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“بابكو” تغلق تمويل 
تحديث المصفاة

ا  البحرين الثالثة عربّيً
باالنفتاح االقتصادي

ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فهذه نهايتها
قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب إذا أرادت إيــران الحــرب 
فــي  األميركــي  الرئيــس  وحــذر  رســميا.  نهايتهــا  ســتكون  فهــذه 
تغريــده لــه علــى “تويتــر” النظــام اإليرانــي مــن عواقــب تهديدهم 
للواليــات المتحــدة قائــاً “ال تهددوا الواليات المتحــدة مرة أخرى 
أبــدا”.  وقالــت الســعودية أمس إنها تريد تجنب نشــوب حرب في 
المنطقة لكنها مستعدة للرد بكل قوة بعد هجمات نفذت األسبوع 
الماضــي علــى أصــول نفطيــة ســعودية وإن الكــرة اآلن في ملعب 
إيــران. ورحبــت عــدد من الــدول العربية بدعوة العاهل الســعودي 
الملك سلمان زعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين 

)٠٤-١٤(طارئتين في مكة في 30 مايو.

دبي - العربية  نت

السعودية 
تسعى 

لمنع نشوب 
حرب والكرة 

بملعب 
إيران

الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  أكــد 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة أن قــادة 
دول المجلــس قــد وجهوا كل جهودهم لخدمة 
شعوبهم ودولهم واالرتقاء بالتنسيق والتعاون 
دولهــم  فــي  التنميــة  لخدمــة  بينهــم؛  فيمــا 

والحفاظ على أمنها واستقرارها.
المجلــس أعطــت  إلــى أن دول  ولفــت ســموه 
دروسا في أثر الوحدة والتماسك على مستقبل 
الدول التنموي واســتقرارها األمني، مستشهدا 
ســموه في هذا الصدد بتوحيد اإلمارات السبع 
لتقــدم اإلمــارات نموذجــا تنمويــا وقصة نجاح 

ُتــروى فــي المنطقــة والعالــم بــدأت فــي عهــد 
رئيــس دولة اإلمارات العربيــة المتحدة )طيب 
هللا ثــراه( الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
وســار أنجال ســموه الكرام على نهجه الحكيم 
لتــزداد القاعــدة التــي اســتندت إليهــا الوحــدة 
التنميــة  وتنطلــق  وقــوة  صابــة  اإلماراتيــة 

نحــو آفــاق أشــمل.  جــاء ذلــك لــدى اســتقبال 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء لعــدد 
من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمســؤولين، 
واســتقبال ســموه للكاتــب الصحافــي الكويتي 
ورئيــس تحريــر صحيفــة “الخليــج” الكويتيــة، 

أحمد إسماعيل بهبهاني.

المنامة - وزارة الداخلية

الكشف عن شبكة مواقع إلكترونية مسيئة تطورات المنطقة تحتاج لتعزيز التنسيق
سمو رئيس الوزراء: دول التعاون أعطت دروسا في الوحدة والتماسك

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين ورئيس تحرير صحيفة “الخليج” الكويتية أحمد بهبهاني

الشيخ سلمان بن خليفة

الرئيس األميركي

)٠٢(

تدار من إيران وقطر والعراق ودول أوروبية 
ومحكومين وهاربين بالخارج

“الداخلية”: المحافظة والستري يديران 
“نائب تائب وغيره”

)٠٩(

المنامة - بنا

المنامة تستضيف “السالم من أجل االزدهار”

)١٠()11(

)٠٥(

بالشراكة 
بين البحرين 

والواليات 
المتحدة

صــدر بيــان مشــترك عــن حكومــة مملكــة البحريــن وحكومــة 
الواليــات المتحــدة األميركية بشــأن اســتضافة المملكة ورشــة 
عمل اقتصادية بعنوان “السام من أجل االزدهار” بالشراكة مع 
الواليات المتحدة األميركية، في المنامة يومي 25 و26 يونيو 
2019. وســتتيح الورشــة الفرصــة لتبــادل اآلراء واألفكار؛ من 

أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني والمنطقة.
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المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أن 
قــادة دول المجلــس قد وجهوا كل جهودهم لخدمة شــعوبهم ودولهم واالرتقاء 
بالتنســيق والتعــاون فيمــا بينهم؛ لخدمة التنمية في دولهــم والحفاظ على أمنها 

واستقرارها.

المجلــس  دول  أن  إلــى  ســموه  ولفــت 
الوحــدة  أثــر  فــي  دروســا  أعطــت 
والتماسك على مستقبل الدول التنموي 
واســتقرارها األمني، مستشــهدا ســموه 
في هذا الصدد بتوحيد اإلمارات السبع 
لتقــدم اإلمــارات نموذجــا تنمويا وقصة 
نجــاح ُتروى فــي المنطقة والعالم بدأت 
فــي عهــد رئيس دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان )طيــب هللا ثــراه(، وســار أنجــال 
سموه الكرام على نهجه الحكيم لتزداد 
القاعــدة التــي اســتندت إليهــا الوحــدة 
اإلماراتية صالبة وقوة وتنطلق التنمية 

نحو آفاق أشمل.
جاء ذلك لدى اســتقبال صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء لعدد مــن أفراد 
العائلــة المالكــة الكريمــة والمســؤولين، 
الصحافــي  للكاتــب  ســموه  واســتقبال 
صحيفــة  تحريــر  ورئيــس  الكويتــي 
إســماعيل  أحمــد  الكويتيــة،  “الخليــج” 
بهبهانــي، الــذي يــزور مملكــة البحريــن 

حاليا.
عالقــات  أن  ســموه  أكــد  اللقــاء،  وفــي 
اإلخــوة والتعــاون بيــن مملكــة البحرين 
ودولــة الكويــت الشــقيقة أعمــق من أن 

تعبــر عنهــا والكلمــات، فهــي ترتكز على 
مــن  قويــة  ووشــائج  راســخة  جــذور 
اآلبــاء  أرســاها  التــي  المحبــة والمــودة 

واألجداد.
وقــال ســموه: “إننــا محظوظــون بهــذه 
العالقة، فنحن شــعب واحد، وما يجمع 
بيننــا تاريــخ طويــل وممتد مــن المحبة 

التي تزداد قوة يوما بعد آخر”.
بــه  يقــوم  الــذي  بالــدور  ســموه  وأشــاد 
صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد 
الكويــت  دولــة  أميــر  الصبــاح  الجابــر 
خدمــة  فــي  العديــدة  وإســهاماته 
اإلنســانية ومبادراتهــا الرامية إلى نشــر 
الســالم واالســتقرار فــي مختلف أنحاء 
العالــم، فــي ظل ما يتمتع به ســموه من 
خبــرة طويلــة وحكمــة فــي التعامل مع 

مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.
وجــدد ســموه تقديــر البحريــن وشــعبها 
إلســهامات دولــة الكويــت الشــقيقة في 
دعم جهود التنمية في المملكة تجسيدا 
لما يجمعهما من تاريخ ومصير مشترك.
ونــوه ســموه إلــى أن أصحــاب الجاللــة 
التعــاون  مجلــس  دول  قــادة  والســمو 
لــدول الخليــج عملــوا بــكل عــزم علــى 
تنمية وازدهار شــعوبهم، فاستحقوا أن 

ينالوا كل االحترام والتقدير على كل ما 
قدموه من عمل لبناء أوطانهم.

وشــدد ســموه علــى أن التطــورات التي 
مــن  تواجهــه  ومــا  المنطقــة  تشــهدها 

تحديات عديــدة تحتاج تعزيز التعاون 
والتنســيق المشــترك الذي يحفظ لدول 
المنطقــة أمنهــا واســتقرارها، ويجعلهــا 
أكثــر قدرة وإنجــاًزا على صعيد التنمية 

لصالح شعوبها.
وأكد سموه أهمية تعزيز العمل المشترك 
وزيــارة التواصــل والتفاهــم والتنســيق 
المشترك بين الدول تجاه كافة القضايا 

بمــا يعزز من منظومــة األمن الخليجي، 
ويوفر لدول وشعوب المنطقة األجواء 
خطــط  اســتمرارية  مــن  تمكنهــا  التــي 

التنمية والتطوير.

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
ــا، وذلـــك  ــيـ ــرون  بــــول بـ ــيـ ــامـ ــكـ الـ
الوطني  ــيــوم  ال ذكـــرى  بمناسبة 

لبالده.
أطيب  عــن  فيها  جــاللــتــه  أعـــرب 
ــيــاتــه لـــه بــمــوفــور  ــمــن تــهــانــيــه وت
الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

المنامة - بنا

ــن المحبة ــذور م ــ ــت تــرتــكــز عــلــى ج ــوي ــك ال ــع  ــات م ــاق ــع ال الــــــوزراء:  ــس  ــي ســمــو رئ

قادة دول التعاون وجهوا جهودهم لخدمة شعوبهم ودولهم

جاللة الملك يهنئ 

رئيس الكاميرون

02

تطورات 
المنطقة تحتاج 
لتعزيز التعاون 

والتنسيق

توحيد اإلمارات 
السبع نموذج 

تنموي وقصة 
نجاح

دول التعاون 
أعطت دروسا 
في الوحدة 

والتماسك 

إسهامات عديدة 
ألمير الكويت في 

خدمة اإلنسانية 
ونشر السالم
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تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
برقيــة شــكر جوابيــة مــن رئيــس 
الشــقيقة  التونســية  الجمهوريــة 
ا  الباجــي قائــد السبســي، وذلك ردًّ
لــه  المهنئــة  جاللتــه  برقيــة  علــى 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

 عّبــر فيهــا فخامتــه عــن خالــص 
الملــك  لجاللــة  وتقديــره  شــكره 
األخويــة  جاللتــه  مشــاعر  علــى 
ــا لجاللتــه موفــور  الطيبــة، متمنيًّ
ولشــعب  والســعادة،  الصحــة 
مملكة البحرين المزيد من التقدم 

واالزدهار.

علــي  الشــورى  مجلــس  رئيــس  أكــد 
الصالــح، أن التعاون البناء والتنســيق 
المســتمر بيــن الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة يترجــم توجيهــات عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة، بما يســهم في 
فــي  الديمقراطيــة  المســيرة  تعزيــز 
بالمتابعــة  منّوًهــا  البحريــن،  مملكــة 
الــوزراء  رئيــس  قبــل  مــن  المســتمرة 
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
حمــد آل خليفــة، بما يصــب في تجاه 
المتبــادل  والتنســيق  التعــاون  تعزيــز 
خــالل  ذلــك،  جــاء  الســلطتين.  بيــن 
اســتقبال رئيس الشــورى، فــي مكتبه 
أمس، وزير شــؤون مجلســي الشورى 

والنواب غانم البوعينين.
وأشــاد الصالــح بالمســتوى الكبير من 
دور  الــذي شــهده  المشــترك  التعــاون 
االنعقــاد األول من الفصل التشــريعي 
الخامــس بيــن الســلطتين التشــريعية 
عــدد  إقــرار  عــن  وأثمــر  والتنفيذيــة، 
التــي  المهمــة،  التشــريعات  مــن 
تحقــق تطــوًرا وتقدًمــا فــي منظومــة 
التشــريعات الوطنيــة.  وأثنــى رئيــس 
المهــم  الــدور  الشــورى علــى  مجلــس 

الذي اضطلع به وزير شؤون مجلسي 
علــى  وحرصــه  والنــواب،  الشــورى 
للمجلــس،  العامــة  الجلســات  حضــور 
واإلجابة عن األســئلة واالستفسارات 
التي يطرحها األعضاء خالل مناقشة 
جانــب  إلــى  القوانيــن،  مشــروعات 
وكبــار  الــوزراء  لحضــور  التنســيق 
فــي  الحكومــة  وممثلــي  المســؤولين 
الجلســات العامة، واجتماعات اللجان 
عكــس  ذلــك  أن  مؤكــًدا  بالمجلــس، 
أجــواء مــن الحــوار البنــاء، والنقــاش 
القيــم، وتقديــًرا لــكل وجهــات النظــر 
واآلراء.  من جانبه، أعرب البوعينين، 
عــن تقديــره الكبير للجهود التي بذلها 
الجلســات  خــالل  المجلــس  أعضــاء 
واالجتماعــات العامة، وحرصهم على 
توظيف خبراتهم الواسعة في العديد 
وتعديــل  صــوغ  فــي  المجــاالت  مــن 
والقوانيــن  التشــريعات  مختلــف 
دور  خــالل  المجلــس  ناقشــها  التــي 
االنعقــاد األول من الفصل التشــريعي 
الخامس.  وأكد حرص الحكومة على 
استمرار التعاون والتنسيق والتشاور 
مع مجلس الشــورى، من أجل تحقيق 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  تطلعــات 
وتطلعات شــعب البحرين العزيز، عبر 
سن تشريعات وقوانين تدعم التنمية 
المســتدامة، وتحقــق التقــدم والنمــاء 

لمملكة البحرين.

العاهل يتلقى شكر الرئيس التونسي

تعاون السلطتين ُيترجم التوجيهات الملكية

البحرين ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمتين
ـــة ـــح العربي ـــز المصال ـــتقرار وتعزي ـــن واالس ـــى األم ـــرص عل ـــعودية تح الس

رحبت مملكة البحرين بدعوة عاهل المملكة العربية الســعودية 
خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
لعقــد قمتيــن طارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة، ولقــادة الــدول العربيــة بمكــة المكرمــة. وثمنــت مملكة 
البحريــن عالًيــا هــذه الدعــوة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين، 

مؤكــدة دعمهــا التــام لكافــة الخطــوات التــي تتخذهــا المملكــة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة، وتضامنهــا الدائم مع مــا تبذله من 
جهــود مضنيــة ومــا تقوم به من مســاعي حثيثة ألجــل الحفاظ 
على أمن واســتقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية. وشددت 
مملكــة البحريــن علــى أن الدعــوة الحكيمــة من خــادم الحرمين 
الشــريفين تؤكــد الــدور الريادي للمملكــة العربية الســعودية في 

قيادة العمل العربي المشــترك والحرص على تعزيز قدرته على 
تجاوز الظروف بالغة الدقة التي تمر بها منطقة الخليج العربي 
من خالل التشاور والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون 
والدول العربية للتوصل إلى موقف جماعي موحد يضمن لدول 
المنطقة وشعوبها األمن واالستقرار واستمرار التنمية والتقدم، 

ويسهم في الحفاظ على األمن والسلم الدوليين.

المنامة - وزارة الخارجية

المرأة البحرينية حققت إنجازات بالمجالين األمني والعسكري
ـــة” ـــن “الداخلي ـــام” م ـــظ الس ـــات “حف ـــتقبل خريج ـــبيكة تس ـــرة س ـــمو األمي س

اســتقبلت قرينــة عاهــل البالد، رئيســة المجلس األعلــى للمرأة صاحبة الســمو الملكي 
األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بقصر الروضة مســاء أمس األول، منتسبات 
وزارة الداخليــة مــن خريجــات برنامــج “بنــاء وتطويــر قــدرات المــرأة العربيــة فــي 
المجــال العســكري وحفــظ الســالم”، الــذي أقيم مؤخرا فــي أبوظبي، بحضــور المدير 
العــام لــإدارة العامة للشــرطة النســائية، وعضــو المجلس األعلى للمــرأة العقيد منى 

عبدالرحيم.

ونوهــت صاحبــة الســمو الملكــي بــاألداء 
البحرينيــات  أبدتــه  الــذي  المتميــز 
المشــاركات في هذا البرنامج الواعد الذي 
يأتــي بمضمــون نوعــي فــي مجــال دقيــق 
يرتبــط بعمليــات حفــظ الســالم العالمــي، 
الخريجــات  بجهــود  ســموها  وأشــادت 
المتمثلة في اســتكمال متطلبات البرنامج 
بنجــاح بعــد ثالثــة أشــهر مــن التدريبــات 
إلــى  إضافــة  عاليــة،  وبنتائــج  المكثفــة 

كليــة خولــة األزور  مــن جانــب  تكليفهــن 
بعــد  البرنامــج  فــي  المشــاركات  بتدريــب 

مرور فترة وجيزة على االنضمام له.
وأعربــت ســموها عــن فخرهــا بمــا تحققه 
المــرأة البحرينيــة مــن إنجــازات متتاليــة 
فــي العديــد مــن المجــاالت، خصوصــا في 
إلــى  بالنظــر  والعســكري  األمنــي  المجــال 
بداياتهــا المبكــرة فيــه التــي تعــود للعــام 
فــي  العريقــة  الخبــرة  هــذه  1970، وأدت 

المجال إلى ننقل خبراتها في نطاق العمل 
الشرطي النسائي على المستوى اإلقليمي، 
مشــيرة سموها إلى أن المشاركة في مثل 

هــذه البرامج النوعيــة تفتح آفاقا جديدة 
أمــام طموحــات المرأة البحرينية وتســهم 
فــي صقل خبراتهــا ومهاراتها كمجال حل 

النزاعات وحفظ األمن والسالم.
مــن جانبهــن، رفعــت خريجــات البرنامــج 
آيات الشــكر والتقديــر واالحترام لصاحبة 
بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
إبراهيــم آل خليفــة علــى كريــم اســتقبالها 
لهن وتشــرفهن باالســتماع إلى توجيهاتها 
المشــجعة والمحفــزة لمواصلــة العمل في 
خدمة البحرين، وما ترك ذلك من أثر كبير 
على نفوسهن والتطلع للمزيد من العطاء. 
يتــواله  مــا  أهميــة  الصــدد  بهــذا  وأكــدن 
المجلــس األعلــى للمــرأة مــن مســؤوليات 
فــي  الســّباقة  وبرؤيتهــا  ســموها  برئاســة 
االرتقاء بمكانة المرأة البحرينية كشــريك 

جدير في بناء الوطن ودوام نهضته.

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

إعادة تشكيـل مجلـس معهـد اإلدارة العامـة
ــو رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء ــ ــمـ ــ قـــــــــــرار صـــــــــــادر عـــــــن سـ

صدر عن رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة قرار رقم )7( لســنة 2019 بإعادة تشكيل 
مجلــس إدارة معهــد اإلدارة العامــة. وجــاء في المــادة األولى 
مــن القــرار: ُيعــاد تشــكيل مجلــس إدارة معهــد اإلدارة العامــة 

برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من:

-1 مدير عام معهد اإلدارة العامة.
-2 الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم.

الماليــة  بــوزارة  والمعلومــات  للمــوارد  المســاعد  الوكيــل   3-
واالقتصاد الوطني.

-4 الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة.
القطــاع  عــن  ممثــالً  المحمــود  عبدالــرزاق  الســيد عدنــان   5-

الخاص.
وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.

وجــاء فــي المــادة الثانية من القــرار” ُيلغى كل نــص يتعارض 
مع أحكام هذا القرار” وجاء في المادة الثالثة من القرار “على 
المعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباًرا من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية”.

المنامة - بنا
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أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة مــا تتمتع بــه مملكــة البحرين من 
تطور مســتمر على مختلف األصعدة عبر مواصلة تنفيذ الخطط التنموية الســاعية 
نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة بمــا يتماشــى مــع توجيهــات عاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك الوالــد حمــد بــن عيســى آل خليفــة، مشــيرا ســموه إلى أن المشــاريع 
المختلفــة التــي يتــم العمل عليها لتطويــر وتحديث البنية التحتيــة للمملكة بمعايير 
عالميــة، والعمــل علــى تحفيــز البيئــة االقتصاديــة بما يحقــق أعلى معــدالت التنمية 

والتوسع فيها أسهمت في توفير مزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين.

جاء ذلك لدى زيارة سموه، أمس، يرافقه 
ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد 
بــن  محمــد  الشــيخ  وســمو  خليفــة،  آل 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة إلــى مجلس 
القائــد العام لقوة دفاع البحرين  المشــير 
الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
محمــد  بــن  فيصــل  األميــر  ومجلــس 
ممثــل  حضــره  الــذي  المــري  شــريم  بــن 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة والنائــب األول لرئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمــد آل خليفــة، ومجلــس عبــدهللا 

حمد النعيمي، ومجلس عائلة الجالهمة. 
ونوه ســموه بأهمية االســتثمار في البنى 
مــن  لــه  لمــا  الخدمــي  للقطــاع  التحتيــة 
عوائــد مثمــرة علــى النشــاط االقتصــادي 
لمملكــة البحريــن، مؤكــدا ســموه المضــي 
قدمــا فــي تنفيــذ المشــاريع التــي ترفــد 
البنية التحتية والمشــروعات اإلســكانية 
التــي تلبــي احتياجــات المواطنيــن مــن 
تلــك الخدمــات فــي محافظــات المملكــة 
كافة، والعمل على إنشــاء شبكات الطرق 
الجــودة  مــن  عــاٍل  بمســتوى  الحديثــة 

والفاعلية.
المحــوري  الــدور  إلــى  ســموه  وأشــار 
عمليــة  مواصلــة  فــي  الخــاص  للقطــاع 
البنــاء والتطويــر، وتنفيذ هذه المشــاريع 

علــى  مردودهــا  يعــود  التــي  التنمويــة 
الوطــن والمواطنين، والعمــل على تعزيز 
تنافســية موقع مملكــة البحرين بما يرفد 
مختلــف مســارات التنميــة االقتصاديــة، 

مبينًا سموه ضرورة رفع مستوى اإلبداع 
واالبتــكار يمــا يعــزز مــن بنيتنــا التحتيــة 
ويواصــل جــذب االســتثمارات باعتبارها 
أحــد أهــم المحفــزات فــي ترســيخ ثقافة 

االبتكار.
المجالــس  أصحــاب  أثنــى  جانبهــم،  مــن 
علــى  ســموه  حــرص  علــى  والحضــور 
عادته الســنوية بزيارة مختلف المجالس 

الرمضانيــة، وما يوليه ســموه من اهتمام 
بتطويــر البنية التحتية وتعزيز االقتصاد 
الوطــن  علــى  أثــره  يعــود  بمــا  الوطنــي 

والمواطنين.

سمو ولي العهد يزور مجلس الجالهمة

سمو ولي العهد يزور مجلس األمير فيصل بن محمد بن شريم

سمو ولي العهد يزور مجلس عبدالله النعيمي  

المنامة - بنا

إنشاء شبكات الطرق بمستوى عاٍل من الجودة والفاعلية
ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واإلســـكـــان ــع تــرفــد ال ــاري ــش ــد: تــنــفــيــذ م ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم س

االثنين
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كم فرع لدينا يف محافظة املحرق؟

تابعونا عىل

١٥سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

ثالث فروعفرع�

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

قبيلة البوعينين تشكر سمو ولي العهد على زيارة مجلسها
ــن ســمــوه ــن اهــتــمــام مـ ــه الـــمـــواطـــن مـ ــا يــحــظــى بـ ــم ــر ل ــدي ــق ــت ــن ال ــت عـ ــربـ أعـ

رفعــت قبيلــة البوعينيــن خالــص 
الشــكر والتقديــر الــى ولــي العهــد 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان بن حمــد آل خليفــة ، على 
مجلــس  بزيــارة  ســموه  تفضــل 
زيــارات  البوعينيــن ضمــن  قبيلــة 
هــذه  فــي  للمواطنيــن  ســموه 
األيــام المباركــة مــن شــهر رمضان 
الكريــم، وأكــدت أن الحضــور فــي 
الزيــارة  بهــذه  تشــرفوا  المجلــس 
الكريمــة لســموه واالســتماع الــى 

توجيهات سموه وتأكيده على أن 
المواطن هو األســاس الذي يعتمد 
عليهم الوطن فــي مواصلة النماء 
األهــداف  لتحقيــق  والتطويــر 
عــن  المنشــودة،معربين  التنمويــة 
تقديرهــم البالــغ لما تفضل ســموه 
مــن  المجلــس  زيــارة  خــالل  بــه 
واســهاماتهم  بالمواطنيــن  إشــادة 
الخيرة في مسيرة البناء والنهضة 
فــي  باعتبارهــم شــركاء أصيليــن 

هذه المسيرة.

محرر الشؤون المحلية

سمو ولي العهد يزور مجلس القائد العام  

عبداللطيف البوعينين

جانب من زيارة سمو ولي العهد لمجلس قبيلة البوعينين



أكد وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني أن ورشــة “الســام 
مــن أجــل االزدهــار” التــي ستســتضيفها مملكــة البحريــن بالشــراكة مــع 
الواليــات المتحــدة األميركيــة والتــي ســتتناول الجوانــب االقتصاديــة 
واالســتثمارية لصالــح الشــعب الفلســطيني، هــي دليــل علــى الشــراكة 
اإلستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية 
وتعكــس االهتمــام المشــترك فــي إيجــاد فــرص اقتصاديــة واعــدة تعود 

بالنفع على المنطقة.

الورشــة  فــي  المشــاركين  إن  وقــال 
ومؤسســات  الحكومــات  قــادة  مــن 
المجتمع المدني وقطاع األعمال في 
المنطقــة والعالــم ســوف يثرون هذه 
الورشــة مــن خــال تبــادل وجهــات 
النظــر وبحث الفرص المشــتركة من 
الفاعلــة، مؤكــدٌا  خــال مشــاركاتهم 
علــى دور القطاعيــن العــام والخاص 
بكافــة دول المنطقــة فــي مثــل هــذه 
يكــون  التــي  االقتصاديــة  الــورش 

لمشــاركاتها الحيويــة كبيــر األثر في 
مؤكــدا  المرجــوة،  الفائــدة  تحقيــق 
الحرص الــذي توليه مملكة البحرين 
والقطــاع التجــاري علــى االســتفادة 
الكاملــة مــن الفــرص التــي ســتطرح 
مــا ســيتم  إلــى  الورشــة. الفتــا  فــي 
خالهــا مــن طــرح مســتفيض للــرؤى 
الطموحــة وأطــر عمل قابلــة للتنفيذ 
مــن أجــل مســتقبل مزدهــر للشــعب 

الفلسطيني وللمنطقة.

التنميــة  أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
االقتصاديــة تتطلــب انفتاحا تجاريا 
مشــتركة  اســتراتيجية  ومشــاريع 
بيــن  مشــترك  عمــل  علــى  ترتكــز 

الجميــع، مشــيرا إلــى أن التحديــات 
أجــل  ومــن  مســتمرة،  االقتصاديــة 
الــدول لصالــح  تحصيــن مكتســبات 
البحــث  يتوقــف  أال  يجــب  أبنائهــا 
عــن بدائــل واعدة تتخذ مــن اإلبداع 
واالبتكار مسارا وخيارا استراتيجًيا. 
تكــون  أن  المؤمــل  مــن  أنــه  مؤكــدا 
ورشــة “الســام مــن أجــل االزدهــار” 
تحســين  عــن  لنقاشــات  منصــة 
الحوكمة االقتصادية، وتطوير رأس 
المال البشــري وإفســاح المجال أمام 
نمو القطاع الخاص بشــكل متســارع 
فــي المنطقــة، كما ســتبحث الورشــة 
اإليجابيــة  والنتائــج  االنعكاســات 
لتنفيــذ مثل هــذه الــرؤى والتطلعات 
إشــراًقا  أكثــر  مســتقبل  لتأميــن 

للمنطقة.

أكــد وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن أحمــد بن محمد آل خليفــة موقف مملكة 
البحرين الداعم للقضية الفلســطينية وتطلعات الشــعب الفلســطيني الشــقيق، 
مشــيرا إلــى وقــوف المملكــة بجانــب المســاعي كافــة التي مــن شــانها أن تؤدي 
الــى االســتثمار فــي البنية التحتيــة والمرافــق المطلوبة لتنمية الضفــة الغربية 
وقطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من االزدهار والنمو وتحقيق 

مستقبل أفضل في كافة المجاالت.

أجــل  مــن  ‘الســام  ورشــة  إن  وقــال 
مملكــة  ستســتضيفها  التــي  االزدهــار، 
الواليــات  مــع  بالشــراكة  البحريــن 
فيهــا  وسيشــارك  األميركيــة،  المتحــدة 
قــادة الحكومــات ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي وقطــاع األعمــال فــي المنطقــة 
والعالم، ســتتناول الجوانب االقتصادية 
الشــعب  لصالــح  واالســتثمارية 
مــا  الشــقيق، وتحقيــق كل  الفلســطيني 
الفلســطيني  االقتصــاد  رفــد  شــأنه  مــن 

المنشــودة  التنميــة  تحقيــق  ومواصلــة 
في المنطقة بشــكل عام. مشــيرا إلى أن 
الشــعب الفلســطيني عزيــز علينــا جميعا 
وله مكانة كبيرة في نفوســنا ونتمنى له 
دومــًا العيش باســتقرار وأمن مما يمكنه 
مــن تحقيــق تطلعاتــه وتنميــة وطنه بما 

يعود عليه بالخير والنماء.
الشــراكة  إلــى  الخارجيــة  وزيــر  وأشــار 
الوثيقــة التــي تجمع مملكــة البحرين مع 
مؤكــدا  األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات 

حــرص البلديــن الصديقيــن واهتمامهمــا 
النمــو  فــرص  تعزيــز  فــي  المشــترك 
االقتصــادي فــي المنطقــة وإيجــاد مزيد 
مــن الفــرص النوعيــة التــي تعــود بالنفــع 

على الجميع فيها.
ونوه إلى أن الورشــة التي ستســتضيفها 
المملكة بالشــراكة مــع الواليات المتحدة 
ســتكون أيضــًا فرصــة ومنصــة محورية 
ومناقشــة  والــرؤى  األفــكار  لتبــادل 
االســتثمارات  لتحفيــز  االســتراتيجيات 
مــع  الممكنــة  االقتصاديــة  والمبــادرات 

تحقيق السام في المنطقة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تستوجب 
وتوحيــد  الجهــود  تكاتــف  الجميــع  مــن 
المســاعي بخطــى ثابتــة واضحــة نحــو 
ومتمســٍك  مشــرق  اقتصــادي  مســتقبٍل 
كافــة  لصالــح  للنمــو  الداعــم  بالســام 
الشــعوب بالمنطقة، منوهــا بأن الوصول 
لذلك يتطلب تكامل كل الجهود لتحقيق 
تنميــة اقتصادية وازدهار يخلق الفرص 

النوعية ألبناء المنطقة كافة.

05 local@albiladpress.com

وزير الخارجية

وزير الصناعة والتجارة والسياحة 

المنامة تحتضن ورشة “السالم من أجل االزدهار”
ــدة ــحـ ــتـ ــمـ ــة مـــــع الـــــــواليـــــــات الـ ــ ــراك ــ ــش ــ ــال ــ ــن ب ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ تـــنـــظـــمـــهـــا ال

تســتضيف مملكة البحرين، بالشــراكة مع الواليات المتحدة األميركية، ورشــة عمل 
اقتصادية بعنوان “الســام من أجل االزدهار”، في المنامة يومي 25 و26 من يونيو 

.2019

وتعــد الورشــة فرصــة محوريــة الجتمــاع 
المجتمــع  ومؤسســات  الحكومــات  قــادة 
المدنــي وقطــاع األعمــال لتبــادل األفــكار 
والرؤى ومناقشة اإلستراتيجيات لتحفيز 
االقتصاديــة  والمبــادرات  االســتثمارات 

الممكنة مع تحقيق السام في المنطقة.
أجــل  مــن  “الســام  ورشــة  وســتتيح 
االزدهــار” الفرصة لتبــادل اآلراء واألفكار 
من خال طرح مستفيض لرؤى طموحة 
وأطــر عمــل تنفيذيــة؛ مــن أجل مســتقبل 
وللمنطقــة،  الفلســطيني  للشــعب  مزدهــر 
تحســين  عــن  نقاشــات  ذلــك  وسيشــمل 

رأس  وتطويــر  االقتصاديــة،  الحوكمــة 
أمــام  المجــال  وإفســاح  البشــري  المــال 
متســارع.  بشــكل  الخــاص  القطــاع  نمــو 
وســتبحث الورشة االنعكاســات والنتائج 
الــرؤى  هــذه  مثــل  لتنفيــذ  اإليجابيــة 
والتطلعات لتأمين مســتقبل أكثر إشــراًقا 

للمنطقة.
وقــال وزيــر الخزانــة األميركــي ســتيفن 
منوشين “إنني أتطلع إلى هذه المناقشات 
للفلســطينيين  توفــر  رؤيــة  عــن  المهمــة 
فرًصــا نوعية جديدة لتحقيــق إمكاناتهم 
جمــع  فــي  الورشــة  ستســاهم  الكاملــة. 

عــدة ومــن جميــع  مــن قطاعــات  القــادة 
ســبل  لبحــث  األوســط؛  الشــرق  أنحــاء 
تعزيز النمو االقتصادي والفرص المتاحة 

للشعوب في هذه المنطقة المهمة”.

مــن جانبــه، قال وزيــر الماليــة واالقتصاد 
آل  خليفــة  بــن  ســلمان  الشــيخ  الوطنــي 
أجــل  مــن  “الســام  ورشــة  إن  خليفــة 
االزدهــار” تؤكــد الشــراكة اإلســتراتيجية 
الوثيقــة بيــن مملكــة البحريــن والواليات 
االهتمــام  وتعكــس  األميركيــة  المتحــدة 
اقتصاديــة  فــرص  إيجــاد  فــي  المشــترك 

واعدة تعود بالنفع على المنطقة”.

وزير المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - بنا

االثنين
20 مايو 2019 
15 رمضان 1440

ال يمكننــا وصــف تلــك اللحظات التي نتشــّرف فيها بلقاء رئيــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أطال هللا عمره 
ا، فهي لحظــات يصعب اختيار مفرداتهــا بما يوفي  وأبقــاه لنــا ذخــًرا وعزًّ
تلــك المكانــة لرجــل قّدم جوهر فكره وعطاءه لكي يبني لنا بلًدا ُيشــار له 
بالبنان.. كثيًرا ما تحدث الوالد بعد كل زيارة لمجلس ســموه العامر معنا 
وكأنه يقّدم لنا في كل مرة خاصة ودرسا ومعرفة تحمل لغة المستقبل 
من ســموه الذي يمتلك نظرة الحكيم المحنك الذي جمع شــمائل وصفات 
صانع المسيرة التنموية، وهذه اللغة حين تصلنا نحن، بل تصل كل شباب 
الوطن من الجنسين، فإنها تمثل كنًزا يغمرنا بالفخر والتقدير والعرفان.

 فــي لقائنــا مــع ســموه تتــوارد األســئلة التــي ال تكــون إجابتهــا إال ذات 
مضمــون يتناغــم مــع نبــض ومحبــة وقلــب أب يســأل عــن أبنائــه.. نقف 
تلــك اللحظــات وفي قرارة أنفســنا نتمنى أن تطول، وهــي كذلك، وعلى 
رغم انشــغاالت ســموه الكبيرة وتلك الوجوه الكريمة التي تمأل مجلسه، 
فإنــه ال بــد وأن يمنــح الجميع تلــك اللحظات التي نحن نأنــس بها، وهي 
ذاتهــا التــي يصفهــا بكل تواضع ومحبة بأن ســموه هو الذي يحتفي بنا.. 
وهذا االحتفاء في الحقيقة، ومن عميق قلوبنا.. لم نجده إال في رحاب 

خليفة بن سلمان.
 ليس جديًدا إن خرجنا بالكثير من اآلمال والتطلعات بعد لقاء ســموه.. 
فأمام شخصية تضع المنجزات والمكاسب الوطنية نصب أعينها وتضع 
اليد التي تبني في موضع تقديرها وتضع العقول التي تفكر في مكانتها 
الائقــة، ســنجد بصمــات القائــد والوالد والمعلــم والمربي وســنجد أيًضا 
المنهــل الــذي ننهــل منــه القيــم العربية والبحرينيــة األصيلة فــي ثوابتها 
للوطــن، والقيــم اإلســامية واإلنســانية في ثوابتهــا التي تترّســخ عليها 
قواعد المجتمعات اإلنســانية، فكل من عرف خليفة بن ســلمان، أدرك أن 
األوسمة والجوائز العالمية التي حملها وساًما على صدر مملكة البحرين 
هــي جهــد توالى لســنين من أجل أن تكون البحرين وشــعبها في مقدمة 

الشعوب على مسار التنمية والبناء والنهضة.

أمام خليفة بن سلمان.. نقف في مواجهة قامة لها سجل  «
ا، في المجاالت الدبلوماسية  ا وعالميًّ ا ودوليًّ من العطاء محليًّ

واالقتصادية، وفي محاور السالم واالنفتاح والعالقات بين األمم 
والشعوب، وما ينير طريقنا بالغبطة والثناء، هو استمرار جهود 

البناء التي ال تعرف التقهقر أو النظر إلى الوراء أو التوقف، فالبناء 
في فكر خليفة بن سلمان.. أال تتوقف إال لكي تعود إلى مسارك 

في التشييد بدرجة أعلى وأقوى وأكثر اجتهاًدا وانطالًقا نحو 
المستقبل.

خليفة بن سلمان لغة المستقبل ونظرة الحكيم المحنك

زهراء عادل عيسى المرزوق

وزير المالية: الورشة 
تؤكد الشراكة 

اإلستراتيجية الوثيقة مع 
الواليات المتحدة

“الجسر” تدشن “الخدمات الشامل” بحلته الجديدة
بطاقـــات لـــذوي الهمـــم والطـــاب تشـــمل خصمـــا 50 % برســـوم العبـــور و15 % للمســـافر الدائـــم

دشن المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن مركز 
خدمات المســتفيدين الشــامل، الذي يهدف إلى اســتقبال المســتفيدين والمراجعين 
كافة وفي مقدمتهم ذوو الهمم والطاب من الجانبين السعودي والبحريني؛ لتقديم 

كامل الدعم والمساعدة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم. 

