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جاللة 
الملك يعقد 

مباحثات 
مع رئيس 
جمهورية 

هنغاريا  في 
بودابست

بودابست - بنا

عقــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد 
بن عيســى آل خليفة، ورئيس جمهورية هنغاريا 
الصديقــة يانــوش أدير مباحثات في بودابســت 
بيــن  التعــاون  تعزيــز  ســبل  علــى  ركــزت  أمــس 
البلدين الصديقين في مختلف المجاالت إضافة 
إلى التطورات الراهنة على الساحتين اإلقليمية 

والدولية والقضايا ذات االهتمام المشترك.
وأكــد جاللتــه أن العالــم بحاجة ماســة اآلن أكثر 
مــن أي وقــت مضــى إلــى اتخــاذ خطــوات فعالة 
فــي معالجــة التغير الســريع في المنــاخ، وكذلك 

فــي  العالــم  يواجهــه  الــذي  التحــدي  إدارة  فــي 
موضوع المياه. 

ودعــا جاللــة الملــك والرئيس الهنغــاري إلى عقد 
فــي  المشــتركة  االقتصاديــة  اللجنــة  اجتمــاع 
أقــرب وقــت ممكــن؛ تفعيالً لمذكــرة التفاهم في 

مجــال التعاون االقتصــادي والفني الموقعة بين 
البلدين، وإلى مزيد من التشــاور والتنســيق بين 
الجهــات المختصــة فــي البلديــن لالســتفادة من 

تجاربهما الناجحة في مختلف المجاالت.
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أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
أهميــة القطــاع العقاري في المنظومة االقتصادية؛ باعتباره رافدا اقتصاديا 

واستثماريا مهما.
ولفــت ســموه إلــى أن االســتثمار العقــاري فــي البحريــن ناجــح وآمــن، وأن 
الحكومــة تســعى لتذليــل العقبــات أمــام التطويــر العقــاري وتســهيل عمليــة 
االســتثمار فيــه، وحرصــت علــى أن تكــون التشــريعات المرتبطــة بالشــأن 

العقاري مواكبة مع التطورات المحلية والعالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأكــد ســموه أن التطــور العمراني يعــد ميداًنا للتنافس بين الدول ومقياًســا 
لمــدى نجاحهــا فــي تحقيــق التنميــة الحضريــة المســتدامة واللحــاق بركــب 
الحداثــة والتقــدم، وإننــا فــي مملكــة البحريــن نفتخــر بمــا يتميز بــه القطاع 
العقاري من جاذبية اســتثمارية تعكس قوة االقتصاد الوطني وقدرته على 

التطور.
وكان ســموه، قــد تفضــل صباح أمس فشــمل برعايته الكريمــة حفل افتتاح 
معــرض الخليــج للبنــاء ومعــرض الخليج للعقــار ومعرض الخليــج للديكور، 
الذي تنظمه شــركة الهالل للمعارض والمؤتمرات في مركز البحرين الدولي 
للمعــارض والمؤتمــرات، ويشــارك فيــه حوالــي 140 عارًضــا مــن 19 دولــة، 
بحضــور عــدد مــن الــوزراء وكبــار المســؤولين والســفراء ورجــال األعمــال 

والصحافة واإلعالم.

االستـثـمـار الـعـقـاري في البـحـريـن نـاجـح وآمـن
الوطنــي االقتصــاد  قــوة  اســتثمارية تعكــس  بجاذبيــة  يمتــاز  القطــاع  الــوزراء:  رئيــس  ســمو 

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء في جولة بمعرض الخليج للعقار 2019  )10 - 05 - 04(

تمويل مشروع 
“سعادة” بـ 4.5 

مليون دينار 

الشاعر: 99 % 
إنجاز البنية التحتية 

بديار المحرق 

بدء بناء أبراج 
“غولدن غيت” 

الشهر المقبل 

عقد اجتماع اللجنة االقتصادية 
المشتركة مع هنغاريا في أقرب وقت



تلقــى ولــي العهــد نائب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، برقيــة شــكر من 
البحريــن  غــاز  شــركة  نقابــة  رئيــس 
ســموه  لتشــريف  )بناغــاز(؛  الوطنيــة 
حفــل تدشــين مشــروع مصنــع الغــاز 

الثالث بحقل البحرين.
عــن  “بناغــاز”  نقابــة  رئيــس  وأعــرب 

الســمو  صاحــب  يوليــه  لمــا  تقديــره 
الملكــي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
مــن اهتمــام متواصــل لدعــم وتطوير 
المملكــة  فــي  التنمويــة  المشــاريع 
والغــاز  النفــط  قطــاع  فــي  خصوصــا 
والــذي سيســهم فــي زيــادة اإلنتاجية 
علــى  والنمــاء  بالخيــر  تعــود  التــي 

الوطن والمواطن.
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عقــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد 
بن عيســى آل خليفة، ورئيس جمهورية هنغاريا 
الصديقــة يانــوش أديــر مباحثات في بودابســت 
بيــن  التعــاون  تعزيــز  ســبل  علــى  ركــزت  أمــس 
البلدين الصديقين في مختلف المجاالت اضافة 
إلى التطورات الراهنة على الســاحتين االقليمية 

والدولية والقضايا ذات االهتمام المشترك.
وأعــرب جاللــة الملــك فــي مســتهل اللقــاء، عــن 
خالــص الشــكر للرئيــس يانــوش أديــر علــى كــرم 
جاللتــه  منوهــا  االســتقبال  وحفــاوة  الضيافــة 

البلديــن  بيــن  تجمــع  التــي  الطيبــة  بالعالقــات 
خــالل  التأكيــد  وتــم  الصديقيــن.  والشــعبين 
المباحثــات على أهميــة تطوير العالقات الثنائية 
بيــن البلديــن واالنتقــال بهــا إلى آفــاق أرحب بما 
يســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
لصالــح البلديــن والشــعبين الصديقيــن وتوســيع 
آفــاق التعاون في المجاالت كافة وخصوصا في 

القطاعات البيئية واالقتصادية واالستثمارية.
وأشــاد جاللــة الملــك بالــدور الكبيــر الــذي يلعبــه 
الرئيــس الهنغــاري فــي دعــم قضايــا االســتدامة، 
مؤكــدا جاللته أن العالم بحاجة ماســة اآلن أكثر 

من أي وقت مضى إلى اتخاذ خطوات فعالة في 
معالجــة التغيــر الســريع فــي المنــاخ، وكذلك في 
إدارة التحــدي الذي يواجهــه العالم في موضوع 
الميــاه. وهنــأ جاللتــه الرئيــس أيدر علــى تعيينه 
بالميــاه  المعنــي  المســتوى  الرفيــع  الفريــق  فــي 
التابــع لألمــم المتحــدة، مشــيدا بجهــود الرئيــس 
المؤثــرة فــي المحافظــة علــى موضــوع التغييــر 
المناخي على رأس جدول األعمال في المحافل 

اإلقليمية والدولية.
بمــا اتخذتــه  اللقــاء  الملــك خــالل  ونــوه جاللــة 
مملكــة البحريــن مــن خطــوات لتحقيــق أهــداف 

التنمية المســتدامة التابعة لألمم المتحدة أهمها 
برنامــج  فــي  األهــداف  هــذه  مــن   % 78 إدراج 
عمــل الحكومــة بهدف تحقيــق متطلبات التنمية 
المســتدامة، مشــيرا الى الدور الكبيــر الذي يقوم 
بــه المجلــس األعلى للبيئة وهو الهيئة الرئيســية 
وكذلــك  المنــاخ،  تغييــر  قضايــا  بــإدارة  المكلفــة 
اللجنــة الوطنيــة المشــتركة لتغيــر المنــاخ، التــي 
تناقــش وتتخذ القرارات بشــأن جميع األنشــطة، 
والمشــاريع، والبرامج المتعلقــة بتغير المناخ في 
البحريــن.. كمــا أن مملكــة البحريــن مــن الــدول 
التــي وقعت وصادقت على اتفــاق باريس لتغير 

المناخ وقدمت مبادراتها للتكيف والتخفيف من 
ظاهرة تغيير المناخ إلى سكرتارية اإلتفاقية.

ودعــا جاللــة الملك والرئيــس الهنغــاري الى عقد 
اجتماع اللجنة االقتصادية المشــتركة في أقرب 
وقــت ممكــن تفعيــالً لمذكــرة التفاهم فــي مجال 
التعاون االقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، 
وإلــى مزيد من التشــاور والتنســيق بين الجهات 
المختصــة فــي البلدين لالســتفادة مــن تجاربهما 
الناجحــة فــي مختلــف المجــاالت وخصوصا في 
مجاالت التنمية المستدامة والسياسات المتبعة 
لضمــان التــوازن والتكامــل بيــن التزامــات تغيــر 

المنــاخ واالحتياجــات االقتصاديــة واالجتماعية 
للتنميــة المســتدامة، وتعزيــز السياســات البيئــة 
بمــا يســهم فــي الحد مــن تغييــر المنــاخ، وغيرها 
مــن المجــاالت. حضــر اللقــاء الممثــل الشــخصي 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الجاللــة  لصاحــب 
الشــباب ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وزيــر الديــوان الملكــي الشــيخ خالــد 
بــن أحمــد بــن ســلمان آل خليفــة، وزيــر المتابعــة 
بالديــوان الملكي الشــيخ أحمــد بن عطية هللا آل 
خليفــة، وســفير مملكــة البحريــن لــدى جمهورية 

هنغاريا عبدهللا عبداللطيف.

جاللة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية هنغاريا 

بودابست - بنا

العاهل ورئيس هنغاريــا يبحثــان سبــــــــــــل تعزيـز التعـاون والتطـورات الدوليـة

البحرين نموذج في ترسيخ قيم التسامح
ســـمو نائـــب الملـــك يشـــيد شـــاد باإلســـهامات اإلنســـانية لألســـقف كريســـتوفر

أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أن 
مملكــة البحرين وما جّســدته من قيم التســامح 
واالنفتــاح علــى اآلخــر، التــي أرســى قواعدهــا 
ا يحتذى  اآلباء واألجداد، جعلها نموذًجا حضاريًّ
بــه فــي تعزيرها لهذه القيم التــي أصبحت نهًجا 
يســير عليــه أبنــاء الوطــن، الحتضانهــا مختلــف 

األديان والثقافات عبر تاريخها الطويل.
 وأشــار ســموه إلــى مــا قامــت بــه المملكــة مــن 
األديــان  بيــن  التســامح  مــن  عــززت  مبــادرات 
والحضــارات، والتعدديــة الثقافيــة، وترســيخها 
لمفهوم السالم والمحبة والتقارب بين الشعوب، 
البــالد صاحــب  وهــو مــا يحــرص عليــه عاهــل 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة في 
تعزيز قيم التسامح الديني والحوار مع األديان. 

جاء ذلك، لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس  
راعــي كاتدرائيــة القديــس كريســتوفر األســقف 
كريســتوفر بات بمناســبة انتهــاء فترة عمله في 
مملكة البحرين، والذي قّدم إلى ســموه األسقف 
بيــل  كريســتوفر  القديــس  لكاتدرائيــة  الجديــد 

ا له  شــوارتز، حيث رحب ســموه بشــوارتز متمنيًّ
التوفيــق. ونّوه بإســهامات األســقف كريســتوفر 
فــي المجــاالت اإلنســانية، وبالــدور الــذي تقــوم 
بــه كاتدرائيــة القديــس كريســتوفر فــي تعزيــز 
قيــم التســامح بيــن األديــان. مــن جانبــه، أعرب 

راعي كاتدرائية القديس كريســتوفر عن شــكره 
وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي نائــب جاللــة 
الملــك ولــي العهــد علــى فرصــة اللقــاء بســموه، 
مشــيًدا بالتنوع الثقافي والتســامح بين األديان 

والثقافات الذي تمتاز به مملكة البحرين.

سمو نائب جاللة الملك مستقبال راعي كاتدرائية القديس كريستوفر
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سمو ولي العهد يتلقى شكر نقابة “بناغاز”
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جاللــة الملك ويانــوش أدير: عقد اجتمــاع اللجنة االقتصادية المشــتركة في أقرب وقت

عرو�ض

�ضهر رم�ضان

0.590 0.790

معجون الطامطم لونا 8 × 135 غ

LUNA TOMATO PASTE 8 X 135GM

0.675 0.950

ماء الورد الربيع 430 مل

RABEE ROSE WATER 430 ML

1.250 2.200

زيت عافية عباد الشمس 1.8 لرت

AFIA SUNFLOWER OIL 1.8 LTR

1.450 3.200

زيت الزيتون الوزير 005x 2غ

ALWAZIR OLIVE OIL 2 X 500 GM

1.890 2.365

جرينز كراميل 70غ 11 + 1 مجاناً 

GREENS CARAMELLE 70 GM 11 + 1 FREE

1.990 2.890

أرز همبا 5كغ

MANGO RICE 5 KG

2.750 3.875

زيت عافية عباد الشمس 2 × 1.8 لرت + 750 مل

AFIA SUN FLOWER OIL 2X1.8 LTR + 750ML

3.500 3.995

جنب الصقر340X 3 غ

FALCON TIN CHEESE 3 X 340 GM

3.875 4.805

أومو مسحوق التنظيف  X 2 2.5كغ

OMO ACTIVE DETERGENT POWDER AUTO FL 2 X2 .5KG

0.925 1.875

بالليط سيبا 453غ 3 + 1 مجاناً

SIPA VERMICELLI 453 GMS 3 + 1 FREE

0.690 1.550

شوفان كويكر 2 × 500 غ

QUAKER OATS 2 X 500GM

0.890 1.100

كوكا كوال 3 × 1 لرت

COCA COLA PET 3 X 1LTR

0.700 0.975

فيمتو 710 مل

VIMTO CORDIAL 710 ML

الآن 

مفتوح فرع توبلي

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن 
رئيــس  نائــب  آل خليفــة،  بــن محمــد  أحمــد 
بدولــة  الخارجيــة  وزيــر  الــوزراء،  مجلــس 
الكويت الشــقيقة أخيه الشــيخ صباح الخالد 
مملكــة  إلــى  وصولــه  لــدى  الصبــاح،  الحمــد 
البحرين. وســتنعقد اليوم اجتماعات الدورة 
للتعــاون  المشــتركة  العليــا  للجنــة  العاشــرة 
بيــن مملكــة البحرين ودولة الكويت برئاســة 

الشــيخ خالــد بــن أحمد بن محمــد آل خليفة، 
والشــيخ صباح الخالد الحمــد الصباح، حيث 
ســيتم اســتعراض مســار العالقــات األخويــة 
الراســخة بيــن البلديــن وســبل تعزيزهــا على 
مختلف األصعدة وشتى المجاالت، والتوقيع 
علــى عــدد مــن االتفاقات فــي إطار مســاعي 
البلديــن للمضــي بعالقــات التعاون المشــترك 
آلفاق أرحب على المســتويات كافة بما يلبي 

مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البحرين والكويت اليوم

المنامة - بنا

رفــع رئيــس مجلس إدارة نادي المحرق الشــيخ 
أحمــد بــن علــي بــن عبــدهللا آل خليفــة خالــص 
الشــكر والتقديــر وعظيــم االمتنــان إلــى مقــام 
حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل 
مكرمــة جاللتــه  علــى  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
التــي خــص بهــا أهالــي المحــرق الكرام بإنشــاء 
صالــة مناســبات متعــددة األغــراض خدمة لهم، 
مؤكــًدا أن هــذه المكرمــة الســامية ســيحفظها 

أبنــاء المحــرق لجاللتــه كعهده بهــم، وهي تأتي 
وأهلهــا  للمحــرق  جاللتــه  لمكرمــات  اســتمراًرا 
الذيــن يفخرون بالرعاية الكريمة واالهتمام من 

لدن جاللته.
وأكد رئيس نادي المحرق أن جاللة الملك أسعد 
مواطنيــه فــي المحــرق عندمــا أمــر ببنــاء صالة 
متعــددة األغــراض تخــدم أهاليه وهــذه إضافة 
لمكرمــات جاللتــه المتجــددة والمتواصلة قائال 
“إننــا نقــف إجالالً وإكباًرا وتقديــًرا لهذه الجهود 

المباركــة واإلنجــازات التي ســتكون تواصالً لما 
تحقــق ألهالــي المحــرق الذيــن يدينــون لعاهــل 

البالد بصادق والئهم ووفائهم”.
وأشــار رئيــس نــادي المحــرق إلــى أنــه تنفيــًذا 
عاهــل  رؤيــة  نطــاق  وفــي  الملكــي،  للتوجيــه 
المحــرق  مدينــة  تطويــر  إلــى  الهادفــة  البــالد 
علــى الصعــد كافــة، بما فيهــا البعــد االجتماعي، 
خصــص جاللتــه أرًضــا مســاحتها 11636 متــًرا 
مربًعــا لتشــييد صالــة متعددة األغــراض إلقامة 

الفعاليات االجتماعية فيها، وتم توقيع اتفاقية 
ثنائيــة مــع شــركة “ذا مولــز للتطويــر العقــاري” 
مــن أجــل إنشــاء الصالــة ومرافقهــا إضافــة إلى 
تخــدم  تجاريــة  ومحــالت  للســيارات  مواقــف 
الصالة، وفًقا للرسومات الهندسية التي حظيت 

بمباركة صاحب الجاللة الملك.
وجــدد التأكيــد أن هــذا الصرح الحضــاري يضع 
بيــن يــدي أبنــاء المحــرق الكــرام موقًعــا يتيــح 
أمامهــم فرًصــا واســعة؛ مــن أجل تعزيــز اللحمة 

الوطنيــة، وتوثيــق أواصــر المحبــة بينهــم، فــي 
المحــرق العريقة التــي أطلق عليها جاللة الملك 

اسم أم المدن.
كمــا قــدم الشــيخ أحمد بــن علي بــن عبدهللا آل 
خليفة خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان 
لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفــة علــى الدعم والمســاندة والمــؤازرة التي 
قدمها؛ من أجل تنفيذ المشروع وتسهيل جميع 

األمور المتعلقة بذلك.

أمـــر جاللــة الملـــك ببنـــاء الصالــــة أسعــــد المحــــرق
أحمد بن علي 

يشيد بالمكرمة 
الملكية

البــالد صاحــب الجاللــة  اســتقبل عاهــل 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بمقــر 

الهنغاريــة  العاصمــة  فــي  إقامــة جاللتــه 
الســمو  صاحــب  أمــس  بودابســت 
جــورج  األميــر  النمســاوي  اإلمبراطــوري 

جاللتــه  علــى  للســالم  هابســبورغ،  فــان 
بمناسبة زيارة جاللة الملك لهنغاريا.

جاللـة الملـك يستقبـل األميــر جـورج فـان هابسبـــورغ

بودابست - بنا

جاللة الملك مستقبال صاحب السمو اإلمبراطوري النمساوي األمير جورج فان هابسبورغ 
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لــدى تفضــل ســموه بافتتــاح معــرض الخليــج للعقــار 2019، أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، أهمية القطــاع العقاري فــي المنظومة 
ــا. ولفت ســموه إلى أن االســتثمار  ا مهمًّ ــا واســتثماريًّ االقتصاديــة باعتبــاره رافــًدا اقتصاديًّ
العقــاري فــي البحريــن ناجــح وآمــن وأن الحكومــة تســعى لتذليــل العقبــات أمــام التطويــر 
العقــاري وتســهيل عمليــة االســتثمار فيــه، وحرصــت علــى أن تكــون التشــريعات المرتبطــة 
بالشأن العقاري مواكبة مع التطورات المحلية والعالمية في هذا القطاع الحيوي. وامتدح 
ســموه الــدور الــذي تضطلــع به المعــارض المتخصصة فــي العقارات ومنها معــرض الخليج 

للعقار لما يشكله من فرصة على الواقع المتطور لالستثمار العقاري في مملكة البحرين.

وأكــد ســموه أن التطــور العمرانــي يعــد ميداًنــا 
للتنافس بين الدول ومقياًسا لمدى نجاحها في 
تحقيــق التنمية الحضرية المســتدامة واللحاق 
مملكــة  فــي  وإننــا  والتقــدم،  الحداثــة  بركــب 
البحريــن نفتخــر بمــا يتميز بــه القطــاع العقاري 
مــن جاذبيــة اســتثمارية تعكــس قــوة االقتصاد 

الوطني وقدرته على التطور.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، 
قد تفضل صباح أمس فشمل برعايته الكريمة 
حفــل افتتــاح معــرض الخليج للبنــاء ومعرض 
الخليــج للعقار ومعــرض الخليج للديكور، الذي 
تنظمه شركة الهالل للمعارض والمؤتمرات في 
مركــز البحريــن الدولي للمعــارض والمؤتمرات، 
ويشــارك فيــه نحــو 140 عارًضــا مــن 19 دولــة، 
بحضــور عــدد مــن الــوزراء وكبــار المســئولين 
والصحافــة  األعمــال  ورجــال  والســفراء 

واإلعالم.
وبعــد أن قــام صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الوزراء بقص الشريط إيذاًنا بافتتاح المعرض، 
أنحــاء  فــي  بجولــة  بالقيــام  ســموه  تفضــل 
المعــرض اطلــع ســموه خاللهــا على ما يشــتمل 
عقاريــة،  ومشــروعات  معروضــات  مــن  عليــه 
حيــث أشــاد ســموه بمــا يحتويــه المعــرض من 
مشروعات عقارية ذات قيمة مهمة في تدعيم 

موقع مملكة البحرين الحضاري والتنموي.
وأكد سموه أن تزايد عدد المشروعات العقارية 
والمدن الحديثة التي تشــهدها مختلف مناطق 
الــذي  النجــاح  مــدى  يعكــس  البحريــن  مملكــة 
حققتــه الجهــود المبذولــة لتنميــة هــذا القطاع، 
كمــا أنــه دليــل علــى أن البيئــة االســتثمارية في 
مملكــة البحريــن تتميــز بامتالكهــا العديــد مــن 
المقومات التي حفزت المســتثمرين على إقامة 

مشروعاتهم في البحرين.
وأعــرب ســموه عــن إعجابــه بمــا يمثلــه معرض 
الخليج للعقار من فرصة للتالقي بين المطورين 
العقارييــن في مملكة البحرين وإخوانهم بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألن ذلك 

مــن شــأنه أن يدعــم االســتثمارات المشــتركة، 
لعقــد  هامــة  مناســبة  المعــرض  أن  عــن  فضــال 
المزيــد مــن الشــراكات والصفقــات التــي تحقق 

نقلة عقارية نوعية في كل دول المجلس.
وأكــد ســموه أن صناعــة المعــارض والمؤتمرات 
باتــت تحظــى باهتمــام دولي كبيــر، وأن مملكة 
البحريــن فــي إطــار حرصهــا على مســايرة ذلك 
وفــرت كل المقومــات التــي تجعــل منهــا موقعا 
مفضــالً الســتضافة مختلــف المعــارض الدولية 
والمتخصصــة، وهــو مــا أســهم فــي أن تكــون 
العــام  مــدار  علــى  المفضلــة  الوجهــة  المملكــة 

الستقطاب كبريات المعارض.
وأكــد ســموه أن الحكومــة تحــرص علــى دعــم 
توفيــر  خــالل  مــن  العقــاري  القطــاع  وإنعــاش 
التــي  والمتطلبــات  الالزمــة  التحتيــة  البنيــة 
تمكنــه مــن االنطــالق والقيــام بــدوره فــي دعم 
توجهــات المملكة على صعيد التنمية الحضرية 
كل  اتخــاذ  فــي  مســتمرة  وأنهــا  والمســتدامة، 
مــا يلــزم من أجــل توفير البيئــة القانونيــة التي 
تحقــق للمســتثمرين فــي هــذا القطــاع أجــواء 

الثقة والطمأنينة. 
وأضــاف ســموه أن القطاع العقاري يشــكل أحد 
تعتمــد  التــي  األساســية  والروافــد  المرتكــزات 
عليهــا مملكــة البحرين فــي خططها على صعيد 
تنويــع مصــادر الدخــل وجــذب رؤوس األموال 

لالستثمار في المملكة. 
 ونــّوه ســموه إلــى أن اإلمكانــات الكبيــرة التــي 
يتمتــع بهــا هــذا القطاع تؤثر بشــكل مباشــر في 
دعم االقتصاد الوطني وتسهم في توفير مزيد 

من الفرص التنموية في الحاضر والمستقبل.
العقاريــة  بالكــوادر  اعتــزازه  ســموه  وأبــدى 
الوطنيــة المبدعــة التــي أثــرت حركــة التــداول 
بــروح  والتعميــر  البنــاء  ومشــروعات  العقــاري 
االبتــكار والتنــوع، وســاهمت فــي تعزيــز البيئة 
رؤوس  وجــذب  المملكــة  فــي  االســتثمارية 
األمــوال الخارجيــة لالســتثمار في هــذا القطاع 

الحيوي المهم.

لجميــع  عــن شــكره وتقديــره  وأعــرب ســموه   
للعقــار  الخليــج  معــرض  علــى  القائميــن 
والمشــاركين فيه على جهودهم من أجل نجاح 
عــن  يعبــر  الــذي  بالشــكل  وخروجــه  المعــرض 
ا سموه  الوجه الحضاري لمملكة البحرين، متمنيًّ
لهم التوفيق في تحقيق ما يتطلعون إليه على 

المستويات كافة.
 مــن جانبــه، أعرب رئيس مجلس إدارة شــركة 
الهالل للمؤتمرات والمعارض أنور عبدالرحمن 
عــن جزيــل الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء علــى مــا يوليه ســموه 
مــن اهتمــام ورعايــة للمعــرض بشــكل ســنوي، 

تجســيًدا لدعــم ســموه للقطاع الخــاص وكافة 
األنشطة االقتصادية واالستثمارية التي ترفد 
المعــارض  قطــاع  ومنهــا  الوطنــي،  االقتصــاد 
ومســاندة  دعــم  أن  مؤكــًدا  والمؤتمــرات، 
ســموه لهــا بالــغ األثــر فــي دفع عجلة األنشــطة 
مســيرة  وتعزيــز  المملكــة  فــي  االقتصاديــة 

التنمية الشاملة.
مــن جهتــه، توّجــه جبــران عبــد الرحمــن المدير 
التنفيذي لشــركة الهالل للمؤتمــرات والمعارض 
بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء علــى تفضلــه برعايــة وافتتــاح 
األكبــر  الداعــم  ســموه  أن  مؤكــًدا  المعــرض، 

مملكــة  فــي  والمؤتمــرات  المعــارض  لصناعــة 
البحريــن، والتي باتت إحدى الصناعات الرائدة 
في اســتقطاب كبريات الشــركات والمؤسســات 
تقدمــه  مــا  بفضــل  والعالميــة،  اإلقليميــة 
حكومــة المملكــة برئاســة ســموه من تســهيالت 
وحوافــز داعمــة لالســتثمار ومختلف األنشــطة 

االقتصادية.
مــن ناحيته، قال مدير المعارض بشــركة الهالل 
“إن  ســليمان:  أحمــد  والمعــارض  للمؤتمــرات 
معــرض الخليــج للعقــار يتمتع بســمعة مرموقة 
باعتبــاره منصــة لالســتثمار علــى أرض الواقــع، 
وأن اســتقطاب المطورين الدوليين يعد بمثابة 

خصوصــا  المعــرض  لصالــح  بالثقــة  تصويــت 
باعتبارهمــا محطــة  البحريــن عمومــا  ومملكــة 

لالستثمار العقاري المنظم”.
 2019 للعقــار  الخليــج  معــرض  أن  يذكــر 
يســتضيف العديــد مــن المشــاريع الدوليــة مــن 
دولــة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت 
والمملكــة  ومصــر  وتركيــا  وألمانيــا  واألردن 

المتحدة وقبرص.
وتقام ضمن فعاليات المعرض عدد من الندوات 
وورش العمــل المتخصصــة تشــمل العديــد مــن 
الموضوعات ومنها تقويم األثر البيئي واللوائح 

التنظيمية للمالك.

المنامة - بنا

حريصون على إنعاش القطاع العقـــــــــاري وإشاعة الثقة لدى المستثمرين
ســمو رئيــس الــوزراء: التطــور العمرانــي مقيــاس نجــاح الــدول فــي التنميــة المســتدامة
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ســموه يقص شــريط افتتاح معــرض الخليج للعقــار ويطلع علــى المشــروعات المعروضة

االستثمار 
العقاري في 
البحرين ناجح 

وآمن ونواكب آخر 
التطورات

القطاع العقاري 
لدينا يمتاز بجاذبية 
استثمارية تعكس 

قوة االقتصاد 
الوطني

140 عارًضا 
من 19 دولة  

يشاركون بمعارض 
“البناء والعقار 

والديكور”

 تزايد عدد 
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العقارية يؤكد نجاح 
الجهود المبذولة 

لتنمية القطاع

 مناسبة لعقد 
مزيد من الصفقات 

وتحقيق نقلة 
عقارية نوعية 
بدول الخليج 

البحرين باتت 
الوجهة المفضلة 

على مدار العام 
الستقطاب كبريات 

المعارض

نعتز بكوادرنا 
العقارية وإثرائها 

لحركة التداول 
العقاري 

ومشروعات البناء 

“الهالل 
للمؤتمرات”: أثر 

كبير لدعم سموه 
في دفع عجلة 

االقتصاد



المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات المنامة - بنا

القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  لتوجيهــات  تنفيــذا 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة لزيــادة انســيابية الحركــة المروريــة 
على شــبكة الطرق الرئيســة، أفاد زير األشــغال 
وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلــف عــن بدء الــوزارة بتنفيذ أعمــال المرحلة 
األوليــة لشــارع الشــيخ عيســى بــن ســلمان من 
خالل توســعته، بإضافة مســار رابــع للمتجهين 
إلى المنامة والمحرق في الجزء المحصور من 
تقاطع جســر مدينة عيسى إلى تقاطع خارطة 

البحرين باتجاه الشرق. 
عمــل  لموقــع  تفقديــة  بزيــارة  الوزيــر  وقــام 
المشــروع يرافقه مدير إدارة مشــاريع وصيانة 
الطــرق ســيد بدر علــوي وعدد من المهندســين 
القائميــن علــى المشروع.وأشــار إلى أن شــارع 
الطــرق  مــن  يعــد  بــن ســلمان  الشــيخ عيســى 
اإلســتراتيجية في المملكــة، حيث يمثل حلقة 
وصــل بيــن جســر الملــك فهــد ومينــاء ســلمان 

ومنطقــة الحــد الصناعيــة ومينــاء خليفــة بــن 
ســلمان، وأن مشــروع التوسعة للشــارع يهدف 
وانســيابية  االســتيعابية  الطاقــة  زيــادة  إلــى 
حركة المرور. وأوضح خلف أن كلفة المشروع 
ضمــن  دينــارا  و457  ألفــا  و689  مليونــا  تبلــغ 
برنامــج التنمية الخليجــي بدعم من الصندوق 
الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة، إذ يبلــغ طــول 
إلــى  إضافــة  كيلومتــرات،   3.6 التوســعة 
تحســين اإلنارة وشــبكة تصريف مياه األمطار 

المصاحبة ألعمال التوسعة.
الــوزارة تعمــل حاليــا علــى إعــداد  وأردف أن 
لشــارع  أكبــر  تطويــري  لمشــروع  التصاميــم 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان، إذ ســتتم توســعة 
 4 بــن ســلمان ليصبــح  الشــيخ عيســى  شــارع 
ســيتم  بأنــه  علمــا  اتجــاه،  كل  فــي  مســارات 
الشــروع في طرح مناقصــة أعمال التنفيذ في 
العــام الجــاري بعــد الحصــول علــى الموافقــات 

الالزمة لتمويل المشروع.

ضمــن المبــادرات التــي أطلقتهــا المحافظــة الجنوبية بتوجيهات من ســمو محافظ الجنوبية الشــيخ خليفة بن علــي بن خليفة آل 
خليفــة وتزامًنــا مــع قرب شــهر رمضان المبارك، انطلقت فعاليات “حملة صيانة المســاجد تحت شــعار “حافظوا على مســاجدكم”، 

والتي تمتد من 23 أبريل إلى 4 مايو المقبل.

وشــارك فــي افتتــاح الحملــة إدارة البرامــج 
وشؤون المجتمع، وإدارة الخدمات الهندسية 
الجنوبيــة،  المحافظــة  فــي  واالســتثمار 
إضافــة إلــى عدد مــن المتطوعين من شــباب 
المحافظــة، لتحقيــق أفضــل صــور االهتمــام 
بالمســاجد، وتعزيــز روح التعاون والتســامح 

والعطاء بين أفراد مجتمع المحافظة.
الحملــة أن األعمــال  فــي  المشــاركون  وأكــد 
أحــد  تعــد  المســاجد  لصيانــة  التطوعيــة 
األهــداف التــي حققتها المحافظــة الجنوبية 
لغــرس األهــداف النبيلــة وزرع حــب العمــل 
تعكــس  أنهــا  خصوًصــا  للشــباب،  التطوعــي 
فــي  الحنيــف  اإلســالمي  الديــن  مبــادئ 
أهميــة تكافــل وتنميــة المجتمع فــي صورته 

الحضارية المشرفة.

وزير األشغال في جولة تفقدية لموقع عمل المشروع 

خلف: بكلفة 1.6 مليون دينار وضمن “التنمية الخليجي” ــة ــظ الجنوبيـ ــمو محافـ ــات سـ ــذا لتوجيهـ ــة تنفيـ الحملـ

بدء أعمال توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان “صيانــة المساجــد” تستمر إلى 4 مايو

بدء فعاليات “حملة صيانة المساجد” تحت شعار “حافظوا على مساجدكم”

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

تنّظــم وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
التعليــم  قطــاع  فــي  التوظيــف  “معــرض 
الــوزارة  بهــو  فــي  الخامــس”  والتدريــب 
بمدينــة زايــد اليوم )األربعــاء(، تحت رعاية 

الوزير جميل حميدان.
ويســتهدف المعــرض، الذي يقام على مدار 
يوميــن، توظيف الباحثين عن عمل، حيث 
تعــرض الجهــات المشــاركة مــن مؤسســات 
تعليميــة خاصة، تضم جامعــات ومدارس، 
إلــى جانــب مؤسســات تدريبية، شــواغرها 
الوظيفية، والتي تشمل الوظائف اإلدارية، 
ووظائــف المدرســين والمدربيــن والفنيين 
كمــا  وغيرهــم.   التعليمييــن  والمشــرفين 

تعرض وزارة العمــل والتنمية االجتماعية، 
الوظائــف  الخــاص  جناحهــا  خــالل  مــن 
الموجهــة للراغبيــن بااللتحــاق في مختلف 
التخصصــات الوظيفية في قطــاع التعليم 
فــرص  إلــى  إضافــة  الخــاص،  والتدريــب 
عمــل. عــن  الباحثيــن  لتأهيــل  التدريــب 
ودعــت وزارة العمــل المواطنيــن الباحثين 
عــن عمــل، إلــى زيــارة المعرض فــي الفترة 
صباًحــا  الثامنــة  الســاعة  مــن  المحــددة، 
وحتى الواحدة ظهًرا، لاللتقاء مباشــرة مع 
ممثلــي المنشــآت المشــاركة فــي المعــرض 
واســتثمار الفــرص المتوافــرة فــي مجالــي 

التوظيف والتدريب.

اســتقبلت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح، 
بعثــة  ألعمــال  التنســيقية  اللجنــة  رئيــس 
بحضــور  عبيــد،  إبراهيــم  الطبيــة  الحــج 

أعضاء اللجنة.
وخــالل اللقــاء، قــّدم عبيــد لوزيــرة الصحة 
تقريــرا مفّصــال عــن اللجنــة الطبيــة لبعثــة 
الحج، واستعرض أعمال اللجنة وإنجازاتها 
والمهام التي تقوم بها للحجاج البحرينيين 
فــي األراضي المقدســة، كما قــّدم عددا من 
عمــل  لتطويــر  واالقتراحــات  التوصيــات 
اللجنــة، موضحــا أنها ُتقــدم خدماتها لكافة 
الحجــاج من المواطنين والمقيمين، وتوفر 

كافة االحتياجات الصحية األساســية على 
ضــوء متطلبــات حجــاج البحريــن بالديــار 
المقدسة، وذلك بدعم ومساندة من اإلدارة 
العليا بالوزارة وعلى رأسها وزيرة الصحة.

