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المنامة - بنا

أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
لــدى  بــن ســلمان آل خليفــة،  األميــر خليفــة 
اإلنســان  حقــوق  للجنــة  ســموه  اســتقبال 
بمجلــس النواب “أننا نعتز بواقعنا الحقوقي، 
فقد حققنا إنجازات كبيرة في مجال حقوق 
اإلنســان، وعلينــا صونهــا والبنــاء عليهــا بيــد 
واحــدة، حكومــة ونواًبــا، فنوايانــا وجهودنــا 
تلتقــي علــى تعظيــم اســتفادة بلدنــا وشــعبنا 
في كل مجال، وكلمتنا يجب أن تجتمع دائًما 

على مصلحة الوطن”.
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أعــرب  عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، لــدى زيارتــه 
أمــس القيــادة العامــة لقــوة دفــاع البحريــن عــن 
اعتــزازه بقوة الدفاع ورجالهــا المخلصين، مؤكًدا 
أنهم موضع تقديرنا الكبير وفخر للبحرين وأهلها 
دائًمــا. وأكــد جاللتــه تضامــن البحريــن ووقوفهــا 
إلــى جانــب الســودان الشــقيق، معرًبا عــن تقديره 
للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها 
رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي الفريق أول 
عبدالفتــاح البرهــان من أجل تعزيز األمن والســلم 

واالزدهار للشعب السوداني الشقيق.
وأشــاد جاللته، لدى زيارته أمــس الحرس الملكي 
التابــع لقــوة الدفــاع، بمواصلــة منتســبي الحــرس 
الملكي البواسل أداء المهمات النبيلة الموكلة لهم 
متكاتفيــن يــًدا واحدة مع إخوانهم الشــجعان من 
أســلحة قوة الدفاع ضمن قــوات التحالف العربي 
فــي عملية )إعــادة األمل( بقيادة الشــقيقة الكبرى 

المملكة العربية السعودية.

“الدفاع” ورجالها المخلصون فخر للبحرين وأهلها
العاهـــل: المملكـــة تتضامـــن مـــع الســـودان الشـــقيق وتقـــدر الجهـــود الكبيـــرة للبرهـــان

الرفاع - قوة الدفاع

جاللة الملك يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

الغــاز قطــاع  إنتاجيــة  لزيــادة  التكنولوجيــا  توظيــف  العهــد:  ولــي  ســمو 

تعزيز االستدامة في مختلف القطاعـات

المنامة - بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تواصل العمل على تحقيق 
االســتدامة فــي مختلــف القطاعــات الحيويــة وتعزيزهــا بمــا يســهم فــي رفــد العمليــة 

التنموية ويصب في صالح الوطن والمواطنين.

جاء ذلك لدى تفضل ســموه مساء أمس، 
يرافقــه ســمو الشــيخ محمــد بــن ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، وبحضــور عــدد مــن 
مشــروع  بتدشــين  المســؤولين،  كبــار 
مصنــع الغــاز الثالــث فــي حقــل البحريــن 
واالحتفــال بذكــرى مــرور 40 عاًمــا علــى 
تأســيس شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة 
فــي  للشــركة  الرئيــس  بالمبنــى  )بناغــاز(، 

الصخير.
يشــهد  الغــاز  قطــاع  أن  ســموه  وأضــاف 
اليــوم تحــوال كبيــرا؛ بفضــل االبتــكارات 
التقنية، وتوظيــف التكنولوجيا الحديثة 
فــي القطــاع، والتشــجيع على االســتثمار 
الشــيخ محمــد  النفــط  فيها.وقــال وزيــر 

بــن خليفــة آل خليفــة فــي كلمــة بحفــل 
االفتتــاح إن مشــروع مصنــع الغاز الثالث 
يعــد مــن أكبــر المشــاريع الصناعيــة فــي 

سمو ولي العهد يدشن مشروع مصنع الغاز الثالث بحقل البحرينتاريخ شركة بناغاز.

المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس النيابــة عبدهللا الــذوادي بــأن النيابة العامــة تلقت بالغا 
مــن إدارة مكافحــة الجرائم اإللكترونية ضد أحد مســتخدمي وســائل 
التواصــل االجتماعــي إلســاءته اســتخدام الوســائل بإطالقــه أخبــارا 
مكذوبــة وشــائعات مــن شــأنها إحــداث ضرر باألمــن الوطنــي والنظام 

العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

باشــرت  النيابــة  أن  وأضــاف 
التحقيــق فيمــا تضمنــه البالغ، إذ 
اطلعــت علــى مــا نشــره و تداولــه 
الشــخصي  حســابه  عبــر  المتهــم 
االجتماعــي،  التواصــل  بمواقــع 
ثبــت منهــا تشــكيكه فــي  والتــي 
وعالقاتهــا  الحكومــة  توجهــات 
تداولــه  عــن  فضــالً  الخارجيــة، 
يشــتمل  لــه  مقــاالً  حســابه  عبــر 
تتعلــق  مختلقــة  أخبــار  علــى 
بقــوات التحالــف بمــا يفقــد الثقــة 
فــي قدراتهــا وقوة الدفــاع وذلك 

مــن  حققتــه  مــا  أن  باعتبــاره 
انتصارات ماهي إال مجرد مزاعم 

وهمية وتضليل. 
وتابــع: بنــاء علــى ذلك اســتدعته 
اســتجوابه،  وباشــرت  النيابــة 
وأمــرت بحبســه احتياطيــًا علــى 
ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه 
تهمة إذاعة وبث أخبار وشائعات 
كاذبــة ومغرضة فــي زمن الحرب 
فــي  الجلــد  إضعــاف  شــأنها  مــن 
باألمــن  الضــرر  وإحــداث  األمــة، 

الوطني والنظام العام.

“النيابة” تأمر حبس 
المتهم ببث أخبار كاذبة

صالح ُيحلقالبنفالح عضًوا في “المطارات”السودان: رئيس الحكومة “مدني”4.6 % النمو الحقيقي بالبحرينحطاب يرأس “جدية االستجواب”
قال النائب خالد بوعنق لـ “البالد”  «

إن فريق المستجوبين الثمانية 
لوزيرة الصحة فائقة الصالح يرحبون 
بعودة انضمام زميلهم النائب حمد 
الكوهجي للطلب. وتوقع أن يتولى 

النائب عبدالرزاق حطاب رئاسة لجنة 
فحص جدية االستجواب.

أشارت التقديرات األولية لتقرير  «
الحسابات القومية للربع الرابع 

من العام 2018، إلى تسجيل 
االقتصاد نموا حقيقيا بواقع 

4.6 % و6.5 % باألسعار الجارية 
قياسا بالفترة ذاتها من السنة 

السابقة 2017.

أعلن المجلس العسكري االنتقالي  «
في السودان، أمس، أنه يؤيد تولي 

شخصية مستقلة رئاسة الحكومة 
المقبلة. وأعلنت جامعة الدول 

العربية عن ارتياحها لـ “الخطوات 
المهمة”، التي أعلنها الرئيس الفريق 

أول ركن عبدالفتاح البرهان.

انتخب محمد البنفالح عضًوا  «
في مجلس إدارة المجلس 

الدولي للمطارات لمدة 3 سنوات 
مالية ابتداء من العام 2019، في 

االنتخابات األخيرة للجمعية العامة 
للمجلس باالجتماع الدوري في 

هونج كونج.

أحرز محمد صالح هدفا بتسديدة  «
مذهلة من خارج المنطقة ليستعيد 

ليفربول سريعا صدارة الدوري 
اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 

وبفارق نقطتين عن مانشستر 
سيتي حامل اللقب بعدما فاز 2-0 

على تشيلسي في أنفيلد أمس.
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Û  التضحيــات الكبيــرة التــي يقدمها بواســل قوة دفاع البحرين تقــدم لألجيال القادمة
الشــرف  الوطنيــة وأروع مالحــم الجســارة فــي مياديــن  أنموذجــا ألســمى معانــي 

والكرامة في الداخل والخارج.
Û  زيارة عاهل البالد القائد األعلى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للقيادة العامة

لقوة الدفاع والحرس الملكي أمس جاءت تقديرا للواجبات الجليلة المبذولة دفاعا 
عن أرض الوطن وسيادته ومقدراته وحماية مسيرته الحضارية ووحدته الوطنية.

Û  جاللــة الملــك أكد فــي الزيارة حرص البحريــن على الوقوف إلى جانب األشــقاء في
كل قضيــة عادلــة، والتمســك بالقيــم اإلنســانية النبيلــة التي تشــكل الدافــع الحقيقي 

لمواقفها المشرفة مع األشقاء واألصدقاء.
Û  النجاحــات واالنتصــارات، التــي يحققهــا رجــال قــوة الدفــاع والحــرس الملكي ضمن

التحالــف العربــي بقيــادة الشــقيقة الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية، أســهمت في 
إعادة أمل الهدوء واالستقرار إلى اليمن الشقيق.

Û  إشــادة جاللة الملك بتكاتف رجال القوات المســلحة الســودانية يدا بيد مع إخوانهم
الشــجعان فــي التحالــف العربــي تبــرز أهميــة العمــل العربــي المشــترك لدعــم األمــن 

واالستقرار في المنطقة. 

قوة الدفاع... نجاحات وانتصارات

وزير النفط: مصنع 
الغاز الثالث أكبر 

المشاريع في 
تاريخ “بناغاز”

الحكومة وفرت إمكانات 
كبيرة ليهنأ شعبنا 

بأفضل الخدمات

“حقوق اإلنسان النيابية”: 
سموه يجّسد بنهجه صون 

واحترام كرامة اإلنسان
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قام عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، أمس بزيارة 

للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
االســتقبال  فــي  كان  جاللتــه  وصــول  ولــدى 
القائــد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن 
بــن أحمــد آل خليفــة، ووزيــر  الشــيخ خليفــة 
بــن  عبــدهللا  الركــن  الفريــق  الدفــاع  شــؤون 
حســن النعيمــي، ورئيس هيئــة األركان الفريق 
الركــن ذيــاب بن صقر النعيمــي، وعدد من كبار 

الضبــاط. ورافــق جاللته قائد الحــرس الملكي 
اللــواء الركــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 

خليفة.
وخــالل لقــاء جاللتــه بكبــار الضباط تــم بحث 
الخطــط المســتقبلية لتطويــر وتعزيــز قــدرات 

قوة دفاع البحرين. 
الســودان  جمهوريــة  فــي  التطــورات  وعــن 
الشقيقة أكد جاللته تضامن البحرين ووقوفها 
إلى جانب السودان الشقيق، معرًبا عن تقديره 
للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم 
بها رئيس المجلس العســكري االنتقالي الفريق 

أول عبدالفتــاح البرهــان من أجــل تعزيز األمن 
والسلم واالزدهار للشعب السوداني الشقيق.

الثابتــة  األخويــة  المواقــف  جاللتــه  وثمــن 
لجمهورية السودان وحرصها الدائم على العمل 
العربــي المشــترك ودعم األمن واالســتقرار في 
المنطقــة، مقــدًرا القوات المســلحة الســودانية 
العربــي  التحالــف  فــي  ومشــاركتها  الشــقيقة 
اليمــن  فــي  األمــن  وتحقيــق  الشــرعية  لدعــم 
دوام  الســودان  لجمهوريــة  ــا  متمنيًّ الشــقيق، 
الرفعة والرقي في ظل التسامح والتآخي بين 

مكونات شعبها العزيز.

الرفاع - قوة الدفاع

“الدفاع” الحصن المنيع لحماية وطننــــــــــــا العـــزيــز ومسيرتـــه الحضاريـــة
جاللــة الملــك يــزور القيــادة العامــة والحــرس الملكي ويشــهد رمايــة حيــة للمجندات
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العاهــل يشــيد بالتعــاون العســكري مــع المملكــة المتحــدة فــي مجــاالت التدريــب

جاللة الملك يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

جاللة الملك يزور الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين

عــن  الزيــارة  خــالل  جاللتــه  أعــرب  كمــا 
ورجالهــا  البحريــن  دفــاع  بقــوة  اعتــزازه 
المخلصيــن، مؤكــًدا أنهــم موضــع تقديرنــا 
دائًمــا،  وأهلهــا  للبحريــن  وفخــر  الكبيــر 
فرجالهــا البواســل هــم بعــون هللا الحصن 
المنيــع لحمايــة وطننــا العزيــز ومســيرته 

الحضارية ووحدته الوطنية.
ورفع ضباط قوة دفاع البحرين إلى جاللة 
الملــك القائد األعلى أســمى آيــات التهاني 
والتبريــكات بمناســبة قــرب حلــول شــهر 
رمضان المبارك داعين هللا أن يعيده على 

جاللتــه بموفــور الصحة والســعادة وعلى 
وبادلهــم  والبــركات  باليمــن  العزيــز  بلدنــا 
المناســبة  بهــذه  التهانــي  البــالد  عاهــل 
الكريمة وكلفهم بنقل تحياته وتهانيه إلى 
جميــع رجال قوة دفاع البحرين البواســل 
فــي مختلف مواقع عملهم المشــرفة بهذه 
أن  تعالــى  داعًيــا هللا  المباركــة  المناســبة 
يعيدهــا على وطننــا العزيز وعلى األمتين 

العربية واإلسالمية بالخير والبركات.
 كمــا تفّضــل عاهــل البــالد القائــد األعلــى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة، أمس بزيارة الحرس الملكي التابع 
لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول جاللته 
كان فــي االســتقبال قائد الحــرس الملكي 
اللــواء الركن ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة، كمــا تشــرف عــدد مــن ضبــاط 

الحرس الملكي بالسالم على جاللته.
وفي مســتهل الزيارة، استمع جاللة الملك 
إلــى إيجــاز عــن الواجبــات الجليلــة التــي 
يقــوم بهــا الحــرس الملكــي بكفــاءة عالية 

والخطط المستقبلية لتطويره.
ميــدان  إلــى  جاللتــه  توّجــه  ذلــك،  بعــد 

بالذخيــرة  رمايــة  شــاهد  حيــث  الرمايــة 
الحيــة وتطبيقــات عســكرية قــام بها عدد 
الحــرس  منتســبي  مــن  المجنــدات  مــن 
الملكــي امتــازت بالدقــة والمهارة، مشــيًدا 
بمــا شــاهده مــن كفــاءه عاليــة وإتقان في 
تنفيــذ هــذه المهــارات ممــا يؤكــد كفــاءه 

المرأة البحرينية في مختلف المجاالت.
فــي  المدربــون والمشــاركون  ثــم تشــرف 
الرماية والتطبيقات بالســالم على جاللته 
والتقاط صورة تذكارية مع القائد األعلى، 
وقد أشــاد جاللتــه بالتعاون العســكري مع 

المملكــة المتحــدة الصديقــة خاصــة فــي 
مجاالت التدريب.

شــاكًرا جاللــة الملــك القائــد األعلــى، قائــد 
الحرس الملكي اللواء الركن ســمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وجميع منتســبي 
الحــرس الملكــي علــى مــا يقومــون به من 
عاليــة  بكفــاءة  ســامية  وطنيــة  واجبــات 
وحمــل األمانــة بــكل والء وإخــالص، ومــا 
يتمتعون به من روح معنوية رفيعة ألداء 

واجباتهم بكل بسالة وشجاعة.
وأشاد جاللة الملك القائد األعلى بمواصلة 

منتســبي الحــرس الملكــي البواســل أداء 
متكاتفيــن  لهــم  الموكلــة  النبيلــة  المهــام 
يــًدا واحــدة مــع إخوانهــم الشــجعان مــن 
أســلحة قــوة دفــاع البحرين ضمــن قوات 
)إعــادة  عمليــة  فــي  العربــي  التحالــف 
األمــل( بقيــادة الشــقيقة الكبــرى المملكــة 
العربيــة الســعودية، ومــا يقومــون بــه من 
مهــام ســامية لتقديــم اإلغاثــة اإلنســانية 
لألشــقاء فــي اليمن العزيز، ومــا يحققونه 
من نجاحات وانتصــارات متواصلة تدعو 

للفخر واالعتزاز.
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أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
لــدى  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
اإلنســان  حقــوق  للجنــة  ســموه  اســتقبال 
بمجلس النــواب، “أننا نعتز بواقعنا الحقوقي، 
فقــد حققنا إنجــازات كبيرة في مجال حقوق 
اإلنســان، وعلينــا صونهــا والبنــاء عليهــا بيــد 
واحــدة، حكومــة ونواًبــا، فنوايانــا وجهودنــا 
تلتقــي علــى تعظيــم اســتفادة بلدنــا وشــعبنا 
في كل مجال، وكلمتنا يجب أن تجتمع دائًما 

على مصلحة الوطن”.
يمثلــون  الشــعب  “نــواب  أن  ســموه  وأكــد   
ديمقراطيتنــا التي نعتز بها، وأبوابنا مفتوحة 
مســؤوليتنا  أن  منــا  يقيًنــا  أمامهــم،  دائًمــا 
المشــتركة تحّتم علينا أن نتعاون لنحقق مًعا 

المزيد لخير هذا الوطن وصالح أبنائه”.
وقــال صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
“لقد سعينا في الحكومة بكل جهد إلى توفير 
إمكانيات كبيرة ليهنأ شعبنا بأفضل الخدمات 
وأجودهــا، ونحــرص على متابعة ذلك بشــكل 
المواطــن  رضــا  لقيــاس  وميدانــي  شــخصي 
عنهــا وال نكتفــي فقــط بالتقاريــر، وأن توفيــر 
التــي  الخدمــات  مــن  المواطــن  احتياجــات 
تضمن له العيش الكريم بكفاية وجودة نراها 
إرســاء لنهج حقوقي ضمن نظرتنا الشــمولية 

لمفهوم حقوق اإلنسان”.
ومــن جهتــه، أكد رئيس لجنة حقوق اإلنســان 
رئيــس  الملكــي  الســمو  أن صاحــب  النيابيــة 
الــوزراء يجّســد بنهجــه واقًعــا وعمــاً، صــون 
حقــوق اإلنســان واحتــرام كرامته في أســمى 
معانيه وصوره. وكان صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء قــد اســتقبل بقصــر القضيبية 
صبــاح أمــس لجنــة حقــوق اإلنســان بمجلــس 

النواب برئاسة النائب عبدهللا الذوادي.
وخــال اللقــاء، رحــب صاحب الســمو الملكي 
اإلنســان  حقــوق  بلجنــة  الــوزراء  رئيــس 

بمجلــس النواب، وأشــاد بالــدور الذي يضطلع 
الجانــب  فــي  النــواب  مجلــس  أعضــاء  بــه 
الحقوقــي وفــي إظهــار الصورة المشــرفة عن 
واقع حقوق اإلنســان في مملكة البحرين في 
المحافــل الدوليــة، منّوًها ســموه بالمســؤولية 

التــي تضطلــع بهــا لجنــة حقــوق اإلنســان في 
مجلــس النواب في تكريــس الواقع الحقوقي 
بالحريــة  المتعلقــة  والقيــم  والديمقراطــي 
واحتــرام حقــوق اإلنســان كمحــاور أساســية 

في العملية الديمقراطية.

وأعربت لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب 
عــن تشــرفها رئيًســا وأعضــاء بلقــاء صاحــب 
وأشــادوا  الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو 
تكريــس  فــي  ســموه  يختطــه  الــذي  بالنهــج 
احتــرام حقــوق اإلنســان وصونهــا مــن خــال 

والتكامليــة  والشــراكة  الديمقراطــي  المســار 
فــي العمل الحكومي، وحرص ســموه على أن 
ينعــم المواطــن بأفضــل الخدمــات وأجودهــا 
فــي أجــواء من العيش الكريــم في ظل األمن 
واالســتقرار الــذي تنعــم بــه مملكــة البحريــن، 

الملكــي  الســمو  صاحــب  بتجــاوب  وأشــادوا 
رئيــس الــوزراء واهتمامــه بــكل مــا يطرحــه 
المواطنون بشــكل مباشــر وعبــر نوابهم وهذا 
منهــج يجّســد أرفــع درجــات احتــرام حقــوق 

اإلنسان.

سمو رئيس الوزراء مستقبال لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب

المنامة - بنا

صون إنجازات حقوق اإلنسان والبناء عليها بيد واحدة
سمو رئيس الوزراء: الحكومة بذلت الجهد ووفرت اإلمكانات ليهنأ شعبنا بأفضل الخدمات

نواب الشعـب يمثلـون ديمقراطيتنـا التي نعتـز بهـا وأبوابنـا مفتوحـة دائًمـا أمامهـم

الشركاءالمنظمون

بناء مجتمع
عالمـي

لريادة األعمال
15 - 18 أبريل 2019 البحرين

سـجــل اآلن!
WWW.GEC.CO  #GEC2019

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه 
بقصر القضيبية ســفير دولة الكويت لدى 
مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي 
عــزام مبــارك الصباح، الذي اســتعرض مع 
ســموه العاقــات األخويــة المتميــزة بيــن 
مملكة البحرين ودولة الكويت ومجاالت 
التنســيق والتعــاون بينهمــا فــي مختلــف 
المجــاالت لمــا فيه خير وصالح شــعبيهما 
الشــقيقين فــي ظل توجيهــات قيادتيهما 

الحكيمتين.
مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  وشــكر 
آل خليفــة جهــود الســفير عــزام الصبــاح 

ومتابعتــه لمســار العاقــات األخويــة بين 
البلدين الشقيقين.

ــاح ــصــب ــر ال ــي ــف ــس ــارك يــلــتــقــي ال ــبـ ــن مـ مــحــمــد بـ

استـعـراض العالقـات مـع الكويـت

المنامة - وزارة الداخلية

قام محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بــن علي بن خليفــة آل خليفة يرافقه عدد 
ومديريــة  بالمحافظــة  المســؤولين  مــن 
للمناطــق  تفقديــة  بزيــارة  الشــرطة، 
المتضــررة من هطول بالمحافظــة، تنفيًذا 
لتوجيهــات رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
الــوزارات  مــع  والتنســيق  مــع  للمتابعــة 
الخدميــة لمعالجــة المواقع التــي تضررت 

جراء هطول األمطار مؤخًرا.
 وقــام ســموه بزيــارة عــدد مــن المناطــق 
الرئيســية والفرعيــة، واالطــاع  والطــرق 
هطــول  مــن  الناتجــة  األضــرار  علــى 
األشــغال  وزارة  ســموه  مطالًبــا  األمطــار، 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 

بمتابعــة تعديــل الطــرق المتضــررة تفادًيا 
األضــرار  وحصــر  األمطــار  ميــاه  لتجمــع 
األهالــي  وراحــة  ســامة  لضمــان  وحلهــا 

والمواطنين.

المختصــة  الجهــات  جميــع  ســموه  ودعــا 
يتعلــق  مــا  كل  متابعــة  إلــى  والمعنيــة 
بالتخفيــف مــن هذه األضــرار لضمان عدم 

تكرارها في المستقبل.

سمو محافظ الجنوبية يتفّقد المناطق تنفيًذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء

معالجة أضرار األمطار ومنع تكرارها

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال السفير الكويتي

سمو محافظ الجنوبية في جولة للمناطق المتضررة من األمطار
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أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تواصل العمل على تحقيق 
االســتدامة فــي مختلــف القطاعــات الحيويــة وتعزيزهــا بمــا يســهم فــي رفــد العمليــة 

التنموية ويصب في صالح الوطن والمواطنين.

وأضــاف ســموه أن المملكــة تواصــل جهودهــا 
الراميــة انطالقــا مــن رؤى وتوجيهــات عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، ومــن مبــادئ رؤيتهــا االقتصاديــة 
العدالــة(؛  التنافســية،  )االســتدامة،   2030
لضمــان الحفــاظ علــى مواردهــا واســتدامتها، 
واستمرارية مسيرتها التنموية الشاملة لصالح 

أبنائها واألجيال القادمة. 
وأشــار ســموه إلــى أن مملكــة البحرين تســعى 
وتوســيع  التنافســية  مكانتهــا  تعزيــز  نحــو 
مــن خــالل مشــاريعها  االقتصاديــة  شــراكاتها 
االســتثمارية  البيئــة  يحفــز  بمــا  التطويريــة 

ويخلق مزيدا من الفرص النوعية الواعدة. 
جــاء ذلــك لــدى تفضــل ســموه مســاء أمــس، 
يرافقه ســمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين، 
بتدشــين مشروع مصنع الغاز الثالث في حقل 
البحرين واالحتفال بذكرى مرور 40 عاًما على 
تأسيس شــركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز(، 
بالمبنى الرئيسي لشركة غاز البحرين الوطنية 

)بناغاز( بالصخير.
ولدى وصول ســموه إلى مقر الشــركة كان في 
مقدمــة مســتقبليه وزيــر النفط الشــيخ محمد 
بــن خليفــة آل خليفة، حيث هنأ ســموه شــركة 
)بناغــاز(؛ بمناســبة ذكــرى مــرور 40 عامــا علــى 
تأسيســها، معرًبــا عــن شــكره وتقديــره لرئيس 
وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة غــاز البحريــن 
علــى  الشــركة  منتســبي  ولجميــع  الوطنيــة، 
نوعيــة  نقلــة  إحــداث  فــي  المبذولــة  الجهــود 
فــي تنميــة قطــاع الغــاز مــن خــالل التشــجيع 
باعتبــاره  واســتدامته  فيــه،  االســتثمار  علــى 
موردا مهما يســهم في مواصلــة تعزيز التنمية 
االقتصاديــة وتطويــر القطــاع الصناعي وأثره 

اإليجابي على زيادة النمو االقتصادي.
ولفــت ســموه إلى ما تحقق مــن منجزات على 
صعيــد قطــاع النفط والغــاز من اكتشــاف أكبر 
حقــل للنفــط فــي تاريــخ المملكــة، واكتشــاف 
كميــات كبيــرة مــن الغــاز العميــق، ونوه ســموه 
فــي هــذا الصدد بعــدد مــن المشــاريع الحيوية 
التــي تــم إنشــاؤها فــي مجــال تطويــر قطــاع 
مشــروع  فــي  تحقــق  وبمــا  والغــاز،  النفــط 
البحريــن،  حقــل  فــي  الثالــث  الغــاز  مصنــع 

والــذي يتــم تنفيــذه ضمــن المشــاريع الحيوية 
واإلستراتيجية للمملكة، وما قامت به المملكة 
مــن سياســات ومبــادرات لتطويــر وتنمية هذا 
القطــاع، لالســتفادة مــن هذا المــورد، ومواكبة 
تطــورات هذا القطاع لترســيخ مكانــة المملكة 

في هذا المجال.
وأضــاف ســموه أن قطــاع الغــاز يشــهد اليــوم 
التقنيــة،  االبتــكارات  بفضــل  كبيــرا؛  تحــوال 
هــذا  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  وتوظيــف 
القطاع، والتشــجيع على االســتثمار فيها، وهو 
خطــوة نحــو استشــراف المســتقبل بما يســهم 
في زيادة إنتاجية قطاع الغاز ويرفع مســتوى 
األداء فيــه ويعــود بالنفــع علــى االقتصــاد فــي 
المملكــة. وخــالل حفــل االفتتــاح، ألقــى وزيــر 
بــن خليفــة آل خليفــة  الشــيخ محمــد  النفــط 
كلمــة بهــذه المناســبة، أعــرب فيهــا عن أســمى 
آيــات الشــكر والعرفــان إلــى مقام عاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، وإلــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وإلــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو 
آل خليفــة،  بــن حمــد  األميــر ســلمان  الملكــي 
علــى دعمهــم المتواصــل لقطــاع النفــط والغاز 
ومســاعيها،  أعمالهــا  جميــع  فــي  وللشــركة 
مرحبا بســمو ولي العهــد؛ لتفضله برعاية حفل 
تدشــين مصنع الغــاز الثالث في حقل البحرين 
واالحتفال بذكرى مرور 40 عاما على تأسيس 
شركة “بناغاز”، وموجها شكره إلى المساهمين 
فــي الشــركة، وإلــى أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة 
علــى  بناغــاز  شــركة  فــي  العامليــن  وجميــع 

جهودهم وإخالصهم وتفانيهم في العمل.
وأشــاد بإنجــازات الشــركة التــي تــم تحقيقهــا 
طوال السنوات الماضية والتي كانت بسواعد 
بحرينيــة ذات كفــاءة عاليــة، مــا ســاهم فــي 
تبوئها مكانة رفيعة بين شــركات النفط والغاز 
واإليجابــي  الرائــد  بدورهــا  والقيــام  العالميــة 
فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي لمملكــة البحرين 

واإلسهام في التنمية الصناعية للبالد.
 وقــال الوزيــر إن مشــروع مصنــع الغــاز الثالث 
فــي حقــل البحريــن يعــد مــن أكبــر المشــاريع 
الصناعية في تاريخ شركة بناغاز، ويأتي ضمن 

توجيهــات جاللــة الملك لقطــاع النفــط والغاز، 
وتماشــًيا مع رؤية مملكة البحرين االقتصادية 
لمــوارد  األمثــل  االســتغالل  بهــدف  2030؛ 
النمــو االقتصــادي.  الطاقــة؛ لضمــان اســتمرار 
كيفيــة  عــن  موســعة  دراســات  إجــراء  وتــم 

االســتفادة مــن إنشــاء مشــروع مصنــع جديــد 
للغاز يعد جزءا أساســا من الخطط التوســعية 
والتحديثيــة في قطاع النفط والغاز. يذكر أنه 
في نوفمبر 2018 بدأ التشغيل الفعلي للمصنع 
بخبرات وطنية بحرينية على درجة عالية من 

الكفــاءة والمهــارة، إذ تــم تصديــر أول حمولــة 
قدرهــا 23 ألــف طــن متري من غــاز النفثا و25 
ألــف طن متري من الغاز المســال، وتم تصميم 
المصنــع ليســتوعب 350 مليــون قــدم مكعــب 
مــن الغــاز المصاحــب اإلضافــي المتوفــر فــي 

حقــل البحريــن، وســيتمكن المصنــع أيًضــا من 
اســتخالص 382 ألــف طــن متــري ســنوًيا مــن 
ســوائل غــاز البتــرول المســال وهــي البروبــان، 
البيوتــان والنفثــا، وإعــادة ضغــط وحقــن الغاز 

الفائض في الحقل ومعالجته وتجفيفه.

سمو ولي العهد يدشن مشروع مصنع الغاز الثالث بحقل البحرين

المنامة - بنا

تعزيز االستدامة في مختلف القطاعات لرفد العملية التنموية
ــث بــحــقــل الــبــحــريــن ــال ــث ــاز ال ــغـ ــروع مــصــنــع الـ ــد يــدشــن مـــشـ ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم س

البحرين تسعى نحو 
تعزيز مكانتها التنافسية 

وشراكاتها االقتصادية

وزير النفط: مصنع الغاز 
الثالث أكبر المشاريع في 

تاريخ “بناغاز”

توظيف التكنولوجيا 
الحديثة لزيادة إنتاجية 
قطاع الغاز ورفع األداء

أقامــت ســفارة مملكــة البحريــن لــدى الواليات المتحــدة األميركية حفل اســتقبال 
على شرف وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة خالل زيارته األخيرة 
إلــى الواليــات المتحدة األميركية، وذلك بحضــور وزير المالية واالقتصاد الوطني 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وأعضاء الوفد المرافق لوزير الداخلية.

 كمــا حضــر حفــل االســتقبال، لفيــف مــن 
وعــدد  األميركيــة  بــاإلدارة  المســؤولين 
مــن رؤســاء اللجان واألعضاء بمجلســي 
الشــيوخ والنواب ومسؤولي المؤسسات 
الفكريــة والبحثيــة ودوائــر صنــع القــرار 

بالواليات المتحدة األميركية.
مملكــة  ســفير  ألقــى  الحفــل،  وخــالل 
البحريــن لــدى الواليات المتحدة الشــيخ 
عبــدهللا بن راشــد آل خليفة، كلمة رحب 
للواليــات  الداخليــة  وزيــر  بزيــارة  فيهــا 
المتحــدة األميركيــة، مشــيًدا بالعالقــات 
التاريخية والشــراكة اإلســتراتيجية بين 

البلدين الصديقين، حيث تم خالل حفل 
االســتقبال تبــادل األحاديــث الودية في 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات  مــن  كثيــر 

المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

سفارتنا لدى واشنطن تقيم حفل استقبال على شرف وزير الداخلية

وزير الداخلية مصافحا محامي الرئيس األميركي عمدة نيويورك السابق رودي جولياني

إشادة بالعالقات 
التاريخية والشراكة 

اإلستراتيجية بين 
البلدين



المنامة - بنا المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

المنامة - بنا

...وسموه يتلقى شكر رئيس أمناء أسرة دار يوكو

والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  أعلنــت 
مــن  مزيــد  تخصيــص  عــن  اإللكترونيــة 
مواقف الســيارات لمراجعي مركز خدمات 
عيســى  مدينــة  بفــرع  الهويــة  بطاقــة 
األشــغال  وزارة  مــع  والتعــاون  بالتنســيق 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي. 
وزادت الهيئــة 25 موقفــا إضافيــا للمواقف 
لطلبــات  اســتجابة  ذلــك  جــاء  الحاليــة. 
المراجعيــن التــي تــم رصدهــا فــي عمليــة 
تقييــم مركــز بطاقــة الهويــة التابــع لبهيئــة 
عبر برنامج “تقييم”.وشــكرت الهيئة ممثلة 
القائــد شــؤون  التنفيــذي محمــد  برئيســها 
األشــغال الســتجابتها الســريعة، إذ درســت 
إمكان زيادة عدد المواقف وتحويل الطلب 
للمعنييــن فــي وقــت قياســي وتعاونت مع 
اإلدارة العامــة للمــرور، مــا أدى إلــى افتتاح 
المواقــف في فترة قصيرة، مشــيدة بتبني 
وزارة األشــغال للمشــروع كجهــة تمويليــة، 

وقطاع الطرق كجهة تنفيذية. 

“الحكومة اإللكترونية” 
تستجيب للمراجعين 

وتزيد المواقف

أفاد مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء عن قرب موعد انتهاء فترة التسجيل 
لاللتحــاق بالدفعة الخامســة من برنامج النائــب األول لتنمية الكوادر الوطنية التي تم 
فتح باب التقدم لها في 20 مارس الماضي عبر الرابط المخصص للتسجيل في موقع 
مــن  باإلقبــال والتفاعــل  )http://www.fdpm.gov.bh/fellowship( منوًهــا  المكتــب 

موظفي الجهات الحكومية المختلفة للتقدم لاللتحاق بالبرنامج.

ويأتــي برنامج النائب األول لتنمية الكوادر 
الوطنيــة تنفيــًذا لرؤيــة ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وتماشــًيا مــع 
رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030؛ بهــدف 
االســتثمار في الكــوادر الوطنية الحكومية 
فــي  طاقاتهــا  واســتيعاب  قدراتهــا  وبنــاء 

تطوير مختلف مسارات العمل الحكومي.
مــن  كبيــر  باهتمــام  البرنامــج  ويحظــى 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء، إذ يطلــع البرنامــج الملتحقين عن 

قــرب علــى آليات صنــع وتنفيذ السياســات 
النائــب  مكتــب  فــي  الحكوميــة  والبرامــج 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء، وبما يضمن 
الصــورة  فــي  النظــر  البرنامــج  لمنتســبي 
األشــمل للعمــل الحكومــي، والتعــرف علــى 

الجوانب المختلفة فيه.
المتقدمــة  الطلبــات  جميــع  وســتخضع 
لاللتحــاق بالدفعــة الخامســة مــن البرنامج 
لمراحل مختلفة من الفرز والتقييم بحسب 
الشروط والمعايير التي تم تحديدها بعناية 
فائقة تحقيًقا لرؤية وأهداف البرنامج؛ من 
أجــل اختيــار وتحديــد القائمــة النهائية من 
منتســبي هذه الدفعــة كمنتدبين من جهات 

عملهــم المختلفــة فــي مكتب النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء لمــدة عــام كامــل 
ومــن ثــم عودتهــم إلــى مواقــع عملهــم بعــد 

انقضاء فترة انتدابهم لدى المكتب.
ويمكــن ألي موظــف حكومــي أو منتســٍب 
يتقــدم  أن  الحكوميــة،  الشــركات  إلحــدى 
لشــهادة  للبرنامــج، علــى أن يكــون حامــالً 
فــوق،  ومــا  بكالوريــوس  بدرجــة  جامعيــة 
وأن يكــون المتقــدم بدرجــة أقل من رئيس 
العربيــة  اللغتيــن  قســم أو شــعبة، ويجيــد 
جانــب  إلــى  وتحدًثــا،  كتابــًة  واإلنجليزيــة 
النوبــات  بنظــام  للعمــل  الكامــل  اســتعداده 

الصباحية والمسائية وخالل العطل.

إقبــال كبيــر مــن موظفــي الحكومــة لاللتحــاق بالبرنامج

إنهاء التسجيل بـ “النائب األول لتنمية الكوادر” 18 أبريل

“لجنة أهلية” الحتياجات “خامسة الجنوبية”
ــات الــمــعــنــيــة ــهـ ــجـ ــة وصــــل بــيــن أهـــالـــي الــــدائــــرة والـ ــق ــل ح

أكــدت رئيــس مجلــس النواب ممثــل الدائرة الخامســة بالمنطقــة الجنوبية فوزية 
زينــل الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه اللجــان األهليــة علــى مختلــف الصعد، مشــيرة 
ألهميــة تشــكيل “لجنــة أهليــة” لكل دائرة مــن منطلق الحرص علــى تحقيق وتلبية 
تطلعات أهالي الدائرة وإيجاد مساحة للتواصل بينهم في كل ما يتعلق بقضاياها 
واحتياجاتها بما يتوافق مع النهضة الحضرية والتنموية التي تشهدها البحرين.

االجتمــاع  ترؤســها  لــدى  زينــل  وقالــت 
األول للجنــة األهليــة التنســيقية ألهالي 
الدائــرة الخامســة بالمحافظــة الجنوبية 
يشــكل  كان  اللجنــة  تشــكيل  إن  أمــس 
المــرات  كل  فــي  لديهــا  كبيــرا  طموحــا 
التــي خاضــت فيها االنتخابــات؛ إليمانها 
بأهمية الشــراكة المجتمعية في مساندة 
البلديــة  والمجالــس  الحكومــة  جهــود 

المواطنيــن  احتياجــات  دراســة  فــي 
برامــج  ضمــن  تحقيقهــا  علــى  والعمــل 

واستراتيجيات التنمية.
وأعربــت عــن أملها في أن تكــون اللجنة 
حلقــة وصل بيــن أهالي الدائرة أنفســهم 
أوال ومــع الجهات المعنيــة ثانيا، متمنية 
أن تحقــق األهداف المرجوة في دراســة 
الجنوبيــة  خامســة  أهالــي  متطلبــات 

ونقلهــا إلــى األجهــزة المختصة، مشــيرة 
إلى أن اللجنة ســتعقد اجتماعات دورية 

ســير  ومتابعــة  االحتياجــات  لمناقشــة 
التقدم في تلبيتها.

