سمو رئيس الوزراء يغمر المواطنين باالهتمام
سعيد محمد
غمــرت توجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي

مواطن :أمر سموه بوحدة
سكنية بديلة جعلني أبكي

األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة عائلــة المواطن محمد
علــي بطــي ،البالــغ مــن العمــر  ،57بالطمأنينــة والســعادة،

سمو رئيس الوزراء

“األهلي المتحد” يحصد “النخبة للعمليات”

وذلــك بعد صدور توجيهات ســموه بتوفير وحدة ســكنية

وعبر المواطن محمد علي عن امتنانه وعائلته وسرورهم

ضمــن المشــاريع اإلســكانية بمحافظة المحــرق إثر تعرض

الكبيــر لتوجيهــات ســمو رئيس الوزراء ،مبينًــا أن المكالمة

المنامة  -األهلي المتحد

منــزل العائلــة لحريــق التهــم كل محتويــات المنزل مســاء

التــي تلقاهــا مــن أحــد المســؤولين ناقــا خاللهــا اطمئنــان

الســبت  9فبرايــر الجــاري في البســيتين ،فــي إطار حرص

ودعم ومشــاعر ســموه جعلته “يبكي” ،وأن هذا األمر ليس

حــاز البنــك األهلي المتحد جائزة “النخبة لتميــز جودة العمليات” للعام ،2018

ســموه للتخفيف عــن كاهل المواطنين وتلبيــة متطلباتهم

بالغريــب علــى ســموه الــذي عهدنــاه بمواقفــه الكريمــة مع

معــدالت الدقــة والكفــاءة وتفــي بأكثــر المعاييــر صرامــة فــي مجــال عمليات

واالهتمام بأحوالهم.

المواطنين دائمً ا في كل ظروفهم.

()07

التــي يمنحهــا مصــرف “جيــه بــي مورجان تشــيس” للبنــوك التي تحقــق أعلى

()11

المدفوعات الدولية والتحويالت المالية بالدوالر.
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نعتز بالشراكة الوثيقة مع أميركا

العاهــل يؤكــد الحــرص علــى تطويــر التعــاون العســكري

المنامة  -بنا

اســتقبل عاهــل البــاد القائــد األعلــى صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،
بحضور القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير
الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة ،فــي
األميركية الفريق أول جوزيف فوتيل؛ بمناســبة
زيارتــه المملكــة .ورحــب عاهــل البــاد بقائــد

تابــع البرلمــان العربــي ،باســتياء

بالنظــم القانونيــة والقضائيــة فــي

واســتنكار شــديدين ،مــا تناولته بعض

الــدول العربيــة ،مــن خــال االعتمــاد

البيانــات الصــادرة عــن بعــض الهيئات

علــى مصــادر مضللــة ومعلومــات

والمنظمــات الدوليــة ،خصوصا مكتب

مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات

األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان،

الدســتورية التنفيذيــة والتشــريعية

والبرلمــان

فــي الدول العربية ،وأن هذا األســلوب

األوروبــي ،ومنظمــة العفــو الدوليــة،

المعتاد الذي تتبعه هذه المنظمات ينم

ومنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش،

عن االستهداف وســوء النية والسلوك

األحــكام

الممنهــج ضــد عدد من الــدول العربية،
ً
تدخــا ســافرًا وغيــر
وهــو مــا يعــد

البحريــن ،ودولــة اإلمــارات العربيــة

مقبــول فــي أعمــال القضــاء المســتقل

المتحدة .وأكد البرلمان العربي التالي:
أن هــذا التناول هــو اتباع لنفس النهج

ً
صريحــا بضمانــات اســتقالل
ومساســا
ً

القضاء المنصوص عليها في الدستور

المعتاد من ذات األشــخاص بالتشكيك

والتشــريع الوطنــي ،وفــي المواثيــق

فــي أحــكام صادرة عن القضــاء تتعلق

الدولية كافة.

األوروبــي،

والتعليــق

علــى

القضائيــة فــي إحــدى القضايــا بمملكة

اعتــزاز مملكــة البحريــن بعالقاتهــا التاريخيــة
القويــة والشــراكة التاريخيــة الوثيقــة التــي
تجمعها مع الواليات المتحدة األميركية ،مشي ًدا
جاللتــه بالتقــدم المســتمر الــذي تشــهده هــذه
العالقــات فــي جميع المجــاالت في ظل الحرص
المتبــادل علــى تطويرهــا ،خصوصا علــى صعيد

7.5

القاهرة  -البرلمان العربي

بالنقــد

القيــادة المركزيــة األميركيــة ،معربًــا جاللته عن

مليون دينار

التدخل بالقضاء البحريني

واالتحــاد

قصــر الصافريــة أمــس ،قائــد القيــادة المركزيــة

التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

البرلمان العربي يستنكر

()٠٢

()٠٨

جاللة الملك لدى استقباله قائد القيادة المركزية األميركية

أربـاح األسـواق الـحـرة للـعـام 2018

البحرين رياضية

المنامة  -االسواق الحرة

أفــاد رئيــس مجلــس إدارة شــركة مجمــع البحرين لألســواق الحــرة فاروق
المؤيــد بــأن الشــركة حققــت صافــي أرباح قــدره  7.5مليون دينــار للنتائج
الماليــة العــام  2018مقارنــة بأربــاح العــام الســابق ،والتــي كانــت قــد بلغت
 7.1مليــون دينــار ،مما يشــكل ارتفاعا فــي األرباح قــدره  378.3ألف دينار
وبنســبة % 5.3؛ بســبب ارتفــاع المبيعات .وبين المؤيــد أن النتائج المالية
للعام  2018شــهدت ارتفاعا في المبيعات اإلجمالية بنســبة  % 13.8لتبلغ
فاروق المؤيد

عبدالله بوهندي

ميزانية “التحفيظ” محفوظة

02

 36.4مليون دينار مقارنة بمبيعات العام السابق.

» »قال وكيل الشؤون اإلسالمية بوزارة
العدل والشؤون االسالمية واألوقاف
فريد المفتاح إن ما تم تداوله عن
تخفيض ميزانية مراكز تحفيظ
القرآن الكريم غير دقيق ،فقد قامت
الوزارة ولمدة عقود على رعاية هذه
المراكز ووضع القواعد التنظيمية.

أرباح “دلمون للدواجن”

10

» »حققت شركة دلمون للدواجن
صافي ربح من عملياتها
اإلنتاجية واالستثمارات
واإليرادات األخرى بنحو 391.4
ألف دينار لسنة  2018مقارنة
بصافي خسارة بنحو  317.6ألف
دينار في .2017

()١١

حرب ضد ايران

14

()٢٠ - ١٨

» »قال السيناتور الديمقراطي
األميركي كريس ميرفي ،أمس
الثالثاء ،إن مستشار األمن القومي
جون بولتون يمهد الطريق لحرب
ضد إيران .ولفت ميرفي إلى أن
“بولتون يقول إن إيران تسعى
المتالك أسلحة نووية”.

“الفالنتاين” حول العالم

22

» »يحتفل العالم غدا األربعاء 14
فبراير بعيد الحب “الفالنتاين”،
إذ يتبادل العشاق الهدايا والورود
والمفاجآت .ورغم أن البعض
ال يحبذون حصر الحب في
إطار يوم واحد ،إال أنه يبقى لـ
“الفالنتاين” نكهة مميزة.

تتويج أبطال الطاولة

17

» »توجت عضو
المجلس األعلى
للشباب والرياضة
عضو اللجنة
األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة ،أبطال فئة الناشئين
بعد إسدال الستار على منافسات “دولية الطاولة”.

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو

ميزانية مراكز
التحفيظ لم تتغير
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المنامة  -بنا

قــــال وك ــي ــل الـ ــشـ ــؤون اإلســامــيــة

بــوزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقـــاف فريد المفتاح إن مــا تم

تداوله عن تخفيض ميزانية مراكز
تحفيظ الــقــرآن الكريم غير دقيق،
إذ قامت الــوزارة ولمدة عقود على

رعاية هذه المراكز ووضع القواعد

التنظيمية لها ومنح مكافآت لجميع

المعلمين والمشرفين بــهــا ،وكذلك
تنظيم المسابقات القرآنية المحلية

جاللة الملك لدى استقباله قائد القيادة المركزية األميركية

ومــكــافــأة الــفــائــزيــن فــيــهــا وتــرتــيــب

مــشــاركــات ف ــي مــســابــقــات الــقــرآن

الكريم الدولية ومكافأة الفائزين

فيها أيضا ،بميزانية تصل إلى قرابة
المليوني دينار سنويا.

األربعاء
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نعتز بعالقاتنا القوية مع أميركا

جاللة الملك يشــيد بجهود الفريق فوتيل في تطوير التعاون

القائد العام يقيم مأدبة عشاء

على شرف قائد القيادة المركزية
الرفاع  -قوة الدفاع

أقــام القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن

بعمــق العالقــات الوطيــدة والتاريخيــة

المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمد

القائمــة بيــن البلدين الصديقيــن ،كما تم

آل خليفــة مســاء أمــس ،مأدبــة عشــاء

اســتعراض عالقــات التعــاون والصداقة

في مجلســه بالرفاع الغربي على شــرف

القائمــة بين مملكــة البحريــن والواليات

قائــد القيادة المركزية األميركية الفريق

المتحــدة األميركيــة وســبل تعزيزهــا

أول جوزيــف فوتيل والوفد المرافق له؛

ومــا تشــهده مــن تطــور علــى مختلــف

بحضــور القائــد العــام لقوة دفــاع البحرين

بمناســبة زيارتــه البــاد ،بحضــور وزيــر

األصعــدة ،خصوصــا مــا يتعلــق منهــا

المشــير الركن الشــيخ خليفة بــن أحمد آل

شــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن

بالتنســيق العســكري والتعــاون الدفاعي

خليفــة ،فــي قصــر الصافريــة أمــس ،قائــد

حســن النعيمــي ،ورئيــس هيئــة األركان

بين البلدين الصديقين.

الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

حضر مأدبة العشــاء وكيل وزارة الدفاع

وبهذه المناســبة ،رحب القائد العام لقوة

اللــواء الركن الشــيخ أحمد بن محمد آل

دفــاع البحريــن ،بقائــد القيــادة المركزية

خليفــة ،وعدد من كبار ضباط قوة دفاع

األميركيــة والوفــد المرافــق لــه ،مشــي ًدا

البحرين.

المنامة  -بنا

استقبل عاهل البالد القائد األعلى صاحب
الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة،

القيــادة المركزيــة األميركيــة الفريــق أول
جوزيف فوتيل؛ بمناسبة زيارته المملكة.
ورحب عاهل البالد بقائد القيادة المركزية
األميركيــة ،وأعــرب عــن اعتــزاز مملكــة
البحريــن بعالقاتهــا التاريخيــة القويــة
والشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمعها

مــع الواليات المتحدة األميركية ،والمبنية

اإلقليمــي والعالمــي ،معربًــا عــن تقديــره

لهــذا التعــاون التاريخي الوثيق ،معربًا عن

منــذ عقــود طويلــة علــى الثقــة واالحترام

لجهــود الفريــق أول جوزيــف فوتيــل فــي

اعتزازه بهذه العالقات والتعاون المشترك

المتبــادل والتنســيق المشــترك بمــا يحقــق

تعزيــز التعــاون البحرينــي األميركــي فــي

وأثنــى علــى دعــم البحريــن ومســاهمتها

مصالــح البلديــن والشــعبين الصديقيــن،

المياديــن العســكرية والدفاعيــة وحرصــه

المهمــة فــي حفــظ األمــن واالســتقرار في

متمنيا
على تطــور هذا التعاون المشــترك،
ً

المنطقة والتنســيق المشــترك بيــن القوات

مشــي ًدا جاللتــه بالتقــدم المســتمر الــذي

المســلحة فــي البلدين الصديقيــن ،كما هنأ

تشهده هذه العالقات في جميع المجاالت

له دوام التوفيق والنجاح.