مــن جانبهــا، ناقشــت الوزيــرة مــع اللجنــة 
أهــم االحتياجــات واالســتعدادات الالزمــة 
لموسم حج هذا العام، مشيدة بعمل اللجنة 
الطبيــة  الحــج  بعثــة  ألعمــال  التنســيقية 
وتنظيمها، وأكدت حرص واهتمام المملكة 
لتقديم أفضل سبل الرعاية للحجاج، وبذل 
أقصــى جهــد لمســاعدتهم وتقديــم أفضــل 
الخدمات الصحية أثناء تأديتهم المناسك. 

أفــادت وزارة اإلســكان بأن عدد الردود 
والتفاعــل مع استفســارات ومالحظات 
المواطنيــن فــي العــام 2018 بلــغ 152 
بيــن  مــا  وتنوعــت  ا،  ردًّ و631  ألًفــا 
مقابالت مباشــرة من مســؤولي الوزارة 
مــع المواطنيــن، وردود علــى الصحافة 
واإلذاعــة، فضــالً عــن برنامــج تواصــل 
إن  الــوزارة  االتصاالت.وقالــت  ومركــز 
التفاعــل عــن طريــق مركــز االتصــاالت 

جــاء فــي صــدارة أكثــر الوســائل التــي 
شــهدت تفاعالً بين الــوزارة والمواطن، 
علــى  بالــرد  الــوزارة  قامــت  حيــث 
ألًفــا   128 لـــ  المتنوعــة  االستفســارات 

و652 مواطًنا.
الشــخصية  المقابــالت  أن  وأردفــت 
لمســؤولي الوزارة للتفاعل مع مضمون 
المواطنيــن  واستفســارات  مالحظــات 

بلغ عددها 21 ألًفا و161 مقابلة.

معرض التوظيف في التعليم اليوم

الصالح تتسلم تقرير “طبية الحج”

“اإلسكان”: 153 ألف رد على االستفسارات في 2018

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

رحبت البحرين أمس بإعالن وزير الخارجية 
العقوبــات  بشــأن  بومبيــو  مايــك  األميركــي 
علــى صــادرات النفــط اإليرانــي، فــي خطــوة 
وتعزيــز  دعــم  شــأنها  مــن  ومهمــة  ضروريــة 
اإلرهــاب  منابــع  لتجفيــف  الراميــة؛  الجهــود 
بــه  تقــوم  الــذي  الخطيــر  للــدور  والتصــدي 
إيــران فــي زعزعــة األمــن واالســتقرار ودعم 
فــي  اإلرهابيــة  والميليشــيات  التنظيمــات 
الكبيــر  بالــدور  المملكــة  وأشــادت  المنطقــة. 
المتحــدة  للواليــات  المتواصلــة  والجهــود 
التــي  اإلســتراتيجية  والقــرارات  األميركيــة 
تتخذهــا فــي مواجهة مختلف أشــكال العنف 
والتطــرف واإلرهاب وكل من يدعمه ويموله 
علــى الصعيديــن اإلقليمي والدولــي، مجددة 
الواليــات  مــع  والمتضامــن  الثابــت  موقفهــا 
تكاتــف  ضــرورة  إلــى  والداعــي  المتحــدة 
لوقــف  الهادفــة  الدوليــة  الجهــود  وتعزيــز 
أنشطة وسياسات النظام اإليراني التي تهدد 
األمــن والســالم والكــف عــن مســاعيه إلثــارة 
الفوضــى فــي المنطقة وإجبــاره على احترام 
اســتقالل وســيادة الدول وعــدم التدخل في 

شؤونها الداخلية.

ترحيب بعقوبات أميركا 
على صادرات النفط اإليراني

الضمــان  صنــدوق  إدارة  مجلــس  عقــد 
برئاســة  أمــس  األول  اجتماعــه  الصحــي 
رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة، رئيــس 
مجلــس إدارة صنــدوق الضمــان الصحــي 
الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبدهللا 
الماليــة  وزيــر  بحضــور  خليفــة،  آل 
واالقتصــاد الوطني، نائب رئيس المجلس 
خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  ســلمان  الشــيخ 
وزيــرة الصحة فائقة الصالــح، وزير العمل 
حميــدان،  جميــل  االجتماعيــة  والتنميــة 
محافظ المصرف المركزي رشــيد المعراج، 
الشــروقي، فريــد  عائشــة بوعنــق، محمــد 
غازي، وجاســم عبدالعال.واستهل الرئيس 
العــروض  مــن  عــدد  بتقديــم  االجتمــاع 
التعريفية بشأن صندوق الضمان الصحي، 
المواضيــع  لمناقشــة  المجلــس  انتقــل  ثــم 
ومنهــا  األعمــال،  جــدول  علــى  المدرجــة 
التــي ســتنضوي  اللجــان  تشــكيل  دراســة 

تحت مظلة المجلس.

ويتمثــل دور الصندوق فــي تمويل المنافع 
الصحية المقدمة لألشــخاص الذين يتولى 
تغطيتهم تأمينيا، وضمان ســهولة وسرعة 
ولــه  الصحيــة،  الخدمــات  حصولهــم علــى 
فــي ســبيل ذلــك القيــام خصوصــا: التعاقد 
لتقديــم  الصحيــة  الخدمــة  مقدمــي  مــع 
الذيــن  للمســتفيدين  الصحيــة  المنافــع 
يتولــى الصنــدوق توفيــر تغطيــة تأمينيــة 

لهــم، وجمع وتحليل البيانــات والمعلومات 
واإلحصــاءات المتعلقة باألشــخاص الذين 
يتولــى الصنــدوق توفيــر تغطيــة تأمينيــة 
لهــم، وإصــدار قواعــد وإجــراءات تحصيل 
المســتحقة  الصحــي  الضمــان  اشــتراكات 
للصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
المعنية، وتملك األموال المنقولة والعقارية 
وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق.

الشيخ محمد بن عبدالله يترأس االجتماع

الصنــدوق يمــول المنافــع المقدمــة إلى األشــخاص المؤمَّنين

أول اجتماع لمجلس “الضمــان الصحــي”

الرفاع  - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع 
الشــيخ  الركــن  المشــير  البحريــن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة فــي 

صبــاح  العامــة  بالقيــادة  مكتبــه 
أمــس، الفريــق الركــن يوســف بــن 

أحمد الجالهمة.

القائد العام يلتقي وزير “الدفاع”

06local@albiladpress.com

األربعاء
24 أبريل 2019 

اجتماع تحضيري لجائزة األميرة سبيكة للمرأة19 شعبان 1440
ـــمى ـــل المس ـــأن تعدي ـــي بش ـــر الملك ـــون األم ـــة مضم ـــل لمتابع ـــة عم خط

“جائــزة صاحبــة  تحكيــم  لجنــة  عقــدت 
بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
المــرأة  لتقــدم  خليفــة  آل  إبراهيــم 
التحضيــري  اجتماعهــا  البحرينيــة”، 
السادســة.  دورتهــا  ألعمــال  اســتعدادا 
واســتعرضت األميــن العــام للمجلــس األعلى 
للمــرأة، رئيســة اللجنة هالة األنصــاري، خطة 
العمــل المقبلة لمتابعة مضمــون األمر الملكي 
رقــم )17( لســنة 2019 بشــأن تعديــل مســمى 
فئتــي،  بإضافــة  فئاتهــا  وتوســيع  الجائــزة 
مؤسســات المجتمــع المدني واألفــراد، وذلك 
بنــاء علــى توصية تقدمــت بها اللجنــة، وقام 
برفعها المجلس في اجتماعه األخير برئاســة 
الملكــي لعنايــة وتوجيهــات  صاحبــة الســمو 

عاهل البالد.

التنفيذيــة  العمــل  خطــة  اللجنــة  واعتمــدت 
والزمنية، التي ســتبدأ أولى نشــاطاتها بفتح 
أبواب االشــتراك للجائزة خالل يونيو القادم. 
كمــا قامــت باعتمــاد تطويــر معاييــر التقــدم 
الــدورة  تقييــم  نتائــج  علــى  بنــاء  للجائــزة 
الخامســة، وفي ضوء ما تم من تطوير، وبما 
يتســق مع فئات “جائزة األميرة ســبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة”.
وأكــدت اللجنــة خــالل اجتماعهــا أهميــة أن 
تتســق معاييــر الجائزة لفئات العمــل الثالث، 
الخبــرات  مــع  واألهلــي،  والخــاص  العــام 
التراكمية لتلك المؤسسات، بتوجيه المعايير 
لقيــاس العائد للجهــود المبذولة في مجاالت 
التوظيف والعقود واألجور، ومشاركة المرأة 
القياديــة،  والمناصــب  اإلدارة  مجالــس  فــي 

المســتجيبة  الموازنــات  بمنهجيــات  واألخــذ 
تكافــؤ  لجــان  وتفعيــل  المــرأة،  الحتياجــات 
الفرص، وتنفيذ مبادرات داعمة لتقدم المرأة 
والخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة، والتمثيل 
المحليــة  ومشــاركاتها  للمــرأة  المؤسســي 
والدولية، وإدماج احتياجات المرأة واألسرة 
العمــل،  بيئــة  فــي  المســاندة  الخدمــات  فــي 
والمســاهمة فــي تطويــر العلــوم والدراســات 
ذات  والتقاريــر  والمســوحات  واألبحــاث 

العالقة، والمشــاركة فــي الجوائز والمبادرات 
والترويــج الدولــي إلبراز مكانــة البحرين في 
مجال إدماج احتياجات المرأة والتوازن بين 

الجنسين. 
كمــا ناقشــت اللجنــة المعاييــر الخاصــة بفئــة 
المبــادرات  علــى  ســتركز  والتــي  األفــراد، 
النوعيــة واإلســهامات المباشــرة فــي مجــال 
احتياجــات  وإدمــاج  العاملــة  المــرأة  تقــدم 

المرأة في برامج التنمية.

من اجتماع لجنة جائزة تقدم المرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة األشغال

وشــؤون  األشــغال  وزارة  وّقعــت 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
بــالس”،  “غــروب  مــع  عقــًدا  مؤخــًرا 
الشــركة الرائــدة فــي مجــال اإلعــالن 
الشــرق  منطقــة  فــي  التســويقي 
اســتثمار  بموجبــه  ليتــم  األوســط، 
وتســويق جميــع اللوحــات اإلعالنيــة 
محافظــة  فــي  اإلنــارة  أعمــدة  علــى 
فــي  العقــد  أهميــة  وتكمــن  المنامــة. 
اإلعالنيــة  العقــود  أكبــر  أحــد  كونــه 

الجهــود  تدعــم  التــي  البحريــن  فــي 
الوطنية لالرتقاء بمستوى اإلعالنات 
الطرقية وفق أعلى المعايير العالمية 
وباالســتفادة مــن أحــدث االبتــكارات 
مــع  يتماشــى  بمــا  التكنولوجيــة، 
والحضاريــة  العمرانيــة  النهضــة 
بالعاصمة. ووقع الجانبان أيًضا عقود 
مــن  اإلعالنيــة  اللوحــات  الســتثمار 
نــوع “ميغاكــوم” بقيــاس 4x3 مترفي 

محافظة المنامة.

توقيع أكبر عقد إعالني مع “غروب بالس”



حميدان: “الوطني” يوظف 103 يومًيا
%  78 ــرن”  ــمـ الـ ــح  ــري ــص ــت “ال نــســبــة  ــاض  ــف ــخ ان

أوضح النائب أحمد الســلوم أن هناك شــبهة دســتورية وتحايل في األســاس القانوني لمنح العمال األجانب تصريح 
العمــل المــرن، فضــا عن الرفض التــام للترخيص من جانب المواطنين وأصحاب العمــال والتجار. وقال “وكأن وزارة 

العمل هي من تقوم ببيع الفري فيزا في السوق”. 

مــن جهتــه، قــال وزير العمــل والتنمية 
االجتماعية جميل حميدان أن العامل 
األجنبي الممنوح تصريح العمل المرن 
ال يؤثــر علــى المواطــن البحرينــي في 
يشــدد  التصريــح  أن  مؤكــدا  الســوق، 
األجنبــي  العامــل  يــزاول  أال  علــى 
األعمــال التي تتطلب تصاريح، والتي 
سبق وأن صدر تعميم بشأنها، موضحا 
“أن هناك 100 مفتش يعملون في هذا 
الخصــوص؛ لمراقبــة عمــال التصريــح 

المرن والتأكد من التزامهم بالقانون.

ولفــت حميــدان أن الرســوم علــى هذا 
التصريــح وصلت إلــى أكثر من 1450 
دينــارا، وهي ترحل لمصلحة المواطن 
البحرينــي، وتصــب فــي تدريبــه فــي 

مجاالت متنوعة تخدم سوق العمل.
العمــل  تراخيــص  ان  حميــدان  وأكــد 
 %  78 بنســبة  انخفضــت  المــرن 
اليــوم  فــي  طلبــا   55 إلــى  ووصلــت 
بعــد أن كانــت 300 طلــب يوميــا. كمــا 
 80 مــن  األجنبيــة  العمالــة  انخفضــت 
ألفــا إلــى 59 ألفــا، الفتا إلــى أن الهدف 

الســماح  الرســوم هــو عــدم  مــن رفــع 
باالســتغالل والتجــاوز وحماية فرص 

العمل لمصلحة للبحرينيين.
وقــال إن برنامــج التوظيــف الوطنــي 
مؤخــرا وظــف 3307، بينهــا 1456 من 
الــوزارة و1151 بادر أصحاب االعمال 
إجراءاتهــم  واســتكمال  بتوظيفهــم 
بالتثبيــت فــي الــوزارة. وســرع وتيرة 
التوظيــف 30 %، كمــا نوظــف ووصل 
معــدل التوظيــف إلــى 103 يوميا بدال 

من 78 موظفا.

وافق مجلس النواب على قرار مجلس الشــورى بخصوص مشــروع قانون بشــأن تعديل المادة )11( من القانون رقم )58( لســنة 2006م، 
بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية، والمتضمن تشديد العقوبة المقيدة للحرية المقررة عن األفعال المؤثمة بمقتضى هذا النص 
لتكون الســجن مدة ال تزيد عن خمس ســنوات بدال من الحبس، وتجريم أشــكال التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشــجيع 

ألي عمل إرهابي، وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جالة الملك.

قانــون  علــى مشــروع  المجلــس  وافــق  كمــا 
بإضافــة فقــرة جديــدة إلــى المــادة )27( مــن 
القانون رقم )19( لسنة 2006م، بشأن تنظيم 
ســوق العمــل وما أجــري عليه مــن تعديالت، 
جديــد  حكــم  إضافــة  إلــى  يهــدف  والــذي 
باالستثناء ينّص على تحمل العامل األجنبي 

الذي يترك العمل دون ســبب مشــروع نفقات 
يحمــل  الــذي  البلــد  إلــى  وترحيلــه  عودتــه 

جنسيته، وإحالته إلى مجلس الشورى.
ورفــض المجلــس من حيــث المبدأ مشــروع 
قانــون بإضافــة فقــرة ثانية إلى المــادة )36( 
بالمرســوم  الصــادر  البلديــات  قانــون  مــن 

بقانــون رقــم )35( لســنة 2001م تنــّص علــى 
عــدم جواز تعديل الرســوم التــي ُفرضت إال 
بعــد مــرور )10( ســنوات مــن تاريــخ فرضها، 
وأالَّ تتجــاوز الزيــادة نســبة )5 %( مــن قيمة 
مجلــس  إلــى  ذلــك  بعــد  ولُيحــال  الَرســم، 

الشورى.

شــّكك النائــب محمــد العباســي فــي األرقــام التــي أوردتهــا وزارة شــؤون اإلعام في رّدهــا على مقتــرح بتخصيص قنــاة لبث جلســات والبرامج 
المتعلقة بأعمال ونشاطات السلطة التشريعية، مبينا أنها أرقام مبالغة فيها لتأسيس القناة.

وقــال العباســي إنــه حســب األرقــام التــي أوردتها الــوزارة، فــإن ميزانية 
المخصصــة للــوزارة لــن تكفيها هذا العــام، مطالًبا باإللغــاء االتفاقية بين 
وزارة شــؤون اإلعالم والمجلس التشــريعي. وبيــن أن تلفزيون البحرين 
يعــرض 50 دقيقــة فقــط مــن جلســة النــواب التــي تمتــد ســاعات، متهًما 
وزارة اإلعــالم بإهــدار المــال العام عبــر فتح 7 قنــوات ال تحتاجها خالًفا 
إلى الترددات التي ال تستخدم وتكلفها ميزانية. وقال إن هدف الوزارة 
أن تبيــن لمجلــس النــواب إهــدار المــال العــام عبــر نشــرها التكاليــف غير 
الحقيقية لتأسيس قناة، حيث أوردت أن الكلفة التأسيسية للقناة 1.68 
مليــون دينــار، في حيــن أن هناك قنوات ال تتجاوز تكلفتها التشــغيلية 3 
ا. وقد وافق المجلس على سحب تقرير لجنة الخدمات  آالف دينار شهريًّ
بخصــوص االقتــراح برغبة بشــأن زيــادة عدد الســاعات المخصصة؛ لبث 

الجلسات والبرامج المتعلقة بأعمال ونشاطات السلطة التشريعية.

تــشــديــد عــقــوبــة الــتــحــريــض عــلــى اإلرهـــــاب

العباســـي: 3 آالف دينـــار الكلفـــة التشـــغيلية للقنـــاة

ل األجنبي الهارب تكاليف سفره تحمُّ

7 قنوات تلفزيونية إهدار للمال العام

local
@albiladpress.com 07 استجواب وزيرة الصحة... “حبتين بندول”

الـــصـــالـــح ــذون  ــ ــق ــ ــن ــ وي يـــســـقـــطـــونـــه  الـــــنـــــواب  مــــن   %  ٥٥

أســقط مجلــس النــواب فــي جلســته أمــس طلــب اســتجواب وزيــرة الصحة فائقــة الصالــح، وهو 
الطلب األول لاستجواب في الفصل التشريعي الخامس.

وصــوت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة 
المشــكلة لفحــص جديــة االســتجواب التي رأت 
وزيــرة  ضــد  المقــدم  االســتجواب  عــدم جديــة 
الصحــة فائقــة الصالح مــن دون مناقشــة ونداء 
باالســم وقــف 15 نائًبــا مــع طلــب االســتجواب، 
وهــم: محمــد العباســي، إبراهيم النفيعــي، أحمد 
الدمســتاني، كلثم الحايكي، باسم المالكي، حمد 
الكوهجــي، خالــد بوعنق، سوســن كمال، عبدهللا 

الــذوادي،  الدوســري، محمــد بوحمــود، عبــدهللا 
عيســى القاضــي، علــي إســحاقي، عمــار عبــاس، 
عمــار قمبــر. في حين صــوت 22 نائًبــا بالموافقة 
علــى توصيــة اللجنــة برفض االســتجواب: وهم 
كل مــن: فيصــل آل رحمة، أحمد الســلوم، عباس 
أحمــد  عبــاس،  فاطمــة  العامــر،  أحمــد  الســواد، 
عبدالــرزاق  عبدالرحيــم،  معصومــة  األنصــاري، 
الحطــاب، محمــود البحرانــي، عبدالنبي ســلمان، 

ممدوح صالح، علي الزايد، هشام العشيري، علي 
النعيمــي، يوســف الــذوادي، عمــار البنــاي، فوزية 
الدوســري،  عيســى  الكوهجــي،  عيســى  زينــل، 

محمد السيسي، بدر الدوسري، فالح هاشم. 
وقالــت لجنــة فحــص االســتجواب فــي تقريرها 
إن توصيتهــا بعــدم جّديــة االســتجواب جــاءت 
بعــد أن وجــدت أن المحــاور الثالثــة التــي ارتكز 
عليهــا طلــب االســتجواب لــم تتضمــن مخالفات 
جســيمة، وال ترقــى ألن تكــون محلَّ اســتجواب 
إلدانتهــا، والتــي تشــمل نقــص األدويــة، وتأخــر 
المواعيــد، واإلهمــال الطّبــي. وبينــت اللجنــة أن 

األدلة والمبررات التي اســتند إليها بشأن أسباب 
للحــاالت  األدويــة  بعــض  توفيــر  فــي  التأخيــر 
دليــال  تكــون  أن  ترقــى  ال  المزمنــة،  المرضيــة 
لالستجواب. كما أوضحت أن االحتجاج بمواقع 
التواصــل االجتماعــي ال يرقــى إلــى الدليل الذي 
يعتــد به بشــأن المحور المعنــي باإلهمال الطبي، 
اللجــوء  تســتدعي  ال  المخالفــات  فــإن  وعليــه 
بمبــدأ  والمســاس  االســتجواب  إجــراءات  إلــى 
التعاون البنَّاء القائم بين الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، والــذي يســعى دائًمــا إلــى تحقيــق 

مصلحة الوطن والمواطن.
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اعتذر عن الجلســة العادية التاســعة عشرة 
األول  العــادي  الســنوي  االنعقــاد  دور  مــن 
لمجلــس  الخامــس  التشــريعي  للفصــل 
النــواب كل مــن النــواب عــادل العســومي، 

زينب عبد األمير.
فيمــا تأخــر عــن حضــور الجلســة كل مــن 
النواب عيسى الكوهجي، محمد السيسي، 

يوسف الذواذي، يوسف زينل.

تغطية الجلسة: ليلى مال اهلل 
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المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس نيابــة العاصمــة نــواف العوضي بأن النيابة العامــة قد أنهت تحقيقاتها بواقعــة جلب مواد مخدرة من إيــران وإدخالها إلى 
مملكة البحرين عن طريق البحر، وقد أمرت بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة، وقد أسندت إليهم تهم جلب وحيازة وإحراز مواد مخدرة 
بقصــد البيــع والتعاطــي وللمتهــم العاشــر مزاولــة أعمــال مصرفيه بدون ترخيــص من المصرف المركــزي وقد تحدد لنظر القضية جلســة 

5/5/2019 أمام المحكمة الكبرى الجنائية األولى.

 وبناًء على ذلك، فقد تم ضبط المتهم األول 
فــي تلــك القضيــة بأمــر مــن النيابــة العامــة، 
وقــد أرشــد ذلك المتهم عــن كمية من المواد 
المخــدرة قادمــة من إيران عــن طريق البحر 
فتــم تعقبهــا حتــى دخولها إلــى المملكة وتم 
ضبطها بحوزة بقية المتهمين داخل ســيارة 
أحدهــم التــى قــدرت بأكثــر مــن 100 كيلــو 

كمــا  الشــبو(  و  والمرجوانــا  )الحشــيش  مــن 
تــم ضبــط مبالــغ نقديــة متحصلــة مــن البيع 
وبعمالت متنوعة )الدينار البحريني والريال 

السعودي والتومان اإليراني(
وقــد توصلــت التحريــات بــأن المتهــم األول 
يرسل المبالغ المتحصلة من البيع إلى إيران 
عــن طريــق المتهــم العاشــر والــذي يتقاضى 

الماليــة  التحويــالت  تلــك  مقابــل  عمولــة 
دون أن يكــون لديــة ترخيــص مــن المصرف 

المركزي.
واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين 
بعــض  واعترافــات  الشــهود  شــهادة  إلــى 
المتهميــن فضالً عــن األدلة الماديــة وتقارير 

األدلة الجنائية.

قدرت بأكثر من 100 كيلو من الحشيش والماريجوانا والشبو

محاكمة 10 متهمين بتهريب المخدرات من إيران

حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى قضية جلــب كمية من المواد المخــدرة، المتهمون فيها بحرينيون وخليجيون بينهم ســيدة 
ا عبر منفذ  فضــاً عــن أخــرى عربيــة الجنســية وعددهم 6 متهمين، حاولوا تهريب مــا بحوزتهم من تلك المواد المخدرة والمؤثــرة عقليًّ

جسر الملك فهد؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في يوم 16 مايو المقبل، مع األمر باستمرار حبسهم لحين الجلسة القادمة.

مكافحــة  إدارة  أن  فــي  الواقعــة  وتتمثــل 
المخــدرات كانــت قــد تلقــت معلومــات إثــر 
تحريــات أجرتهــا حول مواطــن يعمل على 
ترويــج مــادة الحشــيش المخــدرة بكميات 
كبيــرة علــى المدمنيــن، كمــا تلقــت اإلدارة 
معلومــات أخــرى مــن مصدر ســري موثوق 
أفاد فيها أن المتحرى عنه قد استلم مؤخًرا 

كمية من الحشيش وبصدد ترويجها.
للقبــض  الــالزم  اإلذن  اســتصدار  وعقــب   
عليــه وتفتيش شــخصه ومســكنه توجهت 
قــوة مــن أفــراد الشــرطة إلــى منزلــه الكائن 
بمنطقــة الديــه، والــذي فيه تــم ضبط كمية 
شــقة  فــي  مخبــأة  كانــت  الحشــيش  مــن 
بمسكنه يســتعملها كمخزن، كما أنه بسؤاله 

عنهــا قــّرر أيًضــا أنــه يحوز كميــة أخرى في 
مسكن صديقته العربية الجنسية، وبالفعل 
تــم ضبــط تلــك الكميــة وصديقتــه المتهمة 

السادسة بالقضية.
مــن  االســتدالالت  جمــع  مرحلــة  وخــالل   
يــرن  النقــال  هاتفــه  كان  الشــرطة  قبــل 
وبمطالعــة المتهــم األول تبيــن أنــه مرتبــك 
ومتوتــر بســبب ذلــك االتصــال، حيــث أفاد 
بأنــه والمتصــل -المتهــم الخامــس- يوجــد 
بينهمــا اتفاق علــى أن يبيعه كمية من مادة 
دينــار،   2000 بقيمــة  المخــدرة  الحشــيش 
ترتيــب  فــي  الشــرطة  مــع  تعاونــه  وأبــدى 
ا  كمين لضبط األخير، إذ تواصل معه هاتفيًّ
تحت مسمع وإشــراف الشرطة واتفق معه 

على مكان التسليم، وبمجرد حضور المتهم 
الخامس لموقع العملية تم القبض عليه.

كمــا اعتــرف المتهــم األول أثنــاء التحقيــق 
علــى  ســابق  وقــت  فــي  تعــرف  أنــه  معــه 
شــخص خليجي الجنســية -المتهــم الرابع- 
منــذ حوالــي الســنتين، والــذي طلــب منــه 
وفــي  المملكــة  فــي  المخــدرات  ترويــج 
المقابــل يحصــل منه على كميات خاصة به 
ليتعاطاهــا ومبلــغ 100 دينار عن كل عملية 
بيع، وبين أنه قبل القبض عليه بيوم واحد 
أبلغــه المتهــم الرابــع أنــه بحوزتــه كمية من 
إليــه،  تســليمها  يريــد  و”الشــبو”  الحشــيش 
لكنــه يرغــب بالحصــول على قيمتهــا كاملة 
عند استالمها، لكنه في ذلك الحين لم يكن 

يمتلــك ســوى 3700 دينــار، فوافــق الرابــع 
وأبلغه أنه سيرســل له الكمية برفقة المتهم 

الثاني “خليجي”.
وأضــاف أنــه تمكــن بالفعــل المتهــم الثانــي 
مــن  الثالثــة-  -المتهمــة  زوجتــه  وبرفقتــه 
إدخال تلك الكمية للمملكة عن طريق منفذ 
جسر الملك فهد، والتي استلمها منه الحًقا، 
بالمتهــم  اتصــل مباشــرة  اســتلمها  إن  ومــا 
الخامــس، واتفقا علــى أن يبيعه كمية منها 
بقيمــة 2000 دينــار، إال أنــه تــم ضبطه قبل 

موعد لقائهما المتفق عليه.
ومــا إن حصلــت الشــرطة علــى معلومــات 
وزوجتــه-  الثانــي  -المتهــم  الخليجييــن 
عنــد  باســتيقافهما  تعميًمــا  أصــدرت 
مغادرتهمــا للبالد، حيــث قبض عليهما حال 
محاولتهمــا الخــروج مــن الجســر، واللــذان 
عثر بحوزتهمــا على مواد مخدرة وأقراص 

ا. طبية مؤثرة عقليًّ
جميعــا  بإحالتــه  العامــة  النيابــة  فأمــرت 
للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 14 يناير 

2019، ارتكبوا اآلتي:
أوالً: المتهم األول:

1 - حاز وباع بقصد االتجار مادة الحشيش 
المخدرة، والمؤثر العقلي الميتافيتامين.

مــادة  التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز   -  2
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة  الحشــيش 

الميتافيتامين.
ثانًيا: المتهمين الثاني والثالثة: جلبا بقصد 
االتجــار مــادة الحشــيش المخــدرة والمؤثر 

العقلــي الميتافيتاميــن فــي غيــر األحــوال 
المرخص بها قانوًنا.

ثالًثــا: المتهــم حــاز وأحــرز بقصــد التعاطي 
مــادة المتافيتاميــن المؤثــرة عقليا في غير 

األحوال المرخص بها قانوًنا.
بطريقــي  اشــترك  الرابــع:  المتهــم  رابًعــا: 
التحريــض واالتفــاق مــع المتهميــن الثانــي 
والثالثة على جلب المادة المخدرة والمؤثر 
العقلي بقصد االتجار، بأن اتفق معهما على 
للمتهــم  المخــدرة وتســليمها  المــواد  جلــب 
الجريمــة  فتمــت  مالــي،  مبلــغ  لقــاء  األول 
بناء على هذا االتفاق وذلك التحريض بأن 
جلبــا المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة 

وأدخالها إلى البحرين بقصد االتجار.
والسادســة:  الخامــس  المتهميــن  خامًســا: 
مــادة  التعاطــي  بقصــد  وأحــرزا  حــازا 
الخامــس  وللمتهــم  المخــدرة،  الحشــيش 
غيــر  فــي  الميتافيتاميــن  العقلــي  المؤثــر 

األحوال المصرح بها قانوًنا.

معلومات تقود للقبض على شبكة تهريب بالمخدرات

بدء محاكمة 5 متهمين بتوزيع منشورات تحرض للعصيان
ــم ــي منازلهـ ــوث فـ ــة بالمكـ ــاق والطلبـ ــة باإلغـ ــات التجاريـ ــوا المحـ طالبـ

شــرعت المحكمة بالنظر في قضية نشــر مطبوعات تحريضية “منشــورات” صادرة 
مــن تنظيــم “ائتــاف 14 فبراير” اإلرهابي، تســتهدف اإلخال بالنظــام واألمن العام 
للمملكــة، تــم توزيعهــا مــن قبــل 5 متهمين على عدد مــن المحــات التجارية بمنطقة 
المالكيــة بقصــد إجبارهــم على إغاقها، وتحريــض الطاب لعــدم التوجه للمدارس 

في يوم “العصيان”.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 
إرجــاء القضية حتى جلســة يــوم 2 مايو 
المقبل؛ وذلك الستدعاء شاهدي اإلثبات 
مع التصريح لوكيل المتهم الرابع بصورة 
بنــدب  أمــرت  كمــا  الدعــوى،  أوراق  مــن 
ســبيل  وبإخــالء  الثانــي  للمتهــم  محــام 

المتهمين جميعا بضمان محل إقامتهم.
وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت بأوراق 
القضية في أن مركز شــرطة مدينة حمد 
الجنوبــي كان قــد تلقــى بالغــا مضمونــه 
يعملــون  ملثميــن  أشــخاص   3 وجــود 

علــى توزيــع “منشــورات” تتضمــن إجبــار 
المحــالت التجارية بمنطقة المالكية على 

إغالقها.
للموقــع  الشــرطة  أفــراد  وصــول  وعنــد 
تمكنوا من القبض على المتهمين الخمسة 
بعدما أبدوا مقاومة شــديدة في محاولة 
منهم للخالص من قبضة الشرطة والفرار 
مــن المــكان حتــى تمكن أحدهــم -المتهم 
الثالث- من الهرب إلى جهة غير معلومة، 
وبمطالعــة تلــك المطبوعــات التحريضية 
اتضح أنها صادرة من تنظيم “ائتالف 14 

فبراير” اإلرهابي ومكتوبة بعدة لغات.
أنــه  قــرر  األول  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
قبــل الواقعــة بيــوم واحــد كان متواجــدا 
فــي نــادي المالكيــة، وفيه التقــى صديقه 
المتهم الثاني، والذي طلب منه االشتراك 
برفقــة آخــر في توزيع بعض المنشــورات 
علــى المحــالت التجاريــة، مضمونهــا أنــه 
بـــ  يســمى  لمــا  المحــالت  إغــالق  يجــب 
“العصيــان”، وأنهــم اتفقــوا علــى االلتقــاء 
بالقــرب مــن مقبــرة المنطقــة، وفــي يــوم 
الواقعــة تلثموا جميعا وبدأ كل منهم في 

مهمة توزيع تلك “المنشورات”.
وعند حضور الشــرطة تمكنوا من القبض 
عليهم، حيث اعترف لهم بأن هدفهم من 
توزيعها كان الدعوة إلى إغالق المحالت، 
فضــال عــن تحريضهــم لطلبــة المــدارس 
الميعــاد  فــي  للمــدارس  التوجــه  بعــدم 
المقــرر فيــه العصيــان، إال أنــه نفــى أيــة 
عالقــة له بالتنظيــم اإلرهابي المذكور، إذ 

إنه لم يكن سوى أداة لتوزيع المنشورات 
باقــي  بمشــاركة  وقــرر  عنهــم،  الصــادرة 

المتهمين بالقضية.
وقــد أحالتهــم النيابــة العامــة للمحاكمــة 

على اعتبار أنهم ارتكبوا اآلتي:
القــوة  اســتعمل  األول:  المتهــم  أوال: 
بنيــة  عمومييــن  موظفيــن  مــع  والعنــف 
حملهــم بغيــر حق على االمتنــاع عن أداء 
وظيفتهــم بأن قام بمقاومة رجل شــرطة 
واعتــدى على ســالمة جســمهما بالضرب؛ 
لمنعهمــا مــن القبــض عليــه وعلــى المتهم 
الثالــث مســببا لهما اإلصابــات الموصوفة 

بتقرير الطب الشرعي.
ثانيــا: المتهمون مــن األول وحتى الرابع: 
تحبيــذا  تتضمــن  مطبوعــات  حــازوا 

وترويجا لتغيير نظام الحكم.
ثالثــا: المتهــم الخامــس: حــاز بالواســطة 
مطبوعا يتضمن تحبيذا وترويجا لتغيير 

نظام الحكم.
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طاولة مستديرة عن “العقوبات البديلة”19 شعبان 1440
ــة ــؤولية المجتمعيـ ــس المسـ ــة لتكريـ ــج التوعيـ ــي برامـ ــع فـ ــات بالتوسـ توصيـ

أكــد نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء، رئيــس محكمــة التمييــز المستشــار عبــدهللا 
البوعينين أن التوجيه الملكي الســامي لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة بتعزيــز إمكانــات التطبيــق الفعــال للعقوبــات البديلة وتوفيــر البرامــج التأهيلية 
المائمــة للمحكــوم عليهــم، يعكس مســتوى األهميــة الكبيرة التي تشــكلها البدائــل العقابية 
فــي تطويــر منظومــة العدالــة الجنائيــة، انطاًقا من تطور مفهــوم العقوبة فــي االتجاهات 
الحديثــة للسياســة العقابيــة، والتــي ترتكــز على تكريس مبــدأ اإلصاح والتأهيــل للمحكوم 

عليهم إلى جانب تحقيق مقتضيات العدالة.

