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جاللة الملك 
لدى اجتماعه 

بالرئيس 
الفرنسي

باريس - بنا

اتفــق عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
ورئيــس  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
الجمهوريــة الفرنســية ايمانويــل ماكــرون 
علــى أن المنطقــة، ورغــم كل مــا يتــراءى 
لكثيرين من صعوبات، إال أنها على مسافة 
أقرب إلى السالم منها إلى نقطة الالعودة.

جــاء ذلك خــالل االجتمــاع الــذي عقد في 
الملــك  جاللــة  بيــن  أمــس  اإلليزيــه  قصــر 
والرئيس الفرنسي، حيث أشادا باللقاءات 

التــي جمعــت رجــال األعمــال الفرنســيين 
والبحرينييــن، وبمــا تــم التوصــل إليــه من 
قيمتهــا  تصــل  تجاريــة  وعقــود  اتفاقــات 

دوالر؛  مليــاري  مــن  أكثــر  إلــى  اإلجماليــة 
ليصبــح مجمــوع قيمة التعاقــدات الحالية 
والتعاقــدات الســابقة التي مازالت ســارية 

نحو 4.6 مليار دوالر. 
وعكســت المباحثــات اتفاقــا واضحــا على 
أن استدامة االستقرار في الخليج العربي 
هــي غايــة مهمــة، تســتوجب علــى جميــع 
دولهــا وعلــى كل حلفائنــا حمايتها من شــر 
اإلرهــاب بــكل صــوره وتنظيماتــه، ووقــف 
كل أشــكال التدخــل الســلبي والخطير في 

شؤونها.

األهلي بطل الطائرةأفالم بحرينية باالمارات“اإلخوان” تنظيما إرهابيا70 مليون دينارأولوية للطلبات العاجلة
أكد وزير اإلسكان باسم الحمر أن  «

الوزارة تولي ذوي الطلبات العاجلة 
واالستثنائية بسبب ظروفهم 

االجتماعية أو المادية، أولوية كبيرة 
في معالجة المقترحات والشكاوى 

التي ترد إلى الوزارة من قنوات 
التواصل المختلفة.

أعلن مصرف البحرين المركزي  «
بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم 

1753 من أذونات الخزانة الحكومية 
األسبوعية. وتبلغ قيمة اإلصدار 70 

مليون دينار لفترة استحقاق 91 
يوًما تبدأ فـي 1 مايو 2019 وتنتهي 

في 31 يوليو 2019.

قال البيت األبيض أمس الثالثاء  «
إن إدارة الرئيس دونالد ترامب 

تعمل على تصنيف جماعة 
اإلخوان المسلمين تنظيما 

إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي 
إلى فرض عقوبات على أقدم 

جماعة إسالمية في مصر.

سيشاهد حضور مهرجان “العين  «
السينمائي” في دورته األولى، في 

الفترة بين 30 الجاري حتى 3 مايو 
2019، في مدينة العين بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة حاليا 
مجموعة من األفالم القصيرة 

البحرينية.

توج األهلي بطال لبطولة  «
كأس سمو ولي العهد 

للكرة الطائرة للمرة 
الخامسة في تاريخه 
والرابعة على التوالي 

بعدما فاز على المحرق بـ 3 
أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية أمس.
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أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، لدى 
اســتقبال ســموه عــددا مــن أفــراد العائلــة 

المالكة الكريمة، أن شعب البحرين يسطر 
علــى الــدوام مالحــم وطنيــة فــي وقفتــه 
مــع وطنــه والتفافــه حــول رايــة قيادتــه 
بــكل قــوة وثبــات.  وأكــد صاحــب الســمو 
اســتقبال  لــدى  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 

ســموه بقصــر القضيبية عــددا من أعضاء 
مجلــس الشــورى، الحرص علــى أن يكون 
الحكوميــة  للشــراكة  عنوانــا  التعــاون 
البرلمانيــة التي تخدم المصلحة الوطنية، 
وأن يكون الرأي المشــترك السمة السائدة 

الســلطتين  بيــن  التكامليــة  للعالقــة 
التنفيذية والتشــريعية، مؤكدا ســموه أنه 
عنــد إخضــاع مختلــف المســائل لمســطرة 
فــإن  تهويــل،  دون  الوطنيــة  المصلحــة 

التوافق سيكون حاضرا بقوة.

المنامة - بنا

القت توجيهــات رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة فــي جلســة مجلــس الــوزراء 
الضمــان  قيمــة  بمضاعفــة  الماضيــة 
لمســتحقي  تصــرف  التــي  االجتماعــي 
الضمــان ومســتحقي اإلعاقــة والهادفــة 
للمواطنيــن،  كريمــة  حيــاة  توفيــر  إلــى 
مختلــف  فــي  واســعا  شــعبيا  ترحيبــا 
األوســاط المجتمعيــة، التــي أعربــت عن 
تقديرها لســموه على مواقفه اإلنســانية 
ســموه  وحــرص  للمواطنيــن،  الداعمــة 
الدائم على النهوض بالمجتمع البحريني 

على مختلف األصعدة. 
ومســؤولو  ديــن  ورجــال  نــواب  وأشــاد 
صاحــب  بتوجيهــات  خيريــة  جمعيــات 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، مؤكدين 
أن توجيهــات ســموه تســتهدف توفيــر 
الضمــان  لمســتحقي  الكريمــة  الحيــاة 
االجتماعــي الذيــن يولي ســموه اهتماما 
كبيــر بمتابعــة متطلباتهــم واحتياجاتهم 

في مختلف الظروف. 
وقالــوا “إن ســموه يحــرص دومــا علــى 
تلمس هموم المواطنين وتفقد أحوالهم، 
واالســتماع لمشــاكلهم للعمــل على حلها، 
وهو ما يتجســد في قرارات سموه التي 
تأتــي دومــا لصالــح المواطنيــن وتصــب 
فــي خدمــة المجتمــع البحرينــي بجميــع 
شــرائحه ومكوناته”، مؤكدين أن ســموه 
يضــع المواطن على ســلم أولويات عمل 

الحكومة.
صاحــب  توجيهــات  أن  علــى  وأجمعــوا 
الســمو الملكي رئيس الــوزراء بمضاعفة 
بأفضــل  جــاءت  االجتماعــي  الضمــان 
توجيهــات  وأن  إليــه،  يتطلعــون  ممــا 
ســموه ســتحدث فارقا كبيرا لدى األســر 
محــدودة الدخــل خصوصــا مــع اقتراب 
توجيهــات  إن  وقالــوا  رمضــان،  شــهر 
ســموه هــي “عيدية” لمســتحقي الضمان 
االجتماعــي الذيــن يحملــون كل المحبــة 

والتقدير لسموه.

ترحيب شعبي بقرار سمو رئيس الوزراء مسطرة المصلحة الوطنية طريق التوافق
ســمو رئيــس الــوزراء: شــعب البحرين يقــف مع وطنــه بثبات

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله عددا من أعضاء مجلس الشورى 

)08(

ســحب مجلس النــواب اقتراحا بتعديــل المادة 
لســنة   )39( رقــم  بقانــون  المرســوم  مــن   )10(
2002 بشــأن الميزانيــة العامة إلــى اللجنة لمدة 
أســبوعين؛ لمزيــد مــن الدراســة واالجتماعــات 
رئيــس  مــن  بطلــب  الحكومــة،  مــع  التوافقيــة 

اللجنة المالية واالقتصادية علي إسحاقي.
بعــض  إلــى  البحرانــي  محمــود  النائــب  وأشــار 
قامــت  الحكوميــة  والشــركات  الجهــات 
باالقتــراض المباشــر مــن الصناديــق الخارجيــة 

مــن دون أن يتــم إدراج ديونهــا ضمــن رصيــد 
الدين العام المسجل بوزارة المالية واألمر الذي 
ال يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام.

وقال “كل ما يؤسفني هو كلمة هذا ما استطعنا 
وااللتزامــات  الديــون  مبالــغ  مــن  نحصيــه  أن 
المترتبــة، إذ إن وزارة الماليــة وهيئــة الكهربــاء 
والمــاء والشــركة القابضــة للنفــط والغــاز قامت 
باقتــراض بإجمالي مليــار و900 مليون. نحتاج 

إلى حوكمة جادة لوزارة المالية”.

المنامة - الحكومة اإللكترونية

ارتفعــت قيمــة إجمالي الصــادرات وطنية 
المنشــأ بنســبة 9 %، إذ بلغــت 587 مليــون 
 538 مقابــل   2019 األول  بالربــع  دينــار 
مليون دينار للربع نفســه من العام السابق. 
المرتبــة األولــى مــن  واحتلــت الســعودية 
المنشــأ  وطنيــة  الصــادرات  حجــم  حيــث 
البالغــة 139 مليون دينار، وتليها اإلمارات 
تأتــي  بينمــا  دينــار،  مليــون   95 بقيمــة 
الواليــات المتحــدة األميركية فــي المرتبة 

الثالثة.

587 مليون دينار 
الصادرات وطنية 

المنشأ جهــات قامت باقتراض مباشــر لم يســجل فــي “الديون”
طبخة الميزانية العامة مازالت “َنّية” “تطوير” و“توتال” تتعاونان 

بفرص النفط والغاز

)14(

)11()13(

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

مروة خميس

البحراني والكوهجي

عسكر - ألبا

)ألبــا(  البحريــن  ألمنيــوم  شــركة  حققــت 
إجمالــي أرباح بقيمة 0.850 مليون دينار 
)2.3 مليــون دوالر( فــي الربــع األول مــن 
2019 مقابل إجمالي أرباح بلغ 40 مليون 
دينــار )106.3 مليــون دوالر( للربــع األول 
علــى   % 98 بلــغ  بانخفــاض   ،2018 مــن 
أســاس ســنوي. وتأثرت إيــرادات وأرباح 

 2019 مــن  األول  الربــع  خــالل  الشــركة 
بشــكل أساس بانخفاض أسعار األلمنيوم 
فــي بورصــة لنــدن للمعادن التي ســجلت 
انخفاًضــا بلــغ 14 % على أســاس ســنوي 
)1859 دوالرا/  طــن خالل الربع األول من 
2159 دوالرا/  طــن خــالل  2019 مقابــل 

الربع األول من 2018(.

2.3 مليون دوالر أرباح “ألبا” للربع األول

)13(

يعتزم بنك اإلسكان زيادة حجم االستثمارات 
المدرجــة فــي صنــدوق “عهــدة” االســتثماري 
والمتوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية، والــذي 
أطلقه البنك وتم إدراجه في بورصة البحرين 
قبــل نحــو عاميــن بعــد عمليــة اكتتــاب عــام 
ناجحــة. وتضم عهــدة بنك اإلســكان العقارية 
وغيــر  الدخــل  يــدران  أولييــن  مشــروعين 

ممولين من قروض، هما “الســقية بالزا”، وهو 
مشــروع تجاري وســكني في المنامة؛ واآلخر 
األجزاء التجارية من مشروع دانات المدينة. 
المصرفيــة  التنفيــذي لألعمــال  المديــر  وأبلــغ 
نائــب المديــر العــام فــي بنــك اإلســكان أحمــد 
طيــارة “البــالد” بأن البنك يســعى لزيادة رأس 

مال الصندوق.

“اإلسكان” يعتزم زيادة حجم “عهدة”

)15(

المنامة - البحرين والكويت

وقــع بنــك البحريــن والكويــت مذكــرة تفاهــم 
للتجــارة  البحرينيــة  الكويتيــة  الشــركة  مــع 
لشــراكة  الطريــق  يمّهــد  بمــا  والمقــاوالت، 
بتوفيــر  البنــك  يقــوم بموجبهــا  إســتراتيجية 
خدمــة التمويــل العقــاري لزبائن مشــروع برج 
فيجــن. وتعمــل الشــركة الكويتيــة البحرينيــة 
للتجــارة والمقــاوالت، فــي مجــال االســتثمار 

مــع  بالتعــاون  الســكني  العقــاري  والتطويــر 
والمهندســين  الداخلــي  الديكــور  مصممــي 
المعمارييــن لبنــاء مشــاريع عصريــة تتماشــى 
وبموجــب  الحديثــة.  الدوليــة  المعاييــر  مــع 
شــروط االتفاقيــة، ســيتمكن عمــالء مشــروع 
برج فيجن من االســتفادة من خدمة التمويل 

العقاري من بنك البحرين والكويت.

“البحرين والكويت” يمّول “برج فيجن”

)14(

 علي الفردان

)04(

قيمة التعاقدات 
البحرينية 

الفرنسية 4.6 
مليار دوالر



جاللة الملك وماكرون يؤكدان اعتزازهــــــما بـعـمـق العالقـات اإلستراتيجـيـة

جاللة الملك لدى اجتماعه بالرئيس الفرنسي

أكــد عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس الجمهورية 
الفرنســية ايمانويــل ماكــرون اعتزازهمــا بعمــق العالقــات اإلســتراتيجية بيــن البلدين، 
والتي تشــهد تطورا يزداد عاما بعد عام، والحرص المشــترك على جعل هذه العالقات 
أكثــر قــوًة؛ كونهــا تقــوم علــى أســس االحتــرام المتبــادل والثقــة والتعــاون والمصالــح 
المشــتركة، وتســتند لتاريخ مشــترك سياســًيا واقتصادًيــا وتجارًيا وثقافيــا.  جاء ذلك 
خالل االجتماع الذي عقد في قصر اإلليزيه أمس بين جاللة الملك والرئيس الفرنسي. 

الملــك عــن تضامــن مملكــة  وعبــر جاللــة 
البحريــن مــع جمهوريــة فرنســا الصديقــة 
إثــر حــادث الحريــق المــروع الــذي تعرض 
لــه البــرج التاريخــي لكاتدرائيــة نوتــردام 
بباريــس وأدى إلــى إنهيــاره، معربا جاللته 
الدينــي  الرمــز  هــذا  لفقــدان  األســف  عــن 
واإلنســاني  العالمــي  التاريخــي  واألثــر 
العظيم، فهي خســارة فادحة لكل البشرية 
الصديقــة  الفرنســية  للجمهوريــة  وليــس 

فحسب.
وأعرب جاللة الملك في مستهل االجتماع 
الجمهوريــة  لرئيــس  الشــكر  خالــص  عــن 
لدعوتــه  ماكــرون،  إيمانويــل  الفرنســية 
الصديــق،  البلــد  فرنســا،  لزيــارة  الكريمــة 
صاحب التاريخ العريق والتراث اإلنساني 
والحضاري المميز والثقافة الغنية والتنوع 

البحريــن  مملكــة  لــه  تكــن  والــذي  الثــري، 
كل المحبــة والتقديــر واالحتــرام، منوهــا 
الصديقيــن  الشــعبين  يجمــع  بمــا  جاللتــه 
مــن عالقــات قويــة ومــن خصائــص وقيم 
نبيلة مشتركة تتميز بالذوق الرفيع وروح 

اإلبداع والتسامح والمحبة والتعايش. 
وتم خالل اللقاء استعراض ما تم التوصل 
إليــه من اتفاقات وتفاهمات مشــتركة وما 
تقــدم  مــن  الثنائــي  العمــل  يشــهده مســار 
كبيــر يؤكــد حرصا مشــتركا وســعيا دءوبا 
للمضــي بالعالقات بين البلدين والشــعبين 
الصديقيــن آلفــاق أكثــر رحابــة، حيــث تــم 
خــالل هذه الزيــارة التوقيع علــى عدد من 
مذكــرات التفاهم واالتفاقات في مجاالت 
)النفــط والغاز، والطب، والتعليم، والتعليم 
واإلعــالم،  الجامعــي،  والتعليــم  العالــي، 

وغيرها(. 
وأشــاد جاللــة الملــك والرئيــس الفرنســي 
األعمــال  رجــال  جمعــت  التــي  باللقــاءات 
الفرنسيين والبحرينيين، وبما تم التوصل 
إليــه مــن اتفاقــات وعقــود تجاريــة تصــل 
قيمتهــا اإلجماليــة إلــى أكثــر مــن مليــاري 
دوالر، ليصبــح مجمــوع قيمــة التعاقــدات 
الحالية والتعاقدات الســابقة التي مازالت 
ســارية نحــو 4.6 مليــار دوالر، بمــا يفتــح 
واالرتقــاء  للتعــاون  جديــدة  مجــاالت 
الفرنســية  البحرينيــة  البينيــة  بالتجــارة 
االعتــزاز  بــكل  مســتذكرين  المشــتركة، 
تواجــد العديد مــن التجار الفرنســيين في 
مملكــة البحريــن منــذ عقــود بعيــدة خلت، 
ومــن بينهــم تاجــر المجوهــرات الفرنســي 
جــاك كارتيه الذي قام بزيارة للبحرين في 

بدايــات القــرن الماضــي، واهتــم بصناعــة 
فــي  مشــغوالته  ضمــن  البحرينــي  اللؤلــؤ 
إعجابــه  شــدة  مــن  المجوهــرات  صناعــة 
بلؤلــؤ البحريــن الثميــن، حيــث يعــد هــذا 
التواجــد التجــاري شــاهدا على جــزء مهم 
مــن العالقــات التاريخيــة والراســخة بيــن 

البلدين. 
الكبيــر  بالــدور  الملــك  جاللــة  نــوه  كمــا 
الذيــن  الفرنســيين  اآلثــار  لمستكشــفي 
ساهموا منذ أكثر من أربعة عقود ومازالوا 
يعملون حتى اآلن في كشف الجزء األكبر 

من آثار البحرين وتاريخها القديم.
كمــا تــم خــالل اللقــاء اســتعراض القضايــا 
التــي تهــم المنطقة وعلى رأســها مســتقبل 
حيــث  األوســط،  الشــرق  فــي  الســالم 
اتفقــت الــرؤى بــأن المنطقــة ورغــم كل ما 

يتــراءى للكثيريــن مــن صعوبــات، إال أنهــا 
علــى مســافة أقــرب إلى الســالم منهــا إلى 
نقطــة الالعــودة، وذلــك إذا ما أســرعنا في 
بــذل الكثيــر مــن الجهــد المشــترك والعمــل 
التصــدي  علــى  القــادر  الفاعــل  الجماعــي 

للتحديات والمخاطر الراهنة.
وعكســت المباحثــات اتفاقــا واضحــا على 
أن استدامة االستقرار في الخليج العربي 
هــي غايــة مهمــة، تســتوجب علــى جميــع 
دولهــا وعلــى كل حلفائنــا حمايتها من شــر 
اإلرهــاب بــكل صــوره وتنظيماتــه، ووقــف 
كل أشــكال التدخــل الســلبي والخطير في 
الــدول  اســتقالل  علــى  حفاظــا  شــؤونها؛ 
أراضيهــا،  ووحــدة  لســيادتها  واحترامــا 

وخدمة للسالم واألمن الدوليين.
وأكد جاللة الملك أن مملكة البحرين التي 

كانــت وال تــزال منــارة للتقــدم واإلصــالح 
التســامح  فــي  ونموذًجــا  واالنفتــاح، 
ملتزمــة  ســتظل  والتعدديــة،  والتعايــش 
بالعمــل مع شــركائها ومن بينها الجمهورية 
الفرنســية؛ لتعزيز روح التسامح والتقارب 
الثقافي واإلنســاني بين مختلف الشعوب، 
ذلــك  علــى  البحريــن  مملكــة  وســتظل 
التنمويــة  إنجازاتهــا  فــي مواصلــة  النهــج 
والحضاريــة بــكل ثقــة واقتــدار، لتحقيــق 
كل مــا يتطلــع إليــه ويحلم به أبناء شــعبنا 

الوفي في األيام الجميلة القادمة. 
وكرر جاللة الملك الشكر والتقدير للرئيس 
الفرنسي على حســن االستقبال والوفادة، 
ولفرنســا  لفخامتــه  جاللتــه  وتمنيــات 
والتقــدم  الرفعــة  دوام  الصديــق  وشــعبها 

والرقي.
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استدامة استقرار الخليج العربي غاية تستوجب على الدول والحلفاء حمايتها من شر اإلرهابالبحرين وفرنسا تتفقان على أن المنطقة بمسافة أقرب إلى السالم منها إلى نقطة الالعودة

ــل الــــبــــالد صــاحــب  ــاهــ ــعـــث عــ بـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خــلــيــفــة، بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
رئيسة جمهورية جزر المارشال 
بمناسبة  ــك  ــ وذل هـــايـــن،  هــيــلــدا 

ذكرى يوم الدستور لبالدها.
أطيب  عــن  فيها  جاللته  أعـــرب 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لــهــا بــمــوفــور 
ــهـــذه  ــة والـــــســـــعـــــادة بـ ــحــ ــصــ ــ ال

المناسبة الوطنية.
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جاللة الملك 
يهنئ رئيسة جزر 

المارشال بيوم 
الدستور
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العاهل يأمر بصرف كسوة رمضان ألسر “الخيرية الملكية”

أصــدر عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، جريا علــى العادة 
الســنوية، أمر جاللته السامي بصرف المكرمة 
الرمضانيــة الســنوية لجميــع األســر المنتســبة 
إلى المؤسسة الخيرية الملكية وذلك بمناسبة 
 2019 المبارك للعــام  رمضــان  شــهر  حلــول 

ميالدية الموافق 1440 هجرية.
الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  جاللتــه  ووجــه 
المؤسســة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  برئاســة 

الخيريــة الملكية ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة  بــأن تتولــى مهمــة اإلشــراف علــى 
صــرف ومتابعــة هــذه المكرمة ألســر الخيرية 
رمضــان  شــهر  اســتعدادا الســتقبال  الملكيــة؛ 
احتياجاتهــم  توفيــر  فــي  لتســهم  المبــارك 
ومستلزماتهم، وللتخفيف من األعباء المادية 

التي يواجهونها.
الملــك  جاللــة  ممثــل  المناســبة، رفع  وبهــذه 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 

رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشكر 
والعرفــان إلــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الرئيــس  بــن عيســى آل خليفــة  الملــك حمــد 
علــى  الملكيــة  الخيريــة  للمؤسســة  الفخــري 
رعايته األبوية واهتمامه الدائم بمشاركة أسر 
الخيريــة الملكية شــهر رمضــان الكريم، وعلى 
الحيــاة  لتوفيــر  الدائمــة  جاللتــه  توجيهــات 

الكريمة لهم.
وأشــار ســموه إلــى أن هــذه المكرمــة الملكيــة 
الســنوية ليســت باألمــر الغريــب علــى جاللتــه 
صاحــب العطايا اإلنســانية الذي يحرص دائما 
على فعل الخير وتوفير الحياة الكريمة لشعبه 
الوفــي، إذ يوجــه جاللتــه إلــى تقديــم الدعــم 
المتواصل والرعاية المتميزة لأليتام واألرامل 
بمــا يضمن لهم حياة كريمة ومســتقرة، ليكون 
جاللتــه الســند األول لهــم لمواصلــة حياتهــم 

وتربية األبناء التربية الصالحة.
للمؤسســة  العــام  األميــن  أكــد  جانبــه،  مــن 
الخيريــة الملكيــة مصطفــى الســيد أن جاللــة 
الملــك يحــرص أن يكــون ســباقا في مشــاركة 
المناســبات،  مختلــف  الملكيــة  الخيريــة  أســر 
ومنها شــهر مضــان الكريم، وأن هــذه المكرمة 
الســنوية تأتي انطالقا مــن اهتمام جاللته بما 
يضمــن للجميع حياة كريمة وآمنة ومســتقرة، 
حيث يســتفيد من هذه المكرمة جميع األيتام 

واألرامل المســجلين لــدى المؤسســة الخيرية 
الملكيــة، والذيــن يبلــغ عددهــم أكثــر مــن 10 

آالف يتيم وأرملة.
وأشار إلى أنه بناًء على هذه المكرمة الكريمة 
وبتوجيــه مــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة، فــإن المؤسســة الخيريــة الملكيــة 
قامــت بصرف هــذه المكرمة، وتم إيداعها في 
الحســابات المصرفيــة لجميــع أســر الخيريــة 

الملكية.

المنامة - بنا

ــل الــخــيــر ــع ــى ف ــل ــا ع ــ ــرص دومـ ــحـ ــة ويـ ــي ــان ــس ــا اإلن ــاي ــط ــع ــه صـــاحـــب ال ــت ــالل ــن حـــمـــد: ج نـــاصـــر بـ

اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع وزير خارجية 
الجمهورية الفرنســية جان إيف لودريان، على هامش الزيارة الرســمية التي يقوم 
بهــا عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة إلــى الجمهورية 

الفرنسية.

وخــالل االجتمــاع، أعــرب وزيــر الخارجيــة 
بعالقــات  البحريــن  مملكــة  اعتــزاز  عــن 
الصداقــة التاريخيــة القوية مــع الجمهورية 
الفرنســية، مؤكــًدا أن الزيــارة التي يقوم بها 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
المســتوى  تعكــس  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
المتميــز الــذي وصلــت إليــه هــذه العالقــات 
علــى المســتويات االقتصاديــة والسياســية 
واألمنية والعسكرية وغيرها من المجاالت، 
المشــتركة  والرغبــة  اإلرادة  تجســد  كمــا 
والمتواصلــة للمضــي بهــذه العالقــات نحــو 

آفاق أوسع على األصعدة كافة. 

الزيــارة  هــذه  أن  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 
ســتؤدي إلــى تدعيم أوجه التعــاون الثنائي 
وتعزيز أطر التنسيق المشترك حيال كل ما 
يهــم البلديــن الصديقين من قضايــا، إذ كان 
لقــاء جاللــة الملــك مــع رئيــس الجمهوريــة 
الفرنســية إيمانويــل ماكرون مثمــًرا وتناول 
البلديــن  بيــن  العالقــات  جوانــب  مختلــف 
يلبــي  بمــا  بهــا  لالرتقــاء  الكفيلــة  والســبل 

طموحاتهما.
كمــا تــم تأكيــد متابعــة تنفيذ ما تــم االتفاق 
إليــه  مــا يصبــو  بمــا يضمــن تحقيــق  عليــه 
المشــتركة،  مصالحهمــا  وتعزيــز  البلــدان 

إضافــة إلــى التشــاور وتبــادل الــرؤى حيال 
يدعــم  بمــا  والدوليــة  اإلقليميــة  القضايــا 
المســاعي الراميــة لترســيخ األمن والســالم 
والتنمية واالزدهار لدول وشعوب المنطقة.

مــن جانبــه، أشــاد جــان إيــف لودريــان بمــا 
مملكــة  بيــن  الصداقــة  عالقــات  بــه  تتســم 

البحريــن والجمهوريــة الفرنســية من تطور 
وتقدم مســتمرين يعكس ما تحظى به هذه 
العالقــات مــن أهمية شــديدة لــدى البلدين، 
معبًرا عن تقديره لجهود البحرين في حفظ 
متمنيــا  المنطقــة،  فــي  واالســتقرار  األمــن 

للمملكة المزيد من الرفعة والرخاء.

باريس - بنا

تدعيم أوجه التعاون الثنائي وتعزيز أطر التنسيق المشترك
أكــد وزيــر شــؤون اإلعــالم علي الرميحي حــرص الوزارة على المضــي قدًما بمشــاريعها التطويرية وخططهــا الرامية لتطوير 
قطاع اإلعالم واالتصال، وتعزيز فاعليته على المستويين المحلي واإلقليمي، وتوفير المناخ المالئم للكوادر الوطنية العاملة 
في الوزارة، الســتدامة االبتكار واإلبداع اإلعالمي، في ظل المشــروع اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

 جاء ذلك، خالل زيارته المعهد الفرنسي 
لإلعالم المســموع والمرئي في العاصمة 
الزيــارة  إطــار  فــي  باريــس،  الفرنســية 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  يجريهــا  التــي 
إلــى الجمهورية الفرنســية، حيــث التقى 
المسؤولين عن المعهد واستمع إلى شرح 
حول تاريخ المعهد وأبرز المجاالت التي 
يعمــل المعهــد علــى تطويرها فــي مجال 
اإلعــالم المســموع والمرئــي، كمــا اطلــع 
على آخــر التقنيات الحديثة المتبعة في 
هذا المجال، والبرامج التدريبية النظرية 
والعمليــة التــي يقدمهــا المعهد للشــركاء 
والمتدربيــن مــن مختلــف أنحــاء العالم. 

وأشــاد وزيــر شــؤون اإلعــالم بالتعــاون 
اإلعــالم  شــؤون  وزارة  بيــن  المثمــر 
المســموع  لإلعــالم  الوطنــي  والمعهــد 
والمرئــي بالجمهوريــة الفرنســية، والــذي 
نتج عنه إطالق برنامج تدريبي مشترك 
لمــا يزيد علــى 30 موظًفا في الوزارة تم 

ابتعاثهــم لمــدة شــهر إلــى فرنســا لتلقــي 
إعــداد  مجــال  فــي  المكثــف  التدريــب 
الصــوت  وتقنيــات  اإلخباريــة  التقاريــر 
واإلضــاءة والســرد الخبــري والمقابــالت 
المباشرة وغيرها، متطلعا سعادته لمزيد 
من التعاون مع المعهد في المســتقبل لما 

فيــه النهوض بالكــوادر الوطنيــة وتعزيز 
العمــل  مجــاالت  مختلــف  فــي  قدراتهــا 

اإلعالمي.
التعــاون  الزيــارة أوجــه   وبحــث خــالل 
الشــراكة  وآفــاق  والمعهــد  الــوزارة  بيــن 
المســتقبلية فــي ضــوء مذكــرة التفاهــم 
علــى  الجانبيــن  بيــن  توقيعهــا  المزمــع 
هامش الزيارة التي يجريها جاللة الملك 
خصوًصــا  الفرنســية،  الجمهوريــة  إلــى 
فــي مجال تقييم المحفوظات الســمعية 
بالــوزارة والحفــاظ  والبصريــة الخاصــة 
اإلداريــة  الفــرق  قــدرات  وبنــاء  عليهــا، 
مختلــف  فــي  وتطويرهــا  والتنفيذيــة 
مشــيًرا  اإلعالمــي،  اإلنتــاج  مراحــل 
ســعادته إلى أن المعهــد الوطني لإلعالم 
المسموع والمرئي بالجمهورية الفرنسية 
وبمــا يملكــه مــن تاريــخ عريــق وتقنيات 
متميــزة وبرامج فاعلة، سيشــكل إضافة 

مهمة لتحقيق أهداف الوزارة.

المنامة - بنا

مناقشة الشراكة المستقبلية مع “المعهد الوطني الفرنسي”

وقف كل أشكال التدخل 
الخطير حفاظا على استقالل 

الدول واحتراما لسيادتها 
ووحدة أراضيها

عاهل البالد: البحرين منارة 
للتقدم واإلصالح واالنفتاح 

ونموذج في التسامح 
والتعايش والتعددية

الحريــق المــروع وانهيـار 
البرج التاريخي لكاتدرائية 
نوتردام خسارة فادحة     

لكل البشرية

الرميحي: ماضون قدًما بالمشاريع 
التطويرية بقطاع اإلعالم واالتصال

التوقيع على اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم مع فرنسا
فــي إطار الزيارة التي يقوم بها عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة إلى الجمهورية الفرنســية الصديقة، 
تــم أمــس التوقيــع علــى عــدد مــن اتفاقــات 
مملكــة  بيــن  التفاهــم  ومذكــرات  التعــاون 

البحرين والجمهورية الفرنسية.

وجــرى التوقيــع علــى اتفــاق بيــن حكومــة 
الجمهوريــة  وحكومــة  البحريــن  مملكــة 
األطبــاء  تدريــب  بشــأن  الفرنســية 
المتخصصين البحرينيين في فرنســا، وقعه 
عــن مملكة البحرين وزير الخارجية الشــيخ 
خالــد بــن أحمد بــن محمــد آل خليفــة، وعن 

الجانب الفرنســي وزير الخارجية جان إيف 
لودريان. 

كمــا جــرى توقيع مذكــرة تفاهم بين مجلس 
التعليــم العالي في مملكــة البحرين، ووزارة 
فــي  واالبتــكار  والبحــث  العالــي  التعليــم 
جمهورية فرنســا للتعاون في مجال التعليم 

العالــي، وقعهــا عــن الجانــب البحريني وزير 
وعــن  النعيمــي،  ماجــد  والتعليــم  التربيــة 
الجانب الفرنســي وزير الخارجية جان إيف 
لودريــان. وتــم أيضــا توقيــع مذكــرة تفاهــم 
بيــن وزارة التربيــة والتعليم، ووزارة أوروبا 
والشــؤون الخارجيــة فــي جمهورية فرنســا 
عــن  وقعهــا  التعليــم،  مجــال  فــي  للتعــاون 
الجانــب البحرينــي وزيــر التربيــة والتلعيــم 

ماجد النعيمي، وعن الجانب الفرنســي جان 
إيف لودريان.

كمــا جــرى توقيــع مذكــرة تفاهم بيــن وزارة 
شــؤون اإلعــالم، والمعهــد الوطني الســمعي 
البصــري فــي جمهوريــة فرنســا فــي مجــال 
األرشــيف والتدريــب اإلعالمــي، وقعهــا عن 
الجانب البحريني وزير شؤون اإلعالم علي 
الرميحــي، وعــن الجانــب الفرنســي رئيــس 

لــوران  البصــري  الســمعي  الوطنــي  المعهــد 
فاليه.

كمــا تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن جامعــة 
فــي  مارســيليا  أيكــس  وجامعــة  البحريــن 
الجانــب  عــن  وقعهــا  فرنســا،  جمهوريــة 
الجانــب  وعــن  النعيمــي،  ماجــد  البحرينــي 
الفرنســي رئيــس جامعــة إيكــس مارســيليا 

إيفون برالن.

باريس - بنا
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الــوزراء صاحــب الســمو  اســتقبل رئيــس 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس عــددا مــن 
أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين، 
حيــث اســتعرض ســموه معهــم جملــة مــن 

الموضوعات ذات الصلة بالشأن الوطني.
وخــال اللقاء، أكد صاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء بأن شــعب البحرين يســطر 
علــى الــدوام ماحم وطنية في وقفته مع 
وطنــه والتفافــه حــول رايــة قيادتــه بــكل 
قــوة وثبــات، وهــي مواقــف لهــا امتدادهــا 
الوطنــي  الســجل  فــي  ولهــا  التاريخــي، 
المشــرف محطات مضيئــة تعكس المعدن 
األصيــل لهــذا الشــعب العزيز، الفًتا ســموه 

أي  رفــض  فــي  الشــعبية  الهبــة  أن  إلــى 
تدخل في شــأن الوطن الداخلي يجب أن 
تعطي دروًســا لمن يرغب في التأثير على 

الوحدة الوطنية والنسيج االجتماعي بأن 
محاوالتــه موســومة بــأن تنتهــي بالفشــل 

قبل أن تبدأ.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وشــدد 
الــوزراء علــى أن اإلنجــازات التــي حققتها 
مملكــة البحريــن بســواعد أبنائهــا رســخت 

مــن ريــادة المملكــة، وجعلــت هــذا الوطــن 
بإنجازاتــه  عظيًمــا  بمســاحته  الصغيــر 
كبيــًرا فــي مكانتــه العالميــة، وأكد صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الوزراء بــأن مملكة 
البحريــن نجحــت في أن تحظــى باحترام 
ومــا  إنجازاتهــا  بفضــل  العالــم ومنظماتــه 

حققتــه ألبنــاء شــعبها مــن نهضــة وتطــور 
طالت مختلف المجاالت، معرًبا سموه عن 
الفخر بــأن تكون الكوادر الوطنية المدربة 
عناصــر الجذب فــي المملكــة، وأن يحظى 
ما ســطرته من قصص نجــاح متعددة في 

مختلف المجاالت باهتمام عالمي.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة 

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: شعب البحرين يسطر مالحم وطنية بوقفته مع وطنه
االجــتــمــاعــي نسيجنا  عــلــى  بــالــتــأثــيــر  ــب  ــرغ ي ــمــن  ل درس  الــشــعــبــيــة  الــهــبــة 

أكــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة لدى اســتقبال 
سموه عددا من أعضاء مجلس الشورى، الحرص أن يكون التعاون عنوانا للشراكة الحكومية 
البرلمانية التي تخدم المصلحة الوطنية، وأن يكون الرأي المشــترك الســمة الســائدة للعالقة 
التكامليــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، مؤكــدا ســموه أنــه عنــد إخضــاع مختلف 

المسائل لمسطرة المصلحة الوطنية دون تهويل، فإن التوافق سيكون حاضرا بقوة. 

وأكد ســموه أن مســيرة العمل الوطني في 
المرحلة الراهنة تحتاج تكاتف الجميع؛ من 
أجل الحفاظ على ما تحقق للوطن وشعبه 
من مكتســبات، وأن روح التعاون الســائدة 
والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن 
مهمــة وضرورية ويجب البناء عليها حتى 

نحقق ما نرجوه للوطن من نماء وتقدم.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة أمــس عددا 
مــن أعضاء مجلس الشــورى، حيث تطرق 
ســموه معهــم إلــى عــدد مــن الموضوعــات 
التــي تتعلــق بآليات تطوير التعــاون القائم 
والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن 
إضافــة إلــى جملــة مــن القضايــا التــي تهم 

الشأن الوطني.
وخال اللقاء، أشاد صاحب السمو الملكي 
رئيــس الوزراء بالــدور المهم الذي يقوم به 
مجلــس الشــورى مــن خال تعزيز مســيرة 
التنميــة فــي مملكــة البحريــن عبــر نخبــة 
ذوي  الوطنيــة  الكفــاءات  مــن  متميــزة 

الخبرة في مختلف المجاالت.
وأكــد ســموه حــرص الحكومة علــى تعزيز 
التعاون مع الســلطة التشــريعية بمجلسيها 
الشــورى والنــواب لما لذلك مــن أهمية في 
المطلــوب  والتشــاور  التنســيق  تحقيــق 

الوطــن  تخــص  التــي  القضايــا  كل  فــي 
يبديــه  بمــا  ســموه  منوهــا  والمواطنيــن، 
اهتمــام  مــن  التشــريعية  الســلطة  أعضــاء 
بتعميــق هذا التعــاون وصوال إلى األهداف 

المرجوة على صعيد العمل الوطني.
االلتقــاء  دائمــا  “يســعدني  ســموه:  وقــال 
عاليــا  ونقــدر  معكــم،  والتواصــل  بكــم، 
لكــم  ونؤكــد  المشــهود،  الوطنــي  دوركــم 
الســلطتان  بــه  تقــوم  عمــل  كل  غايــة  أن 
التنفيذيــة والتشــريعية هــو تعزيــز نهضــة 
المواطــن  تطلعــات  وتحقيــق  الوطــن، 
الرغبــة  ونبادلكــم  الكريمــة،  الحيــاة  فــي 
واالهتمــام بــأن يكــون نمــط العاقــة بيــن 
قائمــا  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين 
علــى أســس متينة مــن التفاهم والتنســيق 
المشــترك الــذي يعــود بالنفــع علــى الوطــن 

والمواطنين”.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأعــرب 
أعضــاء  يبديــه  لمــا  تقديــره  عــن  الــوزراء 
مجلــس الشــورى مــن حــس وطنــي عــال، 
أثنــاء طرح ومناقشــة كافــة القضايا تحت 
قبة المجلس، وهو ما يعكس ما لديهم من 

خبرات واسعة في مختلف التخصصات.
وقال ســموه: “إن أهم ما يميزنا في مملكة 
البحريــن أننــا اســتطعنا، بتوفيــق مــن هللا، 

وبرعايــة جالــة الملــك، أن نقطــع خطوات 
متقدمــة في ترســيخ أســس دولــة القانون 
تجربــة  لدينــا  وأصبحــت  والمؤسســات، 
ديمقراطيــة رائــدة نالــت احتــرام وتقديــر 
العالــم، وعلينــا أن نعمــل مــن أجل ترســيخ 

هذه اإلنجازات وتعظيم مكتسباتها”.
وشــدد ســموه علــى أن الحفــاظ علــى أمــن 
مســيرة  واســتكمال  الوطــن  واســتقرار 
األوضــاع  وتحســين  والتطويــر  التنميــة 
مســؤولية  هــي  للمواطنيــن  المعيشــية 
مشــتركة بيــن جميع الســلطات كل حســب 
أدواتــه الدســتورية، وهــو مــا يتطلــب أن 
تكــون المصلحــة العليا للوطن وشــعبه هي 

الهدف الذي يعمل الجميع على تحقيقه.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشورى 
عــن خالــص شــكرهم وتقديرهــم لصاحــب 
السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه 
ســموه من اهتمام بتعزيز عاقات التعاون 

والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن 
وبتوجيهــات ســموه التي تحــث دائما على 
توطيــد أركان هــذا التعــاون، وهــو مــا كان 
لــه أثــره الكبيــر فــي تحقيــق العديــد مــن 
تطلعــات المواطنيــن، مشــيدين باالهتمــام 
الكبير الذي يحرص عليه سموه في تعزيز 
التواصــل مــع الســلطة التشــريعية، والــذي 
يعكــس تقديــر ســموه لما تقوم بــه من دور 

في خدمة العمل الوطني.

المنامة - بنا

التوافق يكون حاضرا عند إخضاع مختلف المسائل لمسطرة الوطنية دون تهويل

سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من أعضاء مجلس الشورى

سمو رئيس الوزراء لـ “الشورى”: نمط العالقة بين السلطتين قائم على التفاهم والتنسيق المشترك

وطننا صغير 
بمساحته عظيم 

بإنجازاته كبير 
بمكانته العالمية

البحرين حظيت 
باحترام العالم 
بفضل إنجازات 

أبنائها

مسيرة العمل الوطني 
تحتاج التكاتف من أجل 
الحفاظ على ما تحقق 

من مكتسبات

لدينا تجربة ديمقراطية 
رائدة نالت احترام 

وتقدير العالم وعلينا 
ترسيخ اإلنجازات

الحفاظ على أمن 
واستقرار الوطن 

واستكمال مسيرة التنمية 
مسؤولية جميع السلطات

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية 
شكر جوابية من رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جين بينغ؛ ردا على 
برقيــة ســموه المعزيــة فــي ضحايا حــادث االنفجار المأســاوي الذي وقــع في مجمع 
صناعــي بمدينــة يانتشــنغ فــي مقاطعــة جيانغســو شــرقي الصيــن، والذي أســفر عن 
سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، ضمنها جزيل شكره وعرفانه على مشاعر 

سموه الصادقة، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر الرئيس الصيني



�شركة اأملنيوم البحرين �ش.م.ب.

البيانات املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة

للثالثة اأ�صهر املنتهية يف 31 مار�س 2019

 albasmelter.com

 بيان املركز املايل املخت�شر املوحد
يف 31 مار�س 2019

31 مار�ش 2019
مراجعة

 باآالف الدنانري
البحرينية

31 دي�سمرب 2018

مدققة

 باآالف الدنانري

البحرينية

املوجودات
موجودات غري متداولة

1.796.7591.702.117عقارات واآالت ومعدات

3.8883.936موجودات اأخرى

2131.725اأدوات مالية م�صتقة

3434موجودات �صريبية موؤجلة

1.800.8941.707.812

موجودات متداولة
272.871266.229املخزون

127.525130.522ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى

246471اأدوات مالية م�صتقة

58.337103.684اأر�صدة لدى بنوك ونقد

458.979500.906

2.259.8732.208.718جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية 

142.000142.000راأ�س املال

)4.800()4.315(اأ�صهم خزينة

71.00071.000احتياطي قانوين

249249احتياطي راأ�س املال

848.876865.021اأرباح م�صتبقاة

1.057.8101.073.470جمموع حقوق امللكية

مطلوبات غري متداولة
717.304785.877قرو�س

1.8771.677مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

53.53447.000ذمم جتارية دائنة اخرى

772.715834.554

مطلوبات متداولة
202.46774.504قرو�س

226.881225.332ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى

858-اأدوات مالية م�صتقة

429.348300.694

1.202.0631.135.248جمموع املطلوبات

2.259.8732.208.718جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

 بيان التدفقات النقدية املوحد
للثالثة اأ�صهر املنتهية يف 31 مار�س 2019 )مراجعة( 

31 مار�ش 2019
 باآالف الدنانري

البحرينية

31 مار�س 2018

 باآالف الدنانري

البحرينية

االأن�شطة الت�شغيلية

34.483)16.151()خ�صارة(/ربح الفرتة قبل ال�صريبة

تعديالت للبنود التالية:

15.94016.868ا�صتهالك 

4848اإطفاء موجودات اأخرى

468408خم�ص�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

2641خم�ص�س خمزون بطيء احلركة 

1-خم�ص�س اإ�صمحالل الذمم التجارية املدينة - �صايف

)2(44خ�صارة/)ربح( من اإ�صتبعاد عقارات واآالت ومعدات 

)3.880(1.751تغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�صتقة

)65()286(اإيرادات الفوائد 

1.076216تكاليف التمويل

2.91648.118

تغريات يف راأ�س املال العامل:

)9.117()6.668(املخزون

2.9974.507ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى

8.09314.353ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى

7.33857.861النقد من العمليات

)384()268(مكافاآت نهاية خدمة املوظفني املدفوعة

)617(342منافع/)مدفوعات( �صريبية

7.41256.860�صايف التدفقات النقدية من االأن�صطة الت�صغيلية

االأن�شطة اال�شتثمارية

)151.261()97.943(�صراء عقارات واآالت ومعدات 

32مقبو�صات من اإ�صتبعاد عقارات واآالت ومعدات 

28665اإيرادات فوائد م�صتلمة 

�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة

يف االأن�صطة اال�صتثمارية
)97.654()151.194(

االأن�شطة التمويلية

195.631117.572قرو�س م�صتلمة

)18.228()136.241(قرو�س م�صددة

)2.716()14.644(تكاليف متويل مدفوعة

)36.720(-اأرباح اأ�صهم خزينة 

)1.162()540(�صراء اأ�صهم خزانة

6891.097مقبو�صات من اإعادة بيع اأ�صهم خزانة 

44.89559.843�صايف التدفقات النقدية من االأن�صطة التمويلية

)34.491()45.347(النق�ش يف النقد وما يف حكمه

103.68477.459النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

58.33742.968النقد وما يف حكمه يف 31 مار�ش

 بيان الدخل ال�شامل املوحد
للثالثة اأ�صهر املنتهية يف 31 مار�س 2019 )مراجعة( 

للثالثة اأ�صهر املنتهية يف

31 مار�ش 2019
 باآالف الدنانري

البحرينية

31 مار�س 2018

 باآالف الدنانري

البحرينية

203.514221.259اإيرادات من عقود مربمة مع عمالء

)181.299()202.664(تكلفة املبيعات

85039.960اإجمايل الربح

1.0195.319دخل اآخر

)2.656(1.245ربح/)خ�صارة( حتويل عمالت اأجنبية

)4.805()7.831(م�صروفات البيع والتوزيع

)6.919()8.607(م�صروفات عمومية واإدارية

)296()1.076(تكاليف التمويل

3.880)1.751(تغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�صتقة

34.483)16.151()اخل�شارة(/الربح للفرتة قبل ال�شريبة

)617(342ال�صريبة

33.866)15.809()اخل�شارة(/الربح وجمموع الدخل ال�شامل للفرتة

24)11(الن�صيب االأ�صا�صي واملخف�س لل�صهم يف االأرباح )بالفل�س(

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد للثالثة اأ�صهر املنتهية يف 31 مار�س 2019 )مراجعة( 
راأ�س املال

 باآالف الدنانري 

البحرينية

اأ�صهم خزينة

 باآالف الدنانري

البحرينية

احتياطي قانوين

 باآالف الدنانري

البحرينية

احتياطي راأ�س املال

 باآالف الدنانري

البحرينية

اأرباح  مبقاة

 باآالف الدنانري

البحرينية

اأرباح اأ�صهم

 مو�صى بتوزيعها

باآالف الدنانري البحرينية

 املجموع

 باآالف الدنانري

البحرينية

1.073.470-71.000249865.021)4.800(142.000الر�صيد يف 1 يناير 2019

)15.809(-)15.809(----جمموع الدخل ال�صامل للفرتة 

149-)336(--485-�صايف التغري يف اأ�صهم خزينة

1.057.810-71.000249848.876)4.315(142.000الر�شيد يف 31 مار�ش 2019

71.000249805.02936.8061.052.394)2.690(142.000الر�صيد يف 1 يناير 2018

33.866-33.866----جمموع الدخل ال�صامل للفرتة 

)65(-134--)199(-�صايف التغري يف اأ�صهم خزينة 

)36.720()36.720(-----اأرباح اأ�صهم نهائية ل�صنة 2017 مت اعتمادها ودفعها 

-)86(86----ا�صرتجاع فائ�س اأرباح االأ�صهم النهائية ل�صنة 2017

1.049.475-71.000249839.115)2.889(142.000الر�شيد يف 31 مار�ش 2018 

لقد مت اعتماد اإ�صدار هذه البيانات املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة وفقًا لقرار جمل�س االإدارة 

يو�شف تقيال�صادر بتاريخ 30 اأبريل 2019 ومت التوقيع عليها نيابة عنهم من قبل:
ع�صو جمل�س االإدارة

تيم موري
الرئي�س التنفيذي

دعيج بن �شلمان بن دعيج اآل خليفة
رئي�س جمل�س االإدارة
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افتتــح محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، صالــة 
الــزالق، بحضــور عدد من أعضــاء مجلس النواب ومجلس بلــدي الجنوبية، إضافة إلى 

مدير عام بلدية الجنوبية وعدد من المسؤولين والضباط واألهالي.