فــي ظل الحــرص المتبادل علــى تطويرها

ومــن جانبــه ،أعرب قائد القيــادة المركزية

جاللــة الملــك بنجــاح االنتخابــات األخيرة

خصوصــا على صعيد التنســيق العســكري

األميركيــة عــن شــكره وتقديــره لصاحــب

فــي البحريــن ومــا لقتــه مــن إقبــال كبيــر،

والتعاون الدفاعي.

الجاللة الملك على مقابلته والوفد المرافق

ونــوه جاللة الملك بأهمية الدور المحوري

لــه وعلــى جهــود جاللتــه لتعزيــز التعــاون

الــذي تضطلــع بــه اإلدارة األميركيــة فــي

المشــترك بين البلدين خصوصا في مجال

متمنيــا
البحريــن فــي مختلــف المجــاالت
ً
للبحريــن المزيــد مــن التقــدم تحــت قيادة

ترســيخ دعائم األمن واالســتقرار والسالم

التعاون العسكري ودعمه جاللته المستمر

جاللة الملك.

مشــي ًدا بالتطــور المســتمر الــذي تحققــه

فتح آفاق أرحب للتعاون مع روسيا بالمجال الفضائي

جــالــة الــمــلــك :نــقــدر دور الــرئــيــس بــوتــيــن فــي تــعــزيــز الــعــاقــات الثنائية

جاللة الملك يستقبل الرئيس العام للشركة الحكومية لشؤون الفضاء بروسيا االتحادية

مــن جانبــه ،عبــر رئيــس الشــركة الحكوميــة

المنامة  -بنا

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي قصــر الصافرية أمــس ،الرئيــس العام للشــركة
حاليا.
الحكومية لشؤون الفضاء بروسيا االتحادية ( ) ROSCOSMOSديمتري روغوزين ،الذي يزور البالد
ً
ورحــب صاحــب الجاللــة بروغوزين ،وأشــاد

األبحــاث الفضائية الســلمية واالســتفادة من

بمملكــة البحرين وجهودها في ســبيل تنمية

بعالقــات الصداقــة التاريخيــة الوثيقــة التي

الخبــرات الروســية المتطــورة علــى صعيــد
ً
تحقيقا للمصالح المشتركة.
علوم الفضاء

القــدرات الوطنيــة بمــا يخــدم توجهــات
المملكــة ويعــزز مكانتهــا فــي مجــال علــوم

مملكــة البحريــن لفتــح آفاق أرحــب للتعاون

ونــوه جاللتــه فــي هــذا الصــدد باإلنجــازات

الفضاء المختلفة ،مشــي ًدا بمستوى التنسيق

مــع روســيا االتحاديــة وخاصــة فــي مجــال

التــي حققتهــا الهيئة الوطنية لعلــوم الفضاء

المتقــدم فــي مجــال التدريــب إضافــة إلــى

تجمــع بين البلديــن الصديقين ،مؤكــ ًدا تطلع

مذكــرة التفاهــم التــي تؤطــر للتعــاون فيمــا

الروســية لشــؤون الفضــاء عــن شــكره

وتقديــره لجاللــة الملــك علــى مــا لقيــه مــن

حفــاوة وترحيــب ،وعلــى جهــود جاللتــه

بيــن الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء ووكالة
الفضاء الروسية.
كمــا أعــرب جاللتــه عــن تقديــره للــدور

فــي دعــم وتشــجيع التعــاون المشــترك مــع

المهــم الــذي يقــوم بــه الرئيــس فالديميــر
بوتيــن رئيــس روســيا االتحاديــة فــي تعزيز
وتطويــر العالقــات الثنائية الوطيــدة ،منو ًها

روســيا االتحادية على مختلف المســتويات،

بالنجاحــات الكبيــرة التــي حققتهــا روســيا
الصديقــة فــي مختلــف المياديــن خصوصــا
متمنيا جاللته لروســيا
في مجاالت الفضاء،
ً

والســيما فــي قطــاع الفضــاء واألبحــاث

وشــعبها الصديــق تحقيق المزيــد من التقدم
والتطور والرقي.

المتعلقة به

عطية يشيد بتصريحات سمو رئيس الوزراء

local@albiladpress.com

عـــدم منافســـة البحرينـــي فـــي رزقـــه رســـالة واضحـــة لجميـــع الجهـــات

المنامة  -بنا

تلقــى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة

ويشمل ذلك حتى بالتشريعات والقوانين.

بــن ســلمان آل خليفة برقية شــكر مــن رئيس مجلس إدارة

فنحــن اليــوم يــا صاحــب الســمو نحتاج إلــى التركيــز على

جمعيــة البحريــن للتدريب وتنميــة الموارد البشــرية أحمد

االســتثمار فــي المــوارد البشــرية الوطنيــة لمــا لهــا من دور

عطية هذا نصها:

بــارز فــي التنمية االقتصاديــة ،وإتاحة الفرصــة للبحريني؛
إلبــراز قدراتــه في ســوق العمل وذلك لــن يتم في ضوء ما

صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة

يحدث اآلن من اكتساح األجانب لسوق العمل ،ناهيك عن

حفظه هللا ورعاه رئيس الوزراء الموقر

توظيفهــم فــي قطاعــات العمل لمدة طويلــة ،وعدم وجود

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،

التشــريعات والقوانين التي تلزم المؤسسات على توظيف
وتدريب البحريني كما كان في السابق.

باألصالــة عن نفســي وبالنيابة عن زمالئــي أعضاء مجلس

البحريــن اليــوم وفــي ظــل األزمــة االقتصاديــة اإلقليميــة

إدارة جمعيــة البحريــن للتدريــب وتنميــة الموارد البشــرية

الحاليــة فــي حاجــة فعــا إلــى مقولــة ســموكم العظيمة “ال
أقبل منافسة البحريني في رزقه”.

وكافة منتسبي الجمعية نود أن نعرب لسموكم عن خالص
أمنياتنا لســموكم بدوام الصحة والعافية لمواصلة مســيرة

سمو رئيس الوزراء

ونــود أيضــا أن نشــيد بتصريــح ســموكم األخيــر لــدى

المفدى بالتحرك المستمر والسريع وفي الوقت المناسب.

الخير والعطاء.
اجتماعكم برئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين
وبالتحديــد العبارة “ال أقبل منافســة البحريني في رزقه “،
والتــي جاءت في وقتها المناســب كما اعتدنا من ســموكم

هــي رســالة واضحــة وصريحة لجميــع الجهات بــأن يكون

ويوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

البحرينــي هــو الخيار األول في ســوق العمــل ،والتوظيف،
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إبراهيم النهام

Û Ûيقودنــا تأييــد حكــم التمييــز الصــادر أخيــرا ،والــذي أدان وكيل مســاعد فــي وزارة
األشــغال وأحد المهندســين فيها بقضية مخالفات مالية تتعلق بتجديد مستشــفى
الملــك حمــد الجامعــي ،إلــى التوجه العام للدولــة ،بتتبع المفســدين ،والمتجاوزين،

ومحاسبتهم على أخطائهم ،وقصورهم.

Û Ûهــذا النهــج العــادل والقويــم ،هــو مــا تحتاجــه البحريــن اليــوم؛ لمواجهــة تعثراتهــا
الماليــة الخانقــة ،والتي أوصلتها لمســتويات حرجة مــن التدهور االقتصادي ،طال

نســأل هللا أن يديــم عليكــم الصحة والعافيــة وينير دربكم

صاحــب الســمو ،إن عــدم منافســة البحرينــي فــي رزقــه

حشرة “البق”
في الوزارات
والجهات
الحكومية

03

األربعاء

بوجعه المواطن والمقيم على حد سواء.

Û Ûوال يمكــن للدولــة أن تنجــح إصالحاتهــا االقتصاديــة إال بوجــود العزيمــة لمواجهة
التجــاوزات فــي الــوزارات والجهــات الحكوميــة ،والتــي تُ ســتنزف مواردهــا ممــن
هــم كحشــرة “البــق” ،التــي تعتــاش علــى دمــاء غيرهــا ،وضحيتهــا يعانــي المرض،

أحمد محمود عطية

رئيس مجلس اإلدارة

والشحوب ،والهزال.

Û Ûهذه المحاســبات التي ال يشــوبها المهادنة أو المحاباة ،تقودنا إلى المواطن نفســه،
وإلــى ثقتــه في السياســة العامة للدولة ،ومســاعيها ألن تجعلــه أولوية مثلى ،بكل
نواحي الحياة ،أساسها العدالة والمساواة ،وعدم التمييز ،أو التخاذل مع من تمتد

فعاليات مشتركة بـ “يوم البحرينية”

يده لمال غيره.

Û Ûوفــي الوقــت الذي بــدأ به مدققو ديوان الرقابة الماليــة واإلدارية عملهم الروتيني
المعتــاد؛ اســتعدادا إلصــدار التقريــر المقبــل ،يتأمــل المواطــن أن تحمــل صفحاته،
مؤشــرات نجاحات الدولة في تجفيف بؤر الفســاد ،ووقف ممارســات سرقة المال

العام ،واستغالل المنصب الوظيفي ،والتستر على أخطاء اآلخرين.

األنصـــاري أشـــادت بحـــرص الكليـــة علـــى تبنـــي مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

مرتفعات شارع ريا تمت بطلب
المجلس البلدي السابق

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

عقدت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري اجتماع عمل مع رئيس مجلس أمناء
كلية البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين” الشــيخ هشــام بن عبدالعزيز آل خليفة ،وذلك في مقر
المجلــس األعلــى للمــرأة بالرفاع ،حيث تمت مناقشــة خطة العمل القادمــة لتفعيل موضوع يوم
المــرأة البحرينيــة الــذي جــرى تخصيصه هــذا العام لالحتفاء بالمــرأة في مجــال “التعليم العالي

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

وعلوم المستقبل”.

عقبــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات

المرتفعات حفاظا على سالمة مستخدميه.

“البــاد” يــوم (الثالثــاء) الموافــق  5فبرايــر

بإزالــة عــدد مــن المرتفعــات ،فــإن الــوزارة

ورحبــت األنصــاري فــي مســتهل االجتمــاع

مشــاركة المرأة البحرينيــة في قطاعات العمل

بالشــيخ هشــام بــن عبدالعزيــز آل خليفــة،

وفرصهــا الواعــدة التــي ســتعتمد علــى علــوم

مشــيدة بحــرص كليــة البحريــن التقنيــة ومنذ

المســتقبل ســواء في مجال الطاقة المتجددة

نشــأتها علــى تبنــي مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن

أو التكنولوجيا المالية أو الحوســبة الســحابية

والتخطيــط العمرانــي على ما نشــر بصحيفة

جانب من االجتماع مع رئيس مجلس أمناء “بوليتكنك” البحرين

الجنسين ،وإنشاء لجنة تكافؤ الفرص ،وتهيئة

أو تقنيــات الــذكاء االصطناعــي عمومــا ،إلــى

التخــرج ذات العالقــة بموضــوع يــوم المــرأة

بنــت إبراهيــم آل خليفــة بتخصيــص يــوم

الفــرص أمام المــرأة لتتقلد المناصــب القيادية

جانــب مناقشــة التحضيــرات المبدئية لتنظيم

البحرينية إلبراز الكفاءات الشابة والعمل على

المــرأة البحرينيــة هــذا العام لالحتفــاء بالمرأة

واإلرشادية في الكلية.

النســخة األولــى من مســابقة “الهاكثــون” التي

تأميــن أوجــه االســتفادة منهــا علــى المســتوى

فــي مجــال التعليــم العالــي وعلوم المســتقبل،

كما أعربت األنصاري عن تطلع المجلس األعلى

ستخصص للمرأة البحرينية.

الوطني.

مشــددا على إيمان كلية البحرين التقنية بدور

علــى لســان مجلــس بلــدي المحــرق ،بشــأن
طلــب إزالــة مرتفعــات تخفيف الســرعة على

شــارع ريــا ،موضحــة بــأن إنشــاء المرتفعــات
على الشــارع المذكور جاءت بناءً على طلب

المجلس البلدي السابق وعدد من األهالي.