جاء ذلك في الطاولة المستديرة التي نظمها 
المجلــس األعلــى للقضــاء، والنيابــة العامــة، 
ووزارة الداخليــة، ووزارة العــدل والشــؤون 
معهــد  واســتضافها  واألوقــاف،  اإلســالمية 
الدراســات القضائية والقانونيــة أمس، حول 
“برامــج التأهيل وأعمــال خدمة المجتمع في 
وزيــر  بحضــور  البديلــة”،  العقوبــات  تطبيــق 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ 
خالــد بــن علي آل خليفة، تحت رعاية النائب 
واســعة  بمشــاركة  البوعينيــن،  علــي  العــام 
والهيئــات  بالــوزارات  المســؤولين  كبــار  مــن 
الســلطة  أعضــاء  مــن  وعــدد  الحكوميــة، 
تناولــت  والتــي  العامــة،  والنيابــة  القضائيــة 
دور الجهــات العامــة بالمســاهمة فــي تنفيــذ 
أحــكام العقوبــات البديلــة. ولفــت البوعينيــن 

فــي كلمــة ألقاهــا إلــى أهميــة الشــراكة بيــن 
العامــة  والجهــات  القانــون  إنفــاذ  جهــات 
فــي تطبيــق العقوبــات البديلــة عبــر برامــج 
التأهيــل والتدريــب وأعمال خدمــة المجتمع 
قــدرات  مــن  يعــزز  بمــا  العامــة،  والمنفعــة 
الجهات المختصة من تنفيذ مختلف البدائل 
العقابية وتوسيع مجاالتها. وأكد وزير العدل 
والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بــن علــي آل خليفــة فــي مشــاركته بالطاولــة 
المستديرة أهمية العقوبات البديلة ونتائجها 
اإليجابيــة علــى المحكــوم عليــه والمجتمــع، 
ودور الجهات العامة ومساهمتها في تطبيق 

القانون وتنفيذ أحكام العقوبات البديلة.
وقــال إن بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة 
تقــوم علــى حفظ حقوق المجني عليه وعدم 

علــى  المحكوميــن  وتســاعد  بهــا،  المســاس 
وزارة  ممثلــو  وقــدم  االجتماعــي.  االندمــاج 
المســتديرة  الطاولــة  افتتــاح  فــي  الداخليــة 
عرضا عن آليــات وإجراءات تنفيذ العقوبات 
فلســفة  بشــأن  قصيــر  فيلــم  تخللــه  البديلــة 
العقوبــة البديلــة وبيان جهــود إدارة األحكام 
بالــوزارة فــي التنفيــذ، والتطــرق إلــى معايير 
اإلطــار.  هــذا  فــي  الخطــورة  درجــة  تقديــر 
وكذلــك قدمــت النيابــة العامة عرضــا تضمن 
نماذج للعقوبــات والتدابير المنفذة بناء على 

األحكام القضائية وقرارات النيابة.
فــي  المشــاركون  المســؤولون  وخلــص 

التوصيــات  مــن  مجموعــة  إلــى  المناقشــات 
مختلــف  فــي  الشــركاء  تشــجيع  أبرزهــا 
الجهــات الحكوميــة على توســيع مشــاركتهم 
بشــأن  مقترحاتهــم  وتقديــم  ومســاهمتهم، 
فــي  العمــل  خصوصــا  البديلــة  العقوبــات 
خدمــة المجتمــع بمــا يتفــق مــع ظــروف كل 
جريمــة ويحقــق الفــرص والتنــوع ومناســبة 
ســاعات العمــل، وفتــح البــاب أمــام مســاهمة 
مؤسســات المجتمع المدني والقطاع الخاص 
فــي برامــج التأهيــل، وضــرورة التوســع فــي 
برامــج التوعيــة لتكريــس مبــدأ المســؤولية 

المجتمعية ودعم حقوق اإلنسان.

جانب من نقاش الطاولة المستديرة التي نظمها المجلس األعلى للقضاء

المنامة - بنا

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
16 مايو الحكم 

على المتهمين 
الستة بينهم 

خليجية وعربية

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل مدير عام اإلدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوهــاب آل خليفــة، الرئيــس التنفيذي لشــركة تطوير للبترول جم 

ايستاك وعددا من المسؤولين بالشركة.

العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  وأكــد 
جهــدًا  تــأل  لــن  اإلدارة  أن  للمــرور 
مســتخدمي  ســالمة  تأميــن  فــي 
الطريق وتســيير الحركــة المرورية 
وتعزيــز  وأمــان  انســيابية  بــكل 

إستراتيجية الشراكة المجتمعية.
مــن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي 
لشــركة تطويــر للبتــرول عن شــكره 

والجهــود  التعــاون  علــى  وتقديــره 
اإلدارة  بهــا  تقــوم  التــي  المبذولــة 
الحركــة  دعــم  فــي  للمــرور  العامــة 
الصناعيــة من خالل تســهيل حركة 
الشاحنات والمعدات الثقيلة والتي 
أهــم  تشــكل عنصــرا حيويــا ألحــد 
القائمــة  اإلســتراتيجية  المشــاريع 

عليها الشركة في الوقت الراهن.

مدير “المرور” يلتقي رئيس “تطوير”

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

تنفيــًذا ألمــر ولي العهد نائــب القائد األعلى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
الخدمــة  حمــد آل خليفــة رئيــس مجلــس 
المدنيــة للجهــات الحكوميــة بالتعــاون مــع 
ذات  والجهــات  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان 
العالقــة بالتدقيــق الشــامل علــى شــهادات 
جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة 
ورفــع تقريــر بذلــك إلــى مجلــس الخدمــة 
المدنية، أفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية 
أحمــد الزايــد بــأن ديــوان الخدمــة المدنيــة 
أنهــى تدقيق ودراســة 63 % من المجموع 
الكلــي لمؤهــالت أصحاب المناصــب العليا، 
حيــث أظهــرت نتائــج التدقيــق صحة هذه 
الشــروط،  لكافــة  واســتيفاءها  المؤهــالت 
كاشــًفا عــن إحالــة مديــر بإحــدى الجهــات 
الحكوميــة للجنــة تأديبيــة وذلــك المتناعه 

عن تسليم ما يثبت صحة مؤهالته.
 وأوضــح الزايــد أن ديــوان الخدمــة ماٍض 
فــي تنفيذ أمر صاحب الســمو الملكي ولي 
العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
حيــث  المدنيــة،  الخدمــة  مجلــس  رئيــس 
ــا التدقيــق علــى مــا تبقــى من  يجــري حاليًّ

مؤهــالت التــي تصــل نســبتها إلــى 37 % 
مــن المؤهــالت الكليــة مــن خالل دراســتها 

والتحقق من صحتها.
وأكــد رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أن 
الملكــي ولــي  الســمو  أمــر صاحــب  تنفيــذ 
العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
رئيــس مجلــس الخدمة المدنيــة بالتدقيق 
حاملــي  جميــع  شــهادات  علــى  الشــامل 
المناصب العليــا في الحكومة يتم بمنتهى 
شــاغلى  جميــع  علــى  والشــفافية  الحــزم 
وســيتم  اســتثناء،  دون  العليــا  الوظائــف 
رفــع تقرير نهائــي بالنتائج إلــى hgمجلس 
فور االنتهاء من فحص شهادات المعنيين 

جميًعا.

“الخدمة”: إحالة مدير للجنة تأديبية

أحمد الزايد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أوضحت وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني، باإلشــارة إلى الرســم الكاركاتيري المنشــور بصحيفة “الباد” الجمعة 
الماضــي للزميــل طــارق البحــار، عن مســتوى ارتفاع مرتفعات تخفيف الســرعة في الشــوارع، أنها تنشــئ المرتفعات بنــاء على قرار لجنة 
المرتفعات التي تتكون من عدة جهات، بهدف رفع مستوى السامة المرورية وبالتالي تقليل احتماالت وقوع الحوادث عند التقاطعات 

وبخاصة في المناطق السكنية والتجارية التي تكثر فيها حركة المشاة من أطفال وكبار سن.

وأضافــت الوزارة أنه يتم إنشــاء المرتفعات 
عنــد معابــر المشــاة وبالقــرب من المــدارس، 
وأيًضــا توضع عند تقاطعات الطرق الفرعية 
مع الشــوارع الرئيســية، وذلك لمنع االندفاع 
مــن الطرقــات الجانبية والفرعيــة. علًما بأنه 
يتم تركيب عالمات مرورية )مرتفع أمامك( 
مرتفعــات  بهــا  التــي  الطــرق  جميــع  علــى 

ذات  أعمــدة  تثبيــت  مــع  الســرعة  تخفيــف 
لونيــن عاكســين )أصفر وأســود( على جانبي 
المرتفــع لمنع تجاوز المرتفع من الجانب في 
بعض المواقع حســب الحاجة وكذلك لتشير 
إلى وجود المرتفع للسائق من مسافة بعيدة 
لتحذيره. علًما أن مرتفعات تخفيف السرعة 
أنشــئت وفــق المعاييــر المتبعــة في شــوارع 

المملكة. 
ونّوهــت الــوزارة إلــى أنــه فــي حــال وجــود 
أيــه مالحظــة بشــأن مســتوى ارتفــاع هــذه 
المرتفعــات فــي موقــع معيــن، فإنهــا ترحــب 
بالمالحظــات وتحديــد الموقــع، ليتــم اتخاذ 
اإلجــراء الــالزم – إن دعــت الحاجــة- وذلــك 

في سبيل تحقيق المصلحة العامة.

“شـــؤون األشـــغال” تعقـــب علـــى كاركاتيـــر “البـــاد”

“المرتفعات” تسهم في تحقيق السالمة المرورية
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تضاعــف أرباح المصرف إلــى 46.2 مليون دينــار في 2018

قيمة الذهب بحوزة “المركزي”

قــدر مصــرف البحريــن المركــزي قيمــة احتياطــي الذهــب الموجود لديه بقيمــة عادلة تبلغ 72.6 مليــون دينار في الوقت الــذي بلغت فيه االحتياطيــات األجنبية لدى 
المصــرف بنهايــة العــام 2018 نحــو 735.5 مليــون دينــار. ويعــد إدارة احتياطــي الدولــة من الذهب والعمــات األجنبية أحد أبــرز المهام المنصوص عليهــا في قانون 
مصــرف البحريــن المركــزي، كمــا يقوم بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصــوص عليها بالقانون، اذ يجب على المصرف المركزي أن يحتفظ باحتياطي خارجي 
يتكــون مــن بعــض العناصــر أو جميعهــا مثل العمات والســبائك الذهبية والنقد األجنبي في شــكل عمات قابلة للتحويل أو أرصدة فــي بنوك خارجية بعمات قابلة 

للتحويل، أذونات خزانة التي تصدرها الحكومات األجنبية والسندات.

االحتياطــي  مقــدار  يقــل  أن  يــجوز  وال 
المصــرف  بــه  يحتفــظ  الــذي  الخارجــي 
المركزي بصفة دائمة عن %100 من قيمة 
النقد المتداول، ولكن بقرار مســبب يمكن 
تخفيــض النســبة إلــى %75. وتضاعفــت 
إلــى  المركــزي،  البحريــن  مصــرف  أربــاح 
وذلــك   2018 فــي  دينــار  مليــون   46.2
مــن 21.8 مليــون دينــار بحســب البيانات 
المالية للمصرف المســؤول عن االستقرار 

النقدي في الدولة.
أرباحــا  المركــزي  المصــرف  وحــّول 
مستحقة إلى حكومة البحرين بواقع 2.5 
مليــون دينار في حين حول 20.6 مليون 
دينــار الحتياطي الطــوارئ و23.1 مليون 

دينار لالحتياطي العام.
صافــي  زيــادة  بفضــل  األربــاح  وقفــزت 
إيــرادات الفوائــد إلى 46.2 مليــون دينار 
وذلــك من 23.1 مليــون دينار في 2017. 

رســوم  إيــرادات  اســتقرت  حيــن  فــي 
التســجيل والتراخيــص عنــد 5.4 مليــون 
دينــار. ولــدى مصــرف البحريــن المركزي 
وزيــر  بدرجــة  ومحافــظ  إدارة  مجلــس 

وذلــك لضمــان اســتقاللية المصــرف بناء 
علــى المعاييــر الدوليــة للبنــوك المركزيــة 
مســتقلة،  جهــة  ويعتبــر  العالــم،  حــول 
وهــو البنــك الــذي يمثــل الدولــة ويقــوم 

إلــى  للدولــة  النقديــة  السياســة  بتنفيــذ 
جانــب إصدار العملة ومراقبة االســتقرار 
النقــدي في البالد والترخيــص والتنظيم 
والمصرفيــة  الماليــة  للمؤسســات 

واإلشراف عليها.

100 مليون دينار لتغطية 
أذونات خزانة شهرية

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  56 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
BH0008912618( مــن أذونــات الخزانــة 

الحكومية الشهرية.
وتبلــغ قيمــة اإلصــدار 100 مليــون دينــار 
لفتــرة اســتحقاق 12 شــهًرا تبــدأ فـــي 25 
أبريــل 2019 وتنتهي في 23 أبريل 2020، 
كما بلغ معدل ســعر الفائدة عليها 3.91 % 
مقارنــة بســعر الفائــدة 4.39 % لإلصــدار 

السابق بتاريخ 28 مارس 2019.
 وبلغ معدل ســعر الخصم 96.196 % وتم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 96.122 
% علًمــا بأنــه تمت تغطية اإلصدار بنســبة 

.% 431
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة البحرين

الذكــي  المســتثمر  برنامــج  اختتــم 
البحريــن  بورصــة  تنظمــه  الــذي 
بالتعــاون مــع إنجاز البحريــن بزيارة 
150 طالبــا من 61 مدرســة مشــاركة 
البورصــة  مقــر  إلــى  البرنامــج  فــي 
وبحضور الرئيس التنفيذي لبورصة 
البحريــن والوكيل المســاعد للتعليم 
التربيــة  بــوزارة  والفنــي  العــام 
إلــى  البونوظــة  لطيفــة  والتعليــم 
الموظفيــن  كبــار  مــن  عــدد  جانــب 
بإنجاز البحرين ومنسقي المدارس. 
وتــم خــالل الفعاليــة تعريــف الطلبة 
الصلــة  ذات  المفاهيــم  بمختلــف 
بالمحتــوى الــذي تــم تغطيتــه خالل 
بهــدف  الماضيــة؛  الســتة  األشــهر 
ضمــان تعزيز فهــم الطلبــة للمفاهيم 
خــالل  مــن  وذلــك  المســتفادة، 
التفاعليــة  األنشــطة  مــن  مجموعــة 

التــي شــملت جوانب متعلقــة بإدارة 
والتخطيــط  االدخــار،  األمــوال، 
التفكيــر  للمســتقبل،  الذكــي  المالــي 

والتحديد، التطوير والتقييم.
لبورصــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
البحرين الشــيخ خليفة بــن إبراهيم 
المســتثمر  برنامــج  “إن  خليفــة  آل 
الذكــي يعــد برنامجــا وطنيــا يهــدف 
المرحلــة  فــي  النــشء  لتزويــد 
األساســية  بالمفاهيــم  االبتدائيــة 
حيــث  الماليــة،  بالمعرفــة  المتعلقــة 
يأتــي البرنامــج بالتعــاون مــع وزارة 
التربيــة والتعليــم وإنجــاز البحريــن 
والعديــد من الجهــات الراعية تحت 
الثقافــة  نشــر  وهــو  موحــد،  هــدف 
والمهــارات الماليــة بيــن النــشء في 

سن مبكر”.

وأضاف الشيخ خليفة “يهدف البرنامج لتحفيز طلبة المدارس على  «
اكتساب مفاهيم المعرفة المالية األساسية وتعزيز الوعي المالي 

لديهم؛ بهدف نشر ثقافة التعامالت المالية السليمة في سن مبكر 
مما يساعدهم على التخطيط المالي الذكي للمستقبل، حيث إننا 

نهدف على المدى الطويل إلى تعزيز مستوى انتشار المعرفة المالية 
بين الطلبة )تحت سن 18 عاما(”.

تزويد النشء بالمعرفة المالية

24 أبريل 2019 األربعاء
19 شعبان 1440

سنغافورة - رويترز

ســجلت أســعار النفــط أعلــى مســتوياتها 
للعــام 2019 أمس الثالثاء بعد أن أعلنت 
واشــنطن أنهــا ســتنهي جميــع اإلعفاءات 
الممنوحــة في العقوبــات اإليرانية بنهاية 
مايو، لتضغط على المستوردين؛ من أجل 
وقــف الشــراء مــن طهران. ورغــم خطوة 
واشنطن، قال المحللون إن أسواق النفط 
العالميــة ســتكون قــادرة علــى التأقلم مع 
تعطالت إيران؛ نظرا لتوافر طاقة فائضة 

كافية من موردين آخرين.
وفي الســاعة 06:28 بتوقيــت جرينتش، 
كانــت العقــود اآلجلــة لخــام برنــت عنــد 
 %  0.7 مرتفعــة  للبرميــل،  دوالر   74.58

مــن أحــدث إغــالق لهــا ومســجلة أعلــى 
مســتوياتها منذ نوفمبر 2018. وســجلت 
غــرب تكســاس  األميركــي  الخــام  عقــود 
الوســيط أقــوى مســتوياتها منــذ أكتوبــر 
2018 عنــد 65.10 دوالر للبرميــل، بزيادة 

0.8 % عن تسويتها السابقة.
وطالبــت الواليات المتحــدة يوم اإلثنين 
مشــتري النفط اإليرانــي بوقف الواردات 
بحلــول أول مايــو أو مواجهــة عقوبــات، 
ســمحت  أشــهر  لســتة  إعفــاءات  منهيــة 
إيــران،  مــن  مشــترين  ثمانيــة  ألكبــر 
ومعظمهــم في آســيا، بمواصلة اســتيراد 

كميات محدودة.

74.6 دوالر لبرميل النفط

72.6
مليون دينار

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام يوم أمس الثاثاء عند مستوى 1,438.31 بانخفاض 
وقــدره 4.47 نقطــة مقارنــة بإقفاله يــوم اإلثنين، في حين أقفل مؤشــر البحرين 
اإلســامي عند مســتوى 802.06  بانخفاض وقدره 14.58 نقطة مقارنـــة بإقفاله 

السابق.

مليــون   2.97 المســتثمرون  وتــداول 
ســهم، بقيمــة إجمالية قدرهــا 700.73 
خــالل  مــن  تنفيذهــا  تــم  دينــار،  ألــف 
المســتثمرون  ركــز  حيــث  82 صفقــة، 
تعامالتهــم علــى أســهم  قطــاع البنــوك 
التجاريــة، والتــي بلغت قيـــمة أســهمه 
المتداولــة 374.50 ألــف دينــار، أي مــا 
نســبته 53.44 % من القيمة اإلجمالية 
للتــداول وبكميــة قدرهــا 1.51 مليــون 
سهم، تم تنفيذها من خالل 40 صفقة.
جــاء البنك األهلي المتحد في المركـــز 
األول، إذ بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولة 
نســبته  مــا  أي  ديـنـــار،  ألــف   261.94
37.38 % من إجـمـالـــي قيـــمة األسهم 
 832.71 قدرهــا  وبكميــة  الـــمتداولة 

ألف ســهم، تـــم تنفيذها من خـــالل 11 
صفقة.

لشــركة  فــكان  الـثانـــي،  المركـــز  أمــا 
بقيمــة  )بتلكــو(  لالتصــاالت  البحريــن 
مــا  أي  دينــار،  ألــف   152.63 قدرهــا 
نســبته 21.78 % مــن إجمالـــي قيمــة 
قدرهــا  وبكميــة  المتداولـــة  األســهم 
481.36 ألــف ســهم، تــم تنفيذهــا مــن 

خالل 14 صفقة.
ثــم جــاءت مجموعــة جــي اف اتــش 
المالية بقيـمة قدرهـا 65.99 ألف ديـنـار 
إجمالــي  مــن   % 9.42 نســبته  مــا  أي 
قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 
622.91 ألــف ســهم، تــم تنفيذهــا مــن 

خالل 6 صفقات.

تداول 2.97 مليون سهم بـ 700.7 ألف دينار

وانخفضت موجودات مصرف  «
البحرين المركزي بصورة طفيفة، 
وذلك من نحو 2.7 مليار دينار في 

2017 لتبلغ نحو 2.5 مليار دينار 
في 2018.

ويبلغ رأس مال المصرف 
المركزي 200 مليون دينار، لكنه 

راكم على مدى السنوات الماضية 
احتياطي عام قدره 233.8 مليون 

دينار واحتياطي طوارئ بقيمة 
86.7 مليون دينار، بينما بلغ 

إجمالي رأس المال واالحتياطيات 
التي راكمها المصرف بنهاية العام 

2018 نحو 541.1 مليون دينار.

وتشكل االحتياطيات األجنبية 

ودائع البنوك )نحو 539 مليون 
دينار في 2018( ومحافظ 

السندات متضمنة صناديق مدارة 
بنحو 192.5 مليون دينار وسندات 

مالية أخرى بنحو 86.7 مليون 
دينار.

وأشار المصرف إلى أن جميع 
السندات ضمن االحتياطيات 

األجنبية مدرجة في أسواق 
نشطة، وأن نسبة %76.49 منها 

 BBB من الدرجة االستثمارية
أو أعلى، كما أن جميع الودائع 

و%72.49 من السندات هي 
بالدوالر األميركي، أما بالنسبة 
للعمالت األجنبية األخرى فإن 

جميعها محوطة بالدوالر 

األميركي.

وتشتمل محافظ السندات على 
نحو 1.3 مليون دينار صافي 

خسائر غير محققة للسندات 
بغير الدوالر األميركي، وعقود 
العمالت األجنبية اآلجلة ذات 

العالقة المستخدمة للتحوط من 
هذه السندات.

يذكر أنه وبموجب القانون، 
تكون للمصرف المركزي ميزانية 

مستقلة تعد على النمط التجاري، 
ويجري عملياته وفقا للقواعد 
التجارية المصرفية، ويمارس 

مهامه دون التقيد بالنظم اإلدارية 
والمالية الحكومية، وال تسري 

على المصرف المركزي أحكام أي 
قانون آخر يقضي بفرض الرقابة 

السابقة على أعماله.

ويقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة 
المالية بشأن أعمال وحسابات 
المصرف المركزي على تدقيق 

حسابات المصرف وموجوداته، 
وال يكون له تدخل بأية صورة من 

الصور في تسيير أعمال المصرف 
أو التعرض لسياساته. ويجب 

أن يكون الموظف الفني التابع 
لديوان الرقابة المالية والذي 

يقوم بتدقيق حسابات المصرف 
المركزي مؤهاًل تأهيال فنيا كافيا 

وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.

2.5 مليار دينار موجودات “المركزي” 2018

علي الفردان

 ميزانية المصرف 
المركزي مستقلة تعد 

على النمط التجاري

المركزي حول أرباحا 
مستحقًة للحكومة 

بواقع 2.5 مليون دينار

“فندق الخليج” تكشف استراتيجيتها الجديدة

“AFS” تقّدم “شحن الجوال مسبقة الدفع”

الــعــربــي” الــســفــر  “ســـوق  بــمــعــرض  الــبــحــريــن  ــي  ف للسياحة  تــرويــجــا 

الــعــالــم ــاء  ــ ــح ــ أن جــمــيــع  ــي  ــ ف مــشــغــل   700 ــو  ــحـ نـ ــع  ــ م

تشــارك مجموعة فنادق الخليج في معرض “ســوق الســفر العربي” الذي يقام 
فــي مدينــة دبــي بيــن 28 أبريل و1 مايو، فــي مقصورة رقــم HC0700 بقاعه 
الشــيخ ســعيد. وتأتي المشاركة ضمن توجه المجموعة للمشاركة الفعالة في 
جهــود ترويــج الســياحة فــي البحريــن، ورؤيــة المجموعة منــذ 1969 لتقديم 

خدمات ضيافة ال تضاهى في المملكة. 

فنــادق  مجموعــة  وســتعرض 
الخليــج مقرهــا الرئيســي وفندقهــا 
الخليــج  “فنــدق  والرئيســي  األول 
البحريــن،  فــي  وســبا”  للمؤتمــرات 
باإلضافــة فنادقهــا األربــع الفاخرة، 
فــي  القائــم  هوتيــل  كيــه  فنــدق 
الجفيــر، ومنتجــع أوشــن برادايس 
فــي زنجبــار، فندق أســدال الخليج 
الســيف،  فــي  نجــوم  األربــع  ذو 
والفنــدق الجديــد جلــف كورت في 
أجنحــة   “ الجديــد  والفنــدق  دبــي 
كمــا  -الجفيــر”.  الفاخــرة  الخليــج 

تقوم المجموعة أيًضا بعرض مركز 
المؤتمــرات الخــاص بهــا، الــذي تــم 
تجديده حديًثا، والذي يتســع لعدد 
2000 مشــارك لمختلف المؤتمرات 
ســبا  إلــى  باإلضافــة  والفعاليــات، 

الخليج. 
لجنــاح  الزائــرون  وســيحصل   
للفــوز  فرصــة  علــى  المجموعــة 
أي  فــي  اإلقامــة  مثــل  بجائــزة 
للمجموعــة،  التابعــة  الفنــادق  مــن 
أوعشاء لفردين، هذا باإلضافة إلى 
حملة إطالق تطبيق فندق الخليج 

يمنــح  والــذي  للنقــال،  الخــاص 
تحميــل  عنــد  هديــة  المســتخدم 

التطبيق وتنصيبه.
التنفيــذي  المســئول  وقــال 
جونــز  جارفيلــد  للمجموعــة، 
“علــى مــدى 50 عاًمــا، تغيــر فنــدق 
الخيــال،  تفــوق  بدرجــة  الخليــج 
المســتمرة، وتحديــث  مــع توســعه 
ليلبــي  خدماتــه  وتطويــر  مبانيــه 
فــي  العمــالء  متطلبــات  أحــدث 
مجــال الضيافــة و مجــال األطعمة 
والمشروبات”. وباإلضافة إلى ذلك، 
فقد اســتحوذت المجموعة مؤخًرا 
شــركة  مــن   %  100 حصــة  علــى 
تملــك  التــي  للســياحة،  البحريــن 
كــراون  مؤتمــرات  ومركــز  فنــدق 
فــي  رئيســي  شــريك  وهــي  بــالزا، 

شركة البحرين للترفيه العائلي.

أضافت شركة الخدمات المالية العربية )AFS(، خدمات دفع الفواتير الدولية بشكل سلس 
إلى نطاق عروضها، وذلك بالشــراكة مع شــركة “Decimal Factor”، وهي شــركة وســيطة 

مقرها المملكة المتحدة ومعتمدة من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية. 

الماليــة  الخدمــات  شــركة  لشــركاء  ويمكــن 
العربية والمؤسســات المالية االســتفادة من 
النظام المالي المتنامي للشــركة الذي يشمل 
االتصــاالت  شــركة  عبــر  مدفوعــات  اآلن 
المحليــة والدوليــة. ويتمثل عــرض الخدمة 
الدفــع  مســبقة  شــحن  فــي خدمــة  األوليــة 
للهواتف الجوالة، مما يسمح للعمالء بشحن 
الجــوال مســبق  للهاتــف  أي حســاب دولــي 
الدفــع وبشــكل رقمــي وفــي أكثــر مــن 150 
دولــة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي المجــاورة، ومــع حوالــي 

700 مشغل مختلف في جميع أنحاء العالم.
 وقال الرئيس التنفيذي لـ “AFS”، بي. شندرا 
شيكر “توفر تقنية شركة “AFS” الرائدة في 
الســوق خدمــة مبتكــرة فريــدة مــن نوعهــا 
لشــركائنا فــي المملكــة وفــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة. وتوفر خدمة مدفوعــات الفواتير 
الدولية الخاصة بنا عمليات فائقة ومبسطة 
مــع  وعمالئهــم  شــركائنا  تمكيــن  مــن  تزيــد 
وتدابيــر  الضوابــط  جميــع  علــى  الحفــاظ 
السالمة. و نتطلع إلى رؤية كيفية عمل هذا 
الحــل الجديد القائم علــى التكنولوجيا على 

تشكيل المشهد المالي الذي نعمل فيه”.
Deci- لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال   “
“نقــدم  كرخانيــس  مانــوج   ،”mal Factor
وواجهــة  الطلــب  حســب  معــدة  منصــة 
برمجــة التطبيقات الخاصــة بنا من المملكة 

المتحدة لتمكين الخدمات الخاصة بشــركة 
 ”AFS“ شــركة  أن  نعتقــد  ونحــن   .”AFS“
تحــدث ثورة في المدفوعات في منطقتهم 
ونحن سعداء بالقيام بدورنا لتعزيز مبادرة 

.”AFS“

“فنادق الخليج” تقدم ضيافة ال تضاهى 

المنامة - فنادق الخليج

AFS - المنامة

 ”Decimal Factor ”و ”AFS“ أثناء توقيع الشراكة بين
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 أكد الرئيس التنفيذي لشــركة “إدامة” – الذراع العقاري لشــركة “ممتلكات القابضة”، أمين العريض، اســتكمال 40 % من أعمال مشــروع “ســعادة”، 
متوقًعا االنتهاء منه في أكتوبر المقبل. وقال إنه تم التوقيع مع بيت التمويل الكويتي لتمويل المشروع بقيمة 4.5 مليون دينار.

أنــه ســيتم طــرح مناقصــة خــال  إلــى  ولفــت 
األيــام المقبلــة لتحديد مشــغل مركــز الخدمات 
دور  علــى  مشــدًدا  المشــروع،  فــي  الترفيهيــة 

“إدامة” في دعم القطاع الخاص. 
 وأضــاف أن مشــروع ســعادة يقــع فــي منطقــة 
غــرب المحــرق وهــو عبارة عــن تطويــر لواجهة 
بحريــة متعــددة االســتخدامات ويوفر خدمات 
البيــع بالتجزئــة والضيافــة. ويقع المشــروع في 
موقع اســتراتيجي عند مدخل المدينة القديمة 
وســيضم متنزًهــا مــع الترفيــه العائلــي وأماكــن 

لتناول الطعام بجانب الميناء ومرسى حديث.
 وأوضــح العريــض أنــه تــم تصميــم المشــروع 
للمواطنيــن  منفــًذا  ليصبــح  رئيســي  بشــكل 
تــذكاري  ونصــب  المحــرق،  فــي  المقيميــن 
وترفيهــي في المنطقــة، عاوة على كونه نقطة 
البحريــن والســياح  بيــن ســكان  ربــط رئيســية 
مــع قلــب التــراث فــي البــاد، إضافــة إلــى كونه 
مشــروع لتطويــر منطقــة الواجهــة البحرية في 

المحرق.
وتابــع  العريــض “ نتقدم بجزيل الشــكر وعظيم 

التقديــر للقيــادة الرشــيدة والحكومــة الموقــرة 
علــى توجيهاتهــم الســامية، والتســهيات التــي 
قدموهــا لتحقيق هذا الحلــم على أرض الواقع. 
ومــن المتوقع إكتمال أعمال التطوير للمشــروع 
خال هذا العام على أن تبدأ عمليات التشــغيل 
للمشروع الرائد في مطلع العام 2020 بالتعاون 
المعنيــة  والمحــات  الشــركات  مــن  عــدد  مــع 
بقطاع التجزئة والمطاعم والمقاهي واألنشــطة 

البحرية”.
ويأتي مشروع “سعادة” كجزء من استراتيجية 

إدامــة طويلــة األمــد المتمحــورة حــول تطويــر 
مشاريع جديدة وتجديد تلك السابقة، وإدارتها 
جميًعــا وفًقــا للمعايير العالميــة، وتطبيق أفضل 
الممارسات مع السعي لتلبية احتياجات السوق 

مما ُيساهم في خلق قيمة للمجتمع بأكمله.
المنتــدب  العضــو  قــال  متصــل،  صعيــد  علــى 
والرئيــس التنفيــذي لبيــت التمويــل الكويتــي–

البحريــن، عبدالحكيم الخيــاط “إنه لمن دواعي 
التمويــل  كشــريك  تعييننــا  يتــم  أن  ســرورنا 
الرســمي للمشــروع التطويري للواجهة البحرية 
بالمحــرق “ســعادة”، والذي يأتي ضمن مســاعي 
القيــادة الحكيمــة لدعــم نمــو القطاع الســياحي 
ممــا يصــب لصالــح المواطنيــن والقاطنين على 
أرض البحريــن. ونتطلع من خال هذه المبادرة 
إلى تحقيق مزيج من التنويع اإلقتصادي وذلك 

بما يتماشى مع الرؤية اإلقتصادية 2030”.
مــن جانبــه، قــال  رئيــس تمويــل المشــاريع لدى 
الرميحــي  علــي  المشــروع،  عــن  إدامــة  شــركة 
“تتألــف المرحلــة األولــى مــن المشــروع تطويــر 
مطاعــم ومقاهــي ذات إطــاالت رائعــة، ومرفــأ 
للقــوارب الســياحية، ومرافــق ترفيهيــة أخــرى. 

بينمــا تشــتمل المرحلــة الثانيــة موقــف مركــزي 
متعــدد األدوار للســيارات يربــط ســوق المحرق 
التاريخــي بواجهــة بحريــة عصريــة عبــر جســر 

للمشاة.”
المصرفيــة  المجموعــة  رئيــس  قــال  ذلــك  الــى 
للشركات لدى بيت التمويل الكويتي–البحرين، 
محمــود غالــب آل محمود “نحن حريصون على 
المشــاركة فــي تمويل هذا المشــروع الســياحي 
الرائد الذي يدعم الحركة السياحية في البحرين 
ونتطلــع لبنــاء شــراكة تمويــل إســتراتيجية مع 
شركة إدامة والمساهمة في عملية التطوير من 
خــال منتجــات التمويــل اإلســامية المتوافقة 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية مثــل المرابحة 

واإلجارة واإلستصناع وغيرها”.

تمويل  مشروع “سعادة” بـ 4.5 مليون دينار
ــة بــشــأنــه ــ ــراك ــ ــان اتـــفـــاقـــيـــة ش ــعـ ــوقـ ــل الـــكـــويـــتـــي” يـ ــويـ ــمـ ــتـ “إدامـــــــــة” و”الـ

العريض مصرحا للصحافيين مشروع “سعادة” جزء من استراتيجية “إدامة” طويلة األمد 

قال العضو المنتدب لشــركة إيجل هيلز الديار، ماهر الشــاعر، إن الشــركة اســتكملت حوالي 99 % من أعمال البنية التحتية في 
ديار المحرق وهو التزام من الشركة للمستثمرين والمشترين في المشروع لتوصيل الخدمات قبل الموعد.

 وأضــاف أن الشــركة تركــز خــال الثاث 
ســنوات المقبلــة علــى إنجــاز 3 مشــاريع 
“فيــدا”  ومشــروع  “فيــدا”  فنــدق  وهــي 
“مراســي  ومجمــع  الفندقيــة  للشــقق 
 ،2021 العــام  حتــى  التجــاري  جاليريــا” 
مشــيًرا أن أعمــال البناء تجاوزت نســبتها 

.% 15
 وأوضــح أنــه تــم تعييــن تحالف شــركتي 

و”ســيباركو-  للمقــاوالت  “شــبرجي” 
لمشــروع  رئيســين  كمقاوليــن  البحريــن” 
مجمــع “مراســي جاليريــا” التجــاري إذ تم 
إنجــاز حوالــي 15 % مــن أعمــال البنــاء، 
الفًتــا إلــى حــرص الشــركة علــى مشــاركة 
المشــروع،  لتنفيــذ  بحرينييــن  مقاوليــن 
ومتوقًعا االنتهــاء من أعمال البناء خال 
26 شــهًرا على أن يتم إنجاز اإلنشــاء في 

العام 2021.
 وبيــن الشــاعر أن المجمــع بــه 8 طوابــق 
لمواقف السيارات تستوعب 5700 سيارة 
فيما ســتكون المســاحات التأجيرية على 
3 طوابق، بمساحة إجمالية تبلغ 200 ألف 

متر مربع.
أكبــر  يعتبــر  المشــروع  أن  إلــى  وأشــار   
مجمــع فــي المملكــة مــن حيــث المســاحة 

مســاحته  تــوازي  والتــي  التســويقية 
مســاحة مجمــع الســيتي ســنتر، موضًحــا 
أن المســاحة التأجيرية للمجمع تبلغ 116 

ألف متر مربع ويضم 560 متجًرا.

وأكــد الشــاعر أن الشــركة بــدأت تســويق 
المجمــع التجاري والتي تســتهدف بنهاية 
نســبة  تبلــغ  أن   2019 الجــاري  العــام 
الحجــوزات حوالــي 70 % من مســاحات 

المجمع التأجيرية، موضًحا أن 60 % من 
المساحات التأجيرية في المجمع ستكون 
لمحــات تجاريــة للموضــة واألزياء، و15 
% ستكون مخصصة للمطاعم والمقاهي 
و15 % لمناطــق ترفيهيــة، كمــا ســيضم 

المجمع 20 دار سينما.