إليــه  تســعى  مــا  أن  المحافــظ  ســمو  وأكــد 
المحافظــة مــن تنفيــذ المشــاريع الرائــدة، يأتــي 
البــاد  لعاهــل  الســديدة  التوجيهــات  ضمــن 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
خليفة، وبدعم ومؤازرة رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة، ومتابعة ولي العهــد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشــار ســموه إلى أن هذا المشروع االجتماعي 
حزمــة  إنجــازات  ضمــن  تنمويــا  إنجــازا  يعــد 
والخدميــة  التنمويــة  والمشــاريع  المبــادرات 

التــي تبنتهــا المحافظة الجنوبيــة، ويؤكد تلبية 
المحافظــة متطلبــات المواطنيــن فــي المنطقــة 
مــن خــال زيــارات لألهالــي ولقــاءات مباشــرة 
بهــم، األمــر الــذي يجســد الحرص علــى الحفاظ 

والتاريخيــة  االجتماعيــة  الخصوصيــة  علــى 
والثقافيــة لمختلــف مناطــق المحافظــة؛ لتعزيز 
أواصــر الترابــط والتعاضد بين أفــراد المجتمع، 
حيــث أكــد ســموه أنــه ال يدخر أي جهــد لخدمة 

الوطن والمواطنين.

ثــم قــام ســمو المحافــظ باالطــاع علــى عــرض 
أهالــي  بنــاء مشــروع صالــة  لمراحــل  هندســي 
300 شــخص،  يقــارب  مــا  تتســع  التــي  الــزالق 
إضافــة لكافة الخدمــات والمرافق، والتي كانت 
موضــع ثنــاء مــن جانــب األهالــي والمواطنيــن، 

خصوصــا أنهــا على أعلى مســتوى مــن الجودة، 
الراحــة  ســبل  كل  يوفــر  بمــا  تصميمهــا  وتــم 

للمواطنين في المنطقة.
وأعــرب الحضــور عــن شــكرهم لتفضــل ســموه 
بافتتــاح هذا المشــروع االجتماعــي الرائد الذي 

ســيعود بالنفــع الكبيــر ألهالي الــزالق خصوصا، 
والمحافظــة الجنوبيــة عمومــا، شــاكرين ســعي 
وتنفيــذ  ومتابعــة  الدائــم  للتواصــل  ســموه 
المشــاريع التــي تحقــق النفــع والفائــدة لجميــع 

أفراد وشرائح المجتمع.

سفيرنا في واشنطن يستعرض فرص السوق البحرينية
خـــــــال فـــعـــالـــيـــة اســـتـــضـــافـــهـــا مـــكـــتـــب “أكــــــرمــــــان”

اســتعرض ســفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية الشــيخ 
عبــدهللا بــن راشــد آل خليفــة، الفــرص االســتثمارية والبيئــة االقتصاديــة 

النشطة التي توفرها السوق البحرينية.

التــي  الفعاليــة  خــال  ذلــك  جــاء 
“أكرمــان”  مكتــب  فيهــا  اســتضاف 
الســفير؛ بهدف جذب االســتثمارات 
البحريــن،  مملكــة  إلــى  األميركيــة 
الممثليــن  مــن  العديــد  وبحضــور 
الغــرف  وأعضــاء  الحكومييــن 

التجارية ورواد األعمال.
الســفير  أشــاد  الفعاليــة،  وخــال 
بالعاقــات التاريخيــة المتميزة بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيــة، بمــا فــي ذلــك العاقــات 
االقتصادية والتجارية بين البلدين، 
التــي  النوعيــة  النقلــة  خصوصــا 

شــهدتها فــي ظــل اتفاقيــة التجارة 
الحــرة ومــا ترتــب عليهــا مــن تزايد 
مطــرد فــي حجــم التبــادل التجاري 

وجذب االستثمارات.
بــن  عبــدهللا  الشــيخ  قــدم  كمــا 
متكامــًا  عرًضــا  خليفــة  آل  راشــد 
التــي  السياســية  اإلصاحــات  عــن 
شــهدتها مملكــة البحريــن منذ تولي 
عاهــل الباد صاحــب الجالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ســدة 
الحكم وما نتج من انفتاح سياسي 
مســتمر  وتطويــر  واقتصــادي 
انطــاق  منــذ  مســتدامة،  وتنميــة 

الــذي  لجالتــه  اإلصاحــي  النهــج 

أصبــح اليــوم مثااًل حًيــا لما تنعم به 

البحريــن وأهلهــا الكــرام اليــوم مــن 

أمن واستقرار ووئام.

 المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، 
رئيــس مجلــس أمناء مركز “دراســات” الشــيخ 
عبــدهللا بن أحمــد آل خليفة، مع رئيس الفريق 
المعنــي بالخليــج فــي قســم الشــرق األوســط 
الســام  وحفــظ  السياســية  الشــؤون  بــإدارة 
لــدى األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة فيكتــور 
بولياكــوف، وذلــك فــي إطــار الزيــارة الرســمية 
التــي يقوم بها إلــى البحرين، بحضور المنســق 
المقيــم ألنشــطة األمــم المتحــدة فــي المملكــة 
أميــن الشــرقاوي. وفي بدايــة االجتماع، رحب 
الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد بالشــراكة المتنامية 
فــي  المتحــدة  البحريــن واألمــم  بيــن  القائمــة 
مختلــف المجــاالت، مشــيدا بالجهــود الحثيثة 
والنبيلــة التــي تقــوم بهــا المنظمة فــي عمليات 
حفــظ الســام، ودورهــا الفاعــل فــي التصــدي 

لألزمات اإلقليمية والدولية.
وخــال االجتمــاع، اســتعرض الوكيــل مســيرة 

التعــاون بيــن الجانبين، والتي توجــت بتوقيع 
إطــار الشــراكة االســتراتيجية يــوم 24 أكتوبــر 
2017، مستعرًضا عدًدا من اإلجراءات العملية 
لجهــود البحريــن فــي مجــال تعزيــز الشــراكة 
مــع األمــم المتحــدة، من بينهــا: إنشــاء “اللجنة 
البحريــن  مملكــة  التــزام  لمتابعــة  الوطنيــة 
بالقــرارات كافــة الصــادرة عــن مجلــس األمــن 
الدولــي”، كمــا نظمــت وزارة الخارجيــة مؤخًرا 
استكشــاف  حــول  متخصصــة،  عمــل  ورشــة 

العاقــات  أســس  لتوطيــد  جديــدة  فــرص 
التاريخية واإليجابية مع المنظمة الدولية.

وأكــد أن السياســة الخارجيــة للبحريــن بقيادة 
حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل 
بــن عيســى آل خليفــة، تمتلــك تقاليــد عريقــة 
المتحــدة  األمــم  مــع  المثمــر  للتعــاون  ورائــدة 
وهيئاتهــا ومنظماتهــا وبرامجهــا المتخصصــة، 
وتهتم ببناء عاقات قوية وبناءة مع المنظمة 
الدوليــة إيمانــا بأهمية التوصل إلــى عالم أكثر 

اســتقرارا وازدهــارا. وأشــار إلــى أن البحريــن 
تعــول على الدور المهم الــذي تضطلع به األمم 
المتحــدة فــي حماية الســلم واألمــن الدوليين، 
خصوصــا أن منطقــة الشــرق األوســط تواجــه 
أمنيــة متفاقمــة ونزاعــات متنوعــة  تحديــات 
معقدة، مشددا على أهمية وقف أية ممارسات 
بهــا أطــراف غيــر مســؤولة  وانتهــاكات تقــوم 
تحــاول زعزعــة االســتقرار اإلقليمي من خال 
التدخــل فــي شــؤون الــدول األخــرى ورعايــة 

بــن أحمــد  اإلرهــاب.  وأشــاد الشــيخ عبــدهللا 
بمبادرة األمين العام لألمم المتحدة “العمل من 
أجــل حفــظ الســام”، والتــي تهدف إلــى تعزيز 
مــع عمليــات حفــظ  الجماعــي  التعــاون  ســبل 
السام، وااللتزام المتبادل للوصول إلى التميز 
فــي أداء هــذه المهام، مبينا أن البحرين تمتلك 
تحقيــق  فــي  مميــزا  وحضــورا  حافــا  ســجا 
مقاصــد ميثــاق األمم المتحــدة، وفي مقدمتها 
تأتــي  كمــا  الدولييــن،  واألمــن  الســلم  حفــظ 

المملكــة فــي طليعــة دول العالــم التــي تواجــه 
بحــزم وفاعلية مخاطر اإلرهاب فكرا وســلوكا 
الخارجيــة  وكيــل  وأعــرب  ومــاذا.  وتمويــا 
إلســهامات  تقديــره  عــن  الدوليــة  للشــؤون 
ونتائــج عمليات األمم المتحدة لحفظ الســام 
فــي مســاعدة الكثيــر مــن الــدول علــى تجــاوز 
المخاطــر واألزمــات وتأميــن االســتقرار، وهــو 
أمــر يحتــاج تضافــر جهــود المجتمــع الدولــي 
لتوفير كل مقومات نجاحه واســتمراره، قائا: 
إن خيارنــا الثابــت والدائــم هــو الســام العادل 
ســليمة  أســس  علــى  القائــم  البنــاء  والتعــاون 
مــن االحتــرام المتبــادل، وعــدم التدخــل فــي 
الشؤون الداخلية للدول في ظل بيئة مستقرة 
ومزدهــرة وآمنــة. من جانبه، أشــاد بولياكوف، 
بالجهــود الدءوبــة للبحرين الراميــة إلى حفظ 
األمــن واالســتقرار فــي المنطقة، وبناء شــراكة 
متميــزة مــع األمــم المتحــدة، متمنيــا للمملكــة 

المزيد من التقدم والرقي.

المنامة - وزارة الخارجية

استعراض آفاق التعاون بين البحرين والمنظمة الدولية
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تتسع لنحو 300 
شخص وتوفر 

الراحة للمواطنين

الشيخ خالد بن عبداهلل: تعزيز مهارات المهندسين يحقق االستدامة
ـــس 2019” ـــم “بايبك ـــتعدادتها لتنظي ـــة واس ـــط الجمعي ـــى خط ـــع عل اطل

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية 
التحتية الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، أن تعزيز المهارات والقدرات التدريبية 
للمهندســين يســهم فــي إضفــاء روح االبتــكار واإلبداع علــى جميــع نتاجاتهم ذات 

المردود اإليجابي بما يحقق االستدامة المنشودة لقطاع التطوير العمراني.

جــاء ذلــك لــدى اســتقباله صبــاح أمــس فــي 
وأعضــاء  رئيــس  القضيبيــة،  بقصــر  مكتبــه 
مجلس إدارة جمعية المهندســين البحرينية، 
الحاليــة  الخطــط  علــى  أطلعــوه  الذيــن 
والمســتقبلية التــي تعتزم الجمعيــة تنفيذها، 
بمــا فــي ذلك توســعة مبنــى الجمعيــة؛ ليضم 
مرافــق مختلفــة ومنها مركــًزا للتدريــب، إلى 
جانــب اســتعدادات الجمعية لتنظيــم الدورة 
الثانيــة عشــرة مــن معــرض البحريــن الدولي 

للعقارات )بايبكس 2019(.
خالــد  الشــيخ  أشــاد  االســتقبال،  وخــال 
المجتمعــي  بالــدور  خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن 

والمهني الذي تضطلع به جمعية المهندســين 
البحرينية المرتكز على المساهمة في تطوير 
التنميــة العمرانيــة فــي المملكــة، والمســاهمة 
كذلك في تنظيم قواعد مهنة الهندسة ورفع 
مســتواها بالتعاون مــع الجهات ذات العاقة، 
وإعــداد األبحاث الهندســية العلمية والعملية 
التدريــب  توفيــر  علــى  عــاوة  وتشــجيعها، 
والتطوير المهني الازم للمهندســين، وحثهم 
المهنــة  أخاقيــات  علــى  المحافظــة  علــى 

وسلوك ممارستها.
التــي  الوطنيــة  الكفــاءات  علــى  أثنــى  كمــا 
تزخــر بها الجمعية والتــي تعاقبت عليها منذ 

القــرن الماضــي،  تأسيســها مطلــع ســبعينات 
ســت مــا تمتلكــه مــن خبــرات ومهــارات  فكرَّ
لخدمــة  وجهدهــا  ووقتهــا  المســتوى  عاليــة 
هــذا القطــاع الحيــوي ولمــا فيــه خيــر ونمــاء 
الوطــن وازدهــاره. مــن جانبــه، أعــرب رئيس 
جمعية المهندسين البحرينية ضياء توفيقي 
أعضــاء  عــن  ونيابــة  نفســه  عــن  باألصالــة 
شــكرهم  عــن  منتســبيها،  وجميــع  الجمعيــة 

آل  عبــدهللا  بــن  خالــد  للشــيخ  وتقديرهــم 
خليفــة علــى ما تحظى بــه الجمعية من دعٍم 
ومســاندٍة مستمدة من حرص الحكومة على 
فــي  ومزاوليهــا  الهندســية  بالمهــن  االرتقــاء 
مختلف المجاالت والتخصصات، وما يشكله 
ذلــك مــن حافــز مشــجع للجمعيــة وأعضائهــا 
على بذل المزيد من الجهود التي تساهم في 

رفعة الوطن وتقدمه.

الشيخ خالد بن عبدالله مستقبال رئيس وأعضاء جمعية المهندسين البحرينية

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

احتفلــت قــوة دفــاع البحريــن صبــاح 
الــدورات  إحــدى  بتخريــج  أمــس 
بالحــرس  للعســكريات  المتخصصــة 
قائــد  نائــب  وذلــك بحضــور  الملكــي، 
الحــرس الملكــي اللــواء الركــن حمــد 

خليفة النعيمي.
وبدأ حفل التخريج بتقديم إيجاز عن 
الدورة وما تضمنته من برامج نظرية 

وعملية، بعدها ُقدم عرض للتطبيقات 
والتماريــن التــي نفذت خــال مراحل 
انعقاد الدورة، وفي نهاية الحفل وزع 
نائــب قائد الحرس الملكي الشــهادات 
علــى الخريجات والجوائــز التقديرية 
علــى المتفوقــات، مقدمــًا شــكره إلــى 
الخريجــات والمدربــات علــى الجهود 
التي بذلنها خال فترة انعقاد الدورة.

تخريج دورة متخصصة للعسكريات بالحرس الملكي

المنامة - وزارة الداخلية

ــة ــي ــوب ــن ــج ــن الـــمـــشـــروعـــات الـــخـــدمـــيـــة بــالــمــحــافــظــة ال ــ ضـــمـــن حـــزمـــة م

سمو الشيخ خليفة بن علي يفتتح صالة أهالي الزالق

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل رئيس األمن العام اللواء 
مديــر  أمــس،  الحســن،  طــارق 
مشاركة المجتمع في وزارة األمن 
المتحــدة  بالواليــات  الداخلــي 

األمريكية كريم شورى.
وفــي بدايــة اللقــاء، رحــب رئيس 
األمنــي  بالمســؤول  العــام  األمــن 
هــذه  أهميــة  مؤكــدا  األميركــي، 
إطــار  فــي  تأتــي  والتــي  الزيــارة، 
والشــراكة  الوثيقــة  العاقــات 
اإلســتراتيجية التــي تجمع مملكة 

البحرين والواليات المتحدة.

اســتعراض  اللقــاء،  خــال  وتــم 
المجتمــع  خدمــة  شــرطة  تجربــة 
فــي البلديــن الصديقيــن، واألدوار 
والمهــام التي تقوم بها في ســبيل 
تعزيز األمن الشامل، كما تم بحث 
والتنســيق  التعــاون  تعزيــز  ســبل 
الصديقيــن  البلديــن  بيــن  األمنــي 
الموضوعــات  مــن  عــدد  بجانــب 
حضــر  المشــترك.  االهتمــام  ذات 
اللقــاء، مدير إدارة شــرطة خدمة 
المجتمع ومدير إدارة الوقاية من 

الجريمة.

تعزيز التنسيق األمني بين البحرين وأميركا

سمو محافظ الجنوبية لدى افتتاحه صالة الزالق 



المشير: قوة الدفاع تسير نحو مدارج الرقي
ــار الــضــبــاط ــب ــى عـــدد مـــن ك ــل ــة ع ــمـ ــل تـــوزيـــع األوسـ ــف رعـــى ح

 تفّضــل القائد العام لقــوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفــة فشــمل برعايتــه الكريمــة صبــاح 
أمــس الثالثاء فــي مبنى القيــادة العامة 
حفل توزيع األوســمة التي تفضل عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
مــن  لعــدد  بمنحهــا  خليفــة  آل  عيســى 
كبــار ضبــاط قوة دفــاع البحريــن، وذلك 
الفريــق  الدفــاع  شــؤون  وزيــر  بحضــور 

الركن عبدهللا بن حسن النعيمي.
وقد جرت مراسم توزيع األوسمة حيث 
تفضــل القائد العام لقــوة دفاع البحرين، 
الدرجــة  مــن  البحريــن  وســام  بتســليم 
الدرجــة  مــن  البحريــن  ووســام  األولــى 
الثانيــة لعــدد مــن كبار ضباط قــوة دفاع 

البحرين.
 وفــي هذا الصدد، نقــل القائد العام لقوة 
دفــاع البحريــن تحيــات وتقديــر جاللــة 
الملــك للضبــاط المكرميــن، وهنأهم بهذا 
التكريــم مشــيًدا بمــا يبذلونــه مــن عمــل 

دؤوب مثمــر وبــروح معنويــة عاليــة في 
ا لهم  خدمــة قــوة دفــاع البحريــن، متمنيًّ
حياتهــم  فــي  والســداد  التوفيــق  دوام 
الغاليــة،  مملكتنــا  لخدمــة  العســكرية 
موضًحــا أنــه بفضل مــن هللا تعالى ومن 
ثم بتوجيهات ودعم جاللة عاهل البالد، 
وبتضافر وتفاني جهود رجال قوة دفاع 
البحريــن أضحــت هــذه القــوة الوطنيــة 
تســير بخطى كبيرة وثابتــه نحو مدارج 

الرقي العسكري والتطور اإلداري.
 وأشــاد بــدور رجــال قوة دفــاع البحرين 
في المشــاركة في ضمــن قوات التحالف 
العربــي بقياد المملكة العربية الســعودية 
وتعالــى  ســبحانه  هللا  داعًيــا  الشــقيقة، 
ويوفقهــم  مهمتهــم  فــي  ينصرهــم  أن 
فــي مهامهــم فــي نصــرة الحــق والعــدل، 
وأضــاف أنه قد أصبح يشــار بالبنان إلى 
تميــز أعمال ومشــاركة رجال قــوة دفاع 

البحرين ضمن قوات التحالف العربي.
الركــن حســن  اللــواء  االحتفــال   حضــر 
محمد ســعد مدير ديوان القيادة العامة، 
واللــواء الركــن بحري يوســف أحمد مال 
هللا مســاعد رئيس هيئة األركان لإلمداد 
والتمويــن، واللــواء الركــن الشــيخ علــي 
بن راشــد آل خليفة مســاعد رئيس هيئة 
األركان للقــوى البشــرية، وعــدد مــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

أكــد وزير اإلســكان باســم الحمــر أن الوزارة 
تولــي ذوي الطلبــات العاجلة واالســتثنائية؛ 
الماديــة،  أو  االجتماعيــة  ظروفهــم  بســبب 
المقترحــات  معالجــة  فــي  كبيــرة  أولويــة 
والشــكاوى التي ترد إلى الوزارة من قنوات 
اإلدارات  موجهــا  المختلفــة،  التواصــل 
واألقســام إلــى ضرورة تســريع الــردود على 

تلك المالحظات.
جاء ذلك لدى ترؤس الحمر مجلس الوزارة 
الــذي ينعقد بصفة دورية لمباشــرة الحاالت 
اإلســكانية،  المواطنيــن  لطلبــات  العاجلــة 
للسياســات  المســاعد  الوكيــل  بحضــور 
الحيــدان،  خالــد  اإلســكانية  والخدمــات 
ورئيــس قســم الدراســات والبحــوث نســيم 

الجبل. 
الوزيــر  أكــد  المجلــس،  انعقــاد  وخــالل 
االســكانية  الطلبــات  أن جميــع  للمواطنيــن 

المدرجــة علــى قوائــم االنتظــار هــي محــل 
وأن  الــوزارة،  مــن جانــب  واهتمــام  رعايــة 
الــوزارة حريصــة على تســريع وتيــرة تلبية 
الطلبات االسكانية، سواء من خالل تسريع 
إنجــار المشــاريع اإلســكانية المدرجة ضمن 

مبــادرات  خــالل  مــن  أو  الــوزارة،  خطــط 
الشراكة مع القطاع الخاص، والتي ساهمت 

في حلحلة العديد من الطلبات اإلسكانية.
وقــال إن الدعــم الالمحدود مــن لدن عاهل 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد 

الحكومــة  وتوجيهــات  خليفــة،  آل  عيســى 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  برئاســة 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
والمتابعــة الحثيثــة لولي العهــد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة، تعــد دوافــع لتحقيق مزيد 

من التقدم في الملف اإلسكاني.
يذكر أن مجلس وزارة اإلســكان تم إطالقه 
مطلــع االســبوع الماضــي، وهــو يهــدف إلــى 

المواطنيــن،  مــع  المباشــر  التواصــل  تعزيــز 
والوصول بجودة التواصل معهم إلى أعلى 
المستويات، حيث يناقش الحاالت العاجلة 
واالســتثنائية التــي تتطلــب إيجــاد حلــول 

عاجلة.

المنامة - وزارة اإلسكان

الحمر: الطلبات المدرجة على قوائم االنتظار محل اهتمام

وزيـر الداخـلـيـة يـكـّرم اإلدارات الفائـزة بجـوائز الـتـمـيـز
ــس بـــمـــســـيـــرة الــتــطــويــر ــ ــي ــ ــور رئ ــ ــح ــ االســـتـــثـــمـــار فــــي الـــعـــنـــصـــر الـــبـــشـــري م

تحت رعاية وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أقامت وزارة الداخلية، 
حفــل تكريــم لــإدارات الفائــزة بجوائــز التميــز فــي الســنوات األخيــرة، وذلــك بحضور 
وكيــل وزارة الداخليــة لشــئون الجنســية والجــوازات واإلقامــة ورئيــس األمــن العــام 
ووكيل وزارة الداخلية ورئيس الجمارك، حيث يأتي هذا التكريم بمناســبة مرور عشــر 
ســنوات علــى إطــاق الجائزة، والتــي تعد وزارة الداخلية من أكثــر الجهات الحكومية 

التي فازت بها خال هذه الفترة.

 وبهــذه المناســبة، أعرب وزيــر الداخلية 
عــن تقديــره واعتــزازه بمســتوى التميــز 
فــي  الــوزارة  إدارات  حققتــه  الــذي 
أن  إلــى  منّوًهــا  األخيــرة،  الســنوات 
الــوزارة، ماضية قدًما فــي تحفيز جميع 

القطاعات نحــو اإلبداع والتميز وتقديم 
األفضــل، وإعــداد الكــوادر وفــق أحــدث 
المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا لمواكبــة 
المتغيــرات والتحديــات المتزايدة، وبما 
يعــزز من تنمية القــدرات والمهارات في 

مجاالت العمل األمني كافة.
العنصــر  فــي  االســتثمار  أن  وأوضــح   
مســيرة  فــي  رئيســي  محــور  البشــري، 
مســتوى  ورفــع  والتطويــر  التحديــث 
فــي  والدقــة  والجاهزيــة  االســتعداد 
األداء، خصوًصــا وأن التطــور الهائل في 
مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، 
أصبــح يعتمــد على اســتخدام تطبيقات 
الذكاء االصطناعي، مؤكًدا على ضرورة 
العمــل علــى تحفيــز المديريــات األمنيــة 
ومراكــز الشــرطة فــي مجــال التميز في 
األداء والبنــاء علــى مــا تــم تحقيقــه من 

الحيــوي.  المجــال  هــذا  فــي  إنجــازات 
ضــرورة  علــى  الداخليــة  وزيــر  وشــّدد 
تقديــم  علــى  اإلنجــاز  هــذا  ينعكــس  أن 
الخدمــات للمواطنيــن بالســرعة والدقــة 
المطلوبة، واســتغالل هــذه التقنيات في 
تطويــر األداء األمنــي، وصــوالً إلــى بناء 
منظومــة عصريــة متكاملــة فــي مجــال 

المعلومات واالتصاالت.
هــذا، وقــد قــام الوزيــر بتكريــم الجهــات 
الفائــزة بجوائــز التميــز خــالل الســنوات 
العامــة  اإلدارة  وهــي  الماضيــة،  العشــر 
للمرور لفوزها بمشروع )خدمات المرور( 

عــام 2014 كأفضــل خدمــة إلكترونيــة، 
اإلدارة العامــة لديــوان وزارة الداخليــة، 
المعلومــات  تكنولوجيــا  بــإدارة  ممثلــًة 
لفوزهــا  وذلــك  اإللكترونــي،  واإلبــداع 
)الموقــع  بالمركــز األول مكــرر لمشــروع 
اإللكترونــي الرســمي لــوزارة الداخليــة( 
إلكترونــي،  موقــع  كأفضــل   2017 عــام 
وتحقيقهــا درجــة التميــز لمشــروع )ثقة( 
وهــي   ،2019 عــام  الســيبراني  لألمــن 
الجهة الحكومية األولى والوحيدة التي 

نالت هذه الدرجة. 
 كما شمل التكريم إدارة تقنية المعلومات 

بالتخطيــط  اإللكترونيــة  والنظــم 
والتنظيــم لفوزهــا بمشــروع )نجــم( عــام 
إلكترونــي،  مشــروع  كأفضــل   2009
وإيجــاز تم تقديمه عن مســتوى التطور 
اإللكترونــي فــي اإلدارة عــام 2010، كما 
تــم تكريــم شــئون الجنســية والجوازات 
)خدمــة  بمشــروع  لفوزهــا  واإلقامــة 
 ،2008 عــام  اإللكترونيــة(  التأشــيرات 
 )eGate ومشــروع )البوابــة اإللكترونيــة
مــع  والتنســيق  بالتعــاون   2010 عــام 
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سيد علي المحافظة

Û  مت وزارة اإلسكان قفل مجلسها، لتؤكد أن الباب الذي ُكِسَر ُقْفُله سيبقى حطَّ
مفتوًحا للجميع.

Û  ة المجالس األسبوعية خطوة على الطريق الصحيح، وعادٌة طالما ضرب ُسنَّ
فيها مجلس ســمو رئيس الوزراء أروع صور التواصل الفعال واإليجابي مع 

المواطنين.
Û  ينقــل عــن الصحابــي أبو الدرداء قوله: أنِصف أذنيك مــن ِفيك، فإنما ُجِعلت 

لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به.
Û  شــاءت األقدار أن يتلبســني مغناطيس يلتقط الهموم اإلســكانية التي تثقل

كاهل الوزارة، وتؤكد الحاجة الملحة إلى مبادرات نوعية وعمل جبار يتمكن 
ل هذا الملف الحساس. من وضع حد أمام تغوُّ

Û  ،حساســية الملــف اإلســكاني تنبــع مــن عالقتهــا بخدمــة حكوميــة أساســية 
وحاجــة إنســانية ملحــة، تتطلــب نباهــة فريــدة وســرعة فائقــة فــي إنجــاز 
المعامالت، ونظرة ثاقبة تخرق حاجز اآلن، بما يضمن استدامة هذه الخدمة 

لألجيال القادمة.
Û  األشــهر القليلــة الماضيــة مّرت كســنوات طويلة على الوزارة، حيث شــهدت 

ارتفاًعــا ملحوًظــا في منســوب التركيــز على عمل الوزارة وخدماتها، الســيما 
بعد إطالق برنامج مزايا المطور )الملغى(.

Û  -إن رفع اإلســكان مســتوى تواصلها مع المواطنين عبر مجلســها األســبوعي 
بمباشــرة أعلى ســلطة فيها - من شــأنه أن يذيب مســاحة واســعة من الجليد 
المتكلس على مياه العالقات بين الطرفين، ويمّهد الطريق نحو إعادة رصف 

جسور الثقة، وتفهم كل طرف الحتياجات ومسؤوليات اآلخر.
Û  كان بإمكان الوزارة أن تتالفى كثيًرا من اللغط الذي أثير حولها خالل الفترة 

الماضيــة، لــو اســتثمرت ما تتيحه لها وســائل اإلعالم وتقنياتــه من إمكانات 
واســعة لفتح مجال رؤية المشــهد من كافة زواياه، وتجنب احتماالت ســوء 

الفهم المؤثرة سلًبا على نجاح برامجها ومشاريعها.
Û  يحدونــا األمــل أن تؤتــي المجالــس األســبوعية ثمارهــا، وأن تشــهد المرحلــة

ا يعيد المياه إلى مجاريها. المقبلة استقراًرا إسكانيًّ



القت توجيهات  رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة في جلســة مجلس الــوزراء الماضيــة بمضاعفة قيمة 
الضمان االجتماعي التي تصرف لمستحقي الضمان ومستحقي اإلعاقة 
والهادفــة إلــى توفير حياة كريمة للمواطنين، ترحيبا شــعبيا واســعا في 
مختلــف األوســاط المجتمعيــة، والتي أعربــت عن تقديرها لســموه على 
مواقفــه اإلنســانية الداعمــة للمواطنيــن، وحــرص ســموه الدائــم علــى 

النهوض بالمجتمع البحريني على مختلف األصعدة. 

وأشاد نواب ورجال دين ومسؤولو 
جمعيات خيرية بتوجيهات صاحب 
الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو 
ســموه  توجيهــات  أن  مؤكديــن 
الكريمــة  الحيــاة  تســتهدف توفيــر 
االجتماعــي  الضمــان  لمســتحقي 
الذيــن يولــي ســموه اهتمامــا كبيــر 
بمتابعــة متطلباتهــم واحتياجاتهــم 

في مختلف الظروف. 
وقالــوا: “إن ســموه يحــرص دومــا 
على تلمس هموم المواطنين وتفقد 
لمشــاكلهم  واالســتماع  أحوالهــم، 
للعمــل علــى حلهــا، وهو ما يتجســد 
في قرارات ســموه التي تأتى دوما 
فــي  وتصــب  المواطنيــن  لصالــح 
خدمــة المجتمــع البحرينــي بكافــة 
أن  شــرائحه ومكوناتــه”، مؤكديــن 
المواطــن علــى ســلم  ســموه يضــع 

أولويات عمل الحكومة.
وأجمعوا على أن توجيهات صاحب 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
االجتماعــي،  الضمــان  بمضاعفــة 
جــاءت بأفضل ممــا يتطلعون إليه، 
ســتحدث  ســموه  توجيهــات  وأن 
فارقــا كبيــرا لــدى األســر محــدودة 
الدخــل خصوصــا مــع اقتراب شــهر 
توجيهــات  إن  وقالــوا  رمضــان، 
لمســتحقي   “ “عيديــة  هــي  ســموه 
الضمــان االجتماعي الذين يحملون 

كل المحبة والتقدير لسموه. 
عضــو  كمــال  سوســن  وأشــادت 
األبويــة  باللفتــة  النــواب  مجلــس 
الملكــي  الســمو  لصاحــب  الكريمــة 
عــن  وأعربــت  الــوزراء،  رئيــس 
عظيــم امتنانها لهــذه المبادرة التي 
علــى  ســموه وحرصــه  بهــا  تفضــل 
إدخــال البهجــة والفــرح إلــى قلوب 
المواطنيــن، الســيما مــع تزامــن أمر 
سموه مع قرب حلول شهر رمضان، 
وقالت: “إن ســموه خير من يتلمس 
مواقفــه  وأن  المواطــن،  همــوم 
والقــدوة  المثــال  دومــا  شــكلت 
للقائــد الــذي ال يبخــل بجهــده علــى 
والحــرص  المواطنيــن  احتياجــات 
على تخفيف األعباء المعيشية عن 

األسر محدودة الدخل”.
وأكــدت أن ذوي الدخــل المحــدود 
يحظــون باهتمــام كبير مــن القيادة 
الرشــيدة، التي حرصت على توفير 
المزيــد من الخدمــات النوعية التي 
تســهم في تحســين الوضــع المادي 
واالجتماعــي بمــا يراعــي ظروفهم، 

وهــو مــا يؤكــد التوافــق فــي توجه 
الســلطة  مــع  التنفيذيــة  الســلطة 
التشــريعية بمــا يصب فــي مصلحة 

المواطنين بكافة فئاتهم. 
من جانبه، أكد رئيس لجنة المرافق 
العامــة والبيئــة عبدالــرزاق حطاب، 
أن أمر صاحب السمو الملكي رئيس 
الضمــان  قيمــة  بمضاعفــة  الــوزراء 
االســتقرار  ســيعزز  االجتماعــي 
األســرى للفئات المشمولة، ويخفف 
عــن كاهلهــم الكثيــر مــن متطلبــات 
هــذه  إن  وقــال  اليوميــة،  الحيــاة 
المبــادرة الطيبــة ليســت جديدة أو 
غريبــة على صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء، حيــث اعتدنا على 
الكثيــر مــن المبادرات التــي يقدمها 
ســموه لشعب البحرين، والتي تعزز 
النمو والرفاه االجتماعي للمواطن. 
صاحــب  توجيهــات  أن  وأضــاف 
السمو الملكي رئيس الوزراء تهدف 
العيــش  ســبل  أفضــل  توفيــر  إلــى 
الكريــم، فســموه صاحــب المواقــف 
التي تســعد وتفرح شعب البحرين، 
كمــا أن ســموه  يحــرص دائمــا على 
تقديــم الخيــر للشــعب، ويعمــل من 
أجــل اســتقراره اجتماعيا وأســريا، 
بــأن  ســموه  إيمــان  منطلــق  مــن 
المواطــن محــور التنميــة وغايتهــا، 
وأن مــا يتحقــق من إنجــازات يأتي 

تحقيقا لتطلعات المواطنين. 
مــن جهته، أكــد النائب خالد بوعنق 
أن توجيهــات ســموه تعــد ترجمــة 
واقعية لما يوليه سموه من اهتمام 
بالغ بمستحقي الضمان االجتماعي 
والعمــل علــى تحســين أوضاعهــم، 
وقــال: “إن هــذا يــدل علــى حــرص 
تطلعــات  تلبيــة  علــى  ســموه 
أولويــة  تمثــل  التــي  المواطنيــن 
لديــه”، وأكد أن توجيه ســموه أثلج 

قلوب المستفيدين. 
الملكــي  الســمو  إن صاحــب  وقــال 
اهتمامــا  أولــى  الــوزراء  رئيــس 
الضمــان  مســتحقي  برعايــة  كبيــرا 
اإلعاقــة  ذوى  ســواء  االجتماعــي 
غيرهــم  أو  الدخــل  محــدودي  أو 
مــن المســتحقين، وأن ســموه أول 
مــن يقــدم يــد العــون للجميــع مــن 
أبنــاء الوطــن، وإننــا نتطلــع للمزيــد 
مــن القــرارات التــي تصــب لصالــح 

المواطن. 
ووجــه بوعنــق آســمى آيات الشــكر 
والتقديــر لصاحــب الســمو الملكــي 

اللفتــة  هــذا  علــى  الــوزراء  رئيــس 
يولــي  ســموه  أن  مؤكــدا  الكريمــة، 
كبيــًرا  واهتماًمــا  فائقــة  عنايــة 
االجتماعــي،  الضمــان  بمســتحقي 
بجوارهــم  الوقــوف  دائــم  فســموه 
وتفقــد أحوالهم ويحث على مد يد 
العون وتقديم المساعدات التنموية 

لتلك الشرائح من المجتمع. 
أمــا خطيــب جامــع الفاتــح الشــيخ 
قــرار  أن  فأكــد  القطــان،  عدنــان 
وحرصــه  اهتمامــه  يعكــس  ســموه 
علــى توفيــر حيــاة كريمــة للفئــات 
االجتماعــي،  للضمــان  المســتحقة 
ســموه  توجيهــات  أن  إلــى  مشــيرا 
أدخلــت البهجــة فــي قلوبهــم، فهــم 
التــي  المبــادرة  هــذه  يســتحقون 

تجسد أيادي سموه البيضاء. 
وقــال: “إن توجيــه صاحــب الســمو 
الملكــي رئيس الــوزراء لقي ترحيبا 
بالضمــان  المشــمولين  مــن  واســعا 
االجتماعــي، والذيــن توجهــوا إلــى 
هللا عــز وجــل بالدعــاء أن يحفــظ 
الجــزاء  خيــر  يجزيــه  وأن  ســموه 
الطيبــة”،  التوجيهــات  هــذه  علــى 
مؤكدا أن توجيهات سموه دائما ما 
تهدف إلى رفع المســتوى المعيشي 
لجميــع المواطنيــن بمــا يســاع على 

العيش الكريم. 
اهتمــام  أن  إلــى  القطــان   وأشــار 
يعــزز  المواطنيــن  بهــؤالء  ســموه 
المجتمــع،  فــي  دمجهــم  ثقافــة 
الضمــان  مضاعفــة  أن  عــن  فضــا 
االجتماعــي بمــا يحســن أوضاعهــم 

االقتصاديــة ويمكنهــم مــن اإلنفــاق 
علــى متطلبــات الحياة، مشــيرا إلى 
أن هذه التوجيهات الكريمة ليســت 
بالغريبــة علــي ســموه الــذى امتدت 
شــرائح  لكافــة  البيضــاء  أياديــه 

المجتمع.
ومــن جهتــه، وصــف خطيــب جامع 
الجــودر  صــاح  بالمحــرق  الخيــر 
توجيهــات صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الوزراء بالمبادرة اإلنســانية 
متوســطي  لشــريحة  الكريمــة 
الدخــل، مؤكــدا أن توجيــه ســموه 
يعكــس حجــم اهتمــام ســموه بتلك 
الفئات التي يشــكل دعمها تحصينا 

للمجتمع ودعما ألبنائه.
وأعرب عن تقديره لسموه على كافة 
التوجيهــات التي تمــس المواطنين 
الســيما ذوي االحتياجــات الخاصة 
ومحدودي الدخل وغيرهم، مؤكدا 
أن الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء تحرص على 
للمواطنيــن  كريمــة  حيــاة  ضمــان 
اليوميــة  احتياجاتهــم  وتلبيــة 
والمســتقبلية ولذلــك يجــب أن يتم 
فيمــا  اإلســتراتيجية  هــذه  تعزيــز 
مــن  للمســتفيدين  بالدعــم  يتعلــق 

مظلة الضمان االجتماعي.
وقــال الجــودر إن مضاعفة الضمان 
ضروريــا،  مطلبــا  كان  االجتماعــي 
علــى  يــدل  اتخــاذه  توقيــت  وأن 
خاصــة  الثاقبــة  ســموه  رؤيــة 
ونحــن مقبلــون علــى شــهر رمضان 
خاصــة  المواطنــون  يحتــاج  الــذي 

مستحقي الضمان االجتماعي هذه 
الزيــادات بمــا يمكنهــم مــن اإليفــاء 

بكل التزاماتهم المالية.
ومــن جانبــه، أشــاد رئيــس جمعيــة 
بوهــزاع  حســن  الطيبــة  الكلمــة 
بمبــادرات رئيــس الــوزراء صاحــب 
بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو 
أن  التــي تؤكــد  ســلمان آل خليفــة 
ســموه هــو رمــز العطــاء الدائم لكل 
أبنائه من شعب البحرين، مؤكدا أن 
توجيهات سموه بمضاعفة الضمان 
االجتماعــي بمــا يصــب فــي صالــح 
عــدد مــن فئــات المجتمــع ويســهم 
الشــريحة،  بتلــك  النهــوض  فــي 
معتبرا أن توجيهات ســموه تعكس 
مستوى الرعاية الكبيرة لتلك الفئة 
ومــا تحظــى به من دعــم كبير على 
والصحيــة  االجتماعيــة  الجوانــب 

كافة. 
وأكــد أن إنصــاف الفئــات محــدودة 
الدخل عبر توجيهات ســموه شــكل 
نافــذة أمــل جديــدة لتلك الشــرائح 
بأن القادم افضل، معتبرا أن حرص 
ســموه علــى طمأنــة هذه الشــريحة 
قبــل أيــام قليلــة مــن حلــول شــهر 
رمضــان يأتــى للتخفيف عــن كاهل 
األســرة البحرينية محدودة الدخل 

في توفير متطلبات هذا الشهر. 
فيما أشاد صاح بن محمد بوحسن 
الخيريــة  المحــرق  جمعيــة  رئيــس 
بتوجيهــات صاحــب الســمو الملكي 
رئيس الــوزراء، مؤكدا أن مضاعفة 
الضمــان االجتماعي هو كــرم اعتاد 

مــن ســموه  البحريــن  عليــه شــعب 
تحقيــق  إلــى  دائمــا  يســعى  الــذى 
المواطنيــن  ومتطلبــات  تطلعــات 
خاصــة الفئــات المســتحقة للرعاية 
والتــي دومــا ترفــع شــعار “الصعاب 

ما ال لها إال خليفة”.
وقــال: “إن هذه المبادرة من ســموه 
جــاءت فــي الوقــت المناســب مــع 
ارتفــاع تكاليــف الحيــاة وباشــك، 
الزيــادة ســوف تعينهــم  فــإن هــذه 
عليهــا”، مؤكــدا أن ســموه ال يتأخــر 
عن تقديم كل ما يرتقي بالمجتمع. 
مــن ناحيتــه، قــال رئيــس مجلــس 
إدارة جمعيــة اإلصاح عبداللطيف 
الســمو  صاحــب  أمــر  إن  الشــيخ 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الملكــي 
المســاعدات  قيمــة  بمضاعفــة 
لتلــك  ُتصــرف  التــي  االجتماعيــة 
الفئــة بمناســبة حلول شــهر رمضان 
ســموه  علــى  بالغريــب  ليــس  أمــر 
الــذي يحرص دائًمــا أن يكون قريًبا 
مــن المواطنيــن وتلمــس حاجاتهم، 
خصوصــا األســر المحتاجــة، وقال: 
“إن ســموه اعتــاد عنــد قــرب حلول 
هذا الشــهر الكريــم التوجيه لتوزيع 
المساعدات التموينية ويخص هذه 
األســر بهــا، مما يســهم فــي تخفيف 
جــزء مــن األعبــاء المعيشــية علــى 
األســر”، ســائا المولــى عــز وجل أن 
يمن على ســموه بالصحة والعافية، 
وأن يمــد عمــره فــي طاعتــه وفــي 

خدمة الوطن العزيز.

عبداللطيف الشيخ

حسن بوهزاع

الشيخ عدنان القطان

صالح الجودر

سوسن كمال

عبدالرزاق حطاب

صالح بوحسن

خالد بوعنق

المنامة - بنا

مواقف األمير خليفة بن سلمان تدخل البهجة في نفوس المواطنين
ترحيــب شــعبي واســع بأمر ســمو رئيس الــوزراء مضاعفــة قيمــة الضمــان االجتماعي
احتياجاتهــم وتلبيــة  للبحرينييــن  كريمــة  حيــاة  ضمــان  علــى  حكومــي  حــرص 

تأكيــدا لحــرص وزارة الداخليــة علــى تطويــر منظومة التدريــب ضمن اآلليــات المعمول بها 
لرفــع مســتويات االســتعداد والجهوزيــة وفعاليــة األداء األمنــي، شــهد رئيــس األمــن العــام 
اللــواء طــارق الحســن حفل تخريج المشــاركين فــي دورتين رئيســتين، نظمتهما قيادة خفر 
الســواحل، خصصــت إحداهمــا لقــادة الــزوارق بعنوان “قــادة الــزوارق الثانية عشــرة” فيما 

عقدت الثانية تحت عنوان دورة “الغوص التأسيسية المشتركة الثانية عشرة”.

مــن  وأفــراد  الدورتيــن ضبــاط  فــي  وشــارك 
إدارات  مــن  وعــدد  الســواحل  خفــر  قيــادة 
وزارة الداخليــة، فضــا عن الحــرس الوطني 
والحــرس الملكــي والقــوة الخاصــة الملكيــة، 
الســعودية  مــن  مشــاركين  إلــى  إضافــة 

واإلمارات الشقيقتين.
تقديــره  عــن  العــام  األمــن  رئيــس  وعبــر 
لتوجيهــات وزيــر الداخليــة ومتابعته الدائمة 
لجميــع الخطــط التدريبيــة وتنفيذها ميدانيا 
المعاييــر  أحــدث  وفــق  تصميمهــا  ومراعــاة 
الدوليــة بمــا يزيــد قــدرات الضبــاط واألفــراد 

علــى التعامــل اإليجابــي مــع المتغيــرات ومــا 
يفرضه الموقف األمني من تحديات تستلزم 
القــرار  اتخــاذ  وســرعة  المســبق  االســتعداد 
ومعالجــة األمــر بشــكل فعــال بمــا يســهم في 
النهايــة فــي تقديــم خدمــات أمنيــة متقدمــة 

تراعي عناصر الدقة واإلنجاز والكفاءة.
كمــا أعــرب عــن شــكره وتقديــره للدعــم الذي 
تلقــاه قطاعــات األمــن العــام بمــا فيهــا خفــر 
الســواحل مــن وزيــر الداخليــة، مشــيدا فــي 
الســواحل  خفــر  قيــادة  بــأداء  ذاتــه  الوقــت 
والعملياتــي  والتدريبــي  اإلداري  والــكادر 

بتطويــر  واهتمامهــم  وتفانيهــم  وإخاصهــم 
خفــر  يقدمهــا  التــي  والخدمــات  قدراتهــم 
مــن  بــه  ينــاط  وبمــا  للجمهــور  الســواحل 
واجبــات وأعمال. وأكد اللواء طارق الحســن 
خفــر  وتزويــد  تطويــر  فــي  قدمــا  المضــي 
الســواحل بأحــدث المنظومــات التكنولوجية 
خــال  مــن  منتســبيه  وتأهيــل  والتدريبيــة 

الدورات والمناهج األمنية والعلمية الشــاملة 
والمعتمدة وفق أحدث النظم التدريبية.