فوزية زينل أثناء تشكيل اللجنة األهلية في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية

القضيبية - مجلس النواب

بعــث رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة برقية تهنئة وتبريك إلى رئيس 
الشــيخ  الرفــاع  نــادي  إدارة  مجلــس 
عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة؛ بمناســبة 
بــن  بــكأس خليفــة  الرفــاع  نــادي  فــوز 
 -  2018 للموســم  الســلة  لكــرة  ســلمان 

.2019
 وفيما يلي نص البرقية:

آل  بــن خالــد  عبــدهللا  الشــيخ  ســعادة 
خليفة المحترم

رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

فإنــه لمن دواعي ســرورنا واعتزازنا أن 
نعبر لكم عــن أطيب تهانينا وتبريكاتنا 
بمناسبة فوز نادي الرفاع بكأس خليفة 
بــن ســلمان لكرة الســلة للموســم 2018 
2019-، مشيدين بما أظهره الفريق من 
روٍح رياضيــة وكفــاح طــوال مباريــات 

البطولة حتى استحق الفوز بالكأس.
بــه  ظهــرت  بمــا  نشــيد  أن  ونــود  كمــا 

البطولــة مــن مســتوى تنظيمــي متميــز 
مغتنميــن  مراحلهــا،  مختلــف  فــي 
الفرصــة لإلعــراب عــن اعتزازنــا بالدور 
العزيــز ســمو  االبــن  بــه  الــذي يضطلــع 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة في 
قيــادة االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
لتحقيــق  الراميــة  بخططــه  واالرتقــاء 
فــي  نوعيــة  نقلــة  وإحــداث  التطويــر 
مســتوى هــذه اللعبة، وهو مــا يزيد من 
ثقتنــا في قدرات شــباب البحرين على 
مواصلــة التطويــر واإلنجــاز فــي كافــة 

المجاالت.
الرفــاع  لنــادي  تمنياتنــا  أطيــب  مــع 
الفنــي  الجهازيــن  وأعضــاء  الرياضــي 
واالتحــاد  الســلة،  لكــرة  واإلداري 
البحرينــي لكرة الســلة بــدوام التوفيق 
والسداد وتحقيق المزيد من البطوالت 

واإلنجازات. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء

سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس نادي الرفاع

06local@albiladpress.com

االثنين
15 أبريل 2019 
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المنامة - وزارة العدل

اســتقبل وزير العدل والشؤون 
الشــيخ  واألوقــاف  اإلســالمية 
خليفــة  آل  علــي  بــن  خالــد 
بمكتبــه أمــس النائــب محمــود 

البحراني.
وثمن الوزير التعاون المشــترك 
بين الــوزارة ومجلــس النواب، 

تحقيــق  فــي  أســهم  والــذي 
الكثير من مشــروعات التطوير 

للمنظومة القانونية العدلية. 
مــن  عــددا  اللقــاء  وبحــث 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات 
في مجال التطوير التشــريعي 

والعدلي.

تعاون بين “العدل” و“النواب”

“اإلسكان تتواصل مع المواطنين للتأكد من الوحدات
البيوت تسليم  بــعــد  الــمــواطــنــيــن  بــمــاحــظــات  اهــتــمــام  الــحــمــر: 

قام وزير اإلســكان باســم الحمر بزيارة تفقدية للوحدات الســكنية حديثة التسليم 
بمدينة ســلمان ومدينة شــرق الحــد، حيث تفقد جهوزية الوحــدات وضمان ربطها 

مع الخدمات ومرافق البنية التحتية بالمناطق المشيدة عليها المشاريع.

وخــالل الزيــارة وجــه الوزيــر الحمــر إدارة 
المشــاريع اإلســكانية إلــى ضــرورة الحرص 
على التواصل مع المواطنين الذين تســلموا 
وحداتهــم الســكنية؛ للتأكد مــن عدم وجود 
مالحظات أو استفسارات تخص وحداتهم، 
وأن هذا األمر ال يقتصر على مدينة سلمان 
فقــط، وإنمــا يشــمل أيضــا جميــع المشــاريع 
حديثــة التســليم ســواء فــي مشــاريع مــدن 
البحريــن الجديــدة أو مشــاريع المجمعــات 
الســكنية التــي جــرى تســليمها فــي مختلف 

محافظات المملكة.
كمــا أكــد أهمية مرحلــة التأكد مــن جهوزية 
الوحدات قبل إتمام إجراءات التســليم إلى 
المواطنيــن، مــن خــالل مراجعــة الضمانات 
الخاصــة بمكونــات الوحــدة، منوهــا إلــى أن 
الهدف هو تســليم المواطن خدمة إسكانية 

ذات جودة وكفاءة عالية.
قســم  علــى جهــود  اإلســكان  وزيــر  وأثنــى 
يطلــع  الــذي  اإلســكانية  الممتلــكات  إدارة 
الوحــدات  مــن  كبيــر  عــدد  تســليم  بمهمــة 
الســكنية في وقت متزامــن؛ من أجل إتمام 
أمــر ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة بشــأن توزيــع 5000 وحدة ســكنية، 
موجهــا إلــى ضــرورة االهتمــام بمالحظــات 

المواطنين في مرحلة ما بعد التسليم.
إلى ذلك أكد باســم الحمر أن الوزارة تسخر 
تســليم  فــي  اإلســراع  أجــل  مــن  طاقاتهــا؛ 
وحــدات الســكنية لمشــروع حي بوشــاهين 
بمدينة شرق الحد قبل حلول شهر رمضان، 
تنفيــذا لتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحب 

الســمو الملكــي األمــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفة، والمتعلق بســرعة تسليم الوحدات، 
والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  بجهــود  مشــيدا 
المتســارعة في توصيل الوحدات الســكنية 
بالتيارات الكهربائية في مدينة شــرق الحد 
حــالل األيــام الحاليــة، والمشــاريع األخــرى 

التي جرى تسليمها حديثا.
المواطنيــن  توافــد  بــدء  إن  الوزيــر  وقــال 

الذيــن تســلموا وحداتهــم الســكنية للســكن 
بوحداتهم أمر يبعث على االرتياح والسرور 
أن  مضيفــا  وللــوزارة،  للمواطــن  المشــترك 
عــددا كبيــرا مــن المواطنيــن المســتفيدين 
من القســائم الســكنية بالمشروع قد شرعوا 
علــى  الــوزارة  وأن  وحداتهــم،  بنــاء  فــي 
اســتعداد تــام ومســتمر لتقديم التســهيالت 

والمساعدة الالزم إلتمام تنفيذ وحداتهم.

وزير اإلسكان يتفقد الوحدات الجاهزة بمدينتي “سلمان” و“شرق الحد”

المنامة  - وزارة اإلسكان

مواجهة تحديات أسواق العمل برؤية موحدة
تــرأس وزير العمل والتنميــة االجتماعية جميل 
المشــارك فــي  البحريــن  حميــدان وفــد مملكــة 
العربــي،  العمــل  لمؤتمــر  الـــ46  الــدورة  أعمــال 
الــذي يعقــد فــي القاهرة خــالل الفتــرة 14 - 21 
أبريــل الجــاري، تحــت رعايــة الرئيــس المصري 
عبد الفتاح السيســي. ويتألــف وفد المملكة من 
المســؤولين المعنيين في وزارة العمل والتنمية 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  وممثــل  االجتماعيــة، 
البحريــن، برئاســة عضــو مجلــس إدارة الغرفــة 
الشــيخة هند بنت ســلمان آل خليفة، إلى جانب 
ممثليــن عــن كل من االتحاد الحر لنقابات عمال 
التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  برئاســة  البحريــن 
لالتحــاد يعقوب محمــد، واالتحاد العام لنقابات 
العــام  األميــن  نائــب  برئاســة  البحريــن  عمــال 

لالتحاد العام عبد القادر الشهابي.
ومــن أبــرز الملفــات التــي يناقشــها المؤتمــر في 
ومتطلبــات  العمــل  عالقــات  الحاليــة  دورتــه 
الــوزراء  يســتعرض  إذ  المســتدامة،  التنميــة 

العــرب واقــع التنميــة االقتصاديــة فــي الــدول 
العربيــة والتغيــرات التــي طــرأت علــى األنماط 
كمــا  العمــل.  بأســواق  المرتبطــة  االجتماعيــة 
النمــو  يناقــش المؤتمــر التراجــع فــي معــدالت 
االقتصــادي وأثــر ذلــك علــى معــدالت البطالــة 
والفقــر وتوظيــف الشــباب، إضافة إلى تســليط 
المتوســطة  المنشــآت  واقــع  علــى  الضــوء 

والصغيرة والمشاريع متناهية الصغر. 
االقتصــاد  ظاهــرة  كذلــك  الــوزراء  ويبحــث 

غيــر المنظــم فــي الوطــن العربــي وأثــره علــى 
بنــاء عالقــات عمــل متوازنــة وعادلــة، ودراســة 
الحلــول بشــأن أفضل الممارســات والسياســات 
الكفيلة بإجراء إصالحات ألســواق العمل ضمن 
إستراتيجيات وطنية، إضافة إلى تعزيز الدمج 
ذوي  لألشــخاص  واالقتصــادي  االجتماعــي 
اإلعاقــة، واالســتفادة من الظــروف واإلمكانات 

التي توفرها التكنولوجيا في هذا الصدد.
وفــي تصريــح بهذه المناســبة، أكــد حميدان أن 

مشــاركة المملكة في المؤتمر تأتي لتأكيد رغبة 
التعــاون  فــي دعــم وتعزيــز  البحريــن  حكومــة 
العربي المشــترك ومواجهة مختلــف التحديات 
التــي تواجــه أســواق العمــل فــي العالــم العربي 
يعــد  المؤتمــر  أن  إلــى  الفًتــا  موحــدة،  برؤيــة 
فرصة مناسبة لتبادل التجارب العمالية الرائدة 
المطبقــة فــي الــدول العربيــة، متمنًيــا أن تخرج 
مصلحــة  فــي  تصــب  بنتائــج  الحاليــة  الــدورة 
تطوير وتنمية أسواق العمل في الدول العربية.

قــد  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  وكان 
شــارك مســاء أمــس، فــي االجتمــاع التنســيقي 
الــدوري لمجلــس وزراء العمــل بــدول مجلــس 
التعــاون، وذلــك علــى هامــش الــدورة الحاليــة 
لمؤتمــر العمــل العربــي، إذ بحــث وزراء العمــل 
علــى  المدرجــة  الموضوعــات  المجلــس  بــدول 
جــدول أعمــال المؤتمر بهدف توحيــد المواقف 
الخليجيــة تجــاه تلــك المســائل، كمــا تــم بحــث 
برامج ومشــروعات العمل العربي المشــترك في 

المجاالت العمالية وتنمية الموارد البشرية.

حميدان مترئًسا وفد البحرين في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة العمل

للتوظيــف  الوطنــي  البرنامــج  ضمــن 
الــذي أطلقــه رئيــس مجلــس الــوزراء 
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، أعلنــت وزارة العمل 
توظيــف  عــن  االجتماعيــة  والتنميــة 
2727 بحرينيــا باحثــًا عــن عمــل منــذ 
انطــالق البرنامج في فبراير الماضي، 
حتــى 10 أبريــل الجــاري، الذي يهدف 
للمواطــن  األفضليــة  إعطــاء  إلــى 
البحريني وتعزيز فرص حصوله على 
الوظائف المناسبة وتمكينه وتدريبه.

التــي  الوظائــف  أن  الــوزارة  وبينــت 
تتــراوح أجورهــا  المواطنــون  شــغلها 
مــا بيــن 300 و800 دينــار، فــي مهــن 
واإلدارة  البيــع  ومهــن  محاســبية 

وغيرها من الوظائف النوعية.
البرنامــج  أن  إلــى  الــوزارة  وأشــارت 
الوطنــي للتوظيف يســير وفــق ما هو 
مرسوم له، الفتة إلى تنفيذ العديد من 
برامــج التدريــب االحترافية بالتعاون 
مع صندوق العمل )تمكين( للمسجلين 
فــي البرنامــج وتأهيلهــم مهنيــًا ضمــن 
برامج تنتهي بتوظيفهم في المنشآت 
أن  الــوزارة  وأوضحــت  المســتهدفة. 
عــدد الشــواغر الوظيفيــة بلغــت نحــو 
3000 شاغر وظيفي في الفترة نفسها 
تــم تحصيلها من القطاعات اإلنتاجية 
بمنشــآت القطــاع الخــاص، بمتوســط 
أجور بلغت 400 دينار شهريًا، حيث ال 
يقل أجر حامل الشهادة الجامعية عن 
450 دينــارًا، والدبلــوم 380 دينارًا، أما 
حملــة الثانوية وما دون فإن أجورهم 
ال تقــل عــن 300 دينــار فــي مختلــف 

الشواغر المذكورة.

ا بالبرنامج الوطني توظيف 2727 بحرينيًّ

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
مــن  وتقديــر  شــكر  برقيــة  خليفــة  آل 
“دار  أســرة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس 
والمديــر  بوعلــي،  عبدالرحمــن  يوكــو” 
العــام لرعايــة المســنين ريما بن شــمس 
بمناســبة منحــة ســموه الســنوية لشــهر 
رمضــان المبارك. وأكدا أن هذه األفعال 
ليســت غريبــة عن ســموه وهو صاحب 
المبــادرات والعطــاء الالمحــدود الــذى 
البحرينيــة وهــو إن دل  تقــدره األســر 
فانــه يــدل علــى المؤشــرات الواضحــة 
النابعــة مــن حــرص ســموه علــى مد يد 
العــون لجميع أبنــاء الوطن. وأضافا أن 
هــذا المنحة الســنوية تأتي من صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء انطالقا 

مــن قلب ســموه الواســع المحــب ألهله 
علــي  الدائــم  وطنــه وحرصــه  وألبنــاء 
لألســر  الدعــم  أشــكال  كافــة  توجيــه 
محــدودة الدخــل واعانتهــم فــي كافــة 
أســرة  وثمنــت  والمناســبات.  األوقــات 
وموظفــات  موظفيــن  مــن  يوكــو  دار 
ومتطوعيــن ومتطوعات منحة ســموه 
الرمضانية رافعين لســموه أسمى آيات 
الشكر والتقدير على هذه المكرمة التي 
والدعــم  المتواصــل  االهتمــام  تجســد 
الكبيــر الــذى يوليــه ســموه للمواطنيــن 
وحــرص ســموه الدائــم علــى التخفيف 
الدخــل  وذوي  المتعففــة  األســر  عــن 
المبــارك،  فــي شــهر رمضــان  المحــدود 
داعيــن هللا العلي القدير بدوام الصحة 
وأن  لســموه  المديــد  والعمــر  والعافيــة 

يحفظه للوطن وأهله ذخرا وسندا.
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ــة الــعــامــة ــافـ ــظـ ــنـ “الــــــشــــــورى” يـــمـــرر مــــشــــروع قــــانــــون الـ
مــرر مجلــس الشــورى مشــروع قانــون بشــأن النظافــة العامــة المرافق للمرســوم 
الملكــي رقــم )86( لســنة 2014، يهــدف إلــى ســد الفــراغ التشــريعي فــي تنظيــم 
النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، 
بعد مناقشته واالختالف على المشروع بعد أن عرض في مجلس النواب مرتين 

وإعادته للشورى مرتين.

ويشــير مشــروع القانــون إلــى أنــه يتألــف 
فضــًا عن الديباجة، من 15 مادة، أوردت 
المــادة األولى منه التعاريف المســتخدمة 
فــي مشــروع القانون، أما المــواد )2، 3، 4، 
5، 6( فقــد حظــرت إلقاء النفايات وفرزها 
فــي غيــر األماكــن المخصصــة لذلــك، كمــا 
نــت مســؤولية األفــراد والجهــات التــي  بيَّ
نتجــت عنهــا النفايــات فــي حفظهــا وفــق 
الائحــة  تحددهــا  التــي  االشــتراطات 
التنفيذيــة، ونصــت المــادة )7( علــى حظر 
فــي  والخــردة  المهملــة  المركبــات  تــرك 
الشــوارع وعلى األرصفــة فضاً عن حظر 
والمياديــن  واألرصفــة  الشــوارع  إشــغال 

العامــة بالمركبــات بقصــد البيــع، وتناولت 
المواد )8، 9، 10( حظر نقل النفايات إال عن 
طريــق الشــركات والمؤسســات المرخصة 
بذلك، وتوضح الائحة التنفيذية للقانون 
نقــل  بوســائل  المتعلقــة  االشــتراطات 
النفايــات، ومنــح الجهــة المعنيــة بالبلدية 
صاحيــة اإلشــراف والرقابــة علــى نقلهــا، 
الذيــن  الموظفيــن   )11( المــادة  ومنحــت 
يخولهــم وزيــر العــدل باالتفاق مــع الوزير 
بالنســبة  القضائيــة  الضبطيــة  المعنــي 
للمخالفــات المنصوص عليها في القانون، 
المقــررة  العقوبــات   )12( المــادة  وبَيَنــت 
لمخالفة أحكام القانون، فيما نصت المادة 

)13( على أن تنظم الائحة التنفيذية لهذا 
القانــون القواعد واإلجراءات المتبعة في 
حالة إزالة المخالفات، ونّصت المادة )14( 

الوزيــر إصــدار الائحــة  علــى أن يتولــى 
التنفيذيــة لهذا القانون، وأتت المادة )15( 

تنفيذية.

حظر إشغال الشوارع واألرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع

الشوري رضا منفردي في بهو مجلس الشورى 

15 أبريل 2019 االثنين
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الشــورى  مجلســي  وزيــر  أشــار 
أن  إلــى  البوعينيــن  غانــم  والنــواب 
الجهــة التنفيذيــة ملزمــة بــأن تؤمن 
المســاحات لوضع المركبات بداخلها 
وال تحل مســؤوليتها مــن هذا األمر، 
وباإلمــكان تأميــن مســاحات تكفــي 
بالمــدة  ســليمة  الســيارات  لحفــظ 

المطلوبة.
الشــورى  خــال جلســة  ذلــك،  جــاء 
الزايــد،  مداخلــة دالل  علــى  تعقيًبــا 
وجــود  عــن  فيــه  تســاءلت  التــي 
بعــض  لوضــع  بالبلديــات  مســاحات 
الســيارات فيهــا أو ال، وذلــك حســب 
لحجــز  أماكــن  يوجــد  ال  بــأن  الــرد 

السيارة، الفتة إلى أن 3 أشهر يجب 
أن يكــون هنــاك وفــرة مكانيــة طيلة 

المدة.

الشــورى  جلســة  عــن  أعضــاء   4 أعتــذر 
الثامنة عشــرة من دور انعقاده األول من 

الفصل التشريعي الخامس كاً من:
 - جمشــير  عبدالرحمــن   - حاجــي  فــؤاد 

عادل المعاودة - فيصل النعيمي

تغطية الجلسة: مروة خميس 
تصوير: خليل إبراهيم

المعتذرون

االستفادة من تجربة السويد بتدوير النفايات
ــوارع ــش ــي ال ــا زالـــت ف ــة االنــتــخــابــيــة م ــاي ــدع ــدة ال ــم ــاعــي: أع ــمــن ال

بدعايــة  الخاصــة  األســمنتية  األعمــدة  أن  إلــى  المناعــي  درويــش  الشــوري  أشــار 
االنتخابــات الماضيــة مــا زالت موجــودة على الرغم مــن إعطاء الشــركات اإلعالنية 
تأمينــا إلزالتهــا، متســائاًل عــن دور الجهــاز التنفيــذي فــي البلديــات لمتابعــة تطبيــق 

مشروع قانون النظافة.

أن  الزايــد  دالل  الشــورية  وأوضحــت 
يعــود  العامــة  النظافــة  قانــون  مشــروع 
إلــى العــام 2014، وأن المصلحــة الوطنية 
تقتضــي أن يتــم إقــرار القانــون للحفــاظ 

على البيئة.
ولفتــت إلــى أننــا عندما نختلــف في مواد 
يجــب أن نجتمــع مــع الجهــات الحكومية 
لحل موضوع مســألة تنــازع االختصاص، 

وكما يبدو قد أضررنا بالمشروع.
وبينت الشــورية ابتسام الدالل أن مملكة 
البحريــن يوجــد بها جهة لهــا االختصاص 
بالقانــون نفســه، ولكــن لــم أجــد أن قانون 
النفايــات  موضــوع  إلــى  أشــار  النظافــة 
الصحيــة، واختــاف تنظيــم العمليــة فــي 

المشروع بين هيئة تنظيم المهن الصحية 
والخدمات الصحية.

وقــال الشــوري محمد علي “إن المشــروع 
الفــراغ  ليغطــي  إلصــداره  الوقــت  حــان 
التشــريعي فــي مشــروع قانــون النظافــة 

العام”.
وأردفــت الشــورية منى المؤيــد أن مملكة 
القوانيــن  هــذه  لمثــل  بحاجــة  البحريــن 
خصوصا في كراجات ســلماباد “ســكراب” 
الجهــات  تكثــف  بــأن  منوهــة  وتنظيمهــا، 

المعنية لتدوير النفايات.
إلــى أن  الشــوري جــواد بوحســين  ودعــا 
تقــوم مملكــة البحريــن بعمــل مشــاورات 
األخــرى،  الــدول  مــن  خبــرات  وأخــذ 

واالستفادة من تجربة السويد والتي تعد 
أكبر دول في إعادة تدوير النفايات.

فيما تســاءلت الشورية فاطمة الكوهجي 

عــن تفعيل القانــون على أســس وقوانين 
التوعيــة  وهــو  عليــه،  الموافقــة  بعــد 

للمخالفات والعقوبات.

المناعي والحداد

غانم البوعينين

مسؤولون يضحكون على تطبيق قانون “البصق”
ــى الــتــعــويــض ــل ــول ع ــص ــح ــل ــي ل ــاب ــب الــكــوهــجــي: اســتــغــال ش

أشــارت الشــورية فاطمة الكوهجي إلى أن تعديل مشــروع قانون النظافة ســيكون 
مؤثًرا من خالل استغالل بعض الشباب لتحصيل تعويض من الجهات المعنية.

 وقالــت “أحــد الشــباب أشــار إلــى أن تعديــل 
هــذه المــادة هــي فرصــة لهــم، مشــيًرا بأنــه لــو 
كانــت الســيارة فيهــا خلل وســتباع بنحو 500 
دينــار ســيقوم باســتعراضها في أحــد األماكن، 
بــأن  مضطــرة  وســتكون  البلديــة،  وســتزيلها 
فــي  إصابــة  بــأي  المركبــة  صاحــب  تعــّوض 

السيارة قد تتعّرض لها أثناء نقلها”.
ونّوهــت بأن تكــون الائحــة التنفيذية لقانون 
عــدد  ســتزيد  إذ  صارمــة،  العــام  النظافــة 

السيارات التي ستعرض في الشوارع.
وقــال الشــوري عبــدهللا الدوســري: فــي بعض 
الــدول تقــوم بوضــع لوحــات “ال تبصــق نحــن 
الســلوك،  بعمــل  يقــوم  مــن  ويعاقــب  نــراك” 
يضحكــون  المســئولين  بعــض  أن  وانجــوف 
ويســتقبلون االقتــراح بنــوع مــن الدعابــة لمــا 
نكلمهــم عــن الموضــوع، وأرى تشــديد الرقابــة 
فيــه”. ولفتــت الشــورية ســبيكة الفضالــة “إلى 
أننــا بحاجــة للقانــون إلعطــاء الوزيــر المعنــي 

بعــد  المعدلــة فيــه  المــواد  صاحيــة بتطبيــق 
إقــراره، منوهــة بــأن ذلــك ليــس مــن تقصيــر 

الوزارة”.
علــق  المــواد،  تعديــل  علــى  التصويــت  وقبــل 
فــي  الصالــح  علــي  الشــورى  مجلــس  رئيــس 
مداخلتــه بــأن “النظافــة مــن اإليمــان وشــعب 
ينعكــس  أن  ويجــب  قــوي  إيمانــه  البحريــن 
بــدوره  قــام  مــا  وكل  النظافــة  علــى  اإليمــان 
كمؤمــن أن نوفــر دوره علــى الحكومــة، وكل 
فــرد منــا يحمــل اإليمــان وأن يقوم بــدوره في 

 عبدالله الدوسري النظافة وحتى إن كان دوره محدوًدا”.

رفض شوري لمشروع يوّسع “سجل العملية”
ــد ــدي ــج ــم يــــــأت ب ــ ــورى”: الــــمــــشــــروع لـ ــ ــ ــشـ ــ ــ “خــــارجــــيــــة الـ

قانــون  مشــروع  الشــورى  مجلــس  رفــض 
بقانــون  المرســوم  مــن   )1( المــادة  بتعديــل 
رقم )4( لســنة 2001، بشــأن حظر ومكافحة 
والــذي  اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال  غســل 
يهــدف إلــى إضفــاء مفهــوم أشــمل لتعريــف 
“ســجل عمليــة” بحيــث ال تقتصــر تفاصيــل 
السجل على الحسابات التي تخص العملية 
فقــط، بــل تمتــد إلــى جميــع الحســابات أو 
بالعمليــة؛  المرتبطــة  الحقــوق  أو  األمــوال 
تحقيًقــا لشــمول بحــث ورقابة جميــع ما قد 
يرتبــط بهــذه العمليات وعما إذا كان يشــكل 
جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في 

القانــون محــل التعديل أو إضــراًرا باقتصاد 
مملكة البحرين. 

وبينــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع 
واألمن الوطني أن مشــروع القانون لم يأِت 

بجديــد فــي شــأن تعريــف “ســجل العمليــة” 
لشــمول التعريــف الــوارد في المــادة )1( من 
القانــون النافذ لما ورد في مشــروع القانون 
محل الدراسة، إذ تم تعريف “األموال” بأنها 
ــا كان نوعهــا  جميــع األشــياء ذات القيمــة أيًّ
أو وصفهــا أو طبيعتها ســواء أكانت منقولة 
أم غيــر منقولــة، ملموســة أم غير ملموســة. 
لــم  العملــي  الواقــع  أن  اللجنــة  وأوضحــت 
يثبــت وجــود أي ثغرات في تعريف “ســجل 
النافــذ، ولــم تواجــه  للنــص  العمليــة” طبًقــا 
عمليــة  أو  قانونيــة  مخاطــر  أيــة  المملكــة 

تتعلق بتنفيذ النص المذكور. 

مجلس الشورى رفض مشروع القانون

البوعينين: مساحات كافية لحجز المركبات

التشــريعية  الشــؤون  لجنــة  ناقشــت 
خــال  الشــورى  بمجلــس  والقانونيــة 
اجتماعهــا برئاســة رئيــس اللجنــة دالل 
الزايد، الســامة القانونية والدســتورية 
للمرســوم بقانون رقم )58( لســنة 2018 
والســامة  التســجيل  قواعــد  بشــأن 
الخاصــة بالســفن الصغيــرة، واالقتــراح 
بقانــون بشــأن إنشــاء مركــز طبــي لنقل 
والمقــدم  البشــرية،  األعضــاء  وزراعــة 
جمشــير،  عبدالرحمــن  األعضــاء:  مــن 
أحمــد العريــض، منى المؤيــد، وخميس 

الرميحي.
كمــا نظــرت اللجنــة في مشــروع قانون 
بإنشــاء صنــدوق تمويل البيــوت اآليلة 
االقتــراح  علــى  بنــاًء  )المعــد  للســقوط 
المقــدم  المعدلــة”  “بصيغتــه  بقانــون 
مــن مجلــس النــواب(، إذ نظــرت فيمــا 

للجنــة  المحالــة  المواضيــع  تضمنتــه 
تســتمع  أن  قبــل  قانونيــة،  مــواد  مــن 
اللجنــة لمرئيــات األعضــاء والمستشــار 
القانونــي للجنــة بشــأنها، وتقــرر إحالــة 
رأيها بسامتهما القانونية والدستورية 

للجان المعنية.

صندوق لتمويل البيوت اآليلة

دالل الزايد 



تغريم آسيوي 50 ألًفا اعترض مكالمات دولية
بجهـــاز “Sim Box” اســـتولى علـــى 65 ألـــف دينـــار فـــي 7 ســـاعات

ا مبلغ 50 ألف دينار؛  ا، متهًما آسيويًّ غّرمت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة، غيابيًّ
وذلــك إلدانتــه باعتراض المكالمات الدولية بجهاز يدعى )Boxing Sim( وتحويلها 
لمكالمات بأسعار محلية، مما تسبب في خسارة إحدى شركات االتصاالت المحلية 

خالل 7 ساعات فقط من اعتراض الجهاز المستخدم مبلغ 65 ألف دينار.

 وتمكنت الجهات األمنية من رصد موقع 
الجهــاز إثــر بــاغ مــن الشــركة المجنــي 
عليها، والمجرم حيازته بقصد االستياء 
على أموال الشــركات واالحتيال لتجنب 
ســداد فواتيــر تلك االتصــاالت، إذ أبلغت 
Box� (الشــركة أن حائــز الجهاز المســمى 

ing Sim( تســبب بخســائر لهــا، حيث إنه 
تعــود  اتصــال  7 شــرائح  عــدد  اســتعمل 
إليهــا ليتمكن من تحصيل قيمة عموالت 
عــن  حصلــت  التــي  الدوليــة  المكالمــات 
طريقهــا في تلك المدة واالســتياء على 

فارق السعر لنفسه.

أنــه  اعتــرف  المتهــم  علــى  وبالقبــض 
تعــاون مــع شــخص مجهــول يعمــل لدى 
ليحصــل  االتصــاالت،  شــركات  إحــدى 
علــى خطــوط هاتفيــة، فســلمه عــدد 7 
Box� جهــاز  طريــق  وعــن  (خطــوط، 
ing Sim( عمــد إلــى تحويــل المكالمــات 
الــواردة والصادرة مــن الخارج، ليحصل 
علــى عمولــة شــركات أخــرى تعمــل فــي 
هــذا المجــال وفق اتفاقيــات بروتوكول 

االتصاالت.
 وثبــت بتقرير الخبير المحاســبي لتقدير 
قيمــة الخســائر التــي تســبب بهــا خــال 

مدة 7 ساعات فقط بإجمالي بلغ 65 ألف 
دينار.

فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى 
 ،2017 نوفمبــر   1 بتاريــخ  أنــه  اعتبــار 
والمســاعدة  االتفــاق  بطريقــي  اشــترك 
مــع آخــر مجهــول للحصــول علــى خدمة 
يقدمهــا مرخــص لــه “شــركة االتصــاالت” 
باســتعمال وســائل احتياليــة عــن طريق 
وذلــك   )Boxing Sim( جهــاز  اســتخدام 
المكالمــات  مــن  كبيــرة  كميــة  بتمريــر 
الهاتفيــة ذي التكلفــة العاليــة خــال مدة 

ال تتجــاوز الســبع ســاعات، بقصد تجنب 
ســداد التعرفــة المبينــة بــاألوراق، مقابل 
الحصــول علــى تلــك الخدمــة، وقد تمت 
الجريمــة بنــاء علــى االتفاق مــع مجهول 
والمســاعدة بــأن قــام بشــراء 7 خطــوط 

هاتف نقال آجلة الدفع.
وأوضحــت المحكمة أن كثيًرا من الدول 
لــم تجــرم هــذه األجهــزة واســتخداماتها 
لكونها تتعامل مع اإلنترنت، إال أن قانون 
االتصــاالت البحرينــي، فــرض غرامــة ال 
تجــاوز 100 ألف دينار، على كل شــخص 
مشــغل  يقدمهــا  خدمــة  علــى  يحصــل 
مرخــص لــه باســتعمال وســائل احتيالية 
بقصــد تجنــب ســداد أيــة تعرفــة مقــررة 
مقابــل الحصــول على تلك الخدمة، وكل 
شــخص يحوز أي شــيء يمكن استعماله 
للحصــول علــى خدمــة أو تجنــب ســداد 

تعرفتها.

أّيدت محكمة االســتئناف العليا الجنائية 
األولــى إدانــة مضيــف طيــران “56 عاًمــا 
الماريجوانــا  مــادة  لحيازتــه  متقاعــد”   –
كانــت  فيمــا  التعاطــي،  بقصــد  المخــدرة 
محكمــة أول درجــة غيــرت اتهامــه مــن 
الحيــازة بقصــد االتجــار للتعاطــي فقــط، 
منزلــه  غــرف  إحــدى  فــي  ضبــط  بعدمــا 
28 أصيًصــا  الكائــن بمنطقــة عــراد عــدد 
المذكــور  المخــدر  النبــات  فيهــا  مزروًعــا 
باإلضافــة إلــى قطــع مــن مادة الحشــيش 
المخــدرة فضــا عن حيازته لســاح ناري 

منــذ 15 عاًمــا قــال إنه أخذه مــن صديقه 
الذي توفي قبل 5 سنين، وقضت بحبسه 
لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 1500 دينار 
وبمصــادرة المضبوطات.وكانــت محكمة 
أول درجــة أوضحــت في أســباب حكمها 
إدراك  إلــى  ترقــى  ال  الدعــوى  أوراق  أن 
توافــر قصد االتجار بحق المتهم، وأنها ال 
تطمئــن إلــى توافر ذلــك القصــد، إذ خلت 
األوراق مــن ثمــة دليل يقيني جازم تركن 
إليــه المحكمــة بــأن حيــازة المتهــم لتلــك 

المواد المخدرة كانت بقصد االتجار.

تأييد حبس “ُمضيف” 3 سنين

على من يحمل قلما التعبير عن رأيه بحرية مسؤولة
الــتــطــاول روح  وإشـــاعـــة  ــة  ــف ــزائ ال األخـــبـــار  لــنــشــر  ال  “الــصــحــفــيــيــن”: 

أعلنــت جمعيــة الصحفييــن البحرينية في بيان أمس، تأييدها لمــا تضّمنه بيان أعضاء 
مجلــس النــواب الصــادر أمــس والرامــي إلــى حمايــة الســلم األهلــي بين فئات الشــعب 
البحريني وطوائفه، وضمان السلم االجتماعي، في إطار واجبهم التشريعي والرقابي، 

ودورهم الوطني الكبير في الحفاظ على األمن واالستقرار في مملكتنا العزيزة.

وثّمنــت الجمعيــة مبــادرة أعضــاء مجلــس 
التوجيهــات  علــى  التأكيــد  فــي  النــواب 
الجالــة  صاحــب  البــاد  لعاهــل  الســامية 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة للحفاظ 
علــى ُلحمــة المجتمع وتســامحه وتماســكه 
واســتقراره، مشــيرة إلــى أن هــذه المبــادئ 
التي تقوم على أســس التعايش والتسامح 
البحريــن  مملكــة  بهــا  اتســمت  والتعدديــة 
منــذ زمن بعيد، الفتة إلــى أن الباد تواجه 
تحديات كثيرة تفرض نفســها بقوة بحيث 

يلــزم من الجميع أن يكونوا في حالة تصد 
مستمر لكل ما يمس البحرين.

الشــاملة  التنمويــة  المســيرة  أن  وأكــدت 
فــي  الحــق  أرســت  قــد  الملــك  لجالــة 
حريــة التعبيــر بنــص القانــون األمــر الــذي 
ينبغــي التعامــل معــه بمســؤولية ومراعــاة 
ألمــن الوطــن واســتقراره بحيــث ال نمكــن 
تعــم  أن  يريــدون  الذيــن  المتربصيــن 
مكونــات  بيــن  والشــقاقات  الخافــات 
المجتمــع مــن خــال نشــر األخبــار الزائفــة 

وإشــاعة  والُبغــض  الكراهيــة  تــزرع  التــي 
المؤسســات  علــى  الهــّدام  التطــاول  روح 
والجماعات والطوائف وانتشــار الشــائعات 

واألكاذيب.
البحرينيــة  الصحفييــن  وناشــدت جمعيــة 
انطاًقــا مــن مســؤوليتها الوطنيــة كل مــن 
يحمــل قلًما وفكًرا أن ُيعّبر عن رأيه بحرية 
مســؤولة تبنــي وال تهــدم وبالكلمــة الطيبة 
كمــا هــي عاداتنــا وتقاليدنــا وأن يضــع فــي 

يكتبهــا  التــي  الكلمــة  خطــورة  حســبانه 
وتأثيرها الكبير في زعزعة حالة االستقرار 
التي تعيشــها بادنا، وأن للكلمة مســؤولية 
أمــام هللا أوالً ثــم الوطــن، وأال نســهم فــي 
مــا يضــر مجتمعنــا وأهلنــا وأســرنا بســبب 
خافــات يمكــن حلهــا بالتوافق والتســامح 

الذي يتصف به مجتمعنا.
مــا  بيانهــا  ختــام  فــي  الجمعيــة  وأكــدت 
صــدر فــي بيــان النــواب بـ” ضــرورة أن يتم 
الحفــاظ علــى حقــوق األفــراد وأعراضهــم 
وســمعتهم واحترام المؤسسات والكيانات 
الدســتورية والقانونيــة، وأن تتــم حمايــة 
الســلم االجتماعــي والحفاظ عليه وتثبيت 
ُيتــرك  ال  وأن  والتعدديــة،  التســامح  روح 
إلــى منزلــق  المجتمــع  ينزلــق  األمــر حتــى 

خطير قد يهّدد سلمه وتسامحه”.

الجفير - جمعية الصحفيين

القضيبية - مجلس النواب

أعربــت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل عــن بالــغ اعتزازهــا 
المخلصيــن،  ورجالهــا  البحريــن  دفــاع  لقــوة  تقديرهــا  وعظيــم 
ودورهــم الرائــد فــي حماية الوطــن والمواطنين؛ بفضــل الرعاية 
الســامية مــن لــدن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن 

عيسى آل خليفة.