الشاعر: 99 % إنجاز البنية التحتية بديار المحرق
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الشركة تركز 
على 3 مشاريع 

في السنوات 
الثالث المقبلة

العريض” استكمال 
40% من أعمال 

المشروع

أكــد عضــو مجلــس اإلدارة المديــر التنفيــذي لشــركة “غولــدن غيــت” 
العقاريــة، أنــس الكوهجــي، االنتهــاء مــن مرحلــة أساســات المشــروع 
وسيتم البدء ببناء أبراج المشروع خال الشهر المقبل، إذ ستستغرق 

مدة البناء 3 سنوات على أن تنجز أواخر عام 2021.
نســبة  وتبلــغ  ممتــازة  المشــروع  علــى  اإلقبــال  نســبة  أن  وأوضــح 
البحرينييــن المشــترين فــي المشــروع 60 % و20 % خليجييــن و20 
% مــن دول أخــرى، مبيًنــا أن المبيعــات تفــوق التوقعــات بعــد أن تــم 

طرحه للبيع في نوفمبر 2018.
وأكــد الكوهجــي أن الشــركة تــدرس الدخــول فــي مشــروعين آخرين 
متنوعيــن تجاري وســكني، بعــد االنتهاء من مشــروع “غولدن غيت”، 
الفًتا إلى أن السوق العقاري أصبح بحاجة لإلبداع واالبتكار والحلول 
الجديــدة التــي تميز المشــروع عن المشــاريع األخــرى إن كان بالموقع 

أو الخدمات وحتى المساحات والمرافق الموجودة بالمشروع والتي 
أصبحت من األمور المهمة الستقطاب المستثمرين والمشترين.

الكوهجي مصرًحا للصحافيين أمس

2021 ــر  ــ ــ أواخ ــي  ــه ــت ــن وي ــوات  ــنـ سـ  3 ــرق  ــغ ــت ــس ي

بدء بناء أبراج “غولدن غيت” الشهر المقبل

أكد العضو المنتدب لشركة نسيج، محمد السيد، أنه تم بيع ما يقارب 40 
% من شقق مشروع “كانال فيو”، مبيًنا أن بيع هذه النسبة من المشروع 
في هذه المرحلة يؤكد الثقة التي تتمتع بها الشركة في الوسط العقاري، 

متوقًعا أن تزداد النسبة مع قرب افتتاح مجمع دلمونيا التجاري.
 وأضــاف أن نســبة إنجــاز المشــروع قــد بلغــت حوالــي 15 % حتى اآلن، 
ا، ومــن المتوقع أن يتــم االنتهاء  ويعــد المشــروع الرئيســي للشــركة حاليًّ
مــن المشــروع أواخــر العــام 2020 إذ تــم االنتهاء من أعمال األساســيات 
واإلنشاءات قائمة ومستمرة.  وقال إن مشاركة شركة نسيج في معرض 
الخليج العقاري يأتي من كونه أحد أهم المعارض في البحرين، وتشارك 
هــذا العــام بمشــروع “كانــال فيو” الذي هــو عبارة عن 4 مباٍن ســكنية في 
موقع متميز في جزيرة دلمونيا، وتحتوي على 246 شقة سكنية إضافة 

إلى مرافق تجارية في الطابق األرضي لهذه المباني.

 وأشــار إلــى أن المشــروع يحظــى بإقبــال جيد مــن العماء؛ نظــًرا للموقع 
المتميــز وتصاميمــه التي تتيح للمشــتري االســتمتاع بالمناظــر التي يطل 
عليها المشــروع والقناة المائية التي تصب مباشــرة في البحر، كما تتميز 
جزيــرة دلمونيــا بأهميــة متزايدة في هــذه الفترة خاصة مــع اكتمال عدد 
من المشاريع في الجزيرة ومع قرب اكتمال المجمع التجاري في دلمونيا.

جانب من المعرض

15 % نســـبة اإلنجـــاز بالمشـــروع واكتمالـــه عـــام 2020

بيع 40 % من “كانال فيو” يؤكد الثقة بـ “نسيج”
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الشاعر مصرحا للصحافيين

المنامة - منارة للتطوير

تمكنت مشــروعات “شركة منارة للتطوير” 
مســتثمرين  مــن  الــزوار  اهتمــام  جــذب 
ومطوريــن ومواطنيــن مــن رواد معــرض 
الخليــج للعقــار في نســخته الســابعة الذي 
“منــارة”  مشــاركة  أمس.وجــاءت  افتتــح 
اإلســتراتيجي  الراعــي  وهــي  العــام،  هــذا 
للمعــرض، كأكبــر مشــاركة لهــا مــن حيــث 
المشــاريع وتنوعهــا، إذا عرضــت عــددا من 
المجســمات لمشــاريع قائمــة وأخــرى قيــد 
مربعــا،  متــرا   126 مســاحة  علــى  التنفيــذ 
تعتبــر هــي األكبر بيــن أجنحة المشــاركين 

في المعرض. 
حســن  بالشــركة،  المنتــدب  العضــو  وأّكــد 
رعايــة  علــى  الشــركة  حــرص  البســتكي، 
مــن  يوّفــره  لمــا  ســنويا،  المهــم،  الحــدث 
فــي  العقــاري  القطــاع  لتنميــة  فــرص 

المملكــة باالطاع على أحــدث االتجاهات 
والمعايير في قطاعي اإلنشاءات والقطاع 

العقاري للعمل على مواكبتها.
بعــرض  منــارة  “تفخــر  البســتكي  وقــال 
مجسم للمرحلة الثانية من مشروع “بوابة 
االســتثمار-البحرين”، الرائــد فــي المملكــة، 
والــذي تصل قيمته إلــى 300 مليون دينار 

تقريبــًا، ويقــام على مســاحة أرض تبلغ 23 
مليــون قــدم مربع، يتم حاليًا اســتصاحها 

ودفنها”.
وأشــار البســتكي إلى عرض “منارة” ألربعة 
مــن مشــاريعها الســكنية وهــي “حصابــي” 
و  البحريــن”  “كنــاز  و  الرفــاع”  “وادي  و 

”واحتي”. 

والســـكن االســـتثمار  لخيـــارات  واســـعة  تشـــكيلة 

“منارة” تستقطب جمهور “الخليج للعقار”

جناح “منارة” في المعرض

المنامة - وزارة الداخلية

تحقيًقــا للهــدف الثالــث لمبدأ تعزيز الشــراكة 
زيــادة  أجــل  مــن  والعمــاء  الشــركاء  مــع 
اإليــرادات وتقليــل المخاطــر والتعــاون بيــن 
القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص الــوارد 
فــي الخطة االســتراتيجية لشــؤون الجمارك 
لألعوام 2017 - 2020 والمنسجمة مع الرؤية 
االقتصاديــة لمملكــة البحريــن 2030، عقدت 
إدارة المخاطــر الجمركيــة بشــؤون الجمــارك 
بالتعاون مع معهد التدريب الجمركي، ورشة 
المعتمــد  االقتصــادي  المشــغل  برنامــج  عــن 
الــذي ُيعــد أحد مؤشــرات تحقيــق التمّيز في 
الجمــارك والتــي وضعتهــا منظمــة الجمــارك 

العالمية.
وشــارك في الورشــة موظفــو إدارات المنافذ 
األخــرى  الحكوميــة  والجهــات  الجمركيــة 
APM Termi- للمينــاء  المشــغلة  “والشــركة 

 .”nals
برنامــج  عــن  عامــة  نبــذه  الورشــة  تضمنــت 
وشــروط  المعتمــد  االقتصــادي  المشــغل 
عمــل  ومراحــل  االنضمــام  ومتطلبــات 
منحهــا  يتــم  التــي  والتســهيات  البرنامــج 
لشــركات المشــغل االقتصادي المعتمد ومدى 
اســتفادتها مــن اتفاقيــات االعتــراف الدولــي 

المتبــادل باإلضافــة إلــى اتفاقيــات مســتوى 
الخدمــة الموقعــة بين شــئون الجمارك وعدد 

من الجهات الحكومية والرقابية.
 وفــي الختــام، تــم فتــح المجــال للمناقشــة 
عــن  الورشــة  فــي  المشــاركة  الجهــات  بيــن 
وتقديمهــا  إضافتهــا  الممكــن  التســهيات 

للمشغلين االقتصاديين المعتمدين.

ـــج ـــل البرنام ـــل عم ـــام ومراح ـــروط االنضم ـــتعراض ش اس

“الجمارك” تعقد ورشة عن المشغل االقتصادي المعتمد

إدارة المخاطر الجمركية تعقد ورشة عن برنامج المشغل االقتصادي المعتمد
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اســتضافت شــركة ســي فايــف المختصــة فــي التكنولوجيــا االبتكارية مســاء يــوم اإلثنين بدعم مــن “تمكين” وشــركة فيفا لالتصــاالت، وزير 
المواصالت واالتصاالت كمال بن أحمد في النسخة السادسة من سلسلة )جلسات سي فايف مع صناع القرار(، والتي تم تدشينها في نوفمبر 

2017 بهدف تعزيز التشاور والتعاون بين صانعي السياسات ومجتمع الشركات الناشئة في المملكة.

 وتــم تصميــم سلســلة )جلســات ســي فايــف 
لسياســة  رائــدة  كمنصــة  القــرار(  صنــاع  مــع 
الفكــر القيــادي والتــي تهــدف إلــى الجمع بين 
صنــاع السياســات البارزيــن ومجتمــع ريــادة 
األعمــال، وال ســيما الشــركات الناشــئة، وذلــك 
لمناقشــة السياســات التي تؤثر علــى االبتكار 
التكنولوجــي والبيئة الرياديــة واإليكولوجية 
والتنميــة  االقتصــادي  التنويــع  ولتعزيــز 

المستدامة.
الحــدث دور  هــذا  الوزيــر خــال  أبــرز   وقــد 
تكنولوجيــا  بصناعــة  النهــوض  فــي  الــوزارة 
المملكــة  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات 
والسياســات الرئيســية لدفــع االبتــكار والنمــو 
فــي قطاعــي االتصــاالت والنقــل، والتزاماتهــا 

وكذلــك  واالبتــكار،  الرقمــي  التحــول  بتبنــي 
تطلعــات المملكــة االســتراتيجية حــول األمن 

السيبراني والفضاء الخارجي. 
 كما تناول الوزير التوســع في مطار البحرين 
الدولــي، واهتمــام الحكومــة الشــديد بالطاقة 
البديلــة النظيفــة والمســتدامة، مثــل األلــواح 
الشمســية في محطــات الحافات التي بنيت 
حديًثــا، إضافة إلى مبادرات ومشــاريع أخرى 
فــي  االقتصاديــة  والتنميــة  التنويــع  لدعــم 
المملكــة. وذكــر كمــال بــن أحمــد أن البحريــن 
تشــهد فــي المرحلــة الحاليــة حزمــة متكاملــة 
من المشــاريع والمبادرات في قطاعات تقنية 
المعلومات واالتصاالت واللوجستيات، معرًبا 
عن سعادته بالمشاركة في مثل هذه اللقاءات 

للحديــث عــن الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا 
ومــا ســيتم إنجــازه في هــذه القطاعــات التي 
تســهم بشــكل كبيــر فــي التنميــة االقتصاديــة 
فــي  الرقمــي  المجتمــع  وتطويــر  المســتدامة 

المملكة.
 كمــا أشــار إلــى أن سياســة الحكومــة وضعت 
األسس الازمة إلنجاز هذه المبادرات المهمة 
ومنهــا أن البحريــن ســتكون مــن أوائــل دول 
العالم التي ســتطلق خدمــات )5G( هذا العام، 
كما تــم تخصيص الترددات المناســبة لتوفير 
هذه الخدمة في البحرين، على أن تتوفر في 
شــهر يونيو أو يوليو المقبلين لمن يطلبها، إال 
أن هــذه الخدمــة ســتتطور بشــكل تدريجــي 

خال العامين 2019 و2020.

وأضــاف “إلى جانب الشــبكة الوطنية للنطاق 
العريض فائقة الســرعة عبــر األلياف البصرية 
ســيكون مــن العناصــر المهمــة في اســتقطاب 
وتشــجيع  البحريــن  فــي  االســتثمارات 
قطــاع  فــي  األعمــال  وريــادة  االبتــكارات 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات واالتصاالت”، 

متوقًعــا أن تغطــي الشــبكة الوطنيــة للنطــاق 
العريض فائقة الســرعة عبــر األلياف البصرية 
نحــو 90 % مــن إجمالــي البحريــن مــع نهايــة 

العام الجاري 2019.
بدورهــا، قالــت المديــر التنفيذي لشــركة ســي 
التقنيــات  “تعمــل  هللا  فتــح  هاديــة  فايــف، 

مــن  كل  فــي  جــذري  تغييــر  علــى  المبتكــرة 
مســتوى  علــى  واالتصــاالت  النقــل  قطاعــي 
العالــم، ومــن المثيــر أن يطلعنــا الوزيــر علــى 
ضــخ  حــول  المملكــة  وسياســات  خطــط 
المزيــد مــن الرقمنــة واالبتــكار لبنــاء نمو هذه 

ا”. الصناعات محليًّ

وزير “المواصالت”: دعم النهوض بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الــقــرار” “صــنــاع  جــلــســات  مــن  ــة  ــادس ــس ال الــنــســخــة  تستضيف  فــايــف”  ــي  “سـ

جانب من جلسة “صناع القرار”

توقــع وزيــر المواصــالت واالتصــاالت كمال بن أحمد، تعيين شــركة استشــارية إلنشــاء المرحلة األولى من شــبكة متــرو البحرين مع 
نهاية شــهر ســبتمبر المقبل. وأوضح الوزير لـ “البالد” أن مناقصة تعيين شــركة استشــارية إلنشــاء المرحلة األولى من شــبكة المترو 
طرحت، ومن المتوقع استالم عطاءات المناقصة في شهر يونيو المقبل، على أن يتم إرساء المناقصة وتعيين الشركة التي سيتم 
اختيارهــا مــن العطــاءات المقدمــة للمناقصــة مــع نهايــة ســبتمبر المقبل. وأشــار الوزير إلى أن مشــروع شــبكة المترو ســيتم تنفيذه 

بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكانــت الوزارة أعلنــت في فبراير الماضي 
عن طرح مناقصة تعيين شركة استشارية 
إلنشــاء المرحلــة األولــى مــن شــبكة متــرو 
البحريــن، وقــد أنجز مؤخًرا إعداد دراســة 
جــدوى للمشــروع والتــي قامــت بإعدادهــا 

 IDOM األســبانية  االستشــارية  الشــركة 
 .Consultant Engineering

ومــن المقــرر أن يتــم تنفيــذ شــبكة متــرو 
البحريــن علــى عــدة مراحــل حيــث تتمثل 
المرحلة األولى والتي أوصت بها الدراســة 

علــى تشــييد خطين  يبلــغ إجمالي طولهما 
29 كيلومتــًرا من الجســور المعلقة تتخللها 
20 محطــة توقــف تخــدم معظــم المناطق 
ربــط  فــي  وتســاهم  والتجاريــة  الســكنية 
المناطــق االســتراتيجية ومواقــع الجــذب 

المختلفــة فــي البحرين، كمــا يمكن للركاب 
بعــض  فــي  التبديــل   الخطيــن  كا  مــن 
المحطــات. ومــن المؤمل أن تكــون الطاقة 
االســتيعابية للمتــرو مــا يزيــد عــن 40 ألف 
راكب في الساعة حيث تطمح الوزارة من 
خــال هــذا المشــروع إلى توفيــر نظم نقل 
بديلــة وعصريــة وصديقــة للبيئــة تضاهي 

تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

خلق 2000 وظيفة

ومــن المتوقع أن يســاهم قطــاع النقل في 
خلــق فــرص عمــل جديدة تزيد عــن 2000 

الشــباب  علــى  الــوزارة  وتعــول  وظيفــة، 
البحرينــي مــن خــال تأهيلهــم وتزويدهم 
بالخبــرات العمليــة الازمــة للنهــوض بهــذا 
القطــاع وذلك تشــجيًعا للريــادة واالبتكار. 
ويعد إنشــاء شــبكة المتــرو ذا جدوى فنية 
مجدًيــا  يجعلــه  الــذي  األمــر  واقتصاديــة، 
للتنفيــذ عــن طريــق الشــراكة مــع القطــاع 
الشــركة  مهــام  مــن  وســيكون  الخــاص. 
االستشــارية تحديد المواصفات الهندسية 
للمحطــات  والمواقــع  النهائــي  والمســار 
للمرحلــة األولى والقيام بتأهيل المطورين 
وإعــداد أوراق المناقصــات لتعيين المطور 

مــن  االنتهــاء  وتــم  للمشــروع.  الرئيســي 
وكافــة  للمحطــات  العامــة  المواصفــات 
الخدمات المســاندة والتي سيتم تطويرها 
مــن قبل الشــركة االستشــارية التي ســيتم 

تعيينها ضمن هذه المناقصة.

تعيين “استشارية” المرحلة األولى لـ “المترو” سبتمبر المقبل

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤتمرها السنوي األول لجانها الدائمة بعنوان “كن من صناع التغيير” بمشاركة أكثر من 550  عضوا، والذي عقد بفندق الخليج في 
الفتــرة مــن 21 - 22 أبريــل 2019 ليؤكــد أهميــة دفــع عجلة التنمية في البحرين وإيجاد الحلول الناجعة في صياغة شــراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وجاء 
انعقاد المؤتمر تنفيذا ألحد أهم محاور عمل الغرفة في الدورة الحالية والهادفة الى تشخيص اهم المعوقات والمعالجات للتحديات االقتصادية التي يواجهها القطاع 
الخاص البحريني، وقد ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات ذات العالقة بتنمية قطاعات األعمال التي تمثلها لجان الغرفة، والصعوبات التي تواجهها وطرح الحلول 

المناسبة لمعالجتها.

التوصيــات  مــن  عــدد  عــن  المؤتمــر  وأســفر 
تــم خالهــا  10 جلســات  جــاءت مــن خــال 
مناقشــة 13 ورقــة عمــل من خال الجلســات 
المفتوحــة، حيــث تــم التصويــت مــن جانــب 
الحضــور علــى التوصيــات التــي رفعــت إلــى 
ودراســتها  لبحثهــا  الغرفــة  إدارة  مجلــس 
خــال  مــن  تحقيقهــا  إمــكان  فــي  والنظــر 
التنســيق والتعــاون مع الجهــات المعنية ذات 
االختصاص، وجــاءت التوصيات على النحو 

التالي:

أواًل: لجنة التكنولوجيا

برئاســة أســامة تقــي البحارنــة، وقد قدمت 
التجــارة  “منصــات  بعنــوان  العمــل  ورقــة 
االلكترونية العالمية تخنق التاجر البحريني 
- التحديــات والفرص”، حيــث جاءت بنحو 
لدعــم  وضــع ضوابــط  أبرزهــا  توصيــات   7
الســوق  فــي  المحليــة  المنصــات  تنافســية 
ومكافحة الممارسات الضارة بها من جانب 
واإلقليميــة،  العالميــة  التجاريــة  منصــات 
ومنها إخراج المنصات المحلية من الســوق 
أو  الشــراء  الطريــق  )عــن  عليــه  والهيمنــة 
الدمج مثاً(، أو تحويل المعامات التجارية 
من المنصات المحلية إلى منصات خارجية 
ال تتعامل مع التاجر البحريني أو الشــركات 

اللوجستية البحرينية.

 ثانيا: لجنة المالية والتأمين 

والضرائب

 برئاســة سوســن أبــو الحســن، وقدمــت ورقــة 
العمــل بعنــوان “التصنيــف المالــي واإلئتمانــي 
للشــركات”، حيــث رفعــت 4 توصيــات، أبرزهــا 
التوافــق علــى أهمية وضع تشــريع من مصرف 
البحريــن المركــزي ووزارة الصناعــة والتجــارة 
متكامــل  ائتمانــي  مكتــب  إلنشــاء  والســياحة 

للشركات. 

ثالثا: لجنة الصحة

برئاسة عبد المجيد العوضي، وقدمت ورقة 
عمل بعنوان “معالجة التحديات التي تواجه 
القطــاع الصحــي وخدمــات الرعاية الصحية 
المقدمــة في البحرين لوضــع البنية التحتية 
للســياحة العاجيــة فــي الســنوات المقبلــة، 
وقــد رفعــت 6 توصيــات منهــا وضــع تشــريع 
ينــص بضرورة وجود شــريك متخصص في 
المجال الطبي في أي نشاط تجاري ذو صلة 
بالصحــة ال تقــل نســبة الملكيــة فيــه عــن 50 
%، ويجب أال يكون لدى المستثمرين ملكية 

بنسبة 100 %. 

رابعا: لجنة الصناعة والطاقة

ورقتــي  وقدمــت  الزيانــي،  حامــد  برئاســة 
والتحديــات  التمهيديــة  الصناعــات   ، عمــل 
التــي تواجــه القطاع الصناعي فــي التصدير 
توصياتهــا  أهــم  كان  الســعودية،  لألســواق 
مراعــاة توجيهــات الســعودية للتركيــز علــى 
الشــركات المحليــة، نحتــاج دعمــا حكوميــا؛ 
للتأكــد مــن أن البحريــن امتــداد للســعودية 
الســعودية  الســوق  تقبــل  أن  أجــل  ومــن 

المنتجات والخدمات من البحرين.
“أزمــة  بعــوان  الثانيــة،  العمــل  ورقــة  أمــا 
توصياتهــا  وأبــرز  الصناعيــة”،  األراضــي 

اعتمــاد المبانــي الصناعية الحديثــة متعددة 
الكفــاءة  ذات  المبانــي  واعتمــاد  الطوابــق، 
الصناعيــة،  المناطــق  وتشــجير  البيئيــة 
وإضافــة مراكــز خدمــات صغيــرة، وصــراف 
آلي، وعيادة صحية صغيرة، واعتماد نموذج 
منطقــة الحــد الصناعيــة كمنطقــة نموذجيــة 
عالية الجودة على جميع المناطق الصناعية 

في البحرين. 

خامسا: لجنة النقل والخدمات اللوجستية

برئاســة أحمــد النعمــة، قدمــت ورقة عمل 
بعنــوان “حمايــة الناقــل البحرينــي”، وأبرز 
توصياتهــا خفــض مــدة تأشــيرة الدخــول 

وفــرض  ســاعة   72 تتعــدى  ال  مــدة  إلــى 
عقوبــات صارمــة علــى كافــة المخالفيــن، 
ورفــع رســوم تأشــيرة ســائقي الشــاحنات 

األجانب.

سادسًا: لجنة العقار واإلنشاء: 

برئاسة مناف حمزة  

عنوان ورقة العمل األولى “تحســين كفاءة 
العمرانــي  التخطيــط  إجــراءات  وتســريع 
والتسجيل العقاري”، وكان أبرز توصياتها:

أوالً: بالنســبة للتســجيل العقــاري: أال تزيــد 
فتــرة إجراءات نقل الملكية لعقار ســبق أن 
صــدرت لــه وثيقة عــن يوم واحــد، وغيرها 

من التوصيات
ثانيــا: التخطيــط العمرانــي: أال تزيــد فتــرة 
إصدار الموافقة على تقسيم عقار )مخطط 
جزئــي - أقــل مــن خمــس قطــع( عــن يــوم 

واحد، وغيرها من التوصيات.
إمــكان  تحديــد  البنــاء:  تراخيــص  ثالثــًا: 

توفير الخدمات )الكهرباء والماء والصرف 
الصحــي( قبــل تقديــم طلب رخصــة البناء، 

وغيرها من التوصيات.
“تنظيــم  الثانيــة   العمــل  ورقــة  وعنــوان 
إنشــاء  توصياتهــا  أبــرز  المقــاوالت”  مهنــة 
هيئــة تنظيــم مهنــة المقــاوالت والحرفيين 

التابعين لها.

سابعا: لجنة الضيافة والسياحة

 برئاســة جهــاد أميــن، وعنوان ورقــة العمل 
والمؤتمــرات  المعــارض  قطــاع  “تنظيــم 

والفعاليات بالبحرين، وأبرز توصياتها 
أجــل تحليــل  مــن  دراســة شــاملة؛  إجــراء 
الوضع الحالــي ومقارنته بالمنطقة لتحديد 
متخصصــة  شــركة  خــال  مــن  الفجــوات 

عالمية، وغيرها من التوصيات.

 ثامنا: لجنة الثروة الغذائية

برئاســة خالــد راشــد األمين، عنــوان ورقة 
العمل: التحديات اللوجستية التي تواجه 
بتوصيــات  وخرجــت  األغذيــة،  قطــاع 
لوزارة الصحة، أبرزها إنشــاء خط اتصال 
مباشــر بيــن وزارة الصحــة وهيئــة الغذاء 
في الملكة العربية السعودية وجميع دول 
مجلــس التعاون الخليجي؛ لتحديد جميع 
بقطــاع  متعلقــة  صناعــة  ألي  المتطلبــات 

األغذية في البحرين.
أبرزهــا  الصــادرات،  لمركــز  توصيــات 
البحريــن  صــادرات  مركــز  مــع  التعــاون 
لتوفير التدريب والدعم لجميع الشــركات 
مــع خطط التصدير، بنــاًء على المتطلبات 
الُمســبقة التــي قدمتهــا ســلطات األغذيــة 
فــي المنطقة )بالتعاون مع وزارة الصحة(، 

وغيرها من التوصيات.
األســواق  لجنــة  مــن   كل  قدمــت  كمــا 
إبراهيــم  برئاســة عبدالحكيــم  التجاريــة: 
الشــمري، ولجنــة التعليــم برئاســة وهيــب 
فــي  وتوصيــات  عمــل  أوراق  الخاجــة، 

المؤتمر.
ولاطــاع على تفاصيــل توصيات مؤتمر 
للموقــع  الرجــوع  يرجــى  الغرفــة  لجــان 
االلكتروني لصحيفة “الباد” على الرابط )
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السنابس - الغرفة

لجان “الغرفة” ترفع توصيات المؤتمر األول لمجلس اإلدارة

الوزير كمال: 
استالم عطاءات 
المناقصات في 

يونيو المقبل

أمل الحامد من السنابس

المحرر االقتصادي من السنابس

عـــمـــل ورقـــــــــــة   13 ــت  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ نـ مــــفــــتــــوحــــة  ــات  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ جـ  10

السنابس - الغرفة

استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس اللقاء السنوي 
المفتــوح مــع تجــار األغذيــة والزراعــة؛ لمناقشــة اســتعدادات 
التجــار لشــهر رمضان، بحضــور رئيس الرئيس التنفيذي شــاكر 
الشــتر، ورئيــس لجنــة الثروة الغذائيــة خالد األميــن، وعدد من 
تجــار ومــوردي األغذيــة بالمملكــة، حيــث وقع عدد مــن التجار 
على وثيقة تعهد للتجار بعدم رفع األســعار أســوة بما قامت به 

الغرفة خال األعوام الماضية.
وأعرب شــاكر الشتر عن خالص شــكره وتقديره لتجار األغذية 
الطيبــة، مشــيدا بجهــود وزارة الصناعــة  المبــادرة  علــى هــذه 
والتجــارة والســياحة وتجــار األغذيــة بتنظيــم وتوفيــر كميات 

السلع الغذائية خال شهر رمضان.
بــدوره، قــال خالد األمين إن توقيع التجار على الوثيقة يعكس 
مــدى حــرص تجــار األغذيــة علــى توفيــر الكميــات الازمــة من 
الســلع والمنتجــات الغذائيــة خــال الشــهر الفضيــل، كمــا طمأن 
جميــع  بتوافــر  والمقيميــن  المواطنيــن  اللقــاء  خــال  األميــن 

أنــواع المــواد الغذائيــة بكميــات كبيــرة، مطالبــا بعــدم التهافت 
علــى شــراء كميات كبيــرة فوق الحاجــة وتخزينها خاصة، وأن 

الكميات الوفيرة في السوق تغطي الطلب المتوقع بأضعاف.
وأكــد األميــن عــن وجــود وفــرة فــي كميــات الســلع الغذائيــة 
فــي المخــازن تكفــي لفتــرات تزيــد عن الثاثة أشــهر، وبأســعار 
مستقرة، إضافة إلى قيام العديد من المحات بالبدء مبكًرا في 
إجراء حمات ترويجية متعددة ومتنوعة منذ بداية األسبوع 
األول مــن أبريــل وستســتمر حتــى نهايــة الشــهر الفضيــل، بمــا 

يتناســب مع احتياجات المستهلكين وبأسعار تنافسية وتشمل 
تلــك العروض الســلع التي يــزداد عليها الطلب في رمضان دون 
غيره من األشهر وبما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.

وعّبــر األميــن عــن تفاؤلــه بــأن يكــون العــرض والطلــب علــى 
األغذيــة طبيعيــا خصوصــا وأن التجــار قامــوا بعمــل الترتيبات 
الازمــة قبــل فتــرة، مشــيرا إلــى عــدم وجــود أيــه مخــاوف من 
حدوث أي أزمة لحوم أو دواجن أو غيرها من السلع األساسية 

بفضل االستعدادات المبكرة للشهر الفضيل.

من لقاء “الغرفة” مع التجار

األميـــن: وجـــود وفـــرة فـــي كميـــات الســـلع الغذائيـــة بالمخـــازن
تجار يتعهدون بعدم رفع األسعار في رمضان
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة ايدور تريدينغ ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-95820

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة حالل إلدارة المطاعم ش.ش.و
سجل تجاري رقم 73373

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ايدور تريدينغ ذ.م.م  المس���جلة بموجب القيد 
رق���م 95820-1، بتصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  ش���يجون كي مصفيا 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: شيجون كي

رقم الموبايل: 39601017 )973+(
info@cbc.bh :البريد االلكتروني

بناء على قرار المالك في ش���ركة حالل إلدارة المطاعم ش.ش.و المس���جلة بموجب 
القي���د رق���م 73373، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  خال���د طاهر احمد 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيد/ خالد طاهر احمد علي

رقم الموبايل: 33001400 )973+(
ktaher@alezzelpower.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )46990( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة التعلم للحياة لالستشارات ذ.م.م

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

وي وي الن���د المق���اوالت ش.ش.و والمالكته���ا نادية حس���ين عبدهللا بردس���تاني، 

والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 100465، طالبين إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية 

الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/ رائد عبدالحميد محمد ابور مان باعتباره المصفي القانوني لشركة التعلم 
للحياة لالستش���ارات ذ.م.م، والمس���جلة كشركة ذات مس���ؤولية محدوة بموجب 
القي���د رق���م 106389-01، طالب���ا إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد يوسف عبدالرحمن محمد الزياني المالك ل� تكنولوجيا المستقبل 
)مؤسس���ة فردي���ة(  والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 33765 طالب���ا تحويل 
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره 1000 

الف دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
1. شركة المستقبل القابضة ش.ش.و لمالكها يوسف عبدالرحمن محمد الزياني

2. يوسف عبدالرحمن محمد الزياني

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يد فاضل صادق جعفر العلوي المالك لمركز الدكتور فاضل العلوي 
لألس���نان )مؤسسة فردية(  والمس���جلة بموجب القيد رقم 121772 طالبين 
تحوي���ل المؤسس���ة الفردي���ة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة براس���مال 

وقدره 10٫000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
1. السيد فاضل صادق جعفر العلوي

2. ريم امير احمد خلف العصفور
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 33765 

 تاريخ: 22/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )CR2019 -54230( لسنة 2019

بشأن تحويل موسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 121772 

 تاريخ: 22/4/2019

22/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -50583( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالعزيز سعود عبدالعزيز قائدي

االسم التجاري الحالي: بن عزيز للمواد الغذائية
االسم التجاري المطلوب: صالون55

النشطة التجارية المطلوبة: تصفيف الشعر وانواع التجميل األخرى - رجالي

قيد رقم: 3065-13

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم إليها السادة / كي بي أم جي فخرو باعتباره المصفي 

القانوني لشركة ديمة البحرين ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات
القيد رقم 81342 ، طالبا إشهار  مسؤولية محدودة بموجب 
من  شطبها  و  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  إنتهاء 
السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 . 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )37218( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ديمة البحرين ذ.م.م
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة جزيرة الطاقة للتجارة وتركيب االالت والمعدات ذ.م.م
سجل تجاري رقم 01-103115

بناء على قرار الشركاء في شركة جزيرة الطاقة للتجارة وتركيب االالت والمعدات 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 103115-01، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 34446843 )973+(
abtaha@bonyanlimitless.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -51130( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة، فعلى كل من لديه اي اعتراض 

قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: خليل عبدالستار خليل السريهيد

االسم التجاري الحالي: بروكورب مانجمنت لبرامج التدريب

االسم التجاري: تن لإلستشارات

قيد رقم: 12-53283

22/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -55766( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 35719-10

اسم التاجر: الشيخ حمد احمد علي ال خليفة
االسم التجاري الحالي: دندي للكهرباء

االسم التجاري المطلوب: دندي الكتروميكانيكال

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد الشيخ حمد بن احمد بن علي ال خليفة  المالك ل� اوبن اول اورز 
)مؤسسة فردية(  والمسجلة بموجب القيد رقم 35719 يطلب تحويل فرع 
كل من 1 و4 و9 من مؤسس���ة إلى ش���ركة الش���خص الواحد براسمال وقدره 
1000 الف دينار بحريني، لتصبح الش���ركة مملوكة من الس���يد الش���يخ حمد 

بن احمد بن علي ال خليفة

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

إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 35719 

 تاريخ: 22/4/2019
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األبيــض  للبيــت  االقتصــادي  المستشــار  أكــد 
الري كودلــو، أمــس الثالثاء، أن قــرار الرئيس 
جميــع  بإنهــاء  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
اإلعفــاءات التــي أتاحــت لمســتوردي النفــط 
اإليراني تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات 

األميركية لن يؤدي إلى رفع أسعار الخام.
وقــال كودلــو فــي نــادي الصحافــة الوطنــي: 
يفيــض  فالعالــم  ملمــوس.  تأثيــر  أي  أرى  “ال 
بالنفط”، معتبرًا أن األســواق مستقرة وتتلقى 

إمدادات كافية.
وابتــداء من الثاني من مايو، بات على الدول 
التي سبق أن أعفيت من العقوبات األميركية، 

التوقف تمامًا عن شراء نفط إيران.
وقال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
اإلثنين: “في حال لم تتقيدوا فســتكون هناك 
عقوبات”، مضيفًا: “نحن عازمون على تطبيق 

هذه العقوبات”.
وُيعتبــر منــع شــراء النفــط اإليراني أهــم بنود 
العقوبات األميركية التي أرادتها واشنطن أن 

تكون “األقسى في التاريخ”.
وكانــت الواليــات المتحــدة وافقــت على منح 
أشــهر،   6 لمــدة  اســتثناءات  الســبع  الــدول 

باعتبــار أن الســوق النفطيــة يمكــن أن تتأّثــر 
في حال تقرر بشكل فوري وقف شراء النفط 

اإليراني.

الحوثــي  ميليشــيا  فــي  القيــادي  هــّدد 
االنقالبية، محمد علي الحوثي، باستهداف 
سفينة “صافر” )وهي كناية عن خزان عائم( 

قبالة سواحل الحديدة، غرب اليمن.
ويحــوي الخزان العائم قرابة مليون برميل 

نفط خام في البحر األحمر.
وزعــم القيــادي الحوثــي، فــي تغريــدة على 
صفحتــه بموقــع “تويتــر”، أن كميــة النفــط 
المخزنــة فــي ســفينة “صافر” العائمــة قبالة 

الحديدة بدأت بالتسرب.
ســتتحملها”  “المســؤولية  أن  إلــى  وأشــار 
دعــم  وتحالــف  الشــرعية  الحكومــة 
الشــرعية، لعــدم ســماحهما لجماعتــه ببيــع 
الحوثييــن يعتزمــون  المخــزن، ألن  النفــط 
تحويلــه عائداتــه إلــى “المجهــود الحربــي” 

للميليشيات.
ويقــول خبــراء إن هــذا التهديــد الحوثــي، 
فــي حــال ُنفــذ، ســيؤدي إلــى كارثــة بيئيــة 
ستكون لها تداعيات على األحياء البحرية 

مــع  الحوثــي  التهديــد  وتزامــن  لســنوات. 
األميركــي  الرئيــس  إدارة  إعــالن  اقتــراب 

دونالــد ترمــب قرار تصفير صــادرات النفط 
اإليرانية مطلع مايو القادم.

international
@albiladpress.com

مصر تقر التعديالت 
الدستورية 

بموافقة 88.83 %

أعلنت الهيئة الوطنية لالنتخابات في 
مصر، مساء أمس، نتائج التصويت في 
االستفتاء على التعديالت الدستورية. 