مــن جهتــه، ألقــى قائــد خفــر الســواحل كلمــة 
أشــار فيهــا إلــى أن تطويــر منظومــة العمــل 
التدريبــي وتفعيــل آليــات تنفيذهــا مــن أهــم 
باعتبارهــا  األمنيــة؛  اإلســتراتيجية  المحــاور 
الركيــزة األســاس لتحديــث العمل الشــرطي، 

المرجــوة  األهــداف  تحقيــق  أن  موضحــا 
ســيظل مرهونــا بكفــاءة العنصــر البشــري، إذ 
تعمل قيادة خفر السواحل على مدار الساعة 

على خلق بيئة بحرية آمنة.
وفــي الختــام، قام رئيس األمــن العام بتوزيع 
الشــهادات علــى الخريجيــن، متمنيــا للجميــع 

التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الداخلية

تخريج المشاركين في دورتين تدريبيتين بقيادة خفر السواحل
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رئيس “جهاز المساحة”: نجاحات جيدة للقطاع العقاري بالبحرين 
ـــد ـــتقبل الواع ـــادي والمس ـــو االقتص ـــدة للنم ـــتحدثة قاع ـــريعات المس التش

اســتقبل رئيس جهاز المســاحة والتســجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسســة التنظيم 
العقاري الرئيس الفخري لجمعية التطوير العقاري البحرينية الشــيخ ســلمان بن عبدهللا بن 
حمــد آل خليفــة، رئيس جمعية التطويــر العقاري البحرينية )BaPDA(عارف أحمد هجرس، 
وعــدد مــن أعضــاء جمعيــة التطويــر العقارييــن البحرينية، وفــي بداية اللقــاء رحب رئيس 

الجهاز بأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

فــي  األعضــاء  علــى دورهــم وجهــود  مثنيــا 
خدمــة القطــاع العقــاري والــدور الكبيــر الذي 
تلعبه الجمعية وحرص أعضائها على تنميته 
المشــاريع وتقديــم اآلراء التــي تنصــب فــي 
مصلحــة القطــاع، والتــي تســهم فــي تحقيق 

سرعة إنجاز المشاريع العقارية.
البحريــن  فــي  العقــاري  القطــاع  إن  وقــال 
وبالرغــم مــن الوضــع االقتصــادي العالمي إال 
أنــه حقــق نجاحات جيدة، مشــكال اســتقرارا 
في هــذا المجال، وبأن اإلجراءات والقوانين 

األخيــرة  الفتــرة  فــي  اســتحداثها  تــم  التــي 
نحــو  منهــا  االنطــالق  يمكــن  قاعــدة  تشــكل 
مزيــد من النمو والمســتقبل الواعــد؛ لتحقيق 
تطلعــات وتوجيهــات صاحب الجاللــة الملك 
الكــرام، مضيفــا  لرفعــة وطننــا والمواطنيــن 
بأنــه يتــم العمــل حاليــا علــى طــرح مشــروع 
بنــك المعلومــات مــن قبــل مؤسســة التنظيم 
القاعــدة  هــذه  مثــل  توفيــر  وإن  العقــاري، 
المعلوماتية بالشــك يســتفيد منها المســتثمر 
أو المطور العقاري في تحديد نوع االستثمار 

المناسب الذي يفضل أن يستثمر فيه. 
الخــاص  القطــاع  دور  الجهــاز  رئيــس  وأكــد 
مــن  االقتصــاد،  عجلــة  تحريــك  فــي  اليــوم 
الحكوميــة  البرامــج  فــي  مشــاركته  خــالل 
الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة  للحكومــة 
مجالــس  فــي  ومشــاركته  الــوزراء،  رئيــس 
اإلدارات، ومــن خــالل توفير البيئــة المحفزة 

لــه ليــؤدي دوره التنموي كأحــد أهم المصادر 
غيــر النفطيــة فــي االقتصــاد البحرينــي؛ لــذا 
يلقــى القطــاع العقــاري اليــوم متابعــة خاصة 
من جانب اللجنة التنســيقية برئاسة صاحب 
األول  النائــب  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو 

لرئيس مجلس الوزراء. 

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

اســتقبل رئيــس األوقــاف الجعفرية محســن آل عصفــور صباح أمــس عدًدا من 
رؤساء مآتم منطقة المنامة.

وبمناســبة قــرب حلــول شــهر رمضــان 
ورؤســاء  عصفــور  آل  رفــع  المبــارك 
مآتــم المنامــة ونيابــة عــن جميــع مآتــم 
وحســينيات البحريــن خالــص التهانــي 
والتبريــكات إلــى عاهــل البــالد صاحب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة، ســائلين هللا العلي 
القديــر أن يعيــد هــذه المناســبات علــى 
وشــعبها  الرشــيدة  وقيادتهــا  المملكــة 
الكريــم بالخيــر والنمــاء واالزدهــار في 

ظــل العهــد الزاهــر لجاللــة الملــك، كمــا 
أشــادوا فــي الوقــت ذاتــه بتوجيهــات 
جاللــة الملــك والحكومــة فــي تســهيل 
إقامــة الشــعائر الدينية على مدار العام 
وتلبية احتياجات المآتم والحسينيات 
يســهل  بمــا  خدمــات  مــن  والمواكــب 
إقامة هذه الشــعائر في جو من الراحة 

والطمأنينة.
وفــي هــذا اإلطــار، رفــع رؤســاء مآتــم 
مآتــم  جميــع  عــن  ونيابــة  المنامــة 
إلــى  مناشــدة  البحريــن  وحســينيات 
عاهــل البــالد، مؤكديــن أن جاللتــه هــو 
رمــز األســرة البحرينيــة الواحــدة، وهو 
الراعــي األول لــدور العبادة على خطى 
أجــداده وآبائــه حكام البحريــن الكرام، 

متطلعيــن فــي هــذا الشــأن إلــى صدور 
المآتــم  بإعفــاء  الســامية  التوجيهــات 
مــن رســوم التعرفــة الكهربائيــة، إذ إن 
غالبيــة المآتم ال تســتطيع اإليفاء بهذه 
االلتزامات الكبيرة، خصوًصا أن المآتم 
هــي مؤسســات أهليــة دينيــة وخيريــة 

فــي  المجتمــع  فعاليــات  وتحتضــن 
األفراح واألتراح.

وعلــى صعيــد متصــل، أعــرب رؤســاء 
مآتــم المنامــة عــن مســاندتهم الكاملــة 
لجهود اإلدارة وللتحرك النيابي الهادف 
إلى شــمول المآتم والحســينيات ضمن 

الــدور  مــن  انطالًقــا  العبــادة  دور  فئــة 
الدينــي واالجتماعــي الكبير الذي تقوم 
بــه المآتــم والحســينيات فــي البحريــن 
خصوصا المناسبات الدينية واحتضان 
فعاليات المجتمع في األفراح واألتراح 
وأسوة بالقوانين األخرى التي تصنفهم 
دورعبادة كقانون الجمعيات السياسية 
مباشــرة  وقانــون  البلديــات  وقانــون 
الحقوق السياسية وقانون التجمعات.

الجعفريــة  األوقــاف  رئيــس  ونــوه 
بالجهــود  المنامــة  مآتــم  ورؤســاء 
المخلصة التي يقوم بها مجلس النواب 
في طرح ومناقشة القضايا التي تمس 

الكبيــر  ودورهــم  المواطنيــن  مصلحــة 
بيــن  المشــترك  التعــاون  تعزيــز  فــي 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
المواطنيــن  تطلعــات  تحقيــق  فــي 
الخدمــات  بجــودة وكفــاءة  واالرتقــاء 
فــي المجــاالت كافــة، معربين فــي هذا 
الصــدد عــن دعمهم الكامــل لمبادرة 16 
ولمــا  الجعفريــة  األوقــاف  زاروا  نائًبــا 
يقوم به جميع أعضاء المجلس النيابي 
العبــادة،  لــدور  ومســاندة  دعــم  مــن 
خصوصــا المقترح برغبة الذي تقدم به 
النواب لمعاملة المآتم أســوة بالمساجد 

بالنسبة للتعرفة الكهربائية.

المنامة - األوقاف الجعفرية

رؤساء المآتم يناشدون جاللة الملك اإلعفاء من رسوم الكهرباء

رئيس األوقاف الجعفرية يستقبل رؤساء مآتم المنامة

تحويل المبالغ المضاعفة لحسابات المستفيدين 15 مايو
حميـــدان يشـــيد بتوجيهـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء لمضاعفـــة المســـاعدات

أشــاد وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميل حميــدان بتوجيهــات رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، خــال جلســة مجلــس الــوزراء يــوم االثنيــن الماضي، 
بمضاعفــة صــرف مخصصــات المســاعدة االجتماعية التي تصرف لمســتحقي الضمــان االجتماعي، 
واإلعانــة الماليــة التــي تصــرف لمخصــص اإلعاقــة، لشــهر رمضــان المبــارك؛ بهدف تخفيــف األعباء 
المعيشــية عن األســر البحرينية محدودة الدخل، في إطار المســاعي الدائمة لتوفير مظلة الحماية 

االجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين.

لســمو  الكريمــة  التوجيهــات  إن  وقــال حميــدان 
بدعــم  ســموه  اهتمــام  تؤكــد  الــوزراء،  رئيــس 
المســتوى المعيشــي للمواطنيــن مــن المحتاجين 
فــي  المعيشــية،  لظروفهــم  المباشــرة  ومتابعتــه 
إطار حرص الحكومة على توفير الحياة الكريمة 
مــن  للمســتفيدين  الدعــم  وزيــادة  للمواطنيــن 
واإلعاقــة  االجتماعيــة  المســاعدات  مخصصــات 

خالل الشهر الفضيل.
وأوضــح أن العمــل جــاٍر علــى تنفيــذ توجيهــات 
ســمو رئيــس الــوزراء، إذ ســيتم تحويــل المبالــغ 
المســتفيدين؛  لجميــع  المســتحقة  المضاعفــة 

 15 بتاريــخ  المصرفيــة  فــي حســاباتهم  لتصبــح 
مايــو 2019، وذلــك خــالل شــهر رمضــان المبارك، 
مضيًفا أن عدد المستفيدين من مساعدة الضمان 
االجتماعــي يصــل إلى مــا يقارب الـــ 16949 طلًبا 
بين أســر وأفراد من الفئــات التي حددها القانون 
رقــم 18 لســنة 2008 بشــأن الضمــان االجتماعــي 
والتــي ال تمتلــك مصــدًرا للدخــل، أو ليــس لديهــا 
معيشــتها  أمــور  فــي  عليــه  تعتمــد  كاف  دخــل 
اليومية، مؤكًدا أنه سيتم تحويل مبلغ يصل إلى 
المصرفيــة  3.203.110 دنانيــر علــى حســاباتهم 
لشــهر رمضــان. وفيمــا يتعلق بمخصــص اإلعاقة، 

التــي  المســاعدة  هــذه  أن  العمــل  الوزيــر  ذكــر 
دينــار شــهرًيا،   100 بقيمــة  لمســتحقيها  تصــرف 
ســوف تتضاعــف إلــى 200 دينــار بمناســبة شــهر 
رمضــان فقط، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 24 
لســنة 2008 بشــأن معاييــر اســتحقاق مخصــص 
تصنيــف  حــدد  الــذي  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص 

اإلعاقــة  الجســدية،  اإلعاقــة  لتشــمل  اإلعاقــات 
الســمعية،  اإلعاقــة  البصريــة،  اإلعاقــة  الذهنيــة، 
التوحــد، الشــلل الدماغــي، واإلعاقــات المتعددة، 
مشــيًرا في هــذا اإلطار إلى أن عدد المســتفيدين 
 11666 الـــ  قرابــة  يبلــغ  اإلعاقــة  مخصــص  مــن 
اإلعاقــة، وســيتم  األشــخاص ذوي  مــن  مواطًنــا 
علــى  دينــار   2.333.200 وقــدره  مبلًغــا  تحويــل 
حســاباتهم المصرفيــة، لتغطيــة المنحة الشــهرية 
االعتياديــة والمنحــة اإلضافية. وبهذه المناســبة، 
رفــع حميدان بالغ الشــكر واالمتنــان لعاهل البالد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، وولي العهد 
نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة؛ الهتمامهــم البالــغ ودعمهــم 
الدائــم لتأمين العيش الكريــم لجميع المواطنين، 

خصوصا للفئات األكثر احتياًجا.

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ردت وزارة شــؤون الشباب والرياضة، على 
ما نشرته صحيفة “البالد” في عمود الكاتب 
أســامة الماجــد والــذي تحــدث عــن العقــود 

المؤقتة في الوزارة، موضحة التالي:
قــال مديــر إدارة المــوارد البشــرية والمالية 
في وزارة شــؤون الشــباب والرياضة محمد 
بوعلــي “بخصــوص ما ذكره الكاتب أســامة 
الماجــد فــي مقالــه أن المذكــورة تعمــل فــي 
بنظــام  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
العقود، ونود اإلفادة بأن توظيف المذكورة 
وتسكينها على هيكل وزارة شؤون الشباب 
والرياضة هو محل دراســة من جانب إدارة 

الموارد البشرية والمالية”.

توظيف المذكورة في 
مقال الماجد محل دراسة “البلديات” تدشن خط فيديو مجانا لفئة الصم والبكم

متنوعة ــات  ــدم خ  104 وتــشــمــل  نــوعــهــا  ــن  م ــى  ــ األول ــي  ه ــادرة  ــ ب ــي  ف
البلديــات والتخطيــط  بــوزارة األشــغال وشــؤون  البلديــات  دشــن وكيــل شــؤون 
العمرانــي نبيــل أبوالفتــح أمس خــط خدمة االســتعام عن الخدمــات التي يقدمها 

قطاع شؤون البلديات لفئة الصم والبكم.

ويســتطيع المتصــل علــى هــذا الخط من 
المواطنيــن والمقيمين من داخل وخارج 
البحريــن لفئــة الصــم والبكــم االستفســار 
مختلفــة  خدمــات   104 مــن  أكثــر  علــى 
خــالل  مــن  البلديــات،  شــؤون  تقدمهــا 
مركــز االتصال الوطني عن طريق إجراء 

مكالمة فيديو مجانا. 
وجــرى تدشــين الخدمة في مبنــى أمانة 
العاصمــة بالمنامــة بحضــور المديــر العام 
ألمانة العاصمة شــوقية حميــدان ونائب 
رئيــس جمعيــة الصــم البحرينيــة حســن 

ياسين وعدد من مسؤولي الوزارة.
اتخذتهــا  التــي  الخطــوة  هــذه  وتأتــي 

القيــادة  لتوجيهــات  تنفيــذا  الــوزارة 
الرشــيدة بفتح مختلف قنوات التواصل 
مــع المواطنيــن والمقيميــن بمــا يعــزز من 
مســتويات رضــا العمــالء وتقديــم أفضل 
الحديثــة  التقنيــات  الخدمــات وبأفضــل 
لمختلــف فئــات المجتمــع خصوصــا ذوي 

االحتياجات الخاصة.
وأكــد أبوالفتح أن تدشــين هــذه الخدمة 
المهمــة يعكــس  المجتمعيــة  الفئــة  لهــذه 
بجميــع  االهتمــام  علــى  الــوزارة  حــرص 
فئــات المجتمــع، مؤكدا أن هــذه الخطوة 
تمكــن  إضافيــة  خطــوات  ســتتبعها 
المستفيدين من الحصول على الخدمات 

البلدية بيسر وسهولة.
هــذه  أن  ياســين  أوضــح  جانبــه،  مــن 
علــى  الصــم  فئــة  ستســاعد  المبــادرة 
االســتفادة من الخدمــات البلدية كما أنها 
تعكــس حــرص الــوزارة علــى رعاية هذه 

التســهيالت  وتقديــم  المجتمعيــة  الفئــة 
الالزمــة لها، مؤكدا اســتمرار التعاون بين 

الجمعية والوزارة في شتى المجاالت.
وأضاف وكيل شــؤون البلديات “ســنقوم 
بمتابعــة جميــع الخدمــات المدرجــة فــي 

القائمــة والعمــل على تطويــر اإلجراءات 
الخاصة بها بما يضمن سهولة وانسيابية 
ميســرة  تكــون  بحيــث  الخدمــة  تقديــم 
مــن  يتحقــق  مــا  مــع  وســهلة ومتواكبــة 

إنجازات لجميع فئات المجتمع”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تدشين الخط المرئي

 “شؤون الشباب 
والرياضة “ترد بشأن 

العقود
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Û  هــو نزار المجد مرتال حزنه على فلذة
كبده “أشيلك، يا ولدي، فوق ظهري

Û  وشــعرك قطعتيــن..  كســرت  كمئذنــة 
حقل من القمح تحت المطر.. ورأسك 
فــي راحتــي وردة دمشــقية .. وبقايــا 

قمر.. أواجه موتك وحدي..وأجمع كل ثيابك وحدي .. وألثم قمصانك العاطرات.. ورسمك فوق 
جــواز الســفر.. وأصــرخ مثل المجانين وحدي.. وكل الوجوه أمامي نحــاس.. وكل العيون أمامي 

حجر
Û  فكيــف أقاوم ســيف الزمان وســيفي انكســر؟ ورغــم وجعه النازف عاش كوكتيــل الحياة بخالف

قيــس بــن الملــوح الــذي قتلــه التعلــق حيــن اختصــر الحياة في حــب ليلى “فأنــت التي ِإن ِشــئِت 
َأشــَقيِت ِعيَشــتي َوَأنــِت الَّتي ِإن ِشــئِت َأنَعمــِت باليا”، إال أن قيس وجد جزءا مــن الحل: “َفيا َربِّ 
ضها ِإَلــيَّ َوَأهَلها َفِإّنــي ِبَليلى َقد  ــرَت َليلــى ِهــَي الُمنــى َفِزّنــي ِبَعيَنيهــا َكما ِزنَتها ِليــا َوِإاّل َفَبغِّ ِإذ َصيَّ

َلقيُت الَدواِهيا”. 
Û  اللعب مع الحب أشــبه باللعب مع الســكين بحثا عن حنين، أشــبه بمن يحتضن تمســاحا أمال في

قبلة أو تنين رغبة في دفء، ومن أفعى طمعا في وفاء. وكل هدية تقدمها في العشــق تتحول 
إلــى خنجــر، فأنــت تختــار مقاس طــول الجرح بمقــدار قياس هيامــك، وكلما أوغلــت في صناعة 
الذكريات الرومانســية كلما طال انتظارك في اســتقبال نعوش ذكرياتك محملة بأكفان مشــاعرك 

في مقبرة االنتظار القاتل. 
Û  فكل همسة تتحول إلى مدية، وكل قبلة قنبلة، وكل بحر همست بجواره فرحا يستحيل زنزانة

ذكــرى تخنقــك فــي المســتقبل، ووحــدك تبقى في غربتك للنســيان تســعى لمحــو الذكريات كمن 
يســعى إلزالة زجاج منثور ومختلط بكأس عســل. واختلف مع مســتغانمي، إذ قالت “ال أفقر من 
امرأة ال ذكريات لها، أثرى النساء ليست التي تنام متوسدة ممتلكاتها، بل من تتوسد ذكرياتها”. 

يقول األمام علي عن الحب “ال أجر فيه وال عوض”، بمعنى طعناتك بال تعويض. 
Û  هــم عظمــاء المجــد، أكثرهــم تحطمــت حياتهــم من خنجــر الحــب، وكل واجهه بطريقتــه. هزموا

اإلبــداع، وترنحــوا بيــن يــدي الحب كحمامــة تترنح من الذبــح، ففان جوخ قــاده الحب للمصحة 
النفسية مجنونا بعد أن وهب بعد قلبه أذنه المقطوعة، وشكسبير بعد مسرحية روميو وجوليت 
ترك قلبا له مكســورا في خفايا بقية مســرحياته، وســلفادور دالي مات معنويا يوم موت حبيبته، 
وكــره الحيــاة، ولــوركا راح يلهــث لفرنســا لحبــه حتــى مات قتيــال بغدرالرئيــس فرانكو بإســبانيا، 
والملكة كرستينا ملكة السويد، فتركت بسبب العشق، العرش الملكي هاربة إلى إسبانيا منتحبة 
كســيرة، والملكــة أوكينــي أمبراطــورة فرنســا، فماتــت فــي إســبانيا في غربــة بعد ضيــاع العرش 
والجمــال والحــب ونهب وصيفاتها قالئدها وذهبها. أما الملكة العذراء إليزابيث األولى، فكرهت 
الحــب، فماتــت عزباء كارهة للرجال وغدرهم، وأوســكار وايلــد، فالحب قاده للمحاكم واإلفالس 
جائعــا، والشــاعر الفرنســي بودليــر فــراح يعــوض عنــه ببائعــات الهوى فــي حانات باريــس، وآرثر 
رامبــو، فاســتعان عنــه بحقائــب الســفر ترحــاال فــي إفريقيا. أمــا دي ســاد ماركيز، فقادتــه بهيمية 

الحب لزنزانة انفرادية في عهد نابليون بونابارت.
Û  .هذا ما يفعله العشــق بضحاياه. ال أحد يســتحق العشــق غير هللا، والذات بال نرجسية متضخمة 

لــو أنهــم نوعــوا في رئــات التنفس بكوكتيل الحيــاة لما أصابهم ما أصابهم. الحــب يعطيك الجنة 
في البداية، وجهنما بالتقسيط. العشق يعكس إضرابا نفسيا نعوض من خالله عن طفولة حرمان 
مضطربة او انكســار داخلي؛ بســبب فشــل ما في الحياة، غربة وطن أو ديكور زواج ناشــط فقط 

في المناسبات أو شعور بالوحدة من مجتمع أو غدر أصدقاء أو يتم أم أو اختناق منصب. 
Û  وإذا العشــق جــاء علــى كبــر يكــون قاتــال، وأكثــر فضاعــة إذا وقــع العاشــق فــي حضن امــراة هي

فــخ بشــري بقطعــة جبــن على هيئة جســد تســمى عشــيقة ومصاصة مــال وصحة ومجــد. تقول 
مستغانمي “الحب هو ذكاء المسافة. أال تقترب كثيرا، فتلغي اللهفة، وال تبتعد طويال فُتنسى.

Û  أاّل تضــع حطبــك دفعــة واحــدة فــي موقد من ُتحّب. أن تبقيه مشــتعال بتحريــكك الحطب ليس 
أكثــر، دون أن يلمــح اآلخــر يــدك المحّركة لمشــاعره ومســار قدره. أوه ... كم يتقــن لعبة نقل النار 
بيــن الحطــب، وإنقــاذ الشــعلة في اللحظة األخيــرة قبل أن ينطفئ الجمر بقليل. فهل اســتطاعت 
مســتغانمي إنقاذنا في رواياتها “األســود يليق بك”، “ذاكرة جســد”، و “ســرير عابر” من هذا الحب 
المدمــر؟ فمــاذا فعــل العشــق بانجلينــا جولي واألميــرة ديانا، والملكة كرســتينا، فاالولى خســرت 
نكهة الحياة، واالثنتان الحكم والحياة. كثير من الشــهيرات يعوضن كســر الحب بجبر إنســاني، 

وهن يحاولن إطفاء حرائق قلوبهن بدموع أطفال مخيمات الجوع وضحايا الحروب.

المجد واالكتئاب “10”

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

اإلشادة بمقترح النواب برغبة لمعاملة 
المآتم أسوة بالمساجد بالنسبة للتعرفة



أشــاد وكيل الشــؤون اإلســالمية بوزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف فريد المفتاح بالعالقات التاريخية المتجذرة 
التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، سواء على مستوى القادة أو الشعبين الشقيقين.

ســفير  المفتــاح  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
مملكــة  لــدى  الشــقيقة  المغربيــة  المملكــة 
البحرين أحمد خطابي، الذي أكد أن ما يربط 
بيــن مملكــة البحرين والمملكــة المغربية أكبر 
من أن تصفه الكلمات والعبارات، حيث تزداد 
العاقــات بيــن البلدين قوة بمــا يجمعهما من 

مشتركات أصيلة بين الشعبين الشقيقين.
مــن جانبــه، أكــد وكيــل الشــؤون اإلســامية 
حرص القيادتين في البلدين الشــقيقين على 
تعزيــز هذه العاقات في المحافل واللقاءات 
بــأن  مضيفــا  كافــة،  المشــتركة  والمشــاريع 
مملكــة البحريــن وعلــى رأســها عاهــل البــاد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، تؤكــد دومــا حرصهــا علــى ترســيخ 
العاقــات األخويــة بيــن البلديــن بمــا يخــدم 

مصالح الشعبين الشقيقين.
وزارة  بيــن  المبرمــة  لاتفاقيــة  وتنفيــذا 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون  العــدل 
بمملكــة البحريــن ووزارة األوقاف والشــؤون 
الشــقيقة،  المغربيــة  بالمملكــة  اإلســامية 
والتــي تتضمــن العمــل علــى مواجهــة ودحــر 
أفــكار التطرف واإلرهاب والتعصب والتاكيد 
علــى العمــل؛ من أجل تعزيز وترســيخ مبادئ 
التســامح بإظهــار صــورة اإلســام الحضارية 
إطــار  فــي  أنــه  المفتــاح  أوضــح  المشــرفة، 
تســتضيف  البلديــن  بيــن  المشــترك  التعــاون 
الوزارة خال شــهر رمضــان عددا من العلماء 
الشــقيقة  المغربيــة  المملكــة  مــن  والقــراء 
للمشــاركة في برنامج الوعظ واإلرشــاد الذي 
وبرنامــج  الدينيــة،  الشــؤون  إدارة  تنظمــه 

القــرآن  إدارة شــؤون  الــذي تنظمــه  تراويــح 
الكريم في مختلف مساجد وجوامع المملكة 
ستســتضيف  كمــا  الفضيــل،  الشــهر  خــال 
المغربيــة عــددا مــن علمــاء وقــراء  المملكــة 
مــن  لاســتفادة  البحريــن؛  مملكــة  ودعــاة 
التجــارب وتبــادل الخبــرات، فضــا عــن بــث 
عدد من البرامج الدينية عبر وســائل اإلعام 
البحرينيــة والمغربيــة، الفتــا إلــى أن المملكة 
المغربيــة ُتقــدم - مشــكورة - منحــا جامعيــة 
لدراســة الماجســتير والدكتــوراه فــي علــوم 

الشريعة والفكر اإلسامي.
وأشــار المفتاح إلى أنه يتم التنسيق لزيارات 
التــراث  إلحيــاء  الطرفيــن  بيــن  متبادلــة 
اإلســامي عبــر التحقيــق والفهرســة، وتبادل 
الدعوات لمشــاركة المحكمين والمقرئين في 

التــي  الدوليــة  القرآنيــة  المســابقات  تحكيــم 
مثــل: مســابقة  المملكتيــن،  كلتــا  فــي  ُتنظــم 
الكريــم  القــرآن  لتــاوة  العالميــة  البحريــن 
عبــر اإلنترنــت )القــارئ العالمي( التــي يرعاها 
جالــة الملــك، وجائــزة جالــة الملــك محمــد 
الســادس القرآنية بالمملكة المغربية، وغيرها 
مــن المســابقات، إلــى جانــب تبــادل الخبرات 

فــي مجــال تنظيــم الحــج وتوعيــة الحجاج، 
وتبــادل اللوائــح والقوانين والنظــم المتعلقة 
ببناء المساجد والعناية بشؤونها، والمشاركة 
في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية 
اإلســامية التــي ُتقــام فــي البلديــن، عــاوة 
علــى تبــادل المختصيــن فــي مجــال التعليــم 
الدينــي؛ لاطــاع علــى ســير التعليــم العتيق 

في مؤسســات التعليم العتيق التابعة لوزارة 
بالمغــرب،  اإلســامية  والشــؤون  األوقــاف 
وكذلــك لتبــادل الخبــرات فــي مجــال العلــوم 
الشــرعية والشــؤون اإلســامية، وعلــى وجه 
المملكــة  مــن تجربــة  االســتفادة  الخصــوص 
المغربيــة فــي نشــر وتأصيــل مذهــب اإلمــام 
مالــك إمــام دار الهجــرة رحمــه هللا، وكذلــك 
بمملكــة  الشــرعية  العلــوم  معاهــد  لتطويــر 

البحرين.
وسيشــارك وكيــل الشــؤون اإلســامية بمعية 
الشــيخ  الشــرعية  التمييــز  محكمــة  وكيــل 
عدنان القطان في الدروس الحسنية المنيفة 
الشــقيقة  المغربيــة  بالمملكــة  ســُتقام  التــي 
خــال شــهر مضــان، بحضــور أميــر المؤمنين 
صاحــب الجالــة الملك محمد الســادس ملك 
المملكــة المغربيــة الشــقيقة، وبمشــاركة عدد 
غفير من علماء الفكر والشــريعة من مختلف 

دول العالم العربي واإلسامي.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

استضافة علماء مغربيين في برنامج الوعظ واإلرشاد برمضان

المنامة - بنا
مكتب النائب يوسف الذوادي

أشــاد النائب يوســف الــذوادي بقــرار وزير 
اإلســكان باســم الحمــر بشــأن إلغاء شــرط 
حظر البناء خال الســنه األولى من تســلم 
المفاتيح لبيوت اإلسكان والسماح ألهالي 
الحــد المســتفيدين فــي مشــروع إســكان 
شرق الحد بإقامة مظات لسياراتهم وفق 
الشروط. ونّوه بأن هذا القرار جاء بعد أن 
قــام هــو بنقل رغبة األهالي كافه إلى وزير 
اإلسكان بعد اجتماعه معه بحضور العضو 
وأشــاد  الكعبــي.  ثامــر  عبدالعزيــز  البلــدي 
الذوادي بســرعه استجابة الوزير للمطالب 
األهليــة التــي قدمهــا لــه النائــب الــذوادي 
والعضــو البلــدي الكعبــي وهــذا يــدل علــى 
تفاعــل وتواصل الوزير مع المواطنين عن 

طريق ممثلهم النيابي والبلدي.
 بــدوره، هنــأ النائــب الــذوادي المواطنيــن 
الســكنية  الوحــدات  علــى  الذيــن حصلــوا 
في مشــروع إسكان شرق الحد، داعًيا إلى 
والتــي  اإلســكان  وزارة  بشــروط  االلتــزام 

تصب في مصلحة المواطنين.

إشادة بقرار السماح 
لمستفيدي “شرق 

الحد” ببناء المظالت

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئــة محمد بن دينه بمكتبــه بالمجلس صباح أمس ســفير اليابان لــدى مملكة البحرين 
هيديكي إيتو لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجال البيئي.

 وأشــاد بــن دينــه بالمســتوى المرمــوق 
الــذي وصلــت إليــه العاقــات الثنائيــة 
الطيبة بين البلدين في شتى المجاالت 
تعزيــًزا  تأتــي  التــي  البيئيــة،  وخاصــة 
للجهــود الدائمــة في تبــادل المعلومات 
والخبرات العلمية والعملية الســيما مع 
الدول المتقدمة مثل اليابان، والتي لها 
دور واضــح ومتميــز فــي دعم وتطوير 

مختلف المجاالت البيئية.
 مــن جانبــه، عّبــر الســفير اليابانــي عــن 
التنفيــذي  للرئيــس  وتقديــره  شــكره 
حســن  علــى  للبيئــة  األعلــى  للمجلــس 
المهــم  بالــدور  مشــيًدا  االســتقبال، 
الــذي يقــوم بــه المجلس األعلــى للبيئة 
للحفاظ على البيئة في البحرين وعلى 
المســتويين اإلقليمــي والدولي، مؤكًدا 

التعــاون  تعزيــز  علــى  بــاده  حــرص 
مــع  الخبــرات  وتبــادل  والتنســيق 

المجلــس األعلــى للبيئــة للوصــول إلــى 
أفضل المستويات.

بـــن دينـــه أشـــاد بمســـتوى العالقـــات بيـــن البلديـــن

مناقشة أوجه التعاون مع اليابان بالمجال البيئي

“الخارجية”: فتح آفاق جديدة من التعاون مع “بيبا”
ــمــؤســســات ــة لـــارتـــقـــاء بـــــأداء ال ــث ــدي ــن شـــمـــس: مــنــهــجــيــات ح بـ

اســتقبل مســاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســري، في مكتبه بالديوان العام للوزارة، 
المدير العام لمعهد اإلدارة العامة “بيبا “رائد بن شمس.

الــذي  الفاعــل  بالــدور  أشــاد  اللقــاء،  وخــال 
يضطلــع بــه المعهــد في مجال إعــداد وتقديم 
ومســاهماته  التدريبيــة،  والــورش  البرامــج 
المثمــرة التي تتســم بمعايير عاليــة من الدقة 
الوظيفــي  بــاألداء  لارتقــاء  واالحترافيــة 
الــوزارات  مختلــف  فــي  البشــرية  للكــوادر 
بإســهامات  مشــيدا  الحكوميــة،  والجهــات 
ومبادرات المعهد المتميزة في مجال التهيئة 

واإلعداد والتدريب.
التهنئــة  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وقــدم 
لرائــد بــن شــمس؛ بمناســبة فوز معهــد اإلدارة 

العامــة “بيبــا” بجائــزة أفضــل دراســة لقيــاس 
 ”ROI“ األثــر التدريبــي التــي منحهــا مؤسســة
العالميــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة، 
مؤكــًدا حــرص وزارة الخارجيــة علــى تفعيــل 
مبدأ الشــراكة المجتمعية وفتح آفاق جديدة 
للتعــاون مــع معهــد اإلدارة العامــة فــي شــتى 
متمنًيــا  والتعليميــة،  التدريبيــة  المجــاالت 

لمعهد اإلدارة العامة كل التوفيق والسداد.
من جانبه، أعرب بن شمس عن سعادته بلقاء 
مســاعد وزير الخارجية، مؤكــًدا حرص معهد 
اإلدارة العامة “بيبا” الدائم على توظيف آليات 

ومنهجيــات حديثــة فــي البرامــج التدريبيــة 
التــي يقدمها؛ مــن أجل رفع أداء المؤسســات 
واألجهــزة الحكوميــة إلــى مســتويات أرحــب 

مــن المعرفــة واإلبــداع والتعــاون، معبــًرا عــن 
مــع  المســتمر  والتعــاون  بالتنســيق  اعتــزازه 

وزارة الخارجية.
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الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل وزيــر شــؤون الدفــاع 
الفريق الركن عبدهللا بن حسن 
النعيمــي فــي مكتبــه بالقيــادة 
ســفير  أمــس،  صبــاح  العامــة 
لــدى  الشــقيقة  الكويــت  دولــة 
المملكة الشــيخ عزام بن مبارك 

الصباح.
وزيــر  رحــب  اللقــاء  وخــال 

دولــة  بســفير  الدفــاع  شــؤون 
مشــيًدا  الشــقيقة،  الكويــت 
العاقــات  بعمــق  ســعادته 
األخويــة الوطيــدة التــي تربط 

البلدين الشقيقين.
الركــن  اللــواء  اللقــاء  حضــر 
الســادة  هاشــم  محمــد  بحــري 

مدير التعاون العسكري.

وزير الدفاع يشيد بالعالقات البحرينية الكويتية

الرويعي: حل القضية الفلسطينية إلقرار السالم
اليمن فـــي  ــشــرعــيــة  ال تــحــالــف دعـــم  ــم  ــدع ب ــتــزم  تــل ــبــحــريــن  ال

أكــد المنــدوب الدائــم لمملكــة البحريــن لــدى األمــم المتحــدة فــي نيويــورك جمــال الرويعي 
خــالل جلســة النقــاش المفتــوح لمجلــس األمــن حول بند الشــرق األوســط، أنــه يتعين على 
المجتمــع الدولــي القيــام بــدور أكبــر لتنفيــذ قراراته إلحالل الســالم واالســتقرار في منطقة 
الشرق األوسط وتهيئة الظروف اإليجابية التي تتيح المزيد من الفرص إلنجاح التسويات 
السياســية، بمــا فــي ذلــك توفير الحماية للشــعوب المتضــررة وإيقاف التدخل في الشــؤون 

الداخلية للدول، وإعادة قدرة الدول على حفظ سيادتها وأمنها واستقاللها.

وفــي هــذا الســياق، أوضح الرويعــي أن إقرار 
الســام العادل والشامل والدائم في المنطقة 
يأتــي فــي مقدمته حــل القضية الفلســطينية 
حقــه  الشــقيق  الفلســطيني  الشــعب  ونيــل 
المســتقلة علــى  قيــام دولتــه  فــي  المشــروع 
حدود الرابع من يونيو العام 1967 وعاصمتها 
القــدس الشــرقية اســتنادا إلــى مــا جــاء فــي 
مبادرة الســام العربيــة، ووفقا لحل الدولتين 

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفيما يخص الشــأن اليمني، أشــار إلى التزام 
مملكــة البحريــن ضمن تحالف دعم الشــرعية 
فــي اليمن بقيــادة المملكة العربية الســعودية 
تكفــل  لحلــول  التوصــل  وضــرورة  الشــقيقة 

اســتتباب األمن والســلم بالجمهوريــة اليمنية 
اليمنــي  الشــعب  تطلعــات  وتحقــق  الشــقيقة 
الخليجيــة  للمبــادرة  وفًقــا  والتنميــة  باألمــن 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني 
وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلة وخاصة 
القــرار رقــم 2216 )2015(، وبمــا ينهــي كافــة 
أشــكال التدخــات التــي تهــدد وحــدة اليمــن 

وسامة أراضيه وجواره اإلقليمي.
وتطــرق المنــدوب الدائــم إلــى خطــر انتشــار 
اإلرهــاب فــي منطقة الشــرق األوســط، حيث 
أوضــح فــي بيانه أمــام المجلــس أن البحرين 
استضافت االجتماع الحادي عشر للمجموعة 
“داعــش”  تنظيــم  تمويــل  بمكافحــة  المعنيــة 

حيــث  الماضــي،  أبريــل   16-17 الفتــرة  فــي 
تمــت مناقشــة األخطــار الناجمــة عــن تحويل 
خــارج  اإلرهابيــة  الجماعــات  إلــى  األمــوال 
النظــام المالــي الحديــث، والــذي بــات يشــكل 
أحــد أهــم التحديات فــي ظل اعتمــاد تنظيم 
“داعــش” و”حــزب هللا” و”القاعــدة”، وغيرهــم 
اســتخدام  علــى  اإلرهابيــة  المنظمــات  مــن 
غيــر  بطــرق  وتخزينهــا  وتحويلهــا  األمــوال 

موقــف  الســياق  هــذا  فــي  وجــدد  شــرعية، 
البحريــن الثابــت فــي إدانــة اإلرهــاب بكافــة 
أشــكاله وصــوره، وأًيــا كان مكانــه ومرتكبــوه 
ودوافعــه، وعلــى التــزام المملكــة بالعمــل مــع 
المجتمــع الدولي لمواجهــة التحديات القائمة 
والناشئة، ومن أجل تسوية النزاعات بالطرق 
فــي  واالســتقرار  األمــن  لتحقيــق  الســلمية؛ 

المنطقة والعالم.
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Û  أعلــن وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بن عبد
451 شــخًصا اســتفادوا مــن  هللا آل خليفــة أخيــًرا، أن 
تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بدل حبسهم.

Û  هــذا النجــاح، تواكــب مــع األمــر الســامي لعاهــل البــاد
المفدى حفظه هللا ورعاه، بتثبيت جنسية 551 محكوما 
بقضايــا إرهابيــة وما فــي حكمها، بفرصة أعــادت الحياة 
هــراء  عــن  بعيــدة  ببدايــات جديــدة،  الميتــة،  لألجســاد 

األجنبي، وتجار الكلمة والموقف.
Û  هــذه المواقف المقــدرة من الدولة، والتي ُترســخ بنجاح

مفاهيــم التكافل االجتماعي، واحتضان أبناء البلد، ممن 
أخطــأوا بحقــه، وأدمــوه، ُتحّمــل - في المقابل - األســرة، 
مســؤوليتها  والمدنيــة،  والدينيــة  األهليــة  والجهــات 
وممارســاتهم،  وســلوكياتهم،  الشــباب،  تجــاه  الكاملــة، 

وأفكارهم، كيف يوجهونها، ولماذا، وألجل من؟
Û  الدولــة البحرينيــة، ومنــذ تأسيســها األول، ُعرفــت - وال

تــزال - بموطــن التعايش، واحتضان األديــان والطوائف 
دول  مــن  غيرهــا  بــه  ســبقت  رائــع  بمزيــج  والمذاهــب، 
باألســاس،  أنجحــه  مزيــج  وهــو  وتخطتهــم،  المنطقــة، 
ســالة آل خليفــة الكرام، بجعل البحريــن، واحة خصبة، 

ينعم فيها الجميع بأمن، وأمان، وتعايش.
Û  ،هذا الواقع الجميل، يواجه بشناعة، من إيران الفارسية

ومــن أذنابها فــي المنطقة، وفي العمق البحريني نفســه، 
بحرب ضروس أدمت ما أدمت، من أبناء الوطن، وليس 
اإليرانيين، وليس الحرس الثوري، بعد أن ُزرع مكًرا في 
قناعــات هــؤالء الضحايا، بأن التغيير ال يكون إال بالقوة، 

وبالساح، أي كان هذا الساح.
Û  كل المحطــات السياســية التــي مررنا بهــا، وباألخص في

العقديــن األخيريــن، أثبتــت تعنــت البعــض فــي إصــاح 
وضعهــم، وفــي إصــاح أفكارهــم المنحرفــة، والضالــة، 
يقابلهــا - بشــكل مغايــر - تســامح غير مســبوق من رموز 

الحكم، ومن أطياف المجتمع نفسه.
Û  ،هــذا التســامح يجــب أن ُينظــر له اليــوم، بشــكل واقعي

وُمقــدر، يغيــر بمفاهيمــه األفــكار الهدامــة؛ ألن القيــادة 
والوطــن وعروبتــه ووحــدة ترابــه، خــط أحمــر، ال نقاش 
فيــه، وال مســاومة عليه، ودونه األرواح، وســنظل كذلك 

دوًما.

البحرين وإيران 
الفارسية

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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ــل “يــغــضــب” ــي ــوك ــة... وال ــي ــان ــم ــرل الــنــفــيــعــي يــتــوعــد بــأســالــيــب ب
وافق المجلس على اقتراح برغبة بشــأن قيام الحكومة بدراســة موضوع الطلبة البحرينيين الحاصلين على شــهادات جامعية 

من جمهورية الصين، والتي لم يتم معادلتها في مملكة البحرين وإيجاد الحلول الالزمة.

واشــتعلت المناقشــة بين النائب إبراهيم النفيعي متوعدا بالرجوع 
ألدوات برلمانية أخرى لتصحيح أوضاع هؤالء الطلبة.

ومــن جهتــه، قــال النفيعي: “إن دراســة طلبة الطب فــي الصين كان 
خطــأ مــن وزارة التربيــة والتعليم، وهذول عيــال البحرين، وعيالك 

يا دكتور فوزي”.
وعقــب رئيــس اللجنــة الوطنيــة لتقويــم المؤهــات العلميــة فــوزي 
الجــودر علــى مداخلــة النفيعــي: “لــو عيالــي أنــا بطرشــهم جامعــة 
موصــى بهــا وضامــن بــأن لهــا قــرار وزاري”، ممــا اســتدعى رئيــس 
مجلــس النــواب فوزيــة زينل تهدئــة الوضع بالتــزام ممثل الحكومة 

قائلة: “ماله داعي نرد على بعض ... خلنا متصلين بالموضوع”.
وقــال الجــودر “تم تقييــم البرنامج من اختصاصيين واستشــاريين 
وفــي 2015 بإيقــاف المعادلــة، وحســب تقاريــر )نهــرا( أفــادت بــأن 
الطاب الذين تخرجوا في الصين يرســبون في امتحان الترخيص 

مرة ومرتين وثاث”.
وقال “من 2012 أوقفت مملكة العربية السعودية المعادلة للشهادة 

ومن ألتحقوا قبل التاريخ قد وافقت عليهم”.

وأضاف: من 2010 حتى اليوم عادلت اللجنة 84 مؤها من الصين 
فــي تخصصــات مختلفــة، ولــم تعادل 74  شــهادة؛ ألنهــا ال تتفق مع 

المعايير التي يتفق عليها مجلس دول التعاون.
التربيــة  أن وزارة  إلــى  الســلوم  أحمــد  النائــب  أشــار  ومــن جهتــه، 
والتعليم كانت تختم جداول طلبة الطب في الصين بعد كل فصل 
وذلك إلعطائهم المنحة، إذ يوجد نحو 63 طالبا يجب أن نساندهم 
الماضيــة  الســنوات  فــي  دراســته  إنهــاء  بعــد  منهــم  البعــض  كــون 

أصابتهم حالة نفسية.
نفســها  الصينيــة  الجامعــة  مــن  “هنــاك طبيبــان متخرجــان  وقــال: 

ويعملون في مجمع السلمانية”.
وطالــب النائــب عمار قمبر بإيجاد حلول جذرية لطلبة الصين أو أن 

يتم منحهم المجال لتقديم االمتحان.
وأضــاف النائــب فاضــل الســواد: أن األســباب “واهيــة” لعــدم قبــول 
األطبــاء، فيوجــد تقاريــر بــأن المحتــوى العلمــي لطلبــة الصيــن غير 
كافيــة، وأن الوكيــل يتكلــم بحســرة كأنــه يقــول “ياليــت مــا عادلنــا 

شهاداتهم”.
الجودر ورسالة إصدار إيقاف معادلة شهادات الطب بالصين

حصر تملك غير البحرينيين العقارات المبنية واألراضي
ــي 20 أرضــــا فـــي قــريــة ــب ــن ــري: لـــدي أدلــــة بــتــمــلــك أج ــ ــدوس ــ ال

وافــق مجلــس النــواب علــى مشــروع بقانــون نيابــي يهــدف إلــى منــع تمّلــك األجانب 
للعقــارات فــي المناطق الســكنية، وحصر تملكهــم على المناطق االســتثمارية، والذي 
يهدف إلى المساهمة في حل األزمة اإلسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار 

العقارات.

وأشــار النائــب عبــدهللا الدوســري إلــى أن 
هنــاك الكثير مــن األجانب تملكوا عقارات 
في قرى ولدي أدلة عن استماك األجانب 

لحوالي 20 قطعة أرض.
وقال “لدي ما يثبت أنه على أرض الواقع 
هنــاك مــن األجانــب مــن تملكــوا أراضــي 
النســيج  علــى  ســيؤثر  وهــذا  ســكنية، 
الديمغرافيــة  والتركيبــة  االجتماعــي 

لمملكة البحرين”.
عــن  ســلمان  عبدالنبــي  النائــب  وتســاءل 
التصنيفــات الســياحية للمناطــق، وكيفية 
تداخــل التصنيف الســياحي مع الســكني، 
إذ إن معظم الفنادق موجودة في الجفير 

وهي منطقة سكنية وسياحية.

ولفت النائب هشام العشيري إلى أن سعر 
العقــارات في القرى حاليا يضاهي أســعار 
الجديــدة، وفــي حــال  بالمــدن  العقــارات 
قمنــا بإقــرار القانون ســنقوم بحماية تلك 
القــرى مــن اســتماك األجانــب لهــا ورفــع 

األسعار فيها.
البحــر  عنــد  مخططــات  “هنــاك  وقــال 
يعطونهــا  ثــم  ومــن  األجنبــي  يشــتريها 

مكاتب بحرينية وتباع بسعر أغلى”.
وأضــاف النائــب عــادل العســومي “نريــد 
أي  مــن  الســكنية  األراضــي  نحمــي  أن 
تغييرات مستقبلية من خال قرار، وسط 
محدودية األراضي، وفي مملكة البحرين 
أصبحــت التصنيفــات المناطــق مختلطة، 

والمقتــرح  البحرينيــة،  الهويــة  وفقــدت 
سيحقق أهدافا إستراتيجية عدة”.

وقــال “ال يوجــد حاليــا بيــوت قيمتها أقل 
ألــف دينــار وال تحقــق طمــوح   100 مــن 

البحريني، فدولة الكويت الشقيقة قامت 
علــى مواطنيهــا  المناطــق  بعــض  بحصــر 
فقــط  إنمــا  األجنبــي  يدخلهــا  وال  فقــط 

للكويتي”.