المســتفيدين  خدمــات  مركــز  ويتضمــن 
عددا من الخدمات منها إصدار وتجديد 
فــي  والطــاب  الهمــم  ذوي  بطاقــات 
خصــم  بنســبة  لهــم  المخصــص  المســار 
وإصــدار  الجســر  عبــور  لرســوم   %  50
وتجديــد بطاقات المســافر الدائم لعموم 
المســافرين في المسارات العادية بنسبة 
الجســر،  عبــور  لرســوم   %  15 خصــم 
إلــى خدمــات أخــرى مــن بينهــا  إضافــة 

تصاريــح  بطاقــات  وتجديــد  إصــدار 
منســوبي اإلدارات الحكوميــة ومكاتــب 
الجانبيــن  فــي  الجمركــي  التخليــص 
والمســتثمرين  والبحرينــي  الســعودي 
الجزيــرة  فــي  العامليــن  والمقاوليــن 
الوســطية واســتقبال جميــع المراجعيــن 
ذات  األمــور  جميــع  فــي  والمســتفيدين 

العاقة بالمؤسسة. 
التنفيــذي  المديــر  أكــد  جهتــه،  مــن 

خدمــات  مركــز  تدشــين  أن  بالمؤسســة 
المستفيدين بحلته الجديدة يأتي ضمن 
الخطــة الشــاملة لتطوير خدماتنــا إنفاًذا 
المؤسســة  إدارة  مجلــس  لتوجيهــات 
تقديــم  فــي  فهــد  الملــك  لجســر  العامــة 
معيــار  إلــى  للوصــول  متميــزة  خدمــات 
عــال مــن الجــودة والســرعة فــي جميــع 

الخدمات التي تقدم للمستفيدين. 
مــن  المســتفيدين  عــدد  أن  إلــى  وأشــار 
البطاقــات التــي تصدرهــا المؤسســة بلــغ 
منهــا  الفئــات  لجميــع  مســتفيد   28600
نحو 9000 مستفيد لبطاقات ذوي الهمم 
العاليــة ونحــو 6000 مســتفيد لبطاقــات 
لبطاقــات  مســتفيد  و8500  الطــاب 

المسافر الدائم.
ولفــت المحيســن إلــى أن مركــز خدمات 

خــال  ســيتيح  الشــامل  المســتفيدين 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  الحقــة  مرحلــة 
الموقــع  عبــر  اإللكترونيــة  الخدمــات 
الخــاص  والتطبيــق  اإللكترونــي 
بالمؤسســة دون الحاجــة إلــى الحضــور 
تسهيا على المستفيدين من ذوي الهمم 
والطــاب والمســافرين الراغبين باقتناء 

بطاقات المسافر الدائم. 
يوفــر  المركــز  أن  المحيســن  وأوضــح 
مــن  المســتفيدين  الســتقبال  منافــذ   6
الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 مساء 
طيلة أيام األســبوع ما عدا يوم الجمعة، 
وخال شــهر رمضان المبارك من الساعة 
10 صباحــا وحتــى 4 مســاء كمــا يتيــح 
خيارات متعددة لدفع الرسوم من خال 

تدشين مركز خدمات المستفيدين الشاملبطاقات مدى والفيزا والماستركارد.

المنامة - بنا

إيجاد فرص اقتصادية واعدة تعود بالنفع على المنطقة
وزير “الصناعة”: ورشة “السام” تتناول الجوانب االستثمارية لصالح الشعب الفلسطيني

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

دعم كل المساعي لتمكين الشعب الفلسطيني من االزدهار
وزير الخارجية: تكاتف الجهود نحو مستقبل اقتصادي مشرق ومتمسك بالسام

المنامة - وزارة الخارجية

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

واصلــت المؤسســة الخيريــة الملكيــة 
المنتســبة  ألســرها  الدعــم  تقديــم 
الرمضانيــة  المســاعدات  وتوصيــل 
إلى بيوتهم مباشــرة، خصوًصا لألســر 
التــي يتعّذر عليهــا الحضور إلى مبنى 
المؤسســة لظــروف صحيــة خاصة أو 
كبــار الســن، وتــم ذلــك بمســاعدة مــن 
مــن  المؤسســة  ومتطوعــي  موظفــي 

أبناء البحرين.
المؤسســة  فــإن  بالذكــر  الجديــر   

بتوفيــر  تهتــم  الملكيــة  الخيريــة 
مختلــف أشــكال الدعــم ألســرها فــي 
شــهر رمضــان المبــارك، منهــا المكرمــة 
الملكيــة لجميــع األيتــام واألرامــل من 
قبــل جالــة الملــك، إلى جانــب توزيع 
ومشــاركتهم  الرمضانيــة  الســال 
المناســبات االجتماعيــة مثــل اإلفطار 
والقرقاعــون،  والغبقــة  الرمضانــي 
لينعم الجميع بجو أسري آمن ويسعد 

في هذا الشهر الفضيل.

“الخيرية الملكية” تواصل دعم األسر



رصــد صنــدوق العمــل )تمكيــن( مبلــغ 153 مليوًنــا و932 ألًفــا و530 دينــاًرا ميزانيــة 
لنفقاتــه للعــام الجــاري، شــملت ميزانيــة المشــاريع الداخلية والمصاريــف المتكررة، 

إضافة إلى المشاريع المعتمدة بما فيها التأمين ضد التعطل.

 جــاء ذلــك، فــي تقريــر ملخــص الخطــة 
الســنوية للصندوق للعام 2019 المنشــور 

في الجريدة الرسمية.
الذيــن  عــدد  إجمالــي  أن  التقريــر  وذكــر 
اســتفادوا مــن برنامــج دعــم المؤسســات 
 58 بلغــت  بتكلفــة  مؤسســة   4758 بلــغ 
مــن  دينــاًرا  و617  ألًفــا  و694  مليوًنــا 
للبرنامــج  المعتمــدة  الميزانيــة  إجمالــي 
و665  ألًفــا  و641  مليوًنــا   137 والبالغــة 

ديناًرا.
ولفت إلى أن الشركات قيد اإلنشاء تمثل 
أكبر شــريحة استفادت من هذا البرنامج 
بمعــدل 37 %، تلتهــا الشــركات الصغيــرة 
والشــركات   ،% 32 بنســبة  والمتوســطة 

والمؤسســات   ،%  25 بمعــدل  الناشــئة 
الكبيرة بمعدل 6 %.

فــإن  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  وبيــن 
 38 الكبيــرة تســتهلك حوالــي  الشــركات 
% من الميزانية، فيما تستهلك الشركات 
منهــا،   %  28 والمتوســطة  الصغيــرة 
والمؤسســات قيــد اإلنشــاء 20 %، بينمــا 
تســتهلك الشــركات الناشــئة التي تشــكل 

ربع الطلبات 14 % فقط من الميزانية.
دعــم  برنامــج  أن  التقريــر  وأوضــح 
ضمــن  طلــب  أعلــى  علــى  حــاز  اآلالت 
 31.3 بنســبة  المؤسســات  دعــم  برنامــج 
نســبته  مــا  واســتهلك  الطلبــات،  مــن   %
برامــج  تــاه  الميزانيــة،  مــن   %  66.3

واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ثــم  التجاريــة،  والعامــات  والتســويق 
البرامج المحاســبية، وخدمات الحوسبة 

السحابية.

دعم األجور

وأمــا بخصــوص برنامــج التدريب ودعم 
األجور فأشــار التقرير إلى أن عدد الذين 
استفادوا من البرنامج بلغ 7600 شخص 
بتكلفة 45 مليوًنا و515 ألًفا و266 ديناًرا 
من إجمالــي الميزانية المعتمدة للبرنامج 

و116  ألًفــا  و722  ماييــن   107 البالغــة 
ديناًرا.

وأظهــر التقريــر أن أبــرز عــدد القطاعــات 
تمثلــت  البرنامــج  مــن  اســتفادت  التــي 
فــي قطاع الصناعــة والتشــييد والزراعة 
والثــروة الســمكية ومــن ثــم يليهــا قطاع 
إلــى  العامــة،  تجــارة التجزئــة والتجــارة 

مــن  الطلبــات  مــن  كبيــر  عــدد  جانــب 
يصعــب  التــي  الصغيــرة  المؤسســات 

تصنيفها ضمن القطاعات المعتمدة.
وحــاز برنامــج دعــم التــدرب علــى أعلــى 
برنامــج دعــم  تــاه  الطلبــات  مــن  نســبة 
األجــور ومــن ثــم برنامــج زيــادة األجور، 
وبرر التقرير هذه النسبة بكون أن 70 % 
من أصحاب الطلبات هم من المؤسسات 
الناشــئة، والتي تــزداد حاجتها لتحســين 

مهارات العاملين فيها.
 وذكــر التقريــر أن عــدد مــن اســتفاد مــن 
العــام  برنامــج دعــم زيــادة األجــور فــي 
بلــغ  حيــث  شــخًصا،   5023 بلــغ   2018

متوسط الزيادة 82 ديناًرا.
وســجل التقريــر أن عــدًدا مــن اســتفادوا 
مــن برنامــج التمويل بلغ 10960 شــخًصا 
و533  آالف  و503  مليوًنــا   49 بتكلفــة 
دينــاًرا، فيمــا بلــغ عــدد من اســتفادوا من 
االحترافيــة  الشــهادات  دعــم  برنامــج 
مليوًنــا   24 بتكلفــة  أشــخاص   19405

و564 ألًفا و150 ديناًرا.
ومن جانب آخر، فقد استفاد من برنامج 
شــخًصا   14560 األساســية  المهــارات 
بكلفــة بلغــت 8 ماييــن و948 ألًفــا و444 
دينــاًرا، بينمــا بلغ عــدد من اســتفادوا من 
 18 الدولــي  التوظيــف  برنامــج  خدمــة 
شخًصا بكلفة بلغت 71 ألًفا و651 ديناًرا.
وأمــا برنامــج جائــزة مشــروعي فقــد بلغ 
شــخًصا   211 منهــا  اســتفادوا  مــن  عــدد 
بتكلفة بلغت 119 ألًفا و907 دنانير، فيما 
بلغ عدد من اســتفادوا من برنامج أصيل 
في المدارس 705 أشــخاص بكلفة بلغت 

146 ألًفا و373 ديناًرا.
والتــي  األخــرى  المشــاريع  بنــد  وتحــت 
تهــدف إلــى الحد مــن بطالــة البحرينيين 
وجذب االســتثمارات وتحفيز القطاعات 
االقتصاديــة، فقــد بلغ عدد من اســتفادوا 
شــخًصا،   17785 المشــاريع  هــذه  مــن 
بتكلفــة بلغــت 31 مليوًنــا و30 ألًفا و607 

دنانير.

لمصروفات ومشاريع “تمكين” للعام الجاري
المــؤسـســـات الكبيــــرة تستهـــلــك 38 % مـــن ميـــزانيــــة دعـــم المــؤســســـات

القضيبية - مجلس النواب

أنهــى مجلــس النــواب دور االنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس بإنجــاز 313 
موضوًعــا طرحــت للنقــاش مــن خــال لجــان المجلــس الدائمــة والنوعيــة، إذ شــهدت قبــة 
البرلمان موافقة النواب على 96 موضوًعا من مجمل الموضوعات محل النقاش، فيما آلت 
نتيجــة التصويــت برفــض عــدد من الموضوعــات، ووجــود موضوعات أخرى قيــد النقاش 

والبحث من قبل لجان المجلس.

وناقــش المجلــس 115 اقتراحــا برغبــة إلــى 
و13  بقانــون،  مشــروًعا   112 بحــث  جانــب 
مرســوًما بقانــون، إضافــة إلــى 17 اقتراًحــا 
بقانــون، كمــا قدم النواب 54 ســؤااًل برلمانًيا، 
ورفع طلب واحد الستجواب وزير، فيما تم 
تفعيــل أداة المناقشــة العامــة لمــرة واحــدة. 
ووفًقا لتصنيفات الموضوعات التي طرحت 
 42 المجلــس  ناقــش  النــواب،  مجلــس  فــي 
الماليــة  الشــؤون  بمجــال  يتعلــق  موضوًعــا 
واالقتصاديــة بنســبة 28 %، و17 موضوًعــا 
تعنــى بمجال المرافق العامة والبيئة بنســبة 
11.33 %، و7 موضوعــات في مجال المرأة 
والطفل بنسبة 4.67 %، و6 موضوعات في 

مجــال اإلصــاح السياســي وبنســبة بلغت 4 
% مــن مجمــوع الموضوعــات، إلــى جانــب 
الخارجيــة  بالشــؤون  تعنــى  موضوعــات   4
والدفــاع واألمن الوطني بنســبة بلغت 2.67 
%، وكذلك 3 موضوعات في مجال الشباب 

والرياضة بنسبة وصلت إلى 2 %.
وأنجز مجلس النواب 96 موضوًعا خال 22 
جلسة برلمانية، إذ اتسم الدور األول بانعقاد 
كافــة الجلســات فــي وقتهــا المحــدد، وســاد 
الجلســات النيابيــة االنضبــاط فــي الحضــور 
واكتمــال النصــاب، والتفاعــل المتواصل من 
قبــل النواب، وإنجــاز كل الموضوعات محل 

البحث والنقاش تحت قبة البرلمان.

بحـــث 313 بالـــدور األول منهـــا 142 مشـــروعا ومرســـوما واقتراحـــا

النواب وافق على 96 موضوعا في 22 جلسة

زينل ترعى المهرجان الخيري بنادي الرفاع الشرقي
ــات واالحــتــيــاجــات ــرح ــت ــق ــم ــث ال ــح ــب ــي ل ــ ــال ــ ــع األه ــواصـــل مـ ــتـ ــز الـ ــزي ــع ــرة: ت ــ ــاج ــ ش

تحــت رعايــة رئيــس مجلس النــواب فوزية زينل، نظمــت اللجنة األهلية للدائرة الخامســة 
بالمحافظــة الجنوبيــة وبالتعــاون مــع نــادي الرفاع الشــرقي الرياضــي الثقافــي، المهرجان 

الرمضاني الخيري األول، مساء يوم الخميس الماضي بنادي الرفاع الشرقي.

وكان فــي اســتقبال رئيــس مجلــس النــواب 
رئيــس مجلــس إدارة نــادي الرفــاع الشــرقي 
الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة وأعضاء 
مجلس اإلدارة، وشــمل المهرجان الرمضاني 
المنتجــة،  لألســر  خــاص  قســم  الخيــري 
والتراثيــة،  التاريخيــة  للصــور  ومعــرض 
وعــرض لمجموعــة مــن المواهــب الشــبابية، 

وعدد من الفعاليات المصاحبة.
وأشــاد رئيس نادي الرفاع الشرقي الرياضي 
الثقافــي بدعــم زينــل لألنشــطة المجتمعيــة 
والثقافيــة، وحرصهــا المســتمر علــى رعايــة 
والمؤسســات  للجــان  الخيريــة  البرامــج 
واألنديــة والمراكــز، كمــا أعــرب عــن شــكره 
وتقديــره لرئيــس مجلــس النــواب على دعم 
الــدور  وتفعيــل  النــادي،  وأنشــطة  فعاليــات 

قــد  وأنهــا  والمجتمعــي، خصوصــا  الثقافــي 
رأســت اللجنــة الثقافيــة والنســائية بالنــادي 
في فترات سابقة، وأن نادي الرفاع الشرقي 
يفخــر ويعتــز بــدور رئيــس مجلــس النــواب، 
فــي ظــل العهــد الزاهــر لعاهل البــاد صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ومــن جانبــه، أكــد أميــن ســر اللجنــة األهليــة 
لخامسة الجنوبية خالد شاجرة أن المهرجان 
الرمضانــي الخيري األول، يأتي ضمن خطط 
والثقافيــة،  المجتمعيــة  اللجنــة  وبرامــج 
االجتماعــي،  التواصــل  لتعزيــز  وســعيها 
وتشــجيع األسر المنتجة وأصحاب المواهب 

من الشباب البحريني.
وأضاف أن اللجنة قامت في الفترة الماضية 
وبدعــم مــن رئيــس مجلــس النــواب بتنظيم 

العديــد من البرامــج والفعاليــات والمبادرات 
خامســة  ألهالــي  الرمضانيــة  الخيريــة 
الجنوبيــة، كما أن اللجنة تحرص على تعزيز 
التواصل مع األهالي لبحث كافة المقترحات 
واالحتياجات وســبل تطويــر الخدمات التي 
تصب في صالح خامسة الجنوبية واألهالي 

الكرام.
وأشــاد شــاجرة بالتعــاون المســتمر مــع نادي 
الرفــاع الشــرقي الرياضــي الثقافــي، ودوره 
فــي دعم برامــج اللجنة األهليــة، ومعربا عن 
محافظــة  مــن  الملمــوس  للتعــاون  تقديــره 
الجنوبيــة وبلديــة الجنوبيــة، ومثمنــا حرص 

زينــل لتعزيــز التعــاون والشــراكة المجتمعية 
مــع المجلــس البلــدي للجنوبيــة، برئاســة بدر 
البلــدي  المجلــس  رئيــس  ونائــب  التميمــي، 
عبداللطيــف محمــد، وكافــة أهالــي خامســة 

الجنوبية.
وأوضــح شــاجرة أن اللجنــة األهليــة بصــدد 

إقامــة العديــد مــن األنشــطة والبرامــج لــكل 
فئــات المجتمع في الفتــرة المقبلة، خصوصا 
فــي العطلــة الصيفيــة، وأن اللجنــة األهليــة 
الكــرام،  األهالــي  كافــة  بمشــاركة  ترحــب 
وبحــث كافة األمور الرامية لتطوير المنطقة 

وبالتعاون مع الجهات المعنية.

القضيبية - مجلس النواب

من فعاليات المهرجان الرمضاني الخيري األول
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

والمرافــق  الخدمــات  لجنــة  رئيــس  قــال 
شــبر  الشــمالية  بلــدي  بمجلــس  العامــة 
الوداعــي إن وكيــل شــؤون البلديات نبيل 
أبــو الفتــح أكد أن مشــروع حديقــة باربار 

في طور التنفيذ.
وتابــع أن الوكيــل بيــن أنه تم اتخــاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة إلقامة المشــروع الذي 
يتكون من جزأين أحدهما خدمي واآلخر 
اســتثماري، وأنه ســيزود المجلــس البلدي 

بالتقرير الخاص بالمشروع.
 جــاء ذلــك، على هامش اللقــاء الذي جمع 
أعضــاء مجلــس بلــدي الشــمالية ووكيــل 
واســتعراض  لمناقشــة  البلديــات  شــؤون 
مجموعــة مــن الموضوعــات البلديــة التي 

تخص المحافظة الشمالية.
تــم  أنــه  إلــى  لـ”البــالد”  الوداعــي  وأشــار   
التأكيــد علــى ضــرورة أن يكــون للمجلــس 
إرســاء  عمليــة  فــي  رئيســي  دور  البلــدي 

ضمنهــا  ومــن  البلديــة،  المناقصــات 
مناقصات شركات النظافة.

تعميــم  توجــه  تنــاول  اللقــاء  أن  وذكــر   
أجهــزة توزيــع أكيــاس القمامــة فــي نطاق 
المحافظة الشــمالية، وإيــكال مهام تدوير 
مخلفات البنــاء والمخلفات الزراعية على 

شركتي النظافة الحاليتين.
 ولفــت إلــى أن اللقــاء اســتعرض موضوع 

موظفــي  وترقيــات  وحوافــز  مكافئــات 
هــذه  تكــون  أن  وضــرورة  المجلــس، 
المجلــس  صالحيــات  صمــن  القــرارات 

البلدي وليس البلدية.
وأشــار إلــى أن اللقــاء ناقش رفع مســتوى 
القمامــة  نقــل  شــاحنات  علــى  الرقابــة 
البلــدي  المجلــس  وتزويــد  والمفتشــين، 

بتقرير شهري حول أعمال الرقابة.

تفّقــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
موقع مشــروع إعادة تأهيل بلدية عالي 
بالمنطقة الشــمالية يرافقه كٌل من وكيل 
شــؤون البلديات نبيل أبو الفتح، الوكيل 
والصيانــة  البنــاء  لمشــاريع  المســاعد 
خليفــة،  آل  محمــد  بــن  مشــعل  الشــيخ 
مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء 

الفضالة.
إعــادة  فــي  المشــروع  أعمــال   وتتمثــل 
أعقــاب  فــي  عالــي  بلديــة  مبنــى  بنــاء 
الحريــق الذي تعرض لــه المبنى، بجانب 
تطويــر التصميــم الداخلــي بما يتناســب 
مــع الــدور الخدمي الــذي تؤديــه البلدية 
تتضمــن  كمــا  والمقيميــن،  للمواطنيــن 
بنــاء األســقف  إعــادة  المشــروع  أعمــال 
خطــوط  ومــد  والجــدران  واألرضيــات 

الكهرباء وغيرها.
االلتــزام  ضــرورة  إلــى  خلــف  ووّجــه   

عليــه،  المتفــق  الزمنــي  بالجــدول 
ومضاعفة ســاعات العمل وزيادة العمالة 
وســرعة  العمــل  انســيابية  يضمــن  بمــا 
اإلنجــاز مــن خــالل التواصل والتنســيق 

مع مهندسي الوزارة.
يذكر أنه تمت ترســية المشــروع من قبل 

 3Di شــركة التأمين الخاصة على شــركة
و988  ألفــا   287 بقيمــة   international
دينــارا، وتقــوم بأعمال االستشــارة إدارة 
صيانــة المبانــي بــوزارة األشــغال، ومــن 
المؤمــل االنتهــاء من المشــروع مع نهاية 

أغسطس 2019.

الوداعي متحدًثا أثناء اللقاء 

أبوالفتــح: تتكــون مــن جــزء خدمــي وآخــر اســتثماري خلف: االلتزام بالجدول الزمني ومضاعفة ساعات العمل

حديقة باربار في طور التنفيذ االنتهاء من مبنى بلدية عالي نهاية أغسطس

المؤيد: نتائج المتميزة لـ“األهلية” في التصنيفات العالمية
العلمي الــبــحــث  ــز عــلــى  ــركــي ــت وال الــعــلــيــا  الـــدراســـات  لــلــتــوســع فــي  نــتــوجــه  ــواج:  ــحـ الـ

أشــاد رئيــس مجلس إدارة األكاديميــة العربية للخدمات التعليمية والبحــوث )الجامعة األهلية( 
فــاروق المؤيــد بالنتائــج المتميــزة للجامعــة فــي العديــد مــن التصنيفــات العالميــة والدوليــة، إذ 
احتلــت الجامعــة المركــز 301 ضمــن أفضــل 500 جامعة عالمًيا حســب تصنيف “التايمــز” للتعليم 
العالــي فــي مــدى التأثيــر وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي يعــد مــن أهــم التصنيفات 

الدولية على مستوى المعمورة.

ونــوه إلــى أن الجامعــة األهليــة بهــذا التصنيــف 
جامعــة  بعــد  محلًيــا  الثانــي  المركــز  احتلــت 
البحرين الوطنية، كما أثنى على ولوج الجامعة 
األهليــة نــادي النجــوم كأول جامعــة بحرينيــة 
تحقــق ذلــك بحصولهــا علــى تصنيــف النجــوم 
مــن مؤسســة QS العالميــة، إذ حصدت 5 نجوم 
في مســتوى التدريس والمسؤولية االجتماعية 

والتسهيالت وخدمة المجتمع.
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  ذلــك  جــاء 
للخدمــات  العربيــة  لألكاديميــة  العاديــة 
التعليمية والبحوث الشــركة المالكة لـ “الجامعة 

البحريــن  ومعهــد  األهليــة  والمدرســة  األهليــة 
للتكنولوجيــا” مســاء الســبت الــذي عقــد بمقــر 

الجامعة في المنامة.
مــا  المشــرفة  اإلنجــازات  إن  المؤيــد  وقــال 
كانــت لتتحقــق لــوال الرعايــة التــي تحظــى بهــا 
والتــي  الحكومــة،  مــن  التعليميــة  المؤسســات 
تمثل أكبر دفعة معنوية لمالك هذه المؤسسات 
ولمنتســبيها نحــو التطلــع للتميــز والجــودة فــي 
والعالمــي،  المحلــي  المســتويين  علــى  األداء 
معربــا باســمه ونيابــة عن جميع مــالك وقيادات 
بالــغ  عــن  األهليــة  الجامعــة  وطلبــة  وأســاتذة 

بــه  تحظــى  الــذي  للدعــم  وتقديرهــم  شــكرهم 
الجامعــة األهليــة مــن القيــادة الحكيمــة ممثلــة 
فــي جاللــة الملك وســمو رئيس الوزراء وســمو 

ولي العهد.
للجامعــة  المؤســس  الرئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
األهليــة رئيس مجلس األمنــاء عبدهللا الحواج 

أن الجامعــة تســير بخطــى واثقــة نحو التوســع 
فــي تدريــس برامج الماجســتير بمــا حظيت به 
مــن دعم ومســاندة من مجلــس التعليــم العالي 
بقيــادة وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي، 
كمــا تخطــط لمضاعفــة الجهــود المبذولــة فــي 
مجــال البحــث العلمــي بمــا يعــزز مــن مســيرة 

الجامعــة وينعكــس إيجابــا علــى مخرجاتها من 
النواحي العلمية والمهنية.

وقــدم الحواج تقريــر مجلس اإلدارة عن الفترة 
مــن 1 ينايــر إلى 31 ديســمبر 2018، مســتعرضا 
شــهدتها  التــي  والتطــورات  اإلنجــازات  أهــم 
الجامعــة األهلية والمدرســة األهلية خالل هذه 

الفترة.
لألكاديميــة  العموميــة  الجمعيــة  وصدقــت 
العربية للخدمات التعليمية والبحوث “الجامعة 
المواثيــق والسياســات واألدلــة  األهليــة” علــى 
تقريــر  وناقشــت  الشــركة،  بحوكمــة  المتعلقــة 
الشــركة  والتــزام   2018 لســنة  الشــركة  حوكــة 
بمتطلبــات وزارة الصناعة والتجارة والســياحة 

وتمت المصادقة عليه.
الجمعيــة  أعضــاء  اإلدارة  مجلــس  أحــاط  كمــا 
العموميــة بالعمليــات مع األطــراف ذات العالقة 
التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة في 
31 ديسمبر،كانون األول 2018 وتمت الموافقة 

عليها.
وأقرت الجمعية العمومية بعد المناقشــة تقرير 
مجلــس إدارة الشــركة عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 
2018 حتى 31 ديسمبر 2018، كما أقرت تقرير 
المدقق الخارجي عن الحساب الختامي للفترة 

نفسها.

المنامة - الجامعة األهلية

فاروق المؤيد يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنامة - وزارة اإلسكان

اســتعرض وزير اإلسكان باسم الحمر 
كمــال  سوســن  النائــب  مــع  بمكتبــه 
عــددا مــن المواضيع المتعلقــة بالملف 
اإلســكاني. وتطــرق اللقــاء إلــى ســبل 
تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، 
ودعم خطــط الوزارة لتلبيــة الطلبات 

االنتظــار،  قوائــم  علــى  المدرجــة 
بالمشــاريع  العمــل  وتيــرة  بتســريع 
اإلســكانية، كما جرى اســتعراض سير 
المــدن  فــي  التنفيــذ  قيــد  المشــاريع 
الجديدة، ومستجدات تلبية الطلبات 

اإلسكانية بمحافظة العاصمة.

تسريع وتيرة المشاريع اإلسكانية

تكليف “الثقافة” بإنجاز مشروع نادي البحرين
مي بنت محمد تعتبره جزءا من الذاكرة الوطنّية... والمؤيد: نرحب بتكامل األدوار

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخة مي بنــت محمــد آل خليفة وزير 
شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد وفريق عمله، بحضــور آن هولتــروب وفريق العمل 
الهندســي بالهيئــة صبــاح أمــس؛ لبحث ســبل التعاون المشــترك إلنجــاز مشــروع مبنى نادي 
البحريــن بمدينــة المحــرق العريقــة، ومناقشــة المشــاريع الثقافيــة والشــبابية التــي تمثــل 

اهتماًما مشترًكا يتقاسمه الطرفان.

وأكدت الشيخة مي بنت محمد أن المشروع 
يجســد ملمًحــا وطنًيــا مهًمــا فــي المنطقة، إذ 
ينســجم ضمــن التركيبــة العمرانية والنســيج 
الحضري لمدينة المحرق، مشيرًة إلى إدراجه 
كأحد مشــاريع البنى التحتية الثقافية خالل 
للثقافــة  عاصمــًة  بكونهــا  المدينــة  احتفــاء 

اإلسالمية للعام 2018.
التاريخيــة  الوطنيــة  “للمعالــم  وأوضحــت 
إنســانية  وقيمــة  جماليــة  خصوصيــة 
ومعماريــة تســتحق االعتناء بها وفق معايير 

واشــتراطات ترســخ لتلــك المكونــات وتعيــد 
استثمارها”.

جــزًءا  شــكل  البحريــن  “نــادي  وأردفــت 
الثقافيــة  بإنجازاتــه  الوطنيــة  الذاكــرة  مــن 
والرياضيــة، ودور الثقافــة اليــوم هــو حماية 
تلك الذاكرة عبر معماٍر يليق بتاريخ النادي”. 
وأشــارت إلــى أنــه كمــا فــي المشــاريع التــي 
تحمــل بعــًدا ثقافًيا وتاريخًيا، يمثل مشــروع 
وأن  الثقافــة،  لــدى  أولويــة  البحريــن  نــادي 
مــن شــأنه  المالئمــة  التعــاون  إيجــاد صيغــة 

تسهيل العمل على المنجز.
إن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وقــال 
التعــاون مــن أجــل المشــروع، الــذي يتضمــن 
المشــروع  وإنجــاز  متابعــة  الهيئــة  تكليــف 
يتحقــق،  وأن  يكتمــل  أن  للحلــم  ســيضمن 
مشــيًرا إلــى أن ذلــك يعكــس تكامــالً مــا بيــن 

النــادي  تفعيــل  فــي  وسيســاهم  األدوار، 
وإحيائه لينهض بدوره الثقافي والرياضي.

واتفــق الطرفــان علــى تكليــف الهيئــة متابعة 
مــا  تعقــد  اتفاقيــة  وفــق  المشــروع  وإنجــاز 
بيــن الجهتيــن لتنفيــذ المشــروع علــى الوجه 

األجمل. 

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار مستقبلة وزير شؤون الشباب والرياضة

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

سيدعلي المحافظة

االثنين
20 مايو 2019 
15 رمضان 1440

قالت النائب فاطمة القطري إنها تابعت باهتمام قضية العائلة المنشورة بصحيفة 
“البالد” التي ألغي طلبها اإلسكاني بعد تورط رب األسرة بقضية عنف أسري.

وقالــت القطــري إنهــا وفــور اطالعها 
علــى التقريــر شــرعت فــي االتصــال 
بالجهات ذات العالقة للمســاهمة في 
انتشــال األسرة من أوضاعها الصعبة 

التي تمر بها.
وأكــدت القطــري أنها ســتتابع قضية 
وزارة  فــي  المعنييــن  مــع  األســرة 
تفاصيــل  علــى  للتعــرف  اإلســكان؛ 
الحلــول  عــن  والبحــث  المشــكلة 
طلبهــم  عــودة  لضمــان  المتاحــة 
فــي  وشــمولهم  الملغــى  اإلســكاني 

التوزيعات المقبلة.
إن  بالقــول  القطــري  وختمــت 
لخدمــة  مفتوحــة  مكتبهــا  أبــواب 

مختلــف  ومتابعــة  الدائــرة  أهالــي 
احتياجاتهم وقضاياهم.

القطري تفاعال مع “^”: سأتابع 
ملف “أسرة الدراز” مع “اإلسكان”

ميزانية بلدية المحرق لـ2019
بــلــديــة ــل  ــك ل إضــافــيــة  ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  500 ــخ  ــض ب مـــؤشـــرات 

قــال رئيــس مجلــس بلــدي المحرق غــازي المرباطي إن وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني رصدت لبلدية المحرق ميزانية بلغت 4 ماليين دينار للعام 2019.

 وأشــار لـ”البالد” إلى أن هذه الميزانية جرى 
تقســيمها علــى أســاس تخصيــص 3 ماليين 
دينــار للمصروفات المتكــررة، ومليون دينار 
للخدمــات التــي تشــمل الصيانــة والحراســة 

والنظافة وأكياس القمامة وغيرها.
 ولفت إلى أن المبلغ المخصص للمصروفات 
بعيــن  األخــذ  تــم  مــا  إذا  متــدٍن  المتكــررة 
االعتبــار متطلبات ســاعات العمل اإلضافية، 
وحاجــة البلدية إلى موظفين جدد يســدون 
التقاعــد  برنامــج  بفعــل  الحاصــل  النقــص 

االختياري.
تعانــي  تــزال  ال  المحــرق  بلديــة  أن  وذكــر   

مــن اإلجحــاف بعــدم مســاواتها مــع الهيئات 
الــوزارة  رصــدت  حيــث  األخــرى،  البلديــة 
للبلديــات األخــرى ميزانيــة خدمــات تفوقها 

بمبلغ 300 ألف دينار.
 وقــال إن “هذا اإلجحاف بحق البلدية ليس 
وليــد اليــوم وإنما يعود لعدة ســنوات خلت، 
وينبغــي أن تعــّوض البلدية عــن الضرر الذي 

لحق بها نتيجة خفض موازنات خدماتها”.
المرصــودة  الخدمــات  ميزانيــة  أن  وتابــع 
للبلديــة والمتوقــع زيادتهــا بواقــع 500 ألــف 
دينــار لــكل هيئــة بلديــة، ســتوّجه لتســديد 
التزامــات البلدية المؤجلة لخدمات النظافة 

وليــس  وغيرهــا،  والحراســة  والصيانــة 
لتسديد التزامات العام الجاري، مما سيتكّرر 

معه تراكم الديون على البلدية.
المخصصــة  الميزانيــة  زيــادة  إلــى  ودعــا   
مليونيــن  إلــى  المحــرق  بلديــة  لخدمــات 
علــى األقل ومســاواتها مــع الهيئــات البلدية 
األخرى في هذا الشأن، بما يرفع من مستوى 

الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن، 
ويتيح للبلدية فرصة تنفيذ مشاريع تنموية 

تخدم المحافظة.

غازي المرباطي

محرر الشؤون المحلية

فاطمة القطري

المرباطي: 
نطالب بزيادة 

ميزانية الخدمات 
إلى مليونين

سيدعلي المحافظة

4
ماليين دينار



مجلــس  رئيســة  إن  “البــاد”  مصــادر  قالــت 
النــواب فوزية زينــل وقعت حديثا على أوراق 
تعيين مستشــار بجهاز األمانة العامة للمجلس 
المنتخب، َوِفَد لعتبات البرلمان قادما من هيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثار. وذكــرت المصادر أن 
المستشــار الجديــد مصطفــى عبدالعزيــز كان 
يعمــل مديرا إلدارة الخدمــات والصيانة بهيئة 
وبــّددت   .2018 يوليــو  منــذ  واآلثــار  الثقافــة 
المصــادر أّي عاقــة صلــة قربــى بيــن الرئيســة 
زينــل والمستشــار الجديــد، وذلــك ردا علــى ما 

تداولتــه بعــض مواقــع التواصــل االجتماعــي 
بأن األخير قريب من عائلة الرئيسة، ووصفت 

المصادر ما يتداول بأنه “محض افتراء”.
يشــار الى أن مستشار األمانة العامة مصطفى 
عبدالعزيــز قــد انضــم لهيئــة البحريــن للثقافــة 
 2010 بالعــام  آنــذاك(  الثقافــة  )وزارة  واآلثــار 
أن  بعــد  البشــرية،  المــوارد  لقســم  كرئيــٍس 
تــدرج في الوظائــف الحكومية بهيئــة اإلذاعة 
والتليفزيــون منــذ 1997. ويحمــل المستشــار 
وشــهادات  بــاإلدارة  الماجســتير  شــهادة 
تخصصية معتمدة بمجاالت الموارد البشــرية، 
والموارد المالية، والقيادة، واإلبداع الوظيفي.

كشــفت الدراســة الســنوية حول رضا العمالء والوعي بخدمات الحكومة اإللكترونية ومدى تأثير تلك الخدمات على المتعاملين وتفاعلهم مع الجهات 
الحكومية عن وصول مســتوى رضا العمالء حول الخدمات اإللكترونية إلى 81 %، جرى قياســه من خالل اســتبيان متكامل ضمن النموذج البحريني 
BHCSI المعتمد والمبني على النموذج األمريكي ACSI لقياس رضا العمالء، حيث شــملت الدراســة عينة يقدر قوامها بحوالي 5 آالف شــخص يمثلون 
ثالث قطاعات تشمل األفراد والحكومة واألعمال من جميع محافظات المملكة، يأتي ذلك ضمن متطلبات االستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية.

البحثيــة  الدراســة  هــذه  تنفيــذ  ويجــرى   
المتخصصــة للمــرة الخامســة علــى التوالــي 
مــن قبــل فريــق عمــل متخصــص مــن مركــز 
البحث العلمــي بجامعة البحرين نظًرا لكونها 
جهــة مهنيــة محايــدة وغيــر ربحيــة، وذلــك 
بهــدف قيــاس رضــا العمــاء حــول الخدمات 
مــن  تقــدم  التــي  والقنــوات  اإللكترونيــة 
خالهــا، عبر أخذ أراء القطاعات الثاث بغية 
دعــم الجهــود الحكوميــة الراميــة لتحســين 
الخدمات بمشــاركة خبراء وباحثين اســتناًدا 
وتنفيذهــا  المهنيــة  المعاييــر  مــن  عــدد  إلــى 
اســتخدام  عبــر  وذلــك  عاليــة،  بشــفافية 
المنهــج الوصفــي لقيــاس مســتويات الوعــي 
ومســتويات االســتخدام ومستوى الرضا عن 
برنامج وقنوات الحكومة اإللكترونية لجميع 
الفئات المستهدفة، إلى جانب قياس المؤشر 
القطاعــات  بحســب  العمــاء  لرضــا  الدولــي 
الثــاث ) األفــراد، األعمــال، الحكومــة( التــي 
يقيســها المؤشــر مقارنة بالمؤشــرات الدولية 
لرضــا العمــاء. تتــم الدراســة من خــال آراء 
المباشــر  االســتطاع  منهجيــة  عبــر  العينــة 
أجريــت وجهــا  التــي  المقابــات  والمتضمــن 
البريــد  عبــر  االســتطاع  بجانــب  لوجــه 
اإللكترونــي مــع العينة المســتهدفة والتي تم 

تحديدها بصورة عشوائية.
وأظهرت الدراســة أن نسبة الوعي بالخدمات 
فــي جميــع القطاعات قــد بلــغ 93.4 % خال 

آخــر  عــن   % 7 بزيــادة قدرهــا   ،2018 العــام 
دراســة أجريــت فــي العــام 2017، فــي جميــع 
القطاعــات، ترجــع األســباب فــي زيــادة نســبة 
الوعي ألمور عدة من أبرزها االعتماد المباشر 
القنــوات  عبــر  اإللكترونــي  التســويق  علــى 
اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي 
وطــرح  المعلومــات  تــداول  مصــادر  كأحــد 
الخدمات للوصول إلى الشريحة المستهدفة. 
الخدمــات  اســتخدام  معــدل  زاد  حيــن  فــي 
اإللكترونيــة خال 2018 محقًقا نســبة قدرها 
88 % مقارنة بـ 85 % خال 2017، وسجلت 
الدراسة زيادة في معدل الرضا عن الخدمات 
اإللكترونية بلغ 81 % في 2018 مقارنة بـ 77 
% في 2017. ووفقًا لنتائج التحليل الوصفي 
لرضا العماء حول الخدمات اإللكترونية في 
كل فئــة، كانــت فئــات الخدمــات اإللكترونيــة 
العمــاء  التاليــة ضمــن أعلــى معــدالت رضــا 
وهــي: خدمــات الخدمــات المدنيــة )88 %(، 
 ،)%  87( االجتماعــي  التأميــن  وخدمــات 
وخدمــات المــرور )85 %( إلى جانب خدمات 

بطاقة الهوية )85 %(.
 وفي مجال الوعي بقنوات تقديم الخدمات 
اإللكترونيــة، أبانــت الدراســة بوجــود تفاوت 
فــي مــدى الوعــي بقنــوات تقديــم الخدمــات 
اإللكترونيــة ويصل إلى معدل نســبته 62 % 
فــي جميع القنــوات )82 % للبوابــة الوطنية، 
و65 % لتطبيقــات الهواتــف الذكيــة ، 39 % 

لمنصات الخدمة الذاتية(، حيث ســجلت فئة 
Bah�  األعمــال ضمــن قنــاة البوابــة الوطنيــة
 ،% 88 rain.bh أعلــى نســبة وعــي وبلغــت 
وهــو مــا يعكــس حقيقــة الجهــود الحكوميــة 
المبذولــة في هــذا الصدد ودعم توجهها نحو 
االســتمرار فــي تطويــر الخدمــات الحكومية 
بغية رفع مســتوى جودتها من خال تبسيط 
اإلجــراءات وتهيئــة البنية التحتية المناســبة 
بما يســهم في جذب مزيد من االســتثمارات، 
لتقنيــة  العليــا  اللجنــة  لتوجيهــات  تحقيًقــا 
المعلومات واالتصاالت برئاســة ســمو الشيخ 
رئيــس  نائــب  خليفــة  آل  مبــارك  بــن  محمــد 
مجلس الوزراء. وكشــفت الدراســة عن بلوغ 
معدل اســتخدام القنوات اإللكترونية 72 % 
بشــكل عــام، فــي حيــن بلــغ معــدل الرضا عن 
 ،%  81 المســتخدمة  اإللكترونيــة  القنــوات 
مــا يعكــس زيــادة إقبــال العمــاء علــى إنجاز 

معاماتهم الحكومية بصورة إلكترونية.
 وقياًسا بالمعدل العالمي لمؤشر رضا العماء 
أظهــرت  فقــد  الحكوميــة،  الخدمــات  حــول 
مــن  تمكنــت  البحريــن  مملكــة  أن  الدراســة 
تجــاوز المعــدل العالمــي حيــث حقــق مؤشــر 
مملكــة البحريــن للرضا عن 78.1 وهي نســبة 
تفــوق عــدد مــن الــدول المتقدمــة وتضاهــي 
المتحــدة  الواليــات  فــي  المســجلة  النســب 
األميركيــة التــي حقــق مؤشــرها 77 من رضا 

رسم توضيحي )إنفوغرافيك( يوضح أبرز النسب لنتائج رضا العمالء بالخدمات اإللكترونية والقنوات لعام 2018.العماء.