وأعلنت الهيئة، الموافقة على التعديالت 
الدستورية بعد أن بلغت نسبة المصوتين 
بـ ”نعم”، 88.33 % من أصوات الناخبين. 

وقالت الهيئة الوطنية لالنتخابات إن 
نسبة المشاركة في االستفتاء بلغت 

44.33 %. وكان المصريون في الخارج 
قد صوتوا على االستفتاء، من الجمعة 

حتى األحد، أما التصويت للمقيمين 
داخل البالد فاستمر منذ السبت حتى 

اإلثنين.

قمة إفريقية تدعو لحكومة انتقالية في السودان خالل 3 أشهر

إرساء نظام ديمقراطي شامل

قــال الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي إن قادة أفارقة اتفقوا خــالل اجتماع عقدوه في القاهرة، أمس الثالثاء، على ضــرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس 
العســكري الحاكــم فــي الســودان لتطبيــق إصالحــات ديمقراطيــة، حيــث أعطــت القمــة اإلفريقيــة المصغــرة المجلس العســكري فــي الســودان 3 أشــهر إلقامة نظام 

ديمقراطي.

وأضــاف السيســي فــي تصريحــات فــي 
ختــام القمــة التــي شــارك فيهــا عــدد من 
“توافقــوا  القــادة  إن  األفارقــة  الرؤســاء 
علــى الحاجــة العاجلــة لمعالجــة الوضــع 
في الســودان، وإرســاء نظام ديمقراطي 

شامل”.
وأضــاف “تــم التوافــق على منــح المزيد 
اإلجــراءات”  تلــك  لتنفيــذ  الوقــت  مــن 

بمساعدة االتحاد اإلفريقي.
ضــرورة  علــى  “أكدنــا  السيســي:  وتابــع 
اإلفريقــي  االتحــاد  دول  بيــن  التواصــل 

والسلطات في السودان”.
ويتعــرض المجلــس العســكري لضغــوط 
علــى  الســلطة  لتســليم  المحتجيــن  مــن 

الفور إلى حكومة مدنية.
ويقــول المجلــس إنــه يريــد إدارة البــالد 
خــالل فتــرة انتقاليــة تصــل إلــى عامين 
لكنــه علــى اســتعداد للعمــل مــع حكومــة 

مدنية تتألف من تكنوقراط.
الكامــل  مصــر  دعــم  السيســي  وأكــد 
وإرادتــه  الســوداني  الشــعب  لخيــارات 
الحــرة فــي صياغــة مســتقبل بــالده وما 
ســيتوافق عليه في هذه المرحلة المهمة 

والفارقة في تاريخه.
وشــدد علــى أن الحــل ســيكون من صنع 
الســودانيين أنفســهم عــن طريــق حــوار 
السياســية  القــوى  بيــن  جامــع  شــامل 
الــى  للوصــول  الســودان  فــي  المختلفــة 
حــل سياســي وتوافقــي يحقــق تطلعات 
الشــعب الســوداني في التغيير والتنمية 
واضحــًا  تصــورًا  ويضــع  واالســتقرار 
ويقــود  المرحلــة  هــذه  الســتحقاقات 
إتاحــة  مــع  ونزيهــة  حــرة  النتخابــات 
الســودانية  لألطــراف  الكافيــة  الفرصــة 

للوفاء باستحقاقات هذه المرحلة.
جــوار  كــدول  “إننــا  السيســي:  وقــال 
اإليجــاد،  تجمــع  ودول  للســودان، 
وكشــركاء إقليمييــن نتطلــع إلــى تقديــم 
الســوداني،  للشــعب  والمــؤازرة  العــون 
للوصول إلى تحقيق االستقرار والرخاء 

الســوداني  الشــعب  إليــه  يتطلــع  الــذي 
ويستحقه”.

وأشار إلى أنه في ظل حساسية الحدث 
التاريخــي في الســودان وأهمية تحديد 
المســار السياســي ومواجهــة التحديــات 
الســاحة  علــى  واالقتصاديــة  األمنيــة 
الســودانية، يتعين على المجتمع الدولي 

إبــداء التفهم وتقديم الدعم والمســاندة 
للمســاهمة فــي تهيئــة المنــاخ المناســب 
الــذي  الســلمي  الديمقراطــي  للتحــول 

ينشده الشعب السوداني.
أهميــة  علــى  المصــري  الرئيــس  وشــدد 
وطــأة  لتخفيــف  الدولــي  المجتمــع  دور 
األزمــة االقتصادية الضاغطة التي تمثل 

عقبــة حقيقيــة أمام تحقيــق الطموحات 
المنشــودة وتقــوض مــن فــرص تحقيــق 
االســتقرار، كمــا يقــع علــى عاتــق الــدول 
الشقيقة والصديقة للسودان، واألطراف 
الدولية كافة تقديم الدعم والمساعدات، 
لتمهيــد الطريــق أمــام انطــالق الســودان 

لرسم مستقبل جديد.

القاهرة - وكاالت

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متوسطا قادة أفارقة خالل قمة في القاهرة أمس )أ ف ب(

بيروت - أ ف بالجزائر - أ ف برام اهلل - أ ف ب

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية، أمس، اإلدارة األميركية برفع 
اإلجــراءات العقابيــة التــي اتخذتهــا بحق الســلطة الفلســطينية، مؤكــدا رفض “صفقة 
القــرن”، أي الخطــة األميركيــة المرتقبــة لتســوية النــزاع بيــن الجانبيــن اإلســرائيلي 

والفلسطيني.

وجــاءت مواقــف أشــتية خــالل اســتقباله 
فــي مكتبــه بــرام هللا فــي الضفــة الغربيــة 

المحتلة السناتور األميركي رون وايدن. 
وكانــت إدارة دونالد ترامب أغلقت مكتب 
منظمة التحرير الفلســطينية في واشنطن 
سلســلة  ضمــن  الماضــي،  ســبتمبر  فــي 
الســلطة  بحــق  إتخذتهــا  اإلجــراءات  مــن 
الفلســطينية منهــا ايضا وقف المســاعدات 
التــي كانــت تقدمها لوكالة غوث وتشــغيل 

الالجئين الفلسطينيين )أونروا(. 
وبحســب بيــان نشــره مكتبــه، أكــد أشــتيه 
القــرن،  “نرفــض صفقــة  وايــدن  للســناتور 
الراهــن،  الوضــع  باســتمرار  نقبــل  ولــن 
اتخذتهــا  التــي  والقــرارات  واإلجــراءات 
قطــع  ســواء  مؤخــرا،  األميركيــة  اإلدارة 

نقــل  أو  لألونــروا،  المقدمــة  المســاعدات 
الســفارة )األميركيــة( للقــدس، واالعتــراف 
بالقــدس عاصمة إلســرائيل، تعد أســوأ من 

النص المكتوب لصفقة القرن”.
وأضاف أشــتية وفــق البيــان “يجب فصل 
عــن  األميركيــة  الفلســطينية  العالقــات 
عمليــة الســالم أو المســار السياســي الــذي 
يجــري، وتعثــر العمليــة الســلمية ال يجــب 
اإلدارة  مــن  ابتــزاز  أو  بعقــاب  مواجهتــه 
ونريــد  الفلســطينيين،  تجــاه  األميركيــة 
منها أن تكون وســيطا وشــريكا صادقا في 

السالم”.
رئيــس  يجريــه  الــذي  األول  هــو  واللقــاء 
الــوزراء الفلســطيني الجديــد مع مســؤول 
أميركي منذ توليه منصبه منتصف أبريل.

حــذر رئيــس أركان الجيــش الجزائــري الفريــق احمــد قايــد صالــح، أمــس الثالثــاء، 
الرافضيــن للحــوار مــن دفــع البــالد إلــى دوامــة “العنــف والفوضــى” مطالبــا باجــراء 
االنتخابات في موعدها الدســتوري، وفقا لخطاب نشــر مقتطفات منه موقع وزارة 

الدفاع.

وقــال قايــد صالح “ ســجلنا ظهــور بعض 
األصوات )...(تدعو إلى التعنت والتمسك 
بنفــس المواقف المســبقة)...( ورفض كل 
المبــادرات ومقاطعــة كل الخطــوات، بمــا 

في ذلك مبادرة الحوار” 
هــذه  أن  يؤكــد  هــذا  “كل  أن  وأضــاف 
األصــوات والمواقف المتعنتة تعمل على 
الدفــع بالبالد إلــى فخ الفراغ الدســتوري 

والدخول في دوامة العنف والفوضى”
السياســية  األحــزاب  غالبيــة  وقاطعــت 
اليهــا  دعــا  اإلثنيــن،  مشــاورات،  جلســة 
الرئيــس االنتقالــي عبدالقــادر بــن صالــح 
االنتخابــات  تنظيــم  هيئــة  لتأســيس 

الرئاسية.
ورفــض المتظاهرون الذي يحتجون منذ 

22 فبراير تنظيم االنتخابات في الموعد 
وطالبــوا  الدولــة  رئيــس  حــدده  الــذي 
برحيــل كل رمــوز “النظام” وعلى رأســهم 
بــن صالــح نفســه ورئيــس الــوزراء نــور 

الدين بدوي.
وطالــب قايــد صالــح الذي أصبــح الرجل 
القــوي فــي الدولــة منــذ تنحــي بوتفليقة 
ب”استغالل كل الفرص المتاحة للتوصل 
إلــى توافــق للــرؤى وتقارب فــي وجهات 
حلــول  بــل  حــل  إليجــاد  تفضــي  النظــر 

لألزمة، في أقرب وقت ممكن”
وأعــاد قايــد صالــح الجيــش إلــى محــور 
اللعبــة السياســية منــذ قــرر التخلــي عــن 
بوتفليقــة فــي 2 أبريل ودفعه لالســتقالة 

بعدما كان أحد المقربين األوفياء.

تبّنــى تنظيــم “داعــش”، فــي بيــان أمــس الثالثــاء، اعتــداءات ســريالنكا الداميــة التــي 
اســتهدفت األحــد كنائــس وفنــادق فخمــة وأودت بحيــاة أكثــر مــن 320 شــخصًا، بينمــا 
نشــرت وكالــة أعمــاق التابعة له صــورة لثمانية عناصر خلفهم رايــة التنظيم، قالت إنهم 

نفذوا الهجمات.

األعلــى  ســريالنكا  قتلــى  حصيلــة  وتعــد 
جراء هجمات شــنها التنظيم خارج ســوريا 
والعــراق، منــذ اعالنه “الخالفة اإلســالمية” 
في العام 2014 على مناطق شاســعة كانت 

تحت سيطرته.
وتناقلــت حســابات جهاديــة علــى تطبيــق 
تلغــرام بيانــًا أورد فيــه التنظيــم المتطــرف 
عناصــره  مــن  لســبعة  الحربيــة  األســماء 
مــن دون أن ُيحــّدد جنســياتهم، جــاء فيــه 
“انطلــق اإلخــوة االنغماســيون أبــو عبيــدة 
وأبــو المختــار وأبــو خليل وأبــو حمزة وأبو 
البــراء وأبــو محمــد وأبو عبــدهللا نحو عدد 
مــن الكنائــس وفنــادق يتواجــد فيهــا رعايا 

من التحالف الصليبي”.
الهجمــات  المتطــرف  التنظيــم  ووصــف 

أحــد  أن  موضحــًا  المباركــة”،  بـ”الغــزوة 
عناصــره فّجــر ســيارة مفخخة في كنيســة 
آخــران  إثنــان  فجــر  فيمــا  كولومبــو  فــي 
كنيســتين  فــي  الناســفتين  ســترتيهما 

أخريين.
واســتهدف 3 عناصــر آخرون، وفــق البيان، 
3 فنــادق حيــث “فجروا عددًا مــن العبوات 
الناســفة ثم فجروا ســتراتهم الناســفة على 

الصليبيين”. 
وفــي وقــت الحــق الثالثــاء، نشــرت وكالــة 
أعمــاق الدعائية التابعــة للتنظيم صورة لم 
يتســّن لفرانــس بــرس التحّقــق مــن دقتهــا، 
يظهــر فيهــا 7 أشــخاص يرتــدون عبــاءات 
رماديــة موحــدة، ويقــف خلــف المجموعــة 

شخص ثامن يظهر رأسه الملثم فقط.

“داعش” يتبّنى اعتداءات سريالنكاالجيش الجزائري يحذر من “العنف والفوضى”السلطة الفلسطينية تؤكد رفضها “صفقة القرن”
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أعلنــت وزارة الداخليــة الســعودية، أمــس، تنفيــذ حكــم القتل تعزيــرا وإقامة 
حد الحرابة بحق 37 شــخصًا من الجنســية الســعودية بعد إدانتهم باإلرهاب. 
وأصــدرت وزارة الداخليــة أمس بيانًا بشــأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة 
حــد الحرابــة فــي عدد من الجناة في كل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، 
والمدينــة المنــورة، والشــرقية، والقصيــم، وعســير لتبنيهــم الفكــر اإلرهابــي 
المتطرف وتشكيل خاليا إرهابية لإلفساد واإلخالل باألمن وإشاعة الفوضى 
وإثــارة الفتنة الطائفية واإلضرار بالســلم واألمن االجتماعي ومهاجمة المقار 
األمنيــة باســتخدام القنابــل المتفجــرة، وقتــل عــدد مــن رجــال األمــن غيلــة، 

وخيانة األمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبالد.

أعلنــت الســلطات المغربيــة، أمــس الثالثــاء، تفكيــك خليــة “مواليــة” لتنظيــم 
“داعش”، تضم 6 أفراد يشتبه بسعيهم الى تنفيذ عمليات إرهابية.

وقــال بيــان للمكتب المركــزي لألبحاث القضائية إنه تمكــن من “تفكيك خلية 
إرهابيــة مواليــة لهذا التنظيم اإلرهابي، تتكون من 6 أفراد ينشــطون بمدينة 

سال، وتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة”.
وأوضــح أن المشــتبه بهــم ســعوا “الكتســاب تجــارب فــي تحضيــر وصناعــة 

العبوات الناسفة، وذلك من أجل استعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية”.
واورد البيــان أنهــم “أعلنوا بيعتهم للخليفــة المزعوم” لتنظيم “داعش” أبوبكر 

البغدادي، و”انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم اإلرهابي”.

إعدام 37 سعوديا بعد إدانتهم باإلرهاب

المغرب يعلن تفكيك خلية موالية لـ “داعش”

استهدفت مليشيات الحوثي األحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية  «
حيس بمحافظة الحديدة باألسلحة المدفعية الثقيلة. وأفادت مصادر 

محلية بأن الميليشيات استهدفت منازل المواطنين واألحياء السكنية 
باألسلحة الثقيلة بطريقة عشوائية. وأضافت المصادر أن المليشيات عمدت 
في اآلونة األخيرة إلى استهداف المدنيين المارين في الطرقات بشكل يومي، 

ما أدى إلى إصابة العشرات معظمهم من األطفال والنساء.

ذكر مسؤول بوزارة الخارجية األميركية أن الواليات المتحدة دعت إيران إلى  «
إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين، وذلك بعد يوم من مطالبة 

الواليات المتحدة مشتري النفط اإليراني بوقف شراء الخام من إيران.
وقال المسؤول ”نطالب إيران وجميع الدول باحترام حرية تدفق الطاقة  «

والتجارة وحرية المالحة“ في المضيقين. 

“الحوثي” تقصف باألسلحة الثقيلة أحياء بالحديدة
واشنطن: على إيران على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا

واشنطن - رويترز دبي - العربية.نت

المستشار االقتصادي للبيت األبيض الري كودلو عناصر من ميليشيات الحوثي

أميــركا: إنهاء إعفاءات “نفط إيران” لن يرفع أســعار الخام االنقالبيون يتوعدون بتفجير “خزانات صافر” بالبحر األحمر
األسواق تتلقى إمدادات كافية تهديد ينذر بكارثة بيئية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تمكين قوات الجيش والشرطة في ليبيا للقضاء على  «
اإلرهاب.

ولفت السيسي إلى أن ليبيا تعرضت في السنوات الماضية إلى مخاطر كبيرة، من بينها الجريمة المنظمة  «
واالتجار بالبشر واالستقواء بالقوى الخارجية.

وأكد السيسي على حق جميع أبناء ليبيا في استعادة دولتهم والبدء في مرحلة جديدة من إعادة بناء  «
وطنهم، داعيا إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات الوطنية الليبية من أجل تلبية احتياجات الشعب الليبي.

كما دعا المجتمع الدولي إلي تحمل مسئوليته واستئناف الحل السياسي والعودة إلي المفاوضات  «
السياسية من خالل قنوات االتصال مع مختلف األطراف السياسية الليبية.

وبدأ الجيش الوطني، بناء على أوامر من قائده المشير خليفة حفتر، هجوما قبل أكثر من أسبوعين لتطهير  «
طرابلس من الميليشيات، ونجح في استعادة مناطق استراتيجية حول العاصمة.

“الترويكا” تدعو لتمكين الجيش الليبي للقضاء على اإلرهاب
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الالفــت أن المســؤولين األميركييــن يتعمدون نفي صحة بعــض التقارير اإلعالمية التي 
تتحــدث عــن بنــود صفقة القــرن، ويتجاهلون الرد على بعضها اآلخــر، وهذا بحد ذاته ال 
يعنــي صحــة النفــي وال صدقيــة المســكوت عنــه، ففــي األخيرة المســألة برمتهــا ال تزال 
تخضــع الســتراتيجية دعائيــة وتســويقية، فعلــى ســبيل المثــال تشــير بعــض التقاريــر 
األميركيــة إلــى أن الخطــة األميركيــة للســالم في الشــرق األوســط تتضمن ضــم 10 في 
المئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة إلــى إســرائيل، وأن رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، طلب من ترامب ضم 15 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وليس 

10 في المئة فقط.
كوشــنر أعلــن أنــه “ســيتعين على الطرفين الفلســطيني واإلســرائيلي تقديــم التنازالت”، 
وهــذا مبــدأ تفاوضــي قائــم، لكــن اإلشــكالية التــي يخشــاها الجميــع أن تكــون التنازالت 
خاضعة لفهم منحاز للجانب اإلسرائيلي، بمعنى مقايضة األرض بالسالم، أي أن تحصل 
إســرائيل علــى األرض نهائيــًا مقابــل الســالم، أي عكس مضمــون مبادرة الســالم العربية 
التي تقوم على مبدأ األرض مقابل السالم أيضا، لكن من زاوية مخالفة، بمعنى استرداد 
األرض العربية المحتلة مقابل موافقة العرب على السالم وتطبيع العالقات مع إسرائيل. 
الواضح اآلن أن تخلي إســرائيل عن األرض العربية بعيد تمامًا عن أفكار القائمين على 
صفقــة القرن، بحســب الواقع الذي يشــير إلــى قرارات إدارة ترامــب باالعتراف بالقدس 
عاصمة إلســرائيل وبالســيادة اإلســرائيلية على هضبة الجوالن السورية المحتلة، فضالً 
عــن التقاريــر اإلعالميــة الغربية التي تتحــدث عن عدم رضا رئيس الوزراء اإلســرائيلي 

عن ضم 10 % فقط من أرض الضفة الغربية إلسرائيل ويطالب بنسبة 15 %!!
الحقيقة أن المقدمات تؤدي إلى النتائج، ومجمل المقدمات التي تصدر عن اإلدارة  «

األميركية الحالية تشير إلى انحياز تام وكلي للجانب اإلسرائيلي، وهذا االنحياز 
ال يصنع سالمًا قاباًل للحياة، واستبعاد ثوابت التسوية من أي حوار واللجوء 

إلى فكرة طرح صيغة تسوية وعلى الجميع القبول بها كليًا، مسألة مشكوك في 
تحققها، فالقضية الفلسطينية معقدة لدرجة ال يمكن معها القول إن الحلول يمكن 

أن تغيب عنها العدالة ومراعاة مجمل عناصر الصراع. صحيح أن هناك حاجة 
لحلول وبدائل مبتكرة ولكن ليس على حساب الحقوق المشروعة والثوابت التي 

تضمن دعم كل األطراف المعنية للتسوية السياسية إن كانت شاملة وعادلة. 
“إيالف”.

جدل “صفقة القرن” )2(

رجل المواقف والصعاب
قبــل أكثــر مــن ســبع ســنوات مازالــت ذاكرتــي تحتفــظ بعبــارة قالهــا لــي ســمو رئيــس 
الوزراء خليفة بن سلمان حفظه هللا بعد فترة من اجتيازنا المحنة الدمرة المشؤومة 
“سنجتاز المحنة أقوى مما كنا”، يومها كنا بمجلس سموه العامر بوقت عصيب تخلى 
فيه البعض عن دوره الوطني وهرب البعض وتوارى البعض بانتظار انقشاع الضباب 
واتضــاح الرؤيــة كمــا ُخيــل لهــم، لــم أشــك بعبارة ســموه رغم الصــورة القاتمــة حينها، 
ورغــم الزلــزال الذي عصف بالبالد وفقد الكثيرون من ضعاف النفوس لألســف ثقتهم 
وتوازنهــم لكــن عبارتــه المحفــورة بذهنــي “ســنعود أقــوى ممــا كنــا” وســنجتاز المحنة 
أقــوى، ليســت مجــرد تخميــن وتكهــن، أو عبارة تقــال لتهدئــة النفوس بوقــت المحن، 
كانت رؤية ســديدة ويقينا قائما على الثقة باإلرادة واإليمان بالعزيمة، وقد تجســدت 
العبــارة بــذاك الوقــت الدقيــق بالذات ألننــا أصبحنا بعــده ليس فقط أقــوى مما كنا بل 
أكثــر صالبــة في مواجهة التحديات وأكثر خبــرة، فمهما تعرضنا من صعاب، نجتازها 
بخبــرة وحنكة القائد ورؤيته الســديدة بامتصــاص الصدمات ومعالجة األزمات حتى 
أن البحرين أضحت عصية على المؤامرات والمحن بفضل الخبرة العميقة الشــمولية 

التي اكتسبها سموه عبر مسيرة القيادة الحكيمة.
أذكر أن البحرين بلحظة تاريخية مقيتة كادت تفرط منا وتضيع بحقبتي السبعينات 

والتســعينات، ثــم المحنــة الكبــرى الدميمة بالعــام 2011، لكن بفضل رؤيــة هذا الرجل 
الصلب المقاوم للمحن اجتزنا كل هذه المصاعب بوقت ُخيل للبعض أن البالد ضاعت 
اعتمــادا علــى حجم المؤامرة وحالــة الفوضى العارمة التي مررنا بها، فقد كان الوضع 
يبــدو ميؤوســًا منــه مــن قبــل الطامعين وضعــاف النفوس، لكــن إرادة العزم والحســم 
فاقت إرادة الدمار والفوضى وكان دور ســمو رئيس الوزراء الحاســم نقطة التحول. 
مــرت ببالــي اليــوم هــذه الخواطر النابعة مــن ذكريات األمس وأنا أتابع ســموه ال يهدأ 
لــه بــال وهــو يعالج ويداوي ويمتص الصدمات هنا وهنــاك، ال يترك منعطفا وال زاوية 
وال موقفــا بالوطــن بحاجــة إلنقــاذ إلى وكان ســموه بالوقت المناســب متواجدًا بعقله 
وحكمتــه وثبــات خطواتــه يطفــئ الحرائــق ويهــدئ النفــوس ويعالج الجــروح ويعيد 
األوضــاع أفضــل ممــا كانــت عليــه، مثلمــا أعــاد البحرين بعــد فوضــى 2011 أقوى مما 
كانــت عليــه. هــذا هــو خليفة بن ســلمان، رجل كلمــة وقائد أمة، وصانع حضــارة، مهما 

أحصيت المواقف فلن أوفي سموه ما يستحق من وفاء، حفظه هللا ورعاه.

تنويرة: ازرع الورد حتى لو كان جارك يزرع الشوك. «
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سالم الكتبي
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أحمد جمعة
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تتطلب تقاربا وتكامال 
عالميا

المشــكلة بالغــة الخطــورة التــي تعانــي منهــا البشــرية اليــوم هــي “اإلرهــاب 
والتطــرف”، وأبشــع مــا فــي األمــر هــو أن هــذا اإلرهــاب مــن صنــع اإلنســان 
واكتشــافاته، واألبشــع وجــود جماعــات تريــد أن يصبــح اإلرهــاب والدمــار 
حقيقة راســخة في حياة الشــعوب، وتحاول قدر المســتطاع وبما تملك أن 

تقف في وجه السالم وتخنق – عبثا – صوت الخير والطمأنينة. 
كمــا تبــدو األمــور فــي وضوحهــا وجالئهــا والتاريــخ بــكل حوادثــه شــاهد، 
اإلرهــاب ليــس عنــادا يعالجه الزمن، إنما هو مرض معــد يجب القضاء عليه 
وســحب ســوداء تحجب ضوء الفجر، لكنها ستنقشع وتحل محلها السحب 
البيضــاء واخضــرار الجنة فــي القلوب والعيون، فأنبــل األصوات هو صوت 
الســالم والحــق ســينتصر عاجــال أم آجــال وأرصفة الدم ســتجف وســتنهض 

المجتمعات التي ابتليت بداء اإلرهاب.
ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيس 
الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه )دعــا المجتمــع الدولــي إلــى وقفــة جادة 
بوجــه اإلرهــاب الــذي يطــال دور العبــادة والمســاجد والكنائــس وال يراعــي 
حرمة الدين والدم واإلنســانية، وأدان ســموه التفجيرات اإلرهابية الجبانة 

التي اســتهدفت كنائس وفنادق بســيريالنكا والتي تزامنت مع عيد الفصح، 
ســموه  داعيــًا  إنســانية،  كل  مــن  المتجــرد  الحــادث  هــذا  ســموه  مســتنكرًا 
حفظــه هللا ورعــاه فــي هذا الجانب إلــى أهمية بث روح التســامح والمحبة 
والتعايــش وإحيــاء الضميــر العالمــي للتصــدي بقــوة لــكل مــا يعكــر الســالم 

واألمن واالستقرار(.
المعيــار االســتراتيجي للقضــاء على اإلرهاب وشــروره الوقفــة الجادة التي 
دعــا إليهــا ســمو رئيــس الــوزراء، عمــل يومــي منظــم وجــاد علــى مختلــف 
األصعــدة واســتنفار مســتمر ال يهــدأ للقضاء علــى الكائن المتخلــف اإلرهاب 
واألخطــار المحدقة بالســالم واألمن، فدعوة ســموه أيــده هللا تتطلب تقاربا 
وتكامــال عالميــا وترتيــب األولويات بشــكل جدي وحقيقي، وســد النواقص 
والثغرات من أجل الســالم واإلنســانية وأمن الشعوب، وأصبح التكاتف بين 

الدول اليوم ضرورة حيوية ومطلبا عاجال وملحا. 

اإلرهاب محكوم عليه بالفشل أمام إصرار الشعوب التي تنشد الحق  «
والسالم، وأشرعة الضياء سترتفع رغما عن أنف المتطرفين الذين 

سيزحفون كاألحزان.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

 

الكتابة... قهٌر للغياب!
هــل تســاءلتم يومــا عــن حجــم المؤلفــات البشــرية التــي تركها لنــا الماضــون، وعن هــذه الكتب 
الحديثــة والقادمــة التي ســتغص بها المكتبات؛ التقليديــة واإللكترونية، هذا - جنبا إلى جنب - 
مــع كل مــا ُيطــرح من موضوعات ومقاالت فــي المجاالت كافة! فمنذ عرف اإلنســان الكتابة لم 
ينفــك يومــا عنهــا، وكأنها قــدره، وبها يتحدد مصيره، أو لعله وجد فيها مســؤوليته الكونية في 

نقل ما يدور في ذهنه لمعاصريه ومن سيأتون بعده!
وأيــا كانــت أو تكــون أشــكال الكتابة وطريقتها؛ فإنها تكشــف حقيقة مهمة قــد تكون غائبة عن 
أذهان هؤالء الُكّتاب أو عن بعض منا؛ أال وهي الهوس بالخلود؛ فالكتابة طريقة أخرى للوجود 
الحــي الثابــت، والتــي تتفــوق على عمليات التحنيــط، فإذا كان الغرض من هذا األخير ترســيخ 
الحضــور فــي عالــم قــادم مجهــول؛ فــإن الكتابــة تتجــاوز كونهــا تثبيًتا متعــدد الكيفيــات للفرد 
والجماعــة والمعتقــد إلــى الكشــف عن المشــاعر والبــوح ببواطن النفس؛ وهذا مــا قد تعجز عنه 

وسائل أخرى!
إًذا؛ لماذا نكتب؟ نكتب لنقهر الغياب، ونؤســس لحضورنا في عالم مادي ســريع، ســيمحونا في 
غفلــة منــا، وفــي لحظة فجائية مباغتة، وبجملــة قصيرة: نكتب لنقهر الموت! فالكتابة تشــتغل 
بشــكل عمــودي باتجــاه األمــام، لذلــك فإنهــا تســير مع الزمــن أو ربما تســبقه، وهــي روح عصيٌة 
مادُتها على الموت؛ فكيف ال يســتعين اإلنســان بها ليضمن اســتمرارية صوته وفكره وشــعوره 
إلى أمد أبعد من ســاعاته البيولوجية التي ُقّدرت له تقديرا ! من هنا، فإننا لو بحثنا عن معنى 
)كتــب( فــي بطــون المعاجــم اللغويــة؛ ســنجد إشــارة واضحــة لمعنــى )التثبيــت(، وهو ما يشــي 

بحقيقــة مفادهــا التفاتــة العرب - تحديدا - إلى الســبب والنتيجة مًعــا، اللذين يقفان خلف فعل 
الكتابة! أال نقول في كالمنا المتداول: اكتب لكيال تنسى؟! إن الكتابة -إًذا- هي الحارس األمين 
للذاكرة والتاريخ اللذين يحرص أي كاتب على ترسيخهما من خالل أثره الكتابي أو مؤلفاته. 
نعــم، يكتــب الكثيــرون؛ ألنهــم يعتقــدون أن ما ســيخطونه ســيكون نافعا للبشــرية، وألن لديهم 
ســوا عّمــا يختلج فــي دواخلهم من  حًســا إنســانيا عاليــا يرنــو إلــى شــرف الخدمــة! يكتبون لينفِّ
مشــاعر! يكتبــون ألن الكتابــة - مــن وجهــة نظرهــم - حرية وانطالقــة وتجاوز وعبــور! يكتبون 
ليكشــفوا لآلخريــن حجم اإلبداع الذي يكتنزونه؛ ويكتبــون ليخلقوا نماذج كتابية ُتحتذى! وما 
بين الســبب واآلخر؛ إنهم يكتبون؛ ليؤكدوا حقيقة مطلقة هي أنهم موجودون على تراب هذا 

الكوكب!
أنــت تكتــب؟ إًذا أنــت موجــود! إًذا أصبحت رقًما في هــذا العالم! رقًما ُمؤّكدا بواســطة الكتابة! 

وكلما نشرت ما تكتب، وكلما خرجت كتابتك للناس؛ أكدت حضورك أكبر وأكثر. 
جميعنا يطمح أاّل يكون مجرد رقم، ينتهي بمجرد خروجه من عالم الدنيا، فهل  «

هناك أفضل من الكتابة؛ وسيلًة أو حيلة نحتال بها على الزمن المندفع بقوة؛ 
لنوقفه أمام لحظة دّونا فيها أثرا ما؛ وليكون لمن يعاصروننا أو َمْن سيخلفوننا 

من أجيال؛ إثباتا رصينا أننا عبرنا الطريق نفسه، وعّبدناه لهم، بعصارة ما كتبناه 
من فكر أو فن أو علم، فكما أن الكتابة أوجدتنا نحن؛ إنها - كذلك - تؤسس 

لوجود القادمين بعدنا، وعليهم هم مواصلة النهج.. عليهم أن يكتبوا الحياة؛ 
لتكتبهم هي؛ أنهم من األحياء.

د. زهرة حرم 

قبــل أيــام أعلــن وزير الدفــاع ونائب الرئيس الســوداني في بيــان القوات 
المسلحة اعتقال الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء 
الفتــرة االنتقاليــة لمــدة عاميــن، وقــال إن الفقــراء زادوا فقــرا، واألغنيــاء 
زاد غناهــم، وأضاف أن الشــعب كان مســامحا وكريمــا... النظام ظل يردد 
الوعود حول مطالب الشــعب الســوداني، واستمر سوء اإلدارة، لكن نظام 
البشــير عاند كل ذلك وأصر على المعالجة األمنية التى أدت إلى ســقوط 

قتلى ومصابين.
لألســف بــدأت التدخــالت الخارجيــة مــع اختالف أســبابها بهــدف زعزعة 
اســتقرار هــذه المنطقــة، وأخــرى ال ترغــب في نمــوذج قد يحتــذى به من 
قبــل اآلخريــن، وما أســموه بالربيــع العربي أثبت أن األنظمــة الملكية أكثر 
اســتقرارًا. الســودان اليــوم، قــد يجرف نحــو تيار موجة الخريــف العربي، 
وإن نظرنا نظرة تفاؤلية قد يكون للتغييرات والتحديات دور في تطوير 

البالد وتحسين أحوال مواطنيها إن أحسنوا التصرف.
على قيادات الحراك اليوم لتحقيق الصالح للبالد ضبط المطالب وتحديد 
السقف بدقة وعقالنية بعيدًا عن العنف أو االنتقام، وتطهير المكان بحب 
واتحــاد وتســامح، واالتعــاظ مــن دول الربيــع العربــي ومــا لحــق بهــا مــن 
أضرار بســبب العنف واالنقســام وتفضيل المصالح الشخصية على العامة 
منحرفين عن المسار المطلوب والهدف المرجو من الحراك، وأي انحراف 
في ظل األوضاع المضطربة حتمًا سيكون له فريق يقف الستغالله بعيدًا 

عن مصالح الشعب. 

األيام المقبلة ستكون حاسمة إما أن تنتهي بانتصار أو ستخوض  «
البالد معارك وانقسامات تبدد خيراتها وتضعف مكانتها ويصبح 

شعبها ضحية أخطاء وخداع ومطامع من حولها. نأمل أن ينتصر 
الحق على الظلم ويخرج السودان قويا قادرا على مواجهة العقبات 

ليعود النفع عليه وعلى شعبه والمنطقة ككل.

الخريف العربي... موجة جديدة!