العشيري وإسحاقي

“سيلفي” نيابي يجمع قمبر والكوهجي وزينل والسلوم ووزير المجلسين
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انتقــدت النائبــة زينــب عبداألميــر وزيــر اإلســكان علــى اختيــار مقاولين بنــاء المنازل 
التي تضررت من مياه األمطار. وقالت “هناك فساد يتحمله باسم الحمر بصفته وزير 
اإلســكان أو بصفتــه رئيــس مجلس المناقصات والمزايــدات”. ولفتت إلى أن “مقاولي 
وزير اإلسكان )مضروبين( والزم يتحاسب المقاول، وإذا ما تحاسب سنحاسب وزير 

اإلسكان في المشاريع اإلسكانية التي فشلت ولم تصمد ساعة واحدة”.
وقال النائب حمد الكوهجي إن بيوت اإلســكان الجديدة ســقطت في أول اختبار لها 
بعــد هطــول األمطــار. ورفــض الكوهجي توجيه االتهام والمســؤولية عــن تجمع مياه 
األمطار لوزارة األشغال، مؤكدا أن وزارة اإلسكان تتحمل المسؤولية كاملة، فهي من 
تختار المقاولين وتشيد المشاريع اإلسكانية بشكل كامل.  وأردف أن وزارة اإلسكان 
ال تملــك الحرص والشــدة المطلوبين لمحاســبة المقاولين، ولم نــر قط تحويل مقاول 
إلــى وزارة العــدل أو القضــاء.  وتابــع قائــا: إن وزارة اإلســكان تقر بتضرر 7 مشــاريع 
إســكانية مــن تجمــع ميــاه األمطــار، وهــذا يعنــي هــدرا للماييــن.  وقــال النائــب حمد 
الكوهجي: البد أن يعلم ســمو ولي العهد بما يحصل، فاألضرار تطال مشــاريع جديدة 

في قالي والبسيتين واللوزي.

النــواب عــن رفضــه واحتجاجــه، وإدانتــه واســتنكاره،  أعــرب مجلــس 
للبيان الصادر عن “مقتدى الصدر”، والذي يمثل إساءة مرفوضة لمملكة 
البحريــن وقيادتهــا، ويعــد تدخــا ســافرا فــي شــؤونها الداخليــة، وخرقا 
واضحــا للمواثيــق ومبــادئ القانــون الدولي، ويشــكل إســاءة إلى طبيعة 

العاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة.
 وقــال النائــب بــدر الدوســري “إن مــا صــدر عــن مقتــدى الصــدر يســيء 
للعاقة بين البلدين، وما يخرج من مواقف سلبية من بعض الشخصيات 

العراقية المعروفة يضر بمنطقة الخليج العربي”.
وأعــرب النائــب عبدالنبــي ســلمان عــن رفضــه تصريحــات الشــخصيات 
العراقيــة التــي تتعــرض لمملكــة البحريــن، مؤكــدا وقوفــه مــع القيــادة 
الرشــيدة. وأشــار النائــب محمــد السيســي إلــى أن جالة الملــك والقيادة 

الحكيمة خط أحمر وال نسمح ألي سياسي أن يمسها بتلميح أو كلمة.
إلــى ذلــك أكد النائب حمد الكوهجي أن المســاس بقيادة مملكة البحرين 

وعلى رأسها جالة الملك مرفوض من الجميع، مؤكدا أن ما قدمه جالة 

الملك في ســبيل الشــرعية والعروبة ونصرة القضايا العربية واإلسامية 

يعجز عنه أولئك الذين تطاولوا على البحرين.

بدر الدوسري

الكوهجي: تضرر 7 مشــاريع إسكانية من األمطار يسبب هدرا لألموال شعب البحرين ال يقبل المســاس بقيادته وشرعية الحكم

عبداألمير: سيتحاسب وزير اإلسكان بسبب المقاولين “المضروبين” نرفض التدخالت الخارجية واإلساءة للعالقات مع العراق

وفي بند ما يستجد من أعمال وافق مجلس النواب على االقتراح برغبة 
بصفــة االســتعجال بصــرف عيدية قدرها 500 دينار لكل أســرة بحرينية 

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأشــار وزيــر مجلســي الشــورى والنــواب إلــى أن تكلفة تطبيــق المقترح 
لجميــع العوائــل البحرينيــة لــن تقــل عن 90 مليــون دينــار، وأن الميزانية 

العامة للدولة لم تقر حتى اآلن.
واالقتصاديــة  الماليــة  الشــؤون  لجنــة  لــدى  زالــت  مــا  وقال:الميزانيــة 

ويفترض أن يحال المقترح إلى اللجنة المالية أوالً لدراسته.
فيما مرر أعضاء مجلس النواب االقتراح برغبة بصفة االستعجال بشأن 
مساواة المآتم والحسينيات بدور العبادة في تحمل التكلفة الكهربائية.

وأيد النواب المقترح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تغيير الدوام الرسمي 
خال شهر رمضان في الوزارات والهيئات الحكومية ليكون من الساعة 

الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
وفي بند آخر، وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم )57( لسنة 
2018م، بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقم )4( لســنة 2001م، 

بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

المقتــرح حوالــي 90 مليــون دينــار البوعينيــن: كلفــة 

500 دينار “عيدية” لكل أسرة بحرينية

ســجل مجلــس النــواب بجلســته العشــرين مــن 
دور االنعقــاد العــادي الســنوي األول مــن الفصل 

التشريعي الخامس اعتذار كل من: 

 ممدوح الصالح «

يوسف الذوادي «

المعتذرون

 تغطية الجلسة: مروة خميس

تصوير: رسول الحجيري

البحراني والكوهجي

ســحب مجلــس النــواب علــى اقتراح بتعديــل المادة )10( من المرســوم بقانون رقم )39( لســنة 
2002، بشــأن الميزانيــة العامــة إلــى اللجنــة لمدة أســبوعين؛ لمزيــد من الدراســة واالجتماعات 
التوافقيــة مــع الحكومــة؛ بطلــب من رئيس اللجنة المالية واالقتصادية علي إســحاقي. وأشــار 
النائــب محمــود البحرانــي إلى بعض الجهات والشــركات الحكومية قامت باالقتراض المباشــر 
مــن الصناديــق الخارجيــة مــن دون أن يتــم إدراج ديونهــا ضمــن رصيــد الديــن العــام المســجل 
بــوزارة الماليــة واألمــر الــذي ال يعكــس الصــورة الحقيقيــة لحجــم الديــن العــام. وقــال “كل مــا 
يؤســفني هــو كلمــة هذا ما اســتطعنا أن نحصيه مــن مبالغ الديون وااللتزامــات المترتبة، إذ إن 
وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء والشــركة القابضة للنفط والغاز قامت باقتراض بإجمالي 
مليــار و900 مليــون. نحتــاج إلى حوكمة جادة لوزارة المالية”. وبين أن القانون األســاس لتلك 
الشــركات ال يلزمها بإدراج أرباحها في الميزانية العامة وبالذات بعد التعديل األخير في العام 
2013 بإضافــة كلمــة “قــد” )نســبة من األرباح “قد” تــدرج في الميزانية العامــة(، فكانت القضية 

السابقة كم هي النسبة، وكلمة “قد” هي أموال المواطنين ولهم الحق في االستحقاق.

مســجل  غيــر  مليــون  و900  مليــار  إلــى  يصــل  اقتــراض  البحرانــي: 

طبخة “المالية” بشأن الميزانية العامة مازالت “َنّية”



عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شابة آسيوية “24 عاما – تعمل بمجال الدعارة”، تمكن ضباط الجمارك في المطار من العثور ضمن أمتعتها على كمية من المؤثر 
العقلــي “الشــبو” تقــدر بأكثــر مــن 160 جرامــا، وتصــل قيمتهــا الســوقية إلى أكثــر من 30 ألف دينــار، كانت قد خبأتهــا في علب بودرة األطفــال والكريمــات المرطبة وعلبة 
“فازلين”، واعترفت أنها جلبتها لمصلحة أخرى من جنسيتها ترأس شبكة الدعارة التي تعمل فيها ببالدها، وذلك بسجنها لمدة 5 سنوات وبتغريمها مبلغ 3000 دينار مع 

األمر بإبعادها نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.

حســبما  القضيــة  تفاصيــل  وتشــير 
أن  إلــى  القضيــة  بــأوراق  جــاءت 
كانــت  المخــدرات  مكافحــة  إدارة 
قــد تلقــت بالغــا مــن ضابــط جمــارك 
أفــاد فيــه  الدولــي،  البحريــن  بمطــار 
للمملكــة  المتهمــة  أنــه حــال وصــول 
قادمــة من بالدها شــك فــي أمتعتها، 
فتم تحويلها للمسار األحمر للتدقيق 
بتفتيشــها، وبالفعــل تمكن من العثور 
بحوزتهــا علــى علــب بــودرة أطفــال 
والفازلين وكريم مرطب، والتي تبين 
أنهــا تحوي بداخلها كميــة من المؤثر 

العقلــي “الشــبو” مكونــة مــن عــدد 5 
أكيــاس، تمــت تخبئتها فيهــا بطريقة 
بلــغ  المضبوطــة  الكميــة  وأن  فنيــة، 
وزنهــا اإلجمالــي 162 جرامــا، والتــي 
تقــدر قيمتها الســوقية بأكثــر من 30 

ألف دينار.
وبســؤال الشابة اآلسيوية حول تلك 
المضبوطــات، اعترفــت بأنهــا تتعاط 
الكميــة  تلــك  وأن  المــادة،  ذات  مــن 
بالدهــا،  فــي  ســيدة  مــن  اســتلمتها 
فــي  هنــاك  ســيطرتها  تحــت  تعمــل 
مجــال الدعارة، وأن األخيرة هي من 

طلبــت منهــا إدخــال هذه المــواد إلى 
البحريــن، إال أنهــا ال تعرف الشــخص 
الــذي سيســتلمها منهــا؛ كــون أنها من 
المفتــرض أن تتلقــى التعليمــات مــن 
تلك الســيدة بعد وصولها إلى مملكة 

البحرين.
العامــة  النيابــة  أحالتهــا  ذلــك  إلــى 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــا بتاريــخ 
جلبــت  أوال:   ،2018 ديســمبر   17
العقلــي  المؤثــر  اإلتجــار  بقصــد 
“الميتامفيتاميــن” فــي غيــر األحوال 

المرخص بها قانونا.

بقصــد  وأحــرزت  حــازت  ثانيــا: 
التعاطــي المؤثــر العقلي المذكور في 

غير األحوال المرخص بها قانونا.

5 سنوات آلسيوية حاولت تهريب “الشبو” بعلب

محرر الشؤون المحلية

احتفلت نقابة أســري العمالية بتكريم 
لهــذا  المجديــن  العمــال  مــن  عشــرة 
العــام بمشــاركة كال من مديــر اإلنتاج 
نيكــوالس ومدير خدمــات الموظفين 
إدارة  عــن  ممثــالً  بوشــهري  فيقــن 

الشركة.

 واختيــر العمــال المميزيــن المجديــن 
تميزهــم  نظيــر  مدرائهــم  قبــل  مــن 

وإثبات جدارتهم في العمل.
تــم تكريــم كل عامل من قبل مدير أو 
رئيــس دائرته،و ٌقدمــت دعوة لجميع 

العمال المكرمين ومدرائهم .

تكريم 10 عمال مجدين في “أسري”
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اعترفت بجلبها 
المؤثر العقلي 

لصالح أخرى ترأس 
شبكة دعارة

محافظ العاصمة يدشن “مًعا نهتم لدعم العمال”
الــــعــــالــــمــــي الــــــعــــــمــــــال  يــــــــــوم  بــــمــــنــــاســــبــــة   

بمناســبة يــوم العمــال العالمــي، دشــن محافــظ محافظــة العاصمــة الشــيخ هشــام بــن 
عبدالرحمــن آل خليفــة حملــة “مًعــا نهتــم لدعــم العمــال” التــي تقــام برعايــة محافظــة 
العاصمة وبتنظيم من شركة وان بحرين للضيافة بالتعاون مع مجموعة من الشركات 

والمؤسسات لدعم العمال بمواقع البناء.

المبــادرات  المشــاركة ضمــن  هــذه  وتأتــي 
المجتمعيــة التــي تحــرص المحافظة على 
تفعيلها؛ بهدف التواصل مع مختلف شرائح 
التواصــل  لمــد جســور  المجتمــع وتعزيــًزا 
الميــاه  توزيــع  الحملــة  شــملت  إذ  معهــم، 
والفواكــه علــى العمــال. كمــا تأتــي الحملــة 
التــي أقيمت منطقة الجفير إيماًنا من دور 
المحافظة بإشــراك األفراد والجماعات في 
األنشطة والبرامج في مختلف المناسبات 
الصبغــة  ذات  والموضوعــات  والقضايــا 
المنــاط  الــدور  مــن  انطالقــا  االجتماعيــة 

بالمحافظة بوصفها جهة يناط إليها إقامة 
فئــة  المحافظــة  تولــي  إذ  تشــاركي،  نهــج 
العمــال أهميــة كبيــرة مــن خــالل إقامتهــا 
عــدة برامــج تواصليــة ترمــي إلــى تحقيق 
الفئــة.  لهــذه  وتوعويــة  تثقيفيــة  أهــداف 
بحريــن  وان  شــركة  الحملــة  بهــذه  شــارك 
للضيافــة، إضافة إلى بليفيلد برجر، مطعم 
 UFCفخــر الدين، نومــاد أوربان إيتيري، و
GYM، مركز الراية للتسوق، وان بافيليون 
للشــقق  جوفيــر  وان  التنفيذيــة،  للشــقق 

التنفيذية، فالكون اكسبريس مينتنانس.

المنامة - محافظة العاصمة

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى معاقبة شــاب )29 عاما( مدان بســرقة 4000 دينار من إحدى شــركات 
الصرافــة بمنطقــة مدينــة عيســى، وتــم القبض عليــه حال وصوله لدولــة خليجية والتي ســلمته للمملكــة، ويحمل رصيد 
أســبقيات بلــغ أكثــر مــن 35 قضيــة تتمثــل في الســرقة وتعاطي المــواد المخدرة واالعتــداء على الغير، بســجنه لمدة 10 

سنوات، ورفضت طلبه باستبدال العقوبة؛ لعدم وجود أي موجب لالستجابة إلى طلبه.

الفــرع  للشــرطة مــن مديــر  بــالغ  كان ورد 
تعــرض  والــذي  الصرافــة  لشــركة  التابــع 
للســرقة، جاء فيه أن شــخصا ملثما اقتحم 
المحل بمجرد أن تم فتح الفرع صباح يوم 
أحــد  ناحيــة  الماضــي، وتوجــه  يونيــو   10
األبــواب فــي المحــل، وعندما منعــه اعتدى 
عليــه بالضــرب بواســطة لــوح من الخشــب 
على ســاقه مرات عدة، وطلب منه تسليمه 

المبالغ المالية التي بحوزتهم.
إلــى  حينهــا  توجــه  الجانــي  أن  وأضــاف 
األخــرى  هــي  وهددهــا  الموظفــات  إحــدى 

بالضرب إن لم تســلمه األموال، فلم تســلمه 
ولكنــه ســألها عــن مــكان تواجدهــا، ففتــح 
أحــد األدراج واختلــس قرابــة 4000 دينار، 

وخرج من المكان.
وأفاد المجني عليه )آســيوي الجنسية( بأنه 
حــاول اللحــاق بالجانــي إال أن األخير دفعه 
بيــده فســقط علــى األرض، وركــب الجانــي 
فــي ســيارته التــي كانــت متوقفــة بجــوار 

المحل وفي وضع التشغيل، والذ بالفرار.
وتمكنت الجهات األمنية من خالل التحري 
عن الســيارة من التوصل لهوية المســتأنف، 

بعــد أن ثبــت وجود الســيارة بجــوار منزله، 
والذيــن اكتشــفوا أن غــادر في نفــس اليوم 
إلــى دولــة خليجية، فتــم اســتدعاء عائلته 
للتحقيــق معــه، وفــي تلــك األثنــاء اتصــل 
بوالدتــه واعتــرف إليهــا بالواقعــة، وعندمــا 
تحدثــت الشــرطة معه عبــر الهاتف اعترف 
وأبــدى  الواقعــة،  عــن  ســؤاله  عنــد  كذلــك 
للشــركة  المبلــغ  باقــي  إلعــادة  اســتعداده 

وتقديم االعتذار للموظف المجني عليه.
فأبلغت السلطات األمنية الجهات الرسمية 
أنــه مطلــوب الرتكابــه  بالدولــة الخليجيــة 

مــن  تمكنــت  والتــي  البــالد،  فــي  جريمــة 
القبض عليه وإعادته إلى المملكة.

بمعرفــة  المســتأنف  مــع  التحقيــق  وخــالل 
منســوب  هــو  بمــا  اعتــرف  العامــة  النيابــة 
إليــه، وقــرر أنــه قبــل الواقعــة بيــوم واحــد 
حصلــت مشــكلة فيمــا بينــه وأفــراد عائلتــه 
خــالل تناولهــم وجبــة الفطــور، مشــيرا إلى 
أنــه دائما ما يتعرض لالنتقادات من عائلته 
كونه كثير المشــاكل؛ ألنــه يحاول التخلص 
التــي  المخــدرة  المــواد  مــن اإلدمــان علــى 

يتعاطاها.
ولفــت إلــى أنه بعد تلك المشــكلة دخل إلى 
غرفتــه وجــاءت لــه فكــرة ســرقة أي محــل 
يشــاهدها،  التــي  األفــالم  تشــبه  بطريقــة 
وبالفعــل اشــترى قناعــا ومالبــس جديــدة 
الخاصــة  األرقــام  لوحــات  بإزالــة  وقــام 
بســيارة شــقيقته الكبــرى، وحمــل معه لوح 

من الخشب، وخطط لسرقة محل الصرافة 
عبــر انتظــار وصــول موظفيــن المحــل منذ 
الصبــاح الباكــر، حيــث قــرر الهجــوم عليهم 
بعد فتح المحل مباشــرة، وتمكن من خالل 
تلك العملية من سرقة األموال والتي كانت 

من فئات مختلفة من الدنانير البحرينية.
رمــى  الجريمــة  ارتــكاب  بعــد  وأوضــح 
المالبــس الخاصــة بهــا فــي حاويــة قمامــة 
ســيارة  أرقــام  لوحــات  تركيــب  وأعــاد 
ثالجــة  فــي  األمــوال  وأخفــى  شــقيقته، 
غرفتــه، وبــدأ فــي التفكيــر باألمــر، وحينهــا 
خطرت له فكرة الهروب إلى دولة خليجية 
قبــل القبــض عليــه، فيمــا طلب من شــقيقه 
توصيله إلى المطار مدعيا إليه أنه سيكمل 

عالج إدمانه من المخدرات فيها.
وقــال إنــه مــا إن وصــل إلــى تلــك الدولــة 
الخليجيــة توجــه برفقــة أصدقــاء لــه فيهــا 

إلــى االعتــكاف فــي أحــد المســاجد هنــاك، 
لكــن عندمــا اتصلــت بــه شــقيقته وأبلغتــه 
أنهــا ووالدتــه في مركــز الشــرطة للتحقيق 
معهــم عــن معرفتهم ارتكابه لواقعة ســرقة 
محــل الصرافة شــعر بالنــدم على ما ارتكب 
من جرم، وأبدى اســتعداده إلعادة األموال 
المســروقة، مشــيرا إلى أنه اشترى بها فقط 

ريموت لسيارة شقيقته.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  وأحالتــه 
اعتبــار أنــه بتاريــخ 10 يونيو 2018، ســرق 
األمــوال المملوكة لشــركة الصرافة المجني 
عليهــا بطريق اإلكراه الواقــع على الموظف 
المجنــي عليــه بعــد أن قــام بالتعــدي عليــه 
بواســطة لوح خشبي وأحدث به اإلصابات 
الموصوفــة في التقرير الطبي وتمكن بتلك 
الوســيلة مــن االســتيالء علــى المســروقات 

والفرار بها.

ــة ــي ــج ــي ــل الـــــــمـــــــدان قــــــــرر االعـــــتـــــكـــــاف بـــمـــســـجـــد فــــــي دولــــــــــة خ

تأييــــد السجــــن 10 سنــــوات لســـــارق “الصـــراف”

بــرأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى شــقيقين )29 و33 عامــا( مما نســب إليهما من اتهــام بقتل مقترن بجنحة الســرقة بحق بائع 
مخــدرات )57 عامــا(، فضــال عــن ضربهمــا آخريــن بوقائــع مختلفة مســتغلين عدم قــدرة المجني عليهــم تقديم بالغــات ضدهما؛ كون 
أن الوقائــع تكــون ضمــن عمليــات بيــع لممنوعات وقد تعــرض الضحايا للمحاكمــة الجنائية، واســتبدلت اتهامها إلى الســرقة باإلكراه 
وعاقبتهما بالسجن لمدة 15 سنة عنها، كما عاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة وبتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي.

أنهــا  حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقــررت 
تتشــكك حــول اتهامهمــا بقتــل المجنــي عليــه؛ 
ألنهــا تــرى أن للواقعــة صــورة أخــرى غيــر تلــك 
التــي أحيــل بهــا المتهمين؛ لما داخلهــا من ريبة، 
ممــا تتشــكك معــه فــي صحــة إســناد التهمــة؛ 
ألن الثابــت بتقريــر الطبيــب الشــرعي أنــه أفــاد 
بــه بتعــذر تحديــد ســبب الوفــاة المباشــر فنيــا، 
بجثــة  الــرأس  إصابــة  أن  إلــى  يعــود  والســبب 
المتوفــى ليــس مــن شــأنها إحــداث الوفــاة، أمــا 
إصابــة عنقــه فقد تحدث بســبب الضغــط عليها 
غالبا، كما أن كسر العظم الالمي قد يكون سببه 

الحــق للوفــاة أثنــاء نقــل الجثة التي تــم العثور 
عليها بحوالي شهر بعد حصول الواقعة وكانت 
متحللــة، ممــا ال يســتطيع معــه الجــزم بحــدوث 

كسر العظم قبل أو بعد الوفاة.
للمحكمــة  التفاصيــل حســبما أحيلــت  وتتمثــل 
فــي عثــور الجهــات األمنيــة علــى جثة شــخص 
في منــزل مهجور بمنطقــة القضيبية، وبجواره 
المبدئــي  وبالكشــف  بالمخــدرات،  ملوثــة  إبــرة 
عليها اتضح وجود إصابة بالرأس ما يشير إلى 
وجود شبهة جنائية، وقد تعرف شقيق المجني 
عليه على الجثة، وقال إن المجني عليه أعزب، 

وأن آخــر مرة شــاهده فيها كانــت منذ 19 يوما، 
كمــا أنــه تعــرف علــى مقتلــه مــن خــالل وســائل 
التواصــل االجتماعــي. وبالتحــري عــن مرتكــب 
الواقعــة تبيــن أنــه المتهمــان، إذ إنهمــا اتفقــا مع 
المجنــي عليه على شــراء المخــدرات منه وعند 
لقائهــم ســرقوها منــه واعتــدوا عليــه بالضــرب، 
وأنهمــا تعرفــا عليه قبل 3 أســابيع مــن الواقعة، 
كمــا أنهمــا يتعامالن مــع عدد كبير مــن مروجي 
المــواد المخدرة، ويعتــدون عليهم بالضرب بعد 
إتمام عمليات شــراء المــواد المخدرة؛ ليتمكنوا 
مــن الهــرب دون دفــع قيمتهــا، مســتغلين عــدم 

التقــدم ببالغات ضدهم من مروجي المخدرات 
خوفا من الوقوع في قبضة األمن.

وأســفرت التحريــات عن أنهما فــي يوم الواقعة 
اتصال بالمجني عليه لشراء المخدرات، والتقوا 
إلــى  واســتدرجاه  القضيبيــة،  منطقــة  فــي  بــه 
المهجــورة، وفيــه اعتديــا عليــه  أحــد األماكــن 
حتــى أزهقا روحه وســرقا مــا بحوزته من مواد 

مخدرة وهاتفه النقال.
وفعــال اعتــرف المتهمــان عقــب القبــض عليهمــا 
أنهما يحوزان المخدرات التي ســرقاها والمواد 

التي استخدموها في ارتكاب الواقعة.
اعتــادا  وشــقيقه  أنــه  األول  المتهــم  واعتــرف 
شــراء المــواد المخــدرة واالعتداء علــى بائعيها 
علــى  الحصــول  بغــرض  عليهــا  الحصــول  بعــد 
األمــوال التي دفعوها لهــم، نافيا أنهما يتاجران 

بالمخدرات وإنما التعاطي فقط.
لكــن أنكــر في الوقت ذاته قتلهما للمجني عليه، 

مدعيــا أن األخيــر وبعــد تعاطيهــم للمخــدرات 
فــي المنــزل المهجور ســقط جراء جرعــة زائدة 
تناولهــا مــن المخــدرات وتوفــي في الحــال من 
دون االعتداء عليه. كما أثبت الطبيب الشرعي 
بجلســة  المحكمــة  أودعــه  الــذي  تقريــره  فــي 
سابقة أنه توجد صعوبة في الجزم حول سبب 
الوفــاة نظــرا للحالــة التي وجدت عليهــا الجثة، 
إال أن األرجــح أن الوفــاة جاءت بســبب اعتداء 
علــى رأس المجنــي عليهــا بالضــرب بشــكل أدى 

لإلصابات الموجودة بالرأس.
الشــقيقين  أحالــت  قــد  العامــة  النيابــة  وكانــت 
للمحاكمــة بعدمــا وجهت لهما أنهمــا في غضون 
العــام 2018، أوال: قتــال المجنــي عليــه عمدا مع 
ســبق اإلصــرار والترصد بعد أن بيتــا النية على 
قتــل المجنــي عليــه وأتيــح لهما الوقــت الكافي 
للتفكيــر فــي ارتــكاب الجريمــة ثــم صممــا علــى 
الفكــرة مســتغلين طبيعة ظــروف الواقعة كون 

المجني عليه لم يستطع الدفاع عن نفسه فقاما 
باالعتــداء عليــه بالضــرب وأحدثا بــه اإلصابات 
اقترنــت  وقــد  الطبــي  بالتقريــر  الموصوفــة 
جريمتهما بجنحة الســرقة حيث إنهما في ذات 
المــكان والزمــان ســرقا المنقــول المبلــغ النقــدي 

المملوك للمجني عليه.
ثانيــا: المتهــم الثانــي: حاز وأحرز مــواد مخدرة 

في غير األحوال المرخص بها قانونا.
لكــن المحكمــة غيرت قيــد ووصــف االتهام إلى 
أنهمــا ســرقا المنقــوالت المملوكــة للمجني عليه 
وذلــك بطريــق اإلكراه بعد أن اســتدرجاه لمكان 
مجهول وتعدى عليه األول بالضرب على رأسه 
بجســم صلب بقصد الحصول على المسروقات 
والفرار بها فأحدثا اإلصابات الموصوفة بتقرير 
الطــب الشــرعي، كمــا أســندت للثانــي تهمــة أنه 
حــاز وأحــرز بقصــد التعاطــي مــادة المورفيــن 

المخدرة والمؤثر العقلي الشبو.

ــراه ــاإلكـ ــه بـ ــت ــرق ــس ــد وأدانـــتـــهـــمـــا ب ــم ــع ــل ال ــت ــق ــن ال ــا مـ ــم ــه ــرأت ــمــحــكــمــة ب ال

شقيقـــــان يتخلصـــــان مـــن بائــــــع مخـــــــدرات

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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بانخفاض بلغ 98 % على أســاس سنوي... وتغييرات باإلدارة التنفيذية

أرباح “ألبا” للربع األول 2019

حققــت شــركة ألمنيــوم البحريــن “ألبــا” إجمالي أربــاح بقيمة 0.850 مليون دينار)2.3 مليون دوالر( فــي الربع األول 2019 مقابل إجمالي أرباح بلغ 40 مليــون دينار)106.3 مليون دوالر( 
للربع األول 2018، أي بانخفاض بلغ 98 % على أساس سنوي. وفيما يتعلق بإجمالي المبيعات/ اإليرادات، حققت الشركة 203.5 مليون دينار )541.3 مليون دوالر( خالل الربع األول 
لعام 2019، مقابل 221.3 مليون دينار )588.5 مليون دوالر( خالل الربع األول لعام 2018، بانخفاض بلغ 8 % على أساس سنوي. وبلغت خسائر السهم الواحد خالل الربع األول لعام 

2019 ما قيمته 11 فلًسا، مقابل ربحية السهم بقيمة 24 فلًسا للسهم الواحد خالل الربع األول لعام 2018.

 وتأثــرت إيــرادات وأربــاح الشــركة خــال 
الربع األول 2019 بشكل أساسي بانخفاض 
أســعار األلمنيــوم في بورصة لنــدن للمعادن 
علــى   %  14 بلــغ  انخفاًضــا  ســجلت  التــي 
أســاس ســنوي )1,859 دوالر /  طــن خــال 
الربــع األول 2019 مقابل 2,159 دوالر/  طن 
خــال الربــع األول 2018(، واالرتفــاع غيــر 
المســبوق فــي أســعار األلومينــا )21 % مــن 
ســعر األلمنيــوم فــي بورصــة لنــدن للمعادن 
 18 2019 مقابــل  لعــام  الربــع األول  خــال 
% مــن ســعر األلمنيــوم فــي بورصــة لنــدن 

للمعادن خال الربع األول 2018(. 
وأعلنــت الشــركة عــن صافي خســائر بقيمة 
دوالر(  مليــون   42( ي  دينــار  مليــون   15.8
مقارنــة بصافــي أربــاح بقيمــة 33.9 مليــون 
دينــار )90 مليــون دوالر( للربع األول 2018، 
مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 147 % على 

أساس سنوي. 
وبلــغ إجمالــي أصــول الشــركة حتــى تاريخ 
31 مــارس 2019 ما قيمته 2,259.9 مليون 
دينــار مقابــل 2,208.7 مليــون دينــار حتــى 
تاريــخ 31 ديســمبر 2018، مســجاً ارتفاًعــا 
بنســبة 2 % علــى أســاس ســنوي. كمــا بلــغ 
إجمالــي حقــوق المســاهمين حتــى تاريــخ 
31 مــارس 2019 ما قيمته 1,057.8 مليون 
1 % وذلــك  بلــغ  بانخفــاض ســنوي  دينــار، 
 31 حتــى  دينــار  مليــون   1,073.5 مقابــل 

ديسمبر 2018.

أبرز أحداث الشركة خالل الربع األول

- التحســين المســتمر لمســتوى السامة في 
المصنع مع انطاق حملة “بوابة السامة”

- بلغت األرباح المحققة من مشــروع تايتن 
– المرحلة الرابعة 9 مايين دوالر 

- ارتفــع حجــم المبيعــات بنســبة 2 % علــى 
أساس سنوي )257,113 طن متري( وارتفع 
أســاس  علــى   %  5 بنســبة  اإلنتــاج  كذلــك 

سنوي )272,707 طن متري(

- تــراوح معــدل مبيعــات القيمــة المضافــة 
عنــد 52 % مــن إجمالــي الشــحنات خــال 

الربع األول
- إنجــازات مشــروع خــط الصهــر الســادس 

للتوسعة:
- مصهر الخط الســادس: 50 % من الطاقة 
اإلنتاجية لخط الصهر السادس تم تشغيلها 
بالكامــل )212 خليــة صهــر مــن أصــل 424 

خلية صهر( بتاريخ 18 أبريل 2019
- بلغت نسبة اإلنجاز العام في مصهر الخط 

السادس 88 %
العــام  - مشــروع توســعة الطاقــة )اإلنجــاز 
فــي محطــة الطاقــة 5: 89 %، وفــي نظــام 

التوزيع الكهربائي 97 %(.

ا” بالوكالة  البقالي “تنفيذيًّ

مطلع أغسطس

 إلــى ذلــك، وافــق المجلس علــى التغييرات 

ضمــن  التنفيذيــة  اإلدارة  فــي  المقترحــة 
خطة اإلحال المســتمرة في الشركة، حيث 
ســيتنحى الرئيــس التنفيــذي الحالــي تيــم 
مــوري عن منصبه بتاريــخ 31 يوليو 2019، 
لينتقــل للواليــات المتحــدة، وعليــه ســيتم 
تعيين نائــب الرئيس التنفيذي الحالي علي 
البقالــي ليشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي 
بالوكالــة للشــركة اعتبــاًرا مــن 1 أغســطس 
2019. وســيواصل موري العمل مع الشركة 

كمستشار لرئيس مجلس إدارة ألبا.
وقــال رئيــس مجلس اإلدارة الشــيخ دعيج 
بــن ســلمان آل خليفــة “أود أن أشــكر مــوري 
خدمــة  فــي  قدمهــا  التــي  الســنوات  علــى 
الشركة. فعلى مدى السبع سنوات الماضية، 
جــذري  تغييــر  إحــداث  فــي  مــوري  نجــح 
لثقافــة الســامة فــي الشــركة. كمــا كان لــه 
دور محوري في نجاح مشروع خط الصهر 
الســادس للتوســعة، والذي بدأ تشــغيله قبل 
الموعد المحدد في ديسمبر الماضي. ونحن 

نتمنــى للســيد مــوري كل النجــاح والتوفيق 
وهو يســتعد لانضمــام لعائلته. وانتهز هذه 
الفرصــة أيًضــا لتهنئــة البقالــي علــى تعيينه 
ا بالوكالة للشــركة، فهو يتمتع  رئيًســا تنفيذيًّ
فــي  العمــل  مــن  طويلــة  ســنوات  بخبــرة 
المناصــب القياديــة في الشــركة، كمــا أتطلع 
لتحقيق االنتقال السلس للمرحلة القادمة”.

 مــن جهتــه، قــال مــوري “علــى الرغــم مــن 
تراجــع مســتوى الســوق وانخفــاض أســعار 
بورصــة لنــدن للمعــادن، إال أن “ألبــا” تواصل 
التفــوق علــى نظرائهــا في الصناعــة. ونحن 
نهــدف لانتهــاء مــن التشــغيل الكامل لخط 
الصهر الســادس خــال الربــع الثالث 2019، 

مما سيعّزز أرباحنا بشكل كبير”.
اجتمــاع  عقــد  الشــركة  إدارة  وتعتــزم   
هاتفــي غدا الخميــس 2 مايو 2019 لتقديم 
خــال  للشــركة  الماليــة  النتائــج  ومناقشــة 
الربــع األول 2019، باإلضافــة إلــى تحديــد 

أولويات الشركة لما تبقى من العام.

عسكر - ألبا

اجتماع مجلس إدارة “ألبا”

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلــن مصرف البحريــن المركزي بأنه تمت 
تغطيــة اإلصــدار رقــم 1753 مــن أذونــات 
وتبلــغ  األســبوعية.  الحكوميــة  الخزانــة 
لفتــرة  دينــار  مليــون   70 اإلصــدار  قيمــة 
استحقاق 91 يوًما تبدأ فـي 1 مايو 2019 
بلــغ  كمــا   ،2019 يوليــو   31 فــي  وتنتهــي 
معــدل ســعر الفائــدة علــى هــذه األذونــات 
 % 3.46 الفائــدة  3.32 % مقارنــة بســعر 
لإلصدار الســابق بتاريــخ 24 أبريل 2019. 
وبلغ معدل ســعر الخصــم 99.167 % وتم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 99.161 
% علًمــا بأنــه قــد تمــت تغطيــة اإلصــدار 

بنسبة 272 %.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

سنغافورة/ لندن - رويترز

تجــاوزت أســعار النفــط 73 دوالًرا أمس 
الثاثــاء مــع دعــوة زعيــم المعارضة في 
حكــم  إلنهــاء  لدعمــه  الجيــش  فنزويــا 
قالــت  أن  وبعــد  مــادورو،  نيكــوالس 
المنتجيــن  بيــن  اتفاًقــا  إن  الســعودية 
لخفض اإلنتاج قد يتّقرر تمديده لما بعد 
يونيــو إلــى نهايــة 2019. وبــدا الموقــف 
فــي فنزويــا، عضو أوبــك التي تضررت 
عقوبــات  بســبب  النفطيــة  صادراتهــا 
مضطرًبــا  اقتصاديــة،  وأزمــة  أميركيــة 

أمس الثاثاء. 
مــن  الســعودية  التصريحــات   وجــاءت 
وزيــر الطاقــة خالــد الفالح رغــم مطالب 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب لزيادة 
اإلنتــاج لتعويض نقــص اإلمداد المتوقع 
جــراء تشــديد العقوبــات التــي تفرضهــا 

الواليات المتحدة على إيران.
 وقــال أوليفييــه جاكــوب المحلــل لــدى 
بتروماتركــس ”هنــاك ارتفــاع حتى دون 

فنزويا نظًرا لتصريحات الفالح“.
وفــي الســاعة 1143 بتوقيت جرينتش، 
كانــت العقــود اآلجلــة لخــام برنــت عنــد 
73.08 دوالر للبرميــل، مرتفعــة 1.44 % 

عن أحدث إغاق لها.
وســجلت عقــود الخــام األميركــي غــرب 
تكساس الوســيط 64.42 دوالر للبرميل 

بارتفاع 1.45 %.
فــي  االســتقرار  عــدم  مــن  وبالرغــم 
االقتصــاد العالمــي، قفــز النفــط حوالــي 
40 % منــذ ينايــر مدعومــة بتخفيضات 
البلــدان  تقودهــا منظمــة  التــي  اإلمــداد 

المصدرة للبترول )أوبك(.

النفط فوق 73 دوالًرا للبرميل

األربعاء 1 مايو 2019 
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2.3
دوالر مليون 

وزير المالية السابق: تكوين بيئة قادرة لمواجهة التحديات
ــة ــي ــط ــف ــن ــارات غـــيـــر ال ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــز الـ ــ ــزي ــ ــع ــ ــاع الـــتـــعـــلـــيـــم وت ــ ــط ــ ــم ق ــ ــدع ــ دعــــــا ل

اســتضافت شــركة فلك لالستشــارات ضمن لقائها التنفيذي الربع سنوي في غداء عمل 
وزير المالية السابق، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بحضور عدد من رواد األعمال 
فــي كابيتــال كلوب بالمنامة. وتحدث الشــيخ أحمد بن محمــد، عن أبرز التحديات التي 
واجهتــه فــي عملــه وزيــًرا للمالية، مؤكــًدا أهمية تكويــن بيئة عمل قــادرة على مواجهة 
بالمرونــة  تتســم  والمصرفيــة  الماليــة  الســوق  فــي  التطــورات  ومواكبــة  التحديــات 

والتواصل والتعاون.

وكشــف وزيــر الماليــة الســابق عــن التحديــات 
الكبيــرة التــي واجهتــه فــي عملــه بعــد األزمــة 
المالية العالمية، واصًفا إياها بأنها كانت مرحلة 
صعبــة تمكنــت البحريــن مــن تجاوزهــا بفضــل 

جودة ظروفها ومؤشراتها آنذاك.
 وأوضــح أن البحرين كانت من الدول الســباقة 
لدراســة مســتقبل العلــوم االقتصاديــة والمالية 
الجهــات  بيــن  مثمــر  تعــاون  عبــر  والمصرفيــة 
الرســمية ذات العاقــة من أجل مســتقبل زاهر، 
القــوة  علــى  المحافظــة  علــى ضــرورة  مشــدًدا 

أجــل  مــن  التحديــات  مواجهــة  فــي  والصبــر 
كفــاءة أعلــى مــن دون التأثير ســلًبا فــي إيصال 

الخدمات األساسية المناطة بعمل الوزير. 
 ولفت الشــيخ أحمد بن محمد في هذا الســياق 
مجلــس  مــع  بالتعــاون  الماليــة  وزارة  أن  إلــى 
التنمية االقتصادية ومصرف البحرين المركزي 
عمــل  فــي  البحريــن  وصناعــة  تجــارة  وغرفــة 
متواصــل ودؤوب لجــذب المســتثمرين وتهيئة 
بيئــة عمــل تدعــم رواد األعمــال وتشــجع علــى 

ا.  ا وخارجيًّ تنمية أعمالهم داخليًّ

عدم تأخير المدفوعات 

المستحقة لـ ”الخاص”

 وأكــد حــرص حكومــة البحريــن علــى عــدم 

تأخير المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص 

انطاًقــا مــن العمــل الدقيق والمــدروس عند 
وضــع الميزانيــة العامــة للدولــة الــذي يوائــم 
بين اإليرادات والمصروفات، منّوًها في هذا 
الصــدد بدور ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الذي يدعم ويســاند العمل الحكومي بشــكل 

مهم وحيوي.
المســتقبل  إلــى  بنظرتــه  يتعلــق  وفيمــا   
االقتصــادي لــدول الخليج عموًمــا وللبحرين 
خصوًصــا، دعــا الشــيخ أحمــد لدعــم قطــاع 
لمواكبــة  مخرجاتــه  وتعزيــز  التعليــم 
التطــورات ولتعزيــز الخيــارات غيــر النفطية 
فــي االقتصــادات الخليجية، مؤكــًدا ضرورة 
جميــع  وتطويــر  لتنميــة  العمــل  مواصلــة 
الخدمــات المحليــة مــن أجــل دعــم العمليــة 
وجــذب  البــاد  فــي  الشــاملة  التنمويــة 

االستثمارات األجنبية. 
ضــرورة  ارتــأى  محــاور  ثاثــة  حــّدد  كمــا   
لتعزيــز  وتنميتهــا  وتطويرهــا  بهــا  االهتمــام 
االقتصــاد الوطنــي؛ وهــي: القطــاع الصحي، 
و  bwallet مثــل  الاســلكي  الدفــع  وقطــاع 
إلــى  باإلضافــة   ،max walletو  viva cash
وكفــاءات  خبــرات  مــن  المثلــى  االســتفادة 

المتقاعدين. 
 وتبادل وزير المالية السابق مع رواد األعمال 
حــول  والمرئيــات  التصــورات  الحاضريــن 
وتحدياتهــا  ومســتقبلها  البحرينيــة  الســوق 
وحــول مخرجــات التعليــم ومــدى مواءمتها 
الجميــع  وأكــد  العمــل،  ســوق  الحتياجــات 
ضــرورة العمــل المشــترك لخدمــة االقتصــاد 
الوطنــي عبر الشــراكة الفاعلــة بين الحكومة 

والقطاع الخاص. 
فــي  لاستشــارات  فلــك  شــركة  ــل  ومثَّ  
التنفيــذي  الرئيــس  مــن:  كل  العمــل  غــداء 
واالستشــاري  القصيبــي،  ســهيل  للشــركة 
تهانــي  واالستشــارية  عبدالصالــح،  محمــد 
حاجــي،  إيمــان  واالستشــارية  عبدالجليــل، 
فيمــا حضــر الغداء العضــو المنتدب بمجلس 
التنميــة االقتصاديــة، ســايمون جالبن وعدد 

من رواد األعمال.

ضاحية السيف - فلك لالستشارات

الحضور في الفعالية

ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات وطنية المنشــأ بنســبة 9 %، إذ بلغت 587 مليون دينار بالربع األول 2019 مقابل 538 مليون 
دينــار لنفــس الربــع مــن العــام الســابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشــر دول ما نســبته 82 % من إجمالي حجــم الصادرات، 
بينمــا مجمــوع بقيــة الــدول ال تتجاوز نســبتها 18 %، وذلــك وفًقا لتقرير هيئــة المعلومات والحكومــة اإللكترونية إلحصاءات 

التجارة الخارجية.

مــن  األولــى  المرتبــة  الســعودية  واحتلــت   
الـمنـــشأ  وطـنيـــة  الصــادرات  حجــم  حيــث 
الـبـالـغـــة 139 مليون دينــار، وتليها اإلمارات 
بقيمــة 95 مليون دينار، بينما تأتي الواليات 
المتحــدة األميركيــة في المرتبــة الثالثة من 
حيــث حجــم الصــادرات البالغــة 74 مليــون 

دينار.
المنشــأ  وطنيــة  الصــادرات  صعيــد  وعلــى 
الحديــد  خامــات  تأتــي  الســلع،  حســب 
ومركزاتها مكتلة كأكثر السلع تصديًرا خال 
الربع األول 2019، وبلغت قيمتها 83 مليون 
دينــار، وتأتي في المرتبة الثانية أســاك من 

األلومنيــوم التــي بلغــت قـــيمتها 44 مليــون 
دينــار، وتليهمــا فــي المرتبــة الثالثــة خائط 
مــن األلومنيوم الخام التي بلغت قيمتها 26 

مليون دينار.
فقــد  التصديــر،  إعــادة  يخــص  فيمــا  أمــا   
ارتفعــت قيمــة إعــادة التصديــر بنســبة 66 
%، إذ بلغــت 196 مليــون دينــار مقابــل 118 
مليــون دينار لنفــس الربع من العام الســابق، 
ويمثــل مجمــوع أهم عشــر دول مــا تتجاوز 
إعــادة  حجــم  إجمالــي  مــن   %  84 نســبته 
التصديــر، أمــا بقيــة الــدول فنصيبهــا 16 % 

فقط من حجم إعادة التصدير.

 وتأتــي الـسـعـوديـــة فــي المرتبــة األولى من 
حيــث حجــم إعــادة التصـــدير الــذي بـلغـــت 
50 مليــون دينــار وتليهــا اإلمــارات  قيـــمته 
بقيمــة 40 مليــون دينــار، ثــم تأتــي الصيــن 
فــي المرتبــة الثالثة، التي بلغــت قيمة إعادة 

تصديرها 26 مليون دينار.
مــن  الســلع  أكثــر  الجيــب  ســيارات  وتعتبــر 
حيــث إعــادة التصديــر، وبلغــت قيمتهــا 24 
الثانيــة  المرتبــة  فــي  تليهــا  دينــار،  مليــون 
خامــات الحديــد ومركزاتهــا وتصــل قيمتهــا 
أجــزاء  وتحتــل  دينــار،  مليــون   21 إلــى 
مــن  الثالثــة  المرتبــة  المكبســية  للمحــركات 

حيث إعادة التصدير، التي بلغت قيمتها 19 
مليون دينار.

 وبلغــت قيمــة إجمالــي الــواردات الســلعية 
نحــو 1.157 مليــار دينار بالربــع األول 2019 
مقابــل 1.293 مليار دينار لنفس الربع 2018 
بانخفــاض نســبته 11 %، ويمثــل مجمــوع 
واردات أهم عشــر دول ما نســبته 67 % من 

حجــم إجمالــي الــواردات، أما الــواردات من 
باقي الدول فهي تمثل نسبة 33 %.

 وتحتــل الصيــن المرتبــة األولــى فــي حجم 
دينــار،  مليــون   158 بلغــت  التــي  الــواردات 
تليهــا اإلمارات بقيمة 92 مليون دينار، بينما 
تأتــي البرازيل فــي المرتبة الثالثة من حيث 
حجم الواردات التي بلغت 84 مليون دينار.

 وتـعـتـبـــر خامــات الحديــد ومركزاتهــا غيــر 
مكتلــة أكـثـــر الـســـلع اسـتيـــراًدا 102 مليــون 
دينــار، ثـــم أوكـسـيـــد األلـــومنيوم ثــانـــًيا 77 
مليــون دينــار، ويلـــيهما ســيارات الجيب 52 

مليون دينار.
 وبلغ الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين 
الصــادرات والــواردات، فقد بلغ )375 مليون 
دينــار(، مســجاً انخفاًضــا فــي قيمــة العجــز 
بالربــع األول 2019 عما عليه في نفس الربع 

2018 )637 مليون دينار( بنسبة 41 %.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

الصادرات وطنية المنشأ بالربع األول
 

Public Document 

  

  

 

  

  

  

  

  
 

إجمالي الواردات 
السلعية بلغ نحو 

1.157 مليار 
دينار

587
مليون دينار



1 مايو 2019 األربعاء
2614 شعبان 1440

 زار أعضــاء وفــد األعمــال البحرينــي حاضنــة األعمــال “Station F” بباريس، وذلك 
ــا فــي تعزيــز البيئــة الداعمة  بهــدف التعــرف علــى التجربــة الفرنســية الرائــدة عالميًّ
للشــركات الناشــئة وريادة األعمال، وذلك في إطار الزيارة الرســمية التي يقوم بها 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الجمهورية الفرنسية.

الدعــم  بيئــة  علــى  الوفــد  أعضــاء  واطلــع   
ومــا   ”Station F“ تحتضنهــا  التــي  الواســعة 
تقدمــه مــن مجموعــة كبيــرة مــن الخدمــات 
والمزايا التشــجيعية للشركات الناشئة ورواد 
األعمــال، حيــث أبــدى إعجابــه بهــذه التجربة 
االســتثنائية على مســتوى العالم والتي تعتبر 
مواكبــة لطموحات وتطلعــات البحرين والتي 
ــا الســتقطاب  تســعى ألن تكــون مركــًزا إقليميًّ
ودعــم الشــركات الناشــئة ورواد األعمال على 
مستوى المنطقة، وهو ما كلله تضافر الجهود 
بين مجلس التنمية االقتصادية وشركائه من 
ممثلــي القطاعيــن العــام والخاص فــي تعزيز 
البيئــة الداعمــة للشــركات الناشــئة، حيــث تم 
إصــدار قوانين جديــدة لتعزيز نمو الشــركات 

الناشئة في البحرين وجعلها الوجهة المفضلة 
لهم على مستوى المنطقة.

