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ــة  ــاحـ ــسـ ــمـ كــــشــــف رئـــــيـــــس جـــــهـــــاز الـ
مجلس  رئــيــس  ـ  الــعــقــاري  والتسجيل 
إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ 
ســلــمــان بـــن عــبــدهللا آل خــلــيــفــة، عن 
التأمين على حساب  “بوليصة  تدشين 
الخريطة”  على  البيع  لمشاريع  الضمان 
آر  “ســويــس  مؤسسة  ستطرحها  التي 
إي” العالمية  للتأمين، بقيمة 20 % من 

قيمة المشروع.

ــوزراء صاحب السمو  ال لدى زيــارة رئيس 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
لغرفة تجارة وصناعة البحرين حرًصا من 

سموه على الوقوف على أوضاع التجارة 
واستفادة  والصناعية  العقارية  واألنشطة 
على  لهم  المقدمة  التسهيالت  من  التجار 
أكد  والعمالة،  األنشطة  تراخيص  صعيد 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس الــــوزراء 

للتقييم  تخضع  واألنظمة  التشريعات  أن 
أثبت  مــا  إذا  للتعديل  وقــابــلــة  المستمر 
مصلحة  تــخــدم  ال  أنــهــا  العملي  تطبيقها 
ــتــاجــر  وال األول  الـــمـــقـــام  فـــي  ــمـــواطـــن  الـ
بالشكل الذي عملت ألجله. وأكد سموه أن 

الحكومة هيأت أجواء االنفتاح وشجعت 
المستثمر واستقطبت االستثمارات لخدمة 
على حساب  وليس  وأخيًرا  أواًل  المواطن 
االستثمار  يعطي  أن  فيجب  مصلحته، 
ولمكتسبات  الــوطــنــي  لــالقــتــصــاد  إضــافــة 

المواطن والتاجر البحريني، منوًها سموه 
بأن حاجة البحرين لأليدي العاملة تفرضها 
النواحي التنموية ولكن بضوابط، فنحن ال 

نقبل بمن ينافس البحريني في رزقه.
الى ذلك، فقد وجه صاحب السمو الملكي 

ــيـــس الــــــــوزراء خــــالل تـــــرؤس ســمــوه  رئـ
الــوزراء لوضع خطة عمل  لجلسة مجلس 
برنامج  وفـــق  تنفذ  الــتــجــار  صــغــار  لــدعــم 
المعالم  واضحة  وبــرامــج  مــدروس  زمني 

واألهداف.

 المنامة - بنا

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى

80008001
www.nbr.gov.bh@BahrainNBR

*subject to availability - valid until 15th of February
*

- Free Return Airport Transfer 
- Free Breakfast  
- Free Travel Insurance 
- Free Sightseeing Tour

- خدمة مواصالت الى المطار ذهابًا وإيابًا مجانًا
- إفطار مجاني

- تأمين مجاني على السفر
- جولة لمشاهدة معالم المدينة مجانًا

* العرض  صالح حسب توافر المقاعد -  حتى 15 فبراير

االتحاد يقابل الرفاعتلفزيونات زمان والثوابتاتفاق مصري فرنسي40 مليون راكبالمؤبد لـ”علي سلمان”
صرح المحامي العام المستشار  «

أسامة العوفي بأن محكمة التمييز 
قد قضت بجلستها التي انعقدت 
يوم أمس برفض الطعن المقدم 

من المحكوم عليه علي سلمان في 
الحكم الصادر بمعاقبته وآخَرين 

هاربين بالسجن المؤبد.

أظهرت بيانات رسمية أن عدد  «
الركاب بخدمة النقل العام 

)الحافالت الحمراء( والمدعومة 
من قبل الحكومة، قد بلغ قرابة 
األربعين مليون راكب منذ إعادة 

تدشين الخدمة مع مشغل جديد 
في العام 2015.

قال الرئيسان المصري عبدالفتاح  «
السيسي، ونظيره الفرنسي 

إيمانيول ماكرون، أمس االثنين، 
إنهما اتفقا على الرؤى بشأن 

مكافحة اإلرهاب، فيما أعلن ماكرون 
عن تقديم بالده مليار دوالر لدعم 

مشروعات التنمية في مصر.

على مر األجيال اختلف الحال وأصبح  «
لكل زمان برامج ومذيعون وأفالم 

ومسلسالت، ففي فترة السبعينات 
وبداية الثمانينات كان برامج تلفزيون 

البحرين ينتهي في تمام الساعة 
الحادية عشرة ليال، ويكون الختام 

بموجز األنباء.

تفتتح اليوم الثالثاء  «
منافسات الجولة 

الرابعة وقبل األخيرة 
من الدور السداسي 

لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة.وتقام اليوم مباراتان 
في افتتاح الجولة، إذ يلتقي في المباراة األولى االتحاد 

والرفاع في الساعة السادسة مساًء.
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المنامة - البحرين الوطني

ــك الــبــحــريــن  ــنـ ــق بـ ــقـ حـ
نــتــائــج   NBB الـــوطـــنـــي 
مـــالـــيـــة قــــويــــة لــلــســنــة 
الــمــنــتــهــيــة بـــتـــاريـــخ 31 
2018 بتسجيل  ديسمبر 
الربح  زيــادة في صافي 
ليصل   %  14.8 نسبتها 

ويعود   .2017 العام  في  دينار  مليون   61 مع  مقارنة  دينار،  مليون   70 إلى 
القطاعات  اكتساب عمالء جدد في جميع  إلى  المستدام  النمو  في  الفضل 

وتنوع مجموعة المنتجات والخدمات المقدمة.

أرباح “البحرين الوطني” في 2018

)00(

)10(

سمو رئيس الوزراء لدى زيارته غرفة تجارة وصناعة البحرين سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء 

سموه وجه في جلسة مجلس الـوزراء بـخـطـة لـدعـم صـغـار الـتـجـار أعـقـبـهـا بـزيـارة لـ “الـغـرفـة”
الـقــوانــيــن قـابــلــة لـلــتـعــديـــل إذا ثــبـــت أنــهـــا ال تــخــدم الـمـواطـــن والـتــاجـــر

سمو رئيس الوزراء: ال نقبل بمن ينافس البحريني في رزقه

مليون دينار
70

جان دوراندفاروق المؤيد

أمل الحامد من خليج البحرين
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وأكد سموه أهمية تعزيز التنافسية االقتصادية 
وإيجــاد بيئــة أعمــال متميــزة وتحســين البيئــة 
القانونيــة والتنظيميــة لتعزيــز الثقــة في قطاع 
أن  علــى  ســموه  مشــددا  بالبحريــن،  األعمــال 
الحكومة كانت وســتظل حريصة على مساندة 
التــي  الظــروف  كل  وتهيئــة  الخــاص  القطــاع 
مــن  التطــور وتعــزز  مــن  علــى مزيــد  تســاعده 

قدرته على المنافسة.
وأشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
باإلســهامات التاريخية الكبيــرة لتجار البحرين 
فــي نمــاء االقتصــاد الوطنــي وتطــوره، مؤكــدا 
أن هــذه اإلســهامات تحظــى بتقديــر واحتــرام 
الجميــع، وقــال ســموه مخاطبــا رجــال األعمــال 
قائــا “أنتــم أبنــاء هــؤالء الرجــال الذين أرســوا 
العمــل االقتصادي في مملكة البحرين بعطائهم 
الوفيــر، وأنتــم تســيرون علــى هــذا النهــج بــكل 

كفاءة واقتدار”.
كمــا أشــاد ســموه بالــدور الــذي تقــوم بــه غرفــة 
تجــارة وصناعــة البحريــن ودورهــا التاريخــي 
فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وتنشــيط الحركة 
التجارية في إطار من الشــراكة اإليجابية التي 

أسهمت في تعزيز النمو االقتصادي.
وأكــد ســموه أن التحديــات االقتصاديــة التــي 
مــن  تحتــاج  حالًيــا  البحريــن  مملكــة  تشــهدها 
أجــل  مــن  ســويا؛  والعمــل  التكاتــف  الجميــع 
الحفــاظ علــى ما تحقق للوطن والمواطنين من 
مكتســبات، وقــال “إن هــذه التحديــات تزيدنــا 
عزيمــة وإصــراًرا علــى بنــاء وطننــا وتحقيق ما 

نرجوه للبحرين وشعبها من رخاء وازدهار”.
أعضــاء  مــن  اللقــاء،  خــال  ســموه،  واســتمع 
الغرفــة إلــى العديــد مــن الماحظــات مــن بينها 
موضوعات تتعلق بتعزيز وضع القطاع الخاص 
البحريني وبدعم صغار التجار البحرينيين، وما 
يتصــل بوضع األســواق التجاريــة، والصعوبات 
التي تواجه القطاع العقاري، وقطاع األلمنيوم، 
وكذلــك مبــادرة الغرفــة إلجــراء دراســة بشــأن 
ذات  للشــركات  الســماح  علــى  المترتبــة  اآلثــار 
رأس المــال األجنبــي بمزاولــة بعــض األنشــطة 
التجاريــة بنســب مختلفــة، ودراســة أخــرى عن 
تأثيــر العمالــة الســائبة والتصريــح المــرن علــى 

االقتصاد المحلي.

رجــال  طرحــه  لمــا  ســموه  اســتمع  أن  وبعــد 
األعمال خال اللقاء، أكد سموه أن زيارته هذه 
غايتهــا االســتماع إلــى كل مــا يتعلــق بالشــأنين 
االقتصادي والتجاري، وقال سموه “إن ما يهمنا 

هو مصلحة البحرين وشعبها”.
البحرينــي هــو عمــاد  التاجــر  وقــال ســموه إن 
نهضــة االقتصــاد الوطنــي، والحكومــة حريصة 
لــه  ممكنــة  ومســاندة  دعــم  كل  تقديــم  علــى 
وتذليــل أيــة معوقــات قد تواجهه بمــا يعزز من 

دوره في دفع عجلة النمو االقتصادي.
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  أعربــت  جانبهــا،  مــن 
بالــغ  عــن  نــاس  رئيســها  لســان  علــى  البحريــن 
الــوزراء  لرئيــس  تقديرهــا  وعميــق  اعتزازهــا 

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة؛ بمناســبة زيارتــه الميمونــة إلى بيت 
التجار، وقال “إن ســموه بهذه الزيارة قد رســخ 
نهجــه المتأصــل في الحوار المباشــر والتواصل 
المفتوحــة،  األبــواب  سياســة  وكــرس  البنــاء، 
وعــزز روح التحــاور مع الفعاليــات االقتصادية، 
كمــا انــه أكــد حرصه فــي التعرف علــى مرئيات 
ببيئــة  لارتقــاء  الغرفــة  وتصــورات  وأفــكار 
العمــل واالســتثمار فــي البــاد”، مشــيًرا إلــى أن 
هــذه الزيارة جســدت في الوقت نفســه رعايته 

الكريمة للغرفة وللقطاع الخاص بالمملكة.
وأشــاد رئيــس الغرفــة عاليــا بمــا حملتــه هــذه 
الزيارة من معان ودالالت شــكلت فرصة لحوار 

إيجابي بناء مع سموه بشأن الكثير من القضايا 
التــي تهــم القطــاع الخــاص، وتتصــل بمســيرة 
التنمية والتطور التجــاري واالقتصادي وتعزيز 
ثقــة المســتثمرين فــي المنــاخ االســتثماري فــي 
المملكــة، واالرتقــاء بــأداء الغرفــة لتكــون خيــر 

ممثل لتطلعات أصحاب األعمال البحرينيين.
وأضــاف نــاس أن هذه الزيــارة تتعاظم معانيها 
والــدالالت التــي تحملها لكونها تأتــي في وقت 
تتجــه فيه الدولة إلــى إياء دور ريادي للقطاع 
كمــا  الشــاملة،  التنميــة  مســيرة  فــي  الخــاص 
جاءت في وقت يتجه فيه القطاع الخاص إلى 
االســتجابة لمعطيــات الواقــع االقتصــادي العام 
بالمملكــة، ومواجهة الظــروف والتحديات التي 

تواجه النشاط االقتصادي.
ولفــت إلــى أن توقيــت هــذه الزيــارة مــن حيث 
تزامنهــا مــع قــرب مــرور ســنة على بــدء الدورة 
أنهــا  إلــى  إضافــة  الغرفــة،  إدارة  لمجلــس   29
األولى لسموه إلى بيت التجار في هذه الدورة، 
وقــال “هذا نــراه خطوة معبرة عــن دعم للغرفة 
ولمســيرتها المقبلــة، خصوصــا أن الغرفة تتبنى 
في هذه الدورة العديد من البرامج والمشــاريع 
التــي نترجم من خالها دورنا الداعم لتوجهات 
قيــادة عاهل الباد صاحــب الجالة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، والدولة وألهداف الرؤية 

االقتصادية المستقبلية”.
وأشــار إلــى أن هــذه الزيــارة تؤكد حرص ســمو 

هــذه  بمســيرة  الدفــع  علــى  الــوزراء  رئيــس 
المؤسســة العريقــة التي تمثــل القطاع التجاري 
فــي المملكــة إلى األمام، وهو انعكاس لسياســة 
ســموه الملكــي تجــاه القطــاع الخــاص وتعزيــز 
دوره الريادي في العملية التنموية في المرحلة 
المقبلــة، كمــا أنها تؤكد ثقتــه الكريمة في الدور 
فــي  الخــاص  والقطــاع  الغرفــة  مــن  المنتظــر 
تحقيــق النمــو االقتصــادي، وفــي خلــق شــراكة 

تكاملية بين القطاعين العام والخاص.
وأكــد نــاس أن الغرفة ســتكون بــإذن هللا تعالى 
فــي مســتوى هذه الثقة خصوصــا أنها تجد في 
حكومــة عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، برئاســة صاحــب 
ولــي  وبدعــم  الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
راٍع وخيــر  آل خليفــة خيــر  بــن حمــد  ســلمان 

موجه لهذه الشراكة مع القطاع الخاص.
ونوه رئيس الغرفة بتقدير كبير لما أبداه سموه 
مــن تفهــم حيــال ما عرضتــه الغرفة مــن قضايا 
تهــم أصحاب األعمال من أبناء البحرين، ومنها 
مــا يتعلــق بتشــجيع منــاخ االســتثمار، وتعزيــز 
البحرينــي  الخــاص  القطــاع  وتنافســية  دور 
ودور الغرفــة فــي مرحلة العمل الوطني المقبلة 
بمــا يرســخ مــا لهذا القطــاع من دور فــي الرؤية 
بنــاء  وفــي   ،2030 المســتقبلية  االقتصاديــة 

الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.
وتقديــره  شــكره  تصريحــه  فــي  نــاس  وجــدد 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، للدعم 
المتواصــل الــذي يلقــاه االقتصــاد الوطنــي مــن 
لــدن ســموه، الفًتــا إلــى أن المتابعــة الشــخصية 
الدائمة لســموه لجميع القضايا والمواضيع التي 
تهــم القطــاع التجــاري بالمملكة تأتــي في إطار 
حرصه على توفير البيئة الجاذبة لاستثمارات 
المحليــة واألجنبيــة، فنحــن مؤمنيــن بأننــا فــي 
ظــل قيــادة حكيمــة وحريصــة همهــا األكبــر هو 
النهــوض بمســيرة القطاع الخــاص؛ ليواكب كل 
واإلقليميــة،  العالميــة  االقتصاديــة  المتغيــرات 
إلــى  والتنمويــة  االقتصاديــة  الحركــة  ودفــع 

اآلفاق والغايات التي نستهدفها جميًعا.

سمو رئيس الوزراء لدى زيارته غرفة تجارة وصناعة البحرين

المنامة - بنا

التشريعات واألنظمة تخضع للتــــــقييم المستمر وقابلة للتعديل
سمـو رئيـس الـوزراء لـدى زيـارتـه “الغـرفـة”: ال نـقــبـل بـمـن يـنـافـس البحريـنـي في رزقـه
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ــمــويــة ولــكــن بــضــوابــط ــتــن ــة تــفــرضــهــا الـــنـــواحـــي ال ــل ــام ــع ــا لـــأيـــدي ال حــاجــتــن

ــاء وطــنــنــا وتــحــقــيــق مــا نــرجــوه ــن ــا عــزيــمــة وإصــــــراًرا عــلــى ب ــدن ــزي ــات ت ــدي ــح ــت ال
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لــدى زيــارة رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة لغرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن حرًصــا من ســموه علــى الوقوف علــى أوضاع التجارة واألنشــطة 
العقاريــة والصناعيــة واســتفادة التجــار من التســهيالت المقدمة لهم علــى صعيد تراخيص 
األنشــطة والعمالــة، أكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء أن التشــريعات واألنظمــة 

تخضــع للتقييــم المســتمر وقابلــة للتعديل إذا ما اثبت تطبيقها العملــي أنها ال تخدم مصلحة 
المواطــن فــي المقــام األول والتاجــر بالشــكل الــذي عملــت ألجله.وأكــد ســموه أن الحكومــة 
هيأت أجواء االنفتاح وشــجعت المســتثمر واســتقطبت االســتثمارات لخدمة المواطن أواًل 
وأخيًرا وليس على حساب مصلحته، فيجب أن يعطي االستثمار إضافة لالقتصاد الوطني 
ولمكتســبات المواطــن والتاجــر البحريني، منوًها ســموه بأن حاجة البحريــن لأليدي العاملة 
تفرضهــا النواحــي التنمويــة ولكــن بضوابط، فنحن ال نقبــل بمن ينافــس البحريني في رزقه. 

وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء قــد قام صبــاح أمس بزيــارة إلى غرفــة تجارة 
وصناعــة البحريــن، حيــث كان فــي اســتقبال ســموه لــدى وصولــه رئيــس الغرفــة وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة ســمير نــاس وعــدد مــن رجــال األعمــال. وخالل الزيــارة، أكد صاحب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء، أن نهج الحرية واالنفتاح االقتصادي الذي تسير فيه مملكة البحرين 
هــو توجــه عالمــي يعــزز مــن التنافســية واالســتدامة، لكننــا حريصــون على وضــع الضوابط 

والقوانين التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن أوال وتعزز من بيئة االستثمار.

استقطبنا 
االستثمارات 

لخدمة المواطن 
وليس على  

حساب مصلحته

نهج الحرية 
واالنفتاح توجه 

عالمي يعزز 
من التنافسية 

واالستدامة

تحسين البيئة 
القانونية 

والتنظيمية  لتعزيز 
الثقة في قطاع 

األعمال
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التوافق على برنامج عمل الحكومة يعكس حسا وطنيا ووعيا مسؤواًل بالمرحلة
ســمو رئيس الوزراء: مد جســور التعاون الحكومــي البرلماني لتعزيز المكتســبات الوطنية

نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها 
من القرارات ما يلي:

توصيــة  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  أوال: 
صاحــب  برئاســة  المدنيــة  الخدمــة  مجلــس 
الســمو الملكــي ولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء بإنشــاء 
المســتدامة”،  الطاقــة  “مركــز  يســمى  مركــز 
ويتولــى تقديم الدعم الفنــي للجهات المعنية 
فــي مجــال المحافظــة علــى مصــادر الطاقــة 
المســتدامة وزيــادة كفاءة اســتخدامها، وقرر 
مرســوم  مشــروع  علــى  الموافقــة  المجلــس 

بإنشاء المركز المذكور.

ثانيــا: تماشــيا مع التوجهــات الحكومية بعدم 
والوحــدات  المناصــب  فــي  اإلداري  التوســع 
اإلدارية المساندة، وبناء على توصية مجلس 
الســمو  صاحــب  برئاســة  المدنيــة  الخدمــة 
الملكــي ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب 
وافــق  فقــد  الــوزراء،  لرئيــس مجلــس  األول 
وزارة  تنظيــم  إعــادة  علــى  الــوزراء  مجلــس 
شؤون الشباب والرياضة وذلك بتقليص عدد 

الوكالء المساعدين واإلدارات.
ثالثــا: بحــث مجلــس الــوزراء مقتــرح بشــأن 

وضع العامالت في قطاع الحضانات ورياض 
األطفال ووضع الخطط التطويرية، والذي تم 
إعداده من قبل المجلس األعلى للمرأة، وفيما 
وجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء 
إلــى تطويــر وتحســين أوضــاع العامــالت في 
فقــد  األطفــال،  وريــاض  الحضانــات  قطــاع 
أحــال المجلــس إلى اللجنة الوزارية للشــؤون 
االجتماعيــة واالتصــاالت واالعــالم والشــباب 
برئاســة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو 
آل خليفــة مذكــرة  بــن خليفــة  علــي  الشــيخ 
مشــتركة مرفوعــة من وزيــر التربية والتعليم 
بهــذا  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  ووزيــر 
أعــاله  المذكــرة  تحــال  أن  علــى  الخصــوص 

بعــد ذلــك للدراســة مــن جوانبهــا الماليــة فــي 
اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والتــوازن المالي برئاســة نائب رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة.
اللجنــة  إلــى  الــوزراء  مجلــس  أحــال  رابعــا: 
والتشــريعية  القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة 
برئاســة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء جــواد 
العريــض التقرير الســنوي الــذي أعدته اللجنة 
وإنتــاج  اســتحداث  حظــر  بشــأن  الوطنيــة 
الكيميائيــة  األســلحة  واســتعمال  وتخزيــن 
وتدميــر تلــك األســلحة، والــذي عرضــه وزيــر 
الخارجيــة، ويتضمــن التقريــر نتائــج األعمال 
التــي قامــت بهــا اللجنة وما نفذتــه من برامج 

وأنشــطة محليــا ونتائــج التعــاون القائــم بين 
اللجنــة والمنظمــات الدولية والذي أســفر عنه 
توقيــع إطــار البرنامــج القطــري بيــن حكومــة 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  والوكالــة  البحريــن 

لألعوام 2018 - 2023.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على الترخيص 
FE- (لشــركة فيدرال اكســبرس انترناشــونال 
DEX( بمزاولة أنشطة وكاالت النقل والشحن 
الجوي وأنشــطة شركات نقل البريد الخاصة، 
بمــا ينســجم ونص المــادة )345 ج( من قانون 
 ،2001 لســنة   )21( رقــم  التجاريــة  الشــركات 
وذلك بعد االطالع على مذكرة وزير الصناعة 

والتجارة والسياحة بهذا الشأن.

تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة 
الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، 
وقــد أدلــى األميــن العــام لمجلــس الــوزراء ياســر الناصــر عقــب الجلســة بالتصريح 

التالي:

بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء، فقــد تم إقرار جميــع التعديالت 
التــي أدخلت على برنامج عمل الحكومة 
فــي ضــوء التوافقــات التــي انتهــى إليها 
الوفــد الحكومــي مــع اللجنــة البرلمانيــة 
من خالل االجتماعات المشــتركة بينهما، 
مجلــس  رئيــس  نائــب  عرضهــا  والتــي 
آل  عبــدهللا  بــن  خالــد  الشــيخ  الــوزراء 
خليفة، وقد أشــاد صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء بالتعــاون البنــاء لمجلس 
البرلمانيــة،  اللجنــة  فــي  ممثــال  النــواب 
الفريــق  إلــى  الشــكر  ســموه  ووجــه 
الحكومــي، وأكــد أن التوافــق الحكومــي 
البرلمانــي علــى برنامــج عمــل الحكومــة 
مســؤوال  ووعيــا  وطنيــا  حســا  يعكــس 
بالمرحلة وتحدياتها ومتطلباتها، مجددا 
ســموه الحــرص علــى االســتمرار فــي مد 
البرلمانــي؛  الحكومــي  التعــاون  جســور 

لتعزيــز المكتســبات الوطنيــة وتنفيــذ مــا 
جــاء في برنامــج عمل الحكومــة لخدمة 

المواطن بعد إقراره.
بعــد ذلــك، وجــه صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء؛ لوضــع خطــة عمل لدعم 
صغــار التجــار تنفــذ وفــق برنامــج زمنــي 
المعالــم  واضحــة  وبرامــج  مــدروس 
واألهــداف يســتند وضعهــا إلــى البيانات 
والمعلومــات التــي تســتوفى مــن صغــار 
التجــار بشــأن احتياجاتهــم ومرئياتهــم، 
وكلــف ســموه وزارة الصناعــة والتجــارة 
المذكــورة  الخطــة  بإعــداد  والســياحة 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  مــع  بالتعــاون 

البحرين.
الملكــي  الســمو  صاحــب  وجــه  بعدهــا، 
الحمــالت  بتكثيــف  الــوزراء  رئيــس 
علــى  الرقابيــة  والجــوالت  التفتيشــية 
وشــدد  التجاريــة،  والمنشــآت  األســواق 

ســموه على االســتمرار في متابعة أسعار 
الســلع األساســية واالســتهالكية والتأكــد 
أو  فيهــا  تالعــب  أي  وجــود  عــدم  مــن 
تؤثــر علــى  ممارســات تجاريــة مخالفــة 
المســتهلك، وكلف ســموه وزارة الصناعة 
بهــذا  والتجــارة والســياحة برفــع تقريــر 

الخصوص.
بعــد ذلــك، وجــه صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الوزراء إلى وضع خطة لإلســراع 
الجامعييــن؛  العاطليــن  توظيــف  فــي 
العمــل  فــي ســوق  لتأهيلهــم وإدماجهــم 
ال  التــي  التخصصــات  ذوي  خصوصــا 
العمــل،  ســوق  متطلبــات  مــع  تتــواءم 

وذلــك انطالقًا من حــرص الحكومة على 
إفساح المجال أمام هذه الفئة للمساهمة 
فــي المشــاركة فــي بنــاء وطنهــا وتنميته 
فــي  البطالــة  معــدالت  علــى  واإلبقــاء 
حدودهــا الطبيعية واآلمنة وكلف ســموه 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة برفع 
هــذه الخطــة بعــد إعدادهــا بالتعــاون مــع 

الجهات ذات العالقة.
من جهة أخرى، فقد وجه صاحب السمو 
قــدر  بالحفــاظ  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
فــي  المجتمعــي  النســيج  علــى  اإلمــكان 
اإلســكانية  والمشــاريع  الجديــدة  المــدن 
ذلــك  مراعــاة  علــى  والعمــل  المختلفــة 

اإلســكانية،  الوحــدات  توزيــع  عنــد 

المنطقــة  لســكان  األولويــة  تعطــى  وأن 

اإلخــالل  دون  منهــا  القريبــة  والمناطــق 

بعامــل األقدميــة، وقــد جــاء ذلــك خــالل 

الحكومــة  إلنجــازات  ســموه  اســتعراض 

أنجــزت  اإلســكاني، حيــث  المجــال  فــي 

خدمــة  ألــف   130 يقــارب  مــا  الحكومــة 

سكنية منذ تأسيس وزارة اإلسكان.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء 

المنامة - بنا

قرارات المجلس

ياسر الناصر

التأكد من عدم 
وجود تالعب 

في أسعار 
السلع األساسية 

واالستهالكية

الموافقة 
على مشروع 

مرسوم بإنشاء 
“مركز الطاقة 

المستدامة”

وضع خطة لإلسراع 
في توظيف 

العاطلين الجامعيين 
وإدماجهم في 

السوق

تقليص الوكالء 
المساعدين 

واإلدارات بوزارة 
شؤون الشباب 

والرياضة

الحفاظ على 
النسيج المجتمعي 

في المدن 
الجديدة والمشاريع 

اإلسكانية

تطوير وتحسين 
أوضاع العامالت 

في قطاع 
الحضانات ورياض 

األطفال

تكثيف الحمالت 
والجوالت الرقابية 

على األسواق 
والمنشآت 

التجارية

وضع خطة عمل 
لدعم صغار 

التجار تنفذ وفق 
برنامج زمني 

مدروس

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
شكر وتقدير من رئيس غرفة تجارة وصناعة 

البحرين سمير ناس، هذا نصها:
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 

سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه
 رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
بكثيــر مــن االعتــزاز وعظيــم االمتنــان والــود 
يشــرفني أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم الكريم 
الشــكر  آيــات  أســمى  ورعاكــم  هللا  حفظكــم 
تجــارة  غرفــة  وباســم  باســمي  والتقديــر 
التجاريــة  واألســرة  البحريــن  وصناعــة 
والصناعيــة بالمملكــة علــى تشــريفنا بزيــارة 

سموكم الميمونة لبيت التجار صباح أمس.
لقــد كان للقائكم يا صاحب الســمو مع الغرفة 
عظيم األثر في نفوسنا جميًعا، لما طرحتموه 

مــن توجيهــات ومرئيــات ورؤى نيــرة وقّيمة 
تجــاه الــدور المأمــول مــن الغرفــة والقطــاع 
االقتصــادي  العمــل  مســتقبل  فــي  الخــاص 
بالمملكــة، والذي أكد عمق ما تتمتعون به من 
رؤيــة ثاقبــة وإدراك عميــق ألهميــة التواصل 
والحــوار مــع القطــاع الخــاص الــذي ســيكون 
دوًمــا مســانًدا وداعًمــا لتوجهاتكم وخططكم 
اقتصادنــا  رفعــة  إلــى  الراميــة  وبرامجكــم 
الوطني. مؤكدين لســموكم الكريم بأننا دائما 
سنظل معكم يدا بيد داعمين جميع جهودكم 
المخلصة التي تبذلونها سموكم لدعم مسيرة 
االقتصــاد والتنميــة علــى الصعيديــن المحلى 

والدولي.
أننــا يــا صاحــب الســمو إذ نقدر وبــكل إجالل 
مــا قدمتمــوه وتقدمونــه مــن دعــم ال محدود 
بأننــا  لكــم  لنؤكــد  للغرفــة،  كبيــرة  ومســاندة 
والقطــاع الخــاص الــذي نمثلــه نؤمــن بأن كل 
مــا تحقــق للغرفــة مــن إنجــازات ومــن مكانة 
مرموقــة، هــو بفضــل هللا ومــا نحظــى به من 
الملكــي  ســموكم  لــدن  مــن  واهتمــام  رعايــة 

حفظكم هللا. في الختام نجدد لكم يا صاحب 
الســمو الملكــي األميــر العهد والحــب والوالء 
والتقديــر لمقامكــم الكريــم، ســائلين المولــى 
أن يحفظكــم لنــا ذخــرا وســندا وأن يعينكــم 
ويوفقكــم لتحقيــق كل مــا تصبــون إليه، وأن 
يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يرعى مسيرة 
والمنجــزات  والتطويــر  والتحديــث  الخيــر 
الحضارية والتنموية التي حققتموها لمملكة 
البحريــن بعطائكــم وجهودكــم المباركــة فــي 
هــذا العهــد الزاهــر لحضــرة صاحــب الجاللــة 

الملك المفدى حفظه هللا ورعاه. 
أيدكــم هللا وأعزكم وســدد على طريق الخير 

خطاكم.
ودمتم بعون هللا سالمين.

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر وتقدير رئيس “الغرفة”
المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
شــكر مــن النائــب األول لرئيــس غرفــة تجارة 
بمناســبة  نجيبــي؛  خالــد  البحريــن  وصناعــة 
زيــارة ســمو رئيــس الــوزراء بيت التجــار هذا 

نصها:
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 

سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يشــرفني أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم الكريم 
أســمى آيات الشــكر والتقديــر واالمتنان على 
ونعتــز  التجــار  بيــت  بزيــارة  لنــا  تشــريفكم 
واألســرة التجارية والصناعية بهذا التشريف 
العظيــم الــذي يعكــس رعايــة ودعــم ســموكم 
للغرفــة ولجميــع فعالياتها، كمــا أن ذلك يؤكد 
التواصــل  فــي  هللا  حفظكــم  ســموكم  نهــج 
التجــارة  فعاليــات  مــع  البنــاء  والتحــاور 

واالقتصــاد واالســتثمار في مملكــة البحرين، 
النمــو  مســيرة  يخــدم  مــا  كل  إلــى  وصــوال 

والتطور االقتصادي في مملكتنا العزيزة.
مثمنــا عاليــا مواقفكم ومــا تقدمونه من دعم 
ومســاندة ال محــدودة وحكومتكــم الموقــرة 
الخــاص  وللقطــاع  العريقــة  المؤسســة  لهــذه 
الــذي تمثلــه، ومــا تبدونــه مــن حــرص علــى 
تعزيــز دورهــا ودعــم إســهاماتها في النشــاط 
التــي  الكريمــة  ولتوجيهاتكــم  االقتصــادي، 
أبديتــم فيها حرصا واهتماما كبيرين بالغرفة 
كشــريك وداعــم في صنــع القــرار االقتصادي 
مــن هــذا العهــد الزاهــر، هــذا الدعم الــذي كان 
لــه الفضل فيما ارتقــت إليه الغرفة من مكانة 
جعلتها قادرة على تلبية طموحات وتطلعات 
القطــاع الخاص المنطلقــة من جوهر رؤيتكم 
الثاقبــة وهدفكــم األســمى لبلــوغ مــا ننشــده 
مواكبــة  علــى  قــادر  واقتصــاد  تنميــة  مــن 

المستجدات ومواجهة التحديات.
مشــيدا وبــكل اعتزاز بما أبديتموه من ســداد 
ومســاندة  دعــم  مــن  عليــه  أكدتــم  ومــا  رأي 

مستمرة للغرفة وللقطاع الخاص الذي تمثله، 
مقــدرا عاليا ما طرحتموه حفظكم هللا خالل 
ورؤى  مرئيــات  مــن  العزيــزة  الزيــارة  هــذه 
وأفكار قّيمة أكدت نهج سموكم في التواصل 
والحــوار مــع القطــاع الخــاص الــذي ســيكون 
دومــا مســاندا وداعما لتوجهاتكــم وخططكم 
اقتصادنــا  رفعــة  إلــى  الراميــة  وبرامجكــم 
الوطني. كل المحبة والوالء والشكر لسموكم 
التوفيــق  دوام  لكــم  متمنيــا  هللا،  حفظكــم 
والنجــاح لتحقيق المزيد من التطور التنموي 
والحضاري واالقتصادي لهذه المملكة الغالية 
فــي هذا العهد الزاهر لصاحــب الجاللة الملك 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
وتفضلــوا يــا صاحــب الســمو الملكــي بقبــول 

أصدق مشاعر االحترام والتقدير،
ودمتم بعون هللا سالمين.

خالد محمد نجيبي
النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين

... وسموه يتلقى شكر النائب األول لرئيس “الغرفة”
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For the three months ended 31 March 2018النتائج المالية لسنة ٢٠١٨

بيان المركز المالي المختصر
                                                                                     كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

بيان الربح أو الخسارة المختصر
                                                                                     للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

بيان الدخل الشامل المختصر
                                                                                     للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر
                                                                                     للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر
                                                                                     للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7

 بيان التدفقات النقدية المختصر
                                                                                     للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

جميع المبالغ بالماليين

جميع المبالغ بالماليين

جميع المبالغ بالماليين

جميع المبالغ بالماليين

جميع المبالغ بالماليين

جميع المبالغ بالماليين

2017 2018

 دوالر
امريكي

 دينار
 بحريني

 دوالر
امريكي

 دينار
 بحريني

الموجودات
284.7 107.0 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 107.3 285.4

1116.8 419.9 سندات الخزينة 387.1 1029.5
462.8 174.0 إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 259.7 690.6

3262.9 1226.9  قروض وسلفيات 1190.1 3165.2
2838.6 1067.3 أوراق مالية إستثمارية 1132.2 3011.2
137.2 51.6 استثمار في شركات زميلة 51.6 137.2
111.1 41.8 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 50.9 135.4
34.7 13.0 عقارات ومعدات 16.6 44.1

8248.8 3101.5  8498.6  3195.5 مجموع الموجودات

المطلوبات
1021.3 384.0 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 381.4 1014.4
180.4 67.8 سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء 103.9 276.3

5758.6 2165.2 ودائع الزبائن 2190.6 5826.1
97.2 36.6 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 43.8 116.5

7057.5 2653.6 7233.3  2719.7 مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

339.2 127.5 رأس المال 140.3 373.1
       (4.4)        (1.7) (4.0) (1.5) األسهم المتبقية تحت نظام حوافز الموظفين باألسهم

10.7 4.0 عالوة اصدار 5.0 13.2
169.6 63.8 اإلحتياطي القانوني 70.1 186.4
86.1 32.4 اإلحتياطي العام 32.4 86.2

590.1 221.9 اإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة 229.5 610.4
1191.3 447.9 مجموع حقوق الملكية 475.8 1265.3
8248.8 3101.5 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 3195.5 8498.6

2017 2018

 دوالر
امريكي

 دينار
بحريني

 دوالر
امريكي

 دينار
 بحريني

فوائد مكتسبة 126.8 337.3 102.1 271.5
(77.2) (29.0) (105.4) (39.6) فوائد مدفوعة

صافي الفوائد المكتسبة 87.2 231.9 73.1 194.3
إيرادات أخرى 30.2 80.3 31.4 83.5

277.8 104,5 312.2 117.4 مجموع الدخل التشغيلي
مصروفات الموظفين 26.0 69.1 21.3 56.6
مصروفات أخرى 15.8 42.0 11.7 31.1
87.7 33.0 مجموع المصروفات التشغيلية 41.8 111.1

190.1 71.5 الربح قبل طرح المخصصات 75.6 201.0
(27.8) (10.5) (14.9) (5.6) صافي خسارة انخفاض القيمة
162.3 61.0  ربح السنة 70.0 186.1

12 سنت 44 فلس 13 سنت 50 فلس  ربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة

2017 2018

 دوالر
امريكي

 دينار
بحريني

 دوالر
امريكي

 دينار
 بحريني

162.3 61.0 186.1 70.0 ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي تم أو يمكن تصنيفها الى الربح أو الخسارة
القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر

3,0 1.1 (23.7) (8.9) صافي التغيير في القيمة العادلة
(0,6) (0,2) - - صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة

البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها الى الربح أو الخسارة
- - القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر 5.5 14.6

2.4 0.9 (9.1) (3.4) مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة
164.7 61.9 مجموع الدخل الشامل للسنة 66.6 177.0

2017 2018

 دوالر
امريكي

 دينار
بحريني

 دوالر
امريكي

 دينار
 بحريني

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
162.3 61.0  186.1  70.0 ربح السنة 

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد من أنشطة العمليات:
4.7 1.8 االستهالك 2.0 5.4

27.6 10.4 صافي خسارة انخفاض السنة 5.6 14.9
(9,8) (3.7) (14.4) (5.4) نصيب البنك من أرباح شركات زميلة

184.8 69.5 ربح السنة بعد التسويات  72.2 192.0
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

2.9 1.1 أرصدة لدى البنوك المركزية ) إحتياطي نقدي إلزامي( 7.8 20.7
49.6 18.6 سندات الخزينة 52.1 138.6
43.4 16.3 إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  2.6 6.8

(546.1) (205.3) قروض وسلفيات  27.7 73.7
66.1 24.8 (199.1) (75.0) أوراق مالية استثمارية 
0.8 0.3 (1.8) (0.7) فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

27.1 10.2 (7.0) (2.6) مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
9.4 3.5 سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء 36.1 96.0

204.4 76.9  ودائع الزبائن 25.4 67.5
1.6 0.6 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى 7.7 20.3

44,0 16.5 صافي النقد من أنشطة العمليات 153.3 407.7
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

6.1 2.3 أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة 1.2 3.1
(6,3) (2.4) (15.2) (5.7) شراء عقارات ومعدات، صافي
(0,2) (0.1) (12.1) (4.5) صافي النقد )المستخدم في( أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: 
(76,0) (28,5) (83.9) (31.5) أرباح أسهم مدفوعة 
(4.2) (1.5) (4.3) (1.6) هبات وتبرعات مدفوعة خالل الفترة

(80.2) (30.0) (88.2) (33.1) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(36,4) (13,6) 307.4  115.7 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه خالل السنة
555.5 208.8 النقد وما في حكمه في 1 يناير 195.2 519.1
519.1 195.2 826.5 310.9 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

 دوالر
امريكي

 دينار
بحريني

اإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة
االحتياطي

العام
االحتياطي
القانوني

عالوة
أصدار

 أسهم غير
مخصصة

رأس
األرباحالمال

المستبقاة

 إحتياطي
 الهبات

والتبرعات

 إحتياطي
 القيمة
العادلة

1191.3 447.9 179.8 16.0 26.1 32.4 63.8 4.0 (1.7) 127.5 الرصيد في 3١  ديسمبر ٢٠١7 

(7.4) (2.8) 9.9 - (12.7) - - - - -
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم )9( كما في     ١ يناير ٢٠١٨ 

(10.9) (4.1) (4.1) - - - - - - -
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 رقم )9( من قبل الشركات الزميلة
1173.0 441.0 185.6 16.0 13.4 32.4 63.8 4.0 (1.7) 127.5 الرصيد المعدل في ١ يناير ٢٠١٨ 

تخصيصات عام ٢٠١7 :
(83.8) (31.5) (31.5) -   -   -   -   -   - - - أرباح نقدية )٢5%(

-   0.1 -   -   (12.8) -   -    (0.1) 12.8 - إصدار أسهم منحة )١٠%(
-   -   (3.1) 3.1 -   -   -   -   - - - تحويل الى الهبات والتبرعات 
-   -   (19.1) -   -   19.1 -   -   - - - تحويل إلى اإلحتياطي العام 
-   -   -   -   -   (6.3) 6.3 -   - - - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

1089.2 409.5 132.0 19.1 13.4 32.4 70.1 4.0 (1.8) الرصيد بعد تخصيصات عام ٢٠١7 140.3
3.7 1.3 -   -   -   -   -   1.0  0.3 أسهم تم تخصيصها خالل السنة   -

الدخل الشامل للسنة:
186.1 70.0 70.0 -   -   -   -   -   - ربح السنة   -
(9.1) (3.4) -   -   (3.4) -   -   -   - الدخل الشامل اآلخر   -

176.9 66.6 70.0 -   (3.4) -   -   -   - مجموع الدخل الشامل للسنة   -

(4.5) (1.6) -   (1.6) -   -   -   -   - استخدام مخصص الهبات والتبرعات   -

1265.3 475.8 202.0 17.5 10.0 32.4 70.1 5.0  (1.5) الرصيد في 3١  ديسمبر ٢٠١٨ 140.3

 دوالر
امريكي

 دينار
بحريني

اإلحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة
االحتياطي

العام
االحتياطي
القانوني

عالوة
أصدار

 أسهم غير
مخصصة

رأس
األرباحالمال

المستبقاة

 إحتياطي
 الهبات

والتبرعات

 إحتياطي
 القيمة
العادلة

1102,7 414,6 167.5 14,6 25.2 32.4 58.0 2.5 (1.6) 116.0 الرصيد في ١ يناير ٢٠١7 
تخصيصات عام ٢٠١6 :

(76.2) (28,7) (28,7) - - - - - - - - أرباح نقدية )٢5%(
- - 0,2 - - (11.5) - - (0.2) 11.5 - إصدار أسهم منحة )١٠%(
- - (2.9) 2.9 - - - - - - - تحويل الى الهبات والتبرعات
- - (17.3) - - 17.3 - - - - - تحويل إلى اإلحتياطي العام 
- - - - - (5.8) 5.8 - - - - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

1026.5 385.9   118.8 17,5    25.2 32.4 63.8 2.5 (1,8) 127.5 الرصيد بعد تخصيصات عام ٢٠١6
4.2  1,6  0 - - - - 1,5 0,1 - أسهم تم تخصيصها خالل السنة

الدخل الشامل للسنة:
162.3 61,0 61,0 - - - - - - - ربح السنة

2,4 0,9 - - 0,9 - - - - - الدخل الشامل اآلخر
164,7 45,9 61,0 - 0,9 - - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

(4,1) (1,5) - (1,5) - - - - - - استخدام مخصص الهبات والتبرعات

1191.3 447,9 179,8 16,0  26,1   32.4 63.8 4,0 (1,7) 127.5 الرصيد في 3٠ سبتمبر ٢٠١7
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.إن بيان المركز المالي و بيان الربح او الخسارة و بيان الدخل الشامل و بيان التدفقات النقدية و بيان التغيرات في حقوق الملكية الواردة أعاله مقتطفات من البيانات المالية للبنك و التي تم تدقيقها من قبل كي بي إم جي و الذين أبدوا رأيًا غير متحفظ في ٢٨ يناير ٢٠١9

جان كريستوف دوراند د. عصام عبداهلل فخرو فاروق يوسف خليل المؤيد
الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس االدارة رئيس مجلس االدارة مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي



الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة 
مكتبــه  فــي  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
قائــد  أمــس،  صبــاح  العامــة  بالقيــادة 
مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيــب الشــيخ ســلمان بــن عطيــة هللا 

آل خليفة.
وخــال اللقاء أشــاد القائــد العام لقوة 
الخدمــات  بمســتوى  البحريــن  دفــاع 
يقدمهــا  التــي  المتميــزة  الصحيــة 
الجامعــي،  حمــد  الملــك  مستشــفى 
قائــد  يبذلهــا  التــي  بالجهــود  مشــيًدا 
الجامعــي  حمــد  الملــك  مستشــفى 
المستشــفى  فــي  كافــة  والعامليــن 
وســعيهم المســتمر لتقديــم الخدمــات 

الصحية وفق أعلى المستويات.