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com
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ينّظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل يوم بعد غٍد “الجمعة” الســباق الســادس والعشــرين واألخير لموســم الســباقات 2018 -  2019، والذي ســيقام على كأس 
رئيس الهيئة العليا للنادي سمو الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة، وكؤوس أنجال سموه سمو الشيخ حمد بن عبدهللا بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى 
بن عبدهللا بن عيســى آل خليفة، وســمو الشــيخ محمد بن عبدهللا بن عيســى آل خليفة، بجانب كأس مجموعة زيد بن ذيب الكبرا، وكأس إســطبل الروضة، وكأس 

المالك وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

كبيــرة  مشــاركة  الســباق  وسيشــهد 
يعتبــر  عــدد  وهــو  جــواًدا،   68 بلغــت 
األخيــرة  بالســباقات  قياًســا  كبيــًرا 
للموســم، وســط توقعــات بمنافســات 
بالكــؤوس  للفــوز  الجيــاد  بيــن  قويــة 
والجوائــز الماليــة، وستشــهد مشــاركة 
مجموعــة مــن الجيــاد القويــة العربية 
والمســتوردة والنتــاج المحلــي، والتي 
ستســعى إلــى تتويــج موســمها بالفوز 

بآخر كؤوس الموسم. 
للجيــاد  النهائيــة  القائمــة  وجــاءت 

المشاركة على النحو التالي:
الشــوط األول يقام للجيــاد المبتدئات 
متــر،   1600 مســافة  محلــي”  “نتــاج 
والجائــزة 2000 دينار، وبمشــاركة 10 
جيــاد، وهــي “هايــل، جنــاح، نبــراس، 
شــواش، وهاج، جاريه، موارد، رماية، 

فالنتاين، والية”. 
الشــوط الثانــي يقــام علــى كاس ســمو 

الشــيخ حمد بن عبدهللا بن عيســى ال 
خليفــة لســباق التــوازن “نتــاج محلي” 
مســافة 1200 متر مســتقيم، والجائزة 
جــواًدا،   11 وبمشــاركة  دينــار   2000
وهي “بلوفــرن، بلوز غيتار، نردين، بلو 
أنجــل، محايده، عنتر، واردات، البارع، 
غافية، شموخ، ذي نيم أوف ذي غيم”.
كاس  علــى  يقــام  الثالــث  الشــوط 
إسطبل الروضة لجياد الدرجة األولى 
مــن خيــل البحريــن العربيــة األصيلــة 
“الواهــو” مســافة 1600 متــر والجائزة 
2500 دينار، وبمشــاركة 8 جياد، وهي 
 1697 الحمدانــي   ،1544 “الجالبــي 
كحيــالن   ،1708 عافــص  كحيــالن 
 ،1564 الصقــالوي   ،1675 عافــص 
عافــص  كحيــالن   ،1578 الصقــالوي 

1640، كحيالن عافص 1695”.
الشوط الرابع يقام على كأس مجموعة 
زيد بــن ذيب الكبرا للصناعة والتجارة 

“مســتورد”  التــوازن  ســباق  لجيــاد 
مســافة 1000 متر مســتقيم، والجائزة 
3000 دينار، وبمشــاركة 6 جياد، وهي 
“ســوالر فلير، سير فيكتور، ريتاز بوي، 

النغافات، أركيك، تاف”.
الشــوط الخامس يقام على كاس سمو 
الشيخ محمد بن عبدهللا بن عيسى ال 
خليفة لجياد سباق التوازن “مستورد” 
 2000 والجائــزة  متــر،   2000 مســافة 
دينــار، وبمشــاركة 9 جيــاد، وهــي “أي 
مضمــار،  باكــج،  سســبكت  مــكاك،  أي، 
جــورج ذي فيرســت، تقاســيم، أوســم 

كواليتي، ساهارا، إكويفلنت”.
كاس  علــى  يقــام  الســادس  الشــوط 
ســمو الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا بــن 
الدرجــة  لجيــاد  خليفــة  آل  عيســى 
األولــى “مســتورد” مســافة 1600 متر، 
والجائــزة 2000 دينار، وبمشــاركة 11 
جــواًدا، وهــي “بالتيــك نايــت، الرجيك 

رياكشــن، إكســيوز تو لينغــر، غوماتي، 
مســار زيــن، راج توريتشــس، ســاكادا، 
جيــم  أوفنســيف،  ســبرنغ  شــاكس، 

روكفورد، روان”.
الشــوط السابع يقام على كأس المالك 
لجيــاد الدرجــة األولــى “نتــاج محلــي” 
 6200 والجائــزة  متــر،   2000 مســافة 
دينار، وبمشــاركة 4 جياد هي “فارنج، 

غود نيوز، نايت أند داي، مليار”.
علــى  يقــام  واألخيــر  الثامــن  الشــوط 
كأس ســمو الشــيخ عبدهللا بن عيسى 
آل خليفــة رئيــس الهيئــة العليــا لنــادي 
الخيــل  وســباق  للفروســية  راشــد 
“مســتورد”  األولــى  الدرجــة  لجيــاد 
 3000 والجائــزة  متــر،   2400 مســافة 
وهــي  جيــاد،   8 وبمشــاركة  دينــار، 
كارتاغــو،  شــوغن،  بوينــت،  “برشــر 
بروســس،  نايجــل،  ســتريس،  ميــن 

تونابروكي، فيل دو سول”.

سمو الشيخ عبدالله بن عيسى وأنجاله

على كؤوس رئيس الهيئة وأنجاله و ”الكبرا” والروضة والمالك

68 جواًدا في السباق الختامي لموسم الخيل
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أشــرف رئيس قســم شــؤون الحكام باالتحــاد البحريني لكــرة ومقيم 
ومكتشف الحكام اآلسيوي جاسم محمود على تقييم طاقم تحكيم 
مبــاراة فريقي لوكوموتيف األوزبكســتاني واالتحاد الســعودي ضمن 
دور المجموعات لدوري أبطال آســيا لكرة القدم، والتي أقيمت أمس 

األول، وانتهت بالتعادل اإليجابي )1-1(.
 وكان االتحــاد القــاري للعبــة كلــف المقيــم اآلســيوي للحــكام جاســم 
محمود لإلشراف على تقييم الطاقم التحكيمي للمباراة التي أقيمت 

في أوزبكستان.
 وأدار المباراة طاقم تحكيمي دولي من الصين مكون من: حكم الساحة 
“فو مينق”، وعاونه “هو ويمنق” و “وانق ديكسين”، والحكم الرابع “كيم” 

من كوريا الجنوبية، فيما كان الفلبيني ريتشارد مراقبا للمباراة.
 وجاء التكليف اآلسيوي لجاسم محمود ضمن إطار المهام المتعددة 
التــي يســندها االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم إلــى مقّيمــي الحــكام 
البحرينيين المعتمدين لديه، إذ ســبق لجاســم محمود أن أشرف على 
العديــد مــن األطقــم التحكيميــة خــالل مباريــات بمختلــف البطوالت 

ا. ا ودوليًّ المنظمة قاريًّ
 يأتــي ذلــك، اســتمراًرا للنجاحــات المتعــددة التــي يحققهــا التحكيــم 

البحرينــي عبــر تواجــد كــوادره فــي مختلــف البطوالت وعلــى جميع 
األصعــدة، بمــا يعكــس مكانــة التحكيــم البحرينــي والثقــة المحليــة 

والقارية والدولية به.
 يشــار إلــى أن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم اعتمــد جاســم محمــود 

ا للحكام منذ العام 2010. مقّيًما ومكتشًفا آسيويًّ
 وإلــى جانب جاســم محمود، يتواجد عبدالرحمــن عبدالخالق وخالد 
العــالن ضمــن الكــوادر البحرينية المعتمدة كمقيمي حكام آســيويين، 
باإلضافــة إلــى المقيــم اآلســيوي لحــكام كــرة الصــاالت عبدالرحمــن 

عبدالقادر.

اعُتمد رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشــيخ علي بن محمد 
آل خليفــة، رئيًســا للجنــة التنظيميــة للكــرة الطائــرة بــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، كما اعتمــد األمين العام لالتحــاد البحريني للكرة 
ــا للجنــة التنظيميــة، وذلك بعد  الطائــرة فــراس الحلواجــي أميًنــا عامًّ
صدور قرار رؤساء اللجان األولمبية بانتقال اللجنة التنظيمية للكرة 
الطائــرة مــن دولــة الكويــت إلــى مملكة البحريــن في االجتمــاع الـ 31 
لرؤســاء اللجــان األولمبيــة بــدول الخليــج العربــي والمنعقــد مؤخــًرا 

بسلطنة عمان.
وغــادر الحلواجــي يــوم أمــس الثالثــاء إلــى دولــة الكويــت الشــقيقة 
ا بحضور ممثلين عــن األمانة العامة  لتســلم اللجنــة التنظيميــة رســميًّ
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وممثليــن عــن اللجنــة التنظيميــة 
الســابقة إلنهاء كافة إجراءات التســليم الرســمي وانتقال مقرها إلى 

مملكة البحرين.
 وبهــذه المناســبة، عبر الشــيخ علــي بن محمد آل خليفــة عن اعتزازه 
الكبيــر بنقــل مقــر اللجنــة التنظيميــة للكــرة الطائــرة بــدول مجلــس 
التعاون الخليجي إلى مملكة البحرين وتسلمه لرئاسة اللجنة، مشيًدا 
بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة في االرتقاء بأداء 

اللجنــة برئاســة وليــد أمان على مدار الســنوات الماضيــة لتلعب دوًرا 
بــارًزا فــي تطويــر الكــرة الطائرة فــي منطقــة الخليج العربــي، مؤكًدا 
حرص مملكة البحرين على مواصلة مســيرة النجاحات التي حققتها 
اللجنة التنظيمية بالتعاون مع مختلف االتحادات الخليجية الوطنية 
األعضاء واألمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والسعي الحثيث 
لتعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك في المجــال الرياضي بشــكل عام 
وفي لعبة الكرة الطائرة بشكل خاص، معرًبا عن أمله في أن تواصل 
اللجنة عملها بما يتواكب مع تطلعات أسرة الكرة الطائرة الخليجية.

فـــي مبـــاراة لوكوموتيـــف األوزبكـــي واالتحـــاد الســـعودي ــا ــام ــي أمـــيـــنـــا ع ــواجـ ــلـ ــحـ ــاد فــــــراس الـ ــمـ ــتـ اعـ
محمود يقّيم حكاًما بدوري أبطال آسيا علي بن محمد رئيًسا لتنظيمية الطائرة الخليجية

إصــابــة مفــاجئــة لقــائــد النســور
ــا الــنــجــمــة بــــجــــدارة وعـــيـــونـــنـــا عـــلـــى أغـــلـــى الـــكـــؤوس ــي: هـــزمـــنـ ــرفـ ــيـ ــصـ الـ

قــال كابتــن الفريــق األول للكــرة الطائــرة بالنادي األهلي علي الصيرفي إن غيابه عن مباراة النجمــة الثانية ضمن نصف نهائي كأس 
ســمو ولــي العهــد يعــود إلــى اإلصابة المفاجئة التــي داهمته بالظهر أثنــاء فترة اإلحماء التي ســبقت اللقاء، رغم جاهزيته المســبقة 

لخوض المواجهة.

وكان األهلــي حامــل اللقــب فاز علــى النجمة 
أغلــى  نهائــي  إلــى  ليتأهــل   3/2 بنتيجــة 
الكــؤوس، وشــارك بدال عــن الصيرفــي بمركز 

)3( الالعب محمد عباس.
وأضــاف الصيرفــي لـــ “البــالد ســبورت” بأنــه 
وأثنــاء فترة اإلحماء وتحديدًا خالل النزول 
للدفاع شــعر بألم في اسفل الظهر لدرجة أنه 
لــم يتمكــن مــن الوقــوف علــى رجليــه، ورغم 
بتحســن  يشــعر  لــم  أنــه  إال  المعالــج  جهــود 
وكانــت اإلصابــة عبارة عن شــد فــي العضلة، 
موضحــًا بــأن اإلصابة الزالت مســتمرة ولكنه 
يشهر بتحسن طفيف مع وجود بعض اآلالم.

وتوقــع الصيرفــي أن يكــون جاهــزا لخــوض 

المبــاراة النهائيــة التــي ســتقام يــوم الثالثــاء 
المقبــل 30 ابريل الجاري أمام المحرق حيث 
أنــه يخضــع للعــالج للتماثــل للشــفاء بأســرع 

وقت ممكن.
وأشــاد الصيرفــي بــاألداء الرائــع الــذي قدمه 
محمــد عباس طيلة المواجهــة ليكون البديل 
المناســب، مضيفــا “ محمــد عبــاس لــم يقصر 
وقــدم مســتوى رائــع للغايــة وهــذا مــا تثبتــه 
اإلحصائيــات وكان أحــد عوامل الفوز المهمة 
مــع باقــي العناصــر الذين نجحــوا في خطف 

بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق..”.
ولــدى ســؤالنا إياه عــن تقييمه ألداء النســور 
الصفــراء خالل مبــاراة النجمة الماضية، قال 

“ لقد ظهرنا بمســتوى متميز خالل الشوطين 
األول والثانــي واســتطعنا التحكــم بمجريات 
اللقــاء، فيمــا خســرنا الشــوط الثالــث والرابع 
بأخطائنــا الفرديــة وليــس باجتهــاد المنافس، 
حيــث أننــا منحناه الفرصة للتفــوق علينا في 
الشــوطين الثالــث والرابــع ونحمــد هللا علــى 

الفوز فقد كنا األحق..”.
وعــن انطباعــه حــول مواجهــة المحــرق فــي 
النهائــي قال “إنه فريق قوي وصاحب تاريخ 
عريــق وســجل مرصــع باأللقــاب والبطوالت، 
ويضــم عناصــر مزيجــة مــن العبــي الخبــرة 
غــاب  لقــب  إلحــراز  يتطلــع  وهــو  والشــباب 
عنــه طويــال ولكننــا نمتلــك جميــع مقومــات 

الفــوز وبمقدورنــا اإلطاحة بــه ولدينا العبون 
رجــال داخــل الملعــب، ولدينــا معرفــة كاملــة 
بنقــاط القــوة والضعــف لديــه، ونتطلــع لدعم 
جماهيرنــا الوفية للمحافظــة على لقب أغلى 

من مواجهة األهلي والنجمةالكؤوس..”.

علي الصيرفي

بدء األدوار النهائية 
لكأس الطاولة اليوم

لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  صالــة  تشــهد 
الطاولــة اليــوم األربعــاء إقامــة منافســات 
كأس  بطولــة  ضمــن  والشــباب  الناشــئين 
االتحــاد المفتوحة التاســعة لكــرة الطاولة 

للعام 2019.
 وستبدأ المنافسات عند الساعة الخامسة 
مســاًء، بإقامة منافسات الدور ربع النهائي 
لفــردي الناشــئين، وعند الســاعة السادســة 
والنصف ســتقام منافســات نصــف النهائي 
والنهائي لفردي الشباب، عالوة على إقامة 

منافسات ربع نهائي العموم.
 وأقيمت في اليومين الماضيين منافسات 
والشــباب  للناشــئين  التمهيديــة  األدوار 
األشــبال  نهائــي  إلــى  إضافــة  والعمــوم 
المنافســات  شــهدت  حيــث   ، والســيدات 
إثارة ونديــة من كافة الالعبين والالعبات 

المشاركين في البطولة.

الرفاع - اتحاد الطاولة

منصــات  علــى  الصعــود  أن  تأكيــد  بــكل 
هــي  بلقــب  بالفــوز  واالحتفــال  التتويــج 
الغايــة التــي تســعى لهــا كل األندية، ومن 
البديهــي جــدا أنــه عندمــا تحيــن ســاعة 
التتويــج يرقــص الالعبين فرحــا وتتغنى 
معهــم الجماهيــر، بيــد أن هــذا لــم يحــدث عندمــا تــوج يوفنتــوس اإليطالــي رســميا بلقب 
الــدوري للمــرة الثامنــة على التوالي، فالفرحة كانت ناقصة؛ ألنها جاءت بعد أيام قليلة من 

خيبة األمل الكبرى.
ال يمكــن اعتبــار موســم يوفنتــوس مخيبــا لآلمــال ألنــه تمكن مــن تحقيق لقبيــن من أصل 
أربعــة ألقــاب كان يســعى للظفر بهــا، لكن وألن طموحات الجماهير باتــت كبيرة وتجاوزت 
مرحلــة التتويجــات المحلية، فإن البعض اتجه العتبار أن البيانكونيري أخفق في تحقيق 

رغبات جماهيره المتعطشة لالحتفال بلقب دوري األبطال الذي طال انتظاره كثيرا.
جماهيــر الســيدة العجــوز منــذ اللحظــة التــي تــم فيها إعــالن التعاقد مــع النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو ارتفــع ســقف طموحاتهــا كثيرا، فهــي كانت تعلم يقينــا أن التعاقد مع 
رونالدو لم يكن من أجل استمرار أحكام القبضة المحلية بقدر ما كان دفعة كبيرة للفريق 
للتقــدم فــي دوري األبطال واعتالء منصة التتويج، فالدون هو رجل البطولة األول وأكثر 

من يعرف كيف تؤكل الكتف فيها.
فشــل يوفنتــوس األوروبــي يتحملــه بالمقــام األول إدارة النــادي التي اكتفــت بالتعاقد مع 
رونالــدو، وكانــت تعتقــد أن الفريــق قويــا بمــا يكفــي، لكــن اتضــح جليــا أن الفريــق بحاجة 
لتعزيزات أخرى، في حين يتحمل المدرب اليغري جزءا آخر من مسؤولية اإلخفاق بسبب 
سوء إدارته للفريق واستمراره باللعب الدفاعي “الجّبان” دون أن يستغل إمكانات العبيه 

الهجومية القوية التي يمتلكها.
رئيس النادي أندريا انيلي إذا ما أراد أن يجعل الفريق في المســار الصحيح أوروبًيا عليه 
أوال أن يقيل اليغري الذي لم يعد يمتلك المزيد ليقدمه للفريق، ويبحث عن مدرب جديد 
بمواصفــات عاليــة. وبعدها يتم التعاقد مــع أكثر من العب من أصحاب الجودة والقادرين 

على صنع الفارق.. حينها سيكون يوفنتوس رقما صعبا في أوروبا!
alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي 

التتويج البارد

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

حسن علي

فراس الحلواجي
جاسم محمود مع طاقم التحكيم

الشيخ علي بن محمد 



النواحــي  جميــع  مــن  ناجــح  موســم  بعــد 
اســتطاع فيه نادي عالي أن يســجل نجاحات 
الخامــس  للمركــز  بتحقيقــه  تاريخيــة الفتــة 
بــدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة والمركز 
الثالــث والميداليــة البرونزيــة بــكأس االتحاد 
ومشــاركته ألول مــرة فــي أول نســخة مــن 
الكبــار  بــدوري  وبقائــه  النخبــة  بطولــة كأس 
يسعى الفريق للملمة أوراقه والتهيؤ للموسم 

الرياضي الجديد 2019/2020م.
وفــي ظــل ارتبــاط نــادي عالي بعقود رســمية 

الموســم  منــذ  واحــدة  دفعــة  العبيــن   6 مــع 
مــن  النــادي  إدارة  ســتتمكن  هــل  الحالــي 
المحافظــة عليهــم، حيث مثــل النادي كال من 
حســن عقيل ضارب مركز4، والليبرو يوســف 
مركــز2،  وأحمــد عيســى ضــارب  عبدالغفــار، 
وصانــع  االرتــكاز،  العــب  الحايكــي  وجعفــر 
األلعــاب أحمــد عبدالحســين، والضارب اآلخر 
علــى  يفــرض  مــا  وهــو  عبدالحســين  أحمــد 
إدارة عالــي الدخــول بمفاوضــات جــادة منــذ 
خصوصــا  الالعبيــن،  علــى  للمحافظــة  اآلن 

وأن مشــاركة عالــي بــدوري الدرجــة األولــى 
تشــجع الالعبين علــى تمثيل النادي الموســم 
المقبــل، فهــل تنجح إدارة النــادي في تجديد 

عقودهم؟
وبحســب مصــادر “البالد ســبورت” فــإن عالي 
لمواصلــة  بنجومــه  االحتفــاظ  علــى  عــازم 
قدمهــا  التــي  المتطــورة  النتائــج  مســيرة 
الفريق خالل الموســم الحالي بقيادة المدرب 
الوطنــي محمــود العابــد ومســاعده الوطنــي 

محمد سلمان.

هل يحافظ عالي على نجومه الستة؟

اعتمــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفــة جوائز مهرجان 
سموه الرمضاني الشعبي الذي سيقام مطلع شهر رمضان المبارك ويستمر حتى العشرين منه.

 وتبلــغ مجمــوع جوائــز مهرجان ناصر بــن حمد الرمضاني 
الشــعبي أكثــر مــن 200 ألــف دوالر أميركــي موزعــة علــى 
جميــع األلعــاب الشــعبية واإللكترونيــة المعتمــدة فــي هذا 

المهرجان الذي يقام للمرة األولى.
 وقــال عبدالعزيــز الرميحي األميــن المالي للجنة رياضات 
المــوروث الشــعبي إن اللجنــة المنظمة لمهرجــان ناصر بن 
حمــد الرمضانــي الشــعبي اعتمــدت توزيــع الجوائــز علــى 
األلعــاب، بحيــث يحصــل أصحــاب المراكز العشــرة األولى 
فــي كل لعبــة علــى جوائــز ماليــة لتفــوق مجمــوع هــذه 

الجوائز 200 ألف دوالر.
الجوائــز  هــذه  رصــد  أن  الرميحــي  وأكــد   

الماليــة القيمــة يســاهم في زيــادة اإلقبال 
على المشاركة في هذا المهرجان الشعبي 
الــذي ينظــم األلعــاب الشــعبية البحرينية 

بهــدف  وذلــك  رســمي،  إطــار  فــي 
الحفــاظ على المــوروث البحريني 
من خالل اســتمرارية هذه األلعاب 

عبر تنظيم البطوالت الرسمية.

حمــد  بــن  ناصــر  لمهرجــان  المنظمــة  اللجنــة  وقســمت   
الرمضانــي الشــعبي مجمــوع الجوائــز على جميــع األلعاب 
الشــعبية واإللكترونيــة، حيــث تــم تخصيــص مــا يقــارب 
20 ألــف دوالر دينــار للفائزيــن العشــرة في لعبــة الهاند، إذ 
يحصل الفائز بالمركز األول على مبلغ يفوق 5000 دوالر.
 وفــي لعبــة الكــوت تــم تخصيص مــا يقارب علــى 20 ألف 
إذ  األولــى،  العشــرة  المراكــز  أصحــاب  علــى  أيًضــا  دوالر 
يحصــل صاحــب المركــز األول مبلــغ يفــوق 5000 دوالر 

أيًضا.
 وتبلــغ مجمــوع جوائز لعبة الشــطرنج 26 
ألف دوالر موزعة على ثالث مسابقات 
هي الشطرنج الخاطف، والشطرنج 

الزوجي، الشطرنج السريع.
 ويحصــل الفائــز فــي كل مســابقة 
مــن المســابقات الثــالث علــى 
2500 دوالر،  مــا يزيــد عــن 
بينمــا الجوائــز فــي مســابقة 
مخصصــة  الزوجــي  الشــطرنج 

للمراكز الخمسة األولى.
 وفــي لعبــة الدامة، خصصــت اللجنة المنظمــة مبلغ يفوق 
20 ألــف دوالر للفائزيــن في المســابقة التــي تقام بنظامين 
األولــى بالنظام البحريني القديم والثانية بالنظام الدولي، 
إذ يحصــل الفائــز فــي كل مســابقة علــى أكثــر مــن 2500 

دوالر.
الدومنــو  لعبــة  فــي  األول  المركــز  صاحــب  ويحصــل   
2000 دوالر، فيمــا يصــل  تفــوق  “الدومنــة” علــى جائــزة 
مجمــوع الجوائــز العشــر في هذه اللعبة إلــى ما يقارب 12 

ألف دوالر.
 ويبلــغ مجموع جوائز لعبــة الببجي اإللكترونية ما يقارب 
50 ألــف دوالر، حيــث يحصــل صاحــب المركــز األول على 
أيضــا يحصــل أصحــاب  فيمــا  ألــف دوالر،   13 مــن  اكثــر 
المراكــز التســعة األخــرى على جوائــز مالية تقــل تدريجيا 

عن الجائزة األولى.
 وعلــى مســتوى لعبة الكيرم، بلغــت الجوائز 26 ألف دوالر 
يحصــل  إذ  والزوجــي،  الفــردي  مســابقتي  علــى  موزعــة 
صاحــب المركــز األول فــي مســابقة الفــردي علــى أكثر من 

فــي  األول  المركــز  صاحــب  يحصــل  فيمــا  دوالر،   5000
مسابقة الزوجي على أكثر من 2500 دوالر.

للعبــة كــرة الســلة  ألــف دوالر   15  وتــم تخصيــص مبلــغ 
 4000 األول  المركــز  جائــزة  قيمــة  تبلــغ  إذ  اإللكترونيــة، 
دوالر.  كذلــك لعبــة كــرة القدم اإللكترونيــة “فيفا” خصص 
لهــا 15 ألــف دوالر للمراكز العشــرة األولــى، إذ تبلغ الجائزة 

األولى 4000 دوالر.

 أمــا لعبــة الســجن “لــودو” فبلغــت جوائزهــا 12 ألــف دوالر 
دينار منها ما يزيد عن 2500 دوالر لصاحب المركز األول. 
 ويقــام مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي فــي 
البحريــن  اســتاد  مــن  بالقــرب  الرياضيــة  عيســى  مدينــة 
الوطنــي بتنظيــم مــن لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي 
التابعــة للجنــة األولمبيــة التــي تعكــف علــى تجهيــز مقــر 
الــذي يشــهد فعاليــات هامشــية أخــرى مثــل  المســابقات 
معارض األسر المنتجة، ومنطقة ألعاب لألطفال، ومطاعم 

متنقلة.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

بقيمـــــة تــتــجــــــاوز 200 ألــــــف دوالر لــجــمــيـــــــع األلـــعــــــاب

ناصر بن حمد يعتمد جوائز المهرجان الرمضاني الشعبي
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 سمو الشيخ ناصر بن حمد

عبدالعزيز الرميحي

اقتــرب فريــق نــادي الرفــاع مــن تحقيــق 
حمــد  بــن  ناصــر  دوري  مســابقة  لقــب 
الرياضــي  للموســم  القــدم  لكــرة  الممتــاز 
2018/ 2019، بعــد أن وســع الفــارق بينــه 
وبيــن أقرب مالحقيه فريــق نادي المنامة 
صاحــب المركــز الثاني إلــى 3 نقاط وبينه 
وبيــن فريق نــادي المحرق صاحب المركز 

الثالث إلى 4 نقاط.
17، فقــد فــاز   وبالعــودة لنتائــج الجولــة 
الرفاع على النجمة بثالثية نظيفة، وخسر 
المنامة أمام المحرق بذات النتيجة، وفاز 
الشــباب علــى الحــد بثالثة أهــداف مقابل 
هدفين، وفاز الرفاع الشــرقي على البديع 
بخمســة أهداف دون رد وفاز الحالة على 

المالكية بهدفين نظيفين.
 ليصبــح موقــف الفــرق كالتالــي، الرفــاع 
يليــه  نقطــة،  ب34  األولــى  المركــز  فــي 
المنامــة فــي المركــز الثانــي برصيــد 31 
نقطــة، يليــه فريــق المحــرق فــي المركــز 
الثالــث برصيــد 30 نقطــة، يليــه النجمــة 
فــي المركز الرابــع برصيد 28 نقطة، يليه 
الحــد فــي المركــز الخامــس برصيــد 25 
نقطــة، يليه الرفاع الشــرقي  فــي المركز 
الســادس برصيد 22 نقطة، يليه الشباب 
نقطــة،   19 برصيــد  الســابع  المركــز  فــي 
يليــه الحالــة فــي المركــز الثامــن برصيــد 
18 نقطة، يليه البديع في المركز التاســع 
برصيــد 15 نقطــة والمالكيــة فــي المركز 

العاشر برصيد 13 نقطة.
المركــز  البديــع صاحــب  وبعــد خســارة    
التاســع والمالكيــة صاحــب المركز العاشــر 
الــدوري،  لمســابقة  العــام  الترتيــب  فــي 
ا للمشــاركة  فــإن الفريقين قد هبطا رســميًّ
بمنافســات دوري الدرجة الثانية الموســم 

القادم.

بهرام وديسكفري يكرمان 

نجمي الجولة 15 و16
كرم العبا المنتخب الوطني ســابقا محمد 
بهــرام وحمــد محمــد النصف “ديســكفري” 
مســابقة  مــن  و16   15 الجولتيــن  نجمــي 
الــدوري، حيث حصل العب فريق المنامة 
البرازيلــي تياغــو علــى نجــم الجولــة 15، 
فيمــا حصل العــب الحالة الشــاب محمود 

الحايكي على نجم الجولة 16.

األسود يواصل اللحاق بممادو!
ال يــزال مهاجــم فريق نادي النجمة ممادو 
درامي على رأس قائمة هدافي المســابقة 

العــب  يواصــل  فيمــا  هدًفــا،   13 برصيــد 
مالحقتــه  األســود  كميــل  الرفــاع  فريــق 
للمتصــدر، بعــد أن رفــع رصيــده التهديفي 
فــي هــذه الجولة إلــى 10 أهــداف ليقلص 
الفــارق إلــى 3 أهداف، بينمــا يحتل العب 
الرفاع الشــرقي ســامي  الحســيني المركز 

الثالث برصيد 9 أهداف.

تأثير ضغط المباريات
لكــرة  األول  النجمــة  فريــق  حــارس  قــال 
القدم الحارس الشــاب أحمد عبدالرسول: 
لهــا  تعــرض  التــي  الخســارة  ســبب  “إن 
الفريــق أمام الرفاع، جاءت بســبب ضغط 
المباريــات خصوًصــا مــع مشــاركة الفريق 
اآلســيوي،  االتحــاد  كاس  مســابقة  فــي 
فالفريق يلعب كل ثالثة أيام مباراة، وهذا 
ما أثر بشــكل كبير على أداء الالعبين في 
هــذه المواجهة، مع تعرض بعض الالعبين 
بالمســتوى  الظهــور  فــي  التوفيــق  لعــدم 
المطلــوب مــن مبــاراة إلى أخــرى. وأعتقد 
مباراتــه  لخــوض  سيســعى  الفريــق  أن 

األخيرة من أجل حصد النقاط الثالث”.

المباراة لعبت على جزئيات صغيرة 
األول  النجمــة  نــادي  فريــق  مــدرب  قــال 
لكــرة القــدم المــدرب البلجيكي الجنســية 
التونســي األصــل فتحي العبيــدي: “بداية 
ا أوفر لفريقنا في  نبارك للرفاع الفوز وحظًّ
المبــاراة القادمــة. فالفريــق لعــب بحســب 
إمكانياتــه وقــدم مباراة جيــدة، وكان من 
اللقــاء، إال أن  المفتــرض الفــوز فــي هــذا 
المباراة لعبت على جزئيات صغيرة ترتكز 
علــى األخطــاء التــي وقــع فيهــا الفريــق، 
الرفــاع  فريــق  اســتغاللها  فــي  ونجــح 
وســجل مــن خاللها 3 أهــداف. ورغم هذه 
إكمــال  اســتطاع  الفريــق  أن  إال  النتيجــة 
المباراة بعشرة العبين، فرغم الظروف إال 
أن الفريــق قــدم المســتوى، وأشــكر العبي 

الفريق على ذلك”.

الرفاع.. فريق بطل
قــال محتــرف فريــق نــادي الرفــاع األول 

لكرة القدم الســوري جهاد الباعور: “بداية، 
نبــارك لرئيس وأعضاء اإلدارة والجهازين 
الفــوز.  هــذا  والالعبيــن  واإلداري  الفنــي 
فــي  الطبيعــي  بمســتواه  ظهــر  فالرفــاع 
عــودة  يؤكــد  مــا  وهــذا  النجمــة،  مبــاراة 
الفريــق بالصورة المطلوبة، فالرفاع فريق 
بطــل، وقــد برهــن علــى ذلــك مــن خــالل 
النتيجــة التــي حققها في هــذه المواجهة.

الرفــاع سيســعى لتجهيــز نفســه بالشــكل 
مبــاراة  فــي  المالكيــة  لمالقــاة  المناســب 
الــذي  الفــوز  فيهــا إلحــراز  يتطلــع  مهمــة، 

يحسم من خالله لقب الدوري”.

احترمنا النجمة وهذه هي 

النتيجة
قــال العب فريق نادي الرفــاع األول لكرة 
القدم السوري رضا السيد عيسى: “الحمد 
للــه علــى هــذه النتيجــة ونبــارك للجميــع 
إحــراز هذا الفــوز، الذي جاء بعد مباراتين 
المطلــوب.  المســتوى  خاللهمــا  نقــدم  لــم 
فقــد احترمنا النجمة ولعبنــا مباراة كبيرة 
التــي  النتيجــة  فهــذه  الفــوز.  واســتطعنا 
حققهــا الفريــق أمــام النجمــة، تقربنــا أكثر 
المقبلــة  الــدوري. فمباراتنــا  لقــب  إلحــراز 
أمــام المالكيــة لــن تكــون ســهله، ونتطلــع 
إحــراز  خــالل  مــن  األمــور  لحســم  فيهــا 

النقاط الثالث.

لعبنا بتركيز عال
األول  الرفــاع  نــادي  فريــق  مــدرب  قــال 
الشــاب  الوطنــي  المــدرب  القــدم  لكــرة 
علــي عاشــور: “نبــارك للجميــع  هــذا األداء 
وتحقيق الفوز أمام النجمة، فالفريق لعب 
مبــاراة صعبــة أمــام فريــق جيــد ويمتلــك 
اســتطاع  الرفــاع  ولكــن  اإلمكانيــات، 
الدخــول فــي أجــواء هــذا اللقــاء بتركيــز 
عــال ونجــح في تقديم نفســه بالمســتوى 
الثــالث.  النقــاط  منحــه  الــذي  المطلــوب 
تركيزنا االن على مباراة المالكية، فنتطلع 
فيها أن نقدم األفضل والخروج باالنتصار 

الذي يحسم لصالحنا لقب المسابقة”.

 نطمح لألفضل
المحــرق االول  نــادي  قــال العــب فريــق 
لكــرة القــدم الالعــب الشــاب عبدالرحمــن 
فريــق  أمــام  لعــب  “الفريــق  االحمــدي: 
منافــس ونجــح فــي الظهــور بالمســتوى 
واألداء وتحقيــق النتيجــة لصالحــه فــي 
الخــروج مــن المباراة فائــًزا. فالفريق كان 
األداء،  هــذا  لتقديــم  لالســتقرار  بحاجــة 
فالجميــع يطمــح للظهــور بصــورة أفضــل 
الطبيعــي.  لوضعــه  المحــرق  وإعــادة 
المطلــوب  المســتوى  نقــدم  أن  ونتطلــع 
فــي المباراتيــن المقبلتين وإحــراز نتيجة 

االنتصار”. 

نتطلع لحسم الدوري في 
األخيرة

قال العب فريق نادي المحرق األول لكرة 
القــدم محمــد صولــه: “الفريــق نجــح فــي 
التغلــب علــى المنامــة فــي مبــاراة مهمــة، 
خصوًصا وأن المنامة يحتل المركز الثاني 
فــي الترتيــب العــام، إال أن المحرق ســعى 
أن يقــدم نفســه بشــكل جيــد ونجــح فــي 
إحــراز هــذا الفــوز. ورغــم أن المحــرق مــر 
بظــروف فــي هذا الموســم، إال أن المحرق 
اســتطاع لملمــة األوراق والعودة، ونشــكر 
المــدرب علــي عامــر علــى قيادتــه للفريــق 
وتحمله الضغوط، وسنسعى إلحراز الفوز 
فــي مباراتنــا المقبلــة، ونتطلــع أن تحســم 

مسابقة الدوري في المباراة األخيرة”.

 نقدم األفضل
قــال العــب فريــق نــادي الرفاع الشــرقي 
“نبــارك  ليــث هاشــم:  القــدم  لكــرة  األول 
لــإدارة وللفريق هــذا الفوز والذي تحقق 
مبــاراة  بعــد  فالفريــق  الجميــع.  بتكاتــف 
واســتطاع  معنوياتــه  ارتفعــت  الحــد 
لمواجهــة  المثالــي  بالشــكل  التحضيــر 
البديــع، والالعبــون تمكنــوا مــن تطبيــق 
التــي  بالصــورة  الفنــي  الجهــاز  تعليمــات 
الفريــق مــن خاللهــا إلحــراز هــذه  نجــح 
فــي  األفضــل  لتقديــم  نتطلــع  النتيجــة. 

مباراتنا األخيرة وإنهاء الموســم بنتيجة 
الفوز”.

عازمون على الفوز
قــال العــب فريــق نــادي الرفــاع الشــرقي 
األول لكرة القدم حســين الخياط: “حققنا 
فوز مهم على حساب البديع والذي منحنا 
األمــان فــي البقــاء بالمســابقة. ورغــم أن 
التــي  األخيــر  لقــاءه  ســيخوض  الفريــق 
أن  إال  حاصــل،  تحصيــل  نتيجتــه  تعتبــر 
الجميــع عاقــد العــزم علــى تحقيــق الفوز. 
ونتطلــع لالســتعداد علــى الشــكل األمثــل 
في الموســم القادم وتعويض ما ظهرنا به 

من مستوى ونتائج في هذا الموسم”.