المنامة - بنا

81 % رضا العمالء عن خدمات الحكومة اإللكترونية
ــص ــخ ش آالف   5 ـــ  ــ بـ ــا  ــ ــه ــ ــوام ــ ق ــّدر  ــ ــقـ ــ يـ عـــّيـــنـــة  ــت  ــلـ ــمـ شـ دراســـــــــة 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فــي إطــار تعزيــز التعــاون بيــن معهــد البحريــن 
المختلفــة،  الصناعيــة  والقطاعــات  للتدريــب، 
اجتمعت المدير العام للمعهد سماح العجاوي مع 
الرئيــس التنفيذي لشــركة غــاز البحرين الوطنية 
خليفــة  آل  خليفــة  بــن  محمــد  الشــيخ  )بناغــاز( 
وعــدد مــن المســؤولين في الشــركة، حيث بحث 
الطرفــان ســبل تعزيز التعــاون بين المؤسســتين 
عبــر طــرح برامــج تدريبية مــن المعهد تتناســب 
واحتياجــات الشــركة، إضافــة إلــى تعزيــز ســبل 

التعــاون فــي مجــال التدريــب المهنــي لمتدربــي 
أنظمــة  فــي  بالمســتجدات  وتعريفهــم  المعهــد 
شــركة  أن  ذكــره  الجديــر  بالشــركة.    التشــغيل 
إحــدى  هــي  )بناغــاز(  الوطنيــة  البحريــن  غــاز 
ا في معرض أسبوع  الشــركات التي تشارك سنويًّ
للتدريــب  البحريــن  معهــد  يقيمــه  الــذي  المهــن 
كل عــام، والــذي تشــارك فيــه عدد من الشــركات 
والمؤسسات بالمملكة، لتعريف طلبته وخريجيه 

بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

“البحرين للتدريب” يبحث التعاون مع “بناغاز”

التحالفات الكبرى تضع التهديدات اإليرانية في مهب الريح
النفيعـــي: االلتفـــاف الشـــعبي حـــول القيـــادة أوجـــد الوعـــي حيـــال المؤامـــرات

قــال عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي إن 
البحرينييــن ال يهابــون الصعائــب وقائــد البلــد 
هــو جالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
المتعاقبــة،  التاريخيــة  “الحقــب  أن  موضحــا 
أظهرت بوضوح شــجاعة هذا الشــعب، وقوته 
ومصابرتــه أمــام العدو اإليراني، وأفشــلت كل 

مؤامراته الخبيثة والخسيسة”.
وأوضــح النفيعــي أنه وبعيدا عمــا يتداول في 
دهاليز السياســة، والصحــف، ووكاالت األنباء، 

مــن  إيــران  مــع  الحــرب  حــدوث  جــدوى  عــن 
عدمهــا، فــإن البحريــن العروبية التــي يحكمها 
آل خليفــة الكــرام، ســتظل دائمــا كذلــك بفضل 
مــن هللا عــز وجــل، ومــن ثــم مــن هــذا الشــعب 
األصيــل، والــذي كان حاضرا على الــدوام، في 

كل مراحل التحول والبناء والتأسيس. 
وبين أن االلتفاف الشعبي الوافر حول القيادة 
الرشــيدة، أوجــدت حالــة عارمــة مــن الوعــي 
السياســي والوطني قبالــة كل المؤامرات التي 
ترمــي  والتــي  والخــارج،  الداخــل  فــي  تحــاك 
العالــم  مــن  الرقعــة األصيلــة  الختطــاف هــذه 

الظــام  غياهيــب  فــي  بهــا  ليزجــوا  العربــي، 
المشــروع  أن  وبيــن  والرجعيــة.  والتخلــف 
اإلصاحــي لجالــة الملك يمثــل خريطة حياة 
للمواطن، وبوصلة تحدد مســار المســتقبل، بما 
فيهــا مــن واجبــات وحقــوق، تحمــي المواطــن 
نفســه، وتحمــي حــدود الوطــن مــن محــاوالت 
واالختــاف.  الفرقــة  ســموم  وبــث  التغلغــل، 
أقامتهــا  التــي  الكبــرى  التحالفــات  أن  وأكــد 
دول الخليــج العربــي مــع الواليــات المتحــدة 
األميركيــة، وبقية الدول الكبرى األخرى، تضع 

إبراهيم النفيعيالتهديدات اإليرانية في مهب الريح.
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تكريم سمو رئيس الوزراء يتوج مسيرة حافلة باإلنجازات

مصادر “^”: ال صلة قرابة بين زينل والمستشار الجديد

الـــذوادي: جهـــود ســـموه فـــي المجـــال الصحـــي يشـــهد لهـــا القاصـــي والدانـــي

عمـــل مديـــرا للصيانـــة بــــ “الثقافـــة” قبـــل انتقالـــه إلـــى البرلمـــان

آيــات  أســمى  الــذوادي  يوســف  النائــب  رفــع 
التهانــي والتبريــكات إلى مقام رئيــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة الختيــار ســموه فــي الـــ 20 من مايو 
الجــاري للتكريــم كقائــد عالمي، وهي الســابقة 
األولــى مــن نوعهــا في تاريــخ منظمــة الصحة 
العالميــة، فــي الحــدث الرفيع المســتوى والذي 
ســيعقد بمقر المنظمة في قصر األمم المتحدة 
وحكومــات  دول  رؤســاء  بحضــور  بجنيــف 

فــي  األعضــاء  الــدول  مــن  الصحــة  ووزراء 
وتمثــل  دولــة   194 عددهــا  والبالــغ  المنظمــة 

الهيئة األعلى بالمنظمة التخاذ القرارات. 
وأضــاف الذوادي أن جهود ســموه في المجال 
لهــا القاصــي والدانــي، وهــي  الصحــي يشــهد 
الجهــود  دعــم  مجــال  فــي  ملموســة  جهــود 
العالمــي،  المســتوى  علــى  الدوليــة  الصحيــة 
وتســاهم في تنفيذ توصيات المنظمة الدولية 
وفق خطــط طموحة لتطويــر القطاع الصحي 
وتوفيــر  والمجتمــع  الفــرد  صحــة  وتعزيــز 
عالية.وأكــد  جــودة  ذات  صحيــة  خدمــات 

النائب أن القطاع الصحي في المملكة يحظى 
باهتمــام ورعايــة مســتمرة من صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، حيــث تتقــدم مملكــة 
البحريــن علــى الكثير من الدول على مســتوى 
وأحــدث  أفضــل  وتقديــم  الصحيــة  الرعايــة 
العاجات مجانا، مؤكدا أن سموه حمل رسالة 
تطويــر الخدمات والمنظومــة الصحية ووضع 
اســتراتيجية إلصاح وتطوير النظام الصحي 
بالتوافــق مــع أهداف منظمة الصحــة العالمية، 
وقــد لقيت هــذه الجهود صدى عالميــا بتكريم 

يوسف الذواديسموه من المنظمة.

مصطفى عبدالعزيز فوزية زينل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
شــابا يبلــغ مــن العمــر 36 عامــا، بالحبس 
باإلكــراه  وآخــر  لســرقته  واحــدة  ســنة 
عامال آسيوي الجنسية كان يزاول عمله 
ســترة،  منطقــة  فــي  الطريــق  بتنظيــف 
وأمــرت بوقــف تنفيذ عقوبته 3 ســنوات 
تبــدأ مــن تاريخ صيــرورة الحكــم نهائيا.

وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة تتحصــل فــي 
أنــه وأثنــاء ما كان المجني عليــه يقوم بعمله 
ســيارة  لــه  حضــرت  الطريــق،  تنظيــف  فــي 

رصاصيــة اللــون بهــا المتهــم واآلخــر، إذ قــام 
األخير بمسكه من الخلف فيما سحب المتهم 
النقــال، والذا  مــن جيبــه وهاتفــه  محفظتــه 
بالفرار من الموقع بواسطة سيارتهما. وقالت 
إنها وعند تقديرها للعقوبة تضع في اعتبارها 
ظــروف المتهم، لذا تأخذه بقســط من الرأفة 
بمــا تخولها المادة )72( مــن قانون العقوبات، 
وكــذا لتنازل المجني عليه، وتقضي بالعقوبة 
المبينــة بالمنطــوق مــع وقــف تنفيذهــا عمــال 

بنص المادتين )81 و83( من القانون.

يسرق باإلكراه آسيويا في سترة

Û  من األمور العجاب في هذا البلد، األخبار المتداولة عن الســقوط المباغت
لســقف منــزل آيــل للســقوط، أو انهيــار أجزاء مــن جدرانه علــى القاطنين، 

بحوادث ُتصّنف بالمتكررة والمتزايدة.
Û  هــذه الوتيــرة مــن األخبار المؤســفة، تحمل في ثناياهــا دالالت عدة، أولها 

الحــال الُمــر الــذي ُتعانيــه العديد من األســر البحرينيــة، والــذي يكابر عليه 
البعض، وينكرونه.

Û  وتشــير أيًضــا، إلــى تــآكل التكافل االجتماعــي والمســئولية األخالقية من 
قبــل العديــد من الميســورين، وأصحــاب الثروات، تجــاه الفئــات الُمعدمة، 
فكــم منهــم مــن يقــرأ هــذه األخبــار علــى عجالــة وال مبــاالة، دون أن ُيفكــر 

لوهلة، ألن يمد يده بالخير، أو يسعى له على األقل.
Û  ويقودنــا هــذا الواقع إلى أهمية إعــادة إحياء برنامج إعادة البيوت اآليلة 

للســقوط بصورتــه األولــى، والذي انتشــل بفضل من هللا ثــم جاللة العاهل 
المفــدى، الكثيريــن مــن ضنــك الحيــاة، وقســوتها، ليضــخ فــي أجســامهم 

المتهالكة الحياة الجديدة.
Û  ا، اســتذكرته وأنــا أقرأ خبــًرا يوم أمس، عــن انهيار  هــذا الملــف المهــم جــدًّ

أجــزاء كبيــرة مــن إحــدى المنــازل اآليلــة للســقوط بالدائــرة الثانيــة فــي 
المحــرق، بفريــج بــن هنــدي تحديــًدا، مــع تصريح صــادم من نائــب رئيس 
المجلس البلدي حسن الدوي بأن “هذه الحوادث تتكّرر في الدائرة بشكل 

شبه شهري، بسبب وجود المئات من البيوت الخطرة”.
Û  ا، المحاصــرة للمواطــن من  إن الظــروف الحياتيــة الحرجــة والصعبــة جــدًّ

يــد الخيــر  الثــروات ألن يمــدوا  ُتلــزم المســئولين وأصحــاب  كل جانــب، 
والمساعدة، بأي شكل وهيئة كانت، فهي الغنيمة الكبرى لهم قبل غيرهم، 

وأذكرهم بمقولة رب العزة )وفي ذلك فليتنافس المتنافسون(.

فليتنافس 
المتنافسون

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

09 local@albiladpress.com

المنامة - بنا

 صــرح وكيــل النائــب العــام بنيابــة محافــظ العاصمــة عيســى العجمــان بأنه 
علــى إثــر تلقــي النيابــة العامــة إخطــارًا مــن اإلدارة األمنيــة المختصــة مــن 
العثــور علــى شــخص آســيوي مصــاب بإصابات بلغيــه جراء االعتــداء عليه 
بواســطة آلــة صلبــة ونقــل الى المستشــفى لمعالجتــه وفارق الحيــاة متأثرا 

بتلك اإلصابات.

وعليــه تــم االنتقــال لمســرح الجريمة 
الشــرعي  الطبيــب  ونــدب  لمعاينتــه 
للكشــف علــى الجثــة وإعــداد تقريــره 
حــول اإلصابــات وســبب الوفــاة وكذا 
لرفــع  الجريمــة  نــدب خبــراء مســرح 
االثــار وطلب تحريات الشــرطة حول 

الواقعة.
ونفــاذا لذلــك وردت تحريــات االدارة 
العامة للمباحث واألدلة الجنائية التي 
أســفرت عــن الوصــول والتعــرف على 
ثالثة متهمين من الجنسية اآلسيوية 
قاموا بالتخطيــط وإعداد العدة لقتله 
وذلك باستدراجه لمكان الواقعة ومن 
ثم إزهاق روحه وسرقة أمواله وذلك 

جراء مطالبتهم إياه لمبالغ مالية.
وإحضــار  بضبــط  اإلذن  تــم  وعليــه 
المتهميــن وتفتيــش مســكنهم لضبط 

أدوات الجريمة واألموال المسروقة، 
عليهــم  القبــض  مــن  فتمكنــوا 
العالقــة  ذات  المضبوطــات  وضبــط 
رفقــة  النيابــة  علــى  عرضهــم  وتــم 
المضبوطات، وباستجوابهم اعترفوا 
تفصيال بما نســب إليهم من ارتكابهم 
لجريمــة القتــل العمــد بســبق اإلصرار 

والترصد المرتبطة بجريمة السرقة.
وأضــاف وكيــل النيابــة مــن انــه تــم 
تمثيــل  إلعــادة  رفقتهــم  االنتقــال 
النيابــة  أمــرت  ثــم  ومــن  الجريمــة 
ذمــة  علــى  احتياطيــا  بحبســهم 
ورود  واســتعجال  التحقيقــات 
التقاريــر الفنيــة واســتدعاء الشــهود 
الستكمال إجراءات التحقيق تمهيدا 
الجنائيــة  المحكمــة  علــى  لعرضهــم 

المختصة.

القبض على 3 آسيويين قتلوا آخر

الكشف عن شبكة من المواقع اإللكترونية المسيئة
تدار من إيران وقطر والعراق ودول أوروبية ومحكومين وهاربين بالخارج

العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  صــرح 
لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي 
البحــث  عمليــات  بــأن  واإللكترونــي 
مباشــرتها  تمــت  التــي  والتحــري، 
فــي أعقــاب رصــد ومتابعــة عــدد مــن 
مواقــع  علــى  اإللكترونيــة  الحســابات 
التواصل االجتماعي وتســتهدف إثارة 
الفتنــة ومحاولــة تهديــد الســلم األهلي 
والنســيج االجتماعــي وزعزعــة األمــن 
البحريــن،  مملكــة  فــي  واالســتقرار 
أشارت إلى أن هناك شبكة من المواقع 
اإللكترونية المسيئة لألمن االجتماعي 
البحرينــي، تتــم إدارة أغلبهــا مــن قبــل 
وقطــر  إيــران  فــي  خارجيــة  جهــات 
باإلضافــة  أوربيــة،  ودول  والعــراق 
إلــى شــخصيات صــادر بحقهــا أحــكام 

قضائية وهاربة خارج البالد.
المذكــورة،  الحســابات  أن  إلــى  وأشــار 
خطــة  تنفيــذ  علــى  فتــرة  منــذ  دأبــت 
البحريــن  ســمعة  لتشــويه  ممنهجــة 
والفرقــة  الفتنــة  روح  وبــث  وشــعبها، 
بيــن مكونــات المجتمــع، الفتــا إلــى أن 
التحريــات، أشــارت إلــى وجــود شــبكة 
من المواقع اإللكترونية المســيئة لألمن 
االجتماعــي البحرينــي وتحديد طريقة 
إدارتهــا ومواقعهــا وعناوينهــا والــدول 

التي تم إنشاؤها فيها وتدار منها.
وأضاف أن المدعوين يوسف المحافظة 
)هاربيــن  “الســتري”  عبدالنبــي  وحســن 
من العدالة وهما في ألمانيا وأســتراليا( 
قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية 
تتولــى إدارة مجموعــة مــن الحســابات 
التواصــل  شــبكات  علــى  اإللكترونيــة 
االجتماعي، تشمل )حساب نائب تائب، 
وحســاب الخوالد، وحســاب خالد أم أو 

أي، وحســاب خالــد، وحســاب النصــرة 
الحســابات  تشــمل  كمــا  للمظلوميــن(، 
باشــا،  ســليمان  )حســاب  اإللكترونيــة 
وأوضحــت  العزيــز(،  وطنــي  وحســاب 
 )IP Address( اإللكترونيــة  العناويــن 
وقطــر  إيــران  مــن  كل  مــن  تــدار  أنهــا 
والعــراق وعــدد مــن الــدول األوروبيــة 
إلــى  إضافــة  وألمانيــا  فرنســا  مثــل 

أستراليا.
خاليــا  هنــاك  أن  التحريــات  ودلــت 
إلكترونية تعمل على دعم الشبكات من 
خــالل تزويدهــا بالمعلومــات المغلوطة 
مــن داخــل البــالد، وفــي الوقــت ذاتــه 

حيــث  المشــبوهة،  لرســائلها  الترويــج 
تــم رصــد هــذه الخاليــا، وجــار اتخــاذ 
بحــق  الالزمــة  القانونيــة  اإلجــراءات 

المتورطين فيها.
وأكد مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة 
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
أنه ســيتم اتخــاذ اإلجــراءات القانونية 
بشــأن حســابات التواصــل االجتماعــي 
التــي تبــث مضاميــن مخالفــة للقانــون 
والنســيج  األهلــي  الســلم  وتمــس 
االجتماعي، مشــددا علــى ضرورة عدم 
التعامل أو التعاطي مع هذه الحسابات 
أو شبكات المواقع اإللكترونية المسيئة 

لألمــن االجتماعي البحريني، إذ ســيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كل من 

يروج لرسائلها المشبوهة.
وأهــاب بــكل المواطنيــن ومســتخدمي 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، ضــرورة 
وتحــري  والحــذر،  الحيطــة  توخــي 
المصداقية عند نشــر أي معلومة وعدم 
إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، األمر 
الــذي يتطلــب اســتقاء المعلومــات مــن 
اســتخدام  وعــدم  الرســمية  مصادرهــا 
شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي بث 
الشــائعات المغرضــة التــي تمــس األمن 

والسلم األهلي.

االثنين
20 مايو 2019 
15 رمضان 1440

محرر الشؤون المحلية

3 يونيو مرافعة موظف جمارك هّرب “التنباك”
ــار ــنـ ديـ ألـــــف   25 إلـــــى  ــا  ــه ــت ــم ــي ق ــل  تـــصـ ــات  ــوعـ ــنـ ــمـ ــمـ الـ

أرجــأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظــر بواقعــة اتهــام شــقيقين “أحدهمــا ضابط 
جمــارك” بالتزويــر فــي محــررات رســمية ومحاولــة تهريــب ممنوعــات تصــل قيمتهــا إلى 25 
ألــف دينــار، إذ يدعــي شــقيق الموظف “48 عامــا” أنه مجنون وغير مــدرك ألفعاله، بعدما تم 
ضبــط الموظــف “51 عامــا” علــى رأس عملــه بمنفذ الجســر، وهــو يحاول تهريــب حمولة من 
تبــغ “التنبــاك” الممنــوع فــي البــالد بدعــوى أنها شــحنة مالبس، عقب إبالغ ســائق الشــاحنة 
باشــتباهه فــي أمــر الحمولة بســبب رائحتهــا القوية، حتى جلســة 3 يونيو؛ وذلــك للتصريح 

لدفاع الشقيقين بنسخة من تقرير الطبيب النفسي الخاص بالمتهم األول وللمرافعة.

وتتحصــل التفاصيــل فــي أن اإلدارة العامــة 
تلقــت  قــد  كانــت  الفســاد  جرائــم  لمكافحــة 
بالغا، مفاده قيام موظف في إدارة الجمارك 
بمحاولــة إدخــال مــواد ممنوعة إلــى المملكة 
علــى أنهــا شــحنة مالبــس قادمــة مــن دولــة 
خليجية، إذ تبين أن الشــحنة عبارة عن عدد 
8 صناديــق 7 منها تحتــوي على تبغ “التنباك” 

المحظور تداوله وفقا لقوانين المملكة.
للمــواد  المحملــة  الشــاحنة  ســائق  وكان 
الممنوعة القادم من إحدى الدول الخليجية، 
مــن  كان  والتــي  الحمولــة،  أمــر  كشــف  قــد 
المفترض أن تكون مالبس حســب المســجل 
فيها رســميا، إذ إنه وبعــد نقل تلك الصناديق 
شــحنة  أنهــا  علــى  الشــاحنة  علــى  الثمانيــة 

مالبــس الحــظ أن رائحــة قويــة تنبعــث مــن 
تلك الصناديق، وأنها غريبة وال تشــبه روائح 

المالبس.
فأبلغ السائق مديره بالشركة التي يعمل فيها 
بــأن الحمولــة ليســت لمالبــس، وهــو يجهــل 
للجمــارك  الشــحنة  وصــول  وعنــد  نوعيتهــا، 
أنهــا  اعتبــار  علــى  الجمــارك  مررهــا موظــف 
حمولــة مالبــس، إال أنــه بالكشــف عليها تبين 
أنــه ليس فيها ســوى صنــدوق واحد يحتوي 

على المالبس.
فتم اســتدعاء المتهــم األول ضابط الجمارك 
تلــك  تفتيــش  عــن  المســؤول  أنــه  كــون 
الصناديــق، فادعــى للمســؤولين أنــه وجــد 7 
وبالكشــف  مفتــوح،  وآخــر  مغلقــة  صناديــق 
عليه الحظ احتواءه على كمية من المالبس، 

فاعتمدها على أساس أنها شحنة مالبس.
لكن وبالكشــف على صاحب الشحنة المرسل 

إليه اتضح أنه شقيق ضابط الجمارك، والذي 
عقب التحقيق معه قرر أنه كان يملك شركة 
فــي  والتصديــر  االســتيراد  فــي  متخصصــة 
الفترة من العام 2004 وحتى العام 2011، إال 
أنــه أعلن إفالســه بعد ذلــك، ومن ذلك الحين 

لم يستورد أي شيء من الخارج.
مراقبــة  مــن  األمنيــة  األجهــزة  وتمكنــت 
الشــقيقين،  بيــن  والمراســالت  االتصــاالت 
واللذان تبين وجود رسائل نصية فيما بينهم 
عبــر “الواتــس آب” تثبــت أنهمــا متفقــان فــي 
هذه العملية لمحاولة تهريب الممنوعات إلى 
المملكــة، كمــا ثبــت أن شــقيق الموظــف على 
عالقة بشــخص آخر يقدم له الرشوة للسماح 
بدخــول تلــك الممنوعــات، إذ عرض الشــقيق 
المســألة علــى ضابــط الجمارك، والــذي وافق 
وحاول تسهيل دخول تلك الشحنة حتى تم 

اكتشاف أمرهما.

محرر الشؤون المحلية

أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2017، ارتكبا اآلتي

”أوال: المتهم األول:

بصفته موظفا بالجمارك عهد إليه المحافظة  «
على مصلحة لدى جهة عمله، وأضر عمدا بهذه 

المصلحة ليحصل على ربح لغيره عرض عليه 
فحص البضائع الواردة من منفذ حدودي وسمح 

بتمرير مواد محظورة عبر الجمارك؛ ليتمكن 
المتهم الثاني من الحصول على ربح وهو قيمة 

البضاعة المحظور دخولها إلى البالد.

زور محررا رسميا عبارة عن استمارة معاينة  «
البضائع والمنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية 
بأن حرف الحقيقة وأثبت في استمارة المعاينة 

بيانات على خالف الحقيقة، حيث ادعى تفتيش 8 
طرود “تي شيرت” ولم يقم إال بتفتيش صندوق 

واحد وسمح بدخول بضاعة محظورة “تنباك”.

ثانيا: المتهم الثاني:

اشترك مع المتهم األول بطريقي التحريض  «

والمساعدة على ارتكاب الجنايتين في البند 
أوال /  1 و2 واستغالل اختصاصه الوظيفي 

لتحرير بيانات استمارة فحص البضائع على 
خالف القواعد المقررة؛ ليتمكن من إدخال 

بضائع محظور دخولها قانونا واتحدت 
إرادته معه بأن أمده ببيانات البوليصة وخط 

سيرها ومواصفاتها وتمت الجريمة بناء على 
ذلك.

 حاول إدخال بضاعة محظور دخولها إلى  «
البالد، وهي محظور استيرادها.

محكمة

رفضــت محكمة االســتئناف العليــا الجنائية 
األولــى اســتئناف توأميــن )27 عاًما( مدانين 
المخــدرة  المــواد  وتقديــم  وتعاطــي  ببيــع 
بــدون مقابــل، تــذّرع أحدهما بــأن مبلغ الـ41 
ألف دينار الذي عثرت عليه الشــرطة يخص 
أربــاح بيع الروبيان الــذي يصطاده، فيما بّرر 
اآلخر أنه ال علم له بمبلغ الـ15 ألف المضبوط 
 15 بالســجن  معاقبتهمــا  وأّيــدت  بغرفتــه، 
عاًمــا وتغريــم كل منهمــا مبلــغ 5000 دينــار 
وبمصادرة المضبوطات، بعد أخذهما بقسط 

من الرأفة.
 وتتحّصــل التفاصيــل فــي ورود معلومــات 
عــن األول، مفادهــا أنــه يعمــل علــى ترويــج 
ا من  المواد المخدرة بكميات كبيرة، إال أن أيًّ
المصــادر الســرية التابعيــن إلدارة مكافحــة 

المخــدرات لم يتمكن من توطيد عالقته مع 
المســتأنف األول، حتى يتــم الترتيب لكمين 
لضبطــه متلبًســا بجرمــه وهــو يبيــع المــواد 
المخدرة.  لذا، استصدر أفراد شرطة اإلدارة 
إذًنــا مــن النيابــة العامــة عقــب تأكدهــم مــن 
صحــة المعلومــات، وتوجهت قــوة من أفراد 
الشــرطة إلى مســكنه، إذ علمــوا بأنه موجود 

فيه بذلك الوقت.
 وفــور مداهمة الشــرطة لمســكن المســتأنف 
الثانــي(  )المســتأنف  توأمــه  شــوهد  األول 
يحــاول الفــرار، وظــل يقــاوم أفراد الشــرطة 
بشــدة، حتــى تمكنوا من إلقــاء القبض عليه، 
والــذي عثــر أثنــاء تفتيشــه علــى قطعــة من 
مــادة الحشــيش المخــدرة صغيــرة الحجــم، 
 3 عــدد  علــى  ســيارته  بداخــل  وعثــروا 
 3 إلــى  وزنهــا  إجمالــي  يصــل  كبيــرة  قطــع 
كيلوغرامــات، فضــالً عــن العثــور فــي غرفــة 

نومــه علــى مبلــغ كبيــر وصــل إلــى 14 ألًفــا 
و980 ديناًرا.

 وفي التحقيق مع المســتأنف الثاني قّرر أن 
شــقيقه مــن وضع مــادة الحشــيش المخدرة 
أنــه أنكــر عالقتــه بالمبلــغ  فــي ســيارته، إال 
عــدم  مدعًيــا  نومــه،  غــرف  فــي  المضبــوط 
معرفتــه أي شــيء عــن األموال، كمــا ال يعلم 

مصدرها وكيف تواجدت في غرفته.
 وبتكثيف التحري عن المستأنف األول علم 
أفــراد الشــرطة أنــه يســتأجر شــقة لزوجتــه، 
وعلــى الفــور تــم التوّجــه إليهــا، وبتفتيشــها 
عثور على 41 ألفا و816 ديناًرا و3500 ريال 

سعودي.
األول  المســتأنف  علــى  القبــض  وعقــب 
مصــدر  يكــون  أن  أنكــر  معــه،  والتحقيــق 
األموال بيع المواد المخدرة، بل حصيلة بيع 

الروبيان كونه يعمل في الصيد.

حجزت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئنافات الـ 91 مدانا بقضية “حزب هللا البحريني”، والتي تضم 169 
متهمــا محكــوم علــى 139 منهــم بعقوبــات متفاوتــة تتراوح ما بين الحبس 3 ســنوات والســجن المؤبد، فيمــا تمت تبرأت 

الباقين مما نسب إليهم من اتهامات؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة 30 يونيو المقبل.
الكبــرى  المحكمــة  أســقطت  وكانــت 
الجنائيــة الرابعــة جنســية 138 متهمــا 
مــن أصــل 169، فــي قضيــة الجماعــة 
هللا  “حــزب  بـــ  المســماة  اإلرهابيــة 
البحرينــي”، وهــو أكبــر عــدد إلســقاط 
منــذ  واحــدة  قضيــة  فــي  الجنســيات 
مــن  المجتمــع  حمايــة  قانــون  صــدور 
2006؛  العــام  فــي  اإلرهابيــة  األعمــال 
عــدد  أكبــر  تضــم  القضيــة  أن  كــون 
للمتهميــن بقضيــة مماثلــة، فيمــا بــرأت 
إليهــم  نســب  ممــا  آخريــن  متهمــا   30

بجميع االتهامات.

 8 المحكمــة، حضوريــا بحــق  وقضــت 
لجميــع  اعتباريــا  وحضوريــا  متهميــن 
 69 علــى  المؤبــد  بالســجن  المتهميــن، 
متهمــا وغرمتهم جميعا عدا 6 متهمين 
منهــم  لــكل  دينــار  ألــف   100 مبلــغ 
وبتغريــم أحــد المدانيــن بالمؤبــد مبلــغ 
231 دينــار و800 فلــس قيمــة تلفيــات 
بمركبــة أمنيــة تســبب بهــا، فــي حيــن 
غرمت الســتة الباقين مبلــغ 500 دينار 

فقط لكل منهم.
 10 لمــدة  متهمــا   39 ســجنت  كمــا 
الجنســية-  عراقــي  ســنوات-أحدهم 

غرمــت 32 تهمــا منهــم بمبلــغ 100 ألف 
دينــار لــكل منهــم و5 متهميــن آخريــن 

مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.
وحكمت أيضا بسجن 23 متهما لمدة 7 
ســنوات عما نســب إليهم من اتهامات، 
وعاقبــت متهمــا واحــدا بالســجن لمدة 
5 ســنوات بعدمــا قضــت ببراءتــه مــن 
إحدى التهم الموجهة إليه، كما حبست 
فقــط  ســنوات   3 لمــدة  متهميــن   6
وبتغريــم أحدهم مبلــغ 100 ألف دينار 
ومتهــم آخر بمبلــغ 500 دينــار، وأخيرا 

أمرت بمصادرة المضبوطات.

أحدهمــا يقول إن الـــ41 ألًفــا حصيلة بيعــه الروبيان عقوبــات تتــراوح بيــن الحبــس 3 ســنوات والمؤبــد

15 عاًما لتوأمين يتاجران بالمخدرات 30 يونيو الحكم في استئنافات 91 مدانا بـ“حزب اهلل”

عباس إبراهيممحرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية
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الصفقة ــي  ف ــت  ــارك ش بــنــًكــا  و21  ائــتــمــان  ــاالت  ــ وك  5

“بابكو”: إتمام تمويل تحديث مصفاة البحرين

أعلنــت شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( عــن إتمــام صفقــة تمويل برنامــج تحديث 
مصفاة البحرين، والذي تقدر تكلفته بعدة مليارات الدوالرات. وذكر بيان صادر 
عن الشركة أن هذا اإلنجاز ينطوي على أهمية خاصة؛ بوصفه خطوة مهمة في 
تنفيــذ هــذا المشــروع الطمــوح الذي ينــدرج ضمن أهم المشــاريع اإلســتراتيجية 
الوطنيــة، ليــس فقــط من حيث توســعة وتحديث مرافق الشــركة التي احتفلت 
مؤخرا بمرور 90 عاما على تأسيســها، وإنما أيضا لكونه أكبر وأضخم المشــاريع 
وأكبرها تمويال في البحرين. وأضاف البيان “بعد العمل الشاق والمضنى ألشهر 
عدة مع نخبة من االستشاريين والشركاء الماليين، تمكنت شركة نفط البحرين 
مــن اســتيفاء الشــروط المطلوبــة كافــة إلتمام اتفاقــات التمويــل، أي أنه أصبح 

باإلمكان المضي قدما في مرحلة تنفيذ المشروع الحيوي”.

الـــوزراء صاحب  وقــد تفضل رئيس 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بن 
ولــي  وبــحــضــور  خليفة،  آل  ســلــمــان 
الــقــائــد األعــلــى النائب  نــائــب  الــعــهــد 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، بوضع حجر األساس لهذا 
5 مارس  بتاريخ  الحيوي  المشروع  
من  ــهــاء  ــت االن ــمــقــرر  ال ومـــن   .2019
اإلستراتيجي  المشروع  هــذا  تنفيذ 
في العام 2022، والذي من شأنه أن 
يسهم بشكل فعال في مؤازرة جهود 

التنمية المستدامة في البحرين. 
نقطة  يمثل  المشروع  هــذا  أن  يشار 
إنه  حيث  للشركة،  جوهرية  تحول 
سيعمل على زيادة السعة التكريرية 
برميل يوميا  ألف   267 للمصفاة من 
كما سيساعد  برميل،  ألــف   380 إلــى 
على تعزيز المنتجات من حيث الكم 
الطاقة،  كــفــاءة  وتحسين  والــنــوع، 
وبالتالي ستكون مصفاة شركة نفط 
كبريات  من  واحــدة  بابكو  البحرين 
وامــتــثــاال  تنافسا  األكــثــر  الــمــصــافــي 

لمعايير البيئة.
لقد تعاقدت بابكو مع خمس وكاالت 
بنوك  عــدة  منها  بنكا،  و21  ائــتــمــان 
وعالمية؛  محلية  وإسالمية  تجارية 
مـــن أجــــل تــمــويــل هــــذا الــمــشــروع 
بشكل  التمويل  تأمين  وتم  الضخم، 
رسمي في 20 ديسمبر 2018 بوجود 
كل من بنك بي إن بي باريباس، وبنك 
للشرق األوســط،  إتــش إس بي سي 

وفـــيـــروس بـــارتـــنـــرز كــاســتــشــاريــيــن 
في  الشركة  لمساعدة  لبابكو  ماليين 
كافة  المطلوبة  الــشــروط  استيفاء 

إلتمام الصفقة بنجاح.

عرض مجموعة واسعة من 

المنتجات

قــال  الــمــنــاســبــة،  هـــذه  عــلــى  وتعليقا 
إدارة  مجلس  رئــيــس  الــنــفــط  وزيـــر 
بن  خليفة  بــن  محمد  الشيخ  بابكو 
بفريق  ”إنني فخور  آل خليفة  أحمد 
صفقة  إتمام  في  أسهم  الــذي  العمل 
التمويل لهذا المشروع الحيوي. لقد 
استطعنا تحقيق هذا اإلنجاز الفريد 
من خالل فريق قوي عمل بكل جهد 
إيجابية؛  نتائج  لتحقيق  وحماسة 
نظرا لضخامة حجم هذا المشروع”.

الصفقة  هـــذه  “إن  الـــوزيـــر  ــاف  وأضــ
من  واسعة  لمجموعة  بالنفع  ستعود 

الشركاء في شتى أنحاء العالم؛ ألنها 
مجموعة  لــعــرض  الــفــرصــة  تمنحنا 
واسعة من المنتجات، وتلبية طلبات 
عمالئنا المتزايدة. وعموما، فإن هذا 
اإلنجاز ال يعكس قدرتنا على تأمين 
لمشاريع ضخمة في  الالزم  التمويل 
الــبــحــريــن فــحــســب، بــل يــعــزز أيضا 
استقطاب  على  المملكة  قـــدرة  مــن 

التمويل المحلي والعالمي”.
الشكر  آيــات  بأسمى  “أتــوجــه  وتــابــع 
ــى ســيــدي عــاهــل البالد  والــعــرفــان إل
ــمــلــك حــمــد بن  صـــاحـــب الــجــاللــة ال
رئيس  وســيــدي  خليفة،  آل  عيسى 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وسيدي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 

الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
الفعال  دعمهم  على  خليفة  آل  حمد 
الوطني  المشروع  لهذا  والمتواصل 
فارقة  عالمة  يمثل  والــذي  الطموح، 
لوطننا  ــنــمــاء  وال الــخــيــر  درب  عــلــى 

الغالي في ظل القيادة الرشيدة”.
ومن جهته، قال عضو مجلس اإلدارة 
رئيس اللجنة المشرفة على مشروع 
“إننا  نصيف  داود  المصفاة،  تحديث 
لهذا  المالية  الصفقة  بإتمام  سعداء 
المشروع الريادي، ونتطلع بكل القوة 
تنفيذ  في  قدما  للمضي  والحماسة 
والذي  اإلستراتيجي،  المشروع  هذا 
ســيــســهــم بــشــكــل فـــعـــال فـــي تــعــزيــز 
ووضعها  التنافسية،  بابكو  قـــدرات 
ــات مــصــافــي  ــ ــري ــ ــب ــ فـــــي مــــصــــاف ك

التكرير”.

