا ألمـــــر سـ

تنفيــذا ألمــر رئيس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
بشــأن حصــر المســاجد المبنية من الخشــب 
لبرمجتهــا فــي مشــاريع تطويــر دور العبادة 
وإعادة بنائها، واختصار إجراءات تراخيص 
بناء المســاجد والجوامع وتقليصها وسرعة 
الوزاريــة  اللجنــة  واصلــت  فيهــا،  البــت 
للمشــاريع التنموية والبنية التحتية برئاســة 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ خالد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، متابعــة الموضــوع 
المحــال إليهــا بهذا الخصوص بالتنســيق مع 
الجهــات ذات العالقــة؛ تمهيــدا لرفــع تقريــر 
متكامــل إلــى صاحــب الســمو الملكي رئيس 
الخطــوات  متضمنــا  الشــأن،  بهــذا  الــوزراء 
األوضــاع واســتصدار  لتصحيــح  المطلوبــة 

التراخيص.
وفــي هــذا الصــدد، فقــد أشــاد الشــيخ خالــد 
بــن عبدهللا والوزراء أعضــاء اللجنة برعاية 
ســمو رئيس الوزراء للمساجد ودور العبادة، 
الملــف  الــذي يعكــس مــا يمثلــه هــذا  األمــر 

الحكومــة  اهتمامــات  ضمــن  أولويــة  مــن 
برئاســة ســموه، والتــي تحرص علــى توفير 
كافــة المقومــات التــي تكفــل للمصليــن أداء 
فروضهم في أجواء إيمانية ملؤها السكينة 

والراحة والخشوع.
فــي  اللجنــة  اطلعــت  آخــر،  صعيــد  علــى 
اجتماعهــا الثالــث عشــر الــذي عقــد صبــاح 
أمــس بمكتــب نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
فــي قصــر القضيبيــة، علــى عــرض قدمتــه 

واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  رئيــس 
خليفــة،  آل  محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة 
يتعلــق بالنهج اإلســتراتيجي لمبــادرة “نداء 
المنامــة”، ونطاقــات حماية المواقــع األثرية 
التنظيميــة  واالشــتراطات  البحريــن  فــي 

المقترحة لها.
واســتعرضت اللجنــة أيضا آخر مســتجدات 
التنميــة  برنامــج  مــن  الممولــة  المشــاريع 
الخليجــي. وتابعــت كذلــك ســير العمــل فــي 

نظــام إصــدار رخــص البنــاء “بنايــات” وفقــا 
للتقريــر الصــادر عــن المركــز البلدي الشــامل 
البلديــات  لــوزارة األشــغال وشــؤون  التابــع 

والتخطيط العمراني. 
كمــا تضمــن جــدول أعمــال اللجنــة االطــالع 
علــى مشــروع مذكــرة حــول الدراســة التــي 
تخفيــف  بشــأن  األشــغال  شــؤون  أنجزتهــا 
الضغــط المــروري في مدن وقــرى البحرين، 

وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.

الشيخ خالد بن عبدالله مترئسا اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية

المنامة - بنا

الخميس
28 مارس 2019 
21 رجب 1440

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

توزيع أرباح نقدية عن عام 2018 

الكرام  المساهمين  السادة  دعوة  اإلدارة  مجلس  يسر 
انعقاد  يوم  المساهمين  سجل  في  أسمائهم  المسجلة 
 اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ 20 مارس 2019، 

لمراجعة مكاتب السادة:

شركة كارفي كومبيوتر شير
مكتب رقم 74، الدور السابع، برج الزامل

 مبنى 31، طريق 383، مجمع 305
 المنامة – مملكة البحرين

هاتف: 17215080 فاكس: 17212055

2019م  مارس   31 الموافق  االحد  يوم  من  ابتداًء  وذلك 
كشف  أو  األصلية  األسهم  شهادات  معهم  مصطحبين 
الحساب للمساهمين المسجلين في شركة بورصة البحرين 
وذلك الستالم شيكات األرباح النقدية عن السنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2018م.

واالمتنان  الشكر  جزيل  عن  يعرب  أن  اإلدارة  مجلس  ويود 
لكافة المساهمين على ثقتهم ودعمهم ألعمال البنك.

والله ولـــي التوفيق ،

مجلـــــس اإلدارة



تحــت رعايــة ولــي العهــد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة ودوق يورك صاحب السمو الملكي األمير أندرو، أقيمت بفندق الفور سيزونز مساء أمس الفعالية الختامية للنسخة 

البحرينية الثانية من مسابقة “رواد في القصر” بالشراكة مع صندوق العمل )تمكين(.

وعنــد وصــول صاحــب الســمو الملكــي دوق 
يــورك إلى موقــع الفعاليــة كان رئيس مجلس 
إدارة صنــدوق العمــل )تمكيــن( الشــيخ محمد 
بــن عيســى آل خليفــة فــي مقدمــة مســتقبلي 
ألقــى صاحــب  الحفــل،  بدايــة  وفــي  ســموه. 
الســمو الملكــي دوق يــورك كلمــة أعــرب فيهــا 
مملكــة  مــع  الشــراكة  لنتائــج  تقديــره  عــن 
القصــر”،  فــي  “رواد  مســابقة  فــي  البحريــن 
منوًهــا بالــدور الــذي يؤديه “تمكيــن” عبر هذه 
المشــاركة فــي تعريــف العالــم بــرواد األعمــال 
رواد  اســتضافة  عــن  فضــًا  البحرينييــن، 

األعمال في المملكة.
المســابقة  هــذه  فــي  المشــاركين  أن  وأكــد 
بإمكانهم خلق فرص تغيير حقيقية ألعمالهم، 
من خال الدعم والخبرة الريادية التي يمكن 

جنيها من خال هذه المشاركة.
وفــي كلمتــه االفتتاحيــة، قــال رئيس مجلس 
إدارة صنــدوق العمــل )تمكيــن( الشــيخ محمد 
بــن عيســى آل خليفــة إن هذا اللقاء الســنوي، 

الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو 
الملكــي ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب 
وتتشــرف  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
فــي  يركــز  باســتضافته،  البحريــن  مملكــة 
مجمله على نشــر ثقافة وروح ريادة األعمال، 
وتوســيع نطاقه من خــال دعم رواد األعمال 
فــي تجاربهــم ومختلــف مراحــل مشــاريعهم 
التجارية، للبناء على خبراتهم، والتواصل مع 
المجتمــع األكبــر لريــادة األعمــال، بمــا فيه من 
خبــرات وتجــارب مخضرمــة؛ لتقديــم نموذج 

أكثر تميًزا في هذا المجال.
وأشــار في ســياق كلمته إلــى أن هذه الفرصة 

ومــا  المشــاركين،  لــكل  قيمــة مضافــة  تمثــل 
تقدمــه هــذه المبــادرة التــي أطلقهــا صاحــب 
الســمو الملكــي األمير أنــدرو دوق يورك لرواد 
األعمــال من مختلــف أنحاء األعمال، إنما هي 
مســيرة واعدة لارتقاء بقطاع ريادة األعمال 
وتشــجيع االبتــكار واإلبــداع فــي إطــار دولي 
يســمح بتقديــم تجربــة فريــدة ومتميــزة مــن 

نوعها على المستوى اإلبداعي.
وقــدم 12 رائــد عمــل فــي الفعاليــة الختاميــة 
أمــس مشــاريعهم فــي عــرض مدتــه 3 دقائــق 
المدعويــن  مــن  عــددا  يضــم  حضــور  أمــام 
التكنولوجيــا  مجــاالت  فــي  والمختصيــن 

الذيــن  المســتثمرين،  مــن  وعــددا  واإلعــام 
قامــوا بالتصويــت علــى المشــاريع، إذ فــازت 
كل من المشــاريع التاليــة: مركز تفاحة نيوتن 
 Telp منصــة ،Wind Storm للعلــوم، مشــروع
اإللكترونية، تطبيق DocWhere، وأســتوديو 
Mavi VR، وذلــك ضمــن التصفيــات المحليــة، 

متأهلة بذلك إلى النسخة الخليجية.
وفي ذات السياق، فاز مشروع LARA بجائزة 
اختيــار الجمهــور، إذ تــم فتح بــاب التصويت 
للجمهــور إلكترونًيا خال المعســكر التدريبي 

المنعقد في 19 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف مملكة البحرين في 
أكتوبــر المقبل النســخة الخليجية الثانية من 
المســابقة لهذا العام، إذ ستتنافس المجموعة 
النســخة  فــي  األعمــال  رواد  مــن  المتأهلــة 
البحرينية مــع نظرائهم في الدول الخليجية، 
إقامتهــا  المزمــع  العالميــة  للمســابقة  للتأهــل 
بنهاية العام في قصر سانت جيمس في لندن 

بالمملكة المتحدة.
يذكــر أن المبــادرة تعقــد بالتعــاون والشــراكة 
اإلســتراتيجية بين كل مــن برنامج “رواد في 
القصــر” التابــع لصاحب الســمو الملكــي األمير 

أنــدرو دوق يــورك وصنــدوق العمــل “تمكين”، 
وذلــك للمرة الثانية منذ إطــاق هذه المبادرة 
فــي العــام 2014؛ بهدف توفيــر منصة ريادية 
العالــم،  بلــدان  مختلــف  مــن  األعمــال  لــرواد 
وربطهــم ضمــن منظومــة خبراتيــة وتعارفية 
للتعــرف علــى النمو والتطــور ألعمالهم، ضمن 
برنامــج متكامــل يســمح بالتفاعــل مــع ســوق 
رواد  واســتفادة  الدوليــة  األعمــال  ريــادة 
األعمال المشــاركين من شــبكة دولية واســعة 
يــد  علــى  والمســاندة  والدعــم  الخبــرات  مــن 

مختصين محليين ودوليين.

المنامة - تمكين

تأهل 5 للمشاركة في النسخة الخليجية من “رواد في القصر”
الــثــانــيــة الــبــحــريــنــيــة  ــنــســخــة  ال ــان  ــي ــرع ي يــــورك  ودوق  ــد  ــه ــع ال ــي  ــ ول ــو  ــم س
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اجتمعــت وكيــل وزارة الخارجيــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة بشــأن 
حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن األســلحة الكيميائيــة وتدمير 
األســلحة الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة، لــدى 
زيارتهــا للجمهوريــة الفرنســية، مع مدير الشــؤون اإلســتراتيجية 
الخارجيــة  والشــؤون  أوروبــا  بــوزارة  الســاح  ونــزع  واألمــن 
بالجمهوريــة الفرنســية نيكــوال روش.وشــدد الجانبــان علــى أهميــة 
تعزيز التعاون القائم بينهما في مجال حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتدميــر تلــك األســلحة؛ بهــدف تحقيق 
األهــداف التــي تســعى إليهــا الــدول األطراف فــي االتفاقية بمــا في ذلك 

حفظ السلم واألمن الدولي.
كما التقت الشــيخة رنا بنت عيســى بمدير إدارة الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيا بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية جيروم 
بونافون، إذ تم خال اللقاء استعراض مسار عاقات الصداقة والتعاون 
التاريخيــة الوثيقــة التي تجمع بين البحرين والجمهورية الفرنســية وما 
يشــهده التعــاون الثنائــي بيــن البلدين مــن نمو وتطور مســتمر بما يخدم 

مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
وتــم تبــادل وجهات النظر بشــأن أهــم القضايا اإلقليميــة والمتعلقة بأمن 
المنطقة والســبل المتاحة أمام المجتمع الدولي لمعالجتها، مشــددة على 
دور البحريــن الرائــد في تطبيق مبــادئ القانون الدولي؛ لضمان الحد من 

انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
كمــا اجتمعــت الشــيخة رنا بنت عيســى، مع وكيل رئيس لجنــة الصداقة 
الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ جان ماري، وتم استعراض وجهات 
النظــر بشــأن المســائل ذات االهتمــام المشــترك بيــن البلديــن بمختلــف 

القضايا اإلقليمية والدولية.
وأكدت وكيل الخارجية حرص البحرين على مواصلة التنسيق المشترك 

مع فرنسا على مختلف األصعدة وإزاء مختلف القضايا.

مجلــس  شــؤون  وزيــر  برئاســة  للمعلومــات  الوطنيــة  اللجنــة  عقــدت 
الــوزراء محمــد المطــوع اجتماعــا أمــس، بحضــور أعضــاء اللجنــة مــن 
كبــار المســؤولين بمختلــف الجهــات الحكوميــة، جــرى خاله اســتعراض 
الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول أعمــال االجتمــاع وفــي مقدمتهــا 
تحديد أولويات ربط برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة.

التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  فــي  الجهــود  مواصلــة  أهميــة  المطــوع  وأكــد 
المســتدامة مــن خال تحديد األولويــات الوطنية والمضي في تنفيذها، 

بما يتواءم مع برنامج عمل الحكومة.
وشــدد علــى أهمية رصــد اإلحصاءات والمؤشــرات الخاصة بمســتويات 
التقــدم فــي مختلــف القطاعــات التنمويــة، لمــا لهــا مــن أهميــة كبيرة في 

تعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأشاد بالجهود المبذولة من أجل إعداد منظومة إلكترونية تكون بوابة 
البحرين ألهداف التنمية المســتدامة، والتي تتيح المجال أمام مختلف 
الجهــات المحليــة والدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي واألكاديمييــن 
والمهتميــن بالتنميــة المســتدامة لاطاع على التقــدم المحرز في كل ما 

يتعلق بتحقيق المملكة لهذه األهداف.
وتوجــه الوزيــر بالشــكر إلــى مختلــف الجهــات المتعاونــة مــع اللجنة في 
تحديــد أولويــات مقاصــد التنميــة المســتدامة وربطهــا ببرنامــج عمــل 
المعنيــة فــي  الحكومــة، مشــددا علــى ضــرورة تعــاون جميــع الجهــات 

تحديــث المعلومــات المرتبطة بهذه األولويات بما يضمن مواصلة جهود 
التطور والنماء، وتعزيز المكتسبات التنموية.

ووجــه إلى العمل على اســتحداث فريق مختــص لرصد التقارير الدولية 
ووضــع آليــة للتأكــد مــن توفير المؤشــرات الصحيحــة لهــذه التقارير وما 
تتضمنــه مــن إحصــاءات ومعلومــات تخــص البحريــن، وحصــر جميــع 
التقاريــر ومراجعاتهــا بالشــكل الــذي يســهم فــي تصحيــح أيــة معلومات 

مغلوطة عن المملكة.
وشــهد االجتماع مناقشــة تقرير المجلس األعلى للمرآة بشــأن المجاالت 
المتعلقــة بالمــرأة والتي تتطلب تصحيح أو تحديث لمؤشــرات البحرين 

في بعض التقارير والمقترحات التي يمكن من خالها تحسين النتائج.

تعزيــز التعــاون مــع فرنســا بحظــر األســلحة الكيماوية “الوطنية للمعلومات” تجتمع برئاســة وزير شؤون مجلس الوزراء

مواصلة التنسيق المشترك مع باريس مناقشة آليات تصحيح مؤشرات البحرين

المنامة - بنا

المســاعد  الوكيــل  رعايــة  تحــت 
للمعلومــات والمتابعــة فــي ديوان 
إبراهيــم  الــوزراء  رئيــس  ســمو 
جمعيــة  أقامــت  الدوســري، 
وجمعيــة  الخيريــة  داركليــب 
مــع  بالتعــاون  الخيريــة  دمســتان 
جمعيــة البحريــن لرعايــة مرضــى 
الســكلر فعالية “حدد مســارك” في 
نســختها الثانيــة، إذ نقــل إبراهيم 
الدوســري للحضور تحيات رئيس 

الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
خليفــة واهتمــام ســموه بمرضــى 
الســكلر وتقديــم الرعايــة الطبيــة 

والعاجية المناسبة لهم.
أكثــر  عــرض  الحفــل  خــال  وتــم 
مختلــف  مــن  تخصصــا   40 مــن 
أكاديمييــن  بحضــور  المجــاالت، 
ومهنييــن مــن أصحــاب الخبــرات 

العلمية.

مقترح تدريس منهج عن خطورة التطرف“حدد مسارك” تستقطب الطلبة
”DARE“ ــاع  ــ ــم ــ ــت ــ اج ــي  ــ فـ راشـــــــد  ــن  ــ بـ ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــه  ــ ــدم ــ ق

شارك عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة العنف واإلدمان )DARE( الشيخ 
عبدهللا بن راشــد آل خليفة، في اجتماع مجلس إدارة المنظمة التي ســبق أن اختارته 
كأول عضــو بمجلــس إدارتها من خارج الواليات المتحدة األميركية، تقديرًا لدوره في 

تأسيس برنامج “معا” لمكافحة العنف واإلدمان في البحرين.

وخــال االجتمــاع، أشــاد بدعــم وزيــر 
الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة لبرنامــج “معــًا” 
لمكافحــة العنــف واإلدمان وهو ما كان 
لــه الفضــل فــي العديــد مــن النجاحات 
منــه  وجعلــت  البرنامــج  حققهــا  التــي 

)قصة نجاح وطنية(.
بــن  عبــدهللا  الشــيخ  قــدم  ذلــك،  بعــد 
راشد، إيجازا عن خطورة التطرف وما 
يشــكله مــن تحديــات لدى جميــع دول 

العالــم، األمــر الــذي يتطلــب بــذل كافة 
الجهــود لمحاصــرة التطــرف وتجفيف 
الرئيســي  الســبب  باعتبــاره  منابعــه 

لإلرهاب.
وأوضــح أن مجابهــة التطــرف تتطلــب 
العمــل فــي أكثــر مــن اتجاه ومــن بينها 
هــذا  فــي  داعيــا  التعليمــي،  المجــال 
الســياق إلــى إعــداد منهــج تعليمي عن 
التطــرف وخطورتــه وســبل محاصرته 
علــى أن يتــم تدريســه ضمــن مقــررات 

المنظمــة الدوليــة ومــن بينهــا برنامــج 
واإلدمــان،  العنــف  لمكافحــة  “معــا” 
وذلــك من منطلــق المحافظة على أمن 

وســامة النــشء والشــباب ووقايتهــم 
مــن المخاطــر التي قــد يتعرضــون لها، 
األمــر الــذي يســهم بــدوره فــي حمايــة 

هذه الفئة وتعزيز األمن بشكل عام.
وقــرر مجلــس إدارة المنظمــة الدوليــة 
الموافقــة  العنــف واإلدمــان،  لمكافحــة 
مــن حيــث المبــدأ والبحــث فــي إمكان 
تعليمــي  منهــج  عبــر  المقتــرح،  تنفيــذ 
نــورث  جامعــة  مــع  بالتعــاون  متطــور 
التطــرف  خطــورة  يتنــاول  كاروالينــا، 
مــن كل الجوانــب. كمــا اتفــق أعضــاء 
المجلــس على المضي قدما في تطوير 
النــشء  بحمايــة  المتعلقــة  المناهــج 
مكافحــة  جهــود  تكثيــف  خــال  مــن 
المخــدرات وكذلــك العمــل علــى وقــف 

معدالت زيادة حاالت االنتحار.

الشيخ عبدالله بن راشد

المنامة - وزارة الخارجية
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ــانـــة ــيـ ــل الـــصـ ــ ــاب ــ ــق ــ ــيـــف شــــركــــة لــتــحــصــيــلــهــا م ــلـ ــكـ تـ
وافــق مجلــس أمانة العاصمة علــى توصية اللجنة المالية والقانونية بتكليف شــركة 
خاصة إلدارة دورات المياه بسوق المنامة المركزية وتحصيلها للمبالغ مقابل عملية 
تنظيــف والصيانــة الدوريــة بشــروط واضحــة؛ لضمــان اســتمرارية النظافة وعرض 
عقد الشركة على اللجنة مسبقا.وقبل التصويت بينت المدير العام ألمانة العاصمة شوقية 
حميــدان أن مقترح األمانة سيســهم في تخفيف عــبء الصيانة الدورية وأعمال النظافة في 
ظــل شــخ الميزانيــات. ولفتــت إلــى أن فــرض الرســوم الرمزيــة ال يهــدف إلــى زيــادة إيــرادات 

البلدية وال تحصيل الرسوم.

وأوضحــت أن شــركة النظافــة ال يقــع عليهــا 
مســؤولية تنظيــف دورات الميــاه التي تعاني 

سوء االستغالل تصل إلى حد السرقات.
وأشارت إلى أن بلدية المنطقة الجنوبية سيق 
لهــا تطبيــق هــذا النظــام علــى مرافــق الســوق 
الشــعبية فــي مدينــة عيســى كمــا تــم فــرض 
رســوم على دخول عين عذاري، حيث أثبتت 
اللجنــة  رئيســة  قالــت  نجاحهمــا.  التجربتــان 
الماليــة والقانونيــة خلود القطــان أن المقترح 
الــذي درســته لجنتهــا يهــدف للمحافظــة على 
النظــم  ويقتــرح  البلديــة،  وممتلــكات  أمــالك 

الكفيلة بتنظيم إدارتها واستغاللها والتصرف 
فيهــا، ومنــع التعــدي عليهــا، ووضــع الشــروط 
والضوابط الالزمة لمستخدمي دورات المياه 

والمحافظة على نظافتها. 
والقانونيــة  الماليــة  اللجنــة  أن  وأضافــت 
أوصت بأهمية إقرار آلية لضبط استخدامات 
المرافــق الصحيــة عبر احتســاب رســوم نظير 

ذلك.
مــن جهتــه، وضــح العضــو عبدالواحــد النكال 
أن مجلــس األمانة ليس مــع رفع التكلفة على 
المواطنين والقيمين، وأن الهدف من المقترح 

تنظيميــة، مشــددا  عمليــة  بــل  ربحــي،  ليــس 
علــى ضــرورة تحديــد الرســم مقابــل الخدمــة 

استخدام المرافق الصحية.
وبينت العضو مها آل شهاب أن هناك مخاوف 
مــن نتائــج خصخصــة المرافــق العامــة التــي 
أكثر مســتخدميها من العمال في األســواق أو 

اتجاههــم إلــى مجمــع اللؤلؤ وتنتقل المشــكلة 
من السوق إلى مرافق المجمع. 

عــدم  ضــرورة  إلــى  شــهاب  إلــى  وأوضحــت 
خصوصــا  المفروضــة  الرســوم  فــي  المغالــة 
وأن األغلبيــة المســتهدفة من الطبقــة العاملة 

البسيطة الدخل.

جلسة أمانة العاصمة

مركز ثقافي يوّثق تاريخ “مدينة العظماء”
ــل ــي ــص ــف ــت ال ــاج  ــتـ ــحـ يـ ــاض  ــفـ ــضـ فـ ــرح  ــتـ ــقـ ــمـ الـ شــــهــــاب:  آل 

وافــق مجلــس أمانــة العاصمة فــي اجتماعه الســابع أمس األربعــاء على توصية 
ا في  اللجنة الفنية باستمالك وحدة سكنية في مدينة عيسى ليكون معلًما تاريخيًّ

موقع مالئم تتوافر فيه دراسة مرورية وبعيًدا عن األحياء السكنية المكتظة.

مــن جهتها، علقت رئيســة اللجنة الفنية 
هدى سلطان أن موافقة اللجنة تتماشى 
والتــراث  اآلثــار  هيئــة  توجيهــات  مــع 
بتأهيــل مواقــع قديمــة تراثيــة. وتنميــة 

االستثمارات في محافظة العاصمة.
مــن جهتــه، أوضــح العضو عبــد الواحد 
النكال أن يتم االستفادة من االستمالك 
ا يكون  بأن يضم المشــروع مركًزا ثقافيًّ
للثقافــة  البحريــن  هيئــة  مظلــة  تحــت 
واآلثــار ويضم عــدًدا مــن المرافق تليق 

بتاريخ “بمدينة العظماء”. 
واقترح أن يقدم المجلس مرئياته على 
مقتــرح مجلــس النواب بــأن تتوافر في 
المنزل المســتملك متحًفــا لعرض كل ما 
يتعلق بالمدينة وشــخصياتها وأن يضم 

مكتبة توثق تاريخها وقاعة محاضرات 
مجهزة بكل المرافق.

ال  مهــا  العضــو  علقــت  جهتهــا،  مــن 
شــهاب أن مدينة عيســى هو المشــروع 
وعلــى  البحريــن  فــي  األول  اإلســكاني 
أن  ويســتحق  الخليــج  دول  مســتوى 
يكــون له مركــز ثقافــي وتاريخي يوثق 

نصف قرن. 
المــراد  المنــزل  يكــون  أن  واقترحــت 
اســتمالكه هو من المنازل القديمة التي 
لــم يطلهــا التغييــر وهــو مــا عبــرت عنــه 

بصعب التحقق. 
لمقتــرح  أن  شــهاب  ال  وأوضحــت   
المقــدم مــن مجلــس النــواب فضفــاض 
يحتــاج إلــى مزيــد مــن التفاصيــل، كان 

يجب أن يرفق بمزيد من اإليضاخ.
مــن  الفكــرة  علــى  الموافقــة  وأكــدت 
حيــث المبــدأ ال يعنــي التصويــت علــى 

إلــى  يحتــاج  الــذي  المبهــم  الموضــوع 
مزيــد مــن التفصيــل أقلهــا معرفــة جهة 

االستمالك.

جلسة امانة العاصمه

جلسة امانة العاصمه
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شــهدت الجلســة الســابعة لمجلــس أمانــة 
العاصمــة مــن دور االنعقــاد األول ضمــن 
الــدورة البلديــة الخامســة حضــور جميــع 

أعضاء المجلس.

 تغطية: ليلى مال اهلل 

تصوير: عبدالرسول الحجيري

ال غياب

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية األولى 
الوزيــر الســابق، المــدان ســابقا بعــدد مــن 
قضايا االحتيال بشيكات من دون رصيد، 
والــذي خــرج مــن البــالد منذ مــدة طويلة 
فــي رحلة عالجيــة، بالحبس مجددا لمدة 
3 سنوات؛ إلصداره شيك ضمان من دون 
رصيــد قيمته 160 ألف دينار لصالح رجل 
أعمــال عربي الجنســية بعدما اســتلم منه 
المبلــغ نظيــر شــراء العربــي قطعــة  ذلــك 
أرض، والتــي تبين الحقا أنها ليســت ملكا 
أصــال،  عليهــا  ومحجــوز  المتهــم  للوزيــر 
انتهــاء  لحيــن  ضمانــا  الشــيك  أعطــاه  إذ 

اإلجــراءات الرســمية.ويأتي هــذا الحكــم 
بعــد فتــرة بســيطة مــن صــدور حكــم آخر 
عليــه بالحبــس لمدة 3 ســنوات أيضا، في 
قضيــة شــيك مــن دون رصيــد قيمتــه 50 
ألف دينار، كان استدانها من المجني عليه 

ولم يسددها في الوقت المتفق عليه.
وأحالــت النيابــة العامة المتهــم للمحاكمة 
علــى اعتبار أنــه بتاريــخ 18 أبريل 2018، 
أعطــى بســوء نيــة شــيكا مــن دون رصيد 
للمســتفيد  بــاألوراق  المبيــن  بالمبلــغ 
-المجنــي عليــه- والمســحوب علــى أحــد 
البنــوك وعنــد حلــول موعد الصــرف تبين 
وقابــل  وقائــم  عــدم وجــود رصيــد كاف 

للتصرف فيه.

مجددا الحبس 3 سنوات للوزير السابق سجن متهم 5 سنوات لتزويره توقيع زوجته
ــه ــن ــة عــقــد الــبــيــع فــأبــلــغ عــنــه اب ــح ــص ــة” قــضــت ب ــيـ ــدنـ ــمـ “الـ

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى، غيابــا، 
بســجن رجــل أعمــال يبلغ من العمــر 62 عاما، لمدة 
5 ســنوات؛ إلدانتــه بتزوير اســتمارة حق التصرف 
بالبيــع لوحدة ســكنية تحصــل عليها عبــر خدمات 
وزارة اإلســكان، وباعهــا لشــخص آخــر بعدمــا زّور 
توقيــع زوجته األولى )60 عامــا(، حتى يتمكن من 
طردهــا وأبنائــه مــن المنــزل ويبقــون دون مــأوى، 

خصوصا أنه هجر والدتهم منذ سنوات عدة عقب 
زواجــه بأخــرى، وأمرت بمصــادرة المحــرر المزور.

أن  فــي  تتحصــل  الواقعــة  أن  المحكمــة  وذكــرت 
المتهــم مرتبط بزوجتيــن، إحداهما المجني عليها، 
والتــي هجرها بعد زواجه مــن الثانية، ثم أراد بيع 
المنــزل الــذي تحصــل عليــه مــن وزارة اإلســكان، 
والــذي يــأوي المجني عليهــا وأبنائهــا، إال أن وزارة 
العقــار  فــي  المالــك  لتصــرف  تشــترط  اإلســكان 

موافقة الزوجة أو الزوجات إن تعددوا.
وأضافــت أن المتهــم قــدم طلبــا للــوزارة للموافقــة 

علــى بيــع المنــزل، إال أن الموظــف أبلغــه بضــرورة 
الطلــب  علــى  للتوقيــع  الزوجــات  جميــع  حضــور 
بالموافقــة، فأفــاد له بــأن الزوجة المجنــي عليها ال 
تســتطيع الحضور، لذا أبلغــه الموظف بضرورة أن 

يجلبها وإال لن يتم الموافقة على طلبه.
وبعــد مــدة جلــب للــوزارة امــرأة منقبــة وأخبرهــم 
أن زوجتــه األولــى موجــودة في الســيارة للتوقيع 
علــى الطلب، وعندمــا توجه الموظف لها تبين أنها 
ليســت الزوجــة المجني عليها، وإنمــا امرأة أخرى. 
وتابعــت، أن ابــن المجنــي عليها -المبلــغ ضد والده 

بشــأن الواقعــة- فوجــئ فــي العــام 2016 بحضــور 
شــخص إلى منزلهم وأبلغه األخير أنه قام بشــراء 
المنزل، وعرض عليهم وثيقة الملكية، فما كان من 
االبــن إال أن توجــه إلــى وزارة اإلســكان، وهناك تم 
إبالغــه بحصــول والــده علــى موافقة والدتــه لبيع 

المنزل.
وعرضــت الســيدة علــى خبيــر التزييــف والتزويــر 
إلجــراء االســتكتاب، وثبت بتقرير خبيــر التزييف 
المحــرر  علــى  المــدون  التوقيــع  أن  والتزويــر 

والمنسوب لها مزور.

ذكــرت المحاميــة زينــب إبراهيــم أن محكمــة االســتئناف العليــا الحنائية الخامســة ألغت حكمــا كان يقضي بإدانة شــاب بتهم 
التعــدي علــى مركبــة مســلحة )مدرعــة( وأفــراد قــوات حفــظ النظــام الذيــن كانــوا بداخلهــا فــي منطقة الشــاخورة، بواســطة 
الزجاجــات الحارقــة )المولوتــوف(، ما تســبب في إصابة أحــد أفراد القوة بحروق في وجهه، والمحكوم عليه بالســجن لمدة 7 
سنوات تم تخفيفها إلى 5 قبل أن تنقض محكمة التمييز الحكم وتقضي مجددا المحكمة االستئنافية ببراءته مما نسب إليه؛ 

استنادا إلى أن ضابط الشرطة قرر صراحة بعدم مشاركته في الواقعة.

وقالت محكمة االستئناف في أسباب حكمها 
وأحاطــت  الدعــوى  محصــت  وبعدمــا  إنهــا 
قــام  التــي  فيهــا  الثبــوت  وأدلــة  بظروفهــا 
الدليل عليها بشــأن ما نسب للمتهم عن بصر 
وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فقد 
داخلتهــا الريبــة فــي صحت عناصــر اإلثبات، 
ســيما أن الدليــل الوحيــد عليــه بــاألوراق هو 
اعتــراف المتهم الثاني، والذي جاء متناقضا 

مع بعضه البعض.
وأشــارت إلــى أن المتهــم المذكــور قــرر فــي 
اعترافاتــه أن المســتأنف اشــترك مــع 3 مــن 

أصل 10 متهمين بالقضية، في إلقاء عبوات 
حيــن  فــي  المدرعــة،  علــى  “المولوتــوف” 
أنــه عندمــا ســؤاله تفصيــال عــن دور هــؤالء 
المتهميــن تحديدا، قرر في تحقيقات النيابة 
العامــة أن 2 مــن المتهميــن المذكوريــن هــم 
مــن قامــوا بإلقــاء الزجاجــات الحارقــة علــى 
المدرعة، والباقي ومن ضمنهم المســتأنف ال 
يعلــم مــاذا بــدر منهــم؛ وذلــك على خــالف ما 

سبق ما قرره بصدر اعترافه.
وأضافــت أن التحريــات كذلــك لم تســفر عن 
اشــتراك المستأنف في الواقعة، وال ينال من 

ذلــك مــا قرر بــه المتهــم اآلخر بمحضــر جمع 
فــي  المســتأنف  اشــتراك  مــن  االســتدالالت 
الواقعــة، إذ إنهــا ال تطمئن العترافه، الســيما 
أنه عدل عنه بتحقيقات النيابة العامة، فضال 
عــن اعتصــام المســتأنف باإلنــكار منــذ فجــر 
التحقيقــات، األمــر الذي رأت معــه أن الدليل 
قــد جــاء قاصــرا  المســتأنف  بــاألوراق قبــل 
عــن بلــوغ حــد الكفايــة؛ القتناعهــا لنهــوض 
الدليــل باألوراق على الجرائم المســندة إليه، 
األمــر الــذي ال تطمئن معــه الرتكابــه الواقعة 

وتتشكك في اتهامه.

وكانــت محكمــة أول درجــة قضت في وقت 
ســابق ببــراءة 3 متهميــن آخريــن ممــا نســب 
إليهم؛ بســبب وجــود أحدهم خــارج المملكة 
اطمئنــان  وعــدم  الواقعــة،  حصــول  وقــت 
المحكمــة إلقــرار متهَميــن باشــتراك اآلخَرين 
فــي ارتــكاب الواقعــة، فيما دانت المســتأنف 

و6 متهمين آخرين بالســجن لمدة 7 ســنوات 
لــكل منهــم، عمــا نســب إليهــم مــن اتهامــات، 
قبــل أن تخفــف الحكــم محكمــة االســتئناف 
ذلــك  علــى  طعــن  والــذي  المســتأنف،  علــى 
الحكم بالتمييز فأعيدت لمحكمة االستئناف 

لتحكم فيها من جديد.
الواقعــة  تفاصيــل  أن  درجــة  أول  وبينــت 
تتحصــل فــي أن المتهمين مــن األول وحتى 
تجمعــوا  قــد  والثامــن  والســابع  الخامــس 
الساعة 9 مساء يوم الواقعة، ومعهم آخرون 
مجهولــون وكان هدفهم االعتداء على أفراد 
القريــة،  مدخــل  عنــد  المتمركزيــن  الشــرطة 
واإلخــالل باألمــن العــام بالمنطقــة، وإتــالف 
إلــى  إراداتهــم  واتجهــت  الشــرطة  مركبــات 
التعدي على أفراد الشرطة عن علم ودراية.