يستأهل الفوز
األول  الشــباب  نــادي  فريــق  العــب  قــال 
لكــرة القــدم علي الســيد عيســى”عالوي”: 
“بدايــة نبــارك للجميــع هذا االنتصــار الذي 
جــاء بفضــل إصــرار الفريــق علــى تحقيق 
هــذه  اســتحق  فالشــباب  النتيجــة،  هــذه 
النتيجــة أمــام فريــق كبير يمتلــك الحلول 
تــوج  الفــوز  فهــذا  القويــة.  واإلمكانيــات 
الفريــق  ومنــح  الثانــي،  القســم  مجهــود 
الطمأنينــة فــي البقــاء فــي دوري الكبــار. 
ونتطلــع أن نقــدم المســتوى المطلوب في 
المباراة األخيرة والخروج باالنتصار الذي 

يثبت أقدام الفريق بالمسابقة”.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

الرفـاع قـاب قوسيـن مـن تحقيـق اللقـب

فريق طائرة عالي

حسن علي

بعد ختام الجولة 
17 من دوري 
ناصر بن حمد 

الممتاز

علي عاشور

سيد رضا عيسى

أحمد عبدالرسول

ليث هاشم

سيد علي عيسى

فتحي العبيدي

محمود مختار

حسين الخياط

عبدالرحمن األحمدي

جهاد الباعور
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ُمنــي فريــق المنامــة بالخســارة الثانيــة في منافســات البطولــة الخليجيــة لألندية لكرة 
الســلة والتــي تقــام  حاليــًا على أرض مملكة البحرين حتــى 27 الجاري. وجاء ذلك على 
يــد فريــق شــباب أهلــي دبــي اإلماراتــي بنتيجــة )73/95( فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا 
أمــس لحســاب المجموعة الثانية من الجولــة الختامية للدور التمهيدي. وجاءت نتائج 
األشــواط األربعــة لصالح الفريق اإلماراتي على النحــو اآلتي: )26/28، 18/21، 12/27، 
17/19(، وبذلك اعتلى شباب أهلي دبي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط فيما المنامة 

تراجع للمركز الثالث بخسارته الثانية ليصبح رصيده 4 نقاط.

وكان أبــرز مســجلي المنامــة محمــد أميــر 
وتريكــو بـــ 14 نقطــة لــكل منهمــا، فيما كان 
ميرفي وجونســون أفضل مسجلي الفريق 

اإلماراتي بـ 22 نقطة لكل منهما.
عليهــا  ظهــر  التــي  والنديــة  القــوة  ورغــم 
العبــي المنامــة فــي الربعيــن األولييــن إال 
أن أداؤه هبــط بصــورة غريبــة في الربعين 
األخيريــن ولــم يقــدم مــا يشــفع لــه دفاعيًا 
أمــام  قاســية  خســارة  ليتلقــى  وهجوميــًا 

جماهيره وعشاقه.
وشــهد اللقــاء رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكرة الســلة سمو الشــيخ عيسى بن علي 
بــن خليفــة آل خليفــة بجانبــه مســؤولي 
الخليجيــة  والفــرق  التنظيميــة  اللجنــة 
شــهدت  كمــا  بالبطولــة،  المشــاركة 
كبيــرًا  جماهيريــًا  حضــورًا  المدرجــات 
مــن ِقبــل منتســبي مســتضيف البطولــة 

ومتابعي كرة السلة.

الربع األول

بدايــة قويــة وســريعة مــن العبــي المنامة 
وشــباب أهلــي دبــي مــع تركيــز عــاٍل فــي 
وخــارج  داخــل  مــن  النقــاط  تســجيل 
الحلــق لينتهــي الربع األول بتقــدم الفريق 
اإلماراتــي بفــارق نقطتيــن 26/28 بعدمــا 
فــي  النتيجــة  متســيد  هــو  المنامــة  كان 

غالبية الدقائق.
الهجومــي  الجانــب  فــي  تميــز  المنامــة 
بالهــدوء والتنويــع فــي مصــادر التســجيل 
والتــي شــهدت تحــرك فعــال مــن “الدينمو” 
حسين شاكر وصناعة اللعب لزمالئه تحت 
الحلــق لمحمــد أميــر وأحمــد نجــف اللــذان 
تألقــا كثيــرًا في ذلك باإلضافــة الختراقات 
حســين شــاكر والتســجيل، كما كان لألخير 
بجانب أحمد عزيز وريكتور رميات ثالثية 
ناجحــة. عاب على الفريــق ضعف التغطية 
لالعبــي الخصم خــارج القــوس وخصوصًا 

لميرفــي الــذي صــال وجــال فــي الرميــات 
الثالثية دون أي يصده أحد.

الربع الثاني

انخفض رتم الفريقين في الربع الثاني عن 
ســابقه وشــهد الكثيــر مــن األخطاء ســواء 
الشــخصية أو الفنية لينتهي لصالح شــباب 

أهلي دبي بفارق 5 نقاط )44/49(.
البدايــة كانــت لصالــح شــباب أهلــي دبــي 
معوالً على عنصريه قصي عمر وجونسون 
للتســجيل  المنامــة  ليعــود  الحلــق،  تحــت 
وتقليــص الفــارق لنقطــة بعــد صيامــه فــي 

الدقائــق األولى، بــدءًا بثالثيــة أحمد عزيز 
ونقطتــي محمــد أميــر وثالثيتــّي ريكتــور 
وحســين شــاكر قبــل انتهاء الوقــت بثالث 
مــدرب  بعدهــا  ويتدخــل   )37/38( دقائــق 

المنامة سلمان رمضان بوقت مستقطع.
المنامــة فــي الدقيقتــان األخيرتــان نجــح 

ثالثيــة  عبــر  التســجيل  فــي  هجوميــًا 
مصطفى حســين ونقطتي ريكتور وأضاع 
هــو  كان  الدفــاع  أن  إال  الرميــات،  بعــض 
مكمــن الخلل وغيــر فعال وخصوصًا تحت 
الحلق الذي استغله العبي اإلمارات بشكل 

سريع وناجح.

الربع الثالث

بدايــة مهــزوزة لالعبــي المنامــة فــي الربــع 
الثالــث من خــالل الدقائق الخمــس األولى 
والــذي عجــز فيــه الفريــق من تســجيل أية 
نقطــة رغــم محــاوالت العبيــه فيما شــباب 

لصالحــه  الفــارق  وســع  قــد  كان  األهلــي 
لينتهــي لصالح الفريق اإلماراتي بفارق 20 

نقطة )56/76(.
كبيــرة  بصــورة  التســجيل  عابــه  المنامــة 
ومســتمرة رغــم محــاوالت العبيــه داخــل 
الملعب وبمن اســتعان بهم المدرب ســلمان 
رمضــان علــى مــدار الدقائــق األربعــة، وبدا 
غيــاب التركيــز والشــد علــى أداؤهــم، فــي 
بهــدوء  دبــي  أهلــي  شــباب  لعــب  المقابــل 
وتركيــز عــاٍل فــي تســجيل نقاطــه داخــل 
وخــارج القــوس ونجــح في إحــداث فارق 
كبيــر قوامــه 20 نقطــة بعــد مــرور 5 دقائق 

 .)46/64(
المنامــة نجــح مــن تســجيل بعــض النقــاط 
إال أنــه أضــاع الكثيــر وُســجلت في شــباكه 
الكثيــر مــن النقــاط بعدمــا لعــب بتشــكيلة 

محلية بحتة في آخر دقيقتين ونصف. 

الربع األخير

دبــي  أهلــي  شــباب  فريــق  العبــي  واصــل 
بأرضيــة  وهجوميــًا  دفاعيــًا  قوتهــم  علــى 
النقــاط  فــارق  علــى  والحفــاظ  الميــدان 
العشــرين المريحــة لــه، فيما المنامة ســعى 
تقليــص  أجــل  مــن  الثالثيــات  بتصويــب 
الفــارق والنتيجــة، ونجــح فــي بعضهــا من 
ِقبل محمد حســين “كمبس” وحســن نوروز 
فــي  وأخفقــوا  شــاكر  وحســين  وتريكــو 
البعــض منها تارة أخرى باإلضافة إلى أنهم 
افتقــدوا كل الحلول الدفاعية إليقاف المد 

اإلماراتي لينتهي اللقاء بفوز األخير.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتابع لقاء المنامة وشباب أهلي دبي

المنامة يخسر أمام شباب أهلي دبي اإلماراتي
ــة ــســل ال ــرة  ــكـ لـ ــة  ــديـ ــأنـ لـ ــة  ــي ــج ــي ــل ــخ ال الـــبـــطـــولـــة  ــي  ــ ف ــة  ــط ــق ن ــارق 22  ــ ــف ــ ب
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من لقاء المنامة وشباب أهلي دبي

لقطة لجماهير المنامة



حقــق فريــق الســيب العمانــي الفــوز األول فــي البطولــة الخليجيــة لألنديــة لكرة 
الســلة والمقامة بضيافة نادي المنامة حتى 27 الجاري. وجاء ذلك على حســاب 
نظيره الشمال القطري بنتيجة )88/ 94( في المباراة التي جمعتهما أمس لحساب 
المجموعــة الثانيــة. وجــاءت نتائــج األشــواط األربعــة كاآلتــي: )األول والثانــي 
للســيب 16/ 18، 20/ 23، الثالــث للشــمال 23/ 27، الرابــع للســيب 25/ 30(، وبذلــك 
أصبــح رصيــد الســيب 4 نقــاط من فــوز وخســارتين، فيمــا أصبح رصيد الشــمال 

القطري 4 نقاط من فوز وخسارتين.

وكان أبرز مسجلي السيب العماني لويز 
بـــ 43 نقطة وتــاه ميلي 30 نقطة، فيما 
كان مســجلي الشــمال القطــري محمــد 
حــارت بـــ 41 نقطة وتاه عمر ســالم 19 

نقطة.
العمانــي عموًمــا  الســيب  وقــدم العبــو 
ومحترفــاه خصوًصــا أداًء كبيــًرا خال 
الســباق  هــو  وكان  األربعــة،  األشــواط 
فــي التقدم بالنتيجة منــذ البداية حتى 
نهايــة اللقــاء، فيما العبو الشــمال ورغم 
وجــود كافــة العبيــه األساســيين الذين 
بالمنامــة،  األول  أمــس  يــوم  أطاحــوا 
إال أنهــم لــم يقدمــوا مــا ينتظــر منهــم، 
للغايــة حتــى  عاديــة  بصــورة  وظهــروا 
الدقائــق الخمس األخيرة والتي قلصوا 

الفارق فيها إلى 6 نقاط.

العربي وأحد 

فــي اللقــاء الثانــي، ُمنــي فريــق العربــي 
القطــري بالهزيمــة الثانيــة وهــذه المــرة 
على يد أحد السعودي بنتيجة )73/ 90( 
في المباراة التي أقيمت أمس لحســاب 

المجموعة األولى.
األربعــة  األشــواط  نتائــج  وجــاءت 
كاآلتــي: )األول للعربــي 13/ 22، الثانــي 
 ،22 /16 ألحــد  الثالــث   ،27 /13 ألحــد 
أصبــح  وبذلــك   ،)26 /19 ألحــد  الرابــع 
رصيــد أحــد 4 نقــاط فــي المركــز الثاني 
أيًضــا  والعربــي  فــوز وخســارتين،  مــن 
وخســارتين  فــوز  مــن  الرصيــد  بنفــس 

وتراجع للمركز الرابع.
الســعودي  أحــد  مســجلي  أبــرز  وكان 
موســى عبدالعليــم بـــ 40 نقطــة وتــاه 
كيفــن  جــاء  فيمــا  نقطــة،   29 ريكتــور 
أفضــل مســجلي العربــي القطــري بـــ 19 

نقطة وتاه سليمان خالد 16نقطة.
ورغــم أن العربــي كانت لــه الكلمة العليا 
أحــد  العبــي  أن  إال  األول  الربــع  فــي 
ا وأخذ  تمكنــوا من العودة للقاء تدريجيًّ
بالنتيجــة  والتقــدم  الفنيــة  األفضليــة 
وبفــارق كبيــر مــن النقــاط حتــى الربــع 
الثالــث والــذي تمكــن مع نهايتــه العربي 
من تقليص الفارق إال أن ذلك لم يستمر 
كثيــًرا في ظــل قوة وأفضلية أحد الذي 

سيطر على اللقاء حتى النهاية.

اليوم راحة وغًدا االستئناف

ســتحصل جميــع الفــرق المشــاركة فــي 
البطولــة الخليجيــة لكــرة الســلة اليــوم 
)األربعــاء( على راحة من المباريات بعد 
خوض منافسات الدور التمهيدي بواقع 

3 مباريات لكل فريق.
ومــن المؤكد أّن جميع الفرق ستســتغل 
هــذا اليــوم مــن أجــل االســتعداد الجيد 
للمرحلــة المقبلــة واألهــم التــي تدخــل 
مــن  إذ  والمفصليــة،  األخيــرة  مراحلهــا 
الفنيــة  األجهــزة  تعكــف  أن  المؤمــل 
لمعالجــة األخطــاء التــي حدثــت لفرقها 
عبــر  ســواء  الســابقة  المباريــات  فــي 
للشــرح  اللجــوء  أو  الفنيــة  التدريبــات 

الفيديــوات  لمقاطــع  النظــري واللجــوء 
المسجلة.

الخميــس  غــًدا  البطولــة  وتســتأنف 
ربــع  للــدور  لقــاءات  بأربعــة  نشــاطها 
ســتجمع  المغلــوب(،  )إخــراج  النهائــي 
واألهلــي  الســعودي،  أحــد  مــع  المنامــة 
البحريني مع الشــمال القطري، والعربي 
القطــري وشــباب أهلــي دبــي اإلماراتــي 
والشارقة اإلماراتي مع السيب العماني.

من لقاء أحد السعودي والعربي القطري من لقاء السيب العماني والشمال القطري

السيب يفوز على الشمال وأحد يكسب العربي
اليـــــــوم راحـــــــة لجـمـيـــع الفــــرق الخليجـيــــة... وغـــًدا االستئنـــاف بـإخـــراج المغـلــوب
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مباريات الدور ربع النهائي )إخراج المغلوب( - غًدا الخميس

14:00أول مجموعة )أ( الشارقة اإلماراتي X رابع المجموعة )ب( السيب العماني

16:00رابع مجموعة )أ(  العربي القطري X أول المجموعة )ب( شباب أهلي دبي اإلماراتي 

18:00ثالث مجموعة )أ( األهلي البحريني X ثاني المجموعة )ب( الشمال القطري

20:00ثاني مجموعة )أ( أحد السعودي X ثالث المجموعة )ب( المنامة البحريني

عدسة البالد
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ويختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة اآلسيوية  «
أللعاب القوى التي يسدل الستار عن منافساتها مساء 

 اليوم، حينما يشارك في 7 نهائيات.
وستخوض العبة منتخبنا نورة جاسم النهائي األول في 
مسابقة رمي القرص للسيدات الذي سيقام في الساعة 
5:04 مساء. وفي الساعة 5:30، تشارك العداءتان سلوى 

عيد وأديدوينج في نهائي سباق 200 متر سيدات، إذ 
ينتظر أن تقدم الالعبتان أداء مميزا في ختام السباق 

والحصول على الميدالية الذهبية، وتليها مباشرة 
مشاركة العداء يعقوب سالم في نهائي السباق نفسه 

 لفئة الرجال الذي سيقام في الساعة 5:48.
ومن المؤمل أن يحقق منتخبنا ذهبية سباق 1500 

متر سيدات، وذلك حينما تشارك العداءتان وينفرد يافي 
وتاجيست جاشاو في نهائي المسابقة الذي سيقام في 

الساعة 6:06. وفي نهائي السباق نفسه لفئة الرجال 
الذي سيقام عند 6:24، ينتظر أن يحرز العداءان إبراهام 
روتيش ومحمد أيوب النتيجة اإليجابية والحصول على 

ذهبية السباق. وتستمر مشاركات األحمر في ختام 
البطولة، إذ سيكون العداءان بيرهانو يماتاو وآلبرت 

روب على موعد مع ذهبية سباق 5000 متر رجال، 
بمشاركتهما في نهائي السباق في الساعة 6:53. ويختتم 

منتخبنا مشاركته في آسيوية القوى، حينما يخوض 
فريق التتابع للسيدات نهائي سباق 4 × 400 متر، الذي 

سيقام في الساعة 7:30، إذ يتوقع أن تنافس عداءاتنا 
بقوة على الميدالية الذهبية آلخر سباقات البطولة.

منتخبنا يختتم اآلسيوية بـ 7 نهائيات

واصــل منتخبنــا الوطنــي أللعــاب القــوى حضــوره القوي فــي البطولة اآلســيوية الثالثة 
والعشرين أللعاب القوى للرجال والسيدات، التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 21 
حتى 24 أبريل الجاري، على ميدان ومضمار أستاد خليفة، بمشاركة نحو 700 من نخبة 
الرياضييــن اآلســيويين مــن نحــو 43 دولــة من قارة آســيا يتنافســون علــى تحقيق 186 
ميداليــة فــي 43 منافســة من خالل 21 مســابقة للرجال و21 مســابقة للســيدات إضافة 

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

الترتيــب  صــدارة  منتخبنــا  واســتعاد 
العــام للبطولــة بعــد 24 ســاعة فقــط مــن 
الصينــي،  المنتخــب  لمصلحــة  فقدانهــا 
رافعــا رصيــده إلــى 14 ميداليــة، منهــا 7 
ميداليات ذهبية، 5 فضيات وميداليتان 

برونزيتان. 
وقــدم عــداؤو منتخبنــا فــي ثالــث أيــام 
البطولــة أداًء متميــزا، نجحوا من خالله 
فــي الهيمنة على منصــة التتويج لملعب 
البطولة الذي شــهد عزف السالم الملكي 
لمملكــة البحريــن في 3 مناســبات، وهي 
الميداليــات  األحمــر  فيهــا  حقــق  التــي 
الذهبيــة وجــاءت فــي مســابقات 3000 
متر موانع ســيدات، 10000 متر سيدات 
وx 400 4 متر تتابع مختلط، فيما حقق 
برونزيتيــن  ميداليتيــن  أمــس  منتخبنــا 
موانــع  متــر   3000 ســباقي  فــي  جاءتــا 

سيدات وx 100 4 متر تتابع سيدات. 
وكان منتخبنا قد استهل مشواره  «

في البطولة بتحقيق 7 ميداليات 
دفعة واحدة، منها 4 ميداليات ذهبية 

تحققت في سباقات 5 آالف متر 
سيدات، 400 متر سيدات، 3 آالف متر 
موانع رجال و10 آالف متر رجال، فيما 
جاءت الفضيات الثالث في سباقات 5 
آالف متر سيدات، رمي الكرة الحديدة 

سيدات، 10 آالف متر رجال، قبل أن 
يضيف منتخبنا ميداليتين فضيتين 

في اليوم الثاني جاءتا في 400 متر 
حواجز سيدات ألمينات يوسف، 

وعباس أبوبكر في سباق 400 متر 
رجال. 

“أحمر القوى” يتربع على صدارة البطولة اآلسيوية
مــيــدالــيــة  14 ــى  ــ ــ إل ــة  ــونـ ــلـ ــمـ الـ الـــمـــيـــدالـــيـــات  ــة  ــلـ غـ ــع  ــ ــ رف ــا  ــن ــب ــخ ــت ــن م

محمد الدرازي من الدوحة

3 ذهبيات 
وبرونزيتان حصاد 

منتخبنا في اليوم 
الثالث

األحمر ينشد 
الحسم في ختام 

منافسات البطولة 
اليوم

تتويج منتخبنا بذهبية سباق التتابع المختلط

لم تخيب عداءة منتخبنا وينفرد  «
يافي اآلمال، وظفرت بالميدالية 

الذهبية الخامسة لمنتخبنا 
والثانية لها شخصيا في 

البطولة، بعد أن حققت المركز 
األول بكل جدارة في سباق 3000 
متر موانع سيدات، محققة زمنا 

وقدره 9:46:18 دقيقة.وهذه 
هي الذهبية الثانية لوينفرد في 
البطولة، إذ سبق لها أن حققت 

ذهبية سباق 5000 متر سيدات 
الذي أقيم خالل منافسات اليوم 

 األول.
وحلت زميلتها في المنتخب 

العداءة تاجيست ميكونين ثالثا، 
ونالت الميدالية البرونزية، بعد 
أن حققت زمنا وقدره 9:53:96 

دقيقة. 

وينفرد تحقق ذهبية 3000 متر موانع

حقق منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية في سباق 4 × 100 متر تتابع  «
سيدات، بعد أن نال فريق األحمر المكون من أديدوينج أفوانيام، إيمان عيسى، 
سلوى عيد، هاجر الخالدي، المركز الثالث في السباق بزمن وقدره 43:81، فيما 

خطف المنتخب الصيني المركز األول ونال ذهبية السباق.

منتخبنا ينال برونزية 4 × 100 متر تتابع سيدات

تأهل عداء منتخبنا يعقوب  «
سالم إلى الدور النهائي 

لسباق 200 متر عدو 
للرجال، بعد أن تخطى 

الدورين األول ونص النهائي 
بنجاح، فيما حرمت اإلصابة 
التي تعرض لها عداؤنا عبدو 
بركة أثناء انطالقته في الدور 

نصف النهائي من الوصول 
إلى النهائي. وكان يعقوب 
سالم قد اجتاز الدور األول 

بعد أن حل ثانيا لمجموعته 
بزمن 21:08 ثانية، فيما 

وصل عبدو بركة إلى نصف 
النهائي باحتالله المركز 

الثالث على مجموعته بزمن 
21:00 ثانية.

سالم يتأهل لنهائي 200 متر رجال

رفعت عداءة منتخبنا شيتاي اشيت غلة الميداليات لألحمر في “آسيوية  «
القوى”، بعد أن أضافت الذهبية السابعة للمنتخب في البطولة، محققة 

المركز األول في سباق 10000 متر سيدات، متفوقة بكل جدارة على أقرب 
منافسيها العداءة اليابانية التي حلت ثانيا، إذ حققت اشيت زمنا وقدره 
31:15:62، وهو رقم جديد في منافسات البطولة، كاسرة به رقم العداءة 

اإلماراتية علياء محمد 31:52:29.  

اشيت تكسر رقم سباق 10000 متر وتحلق بالذهبية

حّل عداء منتخبنا أندرو فيشر في المركز الرابع لسباق 100 متر عدو رجال،  «
بعد أن أنهى السباق بزمن قدره 10:20 ثانية، فيما خطف الياباني شو شي 

دا لقب أسرع رجل آسيوي بتحقيقه زمن بلغ 10:10 ثانية، وفي السباق ذاته 
لفئة السيدات، حصلت العداءة إيمان جاسم على المركز السابع، محققة زمن 
وقدره 11:55 ثانية، في الوقت الذي نالت فيه الكازاخستانية أوليغا المركز األول 

بزمن 11:17 ثانية. 

فيشر رابعا لسباق 100 متر وإيمان سابعا

نجحت عداءتا منتخبنا الوطني سلوى عيد وأديدوينج أفوانيام في التأهل إلى  «
نهائي مسابقة 200 متر عدو للسيدات، بعد أن حققتا النتيجة اإليجابية في 

 الدور األول، التي قادتهما إلى المنافسات النهائية.
وحلت سلوى عيد أوال لمجموعتها، محققة زمنا وقدره 22:84 ثانية، فيما 

حققت زميلتها أديدوينج زمن 23:53 ثانية وضعها ثانيا لمجموعتها في الدور 
األول.

عيد وأديدوينج لنهائي 200 متر سيدات

أضاف فريق التتابع المختلط 4 × 400 متر لمنتخبنا الوطني المألف من  «
سلوى عيد، أمينات يوسف، عباس أبوبكر، موسى عيسى، الميدالية الذهبية 

الثالثة لمنتخبنا في منافسات األمس، بعد أنهى السباق في المركز األول 
محققا زمن وقدره 3:15:75 دقيقة. وأقيم سباق التتابع المختلط للمرة األولى 

في منافسات البطولة اآلسيوية أللعاب القوى.

منتخبنا ينال ذهبية سباق 4 × 400 متر التتابع المختلط

تأهل عداءا منتخبنا الوطني إبراهام روتيش ومحمد أيوب إلى نهائي سباق  «
1500 متر رجال، بعد أن تخطيا الدور األول بكل براعة، إذ تسيد إبراهام 

المجموعة األولى بزمن بلغ 3:55:61 دقيقة، فيما تصدر زميله في المنتخب 
محمد أيوب قائمة المجموعة الثانية محققا زمنا وقدره 3:49:14 دقيقة. 

إبراهام وأيوب يتأهالن لنهائي 1500 متر

بشار الشمري “الصحة والسالمة”
يبذل الطاقم الطبي لمنتخبنا الوطني أللعاب القوى 
بقيــادة اختصاصــي التدليــك بشــار ذيــاب جهــودا 
كبيــرة؛ مــن أجــل تهيئــة وتجهيــز الالعبيــن صحيا، 
الالعبيــن  تجهيــز  علــى  الطبــي  الطاقــم  يســهر  إذ 
وتوفير جوانب الراحة من خالل جلســات التدليك 
والرعايــة الطبيــة خصوصــا بالنســبة إلــى الالعبيــن 
المرهقيــن والمصابيــن، إلى جانــب عملهم التأهيلي 
قبــل وبعــد التدريب وبعــد المباريات خــالل مرحلة 
أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  وحــرص  االستشــفاء. 
القــوى علــى تخصيص اختصاصيــي عالج وتدليك 

بالبطولــة؛ حرصــا  فتــرة مشــاركتهم  فــي  لالعبيــن 
مــن االتحــاد على توفير قدر كبير من ســبل الراحة 

والتهيئة المسبقة لدخول المنافسات.
وتعتبر عملية اإلشراف الصحي والتدليك المستمر 
لالعبي ألعاب القوى من العناصر األساسية في ظل 
الحاجــة الماســة إلــى العنايــة الطبيــة واالســترخاء 
التــي تتطلبــه هذه اللعبة بشــكل مختلــف عن باقي 

الرياضات.
القــوى  ألعــاب  لمنتخــب  المدلــك  أهميــة  تقــل  وال 
حتــى عن المدرب نفســه؛ ألنــه مع المدلــك يعتبران 

العــالج  أن اختصاصــي  عنصريــن مكمليــن، حتــى 
داخــل  الالعــب  مــع  يكــون  أن  لــه  البــد  والتدليــك 
الميــدان أكثر من المدرب نفســه خصوصا في حال 
وجود تصفيات مؤهلة. ويعتبر التدليك عامال مهما 
جــدا فــي علــى أرض الميــدان إضافة إلى مســاعدة 
االستشــفاء  وإعــادة  االســترخاء  علــى  العدائيــن 
والحيويــة إلــى العضــالت، إذ إن علــى اختصاصــي 
العالج والتدليك أن يكون محترفا وذا خبرة كبيرة 
في هذا المجال؛ حتى يقوم بدوره على أكمل وجه 
في المساهمة بتحقيق الالعبين للنتائج اإليجابية.

وينفرد متوجة بذهبية 3000 متر موانع

فرحة اشيت بذهبية سباق 10000 متر سيدات

تتويج منتخبنا ببرونزية 4×100 تتابع سيدات

يعقوب سالم يتأهل لنهائي سباق 200 متر رجال

سيطرة بحرينية على سباق التتابع 4×400 المختلطاشيت تكسر رقم البطولة في سباق العشرة اآلالف

فرحة عدائينا بذهبية سباق 4×400 تتابع مختلط

بشار يؤدي مهمات عمله

أندرو فيشر في المركز الرابع بسباق 100 متر
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إعداد: هبة محسن

لتطويــر  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
خليج البحرين جاجان ســوري، رئيس 
عضــو  البحرينيــة،  المعلنيــن  جمعيــة 
الدوليــة  للجمعيــة  العالمــي  المجلــس 
خميــس  البحريــن،  فــرع  لإلعــان، 
المقلــة، ولفيــف مــن أعضــاء وممثلــو 
صناعــة اإلعام وأطلعهم على النجاح 
الذي يحققه خليج البحرين، والســيما 
فــي مشــروعي “ذا بــارك” و”ذا وارف” 
مــن  العديــد  علــى  يشــتمان  اللذيــن 
المرافق الترفيهية وســيمثان إضافة 
جديدة ورائعة إلى العديد من مناطق 

الجذب السياحي في البحرين.
فــي  البحريــن  خليــج  نجــح  وقــد 
اســتقطاب بعــض مــن أشــهر العامات 
التجارية العالمية الرائدة، وهو يشتهر 
مثــل  الفريــدة  المعماريــة  بمعالمــه 
مبنــى اركابيتــا وفنــدق الفور ســيزونز 
وفنــدق وينــدام جرانــد وغيرهــا مــن 
معالــم أخرى متميزة. وســيتم افتتاح 
وارف”  و”ذا  بــارك”  “ذا  مشــروعي 
اللذين يعــدان إضافة نوعية للعاصمة 
المنامــة، وســيضمان متاجــرا شــهيرة 
بمــا  بالتجزئــة ومطاعــم راقيــة  للبيــع 
فــي ذلــك تلــك المطلــة علــى الواجهــة 
فريــدة  أجــواًء  يخلــق  مــا  البحريــة 

للزوار.

جولــة  علــى  الزيــارة  اشــتملت  وقــد 
بالمركــب فــي خليــج البحريــن رتبتهــا 
الرحلــة  بــدأت  حيــث  ماريــن،  دلمــا 
بالتجــول فــي الميــاه الزرقــاء لفنــدق 
الفــور ســيزونز، والتوجــه بعدهــا إلــى 

الــذي يضــم منافــذ  بــارك  ذا  مشــروع 
للبيــع بالتجزئة مصممة بشــكل جذاب 
مناظــر  ذات  حدائــق  حــول  ومبنيــة 
طبيعيــة ومنطقــة ألعــاب مــع نافــورة 
موســيقية ملونــة وغيرهــا مــن مرافق 

جذابة أخرى.
الوفــد  بزيــارة  األمســية  واختتمــت 
للمكاتــب التــي تــم بناؤهــا حديًثــا في 
خليــج البحريــن للتطويــر، ثــم مأدبــة 
عشــاء في واحــدة من أجمــل األماكن 

على رصيف الميناء.
المقلــة المســؤولين عــن خليــج  وهنــأ 
لهــم  وتمنــى  بإنجازاتهــم  البحريــن 
مواصلــة النجــاح فــي تطويــر واجهــة 
عصريــة للعاصمة تليق بالقرن الحادي 
والعشــرين، وتظهــر في الوقت نفســه، 
مــدى التطــور العمرانــي الــذي وصلــت 
إليــه بفضــل الرؤية الثاقبــة والحكيمة 
لثقــة  وتأكيــدا  الرشــيدة  للقيــادة 
المستثمرين في االقتصاد البحريني”.

المقلة يتطلع لمواصلة النجاح في تطوير واجهة عصرية للعاصمة

وفد إعالمي في جولة سياحية بـ “خليج البحرين”

أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم وبشــراكة اســتراتيجية مــع بنك البحرين اإلســامي 
وبالتعاون مع مركز عيســى الثقافي، حملة “ اقرأ” والتي تهدف إلى تشــجيع األطفال 

وأولياء أمورهم وحثهم على القراءة.

البحريــن  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وصــرح 
“بالنســبة  قائــًا:  جــرار  حســان  اإلســامي 
لنــا، التعليــم ركيــزة أساســية الســتراتيجية 
االجتماعيــة.  بمســؤوليتنا  المتعلقــة  البنــك 
االســتراتيجية  بشــراكتنا  ســعداء  نحــن 
لهــذه المبــادرة القيمــة والتــي تشــجع أبنائنــا 
وعائاتهم على التمســك بالقراءة لما لها من 
تأثيــر إيجابــي على تنشــيط الذاكــرة وتعزيز 
إلــى  باإلضافــة  لديهــم،  اإلبداعيــة  القــدرات 
تقديــم المعرفــة والمهــارات العديــدة خــال 
حياتهم. إننا فخورون بتبنينا لهذه المبادرات 
اإلبداعيــة االجتماعيــة التــي تترجــم إيمــان 
مــا  كل  لدعــم  المســتمرة  ومســاعيه  البنــك 

يخدم محوري التعليم واالبتكار”.
واحتفلت حملة “اقرأ” هذه السنة باإلنجازات 
فــي القطــاع التعليمي بمملكــة البحرين على 
مــدى 100 عام، حيــث زارت خال هذا العام 
من خال “حافلة المكتبة المتنقلة” المدارس 

الحكومية والخاصة، فضًا عن زيارة العديد 
من المناطق الحيوية. 

وتمكنــت هــذه المبادرة من تشــجيع وتمكين 
األشــخاص  علــى  التعــرف  مــن  األطفــال 
واألماكــن واألحــداث مــن حولهــم مــن خال 
القــراءة التــي تقودهــم لربــط المعلومات بما 
حولهــم. وقــد تــم دعــوة العديــد مــن الكتاب 
وقــادة الــرأي المحلييــن والمؤلفيــن ومؤثري 
مواقــع التواصل االجتماعي ليكونوا ســفراء 
القــراءة للطلبــة في هــذه الحملة وليشــاركوا 
أيًضــا فــي العديــد مــن الفعاليــات المشــوقة 
المصاحبــة للمبــادرة. ومــن منطلــق تحقيــق 
التركيــز  علــى  الحملــة  فتعتــزم  االســتدامة 
علــى مــدى تفاعــل أوليــاء األمــور والمعلمين 
مــن خال العديد من الفعاليات التي تشــجع 
على القراءة ومحو األمية خاصًة عبر مواقع 
read� @التواصــل االجتماعــي على صفحــة 

.bahrain

وقالــت منســقة حملــة “اقــرأ” الشــيخة هالــة 
أساســي  عنصــر  هــي  “الكتــب  خليفــة  آل 
فــي تطويــر لغــة الطفــل بغــض النظــر عــن ما 
كانــت لغــة الكتــاب هــي لغتــه األم أم ال، فــا 
أعظــم  لألطفــال  تقديمهــا  نســتطيع  هديــة 
مــن تمكينهــم مــن القــراءة. وأود أن أتوجــه 
اإلســامي  البحريــن  لبنــك  شــكري  بخالــص 
المجتمــع  وأفــراد  الثقافــي  عيســى  ومركــز 
اللتزامهــم ودعمهم المســتمر مــن أجل نجاح 

هذه المبادرة”.

أطلقــت شــركة مونتريــال للســيارات أقــوى عروضهــا الرمضانيــة المميــزة هــذا العــام 
والتــي دومــا مــا تكــون صاحبــة الريادة في إطــاق أفضل العــروض الخاصة بالشــهر 
الكريم، وكعادتها دوما تتميز شركة مونتريال بمفاجأة عمائها بأفضل العروض التي 

تاءم احتياجاتهم ورغباتهم عاما بعد عام. 

وتتميــز عــروض شــركة مونتريــال هــذه 
الســنة بأن الــكل رابح فجميع الســيارات 
المعروضــة عليهــا عــروض وهدايــا قيمة 
باإلضافة إلى األسعار التنافسية الجذابة 
التــي تعــد األفضــل والحلــول التمويليــة 
الميســرة التي تتميز بها شركة مونتريال 
تناســب  والمرنــة  المريحــة  واألقســاط 
جميــع االحتياجــات وإمكانيــة اســتبدال 

سيارتك المستعملة بأفضل األسعار.
بعرضهــا  عــروض  أول  الشــركة  وتبــدأ 
الكريــم امســح واربــح التــي مــن خالهــا 
تقــدم الشــركة هدايــا للحضــور والزبائــن 
مــن خــال كوبــون امســح واربــح والذي 
يمنحــك بهديــة فوريــة وتتنــوع الهدايــا 
وعــوازل  ذكيــة  هواتــف  أجهــزة  بيــن 

حراريــة للســيارات ومانع صدْا وخدمات 
تلميع السيارات.

 وحرصــت شــركة مونتريال على إطاق 
هــذا العــرض بعد اإلقبــال واالستحســان 
الكبيــر الــذي القــه العــام الماضــي ويعــد 
لعمائهــا  الشــركة  مــن  مكافئــة  العــرض 
الكرام في الشــهر الكريم على ثقتهم في 
اختيار شــركة مونتريــال وزيارتهم ألحد 

فروعها. 
 ولــكل عمائهــا ودون ســحوبات تقــدم 
شــركة مونتريــال مبالغ نقديــة تصل إلى 
3000 دينار مع كل سيارة ويمكن للعميل 
الحصــول علــى المبلــغ النقــدي فــورا عند 

استامه سيارته من شركة مونتريال. 
والمبالــغ  واربــح  امســح  جانــب  وإلــى 

مونتريــال  شــركة  تمنحــك  النقديــة 
اختيــار هديتــك القيمــة مع كل ســيارة 
أو  ذكــي  بيــن هاتــف  الهدايــا  وتتنــوع 
جهــاز لوحــي أو ســوار ذهــب ويمكــن 
لجميع علماء الشــركة اختيار أحد تلك 
الهدايا مع كل سيارة يقتنيها من شركة 
العــروض  جميــع  ان  علمــا  مونتريــال، 
التجــارة  وزارة  لموافقــة  خاضعــة 

والصناعة.