فــي  تأسســت  والتــي   ،”Station F“ وتعتبــر 
2017، أكبــر حاضنة مخصصــة لرواد األعمال 
فــي العالــم بمــا تضمه مــن جميع عناصــر بيئة 
الدعم للشركات الناشئة ورواد األعمال تحت 
ســقف واحد وذلك بمســاحة تبلغ 34 ألف متر 
مربــع، حيــث تتيح لهم الوصــول إلى أكثر من 
الناشــئة،  للشــركات  مكتــب مخصــص   3000
و31  الفعاليــات،  إلقامــة  مســاحات  وثمانيــة 
أبــراج  ثالثــة  جانــب  إلــى  ــا  تدريبيًّ برنامًجــا 
ســيجري  األعمــال  رواد  لمعيشــة  مخصصــة 

االنتهاء من إنشائها قريًبا. 

”Ecole 42“ زيارة مدرسة 

 وقــام أعضــاء وفد األعمــال البحريني بزيارة 
إلى مدرســة “Ecole 42” لبرمجة الكومبيوتر، 
وذلــك بهدف االطالع على التجربة التعليمية 
الفريــدة التــي يقدمهــا هــذا الصــرح التعليمي 
والــذي يحظــى بتقديــر عالمــي، حيــث تأتــي 
هــذه الزيــارة فــي ظل ســعي مجلــس التنمية 

االقتصادية وشركائه من القطاعين والخاص 
للتعــرف على أبــرز التجــارب العالمية لصناعة 
الكوادر المبتكرة وبحث ســبل االســتفادة من 
خبراتهــا، وذلــك فــي ســياق الجهــود المبذولة 
نحــو تشــجيع االبتــكار وهــو مــا يرفــد توجــه 
المملكــة نحو التحول الرقمي وبناء االقتصاد 
المعرفي.  وتشــكل مدرســة “Ecole 42” التي 
تأسســت فــي باريس فــي 2016 تجربة رائدة 

كونهــا مؤسســة  خــالل  مــن  ــا  عالميًّ ومميــزة 
تعليميــة خاصة غير ربحيــة وتقدم الخدمات 
التعليميــة مجاًنــا، كمــا أنهــا تحظى بشــهادات 
الشــخصيات  أبــرز  مــن  عــدد  مــن  ومصادقــة 
ا من  المؤثــرة في التكنولوجيا واالبتكار عالميًّ
أقطاب “وادي السيليكون” بالواليات المتحدة 
المؤســس  إيفــان شــبيغل  األميركيــة ومنهــم 
المشــارك لتطبيق “سنابشات”، وجاك دورسي 
مبتكــر موقــع “تويتــر”. وتفتح هذه المدرســة 

اشــتراطات  دون  مــن  الجميــع  أمــام  أبوابهــا 
بوجــود خلفيــة معرفيــة مســبقة، حيــث تتــم 

ا. عملية االنتقاء للمتقدمين إلكترونيًّ
يذكر أن وفد األعمال البحريني قام بالتوقيع 
على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشــركات 
والمؤسســات الفرنســية التي بلغــت قيمتها 2 
مليــار دوالر، وذلــك بهــدف تعزيــز العالقــات 
وزيــادة  البلديــن  بيــن  الثنائيــة  االقتصاديــة 

التعاون االستثماري في مجاالت متنوعة.

باريس - مجلس التنمية

وفد بحريني يطلع على التجارب الفرنسية لدعم “الناشئة”
األعمــــــال لــريــادة  التشجيعيــــة  المزايـــــــا  ذات   ”Station F“ الحــــاضنة  زار 

”Station F“ زيارة الوفد البحريني للحاضنة

وقــع بنــك البحريــن والكويــت، مذكــرة تفاهم مع الشــركة الكويتيــة البحرينية للتجــارة والمقــاوالت، بما يمّهد الطريق لشــراكة 
استراتيجية يقوم بموجبها البنك بتوفير خدمة التمويل العقاري لزبائن مشروع برج فيجن. 

 وتعمــل الشــركة الكويتيــة البحرينيــة للتجارة 
والمقــاوالت، فــي مجــال االســتثمار والتطويــر 
العقــاري الســكني. وبموجب شــروط االتفاقية، 
مــن  فيجــن  بــرج  مشــروع  عمــالء  ســيتمكن 
االســتفادة من خدمة التمويل العقاري من بنك 

البحرين والكويت. 

 وقــال مســاعد مدير عام الخدمــات المصرفية 
للألفــراد بالبنــك، عادل ســالم “هدفنا هو تزويد 
يســرنا  بهــذا،  و  الخدمــات  بأفضــل  عمالئنــا 
االســتراتيجية  الشــراكة  هــذه  فــي  الدخــول 
للتجــارة  البحرينيــة  الكويتيــة  الشــركة  مــع 
والمقــاوالت المتخصصة في مجال االســتثمار 

والتطويــر العقــاري الســكني التــي تعمــل علــى 
توفيــر حلــول ســكنية عصريــة يمكــن لعمالئنــا 
بنــك  يوفــر  المقابــل،  فــي  منهــا.  االســتفادة 
البحرين والكويت التسهيالت العقارية للزبائن 
المقيميــن فــي دول  مــن جميــع الجنســيات و 
مجلس التعاون الخليجي الراغبين في امتالك 

وحداتهم الخاصة في مشــروع برج فيجن من 
خالل أســعار فائدة تنافســية، وشــروط تمويل 
متميــزة يقدمهــا البنك”.  من جانبه، قال رئيس 
البحرينيــة  الكويتيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس 
عبدالرحمــن  ناصــر  والمقــاوالت،  للتجــارة 
“يسعدنا أن نبدأ هذه الشراكة مع بنك البحرين 
التــي تعــد خطــوة نحــو عصــر مــن  والكويــت 
الراحــة لعمالئنــا نهــدف مــن خاللها إلــى توفير 

أفضل الحلول السكنية بأسعار مناسبة ”.

“البحرين والكويت” يمّول مشروع برج فيجن

أعلنــت بورصــة البحريــن عــن زيــادة رأس مــال بنــك البحريــن والكويــت والناتجــة 
عــن تحويــل ســندات رأس المــال المســتديمة من الفئة “1” إلى أســهم عادية بســعر 
تحويــل يعــادل 400 فلــس إلى نحــو 129.7 مليون دينار. ووافقــت الجمعية العامة 
غيــر العاديــة للبنــك بتاريــخ 20 مــارس الماضــي علــى تحويــل ســندات رأس المال 
المســتديمة مــن الفئــة “1” إلــى أســهم عادية بســعر تحويل يعــادل 400 فلس وذلك 

ابتداًء من يوم غد الخميس.

موقــع  علــى  المنشــور  للبيــان  ووفًقــا   
البورصــة أمس، فــإن إجمالي رأس المال 
دينــار،  مليــون   108.2 نحــو  مــن  ارتفــع 

ليصل إلى نحو 129.7 مليون دينار.
الصــادرة  األســهم  إجمالــي  وبلغــت 
ســهم  مليــار   1.1 والمدفوعــة 
)1,081,647,952 ســهم( لترتفع إلى 1.3 

مليار سهم )1,296,891,745 سهم(.

العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وكانــت 
وافقت على تحويل ســندات رأس المال 
)1( القابلــة للتحويــل  المســتديمة مــن الفئــة 
البالغــة 86 مليــون دينــار إلــى أســهم عاديــة 
بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد 
بتاريــخ 2 مايــو 2019 بواقع ســهمين ونصف 
 215243794 حوالــي  بمجمــوع  ســند  لــكل 
ســهًما مــع ســعر الســهم عنــد التحويــل 400 

فلس شريطة الحصول على موافقة الجهات 
الرقابية.

 ووافقــت الجمعيــة العامة أيًضــا على تعديل 
المــال  “رأس  التأســيس  عقــد  مــن   7 المــادة 
النظــام  مــن   7 والمــادة  والمدفــوع”  الصــادر 
التأسيســي “رأس المــال الصــادر والمدفــوع” 
وفًقــا لزيــادة رأس المــال الصــادر والمدفــوع 
إثــر تحويــل ســندات رأس المال المســتديمة 
من الفئة )1( القابلة للتحويل بمبلغ 86 مليون 
دينــار موزعــة تقريًبــا كالتالــي: 21.5 مليــون 
دينــار )موزعــا علــى 215243794 ســهما تبلغ 
قيمتهــا االســمية 100 فلــس للســهم الواحد(. 
و64.5 مليــون دينــار كعالوة إصــدار، ليصبح 
رأس المــال الصادر والمدفــوع 129.7 مليون 
دينــار موزعــا علــى 1296891746 ســهًما مــع 

األخــذ بالعلــم التأثيــر علــى الملكيــة والتأثيــر 
التقريبــي المقــدر للنصيــب المخفــض للســهم 
والمحتســب  بحرينــي(  )دينــار  األربــاح  فــي 
بواقــع 4 فلــس للســهم الواحــد إثــر تحويــل 
ســندات رأس المــال المســتديمة مــن الفئــة 1 

القابلة للتحويل إلى أسهم عادية للبنك.
وأصــدرت البورصة في يــوم الجمعية العامة 
العاديــة وغيــر العاديــة إفصاًحــا مفــاده “أنــه 
المــال  رأس  ســندات  علــى  التــداول  يوقــف 
المســتديمة مــن الفئــة “1” القابلــة للتحويــل 
الصــادرة عن بنــك البحرين والكويــت ابتداء 
مــن يوم الخميس 21 مارس الماضي، لغرض 
اســتكمال إجــراءات تحويــل الســندات إلــى 
أســهم عادية ويخطــر البنك بذلك”. وفوضت 
الجمعيــة العامة مجلــس اإلدارة أو من يعينه 

المجلــس بالقيــام بجميــع الخطــوات الالزمــة 
مــع الجهات المختصة في البحرين، من أجل 

الحصول على الموافقة الرسمية الالزمة.
إلــى ذلك، أصــدر الرئيس التنفيــذي للبورصة 
الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم آل خليفــة أمس 
قراًرا بشــطب سندات رأس المال المستديمة 

مــن الفئــة “1” القابلــة للتحويــل الصــادرة من 
بنــك البحريــن والكويــت مــن لوائــح بورصــة 
البحرين، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس، 
نظًرا لتحويل سندات رأس المال المستديمة 
اإلصــدار  عاديــة، وتخطــر جهــة  أســهم  إلــى 

بذلك”.

زيادة رأس مال “البحرين والكويت” لـ 129.7 مليون دينار

المنامة - البحرين والكويت

للتحويل القابلة   ”1“ الفئة  من  المستديمة  السندات  شطب 

“تطوير” و ”توتال” تتعاونان بفرص استكشاف النفط والغاز
ــا ــس ــرن ــف ــك ل ــلـ ــمـ ــى هـــامـــش زيــــــــارة جـــالـــة الـ ــلـ ــم عـ ــاهـ ــفـ ــا مــــذكــــرة تـ ــتـ ــعـ وقـ

وّقــع وزيــر النفــط ورئيــس مجلــس إدارة شــركة تطويــر للبتــرول، الشــيخ محمــد بــن 
خليفــة آل خليفــة، مذكــرة تفاهــم مــع شــركة توتــال الفرنســية للتعــاون فــي تطويــر 
فــرص استكشــاف النفــط والغاز وتبــادل الخبرات وتوريــد الغاز الطبيعي المســال إلى 
البحريــن. جــاء ذلــك خــالل الزيارة الرســمية لوفــد رفيع المســتوى بقيادة عاهــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك إلى فرنسا بهدف تعزيز العالقات 

الوطيدة بين البلدين الصديقين.

ووقــع مذكــرة التفاهم نيابة عن شــركة 
التنفيــذي  الرئيــس  الفرنســية  توتــال 
للشــركة، باتريــك بويــان وســط حضور 
عدد من المسئولين في الهيئة الوطنية 
للنفــط والغــاز وشــركة تطويــر للبترول 
مــن  وعــدد  الفرنســية  توتــال  وشــركة 
الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية.

وأشــاد وزير النفــط بالعالقات المتميزة 
الوطيــدة مع توتال التــي تعتبر واحدة 
مــن أكبــر الشــركات النفطيــة العالميــة، 

مشــيًرا إلــى مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن 
ســمعة عالميــة عاليــة وخبرات واســعة 
واالستكشــاف  التنقيــب  مجــال  فــي 
واإلنتــاج علــى مــدى عقــود مــن الزمن، 
الشــرق  فــي  التحديــد  وجــه  وعلــى 
خاللــه  مــن  حققــت  والــذي  األوســط، 
العديــد من اإلنجازات والطموحات في 
هــذا الجانب، حيث يعتبــر هذا التوقيع 
خطــوة إيجابيــة نحو اســتثمار الموارد 
متطلبــات  لتلبيــة  البحريــة  الطبيعيــة 

الطاقة المستقبلية لمملكة البحرين. 
 وقال الشــيخ محمد بن خليفة إن هذه 
االتفاقيــة ســتمهد الطريــق للمزيــد مــن 

المناقشات حول التعاون المشترك بين 
شــركة تطويــر للبتــرول وشــركة توتال 
الفرنســية في تبــادل الخبــرات والدعم 

المتخصصــة  األنشــطة  مختلــف  علــى 
المســتمرة  فــي االستكشــاف واإلنتــاج 
غيــر  البحريــن  خليــج  حــوض  فــي 
التقليدي الذي تم اكتشــافه مؤخًرا في 
تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  الماضــي،  العــام 
التعــاون في مجــال التطوير والتدريب 
تطويــر  شــركة  فــي  للمتخصصيــن 
للبتــرول فــي مجاالت عــدة منها تجارة 
واستكشــاف  المســال  الطبيعــي  الغــاز 

وإنتاج النفط والغاز.
وأكــد الوزيــر أن الهيئــة الوطنية للنفط 
والغــاز تولــي اهتماًمــا بالًغا فــي توطيد 
العالقــات وتعزيــز التعــاون مــع جميــع 
وتقديــم  العالميــة  النفطيــة  الشــركات 
جميع ســبل الدعم والمســاندة من أجل 
تأميــن احتياجــات المملكة مــن الطاقة 
االقتصــادي  النمــو  اســتدامة  لضمــان 

وتحقيــق رؤيــة مملكة البحريــن 2030 
مــن خــالل االستكشــاف والتنقيــب عن 
اليابســة  المناطــق  فــي  والغــاز  النفــط 
الشــركة  محفظــة  وزيــادة  والبحريــة 
بتأســيس  والغــاز  للنفــط  القابضــة 
المزيــد مــن الشــركات المتخصصــة في 
الصناعــات النفطية وتنفيــذ العديد من 

المشاريع ذات الصلة. 
 من جانبه، قال باتريك بويان إنه سعيد 
ا بهذا التعــاون الجديد والمثمر في  جــدًّ
هــذا الجانــب الحيــوي والمهــم، حيــث 
أفضــل  الســتخدام  الشــركة  تســعى 
التقنيــات الحديثــة وتوطيــن قدراتهــا 
المجــال  هــذا  فــي  الفنيــة  وخبراتهــا 
لتحقيــق النجاحات الستكشــاف النفط 

والغاز في حقل خليج البحرين.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز
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قال مســؤول في بنك اإلســكان إن البنك يســعى لزيادة حجم االســتثمارات المدرجة في صندوق “عهدة” االســتثماري والمتوافق مع 
الشــريعة اإلســامية، والــذي أطلقــه البنــك وتــم إدراجــه فــي بورصــة البحرين قبــل نحو عاميــن بعد عمليــة اكتتاب عــام ناجحة ألول 

صندوق استثمار عقاري “ريت” في المملكة، ويعد من أوائل الصناديق العقارية في المنطقة.

العقاريــة  اإلســكان  بنــك  عهــدة  وتضــم 
وغيــر  الدخــل  يــدران  أولييــن  مشــروعين 
مموليــن مــن قــروض، وهمــا: الســقية بالزا، 
وهو مشــروع تجاري وســكني في المنامة؛ 
مشــروع  مــن  التجاريــة  األجــزاء  واآلخــر، 
دانات المدينة، وهو مشروع عقاري متعدد 

االستخدامات يقع في مدينة عيسى.
وأبلــغ المديــر التنفيذي لألعمــال المصرفية 
اإلســكان  بنــك  فــي  العــام  المديــر  نائــب 
أحمــد طيارة “البــالد” على هامــش اجتماع 
الجمعيــة العموميــة للصنــدوق صباح أمس 
فــي مقر بورصة البحرين، أن البنك يســعى 
خــالل  مــن  الصنــدوق  مــال  رأس  لزيــادة 
توســيع حجم االســتثمارات، لكنه أشار إلى 

أنه ال توجد تفاصيل حاليا لإلعالن عنها.
والســوق  الصنــدوق  أداء  وبخصــوص 
العقارية عموما، أشــار طيارة إلى أن ســوق 
العقار تشهد تصحيحا لألسعار في عدد من 
القطاعــات، وهــو ما يترك أثــره على مجمل 
الســوق العقاريــة فــي البحريــن، الفتــا إلــى 
أنــه رغــم ذلــك، إال أن العقــارات المدرجــة 
فــي الصنــدوق فــي كل مــن مدينــة عيســى 
والسقية حافظت على نسبة إشغال عالية.

وأوضــح أن وزارة التربيــة والتعليــم تتجه 
إلــى إنهــاء عقد اســتئجار الشــقق الســكنية 
فــي الســقية، والتــي يشــغل معظمهــا حاليا 
المدرســون العاملون بالــوزارة، وذلك ضمن 
النفقــات  لتقليــل  الدولــة  وزارات  توجــه 

المتكررة فيما يتعلق بالعقارات، مشيرا إلى 
أن الوزارة طلبت تخفيض األســعار بنســبة 
تصــل إلــى 50 % إال أن الصنــدوق فضــل 
الحصــول على مســتأجرين جــدد؛ لتحقيق 
أعلــى مــردود ممكــن علــى حملــة وحــدات 

صندوق “عهدة”.
وقــال إن هنــاك خطــة إلعــادة تجديد مبنى 
المســتأجرين  مــن  إخالئــه  فــور  الســقية 
العاملين بــوزارة التربية التعليم؛ لتحســين 
وعائــد  مــردود  أفضــل  وتحقيــق  العقــار 

اقتصادي منه.
هــارت  بانــك  ميشــال  قــال  جانبــه،  مــن 
“سيســبيرغ”  شــركة  فــي  المشــارك  المديــر 
والتــي تقــوم بأعمــال إدارة الصنــدوق، إن 

علــى  تأثــر  أن  يمكــن  األخيــرة  التطــورات 
نســبة التوزيعــات فــي الفترة المقبلــة، فيما 
أكــد طيارة أن الصندوق حافظ على نســبة 
توزيعات نقدية على حملة الوحدات وذلك 
بنسبة 6 %، وهو ما يوافق التوقعات التي 

أعلنها بنك اإلســكان ســابقا إثر عملية طرح 
الصندوق لالكتتاب.

وانعقد اجتمــاع الجمعية العمومية العادية 
 )EBRIT( العقــاري  اإلســكان  بنــك  لعهــدة 
حيــث   ،% 62.89 قــدره  قانونــي  بنصــاب 

تــم مــن خاللــه الموافقــة علــى جميــع بنــود 
جــدول األعمــال بمــا فيهــا التصديــق علــى 
اإلدارة  مجلــس  وتقريــر  المالــي  التقريــر 
والتقرير الشــرعي وإعادة تعيين المدققين 

الخارجيين والمدقق الشرعي.

“اإلسكان” يسعى لزيادة حجم صندوقه لالستثمار العقاري
ــدات ــوحـ الـ ــة  ــل ــم ــى ح ــل ع بــنــســبــة 6 %  أربــــــاح  لـــتـــوزيـــع  ــه  ــج ــت ي ــدة”  ــ ــه ــ “ع

من اجتماع الجمعية العمومية للصندوق 

التصنيف االئتماني للبحرين متوازن مع نظرة متفائلة
“القيمـــة المضافـــة” لهـــا تأثيـــر إيجابـــي علـــى المـــدى المتوســـط والطويـــل

رأى األميــن العــام للمجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية عبداإللــه 
بلعتيــق أن التصنيــف االئتمانــي للبحريــن عموًما متــوازن، مع وجود نظــرة اقتصادية 
متفائلــة، كمــا أن التوجــه المســتقبلي يرتكز علــى أن يحافظ التصنيف على اســتقراره 

دون تخفيض.

علــى  للصحافييــن  بلعتيــق  وأوضــح 
هامــش اليــوم الثاني من نــدوة “التصنيف 
التصنيــف االئتمانــي  االئتمانــي: منهجيــة 
أن  أمــس  والصكــوك”  اإلســالمية  للبنــوك 
إحدى الجلسات في الندوة ناقشت الحالة 
الميكــرو اقتصاديــة عالمًيا، وفــي المنطقة 
ومن بينها البحرين، مشــيًرا إلى أن النظرة 
بأنهــا  البحريــن  فــي  االئتمانــي  للتصنيــف 
االقتصاديــة  النظــرة  أن  رغــم  متوازنــة، 
متفائلــة أكثــر؛ نظــًرا ألن وكاالت التصنيف 
فــإذا  المعطيــات،  علــى  تعتمــد  االئتمانــي 
كان أحدهــا ســلبًيا، فــإن ذلــك يؤثــر علــى 

المعطيــات  كانــت  حــال  وفــي  التصنيــف، 
تصنيفــا  تمنــح  الــوكاالت  فــإن  جيــدة، 

متوازنا.
“القيمــة  تأثيــر  فــإن  “اقتصاديــا،  وأضــاف 
المضافــة” إيجابــي علــى المدى المتوســط 
المضافــة”  “القيمــة  والطويــل، وســتضيف 
الداخلــي  االقتصــاد  علــى   %  2 نحــو 
للبحريــن، كمــا أنهــا ستشــكل إضافــة فــي 
المســتقبل، كذلــك لهــا  تأثيــر غيــر مباشــر، 
ومنها تحسين إيجاد إطار حوكمة لتقارير 
المؤسســات، وبالتالي ستؤثر على حوكمة 
التقارير والحوكمة الداخلية للمؤسسات”.

التصنيــف  وكاالت  أن  إلــى  وتطــرق 
وفًقــا  للــدول  تصنيفهــا  تمنــح  االئتمانــي 
للمعطيات الراهنة وقت منحه، مشيًرا إلى 
أن الــوكاالت تــرى أن هنالك تأثيرا إيجابيا 
لـــ “القيمــة المضافــة” رغــم أنه ال يــزال غير 
كبيــر، لــذا فــإن التوجــه المســتقبلي هو أن 

مــن  تصنيفهــا  علــى  ســتحافظ  البحريــن 
الوكاالت دون تخفيض.

للبنــوك  العــام  المجلــس  نــدوة  ونظمــت 
المظلــة  اإلســالمية  الماليــة  والمؤسســات 
اإلســالمية  الماليــة  للمؤسســات  الرســمية 
منهجيــة  االئتمانــي:  “التصنيــف  حــول 
اإلســالمية  للبنــوك  االئتمانــي  التصنيــف 
والصكــوك”، بالتعــاون مــع وكالة ســتاندرد 
االئتمانــي  للتصنيــف  العالميــة  بــورز  آنــد 
المركــزي،  البحريــن  مصــرف  برعايــة 

وبمشاركة جمعية المصارف البحرينية.
وسلطت الندوة يومي أمس وأمس األول 
على منهجية التصنيف السيادي، وعوامل 
والتصنيــف  المصرفــي،  القطــاع  تصنيــف 
الخاصــة  ومنهجيتــه  للصكــوك  االئتمانــي 
تتبعهــا نقاشــات فاعلــة عن آفــاق التمويل 

اإلسالمي وإصدار الصكوك الخضراء.

عبداإلله بلعتيق

السنابس - الغرفة

رفعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن خالــص تهنئتهــا وتقديرهــا؛ بمناســبة 
يــوم العمــال العالمــي الــذي يصادف اليــوم األربعاء األول من مايــو، إلى جميع 
عمال البحرين الذين يســهمون بإخاص وجّدية في مســيرة التنمية والنهوض 
باالقتصــاد الوطنــي، مــن خال جهودهم الطيبــة التي يبذلونهــا ألداء أعمالهم 
علــى أكمــل وجــه فــي مختلف مواقع العمل واإلنتاج، مشــيدة فــي الوقت ذاته 
بالقوانيــن والتشــريعات ذات الصلــة التــي تمثل منظومة متكاملــة بين الُعمال 
وأصحاب األعمال والحكومة لبناء رؤية موحدة تعزز من استقرار بيئة العمل 

وتخدم مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

الصــدد  هــذا  فــي  الغرفــة  وأشــادت 
تشــهدها  التــي  الشــاملة  بالنهضــة 
البحرين، والتي جاءت بفضل الرعاية 
التــي يحظــى بهــا عمــال البحريــن مــن 
صاحــب  حضــرة  البــالد  عاهــل  لــدن 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
برئاســة  الموقــرة  وحكومتــه  خليفــة، 
رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
ودعــم ولــي العهــد نائب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
تكريًمــا  وذلــك  خليفــة؛  آل  حمــد  بــن 

وعرفاًنــا لجهودهــم وتقديــًرا أليديهــم 
المخلصــة وإلنجازاتهــم العظيمــة فــي 
البناء والتطوير، فهم الثروة الحقيقية 
التــي تدعم مســيرة التنميــة في جميع 

المجتمعات.
وأعربــت الغرفــة عن يقينهــا بأن عمال 
لديهــم مــن رصيــد  مــا  بــكل  البحريــن 
فــي  طويــل  وتاريــخ  صــادق  وطنــي 
الوطــن  هــذا  بنــاء  أجــل  مــن  العطــاء؛ 
والموقــف  البــارز  الــدور  لهــم  العزيــز، 
التنميــة  مســيرة  دعــم  فــي  المشــرف 
التــي تشــهدها المملكــة علــى مختلــف 

األصعدة والميادين.

“الغرفة”: العمال يسهمون بإخالص بمسيرة التنمية

برعاية سامية من عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أقام االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين احتفالية بمناسبة 
عيــد العمــال، الــذي يصــادف اليوم األول من مايو من كل عام، وتفضــل بحضورها بالنيابة وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، 

إذ ُكرم عدد من موظفي شركة مطار البحرين؛ تقديًرا ألدائهم المثالي بحصولهم على جوائز الموظفين المجّدين.  

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين 
البحريــن  مطــار  شــركة  إن  البنفــالح  محمــد 
معاييــر  أعلــى  علــى  بالحفــاظ  دائًمــا  تلتــزم 
األداء، وهــو مــا يتطلــب االجتهــاد المتواصل 
فــي العمــل، كمــا تــزداد أهميــة هــذا النهج مع 
اقترابنــا من موعــد افتتاح مبنى المســافرين 
الجديــد، معرًبــا عــن جزيــل الشــكر لموظفــي 

الشــركة المكرمين على عملهم الجاد ووالئهم 
وتفانيهم، والتي تمثل جميعها ركيزة أساســا 
للنجاح الكلي لبرنامج تحديث المطار، مؤكًدا 
أنــه مــن خــالل التعــاون الوثيــق مع الشــركاء 
اإلستراتيجيين ستتمكن الشركة من تحقيق 
أهدافهــا فــي تحويل مطــار البحريــن الدولي 
إلــى أحــد أبــرز الموانئ الجويــة العصرية في 

المنطقــة، فضــاًل عــن زيــادة إســهامات قطاع 
الطيــران فــي االقتصاد المحلي بمــا يتفق مع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وُتمنــح جائــزة الموظف المجــد لعدد محدود 
من موظفي القطاعين العام والخاص سنوًيا، 
المتفانيــن  الموظفيــن  تكريــم  إلــى  وتهــدف 
الذيــن تفوقوا في وظائفهــم وأصبحوا قدوة 

لزمالئهم.
أمــا الموظفــون المكرمون فهــم خالد عبدهللا 
أحمــد، أنور أبو بكر، محمد علي علي، جاســم 
ســعيدان، صالــح ســلمان علي، جاســم محمد 

حســين  العجمــي،  حســن  علــي  الشــقيان، 
خميــس،  حبيــب  عبدعلــي  حســين،  عيســى 
خليــل إبراهيــم جاســم، علــي حســن رجــب، 
فيصــل إبراهيــم علــي، حســن إبراهيــم مــال 

محمــد  ليلــى  العــرادي،  حســن  ســلمان  هللا، 
حيــدر  موســى  غلــوم،  جعفــر  نــادر  خنجــي، 
دادي، خليفــة جاســم زيــد، أحمــد إســماعيل 
محمــد  بوشــهري،  مهــدي  فاطمــة  الترابــي، 
عيســى األنصــاري، محمــد جمــال العليــوات، 
دينــا عبداللطيــف القعــود، سوســن علــي أكبر 
بوشــهري، محمــد حســن عبــد الرحمن، ياســر 
محمد حاجي، حسين عبدالكريم علي، أحمد 
محمــد العباســي، رائــد خالــد الجــودر، وأنوار 

أمير عرب.

البنفالح: “المطار” ملتزمة بأعلى معايير األداء

اســتحوذ “إنفســتكورب”، علــى محفظــة عقاريــة مــن 8 مراكــز توزيــع يشــغل كا منهــا مســتأجر واحــد فــي مواقــع مختلفة من 
الواليات المتحدة بقيمة 170 مليون دوالر. ويضيف هذا االستثمار إلى محفظة عقارات “إنفستكورب” 1.4 مليون قدم مربعة 

مؤجرة بالكامل بنسبة إشغال 100 %.

وقــال الرئيــس التنفيــذي المشــارك لــدى 
“نحــن  قاســم  بــن  حــازم  إنفســتكورب 
ننظــر إلى األصــول العقارية اللوجســتية 
بنظــرة تفاؤل، إذ إنها مدعومة بمقومات 
الســّيما  الســوق،  فــي  قويــة  وإمكانــات 
فــي ضــوء النمــو الســريع الــذي يشــهده 
قطــاع التجــارة اإللكترونية. ويســرنا أن 
محفظتنــا  إلــى  العقــارات  هــذه  نضيــف 
المتخصصــة  األصــول  مــن  المتناميــة 
بالخدمــات اللوجســتية التي تعــد مجااًل 
إســتراتيجيتنا  فــي  عليــه  نركــز  مهًمــا 
العالمية لالســتثمار فــي القطاع العقاري. 
وترتبــط كل مــن هــذه العقــارات بعقــود 

إيجــار طويلــة األمــد مــع شــركات رائــدة 
فــي المدن الرئيســة بالواليــات المتحدة، 
مــا يمكننا من ضمــان تدفق نقدي جذاب 

لمستثمرينا”.
شــركات  المســتأجرين  قائمــة  وتشــمل 
مــن  واســعة  مجموعــة  تغطــي  رائــدة 
“فيديكــس  شــركة  وهــي  القطاعــات، 
و  الســريع؛  الشــحن  لخدمــات  جراونــد” 
التــي تعــد  بــي أو لوجســتكس”،  “إكــس 
عالمييــن  مزوديــن   10 أفضــل  إحــدى 
والخدمــات  التوريــد  سلســلة  لحلــول 
اللوجســتية؛ و “كوناجــرا فــودز” الرائــدة 
فــي إنتــاج وتوزيــع المنتجــات الغذائيــة 

والمطاعــم  الســوبرماركت  متاجــر  علــى 
و”ســبيكتروم”  الغذائيــة؛  والمؤسســات 
مزود خدمات تلفزيون الكابل واإلنترنت 

والهاتف والخدمات الالسلكية. 
8 أســواق رئيســة  وتقــع المحفظــة فــي 
فــي الواليــات المتحــدة تشــمل كاًل مــن 
أريزونــا،  فينيكــس،  إلينــوي،  شــيكاغو، 
لويــس،  ســانت  فلوريــدا،  جاكســونفيل، 
ميــزوري، شــارلوت، كارولينــا الشــمالية، 
سينســيناتي، أوهايــو، كليفالند، أوهايو، 

وسان أنطونيو، وتكساس.
مــن جانبــه، قــال المديــر المتخصص في 
االســتثمار العقــاري لــدى “إنفســتكورب” 

بابــاك ســلطاني “فــي ظــل النمــو الســريع 
الواليــات  فــي  اإللكترونيــة  للتجــارة 
زيــادة  مــن  إليــه  أدى  ومــا  المتحــدة 
للطلــب علــى األصــول الصناعيــة، يؤكــد 
اســتحواذنا علــى هــذه المحفظــة قدرتنا 
على االســتثمار في االتجاهات المجدية 

على المدى الطويل في القطاع العقاري. 
وتمتلــك العقــارات فــي هــذه المحفظــة 
اهتمــام  محــط  تجعلهــا  مقومــات  علــى 
المســتثمرين والشركات التجارية، حيث 
إنهــا موجــودة فــي مواقــع إســتراتيجية 
الطــرق  إلــى  الوصــول  بســهولة  تتســم 

الحديديــة  والســكك  الرئيســة  الســريعة 
كمــا ترتبط بعقــود إيجارية طويلة األمد 
تمتد بشكل وسطي على مدار 15 عاًما”.
األخيــرة،  االســتحواذ  صفقــة  ومــع   
يمتلــك “إنفســتكورب” حالًيــا 191 عقــاًرا 
مــن األصــول الصناعيــة تبلــغ مســاحتها 
واســتحوذ  مربعــة.  قــدم  مليــون   16
“إنفســتكورب” في األشهر الـ18 الماضية 
علــى حوالي مليــاَري دوالر من العقارات 
األميركية من خالل 21 صفقة مختلفة.

المنامة - إنفستكورب

استحواذ “إنفستكورب” على محفظة أميركية

باباك سلطانيحازم بن قاسم

المحرق - شركة المطار

البنك يمتلك حاليا 
191 عقارا من 

األصول الصناعية

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية

علي الفردان

احتفالية االتحاد الحر للنقابات بعيد العمال
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إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة آي بي اس لمواد البناء ش.ش.و

سجل تجاري رقم 71224

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة فيو لألثاث ذ.م.م

سجل تجاري رقم 99209

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة فيفركورن إلدارة المطاعم ذ.م.م

سجل تجاري رقم 87049

بن���اء على قرار المالكة لش���ركة ش���ركة آي ب���ي اس لمواد البناء ش.ش.و المس���جلة 
بموج���ب القيد رقم 71224، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ فهد محمد 

عارف محمد صادق 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: فهد محمد عارف محمد صادق 

رقم الموبايل: 39633321 )973+(
maysa@arefsadeq.com:البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة فيو لألثاث ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم 
99209، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد/ فاطمة جميل يوس���ف احمد 

الغناه 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: السيدة/ فاطمة جميل يوسف احمد الغناه 

رقم الموبايل: 33300039 )973+(
mahmood@alghanah.com:البريد االلكتروني

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء ف���ي ش���ركة فيفرك���ورن إلدارة المطاعم ذ.م.م  المس���جلة 
بموجب القيد رقم 87049، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/

 GESCHE WILLERS 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:
 GESCHE WILLERS :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 39771810 )973+(
gesche@tamna-events.com:البريد االلكتروني

29/4/2019
)CR2019-59053( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

28/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2019-59179( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعلن أدن���اه: احمد علي حمد بش���ير العميري بطل���ب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد يوسف احمد علي بشير العميري 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إليناالسيد: معتز بن احمد بن قليل الغامدي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيد وافي محمد عبدهللا المناعي 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
24023-06
24023-11

رقم القيد
123928-1

االسم التجاري
ذا مين برجر

االسم التجاري
القوة السوداء لالدوات الكهربائية
ورشة العميري لأللمنيوم والحدادة

نوع النشاط
أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )48795( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة دريم لغسيل الرمال ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة كاتيشاري للدراجات الهوائية ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ جمال عب���دهللا محمد عبدالرحمن الكوهجي بإعتب���اره المصفي القانوني 
لش���ركة دريم لغس���يل الرم���ال ش.ش.و، والمس���جلة بموجب القي���د رقم 72075، 
طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ ASHRAF KATTISSERI بإعتب���اره المصف���ي القانون���ي لش���ركة ش���ركة 
كاتيش���اري للدراجات الهوائية ذ.م.م، والمس���جلة كشركة ذات مسؤلية محدودة 
بموج���ب القيد رق���م 87374، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية 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 عزيز النس���اء مختصر محي الدين عبدالقادر صاحبة مؤسس���ة شاهين 

الذهب���ي للتج���ارة  المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 62464 طالب���ه تحوي���ل 

المؤسسة الفردية بفرعيها لتصبح فروع من شركة ذات مسئولية محدودة 

قائمة ومسجلة تحت اسم )دار النجم للتجارة ذ.م.م( والمسجلة تحت رقم 

93752

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )0000( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية لتصبح فرع 
في شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 62464 

 تاريخ: 29/4/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك شركة محمد الشيخ ش.ش.و لمالكها محمد الشيخ 
محمد الش���يخ  المس���جلة بموجب القيد رق���م 122427 طالبا تحويل 
الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

برأسمال وقدره 500 دينار بين كل من 
1. محمد الشيخ محمد الشيخ

2. حسن محمد احمد محمد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )56999( لسنة 2019
بشأن تحويل الشخص الواحد

 الى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 122427 

 تاريخ: 28/4/2019

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

السادة اصحاب شركة الرمال الشرقية للدعاية واالعالن ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القي���د رق���م 86301-1، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة الرمال الش���رقية 

للدعاية واالعالن ذ.م.م إلى شركة أكسيك للخياطة ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )58314( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة الرمال الشرقية للدعاية واالعالن ذ.م.م

القيد: 1-86301 

 تاريخ: 28/4/2019
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العراق: فيديو البغدادي 
ُصور بمنطقة نائية

قال رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي أمس الثالثاء إن 

تنظيم داعش ال يزال يشكل خطرا 
كامنا في جميع أنحاء العالم رغم 
تضاؤل قدراته، وإن الفيديو الذي 

ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر 
البغدادي تم تصويره في منطقة 

نائية.
ولم يحدد عبدالمهدي في أي بلد 
تقع تلك المنطقة. وقال إن مقطع 

الفيديو المنسوب للبغدادي، والذي 
نشر على اإلنترنت في وقت 

متأخر يوم اإلثنين، هو محاولة 
لدعم أنصار داعش، وإن التنظيم 

سيحاول تنفيذ مزيد من الهجمات.

سيمهد الطريق لفرض عقوبات على أقدم جماعة إسالمية في مصر

واشنطن نحو تصنيف “اإلخوان” إرهابيا

قال البيت األبيض أمس الثالثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة اإلخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض 
عقوبات على أقدم جماعة إســالمية في مصر. وقالت ســارة ســاندرز المســؤولة اإلعالمية بالبيت األبيض في رســالة بالبريد اإللكتروني ”الرئيس تشــاور مع فريقه 

لألمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر اإلجراءات الداخلية“.

وقال مســؤول أميركــي كبير في تأكيد 
لتقريــر لصحيفة “نيويورك تايمز” أمس 
الثالثاء إن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســي طلــب التصنيــف مــن ترامــب 
زيــارة  أثنــاء  خــاص  اجتمــاع  خــالل 

لواشنطن يوم التاسع من أبريل.
جماعــة  علــى  حظــرا  مصــر  وتفــرض 

اإلخوان المسلمين بالفعل.
وبعد االجتماع أشــاد ترامب بالسيســي 
ووصفــه بأنه ”رئيــس عظيم“، في حين 
مــن  المشــرعين  مــن  أثــارت مجموعــة 
والديمقراطــي  الجمهــوري  الحزبيــن 
فــي  السيســي  ســجل  بشــأن  مخــاوف 
والمســاعي  اإلنســان  حقــوق  مجــال 
لســنوات طويلــة  منصبــه  فــي  إلبقائــه 

وخطط شراء أسلحة روسية.

أطــاح  الــذي  السيســي،  حكــم  وشــهد 
المنتمــي  مرســي  محمــد  بالرئيــس 
رئيســا  وانتخــب   2013 فــي  لإلخــوان 
علــى  صارمــة  حملــة  بعــام،  بعدهــا 
المعارضــة اإلســالمية والليبراليــة فــي 

مصر.
مستشــار  إن  الكبيــر  المســؤول  وقــال 
األمــن القومي في البيت األبيض جون 
بولتــون ووزير الخارجية مايك بومبيو 
مســؤولين  أن  إال  التصنيــف  يؤيــدان 
ومواقــع  )البنتاجــون(  الدفــاع  بــوزارة 
إلجــراء  ويســعون  يعارضونــه  أخــرى 

محدود بشكل أكبر.
وصعــدت جماعــة اإلخــوان المســلمين 
أول  فــي   2012 العــام  الســلطة  إلــى 
انتخابات حرة تجريها مصر في العصر 

الحديــث، وذلــك بعد عام مــن اإلطاحة 
فــي  مبــارك  األســبق حســني  بالرئيــس 
انتفاضة شعبية، لكن الحركة محظورة 
اآلن وُسجن آالف من أنصارها ومعظم 

قياداتها.
وألقــت الحكومــة المصريــة باللوم على 
اإلخوان المسلمين في تفجير انتحاري 
العــام 2013 علــى مركــز للشــرطة أودى 
بحيــاة 16 شــخصا. وأدانــت الجماعــة 

الهجوم وتنفي اللجوء للعنف.
وتصنيــف الجماعــة تنظيمــا إرهابيا قد 
يعقد عالقة واشــنطن مــع تركيا حليف 
شــمال  حلــف  فــي  المتحــدة  الواليــات 
األطلســي. وللجماعــة عالقــات وثيقــة 
بحــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم الذي 
ينتمــي له الرئيــس التركي رجب طيب 

أردوغان وفر كثير من أعضاء الجماعة 
إلى تركيا بعد حظر أنشطتها في مصر.

لعقوبــات  بالتعــرض  مهــددة  وتركيــا 
أميركيــة إذا واصلــت مســاعيها لشــراء 
منظومة الصواريخ الدفاعية الروســية 
إس400- التــي ال تتماشــى مــع أنظمــة 

حلف األطلسي.
وتقــول تركيا أيضــا إن صفقة منظومة 
إس400- قــد تهــدد أمــن طائــرات إف-

35 المقاتلة التي تنتجها شــركة لوكهيد 
مارتن.

مســألة  األميركيــة  اإلدارة  وناقشــت 
تنظيمــا  المســلمين  اإلخــوان  تصنيــف 
تولــي  مــن  قصيــر  وقــت  بعــد  إرهابيــا 

ترامب السلطة في يناير العام 2017.

واشنطن - رويترز

بغداد ـ رويترز

ترامب خالل استقباله السيسي في البيت األبيض في 9 أبريل 

سيول ـ أ ف بكاراكاس ـ وكاالتواشنطن ـ وكاالت

دافــع وزيــر الخارجية األميركــي مايك بومبيو عن دعم الواليــات المتحدة لتحالف دعم 
الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، وأكد أن إيران سبب استمرار حرب اليمن.

تغطــي  التــي  هيــل”،  “ذي  نشــرة  وذكــرت 
أخبــار الكونغــرس األميركــي، أن بومبيــو 
أكــد خــالل نــدوة، أن “هجمــات المتمردين 
الصاروخيــة التــي ضربــت المطــار، تعرض 
الطائرات التي تطير عبر مطار الملك خالد 
الدولــي فــي الريــاض للخطــر، والواليــات 
مواطنيهــا”.  بحمايــة  ملزمــة  المتحــدة 
نقدمــه  الــذي  الدعــم  فــإن  “لــذا  وأضــاف 
اســتخدام  محاولتهــم  أثنــاء  للســعوديين 
أنظمــة لصــد الصواريــخ الخطــرة، هــو في 
مصلحــة أميــركا”. وأعلــن بومبيــو، خــالل 
اليمــن  فــي  الحــرب  أن  االثنيــن،  نــدوة 

تتواصل “بقيادة إيرانية”، وأن طهران 
“اختارت توجيه” الحوثيين 

مــن  االنســحاب  بعــدم 
مينــاء الحديــدة كمــا تــم 
العــام  عليــه  االتفــاق 

الماضــي. وأكد أن الحوثيين نقضوا اتفاق 
الســويد بإيعــاز مــن إيران، وشــدد على أن 
طهــران تواصــل تزويد هــذه الميليشــيات 
بالصواريــخ والمــال والســالح. مــن جانــب 
آخــر، أكــد المبعــوث األميركي إلى ســوريا، 
جيمس جيفــري أن الميليشــيات اإليرانية 
نظــام  تقديــم  عبــر  المنطقــة  تهــدد  باتــت 
المــدى  طويلــة  البالســتية  الصواريــخ 
دفــاع  وأنظمــة  طيــار  بــدون  والطائــرات 
لمحاربــة  الالزمــة  االحتياجــات  تتجــاوز 

القوى المعارضة لحكومة دمشق.

وأوضح جيفري أن  «
“الميليشيات اإليرانية وإيران 
خصوصا باتت تشكل تهديدا 

لدول الجوار مثل إسرائيل 
واألردن وتركيا، وبالتالي القوات 

األميركية”.

أفادت مصادر حكومية في فنزويال أمس الثالثاء، بأن البالد شهدت محاولة انقالب على 
السلطات الشرعية، وأنه يجري التصدي لها وقمعها.

وأعلــن وزير االتصاالت واإلعالم في فنزويال 
خورخــي رودريغيــز أن ســلطات بــالده تقمــع 
تمــردا قامــت بــه مجموعــة مــن العســكريين 
الســاعين لتغييــر الســلطة فــي البــالد. وقــال 
الوزيــر فــي تغريدة له على تويتــر “نود إبالغ 
الوقــت  فــي  نتصــدى  أننــا  فنزويــال،  شــعب 
الراهن، لمجموعة غير كبيرة من العســكريين 
- الخونــة، الذيــن انتشــروا عنــد عقــدة طــرق 
التاميرا لتنفيذ انقالب ضد الدستور والسالم 
المواصــالت  عقــدة  وتقــع  الجمهوريــة”.  فــي 
مــن  بالقــرب  كاراكاس  العاصمــة  فــي  هــذه، 

تحمــل  التــي  الجويــة  القاعــدة 
اسم فرانسيسكو ميراندي.

أفــادت  ســابق،  وقــت  وفــي 
األنبــاء بــأن رئيــس البرلمــان 
المعــارض خــوان غوايدو زار 

القاعدة الجوية.

يؤيدونــه  العســكريين  أن  هنــاك  مــن  وأعلــن 
فــي  لمســاعدته  اســتعدادهم  عــن  ويعربــون 
إبعــاد الرئيــس الحالي نيكوالس مــادورو عن 
الســلطة. ونشــر غوايــدو فــي تويتــر شــريط 
فيديــو خاطب فيه العســكريين في فنزويال، 
ودعاهم للخروج إلى الشــوارع “للتخلص من 

المغتصبين” في البالد.

 وقال غوايدو “في الوقت الحالي،  «
أقوم بمقابلة قادة كل القطع الرئيسة 

في قواتنا المسلحة؛ بهدف إطالق 
المرحلة الختامية من “عملية 

الحرية”. وفي الشريط ظهر غوايدو 
ومعه مجموعة من العسكريين 

وكذلك زعيم حزب “اإلرادة 
الشعبية” ليوبولدو لوبس، 

المحكوم باإلقامة الجبرية 
في منزله.

قال مسؤول كوري شمالي بارز أمس الثالثاء إن لدى وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيــو “أفــكارا حمقــاء وخطيــرة”، محــذرا واشــنطن من “نتائــج غير مرغوبــة” إذا لم 

تعّدل موقفها من العقوبات االقتصادية التي فرضتها عليها.