القائد العام يشيد 
بمستوى الخدمات 
في “حمد الجامعي”

زينل ترعى المرحلة الثالثة ألجندة األعمال الوطنية
أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينــل الدعــم البرلمانــي للفعاليــات االقتصاديــة 
الوطنيــة ومــا تقدمــه من إســهامات حيويــة في تطويــر االقتصاد الوطنــي واالرتقاء 

بأركانه الرئيسة.

وعبــرت زينــل خــال لقائهــا عضــو مجلــس 
الشــورى، رئيــس أجنــدة األعمــال الوطنيــة 
درويــش المناعــي عــن اعتزازهــا بالخبــرات 
والكفــاءات الوطنيــة المنضويــة ضمــن هذا 
المشروع وما تبذله من جهود ملموسة لدفع 
عجلة االقتصاد البحريني، من خال تعزيز 
الشــراكة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص. 
في ظل التحديات االقتصادية المتســارعة 
التــي تحتــم علينا توحيد الجهــود وتكثيف 

التعاون بين األطراف المعنية كافة.
الوطنيــة  األعمــال  أجنــدة  أن  وأكــدت 
حــراك  نتيجــة  جــاءت  البحريــن  لمملكــة 
وطنــي اقتصــادي فاعــل يهــدف إلــى تذليل 
العوائــق التــي تواجــه رواد العمــل التجاري 

فــي البحريــن، وفتــح آفــاق أرحــب لتعزيــز 
وتطويــر  االقتصاديــة  األنشــطة  ممارســة 
ســوق العمــل فــي المملكــة بمــا يتماشــى مع 
األهــداف التنمويــة الوطنيــة ورؤيــة مملكة 

البحرين االقتصادية 2030.
وخــال اللقــاء، اســتعرض المناعــي خطــط 
المقبلــة،  الفتــرة  خــال  اللجنــة  ومشــاريع 
وأبرزهــا حفــل تدشــين المرحلــة الثالثة من 
مشــروع أجنــدة األعمــال الوطنيــة والــذي 
النــواب،  مجلــس  رئيــس  برعايــة  ينعقــد 
مشيرة إلى دعم السلطة التشريعية لجهود 
وأنشــطة اللجنــة وتطلعهــا لتعزيــز التعــاون 
معها في مجال النهوض باالقتصاد الوطني 

ودعم المشاريع االقتصادية.

القضيبية - مجلس النواب

06local@albiladpress.com

الثالثاء
29 يناير 2019 

قرينة جاللة الملك تتلقى شكر رئيسة “الصحفيين”23 جمادى األولى 1440
ــز قــيــاديــة ــراك ــم ــول الـــمـــرأة ل ــ ــود كــبــيــرة لــســمــوهــا فــي وص ــه ج

تلقت قرينة العاهل رئيســة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة برقية شــكر 
جوابية من رئيســة مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد الســيد؛ وذلك رًدا على برقية ســموها المهنئة لها 

بمناسبة انتخابها رئيسة للجمعية، هذا نصها:

صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة 
ملــك  قرينــة  خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت 
مملكــة البحرين رئيســة المجلس األعلى 

للمرأة حفظها هللا 
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته...

تلقيــُت ببالــغ الســرور واالعتــزاز برقيــة 
ســموكم المهنئــة لــي بمناســبة انتخابــي 
رئيسة لمجلس إدارة جمعية الصحفيين 

البحرينية، وإنني إذ أعرب لســموكم عن 
المتواصــل  لدعمكــم  وتقديــري  شــكري 
تقــدم  ســبيل  فــي  المبذولــة  وجهودكــم 
المــرأة البحرينيــة ووصولها إلــى المراكز 
القياديــة، فإننــي أؤكــد أن هــذا النجــاح 
ليــس إالّ ثمــرة مــن ثمار الرعايــة الملكية 
الجالــة  صاحــب  لحضــرة  الســامية 
الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعاه لقطاع 

الصحافة واإلعام في المملكة، وترجمة 
البحرينيــة علــى  المــرأة  لقــدرة  صادقــة 
مــا  بفضــل  والنجــاح  والتميــز  العطــاء 
تحظــى بــه مــن دعم وتشــجيع مــن قبل 

سموكم، في كافة األصعدة.
أن  القديــر  العلــي  هللا  أســأل  وختامــا 
يمّتع ســموكم بموفور الصحة والســعادة 

وطول العمر. سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

المنامة - بنا

Û  المثاليــات عالــم  فــي  إال  لهــا  وجــود  ال  الفاضلــة  والمدينــة  وحــده،  للــه  الكمــال 
والتنظيــرات والخيــاالت، فالواقــع بــأي دولــة ومــن بينهــا مملكــة البحريــن يحمل 
م بها  صورا شــتى من الخير والشــر، والســلبي واإليجابي، فهذا من األمور المســلَّ

بكل مجتمع وكل دولة.
Û  ولكــن تبقــى الحريــة المســؤولة فــي المجتمــع، والكلمــة الموضوعيــة الهادفة من

قبــل المفكريــن والمثقفيــن، والنقــد البنــاء من الصحافة ووســائل اإلعــام أدوات 
مهمة وقوى إســتراتيجية في مواجهة وتقويم الجوانب والمظاهر الســلبية على 

مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والسلوكية، وغيرها.
Û  غيــر أننــا فــي مملكة البحرين ناحظ وكأننا نواجه مــا يمكن أن نعتبرها حربا من

نــوع آخــر، وذلــك عبــر وســائل التواصــل االجتماعي التــي تحولت لســاح خطير 
فــي هــذه الحــرب بعــد أن انحرفــت - مــن قبــل مســتخدميها - كثيــرا عــن جــادة 
الصواب، وانحازت في معظمها إلى كل ما يثير اإلحباط والتشكيك والتخويف، 
وباتــت تســتهدف ثوابــت المجتمع وأركانــه ودعائمه الماديــة ومنظومته القيمية 

واألخاقية.
Û  جانــب مــن هــذه الرســائل التي تبــث عبر هذه الوســائل ولألســف الشــديد يحمل

التقليــل مــن مكانــة المواطن البحريني بصــور تعبيرية مختلفة مــن بينها النكات 
السمجة والساذجة، والرسائل والعبارات المحبطة عن وضع هذا المواطن؛ بهدف 
خلــق صــورة نمطيــة ســلبية وســيئة عــن المواطــن ليــس فقــط للمراقــب والقارئ 
خــارج المملكــة، بــل حتــى ألبنائنــا وشــبابنا، وهــو مــا يؤدي مــع مــرور الوقت إلى 

انعزال المواطن عن واقعه وتكريس إحباطه.
Û  وهنــاك نمــوذج آخــر مــن الرســائل التــي تلعــب علــى وتــر حســاس وخطيــر، وهو

التشــكيك باألمــن الداخلــي عن طريــق التخويف والتهويل ألي شــيء يحدث مع 
إقحام جنســيات عربية في هذا الموضوع؛ لتشــويه ســمعة جنسية بعينها، وزرع 

الشك والخوف والفرقة.
Û  بينمــا هناك نموذج ثالث من الرســائل التي تســعى لتخريــب العاقات المجتمعية

وضرب اللحمة الوطنية من خال التشهير بأشخاص واتهامهم بأبشع االتهامات، 
والحط من ســمعتهم وســمعة عائاتهم تحت دعاوى ظاهرها اإلصاح والكشــف 

عن الفساد، وباطنها هو تفريق المجتمع وزرع التشكيك فيه.
Û  مــا نتحــدث عنــه هنــا ال يخص المجتمــع البحريني فقــط، بل هو موجــود بصورة

أو بأخرى وبدرجات متفاوتة في مجتمعات خليجية كثيرة من بينها الســعودية 
والكويت، وغيرهما، فاألمر يكاد يكون ظاهرة تدفعنا للتساؤل عما إذا كان هناك 
مخطط أكبر لتفكيك هذه المجتمعات، أو أنه يتم اإلعداد لسيناريو جديد وفصل 
ثان لما سمي بالربيع العربي، وغير خاف عنا ما حمله هذا الربيع األسود من مآس 
وفظائــع ال تــزال تعانــي منها العديــد من المجتمعات العربية، ولم تســتطع الفكاك 

منها أو التغلب عليها وتجاوزها حتى اآلن.
Û  وألن هذه الحرب الخفية معقدة في أدواتها وخطيرة في أهدافها، فإن التصدي

لها ومواجهتها هو ضرورة مجتمعية ومهمة قومية عاجلة ال تحتمل أي تهاون أو 
تراخ، وتســتدعي تكاتف كافة الجهود وتضافرها، وتوجب على الدولة دراســتها 
بمــا يــؤدي لمعرفة “الجانــي” أو “الجناة” والفرق المتخصصة فــي اختاق األخبار 
ونشر السموم وبث الفتن والشائعات وشق الصف، ومعرفة المستفيد مما يحدث 

من محاوالت إلضعاف مجتمعنا وهدم بنيانه، وزرع اإلحباط والخوف فيه.
Û  مثــل هــذا الموقــف الموحــد ضــد هــذه الحــروب الخفيــة علينــا يبقــى هــو الخيار

الضامــن لبقــاء مجتمعاتنــا قويــة بثوابتهــا وقيمهــا وأخاقهــا ولحمتهــا، ووقوفها 
صفا واحدا خلف قيادتها ومواصلة منجزاتها على مختلف األصعدة.

الحرب
مؤنس المردي  الخفية

moanes.almardi
@albiladpress.com

ناصر بن حمد يشيد بعطاء البحرينيين في العمل اإلنساني
فاعـــل خيـــر يتبـــرع بمضخـــات أنســـولين لــــ 8 أيتـــام مصابيـــن بالســـكري

أشــاد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون رئيس مجلــس أمناء المؤسســة 
الخيريــة الملكيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، بدعــم عاهل البــالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة الرئيس الفخري للمؤسســة الخيرية الملكية، 
واهتمام جاللته بالعمل الخيري واإلنســاني، مثمًنا ما تلقاه المؤسســة الخيرية والعمل 
الخيــري واإلنســاني فــي مملكــة البحريــن مــن دعــم مــن قبــل الحكومــة بقيــادة رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة، وولــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.

الشــعب  وعطــاء  بمســاهمة  ســموه  وأشــاد 
الخيريــة  األعمــال  فــي  الكريــم  البحرينــي 
واإلنســانية وشراكة المجتمع في عمل الخير، 
مشــيًرا إلــى أن هــذا األمر غير مســتغرب على 
للخيــر  بحبــه  عــرف  الــذي  البحريــن  شــعب 

ومساعدة الناس.
جــاء ذلــك، بمناســبة انطاق مشــروع )فارس( 
الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  تنظمــه  الــذي 
لتوفيــر مضخات األنســولين لألطفــال األيتام 
الســكري.  داء  مــن  األول  بالنــوع  المصابيــن 
ونجاح المرحلة األولى بتوفير عشر مضخات 
أنســولين أليتــام المؤسســة الخيريــة الملكيــة 

الســكري،  داء  مــن  األول  بالنــوع  المصابيــن 
وتبرع فاعل خير بتوفير مضخات األنسولين 

لثمانية أيتام من المصابين بداء السكري.
للمؤسســة  العــام  األميــن  قــال  جانبــه،  مــن 
الخيريــة الملكيــة مصطفى الســيد إنــه بفضل 
منــه ســبحانه وتعالــى ومــن ثــم الدعــم الكبير 
الــذي يحظــى بــه العمــل الخيــري واإلنســاني 
فــي مملكــة البحريــن مــن قبــل جالــة الملــك، 
والحكومة الرشيدة، والقيادة الطموحة لسمو 
آل خليفــة، وعطــاء  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ 
الحملــة  حققــت  الكريــم  البحرينــي  الشــعب 

نجاحها.

وأضــاف: إن أهــل البحريــن هــم أهــل الخيــر 
والكــرم وعطائهــم متواصل، ونعتــز بأن نكون 
إلــى  المســاعدات  إليصــال  اآلمنــة  قناتهــم 
األولــى  المرحلــة  نجــاح  وبعــد  المحتاجيــن، 
بجمــع مبلــغ 100 ألــف دوالر خال 24 ســاعة، 
إضافــة إلى تبرع فاعــل خير بتوفير مضخات 
األنســولين لثمانيــة أيتــام مــن المصابين بداء 
الســكري، نعلــن عــن إطــاق المرحلــة الثانيــة 
لتوفيــر مضخــات لـ 130 طفــاً بحاالت حرجة 
وفي أمس الحاجة إلى هذا العاج، وإننا على 

ثقة بأننا سنحقق هذا الهدف بتكاتف الجميع.
الجديــر بالذكــر أن مشــروع الفــارس أطلقتــه 
المؤسســة الخيريــة الملكيــة لتوفيــر مضخات 
األنســولين لألطفــال المصابيــن بالنــوع األول 
من داء الســكري من عمر يوم واحد حتى 14 
ســنة، وتم اختيار اســم )فارس( ألن المشروع 
يحول طفل أو شــاب فــي حالة صحية صعبة 
إلــى حيوية وقــوة الفارس الحقيقــي، فيتمتع 
بالصحــة والعافيــة ويــؤدي واجباتــه اليوميــة 
المحتاجيــن  لألطفــال  ويمكــن  بساســة. 
أحــد  خــال  مــن  المضخــة  علــى  الحصــول 
المستشــفيات الداعمة للمشــروع وهم )مجمع 
العســكري  المستشــفى   - الطبــي  الســلمانية 
أهميــة  الجامعــي(،  الملــك حمــد  - مستشــفى 
المضخة تكمن في انخفاض نســبة مضاعفات 
مــرض الســكري علــى المــدى البعيــد وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بأمــراض الفشــل الكلــوي والعمى 
وأمراض القلب وغيرها الكثير التي يســتطيع 
الطفل تفاديها في مراحله العمرية المتقدمة.

موقــع  خــال  مــن  للمشــروع  التبــرع  ويمكــن 
www.rco.gov. المؤسســة الخيريــة الملكيــة
bh أو عبــر الحســاب البنكــي: بنــك البحريــن 
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سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

عوالي - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - وزارة الداخلية

راشــد  الشــيخ  الداخليــة  وزيــر  رعايــة  تحــت 
أمــس،  افتتــح مســاء  بــن عبــدهللا آل خليفــة، 
للجمعيــة  عشــر  الثالــث  والمعــرض  المؤتمــر 
األميركيــة لمحترفــي الســامة، وذلــك بحضــور 
وزيــر النفــط ووزيــر الصناعة والتجــارة ووكيل 
وزارة الداخليــة لشــؤون الجنســية والجــوازات 
واإلقامــة ورئيــس األمــن العــام ووكيــل وزارة 

الداخلية وحافظ العاصمة ورئيس الجمارك.
ويتضمــن المؤتمــر، بحــث تحديــات عــدة، منهــا 
إدارة الطــوارئ وأنظمــة الحمايــة مــن الحريــق، 
وذلــك خــال 16 ورشــة عمــل تغطــي مجــاالت 
عــدة فــي حقــل الســامة المهنيــة و35 متحدثا 
مــن مســؤولي القطــاع والخبــراء حــول العالم ، 
وبحضور 1500 مشــارك. وأكــد  وزير الداخلية، 
فــي تصريــح له بهذه المناســبة، أن هــذا التجمع 
والمعنييــن  العامــة  الســامة  لخبــراء  الواســع 

أحــدث  لمواكبــة  كبيــرة  فرصــة  يمثــل  باألمــر، 
التطــورات فــي مجال الســامة والبيئــة بمواقع 
العمــل ، وتبــادل الخبــرات والتجــارب ومواكبــة 
أحدث التقنيات بهذا المجال. وأشار  الوزير إلى 
أن تحقيق الســامة العامة، مســؤولية مشتركة 
بيــن األفــراد والجهــات الرســمية والمؤسســات 

األهليــة ، والتــي يجــب أن تنهــض بدورهــا فــي 
الثقافــة  وتطويــر  األمنيــة  التوعيــة  مجــاالت 
المجتمعيــة فــي مجال األمن والســامة العامة. 
الجمعيــة األميركيــة  رئيــس  ألقــى  مــن جهتــه، 
كلمــة،  مادينــا   ريكســيو  الســامة،  لمحترفــي 
اســتعرض فيها أهداف وأنشــطة الجمعية فيما 

شــرح  رئيــس الجمعيــة األمريكيــة لمحترفــي 
الديــن  األوسطحســام  الشــرق  فــي  الســامة 
الخالدي، انجازات الجمعية والتي أســهمت في 
رفع مستوى السامة المهنية في دول المنطقة 
الجمعيــة  بيــن  الوثيقــة  العاقــة  إلــى  منوهــا   ،
ومؤسســات  الحكوميــة  والدوائــر  والــوزارات 

القطاع الخاص في البحرين. في سياق متصل، 
رحــب رئيــس المؤتمــر علــي الغبــاري، بالحضور 
وعلــى رأســهم وزيــر الداخليــة مشــيدا برعايته 
الكريمة للمؤتمر والمعرض، موضًحا أن المؤتمر 
أصبــح من أهــم مؤتمرات الســامة المهنية في 
الشــرق األوســط.  فيمــا أشــار عالــي الزهرانــي 

وهو المدير التنفيذي للسامة واألمن الصناعي 
فــي شــركة أرامكــو الســعودية فــي كلمتــه إلــى 
مجــال  فــي  محــددا  أمــرا  ليســت  الســامة  أن 
الصناعــة بل هــي قيمة مجتمعيــة تنعكس على 
جميــع مناحــي الحيــاة . وعقب حفــل االفتتاح، 
علــى  القائميــن  بتكريــم  الداخليــة  وزيــر  قــام 
المؤتمــر والمعرض، مشــيدا بحرصهم على عقد 
هــذه الــدورة في مملكــة البحريــن، والتي تعمل 
وبشــكل مســتمر على تشــجيع هذه النوعية من 
المؤتمرات المتعلقة بالسامة العامة، باعتبارها 
والمشــاريع  البرامــج  كافــة  فــي  رئيســا  أمــرا 
التنمويــة. وفي ختام حفــل االفتتاح، قام وزير 
الداخلية بجولة في المعرض، اطلع خالها على 
التقنيات الحديثة في مجال الســامة والصحة 
مــن  المعــرض  يتضمنــه  بمــا  مشــيدا   ، والبيئــة 
معدات حديثة وتقنيات متطورة بما يسهم في 
فتــح آفاق واســعة نحو تعزيز اســتخدام آليات 

السامة العامة.

وزير الداخلية لدى افتتاحه المؤتمر والمعرض الثالث عشر للجمعية األميركية لمحترفي السالمة

الــســامــة لــمــحــتــرفــي  ــة  ــي ــرك ــي األم الــجــمــعــيــة  بــمــؤتــمــر  ــا  ــًي ــم ــال 35 مــتــحــدثــا ع

وزير الداخلية: منصة لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث التقنيات
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فيها مفرطة  بجرعات  وفاة  وحاالت  عاما   29 من  عالقة  بيوت  القبيسي: 
وافــق مجلــس بلدي الشــمالية في اجتماعيــة الثالث من الفصل التشــريعي الخامس 
على تشــكيل لجنة من جهات المعنية لحل مشــكلة البيوت المهجورة في المحافظة 

وما يترتب عليها من آثار بيئية واجتماعية وسط األحياء السكنية.

عبــدهللا  البلــدي  العضــو  اعتبــر  جهتــه،  مــن 
المهجــورة  البيــوت  هــذه  أن  القبيســي 
واألراضــي المســورة تعتبر مناخا غير ســليم 
لتجمــع األوبئة والقــاذورات ومرتع للقوارض 
والحشــرات، فضال عن آثارتهــا لقلق األهالي؛ 
الشــباب وتســتغل  لتجمعــات  أوكارا  لكونهــا 

ألمور خاطئة ومنافية لآلداب والقانون.
واســتكمل أن بعــض البيوت المهجــورة على 
حالهــا مــن أكثــر مــن 29 عامــا دون أن يتخــذ 
األهالــي  اعتراضــات  رقــم  إجــراء  بحقهــا 

وشكاواهم المستمرة 
ولفــت إلى أن حــاالت وفاة مدمني مخدرات 
فــي إحــدى هــذه البيــوت التي تشــكل خطرا 
يهــدد المجتمــع لمــا يحــدث مــن داخلهــا مــن 

تجاوزات وأضرار اجتماعية وبيئية. 

 مــن جهتــه، اقتــرح البلــدي محمــد الظاعــن 
ضــم هذه البيــوت ضمــن المشــاريع المتعثرة 
وعرضها في مزادات وبيعها لالستفادة منها.
اقتــراح  جاســم  زينــة  العضــو  وعارضــت 
هــذه  إدراج  يمكــن  ال  أنــه  مؤكــدة  الظاعــن، 
المشــاريع ضمــن مطــاق المشــاريع المتعثــرة 
كمــا ال يمكــن االســتيالء علــى هــذه الــراض 
وملكيــات المواطنين، واقترحت تفعيل آلية 
محــددة لمثــل هــذه الحاالت للســيطرة عليها 
عبر تعديل قانون االســتمالك المنفعة العامة 

وإدراج المهجورة ضمنه.
مــن جانبــه، اقتــرح البلــدي حســين العالي أن 
يقــوم كل عضــو بحصــر البيــوت المهجــورة 
ضمن دائرته لعرضها على اللجنة المشــتركة، 
وبين ممثل قســم لرقابــة والتفتيش بالجهاز 

التنفيــذي أن أغلــب البيــوت المهجــورة هــي 
تابعــة  ســكنية  وحــدات  أو  ســكنية  قســائم 
لوزارة اإلســكان لم نســتطع رقم المراســالت 

المــالك  أصحــاب  الــى  الوصــول  المســتمرة 
للتعامــل معهــم أو التفــاوض مــن أجــل حــل 

مشكلة هذه البيوت.

عبدالله القبيسي

مالية الشمالية تصر على االستقالل المالي واإلداري للبلديات
ــة عــــامــــة إلعــــــــــداد جــــــــــداول أعـــــمـــــال الــمــجــلــس ــنـ ــجـ لـ
وافــق مجلــس بلــدي الشــمالية علــى توصيــة الجنــة الماليــة والقانونيــة علــى مقترح 
تعديــل مــادة رقــم 23 مــن الالئحــة التنفيذية لقانــون البلديات وينــص التعديل على 
تشــكل لجنــة عامة دائمة برئاســة رئيس المجلس وعضوية نائــب الرئيس ما لم يكن 
رئيســا إلحــدى اللجــان ورؤســاء اللجــان المتخصصــة تكــون مهمتهــا اعــداد جــداول 

اعمال المجلس ودراسة وابداء الراي...”.

كمــا وافق المجلــس على توصية اللجنة 
الجهــاز  مطالبــة  والماليــة  القانونيــة 
للمجلــس  كاملــة  بعضويــة  التنفيــذي 
البلــدي فــي تشــكيل لجنــة المناقصــات 
بصفــة  وليــس  الداخليــة  والمزايــدات 

مراقب فقط.
مشــروع  المجلــس  رفــض  حيــن  فــي 
تعديل مواد رقم 35 -34- 19 من قانون 
االقتــراح  علــى  بنــاء  المعــد  البلديــات 
مــن  المقــدم  المعدلــة  بصيغتــه  بقانــون 

مجلس النواب.
وذكــرت اللجنة ان التعديالت المقترحة 
تقتصر مــن المواد المختصــة بالميزانية 

والصندوق المشترك. 
وان التعديل ســيجذر سحب االستقالل 
المالــي للمجالــس البلديــة بشــكل نهائــي 
وايــداع  المشــترك  الصنــدوق  وإلغــاء 
جميــع إيــرادات البلديــات فــي ميزانيــة 

الدولة.
المقتــرح  ان  الشــمالية  ماليــة  وبينــت   
المــادة  مــع  صريــح  بشــكل  يتعــارض 
الثانيــة مــن قانــون البلديــات التي تؤكد 
علــى مــا ورد فــي دســتور البحرين على 
للبلديــات  واإلداري  المالــي  االســتقالل 
بجناحيهــا البلدي والتنفيذي والتنســيق 

مع بقية المجالس البلدية.
رئيس المجلس أحمد الكوهجي

29 يناير 2019 الثالثاء
23 جمادى األولى 1440

ذكرت لجنة الخدمات والمرافق العامة أن 
عدد األراضي الخدمية في منطقة اللوزي 
فــي مجمــع 1018 – 1020 يبلغ 39 منطقة 

تم توزيعها على ثالث مراحل.
وتشمل المناطق الخدمية 9 حدائق عامة 
و5  مــدارس  و3  مفتوحــة  منطقــة  و17 
مســاجد و5 محــالت تجاريــة . وأوصــت 
المعنيــة  للجهــات  خطــاب  برفــع  اللجنــة 
الخدميــة ذات العالقــة )شــؤون البلديــات 
وزارة اإلســكان وزارة العدل بنك اإلسكان 
فــي  خطتهــم  لمتابعــة  التربيــة(  وزارة 
تطويــر المواقع الخدمة ومتابعة تســجيل 

األراضي التي ال يوجد عليها رقم عقار.

بحضــور ممثلــي من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، ناقش المجلس معايير 
وضوابط تنظيم وإنشاء مظالت في مواقف انتظار الباصات التي تنقل الطالب من 

وإلى المؤسسات التعليمية في المحافظة.

الظاعــن  محمــد  البلــدي  قــال  جهتــه،  مــن 
إن وزارة التربيــة والتعليــم تنفــق مالييــن 
الدنانيــر علــى بنــاء المــدارس وتغفــل عــن 
إنشــاء المظــالت لحمايــة الطلــب، مقترحــا 
إيجاد المســتثمرين لبناء المواقف في حال 

تعذر الوزارة بالميزانيات.
كما بين رئيس المجلس أحمد الكوهجي أن 
بعــض المظالت القديمة يســاء اســتخدامها 
األهالــي،  أو  الجائليــن  الباعــة  جانــب  مــن 
مقترحــا أن تكــون محطات االنتظــار داخل 

المدارس حماية للطالب.
من جهتها، أوضحت مديرة إدارة التخطيط 
فــي وزارة التربيــة والتعليــم شــيخة مفيــز 
التصــرف  أحقيــة  لهــا  ليــس  الــوزارة  أن 
خــارج حــدود عقار المدرســة، مبينــة أنه تم 
المــدارس  فــي  انتظــار  مواقــف  تخصيــص 
الممارســات  بعــض  أن  الجديــدة، موضحــة 
الفردية لبعض طالب بعد الدوام المدرســي 

ال يمكن تعميمها.  
 وأوضح النقيب محمد العلوي رئيس شعبة 

شرطة المجتمع أن 40 من أصل 63 مدرسة 
فــي المحافظــة الشــمالية يتــم تغطيتها من 
جانــب وزارة الداخليــة، وانــه يتــم التعامــل 
مع العديد من الحوادث والباعة الجائلين. 

وأكــد النقيــب أن أغلبيــة حــراس المــدارس 
ال فائــدة مــن وجودهــم تجــاه الطلبه، فضال 
)ال  واجبهــم  يــودون  ال  الذيــن  المديريــن 

يحلون وال يربطون(. 
واســتكمل ان شــرطة المجتمــع تتعامــل مع 
مــن  المــدارس  أمــام  المشــكالت  مــن  كثيــر 
الفتــا  وشــجارات،  ومخالفــات  تحرشــات 
إلــى ضرورة التنســيق بين الجهــات لحماية 

من جلسة بلدي الشماليةالطلبة.

ــبــة تشمل 9 حدائق عامة و17 منطقة مفتوحة و3 مدارس و5 مساجد و5 محالت ــطــل ــف ال ــ ــواق ــ ــاء مـــظـــالت م ــ ــش ــ ــط إلن ــ ــواب ــ ض

39 منطقة خدمية في 1012-1018 باللوزي “الداخلية”: نغطي 40 من أصل 63 مدرسة والمديرون “ال يحلون وال يربطون”

أحاطت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية األعضاء بمشروع 
ممشــى لصالــح حكومة البحرين ومخصصة كممشــى في مدينــة حمد 1209 ضمن 

خطة المشاريع البلدية.

مــن  االنتهــاء  تــم  أنــه  اللجنــة  وبينــت 
إعــداد التصاميم النهائيــة وتم الحصول 
علــى موافقــة الخدمات بحســب خطاب 
وارد مــن المديــر العــام فــي يوليو 2018 
بإصــدار وتســجيل وثيقــة ملكيــة عقــار 
باســم حكومة مملكة البحرين مخصص 

للممشى.
وذكــرت اللجنــة أنهــا لــم تتلــق رد الجهاز 
التنفيذي حول استفسارها عن الميزانية 

المرصودة للمشروع وتوقيت تنفيذه.
مــن جهته، بّين مندوب الجهاز التنفيذي 

أنــه تــم مراســلة وزارة الماليــة لتحديــد 
أن  إال  للمشــروع  الخاصــة  الميزانيــة 

الوزارة لم ترد على البلدية. 
عبــدهللا  البلــدي  أوضــح  جهتــه،  مــن 
القبيسي أن المرحلة األولى من مشروع 
هــل  متســائالً:  بعــد،  تنفــذ  لــم  الممشــى 
ســيدمج ميزانيــة المرحلــة الثانيــة مــن 
مشــروع الممشــى إلــى ميزانيــة المرحلة 
األولى؟ الفًتا إلى أن المرحلة األولى من 
المشروع ال تفتقر إلى اإلنارة والتشجير 

والكراسي واالستراحات.

القبيسي: المرحلة األولى لم تكتمل 

وافق مجلس بلدي الشمالية على توصية 
لجنة الخدمات بتعميم نظام في عدادات 
أجرة المواقف مؤهلة لقبول فئات ورقية 

مع العملة المعدنية 
يهــدف  المقتــرح  أن  اللجنــة  وذكــرت 
تنظيــم عملية اســتخدام المواقف والحد 
إيقــاف  فــي  الخاطئــة  الممارســات  مــن 
اســتخدام  ضوابــط  دون  ســياراتهم 

والوقوف الخاطئ.
وبينت أن من شــأن هذه العدادات تفادي 
وبشــكل  المتكــررة  المرويــة  المخالفــات 
العمــالت  عــن  البحــث  نتيجــة  يومــي 
توافــر  صعوبــة  مــن  الناتجــة  المعدنيــة 

العملة المعدنية لسد أجرة المواقف.

عدادات مواقف 
تقبل فئات ورقية

وافــق مجلــس بلــدي الشــمالية علــى تغييــر تصنيــف 35 مــن العقــارات فــي 
منطقة باربار مجمع 528 تحمل تصنيف المناطق الزراعية وتتراوح مساحة 
العقــارات مــا بيــن 5069-369 متًرا مربًعا تقريًبا تصنيــف عقارات إلى مناطق 

سكن أ. 

كما وافق المجلس على تغيير تصنيف 
عقارات بمنطقة الجسرة مجمع -1002
تصنيــف  ضمــن  العقــارات  تقــع   1004

مناطق السكن الحدائقي 
تبلــغ مســاحة العقــارات مــا يقــارب 59 
ألًفا و53 ألًفا و42 ألف متر مربع تقريًبا 

ذات  المشــاريع  مناطــق  تصنيــف  إلــى 
الطبيعة الخاصة.

تصنيــف  علــى  المجلــس  وافــق  كمــا 
عقــار فــي منطقــة بنــي جمــرة مجمع 5 
يحمل تصنيف مناطق الســكن الخاص 
المعتمــدة  التصنيــف  خرائــط  بحســب 

إلــى  العقــار  ســابًقا  واعتمــاد تصنيــف 
سكن خاص ب. 

ووافــق المجلــس علــى تغييــر تصنيف 
عقار بعد التقسيم منطقة مقابة مجمع 
507 الى ســكن خاص أ ومشــاريع ذات 
عقــار  تغييــر تصنيــف  طبيعــة خاصــة 
بمنطقــة عالــي مجمــع 732 يقــع العقــار 
ضمن تصنيف مناطق السكن خاص ب 
تبلغ مســاحته 8 االف متر مربع  تقريبا  
االســرة  أســواق  تجــاري  لبنــاء مجمــع 

والخدمات التابعة لها على العقار .

ــار ــ ــارب ــ ب ــي  ــ فـ ــار  ــ ــق ــ ع  35 تـــصـــنـــيـــف  تـــغـــيـــيـــر 

بنــاء مجمــع تجــاري بعــالي

بلــدي  مجلــس  اجتمــاع  يشــهد  لــم 
الشمالية االعتيادي الثالث من الفصل 
التشريعي الخامس غياب أي عضو أو 

اعتذاره عن الحضور 

 تغطية : ليلى مال اهلل 

تصوير خليل إبراهيم

ال غائب أو معتذر



أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة معاقبة 5 من أصل 7 من المدانين بقضيــة التفجير الذي تعرض له 
أنبوب النفط في منطقة بوري، وتسبب في زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في نفوس المواطنين 

والمقيمين واإلضرار بممتلكاتهم الشخصية.

وكانــت محكمــة أول درجة حكمت 
بالسجن المؤبد لـ 5 خمسة متهمين 
اتهامــات  مــن  إليهــم  نســب  عمــا 
 200 مبلــغ  منهــم  كل  تغريــم  مــع 
الجنســية  وبإســقاط  دينــار  ألــف 
البحرينيــة عنهم. وســجنت المتهم 
الســادس لمدة 10 ســنين، والســابع 
لمــدة 5 ســنوات مــع األمــر بتغريمه 
وبإســقاط  دينــار  ألــف   100 مبلــغ 

جنسيته.
وألزمــت المحكمــة 6 مــن المدانيــن 
بــأن يدفعــوا تعويضــا عــن األضرار 
ألفــا   64 بقيمــة  بهــا  تســببوا  التــي 
و577 دينــارا و41 فلســا، فضال عن 

األمر بمصادرة المضبوطات.
وتعــود تفاصيــل القضية كما صرح 
بهــا رئيس نيابــة الجرائم اإلرهابية 
المحامي العــام أحمد الحمادي بأن 
المتهميــن األول والثانــي الهاربيــن 
خــارج البالد أنشــآ جماعــة إرهابية 
وتمكنــا من تجنيــد باقي المتهمين، 
الثالــث  المتهميــن  تلقــي  وثبــت 
العســكرية  التدريبــات  والرابــع 
علــى اســتخدام األســلحة وصناعة 
المتفجــرات فــي معســكرات تابعــة 
فــي  اإليرانــي  الثــوري  للحــرس 
ارتــكاب  بقصــد  إيــران  جمهوريــة 
الجرائم اإلرهابية بمملكة البحرين.
وثبــت أن المتهــم األول كلــف باقي 
النفــط  أنبــوب  بتفجيــر  المتهميــن 
وكلفهــم  بــوري،  بمنطقــة  الواقــع 

باســتالم أجــزاء العبــوة المتفجــرة 
المخصصــة  واألمــوال  المخصصــة 
لتنفيــذ الواقعــة عــن طريــق البريد 
الميت من مواقع متفق عليها بينهم 
فــي مملكــة البحريــن، وأن المتهــم 
اإلرهابيــة  المجموعــة  قــاد  الثالــث 

في تنفيذ عملية التفجير.
نوفمبــر   10 الواقعــة  يــوم  وفــي 
2017 اجتمــع مــع المتهمين وقاموا 
قامــوا  ثــم  بينهــم  األدوار  بتوزيــع 
علــى  المتفجــرة  العبــوة  بزارعــة 
أنبــوب النفــط وتفجيرهــا ممــا أدى 
إلــى انفجــار أنبوب النفــط واندالع 
حريق ألحــق أضرارا بأنبوب النفط 
والمحــالت  والســيارات  وبالمنــازل 
التجارية المجاورة لموقع التفجير، 
مــن  المتهميــن  علــى  القبــض  فتــم 
الثالث حتى الســابع وعرضهم على 

النيابة العامة.