وأشــادت بقــوة دفــاع البحريــن 
برئاســة القائد العــام لقوة دفاع 
البحريــن المشــير الركن الشــيخ 
خليفــة،  آل  أحمــد  بــن  خليفــة 
الحيــوي  الوطنــي  ودورهــا 
فــي حمايــة مكتســبات الوطــن 
وإنجازاته ومقدراته، والحفاظ 
علــى الوحدة الوطنية، والدفاع 
عــن تــراب الوطــن ومشــاركتها 
األمــة  عــن  الــذود  فــي  الفاعلــة 
العربيــة، ومــا وصلــت إليــه مــن 
جهوزيــة رفيعة وتطــور متقدم 

ورائد.

دفــاع  قــوة  أن  وأضافــت 
األجهــزة  وجميــع  البحريــن 
فــي  واألمنيــة  العســكرية 
مملكــة البحرين، تســتحق على 
التحيــة واإلجــال  الــدوام كل 
فــي  الرفيــع  للــدور  واإلكبــار؛ 
الجليلــة  الواجبــات  أداء 
والمسئوليات العظيمة في ظل 
العهــد الزاهــر، وأن قــوة دفــاع 
وأبــدا  دائمــا  ســتظل  البحريــن 
الحصــن المنيع لحمايــة الوطن 
العزيــز، ومســيرته الحضاريــة، 

بقيادة جالة العاهل.

وأكدت زينل الدعم النيابي التام والمطلق لقوة دفاع البحرين،  «
وجميع األجهزة العسكرية واألمنية، وأن تضحيات رجالها البواسل 

محل فخر واعتزاز وما تم تحقيقه من المهام النبيلة في 
المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في عملية “إعادة األمل” 

بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.

زينل: دعم نيابي مطلق لـ “الدفاع”

08local@albiladpress.com
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الرميحـــي: التســـامح جوهـــر المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك

أشــاد وزير شــؤون اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياســية 
علــي الرميحــي بالموقــف الوطني المســؤول ألعضاء مجلس النــواب، ومن منطلق 
واجباتهــم التشــريعية والرقابيــة، بشــأن وضــع وتفعيــل اإلجــراءات التشــريعية 
الســلم األهلــي واالجتماعــي، وتثبيــت روح  بالحفــاظ علــى  الكفيلــة  والتنفيذيــة 
التســامح والتعدديــة وقبــول اآلخــر، فــي إطــار االلتــزام بحريــة الــرأي والتعبيــر 
المســؤولة، ونبــذ الدعــوات المثيــرة للفرقــة والكراهيــة والشــائعات واألكاذيــب، 

السيما عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وأشار إلى التزام وزارة شؤون اإلعام 
المؤسســات  مــع  الشــراكة  بتعزيــز 
الحــر  التعبيــر  ترســيخ  فــي  الوطنيــة 
وســائل  عبــر  الــرأي  عــن  والمســؤول 
اإلعــام  المختلفــة ومنصــات التواصل 
االجتماعي على أســس من المسؤولية 
اإلســاءة  واألمانــة والمصداقيــة، دون 
أو  اآلخريــن  وحريــات  حقــوق  إلــى 
أو  وكرامتهــم  بســمعتهم  المســاس 
التحريــض علــى الكراهيــة أو الطائفية 

الدســتور  بموجــب  العــداوة،  أو 
والمواثيــق  الوطنيــة  والتشــريعات 
العربيــة  واإلعاميــة  الحقوقيــة 
والدولية، مؤكدا الحرص على تضمين 
مشــروع  فــي  والمبــادئ  القيــم  هــذه 
قانــون الصحافة واإلعــام اإللكتروني 

الجديد. 
وأكد االهتمام بنشر التوعية الحقوقية 
االنتمــاء  قيــم  وإرســاء  والقانونيــة، 
الســام  الصالحــة وثقافــة  والمواطنــة 

مختلــف  فــي  واالعتــدال  والوســطية 
والتلفزيونيــة،  اإلذاعيــة  البرامــج 
والفعاليــات التدريبيــة لمعهــد البحرين 
الخطــة  وتدعيــم  السياســية،  للتنميــة 
الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة 
وترســيخ قيــم المواطنــة التــي دشــنها 

الماضــي  مــارس  فــي  الداخليــة  وزيــر 
كمنهــاج عمــل متكامل للجهــات العامة 
فــي  والخاصــة واألهليــة واإلعاميــة، 
تعزيــز الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة 

وتماسك الجبهة الداخلية.
وأكد وزير شــؤون اإلعام أن مبادرات 
الســامية  وتوجيهاتــه  الملــك  جالــة 
ســتظل نبراًســا يحتــذي بــه مؤسســات 
الدولــة والمجتمــع والعالــم بأســره فــي 
تكريــس التســامح والتعايــش الســلمي 
والثقافــات  الحضــارات  جميــع  بيــن 
واألديــان، معرًبــا عــن فخــره واعتــزازه 
بتدشين جالته إلعان مملكة البحرين 
كوثيقة عالمية للتسامح، وإنشاء مركز 
الملــك حمد العالمي للتعايش الســلمي، 
وتدشــين كرســي الملــك حمــد للحــوار 
بيــن األديــان والتعايــش الســلمي فــي 
جامعــة )ســابينزا( اإليطاليــة، وغيرهــا 

من المبادرات اإلنسانية الرائدة.

علي الرميحي

المنامة - بنا

عاقبــت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى األولــى شــابة )25 عاًمــا - عربيــة(، دانتهــا 
باالعتــداء فــي المطــار علــى شــرطية بخدش وجههــا وجذب شــعرها وتمزيق 
مالبــس شــرطي آخــر، حــال كونهــا تحــت تأثيــر المســكرات التــي تعاطتها في 

الطائرة ألول مرة بحياتها؛ بحبسها سنة واحدة فقط.

وقالــت المحكمــة إنها أخــذت المتهمة 
بقسط من الرأفة عماً بحقها المخول 
لهــا بمقتضــى المــادة )72( مــن قانــون 

العقوبات.
المتهمــة  أن  فــي  الواقعــة  وتتحصــل 
متوجهــة  بادهــا  مــن  قادمــة  كانــت 
عمــان،  فــي  مســقط  إلــى  )ترانزيــت( 
جهــاز  مــن  بالقــرب  وصولهــا  وعنــد 
التفتيــش كانــت بحالــة غيــر طبيعيــة 
وقامــت بوضــع أمتعتهــا، إال أنهــا لــم 

تضع هاتفها النقال.
وعندمــا طلبــت منهــا الشــرطية وضع 
لتفتيشــه  الكشــف  بجهــاز  هاتفهــا 
رفضــت، وألقــت هاتفهــا علــى األرض 
وصرخــت ولوحــت بيدهــا وتحركــت 

من مكانها، فاستدعي رئيس العرفاء، 
الــذي حــاول التحــدث معهــا، إال أنهــا 

حاولت التهجم عليه.
وتحركــت المتهمــة نحــو دورة الميــاه 
فأوقفتهــا المجني عليها األولى، وفي 
األثنــاء اعتــدت على الشــرطة بيدها، 
ممــا ســبب لهــا إصابــات فــي وجههــا 
وشعرها، فيما أمسكت بالمجني عليه 
الثانــي وتســببت في تمزيق مابســه، 
الموقــف  علــى  الســيطرة  تــم  حتــى 
المتهمــة  واعترفــت  عليهــا.  والقبــض 
بكثــرة  المســكرات  تناولــت  بأنهــا 
ألول مــرة فــي حياتهــا حــال وجودها 
فــي الطائــرة مــا تســبب فــي فقدانهــا 

السيطرة على تصرفاتها.

الحبس سنة لعربية اعتدت على شرطيين

إلغاء القرار بشطب طبيب أعصاب صرف دواء مخّدًرا لمريض
قــال المحامــي إســالم غنيــم إن المحكمــة الكبــرى المدنيــة األولــى )الدائــرة اإلدارية( قضت 
لصالــح موكلــه استشــاري المــخ واألعصــاب والمرخــص لــه بمزاولــة مهنة الطب فــي مملكة 
البحريــن منــذ العــام 1993، ومصنــف باعتبــاره مــن أوائــل األطبــاء المتخصصيــن في عالج 
أمــراض المــخ واألعصــاب في المملكة، كونه مزاوالً للمهنة في هذا التخصص منذ 35 عاًما، 
إذ ألغــت قــرار الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهن والخدمــات الصحية “نهرا”، والتــي قررت فيه 
إنهــاء ترخيصــه وشــطب اســمه مــن ســجالت الهيئــة، مدعيــة تحريــره لوصفة طبيــة تحوي 

ا. أدوية مخدرة لمريض يعاني مرًضا نفسيًّ

وذكــر غنيــم أن موكلــه أحيل في عــام 2015 
إلــى اللجنــة التأديبيــة للمرخص لهــم بمزاولة 
بعــض  فــي  للتحقيــق  البشــري  الطــب  مهنــة 
 4 وبتاريــخ  إليــه،  المنســوبة  المخالفــات 
ديســمبر 2017 تــم إلغــاء ترخيصــه وشــطب 
اســمه من ســجات الهيئة، بدعوى أنه تجاوز 
حــدود االختصاص المقــرر لتخصصه الطبي، 
حيــث حّرر وصفتين طبيتين بأدوية مخدرة 
الثانيــة  المجموعــة  جــدول  ضمــن  تنــدرج 
المرافــق لقانــون المــواد المخــدرة والمؤثرات 

العقليــة بالرغــم مــن كــون المريــض المذكــور 
يعانــي مــن مــرض نفســي.  وأفــاد بأنــه دفــع 
أمــام المحكمــة ببطان قــرار إلغاء الترخيص 
المهنــي للمدعــي لمخالفتــه الحقيقــة والواقع 
أن  ســند  علــى  القانونــي؛  ســنده  والنتفــاء 
المدعــى عليها لم تــدرس الحالة التي عاقبت 
المدعي بشــأنها، حتى توقع مثل هذا الجزاء 
الــذي  المريــض  أن  ذلــك  العنيــف،  التأديبــي 
لــه المدعــي الــدواء محــل المخالفــة  صــرف 
قــد دخــل إلى عيــادة المدعي 3 مــرات، كانت 

المرة األولى فيها يشــكو من أعراض الصداع 
الناتــج عــن توتــر العضــات المزمــن الناتــج 
عــن اضطرابــات القلــق العــام والذي ســبب له 
االكتئاب والهيجان. وتابع، أن الزيارة الثانية 
قــّرر فيهــا الدكتور عــدم جدوى الــدواء الذي 
صرفــه لــه ابتــداء حيــث مــا زال يعانــي مــن 
أعراض عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي 
ويشــتكي عدم التحســن، فقــّرر موكله صرف 

دواء يســاعده علــى النــوم أكثــر مفعــوالً مــن 
ســابقه، وقــد عــاد ذات المريض إلــى المدعي 
مــرة أخــرى بعــد ســتة أشــهر يشــكو مــن ذات 
األعــراض، وحينهــا قــّرر المدعــي وباعتبــاره 
متخصًصــا فــي عــاج اضطرابــات النــوم مــن 
قبل األكاديمية األمريكية لطب النوم، صرف 
اليــوم،  فــي  مرتيــن  الواقعــة  محــل  الــدواء 
وذلــك كعــاج أخيــر لحالتــه التي كان ســببها 
ــا. وأشــار إلــى أن موكله  ا ال عقليًّ عامــاً نفســيًّ
اكتشــف بعدما أجرى فحًصا في عيادته على 
وظائــف المــخ التابــع للمريــض أن ســبب تلك 

األعــراض التــي يعاني منها المريض نفســية، 
وهــو مــا يعنــي أن الطبيــب قــد بــذل العنايــة 
الازمــة بمــا تفرضــه عليــه أصــول المهنة بأن 
قام بتشــخيص المريض مــن الناحية العقلية 
أوالً، ومن ثم لجأ إلى تشــخيصه من الناحية 
النفســية، متســائاً عمــا إذا كان طبيــب المــخ 
واألعصــاب متخصــص في عــاج اإلضرابات 
قــدم  أن موكلــه  إلــى  ولفــت  أم ال.  النفســية 
ا صــادًرا عن كليــة الطب بجامعة  تقريــًرا طبيًّ
الجامعــات  أكبــر  إحــدى  وهــي  ميشــيغان 
ــا، يتحدث عن  المتخصصــة فــي الطــب عالميًّ
واألعصــاب،  المــخ  استشــاري  اختصاصــات 
المــخ  استشــاري  أن  فيهــا  جــاء  والتــي 
بيــن  الوثيــق  االرتبــاط  وبحكــم  واألعصــاب 
أعراض المرض العقلي والمرض النفســي هو 
طبيب مختص في عاج بعض االضطرابات 
النفسية، وهو ما فعله موكله الذي قرر صرف 
للمريــض حتــى يســاعده علــى  دواء مخــدر 
النــوم، وهــو أمــر معتــرف بــه بموجــب تقريــر 
صادر عن الهيئة المدعى عليها، جاء فيه )أن 

مثــل تلــك األدويــة المخــدرة تســتخدم حتًما 
فــي عــاج اضطرابات النوم(، ومــن ثم يكون 
المريض قد تلقى عاًجا سليًما وصحيًحا من 
قبــل المدعــي. وأضــاف أن الطبيــب المدعــي 
مصــرح لــه مــن قبــل وزارة الصحــة بصــرف 
أدويــة تحتــوي على مــواد مخــدرة للمرضى، 
وذلك عبر تسليم وزارة الصحة لدفتر صرف 
تلــك األدويــة ولو كان غير مصــرح له بصرف 
ذلــك الــدواء لهــذا المريــض لمــا صرفــت لــه 
الــوزارة هذه الدفاتر ولما صرفت الصيدليات 

تلك األدوية له تباًعا.
للمطالبــة  مرافعتــه  فــي  المحامــي  وانتهــى 
علــى  والملغــى  عليهــا  المدعــى  قــرار  بإلغــاء 
إثــره ترخيــص المدعــي بمزاولة مهنــة الطب 
البشــري وشــطب اســمه مــن ســجات الهيئــة 
مــع مــا يترتــب عليه مــن آثار، وذلــك لمخالفة 
القــرار المذكــور للحقيقــة والواقــع، فضا عن 
غلــوه فــي تقديــر الجــزاء بالمخالفــة للقواعد 
القانونية المســتقر عليها لــدى قضاء محكمة 

التمييز والقضاء اإلداري.

إسالم غنيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

أكد أنه مخّول 
بصرفه مستشهًدا 
بتقرير من جامعة 

“ميشيغان”



حطاب يرأس لجنة جدية االستجواب
ــكــوهــجــي ــة يـــرحـــبـــون بـــعـــودة ال ــح ــص ــو وزيــــــرة ال ــوب ــج ــت ــس م

قــال النائــب خالــد بوعنــق لـ “البالد” إن فريق المســتجوبين الثمانيــة وزيرة الصحة 
فائقة الصالح يرحبون بعودة انضمام زميلهم النائب حمد الكوهجي للطلب.

وأكد ما سبق ونشرته الصحيفة أن اسم 
النائب الكوهجي وتوقيعه كان موجودا 
بطلب االســتجواب قبــل إيداعه بمكتب 
ارتــأى  ولكنــه  النــواب،  مجلــس  رئاســة 
تقديمــه  قبــل  وتوقيعــه  اســمه  شــطب 

رسميا لمكتب الرئيسة فوزية زينل.
عبدالــرزاق  النائــب  يتولــى  أن  وتوقــع 

جديــة  فحــص  لجنــة  رئاســة  حطــاب 
االستجواب.

هــم:  المســتجوبون  الثمانيــة  والنــواب 
خالــد بوعنــق، ومحمــد عيســى، وكلثــم 
وإبراهيــم  المالكــي،  وباســم  الحايكــي، 
وعبــدهللا  بوحمــود،  ومحمــد  النفيعــي، 

عبدالرزاق حطابالدوسري، وأحمد الدمستاني. خالد بوعنق

أبــدى وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني عصام خلــف رفضه لطلب مجلس بلــدي المحرق تأجيل 
أعمال إزالة مخالفات البناء فوق المالحق بالدور الثاني.

وأشــار في رده علــى توصية المجلس 
أكــدت  المختصــة  اللجنــة  أن  إلــى 
عــدم إمــكان ضمــان ســامة البناء من 
الناحية اإلنشــائية وبقائه لمدة زمنية، 
األمــر الــذي من شــأنه أن يعرض حياة 
إلــى  والمــارة  العقــار  فــي  القاطنيــن 
الخطــر؛ كــون البناء غيــر مرخص وتم 
مكتــب  مــن  هندســي  إشــراف  دون 

هندسي معتمد.
فــي  الازمــة  اإلجــراءات  أن  ــن  وبيَّ
اكتشــافها  بعــد  المخالفــات  تســجيل 
مرتبطة بمدد محددة، وأن تأجيلها قد 

يسبب بطان تلك اإلجراءات.
ولفــت إلــى عــدم إمــكان وقــف تنفيــذ 
األحكام إال بموافقة الجهات القضائية 
أحــكام  صــدور  حــال  فــي  المختصــة 

بنــاء  المخالفــات  تلــك  علــى  قضائيــة 
على تحويل ســابق للجهات القضائية، 
إضافة إلى أن تأجيل التنفيذ سيعرض 

البلدية للمساءلة القانونية.
الضــرر  رفــع  فــي  التأخيــر  أن  وتابــع 
علــى الجيران القاطنيــن في العقارات 
المجــاورة لموقــع المخالفــة، من شــأنه 
الجيــران  خصوصيــة  علــى  التعــدي 
والحد من وصول أشعة الشمس لهم.

بديــل  تشــريع  صــدور  أن  وأوضــح 
بالــدور  البنــاء  بترخيــص  للســماح 
المتوقــع  الماحــق، مــن  الثانــي فــوق 
أن تســتغرق مدة دراســة هذا التعديل 
واعتمــاده من الجهــات المختصة أكثر 
فــي  البــت  يجعــل  ممــا  أشــهر،   6 مــن 
عصام خلفالمخالفات للمدة المذكورة غير مجٍد.

خلــف: بقاؤها خطر ويحجب أشــعة الشــمس عن الجيران

ال تأجيل إلزالة مخالفات البناء على المالحق

المنامة - وزارة الداخلية

ارتفــاع  للمــرور  العامــة  اإلدارة  أكــدت 
الخدمــات  عبــر  المعامــات  إنجــاز  نســبة 
اإللكترونيــة، منوهــة بقصر خدمة تســجيل 
ووقــف  إلكترونًيــا  الجديــدة  المركبــات 
اســتمرار الخدمات البريدية بدءا من األول 
مــن مايــو 2019 للمركبــات التــي ال تخضــع 
للفحــص الفني، كما ســتكون خدمة تجديد 
رخصــة القيــادة إلكترونيــة فقط وستســلم 
زمــن  الختصــار  بالبريــد؛  الطلــب  لصاحــب 
إنجــاز المعاملــة مــع إلغــاء رســوم الفحــص، 
وبذلــك يكــون تجديــد المركبــة فورًيــا عبــر 
أو  الهاتــف،  تطبيــق  عبــر  الخدمــة  قنــوات 
)Kiosk(، والموقــع  الذاتيــة  الخدمــة  جهــاز 
اإللكترونــي للحكومــة اإللكترونية.ولفتــت 
اإلدارة إلــى أن الخدمــات البريديــة الحالية 
البريــد،  مكاتــب  مــن  للجمهــور  مســتمرة 
إضافــة إلــى المبنــى الرئيس لــإدارة العامة 
للمــرور والمراكــز التابعــة لــه فــي مختلــف 
تســجيل  خدمــة  عــدا  مــا  المحافظــات، 

المركبــات جديــدة الصنــع، إذ إن التســجيل 
مــن البريد يســتغرق وقتا أطــول في إنجاز 
المعاملــة بينمــا تتوفر الخدمــة اإللكترونية 
للجمهــور  ويمكــن  الســاعة  مــدار  علــى 

االستفادة من هذه الخدمة بشكل فوري.
وأكــدت اإلدارة ســعيها بشــكل مســتمر إلــى 
وتســهيلها  اإللكترونيــة  الخدمــات  تطويــر 
علــى الجمهــور، إذ قطــع شــوط كبيــر فــي 
الحكومــة  مــع  بالتعــاون  الخدمــات  زيــادة 
اإللكترونية، ويمكن االستفادة من خدمات 
تجديــد رخص الســياقة وتســجيل المركبة 
واالحتفــاظ برقم لوحــة المركبة، وخدمات 
دفــع المخالفات، وإصــدار رخصة بدل فاقد 
أو تالــف، كمــا يمكــن االســتعام عــن ســجل 
حــوادث المركبة، وتتوافــر خدمة تخفيض 
رســوم تجديــد المركبــة للمســنين فــوق 60 
ســنة والتــي تــم إضافتها تســهيًا على كبار 
الســن وعــدم اضطرارهــم للحضــور إلنهــاء 
معاماتهم، أما بشــأن خدمــات إدارة تعليم 
الســياقة فتتوفــر خدمة البحــث عن مدرب 

سياقة وحجز موعد لامتحانات.

تسجيل السيارات الجديدة إلكترونًيا في مايو

المنامة - بنا

أصدر اإلمام األكبر أحمد الطيب شيخ 
األزهر الشــريف، رئيــس مجلس أمناء 
بيت الزكاة والصدقات المصري، قراًرا 
بإعــادة تشــكيل المجلــس بعــد انتهــاء 
مدة مجلس األمناء الســابق. واشتمل 

القــرار على إعــادة تعيين األمين العام 
للمؤسســة الخيريــة الملكيــة مصطفى 
الســيد عضــًوا في مجلــس أمناء بيت 
الزكاة والصدقات المصري، لاستفادة 
مــن الخبــرة واالســتراتيجية اإلداريــة 
المؤسســة  خالهــا  مــن  تعمــل  التــي 

الخيرية الملكية.

مجدًدا... السيد عضًوا بـ “الزكاة المصري”

09 local@albiladpress.com

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

قــام وفــد مــن موظفــي الكونجــرس األميركــي بزيارة صبــاح أمس إلــى مقر األمانــة العامة 
للتظلمــات بضاحيــة الســيف، وقــد جــاءت هــذه الزيارة ضمــن سلســلة الزيارات التــي يقوم 
بهــا عــدد مــن موظفي الكونغــرس األميركي إلى أمانــة التظلمات في إطــار برامج التدريب 

وتبادل الخبرات.

وكان في اســتقبال أعضاء الوفد مدير إدارة 
حبيــب،  غــادة  والتطويــر  الدولــي  التعــاون 
لهــم عرضــا  ثــم قدمــت  بهــم  حيــث رحبــت 
األمانــة  واختصاصــات  دور  حــول  مصــورا 
العامــة للتظلمات في مجالي تلقي الشــكاوى 
وطلبات المســاعدة ومراقبــة مراكز اإلصاح 

والتوقيف.
 واســتعرضت معهــم كذلــك أهــم مــا جــاء 
مــن معلومــات وإحصــاءات فــي التقاريــر 
طــوال  األمانــة  أصدرتهــا  التــي  الســنوية 

أمــام  أكــدت  كمــا  الماضيــة،  األعــوام 
أعضــاء الوفــد أن أمانــة التظلمــات تولــي 
التعــاون الدولــي  اهتمامــا كبيــرا بأنشــطة 
فــي مجــاالت عــدة منهــا التطويــر وتبــادل 
الخبــرات والمهــارات، إضافة إلــى التعاون 
محليــا  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن 
ودوليــا فــي مجــاالت اختصاصاتهــا، ضمن 
تعزيــز  علــى  العمــل  يشــمل  أوســع  إطــار 
احتــرام حقــوق اإلنســان وترســيخ مبــدأي 

المحاسبة والشفافية.

تبادل الخبرات مع وفد الكونغرس

االثنين
15 أبريل 2019 
10 شعبان 1440

محرر الشؤون المحلية

يد الكوهجي شطبته بـ “البالنكو” من االستجواب
ــان ــم ــرل ــب ــة ال ــاسـ ــل إيـــداعـــه بــمــكــتــب رئـ ــب ــه ق ــع ــي ــوق ــب ت ــح س

تنشر “البالد” الصفحة األخيرة من صحيفة استجواب 8 نواب وزيرة الصحة فائقة الصالح. وفند أحد النواب الموقعين عبر “البالد” تصريحا للنائب حمد الكوهجي بأنه لم يوقع 
على طلب االستجواب لينسحب، وأنه خارج البحرين حاليا فكيف يمكنه التوقيع، وأن سحب اسمه يستدعي مخاطبة هيئة مكتب مجلس النواب وفقا لالجراءات الالئحية. 

وقــال أحــد المســتجوبين الثمانيــة لمنــدوب 
الصحيفة أن هذه الصفحة األخيرة من طلب 
االســتجواب )المنشــورة مــع هــذا الموضــوع( 
تتضمــن أرقاما متسلســلة بخط اليد ألســماء 
النــواب المســتجوبين وتوقيعاتهــم، ويمكــن 

إجمال الموقف كما يأتي:
• ترقيم اسم النائب حمد الكوهجي وتوقيعه 
كان األول ضمــن مقدمي طلب االســتجواب، 
ولكنه شــطبه بـ “البانكــو”، وبيديه وبمعرفته 

بمكتب بمبنى مجلس النواب.
• أودع طلــب االســتجواب رســميا بمكتــب 
الخميــس  يــوم  النــواب  مجلــس  رئاســة 
الموافق 11 أبريل 2019، أّي قبل موعد سفر 

الكوهجي بمهمة برلمانية خارج البحرين.
• غــادر الكوهجــي البحريــن بمهمــة برلمانيــة 
أبريــل   13 الموافــق  الســبت  يــوم  خارجيــة 

.2019
النائــب مــن صحيفــة  • طلــب ســحب اســم 
رســميا  إيداعــه  قبــل  جــرى  االســتجواب 
النــواب، بمــا يعنــي  بمكتــب رئاســة مجلــس 

أن إجراء شــطب االســم ال يخضع للمســطرة 
الائحية بتقديم رســالة لهيئة المكتب بطلب 

االنسحاب الرسمي.
• في حال استمرار الكوهجي نفي ما تنشره 
“الباد” عن معلومة شطبه اسمه من صحيفة 
نشــر  الصحيفــة  ســتدرس  االســتجواب، 

تفاصيل أخرى.

حمد الكوهجي

صورة ضوئية من صفحة الموقعين على االستجواب واسم الكوهجي مشطوب بـ “البالنكو”

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الصحة

تمّكــن فريق طبي في مجمع الســلمانية الطبي 
مــن اســتخراج قطــع مــن مكســرات الجــوز من 
رئــة طفــل يبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات عــن 
طريــق االســتعانة بالمنظار، وقــد تكللت جهود 
الفريــق بالنجــاح فــي ظــل التعــاون والتنســيق 
السريع والذي تم بين قسم األمراض الصدرية 
لألطفــال بإشــراف الدكتــور أســامة عبدالكريم 
وبإشــراف  والحنجــرة  واألذن  األنــف  وقســم 
االستشــارية الدكتــورة دينــا شــبيب والدكتــور 
إلــى جانــب مشــاركة دكتــور  العريــض  رمــزي 
حسين باقر ودكتور هالة رضي ودكتورة النكا 

من قسم التخدير.
وبمناســبة نجــاح العمليــة التي أجراهــا الفريق 
الصدريــة  األمــراض  استشــاري  قــال  الطبــي 
أســامة عبدالكريم: إن الطفل قد تعرض لحالة 
االختنــاق يــوم االثنين الماضــي والموافق ل 8 
أبريــل أثناء تناوله لمكســرات الجــوز ولعبه مع 
أقرانه مضيًفا: أنه قد تم استقبال أكثر من 36 

حالة شبيهة في العام الماضي.

ودعــا الدكتــور أســامة أوليــاء األمــور إلى عدم 
تقديم المكسرات لألطفال الذين تقل أعمارهم 
متابعتهــم  ضــرورة  مــع  ســنوات  خمــس  عــن 
لألطفــال الذيــن هم فوق الســن المذكــور أثناء 

تناول هذه المكسرات.
ونــّوه الدكتــور أســامة بخطورة هــذا النوع من 
الحــاالت التــي تســتدعي التشــخيص الســريع 
لتفــادي المضاعفات الخطيرة، والتي قد تؤدي 

ا،  للوفــاة فــي حال انســداد مجرى التنفــس كليًّ
المماثلــة  االختنــاق  حــاالت  عــاج  أن  مبيًنــا 
تتطلــب اســتخراج القطــع الغريبــة مــن مجرى 
التخديــر  المنظــار تحــت  باســتخدام  التنفــس 
واالســتعانة باختصاصيــي األمــراض الصدرية 
واألنــف واألذن والحنجــرة، وفــي حــال فشــل 
الحــاالت االســتعانة  المنظــار يتــم فــي بعــض 

بالتدخل الجراحي.

“الســلمانية” اســتقبال 36 حالة شــبيهة العــام الماضي

إنقــاذ طفــل ابتلـع مكســرات

إقرار عقد االتفاق بين الحاج والحملة
فتـــح النظـــام البحرينـــي اليـــوم الســـتام متطلبـــات تســـيير الحمـــات

قال رئيس بعثة مملكة البحرين للحج عدنان بالقطان إن قســم شــؤون الحج والعمرة 
التابــع إلدارة الشــؤون الدينيــة بــوزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف أنهــى 
دراســة عقــد االتفــاق بين الحــاج والحملة، بمــا يتوافق مع الحفاظ علــى حقوق كل من 
الحملة والحاج، وتم إقراره من اللجنة العليا لشــؤون الحج والعمرة، وبصدد التنســيق 

مع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية لرفع االتفاقية في نظام الحج البحريني.

تتوانــى  لــن  اللجنــة  أن  القطــان  وأوضــح 
إذا  والجــزاءات  القوانيــن  تطبيــق  فــي 
بعــض أصحــاب  تهــاون  أو  ثبــت مخالفــة 
الحمــات أو االندمــاج مــع حمــات أخــرى 
غير بحرينية أو تسكين حمات أو حجاج 
آخريــن بنفــس المبنــى مــا لــم يكــن فندقــا 
مصرحيــن  غيــر  حجــاج  إدخــال  أو  عامــا 
أو حجــاج آخريــن مــن غير حجــاج مملكة 
البحريــن ســواء في الســكن أو المخيمات، 

إلــى  الحجــاج  عــودة  قبــل  المغــادرة  أو 
البحريــن، أو التاعــب بالتعليمــات األمنية 
أو  المشــاعر  مخيمــات  بدخــول  الخاصــة 
أو  البيانــات  تســليم  بمواعيــد  اإلخــال 
مــن  بتســجيل مجموعــة  عليهــا  التحايــل 
اإلداريين ومن ثم اســتبدالهم بحجاج في 

غير الموعد المحدد.
وأكــد رئيــس قســم شــؤون الحــج والعمرة 
خالــد المالــود ضــرورة التعــاون والشــراكة 

بيــن الجميع فــي خدمة الحجاج، وضرورة 
مــع  الحمــات  مــن  المســبق  التنســيق 
الســتكمال  الخليجييــن  لتســجيل  القســم 
إجراءاتهم مع الجهات المعنية بالسعودية، 
الحمــات  أصحــاب  علــى  يتوجــب  كمــا 
أو  البعثــة  مــع  المســبق  التنســيق  ضــرورة 
القسم في األمور المستجدة أو المشكات 
الطارئــة حتــى ال تقــع علــى كاهــل صاحــب 

الحملة تبعات االنفراد باتخاذ قرارات فيها 
مخالفة للقانون أو األنظمة والتعليمات.

ولفــت إلــى أن النظــام البحرينــي ســُيفتح 
اليوم الســتام متطلبات تســيير الحمات، 
االندمــاج  طلبــات  لتقديــم  موعــد  وآخــر 
والتجــاور فــي 15 مايو، فيما ســيكون آخر 
موعــد لتقديــم طلبــات الخدمــات الخاصة 

بالمشاعر في نهاية مايو.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

سيدعلي المحافظة
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4.6 % النمو االقتصادي الحقيقي بالبحرين

أصــدرت هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة تقريــر النتائــج األوليــة للحســابات القومية للربــع الرابع من عــام 2018، 
وأشــارت التقديــرات األوليــة إلــى تســجيل االقتصــاد نموًا حقيقيــًا بواقع 4.6 % و 6.5 % باألســعار الجارية قياســًا بالفترة 

ذاتها من السنة السابقة 2017.

الخليجــي  التنميــة  برنامــج  وانعكــس 
بشــكل ملحوظ على مشــروعات البنية 
التحيــة في االقتصــاد البحريني، حيث 
أشــارت التقديرات األولية إلى تسجيل 
 4.6 بواقــع  حقيقيــا  نمــوًا  االقتصــاد 
%، وبواقــع 6.5 % باألســعار الجاريــة 
قياســا بالفتــرة ذاتها من العام الســابق، 
مدعومــًا بالتوســع فــي قطــاع األعمــال 
اإلنشــائية، ولــم يقتصر أثــر أداء قطاع 
علــى  المتزايــد  اإلنشــائية  األعمــال 
القطاع نفســه فحســب، بل امتد تأثيره 
علــى جوانــب اقتصاديــة غيــر نفطيــة 
والمشــروعات  العقــارات  مثــل  أخــرى، 
الماليــة والتجارة، حيث ســجل القطاع 
غيــر النفطي نموًا حقيقًا بواقع 3.2 %، 
بينمــا أوضحت النتائــج األولية ارتفاعًا 
ملحوظــا فــي كميــات النفــط المنتجــة، 
 % 11.3 النفطــي  القطــاع  بلــغ نمــو  إذ 
باألسعار الحقيقية مقارنًة بالفصل ذاته 

من العام السابق. 
وأظهــرت النتائــج األوليــة للربــع الرابــع 
 ،2017 ذاتــه  الربــع  مــع  مقارنــة   2018
زيادة معدالت النمو في القطاع النفطي 

بنحو 24.7 % باألسعار الجارية، و11.3 
الثابتــة، فــي حيــن حقــق  % باألســعار 
الناتــج المحلي اإلجمالــي الحقيقي غير 
نمــوًا  و   %  3.2 تناهــز  زيــادة  النفطــي 
مقاربــًا باألســعار الجاريــة نســبته 4 %، 
فيمــا ســجلت المشــروعات الماليــة نموًا 
بنســبة 2.7 % باألســعار الثابتــة، و 2.1 

% باألسعار الجارية.
نمــوًا  التحويليــة  الصناعــة  وشــهدت 
بمقدار 1 % باألسعار الثابتة وبنحو 1 % 
باألســعار الجاريــة، وحقق نشــاط البناء 
والتشــييد ارتفاعًا بنسبة 4 % باألسعار 
الثابتة، و8.5 % باألسعار الجارية، فيما 
نما نشــاط العقــارات وخدمــات األعمال 
الثابتــة و2.8  باألســعار   % 1.5 بنســبة 
% باألسعار الجارية، بينما سجل قطاع 
النقــل واالتصــاالت ارتفاعــًا بنســبة 0.3 
% باألســعار الثابتــة وارتفع بنســبة 2.2 

% باألسعار الجارية.
االجتماعيــة  الخدمــات  وانخفضــت 
باألســعار   %  0.7 بنســبة  والشــخصية 
 %  0.2 بنســبة  وارتفعــت  الثابتــة، 
باألســعار الجاريــة. أمــا نشــاط الكهرباء 

والمــاء فقــد حقق زيــادة بواقــع 5.2 % 
باألســعار   % و5.8  الثابتــة  باألســعار 

الجارية. 
وارتفعــت الخدمــات التعليمية الخاصة 
 % 5 و  الثابتــة  باألســعار   % 4 بنســبة 
ازدادت  حيــن  فــي  الجاريــة،  باألســعار 
الخدمــات الصحية الخاصة بمعدل 2.5 
% باألســعار الثابتــة و4.8 % باألســعار 

الجارية. 
وعند مقارنة الربع األخير، بالربع الثالث 
2018، يبــدو أن النمــو االقتصــادي نمــا 
للتراجــع  ذلــك  ويعــزى  طفيفــًا،  نمــوًا 
المنتجــة،  النفــط  كميــات  فــي  النســبي 
مصحوبــًا بانخفــاض فــي أســعار النفــط 
الناتــج  النخفــاض  أدى  ممــا  الخــام، 
المحلــي اإلجمالــي النفطــي بمقــدار 3.4 

%، وبمقــدار 11.3 % باألســعار الثابتــة 
بينمــا ســجل  التوالــي،  والجاريــة علــى 
الحقيقــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 
غيــر النفطــي نمــوًا إيجابيــًا بمعــدل 2.3 
%، فــي حيــن حقــق نموًا بواقــع 2.5 % 

باألسعار الجارية. 
الماليــة  المشــروعات  نشــاط  وشــهد   
ارتفاعــًا طفيفــًا بنحــو 0.7 % باألســعار 
الجاريــة.  باألســعار   % و0.4  الثابتــة 
فيما ســجل نشاط البناء والتشييد نموًا 
بواقع 0.8 % باألسعار الثابتة، و2.5 % 

باألسعار الجارية. 
وخدمــات  العقــارات  نشــاط  وســجل 
األعمــال نمــوًا بنســبة 0.4 % باألســعار 
الجاريــة  باألســعار  وانخفاضــًا  الثابتــة، 
بنســبة0.02 %. أمــا فيما يخص نشــاط 
قطــاع النقــل واالتصــاالت فقــد أظهرت 
النتائــج ارتفــاع القطــاع بشــكل بســيط 
بمقــدار 0.2 % باألســعار الثابتــة وبنحو 

0.1 % باألسعار الجارية.

فيما حققت الصناعة التحويلية نمواً موجبًا بنسبة 0.2 % باألسعار الثابتة،  «
وانخفضت بنسبة 0.7 % باألسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية 

ارتفاعًا بنحو 12.7 % باألسعار الثابتة و 16 % باألسعار الجارية. فيما سجل 
مستوى نشاط الخدمات االجتماعية والشخصية األخرى نمواً بنسبة 0.3 % 

باألسعار الثابتة، و 0.6 % باألسعار الجارية، إلى ذلك فقد شهد نشاط الكهرباء 
والماء تراجعًا بواقع 5.4 % باألسعار الثابتة و5.3 % باألسعار الجارية.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

البورصة تربح
 6.5 نقطة

أمــس األحــد  العــام  البحريــن  أقفــل مؤشــر 
وقــدره  بارتفــاع   1,444.97 مســتوى  عنــد 
6.49 نقطــة مـقارنـــة بإقفالــه يــوم الخميــس 
الماضــي، فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريــن 
بارتفــاع   815.22 مســتوى  عنــد  اإلســامي 

وقـدره 2.80 نقطة مـقارنـة بإقفاله السابق.