وبنــاءً علــى طلــب المجلــس البلــدي الحالــي

قامــت بدراســته مــع اللجنــة الفنيــة للمــرور،

وعليــه ســتقوم اللجنــة بزيــارة ميدانيــة مــع

المجلــس البلــدي للمنطقــة لدراســة الطلــب
وأخــذ الــرأي الفنــي علــى الموقــع؛ ليتنســى

البــت فــي ذلك ،موكــدة أنهــا لــن تدخــر جهدا

ونظــرا لزيــادة الحــوادث التــي وقعــت عليــه

فــي توفير متطلبات الســامة المرورية على

للمــرأة لتعزيز تعاونه مــع “بوليتكنك البحرين”

وأكــدت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمرأة

مــن جانبــه ،ثمــن الشــيخ هشــام بــن عبدالعزيز

المــرأة وأهميــة تعزيــز حضورهــا فــي مختلــف

فــي تنفيــذ عــدد مــن الفعاليــات المصاحبــة

حرص المجلس على التعاون مع كلية البحرين

آل خليفــة ،مبــادرة المجلــس األعلــى للمــرأة

المجــاالت ،ومســاندتها داخــل وخــارج الكليــة

العــام  ،2018حيــث إن الحــوادث المروريــة

ليــوم المــرأة البحرينيــة هــذا العام ،ومــن بينها

التقنيــة فــي مجــال البحــث العلمــي ،خصوصا

برئاســة قرينة العاهل رئيســة المجلس األعلى

ً
أنموذجــا رائــ ًدا فــي مياديــن العمــل
وجعلهــا

مؤشــرات أساســية للحاجة إلى رفع مستوى

معايير السالمة المتبعة.

عقــد ملتقــى علمــي يلقــي الضــوء علــى فرص

في مجال علوم المســتقبل ،واستثمار مشاريع

للمــرأة صاحبــة الســمو الملكي األميرة ســبيكة

النسائية.

الســامة المروريــة ،فقــد جــاءت توصيــة
اللجنــة المشــتركة حينهــا بإنشــاء تلــك

منـح دعيـج بن خليفـة جائـزة دوليـة

ساهم في بناء قدرات شركائه بالمؤسسات التي يعمل فيها

المنامة  -بنا

كرم وفد من الشــبكة اإلقليمية للمســؤولية االجتماعية برئاســة حســن كمال السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية الشيخ دعيج
بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين في مملكة البحرين -السفير الدولي للمسؤولية
المجتمعية -بالجائزة الدولية للتميز في مجال تمكين الشركاء للعام  ،2019والمقدمة من منظمة سوق األمم المتحدة العالمي
بالشراكة مع الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية.
ويأتــي اختيــار وتكريــم الشــيخ دعيــج بــن

خليفة بهذه الجائزة الدولية الرفيعة المستوى
لــدوره فــي تعزيــز وبنــاء قــدرات شــركائه في

المؤسســات العديــدة التــي يعمــل فيها ســواء
كان ذلــك فــي المؤسســة الوطنيــة لخدمــات

المعوقيــن ،أو الجمعيــة الخليجيــة لإلعاقــة،

أو الشــبكة االقليميــة للمســؤولية االجتماعية،
أو العديــد مــن المؤسســات المهتمــة بقطــاع

اإلعاقة.

وتــم اختيــار الفائزيــن بهــذه الجائــزة الدوليــة
مــن خــال رصــد دورهــم فــي تعزيــز قــدرات

شــركائهم في بيئــات العمــل المختلفة ،إضافة

إلى دورهم في تمكين مجتمعاتهم مهنيا.

تكريم الشيخ دعيج بن خليفة بالجائزة الدولية لتمكين الشركاء

للتميــز فــي مجــال تمكيــن الشــركاء ،هــي

العالمــي لألمــم المتحــدة ،كمــا تعــد منظمــة

بيــن منظمــة الســوق العالمــي لألمــم المتحــدة

المنظمــات الرائــدة في مجال تأهيــل وتمكين

وبمناســبة تكريــم الشــيخ دعيــج بــن خليفــة

جائــزة مهنيــة دوليــة تم اطالقها بالشــراكة ما

نســاهم فــي تكريــم قامــة مهنيــة وتطوعيــة

والشــبكة االقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة؛

آل خليفــة ،قــال حســن كمــال “يشــرفنا أن

عربيــة ودولية رائدة تحظــى باحترام ونقدير

الجميــع .فالشــيخ دعيج بن خليفــة آل خليفة

أهل لهذا التكريم”.

وحــول ماهيــة ومكانــة هــذه الجائــزة الدولية
الرفيعــة ،قــال حســن كمــال “الجائــزة الدوليــة

بهدف تســليط الضوء على أفضل الممارسات
فــي مجــال تمكيــن الشــركاء فــي المؤسســات

العربية وفق معايير األمم المتحدة”.

وقــد انضمــت الشــبكة االقليميــة للمســؤولية
االجتماعيــة إلــى عضويــة منظمــة الســوق

الســوق العالميــة لألمــم المتحــدة ،واحــدة من

شــركائها المهنييــن للعمــل مــع منظومــة األمم

المتحــدة ،حيــث تعــد منظمة الســوق العالمية
لألمــم المتحــدة المدخــل الهــام للمنظمــات

والهيئــات والشــركات العالميــة للتعــاون مــع
منظمــة األمــم المتحدة ووكاالتهــا وصناديقها

المتخصصة.

البحريـــن تنقــل خبراتهــا للمغــرب

فــــــي مـــكـــافـــحـــة االتــــــجــــــار بــــاألشــــخــــاص

المنامة  -بنا

شــاركت رئيــس مركــز حمايــة العمالــة
الوافــدة ،وأميــن ســر اللجنــة الوطنيــة
لمكافحــة اإلتجــار باالشــخاص شــيرين
الســاعاتي فــي ورشــة عمل دوليــة نظمها
مكتــب األمم المتحــدة المعنــي بالجريمة
والمخــدرات ،وبتمويــل مــن الحكومــة
األميركيــة ،وذلــك في العاصمــة المغربية
الربــاط في الفتــرة  11-12فبراير الجاري
.2019
وقدمت الســاعاتي كخبيــرة معتمدة لدى
األمــم المتحــدة ،تجربــة مملكــة البحريــن
فــي مكافحــة اإلتجــار باألشــخاص،
إضافــة إلى نقــل الخبــرات البحرينية في

اإلتجــار باإلشــخاص ،وحمايــة الضحايــا

للحكومة المغربية التي تعمل على إنشاء

مجال انشــاء نظام إحالــة وطني لحاالت

المحتمليــن ،وتقديــم المشــورة الفنيــة

نظام إحالة وطني مغربي.

فــي الســنوات الماضيــة وآخرهــا إحصائيــة

الطرق والشــوارع في مختلف المناطق وفق
أمــا بشــأن مشــروع تطويــر شــارع ريــا ،فقــد

ســبق وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشــروع
مرتبط بتوفير الميزانية الالزمة.
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سمو ولي العهد :ترسيخ األمن من أجل التنمية

فــــي لــــقــــاء مــــع وفــــــد مـــجـــلـــس ســـيـــاســـة الــــشــــرق األوســــــط

المنامة  -بنا

العالقات البحرينية األميركية ُأسسها راسخة

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أن مملكــة
البحرين قد أسهمت بدورها الفاعل نحو تأكيد
أهمية االستقرار واألمن على مستوى المنطقة
والعالــم مــن خــال مشــاركتها الدول الشــقيقة
والصديقــة الــرؤى واإلســتراتيجيات التــي
تعــزز مفهــوم األمــن؛ من أجــل التنميــة وأثرها
اإليجابي على الشعوب ،منوها في هذا الصدد
بالعالقــات التاريخيــة الوثيقــة القائمــة بيــن
مملكــة البحرين والواليات المتحدة األميركية

المنامة  -بنا

أكــد ولــي العهد نائــب القائد األعلى

القضيبيــة أمــس بحضــور رئيــس

النائــب األول لرئيــس مجلــس

هيئــة األركان الفريــق الركــن ذيــاب

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي

بــن صقــر النعيمــي ،بقائــد القيــادة

األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة

المركزيــة األميركيــة الفريــق أول

أن العالقــات البحرينيــة األميركيــة

جوزيــف فوتــل والوفــد المرافــق،

تســتند

علــى

أســس

راســخة

مــن التاريــخ الممتــد والتعــاون
اإلســتراتيجي

فــي

مختلــف

المجــاالت خاصــة فيمــا يتصــل
بالتنســيق

العســكري

منو ًهــا ســموه بجهــود الواليــات

المتحــدة

األميركيــة

والــدول

الشــقيقة والصديقــة فــي حفــظ
األمن واالستقرار والسلم العالمي.

والتعــاون

وخــال اللقــاء ،تــم اســتعراض

الدفاعــي والحفــاظ علــى أمــن

عــدد مــن المواضيــع ذات االهتمــام

واستقرار المنطقة.

المشــترك والقضايــا الراهنــة علــى

جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســموه بقصــر

الساحتين اإلقليمية والدولية.

الصديقــة وإســهامهما المشــترك فــي ترســيخ

المؤتمــرات وإعــداد البحــوث والدراســات

دعائم األمن واالستقرار في المنطقة.

المتخصصــة لمختلــف القضايــا السياســية

وأشــار ســموه إلــى أن المملكــة قــد حققــت

واألمنية التي تهم منطقة الشرق األوسط.

فــي ضــوء المســيرة التنمويــة الشــاملة لعاهــل

وخالل اللقاء ،تم اســتعراض عدد من القضايا

البــاد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى

والمســتجدات اإلقليميــة والدوليــة ،وتبــادل

آل خليفــة منجــزات ومكتســبات مهمــة علــى

وجهــات النظــر حــول عــدد مــن الموضوعــات

مختلــف الصعــد الوطنيــة ،الفتــا إلى مــا يتمتع

المتصلــة باألمــن واالســتقرار فــي الشــرق

بــه المجتمــع مــن صفــات المحبــة والتســامح

األوسط.

والترابــط التــي تعتبــر إحــدى األســس التــي

مــن جانبهــم ،أعــرب رئيــس وأعضــاء مجلــس

يتــم االنطــاق منهــا نحــو تحقيــق المزيــد

سياســة الشــرق األوســط عــن شــكرهم

مــن المنجــزات .جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســموه

وتقديرهــم لصاحب الســمو الملكــي ولي العهد

بقصــر القضيبيــة أمــس بحضــور وزيــر المالية

مملكــة البحريــن عضــو مجلــس اإلدارة رونالد

الوفــد إلــى مملكــة البحرين ،مشــيدا بالخبرات

واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفة

نيومــان ورئيــس مجلــس اإلدارة الســفير

الدبلوماســية التــي يتمتــع بها أعضــاء مجلس

مجلس الوزراء على ما لقيه الوفد من ترحيب

آل خليفة مع وفد من مجلس سياســة الشــرق

ريتشــارد شــميرر ،والمديــر التنفيــذي للمجلس

سياســة الشــرق األوســط وجهــوده فــي دعــم

فــي مملكــة البحريــن ومــا لمســوه مــن اهتمــام

األوســط ضــم الســفير األميركــي األســبق لدى

تومــاس آر ماتيــر ،حيــث رحــب ســموه بزيارة

األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة عبــر تنظيــم

بأنشطة المجلس وفعالياته.

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

سمو ولي العهد يشيد بتنامي التعاون مع بريطانيا

ســـــمـــــوه اســــتــــعــــرض مـــــع الـــســـفـــيـــر مـــــارتـــــن أبـــــــــرز الـــقـــضـــايـــا

المنامة  -بنا

بــن حمــد آل خليفــة أن “مملكــة البحرين

الصداقــة التاريخيــة والمتميــزة التــي

واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان

مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة من

وخــال اللقــاء اســتعرض ســموه مــع

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

تواصــل البناء علــى ما تحقق من تعاون

تربط بين البلدين الصديقين”.