أول  محكمــة  حكــم  فــي  وجــاء 
اعتــرف  الرابــع  المتهــم  أن  درجــة 
تربطــه  التــي  الصداقــة  بعالقــة 
بالمتهــم الثالــث، وأنــه فــي غضــون 
العــام الماضــي عــرض عليــه فكــرة 
 14 “ائتــالف  لجماعــة  االنضمــام 
فبرايــر” وتلقــي تدريبات عســكرية 
فــي إيران لالســتعداد لتنفيذ أوامر 
فوافــق،  الجماعــة،  مــن  ســتصدر 
واســتلم مبلــغ مالــي تــم وضعه في 
منطقة الجنبيــة وطلب منه الثالث 

شراء تذاكر السفر إليران.
وعقب وصولهما إلى إيران تواصل 
ثــم  األشــخاص  أحــد  مــع  الثالــث 
اســتقبلهما آخر بحريني الجنســية، 
فيــه  موجــود  لمبنــى  وأوصلهمــا 
أبلغهــم  والــذي  األول،  المتهــم 

ببرنامج التدريب.
وتوجــه المتهمان باليوم التالي إلى 

معسكر مسور بالصفائح الحديدية 
ويحتــوي كبائن وتم تدريبهما على 
كيفيــة مقاومــة االســتجواب أثناء 
التحقيــق وطــرق المعاينة ومعرفة 
المســتوى األمني مــن خالل مدرب 
علــى  تدريبــا  تلقيــا  ثــم  إيرانــي، 
استعمال األسلحة وطريقة صناعة 
واســتخدام  العبــوات  وتفكيــك 

المتفجرات ثم عادا إلى البحرين.
وأضــاف أن المتهــم الثالــث ســلمه 
مفتــاح مزرعة وطلب منه شــراء 9 
عبوات وتعبئتها بالبترول لتوزيعها 
على مناطق أعمال الشــغب، وأبلغه 
أنه سيحصل على راتب 100 دينار 
لمدة 3 أشــهر مقابل هذا العمل، ثم 
يتــم زيادته إلــى 240 دينارا، وقبل 
الواقعــة تواصل معه الثالث وأبلغه 
بوجود تعليمات باســتهداف أنبوب 
نفــط بمنطقــة بــوري، وطلــب منــه 
مرافقتــه الســتالم صاعق، وشــاهد 
العبــوة  الثالــث  المتهــم  فــي منــزل 

المتفجرة.
المتهــم  اعترافــات  فــي  ورد  وكمــا 
إلــى منطقــة  توجــه  أنــه  الخامــس 
سوق واقف المقابلة لمكان العملية 
يبــدأ  أن  علــى  االنفجــار،  لتصويــر 
التصويــر بعــد تلقيــه اإلشــارة مــن 
الثالــث، الــذي كان برفقــة الرابع قد 
العبــوة  المتفجــرة  العبــوة  وضعــا 
ربطهــا  بعــد  النفــط  أنبــوب  فــوق 
بجهاز اإلرســال والبطارية، واللذان 
صــورا العبــوة قبــل المغــادرة وعند 
بــوري ضغــط  إلــى دوار  وصولهمــا 
الثالث زر التحكم فلم تنفجر، فقرر 
العــودة مرة أخرى إليها إال أنه أعاد 

الضغط فانفجرت العبوة مباشرة.

كــتــعــويــضــات ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل بــنــحــو 65  ــم  ــه ــت ــزم أل الــمــحــكــمــة 

تأييد سجن 5 من مفجري أنبوب النفط بين المؤبد و5 سنوات

المستشــار  العــام  المحامــي  صــرح 
أســامة العوفي بــأن محكمة التمييز 
قــد قضــت بجلســتها التــي انعقــدت 
الجــاري   28 اإلثنيــن  أمــس  يــوم 
برفــض الطعن المقــدم من المحكوم 
عليه علي سلمان في الحكم الصادر 
العليــا  االســتئناف  محكمــة  عــن 
بمعاقبتــه وآخَرين هاربين بالســجن 
المؤبــد، وذلــك عمــا أســند إليهــم من 
التخابــر مــع دولــة أجنبيــة الرتــكاب 
أعمــال عدائية ضد مملكــة البحرين 
وبقصــد اإلضرار بمركزها السياســي 
واالقتصــادي وبمصالحهــا القوميــة؛ 
بغية إسقاط نظام الحكم في البالد، 
وتســليم وإفشــاء أســرار دفــاع إلــى 
دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من 
الدولــة األجنبيــة مقابــل ذلك، فضال 
عــن إذاعــة أخبــار وشــائعات كاذبــة 
شــأنها  مــن  الخــارج  فــي  ومغرضــة 

النيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وقد انعقدت جلســة محكمة التمييز 
عليــه  المحكــوم  فيهــا  ومثــل  علنــا، 
طلبــت  فيمــا  ومحامــوه،  الطاعــن 
النيابــة العامة الحكم برفض الطعن، 
فأصــدرت محكمــة التمييــز حكمهــا 

المتقدم برفض الطعن.

تأييد حكم المؤبد ضد “علي 
سلمان” بقضية التخابر مع قطر

3 سنوات لمدير أضر عمدا بأموال عامة
ــار ــن دي ألـــف  و130  ــيــون  مــل مـــن  ــر  ــث أك ــع  ــدف ب الــمــحــكــمــة  ــه  ــت ــزم أل

أيدت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى معاقبة مســتأنف “44 عاما – مدير ســابق 
إلدارة مشــاريع إحدى الشــركات المملوكة لهيئة التأمينات االجتماعية”، يبلغ من العمر 44 
عامــا، بالســجن لمــدة 3 ســنوات وإلزامــه بإعــادة مبلــغ 566 ألــف و265 دينــارا التي تســبب 
بخســارة جهة عمله لها، وبتغريمه المبلغ نفســه سالف البيان، وإلزامه بأن يدفع لجهة عمله 
-المدعية بالحق المدني- مبلغ 5010 دنانير على ســبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه 

بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

يشــار إلــى أن المديــر الســابق للشــركة أديــن 
إداري  فســاد  بواقعــة  ســابق  وقــت  فــي 
مســاعدة  إلــى  عمــد  أنــه  تبيــن  إذ  ومالــي، 
عــدد  مــع  مناقصــات  عــدة  إبــرام  وتســهيل 
مــن الشــركات الخاصــة، والتســبب بخســائر 
للشــركة الحكوميــة التــي يعمل لديهــا، بلغت 
المبلغ المشــار إليه أعاله في منطوق الحكم، 
وذلــك عبــر إعــالم مســؤولي تلــك الشــركات 
بالمناقصــات وشــروطها قبــل إعالنهــا، فضال 
عــن اســتغالله وظيفتــه فــي تســيير أمــوره 
الخاصــة، ممــا أضــر بأمــوال ومصالــح الجهة 
إفشــائه  بعــد  العامــة  وباألمــوال  العامــة 

معلومات المناقصات وأسرارها.
وعقــب صــدور الحكــم صــرح رئيــس النيابة 
محكمــة  بــأن  البنجاســم  عيســى  إبراهيــم 
االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى أصدرت 
حكمــا فــي الطعــن المقــدم في إحــدى قضايا 
الفســاد، المتهــم فيها مدير بإحدى الشــركات 
التابعة لهيئة حكومية إلضراره عمدا بأموال 
مناقصــات  فــي  بتدخلــه  الشــركة  ومصالــح 
وعمليات توريد وتركيب واســتئجار وتعاقد 
وإعداد تصاميم متعلقة بجهة عمله وبأعمال 
وظيفتــه وذلــك لتحقيــق ربــح لغيــره، فضــال 

عــن إفشــائه أســرار العمــل لمنفعــة الغيــر من 
دون إذن جهــة عمله، حيــث قضت المحكمة 
وفــي  شــكال  االســتئناف  بقبــول  حضوريــا 
الموضــوع برفضه وتأييد الحكم الصادر عن 

محكمة أول درجة )...(.
القضايــا  تولــي  العامــة  النيابــة  أن  وأضــاف 
بالــغ األهميــة والحــرص،  بالفســاد  المتعلقــة 
وأنها لن تدخر جهدا في سبيل مكافحة مثل 
هــذا النوع مــن الجرائم؛ لما لذلك من أثر في 
الحفاظ على المال العام وســالمة ســير عمل 

المرافق العامة.
المــدان  أحالــت  العامــة  النيابــة  وكانــت 
للمحاكمــة بعد أن أســندت إليــه ارتكاب عدة 
وقائــع واتهامــات في الفترة مــن العام 2013 
وحتــى 2015، بصفتــه موظفــا عامــا “مديــر 
بالكامــل  مملوكــه  لشــركة  مشــاريع  إدارة 

وتابعة لهيئة التأمينات االجتماعية”:
الجهــة  ومصالــح  بأمــوال  عمــدا  أضــر  أوال: 
صفقــات  فــي  لديهــا،  يعمــل  التــي  العامــة 
لتحقيــق  عملــه،  بجهــة  متعلقــة  وعمليــات 
ربــح لغيــره بأن تدخل في مناقصة مشــروع 
لمجمــع  مراقبــة  كاميــرات  وتركيــب  توريــد 
شــركة  لمصلحــة  التجــاري  التأمينــات 

بإعالمهــم بالمناقصــة قبــل إجرائهــا وجعلهــا 
هي من تمنح مواصفات بما يناسبها وتختار 
الشركات المنافسة لها وهي من يضع الردود 
على استفسارات الشركات وتقّيم عطاءاتها 
مما مكنها من إرساء المناقصة عليها، وأشار 
المتهــم بأن النظــام الذي تم توريده وتركيبه 
بالمجمــع متوافــق مــع بنــود العقد مــع وجود 
العديــد مــن النواقص، وترتــب عليه اإلضرار 
ألفــا و211   50 بمقــدار  بأمــوال جهــة عملــه 

دينارا.
ثانيا: أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عامة 
التي يعمــل لديها بصفقات وعمليات متعلقة 
وظيفتــه  بأعمــال  ومتصلــة  عملــه  بجهــة 
لتحقيــق الربــح لغيــره بــأن تدخــل لمصلحــة 
إحــدى المؤسســات العاملــة بالمقــاوالت فــي 
عمليــه توريــد واســتئجار مولــدات كهربائية 
ومخاطبتــه لهــذه الشــركة دون غيرهــا ممــا 
مكنهــا مــن االنفــراد بهــا وتنفيذهــا باألســعار 
التــي تحددهــا دون منافســة وتعاقــد معهــا 
لتقديم خدمات تنظيف األسواق دون طلب 
تســعيرها بالرغم من أن تلك األعمال ليســت 
لهــا وتســبب  المرخــص  النشــاط  مــن ضمــن 
بأضــرار ماليــة لجهــة عملــه مقدارهــا 25 ألفا 

و530 دينارا.
ثالثا: تدخل لمصلحة مؤسسة للتعاقد لتوفير 
فريــق صيانة يعمل على تحت إشــراف جهة 
عملــه بأن تعمد إعطاء معلومات متعلقة في 
التحليــل المالــي واســتخدام فريــق الصيانــة 
الداخلــي خــالل أوقــات الدوام الرســمي في 
أعمال ومشاريع لجهات أخرى ليس لها صله 

بجهة عمله.
رابعــا: تدخل فــي مناقصة اســتبدال جهازي 

اآلليــة  بــذات  التجــاري  للمجمــع  التبريــد 
الســابقة وبالرغــم مــن تعطيــل المناقصــة 3 
أشــهر وإلغاؤهــا قبل عرض الشــركة الســالفة 
وتســبب بخســائر وصلــت إلــى 61 ألفا و990 

دينارا.
خامســا: اســتخدم فريــق الصيانــة الداخلــي 
للعمل في منزله الخاص خالل أوقات العمل 
الرســمي مما كلف خســارة تصل إلى 80 ألفا 

و445 دينارا. 
بســير  خاصــة  معلومــات  أفشــى  سادســا: 
بمبنــى  التبريــد  أجهــزة  تحديــث  مناقصــة 
إجرائهــا  قبــل  التجــاري  التأمينــات  مجمــع 
إحــدى الشــركات وجعلهــا تختــار منافســيها 
وزودها بالمعلومات الفنية للمشروع ومكنها 
من إرساء مناقصة عليها وبلغت خسائر هذه 
الواقعة 78 ألفا و430 دينارا، مما ترتب على 
زيــادة تكاليف اســتهالك الطاقة أضرار مالية 

إضافية مقدارها 180 ألفا و159 دينارا. 
وســابعا: ترتــب علــى قيامــه بتأجيــر أجهــزة 
التكييــف أضرار مالية على جهة عمله بقيمة 

25 ألفا و500 دينار.
بإحــدى  خاصــة  معلومــات  ســرب  وثامنــا: 
بتزويدهــا  الشــركات  إلحــدى  المناقصــات 
بأســماء الشــركات المشــاركة ممــا مكنهــا من 
ترســية المناقصــة عليهــا وقبــول تصاميمهــا 
رغــم أنهــا غيــر ســليمة والخســارة فــي هــذه 

العملية بلغت 64 ألف دينار. 
علــى  المترتبــة  الخســائر  إجمالــي  بلــغ  وقــد 
الهيئــة مــن االتهامــات الــواردة أعــاله مبلغــا 
مقــداره 566 ألفــا و265 دينــارا، كلهــا تســبب 
لهيئــة  المملوكــة  الشــركة  المتهــم تجــاه  بهــا 

التأمينات االجتماعية.
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وزير الداخلية: العب كرة القدم صدرت بحقه “مذكرة قبض دولية”23 جمادى األولى 1440
ال يمكن السماح بالتدخل في شؤوننا أو التشكيك في نزاهة القضاء المستقل

أكد وزير الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة أن مملكة البحرين 
دولــة المؤسســات والقانــون وماضيــة قدما فــي إنفاذ القانــون والعمل في إطاره وترســيخ 
نهــج اإلصــاح والعدالــة، منوهــا إلــى أنــه ال يمكــن الســماح، تحــت أي ظــرف، بالتدخــل فــي 
شؤوننا الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل، وذلك في ظل موجة 

التضليل والتشكيك المثارة على خلفية قضية المدعو حكيم العريبي.

المذكــور والمحكــوم  أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
قضيــة  فــي  ســنوات   10 )غيابيــا(  بالســجن 
إرهابية، هو مواطن بحريني، أخذت قضيته 
حيــزا دوليــا يســتهدف التأثيــر علــى العدالة، 
في حين أنه ال يحق ألي جهة أن تزايد علينا، 

فيما يتعلق بالحرص عليه.
وأوضح أنه أثناء تجديد الحبس االحتياطي 
للمذكور، خالل مرحلة المحاكمة، تم اإلفراج 

بكفالــة  المختصــة  المحكمــة  قبــل  مــن  عنــه 
قدرهــا 100 دينــار، ممــا يؤكــد نزاهــة القضاء 
البحرينــي فــي إجراءاتــه، مضيفــا أن األمــر 
وعلــى  الســفر،  مــن  بمنعــه  متعلقــا  يكــن  لــم 
ضوء ذلك، تم الســماح لــه بمرافقة المنتخب 
فــي  مبــاراة  للعــب  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
دولــة قطــر، ومنهــا غــادر إلــى إيران ولــم يعد 
للبحريــن، منوهــا إلــى أنــه كان يتمتــع بكامل 

حقوقــه ولديــه مختلــف الفــرص واإلمكانات 
للدفاع عن نفســه في القضية، والتي شهدت 

تبرئة عدد ممن تورطوا معه في وقائعها.
وأشــار الوزيــر إلــى أن األمــر الالفــت، أن يتم 
التعاقــد مــع المذكــور كالعــب كــرة قــدم فــي 
أحد األندية األسترالية، في حين أنه متورط 
فــي قضيــة إرهابيــة، تعــود إلــى العــام 2012 
وتتمثــل فــي إشــعال حريــق عمــدا وحيــازة 
عبــوات قابلــة لالشــتعال وإتــالف ممتلــكات 

عامة وخاصة.
أمــام  منظــورة  المذكــور،  قضيــة  أن  وأكــد 
المعنيــة  هــي  العامــة  النيابــة  وأن  القضــاء 
بمتابعتهــا، بعــد أن صدر بحقــه “مذكرة قبض 
دوليــة” تمــت متابعتهــا عــن طريــق منظمــة 

الشــرطة الجنائيــة الدوليــة “االنتربــول” وهو 
إجــراء قانونــي ينســجم مــع احتــرام مملكــة 
واالتفاقــات  بالمواثيــق  والتزامهــا  البحريــن 
الدولية، موضحا أنه تم القبض علي المذكور 
اإلجــراءات  حالًيــا  وتجــري  تايلنــد،  فــي 
القانونية الســترداده لتنفيــذ الحكم القضائي 
الصــادر ضــده، وهــو حكــم قابل للطعــن أمام 
محكمــة االســتئناف، ثــم التمييــز التــي تعــد 
األعلى درجة في النظام القضائي البحريني.

علــى  تصريحــه  ختــام  فــي  الوزيــر  وشــدد 
احتــرام إجــراءات التقاضــي ووضــع األمــور 
فــي نصابهــا الصحيح وعدم تجــاوز الحقائق 
مــن خــالل بــث تقاريــر ومعلومــات مغلوطة، 

قائمة على االنحياز وعدم الموضوعية.

المنامة - بنا

أسامة العوفي

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية تتقدم أسرة دار 

 »                       «

بخالص التعازي والمواساة 
إلى الزميل

حسين أمان
في وفاة المغفور له  بإذن اهلل

عمــــه
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

سمو رئيس 
الوزراء ينتصر 

لمواطنيه

jasim.abdulla
@albiladpress.com

جاسم اليوسف

Û  دعونــا نكــون صادقين للحظة واحــدة، فلطالما نظرنا ألنفســنا نحن
البحرينييــن أننــا علــى مســافة واحــدة أو ربمــا فــي أحيــان كثيــرة 
خطوتيــن إلــى الــوراء عــن إخواننــا وزمالئنــا المغتربيــن علــى هــذه 
األرض الطيبــة حينمــا يتعلــق األمــر بفــرص العمــل ومزايــا الترقــي 

الوظيفي.
Û  البحرينييــن معظــم  أن  أجــزم  أكاد  األليــف  غيــر  الشــعور  وهــذا 

أن  الجازمــة  الدوليــة  التقاريــر  بعــد  والســيما  فيــه،  يشــاطرونني 
البحريــن أصبحــت الوجهــة العالميــة األولــى للمغتربيــن الطامحيــن 
فــي الحصــول علــى فــرص عمــل وظيفيــة، وهــو أمــر جيــد لصالــح 
ســمعة الدولة ولكنه في المقابل يترك أثرا غير إيجابي لدى نفوس 
المواطنيــن الذيــن يجــد كثيــر منهــم أنهــم علــى قارعــة التعطل في 

وطنهم.
Û  إال أن فزعــة رجــل المواقــف ســمو رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وزيارته لبيــت التجار 
وتأكيــده بالقــول “نحــن ال نقبــل بمــن ينافــس البحريني فــي رزقه”، 
العمــل  ســوق  إلصــالح  الجديــة  البدايــة  أنهــا  مستبشــرين  جعلنــا 
علــى نحــو يكــون البحرينــي علــى رأس أولويــات التوظيــف لــدى 

المستثمرين األجانب.
Û  تعــد المواطنيــن  لصــدور  والمثلجــة  الســديدة  ســموه  تصريحــات 

خارطــة طريقة إلعــادة تموضع العامل البحريني في وطنه، ونشــد 
على يدي سمو األمير في خططه الوطنية المخلصة في جعلنا أكثر 

المواطنين رفاهية حول العالم.

عنفوان
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إنجــاز 40 % مــن المشــروع بكلفــة 300 مليــون دينــار في 26 شــهرا 

“إيجل هيلز” تحتفل بتدشين العمل في “مراسي جاليريا”

أقامت إيجل هيلز ديار، شركة التطوير العقاري والقائمة على مشروع مراسي البحرين، صباح أمس، مراسم االحتفال ببدء األعمال اإلنشائية في مشروع 
مراســي جاليريا، وذلك في موقع العمل بحضور كل من رئيس جهاز المســاحة والتســجيل العقاري الشــيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة، رئيس مجلس إدارة 

إيجل هيلز محمد العبار، العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار ماهر الشاعر، ونائب رئيس إيجل هيلز ديار عبدالحكيم الخياط. 

وخــال االحتفــال، صــرح الشــاعر أن 
المرحلــة األولــى، والتــي تمثل 40 % 
من مشــروع مراســي البحرين ســيتم 
االنتهــاء منهــا خال 26 شــهرا بحجم 
مليــون   300 إلــى  يصــل  اســتثمار 
دينار، ويشــمل البنيــة التحتية وكلفة 
التــي تتكــون مــن مجمــع  المشــاريع، 
وشــقق  وفندقيــن  ضخــم  تجــاري 
ومراســي  شــورز  ومراســي  فندقيــة 
االشــغال  لحجــم  وبالنســبة  بوليفــار. 
قــال  التأجيــر،  جــزء  يشــمل  والــذي 
الشــاعر “تم االنتهــاء من 20 % حاليا 
مــع   %  50 إلــى  نصــل  أن  ونتوقــع 
نهايــة 2019 الجــاري وبالنســبة للبيــع 
تــم االنتهــاء مــن 70 % مــن إجمالــي 

المعروض حاليا”.
وأوضــح رئيــس مجلس إدارة شــركة 
إيجــل هيلــز محمــد العبار أن الشــركة 
تتعاقــد على مشــاريع ضخمة، وتقوم 
والخدمــات  المرافــق  كل  بإنشــاء 
المراكــز  مثــل  بالمشــروع  الخاصــة 
والماعــب  والمنــازل  التجاريــة 
والحدائق العامة، وبالنســبة لمشــروع 
مراســي أهــم مــا يميــزه موقعــه علــى 
شــاطئ البحر والمســاحات المناسبة؛ 
متكاملــة  ومرافــق   خدمــات  لعمــل 
تخدم المشــروع بشكل جيد، وتجعل 
وقــت  فــي  متكامــا  مشــروعا  منــه 
قياسي، وهذا بالفعل يفيد المواطنين 

والمقيمين على حد سواء. 
وتعليًقا على الحفل قال العبار “ترسم 
هــذه االحتفالية خــط البداية ألعمال 
بإمكانــات  ضخــم  مشــروع  تشــييد 
جاليريــا  مراســي  إنــه  جــدا،  واعــدة 
الواقــع فــي قلــب مراســي البحريــن، 
ويمألنــا الشــعور بالفخــر لبلوغنا هذه 
المرحلــة المهمــة بالمضي نحــو إقامة 
أكثر معالم مراســي البحرين تشويقا، 

ووجهة للتســوق والترفيــه المتكاملة 
بمســاحة 200 ألــف متر مربــع، ليكون 
رمــزا لتجربــة التســوق العالميــة على 
األجــزاء  وأحــد  المنطقــة،  مســتوى 

الحيوية في المشروع ككل”.

 مراسي تمثل 10 % من 

إجمالي ديار المحرق

قائــا  للصحافــة  الخيــاط  وتحــدث 
 10 نســبة  البحريــن  مراســي  “تمثــل 

% مــن إجمالي ديار المحــرق، وهناك 
المشــاريع  حجــم  فــي  ســريع  تطــور 
جهــود  إلــى  يرجــع  وذلــك  المقامــة 
العامليــن والمســتثمرين فــي الديــار، 
ومنهم شــركة إيجل هيلز ونتوقع إنه 
خال خمس ســنوات ســيتم االنتهاء 
المشــاريع  إجمالــي  مــن   %  50 مــن 
بديــار المحــرق وبفضــل الشــراكة مــع 
عــدد مــن الشــركات والبنوك ســيكون 
هنــاك نســبة إشــغال كبيــرة فــي وقت 

قصير، حيث يتوفر في ديار المحرق 
تناســب  التــي  المســاحات  مختلــف 

كافة المستويات المعيشية”. 
يذكــر أن مراســي جاليريــا هــو أحــد 
البحريــن  مراســي  مشــروع  أجــزاء 
المتكامل، والذي يعّد مشروعا سكنيا 
حضريــا بــارزا قامــت علــى تأسيســه 
إيجــل هيلــز ديــار، شــركة االســتثمار 
والتطويــر العقــاري الخاصــة ومقرهــا 
أبوظبــي، اإلمارات العربيــة المتحدة؛ 
كونها أحد طرفي االتفاقية المشتركة 
المطــّور  وهــي  المحــرق،  ديــار  مــع 
العقاري لمشروع ديار المحرق الهائل، 
يحتــوي  أن  المخطــط  مــن  والــذي 
علــى خمســة قطاعــات مــن التجربــة 
السكنية العصرية المتداخلة، صممت 
ومختلــف  األنمــاط  مــع  لتتناســب 
األذواق، مــن الهــاي ســتريت، فاميلي 
أمــام  الطعــام  لتنــاول  منطقــة  بــازا، 
الواجهــة البحريــة، أنشــطة خارجيــة 
متنوعــة علــى ســطح المبنــى بمشــهد 

شاطئ خاب، والكورتيارد الفاخر.

تدشين األعمال اإلنشائية في المشروع

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلــن مصــرف البحرين المركــزي بأنه تمت 
تغطيــة اإلصــدار رقــم 1740، مــن أذونــات 
تبلــغ  األســبوعية.  الحكوميــة  الخزانــة 
قيمــة هذا اإلصــدار 70 مليــون دينار لفترة 
ينايــر   30 فــي  تبــدأ  يومــًا   91 اســتحقاق 
2019 وتنتهــي فــي 1 مايــو 2019، كمــا بلغ 
معدل ســعر الفائدة 4.24 % مقارنة بســعر 
الفائــدة 4.25 % لإلصــدار الســابق بتاريــخ 

23 يناير 2019.
وبلــغ معدل ســعر الخصــم 98.939 % وتم 
قبــول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 98.930 
%، قــد تمــت تغطيــة اإلصدار بنســبة 118 

.%
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.
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29 يناير 2019 الثالثاء
23 جمادى األولى 1440

أصــدر مصــرف البحريــن المركــزي تقريــًرا حــول نقــاط البيــع من خــال عمليات الدفــع ببطاقــات االئتمان 
وبطاقات الخصم التي تمت في البحرين خال شهر ديسمبر 2018 ويعد التقرير وما يتضمنه من بيانات 
مالية مؤشــًرا مهًما لرصد الجوانب االقتصادية والحركة التجارية عبر نقاط البيع مع تنامي االســتخدام 
لبطاقــات االئتمــان والخصــم والتي أكدتها المســتويات والنســب التي حققتها عمليــات البيع عبر منصات 
نقــاط البيــع التــي تضمنهــا التقريــر الذي شــمل األعــوام 2017 و2018 حتى منتصف شــهر ينايــر من العام 
الجــاري 2019 حيــث بلــغ إجمالــي قيمــة عمليات نقــاط البيع خال الفتــرة من 1 إلى 15 ينايــر 2019 فقط 

حوالي 99 مليون دينار مسجاَ بذلك نسبة أعلى مقارنة مع شهر يناير من العام الماضي 2018. 

وبيــن التقريــر أن عمليــات البيع عبــر الدفع ببطاقات 
مســتوى  حققــت  قــد  الخصــم  وبطاقــات  االئتمــان 
قياســي، حيــث بلغــت قيمــة هــذه العمليــات 207.7 
مليــون دينــار مقابل 174.6 مليون دينار خال شــهر 
ديســمبر 2017، أي زيــادة بنســبة 20 % مقارنــة مــع 
نفــس الشــهر مــن عــام 2017 وزيــادة بنســبة 7.3 % 
مقارنــة مــع شــهر نوفمبــر 2018. فقــد بلغــت قيمــة 
عمليــات نقــاط البيــع مــن خــال بطاقــات االئتمــان 
 122.6 البحريــن  فــي  الصــادرة  الخصــم  وبطاقــات 
مليون دينار خال شهر ديسمبر 2018 مقابل 105.5 
مليــون دينــار خــال شــهر ديســمبر 2017 أي زيــادة 

بنسبة 16.2 %.
التــي  العمليــات  تلــك  قيمــة  أن  البيانــات  وأظهــرت 
بلغــت  قــد  الحكوميــة  الخدمــات  فــي قطــاع  تمــت 
28.9 مليــون دينــار فــي ديســمبر 2018 مقابل 24.2 
مليــون دينــار فــي ديســمبر 2017. بينمــا بلغت قيمة 
العمليــات التــي تمــت في قطــاع المطاعــم والترفيه 
العائلــي 10.2 مليــون دينار في شــهر ديســمبر 2018 
مقابــل 8.8 مليــون دينار في ديســمبر 2017 وقطاع 
المشــتريات )تشــمل المتاجــر ودور األزيــاء بأنواعها 
مليــون   54.1 والســيارات(  واألثــاث  والمجوهــرات 
دينــار فــي ديســمبر 2018 مقابل 49.1 مليــون دينار 
هــذه  قيمــة  بلغــت  فــي حيــن   ،2017 ديســمبر  فــي 
العمليــات في قطاع المستشــفيات 3.3 مليون دينار 
2018 مقابــل 2.8 مليــون دينــار فــي  فــي ديســمبر 
ديســمبر 2017. أمــا بالنســبة لقيمــة عمليــات نقــاط 
البيــع مــن خال بطاقات االئتمــان وبطاقات الخصم 
الصادرة خارج البحرين فقد بلغت 85.1 مليون دينار 
خال ديسمبر 2018 مقابل 69.1 مليون دينار خال 
ديســمبر 2017، حيــث يعتبــر ذلــك أحــد المؤشــرات 
التي تبين حركة مبيعات الســلع والخدمات بالنســبة 
للــزوار مــن خارج البحرين والتي زادت بنســبة 23.2 
%. فعلــى ســبيل المثــال، أظهرت البيانــات أن قيمة 
عمليــات نقــاط البيــع مــن خــال بطاقــات االئتمــان 
وبطاقــات الخصــم الصــادرة خــارج البحريــن التــي 
تمــت فــي قطــاع اإلقامــة والفنــادق والمنتجعات قد 
بلغــت 9 مليــون دينار في ديســمبر 2018 مقابل 7.5 
مليــون دينــار فــي ديســمبر 2017 بينمــا بلغــت قيمة 

العمليــات التــي تمــت في قطــاع المطاعــم والترفيه 
 2018 ديســمبر  فــي  دينــار  مليــون   11.4 العائلــي 
مقابــل 9.4 مليون دينار في ديســمبر 2017، وقطاع 
المشــتريات )تشــمل المتاجــر ودور األزيــاء بأنواعها 
والمجوهرات واألثاث والسيارات27.7 مليون دينار 
فــي ديســمبر 2018 مقابــل 23.1 مليــون دينــار فــي 
ديســمبر 2017، في حين بلغــت قيمة هذه العمليات 
فــي  دينــار  مليــون   1.5 المستشــفيات  قطــاع  فــي 
ديســمبر 2018 مقابل 1.3 مليون دينار في ديســمبر 
2017. تجــدر اإلشــارة إلى أن إجمالــي عدد عمليات 
نقاط البيع التي تمت خال ديسمبر 2018 قد بلغت 
5.9 مليــون عمليــة منهــا 2.1 مليــون عملية تمت من 
خــال بطاقــات اإلئتمان وبطاقات الخصــم الصادرة 

من خارج البحرين. 
مــن جهــة أخــرى، بلــغ إجمالــي قيمــة عمليــات نقــاط 
البيــع خــال الفترة من 1 إلى 15 يناير 2019 حوالي 
99 مليــون دينــار، حيــث بلغــت نســبة العمليات التي 
تمــت مــن خال بطاقات االئتمــان وبطاقات الخصم 
الصــادرة خــارج البحريــن مــن إجمالــي قيمــة هــذه 
 40.2 بلغــت  إجماليــة  وبقيمــة   %  40.6 العمليــات 
مليــون دينــار. فقــد بلغت قيمــة عمليات نقــاط البيع 
الخصــم  وبطاقــات  االئتمــان  بطاقــات  خــال  مــن 
البحريــن 58.8 مليــون دينــار خــال  فــي  الصــادرة 
الفتــرة مــن 1 إلى 15 يناير 2019. وأظهرت البيانات 
أن قيمــة عمليــات نقــاط البيــع مــن خــال بطاقــات 
االئتمــان وبطاقــات الخصــم الصــادرة فــي البحريــن 
التــي تمت في قطــاع الخدمات الحكومية قد بلغت 
17.6 مليــون دينــار في هذه الفترة بينما بلغت قيمة 
العمليــات التــي تمــت في قطــاع المطاعــم والترفيه 
المشــتريات  وقطــاع  دينــار  مليــون   5.9 العائلــي 

)تشــمل المتاجر ودور األزياء بأنواعها والمجوهرات 
واألثــاث والســيارات( 28.4 مليــون دينــار، فــي حين 
بلغــت قيمة هــذه العمليات في قطاع المستشــفيات 
1.6 مليــون دينــار. أما بالنســبة لقيمــة عمليات نقاط 
البيــع مــن خال بطاقات االئتمــان وبطاقات الخصم 
قطــاع  فــي  تمــت  التــي  البحريــن  خــارج  الصــادرة 

اإلقامة والفنادق والمنتجعات فقد بلغت 5.9 مليون 
دينــار خال هذه الفترة، بينمــا بلغت قيمة العمليات 
التــي تمت في قطاع المطاعم والترفيه العائلي 6.2 
مليــون دينــار وقطــاع المشــتريات )تشــمل المتاجــر 
واألثــاث  والمجوهــرات  بأنواعهــا  األزيــاء  ودور 
والســيارات( 12.3 مليــون دينــار، فــي حيــن بلغــت 

قيمــة هــذه العمليــات في قطــاع المستشــفيات 686 
ألف دينار. يشــار إلــى أن إجمالي عدد عمليات نقاط 
البيــع التــي تمــت خــال الفتــرة مــن 1 إلــى 15 يناير 
2019 قــد بلغــت 2.9 مليــون عملية منهــا 1.0 مليون 
عمليــة تمــت من خــال بطاقــات االئتمــان وبطاقات 

الخصم الصادرة من خارج البحرين.
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مستوى قياسي لعمليات الدفع ببطاقات االئتمان والخصم

207.7 مليون دينار 

ديسمبر 2018ديسمبر 2017

174.6 مليون دينار 

البطاقات الصادرة في مملكة البحرين 

122.6 مليون دينار قيمة العمليات 105.5 مليون دينار 

البطاقات الصادرة خارج مملكة البحرين 

85.1 مليون دينار قيمة العمليات 69.1 مليون دينار 

مسجًال بذلك نسبة أعلى مقارنة مع 
شهر يناير من العام الماضي 2018 

99 مليون
دينار بحريني

منها 1.0 مليون عملية تمت من خالل بطاقات 
اإلئتمان وبطاقات الخصم الصادرة من خارج البحرين

أرقام لعمليات نقاط البيع خالل الفترة من 1 إلى 15 يناير 2019 فقط

2.9 مليون
عـمـلـيـة

إجمالي عدد عمليات نقاط البيع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع

مستوى قياسي 
لعمليات الدفع ببطاقات اإلئتمان والخصم بمملكة البحرين

هبة محسن من ديار المحرق | تصوير عبدالرسول الحجيري

99 مليون دينار 
قيمتها من 1 حتى 

15 يناير 2019 

اندمــاج الشــركات قانونــا، يتــم عــن طريــق الضــم أو المــزج. والضــم، حــل شــركة قائمــة 
ونقل ذمتها لشــركة أخرى قائمة. والمزج، حل شــركتين وتأســيس شــركة جديدة تنتقل 
إليها ذمة الشــركات. وعلى الشــركة الراغبة في االندماج مناقشــة األمر داخليا وإصدار 

القرارات وفقا للنظام األساسي، والحصول على موافقة الجهات الرقابية. 
وهنــاك إجــراءات يجــب أن تتــم، أهمهــا االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح كتلــك التــي تنظم 
معالجــة تقييــم أصــول الشــركات الراغبــة باالندماج. ويتــم االندماج بقرار مــن الجمعية 
العامة غير العادية للشــركتين، بالنســبة لشــركات المســاهمة العامة، أو الشــركاء بأغلبية 

رأس المال بالنسبة للشركات األخرى. 
قــد ال يتفــق الجميــع، ويجــوز للمســاهمين المعترضيــن طلــب التخــارج واســترداد قيمة 
أســهمهم بطلــب مكتــوب خــال مــدة محــددة مــن إشــهار االندمــاج. ويجــب أن تبيــن 
القــرارات، إجــراءات طلــب التخارج وكيفية البت فيه، وهذا يشــمل طريقة تقرير قيمة 

األسهم أو الحصص باالتفاق بين األطراف أو المحاكم.
 ومن محاســن أســواق المال توفير المعلومات عن األســهم وهذا “بنش مارك” لتقييمها. 
وعنــد تحديــد قيمــة األســهم يجــب مراعــاة عــدة جوانــب منها القيمــة الجاريــة ألصول 
الشــركة. ويجــب أن تــؤدى وتدفــع القيمــة غيــر المتنــازع عليهــا لألســهم أو الحصــص 
المتخــارج عنهــا ألصحابهــا قبل االندماج. وعنــد الضرورة يلجأ للقضــاء إلصدار قرارات 
خاصة بالتعويضات وتتمتع المبالغ المحكوم بها باالمتياز على سائر موجودات الشركة 

المندمجة. 
مــن الناحيــة القانونيــة فــان الشــركة الجديــدة الناتجة عــن االندماج تعتبــر خلفا وتحل 
حلــوال قانونيــا بمــا لهــا وما عليهــا، وذلك وفق التفاصيــل المتفق عليها مــع عدم اإلخال 
بحقوق الدائنين التي يجب ذكرها ضمن مكونات القوائم المالية للشركات المندمجة. 

االقتصــادي  ألثرهــا  البحريــن  فــي  رؤيتهــا  نأمــل  اقتصاديــة،  لكيانــات  يتطلــع  العالــم 
االستراتيجي. ولتحقيق التوجهات، ننصح باالندماج عبر البدائل القانونية أعاه.

د. عبد القادر ورسمهاندماج الشركات

* مستشار وخبير قانوني
AWARSAMA@WARSAMALC.COM  

الخياط متحدثا للصحافيين أمس
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حقــق بنــك البحريــن الوطنــي NBB نتائج مالية قوية للســنة المنتهية بتاريخ 31 ديســمبر 2018 بتســجيل زيادة في 
صافي الربح نسبتها 14.8 % ليصل إلى 70 مليون دينار، مقارنة مع 61 مليون دينار في العام 2017. ويعود الفضل 
في النمو المســتدام إلى اكتســاب عمالء جدد في جميع القطاعات وتنوع مجموعة المنتجات والخدمات المقدمة. 
وســجل صافــي ربــح البنــك خالل الربع الرابع من العــام الماضي 2018 زيادة نســبتها 29.3 % ليبلغ 15 مليون دينار، 

مقابل 11.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2017.

وزادت األرباح التشغيلية قبل الربح 
لمــرة واحــدة بنســبة 10.9 %، حيث 
مقارنــة  دينــار،  مليــون   75.6 بلغــت 
العــام  فــي  دينــار  مليــون   68.2 مــع 
تنامــي  يعكــس  الــذي  األمــر   ،2017
أنشطة األعمال، كما ارتفعت األرباح 
التشــغيلية في الربــع الرابع من العام 
الماضــي بنســبة 14.8 % لتصــل إلى 
18.1 مليــون دينــار مقارنــة مع 15.7 
مليــون دينــار فــي الربــع الرابــع مــن 

العام 2017.
وســجل الدخــل الصافي مــن الفوائد 
ارتفاًعا نســبته 19.4 % على أســاس 
سنوي ليصل إلى 87.2 مليون دينار، 
مقابــل 73.1 مليــون دينار فــي العام 
2017. وارتفــع الدخــل الصافــي مــن 
الفوائــد فــي الربــع الرابــع مــن العــام 
الماضــي بنســبة 20.9 % ليصــل إلى 
23.1 مليــون دينــار فــي الربــع الرابع 
 19.1 مــع  مقارنــة   8201 العــام  مــن 
مليــون دينــار فــي الربــع الرابــع مــن 

العام 2017.
وســجلت اإليــرادات األخــرى زيــادة 
نســبتها 7.5 % علــى أســاس ســنوي 
لتصل إلى 30.2 مليون دينار، مقارنة 
نفــس  فــي  دينــار  مليــون   28.1 مــع 
الفتــرة من العام 2017، مع اســتثناء 
الدخل لمرة واحدة قدره 3.3 مليون 
دينــار في العام الماضــي. وفي الربع 
الرابع من العام 2018 ارتفعت بنسبة 
3.6 % لتصــل إلــى 5.8 مليون دينار 
فــي  دينــار  مليــون   5.6 مــع  مقارنــة 

الربع الرابع من العام 2017. 