لذا أعد المتهمون صندوقا مملوء بالزجاجات 
والحجــارة  األصبــاغ  وعلــب  الحارقــة 
واألســياخ الحديديــة؛ وذلــك لتنفيذ غرضهم 

اإلرهابــي لإلخــالل بالنظــام العــام واالعتداء 
علــى الشــرطة بعلــب الصبــغ و “المولوتوف”، 
حتــى اخترقت إحــدى الزجاجات المشــتعلة 
إلطــالق  المخصصــة  الفتحــة  مــن  المدرعــة 
الغاز المسيل للدموع، والذ المتهمون بالفرار.
وأســفر هــذا االعتــداء عــن إصابــة الشــرطة 
- حســب مــا جــاء بتقريره الطبي الشــرعي - 
المجنــي عليه بحروق ســطحية مــن الدرجة 
األولــى والثانيــة مقابــل يســار الوجه شــاملة 
العنــق  يســار  إلــى  وتمتــد  األذن  صيــوان 
وخلفيــة يســار العنق وأجــزاء مقابــل خلفية 
اليد اليسرى مقابل إصبعي الخنصر والبنصر 
وهــي آثار إصابة حدثت من مالمســة جســم 
للهــب النــار، فضــال عــن حــدوث تلفيــات في 

مركبة الشرطة.
وأشــارت إلى أنه بإجــراء التحريات المكثفة 
عن الواقعة، تم التوصل إلى هوية المتهمين 

العشرة والقبض عليهم.

“االستئناف” تبرئ متهما من االعتداء على الشرطة

زينب إبراهيم

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



bussines
@albiladpress.com 08

أبريــل نهايــة  ـا”  إلكترونيًـّ عميلــك  “اعــرف  إطــاق 

عمومية “بنفت” توّزع 60 % أرباًحا نقدية

كشــف الرئيــس التنفيــذي لشــركة “بنفت”، عبدالواحد جناحي، أن الشــركة تســتعد لتنفيذ 
حزمــة مــن المبــادرات فــي ظــل خطــط الشــركة لتقديــم خدمــات واســعة يســتفيد منهــا 
القطــاع المصرفي واألفراد في البحرين. وأشــار علــى هامش اجتماع الجمعية العمومية 
ا،  لـ”بنفــت” صبــاح أمــس، أن الشــركة تحضر لبــدء تقديم خدمــة “أعرف عميلــك” إلكترونيًّ
وذلــك بنهايــة شــهر أبريــل المقبــل كمرحلة تجريبية، علــى أن يتم إطــاق المرحلة األولى 
خال شهرين والمرحلة الثانية نهاية العام لتشمل الشركات والمؤسسات. وبّين جناحي 

إلى أن الشركة ستستخدم تقنية “ساسل الكتل” لتقديم خدمة اعرف عميلك.

ومــن بيــن الخدمــات األخــرى التــي تســتعد 
الــا  الدفــع  حلــول  طرحهــا،  إلــى  الشــركة 
تامســي التــي يمكــن من خالهــا دفع قيمة 
المشــتريات والخدمــات عبــر تمريــر النقــال 
علــى نقــاط البيــع أو الدفع، إذ يقــوم تطبيق 
المحفظــة الوطنيــة التابع لـ” بنفت” بإرســال 
رمز مشــفر محمي لخصم المبلغ من حساب 

عميل البنك.
 وأشار إلى أن من بين المبادرات التي تعمل 
عليهــا الشــركة كذلك الشــيكات اإللكترونية 

التي ستوفر خياًرا بدياً للمدفوعات.
أمــا رئيس مجلــس اإلدارة محمد البســتكي 
فقــد أشــار إلــى دور “بنفــت” قــد تغيــر، وأن 
تركيزهــا ال يقتصر علــى خدمة البنوك فقط 
البحريــن والمواطنيــن عموًمــا،  بــل خدمــة 
بالتناغــم مــع توجيهــات مصــرف البحريــن 
المركزي. وأضاف “بنفت تتعامل مع الجميع 
اآلن وليــس البنــوك فقــط، لذلك نــرى تغيير 

في مجلس اإلدارة”.
الجمعيــة  اعتمــدت   ،%  99 بلــغ  وبنصــاب 
بشــأن  اإلدارة  مجلــس  توصيــة  العموميــة 
المخصصــات والتــي شــملت توزيــع أربــاح 
نقديــة إلــى المســاهمين بقيمــة 1.9 مليــون 
دينــار وهــو ما يعــادل 60 % من رأس المال 
المدفــوع، وتحويــل 342.6 ألــف دينــار إلــى 

وتخصيــص  العــام،  القانونــي  االحتياطــي 
171.3 ألــف الحتياطــي التبرعات واألعمال 
الخيريــة، تحويــل 1.05 مليــون دينــار إلــى 

حساب األرباح المستبقاة.
كما تم اعتماد التوصية بتخصيص مكافآت 
أعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة 106.9 ألــف 

دينار.

ا باإليرادات الموحدة «  7 % نمّوً

ا بنســبة 7 %  وســجلت شــركة “بنفــت” نمــوًّ
 9.9 إلــى  لتصــل  الموحــدة  اإليــرادات  فــي 
مليــون دينــار فــي عــام 2018 مقارنــة مــع 
2017، فضــا  فــي عــام  9.2 مليــون دينــار 
عــن تحقيــق نمــو بنســبة 5 % فــي صافــي 
 20.8 بلغــت  التــي  الموحــدة  الموجــودات 
مليــون دينــار فــي عــام 2018 مقابــل 19.8 
مليــون دينــار في عــام 2017. وقد انخفض 
صافــي أربــاح شــركة بنفــت بنســبة 21 % 
ليبلــغ 3.4 مليون في عام 2018، مقارنة مع 
4.4 مليــون دينــار فــي 2017، وذلك بســبب 
زيــادة االســتثمارات فــي المــوارد البشــرية 
وأنشطه التسويق، فضا عن االستثمار في 

منصة وشبكة شركة سداد.
وفيمــا يخــص النظــرة المســتقبلية، تعتــزم 
شــركة “بنفت طرح خدمات جديدة مبتكرة 

خــال عــام 2019، بدعم مــن األطراف ذات 
الصلة ومصرف البحرين المركزي، وستركز 
هــذه الخدمات على تمكيــن وتطبيق حلول 
ومــن  البحريــن  فــي  الماليــة  التكنولوجيــا 
أهم تلــك الخدمات نمــوذج “اعرف عميلك” 

اإللكتروني.
 وتعــد خدمــة BenefitPay مــن المجــاالت 
الرئيســية التي تعتزم “بنفت” التركيز عليها 
لجميــع   NFC خدمــة  وتوفيــر   2019 فــي 
العماء التي تؤهلهم لاســتفادة في أي من 
نقاط البيع مع الدفع باستخدام تقنية بدون 
ــا باإلضافة  ا أو عالميًّ التامــس ســواء محليًّ
إلــى توفيــر خدمات التحويــات عن طريق 
BenefitPay لتكون طريقة آمنة ومتوافقة 
التنظيميــة.  واللوائــح  القواعــد  جميــع  مــع 
وتعتزم الشــركة أيًضا توســعة نطاق خدمة 
بــدون  الدفــع  لتلبيــة احتياجــات  ســويتش 
تامــس عبــر البطاقــات والهواتــف النقالــة، 
فضــا عن توســيع منصتهــا لتوفير خدمات 
رمــوز التعريف لدعــم المحافظ المالية على 
الهواتف النقالة في الســوق. وبدأت الشركة 
العمــل فــي مشــروع يهــدف إلــى الحصــول 

يحــدد  الــذي   220301 أيــزو  اعتمــاد  علــى 
المتطلبــات الازمة التي تمكن نظام اإلدارة 

من توفير الحماية ضد حوادث التخريب.

»  BenefitPay تعزيز مزايا 

 وحرصــت “بنفــت” علــى تعزيــز خصائــص 
اإللكترونيــة  الوطنيــة  المحفظــة  ومزايــا 
)BenefitPay( كما واصلت الشــركة توســيع 
نطــاق خدمــة ســويتش وتعزيــز تواجدهــا 
التعــاون الخليجــي مــن  فــي دول مجلــس 
خــال انضمــام “مــدي” )الشــبكة الســعودية 
البيــع  نقــاط  شــبكة  إلــى  للمدفوعــات( 
البحريــن  مركــز  شــهد  كمــا  الخليجيــة. 
عــدد  فــي  ا  نمــوًّ االئتمانيــة  للمعلومــات 
الحســابات المســلة مــع تحقيــق معــدل نمــو 
بلغ 125 % بسبب انضمام عدد من الهيئات 
الحكومية إلى المركز. ووقع المركز اتفاقية 
مع الشــركة السعودية للمعلومات االئتمانية 
عــن  االئتمانيــة  التقاريــر  لتبــادل  )ســمة( 
الشــركات بيــن الدولتيــن اعتبــاًرا مــن بداية 
الماليــة  التحويــات  نظــام  وشــهد   2019

ا جيًدا بلغ 158 %. اإللكتروني نموًّ

اجتماع عمومية “بنفت” أمس

عبدالواحد جناحيمحمد البستكي

35 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلــن مصرف البحريــن المركزي بأنه تمت 
تغطيــة اإلصــدار رقــم 1749 مــن أذونــات 
الخزانــة الحكوميــة الشــهرية. تبلــغ قيمــة 
اإلصــدار 35 مليون دينار لفترة اســتحقاق 
 2019 مــارس   31 فـــي  تبــدأ  يوًمــا   182
وتنتهــي فــي 29 ســبتمبر 2019، كمــا بلــغ 
معــدل ســعر 3.95 % مقارنــة بمعدل ســعر 
الفائدة ألذونات اإلصدار السابق بتاريخ 3 

مارس 2019 حيث بلغت 4.25 %.
وبلغ معدل ســعر الخصــم 98.041 % وتم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 98.022 
% علًمــا أنــه تمــت تغطية اإلصدار بنســبة 

.% 364
وبلــغ الرصيــد القائــم ألذونــات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

لندن - رويترز

ارتفعــت أســعار الذهــب أمــس األربعــاء وســط أداء باهــت لســوق األســهم وانخفاض 
عوائــد ســندات الخزانــة األميركيــة مما ســلط الضوء علــى المخاوف مــن تباطؤ النمو 
العالمي وأدى إلى زيادة الطلب على أصول الماذ اآلمن. وارتفع الذهب في التعامات 
الفورية 0.2 % إلى 1318.26 دوالر لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 11:04 بتوقيت 
جرينتــش، بعــد أن انخفــض 0.5 % يــوم الثاثــاء. وزاد الذهب في العقــود األميركية 
اآلجلة 0.2 % إلى 1318 دوالرا لألوقية. وقال بيتر فرتيج المحلل لدى كوانتيتيتيف 
كوموديتــي لألبحــاث ”انخفــاض العوائد يقلــص تكلفة فرصة حيــازة المعدن النفيس، 
مما يدعم أســعار الذهب“. وأضاف أن أســواق األســهم مضطربة، وأن عوائد السندات 
آخذة بالنزول بفعل مخاوف بشــأن تباطؤ االقتصاد العالمي. وانخفض عائد ســندات 
الخزانــة األميركيــة ألجل عشــر ســنوات مجددا، بعــد أن تراجعت لمــا دون عائد أذون 
الخزانــة ألجــل ثاثــة أشــهر يــوم الجمعــة للمــرة األولــى منــذ 2007، لينعكــس منحنى 

العائد. وُينظر إلى االنعكاس بشكل واسع على أنه مؤشر على ركود اقتصادي قادم.
واســتقرت أســواق األســهم العالميــة أمس األربعاء، مــع تقليص البورصــات األوروبية 
لمعظم المكاســب التي حققتها في المعامات المبكرة. وتراجع الباديوم 1.7 % في 
المعامــات الفوريــة إلــى 1514 دوالرا لألوقيــة. ولــم تســجل الفضــة تغيــرا يذكــر عند 

15.44 دوالر، في حين ارتفع الباتين 0.8 % إلى 861.70 دوالر لألوقية.

طلب المالذ اآلمن يرفع الذهب

لندن - رويترز

انخفضــت أســعار النفــط أمــس األربعــاء، 
متخليــة عــن مكاســب حققتهــا فــي وقت 
ســابق، فــي الوقــت الذي طغى فيــه تقرير 
بــأن مخزونــات الخــام األميركيــة ارتفعت 
األســبوع الماضــي على أثــر تعطيل جديد 

لصادرات النفط الفنزويلية.
وبحلول الساعة 1021 بتوقيت جرينتش، 
انخفضــت العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس 
العالمي برنت 22 سنتا بما يعادل 0.32 % 

إلى 67.75 دوالر للبرميل.
ونزلــت العقود اآلجلة للخام األميركي 44 

سنتا إلى 59.50 دوالر للبرميل.
ولــم يتمكن مرفأ خوســيه، مينــاء تصدير 
النفــط الرئيســي في فنزويا، ومحســنات 
الخام األربعة فيه من اســتئناف العمليات 
إثــر انقطــاع واســع النطــاق للكهربــاء يوم 
االثنيــن هــو الثانــي في شــهر. وانخفضت 
صــادرات الخام من البلد العضو في أوبك 
بشــدة منــذ حظــرت واشــنطن فــي ينايــر 

التكريــر األميركيــة شــراء  علــى شــركات 
نفط فنزويا.

وارتفعــت األســعار أكثــر مــن 25 % هــذا 
العام، مدعومة بتخفيضات المعروض من 
جانــب منظمــة البلــدان المصــدرة للبترول 
فضــا  آخريــن،  كبــار  ومنتجيــن  )أوبــك( 
عــن العقوبــات األميركيــة علــى صــادرات 

فنزويا وإيران.
وفــي األجــل القصير، تتأثر األســعار ســلًبا 
بتقريــر معهد البتــرول األميركي جاء فيه 
أن مخزونات الخام في الواليات المتحدة 
األســبوع  برميــل  مليــون   1.9 زادت 
الماضــي، بينما توقــع المحللون انخفاضها 

1.2 مليون برميل.

البحريــن  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــال 
لتصليــح الســفن والهندســة “باســريك” فــوزي 
كانــو إن الشــركة شــارفت علــى شــراء رصيــف 
مليــون   18 بيــن  تتــراوح  بكلفــة  كبيــر  عائــم 
و20 مليــون دوالر. وبّيــن أن اتفاقيــة ســتوقع 
خــال أيــام مع شــركة صينية ســتقوم بتصنيع 
الرصيــف هنــاك، متوقعــا االنتهــاء منــه وبــدء 
تشــغيله خال عام. وأضــاف كانو على هامش 
انعقــاد الجمعيــة العموميــة أمس أن المشــروع 
كان ضمــن خطة الشــركة منــذ أكثر من عامين، 
لكنــه تأجــل بســبب تراجــع بعض الشــركاء عن 
الفكــرة. وأوضــح أن شــراء الرصيــف يتماشــى 
مــع زيــادة أعمــال الشــركة، حيث لديهــا إضافة 
الســعودية  مــن  زبائــن  االعتيادييــن  للزبائــن 
ودبــي، فضا عن القاعــدة األميركية بالبحرين 

التي تصلح سفنها الصغيرة في الشركة.
وأكد كانو أن الشــركة تبحث أيضا االســتحواذ 
علــى شــركتين بالبحريــن لهمــا عاقــة بأعمــال 

صيانــة الســفن، إحداهمــا بنحــو مليــون دينــار 
واألخرى بمبلغ أصغر من ذلك بقليل.

علــى  أمــس  العموميــة  الجمعيــة  وصادقــت 
تقريــر  وعلــى  الســابق  االجتمــاع  محضــر 
مجلــس اإلدارة عــن األعمــال الماليــة للشــركة، 
الخارجيــن  الحســابات  تقريــر مدققــي  وعلــى 
عــن البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر ۲۰۱۸. واعتمــد المجتمعــون 
توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة 
علــى المســاهمين بواقع 50 % مــن رأس المال 
المدفــوع )50 فلســا للســهم الواحــد(، والبالغــة 
990 ألــف دينــار. كمــا وافقــوا علــى تخصيــص 

ألــف دينــار لحســاب األعمــال الخيريــة،   83.3
وتحويل 3.2 ألــف لاحتياطي القانوني، و2.3 

مليون دينار لألرباح المستبقاة.
ألــف   166 توزيــع  مقتــرح  العموميــة  ومــررت 
دينــار مكافأة ألعضاء مجلــس اإلدارة، وأبرأت 
ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
يوســف  تعييــن  علــى  المســاهمون  ووافــق 
عبــدهللا أكبــر كعضــو بمجلــس اإلدارة بــدال من 

عبدهللا يوسف أكبر الذي تقاعد.
وكانــت الشــركة ربحــت العــام الماضــي 3.33 

مليون دينار، مقابل 2.96 مليون في 2017.

ــام األمــيــركــيــة ــ ــخ ــ ــي مـــخـــزونـــات ال ــ ارتــــفــــاع ف المساهمين على  نقدية  أرباحا   %  50 وزعــت  الشركة 
انخفاض بأسعار النفط“باسريك” تشتري رصيفا عائما بـ 20 مليون دوالر

اجتماع عمومية “باسرك” أمس
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بحريــن  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  شــّدد 
هوليديــز، علــي الكاظم، على إيمانــه بقدرات 
الفــرص  إتاحــة  وجــوب  البحرينــي  الشــاب 
القطــاع  فــي  لانخــراط  أمامهــم  اإليجابيــة 

السياحي.
 وقــال الكاظــم خــال حفــل انتهــاء الــدورة 
وتحمــل  الشــركة  أقامتهــا  التــي  التدريبيــة 
عنــوان “إعــداد قــادة الرحــات حــول العالــم” 
حيــث  وشــابة،  شــابًّا   40 فيهــا  شــارك  التــي 
“تهــدف الــدورة المكثفــة إلى تطويــر مهارات 
المشــاركين وتكثيــف خبراتهم كقادة رحات 
جماعيــة لضمــان تطويــر الخدمــات المقدمــة 
لمســافرينا حتى تصل إلى أعلى المستويات، 
الى جانب تمكين المشتركين من أداء عملهم 

على أكمل وجه، بما يخدم تطلعات الشركة”.
البحرينــي  الشــباب  “أن  الكاظــم  وأضــاف 
تخــدم  كبيــرة  وإبداعــات  قــدرات  يملــك 
مختلــف قطاعات المجتمع بمــا فيهم القطاع 
التنميــة  تحقيــق  فــي  وتســهم  الســياحي، 
الشــاملة إذا مــا تــم تبنيــه ودعمــه وتوجيهــه 
بشــكل جيد”، منّوًها إلــى أن لدى البحرينيين 
العاملين في حقل اإلرشــاد السياحي وقيادة 
الرحــات الســياحية الجماعيــة لــدى “بحرين 
هوليديــز” خبــرة طويلــة فــي مجــال الســفر 
وبارعــون فــي تنظيــم الرحات وهــو ما يميز 
الشركة ونفخر به نحن كإدارة ونحرص على 

تطويره والرقي به.
تســعى  هوليديــز”  “بحريــن  أن  إلــى  وأشــار 

لتأهيــل الراغبيــن فــي العمــل كقــادة رحــات 
الــدورات  إقامــة  عبــر  جماعيــة  ســياحية 
التدريبيــة في مركز التدريب التابع للشــركة، 
الخاصــة  المنتديــات  تنظيــم  جانــب  إلــى 
بمهنــة المرشــد الســياحي وقيــادة الرحــات 
الجماعيــة.  وأكــد الكاظــم أهميــة دور قــادة 
الرحات الجماعية في تعريف الســياح بأهم 

معالــم الوجهــات الســياحية والثقافــة وإدارة 
الرحلة بشــكل متكامل، إذ يعتبر قائد الرحلة 
ســفير الشــركة وواجهتها الحســنة، وله الدور 
المميز والبارز في تشكيل االنطباع العام لدى 

السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره.
بمثابــة  الســياحة  أن  إلــى  الكاظــم  وذهــب 
مثلــث ذي ثاثــة أضــاع، الضلــع األول هــو 

المنتج الســياحي، والضلع الثاني هو اإلرشاد 
الســياحي وقيادة الرحــات، والزاوية الثالثة 
هــي الخدمــات المســاندة. وتضمنــت الــدورة 
التدريبيــة عــدة محــاور ومواضيــع مــن عــدة 
مدربيــن علــى مــدى ثاثــة أيــام، إذ قدمــت 
المدربــة ايمــا جناحي ورشــة االتصــال الجيد 
موضــوع  الفــردان  ســلمان  الدكتــور  وطــرح 

إدارة الوقــت بينمــا قدمــت المدربــة إســراء 
حميد ورشــة الذكاء القيــادي والمدرب زكريا 
إبراهيــم موضــوع فــن التأثيــر، أمــا المــدرب 
تدريبيــة  ورشــة  فقــدم  العلــوي  مصطفــى 
بعنــوان إدارة األزمــات كمــا اشــتملت الــدورة 
علــى تدريــب عملــي للمشــاركين فــي موقــع 

قلعة البحرين ومتحف البحرين الوطني.

المنامة - بحرين هوليديز

“بحرين هوليديز” تدّرب 40 شابًّا لقيادة رحالتها الجماعية

مشاركون في الدورة

مازن النسور

ــة ــي ــاب ــج ــة الـــفـــرص اإلي ــاحـ ــإتـ ــن بـــقـــدراتـــهـــم ونــدعــمــهــم بـ ــؤمـ ــم: نـ ــاظـ ــكـ الـ

علي الفردان من المنامة
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فاجــأ ممثــل شــركة ممتلــكات البحريــن، الجمعيــة العموميــة العاديــة لشــركة 
البحريــن لمطاحــن الدقيــق بطلــب مــن الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة، 
بزيادة توزيعات األرباح النقدية من 10 % من رأس المال إلى قرابة 30 %.

اإلدارة  مجلــس  تقريــر  قــراءة  وبعــد 
ومناقشــة التقريــر المالــي للعام 2018 
فــي الجمعيــة العمومية للشــركة التي 
عقدت صبــاح أمس في مقر البورصة 
ممثــل  طالــب   ،%  79 فــاق  بنصــاب 
ممتلــكات البحرين من مجلس اإلدارة 
رفــع التوزيعــات النقدية إلى 750 ألف 

دينار.
 وحيــن طلــب أحــد المســاهمين مــن 
ممثل ممتلكات توضيح سبب الزيادة 
إنــه  بالقــول  أشــار  التوزيعــات،  فــي 
مكلــف بحمل هــذا الطلب إلى اجتماع 
يبّيــن  أن  دون  العموميــة  الجمعيــة 

األسباب.

 وقد أشار عضو مجلس اإلدارة عباس 
رضي إلى أن الشــركة تمتلك الســيولة 
التــي تمكنها من ذلــك، رغم أنها مقبلة 
اإلنتــاج،  فــي  توســعة  مشــروع  علــى 
الطلــب  إدراج  يتــم  أن  يجــب  ولكــن 
لموافقــة  ذلــك خاضــع  بــأن  والتنويــه 
والســياحة  التجــارة  الصناعــة  وزارة 

ومصرف البحرين المركزي.
البحريــن  ممتلــكات  شــركة  وتملــك 
قرابة 66 % من أسهم شركة البحرين 
لمطاحــن الدقيــق التــي تعتبــر المــزود 
الرئيســي للطحين في البالد خصوًصا 

الطحين المدعوم من قبل الحكومة.
ومــع أغلبيــة حيــازة ممتلكات ألســهم 

العموميــة  الجمعيــة  وافقــت  الشــركة 
على التوزيعات الجديدة.

المرفــوع  األصلــي  المقتــرح  وكان   
أن  قبــل  الدعــوة  فــي  للمســاهمين 
يتــم الموافقــة علــى الطلــب الجديــد، 
ينــص علــى توزيــع أربــاح نقديــة على 
المســاهمين قدرهــا 10 فلوس للســهم 
المــال  راس  مــن   %  10 أو  الواحــد 

المدفوع والبالــغ إجماليها 248.3 ألف 
دينــار وســيتم دفــع األربــاح بــدًءا من 

تاريخ 1 أبريل.
كما كان الجدول ينص على تخصيص 
مبلــغ 20 ألف دينــار لألعمال الخيرية، 
وتحويل مبلغ 926.9 ألف إلى األرباح 
مقتــرح  علــى  والموافقــة  المســتبقاة، 
توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 

بمبلغ إجمالي قدره 60 ألف دينار.
 مــن جانبــه، قال رئيــس مجلس إدارة 
الدقيــق،  لمطاحــن  البحريــن  شــركة 
الشــركة  إن  العوجــان،  عبداللطيــف 
 2018 العــام  خــالل  جهودهــا  كثفــت 
على مشروع التوسعة الذي من خالله 
ســيتم إنشــاء مطحنــة جديدة بســعة 

ا. إنتاجية تبلغ 220 طنًّا يوميًّ

وتوقــع العوجــان أن يتــم االنتهاء من 
مشروع المطحنة الجديدة في بحلول 
مايــو عــام 2021، فــي حيــن توقــع أن 
يتــم تشــغيل المطحنــة الجديــدة فــي 

الربع الثالث من نفس العام.
هــذه  “ستســاعدنا  العوجــان  وقــال 
إيــرادات  تعزيــز  علــى  اإلضافــات 
الســنوات  فــي  الشــركة،  وربحيــة 
القادمة وكذلك تطوير مفهوم عالمتنا 

التجارية”.
وأكــد العوجــان أن الشــركة “تحــرص 
خــالل  مــن  أنشــطتها  توســعة  علــى 
االلتزام بالحوكمة والتدقيق الداخلي 
يضمــن  بمــا  والســالمة،  والصحــة 
والتزامهــا  مكانتهــا  علــى  المحافظــة 
والمحافظة على رسالتها المتمثلة في 

حفظ األمن الغذائي وبجودة عالية”.

“ممتلكات” تطلب من “المطاحن” زيادة توزيع األرباح النقدية
2021 ــام  ــ ع ــا  يـــومـــيًـّ ــا  طـــنًـّ  220 ــغ  ــل ــب ت ــة  ــع ــس ب ــدة  ــديـ جـ مــطــحــنــة  ــاز  ــجـ إنـ

اجتماع عمومية “مطاحن الدقيق” أمس

“البركة” ووحداتها تحصد جوائز “جلوبال فاينانس”
للعـــام الســـابع علـــى التوالـــي بنـــاًء علـــى نتيجـــة التحكيـــم النهائيـــة

حصــدت مجموعــة البركــة المصرفيــة، عــاوة علــى ثــاث مــن وحداتهــا المصرفيــة 
جوائــز “أفضــل بنــك إســامي” للعــام 2019 فــي فئــات مختلفــة وذلــك ضمــن ســياق 
الجوائــز الســنوية التــي تمنحهــا مجلــة جلوبــال فاينانــس المتخصصــة فــي مجــال 

البنوك والتمويل لمؤسسات الصيرفة والتمويل العالمية. 

جائــزة  علــى  المجموعــة  حصلــت  فقــد 
أفضــل بنك إســالمي في جنــوب إفريقيا 
فــي فئــة الجوائــز اإلقليميــة، كمــا حصــل 
بنــك الجزائــر وبنــك البركــة لبنــان والبنك 
اإلســالمي األردنــي علــى جوائــز “أفضــل 
بنك إســالمي لعام 2019” في فئة جوائز 
ولبنــان  الجزائــر  مــن  كل  فــي  البلــدان 

واألردن على التوالي.   
والوحــدات  المجموعــة  فــوز  ويأتــي 
المصرفيــة الثــالث بهــذه الجوائــز للعــام 
الســابع علــى التوالــي بنــاًء علــى نتيجــة 
التحكيــم النهائيــة للجنــة المحكميــن في 
عضويتهــا  فــي  شــملت  والتــي  المجلــة، 

االقتصادييــن  المحرريــن  مــن  نخبــة 
والمستشــارين المالييــن العالمييــن وعدد 
مــن مديــري البنــوك والخبراء فــي مجال 
الصيرفــة، حيــث حصلت هــذه الوحدات 
علــى هــذه الجائــزة نتيجــة لمــا تتمتــع به 
الصيرفــة  فــي خدمــة  مــن دور مرمــوق 
اإلســالمية والقــدرة علــى موصلــة النمــو 
المســتقبلي، ومعاييــر مهنيــة فــي جــودة 
تقدمهــا  التــي  والخدمــات  المنتجــات 
لزبائنهــا، إضافــة إلــى األصالــة واالبتــكار 
الزبائــن،  مــع  والمعاملــة  الخدمــات  فــي 
العمليــات  فــي  المســتمر  التطــور  مــع 
المصرفيــة، وغيرهــا من المعاييــر المهمة 

مثــل العالقــات االســتراتيجية والتوســع 
األوضــاع  ومتانــة  والربحيــة  الجغرافــي 

المالية.
فــي  للفائزيــن  الجوائــز  تســليم  وســيتم 
حفــل رســمي ســوف يقــام علــى هامــش 
والبنــك  النقــد  صنــدوق  اجتماعــات 

الدولييــن، والتــي ســتعقد هــذا العــام في 
واشــنطن دي ســي فــي نــادي الصحافــة 

الوطنية يوم 19 أكتوبر 2019. 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
يوســف  عدنــان  للمجموعــة  التنفيــذي 
“يســعدنا جــدًا حصــول مجموعــة البركــة 
المصرفية وثالث من وحداتها المصرفية 
علــى هــذه الجوائــز العالميــة وذلــك للعام 
الســابع علــى التوالــي ممــا يجســد قــدرة 
االحتفــاظ  علــى  والوحــدات  المجموعــة 
ماليــا  والمتميــز  الرياديــة  بمواقعهــا 
وتشــغيليا علــى مــدار الســنوات الماضية 
مــن جهــة والمكانــة المصرفيــة المرموقة 
وخدماتهــا  وأداؤهــا  تحتلهــا  التــي 
المميــزة ومســاهماتها الفاعلــة في تقديم 
واالدخاريــة  االســتثمارية  المنتجــات 
المبتكــرة والســمعة الطيبــة التــي تحظى 
اإلســالمي  المصرفــي  القطــاع  فــي  بهــا 

المحلي واإلقليمي من جهة أخرى”.

عدنان يوسف

المنامة - البركة المصرفية

الرياض -رويترز

قال تلفزيون العربية   يوم أمس إن أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، 
اشــترت حصة نســتبها 70 % في الشركة الســعودية للصناعات األساسية )سابك( 

من صندوق الثروة السيادي للمملكة مقابل 69.1 مليار دوالر. 

بعــد شــهور  الصفقــة  تأتــي 
من المفاوضات بين أرامكو 
االســتثمارات  وصنــدوق 

العامة السعودي.
يذكر أن أرامكو هي شــركة 
تعمــل  وطنيــة  ســعودية 
فــي مجــاالت النفــط والغاز 
الطبيعي والبتروكيماويات 
واألعمــال المتعلقــة بهــا من 
وتكريــر  وإنتــاج  تنقيــب 
وتوزيع وشــحن وتســويق، 
عالميــة  شــركة  وهــي 
متكاملــة تــم تأميمهــا عــام 

1988، يقــع مقرهــا الرئيســي في الظهران.  وتعد أكبر شــركة في العالم من 
حيــث القيمــة الســوقية حيــث بلغــت قيمتهــا الســوقية 781 مليــار في عام 
2006، و7 تريليون دوالر في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة “فاينانشــال 

تايمز”. 
فيمــا رجحــت مجلــة اكسبلوريشــن قيمــة أرامكو الســوقية في عــام 2015 

بحوالي 10 تريليون دوالر.

“أرامكو” تشتري حصة 70 % في “سابك”

قّدر رئيس مجلس إدارة شــركة البحرين الوطنية 
القابضــة فــاروق المؤيــد، حجــم التأميــن الصحــي 
اإللزامــي فــي حــال طبــق علــى األجانــب بيــن 40 
و50 مليون دينار. وربط الرقم بعدد األجانب في 

البحرين الذي يتجاوز الـ500 ألف شخص. 
وأوضح المؤيد للصحافيين عقب انعقاد الجمعية 
العموميــة للشــركة أمــس، أن الحكومــة جــادة في 
ســيكون  التأميــن  أن  عــن  فضــالً  القــرار  تطبيــق 
شــرًطا مــن شــروط منــح تأشــيرات العمــل، األمــر 
وأشــار  برمتــه.   القطــاع  ســيدعم  اعتبــره  الــذي 

إلــى أن شــركته بــدأت اســتعداداتها للتوســع بهــذا 
المجــال. ووافقت الجمعية العمومية على محضر 
االجتمــاع الســابق وعلــى تقريــر مجلــس اإلدارة 
عــن األعمال المالية للشــركة، وعلى تقرير مدققي 
الحســابات الخارجين عــن البيانات المالية للســنة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

توزيع 1.7 مليون دينار على المساهمين

اإلدارة  مجلــس  توصيــة  المســاهمون  واعتمــد 
للســهم  فلًســا   15 بواقــع  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع 
الواحد، أي بنسبة 15 % من رأس المال المدفوع 

وهي تساوي 1.69 مليون دينار.
كمــا وافقت تحويل 283.7 ألف دينار لالحتياطي 
القانونــي، وترحيــل 1.3 مليــون دينــار إلى األرباح 
توزيــع  مقتــرح  العموميــة  ومــّررت  المســتبقاة. 
106 آالف دينــار مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
وأبــرأت ذمتهــم عن كل ما يتعلــق بتصرفاتهم عن 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وعقــدت الجمعيــة العموميــة بنصــاب بلــغ 66 %. 
وكانــت الشــركة الوطنيــة القابضــة ربحــت العــام 
الماضي 3.5 مليون دينار قياًســا بنحو 2.3 مليون 

دينار في العام 2017.

المؤيد: 50 مليون دينار حجم التأمين الصحي اإللزامي

اعتمــد المصــرف الخليجي التجاري، نظام شــركة توكن” Token.io”، وهي إحدى 
مزودي الحلول المصرفية المفتوحة التي تمثلها شــركة “بوابة ترابط” المندرجة 
تحــت شــركة المؤيــد للتكنولوجيــا والحاصلــة علــى ترخيــص مصــرف البحريــن 
المركزي، وذلك اســتعدادا لتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة للعماء امتثاال 

للمعايير الرقابية المطلوبة. 

مــع  تماشــيا  الخطــوة  هــذه  وتأتــي 
الســتثمار  المصــرف  إســتراتيجية 
يقدمهــا قطــاع  التــي  المتاحــة  الفــرص 
التكنولوجيــا الماليــة )الفنتــك( والتزامــا 
لتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي 
لتقديــم الخدمات الجديــدة والمتطورة 

للعمالء في البحرين والمنطقة.  
ويتطلــع المصــرف ومــن خــالل تطبيقه 
لهذا النظام إلى تهيئة القاعدة المطلوبة 
لتدشين الخدمات المصرفية المفتوحة 
خــالل  ومــن  عاليــة،  وكفــاءة  بســرعة 

تدشــينه لهــذه الخدمــات ســيكون لــدى 
المصــرف البيئة المناســبة لطــرح حزمة 
واسعة من خدمات التكنولوجيا المالية 
واحــدة  منصــة  عبــر  لعمالئــه  العالميــة 
ومنها خدمات تجميع الحسابات وإدارة 
الحسابات الشخصية وغيرها الكثير.   