بــن خليفــة آل خليفــة ،ســفير المملكــة

تنــام مســتمر ،وبــدور المملكــة المتحــدة
ٍ

ســايمون

القضايــا

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

مثمــر بينهــا وبيــن المملكــة المتحدة في

جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســموه بقصــر

المتحــدة لــدى مملكة البحرين ســايمون

فــي تعزيــز االســتقرار واألمــن فــي

علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة،

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان

جميع القطاعــات ،والذي عززته عالقات

القضيبيــة أمــس ،بحضــور وزيــر الماليــة

مارتــن ،منوهــا بما يشــهده التعــاون بين

المنطقة.

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

مارتــن

مختلــف

“سيدات األعمال” تكرم المعيّ نات في “الشورى”

فــــي إطـــــــار االحــــتــــفــــاالت بــــيــــوم الـــمـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي

المنامة  -جمعية سيدات األعمال البحرينية

في إطار االحتفاالت بيوم الميثاق الوطني
قامت اللجنة االجتماعية بجمعية سيدات
األعمال البحرينية برئاســة ســيدة األعمال
فيكي معوض بتنظيم حفل غداء ألعضاء
الجمعيــة كرمــت خاللــه عــددا مــن رمــوز
الجمعيــة مــن ســيدات األعمــال بمناســبة
تعيينهــن فــي مجلــس الشــورى البحريني،
وهن منى المؤيد (الرئيس األسبقلجمعية
ســيدات األعمــال) ،وفاطمــة الكوهجــي،
وابتسام الدالل.

صورة جماعية

وفي هذا اإلطار ،صرحت رئيســة الجمعية
أحــام جناحي بأن الجمعية حريصة دائما
علــى تكريــم عضواتهــا المتميــزات ،كمــا
أنهــا حريصــة علــى إحيــاء ذكــرى الميثــاق
الوطنــي الــذي مثــل محطــةتاريخيــة فــي
ســجل البحريــن الخالــد ،بمــا شــهده مــن
إجمــاع غيــر مســبوق مــن جانــب الشــعب
علــى اإلصالحــات الشــاملة التــي تضمنهــا
الميثــاق ورؤيــة عاهــل البــاد صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة
لمســتقبل هــذا الوطــن ،وهــي الرؤيــة التي
أثبتت نجاعتهاوفاعليتها بشهادة الجميع.
وبهــذه المناســبة ،رفعــت جمعيــة ســيدات

تكريم فاطمة الكوهجي

األعمــال البحرينية رئيســة وجميع أعضاء

إبراهيــم آل خليفــة ،وإلــى ســمو الشــيخة

وغالبا ما تسهم فيشراكات مميزة أيضا.

مجلساإلدارة أســمى التهاني والتبريكات

ثاجبــة بنــت ســلمان آل خليفــة الرئيســة

وأردفــت معــوض أن غــداء شــهر فبرايــر

إلــى مقــام عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة

الفخرية للجمعية.

جــاء

الملــك حمد بن عيســى آل خليفة ،ورئيس

 مــن جهتهــا ،قالــت ســيدة األعمــال فيكي

بالميثــاق الوطنــي،وهــي مناســبة نعتز بها

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر

معــوض إن النشــاط االجتماعــي البــارز

جميعــا ،مشــيدة باإلجــراءات والخطــوات

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وولي العهد

للجمعيــةفــي الفتــرة األخيرة يعــزز دورها

اإلصالحية الكبيرة التيتشهدها البحرين

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

المســتمر فــي خدمــة العضــوات وخدمــة

منــذ تدشــين الميثــاق الوطنــي وإعــان

مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي

المجتمــع البحرينــي واالقتصــاد الوطنــي،

البحريــن مملكــة بقيــادة صاحــبالجاللــة

األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة ،وقرينة

مؤكــدة أن هــذه التجمعــات الوديــة غالبــا

الملــك ،خصوصــا فيمــا يتعلــق بالحريــات

العاهــل رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة

ما تعزز من عالقاتالعضوات ســواء على

وتحســين المنــاخ االقتصــادي وتحويــل

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت

المســتوى اإلنساني أو المســتوى التجاري،

المملكة إلى بيئة جاذبةلالستثمارات.

تكريم ابتسام الدالل

مواكبــا

تكريم منى المؤيد

الحتفــاالت

البحريــن
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سمو ولي العهد يش ّرف حفل زواج الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة

البيانات المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2018
بيان المركز المالي

كما في  31ديسمبر 2018

بآالف الدنانير البحرينية

بيان الربح أو الخسارة

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

بيان الدخل الشامل

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

بآالف الدنانير البحرينية

بـيــان الـتـغـيــرات في حـقـــوق الملكـيـة
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  12فبراير  2018ووقعت من قبل

بآالف الدنانير البحرينية

بآالف الدنانير البحرينية

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل حسن بوهندي
العضو المنتدب

بسام الوردي
المدير العام

كي بي ام جي

local@albiladpress.com
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مواقف سمو رئيس الوزراء كريمة مع كل المواطنين
المواطـــن محمـــد بطـــي :أمـــر ســـموه بوحـــدة ســـكنية بديلـــة جعلنـــي أبكـــي
سعيد محمد من البسيتين
غمرت توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة عائلة المواطن محمد علي بطي البالغ
من العمر  57بالطمأنينة والســعادة بعد صدور توجيهات ســموه بتوفير وحدة ســكنية من ضمن المشــاريع اإلسكانية بمحافظة
المحــرق إثــر تعــرض منــزل العائلــة لحريــق التهم كل محتويات المنزل مســاء الســبت  9فبرايــر الجاري في البســيتين ،في إطار
حرص سموه للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم واالهتمام بأحوالهم.
وفــي هــذا الصــدد ،عبــر المواطــن

ً
اتصــال وغابــت
تلــك اللحظــة أجــرت

محمد علي بطي عن امتنانه وامتنان

بعــض الوقــت فــي الطابــق العلــوي ثــم

عائلته وسرورهما الكبير لسمو رئيس

عــادت وهيئتهــا غاضبــة فــي حالــة

ً
واصفــا بــأن المكالمــة التــي
الــوزراء،

هســتيرية وعيونهــا محمــرة وتصــرخ،
فأبلغــت زوجتــي بأنني قادم على الفور

اســتلمها مــن أحــد المســؤولين ناقــا

وعليهــا أن تصعــد إلــى غرفتهــا وتغلــق

خاللها اطمئنان ودعم ومشاعر سموه

البــاب ،واتصلــت بــاألوالد وتحدثــت

جعلتــه “يبكــي” ،وأن هــذا األمــر ليس

مــع ابنــي “فهد” ليســرع إلــى المنزل ،ثم

بالغريــب علــى ســموه الــذي عهدنــاه

جاءنــي اتصال آخر من زوجتي بعد أن

بمواقفــه الكريمة مع المواطنين دائمً ا

دخلــت غرفتهــا تخبرنــي بــأن الخادمــة

في كل ظروفهم.

طرقــت بــاب الغرفــة ،فطلبــت منهــا أال

وقال بطي إن توجيهات ســمو رئيس

تفتح الباب لحين قدومي مع األوالد.

َّ
ألــم بالعائلة من هم
الــوزراء أزالــت ما
وكمــد بســبب حرصــه علــى الســؤال
المواطن محمد علي بطي

واالطمئنــان علــى وضــع أســرتي،
وقــد غمرتنــا مشــاعر ســموه وكرمــه
واهتمامه بنــا وبكل المواطنين الذين
يتعرضــون لظــروف قاســية ،فنجــده
يقف داعمً ا ،مؤازرً ا ويلبي احتياجات
المواطنيــن مضيفــا“ :هــذه ســجايا
“خليفــة بــن ســلمان” التــي يعرفهــا
أهــل البلــدن ما حــدث لنــا كان مفجعً ا

ً
حقــا وللــه الحمــد والمنة على ســامة
زوجتــي ،ومألتنــا مشــاعر ســموه
بالطمأنينــة واالســتقرار ،فهو صاحب
األيدي الكريمة والقلب الرحيم ،وهذا
دليــل على حبه الكبير ألهل البحرين،
وهــو مــا يعكــس مكانته وحبــه الكبير
فــي قلوبهــم” ،كمــا عبــر بطــي عــن
امتنانــه للمواطنيــن الذيــن تســابقوا
لتقديم المســاعدة كل حســب قدرته،
فالحريــق أتــى علــى كل ممتلــكات

اتهامات غير صحيحة
ً
قائل ..وصلنا إلى المنزل وإذا
ويواصل

تفاصيل الحريق

بنــا نرى النيران تشــتعل ورجال الدفاع

أنقــذت العنايــة اإللهيــة “أم علي” زوجة

المدنــي يخمــدون الحريــق ،وزوجتــي،

المواطــن محمد علي بطي أثناء اندالع
الحريــق الــذي تســببت فيــه خادمة من
جنســية إفريقيــة بمنــزل األســرة فــي
مجمــع  226بمنطقــة البســيتين ،فقــد
كانــت الزوجــة فــي غرفتهــا بالطابــق
العلــوي بينمــا كان الــزوج واألبنــاء
خــارج المنزل ،فيما شــاهد بعض المارة
ً
حافيــة القدميــن
الخادمــة تفــر جريً ــا
بينمــا النيران تشــتعل في المنــزل ،وتم
االتصــال بالدفــاع المدنــي الــذي تولــى
بالتعــاون مــع عــدد مــن األهالــي إنقــاذ
الزوجة ومباشــرة إطفــاء الحريق الذي
أتى على الطابقين السفلي والعلوي.

وللــه الحمد ،كانت تصرخ خارج المنزل
وحولهــا بعــض الجيــران ،ومــع شــديد
األســف ،كان البعــض يتهمنــا بأننــا ال
نعامل الخادمــة جي ً
دا وال نطعمها وهذا
غيــر صحيــح ،فكانــت الخادمــة ليلــة
الحريق جالســة مع زوجتي في أحســن
حــال ،إلــى أن تغيرت أحوالها فجأة كما
وصفــت زوجتــي وجــرى بعد ذلــك منها
مــا جــرى ،بــل أتذكــر أننــا قبل فتــرة من
الحــادث ،وقعنــا على كتاب كبير أســود
اللــون فيــه طالســم وعالمــات ودوائــر
وصور حريق ما جعلني أطلب من ابني
االحتفاظ بهذا الكتاب بعيدا عنها.

صاحب القلب الكبير

حالة هستيرية انتابت

األسرة.
ً
وتنفيــذا لتوجيهــات ســمو رئيــس

الخادمة

الــوزراء ،باشــرت وزارة اإلســكان،

رئيــس الــوزراء صاحــب القلــب الكبيــر

ويروي المواطن محمد علي بطي البالغ

الــذي أحــاط العائلــة بكرمــه وعنايتــه

الحمــر ،بتوفيــر وحــدة ســكنية بديلة

من العمر  57عامً ا ،وهو أب ألربعة أبناء

وفضلــه ،وإلــى كل أهــل البحريــن مــن

للمواطــن ،مــا يعكــس حــرص ســموه

“ولــدان وبنتان” أنه كان في زيارة لعدد

المعــارف ومــن غيــر المعــارف الذيــن

وقربه من أبنائــه المواطنين واهتمام

مــن أصدقائــه فــي تلــك الليلــة حينمــا
ً
اتصــال مــن زوجتــه تخبــره فيــه
تســلم

تواصلــوا لالطمئنــان علينــا وتقديــم مــا
يستطيعون من مساعدة ،وهذه شمائل

سموه بأحوالهم وفي مقدمتها توفير

بأنهــا كانــت جالســة مــع الخادمــة التــي

أهــل البحريــن الكــرام ،وللــه الحمــد أن

المسكن المالئم لهم.

كانــت تصــرخ وتتحــدث بلغتهــم ،وفــي

عائلتي لم تصب بمكروه.