41.8	مليون	دينار	
المصروفات	التشغيلية	

بلغ إجمالــي المصروفات التشــغيلية 
مليــون   41.8 الماضــي  العــام  فــي 
 ،%  26.7 نســبتها  بزيــادة  دينــار، 

مقابــل 33.0 مليــون دينار فــي العام 
2017، وذلك بما يتســق مع اســتمرار 
البنــك فــي االســتثمار بــرأس المــال 
المتطــورة  والتكنولوجيــا  البشــري 
من أجل دعم اســتراتيجية التحول، 
والتــي نتــج عنهــا زيــادة فــي معــدل 
التكلفــة إلــى الدخل بنســبة 35.6 % 
لعام 2018. في الربع الرابع من العام 
2018 بلغت المصروفات التشــغيلية 
10.8 مليــون دينــار مقارنــة مــع 8.9 
مليــون دينــار فــي الربــع الرابــع مــن 

العام 2017.
وســجلت مجمــوع األصــول ارتفاعــا 
نســبته 3.0 % لتصــل إلــى 3,195.5 
مليون دينار، مقابل 3,101.5 مليون 
دينــار في العام 2017، بينما ســجلت 
ارتفاعــا  للدخــل  المــدرة  األصــول 
نســبته 2.8 % لتصــل إلــى 3020.7 
مليون دينار، مقابل 2,939.7 مليون 
وارتفــع   .2017 العــام  فــي  دينــار 
متوسط القروض والسلفيات بنسبة 
8.7 % لتصــل إلــى 1,272.3مليــون 
دينــار، مقابــل 1,171.0 مليون دينار 

في العام 2017. 
وظــل متوســط ودائــع العمــاء ثابًتا 
فــي  دينــار  مليــون   2,107.8 عنــد 
ظــل أحوال الســوق المســتقرة. ونما 
إجمالــي حقــوق المســاهمين بنســبة 

مليــون   475.8 إلــى  ليصــل   %  6.2
دينار.

وحافظــت نســبة مــاءة رأس المــال 
على قوتها عند نســبة 33.8 % )قبل 
تخصيصــات 2018(، بينمــا ارتفعــت 
ربحيــة الســهم الواحــد من 44 فلًســا 
)12 ســنًتا أميركيــا( فــي العــام 2017 
ســنًتا   13( ــا  بحرينيًّ فلًســا   51 إلــى 

ا( في العام 2018.  أميركيًّ

أسس	قوية	لتنمية	
مستدامة	

بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
يوســف  فــاروق  الوطنــي،  البحريــن 
خليــل المؤيــد “بالنيابــة عــن مجلــس 
عــن  أعلــن  أن  يســرني  اإلدارة، 
النتائــج  مــن  آخــر  عــام  تســجيل 
الوطنــي.  البحريــن  لبنــك  القياســية 
كبيــرة  بنســبة  األربــاح  نمــت  لقــد 
قدرهــا 14.8 % رغــم االســتثمارات 
التــي  المتواصلــة  االســتراتيجية 
دعمــت خطــط التحــول فــي البنــك. 
وقــد نتج عــن ذلك نمــو ملموس في 
جانــب  إلــى  البنــك  أقســام  مختلــف 
إحداث تطــورات جوهرية في رأس 
المــال البشــري وأخــرى ملموســة في 
التكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة، ممــا 

مّهد الطريق أمام وضع أســس قوية 
لتنميــة مســتدامة. وأود أن أعبر عن 
ســروري بنتائج الجهود المبذولة من 
أجــل تنويــع ورقمنة أعمالنــا، وزيادة 
الوطنــي  االقتصــاد  فــي  مســاهمتنا 
والمضي قدمًا في خطتنا التوســعية 
فــي أســواق إقليمية رئيســية أبرزها 
الســعودية واإلمارات. وأود أن انتهز 
هــذه الفرصــة كذلــك لشــكر أعضــاء 
جهودهــم،  علــى  اإلدارة  مجلــس 

علــى  التنفيذيــة  اإلدارة  وفريــق 
عملهــم  علــى  وموظفينــا  ريادتهــم، 
الــدؤوب، والذيــن بفضلهم اســتطعنا 
دخــول عــام 2019 بوضعيــة أفضــل 
أجــل  مــن  مضــى  وقــت  أي  مــن 
تحقيــق نمــو وقيمة عاليــة للبحرين، 
ولمســاهمينا، ولعمائنا على السواء. 
ونتطلع قدًما إلى اطاعكم أوالً بأول 
المتواصلــة  تحولنــا  باســتراتيجية 
وتعزيــز خدماتنا، وإمكانياتنا وأدائنا 

في الفترة القادمة”.
 بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك، 
جــان كريســتوف دورانــد “لقــد كانت 
2018 أول ســنة كاملــة تشــهد رحلــة 
تحــول بنــك البحريــن الوطنــي التي 
تــم بدؤهــا فــي الســنة الماضيــة. إن 
النتائــج الماليــة التــي حققهــا البنــك 
تؤكد مدى تقدمنا في مواكبة البيئة 
وفــي  ســريًعا،  المتغيــرة  المصرفيــة 
التأســيس لتوجــه النمــو المســتدام. 
الربــح  صافــي  فــي  النمــو  ويعكــس 
الســنوي وباألخــص النمــو المتحقــق 
التشــغيلية  األربــاح  مســتويات  فــي 
قــوة  واحــدة(  لمــرة  الدخــل  )قبــل 
مبــادرات تطويــر أعمالنــا، مدعومــة 
وقويــة  مرنــة  عمــل  أطــر  بتطبيــق 

للمخاطر.
كمــا ويعــود الفضــل لنتائجنــا المالية 
فــي  اســتمرارنا  إلــى  أيًضــا  القويــة 
مســاعينا لدفــع عجلة نمــو االقتصاد 
أســاس  يبقــى  والــذي  الوطنــي، 
كان  العــام،  وخــال  اســتراتيجيتنا. 
مــن  جــزًءا  الوطنــي  البحريــن  بنــك 
االســتراتيجية  التمويــل  أنشــطة 
للبحرين، والعًبا نشــًطا في تعامات 
األســواق الماليــة. كمــا وقمنــا بزيادة 
الصغيــرة  للمؤسســات  دعمنــا 
خدماتنــا  وتطويــر  والمتوســطة، 
ومنتجاتنــا لتلبــي احتياجات قاعدة 

عمائنا من األفراد”. 
التكنولوجيــا  “إن  دورانــد  وأضــاف 
كل  فــي  ا  رئيســيًّ دوًرا  تلعــب 
مجهوداتنــا لتطويــر برنامج التحول 
والهادفــة  الرقميــة  العمليــات  إلــى 
وخدمــات  منتجــات  تقديــم  إلــى 
أكثــر كفــاءة وســهولة وفــي متنــاول 

الجميع.
إطــاق   2018 العــام  شــهد  كمــا 
منصــة مصرفيــة إلكترونيــة وموقــع 
مــن  لعمائنــا  جديــد  إلكترونــي 
المؤسســات والشــركات، مــع تركيزنا 
إمكانياتنــا  تطويــر  تســريع  علــى 
الرقميــة وتبنيهــا باقتدار فــي الفترة 
القادمــة. ولمــرة أخــرى، تــم التركيــز 
علــى  كبيــر  بشــكل   2018 عــام  فــي 
اجتــذاب المواهب وضمها إلى البنك 

باإلضافة لتحديدها من الداخل”.

المنامة	-	البحرين	الوطني

صافـي	ربـح	البحـريـن	الوطـنـي	فـي	2018
2017 ـــ  بـ مــقــارنــة  ــا  ــيًّ ــاس ــي ق ــا  ــًمـ رقـ لــيــســجــل   %  14.8 بــنــســبــة  ــع  ــفـ ارتـ

جان كريستوف دوراندفاروق المؤيد

يســّلط وزيــر الكهربــاء والمــاء، عبدالحســين 
ميــرزا، خــال فعاليــات مؤتمــر “إيميناكــوم” 
الفتــرة  فــي  البحريــن  فــي  انعقــاده  المزمــع 
علــى  الضــوء   ،2019 فبرايــر  و12   11 بيــن 
األهميــة المتزايــدة التــي تكتســبها اتصــاالت 
الراهــن  وقتنــا  فــي  االســتراتيجية  األعمــال 
ال ســيما عندمــا يتعلــق األمــر بالتواصــل مــع 
مــن  تحولــوا  الذيــن  والمســتهلكين  العمــاء 

مجــرد متلقيــن للمعومــات إلــى باحثيــن عــن 
حــوارات بنــاءة ومقنعــة. وسيشــارك الوزيــر 
في الحدث الذي يحضره أكثر من 200 خبير 
في مجال االتصاالت رؤيته حول التوجهات 

والتحوالت التي يشهدها القطاع.
الرســمي  الراعــي  ميــرزا  الوزيــر  وســيكون 
الدوليــة  الرابطــة  تنظمــه  الــذي  للحــدث 
لخبــراء  رابطــة  أكبــر  األعمــال،  التصــاالت 

العالــم.  مســتوى  علــى  األعمــال  اتصــاالت 
ويجمــع الحدث الــذي يعقد على مدار يومين 
تحــت مظلــة واحــدة أكثــر مــن 50 متحدًثــا 
لتبــادل األفــكار والــرؤى حــول  و200 خبيــر 
كيفية التكيف مع التحوالت المتسارعة التي 

يشهدها عالم اتصاالت األعمال. 
التركيــز علــى  المؤتمــر، مــن خــال  ويهــدف 
ســتة مسارات تشمل القيادة واالستراتيجية 

وتأثيــر  للشــركات  االجتماعيــة  والمســؤولية 
االســتجابة  علــى  والقــدرة  التكنولوجيــا 
االتصــاالت  فــي  األفــكار  وأحــدث  لألزمــات 
أفضــل  عــرض  إلــى  والداخليــة،  الخارجيــة 
يمكنهــا  التــي  واالبتــكارات  الممارســات 
المســاهمة فــي إحــداث تحــول إيجابيــة فــي 
طريقة عمل الشركات والوكاالت والمنظمات 
النمــو  تعزيــز  جانــب  إلــى  الحكوميــة  غيــر 

وتحقيق اإلنجازات عبر االتصاالت.

وتشــمل أجنــدة الحــدث مشــاركة مجموعــة 
ســيلقي  حيــث  البارزيــن،  المتحدثيــن  مــن 
الكلمة االفتتاحية مسؤول اتصاالت األعمال 
العالمية في شــركة إرنســت آنــد يونغ، لويس 
وودوارد، الذي سيركز على موضوع التحول 
المؤسســي وكيــف أن وجــود أهــداف قويــة 
فــي  كبيــر  بشــكل  يســاهم  المعالــم  واضحــة 

تحقيقه. 
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المنامة	-	البحرين	للتنمية

أعلــن البنــك عــن ترقيــة مريــم صفــدار إلــى 
رئيس دائرة االلتزام، وذلك كأول شــخصية 
بالبنــك.  المنصــب  هــذا  تشــغل  بحرينيــة 
عــن  تزيــد  عمليــة  خبــرة  صفــدار  وتمتلــك 
14 عاًمــا فــي مجــال إدارة االلتــزام وإدارة 
وغيرهــا  االئتمــان  ومراجعــة  المخاطــر 
مــن المجــاالت. كمــا عملــت لــدى عــدٍد مــن 
وانضمــت  المشــهورة  الماليــة  المؤسســات 
للعمــل فــي البحرين للتنميــة 2010. وتحمل 
درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمال من 

فــي  الماجســتير  البحريــن ودرجــة  جامعــة 
إدارة األعمــال أيًضــا مــن جامعــة نيويــورك 
للتكنولوجيــا. إضافًة إلى الدبلوما المتقدمة 
فــي التمويــل اإلســامي والدبلومــا الدوليــة  
وااللتــزام.   المخاطــر  وإدارة  الحوكمــة  فــي 
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سنجيف 
بــول “أهّنــئ صفــدار على هــذا التعييــن وأنا 
فخــور بذلــك، كونهــا امــرأة بحرينيــة مؤهلة 
ترأس دائــرة االلتزام بالبنك، ونظًرا لخبرتها 
االلتــزام  عمليــات  مجــال  فــي  المتنوعــة 
ومجــاالت أخــرى فإنهــا الشــخص المناســب 

إلدارة عمليات االلتزام ”.

صفدار	رئيًسا	لـ“االلتزام”	بـ	”التنمية”

الرئيس التنفيذي ملتقًيا مريم صفدار

“إيميناكوم”	يبحث	أهمية	اتصاالت	األعمال	اإلستراتيجية

عبدالحسين ميرزا

 قّرر مجلس اإلدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع  «
المخصصات التالية: 

*أرباح نقدية: 25 % )2017: 25 %( 35.1 مليون دينار  «

* هبات وتبرعات 3.5 مليون دينار.  «

* تحويل إلى حساب االحتياطي العام 21.0 مليون دينار  «

 كما قرر مجلس اإلدارة أيًضا رفع توصية الى الجمعية العمومية للمساهمين  «
بتوزيع أسهم منحة بمبلغ 14.0 مليون دينار بواقع سهم واحد لكل عشرة 

اسهم مملوكة أي ما يعادل 10 %. وسيتم تمويل األسهم المنحة بتحويل 
مبلغ 14.0 مليون دينار من االحتياطي العام بعد أخذ موافقة الجهات 

المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة 
للعام 2018، 35 %. ويوصي أيًضا بتحويل مبلغ 7 ماليين دينار من االحتياطي 

العام لالحتياطي القانوني.

كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية  «
العمل به في العام 1980، 49.2 مليون دينار. وخالل العام أنفق البنك 1.6 

مليون دينار على العديد من المشاريع الخيرية في البحرين.

أظهــرت بيانات رســمية أن عدد الــركاب بخدمة النقل العــام )الحافالت الحمراء( 
والمدعومــة مــن قبــل الحكومــة، قد بلــغ قرابة األربعيــن مليون راكب منــذ إعادة 
وزارة  أرقــام  وبحســب   .2015 العــام  فــي  جديــد  مشــغل  مــع  الخدمــة  تدشــين 
المواصــالت فــإن عــدد مســتقلي خدمــات النقــل البــري قــد بلــغ 39,635,629 منــذ 
فبراير 2015 في حين بلغ المعدل الشــهري لعدد الركاب 958.5 ألف راكب شــهريًا 

بحسب أرقام نوفمبر الماضي.

ويشــكل اآلســيويون النســبة األكبــر مــن 
مســتقلي النقــل العــام، فــي حيــن أطلقت 
وزارة المواصــات واالتصاالت من خال 
الشــركة المشــغلة للنقــل العــام عــدد مــن 
الخيــارات لزيادة عدد الركاب الذي ارتفع 

بشكل كبير مقارنة مع الخدمة السابقة.
لتبلــغ  الخطــوط  عــدد  توســعة  وتمــت 
مختلــف مناطق البحرين بما فيها المطار 

ومراكز التسوق الرئيسية، في حين جرى 
إعادة تشييد محطات الوقود لتبدو أكثر 
حداثــة وتم جلب أســطول مــن الباصات 
الحديثــة مــع إطــاق تطبيقــات وحلــول 
واالستفســارات  األســطول  إلدارة  ذكيــة 

عن الخطوط المختلفة.
العــام  للنقــل  البحريــن  شــركة  وحصلــت 
تتكــون  خاصــة  مســاهمة  شــركة  وهــي 

من ائتاف مجموعة شــركات ناشــيونال 
النقــل،  بقطــاع  المتخصصــة  اكســبرس، 
وشــركة أحمــد منصــور العالــي علــى عقد 
امتيــاز لمــدة 10 ســنوات كــون المشــغل 
الجديــدة  العــام  النقــل  لشــبكة  الرســمي 
المعاييــر  وفــق  وذلــك  البحريــن،  فــي 

والممارســات الدولية، بحســب ما أوردته 
الشركة.

وتديــر شــركة البحريــن للنقل العــام نحو 
141 حافلــة نقــل حديثة وذلك من خال 
25 خطــًا بنســبة تغطية تصــل إلى 77 % 

من مناطق البحرين المأهولة بالسكان.

المتوســط الشــهري يقتــرب مــن مليــون شــخص غالبيتهــم آســيويون

40	مليون	راكب	بالنقل	العام	منذ	إعادة	إطالقه

	علي	الفردان
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كشــف رئيس جهاز المســاحة والتســجيل العقاريـ  رئيس مجلس إدارة مؤسســة التنظيم العقاري الشــيخ ســلمان بن عبدهللا آل خليفة، عن تدشــين “بوليصة التأمين على حســاب الضمان 
لمشــاريع البيع على الخريطة” التي ســتطرحها مؤسســة “ســويس آر إي” للتأمين، التي تعتبر واحدة من أهم مؤسســات التأمين عالمًيا. ولفت إلى أن هذه البوليصة التأمينية ســتعزز الثقة 
فــي البيئــة التنظيميــة الجديــدة للقطــاع العقــاري ككل بالبحرين، مشــيرا إلى أنها تعتبر األولــى من نوعها في المنطقة، وإجراء مبتكرا يفي بما نص عليــه قانون التنظيم العقاري رقم )27( 

ويحقق الفائدة والضمانة لجمع األطراف المعنية بمشاريع التطوير العقاري.

وأكــد الشــيخ ســلمان بــن عبــدهللا آل خليفــة 
أقــوى  حمايــة  ســيوفر  اإلجــراء  هــذا  أن 
حقــوق  ويؤمــن  والمســتثمرين  للمشــترين 
جميع األطراف، وبالتالي سيحســن من إدارة 
تمويل المطورين العقاريين وفعالية عدد من 
المؤسســات بمــا فــي ذلــك مؤسســة التنظيــم 
العقاري، وهو منتج جديد في سوق التأمين 

البحرينية.
وذكــر بــأن مؤسســة “ســويس آر إي” قدمــت 
البوليصــة التأمينيــة، بعــد أن أجرت األبحاث 
والدراســات الالزمــة حــول القطــاع العقــاري 
البحرينيــة،  البحرينــي والقوانيــن واألنظمــة 
وحــول اللوائــح الداخليــة لمؤسســة التنظيم 

العقاري.
الخدمــة،  هــذه  طــرح  وبعــد  أنــه  وأضــاف 
يســتوجب علــى مطــوري مشــاريع البيع على 
التنظيميــة  المتطلبــات  اســتيفاء  الخريطــة 
الجديــدة وذلك إما من خــالل إيداع األموال 
فــي حســاب الضمــان الخــاص بالمشــروع أو 
تقديــم ضمــان بنكــي أو عن طريــق البوليصة 
شــركات  جانــب  مــن  توفيرهــا  ســيتم  التــي 
جانــب  مــن  المرخصــة  المحليــة  التأميــن 
مصــرف البحريــن المركــزي وضمــن أعضــاء 

جمعية التأمين البحرينية.
لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  بــدوره، 
التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفــة، أنه عندما باشــرت المؤسســة أعمالها 

التركيــز  كان   ،2018 مــارس  مــن  األول  فــي 
المبدئــي على ترخيص المطوريــن العقاريين 
ومشــاريع البيــع علــى الخريطــة والوســطاء 
ووكالء المبيعــات العقارييــن، ورفع مســتوى 
الحمايــة  توفيــر  وضــرورة  القطــاع،  مهنيــة 
للمســتثمرين، الســيما في مشــاريع البيع على 

الخريطة.
وأضــاف “ومــن خالل تواصلنا مــع المطورين 
والبنــوك وأصحــاب المصلحــة أدركنــا أهميــة 
مبتكــرة  وحلــول  أكثــر  خيــارات  توفيــر 
التدفقــات  بــإدارة  يتعلــق  فيمــا  للمطوريــن 
الماليــة وذلك لاللتزام بالمتطلبات التنظيمية 
لســنة   27 رقــم  القانــون  بموجــب  الجديــدة 

2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري”.
آل  خليفــة  بــن  محمــد  الشــيخ  وأوضــح 
البيــع  مشــاريع  مطــوري  لــدى  أنــه  خليفــة 
علــى الخريطــة اآلن خيــارات أكثــر لاللتــزام 
بمؤسســة  الخاصــة  التنظيميــة  بالمتطلبــات 
طريــق  عــن  إمــا  وذلــك  العقــاري،  التنظيــم 
إيــداع األمــوال في حســاب الضمــان الخاص 
بالمشــروع بقيمة 20 % من قيمة المشــروع، 
أو مــن خــالل ضمــان بنكــي بقيمــة 20 % من 
قيمة المشــروع، أو البوليصــة لتأمين المطور 
مــن   % 20 بقيمــة  المشــروع  علــى  العقــاري 
قيمة المشروع منذ بدايته، مؤكًدا أن المطور 
العقاري باستطاعته اختيار أي من الخيارات 
الثالثة وليست إلزامية، بل يختار المطور ما 

يراه مناسًبا.

شركات عقارية كبرى تتقدم 

للبوليصة

وأشــار إلى تقدم عدد من الشــركات العقارية 
للبوليصــة، وســيتم اإلعــالن قريًبــا عن تســلم 
شركة كبيرة التأمين على مشروعها العقاري، 
الفًتــا إلــى أن البوليصــة تعتبــر ضمــان أكبــر 
بالمشــاريع  وحــدات  اقتنــاء  فــي  للراغبيــن 
المؤمن عليها من الشركات التأمينية، كما أنها 
تعتبــر حافــزا بأن المشــروع ســينجز وهنالك 
تأمين بنســبة 20 % من قيمة المشروع دون 
احتســاب اإلنشاءات وســعر األرض، موضًحا 
علــى ســبيل المثــال، يوجــد مشــروع إلحــدى 
الشــركات الرائدة بقيمة مليار دوالر، وســيتم 
التأمين عليه بمبلغ 200 مليون دوالر )تعادل 
20 % مــن قيمة المشــروع(، وهــذه البوليصة 
ســتودع لدينا بمؤسسة التنظيم العقاري، كما 
أن أي مبيعات نقدية بالمشــروع ســتودع في 
حســاب الضمــان نفســه، وشــركة التأمينيــات 
المحليــة ســتؤمن مــن خــالل شــركة التأميــن 
العالميــة مؤسســة “ســويس آر إي” للتأميــن، 
اســتثمار  ألي  أكبــر  ضمانــة  الحلقــة  وهــذه 
فــي  أو شــقة  اقتنــاء وحــدة  فــي  راغــب  أو 
المطــور  فــإن  بالمقابــل  الضخمــة،  المشــاريع 
ســتتوفر لديــه ســيولة فــي الحســاب نفســه، 

ويستطيع االستفادة من المبالغ النقدية التي 
وضعت في حساب المشروع بيسر وسهولة، 

وهذا الهدف من العملية كلها.
 ولفت الشيخ محمد أن كل مشتٍر في مشروع 
اســمه  يــدّون  البوليصــة  فــي  عليــه  مؤمــن 
فــي الســجل لــدى مؤسســة التنظيــم العقاري 
وجهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري، وفي 
حــال تعثر المشــروع المؤمن عليــه، فإن هذه 
األســماء المسجلة هي المســتحقة للتعويض 
التنظيــم  مؤسســة  وســتعوضهم  وســتحصر 
العقــاري بنســبة 20 % قيمــة البوليصــة التي 
أصــدرت، مؤكــًدا أنه لن يتــم الرجوع للقضاء 
للتعويض بســبب وجود ســجالت للتعويض، 
مســتدركا أنــه يتــم اللجوء للقضــاء في حال 
وجــود محاكم بين المطور والمقاول الرئيس 

للمشروع.
من جانبه، قال رئيس مؤسسة سويس آر إي 
- الشــرق األوســط، لــوك ميولــر، إن البوليصة 
خطــوة إيجابيــة؛ لتعزيــز القــوة الماليــة لهــذا 
القطاع المهم القتصاد البحرين، ونحن اليوم 
نعمــل مــن أجل تعاون مثمر وشــراكة ناجحة 

على مدى السنوات المقبلة.

إعداد المشروع استغرق 8 أشهر

مــن جهته،  قال رئيــس مجلس إدارة جمعية 
التأميــن البحرينيــة يحيى نور الدين “يســرنا 
أن نكــون جــزًءا مــن هــذه المبــادرة، ونحــن 

ســتعمل  البوليصــة  هــذه  أن  مــن  متفائلــون 
علــى رفع مســتوى فعاليــة القطــاع العقاري”. 
وأوضــح نــور الدين أن العمل على المشــروع 
اســتغرق 8 أشــهر للتوصل إلى منتج يناســب 
الســوق، وفــي الوقــت ذاتــه يكــون األول في 
البحريــن، )...( نحــن متأكــدون أن الــدول في 

المنطقة ستحذو حذونا”.
مــن  الهــدف  أن  إلــى  الديــن  نــور  ولفــت 
المشــروع هي مشــاركة أكبر عدد من شركات 
بالعمــل، حيــث إن  للقيــام  المحليــة  التأميــن 
مبــدأ التأميــن أساســه هــو توزيــع المخاطــر 
ومشاركته، لذا لدينا 6 شركات تأمين محلية 
هــي )الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن، 
شــركة البحرين الوطنية للتأمين، سوليدرتي 
ســنيك  تــآزر،  الدوليــة،  التكافــل  البحريــن، 
للتأمين( ستتشــارك هذه الشركات في تحمل 
مؤسســة  مشــاركة  إلــى  إضافــة  المخاطــرة 
“ســويس آر إي” للتأمين العالمية التي تمتلك 

الحرفنة والخبرة لتوفير المنتج المناسب.
المســتثمر  تمنــح  البوليصــة  أن  إلــى  وأشــار 
وحــدة  اقتنــاء  فــي  الراغــب  أو  بالمشــروع 
األمــوال  إذ  للحقــوق،  وحفــظ  لــه  حمايــة 
مودعــة بالحســاب، متوقًعــا مشــاركة المزيــد 
مــن الشــركات التأمينيــة مســتقبال. وأكــد أن 
البوليصة التأمينية تهدف لحماية المستهلك، 

وليــس المطــور، وبحكــم تجربتنا فــي األزمة 
العقاريــة الســابقة، فــإن الكثير من المشــاريع 

تعثرت لعدم وجود نظام يحمي المستهلك.

غالبية المشاريع المتعثرة تمت 

تسويتها

التنظيــم  لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 
العقــاري الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفة 
أن غالبيــة المشــاريع العقاريــة المتعثــرة تــم 
حلهــا، وتبقــي قلــة قليــل منهــا، ويتــم النظــر 

فيها.
وذكر الشيخ محمد للصحافيين أن المؤسسة 
أصــدرت ترخيًصــا إلــى 546 مطــوًرا عقارًيــا 
كانــت  إذا  عمــا  وبســؤاله   .2018 العــام  فــي 
هنــاك  تعديــالت مرتقبــة علــى بعــض مــواد 
قانــون التنظيــم العقاري، أوضح أنــه حالًيا ال 
توجــد أية أفكار بذلك، لكــن هنالك تطبيقات 
إصــدار  تــم  أن  مبيًنــا  التنفيذيــة،  للوائــح 
اســتكمال  يتــم  واآلن  التنظيميــة،  اللوائــح 
حســاب الضمان حتى يتم اســتكمال اللوائح 
التنظيميــة المتطلب إصدارها. أما بخصوص 
الخطــة الوطنيــة للمؤسســة، أوضــح الشــيخ 
محمــد أن الخطــة ســيتم اإلعــالن عنهــا فــي 

العام الجاري.

تدشين بوليصة تأمين حساب ضمان البيع على الخريطة
ــارات ــيـ خـ  3 ـــ  ــ ل ــا  ــقـ وفـ الـــعـــقـــاري  الـــمـــشـــروع  ــة  ــم ــي ق ــن  ــ م  %  20 ــغ  ــل ــب ــم ب

أثناء المؤتمر الصحافي صورة جماعية على هامش تدشين البوليصة التأمينية أمس

اســتحوذ إنفســتكورب، علــى “هيلــث بــاس منجمنت”، وهي شــركة متخصصة في توفيــر خدمات إدارة األعمال والتشــغيل 
ضمن قطاع العيادات الطبية المستقلة في سوق الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل. ولم يتم اإلفصاح عن حجم هذه الصفقة.

وتدعم شــركة “هيلث بــالس منجمنت”، 
عمــل  آيلنــد،  لونــغ  مدينــة  ومقرهــا 
التــي  الواســعة  بخدماتهــا  األطبــاء 
تشــمل االســتعانة بخبــرات وأيــاد عاملة 
مســاندة  مــن  الطبيــة،  غيــر  للوظائــف 
وأعمــال  المواقــع  اختيــار  إلــى  العمــالء 
المــوارد  ودعــم  والتســويق  التطويــر 
البشــرية والحلــول التكنولوجية وإعداد 

التقارير.
وقــال الرئيــس التنفيــذي المشــارك لــدى 
إنفســتكورب حــازم بن قاســم “يتماشــى 
مــع  بــالس  هيلــث  علــى  االســتحواذ 
لالســتثمار  إنفســتكورب  إســتراتيجية 
يديرهــا  التــي  الناجحــة  الشــركات  فــي 
مؤسســيها وتمتلــك خبرة واســعة ضمن 
للعمــل  ونتطلــع  تخصصهــا.  مجــاالت 

مــع  الرئيــس التنفيذي ومؤســس هيلث 
لمواصلــة  بلومبــرج؛  ســتيوارت  بــالس، 
الزخــم الــذي تحققــه الشــركة واالنتقــال 
مســيرة  مــن  التاليــة  المرحلــة  إلــى  بهــا 

نموها”.
التنفيــذي  المديــر  قــال  جانبــه،  مــن 
وأبوظبــي  الكويــت  فــي  إلنفســتكورب 
يوســف اليوســف “تتيــح إضافــة هيلــث 

بالس إلى محفظة أصولنا من الشركات 
الخاصة العالمية وسيلة جديدة لعمالئنا 
لالســتثمار فــي قطــاع الرعايــة الصحية 
الــذي يتميع بإمكانــات واعدة للنمو على 
المدى الطويل. ويشــكل هذا االستحواذ 
دليال آخر لقدرة إنفســتكورب على رصد 
الفــرص المجزيــة التــي تســاعد عمالءنا 
على االســتفادة من محفظة اســتثمارية 

متنوعة ضمن قطاعات حيوية”.
بدوره، قال بلومبرغ، “تســعدنا الشــراكة 
إنفســتكورب  بمكانــة  مؤسســة  مــع 

وقيمتهــا، التــي تتســق تماما مــع أهداف 
معرفــة  تمتلــك  إذ  نمّونــا،  إســتراتيجية 
واســعة حول األســواق التي نزاول فيها 
أنشــطتنا وأعمالنــا. ولطالمــا كان هدفنــا 
خــالل  مــن  عمالئنــا  دعــم  فــي  متمّثــال 
بالكامــل،  عياداتهــم  اســتقاللية  تعزيــز 
والحد من العبء اإلداري الذي يقع على 
كاهلهــم مــع تمكينهــم مــن التركيــز علــى 
قدمــا  يمضــون  بينمــا  المرضــى،  رعايــة 
نحو ترســيخ مكانــة عياداتهــم وتكليلها 

بالنجاحات على األجل الطويل”.

“إنفستكورب” يستحوذ على “هيلث بالس منجمنت”

بلــغ إجمالــي عــدد المســافرين بمــا فيهــم العابريــن )الترانزيــت( عبــر مطــار 
البحرين الدولي 9.082 مليون مسافر خال العام 2018، بارتفاع مقداره 7 

%، مقارنة ب8.477 مليون مسافر خال العام 2017.

نشــرت  رســمية  بيانــات  وكشــفت 
 2018 ديســمبر  شــهر  أن  حديثــا 
ســجل زيــادة قدرهــا 23 % في عدد 
الفتــرة  بنفــس  مقارنــة  المســافرين 
العــام الماضــي، ليبلــغ إجمالــي عــدد 
المســافرين 847.6 ألف مسافر، وفي 
التفاصيــل فقــد ارتفع عــدد القادمين 
ألــف   403.9 وســجل   %  19 بنســبة 
مســافر  ألــف   339 مقابــل  مســافر 
ديســمبر 2017، وبلغ عــدد المغادرين 
للبحريــن 441.9 ألــف مســافر مقارنة 

ب350 ألــف مســافر ديســمبر 2017، 
أي بزيادة نسبتها 26 %.

عــدد  أن  إلــى  البيانــات  وأشــارت 
ممــن  )الترانزيــت(  العابريــن 
استخدموا المطار بلغ نحو 19.6 ألف 
مســافر خالل الفترة من “يناير حتى 
 ،%  40 بنســبة  بتراجــع  ديســمبر”، 
مقارنــة بقرابة 32.7 ألف مســافر في 
الفترة نفسها من العام 2017، وأيًضا 
تراجــع أعــداد العابريــن )الترانزيــت( 
بلــغ  إذ   ،% 31 بنســبة  فــي ديســمبر 

عددهــم 1750 عابــر مقارنة ب2537 
عابر في ديسمبر 2017.

واتضــح مــن البيانــات ارتفــاع عــدد 
ديســمبر  خــالل  المســجلة  الرحــالت 
بلغــوا  9 %، حيــث  بنســبة  الماضــي 
نحو 45.5 ألف رحلة، مقارنة ب41.6 
ألــف رحلــة فــي الفتــرة المماثلــة مــن 
العــام 2017، فيمــا بلــغ إجمالــي عــدد 
الرحــالت المســجلة مــن يناير وحتى 
ألــف   528.9 2018 حوالــي  ديســمبر 

رحلة.

أعــداد  أن  إلــى  البيانــات  وأشــارت 
عبــر  والمغــادرة  القادمــة  الطائــرات 
المطــار شــهدت ارتفاعــا بنســبة 7 % 
خــالل ديســمبر 2018، إذ بلــغ عددها 
نحــو 8.4 ألــف طائــرة مقارنــة بقرابة 
7.9 ألــف طائــرة في الفتــرة ذاتها من 
العــام 2017، فيما شــهد إجمالي عدد 
ينايــر  مــن  الفتــرة  خــالل  الطائــرات 
 96 حوالــي   2018 ديســمبر  وحتــى 

ألف طائرة.
وفيما يتعلق بمجال الشــحن الجوي، 

الكميــات  أن  المعلومــات  أوضحــت 
التــي شــحنت عبر المطــار بلغت نحو 
223.8 ألــف طــن خالل العــام 2018، 
مقارنــة   ،%  5 بنســبة  بانخفــاض 
العــام  ألــف طــن فــي   236.3 بقرابــة 
2017، إذ انخفضــت الكميــات التــي 
فيمــا   ،%  8 بنســبة  اســتيرادها  تــم 
ارتفعــت الكميات التــي تم تصديرها 
بنســبة 1 %، بينمــا ارتفعــت كميــات 
إعــادة الشــحن بنســبة 21 % خــالل 
ديســمبر  وحتــى  ينايــر  مــن  الفتــرة 
2018 حيــث بلغت حوالي 64.4 ألف 
طــن مقابــل 53.2 ألف طــن في نفس 

الفترة من العام 2017.

 نمو مبيعات وقود 

الطائرات 

إلــى ذلــك، ارتفعــت مبيعــات شــركة 
الطائــرات  وقــود  لتزويــد  البحريــن 
العــام  خــالل   %  8 بنســبة  “بافكــو” 
التــي  الكميــات  بلغــت  2018، حيــث 
تــزودت بهــا الطائــرات 160.3 مليون 
غالــون مقابــل 147.9 مليــون غالــون 
ديســمبر  وفــي   ،2017 العــام  خــالل 
الماضــي وصلت كميــة ما تم تزويده 
مليــون   15.8 يقــارب  مــا  للطائــرات 
غالون مقابل 12.9 مليون غالون في 

ديسمبر 2017.

7 % نمو المسافرين عبر “المطار” بالعام 2018

المنامة - إنفستكورب

أول بوليصة 
تأمينية من نوعها 

في المنطقة

6 شركات تأمينية 
محلية تشارك 
في البوليصة

أمل الحامد من خليج البحرين | )تصوير: رسول الحجيري(

حازم بن قاسم

زينب العكري
أعداد الطائرات المقبلة والمغادرة ارتفعت 

بنسبة 7 %
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عرض وطلب

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

27/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ادراة السجل التجاري

)CR2019-12617( اعالن رقم
تنازل  - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه: ص���ادق عل���ي حس���ين درباس بطل���ب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: الى السيد سلمان إبراهيم علي احمد الناجم 

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
25815-6

االسم التجاري
اونيستو كافيه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة شادية الشرقاوي للتسويق ش.ش.و ولمالكتها شادية الشرقاوي
سجل تجاري رقم 122268

بناء على قرار المالك لشركة شادية الشرقاوي للتسويق ش.ش.و ولمالكتها شادية الشرقاوي
 المس���جلة عل���ى قيد رق���م 122268، بتصفي الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد محمد عادل علي 

حسن المدني مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة 325 من قانون الش���ركات 
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لع���ام 2001، وعمال بن���ص المادة 335 
م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

السيد محمد عادل علي حسن المدني
)+973(3337099

إعالن بإغالق وإلغاء ترخيص مكتب
االمل لخدمات التوظيف

يعلن االمل لخدمات التوظيف والمسجلة لدى  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
في مملكة البحرين تحت القيد تجاري رقم 5921203 والمرخص لدى هيئة تنظيم 
س���وق العم���ل تحت الرق���م   EA16F146/2016 بإغ���الق المكتب نهائي���ا منذ تاريخ 

 28/1/2019
علي���ه يتق���دم المكتب إلى جمي���ع المراجعي���ن والمتابعين المكت���ب بالتاكد من عدم 
وجود اي استحقاقات او التزامات على المكتب خالل فترة زمنية اقصاها 90 يوما

نرجو مراجعة السيد باسم محمد يوسف المرخي
رقم التصال: 66666990-66666773

mohd@almarth.com :البرديد اإللكتروني

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
 ادارة التسجيل  

اعالن رقم )000 ( لسنة2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة 
بأن���ه ق���د تق���دم إليه���ا مالكة مالك ش���ركة الس���مكة الماس���يه 
الدارة المطاع���م ش.ش.و لمالكه���ا زين���ب ابراهي���م حس���ين 
احمد  المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 86936 طالبا تحويل 
الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية 
مح���دودة براس���مال وق���دره 1.000 دينار بحرين���ي، بين كل 

من: 
1. زينب ابراهيم حسين احمد

2. اسامه سمير محمد احمد عبد هللا 
وتعديل االس���م التجاري من شركة الس���مكة الماسيه الدارة 
المطاع���م ش.ش.و لماله���ا زينب ابراهيم حس���ين احمد الى 

شركة السمكة الماسيه الدارة المطاعم ذ.م.م 
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم ال���ى االدادة المذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن  

   التاريخ: 23/01/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

ادارة التسجيل
 اعالن بشأن تغيير االسم التجاري  

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
ش���ركة بوي���ان لخدمات الش���حن ش.ش.و لمالكته���ا مد مازهرول اس���الم بوييان 
م���د أبو طاهر بهويان المس���جلة بموجب القيد رقم 117008، طالبا تغيير االس���م 

التجاري
من: شركة بويان لخدمات الشحن ش.ش.و لمالكتها مد مازهرول اسالم بوييان 

مد أبو طاهر بهويان 
BHUIYAN CARGO SERVICES CO. S.P.C  

الى: شركة بويان للدعاية واالعالن ش.ش.و
BHUIYAN PUBLICITY AND ADVERTISING CO. S.P.C

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 97394-1 التاريخ : 2019/01/27 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )8418 ( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها شركة باي بوينت للعقارات ش.ش.و لمالكها محمد نوفل 
ثاتوث    المسجلة بموجب القيد رقم 97394-1 طالبه تحويل الشكل 
القانون���ي للش���ركة المذك���ورة إلى ذات مس���ئولية محدودة براس���مال 

وقدره  5000   دينار  ، بين كل من: 
MOHAMED NOUFAL THATTOTHE  .1

2. بينازير باالكين بوثيابورا

القيد: 41318 التاريخ : 2018/12/19 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )180878 ( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  إليها 
السيد زهراء عيد احمد حسن المالك ل كاريزما سبا وصالون )مؤسسة فردية (   
المس���جلة بموجب القيد رقم 41318 طالبا تحويل مؤسس���ة الفردية  إلى شركة 
ذات مس���ئولية محدودة براس���مال وقدره500 د.ب )خمس���مائة دينار بحديني ( 

لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.  احمد عبد هللا احمد يوسف الصائغ

2.  زهراء عيد احمد حسن

القيد: 101006-1 التاريخ : 2018/9/16 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )CR2018-131499 ( لسنة 2018
بشأن تحويل  شركة الشخص الواحد إلى  شركة تضامن 

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم  إليها 

ش���ركة بوابة قرط���اج الذهبية للمقاوالت ش.ش.و لمالكتها زهره حس���ن ابراهيم 

س���لمان    المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 101006 طالبة تحويل تحويل الش���كل 

القانوني للش���ركة المذكورة الى ش���ركة تضامن براس���مال وق���دره 100 دينار بين 

كل من :

 1.  زهره حسن ابراهيم سلمان 

2.  نجيب عبد هللا علي ابراهيم سلمان 
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وفاة أمير الطائفة 
اإليزيدية في العالم

أعلن المجلس الروحاني اإليزيدي، 
ومقره بمحافظة دهوك بإقليم 
كردستان العراق، وفاة األمير 

تحسين بك، أمير الديانة اإليزيدية 
في العراق والعالم ورئيس المجلس 
الروحاني اإليزيدي، وذلك في أحد 

مشافي ألمانيا.
واألمير الراحل هو تحسين سعيد 

علي بك، ولد في 15 أغسطس 
1933، في قرية باعذرى التابعة 
لقضاء الشيخان، بالموصل. وتم 

تنصيبه أميرًا لإليزديين، بترشيح 
من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 

يومًا على وفاة والده األمير سعيد 
علي بك.