وبهذه المناســبة، قال نائب المدير العام 
للخدمــات المســاندة مهــدي محمــد “إن 
نظــام شــركة توكــن “Token.io” يعتبــر 
واحــدا من أكثر األنظمة تطــورا لتقديم 
الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة، األمــر 

شــركات  مــع  العمــل  لنــا  ســيتيح  الــذي 
التكنولوجيات المالية المرخصة لتوفير 
خدمــات الحســابات المجمعــة في إطار 
قوانيــن الخدمات المصرفية المفتوحة، 
توفيــر  لنــا  الــذي سيســمح  األمــر  وهــو 
هــذه  لتدشــين  األساســية  المتطلبــات 
الخدمــات بكل ســرعة وبشــكل متوافق 
مع قوانين مصرف البحرين المركزي”. 

توفير البنية التحتية اآلمنة

وأضــاف مهدي محمد سيســاعدنا نظام 
البنيــة  توكــن “Token.io” علــى توفيــر 
لالنطــالق  والمطلوبــة  اآلمنــة  التحتيــة 
المصرفيــة  الخدمــات  تدشــين  نحــو 
المفتوحــة، األمــر الــذي ســيمهد الطريق 
فــي  الخدمــات  مــن  المزيــد  إلضافــة 
المســتقبل للتحــول للنظــام الرقمــي مما 
سيجعل المصرف خيارا مفضال للعمالء 

إلجراء معامالتهم المصرفية”. 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  ومــن 
 ،”Token.io“ للعمليات في شــركة توكن
تــود كاليد “إننا ســنحرص في شــراكتنا 
مــع المصــرف الخليجــي التجــاري علــى 
مجــال  فــي  خبراتنــا  جميــع  توظيــف 

تقديــم الخدمــات المصرفيــة المفتوحة 
أهــم  فــي  العمــل  مــن  اكتســبناها  التــي 
تعزيــز  أجــل  مــن  العالميــة؛  األســواق 
وتعظيــم اســتفادة البنــك مــن التقنيات 
مصلحــة  فــي  ســيصب  بمــا  الحديثــة 

العمالء في البحرين والمنطقة”. 

التجــاري،  الخليجــي  المصــرف  ويعــد 
لــه،  مقــرا  البحريــن  مــن  يتخــذ  والــذي 
المتميــزة  اإلســالمية  المصــارف  أحــد 
التــي تســعى لتحقيــق تطلعــات العمالء 
إســالمي  مصرفــي  نمــوذج  خــالل  مــن 
يقــدم مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات 
لألفــراد  الجــودة  عاليــة  المصرفيــة 
والشــركات وفرصا استثمارية متوافقة 

والشريعة اإلسالمية الغراء.

المنامة - الخليجي التجاري

“الخليجي التجاري” يعتمد “توكن” للخدمات المفتوحة

تود كاليد

مازن النسور

اجتماع عمومية “الوطنية القابضة “ أمس

مهدي محمد

امتثاال للمعايير 
الرقابية ولتهيئة 

القاعدة 
المطلوبة بكفاءة

علي الفردان من المنامة
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كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن أنه سيتم إدراج 5 شركات جديدة في سوق 
البحريــن االســتثمارية، مشــيًرا إلــى أن الشــركات الجديــدة تعمــل فــي قطاعات مختلفة تشــمل قطاعــات الســيارات، الخدمات 

الصحية، النفط والغاز، والمقاوالت.

 - إبراهيــم  بــن  خليفــة  الشــيخ  وأوضــح 
للصحافيين على هامش فعالية “جلسات سي 
فايــف مــع صناع القرار” مســاء أمــس األول - 
اســتكمال  علــى  ــا  حالَيً تعمــل  الشــركات  أن 
إجــراءات إدراجهــا بالبورصــة، مســتدركا أن 
غالبيــة هــذه الشــركات ال ترغــب فــي اإلدراج 
خــال شــهر رمضــان أو شــهر أغســطس، لــذا 
فإنني أتوقع أن يتم اإلدراج بالربع األخير من 

العام الجاري.
وأشار إلى أن معظم الشركات ستطرح 49 % 
من أســهمها بالبورصة، في حين سيحتفظون 
بنســبة 51 %، إال أن شــركة واحــدة مــن هــذه 
الشــركات الخمس ستطرح 10 % من أسهمها 

وستحتفظ بباقي األسهم.

وأكد الشــيخ خليفة بــن إبراهيم أنه متحمس 
البحريــن  ســوق  فــي  الشــركات  إلدراج 
االســتثماري؛ نظــًرا لتقــدم الشــركات، إذ تمت 
معرفة المشكات بالسوق ومعالجتها، كما أن 
تطوير إطار العمل مع “تمكين” ســيؤثر بشكل 

إيجابي، وقد الحظنا نتائج ملموسة.
وتوقــع أن يتضاعــف عدد الشــركات المدرجة 
بالسوق االستثمارية إلى الضعف في سنتين، 
إذ تــم إدراج  5 شــركات منــذ البدايــة خــال 
الشــركات  عــدد  يصــل  أن  مرجًحــا  شــهرين، 
المتقدمــة لــإدراج بالســوق االســتثمارية إلى 

40 شركة.
وأوضــح أنــه ســيتم نقــل بيانــات جميــع 
الصناعــة  وزارة  مــن  المقفلــة  الشــركات 

والتجــارة والســياحة إلــى البورصــة، مما 
سيســهل كثيــر مــن العمليــات للشــركات 
المقفلــة مــن حيــث عمليــات نقل األســهم 
ألنهــا  وغيرهــا؛  المعلومــات  وتحديــث 
ســتعامل معاملــة شــركة مســاهمة عامة، 

لكنها مقفلة وبياناتها سرية.
وذكــر الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم أن التركيز 
على سهولة وصول البورصة ألكثر من القيمة 
الســوقية لهــا، ومــع )Bahrain Trade(، وهــي 
منصــة للتــداول عبــر اإلنترنــت فــي متنــاول 
المصــرف  المنصــة  هــذه  فــي  دخــل  إذ  اليــد، 
الخليجــي التجــاري وبنــك البحريــن الوطنــي 
يســتطيع  بحيــث  والكويــت  البحريــن  وبنــك 
األفــراد ذوي الحســابات البنكيــة فــي البنــوك 

المشــاركة بالمنصة من التداول بشــكل مباشر 
فــي البورصــة مــن خــال منصــة تــداول على 
اإلنترنــت، الفًتــا إلــى زيــادة القيمــة الســوقية 
القيمــة  وشــهدت  آخــر،  بعــد  عاًمــا  للبورصــة 

 % 6 بنســبة  زيــادة  الثاثــاء  يــوم  الســوقية 
تقريًبا.

ولفــت إلى أن نمو متوســط معــدالت التداول 
تجــاوز 1000 % في عاميــن ونصف، مرجًحا 

نمــًوا  التــداول  معــدالت  متوســط  يشــهد  أن 
بنســبة 1000 % كذلــك فــي عــام واحد وذلك 

.)Bahrain Trade( عائد للتأثير اإليجابي لـ
وبخصــوص إدراج أســهم الشــركات الناشــئة 
التــي يقــل رأس مالها عــن 250 ألف دينار في 
هــذا  “أن  أكــد  االســتثمارية،  البحريــن  ســوق 
ليس توجهنا؛ ألن سوق البحرين االستثمارية 
ليس سوًقا ناشًئا، إال أننا سنعمل مع األطراف 
الشــركات  لتمكيــن  البورصــة  فــي  المعنيــة 

الناشئة من الحصول على مستثمرين”.
وتطــرق إلــى أن البورصــة بالتعــاون مع معهد 
والماليــة  المصرفيــة  للدراســات  البحريــن 
للعمــوم  )BIBF( تعقــد شــهرًيا دورة مجانيــة 
مــن المواطنيــن والمقيمين في مقــر البورصة 
عــن مبــادئ االســتثمار ســواء فــي البنــوك أو 
فــي ســوق رأس المال، معرًبا عــن أمله بزيادة 
إذ  الــدورات،  فــي  يشــاركون  الذيــن  األفــراد 
فــي أحيان يشــارك 10 أشــخاص وفي أحيان 

أخرى تصل إلى 100 شخص.

5 شركات ستدرج في “البحرين االستثماري” بالربع األخير
عــام خــال  “البورصــة”  بـــ  التــداول  معــدالت  متوســط  نمــو   %  1000

الشيخ خليفة بن إبراهيم

تأجل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 
المتحــدة  الخليجيــة  للشــركة  العاديــة 
لاستثمار “يوجيك” يوم أمس إلى يوم 
األربعاء المقبل 3 أبريل في ذات المكان 
والزمــان، نظــًرا لعــدم اكتمــال النصــاب 
اكتمــال  عــدم  حــال  وفــي  القانونــي. 
النصــاب القانونــي في االجتمــاع الثاني 
فسوف يتم تأجيله إلى يوم األربعاء 10 
أبريــل المقبل، في ذات المكان والزمان، 
وذلــك لمناقشــة وإقرار جــدول األعمال 

واتخاذ القرارات الازمة بشأنه.
 ومن المقّرر أن يناقش االجتماع تقرير 
مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خال 
الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 
2018، والمصادقة على البيانات المالية 
تعييــن   / وانتخــاب  للشــركة،  المدققــة 
الثــاث  لفتــرة  أعضــاء مجلــس اإلدارة 

سنوات القادمة.
فــإن  اإلدارة،  مجلــس  لتقريــر  ووفًقــا   
مجلــس اإلدارة ال يوصــي بأي توزيعات 

علــى  مقترحــة  مخصصــات  أو  نقديــة 
ا.  االستثمارات حاليًّ

يشــار إلى أن الربــح الصافي للمجموعة 
)شــركة يوجيــك والشــركات التابعة لها( 
بلــغ 130.2 ألــف  دينــار تقريًبــا قبل أخذ 
مخصص الزكاة والبالغ نحو 559.4 ألف 
دينــار، وبالتالــي تحقيــق خســارة بلغــت 

429.1 ألف دينار تقريًبا لعام 2018.
وبلغت حصة شركة “يوجيك” في أرباح 
شــركة “الظهــران للصناعــات الكيماويــة 

والتســويق” خال العام 2018 نحو 2.6 
ألــف دينار منخفضة من نحو 105 آالف 
دينــار فــي العــام 2017، وفًقــا للبيانــات 

المالية.
“يوجيــك”  لـــ  الســوقية  القيمــة   وتقــدر 
المدرجــة أســهمها في بورصــة البحرين 

بـــ 20 مليــون دينــار، موزعــة علــى 200 
نســبته  مــا  تمثــل  التــي  ســهم،  مليــون 
0.23 % مــن إجمالــي القيمــة الســوقية 

للبورصة يوم أمس.
فــي  تعمــل  “يوجيــك”  أن شــركة  يذكــر 
االســتثمار فــي المشــاريع الصناعية في 
منطقة الخليج. ويرأس مجلس إدارتها 
الهاجــري،  الســويكت  عبــدهللا  راشــد 
فهــد  عبــدهللا  اإلدارة  مجلــس  ونائــب 
الســبيعي. أمــا األعضــاء، فهــم: حمــدان 
مبــارك  عبــدهللا  الســمرين،  عبــدهللا 

السويكت، ووليد فهد الذرمان.

تأجيل عمومية “يوجيك” إلى األربعاء

“سي فايف” تستضيف البورصة ضمن برنامج “مع صناع القرار”
ــول الــرقــمــي ــح ــت خــلــيــفــة بـــن إبـــراهـــيـــم: ركـــزنـــا عــلــى إســتــراتــيــجــيــات وتــطــبــيــقــات ال

استضافت شركة “سي فايف C5” المختصة بالتكنولوجيا االبتكارية مساء أمس األول )الثالثاء( الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين 
الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة في فعالية “جلسات سي فايف مع صناع القرار” الخامسة بالتعاون مع “تمكين” البحرين في مقر 
الشــركة بمنطقة الســنابس، حيث ناقشــت الجلســة كيفية إمكان مســاهمة الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى التنظيم واإلشراف 
الفعالين في توســعة نطاق الخدمات المالية والشــركات الناشــئة وحجمها ومدى انتشــارها بشــكل خاص.وتناول الشــيخ خليفة بن 
إبراهيم آل خليفة في الجلســة دور البورصة في تمكين الشــركات ذات النمو الســريع وتقديم التشــريعات المتعلقة بإدراج مثل هذه 

الشركات في بورصة البحرين وكيفية مساهمة ذلك في تعزيز المشهد الريادي واإلسهام في النمو االقتصادي.

للخدمــات  خليفــة  الشــيخ  تطــرق  كمــا 
التــي  ســواء  العميــل  حــول  المتمحــورة 
الوقــت  فــي  البحريــن  بورصــة  توفرهــا 
الحالي أو التي تنوي إطاقها، مثل بطاقة 
“myShare”، إضافــة إلــى تعاون البورصة 
لتوفيــر  التجاريــة  البنــوك  مــن  عــدد  مــع 

خدمة Bahrain Trade لقاعدة عمائها.
“ركــزت  بالقــول  خليفــة  الشــيخ  وعلــق 
بورصــة البحريــن جهودهــا فــي الســنوات 
الماضية لتّبني إســتراتيجيات وتطبيقات 

التحــول الرقمــي؛ بهــدف تســهيل وصــول 
بــدوره  يعــزز  ممــا  للســوق  المســتثمرين 
الســيولة فيها ويســاهم في ترقية السوق 

إلى فئة األسواق الناشئة”.
مبــادرات  “إن  خليفــة  الشــيخ  وأضــاف 
ذلــك منصــة  فــي  بمــا  البورصــة األخيــرة 
 myShare Cardو  Bahrain Trade
لتطويــر  الجهــود  مــع  جميعهــا  تتماشــى 
بيئــة االســتثمار فــي األوراق الماليــة عبــر 
االســتفادة مــن التســهيات التــي تقدمهــا 

التكنولوجيــا وتطبيق أفضل الممارســات. 
كمــا ســاهم تطويــر منصة ســوق البحرين 
االســتثمارية )BIM( بالتعــاون مــع تمكيــن 
في تســريع وإدارة عملية اإلدراج بطريقة 
أكثــر فعاليــة األمــر الذي نتج عنــه تحقيق 

نتائج فعالة وفورية”.
مــن جانبها، قالت المدير التنفيذي لشــركة 
ســي فايــف، هاديــة فتــح هللا “إن التحدي 
الناشــئة  البحرينيــة  للشــركات  الحقيقــي 
يكمــن فــي التمويــل وتنميــة رأس المــال، 

الحلــول  نــرى  أن  يســعدنا  فإنــه  ولذلــك 
مــن جانــب بورصــة  المبتكــرة والمقدمــة 
لقــد  المــال.  رأس  قطــاع  فــي  البحريــن 

اتخــذت البورصــة العديــد مــن الخطــوات 
لتصبــح واحــدة مــن أهــم عناصــر قطــاع 
الريــادة فــي البحرين، خصوصا للشــركات 

الناشــئة والصغيــرة والتــي تطمــح للتطور 
الشــيخ  باســتضافة  نفخــر  إننــا  والنمــو. 
أن  ونأمــل  األمســية،  هــذه  فــي  خليفــة 
فــي إيجــاد خيــار  الجلســة  تســاهم هــذه 
مبتكر لنمو الشركات الناشئة في البحرين 

وخارجها”.
وتســبق هــذه الفعاليــة األســبوع العالمــي 
لريــادة األعمــال بقيــادة “تمكيــن”، والــذي 
 18 وحتــى   15 مــن  الفتــرة  فــي  ســيقام 
أبريــل 2019، حيث يعد األســبوع  ملتقى 
القــرار  وصنــاع  األعمــال  لــرواد  عالمــي 
والشــركات الناشئة والمســتثمرين؛ بهدف 
تبــادل أحــدث األفــكار المتعلقــة بصناعــة 
القرار وتزويد الشــركات الناشئة بالمعرفة 
المتعلقة بكيفية توســعة نطاق مشــاريعها 
الجديــدة، وتوفيــر فــرص قّيمــة للتواصل 

الشبكي.
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المحرر االقتصادي من ضاحية السيف

أمل الحامد من السنابس | تصوير: رسول الحجيري

ارتفعــت األســهم األوروبيــة قليا أمس األربعاء بعد أن ُمنيت بخســائر 
على مدى خمسة أيام متتالية، إال أن أنباء عن إبرام صفقات في قطاع 
صناعــة الســيارات فــي المنطقــة ســاهمت فــي انحســار تأثيــر مخاوف 
بشــأن النمــو العالمــي وحالــة عــدم اليقيــن إزاء انســحاب بريطانيــا من 
االتحاد األوروبي. وصعد المؤشــر ســتوكس 600 بنســبة 0.1 % بدعم 
من صعود أســهم قطاع الســيارات أكثر من واحد بالمئة بينما ظهر قدر 
من اإلنهاك على أسهم المرافق والغذاء والمشروبات والرعاية الصحية 

بعد موجة صعود سجلتها في األيام القليلة الماضية.
وتفوق مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني على نظرائه قبل اقتراع 
مرتقب للبرلمان البريطاني في الســاعة 19:00 بتوقيت جرينتش علي 
مجموعــة مــن الخيــارات إلنهــاء حالــة الجمــود التــي تعتــري االنفصال 
األوروبي. وقد يتمكن قطاع السيارات من إنهاء موجة خسائر امتدت 
على مدى خمســة أيام، إذ قادت فيات كرايســلر المكاســب بعدما أشــار 
تقرير لفاينانشــال تايمز إلى أن شــركة صناعة السيارات الفرنسية رينو 

تتطلع إلى تقديم عرض شراء لها.
وصعــد ســهم دايملــر 1.3 % بعــد قالــت إنهــا تقتــرب مــن بيــع حصــة 
نسبتها 50 % في العامة التجارية لسياراتها الصغيرة سمارت لجيلي 

أوتوموبيل هولدنجز الصينية.

األسهم األوروبية ترتفع 
عقب خسائر

بروكسل - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام يــوم أمــس األربعــاء عند مســتوى 1,413.21 بارتفــاع وقــدره 5.17 نقطة 
مقارنة بإقفاله يوم الثالثاء، في حين أقفل مؤشــر البحرين اإلســالمي عند مســتوى 785.74 بارتفاع 

وقدره 9.51 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

 وقــد تــداول المســتثمرون فــي بورصــة البحريــن 8.96 
مليون ســهم، بقيمــة إجمالية قدرهــا 2.13 مليون دينار، 
تـم تنفيذها من خال 59 صفقة، حيث ركز المستثمرون 
تعاماتهــم علــى أســهم  قطــاع البنــوك التجاريــة، والتي 
بلغــت قيمــة أســهمه المتداولة 1.36 مليــون دينار، أي ما 
نســبته 64.01 % من القيمــة اإلجمالية للتداول وبكمية 
قدرهــا 4.38 مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــال 36 

صفقة.
وجــاء البنــك األهلي المتحد في المركـــز األول، إذ بلغت 
قيـــمة أسهمه المتداولة 1.32 مليون دينار، أي ما نسبته 
62.11 % مــن إجمالــي قيمــة األســهم المتداولة وبكمية 
قدرهــا 4.00 مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــال 24 

صفقــة. أمــا المركــز الثانــي، فــكان لســيكو بقيمــة قدرها 
664.16 ألــف دينــار، أي ما نســبته 31.15 % من إجمالي 
قيمــة األســهم المتداولــة وبكميــة قدرهــا 4.28 مليــون 
ســهم، تــم تنفيذهــا من خــال صفقة واحــدة. ثم جاءت 
إي بــي إم تيرمينالــز البحريــن بقيمــة قدرهــا 43.41 ألف 
دينــار، أي مــا نســبته 2.04 % مــن إجمالي قيمة األســهم 
المتداولــة وبكميــة قدرها 49.11 ألف ســهم، تم تنفيذها 

من خال 7 صفقات.
وقــد تــم يـــوم أمــس تــداول أســهم 11 شــركة، ارتفعــت 
3 شــركات، فــي حيــن انخفضــت أســعار  أســعار أســهم 
أســهم 5 شــركات، وحافظت بقية الشــركات على أســعار 

إقفاالتها السابقة.

ديـــنـــار مـــلـــيـــون   2.1 بــــــ  ســـهـــم  مـــلـــيـــون   8.9 تـــــــــداول 

بورصة البحرين تقفل مرتفعة 5.2 نقطة
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قــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة بتلكــو إيهــاب حنــاوي، إن الشــركة تلتــزم وتعمل 
باإلجــراءات التــي تتطلبها خطة االتصاالت الوطنية الرابعــة في الفصل الوظيفي 
إلــى كيانيــن، األول مخصــص لقطــاع الجملــة واآلخــر للتجزئــة. وعنــد ســؤاله، على 
هامش اجتماع الجمعية العامة للشــركة، عّما إذا كانت الشــركة التي تقدم خدمات 
تجزئــة ســتكون بعالمــة تجاريــة جديــدة، قــال ســتكون هنــاك ترتيبــات معينة ومن 

المبكر اإلعالن عنها، متوقًعا أن يتم االنتهاء منها خالل العام الجاري.

التحــول  مــن  نوعــا  هنــاك  أن  وأوضــح 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  فــي  الرقمــي 
شــركات  جميــع  أن  إلــى  الفتــا  الشــركة، 
للخدمــات  تتحــول  بــدأت  االتصــاالت 
الرقميــة منهــا الخدمــات الماليــة، األمــن 
اإللكترونــي، ومركــز البيانــات، مبيًنــا أن 
بحاجــة  األعمــال  وقطــاع  المســتهلكين 

لخدمات مختلفة.
توجــه  أن  أكــد  الخامــس،  الجيــل  وعــن 
مجلــس إدارة شــركة بتلكــو ســباق دائمــا 
في التقنيات الجديدة، والجيل الخامس 
عبــارة عــن خدمــات مبنيــة علــى تقنيــة 
والتــي  لالتصــاالت  الخامــس  الجيــل 
الخمــس  الســنوات  فتــرة  ستســتغرق 

المقبلة.
فــي  مســتمرة  الشــركة  أن  إلــى  وأشــار 
خطط خدمة اإلنترنت “الفايبر” منذ أكثر 
مــن ســنتين للوصــول حســب سياســات 
االتصــاالت الموجــودة ألكبــر قــدر ممكــن 
بنســبة 100 % مــن العمــل أو 95 % مــن 

القطاع السكني خالل الفترة المقبلة.

النطاق العريض يغطي 70 % من المملكة

ولفــت إلــى أن الشــبكة الوطنيــة للنطــاق 
العريض غطت حوالي 70 % من مناطق 
المملكة باستثمار عشرات الماليين، وهو 
توجــه وإيمــان مطلــق بأهميــة خدمــات 
لالســتثمار  وعائــد  للبحريــن  الفايبــر 
للشــركة، إذ قطفــت ثمــار هــذا االســتثمار 

في العوائد.
وعــن التوســع الخارجــي، أكــد أن هنــاك 
دائرة في الشــركة لدراسة الشركات التي 
مــا كان هنــاك  تــم االســتثمار فيهــا وإذا 
أســواق جديــدة تســتحق الدخــول فيهــا، 
ســيتم  مناطــق جديــدة  هنــاك  أن  مبيًنــا 
أكثــر  اإلفصــاح  رافضــا  فيهــا  االســتثمار 
عــن الموضــوع؛ كونــه مــازال فــي مرحلة 
المفاوضــات، ويتــم دراســة أصــول عــدة 

لالستثمار فيها.
وكشــف عــن أنه مــن الممكــن أن تتخارج 

الـــ  خــالل  األســواق  بعــض  مــن  الشــركة 
12 أشــهر المقبلــة حتــى الربــع األول مــن 
2020، مشــيًرا إلــى إعــادة دراســة جميــع 
األســواق التي تســتثمر الشــركة فيها من 
ضمــن الكويــت فــي شــركة كواليتــي نت 
وهــي في المفاوضــات النهائية، مبيًنا أنه 
دائمــا يتم إعــادة النظر وتغيير السياســة 
فــي الشــركات التــي لــم يعــد بهــا مجــال 

لزيادة العائد إلى بتلكو.

تحقيق نمًوا بنسبة 7 % على أساس سنوي

مــن جانبــه، صــرح رئيــس مجلــس إدارة 
آل  خليفــة  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  بتلكــو 
خليفة قائاًل “تلتزم بتلكو بتحقيق عوائد 
أفضــل كل عــام لتقدم لمســاهميها القيمة 
لرفــع  جهودهــا  ضمــن  وذلــك  المضافــة، 

نسب الحصص الموزعة من األرباح”.
وأضــاف “ُيســعدنا أن نعلــن عــن تحقيــق 
نمًوا بنســبة 7 % على أســاس ســنوي، إذ 
بلغنــا أعلــى إيــرادات منذ تأســيس بتلكو 
لتصل إلى 405.9 مليون دينار )1,076.7 
مليــون دوالر( مع تعزيز اإليرادات إيجابا 
فــي  المســتمر  القــوي  األداء  خــالل  مــن 
بتلكو البحرين. وشهد العام 2018 ارتفاع 

األربــاح قبل تكاليــف التمويل والضرائب 
 )EBITDA( واالســتهالك واالســتقطاعات
مقارنة مع العام 2017 ليصل إلى 142.8 
دوالر(  مليــون   378.8( دينــار  مليــون 
التمويــل  بهامــش األربــاح قبــل تكاليــف 
والضرائــب واالســتهالك واالســتقطاعات 

)EBITDA( بنسبة 35 %”.
واختتــم بقولــه “نمتلك فــي بتلكو منصة 
قويــة تمكننــا من االســتمرار فــي تحقيق 
النجــاح وتضمــن اســتدامته علــى المــدى 
البعيــد؛ مــن أجــل أن تواصــل المجموعــة 

في تقديم أعلى قيمة للمساهمين”.
الجمعيــة  وافقــت  آخــر،  جانــب  مــن 
البحريــن  لشــركة  العاديــة  العموميــة 
لالتصاالت الســلكية والالسلكية “ بتلكو” 
للمســاهمين  نقديــة  أربــاح  توزيــع  علــى 
بنسبة 27.5 % من رأس المال بواقع 27 

فلســًا للســهم الواحــد، أي ما يعــادل 45.7 
مليــون دينــار )تتضمن األربــاح المرحلية 
10 فلــوس للســهم التي تــم توزيعها على 
المساهمين في أغسطس 2018( على أن 
يتم دفع باقي األرباح ابتداًء من 4 أبريل 

 .2019

1.25 مليون للتبرعات واألنشطة 

الخيرية

تحويــل  العموميــة  الجمعيــة  وأقــرت 
مبلــغ 2.6 مليــون دينــار إلــى االحتياطــي 

مليــون   1.25 وتخصيــص  القانونــي، 
دينار لحســاب التبرعات ودعم األنشــطة 

الخيرية والرياضية واالجتماعية.
ووافقت الجمعية العمومية على تحويل 
مبلــغ 443 إلــى األربــاح المســتبقاة، كمــا 
مكافــأة  دينــار  ألــف   418 توزيــع  أقــرت 
ألعضاء مجلس إدارة الشــركة عن السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
كمــا تمــت الموافقــة علــى إعــادة شــركة 
“كي بي أم جي فخرو” مدققي حســابات 
خارجييــن للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
مجلــس  وتفويــض   ،2019 ديســمبر   31

بتحديد أتعابهم.
مــن جانب آخــر، وافقت الجمعيــة العامة 
الغيــر عادية علــى تعديل وإعادة صياغة 
األساســي  والنظــام  التأســيس  عقــد 
القــرار  متطلبــات  مــع  ليتوافــق  للشــركة 
رقــم )19( لســنة 2018 والخــاص بتعديل 
بعــض أحــكام قانــون الشــركات التجارية 
رقــم )21( لســنة 2001، بعــد الموافقــات 
اإلدارة  مجلــس  وتخويــل  الرســمية، 
إلجــراء التعديــالت الالزمــة علــى النظام 
التنفيــذي  الرئيــس  األساســي وتفويــض 

للمجموعة بالتوقيع أمام كاتب العدل.

حناوي: “بتلكو” ملتزمة بخطة الفصل الوظيفي لـ“الجملة والتجزئة”
“العمــوميـــة  تقــر تــوزيـــع 45.7 مليـــون دينــار أربــاحــا نقـــديـــة للمســاهميــــن

مشهد عام لالجتماع

اجتماع عمومية “ بتلكو” أمس

اختــارت مجلــة “جلوبال فاينانــس”، المجلة المالية العالمية، البنــك األهلي المتحد كأفضل 
بنــك فــي البحريــن لعــام 2019، تقديــًرا ألداء البنــك القــوي والنتائــج المتميزة التــي حققها 
خــالل عــام 2018 إلــى جانــب دوره الفاعــل فــي تقديــم أوســع وأكفــأ الخدمــات المصرفية 
المتطــورة لعمالئــه مــن األفــراد والشــركات فــي البحرين والمنطقــة، وهذا هو العــام الرابع 

عشر على التوالي الذي يفوز فيه البنك بهذه الجائزة المرموقة من هذه المجلة العريقة. 

وكانــت جلوبال فاينانس قد كشــفت مؤخًرا 
فــي  البنــوك  الســنوية ألفضــل  قائمتهــا  عــن 
محــررو  يعكــف  حيــث  العــام،  لهــذا  العالــم 
المجلــة بالتعــاون مــع الخبــراء والمختصيــن 

المصرفييــن بتقييــم البنــوك الفائــزة فــي كل 
دولــة على ضوء عدد من المعايير الرئيســية 
النمــو فــي األصــول  التــي تشــمل: معــدالت 
الجغرافــي،  الحضــور واالنتشــار  والربحيــة، 

الشــراكات االســتراتيجية، ومبادرات تطوير 
المصرفيــة،  المنتجــات والخدمــات  وابتــكار 
كمــا وتأخــذ المجلة بعين االعتبــار أيًضا آراء 
محللــي األســواق المالية وتقييمــات وكاالت 

التصنيف الدولية.  
وقــال  الناشــر ورئيس هيئــة التحرير لمجلة 
“إن  جياراباتــو  جيرالــد  فاينانــس،  جلوبــال 
البنــوك المعلــن عن فوزها لهذا العام هي تلك 
التــي اســتطاعت تحقيــق المعادلــة الصعبــة 
في طرح المنتجات المصرفية التي تناســب 
عمالئهــا علــى اختــالف قطاعاتهــم وتواكــب 

بالمســتوى  وتلبيهــا  المتناميــة  تطلعاتهــم 
العالي من السرعة واألمان”. 

األهلــي  البنــك  إدارة  رئيــس مجلــس  وقــال 
المتحــد، مشــعل العثمــان “يســرنا أن يحــوز 
هــذا  علــى  مجــدًدا  المتحــد  األهلــي  البنــك 
الرابعــة  للســنة  المرمــوق  الدولــي  التقديــر 
عشــرة ودون انقطــاع منــذ عــام 2006، فــي 
تأكيــد جديــد علــى الموقــع الريــادي والمؤثر 
أكبــر مؤسســة  بوصفــه  فقــط  ليــس  للبنــك، 
مالية في البحرين وأعلى الشركات المدرجة 
فــي بورصــة البحرين ربحية وقيمة ســوقية 

حتــى تاريخــه، بــل وباعتباره كذلــك من بين 
أفضــل البنوك العربية كفاءة وإدارة والتزاما 
اإلقليميــة  المصرفيــة  المتطلبــات  بتلبيــة 
لعمالئــه مــن األفــراد والشــركات، حيث تظل 

جهودنــا منصبــة على تقديم الحلــول المالية 
المتكاملــة  المصرفيــة  والخدمــة  المتطــورة 
التــي تتســم بقــدر عال مــن الكفــاءة والتميز 

واألمان”.

“األهلي المتحد” أفضل بنك بالبحرين 2019

المواصفــات  بــإدارة  ممثلــة  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  اســتكملت 
والمقاييس حمالتها الرقابية على أهم األســواق المركزية في البحرين خالل شــهر 
مارس الجاري، وذلك في أطار الدور الذي تقوم به اإلدارة للتحقق من صحة قراءة 
أجهزة الوزن والقياس لضمان حقوق المتعاملين بها من الطرفين، المشتري والبائع 

على حد سواء.

إدارة  مديــر  أكــدت  الســياق،  هــذا  وفــي 
العلــوي  منــى  والمقاييــس  المواصفــات 
الجــاري  العــام  خــالل  نفــذت  اإلدارة  أن 
عــدد مــن الحمــالت الرقابيــة المجدولــة 
فــي المعــارض مثــل معــرض الخريف، أو 
وغيرهــا،  العربيــة  المجوهــرات  معــرض 
وكذلــك فــي األســواق المركزيــة؛ بهــدف 
التحقــق من صحة قراءة أدوات القياس 
التجاريــة،  التعامــالت  فــي  المســتخدمة 
علــى  الرقابيــة  الحمــالت  بــأن  موضحــة 
قرابــة  اســتغرقت  المركزيــة  األســواق 

الشــهر لتغطيــة ســوق المنامــة المركزيــة، 
والمحرق، وســترة، وجدحفص، والرفاع، 
إضافــة إلــى ســوق واقــف بمدينــة حمــد. 
أداة   1484 معاينــة  الحمــالت  عــن  نتــج 
وزن، منهــا 91 % مطابقــة لالشــتراطات 
الفنيــة المعتمــدة، فيما تم اســتبعاد 9 % 
مــن أدوات الــوزن غير المســتوفية؛ نظرا 
لمــا تتعــرض لها من عوامــل متعددة مثل 
التآكل واألكســدة بسبب مالمستها للماء 
فــي  خصوصــا   - يومــي  بشــكل  والملــح 

أسواق األسماك- مما يؤثر على أدائها.

وأضافــت العلوي بأن الحملة القت قبوال 
وتعاونــا مــن الباعة، إذ أبــدى كثيرا منهم 
الحــرص واالهتمــام لمعرفــة مــدى صحة 
قــراءة أدوات الوزن التي يســتخدمونها، 
مثنيــة فــي الوقــت ذاتــه علــى المعنييــن 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  فــي 
والتخطيــط العمراني لدورهــم البارز في 
دعــم الحملــة وتوفيــر المــكان المناســب 

لإلدارة لمباشرة مهامها.
حلقــة  بــأن  مبينــة  العلــوي  واختتمــت 
تكتمــل  القيــاس  صحــة  مــن  التحقــق 

عنــد التــزام التجــار والموزعيــن ألدوات 
القياس بمراجعة مختبر القياس الوطني 
باإلدارة للتأكد من صحة قراءة الموازين 
المســتوردة قبــل طرحها للبيــع، حيث إن 
الخلل في الموازين الجديدة وارد، حيث 

استبعدت اإلدارة عددا منها هذا العام.