العوالي - بابكو

إعادة طرح “بوابة 
أمواج” بالمزاد العلني

قررت لجنة تسوية مشاريع التطوير 
ــادة طــرح  ــ الــعــقــاريــة الــمــتــعــثــرة إعــ
ضمن  المدرج  أمــواج  بوابة  مشروع 
للبيع  المتعثرة  العقارية  المشاريع 
يونيو   2 جلسة  فــي  العلني  بالمزاد 
 12:00 الــســاعــة  تـــمـــام  ــي  فـ  2019
مبنى  في  الخامس  بالطابق  صباحا 
اإلسالمية  والــشــؤون  الــعــدل  وزارة 
واألوقاف، بسعر يبدأ من 14 مليونا 
اللجنة  ديـــنـــار.ودعـــت  ألـــف  و750 
الراغبين في المزايدة على المشروع 
إلـــى تــســجــيــل رغــبــتــهــم فـــي دخـــول 
الـــمـــزاد ابـــتـــداًء مـــن الـــيـــوم الــســابــق 
لــمــوعــده وحــتــى قــبــل مــوعــد الــمــزاد 

بساعة واحدة.

المنامة - بنا

نيويورك - أ ف ب

أجهزة  برنامج  ُأرغمت على تصحيح خلل في  أنها  األميركية  “بوينغ”  أقــّرت شركة 
محاكاة مخصصة لتدريب طياري طائرات 737 ماكس، التي شهدت كارثتين جويتين 
أودتا بحياة 346 شخصا. وقالت الشركة في رسالة تلقتها وكالة فرانس برس “قامت 
إضافية  معلومات  وأعطت  الطيران،  محاكاة  جهاز  برنامج  في  بتصحيحات  بوينغ 
لمشغلي النظام؛ للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة”. ولم تحدد 

بوينغ التاريخ الذي الحظت فيه الخلل وما إذا كانت أبلغت المنظمين.
محاكاة  أجهزة  في  المستخدم  البرنامج  فإن  للطائرات،  المصنعة  الشركة  وبحسب 
التي  تلك  الطيران، خصوصا  بعض ظــروف  استنساخ  على  قــادر  غير  كان  الطيران 
العاشر  األثيوبية في  الجوية  للخطوط  التابعة  ماكس   737 إلى حادثة طائرة  أدت 
من مارس الماضي. وأكدت الشركة أن التغييرات التي قامت بها ستحّسن تدريب 
الطيارين على أجهزة المحاكاة. وتابعت الشركة أن “بوينغ تعمل حاليا بشكل وثيق 
مع الشركات المصّنعة للنظام والمنظمين على هذه التعديالت والتحسينات؛ للتأكد 

من عدم اضطراب تدريب )الطيارين( من جانب الزبائن )الشركات(”.
737 ماكس  34 طائرة  للطيران، وهي تملك  وقالت شركة “ساوثويست” األميركية 
وأوقفت العمل بها في منتصف مارس، السبت، لوكالة فرانس برس إنه ُيفترض أن 
األولى  المرة  العام”. وهذه  نهاية  “بحلول  لماكس  تحصل على جهاز محاكاة خاص 

التي تعترف فيها بوينع بخلل في التصميم بشأن معدات 737 ماكس.

“بوينغ” تقر بخلل في “737 ماكس”

المنامة - بورصة البحرين

إدارة  مجلس  رئيس  لــقــرار  طبقا  أنــه  البحرين  بــورصــة  ذكــرت 
ســوق  وإضــافــة  بــاســتــحــداث   ،2006 لسنة   )6( رقـــم  الــبــورصــة 
ــد الــمــوافــق  ــة، فــإنــه ابـــتـــداء مــن يـــوم األحــ ــيـ االكــتــتــابــات األولـ
تيرمينالز  إم  بي  إي  أسهم شركة  تــداول  9/6/2019 سيتوقف 
 6 البحرين في سوق االكتتابات األولية وذلك بعد إتمام فترة 
أشهر من التداول خالل هذا السوق، وسيتم نقل وبدء تداول 
أسهمها في السوق النظامي من خالل السوق االعتيادي وسوق 

األوامر الخاصة.
خاضعا  السهم  سيكون  “عليه  بــيــان  فــي  الــبــورصــة  وأضــافــت 
أن  أهمها  ومن  النظامي  السوق  في  المطبقة  التداول  ألنظمة 
الحتساب  االعتيادي  السوق  في  الصفقة  لقيمة  األدنــى  الحد 
ــمــؤشــرات الــرئــيــســة األخــــرى هــو -/  ســعــر اإلقــفــال المعتمد وال
1,500 دينار، وسيتم أعتماد سعر آخر إقفال للشركة في سوق 
االكتتابات األولية لحساب نسبة تحرك السهم صعودا وهبوطا 

لليوم األول للتداول في السوق االعتيادي.
كما سيتم إدخال أسهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ضمن 
أول  إقفال  بعد  وذلك  الخدمات،  وقطاع  العام  البحرين  مؤشر 
يوم يتم فيه تداول أسهم الشركة في السوق االعتيادي ضمن 
سعر  هو  اليوم  لذلك  اإلقفال  سعر  وسيكون  النظامي  السوق 
األساس الحتساب نسبة تمثيل السهم في المؤشرات المذكورة.

نقل أسهم “إي بي إم تيرمينالز” 
للسوق النظامية إصدار صكوك خضراء بالبحرين خالل 3 أعوام

وغيرهــا والتعليــم  المتجــددة  والطاقــة  البيئيــة  المشــاريع  لتمويــل 

توقــع األميــن العام للمجلــس العام للبنوك والمؤسســات المالية اإلســالمية، عبداإلله 
بلعتيــق، إصــدار صكــوك خضراء لتمويــل المشــاريع البيئية في البحريــن خالل فترة 
تتــراوح مــا بيــن عــام واحــد إلــى 3 أعــوام. وأوضــح بلعتيــق للصحافييــن مؤخــًرا أن 
هناك طلبات إلصدار صكوك خضراء في المملكة، خصوًصا أن هنالك حاجة لتمويل 
مشاريع بيئية موجودة.  وأشار إلى أن إصدار الصكوك الخضراء يتم عبر البنوك أو 
البورصة أو االثنين مًعا، كما باإلمكان أن تصدر البنوك الصكوك أو الشــركات تدخل 

للعمل في هذا المجال.

ولفت إلى وجود حاليا عدة مشاريع في 
الطاقة  مشاريع  بينها  من  الخليج  دول 
الشمسية والطاقة المتجددة ليتم إصدار 
صكوك خضراء لتمويلها، مبيًنا أن هنالك 
عــالــمــي مستقبال  وتـــوجـــه  كــبــيــر  طــلــب 
إليجاد بدائل وحلول أخرى للبترول في 
المستقبل ولكن البد من العمل عليها من 

اآلن.

وعرف الصكوك الخضراء بالقول إن هذه 
لتمويل مشاريع مثل  الخضراء  الصكوك 
ومشاريع  المتجددة،  الطاقات  مشاريع 
لحماية البيئة وللتنمية، والتي تدخل في 
االهتمام العالمي للصيرفة عموًما وكذلك 
فــي صــلــب الــعــمــل الــمــصــرفــي اإلســالمــي 
الخمسة  الــشــريــعــة  مــقــاصــد  ألن  نـــظـــًرا 

تتجاوب مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف “بدأت دول عدة إصدار صكوك 
وصــكــوك  خــضــراء  صــكــوك  عليها  نطلق 
الدول  بعض  هنالك   )...( للبيئة،  صديقة 
مثل اندونيسيا أصدرت صكوًكا خضراء 

وبعض الدول لديها اهتمام بالموضوع”.

بالتنمية  اهــتــمــام  ــود  ــ وجـ ــى  ــ إل ــار  ــ وأشــ
المتحدة  األمـــم  وأصــــدرت  الــمــســتــدامــة 
المتحدة  األمــم  برنامج   2015 عــام  فــي 
هدًفا   17 يتضمن  المستدامة  للتنمية 
من بينها القضاء على الجوع وتخفيض 
والدراسة  والتعليم  المرأة  وتنمية  الفقر 

وغيرها.

في  المالي  بالقطاع  التفكير  “بدأنا  وتابع 
كيفية إدخال أهداف التنمية المستدامة 
للبنوك  الــيــومــيــة  الــعــمــلــيــات  إطــــار  فـــي 
اهتمام  هنالك  أن  خصوًصا  اإلسالمية، 
للمصرفيين  الــعــالــمــي  لالستبيان  ــا  وفــًق
اإلســالمــيــيــن، مــشــيــًرا إلـــى أن عـــدد من 
ــبــنــوك اإلســالمــيــة يــنــظــر الـــى أهـــداف  ال
المسؤولية  ضــمــن  الــمــســتــدامــة  التنمية 
االجتماعية واألعمال الخيرية، مستدركا 
في  تـــكـــون  أن  يــجــب  االســـتـــدامـــة  أن 
على  القضاء  مثال  المصرفية  العمليات 
عمال  ولــيــس  المالي  الشمول  عبر  الفقر 
خيرًيا”. وأشار بلعتيق الى وجود برنامج 
للعمل مع منظمة األمم المتحدة للتنمية 
ــبــنــوك اإلســالمــيــة حــول  الــمــســتــدامــة وال
في  المستدامة  التنمية  ــال  إدخـ كيفية 
الصكوك  الــمــصــرفــي إلصـــــدارات  الــعــمــل 

الخضراء وتمويل التعليم وغيره.

عبداإلله بلعتيق

من المقرر إنجاز 
مشروع تحديث 

المصفاة بحلول 
2022

زيادة السعة 
التكريرية 

للمصفاة إلى 
380 ألف برميل

وزير النفط

أمل الحامد

20 مايو 2019 االثنين
15 رمضان 1440

المنامة - بورصة البحرينالمنامة - إنفستكورب

أعــلــن إنــفــســتــكــورب، أمـــس عــن دخـــول منّصة 
“شراكة االستثمار االستراتيجي” التابعة له في 
وهي شركة  كابيتال”،  “دوك سكوير  مع  شراكة 
االستشارات  تقديم  في  متخصصة  استثمارية 
تأسست على يد الحاكم السابق لوالية فلوريدا، 

جيب بوش.
ــق هـــذه الــمــنــّصــة  ــان إنــفــســتــكــورب قـــد أطــل ــ وك
فــي أواخـــر عــام 2018 لــلــدخــول فــي شــراكــات 
واالســـتـــحـــواذ عــلــى حــصــص أقــلــيــة فــي أسهم 
ــحــجــم مــتــخــصــصــة في  ــات مــتــوســطــة ال ــركـ شـ
مــجــال إدارة األصــــول الــبــديــلــة، بــمــا فــي ذلــك 
والعقارات  الخاصة  والــديــون  الخاصة  األسهم 
صناديق  إدارة  وشركات  الجريء  المال  ورأس 
أنتوني  الجديدة  المنّصة  هذه  ويقود  التحّوط. 

مانسيكالكو، بصفته عضوًا منتدبًا ورئيسًا. 
و قال الرئيس التنفيذي المشارك لـ إنفستكورب، 

دوك  مــع  شراكتنا  قيمة  “نـــدرك  كــابــور،  ريــشــي 
كــابــيــتــال وأهــمــيــتــهــا، حــيــث سنتمكن  ســكــويــر 
مــن خاللها مــن بــنــاء عــالقــات وطــيــدة مــع أبــرز 
كما  وترسيخها.  البديلة  االستثمارات  شركات 
خدماتها  تقديم  في  ريــاديــًا  دورًا  ستلعب  أنها 
األصــول  مديري  من  شركائنا  إلــى  االستشارية 
ومواصلة  أعمالهم  توسيع  إلــى  يتطلعون  ممن 
النمو”. وبموجب هذه الشراكة، سينضم الحاكم 
السابق لوالية فلوريدا جيب بوش إلى المجلس 
االستشاري االستراتيجي، التابع لمنصة “شراكة 
شركة  ستقوم  بينما  االستراتيجي”،  االستثمار 
من  المنّصة  هذه  بدعم  كابيتال”  سكوير  “دوك 
خالل شبكة عالقاتها الواسعة وخبراتها الطويلة 
والــخــدمــات  الحكومية  الــخــدمــات  مــجــال  فــي 

المالية واإلدارة التنفيذية.
عالقة  “تــربــطــنــي  مانسيكالكو  ــال  قـ وبـــــدوره، 

سكوير  دوك  شــركــة  لــدى  العمل  بفريق  متينة 
من  العديد  مع  تعاونت  بعدما  السّيما  كابيتال، 
الشركاء. وإنني متحمس للعمل والتعاون معهم 
منّصة  مكانة  ترسيخ  نحو  قدمًا  نمضي  بينما 
جانبه،  ومن  االستراتيجي”.  االستثمار  “شراكة 
الــدخــول في شراكة  “يسرني  بــوش  قــال جيب 
االستثمار  شــراكــة  ومنّصته  إنفستكورب  مــع 
االستراتيجي، في إطار جهودهما إلنشاء منّصة 
في  أقلية  حصص  على  االستحواذ  إلى  تهدف 
بأهمية  نؤمن  الحجم.  متوسطة  شركات  أسهم 
الــواعــد في ســوق حصص شركاء  القطاع  هــذا 
بإمكانات  كبيرة  ثقة  على  أننا  كما  المال،  رأس 
التي  االستراتيجي  االستثمار  شــراكــة  منصة 
تتبع بال شك نهجَا مختلفًا. ونتطلع إلى تحقيق 
ذلك بدعم جهودها لتطوير منّصة وفقًا ألفضل 

المعايير”.

أمس  يــوم  العام  البحرين  مؤشر  أقفل 
األحد عند مستوى 1,398.69 بانخفاض 
يوم  بإقفاله  مقارنة  نقطة   0.89 وقدره 
الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، فـــي حــيــن أقــفــل 
اإلسالمي عند مستوى  البحرين  مؤشر 
724.36 بانخفاض وقدره 22.28 نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق.
وتداول المستثمرون 1.62 مليون سهم، 
ألــف   238.07 قــدرهــا  إجــمــالــيــة  بقيمة 
دينار، تم تنفيذها من خالل 43 صفقة، 
حــيــث ركـــز الــمــســتــثــمــرون تــعــامــالتــهــم 
عــلــى أســهــم قــطــاع الــخــدمــات، والــتــي 
 95.83 المتداولة  أسهمه  قيـمة  بلغت 
 %  40.25 نسبته  مــا  أي  ديـــــنـــــار،  ألـــف 
وبكمية  للتداول  اإلجمالية  القيمة  من 
تنفيذها  تم  سهم،  ألف   535.65 قدرها 

من خالل 14 صفقة.
المركز  في  المتحد  األهلي  البنك  جــاء 
األول، إذ بلغت قيـمة أسهمه المتداولـة 
76.78 ألف ديـنـار، أي ما نسبته 32.25 
% من إجمالي قيمة األسهم المتداولـة 
تم  سهم،  ألــف   257.70 قدرها  وبكمية 

تنفيذها من خالل 7 صفقات.
أمـا المركـز الثاني، فكان لمجموعة جي 
 63.68 قدرها  بقيمة  المالية  اتــش  اف 

ألف ديـنـار، أي ما نسبته  26.75 % من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 
تنفيذها  تم  سهم،  ألف   800.01 قدرها 
مـن خالل 20 صفقة. ثـم جاءت شركة 
بقيمة  )بــتــلــكــو(  لــالتــصــاالت  الــبــحــريــن 
نسبته  ما  أي  دينار،  ألف  قدرهـا 62.45 
األســهــم  قيمة  إجــمــالــي  مــن   %  26.23
ألف   191.55 قدرها  وبكمية  المتداولة 
سهم، تم تنفيذها من خالل 8 صفقات.
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تنفيذ 43 صفقة وتركيــز التعامالت على قطاع الخدماتجيب بــوش ينضم لـ ”استشــاري” منصة “االســتثمار اإلســتراتيجي”

“البورصة”: تداول 1.6 مليون سهم بـ 238 ألف دينار“إنفستكورب” يبرم شراكة مع “دوك سكوير كابيتال”
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ا، في مؤشــر االنفتــاح االقتصادي الصادر عن معهــد األبحاث البريطاني  ا، والـ 46 عالميًّ  احتلــت البحريــن الترتيــب الثالــث عربيًّ
“ليغاتــوم”، متقدمــة 5 مراكــز عــن العــام 2018. وســجلت المملكــة المركــز 51 العــام الماضــي، و62 فــي 2017، و67 بمؤشــر العام 
ا و39  2016. وجاءت اإلمارات في صدارة الدول العربية، فيما حققت المركز 30 على المستوى العالمي، تلتها قطر الثانية عربيًّ
ا، ثم الســعودية التي احتلت المرتبة الـ55  ا والـ53 عالميًّ ا، ثم البحرين، فســلطنة ُعمان التي جاءت في المركز الرابع عربيًّ عالميًّ
ا األردن بالمركز 61  ا، فيما سبقها عربيًّ ا. وتخلفت الكويت عن الركب الخليجي، لتأتي في ترتيب متأخر بالموقع 73 عالميًّ عالميًّ

والمغرب 76.

ويعتمد المؤشــر الذي يضم 157 دولة 
حــول العالــم، أربعــة محــاور رئيســية 
لوضــع المؤشــر، هــي البنيــة التحتيــة، 
األعمــال  وبيئــة  لألســواق،  والنفــاذ 

والحوكمة، والبيئة االستثمارية.
تقريــره  فــي  “ليغاتــوم”   وأكــد معهــد 
تعتمــد  التــي  االقتصــادات  أن  إلــى 
بشــكل كبيــر علــى المــوارد الطبيعيــة 
مثــل النفــط كالبحريــن، مــن المرجــح 
أن تشــهد الكثيــر مــن التغيــرات علــى 
ظروفها االقتصادية وما يعكســه ذلك 

على حياة الناس.
كونــغ  هونــغ  احتلــت  ــا،  عالميًّ
الصــدارة، كأفضــل دولــة فــي االنفتاح 
ثــم  ســنغافورة،  تلتهــا  االقتصــادي، 
هولندا، فسويسرا، الدنمارك، النرويج، 
المملكــة المتحــدة، الســويد، الواليــات 

المتحدة األميركية، ألمانيا.
 أمــا الــدول األســوأ، فقــد جــاءت فــي 
ذيل المؤشــر تشاد، جمهورية الكونغو 
جمهوريــة  اليمــن،  الديموقراطيــة، 
أفريقيــا الوســطى، فنزويــا، هايتــي، 

أنغــوال، ليبيــا، موريتانيــا، أفغانســتان، 
العــام  هــذا  تقريــر  واعتبــر  زمبابــوي. 
أعلــى  فــي  االقتصــادي  االنفتــاح  أن 
مســتوياته علــى اإلطاق، مشــيًرا إلى 
انتشــال المايين من البشــر من براثن 

الفقر.
اقتصــاد  أن  إلــى  التقريــر  وبّيــن   
البحرين يســير نحو التطور فضاً عن 
قوتــه النســبية، وقدرتــه علــى جــذب 

االستثمارات.
 وأشــار إلــى تمكن المملكــة من التقدم 

فــي المؤشــر وصعودهــا عــدة مراتــب 
خال السنوات الماضية، بفضل البنية 
التحتيــة والتشــريعية، والمرونــة فــي 

التعامل مع التحديات االقتصادية.
الجــودة  فــي  البحريــن  وتفوقــت   
المــال  ورأس  والصحــة  االقتصاديــة 

معــدالت  حققــت  فيمــا  االجتماعــي، 
بقيــة  فــي  نســبيا  وجيــدة  متوســطة 

المؤشرات.
واعتبر التقرير أن أســس االزدهار في 
دول الخليــج متوافرة بســبب مراتبها 
العالميــة الجيــدة مــن حيــث الســامة 

واألمــن، وكذلــك االقتصاديات القوية 
ا، فيمــا نجحت وتفوقت بشــكل  نســبيًّ
خــاص فــي قطاعــات البنيــة التحتيــة 
متأخــرة  بقيــت  لكنهــا  والصحــة، 
نســبيا في الحريــة الشــخصية، وأداء 

الحكومات.
كمــا أشــار التقريــر إلى ســهولة الحياة 
واســتيعابها  الخليــج،  دول  فــي 
للعديــد مــن المهاجرين باإلشــارة على 
التســامح االجتماعــي التــي تتمتع به، 

حيث تسمح بقبول اآلخر.

البحرين الثالثة عربيا باالنفتاح االقتصادي
ــا ــي ــم ــال ع  46 ــع  ــوقـ ــمـ ــالـ بـ جـــــــاءت  ــوم”...  ــ ــاتـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ “لـ مـــعـــهـــد  بـــحـــســـب 

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقاهــا مصــرف البحريــن المركــزي مــن الزبائــن ضــد 
المؤسســات الماليــة العاملــة فــي المملكــة خالل الربــع األول 2019، شــكويين 

خالل شهر يناير الماضي.

الشــكاوى  إدارة  تقريــر  وأوضــح 
بالمصرف أن وحدة حماية المستهلك 
تلقــت شــكويين في شــهر يناير 2019 

لمؤسستين ماليتين.
وبحســب التقريــر، فإن وحــدة حماية 
المستهلك تلقت شكوى واحدة تتعلق 
بالبنــك  حصــل  حيــث  تقنــي،  بخطــأ 

المســاحة  كانــت  إذ   ،IT الـــ  فــي  خطــأ 
لنظــام EFTS ممتلئــة وفشــلت بعــض 

المدفوعات.
واحــدة  شــكوى  اإلدارة  تلقــت  كمــا 
تتعلــق فــي دخــول غيــر مصــرح علــى 
تقرير “البنفت” الخاص بالزبون، حيث 
علــى  الموظفيــن دخــول  أحــد  تمكــن 

ســجل البنفــت الخــاص بالعميــل مــن 
خــال وضــع مبلــغ ألــف دينــار كمرفق 

ائتماني ولم يطلب العميل ذلك.
وأوضح التقرير أن المصرف المركزي 
قــام بحــل جميــع الشــكاوى التــي تــم 
ينايــر2019.  شــهر  خــال  اســتامها 
ويعمــل فــي البحرين نحــو 28 مصرفا 
للجمهــور  يقدمــون خدمــات مباشــرة 
)بنــك تجزئــة(، مــن  وذلــك بترخيــص 
فرعــا  و15  محليــا  13 مصرفــا  بينهــا 

لبنوك أجنبية.

بــدأ معهــد “إن جــي إن” للتدريــب، مرحلــة 
التدريــب العملــي لبرنامــج “تقنيــة الواقــع 
االفتراضــي”، والتــي توفــر أمــام الكــوادر 
البرنامــج فرصــة  مــن منتســبي  الوطنيــة 
التــزود بمهــارات نوعيــة جديــدة يتطلبهــا 
التنفيــذي  الرئيــس  العمل.وقــال  ســوق 
أن  بعــد  إنــه  العوضــي،  يعقــوب  للمعهــد 
اســتكمل منتســبو البرنامــج تدريبــا نظريا 
مدربيــن  بإشــراف  شــهرين  لنحــو  امتــد 
بمركــز  إن”  جــي  “إن  مقــر  فــي  دولييــن 
التجــارة العالمــي، شــرع المنتســبون اآلن 

لمعارفهــم  العمليــة  التطبيقــات  بمرحلــة 
ومهاراتهــم بالتعــاون مــع مكتــب هندســي 

وشركة صناعية من شركاء البرنامج.
التطبيقــات  تلــك  أن  العوضــي  وأوضــح 
العمليــة مــن برنامــج “الواقــع االفتراضــي” 
التصميــم  علــى  التدريــب  علــى  تشــمل 
ثنائــي وثاثــي األبعاد، وتحريــك الصورة، 
وإضافة التفاعل للتصاميم من خال تعلم 

البرمجة في مشاريع الواقع االفتراضي.
وأشــار إلــى أنــه جــرى توزيــع المتدربيــن 
مشــاريع  ثاثــة  ضمــن  مجموعــات  علــى 

مختلفــة قّدمتهــا المؤسســات والشــركات 
مــن شــركاء البرنامــج. وأعــرب العوضــي 
عــن تفاؤله بمخرجات هــذا البرنامج الذي 
ينفــذ ألول مــرة فــي البحريــن، خصوصــا 
وأن المتدربيــن أثبتــوا حتــى اآلن التزامــا 
التدريبــات  فتــرة  طــوال  وتفاعــا  كبيــرا 
النظريــة والعمليــة، وبمــا ينــم عــن رغبتهم 
والســعي  بالمهــارات  التــزّود  فــي  الجــاّدة 
لابتكار، خصوصا وأن منتســبي البرنامج 
تــم اختيارهــم مــن بيــن 70 متقدمــا ضمن 

معايير قبول دقيقة وضعها المعهد.

تدريب البحرينيين على “الواقع االفتراضي”“المركزي”: شكويان ضد مؤسستين بالربع األول

البنفالح: إجراءات سفر ذاتية وسريعة بالمطار الجديد
ــره ــيـ ــول وغـ ــ ــوصـ ــ الـ ــل  ــي ــج ــس ــا ت ــه ــن ــي ــة مــــن ب ــاريـ ــيـ ــتـ 3 خــــدمــــات ذاتــــيــــة اخـ

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة مطار البحرين محمــد البنفالح إن التحضيــرات الفتتاح مبنى 
المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي بالربع األخير من هذا العام تجري على قدم وساق، 

بعد نحو 3 أعوام من بدء عملية التطوير.

الجديــد  المبنــى  عبــر  المســافرين  أن  وأكــد 
حيــث  مــن  كثيــرة  فروقــات  ســياحظون 
الســفر،  إجــراءات  إنهــاء  وســرعة  اختصــار 
عبــر  اإلجــراءات  لتخليــص  بدائــل  وتوفــر 

منصات الخدمة الذاتية.
ســيكون هنــاك ثاث خدمات ذاتيــة اختيارية 
الوصــول،  تســجيل  بينهــا  مــن  للمســافرين 
جانــب  إلــى  بالطائــرة،  الحقائــب  وإدخــال 
أو  ذاتيــا  الجــوازات  إجــراءات  تخليــص 

البطاقات.
هامــش  علــى  الصحافييــن  البنفــاح  وأبلــغ 
احتفال إقامته الشــركة بمناسبة شهر رمضان 
أن أعمــال البنــاء فــي المطار الجديــد الذي بدأ 

فــي العــام 2016 فــي مراحــل متقدمــة اآلن، 
وأنــه ســيتم بموجــب التوســعة الجديــدة رفع 
الطاقــة االســتيعابية للمســافرين عبــر المطــار 

إلى نحو 14 مليون مسافر سنويا. 
واســتطرد البنفــاح بالقول “نحــن في مراحل 
متقدمــة مــن اإلنشــاءات، أغلــب األعمــال هي 
داخــل مبنــى المطار، أي التشــطيبات النهائية، 
دخلنــا اآلن مرحلــة اختبــارات األجهــزة التــي 
فــي المطــار؛ للتأكــد مــن أن األجهــزة التــي تــم 
تركيبهــا، تقــوم بــأداء المطلــوب منهــا حســب 

المواصفات”.
وتابــع “في الوقت نفســه هنــاك برنامج مكثف 
لتدريــب المعنييــن بعمليــات المطــار، وهو في 

الواقــع يحتــوي علــى ثاثــة برامــج، األول هو 
لجميع شركائنا في المطار ويهدف إلى التعرف 
على جميع جوانب مبنى المســافرين الجديد، 
بحيــث  الحالــي،  المبنــى  عــن  مختلــف  وهــو 
يعرفــون جميــع تفاصيل المبنى. أمــا البرنامج 

الثانــي، فهــو للتعــرف علــى األجهــزة، إذ يقــوم 
المصنعــون الذين وفروا هــذه األجهزة بعملية 
التدريــب. أمــا البرنامــج الثالــث، فســيخصص 
ألســاليب التشــغيل، إذ تختلف هذه األساليب 

في المبنى الجديد عن القديم”.

وبّين أن عمليات التدريب ستســمر حتى يوم 
االفتتاح في الربع األخير من العام الجاري.

وأشــار إلــى أن المبنــى القديــم سيســلم جــزءا 
منــه للمقــاول؛ لكي يقــوم بعمليــة الهدم ضمن 

ليتــم   17  15- بوابــة  مــن  وذلــك  المشــروع 
جميــع  أن  مؤكــدا  الجديــد،  للمبنــى  إضافتــه 
المســافرين ســيتم تحويلهــم خال هــذا العام 
المبنــى  خــال  مــن  الســفر  إجــراءات  إلنهــاء 

الجديد.
وفيمــا يتعلــق بالتغييــرات التــي ســياحظها 
المســافرون، قــال البنفــاح “المطــار الجديــد 
ســيكون أكبــر بنحــو أربــع مــرات مــن المبنــى 
الحالــي، وجميــع النقــاط التــي تتعلــق بعملية 
إجــراءات الســفر ســتكون علــى نطــاق أكبــر، 
فتــرة انتظــار المســافر ســتقل، كمــا ســتكون 
هنــاك أجهــزة خدمــات ذاتيــة، ســتكون هنــاك 
ســتقدم  الخليــج  وطيــران  أجهــزة،  ثمانيــة 
خدمــات فــي هــذا الســياق بجانــب عــدد مــن 
الشــركات”، مؤكــدا أن شــركة مطــار البحريــن 
الخاصــة  العقــود  جميــع  اســتكملت  الدولــي 
بعمليــات تشــغيل المطــار وعقــود الخدمــات 

ذات العاقة واالمتيازات.

انخفضــت تحويــالت العمالــة الفلبينيــة فــي دول مجلــس التعاون الخليجي خالل الربــع األول من العام الجاري بنســبة 9.7 % 
على أساس سنوي. وطبقًا لمسح أجراه موقع “مباشر” استند إلى بيانات البنك المركزي الفلبيني، بلغت قيمة تحويالت العمالة 
الفلبينية من دول الخليج 1.53 مليار دوالر في الثالثة األشهر األولى من 2019، مقارنة بـ 1.69 مليار دوالر في الربع األول من 
العام الماضي. وجاء انخفاض التحويالت من دول الخليج، في ظل تنفيذ سياساتها الداعمة لتوطين العمالة المحلية، وذلك 

من خالل تقليص أعداد العمالة الوافدة، وفرض رسوم على تحويالت العمالة إلى الخارج.

وأشــارت البيانات إلــى أن هناك 4 دول 
خليجية تراجعت فيها قيمة تحويات 
العمالــة الفلبينيــة على رأســها اإلمارات 
 ،%  27.63 بنســبة  المتحــدة  العربيــة 
وتليهــا قطــر بـــ 22.30 %، ثــم ســلطنة 
عمــان بـــ 3.26 % ، و2.12 % انخفاض 
الفلبينيــة  العمالــة  تحويــات  فــي 

بالمملكة العربية السعودية.
وفي المقابل ارتفعت تحويات العمالة 
الفلبينيــة من دولتيــن خليجيتين على 
 ،  %  95.13 بنســبة  البحريــن  رأســهما 

رغــم   ،%  19.44 بـــ  الكويــت  وتبعتهــا 
وجــود ضغــوط برلمانيــة لــدى األخيرة 
إلقــرار فــرض رســوم علــى تحويــات 

العمالة الوافدة.
فــإن  “مباشــر”  لحســابات  ووفقــًا 
مــن  القادمــة  الفلبينييــن  تحويــات 
دول مجلس التعاون الخليجي تشــكل 
التحويــات  إجمالــي  مــن   %  20.99
الوافــدة إلــى الفلبيــن فــي الربــع األول 
مــن العام الجــاري والبالغــة 7.29 مليار 

دوالر.

العمالــة  تحويــات  ارتفعــت  وعمومــا، 
خــال  العالــم  دول  كل  مــن  الفلبينيــة 
الربــع األول مــن العــام الجــاري بنســبة 
3.99 % إلــى 7.29 مليار دوالر، مقارنة 
بـــ 7.01 مليــار دوالر فــي الربــع المقارن 

من العام السابق.
يشار إلى أن التدفقات المالية المرتبطة 
بتحويــات العامليــن فــي الخــارج تعد 
فــي  الخارجــي  للتمويــل  مهــم  مصــدر 
الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج 
علــى النصيــب األكبــر مــن التحويــات 

للخــارج عالميا، بعد الواليــات المتحدة 
العمالــة  علــى  العتمادهــا  األميركيــة؛ 

الوافدة في أغلب التخصصات.
وكشــف تقرير للبنــك الدولي أن اآلفاق 

الماليــة  التحويــات  لنمــو  المســتقبلية 
تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات 
المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية 
2018، فقــد زادت تكاليــف  فــي العــام 

المعيشــة للعمالة الوافدة بسبب خفض 
الدعم، والزيادة في الرســوم المختلفة، 
وتطبيــق ضريبــة للقيمــة المضافــة في 

السعودية واإلمارات والبحرين.

الكويت - مباشر

انخفاض تحويالت العمالة الفلبينية بالخليج إلى 1.5 مليار دوالر

المنامة - معهد إن جي إن

تقدمت 5 مراكز 
عن 2018 

بفضل البيئة 
االستثمارية 

بدء اختبار معدات 
المطار الجديد 

تمهيدا لالفتتاح 
خالل أشهر

محمد البنفالح متحدثا إلى الصحافيين

علي الفردان من المنامة

زينب العكري

االثنين 20 مايو 2019 
15 رمضان 1440

مازن النسور

تخليص إجراءات 
 الجوازات ذاتًيا 

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

السادة اصحاب شركةالسعدون بزنس جروب ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 

07-73842، طالبين تغيير االس���م التجاري من الس���عدون بزنس جروب ذ.م.م إلى 

شركة التاج للخدمات 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 )66936( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركةالسعدون بزنس جروب ذ.م.م

القيد: 73842-07 

 تاريخ: 14/5/2019

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مكتب 
المحام���ي محم���د بومطي���ع نياب���ة عن محمد جاب���ر غيض���ان محمد المالك ل���� برجزز 
ديلم���ون للتج���ارة )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 73023 طالبا 
تحويل الفرع الس���ادس من المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة 
قائم���ة والتي تحمل اس���م )ش���ركة ش���ريف للم���واد الغذائي���ة ذ.م.م( لتصبح الش���ركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.  عبدالرحيم احمد محمد شريف
2.  عبدالرحمن احمد محمد شريف

3. محموعة احمد شريف القابضة ذ.م.م
4. محمود احمد محمد شريف

5. نجمة احمد محمد شريف
6. يونس احمد محمد شريف
7. يوسف احمد محمد شريف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )28233( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية ولتصبح فرعًا من شركة 
ذات مسئولية محدودة قائمة

القيد: 73023 

 تاريخ: 20/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )65636( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم إليها مالك شركة 
مؤسس���ة االس���دي المس���جلة بموجب القيد رقم 975، بطلب تحويل الش���ركة إلى مؤسسة 
فردي���ة لتصب���ح باس���م الس���يد عبدالفت���اح عبدالواح���د عبدالش���هيد ه���الل ش���هاب وتعيين 

عبدالفتاح عبدالواحد عبدالشهيد هالل شهاب للقيام باجراءات التحويل.
تغيير االسم التجاري الى الفرع االول من مؤسسة االسدي الى فتيحي للمواصالت

تغيي���ر االس���م التج���اري ال���ى الف���رع الثاني من مؤسس���ة االس���دي ال���ى فتيحي قط���ع غيار 
السيارات

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك ش���ركة ش���ركة س���باير للس���فر ش.ش.و- والمس���جلة 
بموج���ب القي���د رق���م 88187 طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة 
المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدره 50000 

دينار، بين كل من:
1. وديعة علي يوسف الحايكي

2. السيد ابرهيم نعمان اسماعيل محفوظ

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

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
الى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 88187-1 

 تاريخ: 16/5/2019

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ابراقية منجمنت  ش.ش.و لمالكتها فنيتها فيليكس

سجل تجاري رقم 122263

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة مريم طالق للمقاوالت ش.ش.و 

لمالكتها مريم محسن علي طالق
سجل تجاري رقم 99642

بناء على قرار المالك لشركة ابراقية منجمنت  ش.ش.و لمالكتها فنيتها فيليكس
 المسجلة على قيد رقم 122263، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/

  VINITHA FELIX مصفية 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:
VINITHA FELIX   :عنوان المصفي
رقم الموبايل: 38805822 )973+(

gm@arabianclearinge.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار المالك لش���ركة شركة مريم طالق للمقاوالت ش.ش.و لمالكتها مريم 
محس���ن عل���ي ط���الق المس���جلة على قي���د رق���م 99642، بتصفية الش���ركة اختياريا 

وتعيين السادة/  مريم محسن علي طالق مصفية 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: مريم محسن علي طالق

رقم الموبايل: 33385995 )973+(
alwadeea@hotmil.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة شركة سدين التعليمية ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 95335، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السيد/  جاسم حسن يوسف 

عبدالعال مصفية 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:   جاسم حسن يوسف عبدالعال

رقم الموبايل: 39605262 )973+(

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة سدين التعليمية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 95335

القيد: 95335 

 تاريخ: 16/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

اعالن رقم )CR2019-55925( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة جزيرة الطاقة للتجارة وتركيب االالت والمعدات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )4103( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة عبر البحور للخدمات 
البحرية ش.ش.و المالكها السيد محمد احمد صالح سباحي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/  ابراهيم احمد طه عبدالرحمن  باعتباره المصفي القانوني لشركة جزيرة 
الطاقة للتجارة وتركيب االالت والمعدات ذ.م.م المسجلة كشركة ذات مسوؤلية 
محدودة  بموجب القيد رقم 103115، طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 
تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري، وذل���ك وفقا ألح���كام 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/ محم���د احم���د صالح س���باحي  باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة عبر 
البح���ور للخدمات البحرية ش.ش.و المالكها الس���يد محمد احمد صالح س���باحي 
المس���جلة كش���ركة الش���خص الواحد  بموجب القيد رقم 116643، طالبا  إش���هار 
انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2019 -67274( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد باقر مهدي محسن فضل
االسم التجاري الحالي: مصنع ريدان للحوم
االسم التجاري الجديد: معمل ريدان للحوم

قيد رقم: 79903-1

9/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-61775( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-68496( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن ادن���اه: نوال محم���د حس���ين الق���الف  بطالبا تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: الى السيدة هند ياسين خليل جمعة الذوادي 

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

تقدمت إلينا امنه عيسى حسن فهد  بطلب تحويل المحل التجاري التالي: معمل 
اجس���تكا لتعبئة المواد الغذائية رقم السجل: 3-47821، إلى السيد عدنان مهدي 

علوي هاشم 
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
120498-1

رقم القيد
3-47821

االسم التجاري
مطعم بوابة ديلمونيا

االسم التجاري
معمل اجستكا لتعبئة المواد الغذائية
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إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ايوال للتجارة االلكترونية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 126330

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ايوال للتجارة االلكترونية ذ.م.م المسجلة على 
قيد رقم 126330، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/   س���امح عبدالرضا 
محمد علي احمد فوالد وعلي جابر عبدهللا ابراهيم البحراني وياسر خليل ابراهيم 

محمد شمس الدين وQAMAR SALIM مصفية 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:   

sameh@foulad.com- )+973( 36368686 :سامح عبدالرضا محمد علي احمد فوالد هاتف
ali@eawal.com- )+973( 39222460 :علي جابر عبدهللا ابراهيم البحراني هاتف

yaser@eawal.com- )+973( 38477008 :ياسر خليل ابراهيم محمد شمس الدين هاتف
qamar@eawal.com- )+973( 34151115 :هاتف QAMAR SALIMو

19/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -68756( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاطمة محمد حسن محمد

االسم التجاري الحالي: فريشا للعبايات والعطور
االسم التجاري الجديد: فريشا للعبايات

قيد رقم: 2-51212قيد رقم: 51212-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -64507( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري
تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سميرة احمد عبد هللا ابراهيم 

االسم التجاري الحالي:عبد هللا احمد حسن للحلويات 
االسم التجاري الجديد: عبد هللا احمد حسن للتجارة

قيد رقم: 2-44497

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

السادة اصحاب شركة مشاريع السعد  ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم86794، 

طالبين تغيير االسم التجاري من شركة مشاريع السعد  ذ.م.م إلى فود كاوم قروب 

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 )999( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 
شركة مشاريع السعد  ذ.م.م

القيد: 86794 

 تاريخ: 14/5/2019
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مصر.. 17 جريحا في 
تفجير حافلة سياح

أصيب 17 شخصا على األقل بينهم 
10 مصريين و7 سياح في انفجار 

استهدف بعد ظهر أمس األحد 
حافلة سياحية قرب اإلهرامات 

في القاهرة، بحسب مصادر أمنية 
وطبية.