تحذيــر أوروبــي من أنشــطة طهــران للتجســس اإللكتروني

إيران تهدد بمحو إسرائيل إذا شنت هجوما

أن  الرســمية  اإلعــام  وســائل  ذكــرت 
ســامي  حســين  جنــرال  البريجاديــر 
نائــب قائــد الحــرس الثــوري اإليرانــي 
هدد أمس االثنين بتدمير إســرائيل إذا 

هاجمت إيران.
هجــوم  بعــد  تصريحاتــه  وتأتــي 
فــي  إيرانيــة  أهــداف  علــى  إســرائيلي 
ســوريا األســبوع الماضــي هــو األحدث 
في سلسلة هجمات استهدفت الوجود 
اإليرانــي هنــاك دعمــا لحكومــة الرئيس 

السوري بشار األسد.
ونقل التلفزيون عن سامي قوله “نعلن 
إجــراء  أي  إســرائيل  اتخــذت  إذا  أنــه 
لشــن حــرب ضدنــا، فســيؤدي بالتأكيــد 
إلــى القضــاء عليهــا وتحريــر األراضــي 

المحتلة”.
قالــوا  قــد  إيرانيــون  مســؤولون  وكان 

مــن قبــل إن طهــران، التــي ال تعتــرف 
بإســرائيل، ســترد ردا ســريعا علــى أي 

هجوم إسرائيلي.
الرئيــس  إعــان  إســرائيل  ودعمــت 
األميركــي دونالــد ترامــب باالنســحاب 
مــن االتفــاق المبــرم مــع طهــران بشــأن 
برنامجها النووي ورحبت بإعادة فرض 

واشنطن لعقوبات عليها.
وتعتبر إســرائيل برامج إيــران النووية 
تهديــدا  الباليســتية  والصاروخيــة 
عملهــا  إن  إيــران  وتقــول  لوجودهــا. 

النووي له أهداف سلمية.
الوكالــة  حــذرت  آخــر،  جانــب  مــن 
المســؤولة عــن األمــن اإللكترونــي فــي 
االتحــاد األوروبــي، أمــس االثنيــن، مــن 
التجســس  أنشــطة  فــي  إيــران  توســع 
اإللكتروني، خاصة مع اســتمرار تدهور 

عاقتها بالقوى الغربية.
وتوصــل تقريــر نشــرته وكالــة رويتــرز 
فــي نوفمبــر الماضي، إلى أن متســللين 
العديــد  وراء  يقفــون  إيرانييــن 
التضليــل  وحمــات  الهجمــات  مــن 
القليلــة  الســنوات  خــال  اإللكترونيــة، 
الماضيــة، فــي الوقت الذي تســعى فيه 
طهــران لزعزعــة األمن واالســتقرار في 

الشرق األوسط وخارجه.
وفــرض االتحــاد األوروبــي هــذا الشــهر 
إيــران  مــن جانبــه علــى  أول عقوبــات 
وطهــران  الكبــرى  القــوى  توصــل  منــذ 
إلــى االتفاق النــووي العام 2015، وذلك 
ردا علــى تجــارب صواريــخ باليســتية 
هجمــات  لتنفيــذ  ومؤامراتهــا  إيرانيــة 

على أراض أوروبية.
وقالــت وكالــة االتحــاد األوروبــي ألمن 

“العقوبــات  والمعلومــات  الشــبكات 
إيــران  علــى  المفروضــة  الجديــدة 
تكثيــف  إلــى  األرجــح  علــى  ســتدفعها 
أنشطة التهديد اإللكتروني التي ترعاها 
السياســية  ألهدافهــا  ســعيا  الدولــة، 
واالستراتيجية على مستوى إقليمي”.

وتــدرج الوكالــة األوروبيــة المتســللين 
باعتبارهــم  الــدول؛  ترعاهــم  الذيــن 
تواجــه  التــي  المخاطــر”  “أشــد  ضمــن 
األمــن الرقمــي في التكتل، مشــيرة إلى 
أن الصيــن وروســيا وإيــران هــي “أشــد 
وأنشــط 3 قــوى إلكترونيــة علــى صلــة 

بالتجسس االقتصادي”.
ودأبــت إيــران وروســيا والصيــن علــى 
نفــي المزاعم األميركية بــأن حكوماتها 

تشن هجمات إلكترونية.

عواصم ـ وكاالت

دهوك ـ رويترز

نائب قائد الحرس الثوري اإليراني حسين سالمي

دبي ـ العربية نتلندن ـ رويترزكاراكاس ـ وكاالت

خــوان  الفنزويلــي  البرلمــان  رئيــس  دعــا 
غوايــدو، الذي أعلن نفســه رئيســا بالوكالة، 
يومــي  التظاهــرات  مــن  جديــدة  لجولــة 
األربعــاء والســبت، ضــد الرئيــس نيكوالس 
انتخابــات  بإجــراء  وللمطالبــة  مــادورو 
جديــدة. طالــب رئيــس الجمعيــة الوطنيــة، 
التــي تســيطر عليهــا المعارضــة فــي مقطــع 
فيديو على “تويتر” أنصاره بتنظيم إضراب 
“ســلمي” لشــل الباد على أن تعقبه “مسيرة 

وطنية ودولية كبيرة”، السبت القادم.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، 
خورخي أرياسا، أمس االثنين، أن كاراكاس 
تخــوض حــوارا حقيقيا مع واشــنطن، على 

التــي  الحــادة  السياســية  األزمــة  خلفيــة 
تعيشها فنزويا.

وكنــدا  المتحــدة  الواليــات  واعترفــت 
أميــركا  فــي  عــدة  ودول  وأســتراليا 
الاتينية بغوايدو رئيسا لفنزويا، فيما 

أوروبيــة  دول   6 حــددت 

)إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، 
هولنــدا( مهلة 8 أيام للدعوة إلى انتخابات، 
تحــت طائلــة اعترافهــا بالمعــارض اليميني 
غوايدو رئيســا لفنزويا، وهــي المهلة التي 

رفضها مادورو.
أزمــة  تشــهد  بالنفــط  الغنيــة  وفنزويــا 
يتوقــع  تضخــم  نســبة  مــع  اقتصاديــة، 
صنــدوق النقــد الدولــي أن تبلــغ 10 مايين 
فــي المئــة فــي العــام 2019. وتعانــي الباد 

نقصا في المواد الغذائية واألدوية.
وأســفرت حــركات االحتجاج ضــد حكومة 
مادورو عن 29 قتيا منذ االثنين، بحســب 
المرصــد الفنزويلــي للنزاعــات 

االجتماعية.
 350 مــن  أكثــر  وأوقــف 
شــخًصا هذا األســبوع أثناء 
التظاهــرات، “بينهم 320 في 
يــوم 23 ينايــر وحــده”، بحســب 

األمم المتحدة.

قال متحدث باســم رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريــزا ماي، أمس االثنيــن، إنها تنوي منح 
علــى  للموافقــة  ثانيــة”  “فرصــة  البرلمــان 
األوروبــي  االتحــاد  مــن  الخــروج  اتفــاق 

“بركسيت” في أسرع وقت ممكن.
ونقلــت وكالــة رويتــرز عن المتحــدث قوله 
االتفــاق،  لتغييــر  جاريــة  مفاوضــات  إن 
بحيــث ينال تأييد النــواب. وأضاف أنه “ال 
يمكنــه تصــور أن تحــول أي ظــروف دون 
للتصويــت  أخــرى  فرصــة  البرلمــان  منــح 
بالموافقة على االتفاق”، مؤكدا التزام ماي 
بالخــروج من االتحاد األوروبي بتاريخ 29 

الــوزراء  رئيســة  وســتجري  مــارس. 
مناقشــات مــع نظرائها فــي االتحاد 
األوروبي في قمة مجلس المجلس 
األوروبــي بعــد ظهــر الخميس، فور 
خروجهــا مــن الطائرة بعــد نجاتها 

الثقــة  تصويــت  كدمــات  مــن 
فــي وستمينســتر. وعلى رغم 

النبرة اإليجابية عمومًا في بروكسيل، فإن 
المســؤولين والديبلوماسيين يلمحون إلى 
أنهــم يريديــون مســاعدة رئيســة الــوزراء 
لــم يطرحــوا علــى طاولــة  إذ  البريطانيــة، 
المفاوضــات تعديــات جــادة علــى االتفاق 

من شأنها استمالة النواب إليها.
البريطانيــة،  الــوزراء  رئيــس  وتســتبعد 
االتحــاد  مــن  بادهــا  خــروج  تأجيــل 
األوروبــي، وترفــض فكرة إجراء اســتفتاء 
ثاٍن لـ “بركسيت”، محذرة من أن االستفتاء 
الذيــن  القومييــن  “ســيعزز موقــف  الثانــي 
مــاي  وأمــام  الخــروج”.  يعارضــون 
بديلــة  خطــة  لتعــرض  فرصــة 
مجلــس  حــدد  إذ  للخــروج، 
العمــوم البريطانــي 29 ينايــر 
للتصويــت  موعــدا  الجــاري، 
البديلــة  الخطــة  علــى 
مــن  البــاد  لخــروج 
االتحاد األوروبي.

أكد مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيــث أن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق 
الســويد بشــأن مدينة الحديدة غربي اليمن 
وتبــادل األســرى، مــّددت بســبب “صعوبات 

على األرض”.
اليمنيــة  العاصمــة  إلــى  غريفيــث  ووصــل 
الحوثــي  ميليشــيات  لســيطرة  الخاضعــة 
اإليرانيــة، أمس االثنين، بعد أيام من زيارة 
قــام بهــا إلــى الريــاض رفقــة كمــارت، حيث 
مقدمهــم  فــي  يمنييــن  مســؤولين  التقيــا 

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقــال مبعــوث األمــم المتحــدة في 

“حالــة  إن  الصحفيــة  المقابلــة 
الزخــم )...( ال تزال موجودة 
حتى وإن اســتغرق الجدول 
الزمنــي المزيــد مــن الوقت 

اتفــاق  يخــص  مــا  فــي 
الحديــدة وكذلــك اتفاق 

تبادل األسرى”.

فــي  التغييــرات  هــذه  “مثــل  أن  وأوضــح 
الجــداول الزمنيــة كانــت متوقعة في ضوء 
الحقائق التالية: أوال، هذه الجداول الزمنية 
كانــت طموحــة بدرجــة كبيــرة، ثانيــا، نحــن 
نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على األرض”.

اليمنيــة وميليشــيات  وتوصلــت الحكومــة 
فــي  محادثــات  خــال  اإليرانيــة،  الحوثــي 
الســويد الشــهر الماضــي، إلــى اتفــاق لوقف 
إطــاق النــار فــي محافظــة الحديــدة التــي 
تضم ميناء رئيســيا تمر عبره غالبية المواد 
التجارية الموجهة إلى مايين السكان. لكن 
المتمرديــن الحوثييــن ال يزالــون يماطلــون 

في تنفيذ بنود االتفاق.
هــذا  بنــود  تطبــق  أن  المقــرر  مــن  وكان 
االتفاق، إلى جانب اتفاق لتبادل األسرى، 
في األسابيع األولى من الشهر الحالي، 
وهــو مــا لــم يحــدث حتــى 
تعنــت  بســبب  اآلن، 

االنقابيين.

تمديد الجداول الزمنية التفاق السويدماي تمنح البرلمان فرصة أخرى “للخروج”غوايدو يشعل األجواء بفنزويال
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عمان ـ اف ب

كابول ـ رويترز

أمــس  األردنــي،  النــواب  مجلــس  أقــر 
االثنيــن، قانــون العفــو العــام الــذي أثــار 
جدال في الباد، وذلك بعد أن وافق على 
التعديات التــي أدخلها مجلس األعيان 
مجلــس  وكان  القانــون.  مشــروع  علــى 
األعيان، الذي يشــكل مع مجلس النواب 
غرفتــي البرلمــان فــي األردن، قــد أعــاد 
األحــد مشــروع القانون إلــى الثاني، بعد 
أن اعتــرض على إدراج الجرائم الواقعة 

تحــت الســلطة العامة، ومخالفــات الماء 
والكهربــاء. ووافق مجلــس النواب على 
قرار األعيان تصويب أوضاع المخالفين 
لقانــون اإلقامة وشــؤون األجانب خال 

180 يوما من نفاذ القانون.
للقانــون،  النــواب  مجلــس  إقــرار  وبعــد 
فإنــه يصبــح جاهــزا للنفاذ، لكنــه يحتاج 
إلــى تصديق من ملــك األردن حتى تبدأ 

السلطات بتطبيقه.

قــال مســؤول حكومي أميركــي كبير، 
أمــس االثنيــن، إن الواليــات المتحــدة 
ملتزمــة بســحب القــوات األجنبية من 
أفغانستان بعد حرب دامت 17 عاما.

وتحــدث المســؤول الــذي طلــب عــدم 
نشر اسمه في حديث لوكالة “رويترز” 
عــن “تقدم كبير” فــي المحادثات التي 
جــرت خــال األيــام القليلــة الماضيــة 
مــع حركــة طالبــان، وتناولــت ســحب 
أضــاف  أنــه  إال  األجنبيــة،  القــوات 

مــن  مزيــد  إلجــراء  حاجــة  هنــاك  أن 
المفاوضات بشــأن وقف إطــاق النار. 
وتابــع المســؤول األميركــي الموجــود 
كابــول  األفغانيــة  العاصمــة  فــي 
“بالتأكيــد ال نســعى لتواجــد عســكري 
دائم في أفغانســتان”. وأضاف “هدفنا 
المســاعدة علــى تحقيــق الســام فــي 
شــراكة  فــي  ونرغــب  أفغانســتان، 
مســتقبلية يتــم تحديدها مــع حكومة 

ما بعد السام”.

النواب األردني يقر قانون العفو العام

أميركا ال تسعى لوجود دائم في أفغانستان

بيروت ـ اف ب القاهرة ـ وكاالت

قــال قيادي في قوات ســوريا الديمقراطية، 
تنظيــم  تحاصــر  قواتــه  إن  االثنيــن،  أمــس 
ال  مســاحة  فــي  حاليــا  اإلرهابــي  “داعــش” 
تتعــدى 4 كيلومتــرات مربعــة، وذلك بالقرب 

من الحدود مع العراق.
ســوريا  قــوات  عمليــات  قائــد  وأوضــح 
الديموقراطيــة فــي منطقــة هجيــن، هفــال 
رونــي، أن “داعــش” ال يســيطر مــن الناحيــة 
مربعــة  كيلومتــرات   4 علــى  إال  الجغرافيــة 
فقــط، وتمتــد ســيطرته بين منطقــة الباغوز 

والحدود العراقية.
ســوريا  قــوات  تخــوض  تأسيســها،  ومنــذ 
مــن  أساســا  تتألــف  التــي  الديمقراطيــة، 
وحدات حماية الشــعب الكردية، وبدعم من 
قــوات التحالــف الدولي، معــارك ضد تنظيم 
“داعــش”، ونجحــت فــي طــرده مــن مناطــق 

واسعة في شمال وشرق سوريا.
وأضاف روني أن قوات سوريا الديمقراطية 
الازمــة  االســتعدادات  اســتكمال  “تنتظــر 

والضرورية للتقدم نحو آخر منطقة يتواجد 
انتهــاء  متوقعــا  )داعــش(”،  عناصــر  فيهــا 
ســيطرة التنظيــم علــى المنطقــة المذكــورة 

“قريبا”.
بيــن  خافــات  وجــود  عــن  رونــي  وكشــف 
“الدواعــش”  و  األجانــب  “الدواعــش” 
المحليين، موضحا أنه تم رصد هذا الخاف 

عبر أجهزة الاسلكي.
ســوريا  قــوات  فــي  القيــادي  وشــدد 
الديمقراطيــة، علــى أن “الدواعش” األجانب 
هــم مــن كبــار القيــادات فــي التنظيــم، لكــن 
األمر على األرض بيد “الدواعش” المحليين، 
أن  مســتبعدا  منهــم”،  العراقييــن  وتحديــدا 
يكون زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي بينهم.

قال الرئيســان المصري عبدالفتاح السيسي، 
ونظيــره الفرنســي إيمانيول ماكــرون، أمس 
بشــأن  الــرؤى  علــى  اتفقــا  إنهمــا  االثنيــن، 
مكافحــة اإلرهــاب، فيمــا أعلــن ماكــرون عن 
تقديــم بــاده مليــار دوالر لدعم مشــروعات 

التنمية في مصر.
وجاءت تصريحات الرئيسين، خال مؤتمر 
المصريــة،  العاصمــة  فــي  عقــداه  صحفــي 
القاهرة، التي يزورها ماكرون حاليا. وصرح 
فــي  اتفاقــا  محادثاتنــا  “شــهدت  السيســي 
الرؤى بشــأن أهمية االســتمرار فــي مواصلة 
العمــل لمكافحــة ظاهــرة اإلرهــاب البغيــض 
الــذي يســتهدف أمــن الدولتيــن ومصالحهما 

على حد سواء”.
مباشــرا  تهديــدا  “يمثــل  اإلرهــاب  أن  وأكــد 
التنميــة  متطلبــات  تحقيــق  فــي  لجهدنــا 
درب  علــى  األكبــر  والتحــدي  المســتدامة، 

تحقيق رخاء شعوبنا”.
اســتعرض  أنــه  المصــري  الرئيــس  وأضــاف 

مع نظيره الفرنســي ملفات الشــرق األوســط 
والقضيــة  وليبيــا  ســوريا  الســيما  البــارزة 
الفلسطينية. وتابع “أكدت من جانبي وقوف 
مصر ومســاندتها للجهود السياســية الرامية 
لتســوية النزاعــات اإلقليميــة والحفاظ على 
الدولــة الوطنيــة والحيلولــة دون تفككها، أو 
الســماح لقــوى خارجية بالعمــل على زعزعة 

أمــن المنطقــة واســتقرارها تحقيقــا ألهداف 
أيديولوجية”. وبدوره، قال ماكرون “تطرقنا 
إلــى العديــد مــن القضايــا المتعلقــة باإلقليــم 
والعاقــات الثنائية، وهــذه الزيارة إلى مصر 
مهمــة جــدا، وهــي فرصــة لتعزيــز الروابــط 
مــع شــريك مهم للمنطقــة كلها. شــريك لدينا 

تاريخ قوي معه”.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في منطقة هجين السورية السيسي: العالقات المصرية الفرنسية تشمل العديد من المجاالت

التنظيم يسيطر على 4 كيلومترات... والخالفات الداخلية تشتعل ماكــرون من القاهرة: مليار دوالر لدعم مشــروعات التنمية
مالذ “داعش” األخير في سوريا اتفاق مصري فرنسي ضد اإلرهاب



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

opinions
@albiladpress.com

29 يناير 2019 الثالثاء
23 جمادى األولى 1440

09

أعلــن رئيــس هيئــة الترفيــه الســعودية تركــي آل الشــيخ خــال مؤتمــر - قبــل أيــام - عــن 
خطــة المملكــة العربيــة الســعودية للترفيــه، ويبدو أن هــذا اإلعان سيشــكل منعطفًا مهمًا 
جــدًا للمملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال الترفيــه؛ والــذي يعتبــر أحــد أهــم المجــاالت 
للتنشيط السياحي، وخلق فرص العمل، واستقطاب رؤوس األموال، وتنشيط العديد من 

القطاعات الحيوية في الدول.
وفاقت ســلة الخطة الترفيهية العميقة في أهدافها التوقعات، وأظهرت اهتماما بالغا من 
قبــل المســؤولين فــي المملكــة العربية الســعودية، وهو مــا تجلى تمامًا من خــال البرامج 
والفعاليــات التــي أعلنهــا آل الشــيخ خــال المؤتمر، ومنها مســابقات مميــزة تعنى بتكريم 
أجمــل تــاوة للقــرآن الكريــم بجائــزة أولــى تناهــز 5 ماييــن ريال ســعودي، وجائــزة أولى 
تناهز مليوني ريال سعودي ألجمل صوت لرفع األذان، هذا إلى جانب مبادرات استقطاب 
المعارض العالمية، والبازارات الكبرى، وتكريم الفن السعودي األصيل، وإقامة المهرجانات 
والعروض والحفات الترفيهية، والمسرحيات العربية والعالمية، إضافة إلى حزمة كبيرة 
مــن الفعاليــات األخــرى، والتــي تهدف إلى أن تكــون المملكة العربية الســعودية من أفضل 
نقــاط االســتقطاب الترفيهــي والســياحي في قارة آســيا إلى جانب كل مــن )اليابان، هونغ 
كونــغ، وســنغافورة(، ومــن ضمــن العشــر األوائــل فــي العالــم في هــذا المجال، كمــا قال آل 

الشيخ.
هو تحٍد كبير، تريد المملكة العربية السعودية أن تحققه في فترة زمنية قصيرة، ونسعد 
كثيــرًا كأشــقاء لهــذا التوجــه، واالهتمــام مــن الشــقيقة المملكــة العربية الســعودية بمجال 
الترفيه، وما سيصاحبه من نهوض لباقي المجاالت األخرى المرتبطة، ونأمل – من جانبنا 
- أن نســعى في مملكة البحرين إلى أن نجعل اســتقطاب الســياحة العالمية نصب أعيننا، 
وأال نكتفــي باســتقطاب الســياحة الخليجيــة، فمــا الخطــة التــي وضعناهــا على المســتوى 

السياحي لكي نحقق مركزًا متقدمًا عالميًا من حيث استقطاب السياحة العالمية؟ 
ما هي استراتيجيتنا لنبقى على مستوى متعادل سياحيًا مع انطاقة السعودية المكوكية 

الكبرى، وصدارة إمارة دبي كاسم سياحي عالمي تجاوز الحدود الخليجية والعربية؟ 

علمًا أن هذا القطاع ال يحظى باالهتمام المطلوب في الفترة األخيرة، ومثال على  «
ذلك – ال على سبيل الحصر - ما ذهبت إليه الجهات المسؤولة من رفع الدعم عن 

مقار المسارح، وطرح خيار تراجعي في مضمونه كبديل لمقار المسارح الحالي، علمًا 
أن المسرح أحد العناصر األساسية في خطة المملكة العربية السعودية للترفيه.

هيئة الترفيه السعودية

 أثر ضريبة 
 القيمة المضافة 

على المستهلك )2(
مــع فــرض الضريبــة المضافــة تم عرض الســلعة على المســتهلك مشــتملة الضريبة، 
ومن السهل جًدا أن ُيضيف التاجر أو الشركة مبالغ أكبر من السعر الحقيقي للسلعة، 
والكثيــر مــن المســتهلكين ال يمكــن أن ُيفرقوا بيــن مقدار الضريبة المضافة ونســبة 

التضخم في السلعة، فيقومون بشراء السلعة دون معرفتهم بسعرها الحقيقي. 
لــو كانــت لدى المواطن معرفة حقيقية بأســعار الســلع والخدمات قبل وبعد فرض 
الضريبــة المضافــة فإنــه ســيعرف ما طرأ على أســعار الســلع والخدمات، وبحســبة 
بســيطة ســيعرف الفرق بين مقدار التضخم ونســبة الضريبة المفروضة، والســوق 
البحريني يتمتع بحرية تحديد األســعار ورقابة حكومية جزئية على بعض أســعار 
الســلع والخدمات، ومن هذا المنطلق فإن المواطن/ المســتهلك المســؤول عن هذه 

الرقابة.
ويستطيع الكثير من المستهلكين أن يمتنعوا عن شراء السلع المبالغ في أسعارها، 
ويوما بعد آخر سيجد التاجر أنه وسط ممانعة شرائية، ولن يجد أمامه للبقاء في 
الســوق ســوى حلين، األول أن يترك الســوق والثاني تحديد أسعار مناسبة لسلعته 

تتناسب وقدرات المستهلكين المالية. 
كمــا يســتطيع المواطــن البحرينــي تقنين مشــترياته والتحكم فــي الكميات وعدم 
شــراء مــا يفيــض عــن حاجتــه تفادًيا للهــدر المالــي، وهذا ســُيخفف حجــم إنفاقه، 

ورب ضارة نافعة، فالضريبة مع أثرها المالي والمعيشي على المستهلك إال أنها قد 
تكون فرصة جيدة للتخلص من الكثير من العادات االستهاكية السيئة والتثبيت 
على شراء ما ُيريده المستهلك وترك ما ال ُيريده وخصوصا السلع الرخيصة هزيلة 

الجودة التي تعرضها المحات والشركات تحت ذريعة الحسومات والجوائز.
قــد يقــول قائــل إن )قــدرة البائــع تعتمــد علــى نقــل الضريبــة إلــى المســتهلك علــى 
فــرض  ألن  األحــوال،  كل  فــي  ســيتأثر  المســتهلك  أن  إال  التنافســية(،  مســتوى 
الضريبــة يعنــي ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وهذا يــؤدي إلى رفــع الســعر، فالمنتجون 
فــي هــذه الحالــة ســيعملون على خفــض تكاليف اإلنتــاج ومنها على ســبيل المثال 
)التخفيض من مســتوى جودة المســتلزمات اإلنتاجية أو تقليلها، واالســتغناء عن 
بعض العاملين، وخفض اإلنفاق على اإلعانات( من أجل المحافظة على مســتوى 
المبيعــات واألربــاح قــدر اإلمكان عند ســعر معين غير مؤثر على المســتهلكين، ألن 
الطلــب علــى الســلع في الســوق ســيتأثر حتًما بتغير األســعار، بجانــب تغير الطلب 
هنــاك منافســة الســلع البديلة للســلعة األساســية التي )تــؤدي نفس الغــرض أو أنها 

أقل تأثًرا بالضريبة(.

في ظل التنافسية يمكن للمنتج أن يتحمل جزءا من القيمة المضافة ويقوم  «
بتحميلها للمستهلك تدريجًيا من أجل الحفاظ على سوقه وتيسيًرا لسلعته.
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 “بي بي سي عربي” 
الحقد الجاف على البحرين

كانت وال تزال قناة “بي بي ســي” عربي مرتعا للخونة ومرتزقة النظام 
اإليراني المشتتين في أوروبا، حيث ينطلقون منها في هجومهم على 
البحرين وســرد األكاذيب المصبوغة بالفبركات والوضاعة، فهذه القناة 
غارقــة حتى النخاع في مســتنقعات الحقــارة وبضاعتها اليومية الغش 
والكذب والتدليس وتمجيد اإلرهاب، ومؤخرا اســتضافت القناة عميا 
وخائنــا مــع مرتبة الشــرف تحدث عن ما حصــل في 2011 وظل يكذب 
ويفبرك وينسخ من الشعار السحري لنظام المالي، ويعيد سرد قصص 
وروايات ســحقت تحت أقدام المارة في الطريق، ويتحرك كالبراغيث 

في جسد المتسخ، ويرسم خريطة معوجة من “الفبركات”.
لقــد انتهــى كل شــيء والبحرين تســير نحــو المســتقبل ونورها يضيء 
العالم، وهؤالء مازالوا “يعيشون الدور”، ويطلقون على أنفسهم الطيور 
المهاجــرة التــي تحلــم بالفجــر الجديــد! العالــم ســد أذنيه عن ســماعهم 
وال يعتــرف بأكاذيبهم “والشــباب” مازالوا يتصارعــون كأفواج الهائمين 
األغبيــاء للظفــر بلقــاء أو طلــة علــى تلــك القنــاة التــي تبحــث وتفســح 
الطريــق دائمــا أمــام العمــاء والمجرميــن واللصــوص للثرثــرة واللغــو 

والضجيــج والصــراخ، وهــذا شــيء طبيعــي طالمــا المنهجيــة واألفــكار 
واحدة والسواعد المتحفزة للهدم والوساخة مزروعة في جسد واحد، 

جسد مطلي بالزيف ومليء من الداخل بديدان نتنة. 
إن قنــاة “بــي بي ســي” عربي تعيش مــع أولئك اإلرهابييــن والمجرمين 
أعراس الخيانة واالنحراف، وتشارك المرتزقة والعماء في كل شيء، 
فالقيم المنحرفة والســقوط والفشــل المسرح الذي تتحرك عليه القناة، 
مجرد ســوق للخائبين وسماســرة الكذب والحقد الجاف على البحرين 
وشــعبها، إذ ليــس فــي برامجهــم وأصواتهــم وروائحهم غير اســتضافة 
العمــاء والخونــة المشــردين الذين يدخنون علــى األرصفة وينتظرون 
البحريــن  للكــذب والتهجــم علــى  المريضــة  برغباتهــم  القبــو  دخولهــم 
والجــري نحــو نهــر الكــذب الــذي ال يتوقــف عــن الجريان “بي بي ســي” 

عربي.

سيبقون هكذا خياشيمهم ممتلئة برائحة الخيانة والفبركات، ويتسولون  «
في الشوارع رافعين راية الكذبة القديمة “الصمود” ومساحيق الظالم 

والعفونة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

في الخطيئة الراسخة )2(
2001 شــرارة تحــّوالت زادت مــن االنحــدار العربــي  11 ســبتمبر  كانــت أحــداث 
العــام الــذي كان مشعشــًعا أصًا جّراء ترّدي محاوالت تســوية النزاع مع إســرائيل 
علــى أســس غيــر عادلــة وتعكــس دوام ميــان الدّفــة المؤثــرة، دولًيــا )وأميركًيــا( 
صــوب الجانــب اإلســرائيلي.. واســتمرار اّدعــاء العجــز عن إنتاج شــيء قريب من 
تلــك التســوية التــي ُتعطــي الفلســطينيين أقــل من عشــرين فــي المئة مــن أرضهم 
التاريخيــة، وتعيــد إليهــم االعتبــار واالعتــراف بأنهــم ضحايــا وليســوا إرهابييــن، 

وشعب تام قبل أن يكونوا الجئين!
االنكســار الــذي أصــاب هــذه المحاولــة دّل فــي اإلجمــال علــى أن الجانــب العربــي 
“أضعف” من أن يفرض حتى مسودة مشروع تسوية تليق بوصفها، وأعجز من أن 

ُينتج موقًفا إجماعًيا ُيؤخذ دولًيا وأميركًيا على محمل الجّد والتأثير.
ثــّم “تــّوج” بــاراك أوبامــا انكســار الميــزان، وشــرع فــي بلــورة أخطــر السياســات 
الخارجيــة فــي التاريــخ األميركــي الحديث، وفي خلفية موقفه كانت 11 ســبتمبر 
2001 جاثمــة بــكل وطأتهــا باعتبارهــا نتاج “فكر” إســامي أكثري ذاتــي الدفع، أي 
من دون أية مقّومات أو مســّوغات تّتصل بتراكم أشــياء النكبة الفلســطينية بكل 
تفاصيلهــا وانعــدام العــدل فيهــا! ثــم مــن دون المراجعــة الذاتيــة )األميركيــة( التي 
كانــت لتفضــي مثًا إلى ماحظة تشــجيع أو دعم حركات اإلســام السياســي، في 

وجه القوميين واليســاريين العرب قبل أفغانســتان، ثّم في وجه “الســوفيات” في 
أفغانستان نفسها!

وخطورة باراك أوباما أنه كان اختصارًيا وال يريد أن يرى األمور إال بعين واحدة.. 
وأتباعهــم،  اإليرانييــن  مــع  بــدأ  األميركــي،  التوصيــف  “اإلرهــاب” حســب  أن  مــع 
فــي الوقــت الــذي كانــت “القاعــدة” ومثياتهــا فــي أفغانســتان تتمّتــع بتوصيــف 

“المجاهدين”! 
ثــّم رّكــب خلفية سياســته هذه على ُمعطى انتهازي حّســاس وخطير هو الضرورة 
الحتمية الحتواء المشروع النووي اإليراني بأية طريقة ممكنة، باستثناء الطريقة 

الصدامية العسكرية المباشرة.

“رأت” إيران المشهد بكليته وقّررت أن الفرصة القائمة لالنقضاض يجب أن ال  «
ت! وأن هذه هي اللحظة التاريخية الماّسية للشروع في تصفية الحسابات  ُتفوَّ

العالقة مع العرب منذ فجر اإلسالم! وباسم اإلسالم وقضايا شعوبه! ثم للشروع 
في مراكمة أوراق النفوذ وتوظيفها في المشروع المزدوج: الداخلي لتمتين 

سيطرة النظام وإطفاء أية جدلية تّتصل باستمرار “الثورة” رغم انتهاء أسبابها! 
والخارجي إلحياء إرث الشاه الخاص بدور الشرطي الذي ال يعني شيًئا آخر سوى 

الدور القطبي والمحوري بعد سقوط “االتحاد السوفياتي!”. “المستقبل”.

علي نون

جاء في األخبار أن محكمة بريطانية أعلنت أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد 
بن جاسم طلب عمولة شخصية من بنك باركليز، ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” 
وقائــع محاكمــة مســؤولين فــي “باركليــز”، وكشــفت تــورط رئيــس الــوزراء القطــري 
الســابق بطلــب عمولــة، وقــال مديــر فــي بنــك باركليــز للمحكمــة إن “رئيس الــوزراء 

القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك”.
وتبين بالمحاكمة التي جرت يوم األربعاء الماضي أن مسؤوال بارزا في بنك باركليز 
دفع رسوما سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني خال األزمة المالية 

التي مر بها البنك، مقابل توفير استثمارات مالية إلنقاذ البنك من اإلفاس.
هذا هو الخبر الذي نشرته الفايننشال تايمز وغيرها، ولم تذكر قطر شيئا بشأنه ولم 
تقــم قنــاة الفتنــة والعمالــة بذكــر حــرف واحد عنه علــى اإلطاق، علــى الرغم من أن 

تهمة المسؤول القطري تهمة مخجلة يجب أن يحاكم بسببها.
المحكمــة البريطانيــة تحاكــم مســؤولين تنفيذيين بالبنك ألنهم حاولــوا تجاوز أزمة 
يمر بها البنك من خال الحصول على مال القطريين السائب الذي يستخدمه نظام 

الحمدين كما يشاء!
أي تهمة أشد من األخرى؟

تهمــة الموظفيــن البريطانيين الذين دفعوا رشــوة لبن جاســم لكي يحمــوا البنك من 
السقوط؟ أم تهمة بن جاسم الذي حصل على رشوة مقابل استخدام أموال الشعب 

القطري في دعم البنك ومنعه من السقوط؟
لكــن يبــدو أن الرشــوة والتزويــر، واســتخدام المــال فــي الكثيــر مــن الصفقــات على 
مستوى العالم ليس عيبا، وليس ممنوعا في قطر، ابتداء من عالم السياسة والمال، 
وصوال إلى كرة القدم ورشــوة المســؤولين بالفيفا للفوز بتنظيم كأس العالم وشــراء 

الصحف وشراء الكتاب الذين يسعون إلى كشف العورات القطرية الكثيرة.
ففــي الوقــت الــذي تتنــاول  فيــه الصحف خبر رشــوة بنــك باركليز التي تــورط فيها 
حمــد بــن جاســم، هناك صحف أخرى تتناول قضية تزويــر قطر أوراق العب عراقي 
الجنســية وضمــه للمنتخب الكــروي القطري الذي يلعب في كأس آســيا حاليا، حيث 

تطالب هذه الصحف بإقصاء قطر من البطولة بسبب التزوير.

والخاصة أن التزوير والرشوة وإسكات األفواه واألقام استراتيجية قطر  «
الوحيدة للتعامل مع العالم با أدنى اعتبار ألموال الشعب القطري.

حمد بن جاسم وبنك باركليز

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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من أراد الحصول على 
المدح والثناء من ِقبل 

الجميع، عليه أن يثبت ذلك 
باجتهاده وتطور عمله وليس 

بعرض العضالت والتطبيل 
لنفسه بنفسه عبر دغدغة 

المشاعر؛ لكي يضمن حشًدا من 
المتعاطفين معه.

الكثير اشتكى يوم أمس 
األول من دورة المياه في استاد 

البحرين الوطني وتحديًدا القريبة 
لغرفة الصالة من بوابة دخول 

الالعبين واإلعالميين، والتي 
افتقدت الماء مما أحدث ربكة و 

“بلبلة” فضاًل عن انتشار روائح 
كريهة.

الرابعــة  الثالثــاء منافســات الجولــة  اليــوم  تفتتــح 
وقبــل األخيــرة مــن الــدور السداســي لــدوري زيــن 

الدرجة األولى لكرة السلة.

وتقــام اليــوم مباراتــان في افتتــاح الجولــة، إذ يلتقي 
الســاعة  فــي  والرفــاع  االتحــاد  األولــى  المبــاراة  فــي 

السادسة مساًء.
وفــي المبــاراة الثانيــة، يواجــه األهلــي نظيــره النجمة 

في الساعة 7:45 مساًء.
وتقــام المباراتــان كمــا جرت العــادة على صالــة اتحاد 

السلة بمجمع صاالت أم الحصم.
وتختتــم منافســات الجولــة بعــد غــد الخميــس، بلقاء 
قمــة الجولــة بين المنامــة والمحرق في الســاعة 7:45 

مساًء.

الترتيب العام

ويشــير الترتيــب العــام لفــرق الــدور السداســي، إلــى 
تصدر 3 فرق للقائمة بالرصيد نفسه من النقاط.

المراكــز  واألهلــي  والمحــرق  المنامــة  فــرق  وتحتــل 
الثالثــة األولــى علــى جــدول الترتيب برصيــد 5 نقاط 

لكل فريق.
أن  بعــد  نقاطهــا  مــن جمــع  الفــرق  تلــك  واســتطاعت 
حققــت خــالل هذه المرحلة نتيجة الفــوز في لقاءين، 

فيما خسر كل منهم في مناسبة واحدة.
ويحــل فــي المراكــز الثالثــة األخيــرة كل مــن النجمــة 
الرفــاع واالتحــاد بالرصيــد نفســه أيضا )4 نقــاط( لكل 

منهم.
وجمعــت الفــرق األخيــرة نقاطهــا من خــالل الفوز في 

مباراة واحدة فقط، فيما خسرت في مناسبتين.

االتحاد والرفاع

عــن  الرفــاع  ســماوي  يبحــث  األولــى،  المبــاراة  وفــي 
تحقيــق فــوزه الثاني في هذا الدور؛ لتحســين موقعه 

على قائمة الترتيب.
خســارته  لتعويــض  االتحــاد  يســعى  المقابــل،  فــي 
الماضيــة أمــام المحــرق وتحقيــق الفوز الثالــث له في 

هذا الدور.
وســبق أن التقى الفريقان بمنافسات الدور التمهيدي، 
منافســه  علــى  التفــوق  مــن  الرفــاع  فريــق  تمكــن  إذ 

بصعوبة بعد أن فاز عليه بنتيجة 88/83. 
ويقود تدريب الرفاع المدرب األميركي سام فنسنت، 
الــذي يعــوّل في تشــكيلته دائًما علــى تواجد األخوين 
محمــد ويونــس كويــد، صبــاح حســين، عبدالرحمــن 

غالي، واألميركي ويليامز شون.

فــي المقابل، يتولــى تدريب االتحاد المــدرب الصربي 
ديجــان توميك الذي يعتمد في تشــكيلته على حســن 
علــي  نــادر  حميــد،  ســيدمحمد  غديــر،  علــي  هــالل، 

والصربي مايل إليك.

األهلي والنجمة

وفــي المبــارة الثانيــة، يســعى األهلــي الســتعادة نغمة 
الفــوز التــي غابــت عــن الفريــق فــي الجولــة الماضية، 

حينما خسر “النسر” أمام حامل اللقب.
فوز األهلي اليوم سيضعه على أعتاب التأهل المباشر 

إلى المربع الذهبي.
فــي المقابــل، يأمــل النجمة الــذي بدأ الدور السداســي 
بقوة حينما أطاح بالرفاع، في تحسين مستواه الفني 

وتعويض خسارتيه الماضيتين.
ويمتلك األهلي أفضلية مطلقة على منافسه اليوم، إذ 
التقى الفريقان منذ العام 2016 في 5 مناسبات، حقق 
فيها كلها الفريق “األصفر” نتيجة الفوز وبفارق كبير.

ويقود تدريب األهلي المدرب الوطني حسين قاهري، 
ويعتمــد فــي تشــكيلته علــى هشــام ســرحان، حســن 
أبــل واألميركــي  عمــران عبدالرضــا، جاســم  العربــي، 

مارسيل جونز.
فيمــا يشــرف علــى تدريــب النجمــة المــدرب الوطنــي 
جعفــر راشــد الــذي يعّول علــى محمد بوعــالي، محمد 
واألميركــي  جابــر  علــي  عبــاس،  هللا  فضــل  حســين، 

روجير.