المنامة - الصناعة والتجارة

91 % من الموازين مطابقة لالشتراطات بـ “المركزية”

منى العلوي

المنامة - األهلي المتحد

إيهاب حناوي
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21 رجب 1440

معاينة 1484 أداة 
واستبعاد 9 % غير 

مستوفية منها

زينب العكري من الهملة    |    تصوير: رسول الحجيري

مشعل العثمان

“جلوبال 
فاينانس”: تقديًرا 

ألدائه القوي 
والنتائج المتميزة 

بالعام 2018
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 36799711  -  39442411
سهولة استخراج 

إجازة البناء
جميع شوارع 

المخطط  مرصوفة
كافة الخدمات متوفرة 

من كهرباء وماء

1 أبريلاإلثنني
قسائم متعددة التصانيف:  تجارية ، استثمارية ، سكنية , مشاريع خاصة ..

بجانب ديار المحـرق  , جزر أمواج , قاللي , سماهيج , الدير 

فرصـة ل¢فراد , المطورين العقاريين و المستثمرين

الوثائق جاهزة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���ادة/ ط���ال ابوغزال���ة وش���ركاه الدولي���ة - ش���ركة تضام���ن بحريني���ة نيابة عن 
المالك ل� مطعم لكوش���ينا جورمت )م�ؤسس���ة فردية(   المسجلة بموجب القيد رقم 
49790-2 طالبين تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة  
برأس���مال وقدره )2000( ألفي دينار بحريني،  لتصبح الش���ركة مملركة من السادة 

التالية اسمائهم
1. محمود جواد عدنان علي هاشم

2. لمياء محمود عدنان الموسوي

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

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

القيد: 25064 

 تاريخ: 25/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
اعالن رقم )40874( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

القيد: 97575 

 تاريخ: 25/3/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���يد ابراهيم عل���ي ابراهيم بوفرس���ن المالك ل� ميري روز للتنجيدات )م�ؤسس���ة 
فردي���ة( المس���جلة بموج���ب القيد رقم 25064 طالبا تحويل الفرع 5 بأس���م س���وبر 
اكس���برس للتجارة  لمؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال 
وقدره 10٫000 دينار بحريني،  لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم

1. ابراهيم علي ابراهيم بوفرسن
VAYAL PURAYIL ABDUL RAZACK .2

SHIRAZ MEETHAL MALIKANDY .3
VALLIYOTTU ABDULSATHAR .4

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
السيد الشيخ متعب عادل راشد عبدهللا ال خليفة المالك ل� سي بريز انترناشيونال 
للمقاوالت والخدمات )م�ؤسسة فردية( المسجلة بموجب القيد رقم 97575 طالبا 
تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة  برأس���مال وقدره 
5٫000.00 د.ب، )خمس���ة االف ذينار بحريني(  لتصبح الش���ركة مملوكة من السادة 

التالية اسمائهم
1. يوسف يعقوب يوسف احمد
BINIL FRANCIS SCARIA .2

24/3/2019
وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

 )CR2019-39855( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مريم محمد مبارك موسى 

االسم التجاري الحالي: مطعم نيو غرين سيتي
االسم التجاري الجديد: المنهل لتخليص المعامات

قيد رقم: 11565-5

تعلن المحكمة المدنية الغرفة الثانية بأن المدعي عادل أحمد أحمد آل صفر وكيلة 
المحامي د. علي محمد حسن كمال.

قد اقام الدعوى ضد المدعي عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
طل���ب فيها اثب���ات ملكيته لجزءمن العقار والغير المثب���ت في وثيقة ملكية األرض 
الكائ���ن ق���ي بمنطقة الب���اد القديم من المنام���ة المخلف عن مورث���ه المرحوم والده 
أحم���د أحم���د آل صف���ر وق���د آلت إل���ى المدع���ي قطع���ة األرض والمس���جلة بموجب 
الوثيق���ة رق���م )177947( والمقدم���ة رق���م )2012/1599( وذلك ع���ن طريق الميراث 
الشرعي من والده وقد قام  جميع الورثة بالتنازل عن كامل مستحقهم في منطقة 

األرض والتي تقدر مساحتها 600 متر مربع.
ل���ذا ف���إن كل من لديه اعتراض على طلب المدعي أن يتق���دم لهذه المحكمة بطلب 

مشفوع بأوجه إعتراضة،وقد حددت المحكمة جلسة 29/4/2019 لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3001679986 :رقم الدعوى: 02/2019/01870/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 19-3-2019
المحكمة الكبرى المدنية الثانية

إثبات ملكية عقار بالصحف المحلية

الخميس 28 مارس 2019 - 21 رجب 1440 - العدد 3817 12
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وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري 
 )CR2019-42390( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري 
 )CR2019-38538( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مريم غلوم محمد علي 

االسم التجاري الحالي: مجوهرات روزراماس
االسم التجاري الجديد: مجوهرات انتويرب

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

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: كبرى عبدهللا حسن عبدالملك 

االسم التجاري الحالي: مركز منان لبيع االثاث المستعمل
االسم التجاري الجديد: منان للتجارة

قيد رقم: 72252-1

قيد رقم: 45426-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 - 40578( اعالن رقم

معاملة مشتركة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسن عيسى ناصر الخباز

االسم التجاري الحالي: شيخاني لتأجير لوازم االفراح
االسم التجاري: شيخاني لالفراح والزهور

قيد رقم: 3-81582

بن���اء على ق���رار الش���ركاء في ش���ركة كيارا للزه���ور والش���وكوالتة ذ.م.م المس���جلة 
بموجب القيد رقم 82563، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
SREEKARA SUBRAYA GOWDA :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 39691104 )973+(
kiara.choeomoko@yahoo.com

بناء على قرار المالك شركة صيرفي اسوسييتس اند كونكشنز - تضامن المسجلة 
تحت رقم 74976، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  جعفر ابراهيم علي 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39404400 )973+(
jaffer.alsairafi@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية 

شركة كيارا للزهور والشوكوالتة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 82563

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
السادة اصحاب شركة بشرى للدعاية واإلعالن ش.ش.و لمالكتها بشرى اومنصور 
، المس���جلة بموجب القيد رقم 125057، طالبين تغيير االس���م التجاري من  شركة 
بش���رى للدعاي���ة واإلع���الن ش.ش.و لمالكتها بش���رى اومنصور إلى تم���ارا لتصميم 

األزياء ش.ش.و لمالكتها بشرى اومنصور.
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

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

الس���ادة ش���ركة م.س اند س للمقاوالت والتجارة ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد 

رقم 109045، طالبين تغيير االس���م التجاري من  ش���ركة م.س اند س للمقاوالت 

والتجارة ذ.م.م إلى شركة توكوم انترناشنل للتجارة ذ.م.م

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

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة مطعم ليتل س���يزر، المس���جلة بموجب القيد رقم 44442، 

للفرع رقم 41، طالبين تغيير االس���م التجاري من مطعم ليتل س���يزر إلى راكيتس 

بيتزا اند باستا ربستورنت ش.ش.و 

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

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

الس���ادة شركة اكس���س الدولية للمظالت والس���تائر ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 

رقم 33794، طالبين تغيير االسم التجاري من  اكسس الدولية للمظالت والستائر 

ذ.م.م إلى شركة اكسس الدولية انتريرز ذ.م.م

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 )999( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بشرى للدعاية 
واإلعالن ش.ش.و لمالكتها بشرى اومنصور

القيد: 125057 

 تاريخ: 23/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية 

شركة صيرفي اسوسييتس اند كونكشنز - تضامن

القيد: 74976 

 تاريخ: 26/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )40720( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة م.س اند س 
للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

القيد: 109045 

 تاريخ: 26/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-42019(  لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة 
مطعم ليتل سيزر لفرع 41

القيد: 41-44442 

 تاريخ: 26/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-33794(  لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اكسس الدولية 
للمظالت والستائر ذ.م.م

القيد: 69799 

 تاريخ: 26/3/2019

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

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

نادر حسين بردستاني

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

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

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

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

القيد: 1-124736 

 تاريخ: 26/3/2019

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

ش���ركة ش���ركة ع���دالن لدع���م التعلي���م ش.ش.و لمالكه���ا ابوبك���ر عدالن المس���جلة 

بموج���ب القي���د رقم 124736-1 طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدره 3000 دينار،  بين كل من

1. اسية شكري

2. ابوبكر عدالن
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انتحار نجل السفير 
الليبي في عّمان

عثرت األجهزة األمنية األردنية، أمس 
األربعاء، على جثة نجل السفير الليبي 

في عّمان مصاًبا بطلقة واحدة في 
الرأس، بينما أشارت التحقيقات األولية 

إلى انتحاره، وفقا لما نقلت فرانس برس 
عن مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف 
عن اسمه، للوكالة إن “األجهزة األمنية 

عثرت األربعاء على حسن محمد حسن 
البرغثي داخل سيارة وهو مصاب بطلقة 
واحدة في الرأس من مسدسه بعد إبالغ 
عائلته عن تغيبه عن المنزل ليوم واحد”.
وأوضح المصدر أن “البرغثي وهو نجل 
السفير الليبي في عّمان كان يعاني من 

االكتئاب، وتغيب عن منزله من الثالثاء”.

دعوة لمحاسبة تركيا وقطر... ورفض قبول حزب اهلل آخر في البالد

السعودية حريصة على أمن واستقرار ليبيا

اســتقبل خادم الحرمين الشــريفين العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس األربعاء، قائد الجيش الليبي خليفة حفتر. وأكد الملك ســلمان 
لحفتر، حرص السعودية على أمن واستقرار ليبيا. كما جرى خالل االستقبال بحث مستجدات األوضاع على الساحة الليبية.

وكان المتحــدث باســم الجيــش الليبــي 
اللــواء أحمــد المســماري قــد اعتبــر في 
أقامتــه  مؤتمــر  خــالل  ألقاهــا،  كلمــة 
خارجية الحكومة شــرق البالد الموالية 
للجيــش، أن هنــاك مؤامــرة كبــرى علــى 
الــذراع  أولهــا  عــدة،  أذرع  لهــا  ليبيــا 
العســكرية التــي تــم القضــاء عليهــا في 
”المؤامــرة  و  وجنوبهــا،  البــالد  شــرق 

السياسية” اليوم.
أن  حديثــه  فــي  المســماري  وأضــاف 
الحــرب علــى اإلرهــاب لــن تنتهــي بــأي 
حــوار كان إال حــوار البندقيــة، بحســب 

تعبيره.

محاسبة قطر وتركيا

ودعــا المســماري إلى تفعيــل دور وزارة 
وتركيــا  كقطــر  دول  لمحاســبة  العــدل 
دالئــل  هنــاك  ألن  وغيرهــا؛  وإيطاليــا 
واضحــة علــى كل ما فعلتــه تلك الدول 
وأيضا قادة بعض الجماعات اإلرهابية.
وأكــد أن الشــعب الليبي لــن يرضى بأن 
يكــون هنــاك جســم يحمــل الســالح في 
فــي  هللا  حــزب  مثــل  الليبــي  الشــارع 

لبنان. 
وتقاطــع  دولــي  صــراع  “هنــاك  وتابــع 
مصالــح اليوم فــي ليبيا، والجنوب كان 
ضمــن المســتهدفين بــأن يتــم اقتطاعه 

مــن ليبيا لتوفيــر القمح والنفــط والغاز 
لصالح إحدى الدول”.

الجيــش  قــوات  “إن  قــال  ذلــك،  إلــى 
كيلومتــرا   180 حوالــي  تبعــد  كانــت 
و133 كيلومتــرا عــن دخــول العاصمــة 
ولكــن بعــد تفاقــم الوضــع فــي الجنوب 

اضطررنــا لتغيير وجهتنــا نحو الجنوب 
لتخريــب مخطط دولي كان يحاك ضد 

المنطقة”.
وأضــاف أن الجيش ســيدخل طرابلس 
بدعــم من الجهات الشــرعية في الدولة 
النــواب  مجلــس  مــن  بهــا  المعتــرف 

أهالــي  وعلــى  لــه،  التابعــة  والحكومــة 
المقبلــة  أن معركتنــا  طرابلــس معرفــة 
والميليشــيات  اإلرهــاب  تســتهدف 
مــن  والهاربيــن  بالمدينــة  المســلحة 
وموجــودون  بنغــازي،  مــن  المطلوبيــن 

اليوم بطرابلس”.

عواصم ـ وكاالت

عمان ـ اف ب

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةعمان ـ وكاالتإسالم أباد ـ وكاالت

نادت باكستان بعدم اللجوء للتهديدات العسكرية في الفضاء الخارجي، أمس األربعاء، 
بعــد ســاعات مــن تصريــح الهنــد بأنهــا أســقطت أحــد األقمــار الصناعيــة في اســتعراض 

لقوتها المتنامية في الفضاء.

وقالــت وزارة الخارجيــة الباكســتانية فــي 
بيــان “الفضــاء إرث موحــد للبشــرية، وكل 
األمــم مســؤولة عن تفــادي التصرفات التي 

يمكن أن تؤدي إلى عسكرة هذه الساحة”.
وأضافت “نأمل أن تكون الدول التي أدانت 
بقــوة فــي الماضــي إظهــار آخريــن لقــدرات 
مشــابهة، مســتعدة للعمــل؛ مــن أجــل وضــع 
أدوات دولية لمنع التهديدات العسكرية في 
الفضــاء الخارجي”. وأكملــت “التفاخر بهذه 
القــدرات أشــبه بحــرب دون كيخوتيــة ضد 

طواحين الهواء”، في إشــارة لشــخصية 
الشــهيرة،  كيخوتــه”  “دون  روايــة 

شــخصية  عــن  تتحــدث  والتــي 
أصيبــت بالجنون وبــدأت بتخيل 

وقــت  وفــي  وهميــة.  معــارك 
ســابق، أعلــن رئيــس الوزراء 

نيودلهــي  أن  مــودي  نارينــدرا  الهنــدي 
أســقطت قمــرا صناعيــا في الفضــاء، أمس 
األربعاء، بصاروخ مضاد لألقمار الصناعية، 
وأشــاد باالختبــار باعتبــاره انطالقــة كبيرة 
فــي برنامــج القوة الفضائيــة. وأعلن مودي 
عن التجربة في كلمة لألمة بثها التلفزيون، 
وقال إن الهند ســتكون رابع دولة فقط في 
العالــم تســتخدم هــذه الصواريــخ المضادة 
لألقمــار الصناعيــة بعــد الواليــات المتحــدة 
وروســيا والصيــن. وأضاف مــودي “الهند 
مســبوق  غيــر  إنجــاًزا  حققــت 
اســمها  ســجلت  الهنــد  اليــوم... 
هــذا  ويأتــي  فضائيــة”.  كقــوة 
النجــاح مع اقتــراب االنتخابات 
يخوضهــا  التــي  العامــة 

مودي الشهر المقبل.

قال العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني، أمس األربعاء، إن “القدس ومستقبل 
فلسطين خط أحمر بالنسبة لألردن” الذي يرفض الوطن البديل والتوطين.

وأكــد الملــك خالل اجتماعــه، الثالثاء، 
المشــتركة  األركان  هيئــة  رئيــس  مــع 
عبدالحليــم  محمــود  الركــن  الفريــق 
األجهــزة  مديــري  بحضــور  فريحــات، 
األمنيــة وعدد من كبــار ضباط القوات 
المسلحة واألجهزة األمنية، أن القدس 
كانــت ســبب إلغاء زيارتــه إلى رومانيا 
عاصمــة  أخيــرا  بهــا  اعترفــت  التــي 

إلسرائيل.
ونقلــت وكالــة األنبــاء الرســمية )بتــرا( 

قولــه  الثانــي  عبــدهللا  الملــك  عــن 
“القــدس ومســتقبل فلســطين 

خط أحمر بالنسبة لألردن”.
أن  مــن  الملــك  واســتغرب 
“الواضــح  األردن  موقــف 

ولألســف  بــات  أصــال 
يتطلب التوضيح بسبب 

هــذا  أن  علــى  مشــددا  المشــككين”، 
الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  “موقــف 

وكل األردنيين”.
الدولــة  عــن  حديثــه  أن  إلــى  وأشــار 
إلــى مدينــة  الزيــارة  الهاشــمية خــالل 
لمــن  موجهــا  كان  أخيــرا،  الزرقــاء 
كهاشــمي  “أنــا  وقــال  شــكوك،  لديهــم 
كيــف أتراجع عن القدس؟! مســتحيل. 
كال  البديــل،  للوطــن  كال  أحمــر.  خــط 

للتوطين”.
واستنكر ما يتم تناقله بخصوص 
صفقة القرن أو الوطن البديل. 
وقــال “كيف؟ مــا إلنا صوت؟ 
العربــي  الجيــش  نحــن 
تاريخنــا  ولنــا  المصطفــوي 
بالقدس وبفلسطين. ونحن 

لنا صوت ولنا موقف”.

مــع تراجــع نفــوذ “داعــش” شــيئا فشــيئا حتــى انهيــاره، بــات زعيــم التنظيــم اإلرهابــي أبوبكــر 
البغــدادي يعتمــد علــى “إســتراتيجية تقنيــة” حــذرة، لتفادي الوقــوع في قبضة الجهــات التي 

تحارب المتطرفين.

جورنــال”  ســتريت  “وول  صحيفــة  وكشــفت 
األميركية أن البغدادي، الذي رصدت واشنطن 
مكافــأة قدرهــا 25 مليون دوالر لكل من يدلي 
بمعلومــات عنــه، يتفادى األجهــزة اإللكترونية 
إلــى أقصــى حــد ممكن، ويفضــل نقل رســائله 
عن طريق أشــخاص يتولون المهام بكل دقة. 
وفــي يونيــو 2014، أعلن تنظيــم “داعش” من 
العراق قيام ما سماها “دولة الخالفة”، ونصب 
ألقاهــا  خطبــة  فــي  خليفــة  نفســه  البغــدادي 
بمســجد النوري في مدينة الموصل، شــمالي 

التنظيــم  ســقوط  مــع  اآلن  لكــن  البــالد. 
عراقيــون  مســؤولون  أكــد  المتطــرف، 

البغــدادي  أن  األميركيــة  للصحيفــة 
يتفــادى األجهــزة التي يمكــن رصدها، 

كمــا أنــه يتحــرك فــي ســيارة واحدة 
تنقلــه  يســترعي  ال  حتــى  فقــط 

لإلرهابييــن  زعيــم  أكبــر  يثــق  وال  انتبــاه،  أي 
مــن  محــدودة  دائــرة  فــي  ســوى  العالــم  فــي 
فــي  العراقــي  الخبيــر  ويقــول  المســاعدين. 
الشؤون األمنية سعيد الجياشي، إن البغدادي 
ال يســتخدم هاتفا محموال وال حاسوبا، ويلجأ 
حصريا إلى بعض األشخاص إلبالغهم األوامر 
والتعليمــات، وهذا األمر يجعل اصطياده أمرا 

معقدا.
وحــرص البغــدادي علــى التواري عــن اإلعالم، 
فمنذ الخطبة التي ألقاها في مســجد 
النوري، لم يعد إلى الظهور بشكل 
مصــور؛ حتــى ال يقــدم أي خيــط 
ألعدائــه. وبســبب هــذا الحــذر من 
التكنولوجيا، لم يستطع البغدادي 
التنظيــم  عمليــات  يواكــب  أن 

اإلرهابي بشكل يومي.

البغدادي يتبع خطة اختباء “جهنمية”العاهل األردني: القدس خط أحمرباكستان تندد بـ “عسكرة الفضاء”
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دبي ـ العربية نت

القدس المحتلة ـ أ ف ب

لقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثي االنقالبية مصرعهم، أمس األربعاء، في 
كمين محكم نفذه الجيش اليمني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

قــوات  بــأن  عســكري  مصــدر  وأفــاد 
مــن  عناصــر  اســتدرجت  الجيــش 
الميليشيات، كانت تحاول التسلل في 
محيط جبل “شيحاط” االستراتيجي، 
في األطراف الشرقية لمديرية باقم.

عناصــر  الجيــش  قــوات  وباغتــت 
الميليشــيا بهجــوم مفاجــئ، لقي على 

مصرعهــم،  عناصرهــا  مــن   15 إثــره 
البقيــة  الذ  فيمــا  آخــرون،  وجــرح 

بالفرار.
إلــى ذلــك، قــال الجيــش اليمنــي، إنــه 
تابعــة  ثالــث طائــرة مســيرة  أســقط، 
نهــم  جبهــة  فــي  الحوثــي  لميليشــيا 

خالل الشهر الجاري.

استشــهد فلســطيني بنيران إســرائيلية في مواجهات في مخيم الدهيشة لالجئين 
قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، أمس األربعاء، بحســب ما ذكرت وزارة 

الصحة الفلسطينية.

الفلســطينية  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الرســمية “وفــا”، إن ســاجد مزهــر )18 
بنيــران  إصابتــه  بعــد  قضــى  عامــا( 
الجيــش  يعلــق  ولــم  إســرائيلية. 
وأفــادت  الواقعــة.  علــى  اإلســرائيلي 
وزارة الصحــة الفلســطينية أن الجنــود 
اإلســرائيليين أطلقــوا النــار علــى مزهر 

بعــد إلقــاء الحجــارة عليهــم فــي وقــت 
فــي  مداهمــة  خــالل  األربعــاء،  مبكــر، 
مخيــم الدهيشــة لالجئيــن بالقــرب من 
شــخصين  أن  وأضافــت  لحــم.  بيــت 
آخريــن أصيبا بجروح في االشــتباكات 
التــي تأتــي وســط تصاعــد العنــف فــي 

الضفة الغربية.

مقتل 15 حوثًيا وإسقاط طائرة مسيرة

استشهاد شاب فلسطيني في الضفة الغربية

صرح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي  «
بأن “العالقات السعودية التونسية في أعلى 

مستوى”. وقال إن “المعارضة التونسية 
ال تعكس موقف تونس في الهجوم على 

السعودية”. وعن أزمة الجزائر، أكد أن “الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة قام بواجبه لكن الشعب 

يريد وضع حد لهذه التجربة”. وتعليقا على 
تصريح الرئيس األميركي دونالد ترمب بشأن 

االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن السوري 
المحتل، أشار السبسي إلى أن “قرار الجوالن 

قرار أميركي وال يلزم العالم”. وعن سوريا، 

قال الرئيس التونسي “تم تجميد عضوية 
سوريا بقرار من الجامعة العربية”. وأوضح أن 

“قمة تونس العربية ليست أول قمة تغيب 
عنها سوريا”. وعن القضية الفلسطينية، 

ذكر السبسي أنه “ال علم لنا بصفقة القرن 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية”. وأكد أن 

“تونس تتعامل بواقعية مع العائدين من بؤر 
التوتر. وعندما يشكل العائدون تهديدا لتونس 

سنتعامل مع الموضوع”. وشدد على أنه “ال 
يمكن أن نرفض عودة أي تونسي يريد الرجوع 

إلى أرضه”.

الرئيس التونسي: العالقة مع الرياض في أعلى مستوى

واشنطن ـ وكاالت الجزائر ـ رويترز

أعلــن وزيــر الخارجيــة األميركــي مايك بومبيو، تعليقا علــى العقوبات الجديدة التي فرضتهــا وزارة الخزانة األميركية، ضد أفراد 
وكيانات إيرانية، أنها تهدف إلى قطع تمويل إيران ألدواتها اإلرهابية.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر”، إن “هذه 
اإلجراءات تمت ضد شبكة من الشركات الرائدة التي استخدمها 
النظــام اإليرانــي لتحويــل مليــارات الــدوالرات واليوروهــات إلى 

الحرس الثوري في محاولة للتهرب من العقوبات األميركية”.
وأضاف “ســوف نســتمر في حرمان إيران من األموال لتزويد آلة 

اإلرهاب الخاصة بها”.
مــن جانــب آخــر، يعمل بعــض أعضــاء الكونغــرس األميركي على 
مشــروع إللغاء تأشــيرات وإقامات أبناء وأقارب قادة ومسؤولي 
النظــام اإليراني، ســواء كانوا يدرســون في الواليــات المتحدة أو 
يعملون ويعيشون، وذلك لمعاقبة إيران على احتجازها مواطنين 

أميركيين كرهائن.
ووفقــا لشــبكة “صــوت أميــركا”، أكــد النائب الجمهــوري عن والية 
فلوريــدا، مايــكل والتــس أن “هنــاك العديــد مــن أبنــاء مســؤولي 
النظــام اإليرانــي الذيــن يدرســون هنــا مــن خــالل حصولهــم على 
ونحــن  التعليميــة،  منشــآتنا  ويســتخدمون  الطــالب  تأشــيرات 

بحاجة إلى النظر في جعلهم يدفعون الثمن”.

وهنــاك مــا ال يقــل عــن 6 أميركيين محتجزين في إيــران. ويقول 
والتــس إنه يتعين على وزارة الخارجية إلغاء التأشــيرات لجميع 
أقــارب مســؤولي النظــام اإليرانــي الذيــن يأخــذون األميركييــن 

كرهائن.

أيــد أكبــر اتحــاد للعمــال فــي الجزائر وحزب كبير أمس األربعــاء دعوة الجيش لتنحي الرئيس عبدالعزيــز بوتفليقة في إطار خطة 
خروج مرتب سرعان ما رفضها المتظاهرون الذين يسعون لإلطاحة بالنخبة السياسية برمتها.

وجاءت الدعوة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشــريك 
فــي االئتــالف الحاكم بعد يوم من قــول رئيس أركان الجيش إنه 

يتعين إعالن بوتفليقة غير الئق للمنصب.
وقال االتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان من أشد مؤيدي 
الرئيــس منــذ فتــرة طويلــة، إنــه يؤيــد إعــالن الجيــش ويحــث 

بوتفليقة على التنحي.
ويمثــل اإلعــالن الصــادر عــن 3 مــن دعائم مؤسســة الحكــم داللة 
واضحــة علــى أن الرئيــس )82 عامــا(، الــذي نــدر ظهــوره فــي أي 
مناســبة عامة منذ أن أصيب بجلطة دماغية العام 2013، لم تعد 

أمامه فرصة تذكر للبقاء في السلطة.
ويرقب الجيش الموقف عن بعد انتظارا للحظة المناسبة للتدخل 
بعد أن كســب إلى صفه حلفاء بوتفليقة في عملية أفرغت دائرة 

المقربين من الرئيس، أمال منه في فترة انتقال سلس.
لكن قادة االحتجاجات التي بدأت قبل 5 أسابيع وفجرها الغضب 
مــن مزاعــم فســاد ومحســوبية وســوء إدارة اقتصاديــة قالــوا إن 

الخطة ليست كافية وتهدد بمواجهة مع الجيش.

إن  لرويتــرز  والناشــط  المحامــي  بوشاشــي  مصطفــى  وقــال 
االحتجاجات ستســتمر ومطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام 

السياسي.

مايك بومبيو

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

مشّرعون أميركيون يحاولون طرد أبناء قادة النظام اإليراني حــزب قــوي واتحــاد عمــال ينضمــان للجيــش الجزائري
بومبيو: سنقطع تمويل طهران ألدواتها اإلرهابية تضاؤل فرص بقاء بوتفليقة في السلطة
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الباجي قايد السبسي

خادم الحرمين الشريفيا مستقبال خليفة حفتر
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كانت مؤامرة القرن المسماة بالربيع العربي، وما لحق بالعرب المسلمين من دمار لبلدانهم 
وبنيتهم التحتية، وقتل ألبنائهم وتشــريد لعائالتهم وإذالل إلنســانيتهم، فرصة ال تعوض 
وال يجــب التفريــط بهــا لــكل مــن المشــاركين األربعــة وهــم: إدارة أوباما النتنــة وهي ترى 
تدمير األمة العربية، الكسرويون الفرس وهم ال يريدون لألمة العربية أن تقوم لها قائمة 
حتــى يبــدأوا تشــكيل تاريخ كســروي لهــا، الطورانيــون الحاقــدون على كل ما هــو عربي، 
والذيــن يريــدون عالمــا عربيــا إســالميا ذليال تابعــا لهم، نتيجة شــعورهم بالنقــص العرقي 
مــن العــرب المســلمين، وأخيــرا الحزب الذي حمــل على عاتقه بيع الشــرف القومي العربي 
اإلســالمي، مقابل أن تحميه إدارة أوباما أو ســيدهم مسيلمة طورانيا والمنافق الطوراني 
األكبــر أو حتــى كســرى طهران، كمــا باعت ربيبة إيران حماس هويتها العربية اإلســالمية، 
واســتبدلتها بهويــة كســروية فارســية مدعيــة أن طهــران قائــدة المقاومة اإلســالمية ضد 

إسرائيل.
وبالنسبة للكسرويين الفرس بقيادة كسرى طهران، والعرقيين الطورانيين بزعامة المنافق 
األكبر مسيلمة طورانيا، كانت سوريا تمثل أولى خطوات االحتالل الطوراني النتن ألرض 
عربيــة إســالمية، وثانيــا كانت تمثل نقطــة منصفة بين بغداد وبيروت، وباحتالل دمشــق 
سيكتمل القوس الخميني من العراق مرورا بسوريا وانتهاء بلبنان، وهذا من خالل طبعا 
مــا يســمى بالربيــع العربــي وشــعارات الديمقراطية والحريــة واإلصالح، وهذه الشــعارات 
كان يتخفــى وراءهــا أعــداء األمــة العربية اإلســالمية الحتاللها سياســيا، مــن قبل الغرب 
والطورانييــن والكســرويين وتنصيب عمالئهم بها كما بالعــراق ولبنان واليمن. وهي أيضا 
شعارات يتستر خلفها أيضا بعض ممن باعوا الشرف والهوية والتاريخ العربي اإلسالمي، 

من األحزاب التي جل اهتمامها بيع كل ما في خيرات البلد لمن يدفع أكثر. 

لهذا، فإن ما قام به الدكتاتوريون العرب من تعطيل للتنمية والتطور، كان  «
يقابله تدمير كامل للوطن وبنيته التحتية بسبب الربيع العربي المشؤوم، 

وما قام به الدكتاتوريون العرب من قتل لإلنسان العربي المسلم، قابله قتل 
للعرب المسلمين بأضعاف مضاعفة وتشريد عائالتهم، وجعل النساء أرامل 

وتيتيم األطفال بسبب الربيع المشؤوم، وما قام به الدكتاتوريون العرب من 
سرقة ونهب خيرات العالم العربي اإلسالمي، قابلته سرقة خيرات وثروات 

أكثر بكثير من قبل الكسرويين والطورانيين، فمن سرق نفط سوريا هم 
الطورانيون، ومن سرق نفط العراق هم الكسرويون. وللحديث بقية.

مؤامرة الربيع العربي... أسوأ من الدكتاتوريين

opinions
@albiladpress.com

د. طارق آل شيخان

tariq
@cogir.org 
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 الوالء للبحرين حب 
من فصيلة نادرة

الــوالء واالنتمــاء يجب أن يكون للوطن أوال وأخيرا، فالبحرين الغالية درة الدرر 
وعشــقنا بيــن األجفــان وكنــوز أفراحنــا، فهي األهــم واألثمن والوالء لهــا من أرفع 
مظاهــر التربيــة، والــذات البحرينيــة كما قلت عنها في مناســبات ســابقة معروفة 
بأصالتها وتالحمها وتكاتفها وحبها قيادتها، مع يقظتها ووعيها في الوقت نفسه 
بــكل دخيــل حاقد يســعى للنيل من البيــت البحريني الكبير، واإلنســان البحريني 
فريد يسعى إلى البناء ال الهدم، إلى الوحدة ال التفريق، الحب ال البغض، التسامح 
ال االنتقــام، لهــذا تميــز المجتمــع البحرينــي بتعــدد المذاهــب وبيئــة حاضنــة لــكل 
األديان والملل وهي مبادئ راســخة منذ عصور بعيدة، وتدشــين الخطة الوطنية 
لتعزيــز االنتمــاء الوطني وترســيخ قيم المواطنة من قبل وزيــر الداخلية الفريق 
أول ركــن معالــي الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة من أهــم الدعائــم للحفاظ 
علــى اســتقرار الوطــن ونمائه، وحملت كلمة معالي الوزيــر الكثير من المعاني عن 
الوطن والمستقبل، لكنني سأقف عند جملتين، األولى )الحقيقة التي يجب أن ال 
تغيب عن أذهاننا هي اســتهداف الهوية الوطنية، وتحديدًا من قبل إيران ســعيًا 
منها لتكريس نهج التطرف الطائفي، وزعزعة االستقرار وبث الفتنة في المجتمع 

البحريني(.

فإيــران لــم تكتــف بالتهجــم علــى العروبــة والعــرب، إنمــا أركان العصابــة فــي قــم 
وطهران أرادوا زرع الطائفية والفرقة في البحرين، لكنهم انكســروا مثل األعواد 
اليابســة وعلينــا تحصيــن مجتمعنــا من شــرورهم ومؤامراتهم، فالنظــام اإليراني 
اإلنســانية  دائمــا ضــد مســار  للوطــن ويســير  الــوالء واالنتمــاء  تزعجــه قضيــة 

بالمخططات التآمرية. 
والجملــة الثانيــة هــي )أن االنتمــاء والوالء للبحريــن بقيادة جاللــة الملك المفدى 
حفظه هللا ورعاه، ليس نصًا يحتمل االجتهاد والتأويل ويختلف حوله التفســير، 
فالــوالء واالنتمــاء، هوية وجود؛ وقــدوة حيه تعيش في النفوس قبل النصوص، 
والمواطــن البحرينــي؛ شــامٌخ بوطنه، معتــٌز بقيادته، ومفتخٌر بهويتــه البحرينية 

العروبية اإلسالمية(.