وتداول الـمستثمرون 2.16 مليون  «
سهم، بقيمة إجمالية قدرها 438.85 

ألف دينار، تم تنفيذها من خال 
80 صفقة، حيث ركز الـمستثمرون 

تعاماتهم على أسهم قطاع الخدمات 
والتي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولة 

158.22 ألف دينار أي ما نسبته 36.05 
% من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية 

قدرها 409.53 ألف سهم، تم تنفيذها 
من خال 31 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التنظيــم العقــاري الشــيخ محمد بن 
خليفــة آل خليفــة بمكتبــه أمــس ســفير الواليــات المتحــدة األميركية لدى 

مملكة البحرين جيستن هيكس سيبريل. 

وأشــاد الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة 
العاقــات  بعمــق  العقــاري  التنظيــم 
البحريــن  مملكــة  بيــن  التاريخيــة 
والواليــات المتحــدة، وبمــا يربطهما 
من اتفاقيات خصوصــا االقتصادية 

نهايــة  فــي  تنصــب  والتــي  منهــا 
المطــاف فــي الصالــح العــام لشــعبي 
البلديــن. كمــا تــم التباحــث في عدد 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات  مــن 

المشترك. 

من جانبه، شكر السفير األميركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم  «
العقاري على ما القاه من أهمتام وحسن ضيافة.

إشادة بالعالقات االقتصادية مع أميركا

15 أبريل 2019 االثنين
10 شعبان 1440

المنامة - بروآكت

تســتضيف البحريــن “منتدى تطوير األعمال األول للصناعــات التحولية والمحتوي المحلي 
في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات - بدفيكس 2019”، يومي 24 و25 أبريل الجاري 

في فندق الدبلومات بالمنامة.

إلــى  نوعهــا  مــن  األولــى  الفعاليــة  وتهــدف 
ن  المكــوِّ نســبة  رفــع  أهميــة  علــى  التأكيــد 
المحلــي فــي الصناعــات التحويليــة بقطــاع 
وتعزيــز  والبتروكيماويــات،  والغــاز  النفــط 
التــي  الصناعــة  هــذه  مــن  الوطنيــة  الفائــدة 
فــي  االقتصاديــة  الحيــاة  عصــب  تعتبــر 
وزيــادة  والســعودية،  البحريــن  مــن  كل 
وتعزيــز  األساســية،  أركانهــا  بيــن  التكامــل 
قيمتهــا المضافــة عبــر تشــجيع المزيــد مــن 
اســتثمارات المشــاريع الصغيرة والمتوسطة 
التــي  التحويليــة  الصناعــات  فــي  للعمــل 
تعتمــد علــى المجمعــات الكبيــرة للصناعــات 

شــبه  أو  نهائيــة  ســلعا  وتنتــج  األساســية، 
نهائيــة عاليــة القيمــة، وتولــد أعــدادا كبيــرة 
ويتــم  للمواطنيــن.  النوعيــة  الوظائــف  مــن 
هــذا الحدث بالشــراكة بين كل من “بروآكت” 
البحريــن،  ومقرهــا  الدوليــة  لاستشــارات 
إلدارة  الخليجيــة  المتحــدة  والمجموعــة 
االســتثمارات واالستشــارات الصناعيــة فــي 
الجبيــل الســعودية. وقال الرئيــس التنفيذي 
منتــدى  إن  بومطيــع،  خالــد  “بروآكــت”  لـــ 
“بدفيكــس 2019” يواكب التطورات الكبيرة 
فــي صناعة النفط والغــاز في البحرين، ومن 
بينها بوادر بدء اإلنتاج من أكبر حقل نفطي 

فــي تاريــخ المملكــة، إضافة إلــى وضع حجر 
أســاس مشــروع تحديث مصفاة شركة نفط 
البحريــن “بابكــو” كأضخــم مشــروع صناعي 
فــي تاريــخ البحريــن، وغيرهــا من المشــاريع 
ذات الصلة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
إلدارة  الخليجيــة  المتحــدة  للمجموعــة 

الصناعيــة،  واالستشــارات  االســتثمارات 
“بدفيكــس  منتــدى  إن  الخالــدي،  محمــد 
2019” يوفــر فرصة مواتية لكبرى الشــركات 
الصغيــرة  والشــركات  واإلقليميــة،  الدوليــة 
والمتوســطة، والمســتثمرين ورواد األعمــال، 

وجميع المشتغلين والمهتمين بالصناعة.

محمد الخالديخالد بومطيع

الــتــحــويــلــيــة بــالــصــنــاعــات  ــال  ــ ــم ــ األع ــر  ــوي ــط ــت ل ــع  ــم ــج ت أول 

البحرين تستضيف “بدفيكس 2019” 24 أبريل

1000 ترخيـص لجميـع الجنسيـات بالقطـاع العقـاري
ــاض ــ ــريـ ــ والـ الـــــدمـــــام  ــي  ــ فـ بـــحـــريـــنـــيـــة  تـــطـــويـــر  ــات  ــ ــركـ ــ شـ الــــحــــمــــري: 3 

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إن المؤسسة أصدرت أكثر من 1000 ترخيص للجنسيات العاملة في القطاع العقاري كافة، 
مشيرا إلى أن أهمها وأكبرها هي االستثمارات السعودية في المملكة، والمستثمرون السعوديون هم الشريحة األعلى من بين جميع المستثمرين الخارجيين.

وأوضــح خــال تصريــح للصحافييــن علــى هامــش اللقاء 
الــذي نظمته غرفــة تجارة وصناعة البحريــن بالتعاون مع 
جمعيــة التطويــر العقــاري البحرينيــة؛ بمناســبة زيارة وفد 
من أصحاب األعمال العقاريين والمســتثمرين السعوديين 
إلــى البحرين، أن المؤسســة تعمل في الوقت الحالي على 
تطوير جميع إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري 

وتحويلها إلى النظام اإللكتروني.
وأكــد أن المؤسســة أنهــت 70 % مــن اللوائــح التنفيذيــة 
التابعــة للقانــون، الفًتــا إلــى أن جميــع اإلجــراءات تهــدف 
إلــى حمايــة حقوق جميع المتعاملين في القطاع، مبيًنا أن 
المملكــة اتخذت إجراءات حازمة لتنظيم القطاع العقاري 
وحمايــة رؤوس األمــوال وحمايــة حقــوق المشــترين مــن 
خــال حزمــة اإلجــراءات والتشــريعات التــي جــاءت فــي 

قانون رقم )17( للعام 2017 والمتعلق بتنظيم القطاع.

من جانبه، قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، 
عــارف هجــرس، إن الجمعيــة تعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع 
الجهات المعنية بالقطاع للمصلحة العامة للقطاع العقاري.

وأكد متانة العاقات التي تربط البحرين والســعودية في 
مجــال التطويــر العقــاري، فيمــا أشــار مديــر االســتثمارات 
العقاريــة بمجلــس التنميــة االقتصاديــة علــي مرتضى إلى 
وجــود فــرص اســتثمارية واعــدة فــي البحريــن، وأبرزهــا 
فــي مجــال العقــارات الســياحية، متمثلــة فــي المنتجعات 
المســتثمرين  داعيــا  الشــواطئ،  وتطويــر  الســياحية 
المميــزات  مــن  واالســتفادة  عليهــا  لاطــاع  الســعوديين 

والتسهيات التي تقدمها البحرين للمستثمرين.
بــدوره، أكــد رئيس لجنة العقار والتطويــر العمراني بغرفة 
الشــرقية حامــد الحمــري أن الســعودية اتخــذت خطــوة 
البحريــن فيمــا يتعلــق بتنظيم القطــاع العقــاري، الفتا إلى 

أنــه تــم إســناد مهمة تنظيــم العقار بالســعودية إلــى وزارة 
اإلسكان.

وأوضــح أن القطــاع العقــاري يمثــل جــزءا مهما فــي رؤية 
السعودية 2030، وهو النسيج األساس للتطور الحضاري، 
القطــاع  بتنظيــم  المعنيــة  اإلســكان  وزارة  أن  إلــى  الفتــا 
أنهــا  كمــا  تصحيحيــة،  خطــوات  عــدة  اتخــذت  العقــاري 
طرحــت مجموعــة مــن البرامــج التنظيميــة مثــل برنامــج 
“وافي” الذي ســيحد من الممارســات الخاطئة في القطاع 
العقــاري، وبرنامــج “إيجــار” الــذي سيســاهم فــي الحد من 

مشكات اإليجارات المختلفة.
وأشــار إلــى اعتمــاد الــوزارة لنظــام حســاب الضمــان الــذي 
تصل نسبته إلى 70 % من قيمة العقار؛ لتفادي المشكات 
العقاريــة،  المشــاريع  مــن  للعديــد  حدثــت  التــي  الســابقة 
موضًحا أن هناك اتحاد ماك لما يقارب 52 شــركة تطوير 

الســعودية  اتخذتهــا  التــي  الخطــوة  إن  وقــال  عقاريــة. 
بتأســيس صنــدوق للتنميــة العقاريــة بقيمــة 191 مليــون 
ريــال ســيكون له انعكاســات إيجابيــة كبيرة علــى القطاع 

3 شــركات  إلــى وجــود  العقــاري عمومــا. أشــار الحمــري  
تطويــر بحرينيــة فــي الدمــام والريــاض، مشــيدا بتجربــة 

البحرين في تنظيم القطاع العقاري.

جانب من اللقاء بـ “الغرفة”

مــن المقــرر أن تضطلــع مؤسســة التنظيم العقــاري، بدور رئيس خــال فعاليات 
معرض الخليج للعقار 2019.

 2019 للعقــار  الخليــج  معــرض  ويقــام 
تحــت رعاية كريمــة من رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، فــي الفتــرة مــن 23 
إلى 25 أبريل 2019 في مركز البحرين 

الدولي للمعارض والمؤتمرات.
مؤسســة التنظيــم العقــاري هــي الجهة 
المســؤولة عــن تنظيم عمــل المطورين 
علــى  البيــع  ومشــاريع  العقارييــن 
الخريطــة؛ وذلك لحمايــة حقوق جميع 
مشــاريع  مــن  المســتفيدة  األطــراف 
مســتثمرين  مــن  العقــاري،  التطويــر 
العقاريــة،  للوحــدات  ومشــترين 
ومطوري المشاريع العقارية والوسطاء 
ووكاء المبيعــات العقارييــن، ومديري 

العقارات ومديري اتحادات الماك.
فــي  عمومــا  المؤسســة  دور  ويتمثــل 

وآمنــة  قويــة  تنظيميــة  بيئــة  توفيــر 
ومســتدامة للقطــاع العقاري من شــأنها 

تشجيع االستثمار.
لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
بــن  محمــد  الشــيخ  العقــاري  التنظيــم 
مؤسســة  “تلتــزم  خليفــة  آل  خليفــة 
التنظيــم العقــاري بتوفيــر نظــام إداري 
متطــور وبيئــة تحفــزه اســتثماريا مــن 
شــأنها اإلســراع في عملية نمــو القطاع 
وجعله أكثر أســتقطابا، مضيفا الشــيخ 
بشــكل  تعمــل  المؤسســة  أن  محمــد 
مســتمر مع أصحاب المصلحة لتحقيق 
معــرض  أن  والشــك  األهــداف.  هــذه 
الخليــج للعقــار يشــكل أهميــة كبيــرة، 
مــع  للتواصــل  جيــدة  فرصــة  وحقــق 
والمســتثمرين  والوســطاء  المطوريــن 

على حد سواء”.

“مؤسسة التنظيم” تدعم “الخليج للعقار”

زينب العكري من السنابس

المنامة -  التنظيم العقاري

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري
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أصــدر مصــرف البحريــن المركــزي جــداول رســوم لتراخيــص جديــدة بالتزامــن مع 
الســماح بمزاولــة عــدد مــن األنشــطة المصرفيــة والماليــة المرتبطــة بالتكنولوجيــا 

المالية )الفنتك(، مع توقعات بالترخيص لمزيد من الشركات في هذا المجال.

 13 نحــو  الجديــدة  الرســوم  عــدد  وبلــغ 
رســًما تمــت إعــادة هيكلتهــا، لتتوافق مع 

التراخيص الجديدة لشركات “الفنتك”.
رخــص  الجديــدة،  الرســوم  وتضــم 
الجماعــي  التمويــل  منصــات  تشــغيل 
المشــفرة  األصــول  تبــادل  ومنصــات 
إلــى  المشــفرة،  العمــات  بينهــا  ومــن 
جانــب تقديــم الخدمــات المســاندة فيمــا 
يتعلــق بالخدمــات المصرفيــة المفتوحة، 

وخدمات الدفع.
ســترتفع  الجديــدة،  الرســوم  وبموجــب 
الرسوم المفروضة على بعض التراخيص 
من 500 دينار كانت مصنفة سابًقا ضمن 
)خدمــات الدعم في القطاع المالي( لتبلغ 
100 ألــف دينــار، كمــا هو حــال تراخيص 

تقديم المعلومات االئتمانية.
بحســب  المركــزي،  المصــرف  وأضــاف 
المــادة األولى من قرار محافظ المصرف 
رقــم 1 لســنة 2019، جــدوالً جديــًدا إلــى 
جداول الرسوم المقررة في العام 2006، 
لتحــل محــل التراخيــص الســابقة والتي 
كانــت تعــرف بـــ “فئــة الدعــم فــي القطاع 

المالي”.
وفــرض المصــرف المركــزي على منصات 
التمويــل الجماعــي - وهــي مــن أحــدث 
الماليــة  الخدمــات  تكنولوجيــا  مجــاالت 
 - مؤخــًرا  المصــرف  لهــا  رخــص  والتــي 
أمــا  دينــار.   200 تبلــغ  ســنوية  رســوًما 
الحســابات  معلومــات  خدمــات  مقدمــو 
المصرفيــة  بالخدمــات  ترتبــط  والتــي 

المفتوحــة فســتكون الرســوم عليهــا ألف 
ا. دينار سنويًّ

الجديــدة،  الرســوم  فــي  واســتحدث 
برســم  الشــرعية  االستشــارة  خدمــات 
وترخيــص  دينــار،   500 قــدره  ســنوي 
مقدمــو الخدمــات المســاندة بمبلــغ 500 
دينار، ومقدمو خدمات الدفع بمبلغ ألفي 
دينــار، وخدمــات إدارة مطالبــات الطرف 

الثالث برسم سنوي قدره 2000 دينار.
وأعفــى قــرار محافــظ مصــرف البحريــن 
المركزي، المؤسســات الماليــة التي بدأت 
الرســوم  مــن  التصفيــة  إجــراءات  فــي 

الــواردة في الجدول رقم 1 لســنة 2007، 
علــى أن تلتــزم فقط بســداد مبلــغ وقدره 
2000 دينــار كرســوم ســنوية للتراخيص 

الممنوحة لها.

يضــاف  أنــه  الثالثــة،  المــادة  فــي  وجــاء 
خدمــات  يضــم  جديــد  رســوم  جــدول 
الجــدول  صنــف  إذ  المشــفرة،  األصــول 
المشــفرة،  األصــول  لخدمــات  فئــات   4

بيــن  مــا  األولــى  الفئــة  رســوم  لتتــراوح 
2000 إلــى 6 آالف دينــار، في حين تصل 
دينــار  ألــف   12 إلــى  الرابعــة  الفئــة  فــي 

ا. سنويًّ

رســوم تقديــم المعلــومــات االئتمــانيـة
ـــ “الــفــنــتــك” ــة مــرتــبــطــة بـ ــط ــش ــص ألن ــي ــراخ ــت ــزي” يـــعـــّدل كــلــفــة ال ــركـ ــمـ “الـ

“ االتصاالت”: تعزيز المحتوى اإللكتروني العربي
و“.البحريـــن”  ”bh.“ النطـــاق  أســـماء  تســـجيل  خدمـــة  توفـــر  الهيئـــة 

قامــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالتعــاون مــع مؤسســة اإلنترنــت لألســماء واألرقام 
المخصصة )ICANN( بالعمل على أخذ التصاريح الالزمة إلدارة اسم النطاق الدولي 
“.البحرين” باللغة العربية الموازي لـ ).bh( باللغة اإلنجليزية، وذلك انطالقا من تعزيز 

المحتوى اإللكتروني العربي.

وقــال القائــم بأعمــال المديــر العــام للهيئة 
الشــيخ ناصر بــن محمد آل خليفــة “تعتبر 
علــى  نمــًوا  األســرع  هــي  العربيــة  اللغــة 
أن  كمــا  المحتــوى،  ناحيــة  مــن  اإلنترنــت 
اللغــة العربية هي خامس لغات العالم في 
عــدد الناطقين بها، وهــذا أمر بالغ األهمية 
نطــاق  بتوفيــر  الهيئــة  اهتمــام  ويعكــس 
وطنــي يشــجع علــى تطويــر مواقــع ذات 

محتوى محلي بلغة الضاد”.
وأوضــح “تأتــي هــذه المبــاردة فــي إطــار 
تنفيذ القرار الوزاري رقم 11 لســنة 2018 
الرســمية  الجريــدة  فــي  نشــره  تــم  الــذي 
2018، والــذي ينــص  18 أكتوبــر  بتاريــخ 

هــي  االتصــاالت  تنظيــم  هيئــة  أن  علــى 
إدارة  عــن  المســؤولة  الرســمية  الجهــة 
عمليــات أســماء النطاقــات فــي البحريــن، 
وكذلــك المرســوم الملكــي رقــم 33 لســنة 
2019 الصــادر مؤخــًرا، والــذي ينــص على 
التــي  الحكوميــة  الجهــة  هــي  الهيئــة  أن 
تتولى تســجيل أســماء النطــاق وتحصيل 

الرسوم المستحقة”.
النطــاق  اســم  اســتخدام  يضمــن  كمــا   
الملكيــة  حقــوق  علــى  الحفــاظ  الوطنــي 
العامــات  الفكريــة والتجاريــة ألصحــاب 
التجارية المعروفة على المستوى المحلي 
والعالمي. ومن أجل تنويع قنوات التوزيع 

فقــد  للمملكــة،  النطــاق  أســماء  وانتشــار 
قامــت الهيئــة باعتمــاد نمــوذج )الســجل / 
المســجل(، ممــا يســاهم فــي التنافس بين 
المســجلين المعتمدين علــى تقديم أفضل 
التطبيقــات  فيهــا  بمــا  الخدمــات  وأجــود 

الذكية والتسجيل اإللكتروني.

وسيتمكن المستهلكون كذلك من تسجيل 
أسماء النطاق ).bh و .البحرين( من خال 
العديد من القنوات المحلية والعالمية عبر 
اإلنترنــت بحلــول الربــع الثالــث مــن العــام 
الجــاري ممــا ســيتيح للمســتهلكين الخيار 

والمنافسة في سوق أسماء النطاق.

الشيخ ناصر بن محمد 

ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت

مازالــت البحريــن محافظــة على أســعار وقــود الجازوليــن بنوعيه الجيــد والممتاز 
عند سعر 200 فلس لكل لتر من البنزين الممتاز 95، و140 فلًسا لكل لتر من البنزين 

الجيد 91، في وقت أعلنت فيه السعودية رفع أسعار الوقود أمس.

 وأعلنت أرامكو السعودية عن أن أسعار 
البنزيــن المحّدثــة ابتــداًء مــن 14 أبريــل 
2019 ســتكون على النحو اآلتي: )بنزين 
91 : 1.44 ريــال لــكل لتر(، و) بنزين 95 : 
2.10 ريــال لــكل لتــر(، وذلك خــال الربع 

الحالي أبريل ـ يونيو 2019.
وكانــت أســعار الوقــود بالربــع الســابق أي 
شهري يناير - مارس 2019 كاآلتي )بنزين 

91 : 1.37 ريــال لــكل لتــر(، و) بنزيــن 95 : 
2.02 ريال لكل لتر(، وذلك وفًقا إلجراءات 
حوكمــة تعديــل أســعار منتجــات الطاقــة 
والميــاه المعتمدة ِقَبــل الحكومة. وأفادت 
المحليــة  األســعار  أن  الســعودية  أرامكــو 
للبنزيــن قابلــة للتغييــر ارتفاًعــا وانخفاًضا 
تبًعــا للتغيــرات فــي أســعار التصديــر مــن 

المملكة إلى األسواق العالمية.

البحرين تحافظ على أسعار الوقود

أكــد وزيــر المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفة أهميــة معالجة 
“الفجــوة الرقميــة” اآلخــذة فــي االتســاع من 
خال توســيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا 
معقولــة  بأســعار  واالتصــاالت  المعلومــات 
وتعزيــز منــاخ االســتثمار فــي هــذا المجــال، 
مشــدًدا علــى أن التكنولوجيــا تمتلــك القدرة 
علــى لعــب دور مؤثــر في تحــول التنمية في 
إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
منوًها بأن هذا يجب أن يتماشى مع الجهود 
والتشــريعات  القوانيــن  لتحديــث  المبذولــة 

األســس  وإرســاء  الســوق  قيــود  ومعالجــة 
الســتثمارات القطــاع الخــاص إليجــاد فرص 
للجميــع وتوفيــر وظائــف نوعيــة ذات جودة 

عالية، خصوصا للمرأة والشباب.
جــاء ذلــك في البيان الذي ألقــاه الوزير أمس 
أمــام لجنــة التنميــة - باســم دول المجموعــة 
فــي  مشــاركته  لــدى   - والمالديــف  العربيــة 
واللجنــة   99 الـــ  التنميــة  لجنــة  اجتماعــات 
 ،39 الـــ  والماليــة  النقديــة  للشــؤون  الدوليــة 
والتــي عقدت على هامــش اجتماعات الربيع 
لمجلــس محافظــي البنــك الدولــي وصندوق 

النقد الدولي بمقر البنك الدولي بواشنطن.

وأشــار إلــى أن النظــرة المســتقبلية والزيــادة 
بالسياســات  االلتــزام  مــع  المــال،  رأس  فــي 
المتعلقــة بهمــا، هما أمــران مرتبطــان ارتباًطا 
للنظــرة  التحديثــات  بــأن  منوًهــا  وثيًقــا، 
المســتقبلية يجب أن تشــمل على المزيد من 
الجيــد  األداء  لمكامــن  والتحديــد  التحليــل 
وفــرص التطويــر لمجموعــة البنــك الدولــي، 
إضافــة إلى اتخــاذ التدابير الازمة للتخفيف 

من أي انعكاسات سلبية.
وأعــرب الوزير عن ثقته بأن برنامج “زيادة 
المســار  “هــو  التنميــة  أجــل  مــن  التمويــل 
األمثل نحــو تمكين حلول القطاع الخاص، 

وتقليــل الفجوات في تطور البنية التحتية 
وتطويــر رأس المــال البشــري، منوًهــا بــأن 
واحــدة  كمجموعــة  الدولــي  البنــك  عمــل 
ســيثبت فعاليته في تنفيذ أولويات “زيادة 
التمويــل مــن أجــل التنميــة”، خصوصــا مــع 
ومســرعات  والحاضنــات  اآلليــات  وجــود 
العمــل التــي تــم تطويرهــا حديًثــا، إضافــة 
والوحــدات  القطاعيــة  المجموعــات  إلــى 
جميعهــا  تعــد  حيــث  العالميــة،  اإلنتاجيــة 
ذات أهميــة كبيرة، الســيما لمعالجة مســألة 
انخفــاض تمويل البنيــة التحتية في جميع 

أنحاء المجموعة.

وزير المالية: “زيادة التمويل من أجل التنمية“ المسار األمثل لتمكين “الخاص”
المنامة - بنا

علي الفردان
رسوم “المنصات 
المشفرة” تصل 

إلى 12 ألف 
دينار

استخدام 
اسم النطاق 

الوطني يضمن  
الحفاظ على 

حقوق الملكية 

100
ألـــف دينــــار

المنامة - سي بي آر إي البحرين الهملة - بتلكو

أبرمت شركة االستشارات العقارية العالمية “سي بي آر إي البحرين” 
اتفاقية تأجير رئيســية مع معهد اإلدارة العامة )بيبا( لشــغل مســاحة 
2000 متــر مربعــة مــن بــرج المتحــدة بمنطقــة خليــج البحريــن. وتم 
اختيار “سي بي آر إي البحرين” إلدارة خدمات واستشارات التأجير 
لناطحــة الســحاب األيقونية التي توفــر حوالي 26 ألف متر مربع من 
المســاحات التجارية الرئيســية إلى جانــب 262 غرفة فندقية مدارة 

تحت عامة “ويندام جراند”. 
وقــال المديــر األول والمدير العام للشــركة، ريتشــارد بوثام “يســعدنا 
الترحيــب بمعهــد اإلدارة العامــة فــي بــرج المتحــدة، وانضمامهم إلى 
القائمــة النخبويــة مــن المنظمــات الرائــدة العاملة في المبنــى. ويوفر 
البــرج تشــكيلة و أحجــام متنوعــة مــن الوحــدات تبــدأ مــن 100 متر 
مربع عبر مختلف أنواع التقســيمات الداخلية والخارجية والمجهزة 
عــن  الباحثــة  للشــركات  شــاملة  حلــواًل  البــرج  ويوفــر  والمفروشــة، 
مساحات رفيعة المستوى في عنوان مميز. كما يستفيد المستأجرون 
أيًضا من األسعار الخاصة للشركات على خدمات المرافق والخدمات 

الفندقية من فئة 5 نجوم”.

مــن جهتــه، قــال المديــر العــام لمعهــد اإلدارة العامــة، رائــد محمــد بن 
شمس “نعتبر كادر العمل أساس نجاح منظومتنا، لذا فإن توفير بيئة 
عمــل متميــزة لهم من شــأنه خلق مجتمع مزدهر ومثمــر. ونعتقد بأن 
بــرج المتحــدة هو الموقع لمســاعدتنا على تحقيــق رؤيتنا في تقديم 

أداء حكومي متطور من أجل تحفيز تنمية مستدامة”.

جّددت شــركة بتلكو، اتفاقية الشــراكة مع طيران الخليج وذلك لمدة 
3 ســنوات قادمــة. وبموجــب هــذه االتفاقيــة، ســيحصل زبائــن بتلكو 
المميزيــن وأعضــاء نــادي الدانــة علــى عــدد مــن المميــزات الحصرية 
والتــي تشــمل اســتحقاق أميــال “فالكــون فايــر” أو المســافر المتميز 

لدى طيران الخليج عند دفع فواتير حسابات بتلكو.
قطــاع  عــام  مديــر  قبــل  مــن  مؤخــًرا  االتفاقيــة  هــذه  توقيــع  وتــم   
المســتهلكين فــي بتلكو، مها عبــد الرحمن، ورئيس القطــاع التجاري، 

في طيران الخليج، فينسنت كوست. 
 يذكر أن نادي الدانة  يضم كبار زبائن بتلكو ويكافئهم مقابل والئهم 
للشــركة بعــدد من المزايــا الحصرية ومنها أميال “فالكــون فاير” من 
طيــران الخليــج. حيــث يحصــل الزبائن علــى أميال المســافر المتميز 
عنــد دفــع فواتيــر حســاباتهم. كمــا أعلنــت بتلكــو عــن طرحهــا لباقــة 
طيران الخليج لزبائنها المميزين، حيث سيحصل الزبائن على أميال 

المسافر المتميز عند دفع فواتير حساباتهم.
 وقالــت مهــا عبــد الرحمــن “نحن ســعداء للغاية بتجديد شــراكتنا مع 
طيــران الخليــج مــن أجــل مواصلة تقديــم امتيازات طيــران الخليج 

المتميزة ألعضاء نادي الدانة. التي تدعم بشكل كبير جهودنا لتقديم 
فوائد ذات قيمة ”.  من جهته، قال فينسنت كوست “يسعدنا التعاون 
مع بتلكو مجدًدا من خال تجديد هذه االتفاقية، حيث إننا بتعاوننا 
هذا نحّســن من خدماتنا في طيران الخليج ونعّزز من تجربة الســفر 

لدى زبائن بتلكو”.

أثناء تجديد االتفاقية بين الجانبين

تـخـصـيـــص 2000 مــتـــر مــربـــع لمعهـــد “بيبــا” زبائن الشــركة المميزون يحصلون على ميزات بالناقلة

صفقة إيجار رئيسة في “برج المتحدة” “بتلكو” تجدد الشراكة مع “طيران الخليج”

المحرر االقتصادي
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10/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -50619( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -50826( 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: عبدعلي عبدالكريم عبدهللا مخلوق

االسم التجاري الحالي: لولو للبالستيك
االسم التجاري الجديد: مركز عبدعلي المخلوق للتجارة

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: سلوى علي حسين عبدهللا توكر

االسم التجاري الحالي: المبهر للمظالت
االسم التجاري الجديد: المزين جلف للمقاوالت

قيد رقم: 61945-3قيد رقم: 9670-10

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة مجموعة نم���اء التجارية ذ.م.م ، المس���جلة بموجب القيد 

رقم 57727، طالبين تغيير االس���م التجاري للفرع رقم 5 من ش���ركة نماء التجارية 

ذ.م.م إلى شركة جيني كولكشن التجارية 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 )CR2019 -50491( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مجموعة نماء التجارية ذ.م.م

القيد: 57727 

 تاريخ: 11/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )26758( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مجموعة خالد عبدالرحيم دبليو سي تي ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها 
الس���يد / جاس���م حس���ن يوس���ف عبدالع���ال باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة 
مجموعة خالد عبدالرحيم دبليو سي تي ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية 
محدودة بموجب القيد رقم 50489، طالبة إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة 
تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���ادة مؤسسو ش���ركة المدينة للزجاج المسجلة بموجب 
القيد رقم 31402 طالبين تحويل الش���كل القانوني للشركة المذكورة 
إل���ى ش���ركة الش���خص الواح���د براس���مال وق���دره 500٫000.00 د ب 
)خمس���ة مائة الف دنيار بحريني(، لتصبح مملوكة من الس���يد عبدهللا 

محسن علوي العلوي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )51111( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة 
إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 31402 

 تاريخ: 11/4/2019

10/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 -50130( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى 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.
رقم السجل : 35901-3

اسم التاجر: محمد سعيد احمد ابراهيم الحايكي
االسم التجاري الحالي: فيرارا لخدمات السيارات

االسم التجاري المطلوب: باسكو لخدمات السيارت
االنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: تجارة/بيع قطع غي���ار المركب���ات ذات المحركات 

وملحقاتها، غسيل وتلميع السيارات، صيانة واصالح المركبات ذات المحركات

24/3/2019
)CR2019-40330( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعلن أدناه: فاطمة ش���اكر جعفر صادق النجار بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ حسين احمد يوسف غلوم ابراهيم 

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
98593-1

االسم التجاري
دياليت للتخليص الحكومي والجمركي

13 االثنين 15 أبريل 2019 - 10 شعبان 1440 - العدد 3835



international
@albiladpress.com

تشريعية النواب المصري 
تقر زيادة مدة الرئاسة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب 
المصري، على مقترح زيادة مدة والية 

رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، وكذلك 
على الترشح مرة تالية، وذلك كمادة 

انتقالية.
وتعني هذه الموافقة زيادة الفترة 

الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي من 
4 إلى 6 سنوات )تنتهي في 2024(، مع 

إمكان ترشحه لفترة واحدة أخرى مدتها 
6 سنوات كذلك.

وجاء بنص المادة المقترحة “تنتهي مدة 
رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 

سنوات من تاريخ إعالن انتخابه رئيسا 
للجمهورية في العام 2018، ويجوز 

إعادة انتخابه لمرة تالية”.

ألغى قوانين تقييد الحريات وطالب القوى السياسية بوضع شروطها

“العسكري السوداني” يؤيد رئاسة شخصية “مدنية”

أعلن المجلس العســكري الســوداني، أمس ألحد، أنه يؤيد تولي شــخصية مســتقلة رئاســة الحكومة المقبلة. وقال عضو بالمجلس العسكري االنتقالي الحاكم في السودان 
إن المجلس يؤيد تولي شخصية “مستقلة” رئاسة حكومة “مدنية”؛ استجابة على ما يبدو لضغط الشارع من أجل نقل السلطة للمدنيين سريعا.

ــرح عــضــو الــمــجــلــس الــفــريــق ياسر  وصــ
العطا، مخاطًبا األحزاب السودانية “نريد 
الحرية  على  تقوم  مدنية  دولــة  إقــامــة 
والعدالة والديمقراطية. نريد أن تتفقوا 
الــوزارة  لرئاسة  مستقلة  شخصية  على 

واالتفاق على حكومة مدنية”.
وطلب المجلس العسكري االنتقالي في 
تقديم  السياسية،  القوى  من  الــســودان، 
المقبلة  المرحلة  عــن  ورؤى  مقترحات 
خالل فترة أقصاها 7 أيام تشمل شروط 
ومواصفات رئيس مجلس الوزراء، وما 
إذا كــانــت الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة الــمــحــددة 
بشأن  وشروطهم  ال،  أم  كافية  بعامين 

الحكومة المدنية.
وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس 
الــعــســكــري الــفــريــق أول ركـــن عــمــر زيــن 
ــقــوى  ــع ال ــالل حــديــثــه مـ الـــعـــابـــديـــن، خــ
األحد  أمــس  الصداقة  بقاعة  السياسية 

تتمثل  األســاســيــة  المجلس  مهمة  “إن 
الكيانات  لــكــل  مــالئــم  مــنــاخ  تهيئة  فــي 
الــســيــاســيــة لــلــتــنــافــس فـــي جـــو شــفــاف 
الوضع  مــن  للخروج  إقــصــاء ألحــد  دون 

الحالي”.
السياسية  الــقــوى  مــن  المجلس  وطــلــب 
البالد  أمــور  لتسيير  بالمبادرات  إعانته 
رغبات  لتحقيق  االنتقالية  الفترة  خالل 

الشعب.
أمس  السودانية،  اإلعالم  وزارة  وأكدت 
االنتقالي  العسكري  المجلس  أن  األحــد، 
الــقــوانــيــن المقيدة  بــإلــغــاء  أصـــدر قـــرارا 

للحريات.
وأضـــافـــت الـــــــوزارة أن الــمــجــلــس قــرر 
الــســمــاح لــأجــهــزة اإلعــالمــيــة بــمــزاولــة 

أعمالها دون قيود.
وكان المجلس العسكري قد اجتمع يوم 
السياسية  الــقــوى  مــن  وفــد  مــع  السبت، 
تمسكها  عـــن  أعـــربـــت  إذ  الـــمـــعـــارضـــة، 
ـــ 7 مــطــالــب أبـــرزهـــا حــكــومــة مــدنــيــة  بـ
ومحاكمة  كاملة،  تنفيذية  بصالحيات 
الفساد  فــي  المتورطين  لجميع  عــادلــة 
جهاز  هيكلة  ــادة  ــ وإعـ الـــدمـــاء  ،  وســفــك 
للنظام ، وإعــادة جميع مقار  التابع  األمن 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إلى 

الشعب .

الخرطوم ـ وكاالت

 القاهرة - وكاالت

االحتجاجات مستمرة في شوارع السودان حتى تحقيق المطالب

دمشق ـ أ ف بواشنطن ـ أ بدبي ـ العربية نت

ــرانـــي محمد  ــر الــخــارجــيــة اإليـ انــتــقــد وزيــ
جواد ظريف، تأخر األوروبيين في إطالق 
اآللية المالية “إينستكس” للتبادل التجاري 
األوروبية  الــدول  تطالب  بينما  إيــران،  مع 
ــات  ــ ــالحـ ــ ــران بـــــإجـــــراء بـــعـــض اإلصـ ــ ــهـ ــ طـ
هــذه  تفعيل  قــبــل  والــقــانــونــيــة  السياسية 

اآللية.
ووفـــًقـــا لــوكــالــة األنـــبـــاء اإليــرانــيــة “إرنــــا”، 
أعلنت  جانبها  مــن  ــران  إيـ أن  ظــريــف  أكــد 
األسبوع  األوروبــيــة  المالية  اآللية  إطــالق 
الــمــاضــي، ال حــجــة لــأوروبــيــيــن فــي عــدم 
“األوروبيون  وأضاف  بالتزاماتهم”.  الوفاء 

أن  يــنــبــغــي  ــًدا، وال  ــ مـــتـــأخـــرون جــ
يظنوا بأّن إيران سوف تنتظرهم 
إلى األبد”. وشبه وزير الخارجية 
بتعامالت  “اينتسكس”  اإليراني 

ــاورة  ــمـــجـ ــع الـــــــدول الـ إيـــــــران مــ
وأفغانستان  وتركيا  الــعــراق  مثل 
وغيرها، قائاًل “نحن لدينا عالقات 

جيدة جًدا مع جيراننا، وأطلقنا آلية مشابهة 
العمل”.  على  الــقــادرة  ــدول  ال من  كثير  مع 
وتساءل “ال أعرف ما الوقت الذي يحتاجه 
األوروبيون من أجل تنفيذ آلية بسيطة؟”. 
ــأتــي هـــذه الــتــصــريــحــات عــقــب يومين  وت
االتحاد  لدى  األميركي  السفير  إعــالن  من 
األوروبي غوردن ساندلند، بأن المفاوضات 
التعامل  كيفية  عن  أوروبـــا  مع  األميركية 
تقدما  نهايتها وأحــرزت  إيــران وصلت  مع 
تأخير  مــن  اإليــرانــيــون  ويشكو  ملموسا. 
تفعيل قناة “اينستكس” األوروبية للتبادل 
ــران، فــي حــيــن وضعت  ــ الــتــجــاري مــع إيـ
الـــدول األوروبــيــة شــروًطــا إليــران؛ 
لتفعيلها على رأسها انضمام إيران 
المالي  العمل  مجموعة  لمعاهدة 
الدولية لمكافحة غسيل األموال 
التي   FATF اإلرهـــاب  وتمويل 
أوقف المتشددون التوقيع 

عليها.