حسان جرار

الحملة بمناســبة االحتفال بمرور قرن على مسيرة التعليم المميــزة الرمضانيــة  عروضهــا  أقــوى  تطلــق  الشــركة 

“التربية” و“البحرين اإلسالمي” يطلقان “اقرأ” “مونتريال للسيارات” تقدم 3 آالف دينار كاش
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لخدمــة  التزامهــا  إطــار  فــي 
المؤسســات  ودعــم  المجتمــع 
عادتهــا  مــع  وتماشــيًا  الخيريــة 
الســنوية، تبرعــت كريــدي مكس 
بالمبلغ المخصص لصالح جمعية 
الهال األحمر البحريني في لقاء 
بمقرها الرئيسي بحضور الرئيس 

ميــرزا  علــي  يوســف  التنفيــذي 
دائــرة  العــام،  المديــر  ومســاعد 
تطويــر األعمــال أحمــد ســيادي، 
العــام لجمعيــة  المديــر  وحضــور 
الهــال األحمــر البحرينــي مبــارك 
الحســابات  ورئيــس  الحــادي 

بالجمعية الفاضلة زينب زاير.

“كريدي مكس” تدعم “الهالل األحمر”

تحت رعاية رئيس الجامعة غسان عواد 
أقامت عمادة البحث العلمي والدراسات 
شــؤون  عمــادة  مــع  وبالتعــاون  العليــا 
التطبيقيــة  العلــوم  جامعــة  فــي  الطلبــة 
فعاليــات المؤتمــر العلمــي الثانــي لطلبــة 
التميــز  تعزيــز  عنــوان  تحــت  الجامعــة 
حيث عــرض طلبة الجامعة مشــاركاتهم 
البحثية ومشــاريع التخــرج في مجاالت 
متنوعــة ضمن تخصصاتهــم األكاديمية.
وتنــاول المؤتمــر 33 مشــاركة من كليات 
الجامعــة األربعــة ضمــن مســارين األول 
لطلبــة  والثانــي  البكالوريــوس،  لطلبــة 

الماجستير.
وأكــد رئيــس الجامعــة غســان عــواد أن 
األبحــاث  مــن  مجموعــة  قــدم  المؤتمــر 
مختلــف  فــي  المتميــزة  العلميــة 
الجامعــة  تطرحهــا  التــي  التخصصــات 

األمــر الذي يؤكد علــى جودة المخرجات 
التعليميــة للجامعــة، مــن خــال تمكيــن 

الطلبة بحثيًا وعلميًا.
البحــث  عميــد  بأعمــال  القائــم  وأشــار 
العلمــي والدراســات العليا يزيد الســبوع 
إلــى أن المؤتمــر الطابــي يعتبــر إحــدى 
الوســائل المهمــة لتعزيــز البحــث العلمــي 

بالجامعة.

وفي ختام جلســات المؤتمــر كّرم رئيس 
مجلــس األمناء وهيــب الخاجة، ورئيس 
الجامعــة غســان عــّواد، ورئيــس منظمــة 
الدولــي  التصنيــف  خبــراء  مجموعــة 
IREG  لويز كوســتا، الطلبــة الفائزين في 
المقدمــة  أبحاثهــم  عــن  األولــى  المراكــز 
في المؤتمر، واألســاتذة المشــرفين على 

األبحاث.   

الفنــون  فــي  البكالوريــوس  طــاب  نظــم 
والتصميــم بجامعــة البحريــن نشــاًطا أدبًيــا 
حملتهــم  ضمــن  حبكــة”،  “حياكــة  بعنــوان 
اإلعاميــة )الكتابــة مــن وحــي فكــر الطفــل( 
تحت إشــراف سماء الهاشمي وبالتعاون مع 
مؤسسة سرد بيت الطفل الثقافي وذلك في 
جمعية البحرين للفنون التشكيلية. واشترك 
كل طفــل مــع والديــه فــي كتابــة قصــة مــن 
وحــي خيــال الطفــل تحت إشــراف وتوجيه 
القــاص والكاتب البحريني إبراهيم ســند، إذ 
وضــح ألوليــاء األمــور أهميــة كتابــة القصــة 
بأنامــل الطفــل نفســه ودورهــا فــي إطــاق 

العنان لخيال األطفال. 
إلــى  تهــدف  المبــادرة  إن  الهاشــمي  وقالــت 
االلتقــاء  مــن  والشــباب  األطفــال  تمكيــن 
باألدبــاء والكتاب والفنانيــن لتقييم أعمالهم 

والعمل على تطويرها.

القصــص  بتكريــم  النشــاط  الطــاب  وختــم 
الثــاث الفائــزة التــي احتلــت المركــز األول 
فيهــا هبــة عيســى حاجــي ذات االثني عشــر 
ذو  الزيمــور  إبراهيــم  علــي  والطفــل  عامــًا 
التســعة أعوام فيمــا حظيت بالمركــز الثالث 
الطفلــة ســما الشــناوي ذات العشــرة أعــوام. 
وأبدى إبراهيم سند إعجابه بجميع القصص 
التــي عرضها األطفال باختاف شــخصياتها 

وأحداثها.
الســبت  الطــاب نشــاط حملتهــم  ويواصــل 
األدبــاء  أســرة  جمعيــة  مقــر  فــي  المقبــل 
تديرهــا  حواريــة  جلســة  لتنظيــم  والكتــاب 
صفــاء العلــوي مــع ســماء الهاشــمي ونبيهــة 
الخياط والكاتب إبراهيم سند تتلوها ورشة 
عمــل يكتب ويصمــم فيها المؤلفــون قصصا 

مع األطفال ومن وحي مخيلتهم.

33 مشــاركة ناقشــها المؤتمــر تناولــت مواضيــع علميــة متنوعــة تمكين األطفال والشــباب من االلتقاء باألدباء والكتاب

ختام فعاليات مؤتمر طلبة “العلوم التطبيقية” طالب الفنون يقيمون نشاط “حياكة حبكة”
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شارك في االجتماعات واظهر اهتمامًا صادقًا.

ال تخش المنافسة، فأنت منأى عن الضغوط.

انتبه وال تترك الهّوة تتسع بينك وبين العمل.

اعمل على تقريب المسافة وقّدم المساعدة.

حافظ على برودة أعصابك، اإلرهاق يؤدي إلى مشاكل.

قد تختفي الهواجس كليًا لكّن الضغوط موجودة.

ال تجد وقتًا للراحة لكثرة االنشغاالت والواجبات.

الوضع الصحي يتطلب انتباها إذا كنت تعاني مشاكل.

تطولك بعض االنتقادات، لكنها في غير محلها.

عاطفيًا ال تكن مترددًا في ما يتعلق باالهتمام بالعمل.

التهدئة معه مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

تشكو من تشنج األعصاب بما أنك تحت ضغوط.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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تعلن الحرب على 
الدولة العثمانية 

وذلك بعد رفض 
الباب العالي 

التدخل في شئون 
الدولة الداخلية بحجة 

حماية األقليات المسيحية.

احتفلت إيلين 
ديغينيرس، بوصول عدد 

متابعيها إلى 70 مليونا 
بحسابها على “إنستغرام”، 
وعلقت قائلة: “70 مليون 

متابع، هذا جنون”، كما 
أنهت تعليقها باالحتفال 

على طريقتها الخاصة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الــدورة تتزّيــن ببرامــج دينية ومنوعــة ومسلســات درامية

“الراي قمرنا”... سلة رمضانية دسمة

يقدم تلفزيون الراي هذا العام في رمضان تحت شعاره السنوي“الراي قمرنا” برامج وأعمال درامية ومسابقات إلى جانب ثالثة مسلسالت تزّينها األسماء الكبيرة، 
إضافــة إلــى مسلســل كرتونــي ذي طابــع كوميــدي.. وعشــاق الدرامــا علــى موعــد هذا الشــهر مــع أعمــال هادفة، تزينهــا أســماء عمالقة، تتقدمهم “ســندريال الشاشــة 

الخليجية”سعاد عبدهللا، باإلضافة إلى داود حسين وشجون الهاجري وهيا عبدالسالم وهدى الخطيب وغيرهم الكثير.

مسلسل “أنا عندي َنص”

البدايــة مــع المسلســل الدرامــي “أنــا عنــدي 
الرومــي  الدكتــور حمــد  تأليــف  مــن  نــص”، 
وإخــراج منيــر الزعبــي، وبطولــة نخبــة مــن 
شــجون  عبــدهللا،  ســعاد  منهــم  النجــوم، 
الهاجــري، هــدى الخطيب، يعقــوب عبدهللا، 
إبراهيــم الحســاوي، بدريــة طلبــة وغيرهم، 
وتدور أحداثه في 30 حلقة عن ســيدة في 
الســتينيات مــن العمــر تدعــى “أســماء” لهــا 
ثالثة إخوة، تعيش حياة بســيطة بعد وفاة 
والدهــا لكــن تعلقهــا بالكتابــة هو مــا يجعلها 
دائمــًا متفائلة ومتصالحة مع قدرها. تكتب 
الكثيــر من دون وجــود من يتبنى ما تكتبه، 
حتــى تلتقــي بشــخص يقبــل تحويــل أحــد 
نصوصهــا إلــى عمــل إذاعــي، حينهــا يالقــي 
نجاحــًا كبيــرًا، مــا يدفعها إلى اقتحــام عالم 
بنجــوم  واالحتــكاك  التلفزيونيــة  الدرامــا 
التلفزيون، وتتواصل أحداث المسلســل في 
تنــاول تقلبــات حيــاة “أســماء” بيــن النجــاح 

واإلخفاق.

“موضي قطعة من ذهب”

مسلسل “موضي قطعة من ذهب”، سيناريو 
وحوار الدكتــور حمد الرومي وإخراج منير 
الزعبي، ومن بطولة نخبة نجوم منهم داود 
حســين، شــهد الياســين، فهد العبدالمحسن، 
لمياء طارق وغيرهم. وتدور فكرته بشــكل 
عــام حول أن البشــر خطــاؤون لكن خطيئة 
جمــال ال تغتفــر، إذ دفــن ظلمــه فــي قلبــه 
وحبس الذكريات في غرفته وخرج للحياة 
المظلــم  ماضيــه  نســيان  محــاوالً  شــامخًا، 

وظلمه القاسي ل “موضي”.

هــي  مــن  مطروحــًا،  الســؤال  يبقــى  لكــن 
“موضــي” ومــن تكون؟ ومــا طبيعة عالقتها 
زوجتــه  تطرحهــا  كثيــرة  أســئلة  بجمــال؟ 
إجابــة  وجــود  دون  مــن  األربعــة  وأبنــاؤه 
واضحــة، ألن جمال رغم انكســاره الداخلي 
نظــرات  يقبــل  ال  عظيمــًا  جبروتــًا  يمتلــك 
لهــذا  لكــن  حولــه.  مــن  أعيــن  فــي  العطــف 

ســوف  “موضــي”  ولعنــة  نهايــة،  الجبــروت 
تحاصره من جميع االتجاهات، ولن تسعفه 
نفسه اللوامة وال ضميره الغافل الذي صحا 
بعد فوات األوان، ألنه سوف يلتقي موضي 
وهــو فــي أواخــر عمره بعــد غياب ســنوات، 
يسترجع معها ظلمه وقسوته عليها، فتدمع 
عينــه دمعــة تجعــل “موضــي” تغفر لــه ظلم 
الســنين، لتثبت هي أن التســامح هو أسمى 

معاني اإلنسانية.

“أجندة”

مسلســل “أجنــدة”، قصــة وســيناريو وحوار 
مريم نصير وإخراج وبطولة هيا عبدالسالم، 
التــي يقــف إلــى جانبهــا فــي البطولــة أيضــًا 
فــؤاد علي، ليلى عبدهللا، عبدهللا الطليحي، 

ريــم ارحمــة، علي كاكولي، شــفيقة يوســف 
وغيرهــم. ومــن خاللــه، ســترافق مشــاهدي 
“الــراي” طــوال 30 حلقــة قصــة هاجــر ذات 
تركــت  والتــي  عامــًا،  والثالثيــن  الخمســة 
دراســتها بعــد زواجهــا المبكــر والــذي انتهى 
بوفــاة زوجهــا األول صالح، لتتبعــه بالزواج 
هــذا  عــن  يثمــر  مــن شــهاب مرغمــة حتــى 
الزواج الفاشل ابنتها ليال التي تفني عمرها 
فــي تربيتهــا، حيث نــرى هاجر وهــي تتمرد 
علــى وضعها المــزري محاولة إيجاد وظيفة 
بشــهادتها المتواضعــة، فتلتقــي بأشــخاص 
العمــل  زمــالء  مثــل  شــخصيتها  يصقلــون 
الســابقات  الدراســة  وصديقــات  الخبيثيــن 
الســتكمال  تشــجيعها  يحاولــن  الالتــي 

دراســتها. وبيــن صــراع هاجــر النفســي مــع 
مشــاكل  مــع  وصراعهــا  ومخاوفهــا  ذاتهــا 
الحيــاة تقــرر هاجــر إكمــال دراســتها حتــى 
تصبح امرأة ناجحة وقدوة حسنة البنتها.

“سنة أولى مجلس”

مسلســل “ســنة أولى مجلس” عمل كرتوني 
فيصــل  إخــراج  مــن  كوميــدي  طابــع  ذو 
اإلبراهيــم، يحكــي عن شــاب كويتي يدعى 
النتخابــات  نفســه  يرّشــح  والــذي  ســيف، 
مجلــس األمــة، ويحقــق النجــاح والوصــول 
إلى الكرسي. ويتناول المسلسل في حلقاته 
ما يصادفه ســيف من مواقف كوميدية في 
واقعه الجديد كعضو مجلس أمة من خالل 

شخصيات كرتونية جديدة.

مسلسل أجندة

مسلسل موضي قطعة من ذهب

مسلسل أنا عندي نص
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 1898
 إسبانيا تعلن الحرب ضد الواليات المتحدة فيما يعرف بالحرب األميركية اإلسبانية.

 1908
 إصدار “صحيفة القطر المصري” على يد أحمد حلمي.

 1915
استخدام غاز الخردل ألول مرة في تاريخ الحروب

.
 1916

 األيرلنديون ينتفضون ضد الحكم البريطاني أثناء الحرب العالمية األولى.

1951
 حادث حريق قطار في محطة ساكوراغيتشو يودي بحياة 106 أشخاص.

22

يســتعد الفنان الشــاب أمير دندن من اآلن إلحيــاء أولى حفالته 
في أســتراليا، خالل شــهر يونيو المقبل ضمــن جولة غنائية 
يعلن عن تفاصيلها الكاملة الحقًا. كما بدأ في الوقت نفســه 
تحضيراته إلصدار أغنيات جديدة، بعــد النجاح الباهر ألغنية 
“لما تفتكرينــي” باللهجة المصرية من كلمات وألحان أحمد 

الزعيم وتوزيع عادل عاش، وهي التي صورها كليب في أوكرانيا 
تحــت إدارة المخــرج زياد خوري، حيث حصدت نســبة مشــاهدة 

عالية منذ اليوم األول لطرحها.

رفض مدير شــركة »روتانا« الســماح للمطربة إليسا بالرقص 
على المسرح في الســعودية قلياًل، أثناء أدائها حفاًل هناك، 
التزاًما بشــروط الحفالت التي تمنــع الرقص والتمايل في 
المملكة. وعندما بدأت إليســا بــأداء أغنيتها »بدي دوب« 
توجهت بالســؤال إلى مدير »روتانا« ســالم الهندي، طالبة 

منه أن يأذن لها بأن ترقص على المســرح قلياًل، لكنه رفض 
طلبها، وذلك التزاًما بشروط الحفالت في السعودية التي نّصت 

على عدم الرقص والتمايل.

أدرج تلفزيــون دولة الكويت المسلســل الدرامــي المحلي »حدود 
الشــر« ضمن دورة شــهر رمضان المبارك المقبلــة، كما أعلن 
تلفزيون دبي إدراج المسلســل ضمــن أعماله الرمضانية، وهو 
يعيــد الفنانة القديرة حياة الفهــد إلى الدرامــا التراثية مجدًدا، 
وتجّســد فيه شــخصية الزوجة »نعيمة« ضمن أســرة طيبة، 

لكنهــا تواجه متغيرات وأحداًثا ومواقــف كثيرة في حياتها، حيث 
يطولها الشــر من المحيطين بها. العمل يشــهد مشاركة نخبة من 

النجوم، بينهم أحمد الجسمي، انتصار الشراح، باسم عبداألمير.

دراما تراثية للفهدمنع إليسا من الرقصدندن في أستراليا

وقعــت شــركة “إيغل فيلمــز” عقدًا مع المنصــة العالمية “نتفليكس”، ســيتم 
بموجبــه عــرض مسلســل “الكاتــب” فــي شــكل يومــّي، خالل شــهر رمضان، 
أهــم  عــرض  تختــار  والتــي  بهــا،  الخاصــة   Applicationال عبــر  حصرّيــًا 

وأضخم األعمال حول العالم.

أول عمــل  “الكاتــب”  يكــون  وبذلــك 
أول  عرضــًا  ُيعــرض  عربــي  درامــي 
خــالل شــهر رمضان عبــر أهم منصة 
العالــم.  مســتوى  علــى  الكترونيــة 
وقــد اختارتــه الشــركة العالميــة من 
العربيــة  المسلســالت  بيــن مختلــف 
ألنــه يتناســب ومســتوى مــا تعرضه 
دخولهــا  بوابــة  وليكــون  إنتاجيــًا، 

إلــى المنافســة الرمضانيــة، بعمل مع 
“إيغــل فيلمــز” والنجــم باســل خياط 
بتوقيــع المخرج رامــي حنا والكاتبة 
ريم حنــا، وبطولة مجموعة من أبرز 
دانييــال  بينهــم  اللبنانييــن  النجــوم 
نقــوال  فرحــات،  أبــو  نــدى  رحمــة، 

دانييل وغيرهم.

“الكاتب” يوميا على “نتفلكس”

“سنة أولى مجلس”



حنان رضا: كنت في حالة ضياع وتشتت وهؤالء أنقذوني

تتسلم النجمة ماريا كاري جائزة “Icon Award”، ضمن حفل توزيع جوائز  «
“Billboard Music Awards” لعام 2019، والمقرر إقامته في بداية مايو 

المقبل. ويأتي فوز كاري بالجائزة، كونها استطاعت وضع بصمة مميزة في 
عالم الغناء، ما جعلها ذات “ستايل” مبهر، من الصعب تقليده أو استنساخه. 

ومن المقرر أن تقدم كاري ميدلي يجمع عددا من أهم وأشهر األغنيات التي 
قدمتها بمسيرتها الفنية.

أكدت الفنانة حنان رضا، في آخر لقاء تلفزيوني لها، أنها سعيدة ومحظوظة بمدير أعمالها راشد السعيد شقيق الفنان فايز السعيد، مشيرة إلى أنه كان السبب في انتشالها من 
حالة الضياع والتشتت التي عاشتها خالل الفترة الماضية على الصعيد الفني.

وشــاركت “حنان”، عبر حسابها على موقع 
اللقــاء،  مــن  فيديــو  مقطــع  “إنســتغرام”، 
وعلقــت عليــه قائلة: “اتصلت مــرة بالفنان 
الغالــي فايــز الســعيد، اتصــال مغايــر عــن 
أي اتصال ســبق نتناقــش فيه عن الجديد 
واألمور الفنية، هذا االتصال كان استنجاد 

فعال لقيت نفسي في تشتت وضياع”.
وشــقيقه  بوحمــدان  “الغالــي  وأضافــت: 
راشد السعيد، علطول حددنا يوًما نجتمع 
بأســرع وقــت ولقيت فعال إنســانية ودعم 
معنــوي وفني لطالما انتظرته، وفعال كنت 
فــي قمــة الســعادة أن ألقــى ترحيب بهذي 
الصــورة، شــكًرا ليــد العــون اللــي انمــدت 
لــي، شــكرا لدعــوات أمــي اللــي خلــت رب 
العالميــن يســخرلي عيال حــالل في دربي 
مثلكم وشــرواكم يا فخري، كلمات الشــكر 
مــا تكفــي وشــعور االمتنــان مــا ينوصــف 
واالحتــرام والتقديــر اللي أكنــه لكم أعجز 

عن التعبير”.
وتابعــت: “شــكًرا مــن أعمــاق قلبــي شــكًرا 

لالحترافية، شــكًرا لألخالق العالية، شكًرا 
لالســتماع، شــكًرا لوقفتكــم، شــكًرا وربــي 

يسخر لكم األرض ومن عليها”. 

غيابهــا  ســبب  عــن  حنــان،  وكشــفت 
اللقــاءات  عــن  الماضيــة،  الفتــرة  خــالل 
التليفزيونيــة، مرجعــة ذلــك لخوفهــا مــن 

صراحتهــا، التــي توقعهــا فــي العديــد مــن 
المشكالت. وقالت “حنان” في تصريحات 
تليفزيونية: “ما كنت أطلع بأي لقاء، خوفا 
مــن صراحتــي، يمكــن ما كنــت أتحكم في 

صراحتي وقتها، وكنت مندفعة”.
بســبب  أتحكــم  مــا  “ســاعات  وأضافــت: 
النرفزة، ممكن يجيني أســلوب يستفزني، 
وأنــا مــا أرضــى، وبعدين مو حلــو كل يوم 

أنا طالعة لقاء، خير الكالم ما قل ودل”.
الفنانــة حنــان رضــا،  أن  بالذكــر  الجديــر   
أطلقت مؤخــًرا أغنية جديدة بعنوان: “إال 
زعلــك”، مع المطرب خالــد بوصخر، وذلك 
تزامنا مع احتفاالت يوم الحب. يشار إلى 
أن حنــان رضــا أطلقت أيضــا فيديو كليب 
أغنية “حالتي صعبة”، عبر قناتها الرسمية 
على “يوتيوب”. “حالتي صعبة” من كلمات 
وتوزيــع  محمــد،  الســالم  عبــد  وألحــان 
مشــاري اليتيــم، ومكــس وماســتر طيــف 
عادل، والكليب من إخراج خليل المالود.

األربعاء
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كثرة اللغات على “فيسبوك” تعيق الحرب على المحتوى الضار
لكشف  تبذلها شركة فيسبوك  التي  الكبيرة  الجهود  تصطدم 
الــخــطــاب الـــذي يحض على الــكــراهــيــة وأشــكــال أخـــرى من 
سيل  مــجــاراة  عن  الشركة  بعجز  للمشاكل  مثيرة  المحتوى 
اللغات الجديدة مع انتشار وسائل التواصل االجتماعي في 

كل بقاع الكرة األرضية من خالل أجهزة الهاتف المحمول.
وتتيح الشركة لمستخدمي خدماتها البالغ عددهم 2.3 مليار 
يبلغ  بلغات  والتنبيهات  الــقــوائــم  مثل  خصائص  مستخدم 

عددها 111 لغة مختلفة تقول الشركة رسميا إنها تدعمها.
ــرى شائعة  ــود 31 لــغــة أخــ ــى وجــ ــد تــوصــلــت رويـــتـــرز إلـ وقـ

االستخدام على فيسبوك لكن الشركة ال تدعمها رسميا.
بمسمى  المعروفة  التفصيلية  القواعد  أن  رويترز  واكتشفت 
”معايير المجتمع“، التي تحظر على المستخدمين نشر مواد 
بالعنف،  واالحــتــفــاء  الكراهية  خطاب  ذلــك  فــي  بما  مسيئة 
لغة مدعومة حتى   111 بين  لغة فقط من   41 إلى  مترجمة 

أوائل مارس آذار الماضي.
المحتوى  مراقبة  مجال  في  فيسبوك  في  العاملون  ويتكلم 
إنها  50 لغة لكن الشركة قالت  ألفا حوالي   15 البالغ عددهم 
وتغطي  األمــر.  اقتضى  كلما  محترفين  بمترجمين  تستعين 
األدوات اآللية للتعرف على خطاب الكراهية حوالي 30 لغة.

ويعّقد هذا العجز في اللغات المعركة التي تخوضها فيسبوك 
بما في  يسببه من ضرر  قد  وما  المؤذي  المحتوى  من  للحد 

ذلك الضرر الذي قد يلحق بالشركة نفسها.
وبريطانيا  وســنــغــافــورة  اســتــرالــيــا  بينها  مــن  دول  ــهــدد  وت
من  مخالفيها  لمعاقبة  مشددة  جديدة  قواعد  باعتماد  حاليا 
المديرين بغرامات باهظة أو بالسجن إذا ما تقاعست الشركة 

عن إزالة المحتوى محل االعتراض على الفور.
وتستخدم فيسبوك برمجيات آلية كوسيلة أساسية للتصدي 
للمحتوى المحظور. وقالت الشركة إن هذه األدوات، التي تم 
تطويرها باستخدام نوع من الذكاء االصطناعي يطلق عليه 
لغة   30 بحوالي  الكراهية  خطاب  على  تتعرف  ــة،  اآلل تعلم 

وعلى ”الدعاية اإلرهابية“ بنحو 19 لغة.
التحقق  جــهــات  مــن  ضئيل  وعـــدد  اآللــيــة  األدوات  بــخــالف 
الرسمية من الحقائق، تعتمد فيسبوك على المستخدمين في 
اإلبالغ عن المحتوى المؤذي. وهذا يخلق مشكلة كبرى حينما 

ال تكون معايير المجتمع مفهومة أو حتى موجودة.

قــتــل شــخــصــان واعــتــبــر نــحــو 50 في 
ــداد الــمــفــقــوديــن بــعــد وقـــوع انـــزالق  عـ
للتربة في منجم لحجر اليشب شمال 

بورما.
على  شخصا   54“ إن  الشرطة  وقالت 
ومن   )...( المفقودين  عــداد  في  األقــل 
قيد  عــلــى  يـــكـــونـــوا  أن  الــمــســتــحــيــل 

الحياة”.
األول في  الحادث مساء أمس  ووقــع 
ما  غالبا  حيث  الجبلية  كاشين  واليــة 

تقع مثل هذه الكوارث.
ــفــرانــس بـــرس إن  ــشــرطــة ل وقـــالـــت ال
“بحيرة  بتشكل  تسبب  التربة  انــزالق 
العمال  مــن  عـــدد  فيها  غـــرق  ــول”  وحــ

أثناء نومهم.
وتم حتى اآلن انتشال جثتين.

وتعتبر بورما أول منتج عالمي لحجر 
اليشب.

وسنويا يلقى عشرات األشخاص  «
حتفهم في انزالقات للتربة يحصل 

معظمها خالل فصل االمطار 
الذي يبدأ عادة الشهر المقبل.

قتلى ومفقودون 
بإنزالق للتربة في بورما تداولت مواقع التواصل االجتماعي في سوريا، لقطة من مسلسل “ساسوكي” الكرتوني 

الشهير تظهر فتاة عارية الصدر، وسط تساؤالت وغضب من عرض مشاهد كهذه أمام 
األطفال. ودفعت االنتقادات الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في سوريا، إلى إصدار 
بشأن “ما تّم تداوله على صفحات مواقع التواصل االجتماعّي عن مرور أحد المشاهد 

السيئة ضمن مسلسل الكرتون ساسوكي يوم األحد 21 أبريل”.
وقالت الهيئة، عبر حسابها على فيسبوك، إنه لدى مراجعة إدارة قناة السورية للبّث فقد 
تأّكدت أّن الخطأ قد حصل فعالً. وأضافت “لذلك وجب علينا االعتذار  من المشاهدين 
وأكدت  القيام”.  علينا  يتوّجب  الذي  الصحيح  الشيء  هو  واالعتذار  أخطأنا  قد  ألّننا 

الهيئة أنها ستتخذ اإلجراءات الالزمة بحّق المقّصرين لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى.

الهواتف  صناعة  مجال  في  الــرائــدة  الجنوبية  الكورية  “سامسونغ”  شركة  أعلنت 
الذكية، أمس اإلثنين، عن تأجيل إطالق نموذجها الجديد القابل للطي بعدما وردت 

شكاوى من صحافيين أميركيين من مشكالت كبيرة في شاشاته.
وكان من المتوقع طرح الجهاز الذي يباع بحوالى ألفي دوالر الجمعة في السوق.

إلى  يحتاج  الجهاز  بــأن  مستخدمون  “أخــبــرنــا  أمــس  بيان  فــي  المجموعة  وقــالــت 
تحسينات )...( وبهدف دراسة هذه الهواتف المعادة، بشكل كامل وإجراء اختبارات 

مكثفة، قررنا تأجيل إطالق +غاالكسي فولد+” دون تحديد موعد جديد إلطالقه.
ووعدت  المقبلة”.  األسابيع  خالل  لإلطالق  جديد  موعد  تحديد  “نعتزم  وأضافت 
في  الهاتف  هذا  قدمت  المجموعة  وكانت  الشاشة”.  حماية  لتعزيز  تدابير  “باتخاذ 

عرض ضخم أقيم في سان فرانسيسكو في فبراير.

اعتذار رسمي بعد “لقطة عارية” على قناة سورية

“سامسونغ” تؤجل إطالق هاتفها القابل للطي

تمثال الشاعر أبوالطيب المتنبي 
وسط العاصمة العراقية بغداد. ويعتبر 

المتنبي أحد أعظم الشعراء العرب 
وأشهرهم )تصوير أيمن يعقوب(

العالم  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  األخيرة في سريالنكا  األحــداث  شغلت 
تشيرتش  كرايست  بمدينة  المسجدين  على  الهجوم  الناس  واسترجع  العربي، 
النيوزيالندية والذي أدى إلى مقتل 50 شخصا، وثار جدل بين المغردين حول 

التباين في المشاعر والتفرقة بين الحدثين.
وأطلق رواد مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #سريالنكا 
الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في معظم الدول العربية على مدار 

األيام القليلة الماضية.
عن  المستخدمون  خاللها  من  عبر  تغريدة  ألف   27 من  أكثر  الهاشتاغ  وحصد 

أسفهم وحزنهم وتضامنهم مع سريالنكا بعد األحداث األخيرة.
طالت  التي  التفجيرات  بعد  العالم  على  والــحــزن  الصدمة  مشاعر  وسيطرت 

كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو، أثناء االحتفاالت بعيد الفصح المجيد.
يؤدي  الــذي  الكراهية”  “خطاب  بـ  وصفوه  ما  المغردين  من  كبير  عــدد  وانتقد 
الفن  القتل والدمار. وأدان عدد من نجوم  البشر، والمزيد من  التفرقة بين  إلى 
سريالنكا،  في  التفجيرات  العربي  العالم  في  السياسيين  من  وعــدد  واإلعــالم 

مؤكدين تضامنهم وحزنهم ورفضهم للتفجيرات التي وصفوها باإلرهابية.

عرب يواجهون “خطاب 
كراهية” بعد أحداث سريالنكا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عنف األسلوب

ــاء خــبــر بــعــنــوان “آثــــار العنف  جـ
ضد األطفال قد تمتد إلى ما بعد 
الستين” ضمن المنشورات األعلى 
تفاعال خالل اليومين الماضيين. 
snow� الــمــســتــخــدم  ــق  ــلـ @وعـ
قائال  الــمــنــشــور  عــلــى   drops_9
اإلرهــاب  على  يقتصر  ما  “العنف 
ــــوب  ــل ــنـــف األســ ــدي... عـ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ الـ
الكلمة  ــاب  ــ إرهـ الــتــعــامــل...  فـــي 
الترهيب  الحرمان...  واإلجــبــار... 

والتنمر... من األسرة نفسها”.

تبحث فرق اإلنقاذ في الفلبين عن 
مؤشرات حياة تحت أنقاض مبنى 
تجاري من 4 طوابق أمس الثالثاء 
بعد زلزال قوي هز أكبر جزيرة في 
البالد وأسفر عن سقوط 16 قتيال 

على األقل.
واستخدمت معدات ثقيلة وكالب 
من  عشرات  بحث  فيما  بوليسية 
رجــال اإلطــفــاء والجيش ورجــال 
كتل  وســط  المدنيين  مــن  اإلنــقــاذ 
الــخــرســانــة فــي بــلــدة بـــوراك التي 
شمالي  كــيــلــومــتــرات   110 تــبــعــد 
 12 سقط  حيث  مانيال  العاصمة 
ــراء زلـــزال  قتيال يـــوم اإلثــنــيــن جـ

بلغت شدته 6.1 درجة.

ووقع زلزال قوي آخر بلغت  «
شدته 6.5 درجة في جزيرة 

سامار بوسط الفلبين أمس 
الثالثاء لكن لم ترد تقارير عن 
وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

أعــلــن رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء في 
استحداث  الثالثاء،  أمــس  اإلمـــارات، 
“وزارة  اســـمـــهـــا  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ وزارة 
ــوام من  ــ ــعــد 3 أعــ ــالمــســتــحــيــل”، ب ال

تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.
ــة اإلمــــارات  وكــتــب نــائــب رئــيــس دولـ
وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، في تغريدة على حسابه على 
منظومة  اليوم  “أطلقنا  تويتر  موقع 
عمل جديدة ضمن حكومة االمارات. 
أنها  الى  مشيرا  الالمستحيل”،  وزارة 
وزيـــر،  بـــدون  تــقــلــيــديــة،  غــيــر  “وزارة 

طاقمها أعضاء مجلس الوزراء”.
ــوزارة  ــ ــ الـ الـــشـــيـــخ مــحــمــد أن  ــد  ــ ــ وأك
وطنية  ملفات  على  “تعمل  الجديدة 
جديدة  حكومية  أنظمة  وبناء  مهمة 

للمستقبل “. 
وكتب في تغريدة أخرى “المستحيل 

ليس في قاموسنا”.

وكان حاكم دبي أعرب اإلثنين عن  «
غضبه لبطء الخدمة في مراكز 

البريد في اإلمارات.

البحث عن ناجين 
بعد زلزال الفلبين

“الالمستحيل”... وزارة 
جديدة في اإلمارات استعادت مواطنة إماراتية وعيها بعد 27 عاما من فقدانه، بسبب تعرضها لحادث سير 

في مدينة العين مطلع تسعينيات القرن الماضي، دخلت على إثره في غيبوبة، وتنقلت 
خالل غيبوبتها بين مستشفيات داخل دولة اإلمارات وخارجها.

وبحسب صحيفة “اإلمارت اليوم” فإن المواطنة منيرة عمر عبدهللا، بعد أن فشل األطباء 
في عالجها أو إفاقتها من حالة الغيبوبة التي دخلت فيها، أبلغوا أهلها أن الحالة غير قابلة 
للتحسن، إال أنها خالفت كافة التوقعات في األسبوع األخير لها في إحدى مستشفيات 
ألمانيا وأثناء تجهيزها للعودة إلى اإلمارات نطقت أسم أبنها األكبر عمر وبدأت في الوعي 
والكالم. وتعرضت المواطنة لحادث في العام 1991 خالل عودتها ونجلها األكبر عمر 4 

سنوات من إحدى رياض األطفال في العين.

استعادت وعيها بعد غيبوبة استمرت 27 عاما

الممثلة ألميركية إليزابيث أولسن )يسار( تأخذ صورة “سلفي” مع 
الجماهير لدى وصولها مركز مؤتمرات لوس أنجلوس أمس لمشاهدة 

العرض األول لفيلم المنتقمون: نهاية اللعبة” )أفنجرز: إند جيم(.

وشاهد مئات من كبار الشخصيات السينمائية ونجوم الفيلم والمعجبين 
وممثلي وسائل اإلعالم الفيلم، ومدته 3 ساعات، بعد أن أحيط العمل 

السينمائي الضخم بسياج من السرية.

ويبدأ طرح الفيلم، الذي يعد آخر أفالم السلسلة الناجحة التي تعد أكبر 
سلسلة أفالم في قطاع صناعة السينما من حيث اإليرادات. في دور 

العرض السينمائي على مستوى العالم يوم األربعاء.

منيرة تعرضت إلصابات خطيرة أدخلتها في غيبوبة، لم تخرج منها إال بعد أكثر من ربع قرن

السنة الحادية عشرة - العدد 3844 

األربعاء
24 أبريل 2019 

19 شعبان 1440
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