بكل تأكيد، الوالء للبحرين حب من فصيلة نادرة، ونادرة جدا، واحة  «
نستظل بها ووطن نخبئه بين العيون، الوالء لهذه األرض قافلة من 

أناشيد األعراس التي ال نهاية لها، وسيبقى حبنا لها ولقيادتها متجذرا 
حتى النخاع في العروق.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

28 مارس 2019 الخميس
21 رجب 1440

 ترامب وصفقة 
بيض الصعو

ظلــت الواليــات المتحــدة زهاء خمســة عقود تعتبر الجوالن أرضا ســورية محتلــة، وفي أواخر 
عهــد أوبامــا صوتــت فــي مجلــس األمــن ضــد إعــالن نتنياهــو عــدم التنــازل عــن الجــوالن، لكن 
ترامــب خــرج علينــا ليعلن ويوقع اعترافه بســيادة إســرائيل علــى الجوالن مبــررًا ذلك التحول 
بالقــول: “إن إســرائيل بحاجــة للدفــاع عن نفســها ضــد التحــركات البغيضة إليــران والجماعات 
اإلرهابيــة فــي جنــوب ســوريا مثل حزب هللا، ممــا يجعل من الجوالن منصــة إلطالق الهجمات 
ضد إســرائيل. وأرى أن توقيت هذا اإلعالن كان مدروســًا حيث تزامن مع احتفال اليهود بعيد 
المســاخر “بوريم”، وهو ذكرى خالص اليهود من اإلبادة التي خططها هامان الفارســي في عهد 
الملــك أحشــويروش )حســب ســفر إســتير(. التــذرع هنــا بالتواجد اإليرانــي غير مقبــول ومبرر، 
حتى لو كان تخييرًا للسوريين والعرب عمومًا ما بين احتاللين، وحتى لو كانت النظرة أن في 
سوريا حكومة فاشلة أدخلت اإليرانيين وميليشياتهم من عرب وأفغان وباكستانيين من أجل 
كرســيها، فهــذا أيضــًا ليــس مبررا، ألنه في يوم ما ســتذهب هــذه الحكومة، بينما ســوريا باقية، 
التوقيت مدروس أيضًا ألن هذه أقوى دفعة لنتنياهو مقابل “بيني غانتس” منافسه األبرز في 

االنتخابات القادمة، لكن لماذا يحتاج ترامب لبقاء نتنياهو؟.
الصعــو طيــور معروفــة عندنــا فــي الخليــج تهاجر فــي الربيع لتتكاثــر في أماكن أخــرى, فاتخذ 
بيضهــا مثــالً للشــيء الذي ُيذكر وال ُيــرى، هذه بالضبط صفقة القرن التــي تتحدث عنها اإلدارة 
األميركيــة، وال يعــرف تفاصيلهــا إال عــدد محــدود جــدًا ال يتعــدى أصابــع اليديــن، ليســت منهم 
بالتأكيــد قنــاة الجزيــرة وأخواتهــا وال قنــوات اإليرانييــن فــي طهــران أو الضاحيــة الجنوبيــة، 

والذيــن حشــوا رؤوس جمهورهــم بقصصهــم وخياالتهم الواســعة، لكن األكيــد أن هذه الصفقة 
لــن تنجــح علــى اإلطــالق مــا لــم تلــب الحــد األدنــى للتطلعــات الوطنيــة الفلســطينية لدولتهــم 
المستقبلية، وهذا ما قاله أيضًا الدبلوماسي األميركي الشهير دينيس روس، كما أنها لن تنجح 
ما لم تقدم إسرائيل تنازالت كما قال ترامب نفسه، )تنازالت عن وضع اليد وليس حقوق(، كما 
أنهــا لــن تنجــح دون قبولها من حلفاء أميركا الرئيســيين في المنطقة وعلى رأســهم الســعودية 

ودول الخليج، واألردن ومصر. 
ترامــب ونتنياهــو والعالــم بأســره، يعلمــون جيــدًا أن كل تلــك التوقيعــات مــا هــي إال حبــر على 
ورق، فاألراضي المحتلة كانت ومازالت محتلة، والقرارات الدولية ومجمل المجتمع الدولي ال 
يعترف ولن يعترف بشيء من هذا، ما لم يتم اتفاق يرضي الطرفين، أتمنى في هذه المرحلة 
أن تخرج القوى الفلسطينية من تشرذماتها وصراعاتها، فهم أصحاب القرار في قضيتهم، وأن 
ال يتركوها للمستغلين والمزايدين من العرب والعجم، وأصحاب الشعارات والجعجعات، حتى 
في دول تجارة المخدرات بأميركا الجنوبية! وحتى أصبحت مؤخرًا قيادة حماس ال تعلم من 
الــذي يطلــق الصواريخ من غــزة وال بأمر من! ولمصلحة من! توحيد الصفوف ليس فقط مطلبًا 

من أجل أية صفقات، لكنه ضرورة ملحة من أجل القضية الفلسطينية نفسها.
أخيراً، ال يستبعد أن تستخدم الجوالن كورقة مستقبلية إلدخال سوريا بشكل  «

أو بآخر في الصفقة القادمة - إن حدثت - لتكون أكثر شمولية، وقد يتم ذلك 
بالتفاهم مع الروس، مع التأكيد على أننا هنا ال نعّول على شيء هو حتى اآلن 

كبيض الصعو.

خالد عبدالعزيز النزر

المدارس الحصينة
في مدرسة خليجية، حاول أستاذ جامعي أن يقيس مدى تعاطي طالبات تلك 
المدرســة المخــدرات، وصــاغ اســتبانة لتجــري تعبئتهــا مــن قبل الطالبــات، لكن 
فاجأتــه مديــرة المدرســة إذ رفضــت رفضــًا قاطعــًا أن تمّر هذه االســتبانة أو أن 

تجري هذه الدراسة من األساس على “مدرستها”.
هــذا النمــوذج مــن المديرين والمديرات هو الســائد، إن لم يكن هو فقط ما يمثل 
مديــري مــدارس وزارات التربيــة والتعليم العرب، وذلك ربما للوســواس بأنه إذا 
كان في المدرسة منحرف اجتماعيًا أو جنسيًا، أو مخالف للقواعد األمنية؛ فإن 
ذلــك ســيعتبر “فشــالً” فــي العملية بأكملهــا، إذ إننــا – وعلى الرغم من اســتيرادنا 
 Ministry of النظــام اإلداري الحديــث مــن الغــرب، إال أننا – بّدلنــا وزارة التعليــم
Education لنقّدم “التربية” على التعليم، وهذا يعني أن أي طالب يقوم بمخالفة 
مــن أّي نــوع فهــذا يؤشــر علــى خلل في تربيتنا، أي أنه مؤشــر على فشــلنا نحن، 
وهذا هو المعيب في حقنا، متناسين أن نوحًا عليه السالم أٌب ونبي، وابنه شّذ 
عن طريقه وما ركب معه الُفلك وكان من المغرقين، ولم يقدح ذلك في نبّوته!

لذلــك فــإن المســؤولين فــي المــدارس، ومــن فوقهــم المســؤولين فــي وزارات 
“التربيــة” يعــّدون هــذه المــدارس بيوتهــم، ومــن بداخلهــا أعراضهــم، والبيــوت 

أســرار، فــال ُيســمح باقتحــام هــذه الحصــون، وإن تســرب منهــا ما تســّرب، فإن 
هــذا ُيعتبــر فــي العــرف فضيحــة أو أزمة ويجــب أن ُتجابه بإعــالم مضاد، وفي 
الوقت الذي يجري التناكف مجتمعيًا يشــعر الخلل أو الخطأ أو الكارثة باألمان 
ألن النــاس انشــغلوا فــي الصغائــر وتركوا حل المشــكلة، وقد يتخــذون قرارات 
ويشــيرون بإصبــع االتهــام إلــى مســؤول ومقّصــر ومتهــاون، لكــن ال أحــد يحفر 
للوصول إلى جذور المشكلة، فتعود لتطّل من جديد بعد أن اعتقد الناس أنهم 

تخلصوا منها.

مجتمعات هذا الزمان تصيبها تغيرات متعددة ومتسارعة  «
و”متعامقة”، وتحتاج إلى االنفتاح والجرأة في المعالجة، وليست 

المدارس المسؤولة عن التربية، وال األهل وحدهم، فالكثير من 
المؤثرات والعوامل والمعاول التي تتسارع إلى نفوس الجميع، وليس 

الصغار وحسب، بل ومن حق وزارات التربية والتعليم أن “تستغيث” 
بعلماء النفس وعلماء االجتماع لدراسة التغيرات، لتكون شراكة 

مجتمعية، بداًل من أن يفعلوا كما فعل األستاذ في الفقرة األولى، إذ 
تحايل وغير عنوان االستبانة، وقبلتها المديرة.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

النيــة كمــا يبــدو مبيتــة، فلــم ُيعلن عن برنامــج التقاعــد االختيــاري إال وقد وضع 
بموازاتــه “صنــدوق التعطــل”، وإن لــم يكــن كذلــك، فكيــف ســيتم تطبيــق هــذا 
البرنامــج دون وجــود التمويــل الــذي يغطــي مصروفات هذا البرنامــج! أيعقل أن 
ُيشــجع موظفــو الدولة على ترك وظائفهم دون تأميــن حقوقهم التقاعدية؟ وإن 
كان هــذا الســيناريو صحيحــًا يعني أن البرنامج “فخ” نصــب للموظفين، وال نعلم 

أي مستقبل غامض ينتظرهم. 
تمويــل برنامــج التقاعــد االختيــاري من صندوق بــدل التعطل صفعــة للموظفين 
الذيــن تــم اقتطــاع نســبة مــن رواتبهم طــوال 11 عامــًا دون رضاهــم، والعاطلين 
عــن العمــل الذين اســتفادوا بالنزر القليل من أمــوال هذا الصندوق، ومنهم من لم 

يستفد بتاتًا منه.
فليــس مــن المعقــول أن آخــذ أموالــك - ولــم يكن األمــر حتى برضــاك – وأصرفها 
فــي أوجــه ال تعلــم عنهــا شــيئًا، وإن علمــت فليــس لك حــق الرفــض أو الموافقة! 
فإعانــة العاطــل عــن العمــل ال تعنــي أن أعينه لســتة أشــهر، وأتوقــف بعدها وكأن 
حاجته لمصدر للدخل ال تتعدى تلك األشهر وبعدها ستتساقط عليه األموال من 
السماء! كما أن إعانة العاطل بـ 150 دينارًا ال تعني شيئًا في ظل ارتفاع األسعار، 
وطالمــا كان هنــاك فائــض في األموال فــي صندوق بدل التعطــل، فالعاطل أولى 
أن يســتفيد منها، إما بتمديد فترة اســتحقاقه اإلعانة حتى يجد عمالً، أو بزيادة 
مبلــغ اإلعانــة، ال أن ُيضيــق علــى العاطــل من كل حــدب رغم وجود صنــدوق ُنذر 
لمساعدتهم ويعاني من الُتخمة، إال أن المتربصين به جعلوا منه صندوقا لتمويل 
مشــاريع ال عالقــة لهــا بالعاطليــن، كمــن يجمــع التبرعــات باســم ضحايــا الحــرب، 

ويرسل جزءا يسيرا منها ألسر الضحايا، ليقيم بالمبلغ األكبر حفالً راقصًا!
ثمانون مليونًا كمبلغ فائض ســنويًا قادر على أن يخلق مشــاريع ُتشــغل العاطلين 
عن العمل وتكون مصدرًا الستثمار األموال ألكثر من جيل وأن يحفظ ماء وجه 
العاطليــن الذيــن ال تدخــل الدنانيــر جيبهم حتــى خرجت لمصروفــات والتزامات 
تزيد بضعفين أو ثالثة عن هذا المبلغ، فليس كل عاطل أعزب، وليس كل عاطل 

وراءه من يعوله.   

ياسمينة: ليس من حقكم التطاول على أموال صندوق التعطل، فالعاطلون  «
أولى.

“الفخ” وأموال الموظفين
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قــام رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بــن خليفة آل خليفة بزيارة إلــى نادي المحرق، التقى مــن خاللها برئيس مجلس 
إدارة النادي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة وعدًدا من أعضاء مجلس اإلدارة، في خطوة مستمرة من حلقات التواصل مع األندية األعضاء باالتحاد 

البحريني لكرة السلة. 

وأكد ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل 
األنديــة  مــن  يعــد  المحــرق  أن  خليفــة 
الفاعلــة باالتحاد البحريني لكرة الســلة 
كل  وفــي  المســتويات  جميــع  علــى 
الفئات العمرية، مشــيًرا إلى أن المحرق 
نــاد تاريخــي ولــه دور مميــز فــي بنــاء 
وأن  البحرينيــة،  الرياضــة  وتأســيس 
هــذا الكيــان كان وما زال مركــًزا إلنتاج 
الالعبيــن األبطــال الــذي ســّطروا علــى 
مــدار الســنين أروع اإلمكانــات الفنيــة 

والعطاء للوطن الغالي. 
وهنــأ ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل 
خليفــة خالل زيارته، المحرق بمناســبة 
فــوز الفريــق األول لكــرة الســلة بلقــب 
دوري زيــن للموســم الرياضــي الحالــي، 
مؤكــًدا أن هــذا اإلنجــاز الجديــد يــدل 
على ُحســن قيادة مجلــس إدارة النادي 
التــي ســاهمت فــي الظفــر بلقــب دوري 
زيــن للمــرة الثالثــة فــي تاريــخ النــادي 

العريق.
وقــال ســموه إن نــادي المحــرق أســهم 
االتحــادات  تزويــد  فــي  كبيــر  بشــكل 
الرياضيــة المختلفــة ومــن بينهــا اتحاد 
الســلة بالعديــد مــن الخبــرات اإلداريــة 
وكان  األبطــال،  وبالالعبيــن  والفنيــة 
يتجــزأ  ال  جــزًءا  يــزال  وال  النــادي 

جميــع  علــى  النجاحــات  مختلــف  فــي 
األصعدة. 

 ولفــت ســموه إلــى أن هــذه الزيــارات 

ســتتكرر فــي ظــل اســتراتيجية اتحــاد 
السلة الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون 
والتكاتــف مــع األنديــة األعضــاء، مثمًنا 

ســموه جهــود رئيــس وأعضــاء مجلس 
النهــوض  فــي  المحــرق  نــادي  إدارة 

بالرياضة البحرينية. 

 سمو الشيخ عيسى بن علي في زيارة لنادي المحرق

ســموه: هــذا الكيــان كان ومــا زال مركــًزا إلنتــاج األبطــال
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التقــى نائــب رئيــس االتحــاد البحريني لكرة القدم للشــؤون الفنية الشــيخ خالد بن ســلمان آل خليفة، بالعبي منتخب األشــبال، 
قبل مغادرتهم األربعاء 27 مارس الجاري إلى العاصمة اإلماراتية )أبوظبي(، للمشــاركة في كأس مانشســتر ســيتي- أبوظبي، 
وهــي بطولــة دوليــة وديــة تقام خالل الفترة 29 وحتى 31 مارس الجاري، وذلك بحضور رئيس قســم الشــؤون الفنية باالتحاد 

عابد األنصاري. 

  واطلــع نائــب رئيــس االتحــاد للشــؤون 
الفنيــة علــى اســتعدادات المنتخــب قبــل 
بطولــة  أول  فــي  للمشــاركة  المغــادرة 
خارجية، حاثــا الجهازين الفني واإلداري 
والعبــي المنتخب على الظهور المشــرف 
القــدم  كــرة  الــذي يعكــس رقــي وتطــور 

البحرينية.
 وتضــم قائمة منتخب األشــبال المغادرة 
للمشــاركة فــي البطولــة الوديــة كال مــن: 
مدرب المنتخب، التشيكي بافل، مساعد 
المدرب عيســى حســين، مدرب الحراس 
الرشــيد بخــاري، مــدرب اللياقــة البدنيــة 
محسن الغانم، مدير المنتخب أحمد مال 
المحميــد،  جمعــة  المنتخــب  إداري  هللا، 
شــوقي  الطبيعــي  العــالج  اختصاصــي 

الشنو وعامل المهمات إيمان.
 واختــار المــدرب التشــيكي بافــل قائمــة 
نظــام  بحســب  العًبــا   16 مــن  مكونــة 

البطولة، وهم:محمد عبدالحكيم، حســن 
علي، يوســف حســن، أحمد محمد، ســالم 
علــي، مهــدي عيســى، محمد أحمــد، زياد 
صالح، سيف عبدهللا، صالح صالح، سيد 
كــرار علــوي، أحمــد زليــخ، عيســى علــي، 
عبــدهللا أســامة، يوســف محمــد وحــازم 

باسم.
 ويشــارك منتخبنــا فــي البطولــة بالعبين 
مــن مواليــد العاميــن 2006 و2007، فيما 
مواليــد  للالعبيــن  مخصصــة  البطولــة 
2005 فمــا فــوق، باإلضافــة إلــى إمكانية 
مشــاركة العــب واحــد فقــط مــن مواليــد 

 6 بنظــام  البطولــة  2004.  وتقــام  العــام 
مجموعــات بواقع 4 فرق لــكل مجموعة، 
 3 إلــى  منهــا  الفــرق  تتأهــل  أن  علــى 
 city cup، city:مســابقات فرعيــة وهــي

 .plate، city trophy
 وتقــام المســابقة األولــى للفــرق األربعــة 

األوائل من المجموعات الســت باإلضافة 
المركــز  يحتــالن  فريقيــن  أفضــل  إلــى 
لبقيــة  الثانيــة  المســابقة  فيمــا  الثانــي، 
الفــرق أصحــاب المركــز الثانــي باإلضافة 
إلى أفضل 4 فرق يحتلون المركز الثالث، 

فيما المسابقة الثالثة للفرق المتبقية.

 وتختلــف المســابقات الثــالث عن بعضها 
 city إذ يترشــح بطــل مســابقة  البعــض، 
مانشســتر  فــي  خارجــي  لمعســكر   cup
 city plate يمتــد إلى 4 أيام، أما مســابقة
فرصــة  علــى  فيهــا  الفائــز  فســيحصل 
التدريــب في بلده تحت إشــراف مدربي 
مانشستر سيتي لمدة 3 أيام، أما مسابقة 
city trophy فــإن بطلهــا ســيحصل علــى 
فرصــة التدريــب في بلده تحت إشــراف 

مدربي مانشستر سيتي لمدة يومين.
 وبحسب قرعة البطولة، فإن منتخبنا جاء 
 في المجموعة األولى إلى جانب كل من:
legands soccer school، aleti-
،had sports academy abu dhabi 

.Spanish soccer schools 
 وتلعــب المباريات بنظــام )9 العبين ضد 
9 العبين( وبوقت زمني مدته 24 دقيقة 

دون وجود فترة للراحة.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

خالد بن سلمان التقى الوفد قبل المغادرة

خالد بن سلمان يتوّسط منتخب األشبال

البنعلي تحرز ذهبية بطولة هونغ كونغ للتايكوندو
ــاز ــ ــج ــ ــاإلن ــ ــد ب ــ ــي ــ ــش ــ ــد وي ــ ــم ــ ــن ح ــ ــ ــد ب ــ ــ ــال ــ ــ ــر وخ ــ ــاصـ ــ الــــخــــيــــاط يـــهـــنـــئ نـ

أحرزت العبة منتخبنا الوطني للتايكوندو فجر البنعلي الميدالية الذهبية في بطولة مدن آسيا التي أقيمت في هونغ كونغ بمشاركة 50 مدينة 
آســيوية في بطوالت القتال والبومســي، حيث تمكنت البنعلي من تحقيق الذهبية بكل جدارة واســتحقاق لتؤكد حرصها على البقاء في المربع 
الذهبــي العالمــي فــي التصنيــف الدولــي، حيث يتطلب على البنعلي أن تحقق من خالل المشــاركات الدولية مــا ال يقل عن 50 نقطة لتبقى ضمن 

المصنفات العشر األوائل في العالم لهذا العام. 

 ورفع رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس 
أحمــد عبدالعزيز الخياط التهانــي والتبريكات 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  إلــى 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
للشــباب والرياضة سمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، وإلى النائب األول لرئيس المجلس 
االتحــاد  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
الفخــري  الرئيــس  القــوى  أللعــاب  البحرينــي 
القتــال المختلطــة  لفنــون  البحرينــي  لالتحــاد 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشــيدا 
بدعم ســموهما المتواصــل للرياضة البحرينية 
عموما، ورياضات الدفاع عن النفس خصوصا. 

 كمــا أشــاد الخيــاط بالمســتويات المميزة التي 
قدمتهــا فجــر البنعلــي وحرصها علــى مواصلة 
التألق في المشــاركات كافة، والسعي لمواصلة 
حصــد اإلنجــازات، مشــيرا إلى أن هــذا اإلنجاز 
يضــاف إلــى سلســلة اإلنجــازات التــي حققتهــا 
فجــر البنعلــي فــي الفتــرة الماضيــة، ومؤكــدا 
استمرار لعبة التايكوندو في الريادة والحرص 
مملكــة  اســم  لرفــع  المتواصــل  التألــق  علــى 

البحرين عاليا في المحافل الخارجية. 
بطلــة  علــى  النهائيــة  المبــاراة  فــي  وتفوقــت 
 .6.500 مقابــل   6.630 كونــق  هونــق  الصيــن 
وتعــد هــذه الذهبيــة الثانيــة للبطلة لهــذا العام 

بعد ذهبية بطولة الواليات المتحدة األميركية 
الدولية. 

 وأفاد مدرب المنتخب الوطني توفيق نويصر 
أن فــوز البطلــة فجر بميداليتيــن ذهبيتين في 
بطولتيــن متتاليتين، وفــي قارتين مختلفتين 
مؤشــر مهم، وهو دليل على التطور الكبير في 
مســتواها بعــد أن حصــدت العــام 2018 أربــع 
ميداليــات ذهبية وميدالية آســيوية وتصنيف 

خامس في بطولة العالم. 
 وأعربــت فجــر البنعلــي عن بالغ ســعادتها بهذا 
الذهبيــة،  الميداليــة  علــى  والحصــول  الفــوز 
مؤكــدا أنهــا ســتواصل علــى حصــد اإلنجازات 

رئيــس  بدعــم  المقبلــة، ومشــيدة  الفتــرة  فــي 
أحمــد  النفــس  عــن  للدفــاع  البحريــن  اتحــاد 
مجلــس  أعضــاء  وكافــة  الخيــاط  عبدالعزيــز 
اإلدارة، مبينة أن دعمهم أعطاها دفعة معنوية 

عالية لتحقيق هذا اإلنجاز.

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

فجر البنعلي

أحمد الخياط

سبورت

28 مارس 2019 الخميس
21 رجب 1440

اللجنة اإلعالمية

وصــل رئيــس االتحــاد اآلســيوي للرمايــة الشــيخ 
علــي بــن عبدهللا آل خليفة إلــى تايبيه يوم أمس 
األول الفتتاح البطولة اآلســيوية ألســلحة ضغط 
الهواء التي ســتقام على ميادين الرماية بتايبيه.  
والتقــى الشــيخ علــي بــن عبــدهللا آل خليفة على 
شــئون  وزيــر  مــع  تايبيــه  فــي  تواجــده  هامــش 
الرياضــة والتعليــم وأعــرب لــه عن خالص الشــكر 
تايبيــه  البطولــة ومــا قدمتــه  لتنظيــم  والتقديــر 
من دعم ومســاندة الســتضافة الحدث اآلســيوي 
وذلــك بحضــور دعيــج العتيبــي رئيــس االتحــاد 
الكويتــي للرماية. وخالل اللقاء تم تبادل الهدايا 

التذكارية مع وزير شئون الرياضة والتعليم.
كما شــهد الشــيخ علي بن عبدهللا آل خليفة حفل 
افتتاح البطولة الرسمي والتقى بعدد من رؤساء 
وممثلــي االتحــادات اآلســيوية للرمايــة وبحــث 
معهم التعاون المشــترك وســبل تطويــر العالقات 

الثنائية.

بطولة أسلحة 
ضغط الهواء

أصدر االتحاد البحريني للكرة الطائرة جدول مباريات األدوار النهائية لمسابقة كأس 
ســمو ولي العهد للكرة الطائرة للموســم الرياضي الحالي 2018/2019م. وكان األهلي 

والنجمة والمحرق وداركليب قد تأهال للدور نصف النهائي من المسابقة.
وســتنطلق منافســات الدور نصف النهائي يوم األحد 14 أبريل بلقاء األهلي والنجمة 
علــى أن يلتقــي يــوم اإلثنيــن 15 أبريــل المحــرق مــع داركليــب، فيمــا يلعــب النجمــة 
واألهلي يوم الجمعة 19 أبريل ثم يلتقي داركليب مع المحرق يوم السبت 20 أبريل، 
كمــا حــدد إقامــة المبــاراة الفاصلة بيــن األهلي والنجمة يــوم األربعــاء 24 أبريل، فيما 
ستقام المباراة الفاصلة بين المحرق وداركليب يوم الخميس 25 أبريل على أن تحدد 
المبــاراة النهائيــة الحًقــا، وســتقام جميــع مباريات نصف النهائي الســاعة 7:15 مســاء 
 best( على صالة االتحاد بمدينة عيســى الرياضية. ويقام الدور نصف النهائي بنظام
of 3( حيث يتأهل للنهائي من يفوز في مواجهتين من أصل ثالث فيما يحسم البطل 
مــن خــالل مبــاراة نهائيــة واحدة. ويحصــل بطل كأس ولــي العهد على مكافــأة مالية 
ا، ويحمــل النادي األهلي  ويمثــل المملكــة فــي بطولة األنديــة العربية التي تقام ســنويًّ

لقب المسابقة في الموسم الماضي 2017/2018.

نصف نهائي كأس ولي العهد 14 أبريل

الشــيخ  الســلة ســمو  لكــرة  البحرينــي  هنــأ رئيــس االتحــاد 
االتحــاد  رئيــس  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  علــي  بــن  عيســى 
البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
بمناســبة تأهل منتخبنا الوطنــي األولمبي لكرة القدم لكأس 
آســيا للمنتخبــات األولمبيــة تحت 23 عاًما التي ســتقام في 
تايلنــد مطلع العــام المقبل 2020، بعد تصــدر مجموعته في 
التصفيــات، معتبــًرا اإلنجــاز الرياضــي للمنتخــب تجســيًدا 
ــا لمــا يحظى به القطــاع الرياضي مــن رعاية وتوفير  حقيقيًّ

كافــة اإلمكانــات مــن القيــادة فــي المملكــة وهــذه الرعايــة 
ا  ا وقاريًّ تعــزز مكانة البحرين على الســاحة الرياضية إقليميًّ
ا، مشــيًدا سموه بالدعم الواضح للمنتخبات الوطنية  وعالميًّ
مــن  ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة وتحفيــزه الدائم لها من أجل بلوغ أعلى 
مراتــب اإلنجــاز فــي مختلف التظاهــرات الرياضية، مشــيًرا 
إلــى أن تأهــل المنتخب األولمبي لنهائيات كأس آســيا يثبت 
التطــور الموجــود للوجــوه الصاعــدة فــي المنتخــب والتــي 

ا. طرقت أبواب االحتراف في أوروبا حاليًّ
وأعــرب ســموه عــن تقديــره الكبيــر للجهــود المتميــزة التــي 
بذلهــا مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم برئاســة 
الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة فــي إعــداد المنتخــب 
الوطني بصورة متميزة للمشاركة في التصفيات اآلسيوية، 
معبــًرا عــن اعتزازه بالمســتويات الفنية الكبيــرة التي قدمها 
نجــوم المنتخــب األولمبــي فــي التصفيــات وتفانيهــم فــي 
تمثيل المملكة بأفضل صورة ممكنة، مهنًئا في الوقت نفسه 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة بهذا التأهل المستحق.

رئيس اتحاد السلة يهّنئ بإنجاز أولمبي القدم
اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

منتخب األشبال 
الكروي يشارك 

في كأس مانشستر 
سيتي بأبوظبي



تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات 
البحريــن  FORMULA 1 -جائــزة  الـــ  فــي الشــرق األوســط” ســباق 
الكبرى لطيران الخليج 2019، الذي سيقام من اليوم الخميس حتى 

األحد المقبل.
وتواصل قدوم سائقو وفرق البطولة العالمية للفورموال وان لمملكة 
البحرين إلى جانب عدد من فرق ومسؤولي بطولة العالم للفورموال 
وان وسائقي وفرق السباقات المساندة وفرق الفعاليات الترفيهية.

وكان في استقبال الوفود في مطار البحرين الدولي فريق الترحيب 
التابــع لحلبــة البحريــن الدوليــة، وأبــرز الواصليــن باألمــس الفنلندي 
سائق فريق مرسيدس أيه أم جي بتروناس فالتاري بوتاس، سائف 
فريق أستون مارتن ريد بول ريسنغ ماكس فيرستابن، سائقا فريق 

ريــد بــول تــورور روســو هوندا الروســي دانيــال كفيــات، والتايلندي 
ألكســندر ألبين، اإلســباني كارلوس ســاينز سائق فريق ماكالرين أف 
1، واإليطالــي أنطونيــو جيوفينــازي ســائق فريق ألفا روميو ســاوبر 

أف 1 تيم.

وصل ملك اسبانيا السابق صاحب 
كارلــوس  خــوان  الملــك  الجاللــة 
إلــى البــالد لحضــور ســباق جائــزة 
البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج 

2019 )الفورموال 1(.
والشــؤون  العــدل  وزيــر  وكان 
اإلســالمية واألوقاف الشيخ خالد 
مقدمــة  فــي  خليفــة  آل  علــي  بــن 
فــي  كان  كمــا  جاللتــه،  مســتقبلي 
االســتقبال بمطار البحرين الدولي 

محافظ محافظة المحرق.

ملك إسبانيا السابق يصل إلى البحرينسائقو الفورموال 1 يواصلون قدومهم للبحرين

اليــوم تفتتــح حلبــة البحريــن الدوليــة “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” أبوابهــا لجماهير “بال حدود” ســباق الـــ FORMULA1 جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019 ألول مرة على اإلطالق تفتح الحلبة أبوابها 4 أيام متواصلة للجماهير من اليوم وحتى األحد المقبل.

وتفتح الحلبة أبوابها وتســتقبل جماهير ســباق 
“بــال حــدود” اليــوم الخميــس مــن 4 وحتــى 7 
بالفعاليــات  الجماهيــر  ســيتمتع  حيــث  مســاء، 
الترفيهيــة فــي قريــة الفورمــوال 1 إلــى جانــب 
لشــراء  ســارعوا  لــذا  الصيانــة،  ممــرات  جولــة 
تذاكركــم؛ لحضور أكبر حدث على اإلطالق في 
المنطقــة.  وتــم اإلعالن عن نفــاد تذاكر المنصة 
الرئيســة، لذا ســارعوا لشراء تذاكركم للمنصات 
ومنصــة  األول،  المنعطــف  كمنصــة  األخــرى، 
الجامعــة ومنصــة الفــوز؛ لضمــان حضــور أكبــر 

حدث رياضي واجتماعي في المنطقة.

جولة ممرات الصيانة اليوم

بهــا حاملــو  التــي سيســتمتع  الفعاليــات  وأبــرز 
تذاكــر ســباق “بــال حــدود” هــي جولــة ممــرات 
الصيانــة اليــوم، حيث ســيتعرف محبــو رياضة 

الســيارات أكثــر علــى اســتعدادات جميــع فــرق 
الفورمــوال 1 عــن قــرب وفرصة مثاليــة لتصوير 
استعدادات الفرق وتشجيعهم، وستبدأ الجولة 
مســاء،   6:45 حتــى  وتســتمر  مســاء   5 فــي 
والجميع مدعو لهذه الجولة، حيث ســيتم فتح 

أبواب الحلبة من الساعة 4 مساء.

 ال تفوتوا تجربة ستار فالير والعجلة الدوارة

ســباق  خــالل  وان  الفورمــوال  قريــة  ستشــهد 
الفورمــوال 1 جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران 
بالفعاليــات  حافــل  جــدول   2019 الخليــج 
الســباق مــن جميــع األعمــار.  لــزوار  الترفيهيــة 
التــي تنظــم  الترفيهيــة  تشــمل بعــض األلعــاب 
ألول مرة وأبرزها لعبة العجلة الدوارة العمالقة 
بطــول 42 متــرا مــع 27 كبينــة، حيث ســتتمكن 
مــن اكتشــاف إطاللــة رائعة من األعلــى لمرافق 

الحلبة وتستمتع بهذه التجربة الجديدة.
إلــى جانــب تجربة لعبة ســتار فالير بارتفاع 60 
متــرا، وســيتمكن الــزوار مــن مشــاهدة مناظــر 
رائعــة للحلبــة ومرافقهــا علــى مــد البصــر، حقــا 
سيســتمتع جميــع زوار الســباق بهــذه التجربــة 
الكاروســيل  لعبــة  جانــب  إلــى  كليــا،  الجديــدة 
بوقتهــم  واالســتمتاع  للركــوب  الصغــار  للــزوار 
مــع عائالتهــم. كل هــذا يضيــف إلــى مجموعــة 
واســعة من الفعاليــات الترفيهيــة المنوعة التي 

تستضيفها حلبة البحرين الدولية سنويا.
إلــى جانــب الحفــالت الغنائيــة، والتــي تشــمل 
الفنانيــن  أشــهر  مــن  مختــارة  مجموعــة 
الموســيقيين فــي العالــم إلــى جانــب نخبــة من 
مارتــن  الفنــان  حفــل  وأبرزهــا  الغنــاء  نجــوم 
غاريكــس، ويقــام الحفل يــوم الجمعــة الموافق 
 KYGO 29 مارس 2019، وحفل الفنان العالمي
الســبت الموافــق 30 مــارس الجــاري إلى جانب 
جدول حافل من فعاليات الترفيه العائلية على 

مدار عطلة نهاية األسبوع.

سارعوا لشراء تذاكركم اآلن

لعطلــة  التذاكــر  مبيعــات  فــان  المقابــل،  وفــي 
الســباق قــد بلغــت ذروتهــا مــع اقتــراب الحدث، 
فــي  الراغبيــن  المشــجعين  حــث  يتــم  لذلــك 
الحضــور بســرعة اقتنــاء تذاكرهــم فــي أقــرب 

وقــت ممكــن؛ لضمــان تواجدهــم فــي الفعاليــة 
تكلفــة  وتبلــغ  المنطقــة.  مســتوى  علــى  األكبــر 
فيمــا  الرئيســة.  للمنصــة  دينــارا   150 التذاكــر، 
تبلــغ منصــة بتلكــو 120 دينــارا لأليــام األربعــة، 
إال ان هنــاك خياريــن آخريــن لمقاعد المنصة، إذ 

تبلــغ قيمة التذاكــر ليومي الســبت واألحد 100 
دينار، في حين أن قيمة تذكرة يوم الجمعة 60 
دينــارا. ســعر تذاكر األيــام األربعة لمنصــة اللفة 
األولى 100 دينار، أما منصتا “الجامعة والفوز”، 

فتبلغ قيمة تذاكرهما 60 دينارا فقط.
التخفيضــات  مــن  عــدد  هنــاك  توجــد  كمــا 
كالتخفيــض المخصص لألطفال من ســن 3 إلى 
12 سنة الذين سيحصلون على تخفيض بنسبة 
علــى  ســيحصلون  المــدارس  وتالميــذ   ،% 50
تخفيض بنسبة 25 % وذلك من 13 سنة حتى 
17 ســنة، إلى جانب ذوي االحتياجات الخاصة 
الذين سيحصلون على 25 %، والمتقدمين في 

الســن مــن 60 ســنة وأكثر ســيحصلون على 25 
% تخفيضا. 

جائــزة  ســباق  حضــور  فــي  للراغبيــن  ويمكــن 
البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال 1 
2018 شــراء تذاكرهــم مــن خــالل مراكــز البيــع 
التابعة لحلبة البحرين الدولية والمتواجدة في 
مجمع البحرين ســتي ســنتر ومجمع الســيف أو 
عبــر الموقع اإللكترونــي لحلبة البحرين الدولية 
www.bahraingp.com، والــذي يتضمــن أيضا 
مزيــد مــن خدمــات الشــراء الخاصــة بالتذاكــر 
وعــروض الحلبــة المختلفــة أو االتصــال بالخط 

الساخن 17450000.
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“الحلبة” تفتح أبوابها لجماهير “بال حدود” اليوم
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أعرب رئيس االتحاد البحريني للسيارات الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة عن فخره واعتزازه باستضافة مملكة البحرين ممثلة بحلبتها 
الدوليــة موطــن رياضــة الســيارات في الشــرق األوســط للجولة الثانية لبطولة العالم للفورموال 1 لموســم 2019 في الفتــرة من 28 حتى 30 

من شهر مارس الجاري.