فــي تصريــح ســابق للوزيــر باســم ن

آثار الحريق في سقف المنزل

ويختتــم بطــي بالدعــاء إلــى ســمو

الحريق التهم كل غرف المنزل

النفيعي يشيد بتوجيه سمو رئيس الوزراء
بــــشــــأن إعــــــــادة بــــنــــاء جــــامــــع الـــمـــهـــزع
المحرق  -مكتب النائب إبراهيم النفيعي

أشاد عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي التوجيه الكريم من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن سلمان آل خليفة بإعادة بناء جامع المهزع بالمنامة ،والذي أهمل لسنوات عديدة.
وعبــر النفيعــي عــن الســعادة الجمــة

لســموه مــع مــا يثــار فــي المنصــات

األولــى .وأكــد أن الحفــاظ علــى

التي غمــرت المواطنين لهــذا التوجيه

اإلعالميــة

ومجلــس

وإبرازهــا،

الحكيــم ،خصوصــا مــع الصــور الرثــة

النــواب ،والمجالــس الشــعبية ،يعكــس

وتســخير الموازنــات الماليــة الوافــرة

للجامع والتي نشرتها صحيفة “البالد”،

نهــج الحكومــة الرشــيدة فــي بنــاء

لها ،ســمة حميدة عرف عنها آل خليفة

مسببة الصدمة البالغة للرأي العام.

إســتراتيجيات عملهــا ،وفقــا لتطلعــات

الكــرام منــذ التأســيس األول للدولــة

وبيــن النائــب أن التجــاوب المســتمر

المواطنيــن ،ورغباتهــم ،واهتماماتهــم

وحتى اللحظة.

المختلفــة،

المقدســات

اإلســامية

إبراهيم النفيعي

كمال تشيد بتوجيهات األمير خليفة بن سلمان
ســـمـــوه مــســانــد لـــلـــنـــواب فـــي كـــل مـــا يــهــم الــمــواطــن
القضيبية  -مجلس النواب

أثنت النائب سوسن كمال على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،بشأن
المحافظة على األبنية التراثية ،وإعادة بناء جامع قاسم المهزع بشكل يحفظ مكانته.
وقالــت كمال :يشــرفني باألصالة

المثمــرة فــي أروقــة المجلــس،

ومــا تبدونــه مــن حــرص علــى

عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء

كمــا أن ذلــك يؤكــد نهــج ســموكم

تعزيــز دورهــا ودعــم إســهاماتها

مجلــس النــواب أن أرفــع إلــى

فــي االطــاع الحثيــث على كافة

ومقترحاتها فــي المجاالت كافة،

مقام سموكم الكريم أسمى آيات

المســتجدات التــي تهــم وتخــدم

إذ إن لتوجيهاتكــم الكريمــة التي

الشــكر والتقديــر واالمتنــان على

مسيرة النمو والتطور االجتماعي

أبديتــم فيهــا حرصــا واهتمامــا

مــا لمســناه مــن دعــم ومســاندة

والثقافي واالقتصادي.

كبيريــن بالمملكــة ،كان له الفضل

للمســيرة الديمقراطيــة والنظــر

وأضافــت النائب :نثمن مواقفكم

بالشك فيما ارتقت إليه البحرين

فيما يهم كل من المجلس النيابي

العظيمــة

مــا

مــن تحقيــق تطلعات قــادرة على

والشــارع البحرينــي ،األمــر الــذي

تقدمونه من دعم وعطاء ســخي

مواكبــة المســتجدات ومواجهــة

يعكــس رعايــة ودعــم ســموكم

ال محــدود متمثال في حكومتكم

التحديــات ،وبلوغ ما ننشــده من

المقترحــات

لهــذه المؤسســة الديمقراطيــة،

تنمية وازدهار”.

المســتمر

لجميــع

واســتمرارية

سوسن كمال

األربعاء
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“الرفاع فيوز” تطور برامجها للعام المقبل

local@albiladpress.com

إضـــافـــة الــفــرنــســيــة واإلســـبـــانـــيـــة والــتــركــيــز عــلــى االبــتــكــار

سمو الشيخة ثاجبة ترعى معرض الفنانة شهرة

الرفاع  -مدرسة الرفاع فيوز الدولية

أعلنت مدرســة الرفاع فيوز الدولية عن خطتها لتطوير برامجها األكاديمية للعام

المنامة  -بنا

الدراســي المقبل  ،2020 - 2019إذ يصادف مرور  12عامً ا على تأســيس المدرســة،

برعايــة كريمة من ســمو الشــيخة ثاجبــة بنت ســلمان آل خليفة ،يقام

وتهــدف الخطــة إلــى التوســع فــي البرامــج األكاديميــة التــي تقدمها المدرســة مع

اليــوم معــرض الفنانــة شــهرة آل شــريف بالتعــاون مــع شــركة جنافي

توفيــر خيــارات فرديــة متعددة للطلبــة .وتعتمد خطــة التطوير علــى التركيز على
االبتكار واإلبداع والخبرة التعليمية المخصصة لكل طالب على حدة.

ً
مساء بمركز الفنون.
بالهند ،من الساعة  2وحتى 7
ويقــدم المعــرض مجموعــة
منوعــة

مــن

أفخــر

أنــواع

والتــي تعــرض ليــوم واحــد،
فيما ســيخصص جــزء من ريع
البحرين لمكافحة السرطان.
يذكــر أن مركز الفنون يحتضن
بشــكل دوري المعــارض الفنية

الرفــاع فيــوز الدوليــة تــارا ودبــي ،أن خطــة

عشر والثاني عشر.
ُ
وتابعــت أنه أضيفــت مادة إدارة األعمال في

برنامج اللغات األجنبية في المدرســة ،وذلك

هذا العام الدراســي ،ضمن اختيارات شــهادة

بإضافــة اللغتيــن الفرنســية واإلســبانية إلــى

البكالوريــا الدولية ،وســيتم إضافة مادة علم

المناهــج الدراســية ،وذلــك بعــد مســتويات

النفــس ومــادة الدرامــا فــي العــام الدراســي

النجــاح الكبيــر الــذي حققــه منهــج اللغــة

الجديد .وبذلك سيتاح للطلبة الذين يريدون

العربيــة ،لترتفــع اللغــات فــي المدرســة إلى 4

دراســة البكالوريا الدوليــة مجموعة متنوعة

لغــات إلى جانــب اللغة اإلنجليزية ،إذ ســيتم

من المواد الدراســية للتخصص في الســنتين

تدريــس هــذه اللغــات فــي برنامــج شــهادة

األخيرتين من المدرسة الثانوية.

التطويــر األكاديمــي ســتركز علــى تطويــر

الشــاالت المصنوعــة يدويً ــا،

هــذا المعــرض لصالــح جمعيــة

وبهــذه المناســبة أوضحــت مديــرة مدرســة

البكالوريا الدولية ( )IBDPفي الصف الحادي

بأنواعهــا؛

ليقــدم

لــزواره

وجهــة ثقافيــة مميــزة بمملكــة
البحرين.

وتمكنــت المدرســة خــال الســنوات القليلــة

وســبق وأن أعلنــت المدرســة عــن خطتهــا

الماضيــة مــن تحقيق نجاح كبير بعرض عدد

فــي تعزيــز االبتكار واإلبــداع وذلــك بافتتاح

مــن المســرحيات الموســيقية ،وهــو مــا دعــا

مركــز “ ”Level 5لالبتــكار وإضافــة مــدرس

إلــى توســيع البرنامــج الموســيقي للمدرســة

جديــد لعلــوم الكمبيوتر ،حيث ســتدعم هذه

للصــف العاشــر والــذي ســيتيح للطــاب

الخطــوة فــي تعزيز التكنولوجيا واســتغاللها

استكشــاف اهتماماتهــم الموســيقية خــال

فــي تطوير المناهج التعليميــة وخلق العديد

اليوم الدراسي.

من البرامج.

تأييد إدانة مدير سابق لـ “اإلسكان” باالختالس واإلضرار بالبنك
الـــمـــبـــالـــغ تـــــجـــــاوزت  1.5مـــلـــيـــون ديــــنــــار وصــــــدر بــحــقــه عـــفـــو مــلــكــي
عباس إبراهيم
رفضت مجددا محكمة التمييز طعن مدير ســابق لبنك اإلســكان ،وأيدت معاقبته بالســجن لمدة
 10ســنوات وبتغريمــه مبلغــا ماليــا مقــداره  334ألفــا و 372دينــارا ،وبإلزامه بدفع مبلــغ  621ألفا
و 430دينــارا لصالــح البنــك المجني عليه؛ وذلك إلدانته وآخر أوروبي الجنســية -خرج من البالد

المتهــم األول (المســتأنف) وظيفتــه ،فاســتولى

الصيانة والمقاوالت الصغيرة في البنك ،وأسند

وثبــت أن المتهــم الثالــث ،ووظيفتــه مديــر

الحكــم المســتأنف بحقــه ،فطعــن عليــه مجــددا

بغيــر حــق على أمــوال عامــة بأن حصل لنفســه

إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات

الحســابات فــي البنــك المذكــور ،قــد ســاعد

بالتمييــز ،وتبيــن مــن أوراق القضية أنــه وأثناء

وبنيــة التملك مبالغ بلغــت  302ألف و 95دينارا

لمقــر البنــك علــى رغــم عــدم الحاجــة إلــى ذلك،

المتهمــان األول والثانــي علــى ارتــكاب عدد من

فترة نظر محكمة التمييز لطعنه قد صدر بحقه

المملوكــة لجهــة عملــه بالمخالفــة لقانــون البنك

ووزع علــى آخريــن أثاثــا مملــوكا للمصــرف من

الجرائم المنصوص عليها في البنود السابقة.

عفــوٌ ملكي خاص ،إلى أن صــدر حكم المحكمة

والقواعد المصرفية المتعارف عليها.

دون مقابل ،وبلغت جملة تلك األضرار  840ألفا

ونظــرا لثبــوت كل تلــك االتهامــات الموجهــة

فــي الطعن بنقض الحكم المطعون عليه واألمر

قبل النطق بالحكم بحقه ،-باختالس أموال عامة واإلضرار بمصالح البنك بمبالغ مالية تقدر بما

وعلــى إثــر ذلــك اســتولى المســتأنف بغيــر حــق

و 877دينارا.

للمدير الســابق للبنك ،فقــد حكمت محكمة أول

بإعادتها لمحكمة التمييز.

يزيــد عــن  1.5مليــون دينــار ،وذلــك بالرغم من صدور عفــو ملكي بحقه في وقت ســابق؛ كون أن

علــى أمــوال عامــة بــأن حصــل لنفســه وبنيــة

فضــا عــن اســتغالله لوظيفتــه وســهل للمتهــم

درجة بمعاقبته بالســجن لمدة  10ســنوات ،في

وأثنــاء نظــر محكمــة االســتئناف لهــذا الطعــن

التملــك علــى مبالــغ بلغــت جملتهــا  334ألفــا

الثانــي االســتيالء علــى مبلــغ جملتــه  55ألفــا

حيــن قضــت بســجن األوروبــي لمدة  5ســنوات

طلبــت مــن المســتأنف أن يدفــع أمانــة الخبيــر

و 372دينــارا المملوكــة لجهــة عمله بأن أرســلها

و 262دينــارا؛ بــأن اعتمــد صرفهــا لــه بالمخالفة

فقــط مــع األمــر بإبعــاده نهائيــا عــن البــاد بعــد

الذي سيضع تقريره بشأن القضية ،لكنه تراخى

إلــى هيئــة التأمينــات االجتماعيــة نظير شــرائه

للوائــح البنــك والتعليمــات المصرفية المتعارف

االنتهــاء مــن تنفيــذ العقوبــة ،فيما بــرأت رئيس

عــن دفــع مبلــغ أمانــة الخبيــر ،فضــا عــن أنه لم

ســنوات خدمــة تضــاف إلــى مــدة خدمتــه

عليهــا ،كما ســهل آلخرين االســتيالء على مبالغ

الحســابات الماليــة “المتهــم الثالــث” ممــا نســب

يحضــر باقــي الجلســات المقرر نظر االســتئناف

بالمخالفــة للوائــح البنــك ،إضافــة إلــى تســهيله

إليــه من اتهامــات .كما قضــت المحكمة بتغريم

فيهــا ،فطعــن بالتمييز مجددا على هــذا الحكم،

القضيــة قديمــة وحدثــت وقائعها ابتداء من العــام  1998وانتهت في  ،2002إال أن العفو الملكي
الــذي تحصــل عليــه فــي وقت ســابق ال يعنــي عدم جــواز مطالبتــه حاليا أمــام المحكمــة المدنية
بالمبالغ الملزم بإعادتها.
وكانت محكمة االستئناف قد رفضت في وقت

الخبيــر المكلــف بدفعهــا لخزانــة المحكمــة وفق

ســابق اســتئناف المديــر الســابق للبنــك؛ وذلــك

قرار المحكمة.