فريق االتحاد

فريق الرفاع

االتحــاد يقابل الرفاع فــي افتتاح الجولة 4 لـ “سداســي زين”

األهلي ينشد التأهل... والنجمة للتعويض
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أشــاد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة أيمــن المؤيد، 
بــروح الفريــق الواحــد الــذي يســود كيــان العمــل فــي 
نــادي بــوري وحــرص مجلــس اإلدارة علــى التعــاون 
اإليجابــي مــع األهالــي فــي ســبيل إنجــاح دور النادي 
وتفاعلــه مــع مجتمعــه المحلــي واســتقطاب الشــباب 
وتوجيــه طاقاتهم في مختلف المجاالت، مشــيًرا إلى 
أن نتائــج العمــل والتكاتف بيــن إدارة النادي وأهالي 
المنطقــة ســاهم فــي تأميــن كافــة متطلبــات إنهــاء 
مشــروع المبنى اإلداري بالنادي بجهود ذاتية ليوضع 

تحت تصرف منتسبي النادي.

جــاء ذلــك، خــالل الزيــارة التــي قــام بهــا وزيــر شــؤون 
الشــباب والرياضــة إلى نادي بوري حيــث التقى خالل 
الزيارة مع رئيس مجلس اإلدارة محمد حســين وعدد 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ومنتســبيه وذلك بحضور 
الوكيــل المســاعد لشــؤون الرياضــة والمنشــآت خالــد 
الحاج وعدد من مدراء اإلدارات والمسئولين بالوزارة.

وأشــار أيمــن المؤيــد إلــى حرص الــوزارة علــى تكثيف 
علــى  التعــرف  بغيــة  الوطنيــة  لألنديــة  الزيــارات 

مشاريعها وبرامجها لرعاية الشباب والرياضة وتلمس 
احتياجــات األنديــة الوطنيــة علــى كافــة األصعدة من 
خــالل الزيــارات الميدانيــة التــي تســهم فــي االطــالع 
الكامل على تلك االحتياجات واالستماع إلى مسئولي 
األنديــة الوطنيــة لبحث كل ما من شــأنه دعم وتطوير 
مســيرة هــذه األنديــة ممــا يعــود بالنفــع والفائــدة على 

الحركة الرياضية والشبابية في المملكة.
وخــالل الزيــارة تجول أيمن المؤيد في المبنى اإلداري 
الجديــد بالنــادي والــذي شــيد بجهــود ذاتيــة مــن قبــل 
مجلــس إدارة النــادي وأهالــي المنطقــة الذيــن تكاتفوا 

فــي ســبيل إنهــاء المشــروع كمــا اطلــع علــى المرافــق 
التــي يتضمنهــا المبنــى وخطــط مجلــس اإلدارة فــي 
االســتغالل األمثل لمرافقه كما اطلع أيًضا على المبنى 
اإلداري الحالي والذي شيد هو اآلخر بجهود ذاتية من 

قبل النادي ومنتسبيه.
واســتمع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة إلــى شــرح 
مفصــل مــن قبــل منتســبي النــادي حــول المشــروعات 
المســتقبلية التــي يتطلــع النــادي لتنفيذهــا ومــن بينهــا 

اســتكمال تأثيث المبنى اإلداري الجديد ليكون جاهزا 
مــن كافــة النواحــي، كمــا اطلــع أيًضــا علــى المشــروع 
االستثماري المقترح من قبل مجلس اإلدارة الستغالل 
موارده المتاحة وله المتمثل في محال تجارية وصالة 
متعــددة األغــراض كما اســتمع أيًضا إلــى خطط النادي 
المستقبلية لزيادة حجم المنشآت الرياضية في النادي 

والقادرة على استيعاب الكم المتزايد من منتسبيه.
واطلــع الوزيــر أيمــن توفيــق المؤيــد علــى احتياجات 

اللجنــة النســائية بالنــادي ومتطلباتهــم باإلضافــة إلــى 
النســائية  اللجنــة  تقيمهــا  التــي  واألنشــطة  البرامــج 
واالجتماعــي  الرياضــي  بالجانــب  واهتماماتهــا 

والثقافي.
وحــرص وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة علــى زيارة 
الموقــع المقتــرح إلقامــة المشــاريع االســتثمارية عليه 
حيث اطلع على أرض والواقع على مقترحات وأفكار 

النادي الخاصة باالستثمار.

السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد يطلع على مشروع نادي بوري االستثماري

المؤيد أثناء زيارته نادي بوري

منافســات  )الثالثــاء(،  اليــوم  تختتــم 
الجولــة الســابعة لدوري الدرجــة الثانية 
2018- الرياضــي  للموســم  القــدم  لكــرة 

2019، وذلك

بإقامة لقاء وحيد يجمع األهلي مع سترة 
عند 6.15 مساء على استاد مدينة خليفة 

الرياضية.
إذ  للطرفيــن،  مهمــة  اليــوم  مبــاراة  وتعــد 
يســعى األهلــي لتعزيــز صدارتــه للترتيب، 

واالبتعاد أكثر عن أقرب المنافسين
هــذه  عــن  غــاب  الــذي  البســيتين  فريــق 

الجولة؛ لخضوعه للراحة اإلجبارية.
يملــك األهلــي 13 نقطــة أمــام البســيتين 
الــذي يملك 12 نقطة وللثاني مباراة أكثر، 

في حين أن سترة منافس األهلي اليوم
يملــك 10 نقــاط مــن 5 مباريــات وهو ذات 

رصيد األهلي في عدد المباريات.
مدربــان  الطرفيــن  علــى  ويشــرف 

األهلــي،  فــي  الســعدون  وطنيان:عيســى 
علي منصور في سترة.

وكان األهلــي قد خســر األســبوع الماضي 
فــي  هزيمتــه  بعــد  االتحــاد،  كأس  لقــب 
النهائــي أمــام الرفاع الشــرقي بنتيجة )-3

.)1
ســترة يدخــل بنشــوة نتائجــه اإليجابيــة 
خالل الجوالت األخيرة، ويأمل هو اآلخر 
في التقدم إلى األمام على سلم الترتيب.

اإلثــارة  مــن  تخلــو  لــن  بالتأكيــد  مبــاراة 

والنديــة فــي إطار الظفــر بالنقاط الثالث، 
أســماء  الطرفيــن  صفــوف  فــي  وتوجــد 

خبرة
وشــابة قــادرة علــى صنع الفــارق وتقديم 
لهــذه  األبــرز  بالمواجهــة  تليــق  مبــاراة 

الجولة.
عــن  أســفرت  الجولــة  نتائــج  وكانــت 
اآلتي:فوز مدينة عيسى على االتحاد )-1
0(، فوز قاللي على التضامن )2-4(، وفوز

البحرين على االتفاق )4-1(.

الثانية الدرجة  الجولة 7 لدوري  لتعزيز الصدارة في ختام 
األهلي أمام مهمة بحارة سترة

الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أجــرى 
تعديالً على مباريات الجولتين األخيرتين 
للدور السداســي في دوري زين الســالوي، 
مبــاراة  نقــل  األبــرز  التعديــل  ســيكون  إذ 
الرابعــة  الجولــة  فــي  والمحــرق  المنامــة 
الحالــي  ينايــر   31 الخميــس  يــوم  لُتقــام 
الســاعة 7:45 مســاًء علــى صالــة زين بدالً 
من موعدها الســابق يــوم األربعاء، وقبلها 
فــي السادســة مســاًء ســيلعب الحالــة مــع 
فيمــا  الفضــي،  الــدوري  فــي  النويــدرات 
ســيلعب يــوم األربعــاء الســاعة السادســة 
منتخــب الشــباب وســترة وتليهــا الســاعة 
عيســى  ومدينــة  ســماهيج  مبــاراة   7:45
وكلتاهمــا فــي الــدوري الفضــي، وبالنســبة 
الــدور  فــي  واألخيــرة  الخامســة  للجولــة 
السداســي فســيلتقي يوم األحــد 3 فبراير 
 ،7:45 الســاعة  واألهلــي  االتحــاد  القــادم 
ســيلعب  فبرايــر   4 التالــي  اليــوم  وفــي 
وتليهــا  النجمــة  مــع  المنامــة   6 الســاعة 

الساعة 7:45 مباراة الرفاع والمحرق.

وُتقام منافسات الدوري السداسي لدوري 
زيــن، بيــن الفــرق الســتة التــي تمكنت من 
الــدور  فــي  الســتة األولــى  المراكــز  تبــوء 
التمهيــدي وهي المنامــة، المحرق، الرفاع، 
األهلــي، النجمــة واالتحــاد، وُيلعــب الــدور 
السداســي بنظــام الــدوري مــن دور واحد، 
المركزيــن  أصحــاب  الفريقــان  ويتأهــل 

األول والثاني من الدور السداســي للمربع 
الفريــق  يلعــب  بينمــا  ــا،  تلقائيًّ الذهبــي 
صاحــب المركــز الثالث مع الفريق صاحب 
السادس ثالث مباريات األفضل من ثالث 
مباريــات )Best of 3( للتأهــل إلــى المربــع 
الذهبي، فيما يلعب الفريق صاحب المركز 
الرابع مــع الفريق صاحب المركز الخامس 
بذات الطريقة األفضل من ثالث مباريات 

)Best of 3( إلكمال المربع الذهبي.
وفــي المربــع الذهبــي ســيلعب األول مــن 
السداسي مع الفائز من لقاء الحاصل على 
الرابــع والخامــس مــن السداســي  المركــز 
والفائــز مــن مباراتيــن )Best of 3( يتأهــل 
إلــى نهائــي الــدوري، ويلعــب الثانــي مــن 
السداسي مع الفائز من لقاء الحاصل على 
المركــز الثالــث والســادس مــن السداســي 
والفائــز مــن مباراتيــن )Best of 3( يتأهــل 
إلــى نهائــي الــدوري الــذي ســيقام بنظــام 
 )Best of  5( مباريــات  ثــالث  مــن  الفائــز 

ليتوج بطال للدوري.

ــاوي ــسـ الـ زيــــن  دوري  جـــــدول  فـــي  تــغــيــيــرات 
نقل قمة المحرق والمنامة إلى الخميس

اللجنة اإلعالمية

قبــض فريــق الكهرمــاء علــى صــدارة دوري الشــركات والمؤسســات 
لكــرة القــدم بعد فوزه المثير على فريق بابكو بثالثة أهداف لهدفين. 
في المباراة التي جمعتهما أمس األول في افتتاح مباريات األسبوع 
الثالــث. وأقيمــت المبــاراة علــى ملعــب نــادي بابكــو بعوالــي. ورفــع 
الكهرماء رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المسابقة، فيما رصيد بابكو 

بـ 3 نقاط.

وجــاء فــوز الكهرمــاء مثيــًرا فــي 
هــذه المباراة التي شــهدت تحول 
بالنتيجــة إذ بعد تأخــره بالنتيجة 
قلــب  اســتطاع  رد  بهدفيــن دون 
األمــور لصالحــه وتحقيــق نتيجة 
الفــوز بثالثة أهــداف لهدفين في 
الفــرص  بإضاعــة  حفلــت  مبــاراة 
كال  مــن  المرمــى  أمــام  الســهلة 
الجانبيــن، بابكــو كان أكثر نجاعة 
هجوميــة واســتطاع التقــدم عند 
الدقيقــة “19” عــن طريــق جاســم 
أهــداف  أول  ســجل  الــذي  علــي 
المتألــق  عــّزز  ثــم  ومــن  اللقــاء، 
ســلطان محمد النتيجة من مهارة 
فرديــة رائعــة مــن وســط الملعــب 
إلى أن توغل في المنطقة وسجل 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة “30”. 

وقبــل نهاية الشــوط نجــح أخيًرا 
هــدف  تســجيل  مــن  الكهرمــاء 
طريــق  عــن  النتيجــة  تقليــص 
المتألق أحمد محمد عند الدقيقة 
“43”، لتنهــي هذه الحصة بنتيجة 

هدفين لهدف.
فــي  األمــور  مجريــات  وتغيــرت 
الكهرمــاء  وكان  الثانــي  الشــوط 
واســتغالل  نجاعــة  األكثــر  هــو 
وســط  علــى  والســيطرة  الفــرص 
الملعــب ممــا جعله يــدرك التعادل 
عــن طريــق المتألق رائــد أنور في 
الدقيقــة “65” الــذي أيًضــا ســجل 
هــدف الفــوز لفريقه فــي الدقيقة 
مثيــر  بفــوز  اللقــاء  لينتهــي   ”83“
أهــداف  للكهرمــاء بثالثــة  ومهــم 

لهدفين.

فوز الكهرماء على بابكو بدوري الشركات

محمد الدرازي

أحمد مهدي

الوزير أشاد بتكاتف 
النادي ومجهوداته 
في تشييد المبنى 

اإلداري



أذاق فريــق باربــار نظيــره األهلــي الخســارة األولــى بعدمــا 
تغلــب عليه بنتيجــة )27/28( في المباراة التي جمعتهما 

أمــس فــي افتتــاح الجولة السادســة مــن الدور 
التمهيــدي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة 

اليد.
وانتهى الشــوط األول بالتعادل )16/16(، 
الصــدارة  لمركــز  باربــار  ارتقــى  بذلــك 
16 نقطــة واألهلــي فــي المركــز  برصيــد 

الثاني برصيد 16 نقطة. 
وفــي المبــاراة األولــى واصــل توبلــي نتائجــه 

اإليجابيــة في المنافســات وحقق فوزا جديــدا وهذه المرة 
تقــدم  بعدمــا   )24/35( بنتيجــة  البحريــن  علــى حســاب 
بالشــوط األول )13/16(، وبذلك أصبح رصيده 

14 نقطة والبحرين 6 نقاط.
وتســتكمل مباريات الجولة اليوم الثالثاء 
األولــى  فــي  يلتقــي  مباراتيــن،  بإقامــة 
فريــق االتفــاق )8 نقــاط( مــع االتحــاد )8 
نقــاط( فــي تمــام الســاعة 5.30 وتعقبهــا 
مواجهة أم الحصم )9 نقاط( مع ســماهيج 
)7 نقاط( على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

كلــف االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم، مقيم 
ورئيــس  اآلســيوي  الحــكام  ومكتشــف 
قســم شــؤون الحــكام باالتحــاد البحريني 
لإلشــراف  محمــود؛  جاســم  القــدم  لكــرة 
علــى تقييــم طاقــم تحكيم مبــاراة فريقي 
“كاواســاكي فرونتــال” الياباني و”ســيدني 
دور  إطــار  ضمــن  األســترالي،  ســي”  إف 

المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وســتقام المبــاراة يــوم 13 مــارس المقبــل 

في اليابان.
تقييــم  علــى  محمــود  جاســم  وسيشــرف 
طاقــم تحكيــم المبــاراة المكــون مــن حكم 

ويســاعده  فلنتيــن،  األوزبكــي  الســاحة 
الحكــم  فيمــا  وتيمــور،  أندريــه  مواطنــاه 

الرابع السعودي محمد الهويش.
االتحــاد  مــن  الصــادر  التكليــف  ويأتــي 
للثقــة  تواصــالً  القــدم  لكــرة  اآلســيوي 
الكبيرة التي تتمتع بها الكوادر التحكيمية 
مهمــات  مختلــف  إســناد  عبــر  البحرينيــة 

التقييم واكتشاف الحكام.
وســبق لجاســم محمــود أن أشــرف علــى 
العديد من الحكام في مختلف البطوالت، 
وهــو واحد من أصل 3 مقيمين بحرينيين 
إلــى  اآلســيوي  االتحــاد  لــدى  معتمديــن 

وخالــد  عبدالخالــق  عبدالرحمــن  جانــب 
العالن، عالوة على مقيم الحكام اآلسيوي 

للصاالت عبدالرحمن عبدالقادر.

محمود يقّيم حكام مباراة كاوساكي وسيدنيباربار يذيق األهلي الخسارة األولى

بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، اختتم االتحاد البحريني يوم الجمعة 
 Big Up الماضــي الموافــق 25 مــن شــهر ينايــر الجــاري النســخة الخامســة مــن بطولــة
Street Wars، حيــث شــارك فــي البطولــة عدد مــن الالعبين من مختلــف أنحاء العالم 

من نجوم اللعبة من البحرين، إسبانيا، بلغاريا والمغرب.

وأشــرفت علــى البطولــة لجنــة الكاليســتنكس 
التابعــة لالتحــاد البحرينــي لرفــع األثقال التي 

يرأسها شهاب سعيد.

بيــن  قويــة  منافســات  البطولــة  وشــهدت 
الالعبين المشاركين، حيث أحرز لقب النسخة 
مــورو  يوســف  المغربــي  الالعــب  السادســة 

تــارًكا المركــز الثاني ووصافــة البطولة لالعب 
البحريني يوسف محمد ناصر والمركز الثالث 

الالعب المغربي اآلخر حكيم ايساالمان.
وكانــت المنافســات النهائيــة قــد انطلقــت مــن 
الســاعة الخامســة مســاَء، وشــهدت حضــوًرا 
لعبــة  وعشــاق  محبــي  مــن  كبيــًرا  ــا  جماهيريًّ
حــكام  ثالثــة  البطولــة  وأدار  الكاليســتنكس، 
الســاري  وعلــي  الريــس  خالــد  البحريــن  مــن 

والســعودي محمــد الشــنقيطي، كما وصاحبت 
الترفيهيــة  الفعاليــات  مــن  عــدد  البطولــة 

المتنوعة.
مــن جهتــه، أعــرب رئيــس اتحــاد غــرب آســيا 
النائــب  البدنيــة،  واللياقــة  األجســام  لبنــاء 
األول لرئيــس اتحــاد غرب آســيا لرفــع األثقال 
مســاعد رئيس االتحــاد العربي رئيس االتحاد 
البحرينــي لرفــع األثقــال ســلطان الغانــم عــن 

جزيــل شــكره وعظيــم امتنانــه لســمو الشــيخ 
محمــد بن ســلمان بن حمــد آل خليفة لحضور 
ســموه لمنافســات البطولــة، مؤكــًدا أن حضور 
ســموه الكريــم يعــد دعًمــا لالتحــاد وأنشــطته 
المختلفــة والبطــوالت التي ينظمها اتحاد رفع 

األثقال.
كما وأعرب شــهاب ســعيد عضو مجلس إدارة 
االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقال رئيــس لجنة 

الكاليســتنكس عــن شــكره وامتنانــه العميقين 
لحضــور ســمو الشــيخ محمــد بــن ســلمان آل 
خليفــة، كمــا وّجــه شــكره وامتنانــه لســلطان 
الغانــم وجاســم بورشــيد أميــن ســر االتحــاد 
وجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى دعمهــم 
الكبيــر، وأثنــى علــى مــا قدمــه الالعبــون مــن 
مســتوى رائــع وتنافــس قوي وشــريف أعجب 

به جميع من حضر.

اتحاد رفع األثقال

ــا ــًف ــي ــد وص ــم ــح الـــمـــغـــربـــي يـــوســـف مــــــورو بـــطـــًا والـــبـــحـــريـــنـــي يـــوســـف م

Big Up Street Wars اتحاد األثقال يختتم بطولة

“مالعب الفرجان” تقترب من التفعيل
الــريــاضــة ــة  ــارس ــم م عــلــى  الــطــلــبــة  لتحفيز  الــكــرة  ــوم  ــج ن ــة  ــارك ــش م

بتوجيهــات مــن ممثــل جاللــة الملــك المفدى لألعمــال الخيرية وشــئون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد ال خليفــة انتهــت اللجنــة األولمبيــة البحرينية مــن إعداد خطــة العمل 
إلحيــاء مالعــب الفرجــان مــن منطلــق نشــر الوعــي الصحــي فــي مختلــف محافظــات 
المملكة والتركيز على تشــجيع وتحفيز الطلبة الصغار على ممارســة الرياضة والتقليل 
قدر المســتطاع من فترات الخمول والجلوس أمام شاشــات التلفزة والهواتف النقالة 
وأجهزة الكمبيوتر بهدف محاربة الســمنة وما تســببه من أمراض تضر بالصحة العامة 
خصوًصــا بعــد تزايــد ظاهرة الســمنة فــي المجتمع البحرينــي وارتفاع نســبة المصابين 

بالسكر من فئة الطلبة الصغار.

األعلــى  للمجلــس  المســاعد  العــام  األميــن 
اللجنــة  عــام  أميــن  والرياضــة  للشــباب 
عســكر  عبدالرحمــن  البحرينيــة  األولمبيــة 
تــرأس يــوم أمــس االجتمــاع المهــم للجنــة 
“مالعــب الفرجــان” ونقــل ألعضــاء اللجنــة 
تحيــات ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد ال 
بالتوفيــق  لهــم  ســموه  وتمنيــات  خليفــة 

مهتــم  ســموه  أن  عســكر  وأكــد  والنجــاح، 
اهتمــام كبيــر بهــذه المبــادرة التــي تالمس 
أحــد أهــداف الحركــة األولمبيــة وهــو مــا 

يتعلق بالمحافظة على الصحة العامة.
إلــى  االجتمــاع  خــالل  عســكر  واســتمع 
التــي  ومقترحاتهــم  األعضــاء  مداخــالت 
اإلســراع  أهميــة  إلــى  ووّجــه  بهــا،  رحــب 

الميدانيــة  الزيــارات  برنامــج  إصــدار  فــي 
فــي  المفتوحــة  المالعــب  إلــى  المفاجئــة 
تفعيــل  أجــل  مــن  األربــع  المحافظــات 
المبــادرة حيــث تــم تكليــف ممثــل اتحــاد 

كــرة القــدم عضــو اللجنة حســن إســماعيل 
بإعــداد البرنامــج وعرضه فــي أقرب وقت 
علــى رئيــس اللجنــة العتمــاده والبــدء في 

الزيارات قبل نهاية هذا األسبوع.

من اجتماع لجنة مالعب الفرجان

خالل تتويج الفائزين

اللجنة األولمبية
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جاسم محمود

اتحاد الكرة

لجنة الموروث

أقامــت اللجنــة البحرينية للحمام الزاجل والحوام المنبثقة من لجنة رياضات 
المــوروث الشــعبي التابعــة للجنة األولمبيــة البحرينية، ســباق الحمام الزاجل 
الخليجــي الثاني انطالًقا من منطقة الســلع بدولــة اإلمارات العربية المتحدة 

وذلك لمسافة 260 كيلومتًرا.

وكانــت اللجنــة قــد نظمــت 
مــن  خليجــي  ســباق  أول 
هــذا النــوع قبــل أســبوعين 

كيلومتــًرا   260 لمســافة 
أيًضــا وهــو يعد ســباق تحمل ذا 

مســافة متوســطة يقــام للمــرة األولــى 
منذ تأســيس اللجنة البحرينية للحمام 

الزاجل والحوام.
المالــك  فــوز  عــن  النتائــج  وأســفرت 
البديــع  منطقــة  مــن  الدوســري  ناصــر 
بهــذا الســباق الثانــي الــذي يقام وســط 

مشاركة أكثر من 350 حمامة.
وفــي هــذا الســباق الخليجي تحتســب 
الزاجــل  للحمــام  البحرينيــة  اللجنــة 
يحتلــون  الذيــن  الفائزيــن  والحــوام 

المراكز العشرة األولى.
عبــاس  فريــق  وجــاء 
والمجــد لوفت فــي المركز 
الثاني، بينما حل فريق علي 
وهــارون في المركز الثالث، في 
الوقــت الــذي أحرز فيه غــازي إبراهيم 
الدوســري  وخالــد  الرابــع،  المركــز 
علــى  والســادس  الخامــس  المركزيــن 
التوالــي بحمامتيــن مختلفتيــن، فيمــا 
جاء فريق عيسى والسراج في المركز 
المركــز  فــي  ســلمان  وأحمــد  الســابع، 
المركــز  فــي  الســيد  وحســين  الثامــن 
التاســع، بينما كرر فريــق علي وهارون 
الفوز في قائمة العشرة األوائل بعد أن 

حقق المركز العاشر.

سباق الماراثون الخليجي الثاني

نادي التنس اللجنة األولمبية

أعلــن نــادي البحريــن للتنــس برنامج أنشــطته في يــوم البحرين 
الرياضــي، والذي يقيمه النــادي تنفيًذا لتوجيهات رئيس الوزراء 
آل خليفــة  ســلمان  بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بتخصيــص نصــف يــوم عمــل يــوم الثالثــاء 12 فبرايــر الجــاري 

لفعاليــات اليــوم الرياضي الوطني لمملكــة البحرين، وقد 
أشــاد رئيــس مجلــس إدارة نــادي البحريــن للتنس 

خميــس محمد المقلة بما يوليه صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
بيــن  الرياضــة  ثقافــة  بنشــر  اهتمــام  مــن 
الجميــع، ودعــا رئيــس النــادي كافــة أعضــاء 
ومنتســبي نــادي البحريــن للتنــس للمشــاركة 
فــي الفعاليــات المقامة في هذا اليوم، والذي 

حــرص النــادي علــى إتاحة الفرصــة أمام 
كافــة شــرائح المجتمــع للمشــاركة فيه، 
وأكــد المقلــة أن أبــواب نــادي البحريــن 
للتنس ستكون مفتوحة اليوم ألعضاء 

النادي وضيوفهم بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة.
العاشــرة  الســاعة  مــن  للتنــس  البحريــن  نــادي  فعاليــات  وتبــدأ 
بإقامــة برنامــج رياضــي فــي  12 فبرايــر  الثالثــاء  يــوم  صبــاح 
تنــس الكراســي المتحركــة لــذوي العزيمــة، بالتعاون مــع االتحاد 
تدريــب  ســيتم  حيــث  اإلعاقــة،  ذوي  لرياضــة  البحرينــي 
المشــاركين على ممارســة رياضة التنس في أجواء 
ترفيهيــة مشــوقة، وفــي الســاعة الرابعــة عصــًرا 
ويتضمــن  التنــس،  براعــم  مهرجــان  يقــام 
التنــس  فــي  الفنيــة  المهــارات  اســتعراض 
ومســابقات متنوعــة، وفــي التوقيــت نفســه 
يقــام برنامــج فــي التنس آلنســات وســيدات 
النــادي، وبعدها وفي تمام الســاعة الخامســة 
مساء تقام بطولة في زوجي التنس يشارك 
فيها أعضاء النادي وضيوفهم، وتســتمر 
على مدى 3 ساعات، ويعقبها حفل شاي 

للجميع.

اســتقبل المدير التنفيذي للشــئون الرياضية باللجنة األولمبية البحرينية عبدالجليل أســد الملحق اإلعالمي والثقافي 
بســفارة الواليــات المتحــدة األميركيــة لــدى مملكة البحرين Karin ehlert وعلي نجم ســوار الموظف بمكتب الشــئون 
الثقافية واإلعالمية بالسفارة، بحضور مدير دائرة المشاريع باللجنة األولمبية البحرينية مادن الوناس ورئيس قسم 

االتحادات الرياضية باللجنة األولمبية فادي حميدان.

الســفارة  بوفــد  أســد  رحــب  وقــد 
األميركية مشــيًدا بالعالقات الوطيدة 
الصديقيــن  البلديــن  تربــط  التــي 
والمســتويات  األصعــدة  كافــة  علــى 

وباألخص في المجال الرياضي.
الســفارة  بمشــاركة  أســد  رحــب  كمــا 
األميركية في اليوم الرياضي الوطني 
الذي سيقام بتاريخ 12 فبراير المقبل 
عبــر جنــاح خاص للســفارة في القرية 
الرياضيــة بمدينــة عيســى الرياضيــة 
عمــل  ورشــة  تقديــم  خاللــه  ســيتم 

تطبيقيــة لتعليــم مهــارات كــرة القــدم 
األميركيــة عبــر نخبــة مــن المدربيــن 
ستســتقطبهم  الذيــن  المتخصصيــن 
السفارة، كما ستقوم بتوزيع مجموعة 
مــن المطويــات والكتيبــات التعريفية 
باللعبــة األكثــر شــعبية فــي الواليــات 

المتحدة األميركية.
وأكد أســد اســتعداد اللجنــة األولمبية 
للتعــاون مــع الســفارة األمريكيــة فــي 
يــوم  فعاليــة  إلثــراء  الجانــب  هــذا 
البحريــن الرياضي معربــا عن اعتزازه 

هــذا  فــي  الســفارة  بمشــاركة  الكبيــر 
الحدث الوطني.

عــن   Karin ehlert عّبــرت  وبدورهــا، 
بالغ شكرها وتقديرها للجنة األولمبية 
البحرينيــة علــى إتاحــة الفرصــة أمام 
الســفارة لتعليم كرة القــدم األميركية 
في القرية الرياضية، مشيدة بالجهود 
التي تبذلها اللجنة األولمبية في نشــر 
وتعزيــز الوعــي الرياضــي لــدى كافــة 
أرض  علــى  والمقيميــن  المواطنيــن 

المملكة.

متنوعــة ومســابقات  الفنيــة  للمهــارات  اســتعراض  األميركيــة القــدم  أســس ومهــارات كــرة  تعليــم 
فعاليات متعددة لنادي التنس باليوم الرياضي السفارة األميركية تشارك في اليوم الرياضي

سبورت



sports@albiladpress.com

الثالثاء
29 يناير 2019 

23 جمادى األولى 1440

لم يواجه فريق جامعة AMA أية صعوبة في تجاوز فريق معهد البحرين للدراسات 
المصرفيــة “BIBF” عندمــا تغلــب عليه بخمســة أهداف نظيفة في المبــاراة المؤجلة 

من الجولة األولى، والتي جمعتهما ضمن الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم.

صحوتــه   AMA جامعــة  فريــق  وواصــل 
بتحقيــق فــوزه الثانــي علــى التوالــي في 
الــدوري ليتجــاوز عثــرة خســارته األولــى 
رصيــده  ويرفــع  البحريــن  جامعــة  أمــام 
ويتقــدم  مباريــات،   3 مــن  نقــاط   6 إلــى 
فريــق  تلقــى  فيمــا  الرابــع،  المركــز  إلــى 
BIBF خســارة جديــدة ليظل على نقطته 
الوحيدة وأصبح بعيد جدا عن المنافسة 
علــى أمــل نهوضه في الجــوالت القادمة، 

ويحاول الحصول على مركز متقدم.

وجــاءت المباراة من جانــب واحد فرض 
ســيطرته   AMA جامعــة  فريــق  خاللهــا 
وفــرض تفوقــه علــى مجريــات المبــاراة 
وصــال وجــال فــي الملعــب مــن دون أن 
يالقــي صعوبــات خصوصــا فــي الشــوط 
األول وترجــم ذلــك إلى تســجيل خمســة 

أهداف.
وبعــد بدايــة حذرة مــن الجانبيــن، حصل 
فريــق AMA علــى ركلــة جــزاء تقــدم لهــا 
جاســم طرادة وســجل الهــدف األول بعد 

مــرور 18 دقيقة، حيث كانت هذه الركلة 

هــي نقطــة تحــول للمبــاراة بعدمــا تســيد 

AMA مجريات الشــوط األول، واستطاع 

تســجيل الهــدف الثاني عــن طريق أحمد 

وبعدهــا   ،25 الدقيقــة  فــي  عبدالرســول 

أضــاف الهدف الثالث عن طريق مهاجمه 

ثــم   ،29 الدقيقــة  فــي  البحارنــة  محمــد 
المتتاليــة  الســيطرة والهجمــات  ووســط 
وقــع أحمــد الصفار الهــدف الرابــع لفريقه 

في الدقيقة 35.
هــو  اليــأس  كان  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
العنــوان األبــرز لفريــق BIBF علــى الرغم 
أن الفريــق اجتهــد للوصــول إلــى مناطــق 
جــدوى،  دون  مــن  لكــن   ،AMA خطــورة 
 AMA فيما بدا االرتياح على العبي فريق
فــي الشــوط الثانــي بعــد تأميــن النتيجة 
لصالحهــم  المبــاراة  تســيير  وحاولــوا 
اســتطاع  ذلــك  ورغــم  كبيــر،  جهــد  دون 
أن يختتــم مهرجــان األهــداف بتســجيله 
الهــدف الخامــس فــي اللحظــات األخيرة 

من المباراة عن طريق علي حسين.
أدار المباراة الحكم خليل فارس وساعده 
محمــد الصفــار وحســين زويــد ومراقــب 

المباراة سيدعلي حسين.

طرادة: الفوز دافعنا للحاق بالصدارة

قــال العــب فريــق AMA جاســم طــراده 
نحــو  بخطــوة  خطــوة  يســير  فريقــه  إن 
الحصــول علــى صــدارة الــدوري، مشــيرا 
إلــى أن المعنويات مرتفعة بعد الفوز وأن 
الفريــق مــازال منافســا رئيســا علــى لقب 
الــدوري الجامعــي على الرغــم أن الجميع 
يــدرك بــأن المهمــة لــن تكون ســهل، ولكن 

بالعزيمة واإلصرار يتحقق المراد.
وأضــاف بعــد فــوزه فريقــه أن هــذا الفوز 
ســيعطي الالعبين حافزا كبيــرا لمواصلة 
المقبلــة خصوصــا  الجــوالت  فــي  التألــق 
أن الفــارق بيــن الفريــق والمتصــدر ليــس 
بالكبيــر وأمام الفريــق مباريات مهمة في 
الجــوالت القادمة ســتكون كافيــة بالبقاء 

ضمن المنافسين.
وأشــاد بالــروح العاليــة التــي ظهــر عليهــا 

العبو فريقه في المباراة األخيرة.

“أما” يواصل صحوته في الدوري الجامعي
ــع ــ ــراب ــ ــق مـــعـــهـــد الــــــدراســــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة وتــــقــــدم لـــلـــمـــركـــز ال ــحـ سـ

اللجنة اإلعالمية

سيطر عداءو البحرين على سباق سانسباستيان الدولي الختراق الضاحية والذي 
اقيم مؤخرًا بإسبانيا بعدما نجح العداء حسن شاني من الفوز بالمركز األول بكل 
جــدارة وتميــز بعدما قطع مســافة الســباق بزمن )33:57 دقيقــة(، فيما جاء العداء 
البرت روب في المركز الثالث بزمن )34:22 دقيقة(، وكان المركز الثاني من نصيب 

العداء نسيم حسوس بزمن )34:08(.

وبذلــك فقد فــرض عدائو البحريــن هيمنتهم 
على منصة التتويج بتألق حســن شاني الذي 
متخطيــًا  براعــة  بــكل  األول  المركــز  خطــف 

نخبة من ابرز العدائين الدوليين من مختلف 
انحــاء العالــم فــي واحــد مــن اشــهر ســباقات 
القــارة  مســتوى  علــى  الضاحيــة  اختــراق 
المتميــزة  قدراتــه  عــن  ليكشــف  األوروبيــة 
ويبرهــن عــن ما يتمتع به مــن إمكانات بدنية 
هائلــة وقدرة رائعــة في االحتفــاظ بمخزونه 
اللياقــي وتوزيــع جهــده علــى مــدار الســباق 

الذي شهد منافسة قوية بين المتسابقين.
البــرت روب مــن خطــف  العــداء  كمــا تمكــن 
المركــز الثالث والصعــود على منصة التتويج 
ليقــدم هــو اآلخــر مســتوى رائــع علــى امتداد 
ايجابيــة  بصــورة  نفســه  ويقــدم  الســباق 

مــن  بالعديــد  المرصعــة  لمســيرته  اســتمرارا 
النجاحــات واإلنجازات في مختلف ســباقات 
المســافات الطويلــة باإلضافــة إلــى ســباقات 

اختراق الضاحية.
العــداء حســن شــاني  المناســبة عبــر  وبهــذه 
عــن ســعادته البالغــة بتحقيــق تلــك النتيجــة 
الرائعــة فــي الســباق والتــي اعتبرهــا نتيجــة 

للجهــد الــذي بذله في اإلعداد والتحضير عبر 
التدريبــات المســتمرة بإشــراف الطاقم الفني 
ودعــم االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى لــه، 
والــذي يشــكل لــه الحافــز األكبر علــى الدوام 
من أجل تحقيق افضل النتائج والمســتويات 
الدوليــة  والملتقيــات  الســباقات  بمختلــف 
التــي يشــارك فيهــا والتي تمثــل محطة هامة 

اســتعدادا للعديد من االستحقاقات الرسمية 
القادمة والتي يتطلع فيها االتحاد لرفع اســم 

المملكة عاليا.
وتمنى شاني بأن يوفق في مواصلة عروضه 
القوية في باقي المشاركات القادمة لتشريف 

سمعة ألعاب القوى البحرينية.
وســبق أن شهد ســباق سانسباستيان الدولي 

الختراق الضاحية بإسبانيا تألق عدة عدائين 
محليين في النســخ الماضية بعدما اســتطاع 
كال مــن الصديــق ميخــو و”أويكــي” تحقيــق 
المركز األول في ذات السباق وهو ما يعكس 
مدى المكانة البارز لعدائينا في هذا النوع من 

السباقات.

اتحاد ألعاب القوى

شاني بطال لسباق” سانسباستيان” الختراق الضاحية

شاني يقود السباق شاني يقطع خط النهاية

“تنسيقية الفورموال” تناقش التجهيزات الطبية
ــســيــارات ــي الــصــحــة واتـــحـــاد ال ــدت اجــتــمــاعــهــا بــحــضــور مــســؤول ــق ع

عقد صباح يوم الخميس الماضي الموافق 24 من شهر يناير الجاري اجتماع تنسيقي للجنة 
التنســيقية العليا بين وزارة الصحة واالتحاد البحريني للســيارات وحلبة البحرين الدولية 
لسباق الفورموال واحد، حيث عقد االجتماع بإدارة مجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة.

العوضــي  أميــن  محمــد  مــن  كل  وبحضــور 
الوكيــل المســاعد لشــئون المستشــفيات رئيــس 
اللجنــة، عبدالعزيــز الــذوادي مدير عــام االتحاد 
البحرينــي للســيارات نائــب رئيــس اللجنة، فايز 
البحريــن  بحلبــة  العمليــات  مديــر  فايــز  رمــزي 
الدوليــة، نبيــل عشــيري رئيــس األطبــاء بمجمع 
الســلمانية الطبــي، أمجــد عبيــد رئيــس الفريــق 
البحرينــي  باالتحــاد  واحــد  للفورمــوال  الطبــي 
البحرينــي للســيارات، رائد مرزوق رئيس قســم 
الطوارئ، رقية عيســى استشــارية طب طوارئ 
بالغين وأطفــال، رامي األنصاري أخصائي طب 
طوارىء، رحاب النعيمي رئيس قســم الصيدلة 
بمجمــع الســلمانية الطبي، خليل إبراهيم رئيس 
قســم االســعاف، هنــاء محمــد استشــارية طــب 
العائلــة، حيث نوقشــت الخطة االدارية والفنية 

للفريق الطبي المساهم في تنظيم وادارة سباق 
التجهيــزات  علــى  واحــد واالطــالع  الفورمــوال 
وآخــر المســتجدات وما اســتحدث مــن قوانين 
في عالم رياضة الســيارات وسباقات الفورموال 

واحد وطب رياضة السيارات.
وتولــي اللجنــة التنســيقية العليا اهتمامــًا كبيرًا 
فــي التجهيــز واالعــداد المبكــر الســتقبال أكبــر 
حــدث عالمي يقام في منطقة الشــرق األوســط 
المملكــة  يــزور  الــذي  واحــد  الفورمــوال  ســباق 
ســنويًا، ورغــم الخبرة الواســعة لــدى المنظمين 
للســيارات  البحرينــي  االتحــاد  ومنتســبي 
والفــرق المنظمة المنضويــة تحت مظلته إال أن 
حرصهــم فــي اخــراج الســباق بالصــورة الالئقــة 
والمشــرفة تجعلهــم يســتعدون فــي وقت مبكر 
مــن أجــل توفير جميع االحتياجــات في الوقت 

أجمــع  العالــم  البحريــن  عــودت  كمــا  المناســب 
بتنظيمهــا المميــز والــذي وصــل إلــى أن يقــوم 
االتحــاد البحرينــي للســيارات بتنظيم ســباقات 
وعالميــة  دوليــة  وســباقات  واحــد  الفورمــوال 
البحريــن مقــر  أن  كمــا  المملكــة،  أخــرى خــارج 
اقليمــي معتمــد لتدريــب طواقــم طــب رياضــة 
والكــوادر  البحرينيــة  والكفــاءات  الســيارات 
التــي تتبــوأ مناصــب دوليــة في اللجــان التابعة 
المملكــة  تجعــل  للســيارات  الدولــي  لالتحــاد 
صاحبــة الريادة دائمًا. ونقل عبدالعزيز الذوادي 
مديــر عــام االتحــاد البحرينــي للســيارات نائــب 

رئيــس اللجنــة شــكر وامتنــان رئيــس االتحــاد 
البحريني للســيارات الشــيخ عبدهللا بن عيسى 
آل خليفــة لــوزارة الصحــة علــى تعاونهــا الدائم 
والمســتمر مــع االتحاد البحريني للســيارات في 
تنظيم ســباق الفورموال واحد وجميع ســباقات 
الســيارات ســواء الدوليــة أو المحليــة، مؤكــدًا 
أن هــذا التعــاون البنــاء ســاهم مــازال يســاهم 
فــي تحقيــق النجاح المنشــود، مؤكــدًا أن جميع 
البحريــن”  “فريــق  أن  تؤكــد  المبذولــة  الجهــود 
النجــاح  درجــات  أعلــى  لتحقيــق  جاهــز  دائمــًا 

لسباق الفورموال واحد.