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مــايــك  ــ قـــال وزي
بومبيو، إن إيــران ال تــزال تدعم اإلرهــاب 
شك”  “ال  أنه  مؤكدا  الالتينية،  أميركا  في 
في أن لها وجودا ماليا في أميركا الجنوبية 

وأن طهران تظل “تهديًدا عالمًيا”.
وكشف بومبيو في مقابلة مع إذاعة “صوت 
في  اإليرانية  “األمــوال  أن   ،”VOA أميركا 
أميركا الجنوبية ال تزال تستخدم ألغراض 
خبيثة، ودعم حزب هللا ودعم المنظمات 
األنشطة  ودعــم  الوطنية  عبر  اإلجرامية 

اإلرهابية في جميع أنحاء المنطقة”.
وأشار بومبيو إلى أن شركة طيران بدأت 
مباشرة  جوية  رحــالت  الماضي  األسبوع 
من طهران إلى كراكاس، ومن خالل شركة 
المصنفة على قائمة  إير”  طيران “ماهان 
مقاتلين  لنقلها  األمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات 
الحرب  مناطق  إلــى  عسكرية  ومعدات 

في الشرق األوسط.
بـــومـــبـــيـــو إن  وقـــــــــال 

الجنوبية  أمــيــركــا  فــي  إيــــران  “تـــدخـــالت 
المنطقة  هذه  شعوب  مصلحة  في  ليست 

والواليات المتحدة مستعدة لمواجهتها”.
أكبر  إيــران على حقيقتها:  “نــرى  وأضــاف 
دولة راعية لإلرهاب في العالم. هذا تهديد 

عالمي”.
ــفـــه فــي  وتــــحــــدث بـــومـــبـــيـــو خـــــالل تـــوقـ
قائال  اإلقليمية  جولته  أثناء  الــبــاراغــواي 
ــتــطــورات في  إن واشــنــطــن تــركــز عــلــى ال
فــنــزويــال، إذ يــحــاول نــيــكــوالس مـــادورو 
احتجاجات  وســـط  بالسلطة  لــالحــتــفــاظ 
في الشوارع ومعركة سياسية مع الرئيس 

المؤقت خوان غوايدو.
ــا  ــيـ وتــــدعــــم كــــل مــــن روسـ
ــا،  وإيـــــران والــصــيــن وكــوب
ــن أن  ــيـ مـــــــــــادورو، فــــي حـ
وكثير  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
أوروبــا ودول أخرى  من 
تدعم غوايدو.

إلى  الخاص  المتحدة  األمم  التقى مبعوث 
ســـوريـــا، غــيــر بــيــدرســن، وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــد في  ــيــد الــمــعــلــم، أمـــس األحــ الـــســـوري ول
جديدة  مشاورات  جولة  إطــار  في  دمشق 
يجريها لبحث العملية السياسية في البالد. 
ووصل بيدرسن إلى العاصمة السورية في 
ثالث زيارة له إلى سوريا منذ توليه منصبه 

في يناير الماضي.
ــمــــي فــــي تــصــريــح  ــال الـــمـــبـــعـــوث األمــ ــ ــ وق
المعلم  لقائه  عقب  بــه  أدلـــى  للصحافيين 
ومهمة وسنتابع  مفصلة  مباحثات  “أجرينا 

“من  اليوم”، مضيفا  بعد ظهر  النقاش 
اآلن  نتطرق  إننا  القول  المنصف 

باتت  المسائل.. وقد  إلى جميع 
كلها على الطاولة”.

ــة األنــبــاء  ــرت وكــال وذكــ
أنه  الرسمية  السورية 
ــالل الـــلـــقـــاء  ــ ــرى خــ ــ جــ
ــراض الــجــهــود  ــعـ ــتـ “اسـ

المسار  إحــراز تقدم في  المبذولة من أجل 
السياسي لحل األزمة في سوريا واستكمال 
المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية بما 

في ذلك لجنة مناقشة الدستور”.
على  الــســوري  الجانب  بيدرسن  أطلع  كما 
النشاطات التي قام بها منذ زيارته األخيرة 

إلى دمشق الشهر الماضي.
إلــى  أمــمــيــا خــاصــا  مــبــعــوثــا  تعيينه  ومــنــذ 
سوريا، خلفا لستيفان دي ميستورا، أجرى 
بيدرسون اجتماعات مكثفة مع مسؤولين 
حكوميين ومعارضين سوريين، في مسعى 
منه إلحياء المفاوضات المتعثرة بين 
السوريتين  والمعارضة  الحكومة 
بــرعــايــة الــمــنــظــمــة األمــمــيــة في 
ــمــعــارضــة  جــنــيــف. وتـــطـــالـــب ال
الــســوريــة بــوضــع دســتــور جديد 
الحكومة  تــصــر  فيما  لــلــبــالد، 
على مناقشة الدستور القائم 

وإدخال تعديالت عليه.

بيدرسن يجري مشاورات في دمشقبومبيو: إيران ال تزال تدعم اإلرهابظريف يشكو “تلكًؤا أوروبًيا”
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بغداد - أ ف ب

مانيال ـ رويترز

بغداد  في  القضائية  السلطات  باشرت 
يشتبه  عراقي   900 محاكمة  إجــراءات 
بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” تسلمتهم 
الحكومة من قوات سوريا الديمقراطية، 
لوكالة  قضائي  مصدر  قــال  مــا  بحسب 
ــد. وأضـــاف  فــرانــس بـــرس، أمـــس األحــ
التحقيقية  الملفات  “تسلمنا  الــمــصــدر 
ــاصــر تــنــظــيــم )داعـــــش(  ــن عــن لـــــــ900 مـ
ــا”، مــوضــحــا أن  ــ ــوري ــقــادمــيــن مـــن ســ ال

قضايا  في  بالنظر  المختصة  “المحكمة 
اإلرهاب بدأت بتحديد مواعيد إلجراء 
محاكماتهم على وجبات”. ونقل هؤالء 
إلـــى الــعــراق مــع إطــبــاق قـــوات ســوريــا 
الــبــاغــوز،  منطقة  على  الــديــمــوقــراطــيــة 
“داعــش” في شرق  تنظيم  آخــر جيوب 
مسؤول  ولــفــت  منها.  وطـــرده  ســوريــا، 
مشبوهين  هناك  أن  إلــى  عــراقــي  أمني 
القوات  يزالون في سجون  ال  عراقيين 
الكردية السورية في انتظار نقلهم إلى 

العراق.

أكد مسؤولون فلبينيون، أمس األحد، 
موالين  لمتشددين  تحالف  قــائــد  أن 
لتنظيم “داعش” كان ضمن 4 متمردين 
الشهر  الجيش  مع  اشتباك  في  قتلوا 

الماضي.
دلفين  الفلبيني  ــدفــاع  ال ــر  وزيـ ــد  وأكـ
على  بــنــاء  دار”  “أبـــو  مقتل  ــا  ــزان ــورن ل
)دي. الــنــووي  الحمض  تحليل  نتائج 

إن.أيه(.

وتعتقد قوات األمن أن أبو دار قاد ما 
يسمى “الدولة اإلسالمية” وهو تحالف 
لمقاتلين موالين لتنظيم “داعش” في 

جنوب الفلبين يضم أجانب.
أنــكــان،  وأكـــد الميجر جــنــرال روبــرتــو 
قائد فرقة األولــى مشاة في الجيش، 
مقتل أبو دار، بحسب وكالة “رويترز”. 
ــه “إنــــجــــاز كــبــيــر  ــأنـ ووصــــــف األمــــــر بـ
ســور  ديـــل  ــاو  ــ الن ولــســكــان  للحكومة 
إقليمهم  لتخليص  معنا  عملوا  الذين 

الحبيب من اإلرهابيين”.

العراق يحاكم 900 “داعشي” أعيدوا من سوريا

الفلبين تؤكد مقتل القيادي “الداعشي أبو دار”
أعلنت جامعة الدول العربية عن ارتياحها لـ “الخطوات المهمة”، التي  «

أعلنها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري 
االنتقالي في السودان بشأن تحقيق االنتقال السياسي. وأعربت 

الجامعة العربية في بيان “عن تأييدها للجهود التي يبذلها المجلس 
العسكري االنتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل 
إلى وفاق وطني يحقق رغبات وآمال الشعب السوداني في بناء دولة 

المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة والتحول الديمقراطي 
المكتمل”. وأكد البيان “ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة وحيدة 

لتحقيق االنتقال السياسي المأمول”، ودعت الجامعة المجتمع الدولي 
في هذه المرحلة االنتقالية المهمة إلى مساندة كل ما من شأنه دعم 

مناخ االستقرار والوفاق في السودان.

الجامعة العربية تبارك 

الجزائر ـ أ ف ب عواصم ـ وكاالت

أعلن الطلبة الجامعيون في الجزائر،أمس 
جامعات  وأغلقوا  وطنيا  إضــرابــا  األحــد، 
والجامعة  الـــزوار  وبــاب  البليدة،  من  كل 
المركزية بالعاصمة، وجامعة وادي سوف، 
في  النظام  الستمرار  رفضهم  عن  تعبيًرا 

الحكم.
األسبق  الحكومة  رئيس  قال  جانبه،  من 
المعارض  الحريات  طالئع  حــزب  رئيس 
التي تعيشها  المرحلة  إن  بن فليس  علي 

البالد انقالبية وليست انتقالية.
ــدوة جــريــدة  ــ ــالـــب بـــن فــلــيــس فـــي نـ وطـ
الحوار بتطبيق المادة 7 و8 من الدستور 

واالستجابة لمطالب الحراك.
هذا وأطلقت الشرطة سراح 10 ناشطين 
ليل  يــســاري  ــزب  فــي حــركــة شبابية وحـ
بعد ساعات على توقيفهم  السبت األحد 
بقمع  “تــنــديــدا  التظاهر  محاولتهم  لــدى 
ــوم الــجــمــعــة”، عــلــى مـــا أكـــدت  مــســيــرة يـ
لوكالة  الــجــزائــر”  شــبــاب  “تــجــمــع  جمعية 

“فرانس برس” أمس األحد.
مركز  إلــى  واقــتــيــدوا  الناشطون  وأوقـــف 
أمن بعيد عن وسط العاصمة، بينما كانوا 
الــبــريــد  ســاحــة  فـــي  للتجمع  يــســتــعــدون 
منذ  االحتجاجية  الحركة  مركز  المركزي 
من  أسابيع  وبعد  فبراير.   22 في  بدايتها 

عبدالعزيز  الرئيس  اضــطــر  الــتــظــاهــرات، 
بوتفليقة للتنحي في الثاني من أبريل بعد 
20 سنة من الحكم، غير أن المحتجين لم 
يكتفوا بذلك إذ يطالبون برحيل “النظام” 
بــكــل مــكــونــاتــه وعــلــى رأســـهـــم الــرئــيــس 

االنتقالي عبدالقادر بن صالح.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
أمس األحد، خالل استقباله قائد الجيش 
حفتر،  خليفة  المشير  الليبي  الــوطــنــي 
دعـــم بــــالده لــجــهــود مــكــافــحــة اإلرهــــاب 

والميليشيات المتطرفة في ليبيا.
الجمهورية  رئاسة  بيان صــادر عن  وقــال 
ــم مصر  ــد دعـ الــرئــيــس الــســيــســي “أكــ إن 
والــجــمــاعــات  اإلرهــــاب  مكافحة  لــجــهــود 
األمن  لتحقيق  المتطرفة  والميليشيات 
جميع  فــي  الليبي  للمواطن  واالســتــقــرار 
بــإرســاء  يسمح  وبــمــا  الليبية،  األراضــــي 
ذات  المستقرة  المدنية  ــة  ــدول ال قــواعــد 
السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض 
ــف الــــمــــجــــاالت؛ تــلــبــيــة  ــل ــا فــــي مــخــت ــهـ بـ

لطموحات الشعب الليبي العظيم”.
وكـــان الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي قــد بــدأ 
الــكــرامــة”  “طـــوفـــان  الــعــســكــريــة  عمليته 
من  طرابلس  لتحرير  الماضي  األســبــوع 
مسلحو  رد  فيما  المتطرفة،  الميليشيات 

عــلــى مختلف  ــارات  ــ غــ بــشــن  ــعــاصــمــة  ال
مواقعه.

وأكد الجيش الليبي أن الهدف من العملية 
هو “فرض سيطرة الشرعية على العاصمة 

وطرد الميليشيات منها”.
تابعة  حربية  طــائــرة  تحطمت  ميدانيا، 
للجيش الوطني الليبي، أمس األحد، فوق 

منطقة عين زارة جنوبي طرابلس.

ــادث الــتــحــطــم؛ ألنــه  ونــجــا الــطــيــار مــن حـ
قفز من المقاتلة قبل سقوطها باستعمال 

مظلته.
المتحدث  أكــد  صحافي،  مؤتمر  وخــالل 
ــواء أحــمــد  ــ ــل ــ ــيــبــي ال ــل ــاســـم الــجــيــش ال بـ
الليبي  الــوطــنــي  الــجــيــش  أن  ــمــســاوي،  ال
اإلرهابية،  الجماعات  مع  معركة  يخوض 

التي تحصل على دعم مباشر من تركيا.

الجزائريون يطالبون برحيل النظام بكل مكوناته

السيسي وحفتر في قصر االتحادية

الحكــم فــي  النظــام  الســتمرار  رفضهــم  عــن  تعبيــًرا  ســقوط طائرة حربيــة للجيــش الليبي جنوبــي طرابلس

طالب الجزائر يعلنون إضرابا وطنيا السيسي يؤكد لحفتر دعم مكافحة اإلرهاب
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وزارة األشغال... الخطأ 
يستوجب المحاسبة

أشــعر أحيانــا أن وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
تفتــح بــاب مفاوضــات جديــدة مــع األمطــار تعطــي بموجبها لهــذه األخيرة 
حريــة الفتــك بشــوارع وطرقــات البحريــن وكشــف تــردي البنيــة التحتيــة 
وانعــدام التخطيــط واالفتراضات الخاطئة وغير الدقيقة والعشــوائية في 
العمل، وأكثر ما يثير الغرابة ويجعلنا ندور في حلبة أشبه بحلبة السيرك هو 
تصريحات المســؤولين في الوزارة عن كامل االستعدادات لموسم األمطار 
ووضــع الخطــط والبرامــج وتطويــر شــبكة المجــاري ووجود اســتراتيجية 
بعيدة المدى وبقية التصريحات المتشابهة، لكن كل ما يقال أشبه باللحظة 
المعينــة والوميــض الخاطــف الســريع، فهشاشــة البنيــة التحتيــة وضعفهــا 
فــي معظــم مناطــق البحرين هي نفســها وال يمكن أن تكــون جاهزة إطالقا 
لمواجهــة ظــروف المنــاخ، وســأتكلم فقط عن مدينة عيســى التي أصبحت 
مرتبطــة بســياق تاريخــي مــع موســم األمطار.صبــاح يوم الســبت تجمعت 
ميــاه األمطــار بقــوة في مختلــف المواقــع وتعرقلت حركة الســير وتعطلت 
المركبات في الشوارع وفاضت بيوت الناس وخسروا ما خسروه من أثاث 
وحــالل، عمومــا كان المشــهد في شــوارع وأحيــاء البحرين مماثــال، وكانت 

األضواء ترسم جو الذكرى األليمة المسترجعة عند الناس، وعندما اتصلت 
بالعضــو البلــدي بدائرتنــا إيمــان القــالف “يعطيهــا ألف عافية علــى جهودها 
ومتابعتها” لالستعالم ومعرفة مقادير ووصفة وزارة األشغال، خصوصا أن 
“فريجنا” تالشى كليا بفعل مياه األمطار وزاد احمرار الجرح عندما عرفت 
مــن العضــو القالف أن المســؤولين في وزارة األشــغال أبلغلوها بتخصيص 
“صهريــج واحــد” فقــط إلى 11 مجمعا بمدينة عيســى، هــل تتخيلون حافة 
الهاوية التي كنا نســير إليها ورؤيا الغد األفضل عند المســؤولين في وزارة 

األشغال! 
11 مجمعا سكنيا وقعت أسيرة قضبان وسالسل وحبال أمطار وفياضانات، 
واألشــغال تســتيقظ بعــد ســبات طويــل وتقــرر إعــادة الــروح إلى الشــوارع 
عــن  مســؤوال  ســيكون  واحــد  فقــط، صهريــج  واحــد  بصهريــج  وإنعاشــها 
التجاعيد التي رسمتها المياه في 11 مجمعا، والنتيجة واضحة ومطمئنة.

ما يحصل في شوارعنا إهمال وتقصير وخطر يهدد االقتصاد  «
والحياة، وال أعرف إلى متى تحاول وزارة األشغال الهروب من تحمل 

مسؤولياتها، فالخطأ يستوجب المحاسبة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

وكاالت رقمية
فــي أكثــر األحيــان، تكــون المــرأة ممثلــة تمثيــال ناقصــا، ليــس فقــط فــي 
لكــن أيضــا كمتحدثــات فــي المؤتمــرات وفعاليــات  القياديــة،  المناصــب 
التواصــل، وكشــفت إحــدى الدراســات أن النســاء مــن المرجــح دعوتهــن 
للتحــدث فــي المؤتمرات األكاديمية بشــكل أقل بكثير مــن الرجال، ووفًقا 
للبيانات، مثلت العالمات 29 بالمئة من المحادثات المخصصة و27 بالمئة 
مــن المتحدثيــن المدعوين. وغالًبا ما تلعب المحاضرات دوًرا محورًيا في 
التطوير الوظيفي، وهذا النقص في تمثيل اإلناث يعني أن عدًدا أقل من 

النساء ُيمنحن الفرصة لمشاركة أفكارهن وإلهام اآلخرين.
Innovation Women إلــى حــل هــذه  وتهــدف المنصــات الرقميــة مثــل 
المشــكلة، وتعمــل وكالــة اإلنترنــت كمكتــب رؤيــة للقيــادات النســائية في 
مجال األعمال الحرة والتقنية والمبتكرة، وتساعد منصتهم على توصيل 

مديري الفعاليات بالنساء من أصحاب المشاريع، والباحثات، وغيرهن.
ومــن المهــم أن نــدرك أنه بينما تناضل النســاء في بعض أنحــاء العالم من 
أجــل تكافــؤ فــرص العمــل، فإن النســاء فــي المناطق األخــرى يناضلن من 
أجــل حقــوق أساســية للغايــة، حيث يســتخدم العديد من القــادة األدوات 
التقنية لتلبية االحتياجات والتحديات التي تواجهها النساء في المناطق 
الــذي  األخيــر   Hackathon وفــي حــدث  الخطــورة.  أو شــديدة  الناميــة 
شــاركت في تنظيمه منظمة األمم المتحدة للمرأة واالبتكار في النرويج، 
تــم جمــع مبتكري التكنولوجيا الســتنباط حلول للتحديــات التي يواجهها 
الالجئــون أو األفراد المشــردون، ومن األمثلــة على ذلك VIPI Cash، وهو 

تطبيق يســتخدم blockchain للســماح بتحويل األموال بشــكل آمن بين 
رائــدات األعمــال لمنحهــن إمكانيــة الوصول إلــى أموالهن والتحكــم فيها، 
بغض النظر عن الذكور من أفراد أســرهن، وتشــمل الحلول األخرى البارزة 
Digital Grab Bag، وهــو تطبيــق يجمــع ويســجل بيانــات تحديــد هويــة 
الالجئين ويوفر عملية تحقق ســهلة بين أقرانهم، وDiwala، وهو تطبيق 
يعيــن “الرمــوز المميــزة لـــ Diwala” والتــي يمكن للنســاء من خاللها شــراء 
الخدمــات وبيعهــا بــدال مــن اســتخدام النقــد، أو التحقــق والمصادقة على 

مهاراتهن.
ويتضمــن ســد الفجــوة بين الجنســين في العالــم االعتــراف باالحتياجات 

المتنوعة للنساء في أنحاء مختلفة من العالم.
وفــي أيــة محادثــة حــول الفجــوة بين الجنســين، مــن المهم أن نــدرك أننا 
نناقــش مجموعــة مــن المشــاكل العالمية، وبالتالي، ســوف يســتغرق األمر 
سلســلة مــن الحلــول علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والعالميــة في 

مجاالت من الرعاية الصحية إلى التعليم لسد الفجوة.

وال تمثل الفجوة بين الجنسين مشكلة ضيقة فحسب، بل فرصة  «
هائلة أيًضا. الحجج المتعلقة بسد الفجوة ليست فقط ذات دوافع 
أخالقية، لكنها أيًضا تحفيز اقتصادي. في الواقع، يمكن أن يضيف 

النهوض بمساواة المرأة 12 تريليون دوالر إلى النمو العالمي. 
والتكنولوجيا، بكل أشكالها أو أنواعها، يمكن أن توفر لنا األدوات 

الالزمة لمواجهة هذا التحدي العالمي.

د. جاسم حاجي

 التاريخ األسود 
للنظام اإليراني

صرح مؤخرًا علي خامنئي بأن الممكلة العربية الســعودية أســوأ نظام في 
المنطقــة، والغــرب يبنــي لهــا مفاعالت نوويــة ومعامل صواريــخ، كما قال 
عبــارات أغبــى مــن تلك العبــارات، وأضاف: “تقــوم الدول الغربيــة بتوفير 
اإلمكانيــات النوويــة لهــذه الدولة، وأعلنت أنها ســتبني للســعودية مفاعال 
نوويا ومراكز إنتاج الصواريخ... إذا قاموا بذلك لن أنزعج ألنني أعلم أنها 

ستقع في أيدي مجاهدي اإلسالم قريبا”، على حد تعبيره.
قديمًا قالوا “عش رجبًا ترى عجبًا” قبل انتهاء شهر رجب سمعنا العجائب 
فــي الداخــل والخــارج، وآخرها اتهامات إيران للســعودية بالظلم. لو أردنا 
سرد التاريخ األسود لجارة السوء إيران فيما يتعلق بالدكتاتورية والظلم 
الحتجنــا إلــى مجلدات ضخمة، بل لو اقتصر األمر على ذكر مســاوئ هذه 
الدولــة الحتــاج األمــر كذلك إلــى الحجم نفســه، فظلم النظــام اإليراني لم 

يسلم منه حتى أقرب المقربين فكيف بالبعيد؟

لــن ننســى مــا تقوم بــه طهران مــن قتل وإرهــاب وطائفيــة وتدمير ودعم 
للجماعات اإلرهابية والمتطرفة، وحرق الســفارات وتدخلها بشــؤون دول 

عربية وخليجية وتبنيها الخاليا التجسسية وتمويلها.
إنهــا سياســة غيــر مســتغربة مــن واليــة الفقيــه ونظامــه الظالــم المعــادي 
للحريات، وهناك مئات الشواهد التي تؤكد حجم المؤامرات والظلم، نعم 
وْا َلُهم  الســعودية ونحن معها نرهب األعداء، مصداقا لقوله تعالى: )َوَأِعدُّ
ُكْم(،  َباِط اْلَخْيــِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلــِه َوَعُدوَّ ٍة َوِمن رِّ ــن ُقــوَّ ــا اْســَتَطْعُتم مِّ مَّ

األنفال: 60.

فشتان بين من أجمع الكل إال من سار في ركابه من األذناب على أنه محور  «
الشر، وبين قبلة المسلمين ومقصد العاشقين، شتان بين من قطع عالقته 

معه لسوء نهجه وبين من يسعى إلى كسب وده، وال نجد من القول سوى 
“رمتني بدائها وانسلت”.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

تعكــس توجيهــات صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد 
حــرص جاللتــه على أمــن المواطــن البحرينــي االجتماعــي والسياســي، فتوجيه 
جاللتــه األخيــر أثنــاء ترؤســه اجتماع مجلس الــوزراء مؤخًرا بشــأن )عدم إثقال 
كاهــل المواطــن بمزيــد مــن االلتزامــات، واالســتمرار فــي إيجــاد البدائــل األخرى 
التــي تســاعد علــى مواجهة التحديــات(، وهي رؤية تؤكد أن العالقــة بين الدولة 
والمواطــن ليســت مجــرد عالقة خدمــات ومرافق بقدر ما هــي عالقة وجود، فال 
وجود للدولة بدون شــعب )مواطنين( وال يمكن للمواطنين )الشــعب( أن يعيشــوا 

إال في ظل دولة توفر لهم أسباب المعيشة والسكينة واألمن واألمان. 
لــذا، فالعالقــة بيــن الدولــة والمواطنيــن عالقــة تبادليــة ضمــن مؤشــر الحقــوق 
والواجبــات، أي أن حقــوق المواطنيــن هــي واجبــات الدولة، وحقــوق الدولة هي 
واجبات المواطنين، فال يمكن اعتماد األولى دون القبول بالثانية حيث تعتمدان 
علــى رقــي الدولــة وتطورهــا وبثبــات المجتمــع واســتقراره، وهــي عالقــة تتــم 
بموجــب معادلة تتناغم فيها المصالح المشــتركة، وهــذا التوجيه الكريم يتوافق 
مع مســعى الحكومة الموقرة في تحقيق رغبات المواطنين وتطلعاتهم، والعمل 

على تحسين مستوى معيشتهم. 
الدولــة العظيمــة هــي التــي تقــف إلــى جانــب مواطنيهــا بــكل مــا تملــك، فيصبح 
مواطنوها ُعظماء في عيشــهم ومكاســبهم في بيئة من الِمنعة والُقوة، يشــعرون 
فيهــا بالِعــزة والكرامة والفخر بالمواطنة التي ينتمون إليها، والدولة الكريمة هي 
التــي تســاند مواطنيهــا في أزماتهــم وضعفهم، فــي نجاحاتهــم وإبداعاتهم وفي 
فرحهم وحزنهم، فالقيادة السياســية والمواطنون عائلة واحدة في وطٍن واحد، 

فعندما يتألم طرف فالطرف اآلخر يتألم أيًضا. 

إن شعور المواطنين باألمن االقتصادي والسياسي واألمان في بالدهم  «
جزء ال يتجزأ من مبدأ تحقيق المساواة والعدالة في كل شيء، وعندما 
تتحقق العدالة تتحد إرادة القيادة السياسية والمواطنين وتبتعد عن 

الوطن وشعبه أنواع الشرور، حيث يعملون معا بكل طاقاتهم للحفاظ 
على بالدهم وتطويرها لينعموا بحياٍة كريمة. إن هذا التوجيه الكريم يؤكد 

السمو الحضاري اإلنساني لقيادتنا السياسية، ويشعرنا بالرعاية التي 
يتمتع بها شعبنا، واالهتمام بمتابعة أموره المعيشية، ومعالجة كل 

خلل ينتج عنه نقص بحاجات المواطنين، وهذا يتوافق مع نهج مجلس 
الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

بترسيخ جهده وطاقات كل وزارات الدولة ومؤسساتها لتحقيق أماني 
وتطلعات المواطنين، ومتابعة سموه الكريم للوزراء والمسؤولين في 

الدولة جزء ال يتجزأ من اهتمام الدولة بالمواطنين.

العالقة بين الدولة والمواطن

عبدعلي الغسرة

يشــكو كثيــرون مــن حالــة التباعد بين أفــراد العائلــة الواحدة الصغيــرة والكبيرة 
منهــا، ويحملــون وســائل التواصــل االجتماعــي وثــورة اإلنترنت والتقــدم التقني 
مســؤولية هــذا التباعــد الــذي يصــل أحيانــا إلــى التفــكك األســري واالجتماعــي 
ووجــود فجــوة كبيــرة بيــن األبناء واآلبــاء، بل بين الــزوج وزوجته، بعــد أن بات 
الجــزء األطــول مــن الوقــت “مهــدًرا” مــع هــذا العالــم الذي يســرق الوعــي ويأخذ 
مســتخدمه لمســاحات شاســعة مــن االهتمامــات والمجــاالت التي ال يــكاد ينتهي 
منها إال وتتفتح له مساحات جديدة لدرجة يبدو معها وكأنه منقاد لهذه الوسائل 
التــي ال يســتطيع الفكاك منها أو التخلص مــن جاذبيتها أو الهروب من ابتكاراتها 

حتى لو كان ذلك لحساب وقت يقضيه مع األهل واألقارب.
بــات مــن الصعــب اآلن أن تمــر جلســة بيــن مجموعــة مــن األصدقــاء أو األقــارب 
دون انشــغال غالبيتهم بهذه الوســائل ســواء كان ذلك عبثا أو على ســبيل الجد، 
فالمهم أال يبتعد عن هاتفه ألكثر من دقائق قليلة، لكن، ال يمكن أن نعفي أنفسنا 
من المســؤولية عن هذا الوضع وهذه الســيطرة المقلقة للتكنولوجيا على حياتنا 
وحيــاة أوالدنــا، خصوصــا فــي ظــل انشــغال الكثيريــن بهمــوم الحيــاة ومواجهــة 

متاعبها وتقلص الوقت المتاح للجلسات االجتماعية “الصافية”.
وإذا كنــا ال يمكــن أن نمنــع هــذه الوســائل أو أن نعــزل أنفســنا عنهــا، فعلــى األقــل 
يمكننا مواجهتها بطرق كثيرة من أجل زيادة أوقات التواصل االجتماعي سواء 
علــى مســتوى العائلــة أو األصدقــاء أو الزمــالء أو أيــة دائــرة مــن العالقــات. فــي 
مدينة هيلسينجبورج الساحلية بجنوب السويد، يعمل المسؤولون على القضاء 
علــى الوحــدة والعزلــة االجتماعيــة ومحاربــة الشــعور بالوحــدة بيــن المواطنيــن 
والمهاجريــن وذلــك مــن خــالل بنــاء مجمــع ســكني جديــد، بحيــث يتعيــن علــى 

السكان التواصل مع بعضهم البعض لمدة ساعتين على األقل في األسبوع.

فهل سيصل بنا الحال يوما إلى أن نصل إلى هذه الدرجة من العزلة  «
االجتماعية والوحدة التي تستلزم تدخاًل جبرًيا وفرض التواصل 

االجتماعي، أم نبادر من تلقاء أنفسنا بتخصيص أوقات محددة لهذا 
التواصل على مختلف المستويات بعيدا عن تلك التكنولوجيا التي تزيد 

المسافات فيما بيننا يوما بعد يوم.

التواصل االجتماعي اإللزامي

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com
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فوز فريق الرفاع بلقب 
كأس خليفة بن سلمان 

لكرة السلة يستحق الثناء؛ لما 
قدمه الفريق من مستويات 

ونتائج أكثر من رائعة هذا 
الموسم، بل ووجه إنذارا شديد 
اللهجة للفرق كافة بمنافسته 

الشرسة الموسم المقبل.

عالمة استفهام حول األداء 
السيئ الذي قدمه العبو المحرق 

كافة، المحليون واألجانب، في 
نهائي “أغلى الكؤوس” للسلة، 

وأنتج عن سقوطه وإمكان الظفر 
باللقب الثاني هذا الموسم، 
ما حرم جماهيره من “مسك 

15 أبريل 2019 االثنينالختام”.
10 شعبان 1440
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يحل ممثل المملكة فريق النجمة ضيفا على الكويت الكويتي، اليوم )اإلثنين(، 
عند 6.50 مساء على استاد الكويت، ضمن إطار منافسات

الجولــة الرابعــة للمجموعــة الثانيــة 
لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  لــكأس 

القدم.
ذات  ضمــن  آخــر  لقــاء  وفــي 
المجموعة، يلتقي االتحاد الســوري 

مع الجزيرة األردني.
ويشير ترتيب المجموعة حاليا إلى 
صــدارة الجزيــرة األردني برصيد 7 
نقاط، يليــه النجمة والكويت ولكل 
واحــد منهمــا 4 نقاط، فيمــا االتحاد 

السوري أخيرا بنقطة وحيدة.
وكان النجمة والكويت التقيا ذهابا 
فــي 2 أبريــل الجــاري علــى اســتاد 
البحرين الوطنــي، وانتهت المباراة 

حينهــا بفــوز الكويتيين بهدف دون 
رد.

بتعويــض  النجماويــون  ويأمــل 
فــوز  الســابقة، وتحقيــق  الخســارة 
يعــزز مــن آمــال الفريــق نحــو بلــوغ 
نصــف نهائــي غرب آســيا، في حين 
وقت يدرك فيه أيضا رجال المدرب 
أن  العبيــدي  فتحــي  التونســي 
الخســارة ســتضعف مــن احتماالت 
وصول الفريق إلى المرحلة التالية.

وعقد يوم أمس المؤتمر الصحافي 
وحضــره  المبــاراة،  يســبق  الــذي 
العبيــدي  فتحــي  النجمــة  مــدرب 

والالعب عبدهللا الدوسري.

قــدم  فريقــه  أن  العبيــدي  وأكــد 
المنافســة  أجــل  مــن  للكويــت؛ 
بكامــل  واللعــب  الفــوز  وتحقيــق 
حظوظــه، مشــيرا إلــى وجــود عدد 
مــن الالعبيــن المصابيــن والمرضى 

في قائمته.
ولفــت إلــى أن الفريــق شــارك بـــ 25 
العبا في مختلف المسابقات خالل 
الموسم الحالي 2019-2018، مبينا 

أنه يحترم الفريق الكويتي صاحب 
اإلمكانــات المميزة، مؤكدا دراســته 
الكويتــي  الفريــق  ضعــف  نقــاط 

واللعب عليها خالل مباراة اليوم.
وبين العبيدي أن البطولة اآلسيوية 
كثيــرا،  النجمــاوي  الفريــق  أعانــت 

كســب  مســتوى  علــى  خصوصــا 
الخبــرة؛ نظــرا لمشــاركة العديد من 
أن  إلــى  الصغــار، مشــيرا  الالعبيــن 
االســتفادة كانــت كبيــرة مــن خالل 
االحتــكاك مــع فــرق قويــة وكســب 

الثقة لقادم المواعيد.

النجمــة يحــل ضيفــا علــى الكــويــت

فريق النجمة

إلــى ذلك، يختتم ممثــل المملكة فريق 
المالكيــة تحضيراته اإلعدادية )اليوم(، 
الكويتــي،  القادســية  مواجهــة  قبــل 
علــى  مســاء   7 عنــد  )الثلثــاء(  غــدا 
اســتاد مدينــة خليفــة الرياضية، ضمن 
منافســات الجولــة الرابعــة للمجموعــة 

الثالثة.
تدريبهــم  الملكاويــون  وســيخوض 
ملعــب  علــى  اليــوم  مســاء  األخيــر 
الــذي  ذاتــه  الملعــب  وهــو  المبــاراة، 
الكويتــي  الفريــق  تدريــب  ســيحتضن 

الذي وصل أمس إلى البحرين.
وكانــت مواجهــة الذهــاب انتهــت بفوز 

المالكية بنتيجة )2-1(.
ويعقــد صبــاح اليــوم االجتمــاع الفني، 
إقامــة  المســائية  الفتــرة  تشــهد  فيمــا 

المؤتمر الصحافي للفريقين.

المالكية يختتم التحضيرات

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

هنــأ نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى محمــد عبداللطيــف بــن جــال النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتزكية 

سموه رئيسا لمجلس إدارة اللجنة األولمبية.

 وأضــاف بــن جــالل “باســمي ونيابــة عــن 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  أعضــاء  جميــع 
البحرينــي أللعــاب القــوى نتقــدم بخالــص 
التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة لتزكيته رئيســا للجنة 
األولمبيــة، حيــث إننا نعتز باختيار ســموه 

ونفخر بالعمل تحت قيادته..”.
االتحــادات  دعــم  أن  جــالل  بــن  وأكــد 
الكبيــرة  الثقــة  تعكــس  لســموه  الرياضيــة 
بقدراته القيادية ورؤيته المتميزة لالرتقاء 
بمســيرة اللجنــة األولمبيــة إلــى المزيــد من 
النجاحــات، والبنــاء على المكتســبات التي 
الملــك  جاللــة  ممثــل  عهــد  فــي  تحققــت 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو 

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، كمــا أن 
تزكية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
يحتلهــا  التــي  المرموقــة  المكانــة  تجســد 

ســموه بعدمــا حقــق العديد مــن اإلنجازات 
وتــرك بصمات واضحة على مســيرة العمل 
الشبابي والرياضي، ومن أبرزها المنجزات 
عهــد  فــي  تحققــت  التــي  المســبوقة  غيــر 
ســموه لرياضة ألعاب القوى، والتي ستظل 
خصوصــا،  األلعــاب  أم  تاريــخ  فــي  ماثلــة 

والرياضة البحرينية عموما.
 وعبــر بــن جــالل عــن ثقتــه التامــة بقــدرة 
بــن حمــد آل خليفــة  ســمو الشــيخ خالــد 
علــى تحقيــق اإلضافــة المنشــودة للجنــة 
األولمبيــة، عطفــا علــى مــا يتمتــع بــه مــن 
خبــرات كبيــرة ورغبة واضحة فــي تعزيز 
وقيادتهــا  األولمبيــة  اللجنــة  مســيرة 
علــى  والنمــاء  التطــور  مــن  المزيــد  نحــو 

المستويات كافة.

محمد بن جالل

التزكية تعكس الثقة في قدرات سموه القيادية ورؤيته المتميزة
بن جالل يهنئ خالد بن حمد برئاسة األولمبية

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اســتقبل ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة، رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية، 

األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف. 
للجنــة األولمبيــة  ــا  أميًنــا عامًّ بالنصــف وهنــأه بتعيينــه  ورّحــب ســموه 
البحرينيــة، مشــيًدا ســموه بمــا يتمتــع به النصــف من ســيرة ذاتية حافلة 
بالعطــاء والتميــز بمختلــف المناصب التــي تقلدها بمشــواره العملي وبما 
يملكه من مؤهالت علمية وخبرات متعددة من شأنها أن تحقق اإلضافة 

المنشودة في عمل اللجنة األولمبية خالل الفترة القادمة. 
 وأكــد ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة على أهميــة العمل بكل جد 
واجتهــاد من أجل مواصلة مســيرة النجاحات واإلنجــازات التي حققتها 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة، منّوًهــا ســموه بالــدور البــارز الــذي تلعبــه 
األمانــة العامــة فــي تســيير شــئون اللجنــة األولمبيــة وإدارتهــا بدعم من 
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان العاملة وتعاون الجهاز التنفيذي وجميع 
الموظفين، مؤكًدا ســموه دعمه لألمين العام لتنفيذ خطة واســتراتيجية 
العمــل الجديــدة خالل المرحلة القادمة والتي تهــدف إلى االرتقاء بأداء 
ــا وتعزيز جودة الخدمــات المقدمة  ــا وفنيًّ ــا وماليًّ اللجنــة األولمبيــة إداريًّ
لالتحــادات الرياضيــة وتحقيــق المزيــد من اإلنجــازات لمملكتنــا الغالية، 

ا سموه لألمين العام التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.  متمنيًّ
 ومــن جانبــه، أعــرب محمــد النصف عن اعتــزازه بنيل تلك الثقــة الغالية 

ــا للجنــة األولمبيــة، والعمل تحت قيادة ســمو الشــيخ  بتعيينــه أميًنــا عامًّ
خالــد بــن حمــد آل خليفــة لمــا يملكــه ســموه مــن فكــر ورؤيــة مســتقبلية 
وســمات قياديــة مــن شــأنها أن تقــود اللجنــة األولمبيــة إلــى المزيــد مــن 
اإلنجــازات علــى كافــة األصعــدة، معاهًدا ســموه بتحمل المســئولية بكل 
أمانــة، معرًبــا عــن أملــه فــي أن يكــون عنــد حســن ظــن ســموه وتحقيــق 
رؤيــة وتطلعــات ســموه فــي االرتقاء بالحركــة الرياضية والبنــاء على ما 
تحقــق مــن إنجازات ومكتســبات إلعــالء راية الوطن بمختلــف المحافل 

الخارجية.