بســبب امتناعــه وتخلفــه عن حضور الجلســات

وثبت للمحكمة أن المدير السابق لبنك اإلسكان

الســابقة بعدمــا نقضــت محكمــة التمييــز حكــم

ومعاونيــه فــي الفتــرة مــن العــام  1998وحتــى

إدانته في وقت ســابق وأصــدرت أمرها بإعادة

نهاية العام  2002بصفتهم موظفين عموميين؛

بلغــت جملتها  215ألفا و 840دينارا بأن صرفها
ُ
لهــم بمخالفــة لوائــح البنــك .كمــا أديــن المتهــم

المُ دانيــن مبلغــا ماليــا مقــداره  334ألفــا و372

وصدر بحقه الحكم سالف البيان.

 60ألــف دينــار المملوكــة لجهة عملــه بأن منحها

الثانــي بالقضيــة ،ووظيفته مراقب مالي للبنك،

دينــارا ،عمــا أســند إليهمــا مــن اتهامــات ،كمــا

يذكــر أن المتهــم األوروبــي كان قــد خــرج مــن

قروضــا إســكانية مخالفــة لقانــون البنــك ثــم

بأنه ،أوال :اســتغل وظيفته واســتولى على مبلغ

ألزمتهمــا بأن يدفعا لصالــح البنك المجني عليه

البــاد قبل فترة طويلة من إصدار محكمة أول

القضيــة لمحكمــة االســتئناف لتنظــر فيهــا مــن

األول مديــر عــام البنــك والثانــي المراقــب

أعفاها من سدادها.

 55ألفــا و 262دينارا ،ثانيا :اشــترك باالتفاق مع

مبلغا وقدره  621ألفا و 430دينارا.

درجــة الحكــم بحقــه؛ إذ قــررت المحكمــة بنــاء

وأضافــت أنــه أضــ ّر بمصالــح البنــك ،إذ أســند

المتهــم األول (مديــر بنك اإلســكان الســابق) في

جديد ،فضال عن أنه تراخى في دفع مبلغ أمانة

المالــي والثالــث رئيــس الحســابات ،إذ اســتغل

لكن المدير الســابق لبنك اإلســكان لم يقبل بهذا

علــى طلبه رفع منع الســفر عنــه ،وعلى إثر ذلك

إلى مؤسســة ابنه األمر المباشــر بإجــراء عملية

ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.

الحكــم وطعــن عليــه باالســتئناف ،والتي أيدت

غادر البالد.

بغيــر حــق اســتيالء ابنتــه علــى مبالــغ جملتهــا

حبس شابين أتيا أفعاال مخلة ردًّا على “الرادار”
أحدهما ارتكب الواقعة مرتين في يومين متتالين العام الماضي

آسيــــوي يفقـــــأ عيـــــن زميلــــــه

“الــــكــــتــــر” يــــقــــوده  5ســــنــــوات إلـــــى الــســجــن
الطبــي ،وهنــاك قــرر الطبيــب المعالــج

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
أدانــت المحكمــة الصغرى الجنائيــة (المختصة

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة

بالقضايا المرورية) متهمين باالستهانة بقوانين

األولــى متهمــا آســيوي الجنســية “43

المرور فيما يتعلق بعدم تجاوز السرعة ،فضال

عامــا” دانتــه باالعتــداء على آخــر زميل

عــن إتيانهمــا أفعــاال مخلــة بالحيــاء العــام ،إذ

لــه فــي العمل بواســطة “كتر” ما تســبب

ضبطتهمــا كاميــرات مراقبــة ســرعة المركبــات

لــه بإحــداث عاهة مســتديمة في إحدى

وهمــا يؤديــان حركــة غير الئقــة بأصابع يدهما

عينيــه لــن يتمكن من الرؤية من خاللها؛

تجــاه الكاميــرا أثنــاء تصويرهمــا مســرعين،

نظــرا لخالف وقع بينهما؛ وذلك بســجنه

فضــا عــن أن أحدهمــا ارتكب الواقعــة مرتين

لمــدة  5ســنوات وأمــرت بإبعــاده نهائيــا

في يومين متتالين العام الماضي.

بالكاميــرا ،اتضــح أن المتهــم وبعــد تصويــره

أنه تم تصويره أيضا وهو مســرع ،وقد ارتكب

عــن البالد عقب تنفيــذ العقوبة المقضي

ضــرورة إجــراء عملية جراحيــة له على
وجه السرعة.
وبالقبــض على المتهم اعترف بما نســب
إليــه مــن اتهام ،وقرر أنه لــم يكن يقصد
إحــداث تلــك العاهــة في المجنــي عليه،
إال أن الخالف الذي دار بينهما والمشادة
الكالمية وحالة الغضب تسببت بذلك.
وثبت من خــال التقرير الطبي الخاص
بالمجنــي عليــه أن إصابته حدثت جراء
تصــادم جســم صلب في عينــه ،وأنه لن

وقضــت المحكمــة بحبــس الشــاب األول لمــدة

أشــار بإصبعــه بحركــة غيــر الئقــة للكاميــرا،

ذات الفعل المخل بالحياء العام ،ما تسبب في

بها.

شــهر مــع النفــاذ ،فيمــا حبســت اآلخــر لمــدة

قاصدا االستهانة بقوانين السرعة والكاميرات

إحالتــه للمحاكمة بقضيتيــن منفصلتين بالتهم

وتتمثــل تفاصيل الواقعة في أنه وحال

شهرين بواقع شهر لكل واقعة.

المخصصة لضبط المتجاوزين.

ذاتهــا .وكانــت النيابــة العامــة أحالت الشــابين

تواجــد المتهــم والمجنــي عليــه في مقر

وأوضحــت المحكمــة أن تفاصيــل القضيــة

وأضافت أن تفاصيل القضية األخرى تتحصل

للمحاكمة على اعتبار انهما ارتكبا اآلتي:

عملهمــا بموقــع بنــاء كــون أنهمــا يعمالن

األولــى تتمثــل فــي أن الشــاب المتهــم تــم

في أن الشاب ارتكب ذات الواقعة مرتين على

أوال :أتــى كل منهمــا بفعــل مخــل بالحيــاء فــي

فــي نفــس شــركة المقــاوالت ،حــدث

عليــه انهــال عليــه بالضــرب بواســطة

رصــده ،وهــو يقــود ســيارته بســرعة كبيــرة

نفــس الشــارع المذكــور ســابقا ،حيــث ضبطته

الطريق العام.

بينهما خالف إثر مشــادة كالمية وقعت

يده ،كما تنــاول أداة حديدية مخصصة

تتجاوز الســرعة المقررة لشارع الشيخ عيسى

وهــو يــؤدي ذات الحركــة غيــر األخالقيــة

ثانيــا :تجــاوزا الســرعة المقــررة للشــارع بمــا ال

فيمــا بينهما ،فتوجهــا إلى الطابق الثاني

المجنــي عليــه ،فأحــدث بــه اإلصابــات

للقطع “كتر” ،وتعمد ضرب المجني عليه

الموصوفــة بالتقاريــر الطبيــة ،والتــي

بــن ســلمان باتجــاه منفــذ جســر الملــك فهــد،

بإصبعــه تجــاه كاميــرا الســرعة ،وبمراجعــة

يجــاوز أكثــر من  % 30من الســرعة المســموح

بموقــع العمــل المكلفــان بالعمــل فيــه،

بهــا على عينه اليمنى ،ما اســتدعى نقله

تســببت في إحداث عاهة مســتديمة لم

وعندمــا تمت مراجعة تصوير الفيديو الخاص

تصويــر الكاميــرا لليــوم الالحــق للواقعــة تبين

بها.

ونظــرا إلــى غضــب المتهــم مــن المجني

على وجه الســرعة إلى مجمع السلمانية

يقصد إحداثها تقدر بنسبة .% 35

يتمكن من رؤية الضوء بالعين المصابة،
وقد نتج عن اإلصابة عاهة تقدر بنسبة
.% 35
وأحالــت النيابة العامة المتهم للمحاكمة
على اعتبار أنه اعتدى على سالمة جسم

رفض إمالءات هيئات ومنظمات دولية باإلفراج عن مدانين
القاهرة  -البرلمان العربي

تابع البرلمان العربي باستياء واستنكار شديدين ما تناولته بعض البيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية خصوصا مكتب
األمــم المتحــدة لحقوق اإلنســان ،واالتحاد األوروبي ،والبرلمان األوروبي ،ومنظمة العفــو الدولية ،ومنظمة هيومان رايتس ووتش ،بالنقد
والتعليق على األحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة .وأكد البرلمان العربي التالي:
 .1إن هــذا التنــاول هــو اتبــاع لنفــس النهــج
المعتــاد مــن ذات األشــخاص بالتشــكيك
فــي أحــكام صــادرة عــن القضــاء تتعلــق
بالنظــم القانونيــة والقضائيــة فــي الــدول
العربيــة ،مــن خــال االعتمــاد علــى مصــادر
مضللــة ومعلومــات مغلوطــة دون الرجــوع
إلــى المؤسســات الدســتورية التنفيذيــة
والتشريعية في الدول العربية.

البرلمان العربي
يستنكر التدخل
باألحكام القضائية
فى البحرين واإلمارات

النيــة والســلوك الممنهــج ضــد عــدد مــن
ً
تدخــا ســافرًا
الــدول العربيــة ،وهــو مــا يعــد
وغيــر مقبــول فــي أعمــال القضــاء المســتقل
ً
صريحا بضمانات اســتقالل القضاء
ومساســا
ً

وعــدم جــواز التدخــل في شــؤونها الداخلية،
وكفالــة حــق الــدول فــي اختيــار نظامهــا
القانونــي وتطبيــق العدالــة الجنائيــة ومبــدأ
استقالل القضاء ،وتتعارض مع مبدأ االلتزام

جلسة البرلمان العربي الثالثة لدور االنعقاد الثالث

الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.
وعليه قرر البرلمان العربي التالي:
 .1الرفــض التــام إلمــاءات الهيئــات

 .2إن هــذا األســلوب المعتــاد الــذي تتبعــه
هــذه المنظمــات ينم عن االســتهداف وســوء

المتحــدةُ ،
وتهــدر مبدأ احترام ســيادة الدول

والمنظمــات الدوليــة ،باإلفــراج الفــوري
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور والتشــريع

غيــر المشــروط ألشــخاص تمــت إدانتهــم

الوطني ،وفي المواثيق الدولية كافة.

بموجــب أحكــم نهائية باتــة ،خصوصا مكتب

 .3إن هذه الممارسات التي تتبعها المنظمات

األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ،واالتحــاد

المذكــورة تتناقــض مع مبادئ ومقاصد األمم

األوروبــي ،والبرلمــان األوروبــي ،ومنظمــة

العفــو الدوليــة ،ومنظمــة هيومــان رايتــس
ً
تدخــا في أعمال الســلطة
ووتــش ،ممــا يعــد

والدوليــة كافــة بضــرورة االمتثــال للمواثيــق

لخصوصيــات الــدول العربيــة واحتــرام

الدوليــة واألعــراف والتقاليــد القضائيــة

إرادتهــا واســتقالليتها بعــدم التدخــل فــي

القضائيــة بالــدول العربيــة ،واعتبــار نقدهــا

واالنصيــاع ألحــكام القانــون وعــدم تنــاول

شــؤونها الداخليــة ،وضــرورة االلتــزام التــام

وتعقيبهــا علــى األحكام القضائيــة في إحدى

ً
ً
مرفوضا
تدخل
القضايــا بالبحرين واإلمارات

األحــكام القضائيــة فــي الدول العربيــة صو ًنا

باحتــرام مبــدأي كفالة حق الدول في اختيار

لمكانته وتوطي ًدا الستقالله.

نظامهــا القانونــي وتطبيــق العدالــة الجنائيــة

في شؤونهما الداخلية.