واتســعت شــقة الخالف بيــن بيونغ يانغ 
وواشــنطن منذ انهيار القمــة الثانية بين 
زعيــم كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ اون 
والرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب في 
فبرايــر دون التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن 
نزع األســلحة النووية في شــبه الجزيرة 
الكوريــة. ومنــذ ذلــك الوقــت تصاعــدت 
التوتــرات. وتصريحــات أمــس الثالثــاء 
هــي ثانــي انتقــادات توجههــا بيونغ يانغ 
إلــى بومبيو هذا الشــهر. فقد طالبت في 

أيــة  مــن  بومبيــو  باســتبعاد  الســابق 
محادثــات مســتقبلية ووصفتــه بـ 
“الطائــش”. وفي مقابلة مع شــبكة 
الماضــي،  األســبوع  بــي اس  ســي 
قال بومبيو إن الواليات المتحدة 
قــد “تغيــر موقفهــا” فــي حال لم 

حقيقيــة”  “محادثــات  فــي  كيــم  يدخــل 
بشــأن التخلــي عــن ترســانة بــالده مــن 
األســلحة النوويــة. والثالثــاء قــال نائب 
وزيــر خارجيــة كوريــا الشــمالية تشــوي 
ســون هــوي أن تصريحــات بومبيــو هي 
“أفــكار حمقــاء وخطيــرة تشــتمل ضمنــا 

اإلطاحة بنظامنا بالطرق العسكرية”.

وصرح لوكالة األنباء الكورية  «
الشمالية الرسمية “عزمنا على 
إزالة األسلحة النووية ال يزال 

كما هو، وسنفعل ذلك في الوقت 
المناسب”. وأضاف “ولكن ذلك 

لن يكون ممكنا إال بعد أن 
تراجع الواليات المتحدة 

حساباتها الحالية وتعيد 
صياغتها”.

كوريا الشمالية تصف بومبيو بـ “األحمق”محاولة انقالب فاشلة في فنزويالبومبيو: إيران سبب استمرار حرب اليمن
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دبي ـ العربية نت

لندن ـ رويترز

األمــن  مجلــس  فــي  أكــدت  الســعودية  
قضيتهــا  هــي  الفلســطينية  القضيــة  أن 
األولــى، وأن أي حــل مقتــرح ال يشــتمل 
إقامــة  فــي  الفلســطينيين  حــق  علــى 
دولتهــم المســتقلة ضمــن حــدود الرابــع 
القــدس  وعاصمتهــا   1967 يونيــو  مــن 

الشريف، لن يكتب له النجاح.
جــاء ذلــك في كلمــة المملكة في جلســة 
 مجلــس األمن الدولي التي عقدت أمس 
الثالثــاء، فــي مقــر المجلــس بنيويــورك، 

والتــي ألقاهــا منــدوب الســعودية الدائم 
عبــدهللا  الســفير  المتحــدة  األمــم  لــدى 
بــن يحيــى الُمعلمــي. وأكــد المعلمــي أن 
بإطــارات  ملتزمــة  ســتظل  الســعودية 
الســالم  ومبــادرة  الدوليــة  الشــرعية 
العربيــة، مجــددًا تأكيــد المملكــة أهميــة 
الفلســطيني  للشــعب  الحمايــة  توفيــر 
تنهــي  وأن  المحتلــة،  القــدس  وحمايــة 
األراضــي  لجميــع  احتاللهــا  إســرائيل 

العربية.

وقــع الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي 
مشــروع قانــون أمــس الثالثــاء يعلن أن 
جميع أفراد القوات األميركية في الشرق 
األوسط إرهابيون والحكومة األميركية 
راعيــة لإلرهاب. وجاء مشــروع القانون 
الــذي مــرره البرلمــان األســبوع الماضــي 
ردا علــى قرار الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب تصنيف الحرس الثوري اإليراني 
يتضــح  ولــم  أجنبيــة.  إرهابيــة  منظمــة 
مــدى تأثير القانون الجديد على القوات 

األميركيــة أو عملياتهــا. وذكرت وســائل 
وجــه  روحانــي  أن  الرســمية  اإلعــالم 
تعليمــات لــوزارة االســتخبارات ووزارة 
الخارجية والقوات المســلحة والمجلس 

األعلى لألمن القومي بتنفيذ القانون.
ويصنــف القانــون بشــكل خــاص القيادة 
إرهابيــة.  منظمــة  األميركيــة  المركزيــة 
والقيــادة المركزيــة األميركيــة مســؤولة 
عــن العمليــات العســكرية األميركية في 

الشرق األوسط وأفغانستان.

السعودية: فلسطين قضيتنا األولى

إيران: القوات األميركية بالمنطقة “إرهابية”

الخرطوم ـ وكاالت الجزائر ـ اف ب

دعــت قــوى الحريــة والتغييــر لمليونية حاشــدة، غــدا الخميس، بعد ســاعات من مؤتمر صحافــي للمجلس العســكري االنتقالي في 
السودان أبدى خالله نائب رئيس المجلس الفريق محمد حميدتي، االستعداد للتفاوض إلنهاء األزمة الراهنة.

العســكري  المجلــس  رئيــس  نائــب  وأكــد 
االنتقالي الســوداني أمس الثالثاء “التزام 
المجلس بالتفاوض مع رفض أي فوضى”.
وقــال إن “وفد قــوى الحرية والتغيير قفز 
إلى مطالب غير متفق عليها”، موضحا أن 
“مواقــف وفــد قــوى الحريــة والتغييــر لــم 

تتسم بالصدق”.
وأكــد حميدتي في المؤتمــر الصحافي أن 
“قوى الحرية والتغيير في الســودان تمنع 
ناشــطين مــن اعتــالء منصــة االعتصــام”. 
االنتقالــي  المجلــس  رفــض  علــى  وشــدد 
“قبــول أي فوضــى”، مشــيرا إلــى أن “هناك 

من يحاول إثارة الفتنة”.
وأوضــح أعضــاء مــن المجلــس االنتقالــي 
السوداني أنه “استجاب للمطالب بتشكيل 
حكومة كفاءات وطنية”. وكشف المجلس 
عــن أنه يريــد “االنتقال بالثورة من مرحلة 

االنتصــار إلى بناء الدولــة”. وتعهد بعرض 
“رؤية قوى التغيير على القوى األخرى”.

وأعلــن المجلــس أنــه طالب “قــوى التغيير 
بفتــح الكبــاري والطــرق”. وذكــر أنــه يريــد 
“التفــاوض مــع وفــد موحــد ومفــوض من 

قوى الحرية والتغيير”.
وتســعى قوى المعارضة والقوى الشــعبية 
إلــى إبعــاد العســكر تماما عــن الحكم، وهو 
مــا يرفضــه الجيــش الــذي يتمســك بــدور 

إشرافي في المرحلة االنتقالية.

قال الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع إن مصالح الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة 
عن ملفات فساد ثقيلة عدة، و “سيتم تطهير بالدنا نهائيا من الفساد والمفسدين”.

الناحيــة  زيــارة  خــالل  الفريــق  وأضــاف 
شــخصيا  “اطلعــت  الخامســة  العســكرية 
علــى ملفــات تكشــف نهــب أمــوال عامــة 

بأرقام ومبالغ خيالية”.
تحــت  الملفــات  “وضعــت  قائــال  وأضــاف 
لدراســتها  العدالــة  مصالــح  تصــرف 
والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين 
فيهــا انطالقــا مــن حرصنــا الشــديد علــى 
أن  مؤكــدا  الوطنــي”،  االقتصــاد  حمايــة 
العدالــة تعالــج كل الملفــات دون اســتثناء 

وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات.
وأردف “ســيبقى الجيــش بالمرصــاد وفًقــا 
الدســتور  يخولــه  ومــا  الشــعب  لمطالــب 
قيــادة  وقدمــت  الجمهوريــة  وقوانيــن 
الكافيــة  ضمانــات  الشــعبي  الجيــش 
ومرافقــة جهاز العدالة فــي مهامها النبيلة 

بعدما تحررت من كل الضغوط”.

كما شــدد قايد صالح علــى ضرورة تفادي 
التأخــر فــي معالجة الفســاد بحجــة إعادة 
أن  إلــى  مشــيًرا  اإلجــراءات،  فــي  النظــر 
الضغوطــات  كل  مــن  تحــررت  العدالــة 
االنتقائيــة  عــن  بعيــدا  واإلمــالءات 

والظرفية.

الســابق  الجزائــري  األول  الوزيــر  ومُثــل 
أمــام  الثالثــاء،  أمــس  أويحيــى،  أحمــد 
محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

وجاء اســتدعاء أحمد أويحيى؛ للتحقيق 
معــه فــي قضايا تبديــد المال العــام ومنح 

امتيازات غير مشروعة.

متظاهران يلوحان بعالمة النصر أثناء حراس اعتصام مقر الجيش في الخرطوم )اف ب(
تظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة الجزائر )اف ب(

بعــد قبــول جيــش الســودان التفــاوض إلنهــاء األزمــة كشــف عن ملفات نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية
“الحرية والتغيير” تدعو لمليونية حاشدة قائد الجيش الجزائري يتوعد المفسدين



ال يــكاد ينجــو واحــد منا من اإلعاقة؛ فغالبيتنا ُيولد بها؛ ظاًنا نفســه ســليًما منها 40 
قيراطا؛ فما أْن تلد المرأة – مّنا - طفلها؛ حتى يبدأ أهله بتحسس أصابعه، يعدونها، 
وهم يتضاحكون - في فخر - بطفلهم المكتمل األجزاء واألطراف، والذي يخلو من 
أية إعاقة جســدية! وطبعا مع مرور الوقت يراقبون مســتوى فهمه واســتيعابه لما 

يدور حوله، ومن ثم؛ يصكونه بصّك السالمة، والحمد لله، والباقي على التربية!
وكأن التربيــة؛ تحصيــل حاصــل ال ُيقلــق وال ُيوجــع، مــادام طفلهــم تجــاوز مراحلــه 
األولى! غير أنها هي مربُط فرس اإلعاقة! وما أدراكم ما خطورتها! فكلما استطاع 
طفلهــم تقليد ســلوكهم، وكالمهم، وبالتدريج معتقداتهــم وأفكارهم؛ كان التصفيق 
الحار له صّداًحا وعاليا؛ فطفلهم َفطين، حصيف، ذكي، ولّماح، وتربيتهم له ناجحة 
ناجعة، وهم يشــكرون ربهم ليال نهارا؛ كلما رأوا الجيل الوليد؛ ُيقلد بامتياز ما جاء 

به السلف من جماعتهم!
الفكــرة فــي كلمات بســيطة؛ أننا ُنولد، ونخرج إلى هذه الحيــاة الدنيا أنقياء الذهن، 
والســريرة؛ فتتــم تغذيتنــا؛ جســديا وعقليا، ونحــن ال حول لنا وال قــوة، وال اختيار! 
فمعداتنــا تمألهــا أمهاتنــا بما تظنن أنه صالح لنا؛ لنكبــر، وندخل في مصاّف الرجال 
والنســاء! أما عقولنا فيشــتغل على ملئها الجميع؛ بدءا بالوالدين، اللذين يحرصان 
بدقــة علــى تغذيتهــا بأفــكار، وقيــم، وعقائد الماضين، ثــم يتولى المجتمــع المحيط 

اســتكمال الــدور، ضمــن الدائــرة نفســها، مــن دون شــطط، أو تجــاوز، أو نقصــان، أو 
زيادة!

هــذا طبيعــي، وال تختلــف أمــة واحــدة عليــه، منذ بــدء الخليقــة، ولكن! مــا هو غير 
طبيعي أن ُيْحجر التفكير في تلك الموروثات، أو ُترفض المناقشــات، والســيما في 
بعــض مــا ُيعّد مســلمات أو بديهيــات، وكأن الخوض فيها – مجرد الخوض – خروٌج 
عــن النــص، غير مقبول، وُمســتهجن، وكفر، وارتداد! ولذلك؛ فإن األســلم واألحوط 
واألريح؛ هو أن يأخذ الواحد منا مسافة بعيدة عن منطقة السؤال/ الجريمة؛ لكيال 
ينالــه مــن عقــاب الجماعــة ورفضهم الشــيء الكثيــر، والنتيجة: زيادة في التســليم 
بالُمســّلم، وتنويم للعقل، واســتراحة طويلة، تنتهي بالوفاة، وإنتاج أجيال ُكســالى 

التفكير، مشلولي الدماغ!

إننا ما اْن ُنولد؛ حتى يشتغل آباؤنا كما اشتغل آباؤهم– من حيث يشعرون  «
أو ال يشعرون – على ترسيخ اإلعاقة الذهنية لدينا، تلك التي ُتحصن أو 

تحرس معتقداتهم في عقولنا، في الوقت الذي تحظرعلينا بشدة الولوج في 
حيثياتها الُمقدسة! فجمودنا على ما جمدوا عليه ُيصنف نبوًغا، وتحريكنا 

لحرف منه؛ يصنف ِبدعًة وخيانة، وخروًجا! إننا معاقون – يا سادة – من دون 
أن ندري!.

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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إذا عدنــا إلــى موضــوع اســتذكار حــدث تحريــر الفــاو الــذي اســتهللنا بــه 
المقــال، البــد لنــا فــي ختامه أن نتســاءل عــن المغــزى من هذا االســتذكار 
الذي يتكرر سنويًا منذ ثالثة عقود! وهل استفاد شعبنا ونخبه السياسية 
والثقافيــة منــه وأخــذت منه دروســا تســاعدها على تالفــي األخطاء عند 
التعاطــي مــع الحاضــر والتخطيــط للمســتقبل؟ الجواب لألســف هو أن ال 
مغزى نلمسه لهذا االستذكا سوى البكاء على األطالل، واالنتشاء بمشاعر 
َنصــر مــن الماضــي لتعويــض تواصل خيبــات أحــداث الحاضــر، والهروب 
من واقع اســتباحة إيران العراق من شــماله إلى جنوبه بعشــرينات القرن 
الواحد والعشــرين عبر االحتفال باالنتصار عليها في تحرير قضاء صغير 
كالفــاو بثمانينــات القــرن العشــرين! فنحــن لألســف ال نســتذكر التاريــخ 
ر به أنفســنا ومجتمعاتنا! وإال  لنراجعــه ونتعلــم منــه، بل لنتفاخر بــه وُنَخدِّ
لــكان أول درس تعلمنــاه مــن تجربــة الفــاو هــو أن األمــور َيحِســمها العقل 
والتخطيط والعالقات الدولية المتوازنة المبنية على التخادم السياســي 
والمنفعــة المتبادلــة، وليــس الَهمبلــة والعضــالت والعنتريات والشــعارات، 
ومــا كنــا لنخوض مغامرة الكويت الغبية بعدها بأســابيع معدودة، ولَفِهمنا 
بأن نفس اإلرادة التي ســاعدتنا على اســترجاع الفاو من إيران، يمكن لها 
أن تجبرنــا على االنســحاب مــن الكويت صاغرين مذلولين! وهو ما حدث 
فعالً بعد تحرير الفاو بثالث ســنوات، أو لكّنا تهيأنا لهذه األيام وتحســبنا 
إليــران، ولمــا ســمحنا لها أن تأخذ بثأرهــا المؤجل، عبــر التغلغل بمجتمعنا 
بمليشــياتها، وتحويــل بالدنــا إلــى ســاحة لخــوض صراعاتهــا وتصريــف 

مخلفاتها. “إيالف”.

كــم شــعرُت بفرح وســرور كبيرين عندمــا طالعُت خبــر وزارة التربية والتعليم 
عزمهــا االســتعانة بمعلميــن ومعلمات من المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
أدام هللا عزهــا، لتغطيــة النقص في عدد من التخصصات في ســلك التدريس 

جراء التقاعد االختياري األخير.
جميعنا يعرُف مدى كفاءة الكادر البشــري الســعودي في جميع المجاالت، وما 
يتمتع به من طاقات مخلصة وجادة، وال أجدني أبوُح سرًا عندما أذكُر هنا أن 
الجامعات السعودية اليوم باتت تتصدر المراكز األولى عالميًا في العديد من 
المجاالت وهذا أمٌر بات واضحًا لنا من خالل متابعة حركة التأليف واألبحاث 
في منطقتنا، حيُث ال يكاد يخلو مؤتمر عالمي أو إقليمي من مشــاركة علمية 
أو أدبيــة أو غيــر ذلــك مــن المملكــة العربيــة الســعودية، ومــا تتميــز بــه هــذه 

المشاركات من كفاءة علمية وعملية عالية يشهد لها القاصي والداني.
ال جدوى من اســتقدام غير الخليجي للعمل في مؤسســاتنا، في الوقت الذي 
نملُك فيه طاقات بحرينية وخليجية مؤهلة وخريجي جامعات عريقة وذات 
اعتراف دولي. الجدير بالذكر أن النظام المعمول به في بيئة األعمال بمجلس 
دول الخليج هو مســاواة الخليجي بمواطني دول مجلس التعاون في العمل 
والفــرص الوظيفيــة وتفضيلــه علــى الوافــد فــي كل األعمــال فــي حــال تعــذر 

وجود المواطن للوظيفة.
هنــاك الكثيــر مــن النقــاط اإليجابيــة التــي ســتتأتى لنــا بتطبيــق هــذا التوجه، 
ولعــل مــن أهــم هذه النقاط أننا نشــترك فــي دول مجلس التعــاون في العديد 
مــن المشــتركات المهمــة خصوصــا فــي العمليــة التعليميــة.. مــن بينهــا اللهجة 
والعــادات والتقاليــد والقيــم والتاريــخ وهــي عناصــر لعمــري مهمــة للغاية في 

سلك التدريس.
وســيصُب هــذا التوجــه المهــم أيضًا في النهــوض بالعملية التعليميــة بالمملكة 
وسيســهُم في إثراء الخبرات وتبادل التجارب الناجحة بين مملكتنا الحبيبة 
والمملكة العربية الســعودية الشــقيقة، وســتكون هذه المبادرة أيضًا مجســدة 
لمبــادئ األخــوة ومعززة للعالقات بين المملكتيــن الضاربة في جذور التاريخ، 
وتقديــرا منــا لــدور المملكــة العربيــة الســعودية فــي وقوفهــا ودعمهــا الدائــم 

لمملكتنا في كل المجاالت والظروف.

تحية إجالل وتقدير لوزارة التربية والتعليم على هذا التوجه ونرجو  «
أن يشمل هذا التوجه كل التخصصات وأن تكون هناك خطة إلحالل 

الكفاءات البحرينية والخليجية محل الوافدين في سلك التدريس وفق 
خطة زمنية دقيقة.

تحرير الفاو وثأر إيران المؤجل
الذي نعيشه اليوم )2(

تحية إجالل لوزارة التربية

شعور التهديد النفسي!
مــا إن تتحــدث مــع أحــد األصدقــاء أو األقربــاء إال وشــعرت بأنــه يعاني مــن التهديد، 
أي تهديد يتعلق بحياته ويومياته وتفاصيل معيشــته، حتى أولئك الذين يفترشــون 
األزهار ويزرعون الحدائق يعانون من هذا الرهاب الذي ال يعرفون سببًا له سوى أنهم 
مهددون، ما دفعني للبحث والتساؤل عن أسباب هذا الشعور المرافق للكثيرين، هناك 
من يشعر بأنه مهدد بوظيفته وآخر مهدد براتبه أو تقاعده ومن هو مهدد حتى وهو 
يدخل مصعد بناية أو ذاهب لمجمع، ورغم أنه قد ال يوجد مبرر لهذا الشعور واألمور 

طبيعية إال أن مجرد التفكير باألمر يدفع لهذا اإلحساس.
قــد تكــون الحياة بالســنوات األخيــرة نتيجة األزمات والمحن التــي مررنا بها وبعضها 
قد تجاوزناها كمحنة 2011 بفضل الشرفاء في هذا الوطن وبعضهم اليوم على رأس 
من يعاني هذا التهديد، إال أن مجرد الشعور به لدى البعض يدفعني للبحث والتقصي 
عن جذور هذه المعاناة وأســبابها النفســية والمادية ولماذا تلف العديد من األشخاص 

المهددين.
الشك أن هناك عوامل وأسبابا وراء هذه الظاهرة غير الطبيعية التي البد من البحث 
فيهــا وآمــل أن تجــد صدى لدى المســؤولين وخصوصا لــدى أولئك المهتميــن بمتابعة 
الدراسات المتعلقة بالمواطنة والجوانب االجتماعية، فبدال من معالجة أمور خارجية 
واالهتمــام بالمؤتمــرات العامــة والقضايا الخارجيــة، جدير بهم التركيــز على الظواهر 

النفســية ومشــاعر النــاس ومعاناتهــم والبحــث بمكنــون تفكيرهــم لفهــم مــا يشــعرون 
بــه مــن معانــاة ســببها وجــود ما يهــدد حياتهم المســتقرة، لعــل من بين هذه األســباب 
كثــرة التصريحــات غيــر المتزنــة والمســؤولة لــدى بعــض المســؤولين وبعــض النــواب 
والشــوريين والكتــاب المتعلقــة بالحيــاة المعيشــية وخصوصــا بالفتــرة التــي شــهدت 
نقاشــات وحوارات حول التقاعد والضرائب وزيادة الرســوم وترشــيد الدعم وغيرها 
مــن األمــور المتعلقــة بحيــاة المواطن اليومية وتفاصيل معيشــته التــي يعتبرها خطا 
أحمــر مــن شــأن المســاس بــه أن يعرض اســتقراره المعيشــي ويضيق الخنــاق بحياته 
األســرية، لعل تلك النقاشــات والتصريحات على مدى العامين األخيرين أثرت نفســيًا 
علــى البعــض وزرعــت بداخلهــم الخــوف مــن المســتقبل وهــو ما ســبب هذه المشــاعر 

بالتهديد المستمر الواقع فيه المواطن!
أتمنــى أال يســتخف بهــذا الموضــوع وأن يعالج بشــكل جدي ألن من يســتمع لهمســات 
وتدفــق مشــاعر الكثيــر من الناس ســيفهم أصواتهــم الداخلية الخائفة من المســتقبل 

وسببها الشعور الدائم بالتهديد من شيء ما غامض ربما ال يعرفون حتى مصدره.

تنويرة: 

ال تقل الحقيقة عندما يعارضها الجميع!. «

opinions
@albiladpress.com

مصطفى القرة داغي

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة
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“انمسحوا” مثل السطور 

عندما أساء مقتدى الصدر 
للبحرين

كتــاب ونشــطاء اجتماعيــون ومغــردون وغيرهــم أقامــوا الدنيــا  في قضية 
المستشــار المصري ذي الحس الطائفي ونحن معهم بكل تأكيد ألننا ال نقبل 
الطائفيــة وتهديــد الســلم األهلــي كعــادة أهــل البحريــن، لكن هــؤالء اختفوا 
وكأن المــوت غيبهــم عندمــا تطــاول المخبــول مقتدى الصدر علــى البحرين 
وقيادتهــا، ســبحان هللا فجــأة أصبحــوا خارج الزمن وخــارج الوعي وفقدوا 
صلتهم بجوهر األشياء والكائنات ولم تعد فيهم أحاسيس، وذكرونا بثنائية 
الوجــود والعــدم للفيلســوف جــان بــول ســارتر وهــذا هــو الرعــب الحقيقــي 

والعشبة المشتعلة.
أيــن هــي البيانــات واحتجاجــات الرفــض والتحــدث عــن الوطنيــة والســلم 
األهلي وأركانه وأســواره واألصوات القوية التي خرجت دفعة واحدة لنبذ 
الطائفية وأنغامها النشاز ورفضها القاطع لكل ما يهدد السلم األهلي واللحمة 
الوطنيــة، أقــالم وشــخصيات وحســابات فــي وســائل التواصــل االجتماعي 
أدانــت المستشــار وحســه الطائفــي الــذي يمثــل نفســه، لكنهــا مســحت مثل 
الســطور عندمــا جاءت اإلســاءة مــن الطائفي المخبول مقتــدى الصدر الذي 
تطاول على البحرين وقيادتها وتدخل في شؤوننا الداخلية، ال أعرف لماذا 

يلــح عقلــي بعيدا عــن التفاصيل في معرفة الســبب الحقيقي الذي منع تلك 
األصــوات مــن الخــروج في الضوء وإعــالن موقفها الرافــض لثرثرة مقتدى 

الصدر وتسجيل موقف وطني وكل األبواب والدروب مفتوحة.
مــن يرفــض الحــس الطائفــي مــن الطبيعــي أن يرفــض اإلســاءة للبحريــن 
والتطاول على قيادتها حفظها هللا ورعاها، ومن يستطيع أن يعبر بوضوح 
عن حياة طائفية يستنشــقها مستشــار أيا كانت جنســيته أو ملته، يســتطيع 
أن يفعل بالمثل مع رجل دين أو أي شــخص كان، فالقضية ليســت مشــروعا 
تجاريــا يحتــاج إلــى دراســات وتأويــل أو ألوان زخرفــة تتعلق بالــذوق، إنما 
وطــن وقيادة يتعرضان إلى اإلســاءة عمدا من عميــل إيراني معاد للبحرين 
وشعبها، وهذا يتطلب موقفا واضحا وطريقا واحدا وتوقيعا واحدا وليس 

ترنيمات تردد وأعذار ومخدة النوم.

هذا الصمت يذكرني باألقالم واألصوات التي ال تريد أن ترفع رأسها  «
لترى إنجازات البحرين في شتى المجاالت، لتتحاشى الكتابة عنها 

عمدا، أقالم تتهرب من ذكر أي منجز وطني.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

د. زهرة حرم معاقون.. من دون أن ندري!

عباس ناصر

Abbasnas82 
@gmail.com
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تــوج األهلــي بطــا لبطولــة كأس ســمو ولــي العهــد للكــرة الطائــرة للمــرة الخامســة فــي تاريخــه 
والرابعــة علــى التوالــي بعدمــا فــاز علــى المحرق بـ 3 أشــواط مقابل شــوط في المبــاراة النهائية 
التي أقيمت مســاء أمس الثاثاء على صالة االتحاد تحت رعاية ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
وبحضــور نجــل ســمو ولــي العهــد نائب راعي الحفل ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة، 
ووزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، ورئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشــيخ 

علي بن محمد آل خليفة.

وبهــذا الفوز حافــظ األهلي على اللقب؛ ليرفض 
إنهــاء الموســم مــن دون بطولــة رغــم افتقــاده 
قائــده ناصر عنــان المحترف في صفوف النصر 
اإلماراتــي هذا الموســم؛ ليمثل النســور المملكة 
فــي بطولــة األنديــة العربيــة العــام المقبــل، أمــا 
لمشــواره  حزينــة  نهايــة  كتــب  فإنــه  المحــرق 
الرائع هذا الموســم بعد تصدره الدور التمهيدي 
ذات  وهــو  والــكأس  الــدوري  لنهائــي  وتأهلــه 
السيناريو الذي تعرض له بعد خسارته الموسم 
الماضي في النهائيين. وانتهت أشواط المباراة 
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وبعــد نهايــة المبــاراة قام ســمو الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان آل خليفــة بتتويــج األهلــي بــكأس 
البطولــة والميداليــات الذهبيــة وجائــزة ماليــة، 
وتتويــج المحــرق بالمركــز الثانــي والميداليــات 

الفضية وجائزة نقدية.
أصحــاب  لالعبيــن  جوائــز  تخصيــص  تــم  كمــا 
األلقــاب الفرديــة وهــم علــي مرهــون )األهلــي( 
أفضل العب بمركز 4، محمد يعقوب )داركليب( 

أفضــل العب بمركز 4، حســن الحــداد )المحرق( 
أفضــل العــب بمركــز 2، محمــد عنــان )األهلــي( 
أفضــل العــب بمركز 2، حســن ضاحــي )النجمة( 
الشــاخوري  حســن   ،3 بمركــز  العــب  أفضــل 
)المحــرق( أفضــل العــب بمركــز 3، أيمــن هرونة 
)األهلــي( أفضل العب حر، علي حبيب )األهلي( 

أفضل صانع ألعاب.
وبالعــودة إلــى المبــاراة فإن الشــوط األول تميز 
بالتقــدم  المحــرق  بــدأ  إذ  المســتوى،  بتقــارب 
1-4 بتوجيــه اإلرســاالت نحــو الكولومبــي بيــزا 
المهزوز في االســتقبال، لكن إرســال الكولومبي 
هــو مــن أهــدى األهلــي التعــادل 8-8 ثــم التقدم 

8-10. وبــرز األهلــي بالفاعليــة الهجوميــة مــن 
جميــع المراكــز وكان عنــان الخيــار األول لصانع 
األلعــاب علــي حبيــب، كمــا أن المحــرق انتهــج 
أسلوب التنويع الهجومي مع استغالل منتصف 

الشبكة حيث يوجد راشد أحمد والشاخوري.
التعــادالت  مــن  فــي سلســلة  الفريقــان  ودخــل 
لغايــة النتيجــة 19-19 قبــل أن يخطــف األهلي 
المحــرق  أخطــاء  مــن  التقــدم مســتفيدا  زمــام 
الفرديــة مثل لمس الشــبك، كمــا تصدى مرهون 
لكــرة الحــداد؛ ليتقــدم النســور 19-21 مــن دون 
أن يتمكــن المحــرق مــن إيقافهــم وكاد األهلــي 
أن ينهــي الشــوط بعــد تقدمــه 22-24 قبــل أن 
يالمس الصيرفي الشــبك وهو ينفذ كرة مرتدة 

من دون حائط صد 24/23 ومن إرســال مباشــر 
عنــان  يختــم  أن  قبــل   24-24 عبــاس  لفاضــل 
الشــوط بضربة ســاحقة من مركز2 تبعها حائط 
صــد ناجــح منــه ضــد جاكســون ريفيــرا لينتهي 

الشوط 26-24.
دخــل المحــرق بقوة في الشــوط الثاني، وســط 
فــرض  إذ  األهلــي،  أداء  فــي  مفاجــئ  تراجــع 
المحرق نفسه بالتألق الهجومي لكل من فاضل 
عبــاس وحســن الحــداد، وبــرز األول فــي تنفيذ 
اإلرســاالت الهجومية القوية منذ البداية والتي 
منــح فريقــه التقــدم 3-7، أمــا الثانــي فإنــه كان 
فــي قمــة تألقــه في الهجــوم من مركــز 2 و1 مع 
تصديــه لعــدد من الكــرات، أما األهلــي فقد وقع 

واالســتقبال  اإلرســاالت  تضييــع  أخطــاء  فــي 
والهجــوم ليحقــق المحــرق فارقا مريحــا 14-7، 

10-18، 13-22، وينهي الشوط 25/15.
لهبــوط  المحــرق  تعــرض  الثالــث  الشــوط  فــي 
مفاجــئ فــي األداء وهــو نفس الســيناريو الذي 
أصــاب األهلــي فــي الشــوط الماضي، إذ ســيطر 
النســور علــى مجريــات الشــوط أداء ونتيجــة 
ويعــود الفضل في ذلك إلى إرســاالت بيزا التي 
شــكلت عالمــة فارق في تحول مجرى الشــوط 
بتقــدم األهلــي 7-11، وهو ما منح األهلي الثقة 
واالندفاع وسط توهج هجومي واضح لمحمد 
عنــان بضرباتــه التي ال تصد وال ترد من مركزي 
2 و1 مــع تفــوق بيزا في الهجــوم؛ ليفوز األهلي 

المحــرق ضحيــة لألخطــاء  بينمــا كان   ،25/14
على مستوى االستقبال والهجوم.

الشــوط  فــي  الرائــع  أداءه  األهلــي  وواصــل 
الخامــس وكان عنــان النجــم الالمــع بــال منــازع 
بضرباتــه الســاحقة مع تميــز الصيرفي بحوائط 
الصد القوية؛ ليكسب األهلي الشوط الرابع بكل 

سهولة 25/19.
زينــت صورة صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، ونجله ســمو الشــيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفــة الصالــة، حيــث قــام االتحــاد بتعليــق 
صورتين ضخمتين لسموهما بالقرب من منصة 

التتويج أعطت الصالة جمالية كبيرة.

األهلي متوجا بالكأس
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تكريم علي حبيبتكريم عنان.. نجم األهلي األبرز

الجماهير األهالوية كانت عامال رئيسا وراء اإلنجاز

تتويج المحترف الكولومبي بيزا

الصيرفي قائد النسور حامال الكأس مع علي حبيب ومحمد عباس رضا علي ومساعده أيمن المنصالي يحتفالن بأغلى الكؤوس احتفاالت األهلي بالكأس
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هــزم المحــرق وفــاز بــكأس ولــي العهــد للكــرة الطائــرة للمــرة الخامســة

“األهلي من يطوله... بكل موسم بطولة”

عيسى بن سلمان 
توج األبطال 

بأغلى الكؤوس

تقــام عنــد الســابعة من مســاء اليــوم )األربعاء( 
الخليجــي  المصــرف  لــكأس  النهائيــة  المبــاراة 
بيــن فريقــي  الصــاالت، وذلــك  لكــرة  التجــاري 
خليفــة  مدينــة  صالــة  علــى  والحــد  المحــرق 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  بتنظيــم  الرياضيــة 
القدم.  وفي هذا الصدد، عّبر الرئيس التنفيذي 
للمصــرف الخليجــي التجــاري، ســطام ســليمان 
القصيبــي، عن اعتــزاز المصرف برعاية الدوري 
مشــيًدا  الصــاالت،  لكــرة  الــكأس  ومســابقة 
بمستوى التنظيم الذي شهدته المسابقة طوال 
األشــهر الماضيــة بإشــراف االتحــاد البحرينــي 
ــا للفريقيــن المشــاركين في  لكــرة القــدم، متمنيًّ
المبــاراة النهائيــة كل التوفيــق. ونــّوه القصيبي 
إلى أن المصرف الخليجي التجاري يفخر كونه 
أحد الشركاء الرئيسين لالتحاد البحريني لكرة 

القدم للنهوض بلعبة كرة الصاالت.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

 اليوم نهائي 
كأس الصاالت

حسن علي  | تصوير: خليل إبراهيم



سيكون عشاق لعبة كرة اليد على موعد منتظر بلقاءات الدور ربع النهائي لمسابقة 
كأس االتحاد للعبة التي ستنطلق منافساتها يومّي السبت واألحد المقبلين.

“وصيــف البطولــة” باربــار، ثــم التضامــن  وســيلتقي في اليــوم األول البحرين مع 
مــع األهلــي، وفي اليــوم التالــي، االتحاد 
الحصــم  أم  وبعدهــا  الديــر  ســيباري 

يصطدم بـ “حامل اللقب” النجمة.
البحريــن قلــب األمــور رأًســا علــى عقــب 
أمــام االتفاق وخرج منتصًرا، وسيســعى 
وخصوًصــا  باربــار  أمــام  األمــر  لتكــرار 

أنــه ليــس لديــه ما يخســره رغــم صعوبة 
باربــار  بقــوة  ســيصطدم  وهــذا  المهمــة، 
لقــب  لجمــع  الطامــح  الــدوري”  “بطــل 
الكأس مع الدوري في موسم استثنائي. 
ســماهيج،  اكتســح  الــذي  والتضامــن 
ســيكون هــو اآلخــر أمام مواجهــة صعبة 
ولكنهــا ليســت مســتحيلة حينمــا يلتقــي 
األهلــي الســاعي إلثبــات نفســه فــي هذا 

الموسم بعد خروجه من الدوري.
الشــباب  أطــاح  الــذي  االتحــاد  أمــا 
األول  ويأمــل  الديــر،  بحــارة  فســيواجه 

أن يجتــاز هــذه المحطة وإنهاء موســمه 
بالشــكل الــذي يلبــي آمالــه، فــي المقابــل 
الديــر يأمــل اســتعادة بريقــه فــي هــذه 

المسابقة والوصول للمراحل النهائية.
وأخيــًرا، أم الحصم الذي كســب مواجهة 
األمــر  بتكــرار  النفــس  ســيمّني  توبلــي، 
مــع “حامــل اللقــب” فريــق النجمــة الــذي 
سيكون هو اآلخر مطالب بعبور العقبات 
التــي أمامــه والحفــاظ علــى لقبــه لكــي 
يحافــظ علــى مكانتــه فــي هــذا الموســم 
بعدما خرج من نهائي الدوري بالوصافة.

مباريات متوقع لها اإلثارة والندية بغض 
النظــر عــن المســتويات والفــوارق الفنية 
التــي تصــب لصالــح فــرق علــى حســاب 
أخــرى، كــون مباريــات الكــؤوس )إخراج 
االعتبــارات  بهــذه  تعتــرف  ال  المغلــوب( 
والمقاييس، وخصوًصا أنها حق مشروع 
لكافــة الفــرق فــي المنافســة والوصــول 
لــأدوار المتقدمــة، مــا يعنــي أن الفــرق 
الفــرق  عنفــوان  أمــام  ســتكون  الكبيــرة 
“الطموحــة” وهــذا مــا يســبب لهــا الحرج 

والضغوط في مواجهتها.

مـواجهــات منتظــرة فــي ربــع كــأس اليــد

رحبت الشــيخة حصة بنت خالد آل خليفة رئيســة لجنة كرة القدم النســائية باالتحاد البحريني 
لكــرة القــدم بتعــاون االتحــاد مــع شــركة stage33، وذلــك فــي تنظيــم نســخة مســابقة الــكأس 
للســيدات لكــرة القــدم تحــت مســمى البطولــة الدوليــة للســيدات لكرة القــدم والتي ســتقام يوم 
الجمعــة الثالــث مــن مايــو القادم علــى المالعب الخارجية التابعــة لالتحاد البحرينــي لكرة القدم 

بمشاركة 8 فرق من بينها فريق سعودي.

الشــكر  خالــد  بنــت  الشــيخة حصــة  ووجهــت   
لرئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة علــى دعمــه لكــرة 
القــدم النســائية وتوجيهــه للمعنييــن باالتحــاد 
لدعــم البطولة وإبرازها بمــا يضمن نجاحها عبر 
تقديــم الخدمــات اللوجســتية وتوفير المالعب 

واالستعانة بحكام للبطولة.
“بعــد  خالــد  بنــت  حصــة  الشــيخة  وأضافــت   
الســيدات  دوري  فــي  لمســناه  الــذي  النجــاح 
القويــة،  والمنافســة  الموســم  هــذا  الكــروي 
مــن الجيــد أن نواصــل منــح الفتيــات الفرصــة 
للمنافســة علــى بطولة أخــرى بأجواء تنافســية 
الدوليــة  البحريــن  بطولــة  وســتكون  مختلفــة، 
بمثابــة مســاحة جيــدة لالعبــات والفتيــات مــن 

أجل التنافس الرياضي الكروي”.

 وأشــارت الشــيخة حصــة بنت خالــد آل خليفة 
بــأن لجنــة كــرة القــدم النســائية وبموافقــة مــن 
االتحــاد البحرينــي لكرة القدم ســعت لفتح باب 
التعــاون مــع شــركة stage33 لتنظيــم البطولــة 
بعــد النجــاح المســبق الــذي تحقــق للشــركة مــع 
اتحــاد الكــرة فــي تنظيــم بطــوالت ســابقة على 
الشــركة  أن  معتبــرًة  الســنية،  الفئــات  مســتوى 
مختلــف  مــن  مميــًزا  ــا  تنظيميًّ عمــالً  أظهــرت 
الجوانــب ســاعد علــى إضفــاء أجــواء مختلفــة 
وبالتالــي نتطلــع أن نســتفيد مــن تعاوننــا معهم 
مجدًدا على صعيد بطولة الســيدات لكي تظهر 

النسخة األولى من البطولة بأفضل حلة.
 واعتبرت الشيخة حصة بنت خالد أن مشاركة 
ثمانيــة فــرق فــي النســخة األولــى مــن البطولة 
مــن بينهــا فريــق ســعودي أمــر مشــجع للغايــة، 

مبينــًة أن نظــام البطولة سيســاعد جميع الفرق 
علــى االنخراط في أجواء تنافســية ســتنعكس 
الشــيخة  ووصفــت  الالعبــات.  علــى  إيجاًبــا 
حصــة بنــت خالــد البطولــة الدوليــة للســيدات 
بالمهرجــان الكــروي النســائي المصغــر، ال ســيما 
فــي ظل التوقع بأن تشــهد المالعــب الخارجية 
ا من قبل  لالتحاد يوم الجمعة حضوًرا جماهيريًّ
العائــالت فــي ظــل توافر كافــة الخدمــات التي 

تجعل من هذه الفعالية مكاًنا مناسًبا.
 وتمنــت الشــيخة حصــة بنــت خالــد آل خليفــة 
واإلداريــة  الفنيــة  وأطقمهــا  الفــرق  لجميــع 

التوفيــق في البطولــة كما تمنت للجنة المنظمة 
للبطولة النجاح في عملها التنظيمي.

طالل وبوكمال سفيرين للبطولة

علــى  بالحصــول   stage33 شــركة  نجحــت 
موافقة النجم الدولي السابق للمنتخب الوطني 
لكرة القدم طالل يوسف ورئيسة قناة البحرين 
الرياضيــة مريــم بوكمال ليكونا ســفيري بطولة 

البحريــن الدوليــة للســيدات األولى لكــرة القدم 
التــي ســتقام يوم الجمعة القــادم على المالعب 
الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم، 
وتأتــي هــذه الخطوة من قبل الشــركة من أجل 
أن يســاهم النجميــن فــي إبراز البطولة ال ســيما 
وأنهما من الشخصيات الرياضية المشهورة في 
الشــارع الرياضــي البحرينــي. ومــن المنتظر أن 
يتواجــد الالعــب الدولي الســابق طالل يوســف 

ورئيســة قناة البحريــن الرياضية مريم بوكمال 
فــي الفعاليــة يــوم الجمعــة، كما مــن المتوقع أن 
يدعمــا البطولــة عبــر مواقعهــم الشــخصية فــي 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــو مــا يشــكل 
ــا للبطولــة وللشــركة، حيث ســبق  نجاًحــا إضافيًّ
للشــركة أن أطلقــت فكــرة الســفراء فــي بطولــة 
مشابهة في نهاية العام الماضي ولقيت ترحيًبا 

ونجاًحا كبيرين.

اللجنة اإلعالمية

stage33 شـــكرت االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم ورحبـــت بالتعـــاون مـــع شـــركة

حصة بنت خالد: البطولة الدولية فرصة ألجواء تنافسية للكرة النسائية

حصة بنت خالد مريم بوكمال طالل يوسف 

الماحوز - النادي األهلي

قــّدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة 
النــادي األهلــي أجمــل آيــات التهانــي 
والتبريكات إلى ســمو الشيخ عيسى 
بــن علــي بن خليفــة آل خليفة رئيس 
الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
بمناســبة نجــاح البطولــة الخليجيــة 
مجلــس  بــدول  لأنديــة   )39( رقــم 
أقيمــت  التــي  الســلة  لكــرة  التعــاون 
بمملكــة البحريــن خالل الفتــرة )20–

27 أبريل 2019م(.
وقــال خالــد كانــو إن النجــاح الرائــع 
لهــذا المحفــل الرياضــي الكبيــر علــى 
كان  والــذي  البحريــن  مملكــة  أرض 
الجانــب التنظيمــي لــه يعــد مفخــرة 
للبحرين، جاء بفضل توجيهات سمو 
بــن علــي ومتابعتــه  الشــيخ عيســى 
الشــخصية لكل الجوانب ما أدى إلى 
خــروج البطولــة في أحســن صورها، 
األهلــي  النــادي  رئيــس  أشــاد  كمــا 

لــدن ســمو  مــن  الالمحــدود  بالدعــم 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
الســلة للفــرق التــي مثلــت البحريــن 
فــي البطولــة وبشــكل خــاص النــادي 
األهلــي، مؤكــًدا أن القيــادة الناجحــة 
لســمو الشــيخ عيســى بــن علــي لكرة 
السلة البحرينية أدت لتطور ملموس 
الســلة  لكــرة  متزايــدة  وشــعبية 
المحلــي  المســتوى  علــى  البحرينيــة 

واإلقليمي.

كانو يهنئ بنجاح بطولة الخليج لكرة السلة الكشف عن درع دوري ناصر بن حمد لكرة القدم
ــة األولـــى ــاث ــث ــات أصـــحـــاب الــمــراكــز ال ــي ــدال ــي بــاإلضــافــة إلـــى م

كشف االتحاد البحريني لكرة القدم عن هوية 
الــدرع الجديــد الخاص بمســابقة دوري ناصر 
بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 

.2018-2019
الخــاص  الــدرع   وأعلــن االتحــاد عــن هويــة 
بمســابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز، والذي 
الــدوري باإلضافــة  حمــل فــي وســطه شــعار 
إلــى مســمى الــدوري باللغــة اإلنجليزيــة، كمــا 
كشــف االتحاد عن هويــة الميداليات الخاصة 
الفضيــة  )الذهبيــة،  األولــى  الثالثــة  بالمراكــز 
والبرونزيــة(، والتــي صممت على هيئة شــعار 

الدوري.
 وبيــن األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي لكرة 
القــدم إبراهيــم البوعينين أنــه بتوجيهات من 
رئيــس مجلــس إدارة االتحاد الشــيخ علي بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، فقد اعتمد االتحاد 
تصميًما جديًدا لدرع مســابقة الدوري، والذي 
حظــي برعايــة كريمــة مــن قبــل ممثــل جاللة 

الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لأعمــال  الملــك 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأكــد البوعينيــن أن الــدرع جــاء معّبــًرا عــن 
هوية الدوري وشــعاره، وكذلك األمر بالنســبة 

لميداليات أصحاب المراكز الثالثة األولى.
أول  رفــع  بشــرف  الرفــاع  فريــق  وســيحظى 
درع لــدوري ناصر بن حمد الممتاز في هويته 
للقــب  حســمه  بعــد  الجديديــن  وتصميمــه 
تبقــى  فيمــا   ،2018-2019 الحالــي  للموســم 

الثانــي والثالــث  تحديــد صاحبــي المركزيــن 
بنــاء علــى مــا ســتفرزه نتيجــة لقــاء فريقــي 
الرفــاع والمحرق في اليوم الختامي للدوري، 
والــذي ســيقام الســبت 4 مايــو الجــاري، علــى 

استاد البحرين الوطني.

 درع دوري ناصر بن حمد الممتاز ميداليات المراكز الثالثة األولى

خالد كانو
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قــام وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد، والرئيــس التنفيــذي لبورصــة البحريــن 
الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم آل خليفــة بزيــارة إلى نادي النجمــة، حيث التقى خــالل الزيارة 
مع رئيس مجلس اإلدارة الشــيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة وعدد من أعضاء مجلس 

اإلدارة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة. 

وفــي بداية اللقاء، أكد وزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة علــى الــدور المتميــز الــذي يلعبــه 
الحركــة  مســيرة  تعزيــز  فــي  النجمــة  نــادي 
الرياضيــة والشــبابية فــي المملكــة، ومنّوًهــا 
طاقــات  اســتقطاب  فــي  النــادي  بإســهامات 
نحــو  متميــزة  بصــورة  وتوجيههــا  الشــباب 
االرتقاء بالقطاع الرياضي في المملكة، مثنًيا 
علــى الجهــود المتميزة التي يقــوم بها رئيس 
وأعضــاء مجلس إدارة النادي ودورهم البارز 
فــي دعم وتطوير النادي مــن كافة الجوانب، 
يقدمهــا  التــي  والبرامــج  بالخطــط  مشــيًدا 
مجلــس إدارة النــادي والراميــة إلــى االرتقاء 

بواقع النادي.

دراسة إدراج استثمارات 
األندية في البورصة 

وخــالل الزيــارة بحــث وزير شــؤون الشــباب 
لبورصــة  التنفيــذي  الرئيــس  مــع  والرياضــة 
البحرين ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي 
األنديــة  اســتثمارات  إدراج  دراســة  النجمــة 
الوطنيــة العقاريــة فــي بورصــة البحريــن بما 
يســاهم فــي دعــم خزينــة النــادي بالمزيد من 
الوقــت  ذات  فــي  ويمكنهــا  الماليــة  العوائــد 
والتطويــر  التحديــث  عمليــات  توســيع  مــن 
فــي األنديــة الوطنيــة ويجعلهــا قــادرة علــى 

استيعاب المزيد من الشباب البحريني. 

وخــالل الزيــارة اطلــع وزيــر شــؤون الشــباب 
لبورصــة  التنفيــذي  والرئيــس  والرياضــة 
إدارة  مجلــس  وأعضــاء  ورئيــس  البحريــن 
ــا بالنادي،  النــادي علــى االســتثمار القائم حاليًّ
االســتثمارية  الفــرص  بحــث  إلــى  باإلضافــة 
اســتغاللها  يمكــن  التــي  والمــوارد  المتاحــة 
الستمرارية االستثمار في النادي واالستفادة 

من عقاراته بصورة صحيحة.   