سمو الشيخ خالد بن حمد بجانب محمد النصف

ســموه يشــيد بمــا يتمتع بــه النصف من خبــرات ومؤهالت
خالد بن حمد يستقبل األمين العام لألولمبية

محمد شاهد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

رفــع رئيــس وأعضــاء منظمــة خالــد بــن 
حمــد الرياضية KHK SPORTS أســمى 
ســمو  إلــى  والتبريــكات  التهانــي  آيــات 
الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفــة النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية، بمناســبة تولي ســموه رئاسة 

اللجنة األولمبية البحرينية.
اإلعالمــي  التواصــل  منصــة  وشــهدت   
التابعــة لمنظمــة  العالميــة  واالجتماعــي 
مشــاركات  الرياضيــة  حمــد  بــن  خالــد 
واســعة مــن قبــل الرياضييــن العالمييــن 
القتــال  لبطولــة  التابعيــن  والالعبيــن 
بلــدان  الشــجاع واألنديــة مــن مختلــف 
العالم، في نشــر تعليقاتهم وصور لســمو 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة، والتي 
تضمنت تهنئة لســموه على تولي ســموه 
هــذا المنصب الجديــد، متمنين التوفيق 
والنجــاح لســموه فــي أداء مهامــه علــى 
ســموه  تطلعــات  يحقــق  الــذي  الشــكل 
فــي إحــراز المزيــد مــن التطــور والتقدم 

للرياضة البحرينية.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن   
لمنظمــة خالــد بن حمــد الرياضية محمد 

شــاهد: “ تهانينــا إلى ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفة علــى نجاحه، والذي 
يســتحق فــي أن يصبــح رئيًســا للجنــة 

األولمبية البحرينية”. 
علــى  المتنافــس  وصــف  جهتــه،  مــن   
لقــب الســوبر خفيــف فــي بطولــة القتال 
الشجاع مدرب المنتخب الوطني لفنون 
القتال المختلطة المدرب الروســي إلدار 
إلــداروف، تولــي ســمو الشــيخ خالــد بن 
حمد آل خليفة لرئاســة اللجنة األولمبية 
البحرينيــة بأنهــا لحظــة تاريخيــة، فيمــا 
هنــأ الالعب البرازيلي غابرييل والالعب 
فيلتــر والالعــب يتوكــو وكذلــك الفنــان 
المناســبة  بهــذه  ســموه  حامــد  رامــي 

المهمة.

منظمة KHK تهّنئ خالد بن حمد

أحمد مهدي
ضمن الجولة 
الرابعة لدور 

المجموعات بكأس 
االتحاد اآلسيوي

أعــرب ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة عــن فخره واعتــزازه بثقة ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
اللجنــة  رئاســة  لتوليــه منصــب  بــن حمــد آل خليفــة 
األولمبيــة البحرينيــة، مؤكًدا ســموه أن رئاســته للجنة 
وليســت  تشــريف  إال  هــي  مــا  البحرينيــة  األولمبيــة 
تكليــف، مضيًفــا ســموه أن المرحلــة القادمــة تتطلــب 

العمل بروح الفريق الواحد.

 استمرار النجاح 

 وقــال ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة: “إن 
بعــد  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  لرئاســة  تســلمنا 
الفتــرة المتميــزة التــي شــهدتها اللجنــة فــي عهد أخي 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، يضعنــا أمام 
تحــد جديــد لمواصلــة الديمومة التنمويــة في القطاع 
رؤيتنــا  رســم  علــى  فســنعمل  والرياضــي.  الشــبابي 
المستمدة من توجيهات سيدي الوالد حضرة صاحب 
عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، واالســتراتيجيات 
التطويريــة التــي وضعهــا أخي ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، وما طرحه سموه من برامج تطويرية 
فــي برنامج اســتجابة، الســتمرار دوران عجلة التقدم 
وتحقيــق النهضــة الشــاملة في هــذا القطــاع الحيوي، 
بمــا يحقــق األهداف التي ســنضعها إلحــراز المزيد من 
اإلنجازات التي تعزز من موقع رياضتنا على الخارطة 

العالم”.

 عهد مرصع باإلنجازات

وتابــع ســموه: “إن اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة فــي 
عهــد أخي ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، قد 
كانــت فتــرة ناصعــة ومليئــة بالمنجــزات، حيــث نجح 
سموه في إحداث نقلة نوعية، من خالل الجهود التي 
بذلهــا ســموه في وضع آليــات العمل وإطــالق البرامج 
والخطــط الهادفــة لرفــع مســتوى األلعــاب الرياضيــة 
وكفــاءة الرياضييــن، والــذي انعكس ذلــك كله على ما 
حققتــه المنتخبــات الوطنيــة مــن نتائج مميــزة زادت 
بهــا خزينــة الرياضــة البحرينيــة وعــززت مــن المكانــة 
ا  التــي تحتلهــا البحرين على المســتوى الرياضــي قاريًّ

ا”. ودوليًّ

  منظومة احترافية

وأضــاف ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة أن 
السياســات اإلداريــة  القادمــة ستشــهد وضــع  الفتــرة 
المناســبة للعمــل نحو تحقيق الهدف الرئيســي للرؤية 
منظومــة  خلــق  علــى  ترتكــز  والتــي  ســنضعها  التــي 
رياضيــة احترافيــة، تســهم بتحقيق الجــودة في عمل 
االتحــادات، وترفــع مــن مســتوى الرياضــات، وكذلــك 
مــن قــدرات الرياضيين بما يخلق فيهــم روح التحدي 
لمواصلــة  نحــو  قدمــا  للمضــي  والعزيمــة،  واإلصــرار 

العطاء والظهور المشرف.

شعار الذهب

وواصــل ســموه قائــالً: “إن الشــعار الــذي أطلقــه أخــي 
بــن حمــد آل خليفــة علــى عــام  الشــيخ ناصــر  ســمو 
2018 وهو شــعار عام الذهب، قد كان له الوقع األكبر 

الوطنيــة،  المنتخبــات  جميــع  فــي  الرياضييــن  علــى 
عبــر التنافــس القــوي إلحــراز النتائــج المشــرفة فــي 
مختلف المشاركات والمحافل الرياضية. فهذا الشعار 
حقــق الهــدف األســمى في بــث روح المنافســة إلحراز 
ا وهــو ركزيتنا في  اإلنجازات، والذي ســيكون مســتمرًّ
جميــع مشــاركات منتخبــات األلعــاب الرياضيــة خالل 

المرحلة القادمة”.

 محل تقديرنا

وقال ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفــة: “إن ثقة 
االتحــادات والجهــات الرياضيــة فــي تزكيتنــا رئيًســا 
للجنــة األولمبيــة البحرينيــة هي محــل تقديرنا. وهي 
فــي الوقــت ذاته تكليف وطني أتشــرف بــه. فالنهضة 
التــي شــهدها القطــاع الرياضــي يجــب أن تتواصــل، 
فاســتمرارها يتطلــب تكثيــف الجهــود والعمــل بقلــب 
واحــد، لتقديــم مــا هــو أفضــل لالرتقــاء بمســتويات 

شبابنا ورياضتنا”.

 شركاء أساسيون

وختم ســموه حديثه، قائالً: “نقّدر الجهود التي بذلتها 
االتحــادات والجهــات الرياضيــة فــي الفتــرة الســابقة، 
ونطالبها باســتمرار العمل ومضاعفــة الجهود لتحقيق 
المزيــد من النتائج المشــرفة في المشــاركات القادمة. 
كمــا ونقدر الجهــود الكبيرة التي تبذلها جميع وســائل 
اإلعــالم المقــروءة والمســموعة والمرئية والحســابات 
الرياضيــة على منصات التواصــل الرياضي، فجميعها 
#نحو_رياضــة  نحــو  عملنــا  فــي  أساســيون  شــركاء 

بحرينية_أكثر_تألقا”.

سمو الشيخ خالد بن حمدسموه خالل ترؤسه االجتماع األول لمجلس إدارة اللجنة بعد توليه رئاسة اللجنة

سموه يعرب عن اعتزازه بثقة ناصر بن حمد لتولي هذا المنصب

خالد بن حمد: رئاستي لألولمبية تكليف وليست تشريًفا

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد



هنأ رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة  نادي الرفاع بمناسبة تحقيق الفايق األول السالوي 
بالنادي لقب بطولة كأس خليفة بن سلمان بعد تغلبه على فريق نادي المحرق في المباراة النهائية بنتيجة 76 مقابل 61.

لــكأس  الختاميــة  المبــاراة  وأقيمــت 
خليفــة بــن ســلمان لكرة الســلة علــى صالة 
فريقــي  بيــن  الرياضيــة  خليفــة  مدينــة 
الرفــاع والمحــرق بحضــور عــدد مــن كبــار 
الشــخصيات وتواجــد جماهيــري غفير مأل 
كامــل مدرجــات الصالــة، حيــث أقيم حفل 

بهيج على هامش هذه المباراة.
وأشــار سمو الشيخ عيسى بن علي إلى أن 
تتويــج فريــق الرفــاع بــكأس البطولة جاء 

عن جدارة واســتحقاق بعد أن قدم العبوه 
أداء مميــزا فــي المبــاراة النهائيــة وكذلــك 

طيلة مباريات البطولة.
وأثنى ســموه على العمل الكبير المقدم من 
مجلــس إدارة نادي الرفاع برئاســة الشــيخ 
عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة، وهــذا العمــل 
بلقــب  النــادي  تتويــج  فــي  ســاهم  الكبيــر 
الرفــاع  نــادي  الكــؤوس، مؤكــدًا إن  أغلــى 
كتــب أســمه بأحــرف مــن ذهب فــي تاريخ 

هذه البطولة ورســخ اسمه بقوة في سماء 
كرة الســلة البحرينيــة من خالل فوزه بهذا 
الــكأس باإلضافــة للوصــول لنهائــي دوري 
زيــن فــي ثانــي موســم للفريــق بعــد إعــادة 

لعبة كرة السلة في النادي.
الفريقيــن  وجهــود  بعطــاء  ســموه  وأشــاد 
ســموه  منوهــًا  المبــاراة،  مجريــات  خــالل 
بالحضــور الجماهيــري الكبيــر الذي ســاهم 

في إنجاح هذا العرس السالوي المميز.

كرم األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة، مستشــار الشــؤون الفنية أحمد الدوســري، 
ورئيــس مجموعــة اإلعالم والتوثيق حســن الرفاعــي المتقاعَدين 

ضمن برنامج التقاعد االختياري لموظفي الجهات الحكومية.
وبهــذه المناســبة، أثنــى علــى جهودهما والتي بذلوهــا طوال فترة 
خدمتهــم فــي األمانــة العامة للمجلــس األعلى للشــباب والرياضة، 
مثمنــا إخالصهــم وتفانيهم في أداء واجباتهم الوظيفية، ومتمنيا 

لهم التوفيق والنجاح في حياتهم.
وقــد أعرب المتقاعدان للشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة عن 
بالــغ شــكرهم وامتنانهــم لهــذا التكريــم، مقدَريــن في الوقــت ذاته 
الدعم الذي تلقوه منه طوال مسيرتهم العملية في األمانة العامة 

للمجلس األعلى للشباب والرياضة.

البحريــن  نــادي  فريــق  التوالــي  علــى  الثانيــة  للســنة 
لهوكــي الجليــد يحقــق المركــز األول فــي بطولــة دبي 
الدوليــة لهوكــي الجليــد المســتوى C بعــد تغلبــه علــى 
نهائــي  النصــف  الــدور  فــي  ســلوفاكيا  تشــيك  فريــق 
بنتيجــة -12 2 لصالح الفريــق البحريني وتأهل للدور 
النهائــي واســتطاع بــكل جدارة أن يتغلــب على فريق 
بيفــرز الكنــدي بنتيجة -2 4 التي اختتمت مســاء يوم 
اإلمــارات  بدولــة   2019 أبريــل   13 الموافــق  الســبت 
العربيــة المتحــدة، حيــث أعــرب رئيس مجلــس إدارة 
نــادي البحريــن لهوكــي الجليــد عبــدهللا القاســمي عن 
مــدى فخــره واعتــزازه بمــا بذلــه الالعبــون مــن جهود 

مشــهودة وأداء فنــي متميــز ممــا يــدل علــى حرصهم 
واهتمامهم لرفع اسم مملكتنا الغالية عاليا متمنيا لهم 

دوام التقدم والنجاح.

“البحرين لهوكي الجليد” األول في بطولة دبيسلمان بن إبراهيم يكرم متقاعدي “االختياري”

أفرزت بطوالت القدرة في الموســم الماضي، والذي جاء عبر كأس ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، الرئيس 
الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة العديــد مــن اإلســطبالت التــي دخلــت المنافســات القويــة والمثيــرة لتبــرز مــن 
بينهــا فرق إســطبالت الفريق الملكي للقدرة وإســطبل الفرســان واألصايــل والمغيرات 

والشوامخ والفاتح.

بطوالت القدرة للموسم الماضي أبرزت أيضا 
العديــد من الفرســان المتميزين الذين أثبتوا 
جدارتهــم وكفاءتهم، فما قدمه الفرســان مع 
إســطبالتهم خصوصــا مــع ختــام البطــوالت 
ببطولــة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضة، الرئيس الفخري لالتحاد 
القــدرة ســمو  الملكــي للفروســية وســباقات 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
فرســان اإلســطبالت الملكية أبــرزوا كفاءات 
وقــدرات عالية فــي إنهاء مراحل الســباقات 
والمنافسة في جميع المراحل وحتى األمتار 
األخيــرة، فــكان فريــق فيكتوريــوس بقيــادة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة قــد 
قــدم مســتويات فنيــة راقية، وكانــت الكلمة 
الملــك  فــي مهرجــان كأس جاللــة  األخيــرة 
الدولــي للقــدرة لفيكتوريــوس عندمــا حقــق 
المركــز األول عــن طريــق الفارســة سيلســيا 
فرســان  مــع  شرســة  منافســة  بعــد  غارســيا 
اإلمارات المتميزين حتى الرمق األخير الذي 
دخلــت فيــه فارســة فيكتوريــوس غارســيا 
خــط النهايــة معلنــة تفــوق الفريــق وتحقيق 

الكأس الغالية.

إسطبل الفرسان

 كذلك كان لإلسطبالت المختلفة تواجد قوي 
علــى منصات التتويج، وكان من اإلســطبالت 
التــي تميــزت هذا الموســم إســطبل الفرســان 
فرســان  مــن  مميــزة  مجموعــة  قــدم  الــذي 
العاليــة،  قدراتهــم  أثبتــوا  الذيــن  المســتقبل 
لمنصــات  بصعودهــم  رائعــة  نتائــج  وحققــوا 
الفرســان  إســطبل  حقــق  حيــث  التتويــج، 
المركزيــن الثانــي والثالــث فــي بطولــة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى فئــة 
العمــوم عن طريق الفارســين خليفة الســندي 
وخالد يوسف الخلف مقدمين منافسة قوية، 
ومثبتيــن تواجدهــم للمنافســة علــى المراكــز 
األولى بقيادة ســمو الشــيخة نــورة بنت حمد 

آل خليفــة التــي تقــدم كل الدعــم والمســاندة 
لفرســان اإلســطبل، وأكــدت ســموها تفوقهــا 
في هذا المجال بعد أن جاء التخطيط سليما 
في الموسم الماضي عبر البطوالت الخارجية 

تواصال إلى الموسم الماضي.
الفرســان والفارســات البحرينيــون أثنوا على 
الدعــم الكبير الــذي يقدمه ممثل جاللة الملك 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب، رئيــس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة، الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات 
القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
الملكــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  ورئيــس 
رئيــس  نائــب  القــدرة  وســباقات  للفروســية 
المجلــس األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ فيصل 
بــن راشــد آل خليفــة، وجميع أعضــاء مجلس 
العاملــة  واللجــان  المنظمــة  واللجنــة  االدارة 

وكل مــا بذلــوه؛ مــن أجل الوصول بمســابقات 
وبطوالت القدرة ألفضل المســتويات وتوفير 
أن  مؤكديــن  للتنافــس،  المثاليــة  األجــواء 
الموســم كان رائعــا، وشــهد تســجيل ســرعات 
عاليــة، والمشــاركة كانــت قويــة مــن جانــب 
مختلــف اإلســطبالت والفرســان والفارســات، 
الموســم  عنــوان  كانــا  والتشــويق  واإلثــارة 
النســائي،  العنصــر  تفــوق  بــرز  كمــا  الماضــي، 
وكان مميزا وملموســا، وهذا يعكس ارتياحنا 
لما وصلنا إليه اليوم من مســتوى متطور في 

رياضة القدرة البحرينية.
الموســم  بطــوالت  ختــام  نجــاح  وبمناســبة 
بطولة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والفارســات  الفرســان  للقــدرة وصــف جميــع 
هــذه البطولــة بالرائعة والقوية، مشــيرين إلى 
األهميــة التــي تتميز بهــا هذه البطولــة؛ كونها 

فــي المقــام األول تحمــل اســما عزيــزا وغاليــا 
علــى الجميــع اســم قائــد الشــباب والرياضــة 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  بالمملكــة 
خليفة، مؤكدين أن مبادرات سموه المستمرة 
فــي دعــم القطــاع الشــبابي والرياضــي تدفــع 
جميع الشــباب والرياضييــن لمواصلة العطاء 
وتحقيــق المزيــد للمملكــة الحبيبــة، معاهدين 
ســموه بمواصلــة طريــق العطــاء فــي مملكــة 
الخير وتحقيق المزيد من المكاسب؛ من أجل 
االرتقــاء بهــا أكثــر، مضيفيــن أنهم ســيكونون 

خير ســفراء لوطنهم بالسعي لتحقيق الذهب 
فقط للمملكة في مختلف مشــاركاتهم ســواء 

المحلية أو الخارجية.

موسم مثير

المقبــل  الموســم  أن  إلــى  الدالئــل  وتشــير 
اإلســطبالت  مــن  مثيــرا  تنافســا  سيشــهد 
خصوصــا الملكــي والفرســان بعــد النتائــج 
هــذا  خــالل  تحققــت  التــي  اإليجابيــة 

الموسم.

المكتب اإلعالمي

ــي الــســبــاقــات ــ ــخ ف ــ ــوام ــ ــش ــ بــــــروز األصــــايــــل والـــفـــاتـــح والـــمـــغـــيـــرات وال

الفريق الملكي وإسطبل الفرسان... خطوات ثابتة

جانب من التتويج
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جانب من تكريم المتقاعدين 

جانب من تتويج فريق البحرين للهوكي

اللجنة اإلعالميةضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

التوقعات تشير 
إلى المنافسة 

واإلثارة في 
الموسم المقبل

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

لــلــســلــة ــان  ــمـ ــلـ سـ بــــن  ــة  ــف ــي ــل خ كـــــأس  ــب  ــقـ لـ األول  الـــفـــريـــق  ــق  ــي ــق ــح ت

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ نادي الرفاع

سمو الشيخ عيسى بن علي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

بــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة خـــــــــتـــــــــام الــــــــمــــــــوســــــــم الــــــــــــســــــــــــاوي بـــــــنـــــــجـــــــاح الفـــــــت
رئيـس اتحـاد الكـرة يهنـئ سمـو الشيـخ عيسـى بـن علـي 

قــدم رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة، خالــص التهاني والتبريــكات إلى رئيس 
مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، بمناســبة ختام الموســم الســالوي 2018-2019 

بنجاح الفت.

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأشــاد 
الناجــح  بالختــام  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
البحرينيــة،  الســلة  كــرة  مســابقات  لموســم 
منوهــا بالجهود التــي يبذلها رئيــس االتحاد 

البحريني لكرة السلة.
وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفة أن 
الموســم الســالوي حظــي باهتمــام كبيــر من 
آل  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  جانــب 
خليفــة، وظهــر ذلــك جليا من خــالل النجاح 
والمســابقات  البطــوالت  صاحــب  الــذي 

الســالوية، إذ جــاء في مســك ختامها نهائي 
مســابقة كأس خليفة بن سلمان، والتي توج 
بلقبها نادي الرفاع السبت 13 أبريل الجاري.
ونوه رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
الشــيخ  ســمو  برئاســة  الســلة  اتحــاد  بعمــل 
كل  متمنيــا  خليفــة،  آل  علــي  بــن  عيســى 
التوفيــق لســموه وإخوانــه أعضــاء مجلــس 
إدارة االتحاد في قيادة كرة السلة إلى مزيد 

من الرقي واالزدهار.

... ويهنئ رئيس نادي الرفاع بلقب السلة

قــدم رئيس مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  القــدم  لكــرة 
إلــى  والتبريــكات  التهانــي  خالــص  خليفــة، 
نــادي الرفــاع الشــيخ  رئيــس مجلــس إدارة 
عبــدهللا بن خالد آل خليفة؛ بمناســبة تتويج 
الفريق األول لكرة الســلة بنادي الرفاع بلقب 
كأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة للموســم 

.2018/2019

وبعث رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكــرة القــدم التهانــي والتبريــكات إلى رئيس 
وأعضــاء مجلس إدارة ومنتســبي وجماهير 
نادي الرفاع؛ بمناسبة الفوز باللقب السالوي.
وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة أن 
إنجــاز نــادي الرفــاع يعكــس القيــادة المميزة 
لمجلس إدارة النادي برئاســة الشيخ عبدهللا 
بــن خالــد آل خليفة، منوهــا بجهوده، وجميع 

أعضاء مجلس إدارة النادي.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وجــدد 
البحرينــي لكرة القــدم تقديم خالص التهاني 
والتبريــكات لنــادي الرفاع وجميع منتســبيه 
التاريخــي  اإلنجــاز  أن  مؤكــدا  وجماهيــره، 
بإحــراز لقــب كأس خليفــة بــن ســلمان للمــرة 

التميــز  يعكــس  النــادي  تاريــخ  فــي  األولــى 
الكبيــر لنــادي الرفــاع وتحقيقــه لقبــا جديــدا 

يضــاف إلــى سلســلة ألقابــه المختلفــة، مهنئا 
أيضا أفراد فريق الرفاع لكرة السلة.

عبدالله بن خالد علي بن خليفة
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افتتحــت يــوم أمــس األول الســبت فعاليــات النســخة الثانيــة مــن دورة األلعــاب 
الرياضية لألطفال وذلك على صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى 
الرياضيــة بحضــور األمين العــام للجنة األولمبيــة محمد النصف، والمديــر التنفيذي 
للمــوارد والخدمــات أمــا المنصــوري وعــدد من ممثلــي رياض األطفــال والحضانات 

وأولياء األمور.

حفل االفتتاح بدأ بعزف السالم الوطني، 
قدمتهــا  فنيــة  اســتعراضية  فقــرة  ثــم 
الطفلــة ليــال جهــاد مــن روضــة “كي جي 
إعجــاب  علــى  حــازت   )kg kids( كيــدز” 
الحضــور، إضافة إلى عرض آخر متزامن 
قدمتــه والء محمد الدوســري، وتبع ذلك 
فقــرة أخرى قدمتها روضــة “فيري توبيا” 
)fairytopia(. أمــا الفقــرة الثالثــة، فكانــت 
رياضــة  لفريــق  اســتعراض  عــن  عبــارة 
 kg( الدفــاع عــن النفــس قدمتــه روضــة 
kids( مــع تقديــم لوحــة فنية باســتخدام 

الحلقات األولمبية الخمس.
وعقب ذلك بدأت أولى المسابقات، وهي 
بمشــاركة  )الحبــي(  مســابقة  عــن  عبــارة 
أطفــال أقــل من 12 شــهرا بصحبة أولياء 
أمورهــم، وتبــع ذلك مســابقة )المشــايات( 
للفئــة العمريــة )عام ونصــف العام(، حيث 
بإعجــاب  المســابقتين  تلــك  حظيــت 
وتصفيــق وتفاعل الحضور مــن الجمهور 

وأولياء األمور.
العــرض  طابــور  دخــل  بعــد،  وفيمــا 
للروضات والحضانات المشاركة، والذين 
ليرســموا  الصالــة؛  أرضيــة  بهــم  غصــت 
مشــهدا رائعــا، وقــد حــرص األميــن العام 
محمــد النصــف علــى تتويــج المشــاركين 
بالميداليــات الملونــة؛ تشــجيعا وتقديــرا 

لهم.

وفيمــا بعــد تــم إيقــاد الشــعلة األولمبيــة 
مــن جانــب طفــل وطفلــة، كمــا تــم رفــع 
علــم الدورة إيذانا بانطــالق الحدث الذي 

سيقام حتى 16 أبريل الجاري.
وبهذه المناسبة، ألقى األمين العام محمد 
النصف كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا 
أهميــة دورة األلعــاب الرياضية لألطفال، 
اللجنــة  مبــادرات  إحــدى  تعــد  والتــي 
األولمبيــة البحرينية الرامية إلى االرتقاء 
الــدورة  لتلــك  لمــا  الرياضيــة،  بالحركــة 
مــن انعكاســات إيجابيــة علــى مســتقبل 
الرياضة في المملكة، ولما يحمله الحدث 
مــن أهداف نبيلــة ترمي إلى غرس ثقافة 
الرياضــة لــدى األطفــال وتنميــة قدراتهم 

العقلية والبدنية.
أولمبيــاد األطفــال أصبــح  “إن  وأضــاف 
أحــد أهم األجندة التــي تتصدر روزنامة 
بعــد  وذلــك  ســنويا  األولمبيــة  اللجنــة 
النســخة  حققتــه  الــذي  الباهــر  النجــاح 
الماضيــة وبمشــاركة واســعة مــن رياض 
األمــور  وأوليــاء  والحضانــات  األطفــال 
عبــر سلســلة مــن المســابقات الرياضيــة 
القــدرات  مــع  تتناســب  التــي  المشــوقة 
العقليــة والبدنية للطفــل، وإننا على ثقة 
النســخة  حليــف  ســيكون  النجــاح  بــأن 
التعــاون  ظــل  فــي  العــام  بهــذا  الثانيــة 
ذات  كافــة  الجهــات  بيــن  المشــترك 

العالقة..”.
وفــي ختــام كلمتــه، أعــرب عــن جزيــل 
الشــركات  إلــى جميــع  والتقديــر  الشــكر 
وزارة  تعــاون  مثمنــا  للحــدث،  الراعيــة 
العمــل  ووزارة  والتعليــم  التربيــة 

والشؤون االجتماعية، كما توجه بالشكر 
إلــى رياض األطفــال والحضانــات كافة؛ 
لحرصهــا علــى المشــاركة؛ بوصفهــا ركنــا 
أساسا في الدورة، وشكر اللجان العاملة 

والمنظمة كافة.

افتتاح معبر ألولمبياد األطفال بعروض ومسابقات مشوقة
النصــف: أهــداف نبيلة ترمي إلــى غرس ثقافة الرياضــة لدى األطفــال وتنمية قدراتهم

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

اختتــم البحرينــي مشــاركته فــي بطولــة البحرين للروتكــس، بنجاح كبير على مــدار مختلف 
الجوالت التي احتضنتها حلبة البحرين الدولية.

وحقق فريق dojomoto racing نتائج الفتة 
فــي البطولــة، متزعمــا 3 فئــات مختلفــة، إذ 
أحــرز المركــز األول في فئــة “المايكرو” وفئة 
“المينــي”، إضافــة إلــى فئــة “الجونيــور”، كمــا 
تمكــن الفريــق مــن إحــراز المركــز الثانــي في 
فئــة “الجونيــور”، عــالوة علــى المركــز الثالث 
ومــدرب  مديــر  وأكــد  “المايكــرو”.  فئــة  فــي 
الفريق، المتســابق راشد المعمري أن مشاركة 
فريــق فــي بطولــة البحريــن للروتكــس خالل 
جميــع الجــوالت جاءت إيجابية، مشــيرا إلى 
أن متســابقي الفريق اعتلوا منصات التتويج 
فــي  التألــق  عبــر  واســتحقاق  جــدارة  بــكل 

مختلف الفئات.
ونــوه المعمــري إلــى أن النتائــج التــي حققهــا 
الفريــق فــي أول ســنة لــه مــن إشــهاره تعــد 

إنجــازا كبيرا، وتعطي مدلــوال بالتطور الهائل 
فــي المســتوى، خصوصــا مــع إحــراز المركــز 

األول في 3 فئات مختلفة.
وبيــن أن متســابقي الفريــق يشــاركون للمــرة 
األولى في بطوالت الكارتنغ، معربا عن فخره 
واعتــزازه بالعمل مع المجموعة التي شــكلت 
الفريق الواحد بقلب واحد، نحو الصعود إلى 
منصات التتويج وتحقيق النتائج اإليجابية.

وأكــد راشــد المعمــري أن الفريــق وضع خطة 
متكاملــة لإلعــداد فــي فتــرة الصيــف؛ تأهبــا 
للموســم الجديــد، الفتــا إلــى أن الفريق وضع 
العديــد من األهداف التــي ينوي تنفيذها في 
الموســم المقبــل. ولفــت إلــى وجــود دراســة 
شاملة لعمل الفريق خالل هذا الموسم ترتكز 
فــي المقــام األول على تالفــي األخطاء التي 

وقع فيها الفريق ككل، وتصحيح األمور التي 
تحتاج ذلك؛ للظهور بشكل أقوى في الموسم 
الجديــد. وبيــن المعمري أنه ورغــم قلة خبرة 
الميكانيكييــن في فريقه، إال أنهم اســتطاعوا 
منافســة نظرائهــم فــي الفــرق األخــرى الذين 
يفوقونهــم علــى مســتوى الخبــرة، معربــا في 
هــذا الصــدد بإعجابــه بهــذه المنافســة القوية 

والتطور الكبير لدى مجموعة فريقه.
وقــدم المعمــري في ختام حديثه الشــكر إلى 
وشــركة   DHL شــركة  وهــم:  الفريــق،  رعــاة 

سداد وأريان اكستريم.
والمشــرف  الفريــق  مديــر  قــال  بــدوره 
الرئيــس على قســم الميكانيكية وتجهيز 
الســيارات خليفة اليعقوبي إن المنافســة 

كانــت قوية بين المتســابقين فــي بطولة 
البحرين، مشــيرا إلى أن متسابقي فريقه 
حســم  مــن  تمكنــوا   dojomoto racing
النتيجــة قبــل انتهاء الموســم، وذلك في 
فئــة المايكــرو ب 34 نقطــة، وفئة الميني 
 40 ب  الجونيــور  وفئــة  نقطــة،   45 ب 

نقطة.
وتقدم اليعقوبي بالشكر الجزيل إلى أعضاء الفريق على المجهود المبذول من  «

جانبهم وإظهار أفضل المستويات، منوها بدعم مشرف الفريق راشد المعمري 
الذي أتاح له الفرصة، مؤكدا العزم على الظهور بصورة مشرفة وأقوى وأكثر 

تطورا خالل الموسم المقبل، واعدا بالمزيد من المفاجآت ورفع اسم وعلم 
مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل.

اللجنة اإلعالمية

ختـام بطـولـة الروتكـس بحلبـة البحـريـن الدوليـة

18

 Dojomoto“
racing” األول 

في 3 فئات



قلب األهلي الطاولة على منافسه النجمة في ديربي العاصمة بعدما كان متأخرًا بشوطين ليفوز 3/2 في المباراة األولى بالدور 
نصف النهائي لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة التي أقيمت مساء أمس األحد على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية 
ليقطــع األهلــي نصــف المشــوار نحو التأهل إلى النهائي والمحافظة على اللقب، علــى أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة القادم 19 
ابريل الجاري، حيث ســيكون النجمة بحاجة للفوز ليحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة، أما فوز األهلي فســيؤهله مباشــرة إلى 

نهائي أغلى الكؤوس.

األول  بالشــوطين  النجمــة  وفــاز 
والثاني على التوالي 25/21، 25/20، 
قبــل أن يفــوز األهلي بالثالــث والرابع 
الخامــس  وحســم  و25/19   25/20
طاقــم  بــإدارة   15/13 لمصلحتــه 
األول  مــن  المكــون  الدولــي  الحــكام 
منير مكي والثاني علي مكي الشيخ.

النجمــة  كان  األول  الشــوط  فــي 
األفضــل بتعــدد الخيــارات الهجومية 
لديه عبر البرازيلي ماتيوس ويوسف 
خالــد في األطراف وحســين الجشــي 
في منتصف الشــبكة، إلى جانب قوة 
األخيــر  شــكلها  التــي  الصــد  حوائــط 
فــي أكثــر مــن مناســبة مــع التغطيــة 
الرهيــب  المنظمــة ليتقــدم  الدفاعيــة 
10-14 ويوسع الفارق 12-17 ثم -22
15 مســتغال الحالــة المترديــة لألهلي 
على مستوى حوائط الصد واألخطاء 

الهجومية الطائشة.
األهلــي  واســتطاع  النجمــة  تراخــى 
أن يعــود إلــى أجــواء اللقــاء ليقلــص 
وذلــك   22/21 ثــم   22/18 الفــارق 
بفضــل حوائــط الصــد، ليجبــر مــدرب 
النجمــة علــى طلــب وقــت مســتقطع 
مــن  النجمــة  تمكــن  مرتيــن، وحينهــا 
العــودة مجــددا بحوائــط الصــد علــى 
محمــد عنان والكولومبي بيزا لينتهي 

الشوط لمصلحة النجمة 25/21.
في الشــوط الثاني قــدم األهلي أداءا 
الهجومــي  المســتوى  علــى  افضــل 
ولعب بســالح اإلرساالت القوية التي 

اثرت على استقبال الكرة األولى لدى 
المنافــس واســتعاد عنــان قوتــه فــي 
الهجــوم مــن مركــز2 ليخطــف األهلي 
التقــدم 6-11 ثــم 18/14 لكــن النجمة 
سرعان من استعاد توازنه باإلرساالت 
التكتيكيــة والتوهــج الهجومي الرائع 
لمحمــود عبدالواحد بمركــز 4 ليقلص 
الفارق 16-18، وكان إلرســال الالعب 
كبيــر  دور  عبدالنبــي  محمــد  البديــل 
فــي قلــب المجريــات لصالــح النجمة، 
كمــا أن األهلــي دخــل في سلســلة من 
األخطــاء الهجوميــة بواســطة عنــان 
التــي  و  األخيــرة  النقــاط  فــي  وبيــزا 

كلفته الكثير ليخسر الشوط 25/20.
فــي  الثالــث  بالشــوط  نجــح  األهلــي 
الفاعليــة  بفضــل  عافيتــه  اســتعادة 
الهجوميــة لعلــي مرهــون فــي مركز4  
المناســبات  بعــض  فــي  بيــزا  مــع 
الســاحقة  الضربــات  إلــى  باإلضافــة 
لمحمــد عنــان بمركــزي 2و1، كمــا بــرز 
الســريعة  بضرباتــه  الصيرفــي  علــي 
بمركــز 3 ونجــح األهلــي فــي تنظيــم 
أخطــاء  واســتغالل  الصــد  حوائــط 
ثــم   16-12 النســور  ليتقــدم  النجمــة 
16-20 ليتقــدم األهلــي بفــارق مريــح 
ومن ارسال ضائع للبرازيلي ماتيوس 
قــدم هديــة مجانيــة للمنافــس ليفــوز 

األهلي 25/20.
فــي  الرائــع  أدائــه  األهلــي  وواصــل 
الشــوط الرابــع وقضــى علــى النجمــة 
الشــوط  مجريــات  علــى  وســيطر 

الخبــاز  تألــق  بفضــل  ونتيجــة،  أداءا 
فــي التصويبــات الســريعة، وحوائــط 
الصيرفــي وارســاالته القوية مع بروز 
عنــان بضرباتــه التــي ال تــرد وال تصد 
ليتقــدم األهلــي 7-15 ويوســع الفارق 
للنجمــة  كبيــر  تراجــع  وســط   19-11
على مستوى الهجوم والصد وتضييع 

االرساالت ليفوز األهلي 25/19.
وفــي الشــوط الفاصــل تمكــن األهلــي 
مــن الفــوز بفضــل تألــق علــي مرهون 
5-8 ونجــح  النســور  ليتقــدم  وعنــان 
وتعــرض   9-9 التعــادل  فــي  النجمــة 
محمــود عبدالواحــد لإلصابــة ليضطر 
المــدرب الســتبداله بالالعــب جاســم 
تعــادالت  سلســلة  وبعــد  الحايكــي، 
حتى النتيجة 12-12 أضاع ماتيوس 
خــارج  أخــرى  كــرة  وصــوب  ارســال 
الملعــب ليتقــدم األهلــي 12-14 حتى 

أنهى الشوط لصالحه 15/13.

المحرق يواجه داركليب

بالــدور  واالثــارة  النديــة  تتواصــل 
نصف النهائي لكأس ســمو ولي العهد 
اليــوم  للكــرة الطائــرة عندمــا يلتقــي 
االثنيــن داركليــب بطــل الــدوري امام 
المحــرق الوصيف في المباراة األولى 
بنصــف النهائــي الســاعة 7:15 وذلــك 
علــى صالــة االتحــاد البحرينــي للكرة 

الطائرة.

األهلــــــي يقلبهــــــا علـــى النجمــــــة
ــوم ــي ــد ال ــه ــع ــي ال ــ ــأس ول ــ ــي ك ــائ ــه الــمــحــرق يــلــتــقــي داركـــلـــيـــب بــنــصــف ن

فــي أواخــر ينايــر الماضــي، عبــر حارس فريق النجوم، عصــام الحضري، عن رغبته في المشــاركة بكأس األمــم األفريقية التي 
ستقام بمصر، الصيف المقبل.

علــى حســابه  وقتهــا  الحضــري،  وكتــب 
بموقع “فيسبوك”: “هدفي األول واألخير 
حراســة مرمى الفراعنة فــي كأس األمم 

القادمة”.
لكــن وقبــل مــا يزيــد عــن شــهرين بقليــل 
علــى كأس األمم يبــدو أن حلم الحضري 

بات شبه مستحيل.