جانب من االجتماع

اتحاد السيارات
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جاسم طرادة

اتحاد الطاولة

إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  يغــادر 
االتحــاد البحريني لكــرة الطاولة علي 
المادح اليوم الثالثاء، حيث سيتوجه 
إلى العاصمة األردنية عّمان لإلشراف 
علــى بطولــة أنديــة دول غــرب آســيا 
 30 مــن  الفتــرة  خــالل  ســتقام  التــي 

يناير الحالي حتى 2 فبراير القادم.
وعيــن اتحاد غرب آســيا علــي المادح 
التــي  البطولــة  علــى  ــا  عامًّ مشــرًفا 
ستشــهد مشــاركة العديد مــن األندية 
واألردن  البحريــن  دول  مــن  العربيــة 
وفلســطين  والســعودية  وســوريا 
والكويت واإلمارات ولبنان والعراق.

وأعرب علي المادح عن عظيم شــكره 
لكــرة  آســيا  غــرب  التحــاد  وتقديــره 
الطاولــة علــى هــذه الثقة، مشــيًرا إلى 
أنــه ســيبذل قصــارى جهــده مــن أجل 
بأفضــل  البطولــة  بإخــراج  المســاهمة 
المــادح  ويتــرأس  تنظيميــة.  صــورة 

لجنة التسويق باتحاد غرب آسيا.
هامــش  علــى  ســيعقد  جانبــه،  مــن 
البطولة اجتماعات اللجان المســاعدة 
لغرب آســيا يوم السبت المقبل والتي 
واإلعالميــة  العلميــة  لجــان  تضــم 
إذ  والحــكام،  والفنيــة  والتســويق 
االجتماعــات  فــي  المــادح  ســيحضر 
بصفتــه  التســويق  لجنــة  وســيترأس 

رئيًسا للجنة.

المادح مشرًفا لبطولة أندية غرب آسيا للطاولة

علي المادح

عداءو البحرين 
يسيطرون على 

السباق الدولي.. 
وألبرت يحل ثالثا
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وظهــرت مالعــب: اســتاد البحريــن الوطنــي، 
واســتاد  الرياضيــة  خليفــة  مدينــة  اســتاد 
الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة، بصــورة 
مغايــرة بــدًءا مــن انطــالق الجولــة 9 لــدوري 
ناصــر بــن حمد الممتاز لكرة القــدم، وذلك عبر 
اإلعالنــات المثبتــة حوالــي الملعــب وبصــورة 
رائعــة، والخاصــة بمختلــف الجهــات الداعمــة 

للبطولتين.
والشــركات  الجهــات  إعالنــات  تثبيــت  وتــم 
لجنــة  نجحــت  التــي  والداعمــة  الراعيــة 
التســويق والحقــوق التجارية برئاســة توفيق 
حســن الصالحــي فــي االتفــاق معهــا مــن أجل 
رعايــة أغلــى الكــؤوس كأس حضــرة صاحــب 
الجاللــة الملــك المفــدى، باإلضافــة إلــى دوري 

ناصر بن حمد الممتاز.
البحريــن  بنــك  هــي:  الراعيــة  والشــركات 
البحريــن  بنــك  بتلكــو،  بابكــو،  الوطنــي، 
 ،technogym ،والكويت، مجموعة آل شريف
مجلــس التنميــة االقتصاديــة، شــركة ألمنيوم 
البحرين )ألبا(، إبراهيم خليل كانو، لولو هايبر 
المصــرف   ،GPIC بتروكيماويــات  ماركــت، 
الخليجي التجاري، أمريكان إكسبرس، شركة 
الكويتــي،  التمويــل  بيــت  بنــك ســيكو،  زيــن، 
أســواق رامــز البحريــن، بنــك اإلثمــار، كريــدي 
ماكــس، بنــك البحريــن للتنميــة، بيــت الســفر، 
سوليدرتي للتأمين، سكراب البحرين، مصانع 

التاج وردي ماكس المملكة.

فوز مهم

قــال مــدرب فريــق نــادي المحــرق األول لكرة 
الفريــق  “إن  الكوكــي:  نبيــل  التونســي  القــدم 
نجــح فــي تحقيق نقاط االنتصــار في مباراته 
اعتبرهــا  والتــي  الشــباب،  نــادي  فريــق  أمــام 
بدايــة جديــدة للفريــق في مشــواره بمســابقة 
القــدم،  لكــرة  الممتــاز  بــن حمــد  ناصــر  دوري 

بعــد فتــرة التوقــف الطويلــة التــي افتقــد مــن 
خاللهــا الفريــق لعــدد مــن العبين لمشــاركتهم 
مــع المنتخــب األول فــي نهائيــات كأس آســيا 
وتجمــع المنتخــب األولمبي. اآلن نفكر بشــكل 
جــاد فــي التحضيــر بالشــكل المثالــي لخــوض 
مباراتنــا المقبلــة أمــام فريــق نــادي المالكيــة، 
والتــي سنســعى مــن خاللهــا للمنافســة علــى 
تحقيق نقاط الفوز”، مضيفا أن فريق المحرق 
فريــق كبيــر ومتمرس وفريق بطــوالت معتاد 
دائمــا في الوصــول لمنصات التتويج، مشــيرا 
والــذي  الطبيعــي،  وضعــه  هــو  ذلــك  أن  إلــى 
المســابقات  فــي  ذلــك  لتحقيــق  معــه  يســعى 

الكروية بهذا الموسم.

 أخطاؤنا رجحت كفة المحرق 

 قــال العــب فريــق نــادي الشــباب األول لكــرة 
“إن  “عــالوي”:  عيســى  الســيد  علــي  القــدم 
الفريــق حاول تقديم أداء جيًدا في مجريات 
الشــوط األول ونجح في التقدم بالنتيجة، إال 
أن أفضليــة هــذا التقدم لم تدم طويال بســبب 
األخطــاء والكرات الثابتة التــي كلفت الفريق 
خســارة المبــاراة. فالفريــق بحاجــة لتصحيــح 
األخطــاء والتركيز في المباريات القادمة، كما 
أن الفريــق بحاجة كبيرة لتحقيق فوز معنوي 
يعيــد الثقــة والتــوازن للفريــق لمــا تبقــى مــن 
منافســات الموســم الكــروي الحالــي”، مؤكــدا 
فــي الوقــت ذاتــه الثقــة فــي زمالئــه الالعبين 
الــذي  الشــكل  علــى  المرحلــة،  هــذه  بتجــاوز 
يحققــون مــن خاللــه النتائــج اإليجابيــة فــي 

المباريات المقبلة.

نقاط ثمينة 

 قــال مــدرب فريــق نــادي الحالــة األول لكــرة 
العســمي:  عــارف  الوطنــي  المــدرب  القــدم 
الجهازيــن  أعضــاء  لجميــع  أبــارك  “بدايــة، 

الفنــي واإلداري والالعبيــن تحقيــق هذا الفوز 
واقتنــاص ثــالث نقــاط ثمينــة من أمــام فريق 
نــادي المنامــة. فالمنامــة يعتبــر منافســا قويــا 
يمتلــك عناصر إمكانيــات عالية ومدرب كبير. 
ولكــن فريقنــا ومــن خــالل المجهــود الواضــح 
الذي قدمه الالعبين داخل أرضية الملعب من 
خالل التزامهم واســتغاللهم للفرص، استطاع 
أن يحقــق هــذه النتيجــة المهمــة في مشــواره 
بمســابقة الــدوري، ونتطلع للمزيــد من النتائج 
الكتيبــة  مشــواره  تخــدم  التــي  اإليجابيــة 

الحاالوية في هذه المسابقة”.

  لم يحالفنا الحظ

 قــال العــب فريــق نــادي المنامــة األول لكــرة 
القــدم محمــود عبدالرحمــن “رينغــو”: “بدايــة 
نبــارك للحالــة هــذا الفــوز، وحظا أوفــر لفريقنا 
فــي المباريــات القادمــة. فالفريــق لــم يحالفــه 
الحظ في مباراة أمام الحالة الذي قدم بدوره 
إثرهــا تحقيــق  اســتحق علــى  كبيــرة  مبــاراة 
النتيجة لصالحه. سنسعى لتصحيح األخطاء 
والتحضيــر لمباراتنا القادمة، التي نتطلع فيها 

للتعويض وإحراز النقاط الثالث”.

تثبيت إعالنات رعاة كأس الملك ودوري ناصر
ــاب كثيرا  ــب ــش ال ــاء كــلــفــت  ــطـ ــة... واألخـ ــالـ ــحـ والـ لــلــمــحــرق  ــوز مــهــم وثــمــيــن  فـ

تمكــن فريــق البديــع “الخيول الخضراء” من اجتياز عقبــة المالكية “فارس الغربية” 
بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس.

وأحــرز هدفــي البديــع أحمــد حمــد فــي 
 ،)57( بريتــو  والمحتــرف   )45( الدقيقــة 
فيما ســجل هدف المالكية أحمد يوسف 
فــي الدقيقــة )48(، وبذلــك صعــد البديــع 
للمركز السابع برصيد 11 نقطة والمالكية 

توقف عند النقطة التاسعة.

مجريات اللقاء

األداء  بســرعة  األول  الشــوط  اتســم 
واللعــب المفتوح من كال الجانبين، األمر 
الــذي أتــاح للبديــع والمالكيــة بالوصــول 
للمرمييــن ولكنهمــا لــم يتعامــال بالشــكل 

األمثل مع الكرة في األمتار األخيرة.
البديــع ظهر بصورة نشــطة للغاية وخلق 

المالكيــة  دفاعــات  فــي  عــدة  مســاحات 
عن طريــق األجنحة والعمــق بانطالقات 
مكــي  ومحمــد  حمــد  أحمــد  وتحــركات 
هــو  والمالكيــة  علــي،  وهــزاع  وبريتــو 
فــي  ثغــرات  إحــداث  مــن  تمكــن  اآلخــر 
دفاعات البديع ولكن دون أن يتمكن من 
تهديــد مرمــاه، وذلك عبر صناعــة اللعب 
عبــر المحتــرف لوكمــان ونــواف عبــدهللا 
يوســف  أحمــد  األمــام  فــي  للمتحركيــن 

وسيد هاشم محمد.
المرمــى  علــى  الحقيقيــة  الكــرات  أولــى 
التــي شــكلت خطــورة هــي كــرة المدافع 
الــذي  محمــد،  عدنــان  ســيد  الملــكاوي 
تحصــل علــى كــرة داخل منطقــة الجزاء 

إال أنــه ســدد بكل قــواه وتعتلي العارضة 
.)34(

وفــي الوقــت بــدل الضائــع شــهد اللقــاء 
الهدف األول عن طريق رأسية البدعاوي 
أحمــد حمد مســتغاًل عرضيــة مثالية من 

الجهة اليمنى.
وفــي الشــوط الثاني، لم ينتظــر المالكية 
حينمــا  النتيجــة،  يعــادل  حتــى  كثيــًرا 
زميلــه  تمريــرة  يوســف  أحمــد  اقتنــص 

لوكمان ليودعها في الشــباك دون تغطية 
بيــن  اإلثــارة  وازدادت   .)48( دفاعيــة 
الفريقيــن وبحــث كل منهمــا عــن الهــدف 

برأســية  للبديــع  ذلــك  وتحقــق  الثانــي، 
مــن  عرضيــة  مســتغاًل  بريتــو  محترفــه 

الجهة اليسرى )57(. 

المالكيــة ســعى بعدهــا لمعادلــة النتيجة 
وســنحت له فرصــة حقيقية عبــر انفراد 
برعونــة  تعامــل  أنــه  إال  يوســف  أحمــد 
مــع الكــرة )66(. والبديــع كاد أن يضيــف 
الهــدف الثالث عن طريــق هزاع علي إال 
أن الحــارس يوســف حبيــب تصــدى لهــا 
)69(. ومــع الدقيقــة )80( مــرر الملــكاوي 
خــط  داخــل  كــرة  محمــد  هاشــم  ســيد 
الـــ 6 لــم تجــد متابعــة لهــا )81(. ضغــط 
األخيــرة  الدقائــق  فــي  بقــوة  المالكيــة 
بغية التعديل وســنحت له بعض الفرص 
إال أن حــارس ودفــاع البديــع وقــف لهــا 
بالمرصــاد؛ لينتهــي اللقــاء بفــوز البديــع 
بهدفيــن مقابل هدف. أدار اللقاء الحكم 
ســيدعدنان محمــد وعاونه ســيد فيصل 
علــوي ومحمــود الديــري ومحمــد خالــد 

حكًما رابًعا.

“الخيول الخضراء” تجتاز “فارس الغربية”
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مدن يقود النجمة للفوز والمركز الثالث
ــه ــب ل ــسـ ــتـ ــحـ ــي ظــــهــــر بــــــصــــــورة جـــــيـــــدة وجـــــزائـــــيـــــة لــــــم تـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ

حقق فريق النجمة فوزا ثمينا على حساب الرفاع الشرقي 
بهــدف مقابــل ال شــيء، في المبــاراة التــي جمعتهما أمس 
علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة فــي ختــام الجولــة 

التاسعة من دوري ناصر بن حمد لكرة القدم.
أحــرز هــدف النجمة الالعــب علي مدن فــي الدقيقة )57(، 
وبذلــك ارتقــى “الرهيــب” للمركــز الثالث برصيــد 16 نقطة 

فيما تجمد رصيد الشرقي عند 12 نقطة.

شوط سلبي

خــرج فريقــا النجمــة والشــرقي بنتيجــة التعــادل الســلبي 
رغــم الرتــم الســريع ألدائهمــا طــوال الشــوط مــع وجــود 
بعض الفرص التي أتيحت لهما، ولكن لم تســتغل بالشــكل 
المناسب. الفريقان ظهرا بصورة جيدة من حيث االنتشار 
وتنويع اللعب، ولكن القوة الدفاعية لكالهما كانت حاضرة 

أمام الهجوم، والتي حدت من الخطورة على المرميين. 
الشــرقي عمد في لعبه بتحركات صانع لعبه ايمانول وفي 
األطــراف ســامي الحســيني وليــث هاشــم وعلــي عبــدهللا 

وأمامهــم المهاجــم جــوران، وفــي المقابــل النجمــة لعــب 
علــى تحــركات علــي مــدن وإبراهيــم حبيب وســالم عادل 

وأمامهما درامي وايمانويل.

ســامي  عبــر  للشــرقي  كانــت  الحقيقيــة  الفــرص  أولــى 
الحســيني بعدما تحصل على الكرة تراخى مدافع النجمة 
فــي إبعادهــا إال أن تســديدته تصــدى لهــا الحــارس أنــور 

طاهــر )11(. الشــرقي واصل أفضليتــه الهجومية واعتلت 
كــرة المحتــرف جــوران مرمــى النجمــة )23(. قبــل نهايــة 
الشــوط لم يحســن النجمــاوي إبراهيم حبيــب التعامل مع 

الكــرة وســددها فــوق المرمــى، وبعدهــا طالب الشــرقاوية 
بركلــة جزاء صحيحة بعد عرقلة ســامي الحســيني داخل 

المنطقة إال أن الحكم أمر بمواصلة اللعب )47(.

شوط إيجابي

بدايــة قويــة للنجمــة والــذي باغــت فيه شــباك الشــرقاوية 
بالهدف األول إثر تسديدة رائعة “على الطائر” لالعب علي 
مــدن علــى خط الـــ 18 لم يســتطع الحــارس إبراهيم لطف 

هللا إخراجها )57(.
مضت الدقائق والنجمة سعى لتعزيز تقدمه فيما الشرقي 
لمعادلــة النتيجــة، ولكــن كراتهمــا لــم يكتــب لهــا النجــاح، 
كرأســية محتــرف الشــرقي جــوران الذي اعتلــت العارضة 
)69(، وبعدهــا انفراد ســامي الحســيني بالمرمــى والذي لم 
يســتغلها بالشكل الصحيح )80(. ورمى الشرقي بثقله في 

الدقائق األخيرة لتعديل النتيجة إال أنه أخفق في ذلك.
أدار اللقــاء الحكــم عمــار محفــوظ وعاونــه نواف شــاهين 

ومحمد غازي وعبدالشهيد عبداألمير حكما رابعا.

 فرحة المحرق بأحد األهداف الخمسة

علي السيد عيسى 

من لقاء المنامة والحالة

محمود عبدالرحمن عارف العسمي نبيل الكوكي

 من إعالنات الرعاة

علي مجيد

لقاء الرفاع الشرقي والنجمة مدن قادم النجمة للفوز 

علي مجيد
ختام الجولة 
التاسعة من 

دوري ناصر بن 
حمد لكرة القدم



مــن  بالهبــوط  المهــدد  هانوفــر  اســتغنى 
دوري الدرجــة األولــى األلماني لكرة القدم 
يــوم االثنيــن عــن خدمــات مدربــه أندريــه 
برايتنرايتــر وعيــن تومــاس دول بدال منه 

في محاولة إلخراج الفريق من كبوته.
وخسر هانوفر 1-5 أمام بروسيا دورتموند 
الهزيمــة  ليتجــرع  الســبت  يــوم  المتصــدر 
الثالثــة علــى التوالــي فــي الــدوري ويبقى 
فــي المركز 17 متســاويا برصيــد 11 نقطة 

مع نورمبرج متذيل الترتيب.
وتولــى برايتنرايتــر )45 عامــا( مســؤولية 
الفريــق فــي مــارس 2017 وســاعده علــى 
الموســم  فــي  األضــواء  لــدوري  الصعــود 
ذاتــه. وقــال النــادي فــي بيــان إن خليفتــه 

دول وقع عقدا حتى يونيو 2020.
فــي  دول  تومــاس  ”أثبــت  البيــان  وتابــع 
كل مــكان عمــل بــه قدرتــه علــى تحقيــق 
األهداف ســواء كانت البقــاء في األضواء 
التأهــل  أو  اللقــب  علــى  المنافســة  أو 
الالعــب  ودرب  األوروبيــة“.  للمســابقات 
الدولــي األلماني الســابق )52 عاما( هانوفر 
وبروســيا دورتمونــد في الســابق كما عمل 

في السعودية وتركيا والمجر.

خارج  الحسابات
“ســيكون من الصعب جدا على نيمار خوض المباراة ضد مانشســتر يونايتد” في ذهاب 
الــدور ثمــن النهائــي مــن دوري أبطــال أوروبــا فــي 12 فبرايــر بحســب مــا أعلــن المدرب 
األلماني لباريس سان جرمان الفرنسي توماس توخل بعد فوز فريقه على رين 1-4 في 

الدوري المحلي األحد.

واوضــح “ســيكون مــن المبكــر الحديث عن 
تاريــخ لعودة نيمار ألنه يتعين علينا انتظار 
رد فعــل نيمــار علــى العــالج لمعرفــة فكــرة 

أوضح عن غيابه”.
وتعــرض نيمــار لالصابــة فــي مشــط القــدم 
ستراســبورغ  ضــد  فريقــه  مبــاراة  خــالل 
األربعــاء الماضي، وهــي االصابة ذاتها التي 
جراحيــة  لعمليــة  الخضــوع  علــى  أجبرتــه 
المالعــب  عــن  وغيابــه  الماضــي  الموســم 

لثالثة أشهر.
وتأتــي اإلصابة الجديدة قبل ثالثة أســابيع 
مــن لقــاء فريقــه المرتقــب ضــد مانشســتر 
يونايتــد في 12 الشــهر المقبــل ضمن ذهاب 
ثمــن نهائــي دوري أبطال أوروبــا، وتحدثت 
يكــون  لــن  أنــه  عــن  األحــد  اعــالم  وســائل 
قــادرا علــى المشــاركة، وبينهــا صحيفــة “لو 
باريزيــان” التــي أشــارت الــى أن الفحــوص 
المختلفة كشفت عن “شعر في مشط القدم 

الخامس”.
وبدا راديو مونتي كارلو “آر أم ســي ســبور” 
الــذي  البرازيلــي  النجــم  غيــاب  مــن  واثقــا 

ينتظــر وصــول طبيــب المنتخــب البرازيلي 
رودريغــو الســمار الى باريــس اإلثنين، فيما 
سبقه مدرب المنتخب تيتي الذي زار نجمه 

علــى  للوقــوف  األحــد  “سيليســاو”  وقائــد 
وضعه.

واكتفــى الجهــاز الطبــي لنادي ســان جرمان 

االصابــة  بعــد  مقتضــب  صحافــي  ببيــان 
األوليــة  “الفحوصــات  ان  بالقــول  مباشــرة 
التــي اجريــت اظهــرت اصابــة جديــدة فــي 
المشط الخامس للقدم. العالج يتوقف على 

مدى التطور في األيام المقبلة”.
ويأتــي غيــاب نيمــار، الــذي ســجل 13 هدفا 
الــدوري هــذا  13 مبــاراة خاضهــا فــي  فــي 
الموســم، بعد خســارة ســان جرمــان لجهود 
نجــم وســطه اإليطالي ماركــو فيراتي الذي 
اصيــب فــي الكاحــل األيســر أمــام غانغــان 

االسبوع الماضي. 
كمــا يفتقــد نــادي العاصمــة لالعــب وســطه 
أدريــان رابيــو الــذي عاقبــه لرفضــه تمديــد 

عقده.

وكاالت
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كــأس آسيــا
نصف النهائي

قطراالمارات 17.00

الدوري اإلنجليزي
الجولة 24

ارسنال
فولهام

هدرسفيلد
ولفرهامبتون

م يونايتد
نيوكاسل

كارديف
برايتون
ايفرتون

وست هام
بيرنلي

م سيتي

22.45
22.45
22.45
22.45
23.00
23.00

كــأس اسبـانيـا
إياب ربع النهائي

خيتافيفالنسيا 23.30

كأس إيطاليا
ربع النهائي

نابوليميالن 22.45

كأس الرابطة الفرنسية
نصف النهائي

موناكوغانغان 23.05

نيمار

تــدهــور كوتينيــو
ال يدخــر المدير الفني لبرشــلونة، إرنســتو فالفيــردي، جهدا إلعادة النجــم البرازيلي، 
فيليب كوتينيو، إلى مستواه المعهود. وسيستمر النادي اإلسباني، في محاولة دعم 
العبه دون كلل، حيث أن فشــل هذه الصفقة، ســيطلق وابًل من االتهامات لقيادات 

البارسا، التي سعت بشدة لضم كوتينيو من ليفربول.

هنــا،  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال  لكــن 
هــو إلــى متــى ســيظل فالفيــردي يحــاول 
استعادة مســتوى كوتينيو، بينما لم يعط 
األخير بعد، مؤشرات كبيرة على تحسنه.
وبــدأت لمســات فالفيــردي تؤتــي ثمارهــا 
المباراتيــن  خــالل  اســتحياء،  علــى 
يمكــن  حيــث  لبرشــلونة،  األخيرتيــن 
فــي  طفيــف  تحــول  بمثابــة  اعتبارهمــا 
مســيرة كوتينيــو، هذا الموســم، لكنه غير 
بالشــكل  التألــق  علــى  اآلن،  حتــى  قــادر 

المطلوب.
وكانــت مبــاراة برشــلونة، التــي فــاز فيهــا 
األحــد علــى جيرونــا، بهدفيــن نظيفيــن، 

دليال على صدق هذا التصور.
ذهبيــة،  فرصــة  لكوتينيــو  ســنحت  فقــد 
لتســجيل هــدف يحفــظ بــه مــاء وجهــه، 

بعــد أن تلقــى تمريرة ســحرية مــن النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، وضعته وجها 

لوجه أمام حارس جيرونا، ياسين بونو.
لكــن رغم ذلك، لم يتمكن كوتينيو من هز 
الشباك، كما لم تشهد المباراة أي تسديدة 
له، وبدا كأنه يعاني من تدهور شديد في 

الثقة بالنفس.
ومع التراجع الكبير الذي يعانيه كوتينيو، 
اندلــع جــدل كبيــر داخــل برشــلونة، حول 
وأرتــورو  ميلــو،  آرثــر  الالعبيــن  أفضليــة 
فيــدال، وأحقية أحدهما في اللعب ضمن 

التشكيلة األساسية.
مــن  كبيــر  قطــاع  برضــا  آرثــر  ويحظــى 
القيادات داخل برشلونة، حيث يفضلونه 
لتميــزه  التشــيلي، وخاصــة  زميلــه  علــى 

الكبير في استعادة الكرات.

لكن فيدال هو األكثر فاعلية، في منطقة 
الكبيــر  تأثيــره  الملعــب، ويتضــح  وســط 
عندمــا  الفريــق،  وحمــاس  دوافــع  علــى 

يشارك في المباريات.
وهكــذا نســجت هــذه المعضلــة خيوطهــا 

حــول فالفيــردي، الــذي أصبــح فــي حيرة 
كبيرة من أمره، الســيما أن برشــلونة بات 
يعتمد مؤخرا، على تألق حارسه األلماني، 
الفريــق  أنقــذ  الــذي  مــارك تيــر شــتيجن، 

أمس في أكثر من مناسبة.

فيليب كوتينيو

وكاالت

وكاالت

وكاالت

دول مدرًبا لهانوفر

يقــول الحــارس ديفيــد دي خيــا إن ســجل مانشســتر يونايتــد 
المثالــي تحــت قيــادة المــدرب المؤقــت أولــي جونــار سولشــار 
أنعــش آمال النــادي لكن التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
ســيكون ”صعبــا“. وفــاز يونايتــد صاحــب المركــز الســادس بــكل 
مبارياتــه الســت التي خاضهــا في الدوري الممتــاز منذ أن تولى 
المــدرب النرويجــي المســؤولية خلفــا لجوزيه مورينيــو ليقلص 
الفــارق مــع تشيلســي الرابــع مــن 11 إلــى 3 نقــاط لكنــه ال يــزال 

يتأخر بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر.
بهــذه  ”نحــن ســعداء  الرياضيــة  وأبلــغ دي خيــا شــبكة ســكاي 
االنتصــارات لكننــا ال نشــعر بالرضا الكامل عــن موقفنا. نحن من 

األندية التي تنافس دوما على األلقاب“.
وتابــع ”نرغــب فــي العــودة إلى المراكــز المؤهلة لــدوري األبطال 
مــع  الفــارق  تقليــص  فــي  نجحنــا  لكننــا  صعــب  هــدف  وهــو 
المنافسين“. وبعد صعوده إلى الدور الخامس في كأس االتحاد 
فــي  يونايتــد  سيســتضيف  أرســنال  حســاب  علــى  االنجليــزي 
مباراته المقبلة فريق بيرنلي في الدوري اليوم الثالثاء ويشــعر 
دي خيــا بالقلــق مــن المنافــس الــذي حصد عشــر نقــاط في آخر 

أربع مباريات.
وأضــاف الحــارس اإلســباني ”يحقــق بيرنلــي نتائج جيــدة لكننا 
ســنلعب علــى أرضنا ونمر أيضا بفتــرة ممتازة. نثق في الخروج 

بالنقاط الثالث“.

وتابــع ”بيرنلــي فريــق خطير لكننا نعــرف الطريقة التــي يلعبون 
بها. يضغطون عليك بالكرات الطويلة ويتمتعون بالخطورة في 
الكــرات الثابتــة“. وكانت آخــر مرة فاز فيهــا يونايتد على أرضه 
أمــام بيرنلي في 2015 وتعــادل الفريق الزائر قي آخر مباراتين 

له في الدوري على أولد ترافورد.

ديفيد دي خيا

دي خيا يسعى للمزيد

sports@albiladpress.com
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رفــع مدرب مانشســتر ســيتي اإلســباني جوســيب غوارديــوال التحدي أمام العبيــه لمواجهة 
البرنامــج المضغــوط مــن المباريــات فــي الفتــرة المقبلة في ســعيهم لمواصلــة الضغط على 
ليفربول المتصدر، وذلك عشــية مواجهة مضيفه نيوكاســل في المرحلة الرابعة والعشــرين 

من بطولة إنجلترا.

مــن مســابقتي  ليفربــول خــرج مبكــرا  وكان 
الــكأس المحليتيــن، وبات يركــز جهوده على 
الــدوري المحلــي ودوري أبطــال أوروبــا، فــي 
حيــن ال تــزال كتيبــة غوارديــوال تحارب على 
4 جبهات بعد ان بلغ الـ”ســيتيزينس” المباراة 
النهائيــة لــكأس الرابطــة اإلنجليزيــة، والــدور 
الخامس من كأس إنجلترا بعد فوزه الساحق 
علــى بيرنلي 5 - صفر الســبت، والدور الثاني 
يواجهــون  حيــث  أوروبــا  أبطــال  دوري  مــن 

مهمة سهلة على الورق ضد شالكه األلماني.
وفــي الوقــت الــذي خــاض فيــه ســيتي ثالث 
ضــد  واحــد  أســبوع  مــدى  فــي  مباريــات 
هاردســفيلد في الدوري وبورتون البيون في 

كأس الرابطــة ثــم بيرنلــي فــي الــكأس، كان 
ليفربول يخضع لمعســكر تدريبي دافىء في 

دبي.
واعتبــر غوارديــوال بــان اســتمرار فريقــه فــي 
المحاربــة علــى أكثــر من جبهة يعتبــر امتيازا 
بقولــه “مــن المهــم جدا ان نتواجــد في جميع 
المنافســات في شــهر يناير. إنها عالمة الفرق 
الكبيــرة. مــا هــي األنديــة األفضــل فــي العقد 
األخير؟ يوفنتوس، بايرن ميونيخ وبرشلونة 
ألن هــذه االنديــة تفــوز بالــدوري المحلي كل 

عام، بالكؤوس المحلية كل عام”.
في المقابل، يســتقبل ليفربول ليســتر ســيتي 
علــى ملعــب “أنفيلــد” وهــو مرشــح إلضافة 3 

نقاط إلى رصيده.
واعتبر أســطورة ليفربــول وهدافه التاريخي 
الويلــزي إيان راش بــان فريق “الحمر” يخطو 
بثبات نحو لقب أول له منذ عام 1990 عندما 
كان فــي صفوفــه، بقولــه “أعتقــد بــان انصــار 
الفريــق يشــعرون باإلثــارة ألن فريقهــم فــي 
موقــع أكثــر من جيد وهو أمــر لم يحصل لهم 
منــذ فترة طويلة، اآلن يتعيــن على الالعبين 

ان يتعاملوا مع كل مباراة على حدة”.
يؤكــد  عامــل  مــن  أكثــر  بوجــود  راش  ورأى 
أرجحيــة ليفربــول إلحــراز اللقــب الغائب عن 
بأنــه الفريــق  29 عامــا الســيما  خزائنــه منــذ 
يتمتــع بدفــاع صلــب لــم يدخــل مرماه ســوى 
13 هدفــا فــي 23 مبــاراة، فــي حيــن يواصــل 
ثالثــي خــط الهجــوم المكــون مــن المصــري 
محمــد صــالح والبرازيلــي روبرتــو فيرمينــو 

والسنغالي ساديو مانيه هوايته التهديفية.
ويأمــل مــدرب مانشســتر يونايتــد النروجــي 

اولي غونار سولسكاير في أن يواصل فريقه 
سلســلة انتصاراتــه ويرفعهــا الــى تســعة فــي 
مختلــف المســابقات منــذ ان اســتلم المهمــة 
موقتــا حتــى نهايــة الموســم خلفــا للبرتغالــي 
جوزيــه مورينيــو، وذلــك عندمــا يســتضيف 

بيرنلي على ملعب “اولد ترافورد”.

وكاالت

ليفـربـول وسيتـي تحـت األنظـار

سيتي يواجه نيوكاسل وينتظر تعثر ليفربول المتصدر

وكاالت

أكــد جيانفرانكــو زوال، مســاعد ماوريســيو ســاري، المديــر الفني لتشيلســي أن ناديه بــذل كل ما 
في وسعه من أجل إقناع كالوم هودسون أودوي، العب الفريق، بالبقاء في ستامفورد بريدج.

وقــدم أودوي، طلبــا رســميا للرحيل عــن البلوز، 
وســط رغبــة  كبيرة مــن بايرن ميونــخ األلماني 
جنيــه  مليــون   40 مقابــل  معــه  التعاقــد  فــي 
إســترليني. وقــال زوال، في تصريحات بحســب 
صحيفــة “ديلــي ميــل”: “نحــن نريــده أن يبقــى 
معنا، كنا نســير جيًدا، لدينا الكثير من الالعبين 
األقويــاء بجانبــه، لكننا نحاول إيجاد المســاحة 

مــن أجلــه لكي يلعب”. وأضــاف: “أريد أن أؤكد، 
إذا نظــرت لألنديــة الكبيــرة في أوروبا، ســتجد 
الذيــن  الالعبيــن  مــن  الكثيــر  لديهــا  ليــس  أنــه 
يلعبون في عمر الـ18 أكثر من أودوي. لكن هذه 
مجــرد قــرارات ال تخصنــي، هنــاك تفاهــم جيــد 
بالفعل بين الجهاز والنادي، ال أستطيع أن أقول 

أكثر من ذلك”. 

صداع أودوي

ليفربول

م سيتي

توتنهام

تشيلسي

ارسنال

60

56

51

47

44

نقطة من 23 مباراة

نقطة من 23 مباراة

نقطة من 23 مباراة

نقطة من 23 مباراة

نقطة من 23 مباراة

ترتيب فرق المقدمة

نقطة من 23 مباراة44م يونايتد
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3

4
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إعداد: هبة محسن

بالتعاون مع سوق مزارعي البحرين، افتتح لولو هايبرماركت - سار سوق المزارعين بحضور األمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والمنسق العام لمعرض 
البحرين الدولي للحدائق الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، وبحضور السفير البريطاني في البحرين سيمون مارتن، ومدير إدارة الثروة النباتية حسين جواد الليث.

وخالل مراسم االفتتاح صرحت الشيخة 
لتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  بــأن  مــرام 
مــع  بالتعــاون  تســعى  الزراعــي  القطــاع 
القطاع الخاص وأصحاب الهايبر ماركت 
الزراعــي  المنتــج  ثقافــة  لنشــر  الكبــار؛ 
البحرينــي ليكــون بديــال عــن المســتورد، 
الكثيــر  وبشــهادة  الوقــت  مــع  أثبــت  إذ 
مــن المســتهلكين جــودة وكفــاءة المنتج 
المبــادرة  وتطمــح  البحرينــي،  الزراعــي 
للوصــول لتنميــة زراعيــة مســتدامة فــي 

البحرين.
وقالــت الشــيخة مرام “نســعى من خالل 
بــوزارة  الزراعــة  شــؤون  مــع  التعــاون 
البلديــات  شــؤون  ووزارة  األشــغال 
والمؤسســات  العمرانــي  والتخطيــط 
التحديــات  لتذليــل  المعنيــة  الرســمية 
ودعــم  الزراعــي  القطــاع  تواجــه  التــي 
مهنــة  اســتمرارية  لضمــان  المزارعيــن؛ 
الزراعــة فــي مملكــة البحرين. كمــا نكون 
حلقة وصــل بين أصحاب الهايبر ماركت 

الكبيرة والمزارعين.
فتــرة  وفــي  “نجحنــا  قائلــة  وأضافــت 
المــزارع  إلنتــاج  يكــون  أن  قصيــرة 
أســواق ومنافــذ  فــي  البحرينيــة منصــة 
إال  نحقــق  لــم  اآلن  ولكننــا حتــى  البيــع، 
نســبة 10 % فقــط مــن مجمل اســتهلكنا 

من المنتجــات الزراعية ونســتورد، لذلك 
القطــاع  أمــام  العقبــات  لتذليــل  نســعى 

الزراعي”.
وقــال مديــر مجموعة لولــو هايبرماركت 
وعضــو مجلــس اإلدارة، جــوزر روبــاوال 
“هذا هو أفضل موسم بالنسبة للمنتجات 
البحرينية وشــراء الخضراوات والفاكهة 
واألعشاب المزروعة محلًيا، فهي طريقة 

أثــر  الطعــام وتخفيــض  لتنــاول  صحيــة 
الكربون لديك أيًضا”.

لولــو  فــي  المزارعيــن  ســوق  وتضــم 
هايبرماركــت ســار منصــة تســويق دائمة 
الزراعيــة  المنتجــات  مــن  كبيــرا  وعــددا 
علــى  التركيــز  وســيكون  المحليــة، 
األعشــاب واألوراق والنباتــات والفواكــه 
وتقــدم  المنتجــة محلًيــا،  والخضــراوات 

ترويجًيــا  تخفيًضــا  هايبرماركــت  لولــو 
المزارعيــن  إلنتــاج   %  50 بنســبة 

البحرينيين.
تؤمــن  هايبرماركــت  “لولــو  أن  وأضــاف 
بتشــجيع اســتخدام المنتجــات الغذائيــة 
المحلية، ورصدنا مدي اســتجابة وإقبال 
الــزوار والزبائــن على المنتجــات المحلية 

وتقيمهم بأنها مميزة وجيدة”.

مــرام بنــت عيســى: تذليل العقبــات أمــام القطــاع الزراعي

“اللولو هايبر” يفتتح سوق المزارعين في سار

زار نــادي الفتيــات بجمعيــة اإلصــالح مؤخــًرا وضمــن نشــاطه الفصلي”عطاء 
للقلب.. شفاء” المرضى بمستشفى السلمانية، حيث قامت خاللها المشاركات 
بتوزيع الهدايا واأللعاب على األطفال، كما تضمن النشاط رحلة بحرية جابت 

سواحل المملكة.

نادي الفتيات يزور األطفال المرضى

أعلــن المصــرف الخليجــي التجــاري، أحــد المصــارف اإلســامية الرائــدة فــي مملكــة البحريــن، عن تركيــب جهاز 
صراف آلي جديد بمجمع وادي السيل. 

وســيتمكن عمالء المصرف من االستفادة 
مــن الخدمات التي يقدمها الجهاز الجديد 
والمصمم وفق أحدث التكنولوجيات منها 
الحصــول علــى كشــف حســاب مختصــر، 
وتحويل األموال بين الحســابات ومعرفة 
رصيــد البطاقــات االئتمانيــة وغيرهــا مــن 

الخدمات. 
و صــرح مســاعد المديــر العــام للخدمــات 
ســاتر،   ســلمان  مــازن  لألفــراد  المصرفيــة 
الخليجــي  المصــرف  فــي  “نعمــل  قائــالً 
إســتراتيجية  تحقيــق  علــى  التجــاري 
تستهدف تشــجيع العمالء على استخدام 
وذلــك  اإللكترونيــة  المصرفيــة  خدماتنــا 
فــي  وتطلعاتهــم  احتياجاتهــم  لتلبيــة 
الحصول على خدماتنا بكل يسر وسهولة 
وذلــك مــن خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي 
المملكــة  مناطــق  جميــع  فــي  المنتشــرة 
مــن  وغيرهــا  الذكيــة  األجهــزة  وتطبيــق 

الخدمات اإللكترونية”.
اختيــار  تــم  لقــد   “ قائــاًل  وأضــاف  ســاتر 
الصــراف  لتدشــين  الســيل  وادي  مجمــع 

الجديــد؛ كونه يشــكل موقعًا إســتراتيجيا 
مــن  كبيــر  لعــدد  مثاليــة  ووجهــة  ــا  مهمًّ
عمالئنــا الكــرام بتلــك المنطقــة حيــث إننا 
نحرص على اختيار مواقع تدشين أجهزة 
الوصــول  يســهل  بحيــث  اآللــي  الصــراف 
األســواق  مثــل  عمالئنــا  قبــل  مــن  إليهــا 

والمجمعات التجارية”.

أعلنت VIVA البحرين شــراكتها االســتراتيجية مع مهرجان “البحرين تتســوق” في نســخته الخامســة، وذلك من خال توفير باقة 
متنوعة من العروض الحصرية لعمائها خال فترة هذا المهرجان.