 مكاسب عديدة 

تصريحــه  فــي  عيســى  بــن  عبــدهللا  وأكــد   
قائــالً “ســتكون حلبة البحريــن الدولية محط 
أنظــار الماليين من عشــاق ســباقات الســرعة 
وباألخص ســباقات الفورموال 1 باستضافتها 
للمــرة الخامســة عشــرة لســباق الفورمــوال 1  
لموســم 2019 الجولــة الثانيــة مــن البطولــة 
العالميــة لقمــة رياضــة الســيارات، وبــال شــك 
المكاســب  مــن  العديــد  حققــت  المملكــة  أن 
جــراء  والقطاعــات  المجــاالت  مختلــف  فــي 
اســتضافة هــذا الســباق العالمي علــى أرضها، 
وتحقيــق الحلبة الدولية للعديــد من الجوائز 
واإلنجازات المشــرفة في الســنوات الماضية 

بــدًء من العــام 2004 الذي حققنــا فيه جائزة 
أفضل تنظيم بفضل جهود الجميع”.

تأكيًدا لمكانة البحرين العالمية

فــي  الســيارات  اتحــاد  رئيــس  واســتمر   
تصريحــه قائــالً “إن مــا تحقــق يأتــي تأكيــًدا 
لمــا حققتــه حلبــة البحريــن الدوليــة ورياضة 
الســيارات فــي المملكة حتى اآلن من ســمعة 
طيبــة وتجســيد حقيقــي للجهــود المخلصــة 
مــن  الماضيــة  األعــوام  طــوال  بذلــت  التــي 
أجــل إظهــار الحــدث العالمــي من قلــب لؤلؤة 
األلبــاب  تخلــب  التــي  بالصــورة  الصحــراء 
وتحظى باالستحســان ســواء من قبل الفرق 
أو  والفنيــة  اإلداريــة  بأجهزتهــا  المشــاركة 

الحضــور  إلــى  باإلضافــة  أنفســهم  الســائقين 
الغفيــر الــذي يحــرص علــى حضــور ســباقات 
الفورمــوال 1 طــوال الســنوات الماضية، ومن 
استضافتنا ألول سباق للفورموال 1 في العام 
2004 في منطقة الشــرق األوسط كان جميع 
المتســابقين والفــرق في البطولــة أعربوا عن 
فيهــا  اســتضافت  التــي  بالطريقــة  انبهارهــم 
أنهــم  أكــدوا  كمــا  الحــدث،  الدوليــة  الحلبــة 
يشــعرون باالرتيــاح كثيــًرا فــي المملكــة مــن 
جميع النواحي وأنهم يتشــوقون للعودة لهذا 

المضمار المميز”.

 المارشالز ودور مشرف وجبار

 وقال الشــيخ عبدهللا بن عيســى “المارشــالز 

للســيارات  البحرينــي  لالتحــاد  التابعيــن 
يقومــون بجهــود جبــارة ودور مشــرف فــي 
الســباقات  وجميــع  الحــدث  هــذا  اســتضافة 
مضمــار  علــى  وتنظــم  المملكــة  تــزور  التــي 
الحلبة الدولية، والكل أصبح يعرف مارشــالز 
البحريــن ليس فقــط بتحقيقنا أفضــل جائزة 

الشــرق  منطقــة  فــي  ســباق  ألول  تنظيــم 
عــدة  تنظيــم  فــي  بــل مشــاركتهم  األوســط، 
ســباقات للفورمــوال 1 فــي الهنــد وأذربيجــان 
هــذه  وجــاءت  أخــرى،  عالميــة  وســباقات 
وجــود  علــى  تأكيــدًا  المشــرفة  المشــاركات 
الطاقات والكوادر سواء من العنصر الرجالي 
المملكــة  أن  ســواء  حــٍد  علــى  والنســائي 
ســباقة فــي مختلــف المجــاالت، إلــى جانــب 
تبــوء الكــوادر البحرينيــة لعدد مــن المناصب 

الخارجيــة فــي لجــان تابعــة لالتحــاد الدولي 
للســيارات، وقــد لمســنا انطباعــات مســئولي 
االتحــاد الدولــي للســيارات ومســئولي هــذه 
الســباقات ويشــرفنا ويســعدنا دومًا مشــاركة 
شــباب البحريــن المخلصيــن فــي تنظيــم أي 
سباق حول العالم ومساعدة أي بلد في ذلك، 
واليــوم نؤكد جاهزية جميع فرقنا التنظيمية 
النطالق الســباق الكبير والسباقات المساندة 

له”.

دعوة الجميع للحضور

 ودعــا رئيــس االتحــاد البحرينــي للســيارات 
الجمهــور الكريــم لحضــور منافســات الجولــة 
واالســتمتاع  العالميــة  البطولــة  مــن  الثانيــة 
أعدتهــا  التــي  الترفيهيــة  البرامــج  بمختلــف 
حلبــة البحريــن الدوليــة لهــم ا خلــف المــدرج 
الرئيسي والمفاجآت تنتظر الجميع، وستتاح 
لهــم الفرصة لاللتقاء بأبطال العالم للفورموال 

1 ضمن فرصة فريدة من نوعها في العالم.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

عبداهلل بن عيسى: “الفورموال 1” عّزز مكانة البحرين عالميا

عبدالله بن عيسى

الصيانة مــمــرات  وجــولــة  ــة...  ــي ــه ــي ــرف ــت ال الــفــعــالــيــات  مــع  ــد  ــوع م عــلــى  الـــــزوار 

المنامة - بناالصخير - حلبة البحرين الدولية

دعوة الجماهير 
للحضور واالستمتاع 

بكل ما أعدته 
“الحلبة”

نفاد تذاكر 
المنصة الرئيسة.. 

سارعوا لشراء 
تذاكركم!

حاملو تذاكر 
السباق مدعوون 
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شــهد وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ 
أمــس،  مســاء  خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد 
الداخليــة  وزيــر  بطولــة  فــي  النهائيــة  المبــاراة 
2019 وذلــك بحضــور رئيــس االتحــاد  للتنــس 
البحرينــي للتنس ســمو الشــيخ أحمد بن محمد 
لشــؤون  الملــك  جاللــة  ومستشــار  خليفــة،  آل 
الشــباب والرياضــة صالح بن عيســى بن هندي، 
ووزير الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، ورئيس 

األمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن. 
علــى  الــوزارة  حــرص  الداخليــة،  وزيــر  وأكــد 
المســاهمة فــي مختلــف الفعاليــات الرياضيــة؛ 
دعمــا للمكتســبات الرياضيــة التــي تحققت في 
العهــد الزاهــر لعاهــل البــالد جاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة، مشــيدا فــي الوقت ذاته 
بتبنــي ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 

األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب،  وشــؤون 
للشــباب والرياضة، ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، العديــد من المبــادرات في المجالين 

قفــزات  شــكلت  والتــي  والرياضــي،  الشــبابي 
نوعية في مسيرة الرياضة البحرينية. 

وأشــاد الوزير باألداء الفني الرفيع الذي شهدته 

بهــا  تميــز  التــي  الرياضيــة  والــروح  البطولــة 
الالعبون المشاركون. 

وقد جمعــت المباراة النهائية للبطولة، الالعبين 

التونســي إســكندر منصــوري والسويســري آدم 
منــذر، حيــث فاز األول بنتيجة شــوطين مقابل 
التونســي  الالعــب  ليحــرز  7/5 و7/6  ال شــيء 

الداخليــة  وزيــر  تفضــل  البطولــة، حيــث  كأس 
وســمو رئيس االتحاد البحريني للتنس بتتويج 

الفائزين بالكؤوس والهدايا التذكارية.

جانب من التتويج  وزير الداخلية يتابع المباراة النهائية

التونسي منصوري يفوز بكأس وزير الداخلية
ــس يـــتـــوجـــان الـــفـــائـــزيـــن ــنـ ــتـ ـــد بــــن عــــبــــداهلل ورئــــيــــس اتــــحــــاد الـ ــ ــ راش

اللجنة اإلعالمية

غــادر وفــد مملكــة البحريــن للتجديــف 
البحرينــي  لالتحــاد  الصــاالت  داخــل 
فــي  للمشــاركة  اإلعاقــة  لرياضــة ذوي 
بطولــة آســيا للتجديــف فــي الصــاالت 
المغلقــة بمملكــة تايلنــد فــي الفترة من 

27 29- مارس. 
للجنــة  العــام  األميــن  وصرحــت   
البارالمبيــة البحرينيــة ســارة إبراهيــم 
المشــاركة  هــذه  تأتــي  بــأن  الشــاوي 
األولــى لفريــق فــي مســابقة للتجديــف 
داخــل الصــاالت لرياضــة ذوي اإلعاقة، 
وأكــدت دعم رئيس اللجنــة البارالمبية 
البحرينية الشــيخ محمــد بن دعيج آل 
خليفة من خالل تنفيذ برامج ومشاريع 
الخطة اإلستراتيجية للنهوض برياضة 
ذوي اإلعاقة والتوســع في المســابقات 

ورياضات ذوي اإلعاقة بشكل أكبر. 
 ويتكــون الفريــق مــن الالعــب حســين 
الشــيخ،  مجيــد  والالعــب  مرهــون، 
والمدرب أحمد سبت، واإلداري عيسى 

الغاوي.

اللجنة اإلعالمية

المحرق - نادي الحالة

يعلــن مجلــس إدارة نــادي الحالــة ألعضائــه الكــرام بأنــه بنــاًء علــى طلــب الرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية
وزارة شؤون الشباب والرياضة وموافقتها، فقد تقرر فتح باب الترشيح 
لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة للدورة االنتخابية الجديدة وذلك ابتداء 
من يوم السبت الموافق 30 مارس  2019 على أن يقفل باب الترشيح في 
الساعة الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 6 أبريل  2019 وكذلك غلق 

باب تسديد االشتراكات لألعضاء في التوقيت نفسه.

كمــا قــرر مجلــس اإلدارة أن يكــون 
تســديد االشتراك الســنوي لألعضاء 
فمــن  و2019،   2018 ســنتين  عــن 
يرغــب فــي ترشــيح نفســه وتنطبق 
عليــه  الترشــيح  شــروط  عليــه 
االتصــال بالمديــر التنفيــذي للنــادي 
مرفقــا  الترشــيح  اســتمارة  لمــلء 
نســخة من البطاقة الســكانية وذلك 

في الفترة المذكورة.
بنــادي  العــام  الســر  أميــن  وأوضــح 
الحالــة أحمــد بوحمود بــأن يتوجب 
علــى المترشــح للرئاســة أو عضوية 
مجلــس اإلدارة أن يكــون بحرينــي 
بحقوقــه  ومتمتعــا  الجنســية 
المدنيــة، وأن يكــون مــن األعضــاء 
العامليــن بالنــادي الذين مضت على 

عضويتهم العاملة 6 أشهر، وأال يقل 
عمره عن 25 سنة عند موعد إجراء 
االنتخابــات، وأال يكون من العاملين 
أو  التدريــب  مجــاالت  فــي  بأجــر 
اإلدارة الرياضية بالنادي، وأن يكون 
مــن المهتمين بالنشــاط الرياضي أو 
االجتماعــي أو الثقافــي، وله نشــاط 

سابق في أي من هذه المجاالت.

وأشار بوحمود إلى أنه بعد  «
غلق باب الترشيح وتسديد 
اشتراكات العضوية سيتم 
التنسيق مع وزارة شؤون 

الشباب والرياضة؛ لتحديد 
موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

العمومية.

فتح باب الترشح لرئاسة نادي الحالة مغادرة البحرين 
للتجديف

اقترب فريق جامعة البحرين من إحراز لقب بطولة الدوري الوطني للجامعات لكرة السلة لفئة الطالبات وذلك إثر تغلبه على منافسه فريق 
جامعة البحرين الطبية بنتيجة 34-70 في المباراة النهائية األولى التي جمعتهما على صالة جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

وقــد جــاءت نتائج المبــاراة على النحــو التالــي: 19-9، 13-11، 16-7، 
7-22. وشــهدت المبــاراة حضــورا جماهيريــا هــو األكبر علــى اإلطالق 
من منتسبي الجامعتين وأقارب العبات الفريقين، إلى جانب عدد من 
المسؤولين يتقدمهم رئيس جامعة البحرين رياض حمزة الذي حرص 
علــى مشــاهدة المبــاراة منــذ بدايتهــا وحتــى نهايتهــا، وقــدم التهانــي 

والتبريكات للفريق بعد نهاية المباراة.
وأكد المرشح األبرز فريق جامعة البحرين أحقيته وعزمه على تحقيق 
لقب البطولة بعد األداء الدفاعي والهجومي القوي الذي قدمه الفريق 
فــي المواجهــة النهائيــة األولــى وكذلــك بقيــة المباريات الســابقة التي 
لعبهــا فــي الجولــة األولى، وتميز لعبه بالســرعة في الهجمــات المرتدة 
والتماســك فــي الجانــب الدافعــي، والحــد من خطــورة العبــي الفريق 
المنافــس، كمــا تألــق عــدد من العبــات الفريق فــي التصويــب الثالثي، 

وهو ما نتج عنه الفارق الكبير من النقاط بين الفريقين.
فيمــا لــم يظهــر منافســه فريــق جامعــة البحريــن الطبيــة بالمســتوى 
المتوقــع منــه، وتأثــر كثيرا من غيــاب واحدة من أبــرز العبات الفريق، 
وهــي نــور قمبــر بداعــي اإلصابــة، والتــي قد تتمكــن مــن االلتحاق مع 

الفريــق فــي النهائــي الثانــي، الــذي مــن المتوقــع أن يكــون أكثــر إثــارة 
وندية. وتقام سلســلة نهائيات بطولة الدوري الوطني للجامعات لكرة 
السلة من ثالث مباريات ممكنة، حيث يتوج باللقب الفريق الفائز في 

مباراتين باللقب.

جانب من المنافسات

النهائــي األول للدوري الوطنــي للجامعات لكرة الســلة للطالبات

جامعة البحرين تقترب من معانقة اللقب

الرفاع - اتحاد الطاولةاللجنة اإلعالمية

البارلمبيــة  اللجنــة  رئيــس  مــن  بتوجيهــات 
آل  دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ  البحرينيــة 
االتحــاد  رئيــس  نائــب  الشــيخ  و  خليفــة، 
مبــارك  بــن  عبدالعزيــز  للتنــس  البحرينــي 
آل خليفــة، ورئيــس نــادي البحريــن للتنــس 
اللجنــة  تواصــل  المقلــة،  محمــد  خميــس 
اجتماعاتهــا،  الكراســي  لتنــس  التنفيذيــة 
حيــث عقــدت اللجنــة اجتماعــا مســاء يــوم 
البارلمبيــة  اللجنــة  بمقــر  الماضــي  الثالثــاء 
البحرينيــة بحضــور القائــم بأعمــال األميــن 
ســارة  البحرينيــة  البارلمبيــة  للجنــة  العــام 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  وعضــو  الشــاوي، 
والمديــر  ناديــة حاجــي،  للتنــس  البحرينــي 
التنفيذي لنــادي البحرين للتنس حمدي عبد 
الجــواد، وتــم االتفــاق خالل االجتمــاع على 
خطــة عمــل قصيــرة المــدى تتضمــن توفيــر 
برنامج تدريبي مكثف لعدد 3 العبين وذلك 
الخارجيــة،  المشــاركات  ألولــى  إلعدادهــم 
الجــاري  العــام  نهايــة  قبــل  والتــي ســتكون 

لبرنامــج تدريبــي  2019، حيــث يخضعــون 
مكثــف بنادي البحرين للتنس، يشــرف عليه 
جهــاز تدريبــي محتــرف، وتقــام التدريبــات 
يومــي الجمعة والســبت من كل أســبوع في 
تــم االتفــاق خــالل  الفتــرة الصباحيــة، كمــا 
االجتمــاع علــى خطة العمــل طويلــة المدى، 
والتــي تشــمل القيــام بعمــل زيــارات لكافــة 
الجمعيــات المهتمــة بــذوي العزيمــة الختيار 

العبيــن مــن هــذه الجمعيــات مــن الالعبيــن 
مــن  كبيــرة  قاعــدة  يمثلــون  الســن،  صغــار 
الالعبيــن، ويتم بعد ذلك انتقــاء الموهوبين 
منهم، برامج تدريبة متخصصة لهم، تشــمل 
الجوانب البدنية والفنية والنفسية، مع فتح 
قنــوات للتواصــل مــع الــدول العربيــة التــي 
لديهــا تنــس كراســي؛ بهدف تبــادل الخبرات 

وإقامة المعسكرات التدريبية المشتركة.

حســم فريــق عالــي الصــراع علــى لقــب دوري 
األشبال لكرة الطاولة، وتمكن من حصد اللقب 
بعد إنهاء الدوري في المركز األول، فيما تمكن 
فريــق ســار مــن حصــد لقبــي فئتــي الناشــئين 
والشباب في ختام مسابقات الفئات العمرية. 

وتمكــن عالــي مــن الحصــول علــى لقــب دوري 
األشــبال بعــد حصــده 35 نقطــة فــي الترتيــب، 
فيمــا جــاء فــي المركــز الثانــي فريــق البحريــن 
برصيــد 34 نقطــة، الثالــث توبلــي )33 نقطــة(، 
الرابع ســار )30 نقطة(، الخامس ســماهيج )27 
نقطــة(، الســادس االتفــاق )26 نقطــة(، الســابع 
نقطــة(،   20( باربــار  الثامــن  نقــاط(،   7( البديــع 
التاســع الحالــة )13 نقطــة(، العاشــر البســيتين 

)12 نقطة(. 
الناشــئين جــاء  لقــب  أمــا حصــول ســار علــى 
بعد مســتويات مميــزة طوال المســابقة، حيث 
حصد المركز األول برصيد )32 نقطة(، والمركز 
الثانــي مــن نصيب توبلــي )29 نقطــة( والثالث 
عالــي )28 نقطــة(، الرابــع البحريــن )26 نقطــة(، 

الخامس ســماهيج )25 نقطة(، الســادس باربار 
)22 نقطــة(، الســابع االتفــاق )20 نقطة(، الثامن 
البديع )18 نقطة(، التاسع البسيتين )8 نقاط(. 

وتمكــن فريــق ســار مــن الحصــول علــى لقــب 
نقطــة(،   24( علــى  بحصولــه  الشــباب  دوري 
وحســمت المواجهات صراع المركز الثاني بين 
عالي وتوبلي بحصول فريق عالي على المركز 
المركــز  نقطــة(،   21( برصيــد  وكالهمــا  الثانــي 
الرابــع البحرين )17 نقطة(، الخامس ســماهيج 

)15 نقطة(، الســادس باربار )13 نقطة(، الســابع 
االتفاق )12 نقطة(. 

مــع  العمــوم  فــي دوري  قائمــا  الصــراع  وبقــي 
تبقي مباراة واحدة ستجمع بين المتصدر سار 
)22 نقطــة( مــع الوصيــف البحريــن )21 نقطة(، 
حيــث يحتاج ســار الفــوز؛ من أجــل المحافظة 
علــى اللقــب، فيمــا يســعى البحريــن للفــوز في 
المواجهــة، والذهــاب إلــى لقــاء فاصــل يجمــع 

الفريقين.

جانب من التدريبات

فريق سار للشباب

صــراع دوري العموم قائم بين ســار والبحرين لكرة الطاولةأول فريــق لتنــس الكراســي يســتعد للمشــاركة خارجًيا

عالي بطاًل لألشبال وسار للقبّي الناشئين والشباببرنامج تدريبي بنادي البحرين للتنس

ألعاب القوى يغادر للمشاركة ببطولة العالم الختراق الضاحية
التتويـــج منصـــة  واعتـــاء  المملكـــة  اســـم  لتشـــريف  نتطلـــع  ناصـــر: 

يغــادر فجــر اليــوم الخميــس وفــد منتخبنــا الوطنــي أللعــاب القــوى للرجــال 
والســيدات، متوجهــا إلــى مدينــة بيلونــد الدنماركيــة للمشــاركة فــي بطولــة 
العالــم الختراق الضاحية التي ســتقام يوم الســبت المقبــل 30 مارس الجاري 

بمشاركة كوكبة من أبرز عدائي وعداءات العالم.

ويتــرأس بعثــة مملكــة البحريــن فــي 
مجلــس  عضــو  العالمــي  االســتحقاق 
إدارة االتحــاد البحريني أللعاب القوى 
أمين الســر المســاعد بــدر ناصر محمد 
فيما تضم البعثة كال من اإلدارية فاتن 
عبدالنبي والمدلك بشــار ذياب وقائمة 
تضم 10 عدائين، بينهم 5 رجال، وهم 
داويــت  روب،  البــرت  شــاني،  حســن 
فيكادو، زالليم باشا، برهانو يماتو، و5 
ســيدات، وهن ديسي ميكونين، بونتو 
اداو، شــيتاي اشــتي، وينفرد موتيلي، 
روز شــيليمو. وتغــادر بعثــة المنتخــب 
اليــوم للوصــول قبل 48 ســاعة تقريبا 

مــن انطــالق الحــدث العالمــي لحضور 
االجتمــاع الفنــي والتهيؤ علــى أجواء 

الطقس.
ناصــر  بــدر  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
محمــد أهميــة المشــاركة فــي بطولــة 
والتــي  الضاحيــة،  الختــراق  العالــم 
تعتبــر واحدة من أهــم البطوالت على 
روزنامة االتحاد الدولي أللعاب القوى 
وأجندة االتحاد البحريني في موســم 

اختراق الضاحية. 
وأكــد ناصر جاهزية المنتخب لخوض 
غمار االســتحقاق العالمي بعد سلســلة 
التحضيــرات التــي خاضهــا العــداؤون 

والعــداءات فــي الفتــرة الماضيــة عبــر 
التدريبيــة  المعســكرات  مــن  سلســلة 

الخارجية والتحضيرات المحلية. 
مشــاركة  كل  “فــي  ناصــر  وأضــاف 

البحرينيــة  القــوى  أللعــاب  خارجيــة 
مملكــة  اســم  لتشــريف  فيهــا  نتطلــع 
التتويــج،  منصــة  واعتــالء  البحريــن 
وفــي بطولة العالــم الختراق الضاحية 
والمنافســة  التحــدي  حجــم  نــدرك 
القوية، ولكــن بعزيمة عدائينا قادرون 
على التمثيل المشــرف متى ما ســارت 

الظروف وفق الظروف الطبيعية”.

بدر ناصر
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حقق الالعب إلياس الياســي الفضة 
فئــة TT9، وكمــا حقــق الالعب نصار 
الوقزه البرونزية فئة TT4 في تنس 
الطاولة، بالملتقى الدولي الســعودي 
العربيــة  المملكــة  فــي  يقــام  الــذي 
الســعودية - جدة في الفترة من 24 
- 29 مــارس. ويشــارك فــي الملتقــى 
150 العًبــا يمثلــون 12 دولــة، هــي: 
الســعودية “المســتضيف” والمغــرب 
والجزائــر وتونــس ومصــر واألردن 
واإلمــارات  والبحريــن  وفلســطين 
والبوســنة  وغامبيــا  والعــراق 
والهرســك، وتقــام المنافســات علــى 
عبــدهللا  الملــك  مدينــة  صالتــي 
الرياضيــة “الجوهرة” وملعب األمير 
عبــدهللا الفيصــل.  ويتكــون فريــق 
تنس الطاولة من ثالث العبين وهم 
الالعــب نصــار علي الوقــزة والياس 
جاســم  ومحمــد  الياســي  عبــدهللا 

ناصــر بقيــادة المدرب بدر شمســان.  
ويشــارك أيضــا فــي البطولــة فريــق 
كرة الهدف للمكفوفين، فيتكون من 
6 العبيــن وهــم محســن عبدالرزاق، 
يوســف يعقــوب دراج، بســام أحمــد 
آل محمــود، محمــد مهــدي الســواد، 
أحمــد حامــد الخلــف، محمــد صالــح 
عبــدهللا، بقيــادة رئيــس الوفــد علي 
يعقــوب  محمــد  والمــدرب  حاجــي 

دراج واإلداري ميثم مدن.  

فضية وبرونزية في تنس الطاولة بالملتقى السعودي

إلياس الياسي



سيكون فريق باربار ممثل كرة اليد البحرينية في البطولة اآلسيوية 21 لألندية أبطال الدوري مطالًبا بتحقيق انتصار عريض وكبير 
علــى منافســه فريــق الصداقــة اللبناني في آخر مبارياته بالدور الرئيســي للبطولة، والتي تقام مســاء اليــوم الخميس على صالة نادي 
الكويت في الســاعة الثانية ظهًرا، وســينتظر باربار ما تســفر عنه مواجهة الفريقين القطريين لمعرفة مصيره في التأهل للدور نصف 
النهائي من عدمه، حيث إن انتصار باربار وانتصار الوكرة على الدحيل سيساوي باربار مع الدحيل بذات الرصيد من النقاط ويدخل 
الفريقان في دائرة الحســابات على مســتوى األهداف لمعرفة هوية المتأهل للدور نصف النهائي، أما فوز الدحيل أو تعادل الفريقين 

القطريين سينهي أحالم باربار في الوصول للمرحلة القادمة.

خــال  قويــة  فنيــة  عروًضــا  باربــار  وقــدم 
منافســات البطولــة، حصل مــن خالها على 
اإلشادة من مختلف الجهات نظًرا لما قدمه 
الفريــق مــن مســتوى فنــي رفيــع خصوًصــا 
فــي المباريــات الكبيــرة التي خاضهــا، أمام 
كان  حيــث  والدحيــل،  والوكــرة  الكويــت 
الثــاث  المباريــات  فــي  األفضــل  الطــرف 
رغــم خســارته في مناســبتين مقابل تعادل 

وحيد.
المدرب الوطني ســيد علي الفاحي اكتفى 
بجلســة فيديــو لشــرح طريقــة اللعبــة التي 
إلــى  باإلضافــة  الصداقــة  فريــق  ينتهجهــا 
مــن  التــي  الهجوميــة والدفاعيــة  الخطــط 
شــأنها تحقيــق االنتصــار المطلــوب بالفارق 
علــى  الفنــي  الجهــاز  شــدد  حيــث  الكبيــر، 

الشــقين  فــي  والتركيــز  الهــدوء  ضــرورة 
الهجومــي والدفاعــي مــن أجل حصــد أكبر 
نتيجــة فــي المبــاراة وعــدم التفريــط فــي 
الجانــب الدفاعــي كونــه عامل رئيســي في 
االنتصــار  تحقيــق  علــى  الفريــق  مســاعدة 
باربــار منافًســا علــى  يبقــي  الــذي  بالفــارق 

إحدى بطاقة التأهل لنصف النهائي.
وسيكون باربار بحاجة إلى االنتصار بفارق 
فــي  الدخــول  أجــل  مــن  أكثــر  أو  هدفيــن 
حســابات التأهــل فــي حالة تســاوي النقاط 
األخيــر،  خســارة  حالــة  فــي  الدحيــل  مــع 
األمــر الــذي يتطلــب مــن الاعبيــن التركيــز 
علــى الشــقين الدفاعــي والهجومي والعمل 
علــى تقديــم كل مــا لديهــم للمحافظة على 
الفرصــة األخيــرة فــي التأهــل والبقــاء فــي 

دائرة المنافسة على اللقب اآلسيوي.

مدن: فخورون بالفريق ومواجهة 
الصداقة مهمة

أعــرب مســاعد مــدرب فريــق باربــار حســن 
للفريــق  الفنــي  الجهــاز  ارتيــاح  عــن  مــدن 
فــي  الاعبــون  قدمــه  الــذي  للمســتوى 
المباريــات الســابقة والــروح القتاليــة التــي 
ظهــروا بهــا، حيــث قــال “الاعبــون أثبتــوا 
بأنهــم مــن خيــرة العبــي القــارة مــن خــال 
مســتواهم الفنــي الرفيع وروحهــم القتالية 
العاليــة في جميع المبــاراة، حتى أن الكثير 
مــن المتابعيــن أشــاد بالفريــق واعتبــره من 
فــي  الفنــي  المســتوى  علــى  األفضــل  بيــن 
هــذه  علــى  بغريبــة  ليــس  وهــذا  البطولــة، 

المجموعة من الاعبين التي تمتلك الخبرة 
والتجربة في مختلف البطوالت الدولية”.

تــم  الذيــن  المحترفــون  “الاعبــون  وتابــع 
االســتعانة بهــم قدمــوا اإلضافــة وســاهموا 
علــى  وقدرتــه  الفريــق  مســتوى  رفــع  فــي 
المنافســة، وهــذا مــا كنــا نأملــه فــي عمليــة 
علــى  الاعبيــن  هــؤالء  ونشــكر  التعاقــد، 
مساعدتهم للفريق وتقديمهم لإلضافة، وال 
أنســى أن أتمنــى الشــفاء العاجــل والعــودة 

الســريعة لاعــب حســن مــدن الــذي تعرض 
لإلصابة معنا في هذه البطولة”.

وعــن مواجهــة اليــوم أمــام فريــق الصداقة 
اللبنانــي قــال “الصداقــة فريــق 

عناصــر  ويمتلــك  منظــم 
قــادرة علــى مجاراة أي 

علينــا  ولهــذا  فريــق، 
هــذه  مــن  الحــذر 
وخوضهــا  المبــاراة 
تحقيــق  بهــدف 
بفــارق  االنتصــار 

كبيــر مــن أجــل البقاء 
وانتظــار  المنافســة  فــي 

مــا تســفر عنــه آخــر مباريــات 
المجموعــة بيــن الفريقيــن القطريين، 

وكلنــا ثقــة فــي أن يواصــل الفريــق تقديمه 
المبــاراة  فــي  المطلــوب  الفنــي  للمســتوى 

وتحقيق االنتصار”.

قمبر: سنقاتل على الفرصة الموجودة

باربــار  صفــوف  فــي  الشــاب  الاعــب  أكــد 
قاســم قمبــر أن الفريــق ســيقاتل مــن أجــل 
الفرصــة الموجودة أمامه للتأهل إلى الدور 

نصف النهائي في البطولة، وقال قمبر “في 
الرياضــة ال شــيء مســتحيل، فالمفاجــآت 
تبقــى ورادة طالمــا بقــى األمــل موجــوًدا، 
وألن األمل موجود علينا أن نقاتل 
علــى  للمحافظــة  أجلــه  مــن 
الفرصة األخيرة المتبقية 
فــي  الفريــق  أمــام 
نصــف  إلــى  الوصــول 
النهائــي مــن البطولة، 
عازمــون  والاعبــون 
على تحقيق االنتصار 
وإشعال المنافسة على 
األخيــرة  التأهــل  بطاقــة 

في المجموعة”.
وأضــاف قمبــر “علينا تقديــم مباراة 
كبيــرة أمام فريق الصداقــة وعدم التهاون 
مــن  مجموعــة  يمتلكــون  كونهــم  أمامهــم 
المحتــرف  وخصوًصــا  البارزيــن  الاعبيــن 
البحرينــي فــي صفوفهم علي عيــد إضافة 
إلــى حارس مرماهــم، والجهــاز الفني حدد 
نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس 
مــن أجل تحقيق االنتصــار الذي يبقينا في 

دائرة المنافسة”.

باربار مطالب باالنتصار على الصداقة وانتظار الهدية
ــة لــكــرة الــيــد ــدي ــأن ــس لــلــبــطــولــة اآلســـيـــويـــة ل ــي ــرئ ــه بـــالـــدور ال ــات ــاري ــب ــر م ــ آخ

عيسى عباس من الكويت

عقد المكتب التنفيذي التحاد غرب آسيا لرفع األثقال اجتماًعا صباح يوم أمس على هامش 
اســتضافة ســلطنة عمان البطولة الخليجية وبطولة غرب آســيا لرفع األثقال لرفع األثقال، 
التــي تقــام علــى منافســاتها بمجمع الســلطان قابوس خالل هذه الفترة وتســتمر منافســاتها 
حتــى األول مــن شــهر أبريل القادم، كما عقد اجتماع اللجنــة التنظيمية الخليجية واجتماع 

القيد النهائي للبطولة واجتماع الحكام خالل اليوم ذاته.

اتحــاد  رئيــس  االجتمــاع  تــرأس  حيــث   
غرب آســيا لرفــع األثقال الدكتــور مصطفى 
الزبيدي وبحضور محمد جلود األمين العام 
لاتحــاد الدولي لرفع األثقــال وممثلي دول 
باســمه  الزبيــدي  آســيا، حيــث وّجــه  غــرب 
وباســم اتحــاد غــرب آســيا شــكره وامتنانــه 
العميقيــن لمملكــة البحريــن قيــادة وشــعب 
علــى االســتضافة الناجحــة لبطولــة أنديــة 
غرب آسيا األولى لرفع األثقال التي أقيمت 
خــال شــهر ديســمبر الماضي، مثمًنــا جهود 
االتحاد البحريني لرفع األثقال وعلى رأســه 

ســلطان الغانــم وجميع األعضــاء، كما رّحب 
بالجميع في هذه البطولة ومعرًبا عن حسن 
االســتقبال والضيافــة مــن األخوة األشــقاء 
ــا التوفيــق للجميــع  بســلطنة عمــان، ومتمنيًّ

في هذا التجمع الرياضي الجديد.
  وتــم التطــرق للجانــب التحكيمــي وأهمية 
األثقــال  رفــع  حــكام  لصقــل  دورة  إقامــة 
مشــيًرا الرتفــاع عــدد العنصــر النســائي فــي 
مجــال التحكيــم خصوًصا بعــد الدورة التي 
أقيمــت بإمارة دبــي بدولة اإلمارات العربية 
المتحــدة التــي حاضر فيها مشــكوًرا محمد 

الحربي ومشاركة 5 العبات.
 وأثنــي الزبيــدي وجميــع الحضور مشــاركة 
دولــة الكويــت في هــذه البطولة ومشــاركة 
العبتيــن مــن المنتخــب الســعودي النســائي 
وهــو دليــل قاطــع علــى االنتشــار والتطــور 
الــذي تشــهده رياضــة رفع األثقال النســائية 

في منطقة غرب آسيا.
  كمــا تحــدث رئيــس االتحــاد العمانــي لرفع 
األثقــال فــي االجتمــاع مرحًبــا بالجميع في 

بلدهــم الثانــي ســلطنة عمــان، وأوضح أنهم 
واجهــوا بعــض الصعوبــات فــي تنظيم هذه 
البطولــة إال أن تظافــر الجهــود تغلبــت على 
هــذه المصاعــب مــن خــال اســتيراد بعــض 
األدوات من الخارج واالســتعانة بحكام من 
المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، 
ومن المتوقع أن يصل عدد المشــاركين في 
البطولــة إلــى 250 العًبــا والعبــة مع وصول 

المنتخب العراقي.