وقالت المصادر إن الحافلة كانت 
تقل سياحا من جنوب إفريقيا. 

وتم استهدافها قرب موقع المتحف 
المصري الجديد في منطقة 

اإلهرامات بالجيزة. ولم تصدر وزارة 
الداخلية المصرية حتى اآلن أي 

تعليق رسمي على االنفجار، فيما 
ذكرت تقارير إعالمية محلية أن 

التحقيق في الحادث ال يزال جاريا.

دول عربية ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة في الرياض

السعودية تسعى لمنع الحرب والكرة بملعب إيران

قالت الســعودية أمس األحد إنها تريد تجنب نشــوب حرب في المنطقة لكنها مســتعدة للرد بكل قوة بعد هجمات نفذت األســبوع الماضي على 
أصول نفطية ســعودية، وإن الكرة اآلن في ملعب إيران. واتهمت الرياض طهران بإصدار أوامر بشــن هجمات بطائرات مســيرة على محطتين 
لضــخ النفــط فــي الســعودية، والتــي أعلنــت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مســؤوليتها عنها. ووقعت هذه الهجمــات بعد يومين من تعرض 4 

سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان للتخريب قبالة ساحل دولة اإلمارات.

وتنفــي إيــران وقوفهــا وراء هــذه 
تزايــد  مــع  تأتــي  التــي  الهجمــات 
التوتــرات بيــن واشــنطن وطهران؛ 
والوجــود  العقوبــات  بســبب 
العســكري األميركــي فــي المنطقة، 
ما أثار مخاوف من احتمال نشوب 

صراع أميركي إيراني.
وقــال عــادل الجبيــر وزيــر الدولــة 
الســعودي للشــؤون الخارجيــة في 
مؤتمــر صحافــي      “     المملكــة العربية 
فــي  حربــا  تريــد  ال  الســعودية 
المنطقة وال تسعى لذلك. وستفعل 
هــذه  قيــام  لمنــع  وســعها  فــي  مــا 
الحــرب، وفــي الوقــت ذاتــه تؤكــد 
أنــه في حــال اختيار الطرف اآلخر 
الحــرب فــإن المملكــة ســترد علــى 
ذلك بكل قوة وحزم وستدافع عن 

نفسها ومصالحها“.
الملــك  الســعودي  العاهــل  ودعــا 
الخليــج  دول  زعمــاء  ســلمان 
والــدول العربيــة إلــى عقــد قمتيــن 
طارئتيــن فــي مكــة فــي 30 مايــو 

لبحث تداعيات الهجمات.
العربيــة  الــدول  مــن  عــدد  ورحــب 
بدعــوة الملك الســعودي، وقالــت وزارة 
الخارجيــة والتعــاون الدولي اإلماراتية 
فــي بيــان لهــا “إن هــذه المبادرة ليســت 
بالغريبــة مــن القيــادة الســعودية التــي 

طالمــا حرصــت وعملــت علــى ترســيخ 
األمــن والســالم فــي المنطقة”، مشــيدة 
فــي هذا الســياق بالدور القيــادي للملك 
سلمان “في كل ما يجمع الكلمة ويوحد 
المواقف”.وأضافــت  وينســق  الصــف 
الظــروف  “إن  اإلماراتيــة  الــوزارة 

الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا 
التحديــات  ظــل  فــي  موحــدا  وعربيــا 
واألخطــار المحيطة، وإن وحدة الصف 
التــي  الكريمــة  الدعــوة  ضروريــة، وإن 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  بهــا  بــادر 
المنطقــة  لــدول  مهمــة  فرصــة  تمثــل 
تعزيــز  مــن  إليــه  تصبــو  مــا  لتحقيــق 
والتصــدي  والســالم  االســتقرار  فــرص 
عبــر  المحيطــة  واألخطــار  للتحديــات 
جماعــي  وعربــي  خليجــي  موقــف 
يحــرص على أمننا المشــترك وســيادتنا 
جيبوتــي  ســفير  وإنجازاتنا”.أمــا 
فــي  الدبلوماســي  الســلك  وعميــد 
الســعودية ضيــاء الديــن بامخرمة 
فقــال “إن هذا القرار المســؤول من 
يأتــي  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
لتــدارس التطــورات اإلقليميــة في 
لبحــث هــذه  إطــار عربــي موحــد؛ 
علــى  وتداعياتهــا  االعتــداءات 

المنطقة”.

الرياض ـ وكاالت

القاهرة ـ اف ب

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يتحدث في مؤتمر صحافي في الرياض )أرشيفية(

الخرطوم ـ اف بواشنطن ـ وكاالتإسطنبولـ وكاالت

أعلــن الرئيــس التركــي رجب طيب أردوغان، أن شــراء تركيا منظومة إس 400 
الدفاعيــة مــن روســيا اتفــاق ال رجعة فيــه، مضيفا أن بالده ستشــترك أيضا مع 

موسكو في إنتاج منظومة الدفاع إس 500.

طــالب  مــع  لقــاء  فــي  أردوغــان،  وأشــار 
جامعيين في إســطنبول، إلى أن الدراسات 
الفنيــة التــي أجرتها تركيا تظهر أنه ليســت 
هنــاك مشــكلة فــي التوافــق التشــغيلي بين 
نظــام إس 400 وطائــرات إف 35، وشــدد 
الرئيــس التركــي علــى أن تركيــا ستتســلم 

طائرات إف 35 “عاجال أم آجال”.
وكان مســؤولون أميركيــون وصفوا شــراء 
تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس 400 
بأنــه “إشــكالية كبيــرة” قائليــن إنــه ســيهدد 

األميركيــة،   35 إف  مقاتــالت  أمــن 
لوكهيــد  التــي تصنعهــا شــركة 

مارتن.
أي  أردوغــان  يوضــح  ولــم 
مواعيــد  بشــأن  تفاصيــل 

إس  صواريــخ  علــى  العمــل 

500، مكتفيــا بالقول “ســيكون هنــاك إنتاج 
مشترك لمنظومة إس 500، بعد إس 400“. 
كمــا كــرر أردوغان أّن بالده ســتحصل على 
نظام إس 400 في يوليو، مضيفا “لكن هذا 

الموعد قد يتم تقديمه”.
وقال الرئيس التركي “إنهم )األميركيون( 
يمــررون الكرة في منتصف الملعب اآلن، 
ويعبرون عن بعض الرفض. لكن آجال أو 
عاجال سنتســلم طائــرات إف 35. امتناع 
الواليــات المتحــدة عــن تســليمها ليــس 
خيــارا”. وأدى شــراء أنقرة صواريخ 
توتيــر  إلــى  الروســية   400 إس 
العالقات بين تركيا والواليات 
فــي  العضويــن  المتحــدة، 

حلف شمال األطلسي.

اعتبــر النائــب الجمهوري جاســتن أماش، أن الرئيس األميركــي دونالد ترامب، انخرط 
في ســلوك قد يســتوجب “عزله”؛ ليصبح بذلك أول سياســي من حزبه يدعو لعزل سيد 

البيت األبيض.

واتهــم النائــب عــن واليــة ميشــيغان وزير 
العــدل وليــام بــار، بتضليــل العامــة “عمدا” 
الخــاص  المدعــي  تقريــر  مضمــون  بشــأن 
روســيا  بتدخــل  المرتبــط  مولــر،  روبــرت 
الداعــم لفــوز ترامب فــي انتخابات 2016 
الرئاســية. وفــي سلســلة مــن التغريــدات، 
قال أماش “لم يقرأ تقرير مولر ســوى عدد 
قليل مــن أعضاء الكونغرس”، مشــيرا إلى 
أن التقريــر حــدد “أمثلــة عــدة لســلوكيات 
تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة”.

مــن  كان  شــك،  “بــال  أنــه  وأضــاف 
الممكن توجيه اتهامات مبنية 

على هذه األدلة ألي شخص 
غير الرئيس األميركي”.

“بخــالف  بالقــول  وتابــع 
مــا أظهــره بــار، فــإن تقريــر 

مولــر يكشــف أن الرئيس ترامــب انخرط 
فــي أفعــال محــددة وبنمــط مــن الســلوك 
يســتوفي الحــد األدنى )للســلوكيات التي 
تستوجب( العزل”. بدورها، حضت النائبة 
نظيرهــا  طليــب،  رشــيدة  الديمقراطيــة، 
قــرار  مشــروع  دعــم  علــى  الجمهــوري 
تقدمت به يدعو إلى عزل ترامب. وقالت 
ردا علــى تغريــدات أمــاش “لّدي مشــروع 
لعــزل  يــؤدي  تحقيــق  إلــى  يدعــو  قــرار 
الرئيــس قــد ترغــب بــأن تدعمــه معي”. 
تقريــر  أن  أعلــن  قــد  ترامــب  وكان 
مولــر بــرأه بالكامــل، لكــن بعــض 
الديمقراطيين أشاروا إلى أن 
التقرير عــرض حاالت عدة 
قــد يكــون الرئيــس عرقل 

سير العدالة من خاللها.

أكــد التحالــف الــذي يقــود الحركــة االحتجاجيــة فــي الســودان أنه سيســتأنف 
أمس األحد مفاوضاته مع المجلس العســكري االنتقالي الحاكم بشــأن تســليم 
الســلطة للمدنيين معربا عن تمســكه بمطلب تشــكيل “مجلس ســيادي برئاســة 

مدنية”.

وأفاد بيان تحالف “قوى إعالن الحرية 
والتغييــر” الــذي صــدر ليــل الســبت أن 
جلســة التفــاوض ســتناقش “القضايــا 
العالقــة فيمــا يختــص بنســب التمثيــل 
ورئاســته”.  الســيادي  المجلــس  فــي 
وقــال التحالــف الــذي نّظــم تظاهــرات 
بالرئيــس  لإلطاحــة  المجلــس  دفعــت 
الســوداني عمر البشير الشــهر الماضي 
“نؤكــد تمســكنا بمجلس ســيادي مدني 
ورئاســة  محــدود  عســكري  بتمثيــل 

مدنية”.
وبــدأ اعتصــام أمام مقر القيــادة العامة 
للجيش السوداني في وسط الخرطوم 
اســتمرارا  أبريــل  مــن  الســادس  فــي 
للحركــة االحتجاجية التي انطلقت في 

ديســمبر للمطالبــة برحيل البشــير الذي 
ومــّذاك،  أيــام.   5 بعــد  الجيــش  أزاحــه 
يطالب المتظاهرون المجلس العسكري 

بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
أعلــن  قــد  العســكري  المجلــس  وكان 
مســاء الســبت اســتئناف المفاوضــات، 
بينمــا تظاهــر مئــات اإلســالميين أمــام 
حدائــق القصــر الجمهــوري بالخرطــوم 
أنــه  اعتبــروا  الــذي  لالتفــاق  رفضــا 
وال  اإلســالمية”.  الشــريعة  “تجاهــل 
يشــكل اإلســالميون جــزءا مــن القــوى 
السياســية التــي تجتمع ضمــن تحالف 
“قــوى إعــالن الحريــة والتغييــر” الــذي 
يتفاوض مع العسكريين على المرحلة 

االنتقالية.

السودان: “التغيير” تتمسك برئاسة مدنيةنائب جمهوري يطالب بعزل ترامبتركيا تصنع صواريخ “إس 500”
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

الجزائر ـ وكاالت

اندلعــت معــارك بيــن القــوات المشــتركة 
والحــزام األمنــي من جهة، وميليشــيات 
الحوثي الموالية إليران من جهة أخرى، 
شــمالي محافظــة الضالع جنوبــي اليمن، 
الميليشــيات  بعــد هجــوم شــنته  وذلــك 
االنقالبية على مواقع القوات المشتركة.

ونقــل مراســل “ســكاي نيوز عربيــة” عن 
مواجهــات  إن  قولهــا،  ميدانيــة  مصــادر 
دارت خــالل الســاعات الماضيــة جنــوب 

الفاخــر، وحجــر غربــي  شــرقي منطقــة 
واندلعــت  الضالــع.  شــمالي  قعطبــة، 
المواجهات عقب هجوم شنته مليشيات 
الحوثــي على مواقع القوات المشــتركة، 
فــي جبهــات قعطبــة، وحجــر ومريــس، 
إذ دفــع المتمــردون بتعزيــزات عســكرية 
جديــدة إلى جبهات الضالع، في محاولة 
يائسة الستعادة المناطق التي خسروها 

خالل اليومين الماضيين.

أغلقــت الشــرطة الجزائرية أمس األحد، 
بشــاحناتها،  للبرلمــان  المؤديــة  الطــرق 
وضربت طوقا أمنيا حول ســاحة البريد 
بالتزامــن  العاصمــة،  وســط  المركــزي، 
اليــوم  بمناســبة  طالبيــة  مســيرات  مــع 
الوطنــي للطــالب. وخــرج آالف الطلبــة 
حاشــدة  مســيرة  فــي  الجزائرييــن، 
واحتشــدوا  أخــرى،  ومــدن  بالعاصمــة 
فــي ســاحة البريــد المركــزي بالعاصمــة، 
لالنتخابــات  رافضــة  شــعارات  رافعيــن 

ومطالبــة بتنحــي رموز نظــام بوتفليقة. 
وحــاول المتظاهــرون التوجــه إلــى مقــر 
أن  بعــد  الوطنــي،  الشــعبي  المجلــس 
االعتصــام  مــن  األمــن  قــوات  منعتهــم 
ببنايــة البريــد المركــزي. ويســعى الطلبة 
مــن خــالل هــذه التحــركات إلــى التأكيد 
بمطالبهــم  وتمســكهم  إصرارهــم  علــى 
التــي  الشــخصيات  لمشــاركة  الرافضــة 
كانــت مقربــة مــن الرئيــس الســابق عبــد 
العزيز بوتفليقة، في المرحلة االنتقالية.

الحزام األمني يصد هجوما للحوثيين في الضالع

مسيرات طالبية في الجزائر وسط أمن مشدد

دبي - العربية نت واشنطن ـ وكاالت

وقع انفجار مساء أمس في المنطقة الخضراء 
ســقوط  إثــر  بغــداد،  العراقيــة  العاصمــة  فــي 

صاروخ كاتيوشا.
وتحــدث شــهود عــن انطــالق صفــارات اإلنذار 
بالمنطقــة  األميركيــة  الســفارة  محيــط  فــي 
“العربيــة”  قناتــي  مراســل  وأفــاد  الخضــراء. 
و”الحــدث” بــأن صــاروخ كاتيوشــا ســقط فــي 
“كل  أن  مضيفــًا  األميركيــة،  الســفارة  محيــط 
المؤشرات تدل على أن القصف كان يستهدف 

السفارة األميركية”.
مــن جهتهــا، أكــدت خليــة اإلعــالم األمنــي فــي 
الجيــش العراقــي ســقوط الصــاروخ لكــن دون 

إحداث “أي خسائر”. 
أن  العراقيــة  األمنيــة  القــوات  أكــدت  كمــا 
الصــاروخ الــذي وقــع فــي المنطقــة الخضــراء 

مصدره منطقة الغدير في بغداد. 
مــن جهتــه، قــال مصدر فــي الشــرطة العراقية 
لوكالــة “فرانس بــرس” إن “المعلومــات األولية 
تشــير إلى أن الصاروخ أطلق من ساحة خالية 

في منطقة معسكر الرشيد” في جنوب بغداد.
مــن جهتــه، أكد مصــدر أمنــي لوكالــة “رويترز” 
إلــى  باالنطــالق  دوريــات  أمــرت  الشــرطة  أن 
شــارع محمــد القاســم بشــرق بغــداد بحثــًا عــن 
أي ســيارات مريبــة قــد تكــون نفــذت الهجــوم 
الصاروخــي بعــد أن تلقــت معلومــات تفيد بأن 

الصاروخ ُأطلق من داخل شاحنة.
ويأتــي االنفجار فــي وقت يتصاعد فيه التوتر 

فــي المنطقــة بيــن إيــران والواليــات المتحــدة 
التــي أجلــت مؤخــرا موظفيــن غيــر أساســيين 
من سفارتها في العراق والتي تقع في المنطقة 
الخضــراء. كمــا يأتــي الهجــوم وســط تصاعــد 
التوتــرات في الخليج العربي بعدما أمر البيت 
األبيــض بإرســال ســفن حربيــة ومدمــرات إلى 
المنطقــة فــي وقت ســابق من الشــهر لمواجهة 

تهديد غير محدد من إيران.

بــأن  بوســت”  “واشــنطن  صحيفــة  أفــادت 
تقليــص التمويــل من إيران نتيجــة للعقوبات 
األميركيــة أجبــر “حــزب هللا” اللبنانــي علــى 
اتخــاذ سلســلة إجــراءات تقشــف، بمــا فيهــا 
سحب جزء ملموس من مقاتليه من سوريا.

وذكرت الصحيفة في تقرير، نقال عن مصادر 
داخــل “حــزب هللا” ومؤيديــن لــه، أن تشــديد 
إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب عقوباتهــا ضــد 
طهــران تســبب بانخفــاض حــاد فــي التمويل 
اإليرانــي لـــ ”حــزب هللا”، ودفــع “الحــزب” إلى 

اتخاذ خطوات محسوسة لتقليص نفقاته.
أحــد  فــي  موظــف  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
قولــه  هللا”  ”حــزب  لـــ  اإلداريــة  المؤسســات 
تــم  “الحــزب”  فــي  المقاتليــن  مــن  عــددا  إن 
تســريحهم إلجازة غير مدفوعة أو نقلهم إلى 
قــوات االحتياط، مضيفــا أن العديد منهم تم 

سحبهم من سوريا.
وذكر مصدر آخر داخل “حزب هللا” للصحيفة 
أن قناة “المنار” التابعة لـ ”حزب هللا” اضطرت 

إلــى إغــالق بعــض برامجها وإقالــة موظفيها، 
النفقــات علــى برامــج  عــالوة علــى تقليــص 
وعوائلهــم  والموظفيــن  المقاتليــن  تزويــد 

باألدوية واألغذية مجانا.
وأقر مسؤول رفيع المستوى في “حزب هللا” 
طلــب عدم الكشــف عــن اســمه للصحيفة بأن 

مــن  بالتمويــل  العقوبــات األميركيــة أضــرت 
إيــران ودفعــت “الحزب” إلى تقليــص نفقاته، 
قائــال “ال شــك أن هــذه العقوبــات لديهــا تأثير 
المطــاف  نهايــة  فــي  العقوبــات  لكــن  ســلبي، 
جــزء من حــرب، ونعتزم التصدي لها في هذا 

السياق”.

أحد مداخل المنطقة الخضراء )أرشيفية(

ميليشيا حزب الله تجلب تمويال من طهران على حساب الشعب اإليراني

الصــاروخ أطلــق مــن ســاحة خالية في معســكر الرشــيد “واشــنطن بوســت”: ســحب بعــض مقاتليه من ســوريا

سقوط كاتيوشا بمحيط السفارة األميركية ببغداد عقوبات إيران ضربت “حزب اهلل” في مقتل
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نفى وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف  «
احتمال اندالع حرب في المنطقة قائال إن طهران 
ال تريد الصراع وإنه ال يمكن ألي دولة ”أن تتوهم 

أن بوسعها مواجهة إيران“ وهو موقف تكرر على 
لسان قائد الحرس الثوري اإليراني الميجر جنرال 

 حسين سالمي أمس األحد.
ونقلت عنه وكالة تسنيم شبه الرسمية لألنباء 
 قوله ”ال نسعى للحرب لكننا ال نخشاها أيضا“.
وشددت واشنطن العقوبات االقتصادية على 
إيران محاولة وقف صادراتها من النفط تماما 
وعززت الوجود العسكري في الخليج ردا على 

ما وصفته بتهديدات إيرانية للقوات وللمصالح 
 األميركية.

وقالت وزارة اإلعالم السعودية على تويتر إن 

اتصاال هاتفيا جرى بين ولي العهد األمير محمد 
ووزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ”بحثا خالله 

تطورات األحداث في المنطقة والجهود الرامية 
 لتعزيز أمنها واستقرارها“.

وقال الجبير في المؤتمر الصحفي ”نحن نريد 
السلم واالستقرار واألمن في المنطقة ولكن نحن 

لن نقف بأيدينا مكتفة في ظل الهجوم اإليراني 
المستمر... الكرة في ملعب إيران وعلى إيران 

 تحديد ماذا سيكون المصير“.
وأضاف أن طاقم ناقلة نفط إيرانية، تم قطرها إلى 
السعودية هذا الشهر بعد طلب المساعدة بسبب 
مشكالت في المحرك، ال يزال في المملكة ويتلقى 

الرعاية المطلوبة. ويتألف الطاقم من 24 إيرانيا 
وفردين من بنجالدش.

         اتصال بين األمير محمد وبومبيو



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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القــراءة األولــى للــدورة البرلمانيــة المنقضيــة تؤكــد أن المنجــزات 
النيابيــة كانــت ضئيلــة للغايــة، وهنــاك مــن يذهــب إلى أنها تســاوي 
صفــرًا، وبصراحــة فــإّن المواطن لم يلمــس أي تغييــر، وبالتالي فإّن 
هــذا المواطــن ليــس مالمــا إذا انطبعــت فــي داخلــه صــورة قاتمــة 
وســوادوية، وما يتشــدق به النّواب من إثارات تحت قبة المجلس 
هــو مجــرد “ظاهــرة صوتيــة “، وكانــت أمنيــة المواطــن مــن النواب 
الســعي للتخفيــف مــن األعبــاء التــي يكتــوي بهــا لكــن آمالــه كلهــا 

تحطمت على صخرة الواقع. 
ال يهــم المواطــن مــا يطلقــه البعــض مــن وعــود إزاء معضلــة مزمنة 
كالبطالــة والتــي لــم تثمر عن نتائج يلمســها في الواقــع. النواب من 
جهتهــم يتهمــون المواطــن بأنــه ال يقــدر حجــم المهمــة الثقيلة التي 
ينهضــون بهــا وأّن أحــكام المواطــن تفتقــد الموضوعيــة وغالبــا مــا 
يلقــي النــواب الالئمــة علــى اإلعــالم ووســائل التواصــل االجتماعي 
فــي تشــويه ما يزعمــون أنها منجــزات والبعض منهــم يحصر دوره 
األساســي فــي الرقابــة والتشــريع وليــس ما يتخيلــه المواطــن بأنه 
نائــب للخدمــات! وهنا يقــع هؤالء في تناقض فاضــح مع ما رفعوه 

من شعارات إّبان حمالتهم االنتخابية.
نعتقد أّن وسائل اإلعالم ال تتحمل المسؤولية إزاء النظرة السلبية 
والمتشــائمة التــي يحملها النــاس عن األداء الباهــت لألعضاء، ذلك 
أّن الصحافــة تعكــس مــا يجري تحــت قبة المجلس بأمانة وليســت 
مهمتهــا أن تحيــل أقــوال النــواب إلــى منجــزات وهي فــي حقيقتها 
ليســت كذلــك، فليســت مهمــة الصحافي تحويل التــراب إلى ذهب! 
وإذا كانت هناك أعمال يعدها النواب إنجازات بارزة فإّنها تعلن عن 
نفســها وليــس بوســع اإلعــالم أن يطمســها أو أن يقلل مــن أهميتها. 
الصحافــي يرتكــب جرما ال يغتفر إذا حاول إســباغ وصف منجزات 

على مجرد مناقشات تستهلك وقت المجلس دون حصيلة تذكر.

وإذا كان هناك جهل لطبيعة دور النائب - كما يزعم بعض النواب   «
باتهامهم المواطنين بعدم استيعابهم المهمة التي يقومون 

بها - فإّن هذا ال يّبرر لهم – النواب – عدم االقتراب والتواصل 
مع الناس ومالمسة همومهم وأوجاعهم وبذل كا ما يمكنهم 

لمعالجتها. وأخيرا يمكن القول إّن األداء الهزيل للمجلس طوال 
الدورة المنقضية يمكن إرجاعه إلى أن عددا من النواب تنقصهم 

الخبرة الكافية في التعاطي مع القضايا المراد حلحلتها، والبعض 
اآلخر ال يتمتع بالجدية الكافية.

السياســية  القــوى  جميــع  اســتغالل  القومــي  األمــن  تحقيــق  يتطلــب 
واالقتصادية والعســكرية واالجتماعية للدولة، وهذا ما يؤدي إلى حماية 
أمتنــا العربية وتطوير التنميــة االقتصادية واالجتماعية، وإلضعاف أمننا 
القومــي اعتمــدت الــدول الغربية واإلقليمية على سياســة خلــق النزاعات 
الداخليــة التــي أدت إلــى تدخل هذه الدول في شــؤوننا العربية وحدوث 
الكثيــر مــن النزاعــات الُمفتعلــة مــن قبــل هذه الــدول على أراضينــا، وهذا 
ليس من أجلنا بل من أجل مصالح هذه الدول ومن أبرزها السيطرة على 
مصــادر الطاقــة النفطيــة التي أصبحت ركيزة أساســية في األمن القومي 

للدول الغربية واإلقليمية.
وحفاظــا علــى أمننــا القومي يجب علــى أقطارنا العربيــة أن تناهض هذه 
التدخــالت التي تتم تحت حجج مبطنة )الديمقراطية وحقوق اإلنســان( 

والتي أدت إلى زعزعة أمن واستقرار أقطارنا.
هناك تهديدات كبيرة من النظام اإليراني وميليشياته على األمن القومي 
العربــي، وهنــاك ابتــزاز أميــركا والــدول الغربية بحجــة محاربــة اإلرهاب، 

وأمننا القومي العربي يتحقق بصد التدخالت الخارجية.

إن قوة األمن القومي العربي تعني قوة األمة العربية واستمرارها،  «
وقدرتها على تحقيق أهدافها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

وتمكنها من حلَّ جميع قضاياها التي هي قضايا وجودية لها. إن األمن 
القومي يقف حائاًل بين تنفيذ )البند السابع( الصادر من مجلس األمن 

القاضي بالتدخل في شؤوننا تحت مبررات اإلرهاب.

جعجعة النواب بال طحين

اإلرهاب واألمن القومي العربي )2(

انتهــى المقــال الســابق إلــى أن المراكــز البحثيــة فــي الوطــن العربــي ال تعانــي القلــة 
وحســب، لكنهــا – فــي معظمها لألســف – تفتقد الجدية واالســتقاللية، وإذا اســتقلت 
فإنهــا تفتقــر إلــى الحرية وهي واحدة من الركائز األساســية فــي البحث العلمي، وإال 
جــاءت األبحــاث شــوهاء بكمــاء، ال تقــول وال تؤشــر إلــى مواطــن الخلــل الحقيقيــة، 

وبالتالي ال توّصف العالج.
هــذا عــن المنتجيــن، ولكــن مــاذا عــن المســتهلكين، أعنــي: الجهــات التــي يفترض أن 
تقــرأ األبحــاث وتنتفــع بهــا، خصوصــًا أن الكثير من الجهات الرســمية، مــن حكومات 
ومؤسســات، تســعى إلى مراكز األبحاث والدراســات وبيوت الخبرة الخارجية، طلبًا 
للدراسات العلمية المتسمة بالتجّرد حتى تنتفع بها، فكما ال تدرس النُّخب في مدارس 
وجامعات بلدانها، وال تتعالج في مستشــفيات بلدانها، وال “تســيح” في بلدانها؛ فإنها 
- أيضًا - ال تطلب المشــورة والدراســات من مراكز أبحاث بلدانها، إما لعدم الثقة في 
كفاءتهــا، وإمــا لـــ “عقــدة األجنبي”، وإمــا طلبًا لـ “الســتر” من أكثر األنظمــة فضحًا، فال 
شــيء يبقى ســرًا إلى األبد في مجتمعات متحررة من القيود، و”المجالس أســرار” أو 

“المجالس أمانات”، أو ما شئتم من مقوالت تدفن بموتها الكثير من الخفايا.
فــي الدراســات المســتوردة، يجــري دفــع المبالــغ الطائلــة، وهــي تخــرج حلــوة بــاردة 
مــن أكبــاد دافعيهــا ألنهــا ســتعود إليهــم بمــا ينفــع مــن الــرأي الســديد، وتتمتــع بعــض 
هــذه الجهــات بالصــدق والعمــل البحثــي الســليم، وتأتي المخرجات ســليمة بســالمة 

المدخالت، ويتم االستالم والتسليم، وينتهي األمر عند هذا الحد!
فلــو تجــري االســتفادة مــن كل األبحاث التــي كتبت عن المنطقــة العربية من الداخل 
والخــارج، األبحــاث العلميــة التــي يكتبهــا أصحابهــا من تلقائهــم، أو تلــك التي تكتب 
ســرًا إلصــالح األوضــاع في استشــارات أجنبية خاصة، فهل ســينتهي الحــال بنا عند 
هــذا الحــد؟ هل سيســود االضطــراب كل هذه الدول العربية؟ هل ســتتردى األوضاع 
االقتصادية إلى هذه الحدود؟ هل ســتتعّفن األنظمة وهي ترفض األخذ بالتوصيات 

ألن ذلك في غير مصلحتها؟

لو كانت األنظمة العربية تقرأ لما كان هذا حال دولها... لو كانت تطبق ما تقرأ  «
لما كان هذا موقعها من األمم.
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محمد المحفوظ

عبدعلي الغسرة
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إلى الذي مازال قلبه 
متعلقا بإيران

حقائــق العصــر تؤكــد أن الــذي يوالــي غيــر وطنــه ويكــون مع ذلــك البلد 
على طول الخط تقريبا يبقى إلى األبد بدون هوية وانتماء، ألن الصفة 
األساســية لهــذه الثقافــة هي الغربــة التامة عن الوطن شــكال ومضمونا، 
وخيــر مثــال علــى ذلــك هــو من يصــر لغاية اآلن على الســفر إلــى عدونا 
األول وعــدو أشــقائنا “إيــران”، ويصــرف فيهــا مبالــغ وينعــش اقتصادها 
بالرغم من العنصرية والحقد الذي يعامل به هناك والطائفية والرجعية 
وفوق ذلك وهذا األهم سلسلة األعمال التخريبية التي قامت بها عناصر 
مواليــة إليــران في وطننا البحرين وحجم المؤامــرات والتدخالت على 
مر سنوات طويلة، فاإلرهاب اإليراني ضد البحرين في مختلف المواقع 
وأنظارهم الحاقدة علينا ال تتوقف ومع ذلك هناك من ال يزال ينام على 

أسرة فنادقهم ويساهم في دخلهم القومي.
)وزارة الخارجيــة أهابــت بالمواطنيــن عــدم الســفر إلــى كل مــن إيــران 
والعراق في الوقت الراهن، نظًرا لألوضاع غير المســتقرة التي تشــهدها 
المنطقــة والتطــورات الخطيــرة والتهديــدات القائمــة ومــا تحملــه مــن 
مخاطر كبيرة على األمن واالســتقرار، مشــددة على ضرورة أخذ أقصى 

درجات الحيطة والحذر، ودعت الوزارة كل المواطنين المتواجدين في 
إيــران والعــراق إلى ضرورة المغادرة فــوًرا وذلك ضماًنا ألمنهم وحفاًظا 

على سالمتهم(.

توجيهات واضحة من وزارة الخارجية وليست قصاصة صغيرة كما  «
سيتصورها من مازال قلبه متعلقا بإيران ويرى فيها مواطن الجمال، 

إيران أضرت بأمن دول الخليج كثيرا ومخططاتها ال تنتهي والجميع 
يعرف دورها التخريبي، ونعيدها مرة أخرى ونقول من يملك حسا 

وطنيا ال يفكر من األساس في السفر إلى هذا البلد الذي يحاول 
تصفية وطنه ويرسل األسلحة والمتفجرات ويحاربه في العلن، ال أحد 

يستطيع القول “حرية شخصية”، فطالما أنت بحريني وإيران تندفع 
بكل قوة لتخريب بلدك ووصلت جرائمها إلى أقصى مدى فعليك أن 

تصرخ في وجوههم وتتعامل معهم بنفس قسوتهم وحقارتهم تجاه 
بلدك ومجتمعك، عليك أن تتخذ موقفا معاديا إليران مثلما تفعل 

هي في البحرين وفي دول األشقاء. لنرى كيف ستكون النظرة إلى بيان 
وزارة الخارجية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

في ضيافة الماللي
فــي الســابعة مــن مســاء يوم الســبت الماضــي ١١ مايو حطــت الطائــرة األميرية من 
طراز ايرباص في طهران، وتم رصدها من قبل هيئة اإلذاعة البريطانية خالل زيارة 
سرية قام بها تنظيم الحمدين إلى حلفائه الماللي للوقوف إلى جوارهم في المحنة 

الحالية التي يمرون بها في صراعهم مع الواليات المتحدة األميركية. 
فلماذا زار تنظيم الحمدين طهران في هذا التوقيت الذي توشك فيه النار أن تشتعل 
وأن يصــل الصــراع بيــن الواليات المتحدة وإيران إلى حافة الهاوية بعد أن أصبحت 
المنطقــة أشــبه ببرميــل بــارود؟ هل يحاول أن يلعب دور الوســاطة بيــن الدولتين أم 
أن هــذا فــوق قدراتــه ودوره على خريطــة العالم؟ صحيح أنه هو وأســالفه من قبله 
صنعــوا عالقــات صداقــة مــع كل المتناقضــات ومــع كل المتصارعين فــي العالم، فهو 
يقــدم خدماتــه إلســرائيل وفــي نفس الوقــت يقدم الدعــم المــادي واإلعالمي لحركة 

حمــاس، وهــو يقيــم العالقــات الجيــدة مع الواليــات المتحــدة ويقيم عالقــات متينة 
مــع ماللــي إيران ويســتعين بهم علــى بني جلدته من العرب! وهــو يصادق تركيا إلى 

جانب إيران. 

الكل يستخدمه والكل يسحب من تل المال الذي يأتمنه عليه شعبه، لكن  «
كل هذا ال يعني أنه يستطيع في هذا التوقيت أن يلعب أي دور في هذا 

الملف سوى دور ساعي البريد الذي ينقل رسائل بين الطرفين المتصارعين. 
تنظيم الحمدين يريد أن يمر سالما من تلك المهلكة المنتظرة، خصوصا 

أن لديه قاعدتين أميركيتين يمكن إليران توجيه ضربات لهما، لكن المسألة 
 ليست مضمونة على اإلطالق.

ال شيء مضمون على اإلطالق في الخليج إذا اشتعلت النيران.

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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ولكن من يقرأ األبحاث؟! )2(

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عظيم الشكر والتقدير إلى ملك البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وإلــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة، وإلــى ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، وإلى ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وإلى النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، وذلك على 

ما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية واهتمام وهو ما أوصلها لتتبوأ مراكز متطورة ومتقدما في جميع النواحي الرياضية.

جــاء ذلــك خــال الغبقــة الرمضانيــة المميــزة 
أقامهــا اتحــاد كــرة الســلة مســاء أمــس األول 
بفنــدق الريجنســي بحضــور أيمــن المؤيد وزير 
شؤون الشباب والرياضة، واألمين العام للجنة 
األولمبيــة البحرينية محمــد النصف، وعدد من 
كبار الشــخصيات، ولفيف من أســرة كرة السلة 

البحرينية.
وأكد ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة 
أن النجــاح الذي حققه االتحــاد البحريني لكرة 
الســلة في الموســم الماضي جاء بسبب تضافر 
الجهود من الجميع سواء مجلس إدارة االتحاد 
الحكوميــة،  والــوزارات  الوطنيــة  واألنديــة 

إضافة إلى وسائل اإلعام المختلفة.
وأشــاد ســمو الشيخ عيســى بن علي آل خليفة 
األولمبيــة  اللجنــة  لعبتــه  الــذي  الكبيــر  بالــدور 
البحرينيــة ووزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 

ووزارة شــؤون اإلعــام فــي نجاح موســم كرة 
السلة الماضي، معربا سموه عن خالص تقديره 
وأعضــاء  الوطنيــة  األنديــة  لجميــع  وامتنانــه 
األجهــزة الفنيــة واإلدارية والاعبيــن والحكام 
منافســات  طــوال  الكبيــرة  جهودهــم  علــى 

الموسم. 
ونوه ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة 
القطــاع  شــركات  جانــب  مــن  المقــدم  بالدعــم 
الخــاص التــي كانــت شــريكا أساســيا لاتحــاد، 
التطــور  فــي مســيرة  مهــم  دور  لدعمهــا  وكان 

والنماء لاتحاد. 
بــن علــي آل  الشــيخ عيســى  كمــا أشــاد ســمو 
خليفــة بالــدور المؤثر للجماهيــر البحرينية من 
خــال الحضــور الكبيــر بكثافة لتشــجيع فرقها 
الرياضيــة، مؤكــدا ســموه أن الجماهيــر كانــت 
علــى قدر الثقة والمســؤولية والوعي وااللتزام 

بالــروح الرياضيــة والبعــد عن التعصــب، حيث 
قدمــت الجماهيــر أنموذجــا راقيــا فــي مختلف 
ســواء  الموســم  مباريــات  خــال  الماعــب 
محليــا أو حتى على صعيــد مباريات المنتخب 

الوطني.
وجريا على العادة السنوية، قام رئيس االتحاد 
عيســى  الشــيخ  ســمو  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
بــن علــي آل خليفــة بتكريــم عــدد مــن الجهات 
والشــخصيات التــي كان لهــا دور بــارز في دعم 
مســيرة االتحــاد، فضــا عــن الشــخصيات التي 
خدمت وبذلت جهودا كبيرة في خدمة اللعبة.
بــن  محمــد  الشــيخ  بتكريــم  البدايــة  وكانــت 
رياضيــة  كشــخصية  خليفــة  آل  عبدالرحمــن 

مميزة لهذا العام.
وكّرم سموه نادي المنامة بكأس التفوق بعد أن 
احتفــظ بهذه الجائزة؛ لتحقيقه جميع بطوالت 

الفئــات لكرة الســلة في الموســم، حيث اســتلم 
الجائزة سهيل كازروني نائب رئيس النادي.