ســيحصل  الشــراكة،  هــذه  منطلــق  ومــن 
نقــاط   6 علــى  البحريــن   VIVA عمــالء 
مقابــل كل دينــار بحرينــي فــي نظــام والء 
المتســوقين لمهرجــان “البحرين تتســوق”، 
وذلــك عنــد إنفاقهــم 10 دنانيــر بحرينيــة 
أو  التجاريــة  المجمعــات  لــدى  أكثــر  أو 
الفنــادق المشــاركة فــي المهرجــان. وتعــد 
هــذه النســبة ضعــف النقــاط التــي يحصــل 
عليهــا المتســوقين اآلخريــن، حيــث كلمــا 
زاد رصيــد نقاطهم كلما تضاعفت فرصهم 

للربح بجوائز المهرجان القيمة.
تطبيــق  مســتخدمو  ســيتمكن  كذلــك 
مــن   VIVA Cash الرقميــة  المحفظــة 
التســوق دون دفع ضريبة القيمة المضافة 
خــالل  مــن  الجــاري  ينايــر  شــهر  خــالل 
اســتعادة %5 مــن المبالــغ المدفوعــة فــي 
“مدينــة  زوار  ســيحصل  كمــا  التطبيــق. 
المهرجــان” على تذكــرة مجانية مقابل كل 

تذكرة يقومون بشرائها بواسطة التطبيق. 
وعلــق الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن 
بــن  خالــد  الشــيخ  والمعــارض  للســياحة 
شــركة  “نشــكر  قائــاًل:  خليفــة،  آل  حمــود 
المتواصــل  دعمهــا  علــى  البحريــن   VIVA
أبــرز  أحــد  تتســوق”،  “البحريــن  لمهرجــان 

الفعاليــات التــي تنظمهــا الهيئــة مــن أجــل 
االرتقــاء بمكانــة المملكة كوجهة ســياحية 
التــي  االســتراتيجية  أهدافهــا  وتحقيــق 
 2030 االقتصاديــة  الرؤيــة  مــع  تتوافــق 
ونتطلع للمزيد من التعاون مع الشركة في 
المستقبل لتحقيق المزيد من النجاحات”.

مازن ساتر

اإللكترونيــة الخدمــات  اســتخدام  علــى  العمــاء  تشــجيع  للتســوق” “البحريــن  مــع  إســتراتيجية  شــراكة  إطــاق 

“الخليجي التجاري” يدشن صرافا جديدا بـ “وادي السيل” “فيفا”: فرص ربح مضاعفة للعمالء
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“مونتريال” تطلق تخفيضات لغاية 50 %
ــتــصــفــيــات ــر مـــتـــوقـــع” عــلــى مـــهـــرجـــان ال ــيـ ــر “غـ ــي ــب إقـــبـــال ك

نجحــت شــركة مونتريال في اســتقطاب اعــداد كبيرة من 
جميــع عمالئهــا الحاليين والجدد علــى عرضها المميز الذي 
اقامته مؤخرا تحت عنون مهرجان تصفية االســعار حيث 
الشــركة تخفيضــات خياليــة غيــر مصدقــة علــى  قدمــت 
مجموعــة متنوعــة مــن الســيارات وصلــت الــى %50 مــن 

سعر السيارة.
999 دينــارا فقــط  تبــدا ب  ان االســعار  الشــركة  واعلنــت 
وبقســط يبــدا مــن 26 دينــار شــهريًا، االمــر الــذي ادى الــى 
تســارع جميــع عمــالء الشــركة النتهــاز هــذا العــرض المميز 

وشراء سيارتهم بافضل االسعار واقل االقساط. 
الســيارات  اســتبدال  خيــار  علــى  العــرض  ويشــتمل 
ســياراتهم  اســتبدال  للزبائــن  يتــاح  حيــث  المســتخدمة، 
القديمــة بأخــرى جديــدة كليــًا باســعار تنافســية وبحلــول 
التمويليــة بأســعار فائــدة تنافســية تناســب جميــع عمالئها 
وبدون اي اشتراطات اضافية ويأتي هذا العرض بالتزامن 
مــع عــرض الشــركة الرائــع الــذي اطلقــة الشــركة او الشــهر 
والمســتمر حتــى اآلن في التكفل بقيمــة الضريبة المضافة 

عن عمالئها.
واشاد جميع العمالء بالعرض السخي الذي قدمته الشركة 

لهــم وان “مونتريــال” تتميز دومــا بعروضها المميزة لجميع 
عمالئها ومعاملتها السريعة وتسليمها الفوري للسيارات.

جميــع  لتوفيــر  دائمــًا  تســعى  أنهــا  الشــركة  أكــدت  فيمــا 
احتياجــات عمالئهــا، وأن تقــدم لهــم المزيــد مــن العــروض 

لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم ونيل رضاهم، منوهة إلى أن 
العــرض يســري الى فتــرة محدودة او حتــى انتهاء الكمية 
والتــي شــارفت علــى االنتهــاء بســبب االقبــال الكبيــر غيــر 

المتوقع من جميع عمالئها.

اعلنــت شــركة الحــداد للســيارات عــن تقديــم نظــام SMART لتصليــح وصيانــة 
الســيارة وفقــًا ألعلــى مقاييــس الجــودة المتوقعــة، بأقــل األســعار علــى اإلطالق 
وبمنتهــى الســرعة والكفــاءة.  يقــوم نظام اإلصالح SMART من مرســيدس-بنز 
وهو مجهز بأحدث ما توصلت إليه تقنيات اإلصالح الحديثة بمعالجة وإصالح 
جميــع أنــواع األضــرار التــي قــد تلحــق بالســيارة، كخــدوش الشــظايا الحجريــة، 
والتصدعــات والخدوش الناتجة عن االســتخدام اليومــي على الطرقات وكذلك 
الحــوادث البســيطة. مــن خالل نظــام اإلصالح SMART المقدم من مرســيدس-
بنــز، بإمكانــك إطالــة عمــر ســيارتك لمــدى أطــول، نظــام اإلصالح يقــوم بإصالح 
المشــاكل الثانوية بمجرد حدوثها مما يقلل من احتمال تطورها لتصبح مشــكلة 
كبيــرة وأزليــه. يتم تنفيذ نظام إصالح مرســيدس-بنز من قبــل فنيين معتمدين 
من قبل شــركة مرســيدس-بنز وباستخدام أنظمة وأدوات وقطع مرسيدس-بنز 

األصلية والمعتمدة فقط وذلك لضمان أعلى مستوى لإلصالح المطلوب.

SMART الحداد للسيارات” تطلق نظام“

محررة ملتقى من سار | )تصوير: رسول الحجيري(
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تشعر برغبة في أداء كمية كبيرة من األعمال.

تعامل مع الطرف اآلخر بحرص كبير.

حاول أن تكتشف طرًقا أفضل لفهم الشريك.

نّظم الشؤون المالية وقّيم الحسابات.

ال تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب.

أمامك طريق سالك نحو االستقرار.
 

تجّنب الخالفات وابتعد عن السلبيين.

التخلص من حالة القلق ليس أمرا سهال ويحتاج 
وقتا.

تبتسم لك الحظوظ، لكن عليك الهدوء والترّوي.

تبوح بسّر إلى أحد المقّربين، أو تخطو خطوة.

 تملك الكثير من المؤهالت للعمل وتبقى الحظ 
الفيصل.

ا مما ينعكس على  تبدو نشًطا ذهنًيا وجسديًّ
إنجازك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

29 يناير

1887
بداية أشغال بناء 

برج إيفل 
بباريس والتي 

استغرقت 
سنتين. 

البرج حمل لقب 
أطول مبنى في العالم 

حتى سنة 1930.

على ما يبدو أن الممثلة 
نيللي كريم قررت أن 

تتراجع عن قرار غيابها 
في سباق المسلسالت 
لرمضان 2019، وذلك 

بعد أن كشفت عن أنها 
ستشارك في مسلسل 

جديد.

tariq.albahar
@albiladpress.com

فعاليات الدورة الخامســة تنطلق مــارس المقبل بحضور كبير

مهرجان أفالم السعودية يكرم لطفي زيني ومسعود أمر اهلل

أعلن مهرجان أفالم السعودية عن أسماء الشخصيات المكرمة في دورته 
الخامســة التــي ســتطلق فعاليتهــا في مارس القــادم، حيث وقــع االختيار 
علــى اثنيــن مــن رّواد الحــراك الثقافي والفنــي في منطقة الخليــج: الفنان 
السعودي لطفي زيني واإلماراتي مسعود أمر هللا. يأتي هذا التكريم جريًا 
علــى عــادة المهرجان في االحتفاء بمن ســاهموا في تقّدم وارتقاء الفنون 

وتقديمهم كنماذج يحتذى بها من قبل صّناع األفالم الشباب.

المهرجــان هــذا العــام وفــي دورته 
الخامســة، تنظمــه جمعيــة الثقافة 
مــع  بالشــراكة  بالدمــام  والفنــون 
الثقافــي  عبدالعزيــز  الملــك  مركــز 
العالمــي )إثــراء( دأب علــى تكريــم 

أثــرت  أيقونيــة  شــخصيات 
مســتوى  علــى  الفنــي  المحتــوى 
المملكة والعالم العربي ويقّدم بهم 
النخلــة الذهبيــة للمهرجــان نظيــر 

جهودهم.

الجدير بالذكر أن دورات المهرجان الذي جاء أولها عام 2008 كرّمت كل  «
من: عبدالله المحيسن وإبراهيم القاضي وسعد الفريح وسعد خضر. 

وصرح مدير المهرجان أحمد المال بأن حفل افتتاح الدورة الخامسة 
سيشهد تدشين كتابي سيرة ذاتية وفيلمين وثائقين لمكرمي هذه 

لطفي زيني يتوسط طالل مداحالدورة.

أصــدرت “أكســالتا”، تقريرهــا العالمــي الســادس والســتين الخــاص بألــوان 
الســيارات، إذ أظهــر مــن جديد تفــوق اللون األبيض علــى صعيد المركبات 

االستهالكية في العام 2018.

الصــدارة  مركــز  األبيــض  واحتــل 
بمعــدل 38 %، يليــه اللــون األســود 
اللونــان  تقاســم  فيمــا   ،%  18 عنــد 
الفضــي والرصاصــي المركــز الثالــث 

بمعدل 12 %.
أمــا علــى صعيــد أســواق الســيارات 

اإلقليمية الكبرى، فقد سجل اللونان 
األسود والرصاصي تقدًما ملحوًظا، 
وقفز اللون األســود بمعدل 5 % في 
الصيــن، و3 % علــى صعيــد القــارة 
مســتوى  علــى   % و2  اآلســيوية، 

كوريا الجنوبية والقارة السمراء.

وأكدت الشركة  نانسي “شهدنا في الفترة الماضية اتجاًها متصاعًدا  «
نحو مزيج األلوان الدافئة مع اللون األسود للتأثير على اللون األبيض 

ذي الحضور العالمي الكبير”.

النساء يفضلن السيارات البيضاء
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1909
جالء القوات األميركية عن كوبا التي كانت مستعمرة إسبانية.

1954
وصول جاللة المغفور له محمد الخامس واألسرة الملكية إلى أنتاناناريفو قبل الذهاب إلى أنتسيرابي.

1955
والدة الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي. 

1986
المكوك الفضائي تشالنجر ينفجر بعد 73 ثانية من إقالعه.

2017
دونالد ترامب يوقع على قرار يقضي بمنع دخول الالجئين السوريين أميركا.

22

ردت الفنانــة شــيرين عبدالوهاب على الفنانــة نادين نجيم التي 
اعتبرت أن الغناء باللهجة اللبنانية سيكون »قنبلة« بصوتها، 
وذلك بعد اإلعالن عن غناء شــيرين لتتر المسلسل اللبناني 
»خمســة ونــص«، وقالــت شــيرين لنادين إن المسلســل 
ســيكون نصيبه النجاح بســبب وجودها فيه، وإن اللبنانيين 

»دمهم عســل«، وكتبت تغريدة على حســابها الرســمي على 
»تويتــر« موجهــة الى ناديــن، جاء فيهــا: »اللبناني طــول عمره 

عسل.. وإن شاء الله المسلسل ناجح بوجودك فيه.

بعد الجدل الكبير الذي أثير حول اســتبدالها الحجاب بالشعر 
المســتعار، خرجت الفنانة المصرية هالة فاخر عن صمتها 

ورّدت بشكل حاسم على المنتقدين.
وهذا ما كشــفه تقرير لبرنامج “تراندينغ” الذي يعرض على 

 .mbc4 شاشة
وقالــت خــالل لقــاء أجري معهــا إن مســألة الحجــاب أمر 

شــخصي وإنه ال يمكن أحداً أن يحاســبها ألن الله وحده هو من 
يستطيع ذلك. وأضافت أنها ال تكترث كثيراً للتعليقات.

يجري النجم محمد صبحي بروفات”جينرال” على مسرحيته”غزل 
البنات” التي عرضها من قبل في عدة مواســم مســرحية عام 
2018 ليعــاد عرضها قريبــا بالتوازي مع مســرحية”خيبتنا”، 

التي تعرض حاليا على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل.
يذكر أن مســرحية”غزل البنات” أعــاد صياغتها وكتبها كنص 

مســرحي الفنــان محمــد صبحي عــن القصة الشــهيرة التي 
قدمت فيلم بنفس االســم، وقام ببطولته كل من الفنانين نجيب 

الريحاني، ليلى مراد، انور وجدي، وسليمان نجيب.

غزل البناتشعر مستعارقنبلة

خاص

ممثل وشاعر ومغني ومنولجيست وسيناريست ومنتج فني سعودي.  «
كان أول ممثل يظهر في التلفزيون السعودي عام 1965م في تمثيلية 

“المجنون”، ولزمه اسم “تحفة” عام 1974م عندما قّدم مع الممثل 
والمنولوجست حسن دردير مسلسل “تحفة ومشقاص في كفر البالص”. 

ولد في احدى حارات مكة المكرمة الشعبية عام 1939م ودخل الحياة 
الفنية عن طريق جريدة المدينة المنورة حيث عمل محررًا فنًيا، وأجرى 

في 1962م حوارًا مع الفنان طالل مداح الذي كان يخطو وقتها أولى 
خطواته في عالم الغناء. وبعد ذلك الحوار رافق طالل مداح بقية حياته، 

وكتب له العديد من األغنيات، ثم شجع ودعم الفنان فوزي محسون، 
واكتشف الفنان عبادي الجوهر، وألنه عشق الفن منذ كان شاًبا صغيًرا 

أنشأ استديوهات زيني فيلم في ألمانيا الغربية ليحقق أحالمه في اإلنتاج 
الفني ولكنه بعد فترة قصيرة نقل أعماله ليستقر في تونس التي أحبها 

كثيًرا، وتزوج فيها من اإلعالمية التونسية قمر بلقاضي وأنجب منها ثالثة 
أبناء، وكتب فيها عدد من األغنيات منها “مالي ومال النجوم 

مادام معايا القمر” التي غناها طالل مداح، كما كتب 
أغنية “شعاع الصباح” لفوزي محسون” واكتشف 

عبادي الجوهر وقّدمه للساحة الفنية بأغنية 
“يا غزال” ثم “يا حالوة” و”ما قلت لك”، شارك 

بالتمثيل في أكثر من 15 عماًل تنوعت بين 
الدراما التلفزيونية واألفالم السينمائية 

والمسرحيات، ومنها: “المحاكمة”، و”زائر من 
الفضاء”،  و”إنها مجنونة مجنونة”؛ كما قام 
بكتابة القصة والسيناريو والحوار لمسلسل 

“أغاني في بحر األماني” الذي لعب الفنان محمد 
عبده دور البطولة فيه.

تحفة الفن السعودي لطفي زيني

ُولد في الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة في عام 1967م، أسس وأدار 
مهرجان أفالم اإلمارات، والمجّمع الثقافي في أبوظبي، وشارك في 

تأسيس مهرجان الخليج السينمائي، عمل مديراً فنيًا لمهرجان دبي 
السينمائي الدولي حتى عام 2017م، له كتابات عديدة في حقل الشعر 

والسينما، ونشر في العديد من الصحف والمجالت العربية، أخرج العديد 
من األفالم القصيرة والوثائقية، منها: “الرمرام” عام 1994م و”الغرفة 

الُقزحية: مائة عام على السينما” عام 1996م واألفقية والزخرفة في عصر 
الباروك” عام 1999م، شارك في مهرجانات سينمائية 

دولية كثيرة عضواً في لجنة التحكيم، منها: 
مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي 

عام 2007، وبينالي السينما العربية 
في باريس عام 2003، ومهرجان 

إيكوفيلمز السينمائي 
الدولي في اليونان عام 

2003، ومهرجان بيروت 
السينمائي الدولي 

لألفالم )دوكيودايز( 
في بيروت عام 2003، 

والكثير من المهرجانات 
األخرى، كما أشرف 

وشارك بالكتابة للكثير من 
سيناريوهات األفالم العربية، 

وحّرر عدد من األفالم الوثائقية 
والروائية؛ وأصدر ديوانًا شعريًا مشتركًا 

بعنوان “تراتيل النوارس”.

مسعود أمر اهلل علي



سينما “سينيبولس” الجديدة في البحرين

أطلقت المغنية أريانا غراندي الفيديو كليب الخاص باألغنية الثانية  «
من ألبومها “Thank U, Next”، بعنوان “7Rings”. وانتشر الفيديو 

كليب بسرعة كبيرة، وحقق نسبة مشاهدة عالية بعد ساعات قليلة 
من طرحه عبر مواقع التواصل االجتماعي. وفي تقرير ورد موقع 

“TMZ”، فإن هذا الكليب مستوحى من المرحلة التي مرَّت بها غراندي 
بعد انفصالها.

تفتتــح فــي البحريــن نهايــة األســبوع الجــاري 
فــي  الجديــدة  “ســينيبولس”  ســينما  صــاالت 
مجّمــع أتريــوم التجــاري بمنطقــة ســار بتاريخ 
31 يناير الجاري، كتجربة جديدة في المنطقة 
لهذه الســينما التي تقدم تشكيلة من الشاشات 
وســينيبولس  األبعــاد  رباعيــة  مثــل  الجديــدة 

جونيور المخصصة للصغار.
وتعتيــر “ســينيبولس”، رابــع أكبــر شــركة لــدور 
فــي  ســينما  دار  وأكبــر  العالــم  فــي  الســينما 
عالميــة  معاييــر  وتقــدم  الالتينيــة،  أميــركا 
وتتضمــن  تكنولوجًيــا،  المتقدمــة  بمســارحها 
الدرجــة الفاخــرة والممتــازة وماكــرو إكــس إي 
والتكنولوجيــا ذات األبعــاد الرباعيــة وقاعــات 
“للصغار وانطلقت في اإلمارات وُعمان وحاليا 

في البحرين.
ووقعت ســينيبولس العالمية اتفاقية مشتركة 
دور  وتشــغيل  لبنــاء  الطايــر،  مجموعــة  مــع 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  بــدول  الســينما 
مــع  والطايــر  ســينيبولس  تعاونــت  وأيضــا 
وحصــل  الســعودية،  فــي  الحكيــر  مجموعــة 
ترخيــص  علــى  أخيــرا  المشــترك  المشــروع 
لتشغيل دور السينما من الهيئة العامة لإلعالم 

المرئــي والمســموع فــي الســعودية، ويخطــط 
حاليــا لتطويــر دور العرض الســينمائي في 15 

مدينة رئيسة في جميع أنحاء السعودية. 
وفــي تصريحات ســابقة للشــركة قــال خافيير 

ســينيبولس  فــي  العــام  المديــر  ســوتومايور، 
فــي الشــرق األوســط وآســيا “ســعداء بدخــول 
الســوق الخليجية عن طريق شريكنا اإلقليمي 
“مجموعــة الطايــر”، كمــا أننــا على ثقــة بقدرتنا 
والتجــارب  الخدمــات  أفضــل  تقديــم  علــى 
هــذا  خــالل  مــن  المســتقبل  فــي  لعمالئنــا 
المشــروع، ويشــرفنا أن نتعــاون مــع مجموعــة 
“الحكير” الســعودية، التي تشــاركنا مهمتنا في 

تقديم أفضل الخدمات والتجارب لضيوفنا”.
ومــن جانبه قــال نائب رئيــس مجموعة الطاير 
حميــد أحمــد الطايــر “يســعدنا أن نتعــاون مــع 
)ســينيبولس(، ويسرنا أن نصبح شريكا إقليميا 
يوفــر الخدمــات الترفيهية بمعاييــر عالمية في 

جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي”.
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لســت هنــا في صدد اســتعراض تاريــخ دخول التلفزيون في منطقــة الخليج العربي، ولكني 
أجد نفســي وقبل الخوض في تقريرنا التالي أســتحضر ما كتبه المؤرخ والكاتب البحريني 
الصديــق الراحــل خالــد البســام في كتابــه الجميل “تلــك األيام”. يقــول البســام “انتهى العام 
1953 بامتالك محمود شكيب وحسين يتيم وأحمد فخرو وغيرهم جهاز فيلبس التلفزيوني 

17 بوصة عندما اشتروه بـ 950 روبية”. 

إلــى  حاجــة  فــي  كانــت  “أرامكــو  ويضيــف 
مشــروع إليجــاد نوع مــن الترفيــه والتثقيف 
الســعودية،  فــي  الشــرقية  المنطقــة  ألبنــاء 
فتبــارك الجهات المســؤولة الخطــوة وتعطي 
أرامكو الضوء األخضر إلنشــاء محطة، وفي 
الحــال تعلــن الشــركة لموظفيهــا العــرب أنهــا 
ترغــب في توظيف بعضهم ليعملوا في مهام 

التحرير والترجمة والتقديم والتصوير”.
وبهذه المجموعــة الصغيرة تبدأ المحطة بث 
برامجهــا فــي يــوم غيــر عــادي، 16 ديســمبر 
العــام 1956. ويتحــدث المذيــع العربــي فــي 
الســاعات الثــالث اليوميــة ليقــول للجمهــور 
القليــل: هنــا تلفزيــون “أرامكــو” مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية، ثــم تــزداد ســاعات البــث 
إلى 7 ساعات ليحتاج التلفزيون إلى األفالم 
المدبلجــة  والغربيــة  العربيــة  والمسلســالت 
ومــن المسلســالت كمــا يذكرها البســام “بيري 
ميســون”، “الفــارس المغوار”، “والــت ديزني”، 
“بــن  فيــوري”،  “الحصــان  الســي”،  “الكلــب 
كيــس”، وغيرهــا. وكانــت اإلحصــاءات تؤكد 
وجــود أكثــر مــن 6 آالف جهــاز بالعــام 1964 

في البحرين.
عمومــا، تلك كانــت إحدى قصــص التلفزيون 
فــي البحرين، ولكن علــى مر األجيال اختلف 
الحــال وأصبــح لــكل زمــان برامــج ومذيعون 
حــق  أعرفــه  والــذي  ومسلســالت،  وأفــالم 

هــو  وأنــا طفــل  بنفســي  المعرفــة وعايشــته 
انتهــاء برامــج تلفزيــون البحريــن فــي تمــام 
بموجــز  الختــام  ويكــون  ليــال،   11 الســاعة 
العربيــة  اإلمــارات  تلفزيــون  أمــا  األنبــاء، 
المتحــدة فكان يختتــم برامجه بفيلم أجنبي 
في الســاعة 10 ليال، وتلفزيون أرامكو القناة 
3 يختتم بفيلم الســهرة في تمام الســاعة 10 
ليــال، وتلفزيــون الســعودية القنــاة 2 ببرنامج 
الســاعة  عنــد  اإلرســال  نهايــة  ثــم  إســالمي 
كانــت  الخليــج  تلفزيونــات  وكل  ليــال،   11
تفتتــح برامجهــا فــي أوقــات متفاوتــة فــي 
ذلــك الزمــن، فتلفزيــون البحريــن، القنــاة 55، 
كانــت تبدأ الســاعة 5 مســاء بالقــرآن الكريم، 
وتلفزيون اإلمارات في تمام الساعة 3 عصرا 
بالقــرآن الكريــم ومن ثــم الرســوم المتحركة، 

والتلفزيــون الســعودي فــي تمــام الســاعة 6 
مســاء بالقرآن الكريم ثم بالرسوم المتحركة، 

وأرامكو الساعة 4 عصرا. 
الخليــج  تلفزيونــات  فــي  المالحــظ  ومــن 
وأنــا أتحــدث عــن فتــرة الســبعينات وبدايــة 
الثمانينات أنها كانت تبدأ ببث برامج الرسوم 
المتحركــة ثــم تتنــوع البرامــج، وهــي عــادة 
كانــت تلبــي كل األذواق، وفــي فتــرة إرســال 

تعتبــر قصيــرة جــدا آنــذاك، مثــل المصارعــة 
المــرور،  عــن  ونــدوة  واألخبــار،  الحــرة، 
ومسلســل عربي، ومسلســل أجنبي، وبرنامج 
لألســرة وبرنامــج علمــي، ومبــاراة كــرة قدم، 
واســتعراض برامج المســاء والســهرة، وأكثر 
مــا كان يجذبنــا المسلســالت األجنبيــة التــي 
كانــت تعرضهــا قنــاة أرامكــو، والمسلســالت 
الكويتية التي كان يعرضها تلفزيون الكويت 

مثــل “ابــن الحطــاب”، “الحدبــاء”، و “شــحفان 
تلفزيــون  علــى  يعــرض  كان  الــذي  القطــو” 

اإلمارات.
أمــا نشــرات األخبــار فــكان لهــا وقــع خــاص 
ليــس عنــد الشــباب وإنمــا عنــد الكبــار، فالكل 
هــذا  التلفزيــون  جعبــة  فــي  مــاذا  يترقــب 
المســاء مــن أخبــار بمــا فيها حــاالت الطقس، 
والتــي كانــت تقــدم بطريقــة متواضعــة فــي 

ذلــك الوقــت، مجــرد خريطــة ملصقــة علــى 
الجــدار ويقــف المذيــع أمامهــا بعصــا صغيرة 
ويؤشــر على المناطــق والمدن. ومن الثوابت 
مزهريــة  وجــود  األســتوديوهات  كل  فــي 
باســتثناء  المذيــع،  وراء  طبيعــي  ومنظــر 
نشــرات األخبــار. ولعــل أبــرز برنامــج دينــي 
عرفنــاه هــو “على مائــدة اإلفطــار”، الذي كان 
يقدمــه الشــيخ علــي الطنطــاوي )رحمه هللا(، 
وبرنامج المســابقات األلمانــي “تيلي ماتش”، 
والمسلســل البــدوي “وضحــى وبــن عجــالن”، 

وأيضا المسلسل الخالد “رأس غليص”. 
وذوقــه،  برامجــه  جيــل  لــكل  ذكــرت،  وكمــا 
فجيــل اليــوم يختلــف تماما عــن جيلنا، ففي 
ذلــك الزمــن الرائع لم يكن هناك شــيء اســمه 
“ســتاليت” أو فضائيــات، إنما تلفزيون صغير 
و “أريل” من معدن مثبت فوق الســطح، وإذا 
هبت نســمة هــواء “تشــوش الجــو واختربت 

السهرة”.

نشرة أخبار تلفزيون البحرين العام 1994

تلفزيونات زمان... إرسال محدود وبرامج تلبي كل األذواق
ــي األســــتــــوديــــوهــــات ــ ــة ومـــنـــظـــر طـــبـــيـــعـــي فـ ــ ــري ــ ــزه ــ الــــثــــوابــــت م

طارق البحار

أسامة الماجد
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طرزان الجديد.. دببة تحمي طفال تاه في الغابة
الطبيعة قد ال تكون قاسية ويمكن أن تكون 
رحيمة باإلنســان، ويبدو أن قصة طرزان لم 

تأت من فراغ.
طفــل في الثالثة من عمره اضطر للبقاء في 
الغابــة علــى مــدى يوميــن فــي ظــل درجات 
حرارة منخفضة وصلت إلى ما دون الصفر، 

ولم يكن بقاؤه ممكنا لوال الدببة.
ووفقا لشرطة مقاطعة كرافين في كارولينا 
كاســي  الطفــل  الطفــل  وأســرة  الشــمالية، 
إن  عليــه  العثــور  عنــد  أكــد  فقــد  هاثــوي، 
“أصدقائي الدببة ساعدوني طوال الوقت”.

وكان كاســي فقــد الثالثــاء الماضــي، عندمــا 
كان مــع أســرته فــي زيــارة لجدتــه، وبــدأت 
عملية البحث واإلنقاذ التي توقفت؛ بســبب 
الظــروف الجويــة الســيئة للغايــة وفقــا لمــا 

ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.
الطفــل  التقريــر الصحافــي، فقــد  وبحســب 
كاســي فــي غابــات كارولينا الشــمالية، وهي 
موئــل للدببــة الســوداء، التي غالبــا ما تكون 
شرســة مــع الدخــالء فــي مناطــق وجودهــا 

وانتشارها.

تشــيب  كرافيــن،  مقاطعــة  شــريف  ويصــر 
هيــوز، علــى أن الطفــل أبلغهــم بأنــه كان مــع 

أصدقائه الدببة في الغابة”.
الزعم نفسه كررته عمة الطفل برينا هاثوي، 
وكتــب علــى صفحتهــا في فيســبوك إن هللا 
أرسل لها صديقا ليحافظ على سالمته.. إن 

هللا رحيم”.
وقــال هيــوز إن المعلومات حول كاســي أنه 

كان يلعــب مــع طفليــن آخرين فــي الحديقة 
لــم يعــد إلــى  الخلفيــة لمنــزل جدتــه، لكنــه 

المنزل مع الطفلين اآلخرين.
وبرغــم الطقــس البــارد ومعرفــة أن الطفــل 
تحميــه  مالئمــة  مالبــس  يرتــدي  يكــن  لــم 
وتقيــه من البرد، بــدأت عمليات البحث عنه 
باســتخدام المروحيــات وطائــرات الــدرون 

وفرق اإلنقاذ إضافة إلى المتطوعين.

بدأ العمال في الدنمارك تشــييد حاجز 
70 كيلومتــرا، بطــول الحــدود  طولــه 
مــع ألمانيــا؛ لهدف غريــب وربما يكون 

فريدا من نوعه.
الــذي  الفــوالذي،  الحاجــز  وحظــي 
بموافقــة  متــر،   1.5 ارتفاعــه  يبلــغ 
نــواب البرلمــان الدنماركــي فــي يونيو 
الماضــي. وتهــدف الدنمــارك مــن هــذا 
الخنازيــر  تســلل  وقــف  إلــى  الحاجــز 
منــع  أجــل  مــن  الحــدود؛  عبــر  البريــة 
انتشار حمى الخنازير اإلفريقية، التي 
يمكــن أن تهدد صناعة لحوم الخنازير 

عالية القيمة في الدنمارك.

وكانت الحكومة الدنماركية  «
قد حذرت من أن صادرات لحم 

الخنازير الدنماركية إلى دول غير 
أعضاء في االتحاد األوروبي - 

والتي تبلغ قيمتها 11 مليار كرونة 
)1.6 مليار دوالر( سنويا - يمكن أن 

تتأثر بالمرض، وفقا ألسوشيتد 
برس.

سياج فوالذي 
بطول حدود 

الدنمارك وألمانيا
لــم تتوانــى امــرأة فــي البحث لمــدة 12 عاما 
عــن خاتمهــا المفضــل بعد أن أضاعتــه، لتعثر 
عليــه أخيــرا بطريقة غريبة جــدا، وفي مكان 

“ال يخطر على البال”.
وكانــت خبيــرة التجميــل أبيغيل تومبســون، 
فــي  يوركشــاير  ويســت  منطقــة  مــن  وهــي 
بريطانيــا، قــد فقدت الخاتم الــذي قدمته لها 

والدتها في عيد ميالدها الثامن.
وذكــرت وســائل إعــالم بريطانيــة أن الشــابة 
البالغــة مــن العمــر 20 عامــا، الحظــت خــروج 

شيء من أنفها بعد أن انتابتها “نوبة عطس” 
شــديدة وهــي فــي منزلها، ليتضــح الحقا أنه 

الخاتم الذي فقدته العام 2007.
واكتشــفت تومبســون الخاتــم فــي المخــاط 
ذكــرت  مــا  وفــق  أنفهــا،  مــن  خــرج  الــذي 
صحــف “ديلــي ميــل” و “ذي صــن” و “ميرور” 

البريطانية.
وأشارت إلى أنها الحقا استنتجت أن الخاتم 
ربمــا علــق في أنفها “بينمــا كانت تنظف أنفها 

بإصبعها”.

أعربــت  الكلمــات  بهــذه  يتيمــة”..  أعــد  “لــم 
امــرأة فــي الثمانين مــن عمرها عن ســعادتها 
لــدى عثورهــا علــى والدتها، بعــد رحلة بحث 

استمرت نحو 60 عاما.
عــن  البحــث  فــي  ماكيــن  إيليــن  واســتمرت 
والدتهــا البيولوجيــة طوال 61 ســنة؛ لتنجح 
فــي العثــور عليهــا حيــة وهــي تبلــغ الـــ 103 
أعــوام. ولــم تعثــر ماكين على أمهــا فقط، بل 
يبلغــان  شــقيقين  لديهــا  أن  أيضــا  اكتشــفت 

مــن العمــر حوالــي 70 عامــا. وكانــت ماكيــن 
تســعى للعثــور علــى أقاربهــا في الــدم؛ “ألنها 
باتت تشــعر بالوحدة”، كما رغبت في معرفة 
تاريخهــا الطبــي بحيــث يمكنهــا تحديــد أي 

مشكالت طبية محتملة البنتيها.
وراثــة  بعالــم  اســتعانت  ذلــك،  ولتحقيــق 
وجينــات، ونجحــت أخيــرا فــي العثــور علــى 
والدتهــا بعد إجــراء اختبار الحمــض النووي، 

بحسب صحيفة “ميترو” البريطانية.

عطست فأخرجت خاتما فقدته قبل 12 عاما

بعد بحث مضن.. وجدت أمها ذات الـ 103 أعوام

مهاجرة من هندوراس تداعب طفلها البالغ من العمر 4 أشهر أثناء انتظارها بجانب 
الطريق من ينقلها من مدينة تييرا بالنكا المكسيكية إلى الواليات المتحدة )رويترز(

أثارت تشــكيلة من األزياء الرجالية والنســائية، التي تصنع في العاصمة 
العاصمــة الكوريــة الشــمالية بيونــغ يانــغ، حملة من الســخرية على مواقع 
التواصــل االجتماعــي، بعــد أن تضمنــت مجموعــة مــن المالبــس القابلــة 

لألكل.
ووصــف مركــز أبحاث “كيم” لألزياء في بيونغ يانغ، األزياء بأنها “مثالية” 
لممارســي النشــاطات الخارجية كالتســلق مثال، حسب ما ذكرت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية.
وضــم “كتالوغ” األزياء التــي ابتكرها المركز التابع لوزارة المواد الغذائية 
واالحتياجات اليومية الكورية الشــمالية، تشــكيلة مالبس نسائية ضمت 
سترات “شانيل” مقلدة، وحقائب “غوتشي” مزيفة بأسعار رخيصة، فضال 
عن ســترات رجالية “قابلة لألكل”. وأوضح المركز، بحســب الصحيفة، أن 
تلــك األزيــاء القابلــة لألكل صنعــت من “الفالنيــت الصناعــي” المكّون من 
البروتينات واألحماض األمينية والمغنسيوم والكالسيوم والحديد، وهي 
قابلة لألكل وقت الجوع، دون ذكر تفاصيل حول كيفية تناول السترات 

أو تحللها في الجسم مثال.

مالبس مضادة للجوع

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

األولوية للبحرينيين

جاء خبر إقرار مجلس الشــورى 
للبحرينييــن  التوظيــف  أولويــة 
بيــن  الصحيــة  بالمؤسســات 
تفاعــال  األعلــى  المنشــورات 
“البــالد” خــالل  إنســتغرام  علــى 
es�  اليوميــن الماضييــن. وقــال

sajassim@ إن هــذا القــرار كان 
يجــب اتخــاذه منــذ زمــن بعيــد، 
القانــون  أال يقتصــر  إلــى  داعيــا 
علــى المراكــز الصحية بل جميع 
القطاعات الحكومية والخاصة.

مــع اقتراب موعد عرض المتحف الوطني 
المصريــة،  اآلثــار  مــن  لعــدد  االســكتلندي 
أبرزهــا “حجــر خوفــو”، بدأت مصــر تحركا 
أدلــة  بتقديــم  المتحــف  بمطالبــة  رســميا 
إليــه  “وصلــت  األثريــة  القطــع  أن  تثبــت 
كشــفت  مــا  بحســب  قانونيــة”،  بطريقــة 

صحيفة “تايمز” البريطانية، االثنين.
ومن المقرر أن يعرض المتحف في فبراير 
المقبل، اآلثار المصرية المميزة، ومن بينها 
“حجــر خوفــو” الــذي يقــدر عمــره بـــ4500 

عام، وُأخذ من الهرم الكبير في الجيزة.
ووصــل الحجر األثري إلى اســكتلندا العام 
1872 عــن طريق عالم الفلك ورجل الدين 

تشارلز بيازي سميث.
وإلــى جانــب الحجــر، ســيتضمن معــرض 
“إعــادة اكتشــاف مصــر القديمــة”، عــرض 
ملكــة مصريــة  إلــى  يعــود  ذهبــي  تابــوت 
مجهولــة الهويــة، إلــى جانــب تمثــال ألبــو 

الهول عثر عليه في القرن 16.

كانــوا  برتغاليــون  آثــار  علمــاء  اكتشــف 
ينقبــون قرب أحد أشــهر مطاعــم العاصمة 
لشبونة مقبرة رومانية كبيرة تضم هياكل 
عظمية تعود إلى ألفي عام، وآثارا أخرى.

المقبــرة  اكتشــاف  بــأن  رويتــرز  وأفــادت 
“ســوالر  معطــم  مــالك  قــرر  أن  بعــد  تــم 
الــذي  دوسبريســونتوس” توســيعه، وهــو 
لشــبونة  مركــز  فــي   1974 العــام  تأســس 
التاريخــي. ومــن أجــل اســتخراج موافقة 
المدينــة  التوســعة، طلبــت ســلطات  علــى 
مــن فريــق مــن علماء اآلثــار القيام بمســح 
للمنطقة. وقال عالم اآلثار نونو نيتو، الذي 
يعمل بشــركة نيوبيكا التي نفذت التنقيب 
علــى عمــق نحــو 6 أمتــار “مــا عثرنــا عليــه 
كان مفاجــأة كبيرة.. مســتوى الحفظ رائع 

ومجموعة اآلثار خرافية”.
وتبيــن أن المقبــرة تضــم 25 هيكال عظميا 
و35 قطعــة من الرفــات المحروقة، وقطعا 
مــن الفخــار وعمــالت كانــت تســتخدم في 

مراسم الدفن.

“حجر خوفو” في 
قلب خالف بين 
مصر واسكتلندا

اكتشاف مقبرة 
رومانية قرب أشهر 

مطاعم لشبونة
يســتقبل مســرح البحريــن الوطنــي محبي 
فــي  األصيــل  الشــرقي  والغنــاء  الطــرب 
أمسيٍة مميزة بعنوان “تحية لفنانات الزمن 
الجميــل”، مــع الفنانــة غــادة شــبير والفنانة 
مي فاروق، وذلك مساء الخميس الموافق 
31 يناير 2019. وتباع التذاكر في محالت 
فيرجــن ميغــا ســتور بمجمــع ســتي ســنتر 
البحريــن، أو من خالل الموقــع اإللكتروني 

للمحالت.
وتســتحضر األمســية مجموعــة مــن أجمل 
أعمــال فنانات الوطن العربي، من ضمنهن: 
أم كلثــوم، ليلــى مــراد، وفيــروز، إذ تــؤدي 
الفنانة غادة شبير عدًدا من أشهر األغنيات 
مــي  الفنانــة  تقــّدم  كمــا  الخالــدة،  العربيــة 
فــاروق أغنيــات لها وقع خاص على محبي 

اللون الطربي األصيل.

“تحية لفنانات الزمن الجميل” على المسرح الوطني

احتل فيلم اإلثارة والرعب )غالس( صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية 
في مطلع األسبوع، وذلك لألسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 19.1 

مليون دوالر. والفيلم بطولة بروس ويلز وصمويل جاكسون وجيمس مكافوي 
وأنيا تيلور، ومن إخراج إم نايت شياماالن. وحافظ   الفيلم الكوميدي “أبسايد” 

)رأسا على عقب( على المركز الثاني الذي احتله األسبوع الماضي بإيرادات بلغت 
12.2 مليون دوالر. واحتل فيلم الحركة والمغامرة “أكوا مان” )الرجل المائي( 

المركز الثالث بإيرادات 7.4 مليون دوالر.
تم تصميم هذه األمسية من قبل رمزي أبو رضوان وآالن ويبر لتكون أمسية حالمة، تصطحب 
الجمهور في رحلة إلى الزمن الجميل، في الفترة من عشرينات وحتى ستينات القرن الماضي.

البالغ عن فقدان الطفل كاسي
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