احتياجات النادي

 اســتمع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة إلى 
المســتقبلية  النــادي  احتياجــات  عــن  شــرح 
والتعديــالت اإلداريــة والفنيــة التــي يســعى 
النــادي إلــى تطبيقها بما يســاهم في االرتقاء 

المســتمر  التطــور  ويحقــق  عملــه  بمنظومــة 
لكيــان النــادي ويضمــن احتضــان المزيــد مــن 

الشباب البحريني. 
كمــا اطلــع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
علــى المنشــآت الرياضية في النادي والســبل 
الكفيلــة بتطويرها بما يســاهم في اســتيعاب 

النــادي للمزيــد مــن منتســبيه ويوســع قاعدة 
إنجــازات  علــى  اطلــع  كمــا  للنــادي،  االنتمــاء 
الفــرق الرياضية بالنادي في مختلف األلعاب 

الرياضية. 
 وبهذه المناســبة، أشــاد رئيــس مجلس إدارة 
نادي النجمة بسياسة التواصل التي ينتهجها 
ســعادة وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة مــع 
األنديــة الوطنيــة تــدل علــى مــدى اهتمامــه 
فــي  والشــبابي  الرياضــي  الجانــب  بتطويــر 
األنديــة، مشــيًدا بحرصــه علــى زيــارة نــادي 
وبصفــة  قــرب  علــى  واالطــالع  النجمــة 
شــخصية علــى احتياجاتــه، مثنًيــا فــي ذات 
الوقــت علــى توجهــات وزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة في دعــم األندية الوطنية وتقديم 
المبادرات المتميزة التي تســاهم في تحقيق 
األنديــة الوطنيــة لعوائــد ماليــة تمكنهــا مــن 
تطبيــق خططهــا فــي رعايــة شــباب البحرين 

والحركة الرياضية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد يزور نادي النجمة بحضور الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين

المؤيد والرئيس التنفيذي للبورصة يزوران نادي النجمة

الوزير: دراسة إدراج 
استثمارات األندية 

العقارية في بورصة 
البحرين بما يساهم 

في دعم األندية

علي مجيد

عنفوان 
الفرق 

“الطموحة” 
قد تحرج 

وتطيح بالكبار



تشــارك لجنــة مركــز التدريــب اإلقليمــي )RTP( التابعــة لالتحــاد البحريني للســيارات في مؤتمر 
االتحاد الدولي للسيارات FIA المنعقد هذه األيام في مدينة سن سيتي بجنوب إفريقيا، حيث 
يمثــل اللجنــة في هذه المشــاركة المهمة كل من إيلي ســمعان، عبدالعزيــز الذوادي، أمجد عبيد، 

وجواد درباس، ويعقد هذا المؤتمر في الفترة من 28 أبريل وحتى 3 من مايو الجاري.
ويهــدف االتحــاد الدولــي للســيارات مــن خالل 
إقامــة هــذا المؤتمــر الدولي لمواكبــة كل ما هو 
جديــد فــي عالــم رياضــة الســيارات وصناعتها 
وكل مــا يتعلــق بهــا، والشــركات التــي تختــص 
باألمن والســالمة والشــركات التي تتواجد في 
عالــم رياضة الســيارات، حيث تســتعرض هذه 
الشركات كل منتجاتها والتكنولوجيا الحديثة، 
العمــل  ورش  مــن  عــدد  هنــاك  ســتكون  كمــا 
واجتماعــات للجــان المختلفــة التابعــة لالتحاد 

الدولي للسيارات.
 وســيقدم وفــد البحريــن )لجنة مركــز التدريب 
اإلقليمــي RTP( مــا يقدمــه االتحــاد البحرينــي 

فــي مجــال التدريب ســواء على مســتوى طب 
اإلدارة  مســتوى  علــى  أو  الســيارات  رياضــة 
والتنظيــم، حيــث إن مملكــة البحريــن متمثلــة 
مركــز  تعتبــر  للســيارات  البحرينــي  باالتحــاد 
تدريــب إقليمي معتمد لطب رياضة الســيارات 
ومحكمــي  لمنظمــي  إقليمــي  تدريــب  ومركــز 
خبــرة  االتحــاد  ويتملــك  الســيارات،  رياضــة 
واســعة فــي إدارة وتنظيــم مختلــف ســباقات 
قمتهــا  وعلــى  والعالميــة  الدوليــة  الســيارات 
الفورمــوال 1، كمــا يمتلــك العديــد مــن الكــوادر 
الوطنية المؤهلة التي يعتمد عليها إلدارة مثل 
هــذه األحــداث الرياضيــة الكبــرى وإدارة هــذه 

الكــوادر العديــد مــن الســباقات خــارج مملكــة 
بالخبــرات  االســتعانة  يتــم  حيــث  البحريــن، 
البحرينية في هذا المجال لما تمتلكه من قدرة 
وإمكانيــات عاليــة إلــى جانــب تبــوء الكفاءات 

اللجــان  فــي  المناصــب  مــن  لعــدد  البحرينيــة 
الدولية التابعة لالتحاد الدولي للسيارات.

وكان االتحاد البحريني للســيارات وبرئاســة 
الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل خليفة قد قّرر 

فــي اجتماعــه األخير بتشــكيل أعضاء لجنة 
لالتحــاد   )RTP( اإلقليمــي  التدريــب  مركــز 
البحريني للسيارات لتكون برئاسة أمين سر 
االتحاد راشــد عبداللطيف الزياني وعضوية 

كل من فايز رمزي، عادل درويش، عبدالعزيز 
الــذوادي،  أمجــد عبيــد، جواد دربــاس وزياد 
عريقــات، حيــث إن مهــام وواجبــات اللجنــة 
والتدريــب  الســالمة  بزيــادة معاييــر  تتركــز 
مملكــة  فــي  الســيارات  رياضــة  لمســئولي 
البحريــن وجميــع أنحــاء العالــم، العمــل مــع 
الشــقيقة  للــدول  الرياضيــة  االتحــادات 
والصديقة إلنشــاء برامج تدريبية مستدامة 
الســيارات  رياضــة  وتطويــر  المعاييــر  لرفــع 
فــي بلدهــم ووضع خطــط وبرامــج تدريبية 
لتطوير مهارات وتعليم الســائقين في جميع 
أنحــاء العالــم والبحــث عــن فــرص جديــدة 
بالخبــرات  الرياضيــة  االتحــادات  لتزويــد 
وتعزيــز  والعالميــة  اإلقليميــة  للمســابقات 
وتنظيــم  اســتضافة  فــي  البحريــن  مكانــة 
وإدارة فعاليــات رياضــة الســيارات الوطنية 

والعالمية.

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

”RTP“ ــي  ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ اإلق ــب  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ ــز  ــ ــركـ ــ مـ ــة  ــنـ ــجـ لـ ــل  ــيـ ــكـ ــشـ تـ قـــــــــرار 

البحرين تقدم خبراتها في المؤتمر االتحاد الدولي للسيارات
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ودع ممثــل المملكــة فريق النجمة منافســات كأس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، بعد 
أن خســر بـــ 3 أهــداف مقابــل ال شــيء أمــام الجزيــرة األردنــي، فــي اللقاء الــذي جمع 

الطرفين مساء أمس على استاد عمان الدولي.

الخامســة  الجولــة  منافســات  فضمــن 
للمجموعــة الثالثة، تلقى النجمة خســارته 
البطولــة  فــي  التوالــي  علــى  الثانيــة 
اآلســيوية؛ ليفقــد بذلــك جميــع آمالــه فــي 

التأهــل إلــى نصــف نهائــي منطقــة غــرب 
 4 عنــد  النجمــة  رصيــد  وتجمــد  آســيا. 
نقــاط، فــي حيــن صعــد الجزيــرة األردنــي 
إلــى صــدارة المجموعة برصيــد 13 نقطة 

أمــام الكويــت الكويتي صاحــب الوصافة 
برصيــد 10 نقــاط، والــذي فــاز أمــس على 

االتحاد السوري بهدفين دون مقابل.
وخســارة أمــس هــي الثالثــة للنجمــة فــي 
مشواره اآلسيوي، في حين سبق له الفوز 
على الفريق الســوري والتعادل مع الفريق 

األردني ذهابا.
المقبلــة  مباراتــه  النجمــة  وســيخوض 
واألخيــرة ضمــن المجموعــة أمــام فريــق 

مايــو   14 يــوم  وذلــك  الســوري،  االتحــاد 
الجــاري على اســتاد البحرين الوطني في 
لقــاء لــن يؤثــر علــى مشــوار التأهــل؛ كون 

الفريقين فقدا فرصة ذلك.
يشــار إلى أن الممثل الثاني للمملكة فريق 
المالكيــة تبقت له مبــاراة أيضا أمام العهد 
اللبنانــي، وبحاجــة للفــوز فقــط مــن أجــل 
التأهــل، أما في حال التعادل أو الخســارة 

فريق النجمةفإنه سيودع المنافسات أيضا.

النجمــة يــودع كــأس االتحــاد اآلسيـــوي
خســـر بثالثيـــة خـــارج أرضـــه أمـــام الجزيـــرة األردنـــي

أنهــى المنتخبــان الجزائــري والمصــري 
أفريقيــا  بطولــة  فــي  مشــاركتهما 
والتــي  الطائــرة  للريشــة  المفتوحــة 
لغايــة   21 مــن  نيجيريــا  فــي  أقيمــت 
28 أبريــل الجــاري بمشــاركة 13 دولــة 
مــن القــارة األفريقيــة بنتائــج إيجابيــة 
تعكــس تطور لعبة الريشــة الطائرة في 

كال البلدين.
علــى  حصــل  الجزائــري  المنتخــب 
ميداليتيــن ذهبيتيــن، األولــى تحققــت 
فــي مســابقة زوجــي الرجــال عبــر كال 
من الالعبان كوسيال معميري ويوسف 
بلعربــي، والثانية في مســابقة الزوجي 
المختلــط وحققها كال مــن ليندا مازري 
وكوسيال معميري، وهي نتائج مشرفة 
تعكس ما يمتلكــه الالعبون والالعبات 

الجزائريات من إمكانيات عالية.
أمــا المنتخــب المصــري فقــد كســب 4 

ميداليات برونزية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

االتحاد العربي للريشة الطائرة

الوطنــي  البرنامــج  لمتطلبــات  تنفيــًذا 
“اســتجابة” الــذي أطلقــه ممثل جاللــة الملك 

لألعمال الخيرية وشئون الشباب 
األعلــى  المجلــس  رئيــس 

للشــباب والرياضــة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
يعلــن  خليفــة،  آل 
االتحاد البحريني لكرة 
بــاب  فتــح  عــن  الســلة 

التســجيل لالستفادة من 
برنامج سمو الشيخ عيسى 

الدراســية  للبعثــات  علــي  بــن 
لالعبــي األنديــة والمنتخبــات الوطنية للعام 
لبعــض  2020-2019 وذلــك وفًقــا  الدراســي 
الالعــب  يكــون  أن  أهمهــا:  مــن  الشــروط 
ــا، أن يكون المتقدم  المتقــدم مواطًنا بحرينيًّ
أحــد العبــي المنتخبــات الوطنيــة أو األندية 
في كرة الســلة وأال يقل معدله التراكمي في 
نهاية المرحلة الثانوية عن 80 %، وســيكون 
التســجيل مفتوًحــا مــن 30 أبريــل لغايــة 23 

مايو 2019. 
وكان اتحــاد الســلة قــد وقــع اتفاقيــات مــع 

هــذا  فــي  المحليــة  الجامعــات  مــن  العديــد 
وقعهــا  التــي  االتفاقيــات  وتهــدف  الســياق، 
سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس 
االتحــاد مــع الجامعــات إلــى توفيــر بعثــات 
ومنــح دراســية لالعبــي األنديــة 
والمنتخبــات،  الوطنيــة 
وهــو األمــر الــذي ركــزت 
عليــه محــاور البرنامــج 
اســتجابة  الوطنــي 
توفيــر  إلــى  والراميــة 
ومنــح  دراســية  فــرص 
لالعبي األنديــة الوطنية 
والمنتخبــات باإلضافــة إلى 

التسويق واالستثمار.
الجامعــات  مــع  االتفاقيــات  توقيــع  وأتــى 
دراســية  ومنــح  بعثــات  لتوفيــر  المحليــة 
لهــذا  قصــوى  أوليــة  االتحــاد  منــح  حيــث 
الموضــوع وعمــل بــكل جــد مــن أجــل تأطير 
التعــاون مــع الجامعــات والــذي يعتبــر  هــذا 
بمثابــة إنجــاز نوعي جديــد لالتحاد وتتويج 
لجهــوده مــن أجــل إقــران االرتقــاء بالجانب 
التعليمــي والتحصيل العلمي لالعبي األندية 
الفنــي  الجانــب  تطويــر  مــع  والمنتخبــات 

والرياضي.

تسجيل البعثات الدراسية لالعبي السلة 6 ميداليات 
لريشة العرب 

بإفريقيا

زار وفــد مــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، 
مملكة البحرين، يومي 28 و29 أبريل الماضي، 
وذلك في زيارة تفقدية للمنشآت من المالعب 

ومرافقها والفنادق.
 يأتــي ذلك بعد تقديــم االتحاد البحريني لكرة 
لكــرة  اآلســيوي  لالتحــاد  ا  رســميًّ طلًبــا  القــدم 
القدم الســتضافة نهائيات كأس آســيا للشــباب 
2020 ونهائيــات كأس آســيا  19 عامــا  تحــت 

للناشئين تحت 16 عاما 2020.
القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  وفــد  وقــام   
بتفقد عدد من المالعب المرشــحة الســتضافة 
قســم  رئيــس  بحضــور  البطولتيــن  مباريــات 
المســابقات والتســجيل والتراخيــص باالتحاد 
إســماعيل  حســن  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
مــرزوق،  عبــاس  عــادل  االتحــاد  ومحاســب 
وهي مالعب: اســتاد البحرين الوطني، اســتاد 
مدينــة خليفــة الرياضيــة، اســتاد الشــيخ علــي 
بــن محمــد آل خليفــة، كمــا زار الوفــد المالعب 
المرشــحة الحتضان تدريبات الفرق المشاركة 

ملعــب  و)2(،   )1( الخارجيــة  المالعــب  وهــي: 
اســتاد  حمــد،  مدينــة  ملعــب  الرفــاع،  نــادي 
النــادي األهلــي، وملعــب نــادي النجمــة. وعاين 
الوفد اآلســيوي 3 اســتادات رئيسة للمباريات، 
باإلضافــة إلى 6 مالعــب مخصصة للتدريبات، 
واطلــع علــى مرافقهــا كافــة. ومــن المؤمــل أن 

يعلن االتحاد اآلســيوي لكرة القدم خالل شــهر 
أغســطس من العــام الحالــي )2019( عن هوية 
الدولتين اللتين ســتنظمان كأس آسيا للشباب 
2020 وكأس آســيا للناشــئين 2020، علًمــا أن 
بطولة الشــباب ســتقام في أكتوبر 2020، فيما 

بطولة الناشئين في سبتمبر 2020.

 من الزيارات التفقدية للمالعب

وفد االتحاد البحريني للسيارات

اإلعــالن عــن هويــة الدولتيــن منظَمتــي البطولتين في أغســطس

اآلسيوي يتفقد مالعب كأسي آسيا للشباب والناشئين

توج القائم بأعمال الوكيل المساعد للرقابة والتراخيص بالوزارة الشيخ صقر بن سلمان 
آل خليفــة فريــق عالــي بطــالً لــدورة التعــارف الحاديــة والثالثيــن لكرة القــدم على كأس 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.

وجــاء ذلــك بعد فوز عالــي على فريق مركز 
شــباب الســهلة الجنوبية مســاء أمس األول 
علــى اســتاد النــادي األهلــي بأربعــة أهــداف 
مقابــل ثالثــة أهداف بــركالت الترجيح بعد 
انتهــاء الشــوطين بالتعــادل بهــدف لهــدف، 
ســجل لعالــي حســين القصــاب بعــد خمــس 
دقائــق مــن بدايــة الشــوط الثانــي، وتعــادل 
للسهلة الجنوبية محمد عبدهللا قبل خمس 

دقائق من نهاية الشوط الثاني.
كان فريق نادي عالي األكثر وصوالً في أول 
عشــر دقائــق لكنــه لــم يتمكن من التســجيل 
الحــارس  الســهلة وخبــرة  لتكتــل مدافعــي 
دقائــق  عشــر  مــرور  وبعــد  فضــل،  محمــد 
تحّسن أداء العبي السهلة الجنوبية وتخّلوا 

عــن الدفــاع إال أنهــم لم يشــكلوا أي خطورة 
عناصرهــم  بكامــل  الدفــاع  إلــى  ليعــودوا 
غالبيــة الوقــت مقابــل اعتمــاد عالــي علــى 
تكثيف الهجوم عن طريق عبدهللا حميدان 
فــي العمــق وحســين القصــاب فــي اليميــن 
ومصطفــى يعقــوب فــي اليســار مــع تقــدم 
إبراهيم القصاب خلف الهجوم، وظل العب 
الســهلة الجنوبية ســلمان المعّلم وحيدًا في 
الهجــوم دون مســاندة وخلفــه حســين علي 
ومحمــد األنجاوي دون تشــكيل خطورة إال 
عــن طريــق الهجمــات المرتــدة بقيــادة عمار 
منصور وإبراهيم بوجســام في اليســار لكن 
حارس عالــي صادق الزاكي اصطاد الكرات 
المعكوسة بسهولة لتمركزه السليم ويقظته 

ومهارته.
 بّكــر عالــي فــي التســجيل بهــدف حســين 
القصاب في الدقيقة الخامســة من الشــوط 
الثانــي بعد أن ارتدت الكرة من يد الحارس 
محمــد فضــل إثــر تســديدة قوية مــن أحمد 
تعديــل  الســهلة  العبــو  حــاول  ثــم  ميــرزا، 
النتيجــة إال أن محاوالتهــم لــم تكن خطيرة 

لعدم ظهور العبي خط الوسط بمستواهم.
وواصــل عالــي أفضليتــه طــوال الشــوطين 
إال أن الســهلة استغل كرة ثابتة لعبها السيد 
أحمــد علي داخــل المنطقة ارتقى لها محمد 
عبــدهللا برأســه ولعبهــا في الزاوية اليســرى 
لحــارس عالي مســجالً التعــادل قبل خمس 
دقائــق من نهاية المباراة، وذلك على عكس 

مجريــات اللعــب التــي ســيطر عليهــا عالــي 
بشكل واضح وترك السهلة الجنوبية يعتمد 
األخيــر  وتميــز  المرتــدة،  الهجمــات  علــى 

بالتنظيم الدفاعي الجيد.
لمثلــه،  بهــدف  بالتعــادل  المبــاراة  وانتهــت 
ومــن ركالت الترجيــح ســجل لعالــي أحمــد 
ميــرزا، حســن عبــدهللا، عبــدهللا حميــدان، 
فيما أضاع مصطفى يعقوب وسعيد حسن، 
وســجل للســهلة الجنوبية محمــد األنجاوي 
وإبراهيــم بوجســام، وتمّكــن حــارس عالــي 

صادق الزاكي من صد ثالث ركالت لحســن 
أحمــد  والســيد  عبــدهللا  محمــد  الســكران، 

علي.
أدار المبــاراة بتمّيــز الحكــم محمــد إبراهيــم 
وعبدالــرزاق  فــواز  عبدالســالم  وســاعده 

األحمد والحكم الرابع علي هالل.
 وبعــد نهايــة المبــاراة، كّرم الشــيخ صقر بن 
ســلمان آل خليفــة أعضــاء اللجنــة المنظمــة 
كأس  قــّدم  ثــم  النهائيــة،  المبــاراة  وحــكام 
القصــاب  إبراهيــم  عالــي  لالعــب  الهــداف 
المركــز  كأس  وقــّدم  أهــداف،  بثالثــة 
نــادي ســار  فريــق  مــدرب  لمســاعد  الثالــث 
حســين عبدالرضــا وتــّوج الســهلة الجنوبية 
بالميداليــات الفضيــة وكأس المركــز الثاني، 
وكــّرم نائــب راعــي الحفــل والنائــب األول 
لرئيــس مجلــس النــواب عبدالنبــي ســلمان 
العبــي عالــي بالميداليــات الذهبيــة وكأس 

البطولة.

اللجنة اإلعالمية

عـالـي يحـافـظ علـى لقبـه بطـاًل لـدورة التعـارف
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صقر بن سلمان 
توج األبطال 

وأعضاء اللجنة 
وحكام المباراة

أحمد مهدي



 أكد األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن المكتسبات الكبيرة التي حققتها دورة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة لأللعاب الرياضية تســتدعي تكاتف الجهود من أجل تعزيزها بما يســهم في تحقيق األهداف 

النبيلة التي وجدت من أجلها هذه التظاهرة الرياضية المميزة.

وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
أن التطــور المتنامــي فــي الــدورة يجّســد 
رؤيــة ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية 
وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفــة، كمــا يؤكــد اهتمام ســموه 
وإســهاماتها  الــدورة  مكانــة  ترســيخ  فــي 
فــي خدمــة الحركة الرياضيــة المحلية من 
خــالل إتاحــة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن 
مــن الشــباب البحرينــي لممارســة هوايتــه 
الرياضيــة المفضلــة فــي هذه الــدورة التي 
ا من عوامل اكتشاف  باتت تمثل عامالً مهمًّ

المواهب الجديدة. 
 وأوضــح الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
خليفــة أن إضافة قاعــدة األلعاب المدرجة 
فــي الــدورة وعــدم اقتصارهــا علــى لعبــة 
كــرة القــدم أثبتــت نجاًحــا منقطــع النظيــر 
ســاهم فــي تعزيــز مكتســبات الــدورة فــي 
الفترة الماضية، مؤكًدا على اتســاع قاعدة 
بصــورة  يصــب  الــدورة  فــي  المشــاركة 
إيجابيــة فــي خدمــة مختلــف االتحــادات 
واألنديــة الرياضيــة ويحفزهــا علــى أهمية 
متابعــة مجريــات الــدورة النتقــاء العناصر 
إلــى  االنضمــام  علــى  والقــادرة  المؤهلــة 

األندية والمنتخبات الوطنية. 
 وأثنى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
علــى جهــود اللجنــة المنظمــة للــدورة على 
الفنيــة  الترتيبــات  إنجــاز مختلــف  صعيــد 
الحــدث  هــذا  إلنجــاح  الراميــة  واإلداريــة 
التســويقي  بالنجاحيــن  منّوًهــا  الرياضــي 
واإلعالمي اللذين تشــهدهما الدورة والذي 
ينعكــس بصــورة إيجابيــة على اســتقطاب 
أعــداد كبيــرة مــن الجماهيــر التــي تضفــي 
ــا علــى فعاليات الــدورة وتعزز  رونًقــا خاصًّ

مكاسبها المهمة.

فعاليتان مصاحبتان لـ “ناصر 12” 
ومسابقة لجماهير االنستغرام

 عقــدت اللجنة المنظمة لبطولة “ناصر 12” 
اجتماعها الثاني برئاســة الرئيس التنفيذي 

للجنــة توفيــق الصالحــي وبحضــور رئيس 
اللجنــة  ورئيــس  الماجــد  علــي  البطولــة 
اإلعالمية مازن أنور ورئيس لجنة التنظيم 
شــكري القــالف وحــزم الشــيخ ممثــالً عــن 
قنــاة البحريــن الرياضيــة والمنســق العــام 

للبطولة محمد طوق.
توفيــق  أثنــى  االجتمــاع،  بدايــة  وفــي 
الصالحي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة 
علــى الجهــود المبذولة من قبل الجميع من 
أجل ضمان انطالقة مثالية للبطولة تســهم 
فــي نجاحهــا وصــوالً إلــى ختامهــا، وذلــك 
مــن أجــل المحافظــة على الســمعة المميزة 
التي اكتسبتها البطولة منذ والدتها وحتى 
وصولهــا للنســخة الثانيــة عشــرة بعد مرور 

اثني عشر عاًما.
اإلطــالع  االجتمــاع  خــالل  تــم  وقــد 
اللجــان  اســتعدادات  علــى  واالطمئنــان 
العاملة في البطولة وتحديدًا االستعدادات 
التنظيميــة واإلداريــة واإلعالميــة، كمــا تم 
نشــاطين  إقامــة  إقــرار  االجتمــاع  خــالل 
 12 ناصــر  بطولــة  هامــش  علــى  جانبييــن 
بالتعــاون مــع االتحــاد البحريني للســباحة، 
وذلــك بإقامــة بطولــة مصغــرة ليــوم واحد 
فــي فتــرة الراحــة بالبطولــة، باإلضافة إلى 
إقامــة بطولــة لألكاديميــات بالتعــاون مــع 

االتحاد البحريني لكرة القدم.
علــى مقتــرح  المنظمــة  اللجنــة   ووافقــت 
اللجنــة اإلعالميــة بإطالق مســابقة خاصة 
للجماهيــر، وذلــك عبــر الحســاب الرســمي 
للبطولــة علــى تطبيــق االنســتغرام، مكونة 
من 16 ســؤاالً بحســب عدد أيام المباريات 

فــي البطولــة، بحيــث يكــون التفاعــل فــي 
األســئلة واإلجابات عبر الحســاب الرســمي 
واختيــار فائز واحد بشــكل يومي ليحصل 
على جائزة نقدية ُتســلم في اســتاد مدينة 

خليفة.
 وتــم التأكيــد خــالل االجتمــاع علــى نقــل 
جميــع مباريات البطولة مباشــرًة على قناة 
البحريــن الرياضيــة، باإلضافــة إلــى إعــداد 
رســالة يومية للبطولة ُتعرض على فترتين 

في القناة.

الشقيقان “حمامة” و”عالوي” 
يعززان صفوف األحالم

إبراهيــم  األحــالم  فريــق  مــدرب  أوضــح   
ســويد أن الفريــق بــدأ سلســلة تحضيراتــه 
للــدورة قبــل حوالــي 9 أيــام، مشــيًرا إلــى 
الوصــول  إطــار  فــي  التدريبــات  اســتمرار 
إلى الجاهزية المناســبة لخوض منافســات 

الدورة. 
وأشار إبراهيم سويد إلى أن فريق األحالم 
ســيضم فــي تشــكيلته خالل هذه النســخة 
مــن الدورة عــدًدا من الالعبيــن المعروفين 
يتقدمهــم النجــم الدولي الســابق ومســاعد 
مــدرب الفريــق األول لكــرة القــدم بالنــادي 
ا ســيد حســن عيســى الشــهير  األهلــي حاليًّ
ب”حمامــة”، باإلضافــة إلــى شــقيقه العــب 
ا سيد  المالكية ســابًقا والعب الشــباب حاليًّ

علي عيسى “عالوي”.
 وبّين سويد أن فريق األحالم لم يخض أي 
مباريات ودية خالل فترة اإلعداد، مشــيًرا 
إلى اقتصار التحضير على التدريبات التي 

تبقــت منهــا حصتــان تدريبيتــان قبــل بدء 
منافسات الدورة. 

 ولفت مدرب فريق األحالم إلى أن الفريق 
يشارك للمرة السابعة في منافسات الدورة، 
مشــيًرا إلى أن المشــاركات الســابقة اكتفى 
الفريــق بدور المجموعــات، وأن الهدف هو 
بال شك تقديم أفضل المستويات والتقدم 
ا التوفيق في  إلى المراحل األمامية، متمنيًّ
مهمتــه علــى رأس اإلدارة الفنيــة مع فريق 

األحالم. 
 يشار إلى أن القرعة أوقعت فريق األحالم 
فــي المجموعــة الثانيــة إلــى جانــب فــرق 

بتلكو جنرز يونايتد، الفخار وتايلوس.

تايلوس يطمح في تجاوز عقبة 

الدور األول

 أكد مدرب فريق تايلوس المدرب الوطني 
إعــداد  بــدأ  الفريــق  ان  المحرقــي  محمــد 
مرحلــة اإلعداد للمشــاركة في بطولة ناصر 
ســتكون  اإلعــداد  مرحلــة  أن  مضيًفــا   ،12

مكثفــة علــى الشــكل الــذي تجهــز الفريــق 
إعدادنــا  “إن  وقــال:  المنافســات.  لخــوض 
رغــم بدايتــه المتأخــرة إال أننــا كثفنا خالله 
الجرعات التدريبية والمباريات التجريبية 
تخــدم  التــي  بالصــورة،  الفريــق  لتجهيــز 
مشوار الفريق في مجموعته، حيث يتطلع 
الفريــق لتجاوز عقبة الــدور األول والتأهل 
للــدور الثانــي. بشــكل عــام الفريــق مكتمل 
الصفــوف يمتلــك عناصــر جيــدة أغلبها من 
الوجــوه الشــابة، ويمتلــك 3 محترفيــن هم 
المدافع حســن البري، الالعب عماد عبدهللا 
والالعب صالح عدنان، حيث سنعّول على 
تلــك العناصــر لوضــع التشــكيلة المناســبة، 
مباريــات  خاللهــا  مــن  ســنخوض  التــي 
المجموعــة، وسنســعى لتحقيــق هدفنا في 
منافســات الــدور األول”، موضًحــا أن رغــم 
صعوبة المجموعة إال أن الحظوظ جميعها 
متســاوية، ولديه الثقة بعناصر الفريق في 
تقديــم أفضــل مــا لديهــا للخــروج بالنتائــج 

المطلوبة.

انتهاء فترة تسجيل قوائم 
العبي الفرق

أبريــل   30 الثالثــاء  أمــس  انتهــت 
الماضــي فترة تســجيل العبــي الفرق 
لمنافســات  المعتمــدة  القوائــم  فــي 
اللجنــة  وكانــت   ،”12 “ناصــر  دورة 
الفنيــة برئاســة محمد حســين البوري 
اعتمــدت خــالل هــذا العام التســجيل 
الالعبيــن  أســماء  لقيــد  اإللكترونــي 
لــكل  واإلداري  الفنــي  والجهازيــن 
فريــق، وذلــك تماشــًيا مــع توجيهــات 
ممثــل جاللة الملك لألعمــال الخيرية 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة في 

تطبيق السياسة الخضراء.
 وعمــدت الفــرق إلى التســجيل خالل 
األيام الماضية بشــكل إلكتروني وفق 
المتطلبــات التــي تنــص عليهــا الئحــة 
البطولــة، خاصــة مع اعتمــاد 25 العًبا 
لــكل فريــق، باإلضافــة إلــى 8 ألفــراد 

الجهازين الفني واإلداري.
اللجنــة  تختتــم  أن  المؤمــل  ومــن   
الفنيــة اليوم األربعــاء 1 مايو الجاري 
من عمليــة إصدار البطاقــات الخاصة 
بجميع المشاركين في الدورة، تمهيًدا 

لبدء المنافسات 2 مايو الجاري.

سمو الشيخ ناصر بن حمد سلمان بن إبراهيم

من تدريبات فريق األحالمودية لفريق األساطير استعدادا لـ “ناصر 12”فريق تايلوس في إحدى الوديات اإلعدادية للبطولة

سلمان بن إبراهيم: مكتسبات تستدعي ترجمة أهدافها النوعية
ــات ــيـ ــمـ ــاديـ واألكـ ــة  ــاح ــب ــس ــل ل  ”12 ــر  ــ ــاص ــ “ن ـــ  ــ ل مــصــاحــبــتــان  فــعــالــيــتــان 

اللجنة اإلعالمية
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شقيقا المالكية 
“حمامة” 

و”عالوي” يقودان 
فريق األحالم

انتهاء فترة 
التسجيل والبدء 
بتوزيع البطاقات 

على الفرق

مسابقة يومية 
لمتابعي انستغرام 

البطولة والجوائز 
نقدية

دعيج ناصر يتولى 
المهمة التدريبية 

لفريق األساطير 
بالبطولة

المدرب الوطني دعيج ناصر يقود األساطير
الوطنــي  المــدرب  األســاطير  فريــق  يقــود 
دعيــج ناصــر، والــذي ســبق لــه العمــل فــي 
األجهــزة الفنيــة لمنتخباتنا الكرويــة للفئات 
العمريــة، عــالوة علــى كونه العبًا ســابًقا من 
الجيــل الذهبي للكــرة البحرينية في 2004، 
فيمــا يــرأس الجهــاز اإلداري مديــر الفريــق 

رائد مال هللا.
 وأكــد مديــر فريق األســاطير رائــد مال هللا 
أن الفريق يفخر بالمشــاركة في دورة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد الرمضانيــة، مشــيًرا 
إلــى االعتــزاز بمــا يقدمــه ســموه مــن دعــم 

للرياضة البحرينية.
دّشــن  الفريــق  إن  هللا  مــال  رائــد  وقــال   
تحضيراتــه للدورة وســط جديــة وانضباط 
أن  إلــى  مشــيًرا  التدريبيــة،  الحصــص  فــي 

الهــدف األساســي مــن المشــاركة هــو إبــراز 
المواهب البحرينية، خاصة التي لم تحصل 

على فرصتها الكافية في األندية المحلية.
وأوضح مال هللا أن فريق األساطير سيقدم 
الذيــن  البارزيــن  الالعبيــن  مــن  مجموعــة 
خدماتهــم  مــن  االســتفادة  لألنديــة  يمكــن 
فــي الموســم الجديد، الفًتا إلــى وجود عدة 
عناصــر بــارزة ســتتألق إن شــاء هللا وتظهــر 

بصورة مميزة.
 بــدوره، قــال مدرب فريق األســاطير دعيج 
للفريــق  اإلعداديــة  التحضيــرات  إن  ناصــر 
بــدأت قبل حوالــي 11 يوًما، مشــيًرا إلى أن 
األيــام الخمســة األولــى مــن فتــرة اإلعــداد 
شــملت حصصا تدريبيــة مختلفة، باإلضافة 
إلــى خــوض مبــاراة وديــة الختيــار أفضــل 

العناصر.
خــاض  الفريــق  أن  ناصــر  دعيــج  وذكــر 
مناورتيــن بيــن مجموعتيــن مــن الالعبيــن، 
القائمــة  علــى  الفنــي  الجهــاز  يســتقر  لكــي 

النهائية للفريق.
الهــدف األساســي هــو   وأوضــح ناصــر أن 
الالعبيــن  بعــض  علــى  الضــوء  تســليط 
الكــرة  فــي  للواجهــة  وإعادتهــم  البارزيــن 
المحليــة عبــر األنديــة الوطنية، مشــيًرا إلى 
أن الفريق ســيضم في صفوفه 3 محترفين 
الشــقيقان محمــد وطــالل  وهــم:  محلييــن 

النعار، باإلضافة إلى طالل الشروقي.
 وقــال أيًضــا: “الفريــق يضــم فــي صفوفــه 
مزيًجا من الخبرة والشــباب، إذ يتواجد في 
التشــكيلة أيًضا يوســف زويد، عيسى زويد 

ويوسف بوقيس”.
 ولفت إلى أن الدورة ستكون فرصة مناسبة 
لالعبيــن إلعــادة اكتشــاف قدراتهــم وإبــراز 
مواهبهــم، بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى الكــرة 

المحليــة، باعتبــار دورة ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد الرمضانية مكاًنا خصًبا الكتشــاف 
المواهب الجديدة وضمها واالســتفادة منها 

في المنتخبات واألندية الوطنية.

فريــق  أوقعــت  القرعــة  أن  إلــى  يشــار   
إلــى  األولــى  المجموعــة  فــي  األســاطير 
جانب فــرق فيكتوريوس، صقور البحرين 

ودلمون.

فريق األساطير خالل إحدى الوديات

الجهاز الفني لفريق األحالماللجنة المنظمة لبطولة ناصر 12فريق األحالم

دعيج ناصر يقود فريق األساطير



مـواجهـة الكبـار
ال يزال أمام الحرس القديم من تشــكيلة برشــلونة 2009 التي وصفها الســير أليكس فيرغوســون 
بأفضــل فريــق واجهــه فــي حياتــه، الكثير من العمــل، عندما يواجه بطل أســبانيا ضيفــه ليفربول 

اإلنكليزي اليوم األربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

فــي 2009 فــي رومــا، صــال األرجنتينــي ليونيل 
ميســي وجــال، ليقــود برشــلونة إلى لقبــه القاري 
الثالــث، بثنائيــة ختمها برأســية رائعة في مرمى 
الهولنــدي العمــاق ادويــن فــان در ســار حــارس 
مانشســتر يونايتــد اإلنكليــزي الــذي ضــم آنــذاك 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 بقي من تلك التشكيلة، ميسي أفضل العب في 
العالــم خمــس مرات، قلــب الدفاع جيــرار بيكيه 
والعب الوســط الدفاعي ســيرجيو بوســكيتس. 
وفــي نســخة 2019، قــد تكــون الفرصــة األخيرة 

لهــم لمعانقــة لقب قــاري جديد وســادس للفريق 
1992 و2006 و2009 و2011  بعــد  الكاتالونــي 

و2015.
وقال المدرب األسطوري “الفرق العظيمة تعيش 
هــي  راهًنــا  يعيشــونها  التــي  والــدورة  دورات، 
األفضــل فــي أوروبــا. كم ســتدوم وهل ســيكون 
يملكــون  الفريــق؟...  هــذا  تجديــد  بمقدورهــم 
الفلســفة لكن يصعب القول إذا كان ســهاً إيجاد 
العبين مثل تشافي، )أندريس( إينيستا وميسي 

طوال الوقت. ربما ال”.

بعد ســنتين من أمسية روما، كّرر برشلونة فوزه 
علــى يونايتــد 1-3 في ويمبلي حيث هز ميســي 
أفلــت  و2018   2012 بيــن  لكــن  أيضــا،  الشــباك 
علــى حســاب  بلقــب وحيــد  الكاتالونــي  النــادي 

يوفنتوس اإليطالي في 2015.
وعندمــا تّوج برشــلونة بلقــب دوري االبطال في 
2009، كان قد ضمن لقب الليغا المحلية، وكانت 
غضــون  فــي  ألقــاب  ثمانيــة  أصــل  مــن  األولــى 

11 عامــا، آخرهــا الســبت الماضــي بفــوزه علــى 
ليفانتي، عندما ســجل ميســي أيًضا هدف الفوز 

بعد نزوله بدياً.
وقــال رئيســه جوســيب بارتوميــو “هدفنــا اآلن 

تحقيق الثاثية”.
التراجــع  أحبطهــا  المحليــة  الهيمنــة  أن  يــدرك 
القاري، خصوًصا وأن غريمه اللدود ريال مدريد 
قــد خطف األلقاب الثاثة األخيرة رافًعا رصيده 

ا. إلى 13 لقًبا قياسيًّ
وفــي طريقــه نحو لقب ســادس محتمــل، يتعّين 
على برشــلونة تخطي ليفربول وصيف النســخة 
األخيرة، ثم الفائز من مواجهة مفاجأتي الموسم 
توتنهام اإلنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

وقــد يواجــه ليفربــول األربعــاء المشــكلة عينهــا 
فــي  ضحيتهــا  يونايتــد  مانشســتر  وقــع  التــي 
العقــد الماضي. قال فيرغوســون “لــم ننجح أبًدا 
بالســيطرة على ميســي.. لكن كثيرين سيقولون 

ذلك من بعدنا”.

وكاالت

وكاالت

شــدد فيرجيــل فان دايك، مدافع ليفربول، علــى صعوبة مواجهة مضيفه 
برشلونة، األربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقــال فــان دايك، خــال تصريحات 
لشــبكة “ســكاي ســبورتس”: “كامــب 
لــي  وبالنســبة  تاريخــي،  اســتاد  نــو 
كانــت تجربــة رائعــة، أن ألعب هناك 

من قبل”.
وأضــاف: “لقــد كانــت المــرة األولــى 
والوحيــدة واألخيــرة، لذلــك أتطلــع 
إلــى اللعــب مــرة أخــرى هنــاك، ضــد 
أحــد أفضــل الفــرق فــي العالــم، لكن 
ســتكون  المبــاراة  هــذه  إن  أعتقــد 

مختلفة”.
وتابــع: “لقــد شــاهدت بعــض مقاطع 
الفيديــو )لمباراته األولى هناك(، لكن 
بعد الخسارة بنتيجة )1-6(، كمدافع 
ال يمكنــك القــول إنك قدمــت مباراة 
جيدة.. لكن الشــيء الجيد بالنســبة 
لــي شــخصًيا، أننــي اكتســبت خبــرة 
كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني 

بشكل واضح”.
ســيلتيك  برفقــة  دايــك  فــان  وكان 

االسكتلندي، عندما خسر في كامب 
خــال  البلوجرانــا،  أمــام   )6-1( نــو 

ديسمبر 2013.
وعن ليونيل ميســي، قائد برشلونة، 
قــال: “أعتقــد أنــه أفضــل العــب في 

العالم، وقلت ذلك من قبل”.
“لكنكــم  الهولنــدي:  الدولــي  وأردف 
تــرون كيــف نلعب وندافــع، فنحن ال 
ندافــع فــي موقــف رجــل لرجــل، بل 
ندافع مًعــا ونهاجم مًعا أيًضا.. لذلك 
نــرى، وســنكون مســتعدين،  ســوف 
أمــام  النهائــي  نصــف  فــي  فنحــن 
برشــلونة، وســنواجه أفضــل العــب 

في العالم”.
واختتــم فان دايك: “برشــلونة ليس 
بأكملــه  الفريــق  بــل  فقــط،  ميســي 
لديه الكثير من الكفاءة، وسنســتعد 
جيــًدا  فريًقــا  نملــك  فنحــن  جيــًدا، 
للغاية، ويمكننا المنافســة هناك، ولن 

تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة”.

برشلونة ليس ميسي فقط
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وكاالت

بــات فريــق ريال مدريد، مهــدًدا بالتعرض لنهاية مذلة أمام برشــلونة، 
هذا الموسم في بطولة الدوري اإلسباني.

“مــاركا”  صحيفــة  وأشــارت 
اإلســبانية، إلى أن برشلونة يحتل 
ــا برصيــد 83  صــدارة الليجــا حاليًّ
نقطــة، أمــا ريال مدريــد يأتي في 
المركــز الثالــث برصيــد 65 نقطــة، 
 18 يبلــغ  الفــارق  فــإن  وبالتالــي 

نقطة.
 

وبلــغ أكثر فارق بيــن ريال مدريد 
وبرشــلونة فــي الليجــا، 17 نقطة، 
منــذ أن تغيــرت القواعــد وأصبــح 
الفائــز يحصــل علــى 3 نقــاط بداًل 

من نقطتين.
وتمكن برشــلونة مــن تحقيق هذا 
الماضــي،  الموســم  فــي  اإلنجــاز 
فــي  البطولــة  أنهــى  إنــه  حيــث 
المركــز األول برصيــد 93 نقطــة، 
ثانًيــا  فحــل  مدريــد  ريــال  أمــا 

برصيد 76 نقطة.
 وإذا اســتمر نفــس فــارق النقــاط 
مدريــد  ريــال  بيــن  الحالــي 
الميرنجــي  فــإن  وبرشــلونة، 
ســيصبح أمــام أســوأ ســجل لــه 
بالفريــق  مقارنــة  الليجــا  فــي 

الكتالوني.

نهاية محبطة

تحذير كوتينيو
شــّدد البرازيلــي فيليــب كوتينيــو العــب برشــلونة، علــى ضرورة الحــذر خالل 
مواجهــة ليفربــول، فــي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي ســُيقام 

اليوم في معقل البارسا “كامب نو”.

الســابق،  فريقــه  كوتينيــو  وســيواجه 
حيث انضم لصفوف البارسا في يناير 
2018 قادًمــا مــن ليفربــول، فــي أغلــى 

صفقة في تاريخ البلوجرانا.
وقال كوتينيو، خال تصريحاته لقناة 
ســتكون  “بالتأكيــد  الرســمية:  ناديــه 
مبــاراة خاصــة، فهــي أول مبــاراة لــي 
في نصف نهائي دوري األبطال، ومثل 
كل زمائــي في الفريــق أتطلع لتقديم 

مباراة جيدة”.
وأضــاف: “لعبــت بقميــص ليفربــول 5 
ا معهــم،  ســنوات، وكنــت ســعيًدا جــدًّ
آخــر.  قميًصــا  أرتــدي  اآلن  لكننــي 
ســتكون مبــاراة خاصــة، لكننــي آمــل 
أن نتمكــن مــن تقديم أفضــل أداء في 
الهــدف  هــو  األبطــال  دوري  المبــاراة. 
قويــة  عقليــة  ولدينــا  لنــا  الرئيســي 

لخوض المباراتين”.

الســابق:  فريقــه  عــن  متحدًثــا  وتابــع 
“خطورة ليفربول ليســت في فيرمينو 
يمتلكــون  إذ  فقــط،  وصــاح  ومانــي 
العبيــن مميزيــن )فــي كل الخطــوط(. 
الوســط،  وخــط  الدفــاع  خــط  هنــاك 
لديهم إمكانيات كبيرة، ويعملون بجد 
لكي ُيحققوا أهدافهم. يجب أن نكون 
متيقظيــن ونظهر بأداء قوي ونحافظ 
ونقــدم  الملعــب،  فــي  مراكزنــا  علــى 

مباراة جيدة”.
 وأردف: “ليفربــول فريق رائع، ويملك 
العبيــن أصحــاب عقليــة قويــة، وفــي 
هــذا  شــاهدتها  التــي  مبارياتهــم  كل 
ا في الهجوم  الموسم كانوا أقوياء جدًّ

والدفاع. يجب أن نكون منتبهين”.
ملعــب  هــو  أنفيلــد  “ملعــب  واختتــم: 
ا، واألجــواء به تكون رائعة  خــاص جدًّ

للغاية مع الجماهير”.

وكاالت

فيليب كوتينيو

فيرجيل فان دايك وليونيل ميسي

األربعاء 1 مايو

دوري أبطال أوروبا
ذهاب نصف النهائي

ليفربولبرشلونة 22:00

سولشار تحت الضغط
قــال إيــان رايت مهاجم إنجلترا الســابق إنه ينبغي على 
أولــي جونــار سولشــار مدرب مانشســتر يونايتــد إظهار 
أنــه ال يخشــى اتخــاذ قــرارات مهمة ويســتبعد الحارس 
ديفيــد دي خيــا فــي آخــر جولتيــن بالــدوري اإلنجليــزي 

الممتاز لكرة القدم بعدما ارتكب أكثر من خطأ.
 وعلــى غيــر العــادة ارتكب دي خيا عــدة أخطاء فادحة 
فــي المباريــات األخيرة وكان الســبب وراء التعادل 1-1 
مع تشيلســي يوم األحد الماضي لتتقلص آمال يونايتد 
صاحــب المركــز الســادس فــي إنهــاء الموســم بالمربــع 
الذهبــي والتأهــل إلــى دوري أبطــال أوروبا في الموســم 

المقبل.
 وأكــد سولشــار دعمــه للحارس دي خيا وأكد اســتمراره 
فــي موقعــه بالتشــكيلة األساســية فــي آخــر مباراتيــن 
أمام هدرســفيلد تاون وكارديف ســيتي لكن رايت أبدى 

اختافه مع المدرب النرويجي.
)بــي. البريطانيــة  اإلذاعــة  لراديــو هيئــة  رايــت   وقــال 
بصمتــه  يتــرك  أن  يريــد  )سولشــار(  كان  ”إذا  بي.ســي( 
ويجعــل النــاس تــدرك أنــه ال يخشــى اتخــاذ القــرارات 

فيجب أن يستبعده.
 ”إذا قــام المــدرب بتفســير كل شــيء وشــرح لــه بشــكل 

شــخصي لمــاذا سيســتبعده ويمنحــه راحــة فــإن هــذه 
طريقة اإلدارة المطلوبة من سولشار“.

وكان عقد دي خيا سينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل 

أن يعلن يونايتد تفعيل بند في التعاقد يســمح باإلبقاء 
علــى الحــارس اإلســباني لموســم جديــد وســط تقاريــر 

تتحدث عن قرب رحيله عن أولد ترافورد.