تكريم الالعبين القدامى والحكام السابقين

الاعبيــن  بعــض  بتكريــم  ســموه  وقــام 
القدامــى والحكام الســابقين، وهــم: جمال 
نبهــان الاعــب الســابق فــي نــادي المحرق، 
نــادي  فــي  الســابق  الاعــب  ســالم  محمــد 
القادســية، إبراهيم علمدار الاعب الســابق 

فــي نــادي المنامــة، شــيخ المدربيــن نجــاح 
ميــاد الاعــب الســابق في النــادي األهلي، 
وكرم ســموه الحكم الســابق فؤاد المرزوق 
الــذي ُيعتبــر مــن الحــكام األوائــل فــي كرة 

السلة بالبحرين.

عرض إنجازات الموسم السالوي

الحفــل عــرض فيلمــا تضمــن  وتضمــن 
التــي  والفعاليــات  األنشــطة  جميــع 

أقامهــا االتحــاد فــي الموســم الرياضــي 
إلــى المســابقات  2019-2018، إضافــة 
الخارجيــة  واإلنجــازات  والمشــاركات 
الوطنيــة  المنتخبــات  صعيــد  علــى 
وكذلــك البطوالت التي حققتها األندية 

المحلية.

 أجواء أسرية

للغبقــة  الســلة  اتحــاد  تنظيــم  ويأتــي 
األســري،  التجمــع  بهــدف  الرمضانيــة؛ 
وتدعيــم أواصــر الترابــط والتآخــي بيــن 
أبنــاء األســرة الواحدة، الســيما وأنه جاء 
الشــهر  بنفحــات  مفعــم  عائلــي  جــو  فــي 
الفضيــل وروحانياتــه الدافئــة، بعيدا عن 
إرهاقات والتزامات العمل، وأشاد الجميع 
الرمضانيــة،  لألمســية  الباهــر  بالتنظيــم 
وقّدمــوا الشــكر الجزيــل لرئيــس االتحاد 
ســمو الشــيخ عيســى بن علــي، على هذه 
اللفتــة الكريمــة، وأعربــوا عــن ســعادتهم 
الغامــرة بالتجمــع الكبيــر الــذي يأتــي في 
والعطــاء  الخيــر  بشــهر  االحتفــاء  إطــار 
والهادفــة إلــى تعزيــز التواصــل والترابط 

بين أبناء كرة السلة.

سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء حضوره الغبقة الرمضانية التحاد كرة السلة

الجميع بــتــضــافــر جــهــود  تــحــقــق  الــمــوســم  نــجــاح  عــلــي:  ــن  بـ عــيــســى  ــخ  ــي ــش ال ــو  ــم س

“السلة” يحتفي بأسرته في غبقة رمضانية مميزة
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خرج فريقا البالد وهابي متعادلين في نهاية الجولة الخامســة لدورة مركز شــباب 
الهملــة لفئــة المتقاعديــن، وبنتيجة ســلبية، بالرغم من كثرة الفرص لــكال الفريقين 

طوال وقت المباراة.

 وقــد بدأ فريق هابي المباراة بطريقة 
هجومية من أجل تسجيل هدف مبكر 
ووضــع قدًما له بالــدور نصف النهائي 
مصيريــة  تعتبــر  المبــاراة  أن  خاصــة 
لكا الفريقين فالخسارة تؤكد خروج 
أحدهمــا مــن دائرة المنافســة وتوديع 

البطولــة، وقــد أضــاع مهاجمــو هابــي 
عــن  المحققــة  الفــرص  مــن  الكثيــر 
طريق المهاجم الضخم صاحب القدم 
القوية علي حسن العقيد، فيما طالب 
هابي بضربة جزاء لم يحتسبها حكم 
العبــي  اعتقــاد  مــن  بالرغــم  المبــاراة 
هابــي بصحتها تماًما، لينتهي الشــوط 

األول بنتيجة بالتعادل السلبي.
أكثــر  الثانــي  الشــوط  البــاد  ليبــدأ   
قــوة وتنظيًمــا وشــكل ضغًطــا كبيــًرا 
علــى مرمى هابي خاصــة بعد دخول 
مبــارك،  جعفــر  هجماتــه  مهنــدس 
حيــث ســّدد كرة جميلة نحــو المرمى 
واعتقــد الجميع بوجود هدف إال أنها 

ارتطمــت بــرأس مهاجــم البــاد الــذي 
أخرجهــا مــن مرمــى هابــي، ليواصــل 
البــاد ضغطــه المســتمر علــى حارس 
هابي، وهو ما دفع العبو هابي لتعمد 
الخشــونة ضــد العبــي البــاد، خاصة 
بعــد نفــاد المخــزون اللياقــي لاعبــي 

هابــي، وســيطرة الباد ســيطرة تامة 
علــى مجريــات الشــوط الثانــي ولكن 
دون فاعليــة، حيــث تفّنن العبوه في 
إضاعــة الفــرص أمــام مرمــى هابــي، 
الســلبي  بالتعــادل  المبــاراة  لتنتهــي 
ويتأهــل الفريقــان إلى الــدورة نصف 

النهائــي، خاصــة بعــد خســارة فريــق 
نعمانكــو  أمــام  اللقــب  حامــل  األيــام 
حيث ساعدت هذه النتيجة الفريقين 
النهائــي  نصــف  للــدور  التأهــل  فــي 
مبــاراة  وســتقام  المتقاعديــن،  لفئــة 
النصــف نهائــي يــوم الخميــس القادم 

لتحديــد  2019م  23مايــو  الموافــق 
هويــة الفريــق الثاني الصاعــد لنهائي 
المتأهــل  نعمانكــو  مــع  المتقاعديــن 
األول للنهائــي. صــرح بذلــك إبراهيــم 
عبدهللا أمين الســر ورئيس العاقات 

العامة بالمركز.

اللجنة اإلعالمية

تأهل “البالد” و “هابي” لنصف نهائي المتقاعدين

لقطات من متقاعدي الهملة الكروية فريق البالد المرشح األقوى

... وسموه يكرم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بكأس شخصية العام

“أحمر اليد” يبدأ اإلعداد لكأس العالم للشباب
ــر تـــــدريـــــبـــــي فــــــي مــصــر ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ غــــــــــًدا قـــــرعـــــة الـــــمـــــونـــــديـــــال وم

بــدأ المــدرب اآليســلندي جوهانســون مهمــة اإلشــراف الفنــي علــى منتخبــي الناشــئين والشــباب 
لكــرة اليــد فــور وصوله المملكة يوم الســبت الماضي ضمــن التحضيرات التــي يجريها المنتخبان 

للمشاركة في نهائيات كأس العالم بإسبانيا ومقدونيا.

وأشــرف المــدرب اآليســلندي علــى التدريبات 
الفنيــة لمنتخــب الشــباب الــى جانــب المــدرب 
القــاف  أميــن  ومســاعده  عبــاس  ابراهيــم 
وبحضــور اختصاصي العــاج الطبيعي محمد 
منصــور، فــي التدريبــات اليوميــة التــي تقــام 
علــى صالــة نــادي أم الحصــم علــى أن تســتمر 
التدريبات الى حين إقامة المعســكر التدريبي 
قبــل النهائيــات التــي ســتقام فــي أســبانيا في 

الفترة من 16 – 28 يوليو المقبل.
من جانبه، كشــف عضــو مجلس إدارة االتحاد 
رئيــس لجنــة المنتخبــات إســماعيل باقــر عــن 
الموافقــة علــى الدعــوة الرســمية التــي تلقاها 
االتحاد بإقامة معســكر تدريبي في جمهورية 
مصــر العربية الشــهر المقبل، وقــال إن الفريق 
سيلعب خال المعسكر أربع مباريات ودية مع 

المنتخــب المصــري وأحد المنتخبــات المنتظر 
تواجدها في القاهرة في الفترة ذاتها.

وأضاف باقر أن الترتيبات جارية لتأمين أكبر 
عــدد من المباريــات الودية في الفترة المقبلة؛ 
أكبــر مــن جانــب  التعــرف بصــورة  مــن أجــل 
المــدرب اآليســلندي على مســتويات الاعبين 
والوصــول الى القائمة النهائية التي ستشــارك 

في النهائيات.
الشــباب  لمنتخــب  األوليــة  القائمــة  أن  يذكــر 
ضمــت 23 العبــا، وهــم: عبــدهللا علــي، مهــدي 
علــي ) االتحــاد( ناصــر علــي، محمــود حســين، 
حسين النجار، يوسف يعقوب ) األهلي(، حسن 
ميــرزا، أحمد حســين، محمد عيــد ) التضامن(، 
عمــران الحلواجي، أحمد زهير ) الدير(، قاســم 
عقيــل، أحمد جال، عبــدهللا الزيمور، مجتبى 

قاســم  الشــباب(،   ( خميــس  جاســم  الزيمــور، 
الشــويخ، قاســم قمبــر، مؤيد شــعيب ) باربار(، 
حســين محفــوظ، محمد حبيــب، محمد هاني 

وأحمد الغزال ) توبلي(.
العالــم  كأس  قرعــة  تقــام  أن  المنتظــر  ومــن 
للشــباب يــوم غــٍد الثاثــاء وفــق ما أعلــن عنه 

تصنيفــه  وبعــد  اليــد  لكــرة  الدولــي  االتحــاد 
المنتخبــات المشــاركة إلــى ســتة مســتويات، 

وتــم وضــع منتخبنــا فــي التنصيــف الخامــس 
حســب نتائجــه فــي المشــاركات األخيــرة إلى 

جانــب منتخبــات الدنمــارك وكوريــا الجنوبية 
واليابان.

اللجنة اإلعالمية

منتخب الشباب لكرة اليد

المدرب اآليسنلدي جوهانسون
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بطولة دمستان للطائرة

انطلقــت مســاء الجمعــة بطولــة دمســتان 
نســختها  فــي  الرمضانيــة  الطائــرة  لكــرة 
الثانية التي ينظمها مركز شــباب دمســتان 
النائــب  مــن  برعايــة  والرياضــي  الثقافــي 

أحمد الدمستاني.
 ويشــارك فــي البطولــة ســتة فــرق وهــي 
 ،1 وأوڤرلــود  الريــف،  وســاحل  اللــوزي، 
وشــباب  الليــل،  ووحــوش   ،2 وأوڤرلــود 

صدد.
لقــاءات،  ثــاث  بإقامــة  البطولــة  وبــدأت 
حيــث جمــع اللقــاء األول وحــوش الليــل 
وأوڤرلــود 2 وانتهــى بفــوز وحــوش الليــل 
بشــوطين دون مقابــل، فيمــا أقيــم اللقــاء 
الريــف  وســاحل   1 أوڤرلــود  بيــن  الثانــي 
وانتهى بفوز ســاحل الريف بشوطين دون 
مقابــل، وجمــع اللقــاء الثالــث شــباب صدد 
مقابــل  دون  بشــوطين  وانتهــى  واللــوزي 

لصالح فريق اللوزي.

اللجنة اإلعالمية

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

نهاية الجولة 
الخامسة لدورة 

مركز شباب 
الهملة



بناًء على طلب االتحاد الدولي للكرة الطائرة )FIVB(، يعلن االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة عن تأجيل قرعة بطولة العالم تحت 21 عاًما التي ستحتضنها 
مملكــة البحريــن خــال الفتــرة مــن 18 لغايــة 27 يوليــو الجــاري بمشــاركة 16 

منتخًبا من مختلف دول العالم.

مراســم  تقــام  أن  المقــّرر  مــن  وكان   
 20 االثنيــن  اليــوم  القرعــة  ســحب 
مايــو الجــاري بفنــدق “جلــف كــورت”، 
قبــل أن يتــم تأجيــل مراســم ســحب 
بتاريــخ  جديــد  موعــد  إلــى  القرعــة 
طلــب  علــى  بنــاء  المقبــل  يونيــو   2

لعــدم  نظــًرا  وذلــك  الدولــي  االتحــاد 
إلــى  المتأهلــة  المنتخبــات  اكتمــال 
بطولــة العالــم مــن التصفيــات، وتبقي 
أربعــة منتخبــات لــم تحســم هويتهــم 
إال خــال األســبوعين القادميــن، ممــا 
ترّتب عليه تأجيل موعد القرعة وفًقا 

لطلب االتحاد الدولي الذي وافق على 
الموعــد الجديــد المقترح مــن االتحاد 
البحرينــي والــذي يصــادف يوم األحد 

الموافق 2 يونيو المقبل.
 صــرح بذلك أمين عــام االتحاد، مدير 

البطولة فراس جواد الحلواجي.

الجنســية  لشــئون  الداخليــة  وزارة  وكيــل  رعايــة  تحــت 
بــن خليفــة آل خليفــة،  والجــوازات واإلقامــة الشــيخ راشــد 
نّظمت شئون الجنسية والجوازات واإلقامة بطولة كرة القدم 
الرمضانية لمنتسبيها في ملعب نادي ضباط األمن العام على 

مدى ثاثة أيام، وذلك بمشاركة ثمانية فرق من إداراتها.
 وفــي المبــاراة النهائية، فاز فريق شــعبة جوازات المطار على 
فريــق شــعبة جوازات جســر الملك فهد بهدفيــن مقابل هدف، 
وحصــل الاعــب عبدالرحمــن مبارك على جائــزة أفضل العب 

ويوسف بوحاجيه على جائزة أفضل حارس مرمى.
 وبهــذه المناســبة، تتقــّدم إدارة شــئون الجنســية والجــوازات 
واإلقامــة بالشــكر لــإدارات األخــرى التي ســاهمت في إنجاح 

الفعاليــة وإلــى جميع الفرق المشــاركة في الــدورة على األداء 
الفنــي الرفيــع والــروح الرياضيــة التــي تميز بهــا الاعبون في 

هذه البطولة.

ختام بطولة “الجنسية والجوازات”تأجيل قرعة بطولة العالم للطائرة

اختتمــت مســاء أمــس األول بطولــة مركــز شــباب القادســية الرمضانيــة الســابعة لكــرة الســلة، بإقامة 
المبــاراة النهائيــة للبطولــة التــي جمعــت بيــن فريقــي مركــز شــباب القادســية و”6 ســينز”، علــى الصالــة 

الرياضية للمركز.

 واســتطاع فريق مركز شباب القادسية المدجج بنجوم 
لعبــة كــرة الســلة مــن تحقيــق لقــب البطولة، بعــد تفوقه 
النهائيــة  المبــاراة  فــي  “6 ســينز”  علــى منافســه فريــق 

بنتيجة 83/68.

 وجــاء تتويــج فريــق مركز القادســية باللقب مســتحقا، 
عطفــا علــى األداء المميــز الــذي قدمــه الفريــق طــوال 
مشــواره فــي البطولــة بقيــادة عبدالرحمن غالــي، محمد 

أمير ويونس كويد ومحمد مجيد. 

 وعقــب اللقــاء، تــم تكريــم فريق القادســية بكأس 
البطولــة وتســلم العبوه كؤوس تذكاريــة، فيما تم 
تكريم فريق “6 سينز” بكأس المركز الثاني وتسلم 
العبــوه كــؤوس تذكاريــة، كمــا تــم تكريــم حكمــي 
عبــاس،  وعمــاد  عبدالحســين  عبدالرضــا  المبــاراة 

وتكريم اللجنة المنظمة. 
 وشــارك فــي البطولــة التي تقــام للعام الســابع على 
8 فــرق وزعــت علــى مجموعتيــن،  التوالــي، نحــو 

وتضــم المجموعــة األولــى فــرق: مركــز القادســية، 
صقــور البحرين، المحرق دراغون، شــباب البحرين، 
تلغــراف،  فــرق:  الثانيــة  المجموعــة  ضمــت  فيمــا 
هوبس، فريق سيكس سانس وفريق بانك سموراو.
وتم إطاق اسم المرحوم عبدالرحمن اللظي على 
البطولــة تخليــًدا لذكــراه ولدعمــه نادي القادســية، 
كما تم إطاق اسم المرحوم على الصالة الرياضية 

للنادي، ومجلس النادي.

ــة ــ ــع ــ ــاب ــ ــس ــ ــة ال ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــب الـ ــ ــقـ ــ ــق لـ ــ ــق ــ ــح ــ ــز الـــــقـــــادســـــيـــــة ي ــ ــ ــرك ــ ــ م

ختام ناجح لبطولة القادسية لكرة السلة
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تكريم حكام المباراة النهائية 

تكريم عبدالرحمن غالي بجائزة أطول العب في البطولة

تتويج فريق “6 سينز” بالمركز الثاني تتويج فريق القادسية بالمركز األول 

“الـدروع الملكيــة” يتــأهــل للــدور الثــانــي
ــة ــ ــروي ــ ــك ــ ــة الــــضــــبــــاط ال ــولـ ــطـ ــبـ ــة لـ ــ ــث ــ ــال ــ ــث ــ ــن لــــــقــــــاءات الــــجــــولــــة ال ــ ــم ــ ض

واصــل فريــق الــدروع الملكيــة تألقــه فــي منافســات البطولــة الرمضانيــة لكرة 
القــدم للضبــاط الرابعــة بفوزه على فريق الخدمات الطبيــة الملكية بنتيجة 4 - 
0، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة، والتي جرت 

مساء يوم السبت 18 مايو 2019م.

 حيــث تقــام هــذه البطولــة تحــت رعاية 
ســمو النقيــب الشــيخ محمــد بــن ســلمان 
آل خليفــة بالمدفعية الملكية على ملعب 
المدفعيــة الملكيــة. وقــد أحــرز األهداف 
عبدالرحمــن حميــدان هدفيــن،  الاعــب 
والاعــب محمد الخاطر هدف، والاعب 
هــدف،  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  عبــدهللا 
وحقــق لقــب أفضــل العــب فــي المبــاراة 

العب الدروع الملكية رياض الخاطر.
 فيمــا تعــادل فــي المبــاراة األولــى ضمن 
نفــس المجموعة فريقي وحــدة الصيانة 
الفنيــة الملكية مع فريق وحدة الشــرطة 

العســكرية الملكيــة بنتيجــة 5 مقابــل 5 
أهــداف لــكا الفريقيــن، وأحــرز أهــداف 
الصيانــة الفنيــة الاعــب اســامة بومطيع 
هدفيــن، والاعــب عبداللطيــف شــويطر 
هدفين، والاعب راشــد الســبيعي هدف 
واحــد، فيما أحرز أهداف فريق الشــرطة 
العسكرية الملكية، الاعب محمد جاسم 
4 أهــداف والــذي فاز بلقــب أفضل العب 
فــي المبــاراة، والاعــب محمد الســبيعي 

هدف واحد.
الــدروع  فريــق  رفــع  النتيجــة،  وبهــذه   
رصيــده إلى 9 نقاط متصــدًرا المجموعة 

فريــق  الثانــي  المركــز  فــي  الثالثــة، 
 4 برصيــد  الملكيــة  الطبيــة  الخدمــات 
نقــاط، وفــي المركــز الثالــث فريق وحدة 
الصيانــة الفنيــة الملكية برصيد نقطتين، 

والرابع فريق وحدة الشــرطة العســكرية 
الملكية برصيد نقطة واحدة.

يلتقــي كل  الثانــي  للــدور  التأهــل  وبعــد 
فريــق  مــع  الملكــي  الحــرس  فريــق  مــن 

تمــام  فــي  الملكيــة  الطبيــة  الخدمــات 
الســاعة التاســعة مســاء، وتليها مباشــرة 
فريــق  يلتقــي  حيــث  الثانيــة،  المبــاراة 
الــدروع الملكيــة صاحــب لقــب النســخة 

الثالثة مع فريق هندسة الميدان الملكية 
في تمام الســاعة العاشــرة مســاء، وذلك 
يــوم الثاثــاء القــادم الموافــق 21 مايــو 

2019م.
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قــال عضــو مجلــس إدارة نادي النصر، مدير النشــاط الرياضي أســامة حمــاد أن انتخابات 
النادي للدورة الجديدة ستقام خال العام القادم 2020 وذلك بعد استكمال أربع سنوات 

على المجلس الحالي برئاسة أمير عطية.

وكشــف حمــاد لـــ “البــاد ســبورت” عــن عــدم 
فــي  اإلداري  العمــل  مواصلــة  فــي  رغبتــه 
النــادي والترشــح من جديــد لمجلس اإلدارة 
فــي االنتخابــات القادمــة، مرجعــا ذلــك إلــى 
لــه  حجــم الضغــوط والتعــب الــذي تعــرض 
جراء العمل التطوعي في النادي في الفترة 

الماضية.
وأضــاف “العمــل التطوعــي متعــب ومرهــق، 
ومــا بيــن مشــاغل الحيــاة وظــروف العمــل 
واألســرة، فإننــي أفضل االبتعاد فــي الدورة 
االنتخابيــة القادمــة وعــدم الترشــح مجــددا 
للنــادي مــن وقتــي وجهــدي  بعدمــا قدمــت 

خال المرحلة الماضية..”.

جديــدة  دمــاء  دخــول  أهميــة  حمــاد  وأكــد 
مــن  الشــباب  وانخــراط  اإلدارة  بمجلــس 
الوجــوه الجديدة في النادي للعمل بمختلف 
المواقع الستكمال مسيرة النصر والمحافظة 
علــى اإلنجــازات والمكتســبات التــي حققهــا 
النادي منذ تأسيســه، مشــيرا إلى أن التغيير 
ســنة الحيــاة والبــد من الدفــع بمجموعة من 
الكوادر الشــابة؛ لمواصلة المســيرة وإحداث 

التغيير المنشود.
ولــدى ســؤالنا ايــاه عــن موقفــه من الترشــح 
أي مرشــحين جــدد  تقــدم  عــدم  فــي حــال 
الســتكمال النصــاب بمجلــس اإلدارة، أجــاب 
“هــذه هي المشــكلة التي نعانــي منها، فهناك 

عــزوف كبيــر عــن العمــل التطوعي مــن قبل 
أبنــاء المنطقــة، وفــي حــال لــم يتقــدم أحدا 
فلكل حادث حديث وربما أكون مجبرا على 
القبــول والترشــح من جديد رغــم أنني اريد 

االبتعاد..”.
يذكــر أن مجلــس إدارة نــادي النصــر يضــم 
كا من أســامة حماد، علــي المعلم، مصطفى 
خليــل، ســعيد إبراهيــم، عبــدهللا الجزيــري، 
محمد طاهر، محمد عبدالهادي وخالد هال.

الرمضانيــة  الذهبــي  النســر  نــادي  لبطولــة  المنظمــة  اللجنــة  حــّددت 
الرابعة لكرة القدم مساء يوم الخميس المقبل موعًدا إلقامة المباراة 
النهائيــة للبطولــة التــي ُتقــام برعايــة  رئيــس االتحــاد البحريني لكرة 
القــدم الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفــة، وذلك بعــد أن تحدد طرفا 

النهائي عبر مباراتي نصف النهائي اللتين أقيمتا الليلة الماضية.
علًمــا أن دور الثمانيــة كان قــد أقيــم مســاء الســبت وأســفر عــن فــوز 
الحــرم علــى التعــاون بــركات الترجيــح إثــر انتهــاء الوقــت األصلــي 
بالتعــادل بهــدف لــكا الفريقين، بينما قــدم فريق بلوغرانــا أداًء الفًتا 
وانتــزع الفــوز مــن إثمــار بثاثة أهــداف لهدفين، وكذلــك أبدع نجوم 
عــذاري وتغلبــوا بصعوبــة بالغــة بخمســة أهــداف ألربعــة علــى مركــز 
شــباب الحجــر والقــدم بعد مبــاراة ماراثونية، في حيــن كان المتأهل 
الرابــع هــو فريــق نظــارات عمــار حامل اللقب إثــر التغلــب على فريق 
خدمــات لــؤي للســيارات، ليكــون المتأهلــون للرباعــي هــم متصــدرو 
المجموعات األربع في الدور التمهيدي، وقد التقى في نصف النهائي 
الليلــة الماضيــة الحــرم مــع عــذاري، وكذلــك بلوغرانــا مــع نظــارات 
عمــار، أدار مباريــات دور الثمانيــة خليــل إبراهيــم وعبدالناصر حميد 

وســليمان محمد عمر، وراقبها عيســى الدوســري ومحمــد عبدالرزاق 
والتغطية اإلعامية ألنور حياة ويوسف حياة وعيسى الدوسري.

 وتــم اختيــار نجــوم دور الثمانية وهم غانم مســعد من فريق الحرم، 
أحمد إبراهيم من عذاري، جمال يوسف من بلوغرانا وصادق مفتاح 
مــن نظــارات عمــار، وتــم تكريمهــم برعايــة مفروشــات أحمد شــريف 
بحضــور رئيــس اللجنــة المنظمــة عمــران النجــداوي وعضــو اللجنــة 

محمد عبدالرزاق والنجم الدولس السابق حمد محمد.

أسامة حماد

لقطات لتكريم نجوم المباريات

ــل ــب ــق ــم ــام ال ــ ــعـ ــ ــات الـــــنـــــادي الـ ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ بيـــن “الحـــرم” و“بلوغرانـــا”... وبرعايـــة اتحـــاد الكـــرةان

الخميس نهائي بطولة النسر الذهبيحمــاد: ســأبتعــد عــن النصــر

حسن علي



 ،3x3 المركز األول في منافسات النسخة الثانية من مسابقة كرة السلة Triple Threat حقق فريق
والتي أقيمت مساء يوم الخميس الماضي بنادي الرفاع تحت رعاية الشيخة حصة بنت خالد آل 
خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية رئيســة اللجنة النســائية باالتحاد البحريني 

لكرة القدم وضمن الفعاليات الرياضية التي تنظمها شركة أنجل لتنظيم الفعاليات الرياضية.
في  تــغــلــب  قــد   Triple Threat فــريــق  ــان  وكــ
قاتلة  بثالثية  ألبا  فريق  على  النهائية  المباراة 
فـــي الـــوقـــت االضـــافـــي، وشـــهـــدت الــمــبــاريــات 
ــالتــي أظــهــرن  ــا بــيــن الــالعــبــات ال تــنــافــًســا قــوًي
األخيرة  الكلمة  وكانت  رائعة،  فنية  مستويات 
لالعبات تربل ثريت الالتي تمكن من الوصول 
وتمكنت  المسابقة،  بلقب  والتحليق  للنهائي 
العــبــة الــفــريــق زهـــراء مــنــذر مــن تحقيق لقب 
في  نقطة   23 تسجيلها  بعد  البطولة  هـــداف 
نـــور كومبار  الــالعــبــة  6 مــبــاريــات، واخــتــريــت 
أفضل العبة مؤثرة بالبطولة، وبلغ عدد الفرق 
العبة   50 الالعبات  وعــدد  فريق   13 المشاركة 

وبلغ عدد المباريات 23 مباراة.
وتعتبر هذه البطولة هي أول بطولة لكرة السلة 
السلة  لــكــرة  أنــجــل  لجنة  إشـــراف  تحت  تــقــام 
وبالتعاون مع شركة بروفنت ميديا، وتختص 
بكرة  المتعلقة  األنشطة  بجميع  اللجنة  هــذه 
السلة في بطوالت أنجل، وتضم في عضويتها 
علي  السيد  للجنة،  رئيًسا  حسين  نــور  من  كال 
تقوي  محمود  الفنية،  للجنة  رئيسا  الموسوي 

رئيسا للجنة اإلدارية.
رغــم ضيق  بأنه  نــور حسين  من جانبه، صــرح 
الوقت إال أن البطولة كانت ناجحة على جميع 
التي  الرئيسة  الفرق  حضور  إن  إذ  المقاييس، 

تــشــارك دومــا فــي بــطــوالت الــســيــدات ومعظم 
البطولة  نجمات منتخب السيدات شاركن في 
وحرص  أهميتها  وتأكيد  نجاح  ذاتــه  بحد  هو 

اللقب  على  والــتــنــافــس  بالمشاركة  الــالعــبــات 
والمراكز األولى.

وأكد رئيس اللجنة الفنية السيد علي الموسوي 

والحاصل على العديد من الشهادات المختصة 
رفــع  فــي  ســاهــمــت  الــبــطــولــة  ــذه  هـ أن  باللعبة 
التصنيف الدولي للبحرين في لعبة كرة السلة 
الــمــشــاركــات  الــالعــبــات  تصنيف  وأيـــًضـــا   3x3
ــي لكرة  ــدول ال لــالتــحــاد  الــرســمــي  الــمــوقــع  على 
السلة، وهو جانب تطويري مهم لهذه الرياضة 

وممارساتها.
رئيس اللجنة اإلدارية بلجنة أنجل لكرة السلة 
محمود تــقــوي قــال إنــهــم بــصــدد رفــع مستوى 
الــتــحــدي فــي هــذا الــمــجــال، ولــن نقتصر على 
إلقامة  جدًيا  نفكر  إننا  إذ  المصغرة،  البطوالت 
بطوالت كبيرة ودولية لدعم الرياضة النسائية 
كرة  بلعبة  تتعلق  مختلفة  نشاطات  وابــتــكــار 
المجال  هذا  في  انجل سباقة  السلة وستكون 

في المستقبل القريب.
السلة  كــرة  لجنة  رئيس  حسين  نــور  وتقدمت 
باسمها وباسم أعضاء اللجنة الشكر واالمتنان 

الجزيلين في المقام األول للشيخة حصة بنت 
للبطولة  الكريمة  آل خليفة على رعايتها  خالد 
ودعمها الدائم والمتواصل لفعاليات أنجل األمر 
الجميع،  لــه  يسعى  ــذي  ال النجاح  يحقق  ــذي  ال
المحميد  مــي  البطولة  لمديرة  الشكر  واصــلــة 
التي تبذل جهودا كبيرة إلقامة هذه البطوالت 
في مختلف الرياضات بأفكار متميزة ومعظمها 

يكون ريعها لصالح األعمال الخيرية.
األولى  بالمراكز  الفائزة  الفرق  تتويج  وسيتم 
يوم الثالثاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري 
مــع خــتــام بــطــولــة كـــرة الــقــدم لــلــصــاالت، التي 
 27 والثالثاء  االثنين  يومي  منافساتها  ستقام 
نادي  صالة  وعلى  الجاري  مايو  شهر  من  و28 
للفرق  مفتوح  التسجيل  وبــاب  أيــًضــا،  الــرفــاع 
في  والتسجيل  بالمشاركة  الراغبة  النسائية 
هذه المسابقة، إذ باإلمكان التواصل عبر البريد 

.)info@angel.bh.com( اإللكتروني الرسمي
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ــت خـــالـــد ــنـ ــة بـ ــصـ ــة وبــــرعــــايــــة حـ ــيـ ــانـ ــضـ ــرمـ ــل الـ ــ ــج ــ ــي أن ــالـ ــيـ ــن لـ ــمـ ضـ

“Triple Threat” يحقق لقب “3X3” للسلة

sports@albiladpress.com

جــّدد النــادي األهلــي ثقتــه بالمــدرب الوطنــي رضــا علــي لقيــادة الفريــق األول للكــرة 
الطائرة في الموســم المقبل 2019/2020 بعدما نجح مع “النســور” في تحقيق بطولة 

كأس سمو ولي العهد في الموسم المنصرم.

 وتوّصل األهلي مع رضا علي إلى اتفاق نهائي 
اإلعالم  لوسائل  المدرب  تقديم  إال  يتبق  ولم 
حيث  الطرفين،  بين  الرسمي  العقد  وإبـــرام 
الفني ومواصلة  االستقرار  إلى  النادي  يسعى 

علي  رضــا  القدير  الــمــدرب  بقيادة  النجاحات 
والذي سبق له أن حقق مع الفريق العديد من 

البطوالت المحلية والخارجية.
يحتفظ  التي  ــى  األول المرة  هي  تكون  وربما 

ــمــدرب لــلــمــوســم الــثــانــي على  ــي ب فــيــهــا األهــل
الرابعة  التجربة هي  التوالي.  وستكون هذه 
الذي سبق وأن  للمدرب رضا علي مع األهلي 
درب الفريق في موسم 2009-2008، وساهم 
آنذاك في وصول الفريق إلى المباراة النهائية 
المحرق  أمــام  خسرها  لكنه  الــدوري  لمسابقة 
 2016/2017 الفريق في موسم  3/2، كما قاد 
ولي  سمو  كــأس  بطولة  تحقيق  فــي  ونــجــح 

كأس  وبطولة  العربية  األندية  وبطولة  العهد 
االتحاد ووصافة بطولة الدوري، دون أن يتم 
التجديد له، ليتجه لتدريب نادي شباب أهلي 
الموسم  عــاد  حتى  التالي،  الموسم  في  دبــي 
الماضي للنسور وقادهم لتحقيق بطولة أغلى 

الكؤوس.
ــد األنــديــة  ــا عــلــي عــرًضــا مــن أحـ وتــلــقــى رضـ

رضا علياإلماراتية لكنه فّضل البقاء مع األهلي.

األهلــي يجـــّدد للمــدرب رضــا علــي
ــي ــوال ــت ــى ال ــل ــم الـــثـــانـــي ع ــوس ــم ــل ــرة ل ــائـ ــطـ لـــقـــيـــادة فـــريـــق الـ

وكاالتاللجنة اإلعالمية

أعلن االتحاد البحريني لكرة اليد عن القائمة األولية للمنتخب 
التصفيات  فــي  لــلــمــشــاركــة  يستعد  والــــذي  لــلــرجــال  األول 
الــدوحــة  القطرية  العاصمة  فــي  إقامتها  المزمع  اآلســيــويــة 

منتصف أكتوبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد اليابان 2020.
عبدالحسين،  محمد  وهــم:  العًبا،   20 األولية  القائمة  وتضم 
حسن شهاب، محمد ميرزا، علي عيد، حسين الصياد، مهدي 
سعد، بالل بشام، علي ميرزا )النجمة(، محمد حبيب، عيسى 
خلف، أحمد المقابي، أحمد موسى ) باربار(، حسن السماهيجي، 
علي عبدالقادر)األهلي(، جاسم السالطنة )الوحدة السعودي(، 
)الشباب(، أحمد حسين، حسن  الزيمور  أحمد جالل، عبدهللا 

ميرزا )التضامن(، حسين محفوظ )توبلي(.
 وأكد عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة المنتخبات إسماعيل 
باقر أن المدرب استعان بعدد من العناصر الشابة في القائمة، 
التي  اإلصــابــات  بسبب  الالعبين  بعض  يستدع  لــم  أنــه  كما 
للعالج،  طويلة  فترة  إلــى  تحتاج  التي  مــؤخــًرا  بهم  لحقت 
يوليو  شهر  منتصف  في  سيكون  األول  التجمع  أن  مشيًرا 

المقبل مع وصول المدرب واكتمال الجهاز الفني للمنتخب.
القادمة  االستحقاقات  من  العديد  األول  المنتخب  وتنتظر 
البطولة  ثم  ومن  أكتوبر،  في  األولمبية  التصفيات  من  بدء 
اآلسيوية للرجال والتي تقام في شهر يناير من العام القادم 
والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021 في جمهورية مصر 

العربية.

أعلنــت اللجنــة المنظمــة لبطولــة أمــم إفريقيــا 2019، عــن تميمــة وشــعار 
البطولــة القاريــة التــي تســتضيفها مصــر في الفتــرة بين 21 يونيــو إلى 19 

يوليو المقبل.

وظهرت التميمة على شكل شخص 
فــرعــونــي كما  غــطــاء رأس  ــرتــدي  ي
الكامل،  مصر  منتخب  طاقم  ارتدى 
األبيض  والشورت  األحمر  بالقميص 
خريطة  وظهرت  األسود،  والجورب 

قارة إفريقيا على قميص التميمة.
مقطع  عبر  المنظمة  اللجنة  وأعلنت 
البطولة  وشعار  التميمة  عن  فيديو 
والـــــذي تـــم تــصــمــيــمــه فـــي أوروبـــــا، 
بــحــســب تــصــريــحــات مــحــمــد فضل 

مدير اللجنة المنظمة.
ــان هـــذا الــشــعــار قــد تــم تسريبه  وكـ

إال أن محمد فضل  لوسائل اإلعــالم 
على  التعليق  رفــض  البطولة  مدير 

هذا األمر.
للبطولة  المنظمة  اللجنة  وواجــهــت 
انتقادات الذعة بسبب تأخر اإلعالن 

عن تميمة البطولة القارية.
اللجنة  أطلقت  اآلخــر،  الجانب  على 
“تذكرتي”  تطبيق  للبطولة  المنظمة 
األمم  بطولة  تذاكر  حجز  في  للبدء 
ــراج بــطــاقــة  ــخــ ــتــ ــة، واســ ــيـ ــقـ ــريـ اإلفـ

المشجعين.
الــتــذاكــر  حــجــز  أن  اللجنة  وأعــلــنــت 

متاح حالًيا، عبر الدخول على موقع 
 )www.tazkarti.com( “تــذكــرتــي” 
على  للحصول  التسجيل  واخــتــيــار 
المستخدم  ليدخل  المشجع  بطاقة 
المطلوبة  الشخصية  بياناته  جميع 
مراجعة  بعد  موافقة  على  ويحصل 

تلك البيانات.

منتخبنا الوطني لكرة اليد

تطبيق “تذكرتي” للبدء باســتخراج بطاقة المشــجعيناستعداًدا للتصفيات اآلسيوية المؤهلة ألولمبياد اليابان

تميمة مصر في بطولة أمم إفريقيااتحاد اليد يعلن عن قائمة منتخب الرجال
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األلعاب اإللكترونية تدخل مراحلها النهائية
ــي ــبـ ــعـ ــشـ ضــــمــــن مـــــهـــــرجـــــان نـــــاصـــــر بــــــن حــــمــــد الـــــرمـــــضـــــانـــــي الـ

دخلــت األلعــاب اإللكترونيــة فــي مهرجــان ناصر بــن حمــد الرمضاني الشــعبي مراحلها 
النهائية بتأهل 740 مشــاركا من أصل 2900 مشــاركا دخلوا المرحلة التمهيدية األولى 

في األلعاب اإللكترونية الثالث.