اإلمــارات  دولــة  اســتضافة  اعتمــاد  وتــم   
العربيــة المتحــدة لبطولــة غرب آســيا للعام 
2020 وفــي حــال أي ظــروف تعــّذرت فيهــا 
االســتضافة ســتكون مملكــة البحريــن هــي 
البديــل، كمــا طرحــت عــدد مــن المواضيــع 
المهمــة التــي مــن شــأنها االرتقــاء برياضــة 
رفع األثقال وتســهيل التواصل ما بين دول 

غرب آسيا.
 وحــرص المكتب التنفيذي خال االجتماع 

برفــع التهاني والتبريكات للقيادة الرشــيدة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية واتحــاد رفــع 
األثقــال الســعودي لفــوزه بملــف اســتضافة 
بطولــة العالــم لرفــع األثقال تحت 20 ســنة، 
مؤكديــن جميًعــا أن هــذه االســتضافة إنمــا 
مــن شــأنها تعزيــز مكانــة دول المنطقــة وما 
وصلــت إليــه مــن تطــور كبيــر فــي المجــال 
الرياضي عامــة ومجال رياضة رفع األثقال 

خاصة.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال
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علي بن خليفة: سعداء برعاية “بتلكو” كأس جاللة الملك ودوري ناصر بن حمد
ــاط الـــريـــاضـــي ــشـ ــنـ ــم الـ ــدعـ ــل لـ ــواصـ ــتـ ــمـ ــرص عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل الـ ــحـ ــة تـ ــركـ ــشـ الـ

أعرب رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة عن فخره واعتزازه 
بتفاعــل القطــاع الخــاص في دعم مختلف األنشــطة والفعاليات الشــبابية والرياضية الســيما كرة القــدم، مضيًفا أن 
هذا التفاعل يعزز دوره كشريك رئيسي في نجاح الجهود الداعمة للشباب والرياضة البحرينية، لمواصلة السير من 
ا. ا ودوليًّ أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات المشرفة التي تدعم مكانة مملكة البحرين على الخارطة الرياضية قاريًّ

وقــد رحــب الشــيخ علي بــن خليفة بن أحمــد آل خليفة 
الملــك  جالــة  كأس  لرعايــة  “بتلكــو”  شــركة  بانضمــام 
المفــدى لكــرة القدم ودوري ناصر بن حمــد الممتاز لكرة 
القــدم، معتبــًرا أن انضمــام الشــركة لقائمــة الرعــاة كان 
إضافــة كبيــرة، وســاهم في الظهــور المميز، ممــا كان له 
المــردود اإليجابــي فــي دعــم وتطويــر المســتوى العــام 
للمسابقتين، مثنًيا على الدور الذي تلعبه شركة “بتلكو” 
مختلــف  دعــم  فــي  وتواجدهــا  حضورهــا  تأكيــد  فــي 
الدائــم  حرصهــا  يعكــس  والــذي  الرياضيــة،  الفعاليــات 
علــى تحقيــق الشــراكة والتعــاون مــع مختلــف الجهــات 
الرياضيــة بمــا يســهم فــي تطــور الرياضــة البحرينيــة، 
موجها في الوقت ذاته الشــكر والتقدير لرئيس مجلس 

إدارة الشركة الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، على 
التفاعــل وتقديــم الرعايــة للمســاهمة في إبــراز وإنجاح 

المسابقتين.
مــن جهتــه، أعــرب رئيــس مجلــس ادارة شــركة “بتلكو” 
اعتــزازه  عــن  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 
بانضمام شــركة “بتلكــو” لمجموعة الرعاة والمســاهمين 
لدعــم مســابقة كأس جالــة الملــك المفــدى لكــرة القــدم 
ومســابقة دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم، 
مؤكــًدا أن الشــركة لــم تتوان عن تلبيــة الدعوة المقدمة 
مــن االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم فــي الدخــول كراع 

لهاتين المسابقتين.
أن  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وأضــاف 

ذلــك يعكــس بشــكل واضــح النهــج الــذي تســير عليــه 
شــركة “بتلكــو” فــي تفعيــل الــدور الحقيقــي للشــركات 
والمؤسســات الخاصــة، للمشــاركة فــي دعــم الفعاليــات 
الرياضية الســيما كرة القدم، بما يســهم في تنفيذ رؤية 
ممثــل جالــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة  2022 لارتقاء بكرة القدم البحرينية وتشــكيل 
منتخــب وطنــي قادر على تأكيد حضــوره في مونديال 

كأس العالم.

 وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “بتلكو” إلى أن نجاح 
المســابقتين ســيكون لــه األثــر اإليجابــي فــي تحقيــق 
أهــداف وتطلعــات الرؤيــة التــي رســمها ســموه للعبــة، 
والتــي تتوافــق مــع رؤى وتوجيهــات حضــرة صاحــب 
الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة عاهــل الباد 
المفــدى حفظــه هللا ورعاه في النهــوض بجميع األلعاب 
الرياضية بما فيها كرة القدم، موضًحا أن تقديم الرعاية 
لمســابقة أغلــى الكؤوس ودوري ناصــر بن حمد الممتاز، 
نابع من التفاعل مع توجيهات ورؤية سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة لتطويــر كرة القدم والدفــع بها نحو 

مزيد من النجاحات.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

علي بن خليفةعبدالله بن خليفة

حسن مدن 

قاسم قمبر  فريق باربار لكرة اليد 



مبهجــة  احتفاليــة  أجــواء  وســط 
مــن  كافيــه”  “مــور  سلســلة  افتتحــت 
اإلمــارات العربية المتحدة أول فرع لها 
بمملكــة البحريــن في جرافيتــي فيليج 
بحضــور رئيــس مجلس اإلدارة لشــركة 
مــور كافيــه و”انتلجينــت فــودز” محمد 
الناصــري باإلضافــة إلــى عضــو مجلس 
اإلدارة محمــد الحســن وعضــو مجلس 
فــي  وكان  جوبتــا”  “بانــكاج  اإلدارة 
اســتقبالهم المدير العام لشركة سمحان 
خولــة  البحريــن  مملكــة  فــي  القابضــة 
واألغذيــة  العقــارات  ومديــر  الحمــادي 
والمشــروبات خالــد صفي وحشــد كبير 
المجتمــع  فــي  الشــخصيات  كبــار  مــن 

البحريني.
واألغذيــة  العقــارات  مديــر  وصــرح   
والمشــروبات لشــركة ســمحان القابضة 
فــي مملكــة البحرين خالد صفــي قائالً: 
“ســعداء بمــا نقدمــه اليــوم مــن إنجــاز 
كبيــر، فيعتبــر مــور كافيــه فــرع مملكــة 
البحرين نموذًجا فريًدا من نوعه، حيث 
يتميــز بأطبــاق عالمية، فيقــدم وجبات 
تــم  كمــا  والعشــاء.  والغــداء  اإلفطــار 
تصميــم المحــل ومســاحته ليســتوعب 
الزبائــن ولمختلــف  مــن  كبيــرة  أعــداًدا 
األعمــار. باإلضافــة إلى إنــه لمن دواعي 
ســرورنا الشــديد افتتاح المطعم خالل 
فترة االحتفاالت هذه مع بداية موســم 
الفورمــوال 1 الذي يســتقطب الزوار من 

جميع أنحاء العالم كل عام”.
وأضــاف أن مجموعة مــور كافيه لديها 
التعــاون  مجلــس  بــدول  فــروع  عــدة 
ابتــداًء مــن األمــارات العربيــة المتحدة 
باإلضافــة إلــى الكويت وســلطنة عمان 
فــي  أخــرى  فــروع  فتــح  إعــداد  وفــي 

المستقبل القريب. 
وأشاد عضو مجلس اإلدارة لشركة مور 
كافيه و”إنتلجنت فودز” محمد الحسن 
بالمســتوى المتميز للمطعــم والخدمات 
التــي يقدمهــا مثنًيــا على الجهــود التي 
مملكــة  فــي  الخــاص  القطــاع  يبذلهــا 
البحرين، والحــرص الدائم على إضافة 
الخيــارات الجديدة والمرافق التجارية 
بالقــول  معرًبــا  المتنوعــة،  والســياحية 
“اليوم نشــهد تأكيــد نجاحنا واســتمرار 
تزايــد فــروع مــور كافية هــو خير دليل 
علــى ترحيــب دول الخليج بشــكل عام 

بفكرة مور كافيه”.

“مور كافيه” يفتتح أول فرع بالبحرين

حازت شركة موترسيتي الوكيل الحصري لسيارات فولفو في مملكة البحرين جائزة فولفو للتميز في المبيعات 
وخدمة العمالء لعام 2018، وذلك تقديًرا لنجاحاتها البارزة في هذين المجالين. 

ســياق  فــي  الجائــزة  هــذه  وتأتــي   
لوكالئهــا  فولفــو  عالمــة  تكريــم 
أوروبــا  أســواق  فــي  وموزعيهــا 
الشــرقية والشرق األوسط وأفريقيا 
وآســيا الذيــن حققوا نســبة مبيعات 
أجــود  تقديــم  فــي  وتميــزوا  عاليــة 
تحقيــق  ومــع  للعمــالء.  الخدمــات 
فولفو البحرين لهذا اإلنجاز ستنضم 
يتيــح  الــذي  للتميــز  فولفــو  لنــادي 
للمؤسســات الفائــزة الحصــول علــى 
العديد من المزايا بشــكل مباشــر من 

صانعة فولفو. 
الجائــزة  هــذه  علــى  ويتنافــس   
موزعــي  أفضــل  مــن  مجموعــة 
ســيارات فولفــو، وهو مــا يدلل على 
نهــج شــركة موترســيتي القائم على 
فــي  فولفــو  عالمــة  مكانــة  تعزيــز 
أعلــى  وتوفيــر  البحرينيــة  الســوق 
حيــث  العمــالء،  خدمــة  مســتويات 
تتميــز الشــركة بكادرهــا المتخصص 

وخدمــات  المبيعــات  مجــاالت  فــي 
الصيانة وقطع الغيار والمدرب وفق 
العالميــة، فضــالً  المســتويات  أعلــى 

عــن توفير فــرص تدريبية مســتمرة 
تطويــر  لضمــان  وذلــك  لموظفيهــا 

مهاراتهم.

أعلنت المنافسة السنوية لقطاع األعمال عن انضمام مجمع السيف مرة أخرى كراٍع رسمي لموقع إقامة المنافسة بنسختها 
السابعة، التي ستنطلق في التوسعة الجديدة للمجمع اعتباًرا من 1 سبتمبر المقبل.

وتعتبر سلسلة منافسات قطاع األعمال، 
التــي أسســتها وتنظمهــا شــركة “فنمارك 
يتــم  ا  ســنويًّ حدًثــا  كوميونيكيشــنز”، 
تنظيمــه خــالل 5 أمســيات فــي تفاعــل 
مجمــع  ويشــهد  الجمهــور.  مــع  مباشــر 
الســيف هذه الســنة اســتضافة المنافسة 
للمــرة الرابعــة، ويعــود الفضــل فــي ذلــك 

إلــى موقــع المجمع في قلــب واحدة من 
أنشــط المناطــق التجارية على مســتوى 
مملكة البحريــن، ويوفر األرضية األمثل 
للحضور ولجمهور الداعمين للمنافسات. 
وبهذه المناسبة، صّرح الرئيس التنفيذي 
لشــركة عقــارات الســيف أحمــد يوســف 
بالقــول: “نحن ســعداء باإلعــالن مجدًدا 

الســنوية  المنافســة  مــع  شــراكتنا  عــن 
التزامنــا  مــن  كجــزء  األعمــال.  لقطــاع 
المســتأجرين  ودعــم  مجتمعنــا  تجــاه 
وترفيــه  قيمــة  وتقديــم  المجمــع  فــي 
اســتضافة  يســرنا  الكــرام،  لمتســوقينا 
هــذا الحدث الشــيق والمميــز في مجمع 

السيف.

“موترسيتي” تفوز بجائزة “فولفو” للتميز

“السيف” راعيا رسميا لموقع “منافسة األعمال”

بهبهانــي  شــركة  تحــوز  أخــرى،  مــرة 
الحصــري  المــوّزع  وهــي  وإخوانــه، 
مملكــة  فــي  واجــن  فولكــس  لســيارات 
وكيــل  ‘أفضــل  جائــزة  علــى  البحريــن، 
لعام 2018’ بعد المنافســة الســنوية التي 
تقــام مع وكالء في جميع أنحاء الشــرق 

األوسط.
الشــرق  واجــن  فولكــس  شــركة  تنظــم   
للســنة  وكيــل  ‘أفضــل  جائــزة  األوســط 
الشــاق  والعمــل  بااللتــزام  لالعتــراف   ‘
الــذي يقــوم به شــركاء الشــرق األوســط، 
فــي  ووالئهــم  تفانيهــم  علــى  وشــكرهم 
مســاعدتهم على تطويــر عالمة فولكس 

واجن في المنطقة.
 وعلى مدار 12 شــهًرا، يتم تقييم وكالء 
مــن  مجموعــة  مقابــل  واجــن  فولكــس 
مؤشــرات األداء الرئيســية وسلســلة من 
المعاييــر المســبقة للتأهــل فــي مجــاالت 

المبيعــات ومــا بعــد البيــع وقطــع الغيــار 
والســيارات المســتعملة لضمــان تقديمها 
للعالمــة  تجربــة  ألفضــل  باســتمرار 
التجاريــة ورعايتهــا لعمالئنــا في الشــرق 

بهبهانــي  شــركة  وحــازت  األوســط. 
وإخوانــه على جائــزة “أفضل وكيل لعام 

2018” للسنة الثانية على التوالي.
المديــر  صــّرح  قــد  الصــدد،  هــذا  وفــي 

العــام لفولكــس واجــن بشــركة بهبهانــي 
وإخوانه فيلكس ميراندا: “نحن ســعداء 
للغايــة بالفوز بهــذه الجائزة للمرة الثانية 
حيــث إنهــا تظهــر التزامنــا تجــاه عمالئنا 

العالميــة  وقدرتنــا علــى تلبيــة المعاييــر 
التــي وضعتها مجموعــة فولكس واجن. 
إنهــا شــهادة عظيمة على قــدرات الفريق 
ونمــوه. إن المعرفــة والخبــرة والكفــاءة 

المهنيــة التــي أظهرهــا كل واحــد أثنــاء 
االختبــار هــي الســبب فــي قدرتنــا علــى 
تحقيــق هــذه الجائزة، ونحــن نتطلع إلى 

المشاركة في تجربة القيادة الدولية”.

“بهبهاني وإخوانه” تفوز مجدًدا بجائزة “أفضل وكيل”

إعداد: هبة محسن

يشارك معرض “العالي للسيارات” في معرض البحرين للسيارات، 
بتنظيم شــركة البحرين للتســهيالت التجارية، والذي سيقام في 
الفتــرة مــن 27 إلى 30 مارس، بمركز البحريــن الدولي للمعارض، 
بمشــاركة عــدد مــن الــوكاالت ومعــارض الســيارات الكبــرى فــي 

مملكة البحرين.

لمعــرض  العــام  المديــر  وأشــاد 
العالــي للســيارات جعفر العالي، 
البحريــن  بالشــراكة مــع شــركة 
بمــا  التجاريــة  للتســهيالت 
يجّســد الحــرص المشــترك بيــن 
فــي  تصــب  التــي  الشــركتين 
تقديــم  عبــر  العمــالء  خدمــة 
الخدمــات،  وأســهل  أفضــل 
وكذلــك إنجاز جميــع الخدمات 
إن  حيــث  قياســي،  وقــت  فــي 
المعرض سيشكل فرصة مغرية 
شــراء  فــي  الراغبيــن  للزبائــن 
ســيارات جديدة والتعرف على 
آخــر التطورات فــي تكنولوجيا 

السيارات.

“العالي” يشارك 
في معرض البحرين للسيارات

للتواصل: 17111509
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إعداد: طارق البحار

كشــف موقع “تاون أند كنتري” عن افضل االفالم الرومانســية للذين يعشــقون هذه االنواع من االفالم وغالبا متوافرة في نتفلكس او 
غيرها من المنصات اليوم، ومعظمها في اطار كوميدية رومانسية خفيفة رائعة للمشاهدة مع شخص تقضي معه أوقاتك الرومانسية:

Home Again

ــون( عن  ــبـ ــذرسـ تــنــفــصــل ألــيــس )ريــــز ويـ
إلى  العودة  فتقرر  شين(،  )مايكل  زوجها 
مدينتها )لوس أنجلوس( برفقة طفلتيها، 
وخالل ليلة عيد مولدها األربعين، تلتقي 
ألــيــس ثــالثــة شــبــاب مــن صــنــاع األفـــالم 
مكان  عن  يبحثون  والــذيــن  الطموحين، 
ألــيــس بــأن  لــهــم  بـــه، فتسمح  يــســتــقــرون 
يبقوا في منزلها لفترة مؤقتة، ولكن هذا 
األمر ينتهي بطرق لم تكن في الحسبان.

The Big Sick 

الكوميدية،  فقراته  إحــدى  تقديمه  بعد 
يتواصل كومايل )نانيجياني( الكوميديان 
في  طالبة  مع  المولد،  باكستاني  الــبــارع، 
سنة تخرجها ُتدعى إيميلي )زوي كازان(، 
ورغم اعتقادهما بأنها ستكون ليلة عابرة 
بينهما  تنشأ  األحــاديــث،  فيها  سيتبادالن 
عالقة تشرع في االزدهــار حتى تتحول 
ُينبئ كومايل  ما  إلى حب حقيقي، وهو 
بكثير من التعقيدات التي سيواجهها ِمن 

قبل والديه المسلمين.

 The Incredible Jessica 

James

جيسيكا جيمس “جيسيكا ويليامز” كاتبة 
مسرحيات طموحة، ُتجاهد لتتغلب على 
تبصر  ثــم  وتــجــاوزهــا،  انــفــصــالــهــا  محنة 
شعاع نور يلوح بنهاية النفق حين تلتقي 

سوًيا  ويتمكنان  حديًثا،  الُمطلق  “بوني” 
العصيبة  أوقاتهما  كــل  على  التغلب  مــن 
شخصياتهما  تــطــابــق  يـــدركـــان  عــنــدمــا 

الكبيرة نفسها.

Thirst Street 

تصبح مضيفة الطيران األمريكية )جينا( 
حبيبها،  انــتــحــار  بــعــد  ومكتئبة  وحــيــدة 
بـ  بـــاريـــس، وهــنــاك تلتقي  إلـــى  فــتــســافــر 
)جيروم( وهو نادل يعمل في ملهى ليلي، 
لتقع في حبه بعد ذلك، لكن عندما تظهر 
)جينا(  تجد  الــســابــقــة،  )جــيــروم(  حبيبة 
ــحــاصــرة فــي شــبــكــة مــن ســوء  ُم نفسها 

التواصل، والحب غير المتبادل.

Everybody Loves Somebody 

تــحــظــى )كــــــالرا بـــــــارون( بــكــل شــيء 
في  رائــع  منزل  متميزة،  وظيفة  جيد، 
لكن  ُمحبة،  وعائلة  أنجلوس(،  )لــوس 
الشيء الوحيد الذي ال تملكه هو حبها 
قبل  كبيرة  لضغوط  وتتعرض  للحياة، 
حفل زفاف عائلي، تطلب من موظف 
ســابــق أن يــحــضــر مــعــهــا االحــتــفــاالت 
العائلية بصفته صديقها الحميم، ولكن 
الحفل  يحضر  حين  المفاجأة  تصفعها 
عائلتها  عند  والمفضل  السابق،  حبيبها 
بالكامل،  حياتها  مــن  اختفى  أن  بعد 
ــالرا االخـــتـــيـــار بــيــن  ــ ــ ويـــبـــقـــى عـــلـــى ك
العودة لماضيها المألوف أو فتح قلبها 

الحتماالت جديدة وغير متوقعة.

The Lovers 

زوجــان  ليتس(  و)ترايسي  وينجر(  )ديــبــرا 
حيث  الفتور؛  يطولهما  طويلة،  فترة  منذ 
يــنــغــمــســان فـــي خــضــم شـــــؤون حــيــاتــهــمــا 
ــعــســيــرة، وبــيــنــمــا يــوشــكــان عــلــى إنــهــاء  ال
عالقتهما، تنشأ بينهما شرارة فجائية تودي 

بهما إلى خوض رومانسية متهورة.

This Is Not What I Expected 

والتي  عامًا،  ـــ29  ال صاحبة  نــان  شينج  جو 
تعمل طباخة في مطعم غربي بفندق، لديها 
وقوع  بعد  الفندق،  مدير  مع  سرية  عالقة 
الفندق في أزمة مالية انفصل عنها المدير 
وخسرت وظيفتها في آن واحد، في هذه 
المتعجرف  لو جين  اليائسة، قابلت  الحالة 
ــاء، والـــذي أتــى لالستيالء  وصــعــب اإلرضــ
وأصبحا  معه،  عالقة  وكّونت  الفندق  على 
المختلفة  شخصياتهما  من  بالرغم  ُثنائيًا 

كليًا، ولكنهما يشتركان في حبهما للطعام.

How To Talk To Girls At Parties

الخارجي  الفضاء  من  قادمة  فتاة  تنفصل 
وتجوب  إليها،  تنتمي  التي  المجموعة  عن 
المطاف  بها  ينتهي  حتى  بأكملها  المجرة 
فــي كــوكــب األرض، وتــصــادف فــي إحــدى 
الحفالت فتيْيِن في عمر المراهقة يتوجهان 
لحضور الحفلة تفسها التي تتواجد بها في 

إحدى ضواحي )لندن(.

كوميديــا خفيفة حــازت إعجاب النقــاد والمعجبين حــول العالم

أفضل األفالم الرومانسية في السينما

أعلنت النجمة سيلينا جوميز أنها متوترة وقلقة بشدة بسبب ألبومها الجديد 
الذي ينتظره جمهورها بفارغ الصبر.

سيلينا جوميز التي شوهدت في الشهور األخيرة ألكثر من مرة في األستديو 
انستجرام  على  عبر حسابها  بث حى  في  المنتظر، ظهرت  ألبومها  لتجهيز 
للغاية بسبب األلبوم بأمانة، ألنني أشعر  “أنا متوترة  تقول فيه عن األلبوم 
أن الخيارات القليلة التالية التي سأعمل عليها مهمة للغاية، لذلك، أحاول أن 

أكون مجتهًدة وصبورة وعادلة.مع كل شيء”.
الجديد  ألبومها  طرح  ميعاد  عن  جوميز  سيلينا  تكشف  لم  اللحظة  وحتى 
 I“ :والثانية ،“ Anxiety “ لكنها أصدرت أغنيتين في الفترة الماضية، األولى

.”Can’t Get Enough

سيلينا جوميز وموعد ألبومها الجديد

للتواصل: 17111479
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تناقلت مواقع التواصل االجتماعي، نقالً عن تقارير إعالمية عالمية، صورًا جديدة 
الذي   ”Bad Boys for Life“ المنتظر  األكشن  لفيلم  الثالث  الجزء  كواليس  من 
النجمان ويل سميث، ومارتن لورانس، إذ بدأ تصوير عدد من  يتشارك ببطولته 
المشاهد الخارجية للفيلم بمحيطة مدينة أتالنتا عاصمة والية جورجيا األميركية 

مؤخرا.
وستدور أحداث الفيلم حول الضابط “ماركوس” الذي تتم ترقيته لرتبة مفتش 
وصديقه مايك الروي يعيشان أزمة منتصف العمر وسط تحقيقهما بقضية جديدة 
تتضمن عددًا من المرتزقة األلبانيين، الذين يحاولون مطاردتهم بعد قتلهم أحد 

ألفرادها، ومن المقرر طرح الفيلم تجاريًا مطلع 2020.

روجت النجمة األميركية الكوميدية، إيمي شومر 
الجديد مع  برنامجها  أولى حلقات  بدء عرض 
بنشر   ”Growing“ بــعــنــوان   ”Netflix“ شبكة 
ــرســمــي لــلــبــرنــامــج عبر  صــــورة لــلــبــوســتــر ال
حسابها الرسمي على “إنستغرام”، استعدادًا 

لبدء عرضه حصرًا لعمالء الشبكة.
ــبــرنــامــج ســيــتــم تــقــديــمــه على  وال
كوميدي”  أب  “ســتــانــد  ال  طريقة 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــول الـ ــ وســيــتــمــحــور حـ
المشكالت االجتماعية على طريقة 
من  والبرنامج  الساخرة،  شومر 
واعــتــادت  وإنــتــاجــهــا،  كتابتها 
ايــمــي تــقــديــم هــــذه الــنــوعــيــة 
مــن الــكــومــيــديــا فــي عـــدد من 
التجارية  السينمائية  أعمالها 
نــجــاحــًا كبيرًا  والــتــي القـــت 
الواليات  في  عرضها  وقــت 

المتحدة األميركية.
الفنية  أعــمــال شــومــر  وآخـــر 
 ”I Feel Pretty“ فيلم  كــان 

الذي طرح أبريل الماضي.

تداولت بعض الشائعات مؤخًرا أن فيلم Wonder Woman 1984، الذي ستدور 
عرض  في  وسيستمر   Wonder Woman فيلم  من  سنوات  عــدة  بعض  أحــداثــه 
أحداث بطلته المرأة الخارقة، لن يكون جزًءا مكماًل ألحداث الفيلم األول، وهذا ما 
أكده منتج الفيلم تشارلز روِفن، الذي أنتج أيًضا ثالثية باتمان للمخرج كريستوفر 
 .Suicide Squadو  Justice League إنــتــاج  فــي  مساهمته  عــن  فضاًل  نـــوالن، 
ويشير روفن إلى أن مخرجة الفيلم، باتي جينكيز، ستقدم للجمهور أحداًثا وقصة 
 Wonder Woman فيلم  أن  جينيكز  “قــررت  في حديثه:  روفــن  وقــال  مختلفة. 
1984 لن يكون مكماًل ألحداث الفيلم األول، وهي عازمة كل العزم على فعل ما 

يتطلبه األمر للقيام بذلك”.

Bad Boys for Life

Growing إيمي شومر

Wonder Woman

تجســد النجمــة األميركيــة ديمــي مــور شــخصية امــرأة مغــرورة تعمل مديــرة تنفيذيــة إلحدى 
Corpo� “الشــركات، تســجن مجموعــة من الموظفين داخــل مكاتبهم في فيلم الرعب النفســي 

.”rate Animals

وكتب  الفيلم،  إخــراج  برايس  باتريك  يتولى 
السيناريو الخاص به سام برين، ويشارك في 
هيلمز  إيــد  النجوم:  مــور،  جانب  إلــى  بطولته 
وجيسيكا ويليامز ومارثا كيلي وكارات سوني 
ونــســيــم بــيــدراد وكــالــك ورثـــي ودان يــاكــدل 
وجينفر كيم. وتلعب مور دور المديرة لوسي، 
ــتــي تــأخــذ مــوظــفــي شــركــتــهــا فـــي مــغــامــرة  ال

تصنع  التي  الشركة  مقر  نفس  داخــل  خطيرة 
معاناة  الفيلم  قصة  وتــروي  مشبوهة.  أغذية 
تنفيذ  على  لوسي  تجبرهم  الذين  الموظفين 
معسكر داخل الشركة، في الوقت الذي تحدث 
للبقاء  أن يصارعوا  بالخارج، وعليهم  عاصفة 
في هذه الظروف القاسية، حتى لو كان الثمن 
ويتعرض  الطعام.  نفد  إذا  البشر  لحوم  أكــل 

نفسية  لضغوط  معسكرهم  خالل  الموظفون 
أخطائهم  بــكــل  لــالعــتــراف  تضطرهم  كــبــيــرة 
باللحوم  الــخــاصــة  الــشــركــة  فــضــائــح  وكــشــف 
الحقائق  وتــصــبــح  تنتجها،  الــتــي  واألغـــذيـــة 
الفيلم  الجميع. ويقدم  أمام  جميعها مكشوفة 
تـــســـاؤال كــبــيــرا عــمــا ســيــفــعــلــه مــجــمــوعــة من 
األشخاص المتخاصمين في العمل إذا جمعهم 
ظرف قاهر، وعليهم أن يتواصلوا مع بعضهم 
ــتــســاعــدوا واضــعــيــن خــالفــاتــهــم  ــبــعــض، وي ال
بعيدا، حتى يخرجوا من أزمتهم. ويكون ثمن 
جميع  تتكشف  إذ  غاليا،  األزمــة  من  الــخــروج 
الــخــيــانــات والــتــالعــبــات الــمــرعــبــة، ويــتــم في 
النهاية إنشاء تحالف موحد ضد عدو مشترك 
Corporate Ani� وفــي  لوسي.  المديرة  “هو 

سبيرز  بريتني  العالمية  المغنية  تعود   ”mals
في  تظهر  عاما، حيث   17 غياب  بعد  للسينما 
مشهد يرتبط بهوس أحد شخصيات الفيلم بها 
 ”Corporate Animals“ كفنانة حقيقية. فيلم
دور  إلــى  وسيخرج  دقيقة،  و26  ساعة  مدته 

العرض السينمائي في أبريل المقبل.

ما يفعله مجموعة من المتخاصمين إذا جمعهم ظرف قاهر

Corporate Animals

علــى الرغــم من دخوله عقده ال6، فإن نجم الممثل األميركي 
بروس ويليس ال يزال يلمع في فضاء الســينما العالمية، فما 
قدمه على طول مســيرته الســينمائية من أدوار مختلفة أهله 

ألن يتربع على عرش القلوب، قبل شباك التذاكر. 

ــر  األكـــبـ االبـــــــن  ــو  ــ هـ  -  
ويليس،  ديفيد  للسيد 
جندي أميركي، ولسيدة 
ــيــن،  ــمــانــيــة تـــدعـــي مــارل أل

تعمل في إحدى البنوك.
الثانوية  من  تخرجه  بعد   -  
عمل كحارس أمن في إحدى 
ثم  النووية،  الطاقة  محطات 
لفترة  نـــــادالً، والــتــحــق  عــمــل 
ــا في  ــدرامــ ــ وجـــيـــزة بــقــســم ال
جامعة والية مونتكلير بوالية 
نـــيـــوجـــيـــرســـى األمـــريـــكـــيـــة، 
وانتقل  مبكرًا،  غــادرهــا  ولكنه 
إلى مدينة نيويورك، وتوجه بعدها 

إلى والية كاليفورنيا. 

 - خاض ويليس أول تجربة احترافية 
بين  مــن  اختير  عندما  مسيرته  فــي 
3000 شخص، للمشاركة بالتمثيل في 
مسلسل موناليت وهو مسلسل هزلي 
شــيــبــارد،  بــجــانــب سيبيل  رومــانــســي 
وقــدم دور مخبر خاص واثــق بنفسه 
مغرور يدعى ديفيد أديسن وذلك عام 

1985
الموسيقية  األعـــمـــال  بــعــض  ــدم  قـ  -  
فـــي مـــســـارح بـــــــرودواي، ومـــن هــنــاك 
أدوار  فــي  ثــم  التلفزيون،  إلــى  انتقل 
ثانية بالسينما، وكانت أولى خطواته 
المحقق  دور  إليه  أسند  حين  وأهمها 
 Die“ جون مكلين”، وذلك عبر سلسلة“
Hard” وحقق نحاحًا نقديًا وجماهيريًا 

مما  أكــشــن،  لفيلم  بالنسبة  أســطــوريــًا 
كواحد  مباشرة  ويلس  بــروس  وضــع 

من صفوة نجوم هوليوود
أفـــالم  بــيــن  شــديــد  بــنــجــاح  وازن   -  
وأفــالم  أكــشــن،  كنجم  تثبته  تجارية 
فنية يعتبر بعضها من أهم ما قدمت 
 Pulb“ مقدمتها  وفـــي  الــتــســعــيــنــات، 
ثورمان  وأومــا  ترافولتا  مع   ”fiction

وصامويل ال جاكسون.
 - كان بروس ويليس يمارس رياضة 
الـــمـــصـــارعـــة فـــي مــرحــلــة الــمــدرســة 
إصابته  بعد  اعتزلها  ولكنه  الثانوية، 
خضوعه  استلزمت  والتي  كتفه،  في 

لجراحة.
 - شكل ثنائيا ناجحا مع النجمة ديمى 
عام  إلــى   1987 السابقة  زوجته  مــور 

2000
 - متزوج من الممثلة إيما هيمنج منذ 
2009 وحتى اآلن ولديه منها طفالن.

بعــض أفالمــه الفنيــة من أهــم مــا قدمت التســعينات

ما ال تعرفونه عن نجم األكشن بروس ويليس
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عليك النظر إلى حياتك الصحية بشكل أفضل.

المقبل من األيام يجب أن يكون أكثر تنظيمًا.

تكون المعنويات مرتفعة والوعود كثيرة.

دورة جديدة في هذه األثناء وتستعيد حيويتك.

تتخلص من متاعب صحية عابرة.

تستعيد نشاطك للقيام بما اعتاده اآلخرون منك.

تكون اكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية.

 تتبادل اآلراء مع أشخاص قادرين على نصحك.

كن حريصًا على أن تنام الساعات المطلوبة.

تجنب بعض الثرثرة وال تعرها أهمية كبيرة.

دقق في التفاصيل وخصص الوقت لدراسة الملفات. 

يكافئك الحظ على تفهمك األمور بشكل هادئ.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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إجراء انتخابات الكنيست 
السابع عشر، والشرطة 

اإلسرائيلية في 
القدس تغلق 

المسجد األقصى 
وتمنع المصلين المسلمين 
من أداء صلواتهم فيه بحجة 

الخوف من التوتر.

كشفت الفنانة منى زكي، 
أنها دائًما تحرص على 
حضور عروض األزياء 
العالمية لمعرفة آخر ما 

وصلت إليه الموضة 
موضحة، أن رؤية مثل 

هذه العروض هي من 
ثقافة الفنان.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تدشــين كتاب يوثق منجزات الفنان الكبير مــن إعداد خالد الرويعي

“مذاق التجربة” تسلط الضوء على مسيرة خالد الشيخ

اســتضاف متحف البحرين الوطني مســاء يوم الثالثاء الموافق 26 مارس 2019، ندوة “مذاق التجربة”، وهي جانب من تكريم وتســليط الضوء على المســيرة اإلبداعية للفنان خالد 
الشــيخ، الذي يعتبر واحًدا من الفنانين العرب االســتثنائيين الذين شــكلوا هوية الغناء العربي الحديث، بحضور كاًل من رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنت محمد 

آل خليفة  ومدير عام الثقافة والفنون بالهيئة الشيخة هال بنت محمد آل خليفة . 