 .3مطالبــة الهيئــات والمنظمــات اإلقليميــة

واســتقالل القضــاء ،وااللتــزام الدولــي بمنــع

 .2مطالبــة الهيئــات والمنظمــات اإلقليميــة

والدوليــة كافــة بضــرورة االســتيعاب الكامل

ومكافحة الجريمة.

بعد “تقدم” األصالة تنقسم على “هيئة الغذاء”
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 3معتذرين
ســجلت جلســة مجلس النواب اعتذار
 3نواب عن الحضور وهم النائب حمد

مــعــصــومــة :الــــدهــــون تــســبــب الـــزهـــايـــمـــر وأمـــــــراض الــكــبــد

الكوهجــي ،والنائــب عادل العســومي،
والنائب ممدوح الصالح.

انقسم ممثال كتلة األصالة بمجلس النواب النائب الثاني علي زايد ورئيس لجنة المرافق العامة
عبدالرزاق حطاب على مشروع إنشاء هيئة عامة للغذاء ،وذلك بعد انقسام ممثلي كتلة “تقدم”
النائب األول عبدالنبي سلمان ورفيقه فالح هاشم في التصويت على برنامج عمل الحكومة.
وحصــل االنقســام على خلفية فــخ الئحي لم

يلتفت له أعضاء المجلس الذين صوتوا على

تجاوز مناقشة مبادئ وأسس مشروع قانون
إنشــاء هيئــة عامة للغــذاء ،ليدركوا بعدها أن
تصويتهــم كان لصالــح المشــروع الــذي كانوا
يســعون إلــى رفضــه فــي األســاس ،حيــث

تمســك حطــاب برأيــه فــي تمريــر المشــروع

ألكثــر مــن مــرة ،فيمــا أبــدى زايــد رفضــه

للمشــروع من حيــث المبدأ .وقبــل التصويت
علــى رفض المشــروع ،رأى النائــب عمار قمبر

أن هــذا المشــروع جــاء في غيــر وقته ،حيث
إن حاجــة النــاس اليــوم تقــوم علــى معالجــة

أوضاعهــا المعيشــية ،ال التفكيــر فــي إنشــاء
هذه الهيئة.

وقــال النائــب هشــام العشــيري إن المملكــة

العربيــة الســعودية منتجــة للغــذاء ،في حين

أن مملكــة البحريــن ال تنتج أكثــر من “الرويد
والبقــل” ،وعليــه فإنه ال تصــح المقارنة معها،

تغطية :سيدعلي المحافظة

وينبغي رفض هذا المشــروع؛ تجنبا لتشــعب

تصوير :خليل إبراهيم

الصالحيات .وذهب النائب علي زايد إلى أنه
فــي حــال وجــود قصور فــي مراقبــة الجهات
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المعنيــة علــى الغــذاء ،فــإن المطلــوب هــو
مســاءلة تلــك الجهــات ،ال أن يتــم عــاج هذا

األربعاء

القصور بإنشاء هيئة جديدة.
» »وبررت النائب معصومة عبدالرحيم
دعمها المقترح بأن المنتجات

المحتوية على دهون المباعة في

السوق تتسبب في اإلصابة بالزهايمر
وأمراض الكبد وغيرها ،وبالتالي فإن

إنشاء هذه الهيئة سيخفض من هذه

األمراض وتكاليف عالجها.

الوزير يرد بعدم صحة مداخلة عبداألمير

بـــوعـــنـــق :فـــحـــص أدوات الـــصـــيـــد “حــــبــــر عـــلـــى ورق”

مــرّر مجلــس النــواب تعديــاً
تشــريعيا يقضي
ًّ

بتمديــد فتــرة تجديد رخــص الصيادين إلى 3
سنوات بدالً من سنة واحدة.
وانحرفــت بوصلــة النقــاش حــول المشــروع

المطــروح إلــى مناقشــة عامــة حــول أوضــاع
الصياديــن ورفع المناشــدات للقيادة الرشــيدة
لمعالجــة أوضاعهــم ،األمــر الذي اســتدعى من
رئيــس المجلــس فوزيــة زينــل للتنبيــه عــدة

مرات بعدم الخروج عن موضوع النقاش.

وقبــل التصويت ،اســتغربت النائب زينب عبد
األميــر مقتــرح تمديــد رخــص الصيــد في ظل

وجــود نحو  300رخصة مجمدة ،و 450أســرة
تــرزح تحــت خــط الفقــر مطالبة بفــك الحصار

عن هذه الرخص المجمدة.

وانبــرى وزيــر شــؤون المجلســين غانــم
البوعينيــن للــرد علــى مداخلــة عبــد األميــر

بالتأكيــد علــى عــدم صحــة ادعائهــا بتجميــد
الرخــص وخــط الفقــر ،ومؤكــ ًدا أن الوزيــر
المعنــي لــم يتعامــل إال ً
وفقــا للقانــون المنظــم

لهذا القطاع.

أساســا يتــم بشــكل ورقــي ،وال وجــود له على
ً

تنظيــم الصيــد األخيرة التي تســببت في قطع
ً
ومعلقا“ :ال نرضى على
مصدر رزق الصيادين،

لمهنــة الصيــد لم يســبق له أن فحصــت الثروة
الســمكية قاربــه ،ر ًّدا منــه علــى تســاؤل الوزير

أرض الواقع” ،ثم عاد ليعتذر عن وصفه لكالم

أدوات الصيــد .وعلــق النائب هشــام العشــيري

وبيــن النائــب عبدالــرزاق حطــاب أنــه تــم رفع
ّ

وأكــد النائــب خالــد بوعنق أنه طــوال مزاولته

الوزير “كالم فاضي” وغير دقيق ،ألن اإلجراء

عاد النائب فاضل الســواد ليؤكد وجود عوائل
أصبحــت تحــت خــط الفقــر بســبب قــرارات

هؤالء وهم مواطنون بأن تهان كرامتهم”.

البوعينيــن حــول الفتــرة المناســبة لفحــص

علــى ســؤال الوزيــر بقوله“ :إن ما قاله ســعادة

“البحرينيون الجدد” تثير حفيظة زينل

زايــــــد :الــمــجــلــس يـــحـــارب كـــل أنــــــواع الــتــمــيــيــز

الوزير بأن “فاضي” طال ًبا شطبه من المضبطة.
مشــروع آخــر ينظم مهنــة الصيد علــى جدول

سجل حضور جلسة النواب ليوم أمس (الثالثاء)

أعمال المجلس المقبل.

استثمارات معاشات المتقاعدين ربوية

حــظــر الـــفـــوائـــد الـــربـــويـــة حــمــايــة لــلــمــواطــنــيــن

أثــارت مداخلــة النائب زينب عبداألمير حفيظة رئيس وعدد من أعضاء مجلس

قــال النائــب عبدالنبــي ســلمان إننــا لســنا ضــد التشــريعات اإلســامية فــي الدولــة

النــواب بشــأن الباعــة الجائليــن غيــر البحرينيين ،وذلــك لدى وصفهــا المواطنين

اإلسالمية ،إال أنه ينبغي األخذ بعين االعتبار وضع الدولة المالي.

الذيــن حصلــوا علــى الجنســية مؤخرً ا على أنهــم “مجنســون” و”بحرينيون جدد”،
حيث طلبت رئيس المجلس فوزية زينل حذف هذه العبارات من المضبطة.

وأضــاف “إن أمــوال التأمينــات اليــوم يتــم

وأكــدت النائــب معصومــة عبدالرحيــم أهميــة

اســتثمارها فــي البنــوك الربويــة ســواء داخــل

األخــذ بعيــن االعتبار تأثير هذا المشــروع على

أو خــارج البحريــن ،وبالتالــي علينــا أن نضــع

االقتصاد الوطني.
وذكــر النائــب علــي زايــد أنــه بغــض النظــر
عــن حرمــة الفوائــد الربويــة ،فــإن المشــروع

وجــاءت مداخلــة عبداألمير في ســياق

مشــيرً ا إلــى أن المجلــس يحــارب كل

انتقادهــا لدفــع أبنــاء هــذه الفئــة إلــى

أنواع التمييز.

المصلحــة الوطنيــة علــى رأس اهتماماتنا عند

ممارســة نشــاط الباعــة المتجوليــن مما
ً
انتهــاكا لطفولتهــم ،لــدى مناقشــة
يعــد

وفي الوقت الذي رأى فيه النائب أحمد
ّ
عــززت
الدمســتاني أن الفيــزا المرنــة

التشريع” .ورأى النائب فالح هاشم أن المشكلة

المجلــس لمقتــرح يدعــو إلــى معالجــة

مــن ممارســة األجانــب لهــذا النــوع مــن

هــذه الظاهــرة حيــث تــم إحالتــه علــى

األنشــطة ،أكــد وزير شــؤون المجلســين

لجنة المرافق العامة لدراسته.

غانــم البوعينيــن أن ممارســة األجانــب

وعبــر النائــب علــي زايــد عــن رفضــه
ّ

لهــذا النــوع مــن األنشــطة ســابق لنظــام

لوصــف مواطنيــن بعبــارة “المجنســين”

ليســت في كون معامالت البنوك إســامية من
عدمهــا ،وإنما ينبغي االهتمام بمعالجة مشــكلة

زينب عبداألمير

الفيزا المرنة.

النواب والتقاعد االختياري في سباق مع الزمن

مــطــالــبــات بــفــتــح بــــاب االنـــســـحـــاب مــــرة أخـــرى

يهــدف ً
أيضــا إلــى رفــع ضــرر هــذه الفوائــد عن

المواطنين.

تضخم الفوائد.

وقــال النائــب علــي إســحاقي إن مــن يدينــون

ولفــت النائــب عبــدهللا الدوســري إلــى أن

بغيــر اإلســام مرحــب بهم فــي المملكــة ،ولكن

نصــوص المشــروع جاءت متدرجــة على مدى

أن يطلــب منــا تغييــر دســتورنا إلرضائهم فهذا
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غير صحيح.

عبدالنبي سلمان

ورأى النائــب أحمــد العامــر أن المتحقــق علــى
أرض الواقــع أن الحكومــة آخذة بالتدرج أصالً
في أسلمة المعامالت المالية.

مكافأة تحفيظ القرآن مصانة لدى النواب

خـــفـــضـــهـــا ســــيــــوفــــر  400ألـــــــف ديــــنــــار

وافــق مجلــس النــواب على مقترح برغبة بالســماح للمتقدمين على برنامــج التقاعد االختياري

خصوصا بالنســبة للموظفيــن الذين
ً
أمــر ملــح،

ً
مقترحا برغبة بصفة االســتعجال يدعو إلى تراجع وزارة العدل والشــؤون
مرّر مجلس النواب

وتطــرق النائــب محمــد بوحمــود إلــى الحديث

باالنسحاب من البرنامج.

تــم إبالغهــم بترتــب مبالــغ مالية عليهم ســيتم

اإلســامية واألوقــاف عــن قرارهــا بشــأن خفــض مكافــآت العاملين فــي مجال تحفيــظ القرآن

عــن اإلنجــازات التــي حققتهــا مملكــة البحرين

وقبل التصويت ،قال النائب عبدهللا الدوسري

أعبــاء ماليــة غيــر متوقعــة بعــد انتهــاء فتــرة

إن االســتجابة لهــذا الطلــب ملحــة وال تحتمــل

االنســحاب ،ممــا دعاهــم إلــى التراجــع عــن
ّ
وتوقــع أنــه لــو يتــم فتــح البــاب مــرة
قرارهــم.

التأخيــر ،في ظل اقتراب موعد خروج الدفعة
األولى من البرنامج نهاية الشهر الجاري.

أخرى لالنسحاب لخرج من البرنامج أكثر ممن

وأشــار إلــى أن فتــرة االنســحاب التــي أتيحت

خرجوا منه خالل فترة السماح المنقضية.

للمتقدميــن فــي بــادئ األمــر لــم تكــن واضحــة

ولفــت النائــب محمــد العباســي إلــى أن الكثــر

خصوصــا وأن هــذا التقاعــد اختياري
ً
للجميــع،

مــن الموظفيــن عانــوا مــن صعوبــة الوصــول

إلزاميا.
وليس
ًّ

إلــى إدارات المــوارد البشــرية والماليــة لبعــض

ورأى النائــب فــاح هاشــم أن عــد ًدا مــن

الجهات الحكومية.