ديفيد دي خيا

وكاالت

وكاالتوكاالت

وّجــه المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو 
رســالة وداع لمنــدوب ملعــب كامــب نــو 
ســاتورا،  فرانسيســك  برشــلونة،  معقــل 
الشــهير بـ”ذا أوبسرفر”، وذلك إثر تقاعده 
بعــد 41 عاًمــا مــن العمــل داخــل النــادي 

الكتالوني.
 وقــال مورينيــو، المــدرب الســابق لريــال 
الســابق  فــي  يعمــل  كان  والــذي  مدريــد 
وكان  مســاعد،  كمــدرب  ببرشــلونة 
يلتقــي بســاتورا خــال تلــك الفتــرة، فــي 
الكتالونيــة،   )1 )راك  إلذاعــة  تصريحــات 
رجــل  “أنــت  لســاتورا  حديثــه  موجًهــا 
عظيــم، بســبب بعــدك اإلنســاني، الطيــب 

والصادق”.
وكان “ذا أوبســرفر” بطــل واقعــة اإلصبــع 
خــال مبــاراة للكاســيكو بيــن برشــلونة 
وريال مدريد في إياب الســوبر اإلسباني 

لعام 2011.

ووقتها دخل الاعبون في شــجار عنيف 
بــدل الضائــع، علــى خلفيــة  الوقــت  فــي 
طرد مارســيلو لتدخله بعنف مع سيســك 
وســط  مورينيــو  ليقــوم  فابريجــاس، 
الشــجار بمــد إصبعــه فــي عيــن الراحــل 
تيتــو فيانوفــا، المــدرب المســاعد وقتها 
لبيب جوارديوال مدرب البارســا الســابق. 

وكان ســاتورا يقــف كالمتفــرج مــن خلف 
الواقعة.

 وأشار “ذا سبيشيل وان” في هذا الصدد 
لإلذاعــة “لقــد جعلتــك مشــهوًرا ألســباب 
ســلبية، إنها أشياء تحدث في كرة القدم 
بســبب التوتــر العاطفــي، لكنــك لــم تكــن 

متفرًجا، فأنت أكبر من ذلك بكثير”.

رغم فوز يوفنتوس بلقب الدوري اإليطالي، ومواصلة إحكام قبضته 
على “الكالتشــيو” في الســنوات األخيرة، إالّ أن “البيانكونيري” فشــل 
فــي تحقيــق هدفــه األول، بالتتويــج بمســابقة دوري أبطــال أوروبــا، 

حيث ودع من ربع النهائي على يد أياكس أمستردام.
ويشــير موقع “ســبورت” الفرنســي إلى أن إدارة يوفنتوس، تفكر في 
االنفصال عن مدرب الفريق ماســيمليانو أليجري في نهاية الموســم، 
وأن مدرب مانشســتر ســيتي بيب جوارديوال على رأس المرشــحين 

لخافته.
وسيشــرف بيــب جوارديــوال – في حال انتقاله إلــى يوفنتوس- على 
الثنائــي  يعــرف  إذ  رونالــدو،  كريســتيانو  البرتغالــي  النجــم  تدريــب 
بعضهمــا البعــض جيــًدا، فقد التقيا ســابًقا فــي عدة مباريات حاســمة 
خال تدريب بيب لبرشلونة، في حين كان كريستيانو يحمل قميص 

ريال مدريد.
 ويبدو انتقال جوارديوال إلى “جنة” كرة القدم أمًرا وارًدا للغاية، فقد 
أكد الدولي اإليطالي السابق لوكا توني في تصريحات صحفية نقلها 
موقع “ســبورت بيلد” األلماني أن بيب، ســيدرب في يوم ما بالدوري 

اإليطالي.
 وتابــع أن بيب يعشــق التحديــات الكروية، إذ يبدو يوفنتوس وجهة 

مناســبة للغاية للمدرب اإلســباني، ففريق “السيدة العجوز” يملك في 
صفوفــه تشــكيلة رائعــة، يأتــي علــى رأســها أحســن العب فــي العالم 
خمــس مــرات، زيــادة على ذلــك، يمتلــك يوفنتــوس إمكانيــات مالية 
كبيــرة تؤهلــه إلــى تحقيــق مطالــب بيــب جوارديــوال، والتعاقــد مــع 

العبين من الطراز الرفيع.
 وقــد يســاعد تولــي بيب مهمة تدريب يوفنتــوس في تتويج الفريق 
اإليطالي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق للمدرب اإلسباني 
أن فاز بها مرتين مع برشــلونة، كما أنه كان قريًبا للغاية من التتويج 
بها مع بايرن ميونخ لوال لعنة األمتار األخيرة، التي حالت دون لذلك.

فرانسيسك ساتورا

بيب جوارديوال 

حلــم يوفنتــوسرسالة عاطفية
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إعداد: هبة محسن

كرمت GAC Group شركة التسهيالت للسيارات الوكيل والموزع الحصري لعالمة 
GAC Motor في مملكة البحرين، وذلك لتحقيقها أعلى مبيعات في منطقة الخليج 

العربي و الشرق األوسط للعام الثالث على التوالي.

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأعــرب   
عــادل  التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن 
علــى  واعتــزازه  فخــره  عــن  حبيــل 
اإلنجــاز االســتثنائي الــذي حققته شــركة 
التســهيالت للســيارات الوكيــل والمــوزع 
خــالل   GAC Motor لعالمــة  الحصــري 
زمــن قياســي لتضــع نفســها فــي مصــاف 
وتنافــس  الرائــدة  التجاريــة  العالمــات 
العالمــات  مختلــف  وكفائتهــا  بجودتهــا 
التجاريــة العريقــة مما جعلهــا واحدة من 
فــي  ا  نمــوًّ األســرع  التجاريــة  العالمــات 

مملكة البحرين.

 ومــن جانبــه، صــرح المدير العام لشــركة 
التســهيالت للســيارات برير جاسم قائالً: 
“نحــن في شــركة التســهيالت للســيارات 
واحــد  وهــدف  واحــدة  رؤيــة  تجمعنــا 
لتمثيــل هــذه العالمــة التجاريــة بأفضــل 
صــورة، حيــث نعتمد في عملنا على مبدأ 
رضــا العمــالء وتوفير قاعدة واســعة من 
الخيارات المتوفرة في ســوق الســيارات 

بجودة تنافسية”.
 وشــّدد علــى أن هذا النجــاح في تحقيق 
هــذه المبيعــات يعكس الموقــع الصحيح 
للمركبــات التــي تطرحها الشــركة وإقبال 

الزبائــن عليهــا، والتفاني مــن قبل اإلدارة 
“نحــن  وأضــاف  للشــركة.   التنفيذيــة 
ملتزمــون بتوفير مركبات عصرية راقية 
لنوفــر  التقنيــة  الناحيــة  مــن  متقّدمــة 

لعمالئنــا الفخامــة بجودة عالية ليتســنى 
لهــم االســتمتاع بــأداء قيــادة اســتثنائي 
وتقنيــات حديثــة متطــّورة واقتصاديــة 

في استهالك الوقود”.

التــي  جديــدة،  بــادرة  بتلكــو  شــركة  نظمــت 
تــم اقتراحهــا مــن قبــل أعضــاء لجنــة برنامــج 
والتــي  بتلكــو  فــي  االجتماعيــة  المســؤولية 
األهليــة  المؤسســات  مســاعدة  إلــى  تهــدف 
واالندمــاج فــي المجتمــع، حيــث قــام موظفــو 
الشركة المتطوعون خالل هذه المبادرة بإعادة 
طــالء جــدران مركــز التأهيــل للعمــل فــي مركز 
المحــرق للرعايــة االجتماعيــة، وذلــك إلضفــاء 
حّلــة جديــدة علــى المركــز.   والجديــر بالذكــر 
أن هــذه المبــادرة أتــت مــن منطلق غــرس روح 
العمــل التطوعي واســتغالل الطاقات الشــبابية 
والموارد البشــرية في خدمة المجتمع بما يعود 
بالفائدة للفرد والمجتمع على حد سواء.   يذكر 

أنه قد كان هناك تعاون مسبق بين شركة بتلكو 
وهــي  االجتماعيــة،  للرعايــة  المحــرق  ومركــز 
مؤسســة تتخصص بتقديم الخدمات الصحية، 
االجتماعية، النفســية والترفيهية للمســنين في 
مملكة البحرين، حيث تعتّز الشــركة بدعم هذه 
المؤسســة التــي أخــذت علــى عاتقها مســؤولية 
العنايــة بهــذه الفئة التي تشــكل جــزًءا ال يتجزأ 
مــن المجتمــع البحرينــي وأصالتــه. حيــث ُيعــد 
فــي حيــاة  الرئيســية  األعمــدة  أحــد  المســنون 
األســرة البحرينيــة، لــذا يســعى المجتمــع دوًمــا 
للعنايــة بهــم ورعاية احتياجاتهــم وذلك تقديًرا 
لمســيرتهم المعطــاءة فــي بناء مملكــة البحرين 

التي استمرت على مدى عهود من الزمان.

المنطقة فـــي  ــيــعــات  ــمــب ال أعــلــى  حــقــقــت  ــة  ــرك ــش ال

ــز ــ ــرك ــ ــم ــ إضــــــفــــــاء حـــــّلـــــة جــــــديــــــدة عــــلــــى ال

“GAC Motor” تحصد درع التميز

موظفو “بتلكو” يعيدون طـالء “التأهيـل”

شــركات  إحــدى  كانــو،  ســفريات  وقعــت 
مجموعــة يوســف بــن أحمــد كانــو اتفاقيــة 
شــراكة مع )ســي فنت(، الشركة الرائدة في 
تكنولوجيا تنظيم االجتماعات والفعاليات، 
وتــم توقيــع االتفاقيــة بيــن الطرفين خالل 
مشــاركتهما في سوق الســفر العربي 2019 
المقام في مركز دبي للمعارض والفعاليات، 
وبموجــب هذه االتفاقية ســتوفر ســفريات 
كانو باقة )ســي فنت( التكنولوجية لتنظيم 
عمليــة إدارة الفعاليات لعمالئها في منطقة 

الخليج العربي. 
 وصــرح رئيــس ســفريات كانــو نبيــل خالــد 
التحــوالت  علــى  مقبلــة  الشــركة  أن  كانــو، 
الرقمية في قطاع الســفر والضيافة وجادة 
التكنولوجيــة  الحلــول  أحــدث  تبنــي  فــي 
التــي تعطي قيمــة مضافة للزبون، وأوضح 
أن الشــراكة مــع )ســي فنت( ســتوفر منصة 
متكاملــة إلدارة الفعاليات لعمالء ســفريات 
كثيــرة  خيــارات  لهــم  ســتوفر  كمــا  كانــو، 

لمواقع إقامة الفعاليات وبأسعار تنافسية.
فنــت(  )ســي  لــدى  العــام  المديــر  وأعــرب   
دبــي، جــوكال بجــاج، عــن فخره وســعادته 
بالشــراكة مــع ســفريات كانــو التــي تعتبــر 
إحــدى الشــركات المتفوقة فــي مجالها في 
التحــوالت  أهميــة  تتفهــم  التــي  المنطقــة 
الرقميــة، كمــا بيــن أن ســوق الســفر العربي 
قــدرات  لعــرض  مميــزة  فرصــة  يوفــر 
إدارة  تطويــر  فــي  الهائلــة  التكنولوجيــا 

االجتماعات و الفعاليات.  
 وتعتبــر ســفريات كانــو مــن أعــرق وأكبــر 
شــركات إدارة الســفر فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا المتخصصة في 
مجال الشركات والترفيه والمالحة وتمثل 
العديد من خطوط الطيران وتهتم بتنظيم 
ســفريات  وتعمــل  والفعاليــات،  المعــارض 
كانــو مــن خالل شــبكة مكونة مــن أكثر من 
70 منطقــة تابعة لآلياتا ولديها مكاتب في 

دول الخليج العربية ومصر وبريطانيا.

شراكة بين سفريات كانو و“سي فنت”
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أقامــت شــركة بتلكــو أمــس وجبــة إفطــار للموظفيــن فــي المقر الرئيــس للشــركة الواقع في 
منطقة الهملة احتفاًء باليوم العالمي للعمال.

خصيًصــا  فخمــة  خيمــة  الشــركة  وأنشــأت 
لهــذه المناســبة لكــي يتســنى اســتقبال جميــع 
الموظفيــن علــى مــدار الفتــرة الصباحيــة فــي 
المهمــة،  المناســبة  بهــذه  تليــق  راقيــة  أجــواء 
والتــي تمــس جميــع الكــوادر الوطنيــة العاملــة 
فــي مملكة البحرين على وجه العموم وشــركة 

بتلكو على خصوصا.
ونظمــت “بتلكــو” هــذه االحتفاليــة في سلســلة 
مــن الفعاليات التي تحرص على إقامتها؛ كون 
الموظفين هم العمود األساس التي تقوم عليه 
الرئيســة  النجــاح  مقومــات  وإحــدى  الشــركة 
للشــركة، إذ إثبت الموظفون جدارتهم على مر 
الســنين، مــا ينعكــس إيجاًبا على أداء الشــركة 

وإنجازاتها.
تقديــر  علــى  الشــركة  إدارة  تحــرص  كمــا 

الموظفيــن وتقديم الشــكر لهم في االحتفاالت 
بيــن  والتفاعــل  اللقــاء  فرصــة  تتيــح  التــي 
دوائرهــم  باختــالف  الشــركة  موظفــي  كل 

ومناصبهم.
وبدأت االحتفالية بيوم عيد العمال في شركة 
بتلكــو منــذ أمــس، إذ تــم مفاجــأة كل موظفــي 
علــى  تحتــوي  فاخــرة  بعلــب شــوكال  الشــركة 
دعوة خاصة لحضور االحتفال. وتم اســتقبال 
بأجــواء  اســتمتعوا  موظــف  ـ800  يقــارب  مــا 
عائليــة ووجبــة فطــور متنوعة تمثــل المطابخ 

العالمية.
لــدورة  وتــم اختتــام الفعاليــة بمبــاراة نهائيــة 
“بتلكو” الداخلية لكرة القدم عصر أمس، والتي 

عادة ما تتميز بحضور كبير من الموظفين.
وقــال المديــر العام للموارد البشــرية في بتلكو 

فيصــل الجالهمــة “إن هــذه الفعاليــة هي جزء 
أساس من سياسة الموارد البشرية في الشركة 
والتي تركز على االرتقاء بتجربة الموظف في 
الشــركة، واالســتثمار في تطوير قيادي العصر 
هــي  بتلكــو  تكــون  أن  علــى  الرقمــي، والعمــل 

الخيار األول للمواهب الوطنية الشابة”.
وأضــاف “إن نجــاح بتلكو يأتــي بفضل تضامن 
جهــود الجميــع وعملهم بــروح الفريــق الواحد، 
وإننــا فخــورون بمنتســبينا ويســعدنا أن ننتهــز 
هذه الفرصة لشــكرهم على ما قدموه من بذل 

ألجل تقدم بتلكو ونهضة المملكة”.

المنامة - بتلكو

“بتلكو” تفاجئ موظفيها بحفل إفطار فاخر بمناسبة عيد العمال

“فولفو” تطرح عروضها الرمضانية الشاملة
الطريق على  مــســاعــدة  خــدمــة  ســنــوات  و5  مجاني  وتــأمــيــن  تسجيل 

أعلنت شــركة موترســيتي، الوكيــل الحصري 
عــن  البحريــن  فــي مملكــة  لســيارات فولفــو 
حملتهــا الرمضانيــة الجديــدة علــى طــرازات 
فولفــو التي ستســتمر حتى 10 يونيو المقبل 
التي تتيح للعمالء الحصول على العديد من 

المزايا اإلضافية. 
 تمثــل الحملــة فرصــًة فريدًة للعمالء لشــراء 
فولفــو  ســيارات  مــن  المفضلــة  طرازاتهــم 
بجانــب الحصــول علــى باقة صيانــة مجانية 
تمتــد مــن 3 إلى 5 ســنوات، تســجيل وتأمين 
النانــو  بتقنيــة  الطــالء  حمايــة  مجانــي، 
ســيراميك، خدمة تظليل النوافذ و5 سنوات 

خدمة مساعدة على الطريق.
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وصــرح   
موترســيتي قائــالً: “تعــد عالمــة فولفــو مــن 
البحريــن،  مملكــة  فــي  المرموقــة  العالمــات 
وذلــك بفضــل تمتعها بمســتويات اســتثنائية 
من االعتمادية والســالمة بجانب خدمات ما 
بعــد البيــع عاليــة الجودة التي تقدمها شــركة 

موترســيتي. وتعــد جائــزة فولفــو للتميــز في 
المبيعــات وخدمة العمالء التي حصلنا عليها 
فــي شــهر مــارس الماضــي دليــالً علــى التزام 
شــركة موترســيتي بتعزيــز مكانــة فولفو في 
الطــرق.  بأفضــل  عمالئنــا  وخدمــة  المملكــة 
وتأتي “باقات موترســيتي لراحة البال” التي 
نقدمهــا في شــهر رمضــان المبارك لهــذا العام 
لتؤكد على اســتمراريتنا في تقديم العروض 
التنافســية التــي نطمــح مــن خاللهــا أن نلقى 

رضا العمالء”.
تتوفر سيارات فولفو في معرض موترسيتي 
في ســترة الذي سيستقبل الزوار خالل فترة 
شهر رمضان المبارك من الساعة 8:30 صباًحا 
حتى 1:30 ظهًرا ومن الســاعة 8 إلى الســاعة 
11 مســاًء مــن الســبت إلــى الخميــس، ومــن 
الساعة 8 إلى الساعة 11 مساًء أيام الجمعة. 
باإلمــكان  المعلومــات  مــن  المزيــد  لمعرفــة 
التواصل مع المعرض على رقم 17736222.

المعلومــات  مــن  مزيــد  علــى  للحصــول 

رمضــان،  لشــهر  موترســيتي  عــروض  عــن 
الرجــاء زيــارة فــروع موترســيتي فــي ســند 
لخدمــات  موترســيتي  ومركــز  والنويــدرات 
التاليــة  االرقــام  علــى  االتصــال  أو  الصيانــة 

17621162 - سند، 17702111 - النويدرات، 
لخدمــات  موترســيتي  مركــز   -  17702121
Mo-  الصيانــة أو الضغــط على الرابــط التالي

.torcity.com.bh

نّفــذ قســم المواطنــة واالجتماعيــات في مدرســة الحكمة الدوليــة، لطلبة الصف 
العاشر في المرحلة الثانوية، رحلة تعليمية إلى مجلس الشورى البحريني. 

بــدأت رحلتهــم التعليمية باالســتماع لمحاضرة تثقيفيــة، توّضح هيكلية مجلس 
الشورى، وآلية عمله، والفرق بينه وبين مجلس النواب. وقد أبدى طلبة مدرسة 
الحكمــة تجاوًبــا كبيــًرا مــع استفســارات وشــروحات الُمحاضر، مّما أثــار إعجاب 
المحاضر، مّما أظهروه من معلومات دقيقة وخبرات ممتازة فيما يتعّلمه الطلبة 

في دروس االجتماعيات والمواطنة.
ثم تجّول الطلبة في أقسام مجلس الشورى، وتعّرفوا مهاّم كّل قسم فيه.

 فيما وّجه رئيس مجلس الشورى شكره لطلبة مدرسة الحكمة، ولقسم المواطنة 
واالجتماعيــات علــى زيارتهــم وعلى ما أظهــروه من تفاعل كبيــر وتجاوب رائع، 
وعلى االهتمام الذي ُتظهره مدرسة الحكمة، في غرس قيم االنتماء والمواطنة 

في نفوس طلبتها.

طالب “الحكمة” ضيوًفا على “الشورى”
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الجالهمة: نركز على 
االرتقاء واالستثمار 
في تطوير قيادي 

العصر الرقمي

موظفو الشركة أثناء االحتفال بعيد العمال

الخيمه التي أقيم فيه االحتفال

فيصل الجالهمة والشيخ بدر الخليفة

جوكال بجاجنبيل خالد كانو
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ستجني ثمار مواقفك الجادة واإليجابية.

دعم ومساندة من مصادر لم تتوقعها.

اغتنم هذه الفرصة إلخبارهم بتوقعاتك.

 تتمكن من إحداث تغييرات جذرية إيجابية.

ال تصاب بخيبة أمل مع سير مجريات األمور.

توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة األمل.

ال تيأس واستغل الفرص التي ال تزال معروضة.

واجه األشياء بشيء من التواضع والتروي.

يأتي اليوم مصحوًبا ببعض المشكالت.

سوف تقابل مواقف ال يمكن التغلب عليها.

افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف.

من الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاًء أيًضا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1 مايو

1840
صدور أول طابع بريد 

في العالم في 
بريطانيا، يحمل 
صورة الملكة 

فيكتوريا، 
وكان لونه أسود 

وقيمته بنس واحد، وتولت 
طباعته “دار بركنز باكون.

فتح السوبر ستار 
راغب عالمة الباب على 
الماضي، ليطلق واحدة 
من أشهر األغاني التي 
طبعت مسيرته الفنية، 

وهي أغنية “قلبي 
عشقها” التي أصدرها 

بتوزيع جديد.

tariq.albahar
@albiladpress.com

بأفــام قصيــرة منهــا “بيــت العصافيــر” و “الســاعة 2:30 صباًحــا”

“العين السينمائي” يقدم المخرجين البحرينيين

»العيــن  مهرجــان  حضــور  سيشــاهد 
الســينمائي« فــي دورتــه األولــى، والتي 
تقــام تحــت رعايــة الشــيخ ســلطان بن 
المجلــس  عضــو  نهيــان  آل  طحنــون 
التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، فــي الفتــرة 
بيــن 30 الجــاري حتــى 3 مايــو 2019، 
مجموعــة  حاليــا  العيــن  مدينــة  فــي 
مــن االفــالم القصيــرة البحرينيــة التــي 
تشــارك بهــا مملكــة البحريــن الى جانب 
دول الخليج العربي في هذه التظاهرة 

السينمائية الجميلة.
الخليجــي«  »الصقــر  مســابقة  وتضــم 
التاليــة:  البحرينيــة  القصيــرة  األفــالم 
صباحــًا«  ونصــف  الثانيــة  »الســاعة 
العصافيــر«  و»بيــت  عبدعلــي،  لحســين 
لســلمان  و»عبــور«  إبراهيــم،  لمحمــد 
يوســف، و»لقاء« لمحمــود عبد اللطيف. 
الخليجيــة  االفــالم  بقيــة  جانــب  الــى 

االخرى.

بيت العصافير

تــدور أحــداث فيلــم “بيــت العصافيــر” 
فــي  تتــورط  عشــرينية  فتــاة  حــول 
أمومتهــا المبكرة مــع إبنها الصغير الذي 
يفتــش عن والــده الغائب الذي لم يترك 
أثــرًا له في بيته ســوى آلــة الكمان وهو 
القديــرة  الفنانــة  مــن  كال  تمثيــل  مــن 
وراشــد  عيــد  ونــورة  يوســف  شــفيقة 
تمثيــل صالــح محمــد ومحمــد  ناصــر، 
mem vi� مؤسســة إنتــاج   البســتكي، 
sions لإلنتاج الفني”. عن قصة: جمانة 
القصــاب، مديــر تصويــر ريــاض بلــواي، 
تصوير ومونتاج: ياسر غلوم، المكساج 
والهندســة الصوتيــة علــي ســمير، فنــي 
إضــاءة  مديــر  البنكــي،  راشــد  صــوت 
محســن متغوي، الموسيقى التصويرية 
محمــد ســعدون، متابعــة إنتــاج محمــد 
عطيــة وعمل كمســاعد مخــرج ومديرًا 

لإلنتاج عارف زينل.
ويعتبــر هــذا الفلــم هــو إنتــاج متواصل 
إبراهيــم  محمــد  المخــرج  لمســيرة 
مــن  العديــد  أخــرج  إنــه  إذ  محمــد، 
أهمهــا:  القصيــرة  الروائيــة  األفــالم 

زهــور تحتــرق وصبــر الملــح والذاكــرة 
العديــد  حقــق  كمــا  وزينــب،  المفقــودة 
خــالل  مــن  واالنجــازات  الجوائــز  مــن 
المحليــة والخارجيــة ومــن  مشــاركاته 
بجائــزة  فــوزه  االنجــازات  هــذه  أهــم 
أفضــل فيلــم خليجــي لعــام 2009 فــي 
الســينمائي  األوســط  الشــرق  مهرجــان 
زهــور  فلمــه  عــن  وذلــك   EFC بقســم 
تحتــرق الــذي كان مــن انتــاج الشــركة 
وكمــا  الســينمائي.  لإلنتــاج  البحرينيــة 
فــاز أيضــًا بالجائــزة الثانية فــي كل من 
مهرجان أبوظبي الســينمائي ومهرجان 
الخليــج الســينمائي بمدينــة دبــي فــي 
فيلمــه  عــن  الخليجييــن  الطلبــة  قســم 
صبر الملح في عام 2012 وحصل على 
جائــزة النمــر البروزني في ملتقى ظفار 
للفيلم العربي في ُعمان في عام 2014. 
إبراهيــم  محمــد  المخــرج  بــأن  يذكــر 

محمــد هــو حاليًا رئيــس لجنة العروض 
الخاصة بنادي البحرين للسينما وعضو 
مجلــس إدارة فيــه، وكان مديرًا للقســم 
الســينمائي بمهرجان تاء الشــباب الذي 

تنظمه هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

الساعة الثانية والنصف 

صباًحا 

 أحداث الفيلم لمسارات تنطلق باتصال 
هاتفي يتلقاه االبن عند الســاعة الثانية 
والنصــف صباًحــا، ولتصــل إلــى حــدود 
مــا هو أبعــد في بنــاء الفكــرة والحبكة، 
وصوالً ألخــذ بعض الجوانب الرميزية، 
بيــن  الجدليــة  القــة  ع ال تجســيد  فــي 
السلطة بمختلف مفاهيمها ومستوياتها 
فــي قبالة االعتراض عليها، حيث يقدم 
الفيلــم قصــة شــاب يعيــش حالــة مــن 
االرتباك فــي عالقته مع والده، صاحب 

الــذي  الرفعيــة،  االجتماعيــة  الوجاهــة 
ا وفاشــالً، نظًرا لكونه لم  يرى ابنه شــقيًّ
يحقق ما كان يأمله األب، في أن ينهي 
تعليمــه كما فعل بقية إخوته. وانطالًقا 
مــن ذلــك، تتطــور األحــداث، فــي قالب 
األب  إصابــة  بعــد  خاصــة  عاطفــي، 
بمــرض الســرطان، حيث ينتقــل للعالج 

في الخارج.
 نــص فيلــم »الســاعة الثانيــة والنصــف 
مســرحية  مــن  مقتبــس  صباًحــا«، 
»القاضي«، بتصّرف، للمسرحي والكاتب 
عبدهللا السعداوي، وقد أنتجه عبدعلي 
بتكاليــف شــخصية. يشــارك عبدعلــي، 
بطــل ومخــرج الفيلــم، الفنانــة نســرين 
التصويــر واالنتــاج  أدار  شــريف، فيمــا 
مخــرج العمــل، وســيد محمــد العلــوي، 
وجسد الصوت، الفنان محمود الصفار.
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1886
العمال في مدينة شيكاغو يتحركون مطالبين بتحسين ظروف العمل.

1900
 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمًرا بإنشاء سكة حديد الحجاز وذلك لخدمة الحجاج.

1907
 ساكيشي تويودا يحصل على براءة اختراع آلة النسيج.

1925
جزيرة قبرص تصبح مستعمرة بريطانية.

1945
انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز.

26

أقيم عزاء السيدة فادية جيوشي والدة الفنان هشام عباس داخل 
مســجد الرحمــن الرحيم بمنطقة صالح ســالم حيث ظهرت 
عليه عالمات الحزن الشديدة والتأثر أثناء تقبله التعازي من 
زمالئــه الفنانين واالعالميين ومنهم لميس الحديدي، عمرو 
مصطفى، ممدوح موسى، يسرا، محمد حماقي، عمرو أديب، 

محمد ممدوح، أمير طعيمه، ورجاء الجداوي.
كمــا شــارك في العــزاء دينــا، محمد مرزبــان، غادة رجــب، حميد 

الشاعري، أصالة، هشام سليمان، ريكو، مصطفى قمر، أحمد فلوكس.

حرصت الفنانة يســرا علــى الحضور والمشــاركة في العرض 
”The Crew - ”الخاص للفيلم التسجيلي “الفريق

 الــذي أُقيم بســينما زاوية. حيث شــاهدته برفقة مخرجه 
إســالم رســمي مع الحضور الذي تقدمه الفنان سيد رجب 

والناقد طارق الشناوي، فيما غاب باقي المشاركين فيه.
وتأخــر عــرض الفيلم عن موعــده ألكثر مــن 90 دقيقة في 

انتظار امتــالء القاعة بالحضور رغم االســتعدادات والســجادة 
الحمراء وسط األجواء االحتفالية التي تصدرت المشهد.

اختيرت الفنانة ياسمين صبري سفيرًة للمرأة األفريقية خالل 
المؤتمــر العربــي األفريقي لتمكين المرأة الــذي أقيم بأحد 
فنــادق القاهــرة وعّبرت عن ســعادتها بتنصيبهــا مبدية 
حماســها للقيام بــأي دور يدعــم قضايا المــرأة االفريقية 
وقالــت خالل كلمتها في المؤتمــر انها من مؤيدي الحراك 

النســائي الذي يضمن للمرأة حقوقها في المجتمع مشيرًة 
إلى أن أكثر القضايا التي تشــغلها هي أزمة الالجئات السوريات 

وقضاياهن وكيفية حمايتهن وتوفير الحياة الكريمة لهن.

سفيرة للمرأة اإلفريقيةفيلم الفريقعزاء والدة هشام

طارق البحار

م مهرجــان ليالــي المســرح الحــر،، الفنانــة ســعاد عبدهللا، ضيفة شــرف  كــرَّ
المهرجــان بمشــاركة عــروض عربيــة وأجنبيــة، مــن بينها العــرض الكويتي 

“ريا وسكينة”.

الــوزراء  رئيــس  منــدوب  وســلم 
محمــد  الثقافــة  وزيــر  األردنــي 
الكويــت  ســفير  بحضــور  أبورمــان، 
لــدى األردن عزيــز الديحاني، الفنانة 
سعاد عبدهللا درع المهرجان، تقديرا 

لدورها في نهضة المسرح العربي.
كمــا تــم تكريــم الفنانــات األردنيات، 
ومــرام  فهــد  رانيــا  القصــص،  مجــد 

أبوالهيجــاء فــي هــذه الــدورة، التي 
تحتفــي بالمــرأة العربيــة وإنجازاتها 

في حقل المسرح.
وأعربت ســعاد عبدهللا عن تقديرها 
للمهرجان والشعب األردني، على ما 
أظهــره مــن حــب وتقديــر، وأشــادت 
تنوعــا  “يعكــس  الــذي  بالمهرجــان 

ثقافيا.

مهرجان الليالي يكرم سعاد



“األسد الملك” من “ديزني”... قريبا في سينمات البحرين

تشارك النجمة يسرا اللوزي في الماراثون الرمضاني المقبل في  «
عملين األول الجزء الثالث من مسلسل “كلبش” مع النجم أمير كرارة، 

وتظهر من خالله شخصية محللة نفسية، وهو الدور التي تراهن 
عليه خالل موسم رمضان وتقدمه بشكل جديد ومختلف عن أعمالها 

السابقة  مسلسل “كلبش 3” تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر 
ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم.

فيلــم “األســد الملــك” من ديزني الــذي أخرجه جون فافرو ينطلق فــي رحلة إلى منطقة 
الســافانا اإلفريقيــة حيــث يتعّين على أحد ملوك المســتقبل مواجهــة الخيانة وأحداث 

مأساوية أخرى الستعادة حقه الشرعي في “برايد روك”.

وفــي التفاصيــل ينطلق فيلم “األســد الملك” من 
ديزنــي الــذي أخرجه جون فافــرو في رحلة إلى 
منطقــة الســافانا اإلفريقية حيث يولد “ســيمبا”، 
أحــد ملوك المســتقبل الــذي يبّجل والــده، الملك 
“موفاســا”، وينظــر بجديــة إلى قــدره ألن يصبح 
ملــًكا. لــم تحتفــل شــخصية معّينــة فــي المملكة 
بقــدوم الشــبل الصغير، فقــد وضع “ســكار”، أخو 
خطًطــا  لعرشــه  الســابق  والوريــث  “موفاســا”، 
مأســاوية  وأحــداث  الخيانــة  عصفــت  أخــرى. 
أدت  روك”،  “برايــد  بالعريــن  أخــرى  ودراميــة 
فــي النهايــة إلــى نفــي “ســيمبا”، لكــن بمســاعدة 
علــى  ســيكون  وظريَفيــن،  جديَديــن  صديقيــن 
ل إلى حل يساعده على أن يكبر  “ســيمبا” التوصُّ
العمــل  الشــرعي. يضــّم فريــق  ويســتعيد حقــه 
الحافل بالنجوم، دونالد غلوفر في دور “سيمبا”، 
وبيونســيه نولــز كارتــر فــي دور “نــاال”، وجيمس 
وتشــيويتل  “موفاســا”،  دور  فــي  جونــز  إيــرل 
إجيوفــور فــي دور “ســكار”، وســيث روغــن فــي 
“تيمــون”.  دور  فــي  أيكنــر  وبيلــي  “بومبــا”  دور 

اإلنتــاج  فــي  رائــدة  بأســاليب  تســتعين ديزنــي 
الســينمائي لبــث الحيــاة فــي شــخصيات الفيلــم 
المحبوبــة بطريقة جديدة تماًما، ومن المقرر أن 
يدخل “األســد الملك” دور العرض في 19 يوليو 

.2019
ويســتعين فيلــم “األســد الملــك” بأســاليب رائدة 
فــي اإلنتــاج الســينمائي إلعــادة نخبــة يعشــقها 
الجمهــور مــن الشــخصيات الالمعة إلى الشاشــة 

الكبرى مرة أخرى لكن بطريقة مختلفة تماًما.

بروفايل

النوع: حركة ومغامرات
تاريــخ اإلصــدار في الشــرق االوســط: 18 يوليو 

2019
روغــن،  ســيث  غلوفــر،  دونالــد  العمــل:  فريــق 

تشيويتل إجيوفور، ألفراي وودارد، بيلي أيكنر، 
جــون كانــي، جــون أوليفــر، فلورنــس كاســومبا، 
دي  جيــه  كــي،  مايــكل  كيغــان  أندريــه،  إريــك 

ماكراري، شهادي رايت
 جوزيف، مع بيونسيه نولز كارتر وجيمس إيرل 

جونز.
المخرج: جون فافرو 

المنتجــون: جــون فافرو، جيفري ســيلفر، كارين 
غيلكرايست

سيناريو: جيف ناثانسون

األربعاء
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علماء يطّورون أعضاء بشرية في الحيوانات
يعمــل علماء فــي جامعة طوكيو اليابانية على مشــروع 
طمــوح يرمــي لحــل مشــكلة البحث عــن أعضاء بشــرية 

بغرض زراعتها.
ووفــق مــا أوردت وكالــة أنبــاء “شــينخوا” الصينية، فإن 
الباحثيــن يعملــون علــى تشــكيل بنكريــاس مــن خاليــا 
جذعية بشرية، لتزرع في الخنازير، بحيث تتطور الحًقا 

لعضو كامل جاهز للزراعة. 
 ونقلت الوكالة عن البروفيســور هيروميتســو ناكوشــي 
المشــرف علــى البحــث، قوله إنــه يتوقع أن تبــدأ اليابان 
عمليات تنمية األعضاء البشــرية في أجســاد الحيوانات 

خالل عام واحد.
 ويخطــط فريق ناكوشــي الســتخدام الخاليــا الجذعية 
المحفــزة بــكل جزئياتهــا إلعادة إنتــاج بنكريــاس، وذلك 

لقدرتها على التطور ألي نوع من الخاليا.
كذلــك تتميــز تلــك الخاليــا بقدرتهــا علــى التشــكل مــن 
الخاليا البالغة دون الحاجة إلى أجنة، وهو ما سيشــكل 

نقطة إيجابية تحل مشكالت عدم توافق الزرع.
وســيحقن العلمــاء خاليــا جذعيــة محفــزة فــي جنيــن 
ــا ويفتقــد القدرة علــى تطوير عضو  خنزيــر معــدل وراثيًّ

البنكرياس، ويوضع بعدها الجنين في رحم بديل.
وقبــل الــوالدة، ســيتم إخــراج الجنيــن لفحــص أنســجة 

البنكريــاس المســتمدة مــن الخاليــا الجذعيــة المحفــزة 
البشرية، ومدى كفاءة عملها.

 ويأمل فريق العلماء الياباني في اســتخدام البنكرياس 
غضــون  فــي  الســكري  مرضــى  لعــالج  ــا  وراثيًّ المعــدل 

السنوات العشر القادمة.

وكانت وزارة التعليم والعلوم اليابانية قد أعطت  «
الضوء األخضر لعملية البحث المثيرة للجدل في 
األول من مارس الماضي، والتي تنطوي على زراعة 

خاليا بشرية في أجسام حيوانات للوصول إلى أعضاء 
بشرية متكاملة.

محفوفــا  عمــال  مصــور  تســجيل  أظهــر 
بالمخاطــر لنســاء هنديات غربــي البالد؛ 
بســبب مــا تعانيــه قريتهــن مــن الجفاف 
منذ ســنوات بســبب قلة المياه، وانعدام 

سبل الوصول إليها تقريبا.
وتحــدت مجموعــة مــن النســاء المــوت، 
فــي  عميقــة  بئــر  إلــى  ينزلــن  وهــن 
مقاطعــة ناشــيك فــي غــرب الهنــد؛ مــن 
أجــل الحصــول علــى بعــض الميــاه التي 
ذكــرت  مــا  وفــق  قاعــه،  فــي  تجمعــت 
صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانية أمس 

الثالثاء.
لشــجاعة  إظهــار  بأنــه  التحــدي  وبــدا 
مــن  يتدليــن  الالئــي  الهنديــات  النســاء 
خــالل أحبــال إلــى مســافة تزيــد عن 18 
متــرا داخــل البئــر، مســتخدمات أيديهن 
العاريــة، ومــن دون أي معدات للســالمة 
أو اإلنقــاذ. ومع وجــود أجزاء كثيرة من 
الهنــد تعانــي الجفــاف الشــديد، تخاطــر 
النســاء في القرى الريفية بحياتهن؛ من 

أجل جلب المياه لعائالتهن.

هنديات يخاطرن 
بـ “الحياة” من 

أجل “الحياة”
أقدمــت جــدة باالســتعانة بأبنائهــا علــى بيــع أطفال ابنتها لسمســار أعضــاء بشــرية مقابل مبلغ 
مــن المــال. ووفقــا لصحيفة “اليوم الســابع” المصريــة، وقع الحادث في حــي المعادي بالعاصمة 
المصريــة القاهــرة. وبســبب ضائقة ماليــة تمر بها الجدة، وتدعى ناديــة عبدالرحمن، قررت بيع 
أحفادهــا إلــى تاجــر أعضــاء مقابل مبلــغ مالي، بعــد أن وجدت صعوبة في خطــف األطفال من 
الشــوارع. وحاولــت الجدة إقناع أبنائها بفكرتهــا؛ ليقتنع األبناء محمود وعلي، ويقرران خطف 
أطفــال شــقيقتهما وبيعهمــا. وخــالل زيــارة األطفــال جدتهما، قام الخــاالن باســتدراج األطفال 
)علــي ومنــة(، وذهبــا ألحــد سماســرة العقــارات بحــي المعــادى وطلبــا منــه إيجــاد وســيلة لبيــع 
األطفال مقابل 40 ألفا للطفلة، و30 ألفا للطفل. وقرر السمسار استدراجهم، وأبلغ قوات األمن 

التي قامت بدورها بالقبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

نشــرت وســائل إعــالم عالمية مقاطــع فيديو 
وصفــت بـــ “المروعــة” لعاصفــة رمليــة تبتلــع 

مدينة بأكملها.
وأشــارت صحيفــة “الديلي ميــل” البريطانية 
إلــى أن عاصفــة رمليــة كبرى، ضربــت مدينة 
صينيــة، وصــل ارتفاعهــا ألكثر مــن 100 متر 

تقريبا، دفنت المدينة بأكملها تحت الرمال.
وأشــارت إلــى أن العاصفــة الرمليــة، ابتلعــت 
منغوليــا  فــي  بانــر  رايــت  بــاراغ  يــو  مدينــة 
أعمــدة  ودمــرت  الصيــن،  شــمالي  الداخليــة 

وأغرقــت  المروريــة،  واإلشــارات  اإلنــارة 
المدينة بالكامل بالرمال في ثوان معدودة.

وقالت الصحيفة إن مدى الرؤية في المدينة 
وصــل ألقــل مــن 100 متــر في ثــوان، وطول 

فترة مرور العاصفة.
الثانيــة  هــي  الرمليــة،  العاصفــة  تلــك  وتعــد 
التــي تضــرب المدينــة في أســبوع واحد، مع 
صــدور تحذيــرات صينية عديدة من أن تلك 
العواصــف والجو الجاف يمكن أن يؤدي إلى 

اندالع حرائق متفرقة.

جدة تجند أبناءها لبيع أحفادها إلى تجار األعضاء

عاصفة رملية جبارة تبتلع مدينة في ثوان

عروض لفنانين بالقرب من مسرح 
الدولة وقاعة الحفالت الموسيقية في 

غروزني خالل االحتفال بيوم اللغة 
الشيشانية

ابتكــر مؤســس فيســيوك، مــارك زوكربيــرغ، صندوًقــا أطلــق عليــه اســم 
“صندوق النوم”، من أجل مساعدة زوجته على النوم من دون االستيقاظ 

من فترة إلى أخرى للتأكد من الوقت.
 ويســتند االختــراع الجديــد إلــى إطــالق الضــوء بيــن الســاعة السادســة 

والسابعة صباًحا، مما ينبهها إلى أنه قد حان وقت إيقاظ طفليهما.
وفي حال استيقظت ولم تر الضوء، فهذا يعني ببساطة مواصلة النوم.

 ويمكن للصندوق الصغير، الذي يشع ضوًءا خافًتا وغير مزعج، أن يأخذ 
مكانه بجانب السرير.

وقــال زوكربيــرغ فــي تدوينة على حســابه في إنســتغرام: “لقد نجح هذا 
حتى اآلن بشكل أفضل مما كنت أتوقع”.

 وتتيح هذه الميزة لزوجة زوكربيرغ، بريسيال تشان، معرفة متى يحين 
الوقت إليقاظ الطفلين.

ونشر مؤسس فيسبوك صورة لالختراع على صفحته في إنستغرام.
وهنأه العديد من متابعيه على الفكرة، ووصفها البعض بأنها “ال تصدق”، 

في حين قال آخرون إنها “رومانسية”.

مؤسس “فيسبوك” يخترع 
“صندوق النوم” من أجل زوجته

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

شعب محتشم

“جامعــة  بعنــوان  منشــور  حــاز 
لالحتشــام  الطلبــة  تدعــو  الكويــت 
فــي اللبس... ما أخبار الحشــمة في 
تفاعــل  معــدل  أعلــى  جامعاتكــم؟ 
على إنســتغرام “البالد” في اليومين 
المســتخدمة  وقالــت  الماضييــن. 
البحريــن  “شــعب  العلــوي  فاطمــة 
متربي على الحشــمة بكل الطوائف 
داخــل الجامعــة وفــي كل مــكان... 

الضوابط التربوية هي المقياس”.

كشــف باحثــون عــن ارتبــاط العمــل وقلــة 
النوم بزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية بمقدار ثالثة أضعاف.
موقــع   نشــرها  لدراســة  فوفقــا 
“EurekAlert”حلل الباحثون بيانات 1959 
25 و60  شــخصا، تتــراوح أعمارهــم بيــن 
عامــا يعانــون مــرض الســكري أو ارتفــاع 

ضغط الدم.
وتبين أن ارتفاع ضغط الدم مع قلة النوم 
اإلصابــة  خطــر  تزيــد  عوامــل  واإلجهــاد، 

بأمراض القلب بمقدار ثالثة أضعاف.
وأشــارت الدراســة إلى أن اإلجهاد النفسي 
اإلصابــة  خطــر  مــن  يزيــد  العمــل،  فــي 
وقلــة  مــرة،   1.6 بمقــدار  القلــب  بأمــراض 

النوم 1.8 مرة.
وقــال البروفيســور، كارل هانز الدفيغ، من 
جامعة ميونيخ للتكنولوجيا: “اإلجهاد في 
العمــل مــع قلــة النــوم على مــدار ســنوات، 
يمتص جميع قدرات الجســم، ما قد يؤدي 

إلى الموت المبكر في النهاية”.

لقيــت عارضة األزيــاء البرازيلية كارولينا 
ضربــت  أن  بعــد  حتفهــا،  بيتينكــورت 
مــع  وزوجهــا  يقلهــا  كان  قاربــا  عاصفــة 
كلبيهــا بالقــرب من جزيــرة إليابيال بوالية 

سان باولو.
وذكــرت صحيفــة ديلــي ميــل أن كارولينا 
البالغــة مــن العمــر 37 عامــا، انطلقــت مــع 
زوجهــا خورخــي سيســتيني وكلبيهــا في 
رحلــة بحريــة علــى متــن قــارب تعــرض 

الحقا لعاصفة بحرية قوية.
وقذفــت ريــاح وأمــواج العاصفــة الكلبين 
كارولينــا  فقفــزت  المحيــط،  ميــاه  فــي 
تســتطع  لــم  لكنهــا  إلنقاذهمــا،  بنفســها 
القويــة.  المحيــط  أمــواج  علــى  التغلــب 
ولــم تتمكــن كارولينا من إنقــاذ كلبيها من 
األمواج، التي سحبتها أيضا إلى األعماق، 
ما دفع بزوجها للقفز إلى الماء، لكنه فشل 
فــي إنقاذهــا. واضطر خورخي للســباحة، 
مــدة 3 ســاعات، باتجاه الشــاطئ قبل أن 

ينتشله رجال اإلنقاذ من الماء.

قلة النوم واإلجهاد 
يؤديان للموت 

المبكر

عارضة أزياء 
شهيرة تموت غرقا 

فداء لكلبيها
أعلنــت شــركة البــث الرقمــي األميركيــة “نيتفلكس” عن نيتهــا إنتاج فيلم بشــأن واقعة 

صبية كهف تايلند، الذين كانوا محط أنظار العالم في شهر يوليو الماضي.

وأشارت إلى أنها ستتعاون مع شركة إنتاج 
أخــرى هــي “إس كيه غلوبــال إنترتينمنت” 
لتقديــم الفيلــم، بحســب وكالة “أسوشــيتد 
قصــة  “نيتفلكــس”  وستســتوحي  بــرس”. 
لشــركة  تابعــة  مــن قصــة  الجديــد  فيلمهــا 
التــي ســاعدت  “13 ثوملونــغ” المحــدودة، 

الحكومــة التايلنديــة فــي إنشــائها لتمثيــل 
مصالح فتية كهف تايلند ومدربهم.

 13“ شــركة  أن  رســمي  بيــان  فــي  وجــاء 
مــن   ٪  15 بنســبة  ســتتبرع  ثوملونــغ”، 
عائــدات الفيلم للمؤسســات الخيرية، التي 

تركز على اإلغاثة في حاالت الكوارث.

“نيتفلكس” تنتج فيلما عن صبية كهف تايلند

دخلت عارضة أزياء صومالية - أميركية التاريخ، بعدما أصبحت أول فتاة 
ترتدي “البوركيني” تظهر على إحدى صفحات مجلة “سبورتس إيلوستريتد”. 

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن حليمة عدن أصبحت أول عارضة 
أزياء مسلمة تظهر على صفحات المجلة األميركية الشهيرة مرتدية 

البوركيني.
وكانت وزارة الثقافة في تايلند قد أعلنت في شهر مارس بأن “نيتفلكس” ستروي قصة أطفال 

كهف تايلند من خالل مسلسل قصير محدود الحلقات وأن كل أسرة من الناجين من كهف تايلند 
ستتقاضى 3 ماليين بات أي ما يعادل 94 ألف دوالر.
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مشروع طموح يرمي لحل مشكلة البحث عن أعضاء بشرية للزراعة
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