والفنــان  الشــيخ  الفنــان خالــد  مــن  النــدوة كل  فــي  شــارك 
محمــد حــداد. وتضمنــت الفعالية أيًضا تدشــين كتاٍب يوّثق 
منجــزات خالد الشــيخ الفنيــة، إذ قام بإعــداد الكتاب الفنان 

خالد الرويعي.
لبعــض مــن أغانــي خالــد الشــيخ  النــدوة اســتماع  شــهدت 
وحديًثــا مطــول حــول مســيرته االبداعيــة وعطــاءه الفنــي 
المســتمع  ذائقــة  علــى  التأثيــر  وكيفيــة  الحافــل  وتاريخــه 
حتــى أصبحــت موســيقاه مصــدر المهــم وبصمــة واضحــة 
المعالــم، وعــن إنجازاتــه فــي مســيرة 15 عامــا تقريبــا الــذي 
كرســها لــه ولغيــره )اكثر من 300 عمــل غنائي( ما بين أغاني 
ومهرجانات وأعمال موسيقية للمسرح والتلفزيون إذ كانت 

هذه األعمال محط أنظار الجميع. 
تنــاول الحديث أيًضا الســنوات الســت الماضيــة التي كرس 
فيهــا خالــد الشــيخ مشــروعه الغنائي للبحــث والتعرف على 
أشــكال جديــدة فــي عالم الموســيقى من خــال التعامل مع 
جميــع األصــوات، وإبــراز العديد مــن األشــكال الجديدة في 

الغناء من خال قوالب تلحين مختلفة. 
 وكيفية استطاعته نقل مفهوم الغناء الجماعي في األغنية 
إلــى أبعــاد مختلفــة مــن ماهــو عليــه، ففــي الســابق كانــت 
المجموعــة تــردد مــا يقولــه المغنــي، أمــا لــدى خالــد الشــيخ 
فأعضــاء المجموعــة كانــوا مــن روح العمــل وليســوا تابعين 
لــه، وأيضا مــدى تأثيره على األعمال المشــتركة ففي إحدى 
األعمــال )وجــوه( كان خالــد الشــيخ هــو الموســيقي الوحيد 
عربًيــا الــذي اســتطيع أن يعــرف ماهيــة قصيــدة النثــر حتى 
النــص  يــدرك معنــى أن يتحــول  إلــى أغنيــة، وان  يحولهــا 
المضمــور إيقاعًيا إلى موســيقى مدهشــة ومبهجة ومعذبة، 

وكيفيــة إخــراج المعانــي بإنتــاج موســيقي وصوتــي وهــي 
الثقافة التي جعلت خالد الشيخ يدرك ما يدركه اآلن.

كّنــا  “كلمــا  الغنائــي  الحفــل  تســبق  النــدوة  هــذه  أن  يذكــر 
بقربــك” والذي يســتضيفه مســرح البحرين الوطنــي تكريًما 
الثقافــة واآلثــار  الشــيخ تحــت رعايــة هيئــة  للفنــان خالــد 
الخميــس 28 مــارس الجــاري ضمــن مهرجــان ربيــع الثقافــة 
الرابــع عشــر، حيــث يطل الفنان خالد الشــيخ علــى جمهوره 
بمرافقــة فنانين بحرينيين شــباب بمصاحبــة فرقة البحرين 
للموسيقى بقيادة المايسترو خليفة زيمان، وقد اختير لهذا 
الحفــل عنــوان: “كلمــا كّنــا بقربك” نظــًرا إلى ارتباطــه بعبارة 
“كّلمــا كنــت بقربــي” التي تعيد المســتمع العربي بشــكٍل عام، 

والخليجي بشكٍل خاص، الظهور األول للفنان.
يذكــر بأن هذا الحدث يجيء ضمــن “مهرجان ربيع الثقافة” 
القائــم حتــى نهايــة أبريــل المقبــل، والــذي يحظــى برعايــة 

ذهبيــة مــن مجموعــة gfh الماليــة، بنــك البحريــن الوطنــي 
ومؤسسة تمكين وبتلكو. أما الداعمون الفّضيون للمهرجان 
فهــم شــركة ألمنيــوم البحريــن ألبــا، شــركة مطــار البحريــن، 
شــركة  الكويــت،  البحريــن  بنــك  البحريــن،  الحــرة  الســوق 
هواوي لاتصاالت وشركة طيران الخليج. كما ويساهم في 
برنامــج المهرجــان عــدد من الســفارات لدى مملكــة البحرين 
وهــي ســفارات كل مــن إيطاليــا، اليابــان، كوريــا الجنوبيــة، 
فرنســا، ألمانيــا، ومصــر. ويمكــن االطــاع علــى الكثيــر مــن 
التفاصيــل المتعلقــة بفعاليــات المهرجــان عبر زيــارة موقعه 
اإللكترونــي www.springofculture.org. ولمواكبة أحدث 
األخبار حول ربيع الثقافة، يمكن متابعة الحســاب الرســمي 
فيســبوك  تويتــر،  إنســتغرام،  علــى   )springofculture@(
ويوتيــوب أو تحميــل تطبيق ربيع الثقافة الخاص باألجهزة 

الذكية.

الفنان خالد الشيخخالد الشيخ في ندوة “مذاق التجربة”

 2007
 اكتشاف كوكب 4 الدب األكبر.

 2014
ا لحلف شمال األطلسي. تعيين رئيس وزراء النرويج السابق ينس ستولتنبرغ أميًنا عامًّ

2015
بدء أعمال القمة العربية في شرم الشيخ بمصر وسط أزمات سياسية 

وعسكرية تشهدها المنطقة العربية.

2017
أمازون األميركية تستحوذ على شركة سوق.كوم اإلماراتية.

1998
البرلمان السوداني يقر الدستور.

22

نفــت الفنانة هيفاء وهبي صحة التحليــات التي ترددت مؤخراً 
حــول رفضها العمل مــع الممثل المصري أحمــد عز بالجزء 
الجديــد من فيلمه “والد رزق”. وأكدت أنها لم تكشــف ال خبر 
تقديــم عرض الــدور عليها وال اعتذارها عنــه. وبالتالي، ليس 
صحيحًا ما تردد أنها رفضت المشــاركة كضيفة شرف بسبب 

جــرأة الدور المعــروض عليها، ونفت ما ُنســَب لها تصريحات 
تقول “بأنها مســتاءة من تلقيها هذا العرض الذي ال يتناسب مع 

مشوارها”.

حددت الشركة المنتجة لمســرحية “الملك لير” موعد إطاق 
عــروض النســخة الجديدة منهــا بتاريخ 10 أبريــل المقبل. 
وهي تجمع ببطولتها الفنان يحيي الفخراني مع مجموعة 
كبيــرة مــن الفنانين منهم فــاروق الفيشــاوي، رانيا فريد 

شوقي، وريهام عبد الغفور.
وتقوم فرقة كايرو شــو بتجهيز العرض الجديد خال الفترة 

الحالية بالتزامن مع إطاق حملة دعائية ترويجية له. علمًا بأنه 
سُيقّدم 3 مرات أسبوعيًا باستثناء فترة أعياد الربيع.

تعود الفنانة عا غانم للســينما بعد غيــاٍب من خال فيلمها 
المؤجل “خط الموت” المقرر طرحه بالصاالت الســينمائية 
في األســبوع المقبل، حيث تقيم الشركة المنتجة للفيلم 
عرضًا خاصًا يــوم الثاثاء المقبل بأحد الصاالت الشــهيرة 

في القاهرة، ليكون استباقًا للعرض التجاري.
يشــار إلى أنهــا تغيب عن الوســط الفني منــذ أكثر من عام 

بســبب تواجدها في الواليــات المتحدة مع زوجهــا وبناتها. مع 
اإلشارة إلى أن الشركة المنتجة قد أبلغتها بموعد العرض.

عودة عالالملك ليرهيفاء تنفي

 علي حسين
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اســتمرارًا لألنشــطة الثقافيــة المقامــة في منطقة بــاب البحرين 
ضمــن برنامــج “الخامســة بتوقيــت البــاب”، تقيــم هيئــة البحرين 
للثقافــة واآلثــار أمســية فنــون شــعبّية تقدمها فرقــة دار الرفاع، 

في تمام الخامسة مساًء اليوم الخميس. 

فــي  الفعاليــة  هــذه  وتقــام 
شــهر  مــن  األخيــر  الخميــس 
مــارس، علــى أن يلتقــي الــزوار 
أبريــل  مــع  أخــرى  بفعاليــات 

المقبل.  
مســاء  الرفــاع  دار  وتقــدم 
تســتحضر  أمســية  الخميــس 
روائع فنّية من التراث الشــعبي 
المحلــي، تعيــد للذاكــرة أنماطــًا 
بهــا  اشــتهرت  غنائيــة  وفنــون 

البحرين.
يذكــر أن هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار كانت قد أطلقت سلسلة 
بتوقيــت  “الخامســة  فعاليــات 
إحيــاء  إعــادة  بهــدف  البــاب” 
منطقــة باب البحريــن التي تعد 
أحــد المعالــم الثقافيــة العريقــة 

في المملكة.

فنون شعبّية في “الخامسة 
بتوقيت الباب”



مسلسالت رمضان 2019 ُتعلن حالة الطوارئ

ارتدت النجمة الهندية بريانكا شوبرا ما ال يقل عن 4 أطقم مالبس  «
مختلفة، أظهرت أناقتها أثناء جولة ترويجية لها في نيويورك، بما في 
ذلك توقفها عند استوديوهات “أيه بي سي” من أجل حوار مع برنامج 

“ذا فيو”. وبّدلت النجمة 4 أطقم مالبس، من بينها طقم مفعم 
بالحيوية، وفستان شفاف باللون األسود به نقاط بيضاء اللون.

ُيعرض عدد كبير من المسلســالت خالل شــهر رمضان الكريم، وبســبب ضيق الوقت تم رفع 
معــدالت التصويــر فــي األعمــال ومنعــت اإلجــازات تماما، وأغلب هذه المسلســالت يســتمّر 
تصويرهــا خــالل الشــهر الكريــم، ومــن هــذه األعمــال مسلســل “زلزال” الــذي يقــوم ببطولته 
محمــد رمضــان، إذ رفــع مخــرج العمل إبراهيــم فخر معدالت التصوير لتصل إلى 17 ســاعة 
يوميا حتى يتم االنتهاء من العشر حلقات األولى لتكون جاهزة للعرض على الشاشات قبل 

رمضان بفترة كافية ليتفّرغ المخرج بتصوير باقي أحداث العمل.  

يأتــي مسلســل “حدوتــة مــرة” الــذي تقــوم 
ببطولته غادة عبدالرازق وهو آخر مسلســل 
َبــدء التصويــر فيــه، ورفعــت مخرجــة  تــم 
التصويــر  معــدالت  أحمــد  ياســمين  العمــل 
وتصويــر  يوميــا  ســاعة   20 إلــى  لتصــل 
المشــاهد الخارجيــة والداخليــة فــي وقــت 
غــادة  دخلتــه  الــذي  العمــل  وهــو  واحــد، 
عبدالــرازق منــذ شــهر تقريبــا، أمــا مسلســل 
ياســمين  ببطولتــه  تقــوم  الــذي  “حكايتــي” 
صبري في أول بطولة لها فتم رفع معدالت 
التصويــر لتصــل إلى 15 ســاعة يوميا وجار 
تصوير المشــاهد الخارجيــة والداخلية معا، 
ونفــس األمــر قامــت بــه مخرجــة مسلســل 
“زي الشــمس” كاملــة أبوذكــري لالنتهــاء من 

الحلقات األولى قبل بداية الشهر الكريم.
عبدالعزيــز  ياســمين  الفنانــة  وُتواصــل 
تصويــر مسلســلها الجديــد “الملكــة” والــذي 

رمضــان  منتصــف  حتــى  تصويــره  يســتمر 
نظــر إلى مــا يحتويــه العمل علــى مجموعة 
الفنــان  أمــا  المتشــعبة،  الموضوعــات  مــن 
تصويــر  مــن  تقريبــا  فانتهــى  كــرارة  أميــر 
الجــزء  “كلبــش”  مسلســله  أحــداث  نصــف 
الثالــث مــع المخــرج بيتر ميمــي والذي رفع 
معدالت التصوير حتى تصل إلى 18 ساعة 
يوميــا، والمسلســل أكثــر عمــل يحتوي على 
مطاردات كثيرة، بينما يســير المخرج رامي 
إمــام بخطــى ثابتــة في مسلســل “فالنتينو” 
الــذي يقــوم ببطولته الفنان عــادل إمام وتم 
تصويــر %50 مــن أحداثــه، وهــو المسلســل 
الذي سيســتمر تصويره خالل األيام األولى 
فقط من شــهر رمضــان بعدها يتفــّرغ رامي 
إمام لعمل المكســاج الخــاص بكل الحلقات، 
وتم منع اإلجازات من كل هذه المسلسالت 

حتى يتم االنتهاء بالكامل من التصوير.

الخميس
28 مارس 2019 
21 رجب 1440

23

tariq_albahhar

ــا بالدرجة األولى ولــم يعد يطــرح القضايا التي تهــم المواطن،  يــرى الفنــان البحرينــي القديــر مبــارك خميــس أن المســرح اليــوم أصبح تجاريًّ
فهو كفنان صاحب تاريخ يبحث عن المســرح الذي يرفعه وليس المســرح الذي يســقطه. كما بّين أيًضا أن هناك ممثلين وممثالت ال يعرفون 
أبجديات التمثيل، ولكن بســبب “الجمال” نجدهم في أدوار البطولة في المسلســالت الخليجية، والمنتجون يبحثون عن الربح على حســاب 

الجودة والرسالة الهادفة. “البالد” التقت بالفنان خميس في هذا اللقاء الذي حمل عواصف من الصراحة.

 ما جديدك؟ «

مشــاركتي في مسلسل “حكايات ابن الحداد” 
مــن تأليــف أحمــد الكوهجي وإخراج يوســف 
الكوهجــي، وهــو عمــل تراثــي فانتــازي وقــد 
أعجبــت بــه لعــدة أســباب أهمهــا أنــه يحتــوي 
على إســقاطات على واقعنا مثــل االنتخابات 
التــي  القضايــا  ومختلــف  المــرأة  وحقــوق 
يتناولهــا المسلســل عــن طريــق أهــل القريــة. 
نخبــة  مشــاركة  أيًضــا  العمــل  فــي  والجميــل 
مــن الفنانيــن البحرينييــن، بمــا فيهــم الفنــان 
الصديــق إبراهيــم بحــر رحمه هللا الــذي صّور 
عــدًدا مــن المشــاهد قبل أن ينقل إلــى الرفيق 

األعلى. 

ما الذي ينقص الساحة الفنية في  «
البحرين؟ 

واالهتمــام،  والتشــجيع  الدعــم  ينقصهــا   
وال  االســتمرار  يمكــن  ال  الدعــم  فبــدون 
التميــز، ليــس في المجال الفنــي وإنما في 
كافة المجاالت. الفن كالثقافة واجهة البلد 

ولكن مع األسف ليس هناك دعم كاف. 

هل نعاني من الشللية؟  «

نعم..الشــللية موجودة في ساحتنا الفنية 
وهي سبب تأخر المسرح، تجدها منتشرة 
بصــورة واضحــة فــي المســرح أكثــر مــن 
األعمــال التلفزيونيــة. فــكل جماعة تنحاز 
أعمــال  فــي  تشــترك  وال  مســرحها  إلــى 
المســارح األخــرى، وهــذا خطــأ وال يمكــن 
القبــول بــه فــي عالم الفــن، وهــذا أدى إلى 
نعيــد  أصبحنــا  بحيــث  ا  مســرحيًّ تأخرنــا 
ونكّرر نفس الوجوه التي تعتلي الخشــبة، 
وكل مســرح ال يريد تطعيم أعماله ببعض 

الوجوه من المسارح األخرى.
ا  كمــا أصبــح اتجــاه المســرح اليــوم تجاريًّ
بالدرجــة األولــى ولم يعــد يطــرح القضايا 
التي تهم المواطن، باستثناء األعمال التي 
تقــدم فــي المهرجانــات المســرحية، حيث 

التــي تعمــل علــى االختيــار، وحتــى  اللجــان 
هــذه األعمــال نــادًرا مــا يقبــل عليها المشــاهد 
العــادي، فهــي أعمــال تقــدم للنخبــة وينتهــي 
عمرها مع نهاية المهرجان. عكس مســرحيات 
“زمان” التي كانت تعرض ألكثر من أسبوعين 

والحضور الجماهيري يمأل الصالة. 
أتذكــر عندما قدمنا مســرحيتي “افــا يا عبيد” 
و”خميــس وجمعة” في الثمانينات وفي نفس 
الفتــرة تقريًبــا، امتألت الصالة عــن بكرة أبيها 
وأليــام طويلــة، حتــى أننــا اســتقبلنا جمهــوًرا 
مــن المملكة العربية الســعودية، فالعروض لم 
تتوقف واإلقبال الجماهيري ال يوصف، ولكن 

هل هذا ينطبق على مسرحيات اليوم؟ 

عمل تعتز به. «

هنــاك أكثــر من عمل منهم.. مسلســل “ســرور” 
“الســديم”  ومسلســل  “ســعدون”  ومسلســل 

ومسلســل “الفجــر المســتحيل” وغيرهــا وللــه 
الحمــد اســتطعت أن أتــرك بصمــة فــي تلــك 

األعمال وال يزال المشاهد يتذكرها. 

 أين أنت من المسرح؟ «

بدايتي كانت في المســرح، ولكن ما أشــاهده 
اليــوم مــن عــروض ليــس هــو المســرح الــذي 
أعرفــه وأطمــح إليــه. فأنا أبحث عن المســرح 
مفيــًدا  ويكــون  وقضيــة  هدًفــا  يقــدم  الــذي 
وليس مجرد عرض خال من أي معنى. أبحث 
عــن المســرح الــذي يرفعنــي وليــس المســرح 
الــذي يســقطني، فتجربــة 40 ســنة ال يمكــن 
أن أضحي بها بالوقوف على خشــبة المســرح 

للتهريج. 

ما نصيحتك للشباب؟ «

لقد تغير الزمن وعلى الشباب 

اليــوم أن يحفــر فــي الصخــر إذا كان يعشــق 
الفــن والمســرح عموًمــا. عليهــم بالصبــر عــّل 
وعسى يتغير اتجاه البوصلة ويحصلون على 

الدعم والتشجيع. 

حسب وجهة نطري... معظم  «
المسلسالت الخليجية التي تعرض 

اآلن “تافهة” وال جودة مطلًقا. تكرار 
نفس القضايا وتصنع ممثلين.. فما 

رأيك؟

وبقــوة،  معــك  أتفــق  نعــم 
الخليجيــة  المسلســالت 
التــي تعــرض اليــوم تافهــة، 
وكلهــا تقــدم نفــس القضيــة 
الممــل،  اإلطــار  وبنفــس 
وهناك تمطيط في المشاهد 
مــن أجــل ملء الفــراغ فقط 
الجــودة،  حســاب  علــى 
وهــذا شــيء طبيعــي كــون 
الربــح  عــن  يبحــث  المنتــج 
لتقديــم  ســعيه  مــن  أكثــر 
رســالة في العمل والمشــاركة 
عــن طريــق الفــن فــي خدمــة 
المجتمــع. ناهيــك عــن فــرض 
ممثلين وممثــالت ال يعرفون 
ولكــن  التمثيــل  أبجديــات 
بســبب “الجمــال” نجدهم في 
أدوار البطولــة... ممثلــة ليس 
لهــا عالقــة بالتمثيــل نجدهــا 
والســبب  بطولــة  دور  فــي 

“شــكلها حلــو”... إنهــا مأســاة بــكل مــا تحملــه 
الكلمة من معنى.

هل أنت راض عن رحلتك الفنية  «
الطويلة؟

الحمــد للــه راض بالرغــم مــن وجــود المطّبات 
والتعرجــات، واألعمال التي أعتز بها أكثر من 
األعمــال التي ندمت عليها. وخالل مســيرتي 
ال أذكــر أننــي قدمت عمالً هابًطــا وكل األدوار 
التــي تقمصتهــا قدمــت مــن خاللهــا الرســالة 

التي يود توصيلها المؤلف. 

 هل الفنان الخليجي مثقف ويعرف  «
ما يدور من حوله من قضايا؟ 

ليس الجميع وبعضهم ال يمكن أن تطلق عليه 
اســم فنان. وقلة من يمتلك الثقافة والمعرفة 
واإللمام بكل شــيء من حوله. هناك أشخاص 
ال تناقــش وال تعــرف أي شــيء، كل مــا تعرفه 
هــو قــراءة النــص والتحدث عن األجــر فقط. 
أشــخاص تحفــظ دورهــا فــي النــص وال تفكر 
والعالقــة  ودورهــا  الشــخصيات  بقيــة  فــي 

بينهما وال “تدري” عن أحداث المسلسل. 

أمنيتك. «

الدعــم والتشــجيع واالهتمــام، خاصــة والبحرين 
معروفــة بقــوة فنانيهــا وهــذا الــكالم ســمعته من 
الكثيــر مــن إخواننــا الفنانيــن الخليجييــن الذيــن 
قالوا لي بالحرف “انتو في التمثيل أحسن منا”.

“البالد” تحاور مبارك خميس

مبارك خميس: مسلسالت الخليجية أصبحت “تافهة”
ــنـــي ــريـ ــحـ ــبـ ــر الــــمــــســــرح الـ ــ ــأخـ ــ ــا تـ ــ ــب ــ ــّب ــ ــز س ــ ــي ــ ــح ــ ــت ــ ــة وال ــيـ ــلـ ــلـ ــشـ الـ

أسامة الماجد

أنا راض عن مشواريتركت بصمة في أعماليينقصنا الدعم والتشجيع واالهتمام

الشللّية موجودة في ساحتنا الفنية

فيلم “هنا لندن”
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سفينة صحار في مهرجان الساحل الشرقي

العمانيــة “صحــار”  الســفينة  ســتكون صــور 
مهرجــان  زوار  أمــام  مــرة  ألول  معروضــة 
الساحل الشرقي للتراث البحري في المنطقة 
الشرقية بالسعودية بنسخته السابعة، وذلك 
للمتحــف  البحــري  القســم  مقتنيــات  ضمــن 
العمانــي المشــارك بالمهرجــان، حيــث تظهــر 
الصور الســفينة “صحــار”، والتي صنعت من 
الخشــب واســتخدم في صناعتهــا 140 طنا 
مــن األخشــاب وبحبــال صنعــت مــن قشــور 
ثمــار جــوز الهنــد وبــا محــركات ميكانيكية 
وعلــى  مســقط  مــن  وانطلقــت  بخاريــة،  أو 
متنها 20 بحارا إلى أن استقرت في كانتون 
ثمانيــة  بلغــت  مــدة  فــي  الصيــن  بجهوريــة 
أشــهر ونصــف الشــهر. وكانــت الســفينة قــد 
أبحــرت مــن مســقط فــي الثالث والعشــرين 
مــن نوفمبــر العــام 1980 لتقطــع 6000 ميل 
بحــري، وتصل إلى مدينــة كانتون “جوانزو” 
الصينيــة فــي العاشــر مــن يوليــو 1981 بعــد 
وســيريانكا  الهنــد  موانــئ  علــى  ت  مــرَّ أن 

وإندونيسيا وماليزيا.

حمــود  العمانــي  المتحــف  علــى  المشــرف 
ألعمرانــي، أشــار أن المتحف يضــم مقتنيات 
تراثية تســتخدم في إبحار الســفن وصنعت 
ذات  الخشــبية  للســفن  الماضــي  فــي 
بعــد  حاليــا  اســتخدامها  يتــم  األشــرعة،وال 
تطــور التقنيــة، وأن المقتنيــات المعروضــة 
اندثــرت وأصبحت نادرة؛ لتلــف الكثير منها 
بعد مرور عقود من الســنين عليها أو قرون، 

وكان ذلك سبب فيما بعد بارتفاع ثمنها.
وأضــاف العمرانــي بأن ما يميــز المتحف هو 
تعــدد بعــض المقتنيــات واالســتخدام واحد 
وذلــك بحســب عمــر القطعــة فعلــى ســبيل 
يســتخدم  الــذي  البحــري  “الكمــال  المثــال 
العربــي  الكمــال  فمنــه  النجــوم،  لقياســات 
الكمــال  المتحــف  فــي  يوجــد  كمــا  القديــم 

تــم اســتحداثه قبــل عــدة  الــذي  األوروبــي 
قــرون فــي أوروبــا كتطويــر للكمــال العربي، 
والساعة الرملية العربية في المتحف، والتي 
اســتخدمت في القرن الثاني عشــر والثالث 
عشــر وتختلف مدة الساعات الرملية، فمنها 
مدتها ثاث ساعات وأخرى ساعتين، ومنها 
أقــل مــن ذلــك، مضيفــا أن المتحــف يحــوي 
والنــادرة  القديمــة  المقتنيــات  مــن  الكثيــر 
قبــل.  ذي  مــن  الــزوار  يشــاهدها  لــم  التــي 
وينظم المهرجان مجلس التنمية السياحي، 
بالتعــاون مــع الجهات الحكوميــة والخاصة، 
ويقــام فــي متنــزه الملــك عبــدهللا بالواجهة 
البحريــة فــي كورنيــش الدمــام برعاية أمير 
المنطقــة الشــرقية صاحــب الســمو الملكــي 

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

أظهــرت نتائج دراســات أجراهــا علماء 
بالتعــاون مــع أطبــاء  جامعــة هارفــارد 
بريغهــام،  فــي  النســائي  المستشــفى 
الذيــن  األشــخاص  أن  االربعــاء،  أمــس 
يتناولــون الفلفــل الحــار تــزداد عندهــم 
فرصــة العيــش فتــرة أطــول. وشــملت 
الدراســة أكثــر مــن 487 ألــف شــخص، 
أعمارهم 79-30 ســنة، واســتمرت سبع 
سنوات في إطار برنامج بحوث الصين 
الوطني. وســجلت خال فترة الدراسة 
أكثــر مــن 20 ألــف حالــة وفــاة، وتبيــن 
أن عمــر الذيــن يتناولــون الفلفــل الحــار 
يــزداد بنســبة %14-12 مقارنــة بالذين 

ال يتناولونه.

وباعتقاد الخبراء، يساعد وجود  «
الفلفل الحار في النظام الغذائي 

على تخفيض خطر الموت 
بسبب السرطان وأمراض القلب 

واألوعية الدموية ومشكالت الجهاز 
التنفسي.

دراسة: تناول 
الفلفل الحار 
يطيل العمر

مفاجــأة صادمــة كمــا وصفتها صحيفــة الـ “ديلي ميــل” البريطانيــة، بإنجاب امرأة 
توأما من أبوين مختلفين.

صينيــة  امــرأة  فــإن  الصحيفــة،  وبحســب 
ليســا  أنهمــا  إال  )ذكريــن(،  توأمــا  وضعــت 
تحليــل  بعــد  األم  واعترفــت  متشــابهين، 
الحمــض النووي للطفليــن، أنها أقامت عاقة 

جنسية عابرة مع رجل آخر غير زوجها.
وأنكرت الزوجة في البداية، واتهمت زوجها 
بتزويــر نتائــج التحاليل، إال أنها أمام إصراره 

عليهــا  كان  التــي  الشــديدة  الغضــب  وحالــة 
اعترفــت بإقامــة عاقــة جنســية عابــرة مــع 
رجــل آخــر. وأشــارت الـــ “ديلــي ميــل” إلى أن 
التــوأم الــذي يولــد مع آباء مختلفيــن هو أمر 
نادر الحدوث للغاية، ويعرف باسم “االمتداد 
الفوقــي المغاير”،  وقالــت الصحيفة إن هناك 

حاالت مماثلة تم تسجيلها في الصين.

تلقى رجل أســترالي، وصف بأنه األقوى حظا في العالم، أخبارا مذهلة في اليانصيب بعد 30 
عاما من شراء البطاقات، بعدما اشترى من منفذين مختلفين بطاقتين فازتا بالجائزة األولى.

وبحســب صحيفــة “الغارديــان” البريطانيــة، 
فقــد حصــل الرجل علــى أكثر مــن 46 مليون 
)33 مليــون دوالر أميركــي(  دوالر أســترالي 
بعد فوزه في اليانصيب مرتين في الســحب 
نفســه. وتقول الصحيفة إن الرجل، وهو من 
مدينــة ملبــورن، نســي أنــه اشــترى بطاقتين 
للمشــاركة في هذا الســحب الــذي أجري يوم 

الثاثــاء. ونقلــت الغارديــان عــن المتحدثــة 
باســم جائــزة اليانصيــب: “عندمــا وصلنا إلى 
رجــل ملبورن إلعامــه بأنه فاز بهذه الجائزة 
الضخمــة، كان غافــاً تماًما عن حقيقة أنه لم 

يفز مرة واحدة، بل مرتان”. 
وأشــارت إلــى أن الرجــل “اعتقــد أنه اشــترى 

تذكرتين لسحبي يانصيب مختلفين”.

 امرأة تلد توأما من أبوين مختلفين

 “فوز مزدوج” بـ 33 مليون دوالر

مشاركات في مسابقة “ملكة جمال 
روسيا 2019” في موسكو.

شــهدت الشاشــة اللبنانية اشتباكا كاميا، بين مغٍن سوري، وناشط إعامي ومعد 
برامــج لبنانــي، مباشــرة علــى الهــواء، أمــا الســبب فـــ “الجــوالن المحتــل” والنظام 

السوري.
وفــي التفاصيــل، اســتضاف أحد برامــج المنوعات اللبنانية المغني الســوري علي 
الديك، وفي معرض تعليقه على إعان الرئيس األميركي ســيادة إســرائيل على 
الجوالن، أكد الديك أن الجوالن أرض سورية، وال يمكن للسوريين القبول بذلك.

فيمــا قاطعــه، اإلعامــي ســام الزعتــري، قائــاً: “النظــام الســوري بــاع الجــوالن 
إلســرائيل” مــا اســتفز الديــك، فاحتد وراح يرد بشــيء من العصبيــة، وراح يقول 
بصوت عال: اسمح لي أنا ما بحكي عن دولتك، ما حدا يحكي عن دولتي، ممنوع 
الحكــي...” واســتدعى هــذا الجو مــن التوتر، تدخل مقــدم البرنامــج للتهدئة، في 

حين اعترض الزعتري على رد الضيف، وانسحب من الحلقة.

وعلى إثر هذا التشنج الكالمي، اشتعلت حسابات لبنانية على تويتر  «
بهاشتاغ #سالم_الزعتري، تحية لشجاعته، في حين تضامن آخرون 

مع الديك، في تجل واضح النقسام الساحة اللبنانية بين مؤيد 
للنظام السوري بشكل عام ومعارض له. يذكر أن الديك الذي اشتهر 

باللون الشعبي السوري، ال سيما أغنية “الحاصودي” التي انتشرت 
بشكل واسع قبل سنوات عديدة، يعد من أكبر المؤيدين لألسد.

اشتباك لبناني سوري على الهواء

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مسلسالت تجارية

حاز منشور بعنوان “مبارك خميس: 
المسلسات الخليجية التي تعرض 
والتحيــز  الشــللية  تافهــة...  اليــوم 
البحرينــي”  المســرح  تأخــر  ســبب 
أعلــى معدل تفاعل على إنســتغرام 
المســتخدم  وقــال  أمــس.  “البــاد” 
“كام   @ebrahim19701978
أصبحــت  فعــا  جــدا...  جميــل 
اليــوم،  تجاريــة  كلهــا  المسلســات 
والهم الوحيد للفنان والفنانة األجر 

المادي فقط ال غير”.

أمــس  األوروبيــون،  النــواب  صــّوت 
الثاثــاء، لصالح إلغاء تغيير التوقيت 
الربيــع  فصلــي  بحلــول  الموســمي 
العــام  مــن  اعتبــارًا  والخريــف، وذلــك 
القانــون  مشــروع  ويتــرك   .2021
هــذا، الــذي حصــل علــى 410 أصــوات 
مؤيدة مقابــل 192 صوتًا معارضًا في 
البرلمــان األوروبــي أثناء جلســة عامة 
لــه في ستراســبورغ، الخيار لكل دولة 
بيــن البقــاء على التوقيت الشــتوي أو 

الصيفي.

ويثير تغيير التوقيت الذي اعُتمد  «
في األصل من أجل توفير الطاقة، 

في االتحاد األوروبي، معارضة 
شديدة منذ سنوات. إذ يتحدث 

منتقدوه عن آثار سلبية له على 
النوم والصحة وحتى على حوادث 

السير فضاًل عن غياب االقتصاد 
فعليًا في الطاقة. وتنتقل أوروبا 

يوم األحد المقبل إلى التوقيت 
الصيفي.

تعانــي فتــاة بريطانيــة مــن مدينــة ليســتر 
مــن مرض نادر يجبرهــا على النوم مدة 22 

ساعة في اليوم.
وتقــول الطالبــة الجامعيــة، رودا رودريغيز 
ديــاز )21 ســنة( المصابــة بمتازمــة كاين-

ليفيــن النادرة، في حديث لصحيفة “مترو” 
إن “الحيــاة تمــر مــن دونهــا”، وتضيــف أن 
“هــذا الواقــع يؤلمنــي جــدا، فعندمــا أنهــض 
أســبوع  لمــدة  الحيــاة  خــارج  أننــي  وأدرك 
يزعجنــي ذلــك جــدا. وأحيانا، تســتمر نوبة 
المــرض لمــدة ثاثــة أســابيع متواصلــة، ال 
لقضــاء حاجتــي  إال  الســرير خالهــا  أتــرك 

وتناول بعض الطعام والشراب”.

وفي عام 2018، أصدرت الجامعة  «
قرار فصل الفتاة ألنها لم تناقش 
المشاريع الصفية المطلوبة في 

الوقت المحدد، ولم تكن حاضرة في 
االمتحانات. ولكن بعد مراجعتها 

للطبيب المختص وتشخيص مرضها، 
ألغي قرار فصلها وسمح لها بإعادة 

البرنامج الدراسي للسنة الثانية.

أوروبا تنهي 
تغيير التوقيت 

بدءا من 2021

مرض نادر يجبر 
فتاة على النوم 
22 ساعة يوميا

ممــن  المنحرفيــن  وأولئــك  “فيســبوك”  تتبــع صفحــات  علــى  بريطانيــة  امــرأة  عكفــت 
يصطادون األطفال صغار الســن، الذين تصفهم بأنهم حيوانات مفترســة، لتصبح هي 
مــن يصطادهــم ويقدهــم للعدالــة باإلبــاغ عنهــم لتضمن نمــو ابنتها في عالــم خاٍل من 

المتحرشين الذين يرسلون صورهم العارية المقززة عبر اإلنترنت.

الـــ31  أنشــأت جــو ســتوبس ذات  وقــد 
عامــا مجموعتهــا التــي أســمتها الحماية 
األبويــة عبــر اإلنترنــت، ونفــت أن تكون 
أنشــطة المجموعة بمثابــة فخ، قائلة إن 
أول اتصال واجتماعات دائما ما يبدأها 
مرتكب الجريمة، حيث يهدف المشروع 
ومقاطــع  الصــور  مشــاركة  إيقــاف  إلــى 

الفيديو غير المناسبة لألطفال.
مــا إن يطلب المتحرش االجتماع، تقوم 
المجموعة بتحديد موقع للقاء، ويقابله 
ويتــم  جمعوهــا  التــي  باألدلــة  الفريــق 

تصوير العملية وإباغ الشرطة قبلها.
وتقول ســتوبس “نحــن نعمل مع خبراء 
الســامة فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا 
في ذلك مجلســنا االستشــاري للســامة؛ 
وتقديــم  باســتمرار  عملياتنــا  لتحســين 

الجناة إلى العدالة”.

أم تصطاد الرجال على “فيسبوك” لتعاقبهم

ا باللون “المرجاني الحيوي”  دار “ايليزابيتا فرانكي” االيطالية تقدم زيًّ
لربيع أكثر عصرية وأناقة.

جو ستوبس

السنة الحادية عشرة - العدد 3817

الخميس
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21 رجب 1440

 بدور المالكي

ترجمة سيد محمد المحافظة
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