االعتزال الدولي

قــرر عصــام الحضــري عقــب كأس العالم 
2018 بروســيا، اعتــزال اللعــب الدولــي، 
بعد أكثر من 22 ســنة مــع الفراعنة، وهو 
الكبيــر،  الحــارس  تخطــاه  الــذي  القــرار 
بإعالن رغبته في حمل قميص المنتخب 

مجددا بكأس األمم.

رفض أجيري

رغــم إعــالن الحضــري عــن رغبتــه، لكــن 
خافييــر أجيــري، المدير الفنــي للمنتخب 
صدم الحارس المخضرم، برفض عودته 

للفراعنة.
كمــا أيــد أحمــد ناجــي، مــدرب الحــراس 
منــح  مفضــال  أجيــري،  رأي  بالمنتخــب، 

الفرصة لحراس شباب.

الرحيل من اإلسماعيلي

دخــل عصام الحضري، في أزمات كثيرة 
رفضــه  أبرزهــا  اإلســماعيلي،  إدارة  مــع 
الســفر مع بعثة الفريــق لخوض مواجهة 
لــو ماســيجير البورنــدي، وانتهــت األزمة 

باستقرار اإلدارة على رحيله.
 كما دخل الحارس الدولي في مشــادات 
عمليــة  مــن  ســرع  ممــا  الجماهيــر،  مــع 

رحيله.

االنتقال للنجوم

انتقــاالت  فــي  انتقــل عصــام الحضــري، 
شــهر يناير الماضي إلى صفوف النجوم، 
ورغــم ذلــك لــم يقــدم المســتوى المنتظر 
منــه، وســريعا دخــل أيضــا فــي خالفــات 
مع مؤمن ســليمان، المدير الفني للفريق، 
قبل أن يتدخل محمد الطويلة ويحتوي 
األزمــة فــي ظل موقــف الفريــق الصعب 

بالدوري.

الغياب عن القرعة

األمــم  كأس  قرعــة  عــن  الحضــري  غــاب 
األفريقيــة، التي أقيمت فــي مصر مؤخرا، 
الحــارس  بيــن  متبادلــة  اتهامــات  وســت 

واالتحاد المصري.

وأعلــن الحضــري، أنــه لــم يتلــق أي دعــوة 
لحضــور القرعــة، فيمــا أكــد محمــد فضــل، 
مــع  هاتفيــا  تواصــل  أنــه  البطولــة،  مديــر 
الحارس الكبير ووجه له الدعوة بل وحدد 
رقم مقعده في القرعة.  وقام محمد فضل، 
بزيارة حارس مرمى فريق النجوم، عصام 

الحضــري، لتوضيح ســبب أزمة غيابه عن 
حفل قرعة البطولة، الذي أقيم مؤخرا.

حســابه  عبــر  الحضــري،  عصــام  وكشــف 
بموقــع “فيســبوك” عــن زيــارة محمد فضل 

له أثناء خوضه التدريبات عصر أمس.
وقــال الحــارس الكبيــر: “حضــور صديقــي 
العزيز محمد فضل تدريبي اليوم وحرصه 
بخصــوص  األمــور  كل  توضيــح  علــى 
موضــوع حفــل القرعة أعتبره شــيئا كبيرا 

جدا بالنسبة لي”.
وتابع: “شــكرا فضل.. كما أوجه الشكر إلى 
األب الروحي لي المهندس هاني أبوريدة، 
رئيــس االتحاد المصــري، والصديق الغالي 

المهندس أحمد مجاهد، عضو المجلس”.
وختــم: “بذلــك الموضــوع قــد أغلــق تماما 
وكلنا ســندعم منتخــب مصر في أي مكان 
ســيكون  اللقــب  هللا  وبــإذن  زمــان  وأي 

مصريا”.

وكاالت

كيف خسر عصام الحضري الرهان بعد المونديال؟

عصام الحضري

وكاالت

تقــام اليــوم )االثنيــن( المبــاراة النهائيــة لمســابقة كأس رئيس االتحــاد لدوري أنديــة الدرجة األولى لكــرة اليد التي 
تجمع فريقي االتحاد والشباب، وذلك في تمام الساعة 7 مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتعتبــر مبــاراة اليــوم مهمــة بالنســبة 
فــي  جهودهمــا  لتتويــج  للفريقيــن 
مســابقة  علــى صعيــد  الموســم  هــذا 
الــدوري حتــى وإن كان ذلــك ال يلبــي 
الطموح وخصوًصا للشباب الماروني 
الــذي كان يهــدف أن يكــون في مربع 
الكبــار، ولكــن الفــوز بهــذا الــكأس قــد 
يخفــف آالمــه نوًعــا مــا. أمــا االتحــاد 
“الوافــد الجديــد” لدورينــا بعد توقف 
دام عاميــن علــى صعيد فئــة الرجال، 
فيعتبــر وصوله لهــذه المرحلة إنجاًزا 
عائــد  للتــو  أنــه  ذكرنــا  مــا  إذا  كبيــًرا 
للمنافســات وبعناصــر شــبابية بحته، 
االســتراتيجية  صحــة  يؤكــد  وبهــذا 
التــي انتهجتها إدارتــه وهي االعتماد 
تحقيــق  فــي  النــادي  أبنــاء  علــى 

المنافسة وبلوغ منصات التتويج.
لقــاء مفتــوح علــى مصراعيــه وكفــة 
الفوز متساوية لكليهما رغم األفضلية 
النسبية التي يمتاز بها العبو الشباب 
بالخبــرة وهــذا يعطــي مؤشــًرا برؤية 

لقاء ندي مثير بين الطرفين من أجل 
الظفر بكأس الرئيس.

باربار إلى النهائي

كســب فريــق باربار مواجهتــه الثانية 
 )27/28( بنتيجــة  الديــر  نظيــره  مــع 
المبــاراة  إلــى  ثانــي  كطــرف  ليتأهــل 
النهائية لــدوري أندية الدرجة األولى 
لكــرة اليد فــي المباراة التي جمعتهما 

أمس لحساب الدور قبل النهائي.
وكان الشــوط األول قد انتهى لصالح 
الديــر بفــارق هــدف )11/12(، وبذلــك 
ســيلتقي باربــار “حامــل اللقــب” فــي 
المبــاراة النهائيــة فريــق النجمــة كمــا 

حدث في نسخة الموسم الماضي.

أعلــن القادســية، عــن بعثــة الفريــق التس ســتغادر اليوم للمنامــة؛ اســتعداًدا لمواجهة المالكيــة البحريني، فــي الجولة 
رة الثالثاء المقبل. الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم، والمقرَّ

ايــوان  الرومانــي  قائمــة  وشــهدت 
ماريــن، تواجــد 22 العًبــا مــن بينهم 
النيجيــري إيبابــوي بكــر، الــذي كان 
يعاني مــن إصابة في الكاحل، فيما 
وانجــا،  رونالــد  الكاميرونــي  خــرج 
وسيف الحشــان من القائمة بداعي 

اإلصابة.
أميــن  القادســية،  بعثــة  ويتــرأس 
ســر النــادي حســن أبو الحســن، إلى 
الكــرة  جهــاز  رئيــس  نائــب  جانــب 

نواف المطيري.
أن يخــوض األصفــر،  المقــرر  ومــن 
أولــى تدريباته فــي البحرين اليوم، 
علــى أن يكــون التدريــب الرئيســي، 

غدًا على ملعب المباراة.
من جانبه، شــدد نائــب رئيس جهاز 

الكرة نواف المطيري ل على أهمية 
المباراة، مشــيًرا إلى أن الفوز هدف 
لضمــان  المبــارة،  فــي  القادســية 
االســتمرار فــي حســابات المنافســه 

على بطاقة التأهل عن المجموعة.
الالعبيــن  معنويــات  أن  وأضــاف 
فــي أفضل حــال، الســيما بعد حجز 
لــكأس  النهائيــة  المبــاراة  بطاقــة 

األمير.
فــي  أملــه  عــن  المطيــري،  وأعــرب 
اســتمرار نغمــة الفــوز حتــى نهايــة 
المباريــات  ان  مؤكــدا  الموســم، 
المتبقيــة غاية في األهمية، وهو ما 
يتطلــب وجــود الالعبيــن فــي حالة 

بدنية وذهنية مميزة.
يذكــر أن القادســية ســيدخل عقــب 
مواجهــة المالكيــة في اســتعدادات 
لمواجهتــه المرتقبــة أمــام الكويــت 
فــي نهائــي كأس األميــر، والمقــررة 

يوم 23 من الشهر الجاري.

ضمن منافســات المجموعــة الثالثة بــكأس اإلتحاد اآلســيويباربــار يكســب الديــر ويتأهل لنهائــي الدوري كــرة اليد

22 قدساويا لمواجهة المالكية غًدااليوم نهائي كأس رئيس االتحاد
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علي مجيد

حسن  علي

من لقاء األهلي والنجمة

حوائط األهلي لعبت دورا في تحقيق الفوز



صالح ُيحلق
أحــرز محمــد صالح هدفا بتســديدة مذهلة 
ليفربــول  ليســتعيد  المنطقــة  خــارج  مــن 
ســريعا صــدارة الــدوري اإلنجليــزي الممتاز 
لكــرة القــدم وبفارق نقطتين عن مانشســتر 
ســيتي حامــل اللقــب بعدمــا فــاز 0-2 علــى 

تشيلسي في أنفيلد أمس األحد.
وفــاز ســيتي 1-3 علــى مضيفــه كريســتال 
بــاالس فــي وقت ســابق ليتصدر المســابقة 
بشــكل مؤقت لكن ليفربول حقق االنتصار؛ 
ليصبــح رصيــده 85 نقطــة مــن 34 مبــاراة 
متقدمــا بفــارق نقطتيــن عــن ســيتي الــذي 

خاض 33 مباراة.
أهــداف  األول دون  الشــوط  انتهــاء  وبعــد 
أرســل جوردان هندرسون تمريرة عرضية، 

ليضــع  صــالح؛  مــع  التمريــر  تبــادل  بعدمــا 
ســاديو مانــي الكــرة برأســه داخــل المرمــى 

في الدقيقة 51.
المهاجــم  أضــاف  فقــط  دقيقتيــن  وبعــد 
المصــري الهدف الثاني بتســديدة رائعة من 
25 متــرا فــي أعلــى الزاويــة اليمنــى لمرمى 

تشيلسي.
ورد تشيلســي بقوة ومرر ديفيد لويز الكرة 
إلى إيدن هازارد لكن تســديدته ارتدت من 

القائم.
كارديــف  ضيافــة  فــي  ليفربــول  ويلعــب 
فــي 21 أبريــل بينمــا يســتضيف تشيلســي 

منافسه بيرنلي في اليوم التالي.

وكاالت

محمد صالح

االثنين 15 أبريل

الدوري اإلنجليزي
الجولة 34

أرسنالواتفورد 22.00

الدوري االسباني
الجولة 32

ر مدريدليغانيس 22.00

صـــــدارة... وخســــارة
اســتعاد حامل اللقب بايرن ميونيخ صدارة الدوري األلماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فورتونا دوســلدورف 1-4 في المرحلة الـ 29 أمس األحد، لكنه خســر جهود حارس 

مرماه الدولي مانويل نوير الذي غادر الملعب بسبب اإلصابة، وحل سفن أولريش بدالً منه.

وبعــد أقــل مــن 12 ســاعة علــى تصــدر بوروســيا دورتمونــد إثر 
فوزه غير المقنع على ضيفه ماينتس 1-2، وأسبوع من اكتساح 
العمــالق البافــاري لغريمــه التقليــدي بخماســية تاريخيــة، كان 
بايــرن علــى الموعــد وحقــق فــوزه الـ 21 هذا الموســم فاســتعاد 

الصدارة في سعيه للفوز بلقبه السابع تواليا.
ورفــع بايــرن رصيده في الصدارة إلــى 67 نقطة، متقدما بفارق 
نقطة واحدة على الفريق “األصفر واألسود”، فيما تجمد رصيد 

دوسلدورف عند 37 في المركز العاشر.
ونجــح بايــرن في دور اإلياب في قلــب الطاولة على دورتموند 
الــذي تقدمــه بفــارق 9 نقــاط بعــد المرحلة الخامســة عشــرة، إذ 
حقق العبو المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش 10 انتصارات في 

12 مباراة خالل العام الحالي، مقابل 7 انتصارات لدورتموند.
وبشــأن إصابــة القائــد نوير ومغادرتــه للملعب فــي الدقيقة 53، 
نشــر الفريــق تصريحــا للمــدرب كوفاتــش علــى تويتر جــاء فيه 

“إنها ربلة الساق ذاتها التي عانى منها سابقا”.
وتابــع “ســنفحص ذلــك )اإلثنيــن(، علــى أمــل أال تكــون إصابــة 
خطيــرة”. وســبق للحــارس الدولــي أن غــاب عــن فريقــه أمــام 

فرايبورغ في مارس الماضي؛ بسبب ألم في العضالت.

وأبقــى هوفنهايــم على آماله األوروبية بفــوزه على ضيفه هرتا 
برليــن 0-2 ســجلهما نديــم أميــري )29( وبديلــه العــب الوســط 

المعار من أرسنال اإلنجليزي ريس نيلسن )76(.

وصعــد هوفنهايــم إلــى المركز الســادس برصيــد 47 نقطة، فيما 
تجمد رصيد هرتا برلين الذي تعرض لخسارته الخامسة تواليا، 

عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

مانويل نوير

وكاالت
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فاز البريطاني لويس هاميلتون ســائق مرســيدس بســباق جائزة الصين الكبرى للمرة السادســة وهو رقم قياســي 
أمــس األحــد لينتــزع صــدارة الترتيــب العــام فــي بطولــة العالم فورمــوال 1 للســيارات من زميلــه الفنلنــدي فالتيري 

بوتاس في السباق رقم 1000 في البطولة.

مركــز  مــن  الســباق  بوتــاس  وبــدأ 
أمــام  تراجــع  لكنــه  المنطلقيــن،  أول 
هاميلتــون بطــل العالــم 5 مــرات في 
المركــز  واحتــل  األول  المنعطــف 
الثاني في النهاية ليحقق مرســيدس 
المركزين األول والثاني للمرة الثالثة 

في ثالثة سباقات هذا الموسم.
ســائق  فيتــل  سيباســتيان  واحتــل 
فيراري المركز الثالث في أول ظهور 
للســائق األلماني على منصة التتويج 
هــذا الموســم بينمــا حقــق الفرنســي 
بييــر جاســلي ســائق رد بــول أســرع 

لفة.
وهــذا االنتصــار هــو 75 فــي مســيرة 
هاميلتــون والثاني علــى التوالي بعد 
فــوزه فــي البحريــن قبــل أســبوعين 

بمساعدة الحظ.
وقــال الســائق البريطانــي الــذي فــاز 
أيضا بالســباق رقم 900 في البحرين 
األول  بالمركزيــن  ”الفــوز   2014 فــي 
والثانــي فــي ســباق الجائــزة الكبــرى 
خاصــا.  مذاقــا  يحمــل   1000 رقــم 
البدايــة كانت مفتــاح االنتصار اليوم 
ســطرنا  وبعدهــا  الفــارق  وصنعــت 

تاريخا“.
وأصبــح هاميلتون اآلن على بعد 16 
انتصــارا مــن معادلــة الرقم القياســي 
شــوماخر  مايــكل  باســم  المســجل 

والبالغ 91 فوزا.
ويملــك هاميلتــون 68 نقطــة مقابــل 
62 لزميلــه بوتاس بينما يأتي ماكس 
فرســتابن ســائق رد بول ثالثا برصيد 

39 نقطة.
يتفــوق  الصانعيــن  بطولــة  وفــي 
مرســيدس بالفعــل بفــارق 57 نقطــة 

على فيراري الثاني.

وكاالت

هاميلتون يتوج بجائزة الصين

لويس هاميلتون

فابيــو  اإليطالــي  المــدرب  يقــول 
الحالــي  مدريــد  ريــال  إن  كابيلــو 
فقــد أفضليــة التقــدم بهدف على المنافســين قبل أن تبدأ المبــاراة عندما كان 
يتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كانت دفاعات الفرق تهابه 
وترتعــد منــه، إذ برحيــل الدون عــاد ريال مدريد لوضعيــة )0-0(. لذلك أصبح 

يخسر ولم تعد تخشاه الخصوم! انتهى.
 الجميــع كان يتوقــع أن يعانــي ريــال مدريــد بعــد خــروج رونالــدو إال رئيــس 
النــادي فلورنتينــو بيريــز الــذي كان يؤمــن أن فريقــه كان قــادرا علــى العطاء 
حتــى مــن دون ابــن ماديــرا؛ نظــرا لمــا يتمتع بــه الفريــق بالعديد من األســماء 
الالمعــة.. دون أن يضــع في الحســبان أن رونالدو من طينــة الالعبين القالئل 

الذين يصعب تعويضهم حتى ولو طال األمد!
 مراهنة بيريز المتهورة ربما كانت ســتنجح أو على األقل كانت ســتبقى في 
طور النجاح لو اســتمر معظم نجوم الفريق وأعمدته في تقديم مســتوياتهم 
المعهودة التي قدموها في المواســم الســابقة عندنا تمكنوا من تحقيق أربعة 
ألقــاب لــدوري األبطــال والفــوز ببطولــة الــدوري بعــد غيــاٍب لســنوات، بيد أن 
العديــد مــن نجــوم الفريــق خذلــوا بيريز، ولــم يظهــروا بالشــكل المأمول مثل 
راموس، مارســيلو، كروس وغاريث بيل. وهذا ما جعل الفريق الملكي يظهر 
بشكل متواضع للغاية ويقدم موسما كارثيا من دون تحقيق أي لقب أو على 

األقل المنافسة على األلقاب كما جرت العادة.
 فلورنتينــو بيريــز بــدأ اولــى خطواتــه التصحيحيــة إلعــادة ريــال مدريد إلى 
المســار الصحيح عبر إعادة الشــراكة مع المدرب الســابق الفرنسي زين الدين 
زيــدان علــى أن يقــوم بيريــز الحقــا بالدخــول إلى ســوق االنتقــاالت بكل قوة 
من أجل إحداث ثورة كبيرة في الفريق وذلك بالتعاقد مع أربعة إلى خمســة 
العبيــن “ســوبر”، فــي الوقت الذي ســيتخلص فيه من مجموعــة من الالعبين 

مثل بيل وكروس، وغيرهم.
 وأن اكتملت ثورة بيريز بنجاح، فإن ريال مدريد بكل تأكيد سيكون مختلفا 

الموسم القادم، وربما يعود للتربع على العرش مجددا.

)0-0(.. معاناة ريال 
مدريد الحقيقية!

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي

ضربـــــــة موجعــــــة
تحوم شــكوك بشــأن مشــاركة فرينكي دي يونج العب وســط أياكس أمســتردام في مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس بعد خروجه 

مصابا عقب مرور 22 دقيقة فقط من مواجهة في الدوري الهولندي أمام اكسلسيور. 

وقــال ايريــك تــن هاج مــدرب أياكس إن مــن المبكر 
جدا تحديد ما إذا كان دي يونج سيغيب عن مباراة 
يوفنتــوس فــي تورينــو والتــي ســيدخلها أياكــس؛ 
بهــدف تصحيــح األوضــاع بعــد تعادلــه علــى أرضــه 

ذهابا 1-1 يوم األربعاء الماضي.
وقــدم دي يونــج، الــذي ســينتقل إلــى برشــلونة فــي 
مبــاراة  فــي  الفتــا  الجــاري، عرضــا  الموســم  نهايــة 

الذهاب في أمستردام.
لكنــه أصيــب فــي الشــوط األول مــن االنتصــار 6-2 
على اكسلســيور وخرج وهو يمســك عضالت فخذه 

الخلفية.
وأبلغ تن هاج الصحافيين بعدها ”شــعر بمشــكلة في 
عضــالت الفخــذ الخلفيــة وقررنــا اســتبداله كأجراء 
احتــرازي. كان الفريــق متقدمــا بالفعــل 0-1 ولــذا لم 

نرغب في المجازفة“.
وكان دي يونــج أصيــب أيضــا قبــل مبــاراة الذهــاب 
لكنــه شــارك لمــدة 90 دقيقــة أمــام يوفنتــوس يــوم 

فرينكي دي يونجاألربعاء الماضي.

وكاالت



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أشــاد وزيــر المواصــات واالتصــاالت رئيــس مجلــس إدارة شــركة مطــار البحريــن كمال 
أحمــد، بانتخــاب محمــد يوســف البنفــاح عضــًوا فــي مجلــس إدارة المجلــس الدولــي 
للمطــارات والــذي يمثــل الهيئــة المشــرفة علــى تطويــر السياســات واإلدارة الماليــة عــن 
منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ لمــدة ثــاث ســنوات مالية ابتــداء مــن 2019، وذلك في 
االنتخابــات األخيــرة التــي أجرتهــا الجمعيــة العامــة للمجلــس الدولــي للمطــارات أثنــاء 

االجتماع الدوري الذي انعقد في مدينة هونج كونج.

وبهــذا التعيين يكون البنفالح أول بحريني 
يصــل إلــى هــذا المنصــب الدولــي المرمــوق 
والمتخصــص لينضــم بذلك إلــى زمالئه في 
الشــركة ممن يشــغلون مناصب فــي اللجان 
ذلــك  فــي  بمــا  للمجلــس،  التابعــة  الدوليــة 
نائــب رئيس تقنية المعلومــات واالتصاالت 
فــي شــركة مطــار البحريــن الســيدة نجــوى 
عضــو  منصــب  تشــغل  التــي  الرحيــم  عبــد 
اللجنــة الدائمــة لتقنية معلومــات المطارات 
الدولــي  للمجلــس  التابعــة   )WAITSC(
التنفيــذي  الرئيــس  ونائــب  للمطــارات، 
للموارد البشــرية الســيدة هنــد محمود التي 
تحتــل منصب النائــب الثاني لرئيس اللجنة 
البشــرية لمنطقــة آســيا  للمــوارد  اإلقليميــة 

والمحيط الهادئ، ونائب رئيس قسم تنفيذ 
االستراتيجية وتطوير األعمال في الشركة 
الســيدة لينا فرج التــي تحتل منصب عضو 
لمنطقــة  اإلقليميــة  االقتصاديــة  اللجنــة 
آســيا والمحيــط الهــادئ، والمديــر التنفيذي 
لعمليات ســاحة مطــار البحرين الدولي عبد 
الحكيــم الشــيباني الــذي يعمــل فــي اللجنــة 
اإلقليمية للســالمة التشــغيلية لمنطقة آسيا 
والمحيط الهادئ، ومســؤول قســم الشؤون 
الفنيــة والتطوير - متدربي تحليق الســيدة 
دانــا أحمــد غلــوم التــي تعمــل فــي اللجنــة 

البيئية اإلقليمية بالمجلس.
وقــال الوزير “إن هــذه النتيجة ألمر يدعونا 
للفخــر واالعتزاز بتمّيز الكفاءات البحرينية 

وقدرتهــا علــى تبــوء المناصــب الرفيعة في 
يؤكــد  كمــا  عــام،  بشــكل  الدوليــة  المواقــع 
علــى الثقــة الدولية فــي الكــوادر البحرينية 
العاملة في قطاع الطيران بشكل خاص، إذ 
أثبتــت من خالل ما تملكه من خبرة وإدارة 
فــي  المســاهمة  علــى  قدرتهــا  احترافيــة 
تطويــر كافة القطاعــات المرتبطة بالطيران 
وقيادتهــا نحــو التقــدم والتطــور، كمــا يعــد 
دليــاًل دامًغا على إمكانياتهــا غير المحدودة 
فــي قيــادة قطــاع الطيــران نحــو مزيــد من 

النجــاح والتمّيــز، وخيــر مثــال علــى ذلك ما 
حققتــه هــذه القيــادات وكافــة العاملين في 
شــركة مطــار البحرين، إلى جانب الشــركاء 
االســتراتيجيين، مــن إنجــازات كبيــرة فــي 
الدولــي  البحريــن  مطــار  تحديــث  برنامــج 
الجــاري العمل عليــه حالًيا، باإلضافة إلى ما 
تبذلــه مــن جهــود حثيثــة من أجــل االنتهاء 
مــن هــذا المشــروع التنموي الضخــم بنجاح 

وفي الوقت المحدد”.

وزيــــر الـــمـــواصـــات يــشــيــد بــالــكــفــاءات الــبــحــريــنــيــة

ــة بــالــمــمــيــزيــن ــرك ــش ــاء ال ــف ــت الــمــحــمــيــد يــؤكــد اح

تعيين البنفالح بـ “المطارات” مصدر اعتزاز

“باس” تكرم موظفي الشهر

أعلــن مطعــم شيكســبير أنــد كــو اإلعــالن عــن االفتتــاح الرســمي لفرعهــا 
الجديــد بمملكــة البحريــن، حيــث اســتمتع المدعــوون بمراســم االفتتــاح 
التــي تضمنــت عروضــا ترفيهيــة بطابــع أوروبي مــن القرن الثامن عشــر، 
وأطيــب المأكوالت بحفلة شــاي خاصة محاطة بديكــور حديقة ومطعم 

شيكسبير الراقي في الزالق سبرينقز. 
ويشــتهر شيكســبير أنــد كــو فــي المنطقــة بفائــق جــودة مــا يقدمــه مــن 
مأكــوالت ومشــروبات، إضافــًة إلــى خدمــة الزبائــن الممتــازة والديكــور 
المستوحى من العصر الفيكتوري، واللمسات الخاصة والمختلفة في كل 

فرع، مما يخلق طابعا فريدا ومميزا لكل من مواقعه. 
تتضمــن سلســلة مطاعــم شيكســبير أند كــو.، اإلماراتية األصــل، أكثر من 
٥٠ فرعــا في الشــرق األوســط والواليــات المتحدة وتفتتحــه في مملكة 

البحرين شركة رحيم القابضة. 
وقــال الرئيــس التنفيذي للشــركة علــي عبدالرحيــم: “يســرنا افتتاح أول 
فــرع لشيكســبير أند كو في البحرين، حيث تعكــس المأكوالت والديكور 
المستوحى فكرة مميزة وفريدة من نوعها تجمع الرقّي والراحة بطريقة 
كالســيكية وأنيقة. أســعدتنا اســتجابة الزبائن في فترة االفتتاح المبكر، 
كمــا نلتــزم بمواصلــة تقديــم خدماتنــا بأعلــى جــودة وشــديد االهتمــام 
بالضيافــة والقيمــة الممتــازة. ونترقب افتتاح الفــرع الثاني للمطعم، في 

مشروع ذا وارف بمنطقة خليج البحرين خالل العام الجاري”.
يقــع فــرع شيكســبير أند كــو. حاليا في منطقــة الزالق ســبرينقز األخاذة، 
والتي تعم بطيور الفالمينغو، حيث يمكن للزبائن التمتع بمنظر البحيرة 

من الحديقة الخارجية، ثم االســتمتاع بوجبتهم داخل المطعم والكافيه 
األنيــق. باإلضافــة إلــى فخامــة الديكــور، يقدم شيكســبير أند كــو. قائمة 
مختــارة ومتنوعــة مــن األكالت العالمية المحببة، مــن الوجبات الخفيفة 
األطبــاق  أشــهى  وحتــى  المتوســطية،  المشــاركة  وأطبــاق  والمقبــالت، 
األوروبيــة والحلويــات الفاخــرة، المعجنــات والشــوكوالته، إلــى جانــب 
تشــكيلة مختــارة من المشــروبات الحــارة والباردة. تشــمل القائمة شــيئا 
شهيا للتطلع له لكل وجبة، سواء كانت فطورا أو غداًء، أو وجبة الشاي 
أو العشــاء. وتتوفــر تشــكيلة رائعة مــن الحلويات الفرنســية، المعجنات، 
كــو.  أنــد  شــيكبير  مــن  للشــراء  والمارشــملو  الماكارونــز  فــورز،  البتيــت 
باإلضافــة إلــى تشــكيلة مــن الشــوكوالته الفاخــرة المصنوعــة مــن أجــود 

المكونات والمغلفة فرديا بغالف شيكسبير أند كو. المميز.

أشــهر  أحــد  منقوشــة،  شــارع  مطعــم  أعلــن 
عــن  األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  المطاعــم 
مملكــة  فــي  لــه  جديديــن  مطعميــن  افتتــاح 
والرابــع  الثالــث  الفرعيــن  ليصبحــا  البحريــن 

لعالمته التجارية في المملكة.
وتعتبــر شــركة مينــت تريدينــغ بارتنــرز، وهــي 
مجموعة استثمارية للمبيعات بالتجزئة تتركز 

أعمالها في مجال المأكوالت والمشــروبات في 
دول مجلس التعاون الخليجي، صاحبة امتياز 
شارع منقوشة في البحرين، وكانت قد وقعت 
فــي وقــت ســابق علــى اتفاقية امتيــاز لتطوير 
ثمانيــة فــروع جديــدة لمطعم شــارع منقوشــة 
في البحرين وسبعة فروع في المملكة العربية 

السعودية على مدى السنوات العشر القادمة.

واســتهل مطعــم شــارع منقوشــة أعمالــه فــي 
البحريــن العام الماضي بافتتاح مطبخ مركزي 
ويقــدم  الرفــاع.  فــي  التوصيــل  خدمــات  مــع 
والمصمــم  التقليــدي  الشــارع  طعــام  المطعــم 
على الطراز المنزلي، ما أهله الكتســاب شــعبية 
واســعة وافتتــح فرعــه الثاني في بــرج المؤيد 

بضاحية السيف.

١٨ الــــــقــــــرن  مــــــن  أوروبـــــــــــــي  ــم  ــيـ ــمـ ــصـ ــتـ بـ األوســـط ــرق  ــش ال منطقة  ــي  ف الــمــطــاعــم  أشــهــر  أحـــد 

افتتاح مطعم شيكسبير أند كو في الزالق “منقوشة” يفتتح فرعين في الجفير وسار
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اقامــت ادارة مجمــع ســار التجــاري كعادتهــا الســنوية يــوم الصحــة العالمــي 
بالتعــاون مــع فريــق “نبضــة حيــاة االســعافي” مهرجــان “معا لصحــة افضل” 
تحــت رعايــة كريمــة للنائب ممــدوح الصالح، حيث شــهد المهرجــان حضورا 

كثيفا للجمهور وشمل العديد من الفحوصات الطبية 

كالعــالج الطبيعــي والمهنــي والطــب 
واالســنان  الفــم  وصحــة  العــام 
والمســالك البوليــة والصحة النفســية 
وفحص هشاشة العظام واستشارات 
المــرأة  وصحــة  التغذيــة  فــي  طبيــة 

والحامل واالنف واالذن والحنجرة.
االشــعة  قســم  علــى  اشــتمل  كمــا   
والتعريــف  والرياضــة  والصيدلــة 
وشــارك  المتعــدد  التصلــب  بمــرض 
فــي المهرجــان العديــد مــن االطبــاء 

والمستشارين في المجال الطبي.

واشــتملت الفعاليــة علــى العديــد من 
المســابقات من قبل فريق نبض حياة 
وجوائــز مقدمة من ادارة مجمع ســار 

التجاري.
واعربــت مديرة مجمع ســار التجاري 
عميــق  عــن  بوخــوه  حســن  اســمهان 
شكرها للمســاهمين في هذه الفعالية 
ودعمهــم مثل هذه الفعاليات شــاكرة 
الشــراكة  علــى  الطبيــة  الفــرق  كل 
العنايــة  اجــل  مــن  المجتمعيــة 

بالمواطنين والمقيمين.

“سار ” يقيم يوم الصحة العالمي

البحريــن  كرمــت شــركة خدمــات مطــار 
)بــاس( 14 مــن العامليــن فيهــا بمناســبة 

تسميتهم موظف الشهر. 
وبهــذه المناســبة قــال الرئيــس التنفيذي 
ل )بــاس( ســلمان المحميــد “مــن المبــادئ 
الرئيســية لقيم الشــركة واســتراتيجيتها 

هي الحفاوة بالموظفين وتقديرهم”. 
)بــاس(  أن شــركة  إلــى  المحميــد  وأشــار 
تشجع موظفيها عبر إقرار نظام مكافآت 
فاعــل، وذلك مــن خالل اختيــار موظفي 
الشــهر المثاليين، باإلضافــة إلى أصحاب 

المبادرات المبتكرة والمميزة. 
عجــالن،  مريــم  فهــم:  المكرمــون  وأمــا 
ينخــون روميــن، نــواف البلوشــي، علــي 

فيصل، علي عبدالرســول، أريج السلمان، 
محمــد مكــي، إســماعيل غلــوم، محمــود 
محمــد  رضــي،  حســين  ســيد  حســن، 
عبدالرحمــن، علــي عبدالحســين، العمران 

أوهيدوزمان. 
يذكــر أن شــركة خدمــات مطــار البحرين 
 ،1977 العــام  فــي  تأسســت  قــد  “بــاس” 
امتــداد  علــى  حافــالً  ســجالً  وتمتلــك 
40 ســنة مــن العطــاء المتواصــل، وهــي 
األرضّيــة  للخدمــات  الوحيــد  المشــغل 
فــي مطــار البحريــن الدولّي منذ إنشــاءه 
كأول مطــار دولــّي فــي منطقــة الخليــج 
العربيــة. وهــي كذلــك اســم موثــوق فــي 
مــن  معتمــدة  كشــركة  الخدمــات  عالــم 

قبــل برنامــج تدقيــق الســالمة للعمليــات 
األرضّيــة لالتحــاد الدولــّي للنقــل الجوّي. 
وتقدم شــركة “بــاس” عددًا من األنشــطة 
مناولــة  خدمــات  بينهــا:  مــن  التجارّيــة 

التمويــن،  خدمــات  والــركاب،  الطائــرات 
خدمــات هندســة الطائــرات، ومركز باس 
للتدريب الهندسي “بيتك”، باإلضافة إلى 

امتالك وإدارة صاالت المطارات.

االســم  للمجوهــرات”  “الكوهجــي  احتفلــت 
بمملكــة  المجوهــرات  مجــال  فــي  الرائــد 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  البحريــن 
بمناســبة مــرور ثــالث ســنوات علــى افتتاح 
بوتيــك مــودا مــول بمملكــة البحريــن وذلــك 

عبــدهللا  وليــد  بحضــور  أبريــل   10 بتاريــخ 
الكوهجــي وعبدالرحيــم عبــدهللا الكوهجي 
وعــدد كبيــر من الزبائــن والصحافة المحلية 

واألجنبية.
للمجوهــرات  الكوهجــي  أطلقــت  وقــد 

أطقــم  مــن   ”AETERNUS“ مجموعــة 
األعراس والخطوبة احتفاال بهذه المناسبة.

المجموعــة  حــرص  الكوهجــي  وليــد  وأكــد 
علــى تقديــم الجديد والمتميــز دائما في كل 

المناسبات.

بالمواطنيــن  اللــوزي”  دانــات  “شــركة  ترحــب 
الراغبين في االســتفادة مــن البرنامج التمويلي 
“مزايا” لشــراء فلل المشــروع، المتوقع أن تكون 
العــام  الثالــث مــن  الربــع  للتســليم فــي  جاهــزة 
الجاري، وذلك في قاعة خدمات الزبائن بوزارة 

اإلسكان. 
وأشــاد وزير اإلســكان، رئيس مجلس إدارة بنك 
اإلســكان باســم الحمر بتكامــل تقديم الخدمات 
الســكنية مــن الــوزارة وبنــك اإلســكان بالتعاون 
مــع عــدد مــن الشــركات العقاريــة والمؤسســات 
والدعــم  للمســاهمة  تداعــت  التــي  التمويليــة 
مشــيرا  لإلســكان،  الوطنــي  المشــروع  إلنجــاز 
الوزير الحمر إلى “أن هذا المشروع هو من ثمار 
الشــراكات التــي تســارعت فــي اآلونــة األخيــرة 
بيــن القطاعين العام والخاص إلقامة المشــاريع 
العقاريــة التــي توّفــر الخيــارات الالئقــة للســكن 

وإتاحتها بأسعار مناسبة لألسر البحرينية”.
لفلــل  المرتقبيــن  المــالك  الشــركة  وتســتقبل 

المشروع في جناحها المجهز بفريق مّطلع على 
تفاصيــل المشــروع كافــة الــذي يضــم 303 مــن 
الفلــل مختلفــة األحجــام والتصاميــم الداخليــة 
الخارجيــة، وذلــك خــالل ســاعات  والواجهــات 
الشــركة  جنــاح  فــي  ويتوّفــر  بالــوزارة.  العمــل 
مطويــات وكتيبــات حــول المشــروع الواقع في 

منطقة اللوزي بمدينة حمد.
 كما يســتعد فريق تســويق فلــل “دانات اللوزي” 
المتاحــة  التمويــل  خيــارات  وتوضيــح  لشــرح 
أمــام المواطنيــن والتــي تقدمهــا 5 مــن البنــوك 
أبرمــت  التــي  الرائــدة  المحليــة  اإلســالمية 
اتفاقات مع شــركة دانات اللوزي لتمويل شــراء 
الفلــل مــن جانــب المواطنيــن المســتفيدين مــن 
مصــرف  هــي  البنــوك  وهــذه  “مزايــا”.  برنامــج 
السالم، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين 
اإلسالمي، إضافة إلى بنك اإلثمار وبنك البركة. 
بأســعار  الفلــل  هــذه  تملــك  أولويــة  وســتمنح 
مناســبة ابتداء من 110 آالف دينار، للمواطنين 

على قائمة وزارة اإلسكان، وبعد استيفاء جميع 
طلبات هذه الفئة، سيفتح باب التملك باألسعار 

ذاتها لجميع المواطنين الراغبين في ذلك. 
ويقــول المديــر العــام لشــركة عقــارات اإلســكان 
التابعــة لـــ “بنك اإلســكان”، والتــي تتولى اإلدارة 
الفنية للمشروع المهندس إياد عبيد: “المشروع 
الفلــل  مــن  متنوعــة  بخيــارات  تشــكيلة  يضــم 
التــي صممــت وفــق أفضــل المعاييــر الهندســية 
وروعيــت فيها خصوصيــة المتطلبات العصرية 
التــي تأمــل األســر الحديثــة فــي توفرهــا فــي 

المسكن”.
وتضم جميع فلل المشروع 4 غرف نوم، أحدها 
رئيســة مــزودة بحمام متصــل، ومجلس وصالة 
داخلــي  أحدهمــا  ومطبخيــن  العائلــي  للتجّمــع 
واآلخر خارجي، وثالثة حمامات، وكراج يتســع 
المنــزل  لعاملــة  إلــى غرفــة  لســيارتين، إضافــة 
مــزودة بحمــام متصل. كما أن جميع الفلل شــبه 

مشطبة.