 ويــقــام مــهــرجــان نــاصــر بــن حــمــد الــرمــضــانــي 
الموروث  رياضات  لجنة  من  بتنظيم  الشعبي 
البحرينية  األولمبية  للجنة  التابعة  الشعبي 
وبــمــجــمــوع 
ئز  جوا

حيث  أمــيــركــي،  دوالر  ــف  ألـ  200 ــى  إلـ يــصــل 
ــاب هـــي الــكــيــرم  ــعـ يــشــمــل عــلــى عــــدد مـــن األلـ
الدومينو  الشطرنج،  الدامة،  وزوجــي(،  )فــردي 
الهاند،  “بوستة”،  سداسي  الكوت  “الــدومــنــة”، 
السجن “لودو”، إضافة إلى األلعاب اإللكترونية 
السلة  وكـــرة  “فــيــفــا”  الــقــدم  كــرة  فــي  المتمثلة 
“NBA2K19 “ والببجي التي تعد األكثر شعبية 

بين كل األلعاب اإللكترونية والشعبية.
لــأدوار  فريًقا   120 تأهل  الببجي  لعبة  وفــي 
األولــى  جائزتها  تبلغ  التي  للمسابقة  النهائية 
ــي أكــبــر جــائــزة  5000 ديــنــار بــحــريــنــي، وهـ
كل  يضم  حيث  المهرجان،  ألعاب  جميع  في 
فريق أربعة أشخاص، فيما تأهل 130 مشاركا 

 ”NBA2K19“ اإللكترونية  السلة  كرة  لعبة  في 
ومــثــلــهــم فـــي لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم اإللــكــتــرونــيــة 
“19FIFA” للدور النهائي للمسابقتين التي تبلغ 
جائزة المركز األول في كل منهما 1500 دينار 

بحريني.
اإللكترونية  للمسابقات  النهائية  األدوار  وتقام 

يستمر  والــذي  للمهرجان،  المقبلة  األيــام  خالل 
حتى التاسع من شهر رمضان، حيث ستختتم 
الشهر  مــن  عشر  الــثــامــن  يــوم  فــي  المسابقات 
اليوم  الفائزين في  الكريم، على أن يتم تتوج 

األخير للمهرجان الذي يقام للمرة األولى.
ــيــة، انــتــهــت  ــشــعــب ــاب ال ــعــ ــ ــلـــى صــعــيــد األل  وعـ

المنافسات في لعبة الكيرم بنظام الزوجي، كما 
انتهت منافسات لعبة الدامة بالنظام البحريني، 
إضافة إلى منافسات لعبة الشطرنج الخاطف. 
 وفي لعبة السجن “لودو” تأهل للجولة الثالثة 
بنظام  يتنافسون  حيث  فريقا،   40 والنهائية 

إخراج المغلوب للفوز بهذه المسابقة.

لــأدوار  العــًبــا   16 تأهل  فقد  الهاند،  لعبة  أمــا   
األيــام  خــالل  استمرت  تصفيات  بعد  النهائية 
175 شخًصا في هذه  إذ شارك عدد  الماضية، 
 576 المنظمة  اللجنة  استقبلت  فيما  اللعبة، 
“بوستة”،  السداسي  الكوت  لعبة  في  مشاركا 
المغلوب،  إخــراج  بنظام  المسابقة  تلعب  حيث 

إذ تأهل 48 فريقا للدور النهائي.
من  أكثر  استقبلت  المنظمة  اللجنة  أن  يذكر   
5000 مــشــاركــة فــي مــهــرجــان نــاصــر بــن حمد 
ــذي يــقــام فـــي مدينة  ــ الــرمــضــانــي الــشــعــبــي ال
عــيــســى الــريــاضــيــة بــجــانــب اســـتـــاد الــبــحــريــن 
على  الــمــهــرجــان  يشمل  إذ  بــالــرفــاع،  الــوطــنــي 
معارض  مثل  المصاحبة  الفعاليات  مــن  عــدد 
ومــطــاعــم  تــراثــيــة  ومـــعـــارض  المنتجة  ــر  األســ
متنوعة  ترفيهية  فعاليات  إلى  إضافة  متنقلة، 
لأطفال والكبار.  وكان مهرجان ناصر بن حمد 
 10 مــن  أكثر  استقبل  قــد  الشعبي  الرمضاني 

آالف زائر خالل األيام العشرة األولى.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي
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حسن علي

االثنين
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15 رمضان 1440

جانب من المنافسات 
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احتضــن مســبح االتحــاد البحريني للســباحة بمدينة خليفــة الرياضية يوم أمس األول )الســبت( 
منافسات بطولة السباحة ضمن الفعاليات المصاحبة لدورة ناصر بن حمد الرمضانية الخامسة 
لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر 12”، حيــث أقيمــت البطولــة علــى مــدار يــوم واحــد، وشــهدت حضور 
األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمد النصــف والرئيــس التنفيذي لبطولــة “ناصر 12” 
توفيــق الصالحــي باإلضافــة إلى رئيس االتحاد البحريني للســباحة محمد مجبل ورئيس االتحاد 

السعودي للسباحة أحمد القضماني.

قبــل  مــن  واســعة  مشــاركة  البطولــة  وشــهدت 
ومــن  الجنســين  مــن  والســباحات  الســباحين 
ســباحي  إلــى  باإلضافــة  متنوعــة  جنســيات 
المنتخــب الســعودي المتواجديــن فــي معســكر 
عــدد  فــاق  إذ  بالبحريــن،  قصيــر  تدريبــي 
المشاركون 50 سباًحا وسباحة تنافسوا في 20 
ســباًقا تــا ذلــك تتويج الســباحين والســباحات 
بــه  اكتظــت  مميــز  جماهيــري  حضــور  وســط 

مدرجات مسبح االتحاد.
االتحــاد  رئيــس  قــام  البطولــة،  ختــام  وفــي 
البحرينــي للســباحة المستشــار  محمــد مجبــل 
برفقة رئيس االتحاد السعودي للسباحة بتقليد 
الثاثــة  المراكــز  علــى  الحاصليــن  الســباحين 

األولى بالميداليات حسب مسابقاتهم.
 مــن جانــب آخر، قّدم رئيــس االتحاد البحريني 
للسباحة المستشار محمد مجبل هدية تذكارية 
لضيــف البطولــة األميــن العــام للجنــة األولمبية 
البحرينية محمد حســن النصف، وهدية مماثلة 
للرئيــس التنفيذي للجنــة المنظمة العليا لبطولة 
ناصــر بــن حمــد الرمضانيــة توفيــق الصالحــي 
الســعودي  االتحــاد  لرئيــس  تذكاريــة  وهديــة 

للسباحة السيد أحمد القضماني.
 ونجــح االتحــاد البحرينــي للســباحة في إظهار 
البطولــة بشــكل تنظيمي مميز عبر إشــراك أكثر 
من 52 مشرًفا وحكًما في إدارة المنافسات، كما 
تم نقل منافســات البطولة على الهواء مباشــرة 
وعبــر قنــاة البحرين الرياضية وبصــوت المعلق 
الرياضــي حســين األحمــد والــذي تفاعلــت معه 

الجماهير بشكل كبير.

 5 مسابقات و20 سباًقا 

للجنسين 

 جــاءت نتائــج مســابقة بطولــة الســباحة فــي 
مســابقة 50 مترا حرة للبنات 13 - 14 بحصول 
عــادل  وآيــة  األول  المركــز  علــى  يوســف  نــور 
المركــز الثانــي ودور كانيم المركــز الثالث، وفي 
ذات الفئــة والمســابقة لــأوالد محمــد عبــدهللا 
المركز األول وآرمن برينت المركز الثاني وعلي 
اليوســف المركــز الثالث، وفي مســابقة 50 مترا 
حــرة للبنــات ســن 15 - 17 ســنة حصلــت آالء 
عــادل على المركــز األول، مريم العريض المركز 
الثالــث، وعلــى  المركــز  الثانــي، وفريــدة عبيــد 
مســتوى األوالد حقق عمر عبدهللا المركز األول 
وعلــي العلــوي المركــز الثانــي وعبدهللا عيســى 

المركز الثالث.
 وفي مسابقة 50 مترا صدر لفئة الفتيات 13 - 
14 سنة جاءت لوسي هاست في المركز األول 
وســتيفين  الثانــي  المركــز  فــي  طــارق  والزيــن 
كاربنتــر في المركــز الثالث، ولفئــة األوالد لذات 
العمر حقق حسن اليوسف المركز األول وسيف 
تهامــي المركــز الثانــي وناصــر القوتــي المركــز 
الثالــث، أمــا فــي الفئــة العمريــة لـ 15 - 17 ســنة 
بنــات جــاءت ربيــكا كاربنتــر فــي المركــز األول 

ثالًثــا،  عبيــد  وفريــدة  ثانًيــا  العريــض  ومريــم 
وبفئة األوالد حسين اليوسف في المركز األول 

وسعود صاح ثانًيا وأدهم حسان ثالًثا.
 أما في مســابقة 50 مترا فراشــة بنات 13 - 14 
ســنة فجــاءت النتائــج بحصول آية عــادل على 
المركز األول ولوسي هاست الثاني ودور كانيم 
الثالــث، ولأوالد حســن اليوســف األول وأحمد 
عبدالنبــي الثانــي وآرمــن برينت الثالــث، ولعمر 
المركــز  ربيــكا كاربنتــر  بنــات حققــت   17 - 15
ولولــوة  الثانــي  المركــز  داوانــي  كابانــا  األول، 
الكعبــي المركــز الثالــث، وفــي فئــة األوالد جــاء 
ثانًيــا  عيســى  وعبــدهللا  أواًل  اليوســف  حســن 

وعبدالرحمن مبارك ثالًثا.
لفئــة  متــرا ظهــر   50 الرابعــة  المســابقة  وفــي   
البنات 13 - 14 عاًما حققت نور يوســف المركز 
األول ولوسي هاست الثاني وآية عادل الثالث، 
أمــا األوالد لــذات العمــر والمســابقة فقــد حقــق 
أحمــد عبدالنبــي المركــز األول وعلــي اليوســف 
الثانــي وكريــم آجاب المركــز الثالــث، ولعمر 15 
- 17 بنــات حققــت ربيــكا كاربنتــر المركــز األول 
وآالء عــادل المركــز الثاني وفريدة عبيد المركز 
الثالــث، وأخيــًرا لــأوالد من 15 - 17 ســنة جاء 
علــي العيســى أواًل وســند عبــدهللا ثانًيــا وعمــر 

عبدهللا في المركز الثالث.
 وفــي آخــر المســابقات 100 متر حــرة بنات 13 
- 14 عاًمــا حلــت نــور يوســف فــي المركز األول 
والزين طارق في المركز الثاني وزينب القاهري 
المركــز  عبــدهللا  محمــد  األوالد  وفــي  الثالــث، 
األول وأحمــد عبدالنبــي الثانــي وســيف تهامي 
الثالث، ولأعمار من 13 - 14 سنة بنات جاءت 
آالء عادل في المركز األول ومريم العريض في 
المركــز الثانــي، فيمــا األوالد كان المركــز األول 
من نصيب عبدهللا عيسى والثاني علي العلوي 

وحل ثالًثا علي العيسى. 
بحصــول  للبطولــة  العــام  الترتيــب  وجــاء   
المنتخــب البحريني للســباحة علــى 31 ميدالية 
برونزيــات،  ذهبيــة و15 فضيــة و5   11 بواقــع 
فيما أكاديمية بســت تيم حصل ســباحوها على 
17 ميداليــة بواقــع 4 ذهبيــات و5 فضيــات و8 
برونزيات، في حين حصل المنتخب الســعودي 
5 ذهبيــات وقضيــة  بواقــع  8 ميداليــات  علــى 

وبرونزيتان.

النصف: نشاط مميز الكتشاف 

المواهب

 قــال أميــن عــام اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
محمد حســن النصف خــال تواجده في بطولة 
الســباحة ضمن فعاليات ناصر 12 “نوجه الشكر 
لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى 
النشــاطات  لمختلــف  الامحــدود  ســموه  دعــم 
والرياضات، كما نوجه الشكر لاتحاد البحريني 
للســباحة علــى تنظيــم هــذه الفعاليــة بمشــاركة 
مميــزة مــن المنتخــب الســعودي الشــقيق الــذي 

يقيم معســكره التدريبي في بلده الثاني مملكة 
البحريــن. وممــا الشــك فيــه، أن لعبــة الســباحة 
مــن األلعــاب األولمبيــة المنضويــة تحــت مظلــة 
الدعــم  البحرينيــة، ولهــا كل  اللجنــة األولمبيــة 
مــن اللجنــة، وخاصــة أننــا نســتفيد مــن برامــج 
التضامــن األولمبــي في دعم نشــاطات االتحاد، 
والجميــل فــي تنظيــم هــذا النــوع من األنشــطة 
الرياضيــة، هو إيجاد المواهب الجديدة لتغذية 
المنتخبــات الوطنيــة فــي لعبة الســباحة، وهذه 
مهمــة كبيــرة علــى االتحاد الســباحة فــي إيجاد 
سباحين مميزين يسهمون في مواصلة الظهور 
المشرف للبحرين وإحراز المزيد من اإلنجازات 
القاريــة  المشــاركات والبطــوالت  فــي مختلــف 

والدولية”.

الصالحي: فعالية موفقة 

بمشاركة األشقاء السعوديين

 قال الرئيس التنفيذي لبطولة ناصر 12 توفيق 
الصالحــي خــال تواجــده فــي بطولة الســباحة 
حظــي  قــد  للســباحة  البحرينــي  االتحــاد  “إن 
بدعــم ومؤازرة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة لتنظيــم بطولــة الســباحة ضمــن بطولــة 
ســموه الرمضانيــة هــذا العــام، وهــذا بــا شــك 
يعطــي الدافــع لمجلــس اإلدارة الجديــد للعمــل 
علــى إبرازهــا بالشــكل الــذي يخــدم التطلعــات 
إلنجــاح هــذه الفعالية. وفي الحقيقة، فقد وفق 
االتحاد في تنظيم هذا الحدث بمشــاركة رائعة 
مــن المنتخــب الســعودي الشــقيق الــذي يقيــم 
معســكره التدريبــي فــي البحرين. وبا شــك أن 
مثل هذه الفعاليات تســاهم فــي تطوير دورات 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة. وأعتقد 
أن تنظيم هذا النشاط الجديد يساهم في دعم 
السباحين من مملكة البحرين والمملكة العربية 
الممارســين  مــن  المقيميــن  وكذلــك  الســعودية 

لهــذه الرياضــة. وأتوجــه بجزيل الشــكر لرئيس 
علــى  للســباحة  البحرينــي  االتحــاد  وأعضــاء 
الملتقــى  هــذا  تنظيــم  فــي  الطيبــة  جهودهــم 

الرياضي المميز”.

مجبل: بطولة ناجحة الفكرة 

وأهدافها مستقبلية

أوضــح رئيــس االتحــاد البحرينــي للســباحة 
المستشــار محمد مجبل أن االتحاد البحريني 
والجهــود  اإلمكانــات  كافــة  ســخر  للســباحة 
تقــام ضمــن  التــي  الســباحة  بطولــة  إلنجــاح 
بطولــة ناصــر بــن حمــد الرمضانيــة الخامســة 
لألعــاب الرياضيــة- ناصــر 12. فقد ســعى أن 
يكون التنظيم على الشكل الذي يوازي حجم 
البطولة، والتي شــهدت حضوًرا كبيًرا مقروًنا 
بحضــور عائلــي من أوليــاء أمور المشــاركين. 
وبلــغ عــدد المشــاركين فــي هــذه البطولــة 53 
البحريــن  أكاديميــات  مــن  وســباحة  ســباًحا 
الســعودي  والمنتخــب  الوطنــي  والمنتخــب 
وعــدد مــن المقيميــن األجانــب فــي المملكــة، 
متنوًعــا.  ســباًقا   20 فــي  تنافســوا  والذيــن 
وتشــرفنا فــي هــذه البطولــة بحضــور األميــن 
محمــد  البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة  العــام 
النصــف ورئيــس االتحاد الســعودي للســباحة 
والرئيــس التنفيــذي لبطولة ناصــر 12 توفيق 
الصالحــي. وقــد ســارت األمــور وفــق الخطــة 
الحــدث،  هــذا  إلبــراز  االتحــاد  وضعهــا  التــي 
ناصــر  الشــيخ  لســمو  الشــكر  مجبــل  ووّجــه 
بــن حمــد آل خليفــة علــى دعمــه الامحــدود 
لاتحــاد، ما يدفع نحو مضاعفــة العمل وبذل 
قصــارى الجهــود لصناعــة بطــل أولمبــي عبــر 
التســلح بالعزيمــة واإلصــرار والتحــدي ورفــع 
شــعار الذهــب دائمــا، كما وجــه الشــكر لجميع 
اللجنــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 

المنظمــة لجهودهــم فــي اإلعــداد والتحضيــر 
إلقامة هذه البطولة.

 القضماني: استفادتنا كبيرة 
كمنتخب سعودي من المشاركة 

 وّجــه رئيس االتحاد الســعودي للســباحة أحمد 
القضماني الشــكر والتقدير لســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمد آل خليفة، للجهود الكبيرة التي يبذلها 
وقــال  البحرينيــة،  بالرياضــة  لارتقــاء  ســموه 
علــى  للســباحة  علــى  تصريــح  فــي  القضمانــي 
 12 ناصــر  فــي دورة  الســباحة  هامــش بطولــة 
ا في بلدنــا الثاني مملكة البحرين،  “نعســكر حاليًّ
وفرصة طيبة أن تقام دورة ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد الرمضانية على هامش تواجدنا إلقامة 
المعســكر، إذ نعتبر هذه المناســبة فرصة مثالية 
لاســتفادة وتحقيــق نتائــج أفضــل مــن خــال 
االحتكاك واللعب في أجواء تنافسية”، وأضاف 
أن هذا المعســكر اســتعداد للمشاركة في بطولة 

الخليج للسباحة أواخر الصيف الجاري.
وأشاد رئيس االتحاد السعودي للسباحة بنجاح 
فعاليــات الســباحة في دورة “ناصــر12”، واصفا 
التنظيم بالرائع، مشــيرا إلى أن المســتوى الفني 
للمنافســات كان ممتاًزا.  وأكــد أحمد القضماني 
ولعبــة  عمومــا  البحرينيــة  الرياضــة  تطــور 
الســباحة على وجه الخصوص، لما يقدمه سمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة من دعم كبير، 
مشــيًرا إلــى أن الجميع شــاهد التطور الملحوظ 
للســباحة البحرينية وحصولهــا على العديد من 

الميداليات الملونة في البطوالت الخليجية.

ماذا قالوا عن البطولة؟

- قــال ســباح المنتخــب الوطنــي ناصــر محمــد 
القوتي “ســعيد بالمشــاركة في بطولة الســباحة 
فهــذه المشــاركة، ستســاهم بشــكل واضــح فــي 
رفــع المســتوى الفنــي وتزيــد من الخبــرات، من 

خــال االحتكاك بســباحين آخرين واالســتفادة 
والــذي  قدراتــي،  لتطويــر  إمكانياتهــم  مــن 
ا  سيســمح لي في رفع جاهزيتي ألكون مســتعدًّ
لخــوض المنافســات مــع المنتخــب الوطني في 
المشــاركات القادمة الســيما فــي بطولة الخليج 

التي ستقام في هذا العام”.
حســن  الســعودي  المنتخــب  ســباح  قــال   -
اليوســف “أتوجــه لاتحــاد البحرينــي للســباحة 
علــى جهودهــم الطيبــة لتنظيــم هــذه البطولــة 
المميــزة، والتــي شــهدت مشــاركة واســعة مــن 
قبــل الســباحين البحرينييــن والمقيمين وكذلك 
أفــراد المنتخب الســعودي الذي يقيم معســكره 
البحريــن،  مملكــة  الثانــي  بلــده  فــي  التدريبــي 
فالبطولة لها األثر اإليجابي الواضح على جميع 
المزيــد  الكتســاب  الســعودي،  المنتخــب  أفــراد 
مــن الخبــرة واالحتــكاك، والوصــول للجاهزيــة 

المناسبة للمشاركات المقبلة. 
ســعادتها  عــن  عــادل  آيــة  الســباحة  أعربــت   -
بــدورة  الســباحة  منافســات  فــي  بالمشــاركة 
لســمو  والتقديــر  الشــكر  ووجهــت  “ناصــر12”، 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، وذلــك لدعم 
ســموه الكبيــر للرياضــة البحرينيــة، كما شــكرت 
االتحــاد البحرينــي للســباحة وجميــع المنظمين 
أن  وأكــدت  المنافســات،  علــى  والقائميــن 
مشاركتها حقق من خالها أرقام جديدة، الفتة 
إلــى أن المنافســات تضيــف الكثيــر إلمكانياتهــا 
وتساعدها على التطوير في المستقبل، متمنية 

التوفيق لجميع المشاركين.
- أكــدت الســباحة آالء بــن رجــب أن منافســات 
الســباحة بدورة “ناصر12” كانت ممتازة. مبينة 
أنهــا حققت المركــز األول في فئة 50 متر حرة، 
وأوضحت بن رجب أن مشاركتها في ستضيف 
الكثيــر لهــا علــى المســتوى الفني، وستســاعدها 
علــى التطويــر بما يضمن تحقيــق أرقام ممتازة 

في المنافسات المقبلة.

من منافسات السباحة ببطولة ناصر جانب من الحضور في مقصورة المسبح

محمد مجبل أحمد القضماني توفيق الصالحي محمد النصف

جانب من تتويج الفائزين بالسباقات 

هدية تذكارية للجنة المنظمة لبطولة “ناصر 12” هدية تذكارية لألمين العام للجنة األولمبية البحرينية

بطولة السباحة بـ “ناصر 12” تشهد مشاركة واسعة
ــودي  ــ ــع ــ ــس ــ ــي ورئـــــيـــــس االتــــــحــــــاد ال ــ ــح ــ ــال ــ ــص ــ ــف وال ــ ــص ــ ــن ــ ــور ال ــ ــض ــ ــح ــ ب

اللجنة اإلعالمية
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فــي مواجهــة بيــن اثنين من أشــهر مدربي 
العالــم فــي الــدوري البرازيلي لكــرة القدم، 
فيليبــي  لويــز  بقيــادة  بالميــراس  تغلــب 
الــذي  -4صفــر علــى ســانتوس  ســكوالري 
باســتاد  ســامباولي  خورخــي  يقــوده 

باكايمبو.
ووضــع جوســتافو جوميــز بالميــراس في 
المقدمــة بعد خمس دقائق فقط، وضاعف 
ديفرســون النتيجــة بعــد مــرور 13 دقيقــة 

أخرى.
وجعــل رفائيل فيجا النتيجــة -3صفر بعد 
ســت دقائــق مــن الشــوط الثانــي واختتــم 
هيــوران األهــداف مــن هجمة مرتــدة قبل 

ثالث دقائق على النهاية.
وبهذه النتيجــة احتفظ بالميراس بموقعه 
في صدارة الترتيب. ويملك بالميراس 13 
نقطــة من خمــس مباريــات متقدما بثالث 
مــن  تراجــع  الــذي  ســانتوس  علــى  نقــاط 

المركز الثالث إلى الرابع.

رحيل كومباني
أعلن قائد مانشستر سيتي، البلجيكي فنسان كومباني أنه سيترك بطل الدوري اإلنجليزي لكرة القدم في الموسمين األخيرين، بعد أن أمضى معه 

11 موسًما حافالً باأللقاب منها ثالثية محلية تاريخية هذا الموسم، ويعود إلى نادي بداياته اندرلخت كالعب ومدرب.

 وصــرح كومبانــي الــذي ينتهــي عقــده فــي 30 
علــى  الســاحق  الفــوز  غــداة  بيــان  فــي  يونيــو، 
كأس  مســابقة  نهائــي  فــي  -6صفــر  واتفــورد 
األمــر صعبــا، حــان وقــت  يكــن  “مهمــا  انكلتــرا، 
الرحيــل بالنســبة إلــي. إنــه موســم وال أروع كي 
أفضــل االبتعاد”. وانضم الدولي البلجيكي البالغ 
33 عاًما إلى مانشســتر ســيتي فــي 2008 قادًما 
مــن هامبورغ األلمانــي، وخاض معه 360 مباراة 
ســجل خاللهــا 20 هدفــا، وأحــرز بطولــة الدوري 
أربع مــرات، والكأس مرتين وكأس الرابطة أربع 
مــرات، ومرتيــن درع المجتمــع التــي تجمع بطل 

الدوري مع بطل الكأس في مستهل كل موسم.
وأضــاف كومباني “أشــكر كل مــن دعمني طوال 
النــادي  هــذا  مــع  االســتثنائية  المغامــرة  هــذه 
ســيفعله  مــا  الــى  اإلشــارة  دون  االســتثنائي” 
مســتقبال. وتابــع “الشــيخ منصــور )بــن زايــد آل 
كل  غّيــر حياتــي وحيــاة  النــادي(  مالــك  نهيــان 
مشــجعي ســيتي فــي العالــم. إني ممتــن له على 
الــدوام. أمــة زرقــاء ولــدت )فــي إشــارة إلى لون 
القميــص( وتحــدت نظام األمر الواقــع. إني أجد 

ذلك رائعا”.
وتوجه إلى زمالئه في النادي ومدربه اإلســباني 

جوســيب غوارديوال بكلمة قال فيها “إنها عبارة 
تقليديــة، لكنهــا حقيقــة: مــن دون زمالئــي لمــا 
وصلــت إلــى ما أنــا عليه اآلن. خضنــا معا معارك 
عديدة، جنًبا إلى جنب، في أفضل اللحظات كما 
فــي أســوأها. إليكــم جميعــا، منذ موســم -2008
2009 وحتــى الفائزيــن بالثالثيــة المحليــة هــذا 

الموسم، أنا مدين بالفضل”.
التواصــل  مواقــع  عبــر  كومبانــي  وأوضــح 
االجتماعــي أنه يعود إلى اندرلخت، النادي الذي 
تأســس فيه، ليشــغل وظيفة العــب ومدرب في 

الوقت ذاته.

الخســارة 12

وكاالت

فنسان كومباني

خســر ريــال مدريــد، بنتيجــة )2-0( أمــام ريــال بيتيــس، أمــس األحــد، 
ضمن منافســات الجولة 38 واألخيرة من منافســات الليجا، في معقله 

“سانتياجو برنابيو”.

وســجل لبيتيــس، لورينــزو مــورن في الدقيقــة 61، وخيســي رودريجيز 
في الدقيقة 75.

 وُتعد هذه الهزيمة هي الـ 12 لريال مدريد في البطولة، ليتجمد رصيده 
عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 

نقطة في المركز العاشر، بجدول الترتيب.
 وأراد جمهــور ريــال مدريــد، أن يكــرم الحــارس الكوســتاريكي كيلــور 
نافــاس، قبــل مبــاراة ريــال ييتيــس، فيمــا قــد تكــون مباراتــه األخيــرة 

بقميص الملكي.
وبمجــرد خــروج نافــاس للملعب، هتف عدد من المشــجعين باســمه، ورد 

عليهم باقي الجماهير بالتصفيق للحارس.
وتشير التقارير لقرب رحيل الحارس الكوستاريكي عن ريال مدريد لحل 
مشــكلة حراســة المرمــى، التي يواجههــا الميرينجي منذ ضــم البلجيكي 

تيبوا كورتوا، الذي بات الحارس األساسي منذ الصيف الماضي.
 ويعــد نافــاس، الــذي انضم للريال بـ2014، من أكثــر الالعبين المحبوبين 
من جانب الجماهير، بعدما أثبت التزامه بقميص الملكي، وكان الحارس 
األساســي فــي النســخ الثالث المتتاليــة من دوري األبطــال التي توج بها 

زين الدين زيدانالميرينجي.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

بالميراس 
يكتسح 

سانتوس
كشــف البرتغالي كريســتيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، بطريقة غير مباشــرة، عن موقفه من عودة اإليطالي أنطونيو كونتي، 

مدرب تشيلسي السابق، إلى مقعد المدير الفني في السيدة العجوز.

 وقــال موقــع “كالتشــيو ميركاتــو” 
اإليطالــي، يــوم األحــد، إنَّ رد فعــل 
رونالــدو، عندمــا ُســئل عــن كونتي، 
الخــاص  الصحفــي  المؤتمــر  فــي 
بوداع ماســيمليانو أليجري، كشــف 

عن نوايا الالعب.
الالعــب عندمــا ســمع  أنَّ  وأوضــح 
اســم كونتــي ظــل يهز رأســه، وقام 
بتعبير بوجهه يدل على االشمئزاز، 
ليخبــر العالــم بمــا يفكــر فيــه، وهــو 
رفض عودة مدرب اليوفي السابق، 

إلى مقعده مجدًدا.
ريبوبليــكا”  “ال  صحيفــة  وقالــت   
اإليطاليــة، إنَّ موقــف رونالــدو مــن 
عــودة كونتي، يضعــه بجوار أندريا 
اإليطالــي،  النــادي  رئيــس  أنيللــي، 
الــذي يرفــض أيًضــا تعاقــد الســيدة 

العجوز، مع مدرب البلوز السابق.
 ُيذكــر أن بعــض التقارير اإليطالية، 

مرشــحين   6 هنــاك  أن  أكــدت 
كونتــي،  وهــم  أليجــري،  لخالفــة 
)توتنهــام(،  بوكيتينــو  وماوريســيو 
وديديه ديشامب )منتخب فرنسا(، 

)التســيو(،  إنزاجــي  وســيموني 
جاســبيريني  بييــرو  وجيــان 
)أتاالنتــا(، وسينيســا ميهايلوفيتش 

)بولونيا(.

أنطونيو كونتي

كريستيانو يرفض كونتي

وكاالت

اتخذ شالكه خطوة أخرى نحو إعادة هيكلة النادي، أمس األحد، من خالل الكشف عن 
تولي مايكل ريشكه، منصب المدير التقني، الذي تم استحداثه مؤخرا.

ويبــدأ ريشــكه )61 عامــا( عقــده المســتمر 
حتــى 2022 بدايــة من الشــهر المقبل، وتم 
الكشــافين  قســم  إصــالح  بإعــادة  تكليفــه 

بالفريق األول والتخطيط له.
شــنايدر  يوتشــين  بتعييــن  شــالكه  وقــام 
مــارس  فــي  الرياضــة  لقطــاع  كرئيــس 
الماضي، وكما يتولى ديفيد فاجنر منصب 

المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.
العمــل  فــي  ويملــك ريشــكه خبــرة كبيــرة 
اإلداري، حيــث تولى العديــد من المناصب 
في بايرن ميونخ وباير ليفركوزن ومؤخرا 

شتوتجارت.
الرياضــي  المديــر  منصــب  فقــط  ويظــل 
مفتوحــا فــي شــالكه، حيث يســعى الفريق 
لتقديــم موســم أفضــل مــن األخيــر، والذي 
أنهــاه يــوم الســبت الماضــي بصعوبــة فــي 

المركز 14.
واســتقال المخضــرم هوب ســتيفنز المدير 
الفنــي المؤقــت مــن منصبــه بعدمــا ضمــن 
للفريــق البقــاء فــي دوري الدرجــة األولــى، 
حيــث كان قــد جــاء بــدال مــن دومينيكــو 

تيديسكو.

شالكه يتسلح بخبرة ريشكه
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سيطرة مطلقة

 2019 موســم  أن  فيــه  الشــك  ممــا 
ســيبقى الموســم العالــق بأذهان كل 
اإلنجليــز لســنوات طويلــة وربمــا لن 
ينســوه أبــدا بعــد وصــول 4 فــرق إنجليزية إلى أهــم نهائيين فــي أوروبا، حيث 
ســيتصارع كل مــن توتنهــام وليفربــول علــى لقــب دوري أبطــال أوروبــا، بينمــا 

سيصطدم تشيلسي باألرسنال في نهائي بطولة االتحاد األوروبي.
الكــرة اإلنجليزيــة أكــدت تفوقها هذا العــام على النطاقيــن األوروبي والمحلي. 
فباإلضافــة للســيطرة األوروبيــة هــذا الموســم، فــإن الــدوري اإلنجليــزي تفــوق 
أيضا على بقية الدوريات الكبرى من خالل احتدام المنافسة فيه حتى الجولة 
األخيــرة مــن الــدوري، والتــي ســيتحدد فيهــا البطل بعكــس الدوريــات األخرى 

كالدوري اإلسباني أو اإليطالي الذين انتهت فيهما المنافسة مبكرا.

ميركاتو المدربين 

علــى مايبــدو أن الموســم القادم سيشــهد العديد مــن التغييرات على مســتوى المدربين 
لمعظم الفرق في أوروبا. وسنحاول التركيز على أبرز التغييرات المنتظرة.

أصبح من شــبه المؤكد رحيل المدرب اإلســباني فالفيردي عن برشلونة. وبحسب بعض 
المصادر اإلسبانية، فإن البديل قد يكون واحدا من الهولنديّين كومان أو مدرب أياكس 

الحالي أريك تن هاك.
كل التقارير الصادرة من إيطاليا تؤكد أن الكالتشــيو سيشــهد جملة من التغييرات على 
صعيد المدربين. اليغري قد يرحل عن يوفنتوس، وقد يأتي مكانه األرجنتيني بوكتينو 
مدرب توتنهام. غاتوزو سيترك مكانه في الميالن لدى فرانشيسكو مدرب روما السابق. 
وأنطونيــو كونتــي ربمــا يكــون األقــرب لخالفــة ســباليتي في اإلنتــر. في حيــن تبدو أن 

المفاجأة المتوقعة هي عودة البرتغالي مورينيو إليطاليا من خالل بوابة روما!
بايــرن ميونيــخ مــن المؤكــد أن يقيل كوفاتــش وربما يأتي بالهولندي تــن هاك. وعلى ما 
يبــدو أن اليغــري ســيقبل بعــرض باريــس ســان جيرمــان الضخم. فــي الوقت الــذي ربما 
توتنهــام يجــد نفســه مضطــرا للبحث عــن مدرب آخــر بعد تلميحــات بوكتينيــو الذي لم 
يســتبعد الرحيــل. وأخيــرا، فــإن المــدرب اإليطالــي ســاري قد يبقــى في تشيلســي، ولن 

يرحل كما تردده األقاويل.

أوروبا تحت المجهر

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي

وكاالت

أكــد رئيــس نــادي نابولــي أوريليــو دي لورينتيــس أنــه لــن يتفاجــأ إذا تعاقــد نــادي يوفنتوس مع ماوريســيو ســاري، مدرب 
تشيلسي الحالي.

وقــال دي لورينتيــس، فــي تصريحــات 
ديللــو  “كوريــري  صحيفــة  أبرزتهــا 
ســبورت”: “هذا لــن يجعلني أتفاجأ، فما 
حــدث مع جونزالــو هيجواين، وارتداء 
فلســت  واألســود،  األبيــض  القميــص 
مندهًشــا علــى اإلطــالق، ســيكون أمــرا 

ممتعا حًقا”. 
أليجــري  ماســيميليانو  “مــع  وتابــع: 
وجــدت تناغًما، ورأيته جيًدا، لقد أثبت 

قيمته على مدار هذه السنوات”.
وأضــاف: “كنــت أفكــر فيــه عندمــا كان 
فــي ميــالن، لكن بعــد ذلــك عندما رحل 
ذهبــت  قــد  كنــت  الروســونيري،  عــن 

بالفعل إلى التعاقد مع رافا بينيتيز”.
إمــكان  عــن  تقاريــر عديــدة  وتحدثــت 
الــذي  ســاري،  مــع  يوفنتــوس  تعاقــد 

عمــل مــن قبــل مدربــا لنابولــي، لخالقة 
ماســيميليانو أليجــري، حيــث ســيرحل 

األخيــر عــن الســيدة العجوز بعــد نهاية 
الموسم الجاري.

أوريليو دي لورينتيس

ترقب دي لورينتيـــس
وكاالت

أكــد الدولــي الفرنســي الســابق فرانك ريبيــري مهاجم بايرن ميونيخ المتّوج بلقبه الســابع توالًيا في الــدوري األلماني لكرة 
القدم، األحد أنه لم يفكر أبًدا بإنهاء مسيرته كالعب في فرنسا.

ا على ســؤال خالل اســتضافته في  وردًّ
برنامــج “تيليفــوت”، قــال ريبيــري )36 
عاًمــا( “ال، علــى اإلطــالق”، مشــيًرا إلــى 
أنــه لــم يفكر لحظة بإنهاء مســيرته في 

فرنسا.
مبــاراة واحــدة  إال  لريبيــري  يبــق  ولــم 
يخوضهــا مع بايرن ميونيــخ في نهائي 
المقبــل  الســبت  ألمانيــا  كأس  مســابقة 
ضــد اليبزيغ على الملعــب األولمبي في 
برليــن. إلــى أيــن الوجهــة المســتقبلية؟ 
يجيــب ريبيــري “ال أعــرف، ليــس لــدي 
مخطــط واضــح. هنــاك خيــارات عــدة 

لكن يجب أيًضا التفكير فيها”.
مــع  واســعة  بشــعبية  ريبيــري  وحظــي 
مــع  مســيرته  بدايــة  وفــي  مرســيليا، 
لكنــه   ،2006 عــام  الفرنســي  المنتخــب 

عانــى بعد ذلك من صورة مشوشــة في 
فرنســا بعد حفلة إضــراب الالعبين في 

فــي   2010 عــز مونديــال  فــي  كنيســنا 
جنوب إفريقيا.

فرانك ريبيري

مستقبل ريبيــــري
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إعداد: هبة محسن

“كريدي مكس” تنظم غبقتها السنوية

“ الروابي” تنظم غبقة رمضانية

البحريــن  اإلســامي  البركــة  بنــك  أعلــن 
أســماء الفائزيــن فــي ســحب شــهر مايــو 

2019 لحساب البركات.
وأجرى البنك الســحب علــى جوائز نقدية 
مذهلــة مــن نصيــب 82 رابًحــا محظوًظــا، 
وقــد شــملت فــوز يوســف محمــود العلوي 
بالجائزة الشهرية الكبرى لحساب البركات 
عيســى  وفــوز  دينــار،   10,000 بقيمــة 
جناحــي براتب شــهري لســنة كاملة بقيمة 
فائــًزا   20 حظــي  وكذلــك  دينــارا،   555
بجائزة نقدية بقيمة 500 دينار على حدة، 
إلــى جانــب 60 رابًحا بجوائز نقدية أخرى 

تبلغ قيمة كل منها 300 دينار.
البركــة  بنــك  فــرع  فــي  الســحب  أقيــم 
الرملــي  مجمــع  فــي  الكائــن  اإلســامي 
التجــاري، وذلــك بحضور عــدد من إداريي 
وموظفــي البنــك، وتحــت إشــراف وزارة 
وعــدد  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
مــن المدققيــن المالييــن مــن داخــل البنــك 

وخارجه.

وصرحت رئيس إدارة الخدمات المصرفية 
لألفــراد ببنك البركة اإلســامي – البحرين 
فاطمة العلوي: “يســعدنا جــًدا اإلعان عن 
نتائج ســحب حســاب البركات لشهر مايو، 
والذي يأتي بوقت يتزامن مع حلول شــهر 

رمضــان المبــارك. وقــد وجدنا هــذا الوقت 
مثالًيــا لتأكيد حرصنــا على تقديم األفضل 
التزامنــا  يعكــس  بمــا  األعــزاء،  لعمائنــا 
بمشــاركتهم روح الكرم والسخاء المنبثقة 

من صميم فلسفتنا بالبنك”.