ــول ــودا مـ ــك مـ ــاح بوتيـ ــى افتتـ ــوام علـ ــرور 3 أعـ ديــنــارلمـ آالف   110 ــن  م ابـــتـــداء  مــنــاســبــة  ــار  ــع أس

”AETERNUS“ التقديم لطلبات”دانات اللوزي” في “اإلسكان”الكوهجي للمجوهرات تطلق مجموعة

كمال أحمدمحمد البنفالح
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يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكبيرة. 

تحول أي أمر تبادر إليه إلى نجاح وانتصار.

ال تتهّور في اتخاذ قرار أو توقيع عقد.

حذار المشكالت العائلية، أنت تشعر بضغوط.

أنت مدعو هذا اليوم إلى االستقرار.

تغضب بسبب وضع  أو مادي وتفقد السيطرة.
 

ال ترِم نفسك في مشاريع مجهولة النتيجة.

يحمل هذا اليوم بشرى ساّرة، ويكون مناسبا.

ُتتاح لك فرصة لها عالقة بما أنجزت. 

قم بإدخال طعام مغذ على الئحة مطبخك.

مصالحات وأعمال خاّلقة واتصاالت مثمرة.

تكون بحاجة إلى دعم يخفف عنك الضغوط.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

15 أبريل

 1865
اغتيال الرئيس األميركي  

أبراهام لينكون 
برصاصة أطلقها 

عليه جون 
ويلكس بوث 

في “مسرح 
نورد” في واشنطن، 

حيث كان يشاهد مع 
زوجته عرضا مسرحيا.

كشفت هند البحرينية 
أنها ستغني شارة مسلسل 
“عذراء”، وكتبت هند على 
حسابها الخاص على احد 

مواقع التواصل االجتماعي: 
“من بيروت أضع صوتي 

على مقدمة مسلسل 
العذراء.. رمضان 2019”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تــقــديــم أفــكــار تــجــريــديــة عــالــيــة فــي أشــكــال مجدة

ضمـــن الجلســـة الثانيـــة من منتـــدى المهرجان المســـرحي األول

ختام مهرجان البحرين المسرحي األول

استعراض المسرح البحريني بإطار فكري وتاريخي

بعــد أســبوع حافــل باألعمــال المســرحية المتميــزة، تختتــم 
يوم اإلثنين 15 أبريل فعاليات مهرجان البحرين المســرحي 
االول الــذي أقيــم برعايــة رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثــار الشــيخة مي بنــت محمد آل خليفــة، وضمن مبادرة 
كريمــة مــن جانــب صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان 
بن محمد القاســمي، عضو المجلس األعلى التحاد اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، حاكــم الشــارقة، الرئيــس األعلــى للهيئــة 
العربيــة للمســرح بالتعــاون مــع اتحاد جمعيات المســرحيين 
البحرينييــن، بمشــاركة عــروض محليــة للمســارح األهليــة ، 
أوال، الصواري، جلجامش، الريف، البيادر، حيث ســيتم في 
الحفــل الختامــي عرض نتاج ورشــة الســينوغرافيا وتكريم 
المشــاركين والرعــاة وبيــان لجنــة التحكيم واعــان النتائج 

ومن ثم توزيع ا الجوائز التالية:

- جائــزة الهيئــة العربية للمســرح ألفضل ممثــل )دور أول(: ) 
1500( دوالر.

- جائــزة الهيئــة العربيــة للمســرح ألفضل ممثــل )دور ثان(: ) 
1500( دوالر.

- جائــزة الهيئــة العربية للمســرح ألفضل ممثلــة )دور أول(: ) 
1500( دوالر.

- جائــزة الهيئــة العربية للمســرح ألفضل ممثلــة )دور ثان(: ) 
1500( دوالر.

- جائــزة الهيئــة العربيــة للمســرح ألفضــل لتأليف موســيقي 
ومؤثرات صوتية: ) 1000( دوالر.

 ( ســينوغرافيا:  للمســرح ألفضــل  العربيــة  الهيئــة  - جائــزة 
1000( دوالر.

- جائــزة الهيئــة العربيــة للمســرح ألفضــل تأليــف مســرحي 

محلي: ) 1500( دوالر.
- جائــزة الهيئــة العربيــة للمســرح ألفضــل إخــراج: ) 1500( 

دوالر.
- جائــزة الهيئــة العربيــة للمســرح ألفضل عرض مســرحي: ) 

5000( دوالر.
وشــهدت الــدورة األولــى مــن المهرجــان 5 عــروض يمكننــا 
القــول إنهــا عالجــت مواقف يمكــن إدراجها تحت مشــكات 
جزئيــة، ناهيــك علــى أن المخرجيــن تمردوا علــى الطريقية 
التقليديــة فــي تقديــم المشــاهد مشــهدا بعــد اآلخــر، ومــن 
الماحــظ وهــذا تقديــر شــخصي أن جميــع األعمــال التــي 
قدمت ارتبطت بشــكل معين من أشكال التجديد، وبعضهم 
برع في تقديم األفكار التجريدية العالية في أشكال مجدة.

انعقــدت الجلســة الثانيــة مــن المنتــدى الفكــري 
عــام”  مئــة  فــي  البحرينــي  المســرح  “بانورامــا 
بمركــز الفنون ضمــن فعاليات مهرجان البحرين 
المســرحي األول، بإدارة محمد حميد الســلمان، 
واســتكملت الجلسة نقاشا قدم في أوراق عمل 
معنونــة بـــ “آفــاق األطــر الفكريــة فــي مســيرة 
“توظيــف  نجــم،  لراشــد  البحرينــي”  المســرح 
البحرينــي”  المســرح  فــي  الشــعبي  المــوروث 
لعبــاس القصــاب، و”تأمات جديــدة في مئوية 
“للناقــدة  البحرينــي  للمســرح  القديمــة  األوراق 

زهراء المنصور”.
وتحدث راشد نجم عن بدايات تشّكل المسرح 

البحرينــي مــن خال المدارس على يد أســاتذة 
عرب رســخوا ثقافة المسرح، متطرقا إلى مدى 
تقبل المجتمع البحريني المسرح واإلقبال الذي 
تمخــض عــن ممارســته فــي المــدارس، والــذي 
شــجع فناني المســرح على التمثيل في مسارح 
خــارج  عروضهــم  وتقديــم  األهليــة،  األنديــة 
إطارهــا. وتنــاول نجــم المامــح الفكريــة لــكل 

مرحلة من مراحل مسيرة المسرح البحريني.
وتناولت الناقدة المنصور  ستة مامح للحركة 
وحتــى  بداياتهــا  منــذ  البحرينيــة  المســرحية 
المســرحية  الظواهــر  وهــي  الفعلــي،  تبلورهــا 
فــي  المســرح  نشــأة  البحريــن،  فــي  الشــعبية 

البحرين، شــكل المســرح المؤسســاتي، المسرح 
والجمهور، المسرح التجريبي في البحريني

أمــا عبــاس القصــاب، فناقــش بدايــات توظيف 
المــوروث الشــعبي فــي المســرح البحرينــي في 

الوقفات أو االسكتشات التمثيلية القصيرة في 
العروض المسرحية 

عرض عود ثقاب

الجلسة الثانية من المنتدى

الضوء معبرا بألوانه عن أفكار الشخصيات نورة عيد في مشهد من مطر صيف

نشــرت الفنانــة البحرينيــة زينــب غــازي مقطعــًا مصــورًا علــى حســابها 
مسلســالت  فــي  مشــاركتها  فيــه  توضــح  انســتغرام،  علــى  الشــخصي 
الســعودية لشــهر رمضان 2019 اســتعدادًا لعرضه في السباق الرمضاني 
لهــذا العــام عبــر قنــاة الســعودية sbc الجديــدة بــإدارة اإلعالمــي داوود 

الشريان.

الكاتــب  الفيديــو  شــاركها  وقــد 
الكنــدري، حيــث بــدأ يتحــدث عــن 
 ”2 حالــة  “حالتنــا  المسلســل  اســم 
الحلقــة  كاتــب  أنــا  طبعــًا  وقــال:” 
واصريــت تكــون فيها زينــب غازي، 
اســمها شــنو؟ لتــرد زينــب بالقــول: 
“حلقة المليون مفترس في رمضان 

رح افترسكم”.

والــذي   2 حالــة  حالتنــا  مسلســل 
تشــارك فيــه زينب غازي هــو عبارة 
عــن حلقــات منفصلــة، وكل حلقــة 
قصــة ومضمــون مختلــف، ويضــم 
مجموعــة مــن الفنانين الســعوديين 
منهــم: خالــد الفــراج، مــروة محمــد، 
المســيلي  بنــدر  الغامــدي،  مريــم 

وغيرهم.

زينب غازي في “حالتنا حالة”
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 1912
 غرق السفينة آر إم إس تيتانيك بعد اصطدامها بجبل جليدي. 

 1929
 افتتاح أول مركز تسوق في محطة قطار وهو مركز تسوق هانكيو.

 1955
 افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز.

 1958
 انعقاد مؤتمر أكرا والذي عقد بناء على مجهودات رئيس غانا كوامي.

 1961
 بدء الهجوم األميركي على مطارات كوبا خال غزو خليج الخنازير.

22

تشــارك الممثلة البحرينية نور خالد الشيخ في بطولة مسلسل 
“ما أدراك ما أمي” تأليف فهد دوحان وإخراج حسين الحليبي، 
ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين بينهم إلهام 
الفضالة، هنادي الكندري، حســين المهدي، يعقوب عبدالله، 
رتــاج العلي، شــهد عبدالله، رندا حجاج، ناصــر عباس، محمد 

العجيمي، شــيالء سبت، هيا الشــعيبي، شهد الكندري، شهاب 
حاجيــه، فاطمة الصفي وعدد من األســماء األخــرى. ومن المقرر 

عرض المسلسل في شهر رمضان.

أطلــق الفنــان راغــب عالمــة خدمــة “غني مــع راغــب” التي 
تتيح لجمهــوره معرفــة كل أخباره بالصــور والفيديوهات 
الحصريــة، حتى قبل نشــرها على حســاباته الشــخصية 
بمواقع التواصل االجتماعــي، وذلك خالل مؤتمر صحافي 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
م الشكر  وأعرب راغب عن سعادته بوجوده في المؤتمر، وقدَّ

م أيضا الشــكر  لهم على دعمهم الدائم له في مشــواره، كما قدَّ
لشركة أورنج مصر وشركة أربو بالس على إطالق تلك الخدمة.

نعى الفنان أحمد حلمي، الفنــان محمود الجندي الذي وافته 
المنيــة عن عمــر ناهز 74 عاًمــا، بأحد مستشــفيات مدينة 
الســادس مــن أكتوبر. ونشــر “حلمــي”، صــورة لمحمود 
الجندي عبر حسابه الشخصي بـ “إنستجرام”، وعلق عليها 
قائــال: “إنا لله وإنــا إليه راجعــون، اللهم ارحمــه واغفر له 

وادخله فسيح جناتك، وداعا استاذ محمود”.
وكان الفنان محمود الجندي أصيــب بأزمة مرضية خالل األيام 

القليلة الماضية، وتم نقله ألحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

نعي أحمد حلميغني مع راغبما أدراك ما أمي

أسامة الماجد

زهراء غريب
اللجنة اإلعالمية بالمهرجان



برامج ثقافية وفنية في ثقافة وفنون الدمام

كرمت النجمة السمراء بيونسي قبل أيام بجائزة “فانغارد”  «
الموسيقية، ورغم المناسبة السعيدة، لكن المطربة األميركية انهارت 

من البكاء امام الصحفيين والمصورين، مستذكرة عمها الراحل، 
الذي وصفت وفاته بأنها “إحدى أكثر التجارب المؤلمة في حياتها”. 
ووصفت بيونسي عمها في كلمة تكريمها بـ”أروع رجل قابلته على 

اإلطالق”.

من منطلق التنوع الثقافي والفني والتوجه لجميع فئات ومجاالت الثقافة والفنون، قدمت جمعية الثقافة 
والفنــون فــي الدمــام العديــد مــن البرامج الفنية والثقافية خالل األســبوع الحالي مــن ابريل 2019، حيث 
قدمــت لجنة الموســيقى مســاء الســبت الماضــي الريســتال الثاني مع البيانــو بعنوان”من الشــرق والغرب” 
قدمها المؤلف الموسيقي محمد قدري سليمان، وشاركه عازف الهارمونيكا الموهوب موسى محمد قدري.

واقامــت لجنــة بيــت الســينما جلســة نقاشــية مــع 
مــن  يلتقــي   ،Jeffrey roth’s األمريكــي  المخــرج 
خالهــا مخرجــي األفــام والمهتميــن في الســينما، 
كما يقدم البرنامج الثقافي يوم الثاثاء 16 ابريل، 
المســاعد  لألســتاذ  الســيبراني”  “األمــن  محاضــرة 
بقســم الحاســب اآللي بجامعة الملك فهــد للبترول 

والمعادن الدكتور محمد فلمبان.
وتقــدم لجنــة الفنــون التشــكيلية معــرض للفنانــة 
التشــكيلية رقية المتروك يــوم الخميس 18 ابريل، 
وتستعد الجمعية بتدشين مكتبة مخصصة للطفل 
تشــرف عليهــا الدكتــورة صبــاح عيســوي، تتنــاول 
العديــد مــن األنشــطة المختصــة بالقــراءة والكتابة 

المرتبطــة  والفنيــة  الثقافيــة  التفاعليــة  والبرامــج 
بالطفل وبالمراحل السنية المناسبة لهذه األنشطة.

ابريــل تدشــين   25 فــي  الجمعيــة  أيضــا  وتســتعد 
أهــم  أحــد  الفيديــو،  لفــن  شــخصي  معــرض  أول 
تعبيــر  لغــة  الحداثــة، وهــو  بعــد  مــا  فنــون  فــروع 
فنــي معاصــر يعكــس تفاعــل الفنــون والصــورة مع 
أفــكار مــا بعــد الحداثــة، ويزيــد االهتمــام الداخلــي 
والمحلــي بالتعريــف بتجــارب الفنانيــن وتعريفهــم 
على التجارب العربية والعالمية إضافة إلى إطاع 
الكتــاب والنقــاد واإلعاميين علــى البحث في هذا 

النمط الفني.

يذكــر الجمعية دشــنت فــي نهاية ديســمبر الماضي 
ملتقــى الفيديــو ارت الدولــي األول الــذي ضــم 35 
عمــا فنيــا ل18 دولــة، ويعــد أول تجمــع حليجــي 
يضــم هــذا العــدد مــن المتخصصيــن فــي الفيديــو 
ارت.  كمــا يواصــل فــرع الجمعية ومن خال معهد 
ثقــف للتدريــب، تقديــم الــدورات الفنيــة والثقافية 
المتخصصــة حيــث يبــدأ المعهــد فــي قاعتــه فــي 
الجمعيــة دورة “قــوة القصــص البصريــة” للمــدرب 
خالــد الحدبــان، التــي تبــدأ فــي 20 ابريــل، ودورة 
مهارات العزف على آلة العود للمدرب سلمان جهام 

وبدأت في 13 ابريل 2019.
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أعربت التشــكيلية والكاتبة البحرينية مياسة السويدي 
أن الفــن هــو لغة للتعبيــر عن األفكار التــي تؤرقنا، وأنها 
تتنفس عبر اللون والكلمة من خال الفن واإلبداع الذي 
تمارســه فــي أعمالها الفنيــة، جاء ذلك ضمن مشــاركتها 
فــي مهرجــان اللغــة والثقافــة العربيــة )28/ 30 مــارس 
2019( الــذي نظمتــه الجامعة الكاثوليكيــة في “ميانو” 
بإيطاليــا تحــت عنــوان “شــهرزاد خــارج القصــر.. كيــف 
غيــر حضــور المرأة في الفضاء العــام في اللغة واآلداب 
والفنون”، وقدمت الســويدي قراءة في تجربتها الفنية 
تحت عنوان “من شــهرزاد إلــى فضاء الهوية واالبداع”، 
حيث اختصرت الورقة التي قدمتها السويدي مسيرتها 
الفنيــة التــي تزيــد عــن خمســة عشــرة ســنة موضحــة 
بــأن الفــن ليــس تخصصهــا االكاديمــي، إذ إنهــا خريجــة 
بكالريــوس رياضيــات وتحضــر حاليــا رســالة الدكتوراه 
فــي الــذكاء العاطفــي واإلدارة، وأنها لــم تتعلم الفن في 
الجامعــات واألكاديميــات الفنيــة المختصة، بــل تعلمته 
الفنانيــن محليــا  يــد كبــار  بالممارســة والتدريــب علــى 

وعالميا.
وأضافت الســويدي بأن الرســم بــدأ كهواية، ثم تحولت 
تلــك الهوايــة اليــوم إلى ممارســة مهمة تبحــث فيها عن 
الجديد في عالم الفن، ونتج عنها عشــرات المشــاركات 
الســنوية المحلية منها والعالميــة، فقد كان لديها إصرار 
علــى النجــاح بعــد أن رفضــت مشــاركة أعمالهــا لثــاث 
ســنوات علــى التوالــي فــي المعــرض الســنوي للفنــون 
الثقافــة  هيئــة  اشــراف  تحــت  يقــام  الــذي  التشــكيلية 
البحرينية، وقالت “لم يثِن الرفض من عزمي، بل زادني 
إصــرارا علــى تطويــر أعمالــي الفنيــة لترتقــي للعــرض 
مــع أعمــال الفنانيــن المحترفيــن الذيــن تعــادل ســنوات 
خبرتهــم عمــري الفعلــي، حتــى قبلــت مشــاركتي األولى 

العام 2012 وأصبحت تقبل بشكل سنوي”.
ركزت السويدي في حديثها عن المرأة قائلة إن بدايتها 
“كانــت مــن خال المــرأة الحاضــرة في جميــع لوحاتي، 
واألســرة  الــذات  هــي  والوطــن،  والمجتمــع  األم  فهــي 
واألحام التي تتنامى مع األيام، فكانت معظم تجاربي 
األولــى لنســاء بمامــح مختلفــة، غالبــا كانت رؤوســهن 
كبيرة نســبيا لتصف ثقل األفكار التي تشــغلها، تجد أنها 
محشّوة باألرقام والحروف واألحام”، كما تحدثت عن 
تجربة “الباكودـ  الشفرة التعريفية” التي بنت من خالها 
رؤيــة فنيــة جديــدة تامــس الوضــع العالمــي الــذي قام 
بتســليع كل شــيء بمــا فيه المرأة، وكانــت فكرة اللوحة 
الرئيســة أن المرأة ليســت ســلعة لها رقم و”باركود” في 
هــذا العالم الــذي يمثل الخلفية الســوداء المحفورة في 
تلــك اللوحــة التي مــن خالها كنت أعبر عــن ديناميكية 
الوســط االجتماعي، وخطوط عمودية كشفرة التعريف 
أو البــار كــود الــذي يكــون موجــودا علــى جميــع الســلع 

لتكون لوحة لرفض فكرة استهاك اإلنسان.
وتحدثــت الســويدي أيضا عن األعمــال التي تم عرضها 
فــي الجامعــة علــى هامــش المهرجــان بأنهــا جــزء مــن 

البحــث عــن الهويــة مرتبطــة بروايــة الســاعة الخامســة 
قدمــت  حيــث  جورجيــو،  لقســطنطين  والعشــرين 
الســويدي معرضــا فنيا لمجموعة تحمــل عنوان الرواية 
ذاتهــا، وفيلــم وكتــاب فنــي يحكي قصة الرواية بشــكل 
فني تعتبرها الســويدي امتداد لرؤيتها الخاصة مع تلك 
الرواية لتمتزج الفنون ببعض لتطّل بشكل آخر كل مرة.

وتضيــف الســويدي بأنهــا “أيقنــت أن بطــل الروايــة 
“المســجون” ليــس هــو الوحيــد الــذي يحمــل رقما بل 
جميعنــا نحمــل أرقامــا تحــدد هويتنــا منــذ الســاعات 
رقــم  أو  هويــة  رقــم  أكان  ســواء  لوالدتنــا  األولــى 
تلــك  توضــع  الحيــاة،  مــدى  بنــا  يلتصــق  شــخصي 
القصاصــة فــي يــد الوليــد لترافقــه األرقــام فــي كل 

مراحــل حياتــه فتحولــه إلــى مجرد رقــم دون هوية، 
إنه اإلنســان الذي يتشبث بالحلم ويبتعد عن األرقام 
ليبحــث عــن هويته الكامنة في حقيقة لونية، فيعود 
الــى أعماقــه بحثــا عــن ذاتــه الحقيقيــة، وأن الفنــان 
بطبيعتــه الحســية يرفــض تلــك التشــوهات وليــدة 

المجتمع الرقمي.

مياسة السويدي تشارك في الجامعة الكاثوليكية 
ــي إيــطــالــيــا ــا فـ ــي ــاف ــق ــا ث ــان ــرج ــه ــب م ــاح ــص ــي ي ــن ــري ــح مـــعـــرض تــشــكــيــلــي ب

خاص

وحول مشاركتها في هذا الملتقي قالت  «
مياسة السويدي لصحيفة البالد “حين 

تتواجد المرأة العربية عالميا وفي منصات 
الثقافة واإلعالم أحب التركيز علي تمكين 

المرأة في أوطاننا العربية والخليجية 
تحديدا، حيث ال تزال نظرة الغرب للمرأة 

العربية بأنها مقموعة ومظلومة، وهذا ما ال 
أتفق معه شخصيا، فمن وجهة نظري أجد 

أن المرأة الخليجية محظوظة بتلك الفرص 
المتاحة لها من حيث العمل والبروز في 

المجال الفني والثقافي، وال أدعي أنه طريقا 
معبدا بالورد، فهو يحتاج الجهد والعمل، 
وأن الجهات المختصة ال تدخر جهدا في 
الدعم وإبراز اإلصدارات الفنية والثقافية 

 للمرأة.
يذكر بأن السويدي شاركت في الملتقي إلى 
جانب 25 كاتبا ومفكرا وشاعرا على مستوى 

العالم العربي، من بينهم )وزير الثقافة 
المغربي األسبق محمد االشعري، ومي 
التلمساني، وعزت القمحاوي والشعراء 

نوري الجراح، أحمد اليماني، عماد فؤاد(، 
كما تضمن المؤتمر أكثر من عشر جلسات 

مركزة حضرها طالب قسم اللغة العربية 
في الجامعة، وعدد كبير من األكاديميين 

والمهتمين في ميالنو، وفي ختام المهرجان 
تم تكريم وزيرة الثقافة المصرية إيناس 

عبدالدايم، بحضور السفير اإلماراتي، ورئيس 
هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض 
العامري، وعميد كلية اآلداب واللغات 

األجنبية في الجامعة جوفاني جوبر.

تمكين المرأة في الخليج

خاص
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“نصيحة” للشباب من أغنى رجل صيني
وصف أغنى رجل في الصين، جاك ما، ســاعات العمل الطويلة في الشــركات التقنية بأنها تعد “نعمة كبيرة” بالنســبة للموظفين والعمال 

الشباب صغار السن، داعًيا هؤالء لحمد النعمة التي يتمتعون بها.

ودافــع مؤســس موقــع “علــي بابــا” عن نظــام العمل الخاص بالشــركة 
والقائــم علــى 12 ســاعة عمــل فــي 6 أيــام باألســبوع، مــن الســاعة 

التاسعة صباًحا وحتى التاسعة مساء.
وجــاء كالم مــا خالل جلســة عمــل ناقش خاللها “التــوازن بين العمل 
والحيــاة” بالنســبة للعمــال والموظفين فــي ميدان الشــركات التقنية 

الصينية.
وتحــدث مــا فــي خطــاب لموظفيــه قائــالً: “أرى بأن العمــل لمثل هذه 
الســاعات الطويلــة نعمــة كبيــرة”، وتســاءل بالقــول: “إذا لــم تعمــل 
وأنــت فــي شــبابك ســاعات طويلــة فمتى ســتكون قادًرا علــى العمل 
وفــق برنامج شــبيه بمــا نتبعه؟”، وفق ما نقلــت صحيفة “ديلي ميل” 

البريطانية.
وأضــاف: “الجميــع يريــد النجــاح والتمتع بحيــاة طيبــة، ولكن دعني 
أســأل هؤالء كيف يمكنكم تحقيق ذلك دون بذل جهد جبار وقضاء 

ساعات طويلة في العمل”.
ودعــا العمــال إلــى حمــد النعمــة التي يتمتعــون بها، مشــيًرا إلى مرور 
صناعــة التكنولوجيــا بظروف صعبة، وتناقص فــرص العمل في هذا 

المضمار، وتدني العائدات التي كانت المؤسسات تجنيها.
واختتــم حديثــه بالقــول: “أعــد نفســي محظوًظــا وال أشــعر باألســف 

ا، ولن أغّير هذا الجزء من نمط حياتي”. للعمل 12 ساعة يوميًّ

التواصــل  مواقــع  شــهدتها  احتجاجــات  بعــد  مــا  تصريــح  ويأتــي 
االجتماعــي مــن قبل عمال صينييــن على السياســات المفرطة، التي 

تطبقها بعض الشركات في مجال ساعات العمل.
وكان نشطاء قد أطلقوا هذا الشهر مشروعا بعنوان ICU.996، وضع 
فيه عاملون بقطاع التقنية “علي بابا” على رأس الشركات التي توفر 

“ظروف عمل سيئة”.

فــي  علمــاء  مــن  دولــي  فريــق  كشــف 
الصيــن وبريطانيا أن استنشــاق دخان 
النــار ال يقــل خطــورة مــن التدخين، إذ 
قــد يســبب في تطــور االلتهــاب الرئوي 
بحســب  والســل  والســرطان  والربــو 

.”ATS Journals ”مجلة
ونشــرت نتائــج دراســة حديثــة تشــير 
إلــى أن خطورة هذا الدخان تزداد عند 
شــوي اللحــوم وغيرها على النــار، وقد 
يكون الدخان ســبًبا في تطور عدد من 

األمراض الخطيرة في آن واحد.
وتابعت الدراسة الحالة الصحية ألكثر 
مــن 300 ألــف مواطن صينــي، من غير 
المدخنين أعمارهم 79-30 ســنة، كانوا 
أصحاء تماًما عند بداية هذه الدراسة.

وتوفي من المشاركين خالل  «
الدراسة التي استمرت تسع 

سنوات، 20 ألف شخص 
بسبب السرطان وأمراض 

الرئة المستعصية أو نقلوا إلى 
المستشفيات.

 دخان الشواء 
 ال يقل خطورة 

من التدخين
طرحت امرأة أميركية تدعى، نانسي كيدو، مدينة صغيرة تملكها في صحراء نيفادا للبيع، 

مقابل 8 ماليين دوالر فقط.

وأوضحت كيدو أن هذه المدينة الصغير التي 
تبلــغ مســاحتها 113 كيلومتــًرا مربًعــا، كانــت 
عبارة عن مطار مهجور، اشترته هي وزوجها 
مــن الحكومــة عــام 1965، وأرادا إحياءه من 
جديد. وبعد مدة، حفر الزوجان آبار مياه في 
األرض التــي اشــترياها، وبــدآ ببنــاء المرافــق 
لتتحــول  الطــرق،  وتعبيــد  المتاجــر  وبعــض 

ــا إلــى مدينــة صغيــرة أطلقا  أرضهمــا تدريجيًّ
مختصــر  اســم  وهــو   ،”Cal-Nev-Ari“ عليهــا 
يجمــع أول حروف أســماء واليــات كولورادو 
ونيفــادا وأريزونــا. واليــوم وبعــد أن أصبحت 
ومنطقــة  للكثيريــن،  مســكنًا  المدينــة  هــذه 
ســياحية تضم المطاعــم والفنادق والمحالت 

التجارية، قررت مالكتها أن تبيعها.

ذكــرت دراســات حديثــة، أن حليــب األم يحتــوي علــى فوائــد عاليــة لجميع األعمــار، وليس 
لألطفال الرضع فقط.

نقلتهــا صحيفــة  التــي  الدراســة  وأوضحــت 
األوليغوســاكاريدي،  مــادة  أن  “إندبندينــت” 
وهــي ثالــث أعلى مكون فــي حليب األمهات 
بعــد الالكتــوز والدهون، ال تحتــاج إلى هضم 
وتصل مباشرة إلى القولون حيث تعمل على 

تغذية البكتيريا المفيدة.
عــالج  علــى  البالغيــن  المــادة  تلــك  وتســاعد 
أمــراض مثل الشــيخوخة والقولون العصبي 

والحساسية، بحسب أبحاث شركة سيميالك 
أبــوت المتخصصــة فــي  منتجــات الحليــب 
“إندبندينــت”،  صحيفــة  وبحســب  المصنــع. 
أظهــرت الدراســات أن هذه الفوائــد قد تمتد 
إلــى أشــخاص مــن جميــع األعمــار، وخاصــة 
)البكتيريــا  البروبيوتيــك  عــن  الباحثيــن 
الجيــدة( التــي يمكن أن تســاعد فــي الحفاظ 

على صحة جسم اإلنسان.

مدينة أميركية للبيع بـ 8 ماليين دوالر

فوائد “مذهلة” لحليب األمهات.. ولكن للكبار

الحسناء الروسية ألينا سانكو، تتوج بلقب ملكة 
جمال روسيا للعام 2019 في مسابقة أقيمت 

بضواحي العاصمة موسكو.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فيهم األنساب

شــارع  عــن  فيديــو  تقريــر  حقــق 
معــدل  أعلــى  بالمحــرق  المصرييــن 
تفاعــل مــن حيــث عــدد المشــاهدات 
علــى إنســتغرام “البالد” أمــس. وقال 
“فيهــم   @Farshy_trab المســتخدم 
أخوال وأعمام عيالنا وفيهم األنساب 
الخيــر  فيهــم  ومــازال  أهــل،  يعنــي 
nad-  لألمة”، فيما وصف المستخدم
بالعشــوائي،  الوضــع   @er_bahrain
الديــن  جمــال  شــارعي  فــي  الســيما 

األفغاني وعبدالرحمن الفاضل.

تعرضت أكبــر مواقع التواصل االجتماعي 
التابعة لشــركة “فيســبوك”، بمــا فيها موقع 
الشــركة نفســه، لعطل فني مفاجئ أوقفها 

عن العمل، أمس األحد، لعدة ساعات.
وتوقفــت مواقــع “فيســبوك” و”إنســتغرام” 
و”واتساب” عن العمل في مناطق مختلفة 
حــول  الشــكاوى  وانهالــت  العالــم،  مــن 

الموضوع على موقع “تويتر”.
وتعرضــت أوروبا للضرر األكبر من العطل، 
تعطــل  ألماكــن  خريطــة  أشــارت  حيــث 
المواقــع جغرافيــا، إلــى توقفهــا عــن العمل 
فــي بريطانيــا ومناطق من فرنســا، وبعض 
أرجــاء إيطاليــا واليونــان ودول أخرى في 
أوروبــا، إضافة لجنوب آســيا ومناطق في 

الشرق األوسط.

كما أكد عدد من المستخدمين  «
أنهم لم يستطيعوا الدخول 

لتطبيق “فيسبوك ماسنجر” 
للدردشة من على حواسبهم 

الشخصية.

أجــرت أكبــر طائــرة فــي العالــم، أول 
واليــة  فــي  الســبت،  يــوم  لهــا،  رحلــة 
تراهــن  فيمــا  األميركيــة،  كاليفورنيــا 
الشــركة التــي تولــت الصنــع أن تعــزز 
موقعهــا فــي ســوق المركبــات الجوية 

الخاصة.
صنعتهــا  التــي  الطائــرة،  وحلقــت 
شــركة “ســتارتوالونش سيستمز”، في 
صحــراء موهافــي، جنوبــي الواليــات 

المتحدة.
وتعتبر الطائرة التي أطلق عليها اســم 
“روك” األكبــر علــى اإلطالق ألن طولها 
يضاهــي طــول ملعــب لكــرة القدم في 
الواليات المتحدة، وتم تزويد المركبة 

بست محركات.

وبعد تمكنها من اإلقالع بشكل  «
ناجح، استطاعت الطائرة البقاء 
في الجو لمدة تزيد عن ساعتين 

ثم هبطت في قاعدة موهافي 
الجوية وسط تصفيق واحتفال 

من مئات األشخاص.

عطل عالمي مفاجئ 
يضرب “السوشيال 

ميديا” لساعات

أضخم طائرة 
 بالعالم تحلق 

ألول مرة
بعــد ســنوات مــن عمليات التجميــل، وإنفاق آالف الدوالرات، حولت امرأة روســية في 

الـ32 من عمرها، نفسها إلى “باربي” حية، وذلك بسبب هوسها بتلك الدمية.

ألــف   160 نحــو  توزوفــا  تاتيانــا  وأنفقــت 
دوالر فــي إطار ســعيها للتحول إلى باربي، 
ولشــراء المئــات مــن الدمــى لتشــكيل أكبر 

مجموعة من دمى الباربي في العالم.
أي  تملــك  ال  أنهــا  توزوفــا  وأوضحــت 
صداقــات، ألنهــا “ال تملــك الوقــت لذلــك”، 

كون حياتها كلها تتمحور حول “باربي”.

وقالــت إن زوجهــا، الــذي يعمــل طبيًبــا، هو 
صديقهــا الوحيــد، إلــى جانــب ابنهــا الــذي 
يبلــغ مــن العمــر 11 عاًما. وأشــارت توزوفا 
عمليــات  إلــى  باللجــوء  بــدأت  أنهــا  إلــى 
التجميــل بعد إنجابها طفلها، وتحرص منذ 
ذلــك الحيــن الظهور دوًما بمظهر باربي من 

خالل مساحيق التجميل والشعر األشقر.

روسية تحّول نفسها لباربي.. وترفض صداقة البشر

رفضت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الظهور في أحد البرامج 
الحوارية التابعة لقناة قطرية، والمذاعة خالل شهر رمضان. وبحسب 

موقع “القاهرة 24”، فقد رفضت شيرين أن تحل ضيفة في برنامج “توأم 
روحي”، من تقديم اإلعالمي اللبناني، نيشان، على قناة “بي إن” القطرية.
وأوضحت شيرين عبد سبب رفضها للظهور على قناة “بي إن” القطرية، 
ا واحتراًما لبلدها، على  التي وصفتها بـ المعادية لسياسة بلدها، وذلك حبًّ

الرغم من عرض عليها 300 ألف دوالر. تستغل توزوفا شكلها في العمل، إذ تشارك في فعاليات وجلسات تصوير بصفتها “باربي 
الحقيقية”.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  دعنــا قارئــي الكريــم وقبــل عــرض الموقف أمامــك ومن أجل تنشــيط الذاكرة أن نعــّرف مفهوم لغة
الجســد، فهــي كمــا تقــول المصــادر اإلداريــة “نوع مــن التواصل غيــر اللفظي يتم التعبيــر من خالله 
عــن األفــكار والمواقف والنوايا والشــعور بواســطة ســلوك بدنــي مثل مالمح الوجه ووضع الجســد 

واإلشارة واإليماءات وحركات وتعابير العيون”.
Û  واآلن، ســيدي القــارئ إليــك هــذا الموقــف الذي يعكــس مدى تأثير لغة الجســد لــدى المتحدث وهو

الطبيب على المستمع وهو المريض.
Û  كنــا أنــا والصديــق الذي كنت مرافًقا لــه في رحلة العالج الطويلة في بلد الضباب في انتظار نتيجة

الفحوصات والقرار األخير بالنسبة لنوع العالج. وفي الوقت المحدد دخل الطبيب غرفة االنتظار 
ودعانا إلى عيادته بنفسه رغم وجود أكثر من سكرتيرة ومساعد إال أنه يبدو أن هذا عرف لديهم.

Û  بعــد مقدمــة قصيــرة كان موضوعهــا الطقــس والحيــاة الطالبيــة فــي بريطانيــا فــي الماضــي انتقل
الحديــث إلــى حال المريض. وبذات مســتوى نبرات الصــوت والمالمح أخبرنا الطبيب بأن الصديق 

مصاب بأحد األمراض المزمنة وأخذ يتحدث عن العالج.
Û  يقــول عالــم اإلدارة بيتــر دراكــر “أهــم شــيء في التواصل هو االســتماع إلــى ما لم يتــم قوله”. هذا

مــا كنــا أنا والصديق نحاول وبكل جهد أن نستشــفه من ســلوكيات الطبيب فــي التواصل. كنا فعاًل 
نحــاول قيــاس درجــة التفــاؤل والثقة لديــه وهو يتحدث عن طبيعــة المرض وأســلوب العالج وما 
قــد يطــرأ مــن مضاعفــات بعد إجــراء العملية ودرجــة نجاحها... بعبــارة مختصرة كنا نــود أن نتأكد 

من أن التواصل اللفظي لدى الطبيب يتواءم مع التواصل غير اللفظي أو كما نسميه لغة الجسد.
Û  هذا شــعور طبيعي لدى المريض فهو في غاية الحاجة إلى أن يتلمس أي إشــارة أو إيماءة تدخل

الطمأنينة في نفســه وترفع من معنوياته. وهذا في الحقيقة تحقق فقد لمســنا التفاؤل والثقة بين 
ثنايا حديث الطبيب.

Û  ،خبير اإلدارة ســتيف خيرا يخبرنا عن نتائج دراســة أجريت للتعرف على مدى أهمية لغة الجســد
فيقــول إن التواصــل اللفظــي يمثــل 7 % فقــط من مجمل الرســالة التي نود إيصالهــا للطرف اآلخر 
بينما معظم التواصل يأتي من خالل مظهرنا ولغة الجسد لدينا والذي يمثل 55 %، وتشير الدراسة 

أيًضا إلى أن نبرة الصوت وسرعة وتيرته في االرتفاع واالنخفاض تحتل نسبة 38 %. انتهى.
Û  هل تعلم ســيدي القارئ أن لغة الجســد لديك تعطي مؤشــرات للطرف اآلخر عن مدى ما تتمتع به

من ثقة بنفســك ومدى تمكنك من طرح موضوعك أو نقاشــك أو حوارك باألســلوب المهني ومدى 
قدرتك على االستيعاب؟ ما رأيك؟

أهمية لغة 
الجسد... 

الطبيب مثااًل
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االثنين
15 أبريل 2019 

10 شعبان 1440

أغنى رجل في الصين ومؤسس شركة “علي بابا”
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