الكويتي–البحريــن  التمويــل  بيــت  أعلــن 
عن فوز الســيدة عديلة صالح أمين بشقة 
مفروشــة فاخــرة فــي درة مارينــا، إضافــة 
إلــى 60 فائــزا آخــر فــي الجوائــز الخاصــة 
لفئات “لبشــارة” وذلك خال ســحب شــهر 
أبريــل مــن حســاب التوفيــر االســتثماري 
“لبشــارة” للعــام 2019، والــذي تــم إجراؤه 
بالمقر الرئيس في مركز البحرين التجاري 
الصناعــة  وزارة  إشــراف  تحــت  العالمــي، 
والتجــارة والســياحة وبحضــور عــدد مــن 

أعضاء الفريق اإلداري. 
و صرح نائب رئيس المجموعة المصرفية 
الكويتــي– التمويــل  بيــت  فــي  لألفــراد 

البحريــن صباح  الزياني، قائا: “نود بداية 
أن نتقــدم بالتهنئة للجميع بمناســبة حلول 
المولــى عــز وجــل  شــهر رمضــان، داعيــن 
أن ُيعيــده علينــا وعليكــم بالخيــر والُيمــن 
والبــركات، وأن يتقبــل منــا ومنكــم صالــح 
األعمال. كما نهنئ عديلة صالح أمين على 
فوزهــا بالشــقة الفاخــرة الثانيــة فــي درة 

مارينــا التي قمنا بتأثيثها وتغطية تكاليف 
رسوم الخدمة الخاصة بها لمدة عامين”.

وعبــرت عديلــة صالــح أمين عن ســعادتها 
بهــذه الجائــزة، قائلــة “لــم أتوقــع أبــًدا أن 
أفــوز بجائــزة كهــذه! أود أن أشــكر بيــت 
علــى  البحريــن   – الكويتــي  التمويــل 
أفضــل  لتقديــم  المســتمرة  جهودهــم 

الخدمات والمنتجــات المصرفية. وأتمنى 
مــن هللا عــز وجــل أن ُيبــارك لــي في شــقة 
درة مارينــا، وخصوًصا أنني ربحتها خال 
شــهر رمضــان الكريــم. وأنــوي االســتمرار 
بحســاب  االســتثمار  فــي  باســتمراري 
“لبشــارة” وتشــجيع جميــع معارفــي علــى 

ذلك أيًضا”.

ــرى ــب ــك ــة ال ــري ــه ــش الـــعـــلـــوي يـــفـــوز بــالــجــائــزة ال ــوز بــحــســاب “لـــبـــشـــارة” لــشــهــر أبــريــل ــف ــة ت عــديــل

إعالن الرابحين مع حساب “البركات” “بيتك” يمنح الشقة الفاخرة الثانية في درة مارينا

للتواصل: 17111509

“جولدن جيت” تنظم رحلة بحرية لإلعالميين
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20 مايو 2019 االثنين
15 رمضان 1440

أعلنــت شــركة إبراهيــم خليــل كانو الوكيــل الحصري لســيارات لكزس في 
مملكــة البحريــن عــن إطــاق حملتهــا الرمضانيــة للمبيعــات، والتــي تقــدم 

عروضا مميزة وأسعارا خاصة على موديات لكزس. 

تبــدأ الحملــة الترويجيــة مــن اآلن 
وتســتمر طوال فترة شــهر رمضان 
علــى  خصومــات  للعمــاء  وتوفــر 
و  GSو  LC لكــزس  موديــات 
RX وNX بجانــب خدمــات صيانــة 
لمســافة  أو  ســنة  لمــدة  مجانيــة 
تصــل  وخصومــات  كــم   20,000
لغايــة 20 % علــى خدمــات لومــار 
LLumar وزيبارت Ziebart للعناية 
تمويليــة  وعــروض  بالســيارات 

جذابة.
األول  المديــر  تحــدث  جانبــه  مــن 

لتســويق لكزس في شركة إبراهيم 
عــن  شــحادة  أيمــن  كانــو  خليــل 
تفــرد عامــة لكــزس، قائــا: “ترتكز 
عامــة لكــزس علــى توفيــر تجربــة 
الفخامــة  ومفهــوم  فريــدة  قيــادة 
الذكيــة الــذي تتمتــع بهــا ســياراتها. 
تعــد لكــزس من العامــات المفضلة 
فــي البحرين وذلــك بفضل الجودة 
العاليــة، األداء المتفــوق والرفاهية 
الجميــع  ندعــو  ونحــن  الفريــدة. 
شــهر  فــي  لكــزس  معــرض  لزيــارة 

رمضان؛ للتعرف على عروضنا”.

“لكزس” تطرح عروض رمضان
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ُيقبــل الشــباب البحرينــي علــى العمــل التطوعــي في شــهر رمضــان، يجوبون 
الطرقــات ويوّزعــون وجبــات اإلفطار، حيث نراهم بكل همة ونشــاط بالقرب 
مــن اإلشــارات الضوئيــة يوزعــون وجبات اإلفطــار للســائقين خاصة مع قرب 

وقت اإلفطار.
وتحولــت األنشــطة التطوعيــة واالجتماعيــة إلى موضة شــبابية خالل شــهر 
الصيــام، حيــث يتنافــس الجميع في االنتســاب للجمعيات وإطــالق مبادرات 
خاصــة ألعمــال الخيــر، ومنهــم مــن يشــتري ســترة تحمــل شــعارات خيريــة 
ويقحم نفسه في أي نشاط خيري، فالجميع يشارك في هذا العمل التطوعي 
الخيــري المنتشــر فــي كافة شــوارع البحرين، وهــذا دليل على وعي الشــباب 

البحريني بأهمية عمل الخير والعمل التطوعي ورسالته النبيلة.

الشباب والعمل التطوعي في رمضان
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انتقــد المخرج البحرينــي محمد القفاص توقيــت إقامة بعض 
المهرجانــات الفنيــة، وأبــدى اســتغرابه من تقييــم األعمال 
وتصنيفهــا “رغــم أننــا مازلنــا فــي بدايــة الســباق الدرامي 

الرمضاني”
وقال القفاص: “تخيلوا أن يمنح ممثل جائزة األوســكار قبل 

اســتكمال فيلمه، كيف لك أن تحكــم وتفضل وتمنح جائزة أو 
لقــب علــى مصنف فني وهو لــم يصل حتى منتصفــه إال إذا كنت 

خارقا وتبصر الغيب أو انك توزع الجوائز على هواك.

قــال المخرج مناف عبداللــه، مخرج مسلســل “الديرفة”، إن 
العمل يعد أهم مرحلة في مســيرته الفنيــة حتى اآلن، بل 
أحــدث نقلة في حياته، جعلته يعيد التفكير في العديد من 

األعمال التي جرى االتفاق عليها قبل بداية المسلسل.
وصــرح بأنه أعــاد النظر فــي جميع العروض التــي قبلها، 

بمجرد االنخراط في مسلســل “الديرفة”، الذي يعتبر محطة 
فنية كبيرة، تتطلب التوقف لفترة وإعادة التفكير في أي مشروع 

قادم.

يشهد موسم رمضان الجاري عودة التعاون بين الفنان المميز 
جمال الردهان والفنانة هدى حســين من خالل مسلســل 
“أمنيات بعيــدة” الردهان اكتفى هذا العام بإطاللة درامية 
وحيدة وضع فيها جل خبرته وتركيزه فاســتحق أن يحصد 

اإلشــادة تلــو أخرى ممــن تابــع العمــل إذ جســد باقتدار 
شخصية سلمان.

وعن “أمنيات بعيدة” قال: تشــرفت بأن أكون مع هدى حســين، 
هذه الفنانة الكبيرة التي تربطني بها عالقة أخوة وزمالة قديمة.

الردهان واألمنياتمناف والديرفةالقفاص ينتقد

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com االثنين
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  مجلس الشيخ عيسى بن خليفة بن سلمان آل خليفة 39415514 الرفاع الغربي 

  مجلس دار المحرق لرعاية الوالدين 17333446 المحرق 
  مجلس جابري الثقافي 39900057 الجسرة 

  مجلس خالد راشد الزياني وإخوانه حامد وزايد 17530808 الرفاع الغربي 
  مجلس سمير عبداهلل عبدالرحمن الخادم 39644004 الحد

  مجلس محمد جاسم أحمد عليوي 39644611 بوقوة
  ناصر بن عبداهلل بن حسن العالق النعيمي 39420033 الرفاع الغربي

  مجلس المؤسسة البحرينية للحوار 32227682 الهملة 
  مجلس أبناء المرحوم يوسف أرحمة الدوسري 39455777 القضيبية 

  مجلس النائب ذياب محمد النعيمي 33883317 الرفاع الشرقي 
  مجلس عائلة الكوهجي 39980009 الجنبية 

  مجلس إبراهيم بن جمعة الحمادي 39772288 المحرق 
  مجلس الحاج حسين بن جاسم منصور النايم وأوالده 34020999 المحرق 

  مجلس عائلة بوحجي 39922023 فريج البنعلي 
  مجلس بدر سلطان الحمادي 39666011 عراد 

  مجلس السليس 33632545 البسيتين 
  مجلس مريم داود سلمان )للنساء فقط( 39609464 عالي 

  مجلس عبدالحميد النجار 33336059 مدينة حمد
  مجلس أحمد راشد الرويعي وأوالده 39433191 مدينة حمد

  مجلس عبدالعزيز وعثمان أبناء يوسف جناحي 38378888 الجسرة 
  مجلس عبداهلل إبراهيم الدوسري 39772333 البديع 
  مجلس ميرزا محمد المحاري 39622462 قرية القدم 

  مجلس مشعل بن مال اهلل البورشيد 33008275 الرفاع الشرقي
  مجلس بن مانع الكعبي 39460050 عسكر 

  مجلس فهد بن جاسم بن جبر الرميحي 39857275 جو 
  مجلس النائب علي العطيش 32227014 جدحفص 

  مجلس الحسيني 33227720 البسيتين 
  مجلس عبدالعزيز بن محمد مبارك الفاضل 36555534 الجنبية

  مجلس علي بن راشد العبسي 33333815 الرفاع الشمالي 
  مجلس أم يعقوب )مجلس نسائي( 39615156 الحورة 

  مجلس عدنان محمد المالكي 39857788 مدينة عيسى 
  مجلس عائلة حسن أحمد الحليبي 37776111 المنامة 

  مجلس عبدالعزيز حمد البسام 39659009 أم الحصم
  مجلس الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور 39615005 العدلية

  مجلس المرحوم جعفر عبداهلل الحداد 39461196 الماحوز

  مجلس ديوانية الخلف 39628881 الزنج 

  مجلس علي أكبر الري وأوالده 39666776 القفول 

  مجلس نوار علي الوزان 39664838 السقية 

  مجلس فريد غازي جاسم رفيع 39470972 سند

  مجلس إبراهيم عبداهلل الحدي 39675467 الحد 

  مجلس عبدالباري الشهابي 39426262 مدينة عيسى 

  مجلس عبدالرحمن اللحيدان وأوالده 33821423 عالي

  مجلس محيي الدين عبداهلل بهلول 39463765 عالي 

  مجلس السادة 39665000 الحد 

  مجلس أبناء المرحوم الحاج إبراهيم بن حسن كمال 39613888 المحرق

  مجلس محمد وعبدالرحمن أبناء المرحوم مبارك بن محمد السليطي 39445338 عراد

  مجلس الشيخ عبدالرحمن عبدالسالم 39677107 عراد

  مجلس يوسف عبداهلل المحميد 39470123 عراد 

  مجلس محمد حسن عباس 39623116 الدير

  مجلس راشد جمعة النعيمي 39670079 حالة السلطة

  مجلس الدكتور إبراهيم عبداهلل مطر 39632302 البسيتين 

  مجلس أبناء المرحوم عبدالجبار الكوهجي 39991222 الجسرة 

  مجلس عبدالرحمن شاهين المضحكي 39632078 البسيتين

  مجلس أبناء السيد مجيد الماجد 39468668 جنوسان 

  مجلس عبدالرحمن علي المناعي 36742429 قاللي

  مجلس سامي أحمد الشاعر 39696960 قاللي 

  مجلس د. كاظم وسميح بن رجب 36664747 جبلة حبشي 

  مجلس الشيخ جمال آل خرفوش 33738738 السماهيج

  مجلس يوسف زين العابدين زينل 39655570 مدينة حمد

  مجلس أبناء المرحوم عبداهلل بن عبداللطيف بن هاشم السادة 39977933 بوكوارة

  مجلس نزار البصري 39693636 مدينة حمد

  مجلس إبراهيم عبدالرحيم فخرو 39603130 بوكوارة 

  مجلس أبناء إسماعيل كازروني 39667993 سار 

  مجلس عيسى محمد بن سالمين 33450035 الرفاع الشرقي 

  مجلس عائلة أجور 39609939 الجنبية 

  مجلس موسى بن علي البلوشي 36706000 الرفاع الشرقي

  مجلس فيصل بن جاسم بن أحمد البوعينين 39668799 عسكر

“اللَُّهمَّ ارْزُْقِني ِفيِه 

َطاَعَة اْلَعاِبِديَن، َواْشَرْح 

ِفيِه َصْدرِي ِبِإَناَبِة 

اْلُمْخِبِتيَن، ِبَأَماِنَك َيا أََماَن 

اْلَخاِئِفيَن”.

“الثقافة” تواصل االحتفاء بـ “القرقاعون”

جائزة حمدان تكرم الفوتوغرافي البحريني المعلم

ــد” ــح ــة “شـــبـــاب ال ــرق ــف ــرض لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة ل ــ ع
 تواصــل هيئــة البحرين للثقافــة واآلثار 
بمناســبة  االحتفــاء  فعاليــات  تنظيــم 
“القرقاعــون” وذلــك لّليلــة الثانيــة علــى 
التوالــي، حيــث قّدمت نشــاطها مســاء 
الســبت الموافــق 18 مايــو 2019م فــي 
مــع  البحريــن  لبــاب  األماميــة  الســاحة 
عــرض للفنــون الشــعبية قدمتــه فرقــة 

“دار شباب الحد”. 
 وقــد جذبــت فرقــة “دار شــباب الحــد” 
الجمهــور مــن زّوار البــاب عبــر الفقرات 
الفنيــة التــي تضمنــت ترديــد األهازيــج 
واألغاني المرتبطة بمناسبة القرقاعون 
وســط تفاعــل مــن الحاضريــن في هذه 
المنطقــة التــي تعــد أحــد أهــم المراكــز 

الحضارية في مملكة البحرين. 
بفرصــة  الفعاليــة  حضــور  حظــي  كمــا 
المتعلقــة  التراثيــة  العــروض  مشــاهدة 
التــي  “الفريســة”،  مثــل  بالقرقاعــون 

هــي عبــارة عــن رقصة شــعبية معروفة 
ومنتشــرة فــي منطقة الخليــج العربي، 
علــى  عــادة  الرجــال  يرقصهــا  حيــث 
الراقــص  ويلبــس  محليــة  إيقاعــات 
خاللها مجسمًا لحصان مزين باألقمشة 

أكيــاس  توزيــع  تــم  كمــا  الملونــة. 
علــى  الحلويــات  وعلــب  القرقاعــون 
األطفــال الذيــن ارتــدوا لهــذه المناســبة 

المالبس الشعبية البحرينية
وتســعى هيئة البحريــن للثقافة واآلثار 

خاصــة  أمســية  تنظيــم  خــالل  مــن 
إلــى  البحريــن  بــاب  فــي  بالقرقاعــون 
تعريف زوار مملكة البحرين بجزء هام 
مــن المــوروث الشــعبي المرتبــط بشــهر 

رمضان المبارك

 5 بينهــم  مــن  مصــّوًرا   17 ضمــن 
فوتوغرافييــن عــرب، مجلــس أمنــاء 
جائــزة حمــدان بــن محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم الدولية للتصوير الضوئي 
يكــرم الفوتوغرافي البحريني عباس 
فــي  علــى جــودة مشــاركاته  المعلــم 
الــدورة الثامنة ليمنح بذلك “ميدالية 
التمّيــز” لدورة األمــل” تكريمًا له على 
جــودة مشــاركاتهم في هــذه الدورة، 
الســنوي  الكتــاب  باإلضافــة إلهدائــه 
لنفــس الــدورة والــذي يحــوي الصور 
الفائــزة والمرّشــحة باإلضافــة للصور 
التي حصــل أصحابها على ميداليات 

التمّيز المذكورة. 
ســعادة  صــّرح  التكريــم  هــذا  وعــن 
األميــن العام للجائــزة علي خليفة بن 
ثالــث قائــالً: هــذه الميداليــات بمثابة 
المصوريــن  لهــؤالء  تقديــٍر  شــهادة 
الذيــن قّدموا أعماالً راقية اســتحقت 
مــن  النهائيــة  للمراحــل  الوصــول 
أمنــاء  مجلــس  قــّرر  لــذا  التحكيــم، 
اإلشــادة  هــذه  منحهــم  الجائــزة 

مــن  كنــوٍع  بأعمالهــم  المســتحقة 
بالتنافســية  واالعتــراف  التشــجيع 
المشــاِركة، ونحــن  العاليــة ألعمالهــم 
ســعداء بحصــول 5 مصوريــن عــرب 
على هــذا التكريم، داللًة على التطور 
المســتمر لجدية المصــور العربي في 

التعامل مع التصوير الفوتوغرافي.

وأضــاف بــن ثالث: رغبــًة من مجلس 
الجائــزة بمنــح فرصــة أوســع  أمنــاء 
لتتويــج المزيــد مــن الصــور المميزة، 
تــمَّ االعتمــاد علــى ُمخرجــات عمليــة 
التحكيــم فــي انتقــاء مجموعــة مــن 
الصــور الحاصلة على تقييماٍت عالية 

لتتم اإلشادة بها وتكريم أصحابها.

وقــد تــّم اختيــار 3 أعمال عــن محور 
“األمــل” و4 ملفــات عــن محــور “ملف 
محــور  مــن  مقاطــع  و3  مصــور” 
التصويــر الجوي بالفيديــو، باإلضافة 
إلــى 7 أعمال من المحور “العام” منها 
3 أعمــال ملّونــة و4 أعمــال باألبيــض 

واألسود.
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أسباب  إلى  تعود  والتي  المعدة،  الصائمين، حدوث حرقة  لدى  الشائعة  المشكالت  من 
عدة، منها البدء بتناول أطعمة غير مناسبة على وجبة اإلفطار مثل المشروبات الغازية، 
واالهتمام بتناول المخلالت واألمالح مع اإلفطار والسحور، إضافة إلى التدخين وتناول 
الماء،  تناول  من  والحد  الدهون،  من  عالية  نسبة  على  تحتوي  التي  الدسمة  األطعمة 

والنوم مباشرة بعد تناول الطعام، وشرب المزيد من القهوة والشاي.
 Daily Medical ويشمل التخلص من حموضة المعدة محورين أساسيين، بحسب موقع

Info، هما البعد عن مسببات حرقة المعدة والعالج الدوائي.
هناك بعض الطرق المهمة للوقاية من حدوث الحموضة في رمضان هي:

الحبوب  مثل  باأللياف  الغنية  المعقدة  بالكربوهيدرات  الغنية  األطعمة  بعض  تناول   -
الكاملة، األرز البني

- تناول المزيد من األطعمة الغنية باأللياف خالل السحور يقلل من إفراز حمض المعدة
- تناول الفاكهة والخضراوات يساعد على تنظيم عملية الهضم

- استبدال األطعمة المقلية باألطعمة المشوية للحد من حموضة المعدة
الطيور قبل طهيها، يعمل على الحد من  - اختيار لحوم ذات دهون أقل، وإزالــة جلد 

اإلصابة بحموضة المعدة
- المشي لمدة نصف ساعة بعد تناول اإلفطار بساعتين

- تناول من 8 - 12 كوًبا من الماء بين اإلفطار والسحور
ومن األخطاء الشائعة، االهتمام بتناول المخلالت والتوابل مع األطعمة، والتي تعد من 
أهم المسببات األساسية لحدوث الحموضة، إذ تعمل األمالح الموجودة في المخلالت 
احتمالية  وزيـــادة  للجفاف،  عرضة  يجعله  مما  الجسم،  من  الماء  إخــراج  زيــادة  على 
اإلصابة بحرقة المعدة، خاصة أن بعض األشخاص يقومون بالحد من تناول الماء بين 

اإلفطار، والسحور.

وصفات للتخلص من الحموضة

اللجوء  من  بدالً  الحموضة  تقلل من حدوث  التي  الطبيعية  الوصفات  كما هناك بعض 
للعالج الدوائي منها:

- عصير الكرنب: فتناول ملعقتين من عصير الكرنب قبل تناول الطعام يقلل من حدوث 
الحموضة

- األطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12، وحمض الفوليك تقلل من حدوث حموضة 
المعدة

- الزنجبيل: أظهرت بعض األبحاث العلمية دور الزنجبيل في مقاومة حموضة المعدة، 
والذي يستخدم أيضًا لعالج قرحة المعدة.

tariq_albahhar

مهرجان  من  نسخة  كل  مع  يكبر  الــذي  التألق  هو سر  الشغف 
“صنع بشغف” السينمائي، والذي انعكس على األفالم المشاركة 
بروح  سينمائية  أمسية  لنا  لتصنع  منه،  الرابعة  النسخة  في 
بحرينية انطلقت أمس األول، بتنظيم من مركز الشيخ عيسى 
بــكــتــشــرز”، وبحضور  ــوران  ــ “ن شــركــة  مــع  وبــالــتــعــاون  الثقافي 
فاق  والمهتمين  والثقافي  الفني  الوسط  من  غفير  جماهيري 
التوقعات مما دفع اللجنة المنظمة إلى توسعة المكان ووضع 
مقاعد اكثر للحضور الذي مأل الصالة لمشاهدة عروض الشباب 
في نسخة ممتازة وواعدة حيث تنافست 9 أفالم على الجوائز 
بعد تقديم اكثر من 25 فيلم بحريني، وفي الليلة دعم الشيخ 
مركز  أمناء  مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  خليفة  بن  خالد 
عيسى الثقافي بان الدورة الخامسة في العام المقبل ستكون 
اكبر وسيحمل ثيمة “التسامح والتعايش في البحرين” وسوف 

يعلن عن باقي التفاصيل قريبا.
يوسف  سلمان  المخرج  للمهرجان  الفني  المدير  أشــاد  بــدوره 
بالدعم الذي يحظى به “صنع بشغف” من مركز عيسى الثقافي 
ومن الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة على وجه الخصوص. 
لم  الــذي  رمضان  فريد  من  للجميع  واعــتــذار  تحية  وجــه  كما 

تسمح له ظروفه الصحية بالتواجد في المهرجان.
لمهرجان  تحولها  هو  النسخة  في  المميز  أن  يوسف  وأضــاف 
الفني  الدعم  الثقافي مسابقة  سينمائي وإطالق مركز عيسى 
إلنتاج األفالم، والتي تم من خاللها إنتاج ثالثة أفالم بحرينية 
ــبـــالد”: “فوجئت  ـــ “الـ ــاف فــي تــصــريــح خـــاص ل قــصــيــرة. واضــ
الجمهور  وعــي  على  دلــيــل  وهـــذا  شخصيا  الكبير  بالحضور 
وهناك  أوال،  للسينما  وتعطشه  السابع  للفن  ودعمه  البحريني 
وعود في السنوات القادمة لتقديم صورة اكبر للمهرجان عبر 
مهرجانات صديقة  إلى  البحرينية  بشغف  أفــالم صنع  إرســال 

ثانية لعرضها هناك ودخول مسابقاتها، الى جانب سوف نقدم 
دورات سينمائية مختصة بالتعاون مع نوران بكتشرز ومركز 
السينمائية  والحركة  األفكار  تطوير  اجل  من  الثقافي  عيسى 
المبدع  البحريني  المخرج  المهرجان  مدير  واكد  المملكة”  في 
شخصا   420 فــاق  الــذي  الكبير  الحضور  بــان  يوسف  سلمان 
أعطاه إيمانا وقوة في تقديم نسخ أقوى من المهرجان العام 
الكواليس  خلف  عمل  من  كل  وشكر  اكبر،  وبمفاجآت  المقبل 
صحيفة  وشكر  للسينما  داعــمــة  بحرينية  شبابية  جهود  مــن 
في  والسينما  للمهرجان  دائما  محدود  الال  دعمها  على  البالد 
للمهتمين  ممتازة  فرصة  المرجان  بأن  واكــد  والعالم  البحرين 
بالسينما لمشاهدة أنواع مختلفة من التوجهات في األفالم من 
خالل القصص والتصوير واإلنتاج، ويعطي ايضا فرصة لهمم 
للتعاوف وبناء الجسور بينهم خصوصا من هم في بداية هذا 
الطريق، وان السينما ليست فقط هوليوود كما يظن البعض بل 
هناك مدارس سينمائية اخرى تقدم الجميل، فقد الحظنا من 
خالل مشاهدة افالم بعض الشباب توحههم الى تقليد االفالم 

التجارية من هوليوود وهذا امر غير اساس أبدا في عملنا.
وخالل األمسية قام الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بتكريم 
والفنانة  القحطاني  قحطان  والفنان  الــذوادي،  بسام  المخرج 
الحركة  في  الكبيرة  لمساهماتهم  تقديًرا  الرحيم  عبد  فاطمة 

السينمائية البحرينية.
خاص  تصريح  فــي  ــــذواذي  ال بسام  المخرج  أكــد  جهته  ومــن 
للبالد “ إن وجود صنع بشغف في هذه الفترة جًدا مهم، ودعم 
الثقافي  عيسى  مركز  مثل  الثقافة  فــي  مهم  وعصب  مركز 
كثيًرا  ونحتاجها  جيدة  جــًدا  خطوة  يعد  السينمائية  لألفالم 
السينما  “ عندما نتحدث عن  الــذوادي  البحرين”. وأضاف  في 
أي نتحدث عن فلم روائي طويل يعرض في السينما ويحتك 
الصانع بالجمهور وبالمنتج فيصبح من الصعب تنفيذه، ولكن 
من خالل هذه التجارب وبمساندة خطوات المخرجين الشباب 

نستطيع أن نأخذهم لهذه المرحلة. وأكثر ما أتمناه حالًيا هو أن 
لنا بشبابه وعطائه  يقوم فريد رمضان بصحة وعافية ويعود 
البحرين  األفالم في  أن وجوده سيدعم صناعة  المؤكد  ومن 
إلى  أشارت  الرحيم فقد  الفنانة فاطمة عبد  أما  كبير”.  بشكل 
ونحن  طيبة،  ومبادرة  جميلة  خطوة  يعد  المهرجان  “هــذا  أن 
وتشجع  الشباب  تدعم  التي  الجهات  عــن  نتساءل  مــا  دائــًمــا 
للفنانين  أكثر  االلتفات  يتم  أن  ونتمنى  السينمائية،  الطاقات 
الموجودين فال داعي أن ننتظر أن يتوفى الفنان لنقوم بتكريم 
ابنائه بالنيابة فيفقد التكريم طعمه، وغالًبا يكون أبن الفنان لم 

يجرب المعاناة التي عاشها والده. 
قليلة  أنها  الــواضــح  مــن  المشاركة  األفـــالم  “أغــلــب  أن  مــؤكــدة 
الخبرة وهذا يعد من جانب أخر أمر إيجابي ألنه يمنح هؤالء 
الشباب فرصة لعرض أعمالهم أمام مختصين مما يساهم في 
تطويرها وإبراز وجوه جديدة في الساحة، ونتمنى أن تكون 
أعمالهم القادمة أفضل وناضجة أكثر.” من بين األفالم التسعة 
المشاركة في المسابقة، حصد فلم سما للمخرج عمار زينل على 
جائزة أفضل فيلم في المهرجان، وحصل فلم الدائرة الحمراء 
للمخرجة زينب مرضي على جائزة لجنة التحكيم. كما منحت 
لجنة التحكيم شهادات تقديرية للفنان أحمد السعيد كأفضل 
أداء تمثيلي عن دوره في فيلم سما، وشهادة أفضل تصوير 
مميز ذهب للمصور جعفر الحلواجي عن تصويره لفيلم نافذة. 
وصــرحــت الــمــخــرجــة زيــنــب مــرضــي “أن مــشــاركــتــي ضــمــن هــذه 
الفعاليات السينمائية تعني لي الكثير، خاصة وأنها تحتفي بتجاربنا 
األخطاء،  من  تخلو  ال  قد  التي  السينمائية  ومحاوالتنا  الصغيرة 
سعيدة جًدا بحصولي على الجائزة وسعيدة أكثر لحشد الحضور 
الذي مأل القاعة وزاد عنها، كل هذا يدل على وجود الشغف وهذا 
ما يراهن عليه المهرجان في كل عام، وكل تلك األعداد تدل على 
بالحضور  بعضنا  تجارب  دعم  ونود  للسينما  متعطشين  بحق  أننا 

والنقاشات التي قد ال تخلو منها مثل تلك الفعاليات”.

نجاح “صنع بشغف 4” السينمائي
حضــور جماهيــري غفير مــن الوســط الفنــي والثقافــي والمهتمين 

صحتك مع الصوم

الحموضة بعد اإلفطار

مع حلول شهر رمضان المبارك، ومن المتعارف في هذا الشهر الكريم أن تكثر األعمال التلفزيونية 
التــي يقــوم فيهــا الفنانــون بــأداء أدوار فــي الغالب مــا تكون بعيدة عــن شــخصياتهم الحقيقية، إذ 
يجسدون أدوارا أخرى عديدة، وفي العادة تدور في ذهن المشاهد تساؤالت عن حياتهم الطبيعية 
وكيــف يقضــون أيامهم، اســتطلعت “مســافات البــاد“ مع بعــض الفنانين البحرينييــن للتعرف على 
حياتهم اليومية في شــهر رمضان الكريم وعن كيفية قضاء الشــهر الكريم وما طقوســهم الخاصة 
التــي يتبعونهــا خــال الشــهر الفضيل ومــا البرامج المفضلة لهــم بعيدا عن أجــواء العمل والروتين 
باقــي أشــهر الســنة، وهــل كانت جديــدة أم أنها أتــت تواصا لعــادات قديمة تأصلت فــي وجدانهم 

واستمروا في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

الساري عن  الشاب جعفر  البحريني  الفنان  يعبر 
ذلك بقوله: “منذ 13 عاما وأنا بعيد كل البعد عن 

أجواء شهر رمضان، بحكم ارتباطي بالعمل في 
للتحضير  المساء  في  والمسرح  الصباح 

يمنعني  مــا  ــذا  وهـ للعيد،  واالســتــعــداد 
ــاب لــلــمــجــالــس الــرمــضــانــيــة  مـــن الـــذهـ
ــة األهـــــــــل واألصــــــدقــــــاء  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ

الجميلة،  الرمضانية  بالعادات 
ــاول عــمــل  ــحــ ــ ــذا ن ــهـ لـ
)بـــــروفـــــات( مــكــثــفــة 
قــبــل الــشــهــر الــكــريــم 
لــــــنــــــتــــــمــــــكــــــن مــــن 
االســتــمــتــاع بــأجــواء 

الشهر، وفي العادة ال تنجح هذه الخطة بسبب 
الجمهور  االنــشــغــاالت ومــخــافــة خــســارة  كــثــرة 
بعرض عمل ال يلقى استحسانهم”. وعن 
جــديــده قــال: فــي الــوقــت الحالي 
وقيد  للعيد  عـــروض  عــدة  لــدي 
بالعمل  افكر  ولكن  بها،  التفكير 
خارج البحرين، أما على مستوى 
اإلنتاج التلفزيون )عادة ما تكون 
هناك أحزاب( والتقيد بمجموعة 
مــعــيــنــة وأنــــا مــهــمــش من 
لكن في  الفئات  هذه 
ــا ثــابــت  ــ الـــمـــســـرح أنـ

ولدي اسمي”.

الفنان الشاب جعفر الساري

المكونات:
  نصف كوب دقيق متعدد االستعماالت 

  كوب حليب

   رشة ملح

   3 بيضات

   نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

   ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

   ملعقة كبيرة من السكر األبيض

   12 شريحة خبز سميك

الخطوات:
   اخلطي جميع المكونات ماعدا شرائح الخبز حتى يصبح الخليط 

متجانسا.

   سخني المقالة على نار متوسطة الحرارة.

   انقعي شرائح الخبز في الخليط، واطبخي 

الخبز على كل جانب حتى يصبح لونه بنًيا 

ذهبًيا.

   قدميه ساخنا.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

الخبز الفرنسي 
المحمص
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إفطار جماعي يقام طوال شهر رمضان المبارك، في البازار القديم في العاصمة المقدونية، سكوبيه )ا ف ب(
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أحمد البحر

Û  ،أكاد أجزم قواًل وأنا أحمل معي أكثر من 3 عقود من االشتغال في اإلدارة
ممارســة واطالعــا، إن مــن أهم خواص القائــد اإلداري الملهم هي تلك التي 
وضعهــا )ليــروي أيمس(، حيث يقول ’’القائد هو شــخص يــرى أكثر مما يرى 

اآلخرون، ويرى أبعد مما يرى اآلخرون، ويرى قبل أن يرى اآلخرون‘‘.
Û  هــؤالء القــادة يؤثــرون بطريقــة اســتثنائية ويتصفــون، كمــا يقــول معجــم

المصطلحات اإلدارية، بالثقة في النفس ووضوح في الرؤية.
Û  وربما أستطيع القول أيضا، سيدي القارئ بأن تلك الخواص التي عرضناها

يمكــن أن تكــون ضمــن المبــادئ التــي يمكننــا أن نضعها أمامنا لترشــدنا إلى 
المســار األصــوب عندما نتفحص ونحلل األســس التي نبنــي عليها قراراتنا 
عندما نقوم بتصنيف وتحديد األولويات. هذه األولويات التي قد تتعاظم 

صعوبتها كلما زادت الظروف االقتصادية تعقيدا.
Û  نســتذكر تلك الخواص، ســيدي القارئ ونحن نتحدث عن رجل دولة ثاقب

الرؤيــة يمتلــك القدرة الفريدة على القراءة المتأنيــة والمتعمقة لألولويات، 
واضعا اإلنسان على رأس تلك األولويات، فاإلنسان لديه هو الهدف الذي ال 
يقبل جدال. نحن نتحدث في هذا المقام عن أحد إنجازات صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه رئيس الوزراء 

الموقر.
Û  فقــد أتــى تكريــم ســموه من قبل منظمــة الصحــة العالمية قائــدا عالميا في

ســابقة هــي األولــى مــن نوعها في تاريــخ المنظمة تأكيدا للــدور الذي يقوم 
بــه ســموه فــي تعزيز مكانــة المملكة وخاصة تلــك المرتبطة باإلنســان. هذا 
اإلنجــاز هــو انعــكاس للمبادئ األساســية لألولويات التي تضع اإلنســان في 
بــؤرة االهتمــام، وهذا ما يؤمن به ســمو األمير. فلك ســيدي خالص التهنئة، 

وأطال هللا عمرك، وأدامك ذخرا لهذا الوطن العزيز، وسندا لشعبه الوفي.

األمير ومبادئ 
األولويات

فــي  المالكــة  العائلــة  حيــاة  شــكلت  لطالمــا 
حــول  الكثيريــن  لفضــول  مصــدًرا  بريطانيــا 
لعالــم، خاصــة فيمــا يتعلــق األمــر بنمط عيش 
الملكــة إليزابيــث الثانيــة، والتي كشــف تقرير 
جديد عن مهمة غريبة يتم تكليف خدمها بها.
إن  البريطانيــة،  “ميــرور”  صحيفــة  وقالــت 
حاشــية  لديهــا  عاًمــا(   93( الثانيــة  إليزابيــث 

إدارة  مثــل  عديــدة،  مهــام  تتولــى  كبيــرة، 
حسابات الملكة على شبكات التواصل، وفتح 
والعنايــة  يومياتهــا،  وتدويــن  لهــا،  األبــواب 
بخيولها التي تحبها.  ولعّل أغرب المهام التي 
يقوم بعض العاملين لديها، هي انتعال أحذية 
الملكــة قبلهــا، ليتســع الحــذاء قليــالً ويصبــح 

أكثر راحة، ومساعدتها الحًقا على ارتدائها.

مهمة غريبة لخدم ملكة إنجلترا السنة الحادية عشرة - العدد 3870 

االثنين
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انطالقا من حرص المحافظة الجنوبية على إحياء العادات والتقاليد البحرينية، نظمت المحافظة فعالية “قرقاعونكم 
في الجنوبية” بمشروع “زالق سبرنقز” بمنطقة الزالق مساء أمس األول، وبحضور مئات من أهالي المحافظة.

“قرقاعونكــم  فعاليــة   واشــتملت 
فــي الجنوبيــة” علــى عــروض تراثيــة 
وشــعبية، قدمتها الفرق الشعبية التي 
أحيت الموروثات الشعبية بأناشيدهم 
األطفــال  اســتمتع  حيــث  وأغانيهــم، 
واألهالــي بالفعاليــات المتنوعــة التــي 
الرمضانيــة،  الليلــة  هــذه  تضمنتهــا 
وإقامــة  الشــعبية  المأكــوالت  كعــرض 
مهرجــان ترفيهــي لألطفــال باإلضافــة 
المقدمــة  والجوائــز  المســابقات  إلــى 
من شــركة الجنوب للســياحة، وشركة 
البحريــن للســينما، وشــركة كوكاكــوال 

حــرص  إطــار  فــي  وذلــك  البحريــن، 
إشــراك  علــى  الجنوبيــة  المحافظــة 
القطــاع الخاص في إنجــاح الفعاليات 
المحافظــة  تنظمهــا  التــي  والبرامــج 
تأكيدا على مبدأ الشراكة المجتمعية.

ويأتــي تنظيــم المحافظــة الجنوبية لـ 
“قرقاعونكــم فــي الجنوبيــة”، احتفــاء 
مــن  جــزءا  تعتبــر  التــي  الليلــة  بهــذه 
التــراث البحرينــي األصيــل وهــي مــن 
البحرينييــن  لــدى  المحببــة  الليالــي 
خــالل شــهر رمضــان المبــارك، وتحمل 
المعانــي  مــن  العديــد  طياتهــا  بيــن 

احتفــال  فهــو  الجميلــة،  والذكريــات 
بهيــج يلتقــي النــاس خاللــه ليزيد من 
الترابط والتآخــي والفرحة بين جميع 

مكونات المجتمع الواحد.
فــي  “قرقاعونكــم  فعاليــة   حضــر 
الجنوبيــة” مــن مكتــب ســمو محافــظ 
المشــاريع  لجنــة  رئيــس  الجنوبيــة، 
الشــيخ  بالمحافظــة  والمبــادرات 
بــن حمــود آل خليفــة، ومديــر  أحمــد 
المجتمــع  وشــؤون  البرامــج  إدارة 
فاطمــة الغتــم وعــدد مــن المســؤولين 

بالمحافظة الجنوبية.

ــي “الــــــــــزالق ســـبـــرنـــقـــز” ــ ــات األســــــــر واألطــــــفــــــال فـ ــ ــئ ــ بـــحـــضـــور م

“الجنوبيــة” تحتفـي بليـلة “القرقاعـون” 