المتقدميــن علــى البرنامــج تفاجأوا مــن ترتب

وأضــاف أن فتــح الباب مرة أخرى لالنســحاب

خصمهــا مــن مكافــأة التقاعــد نظيــر حضورهم
دورات تدريبية ،إلى جانب اختالف المعاشات
التقاعديــة الفعليــة مــع التقديريــة بشــكل

البالغة  80دينارًا بنسبة .% 20
وقبــل التصويــت ،قــال النائــب باســم المالكــي

مركــز تعليم ،يضــم قرابة  2500معلــم ومعلمة

فــي مجــال القــرآن الكريــم ،حيــث لفــت إلــى
الســمعة التي حققتها مســابقة مملكة البحرين
للقــرآن الكريــم ،والتــي وصــل عدد المشــاركين

إن المكافــأة التــي تصــرف للعامليــن فــي

و 25ألف طالب وطالبة.

تحفيــظ القــرآن قليلــة مقارنــة بمــا يقومون به

وبيــن أن صــرف المكافــأة الحاليــة لــن تكلــف

مــن وظيفــة مقدســة .واســتغرب ّ
توجــه وزارة
العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف لخفض

الدولة الكثير من األموال ،بل ستؤثر سل ًبا على

هــذا القطــاع بفعــل التصرفــات “الفرديــة وغير

المكافــأة لتوفيــر  400ألــف دينــار فقــط علــى

المدروســة” .وأشــار إلــى أن علــى وزارة العدل

ذلك انسحاب  600شخص من البرنامج خالل

حساب تعليم كتاب هللا.
وذكــر النائــب أحمــد األنصــاري أن عــدد مراكــز

والشــؤون اإلســامية أن تتجــه إلــى أبــواب
أخرى للتوفير بدالً من التضييق على العاملين

الحكومــة ،وأن قــرار خفــض هــذه المكافــآت

الفترة المتاحة لذلك.

تحفيــظ القرآن فــي مملكة البحريــن يبلغ 250

في هذا القطاع.

مساسا بهذا المكسب المهم.
تعتبر
ً

كبيــر التــي علــى أساســها تقــدم الموظــف على
البرنامج.
بين وزير شــؤون المجلســين غانم
مــن جهتــهّ ،

البوعينين أن من علم بالتسجيل في البرنامج
بالضرورة ســيعلم بفترة االنســحاب ،وما يؤكد

فيهــا إلــى  9آالف مشــارك ،وحصــدت المملكــة

فيها أكثر من  70مرك ًزا متقدمً ا.

وذهــب النائب محمد السيســي إلى أن مجلس
النواب توافق مع الحكومة على عدم المساس
بمكتســبات المواطنيــن فــي برنامــج عمــل

 58.5مليون دوالر استثمار
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التدريب شرط لتجديد الوساطة العقارية

تجــري االســتعدادات فــي منطقة الشــحن

“مؤسسة التنظيم” تخرج الدفعة األولى لبرنامج تطوير القطاع

اســتثمارها  58.5مليــون دوالر .وتعــد

زينب العكري من السنابس (تصوير :خليل إبراهيم)

الجــوي الجديــدة بالمبنــى الجديــد لمطــار
البحريــن

الســتقبال

الدولــي

شــركة

فيديكــس إكســبريس ،التــي تبلــغ قيمــة
فيديكــس إكســبريس ،أول شــركة تتخــذ

أكــد الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التنظيــم العقاري ،الشــيخ محمد بــن خليفة آل خليفة ،أن عدم اســتكمال برنامج التدريب المهني المســتمر لمزاولي المهن العقارية

من المنطقة مركزا؛ لتعزيز عملياتها كمزود

ســيؤدي إلى عدم تجديد التراخيص للوســطاء ووكالء المبيعات ،مشــد ًدا على أهمية التســجيل في أقرب وقت ممكن لجميع الوســطاء ووكالء المبيعات الذين لم

رئيس للخدمات اللوجستية في المنطقة.

يسجلوا بعد في برنامج التطوير العقاري.

وســتحتل الشــركة األميركيــة متعــددة
الجنســيات ،والتي تقــدم خدمات توصيل

جــاء ذلــك ،خــال حفــل التخريــج الــذي

البريــد الســريع مــا مجموعــه  9آالف متــر

نظمتــه مؤسســة التنظيــم العقــاري،

مربــع للتخزيــن والمناولــة مــن المســاحة

بالتعــاون مــع معهــد البحريــن للدراســات

المتاحــة البالغــة  25ألــف متــر مربــع فــي
منطقــة الشــحن الجــوي الجديــدة بمطــار
البحرين الدولي.

المصرفيــة والمالية ( )BIBFبتخريج 100

األربعاء
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متــدرب من الوســطاء العقاريين ووكالء
المبيعــات ،الذين أكملوا شــهادة الممارس
العقــاري كجــزء مــن برنامــج التطويــر
المهني للقطاع.
وقال الشيخ محمد بن خليفة إن تخريج
أول دفعــة مــن الوســطاء العقارييــن
ووكالء المبيعــات يعــد خطــوة مهمــة في

هندسة الدعم الحكومي

بنــاء قطاع عقــاري أكثر كفــاءة وفاعلية،
ً
تنفيذا ألحد األهداف الرئيســية لمؤسسة

يُ عتبــر الدعــم الحكومــي مــن أهــم أنــواع الدعــم

التنظيــم العقــاري والمتمثلــة فــي زيــادة

األكثــر تأثيــرًا علــى مســتوى معيشــة عــدد كبيــر

الشــفافية والثقــة وتوفيــر الضمانــات

الــدول باحترافيــة أكثر ألنه مثلمــا يؤثر باإليجاب

بقطــاع عقــاري قــوي وحيــوي ،وســتؤدي

مــن أفــراد المجتمــع ،لذلــك يجــب تطبيقــه فــي
علــى مســتوى معيشــة الفقــراء فــي الدولــة فهــو
ً
أيضــا يؤثــر بالســلب علــى الموازنــة العامــة .وتعد

للمســتثمرين؛ مؤكــ ًدا أن البحريــن تتمتــع

يوسف المشعل

ً
احتياجا للدعــم من أجل مكافحة الفقر ورفع مســتوى
الــدول الناميــة األكثــر
المعيشــة لألفــراد وينظــر إليه على أنه مجموعة مــن البرامج التي تهدف إلى
مســاعدة األفراد واألســر الفقيرة .فجميع الحكومات في جميع أنحاء العالم
ُتقــدم دعمً ــا لمواطنيهــا أحيا ًنــا كنقــد وأحيا ًنا في شــكل تحويــات عينية من

الســلع والخدمــات .وشــكلت مســألة رفــع الدعم أو إعــادة هيكلة الدعــم ً
لغطا
خصوصــا فــي ضــوء مــا
ً
كبيــرًا فــي المجتمــع البحرينــي فــي الفتــرة األخيــرة
تداولتــه الصحــف عبــر مصــادر مطلعــة لتكوين لجنــة جديدة إلعادة هندســة
الدعم في وســط تكتم حكومي كبير .وحجزت القضية مســاحة واســعة في
وسائل اإلعالم البحرينية والندوات ،والمجالس ،واللقاءات وحتى الحكومة
تتناولــه مــن زاويــة الموازنة العامة ألن الدعم يدخل فــي الميزانية ضمن بند
المصروفــات .وبالتالــي فلتطــرح الحكومــة مــدى اســتهالك المواطــن العــادي
من الدعم وكم حجم االســتهالك الحكومي منه وكم هو اســتهالك الشــركات
لتكــون هنــاك مقاربــات مقنعــة للجميــع وحتــى ال نقــع فــي نفس المشــكلة مع
غيــاب الشــفافية عنــد طرح أي قضية من هــذا النوع .فمحاولــة إقناع الناس
ً
ً
وممنهجــا بحيث ال
وواضحــا،
بنهــج اقتصــادي معيــن يلــزم أن يكــون مدعمً ــا
تطــرح األرقــام مــن طرف واحد ،فال بد من وضوح في طــرح األرقام لتجاوز
النهــج الغامــض فــي المعالجات ويجب ً
أيضا اتخاذ كافــة اإلجراءات الممكنة
واتباع وسائل أكثر ابتكارًا وأكثر سهولة في تنفيذها واألهم من ذلك كله أن
تكون تلك اإلجراءات كفوءة حتى تكون أكثر تأثيرًا باإليجاب على الفقراء،
وأقل تأثيرًا بالسلب على الموازنة.

االحترافيــة والسياســات والممارســات
المتســقة والواضحة فــي القطاع العقاري
إلــى زيــادة الثقة؛ األمر الذي ســيؤدي إلى
زيــادة النشــاط االســتثماري فــي الســوق
وزيــادة األعمــال التجاريــة للوســطاء
ومزودي الخدمات العقارية.
وأضــاف أن إكمــال شــهادة الممــارس
العقــاري يضمــن ألن يكــون لــدى جميــع
الوســطاء

ووكالء

فهــم

المبيعــات

واضــح لدورهــم والتزاماتهــم تجــاه
البائــع والمشــتري وأصحــاب المصلحــة
الرئيسيين في السوق.
من جانبه ،قال مدير معهد “ ،”BIBFأحمد
الشــيخ“ :يســرنا التعــاون مــع مؤسســة
التنظيم العقاري لتحقيق الرؤية الوطنية
ألن تكــون المملكــة الوجهــة األولــى
لالســتثمار العقاري على مستوى المنطقة
والعالــم ،ويعــد التدريــب والتطويــر
أساســيا لتحقيــق
المســتمر عنصــرًا
ًّ

هــذه الرؤيــة وتزويــد العامليــن فــي هــذا
المجــال بأهــم الممارســات واألدوات
الالزمــة لتحقيــق قطــاع عقــاري قوي في

جانب من حفل التخريج

البحريــن” ،مؤكــ ًدا أنــه مــع مــرور الوقــت،

العقــاري فــي البحريــن أكثــر تنظيمً ــا

ســتكون مفيــدة جــ ًّدا لكم أنتم الوســطاء

ســتكون فوائــد هــذا البرنامــج التدريبــي

واســتدامة وحمايــة زيــادة المهنيــة

ووكالء المبيعات ،وللمشترين المحتملين

واضحــة ليس فقــط على القطاع العقاري

واالحترافيــة ،مــع التأكيــد علــى وجــود

ولجميع المستثمرين في المملكة.

وإنما في االقتصاد الوطني بشكل عام.

سياســات وممارســات عاليــة األداء

بــدوره ،قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي

ســتزيد مــن الثقــة فــي القطــاع العقــاري

للمؤسســة ،خالــد االنصــاري“ :أبــارك لكــم

فــي البحرين ،هذا بكل تأكيد ســيزيد من

جميعــا نجاحكــم واســتكمالكم لمتطلبات

أنشــطة االســتثمار فــي الســوق العقــاري

برنامــج التدريــب المهنــي المســتمر

وســوف ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى

لمزاولــي المهــن العقاريــة المرخــص لهــم

الوسطاء العقاريين”.

من قبل مؤسســة التنظيم العقاري والذي

وأكــد أن جميع الخريجين على قدر كاف

تــم إطالقه في يوليــو  ،2018ولكم الحق

مــن المعرفــة بالواجبــات وااللتزامــات

أن تكونــوا فخوريــن فأنتــم فــي الحقيقة

الملقــاة على عاتقكــم ،حيث يجب عليهم

الــرواد ،أنتــم المجموعــة األولــى مــن

االمتثــال ألخالقيات المهنة العقارية ،كما

ممارســي المهــن العقاريــة الذيــن أكملــوا

انــه يجب علــى جميع الوســطاء العقارية

برامــج التدريــب المهنــي المســتثمر فــي

تقييــد جميــع معامالتهــم فــي ســجل

البحريــن ونحــن اآلن علــى أعتــاب نقلــة

الوســاطة العقاريــة والذي يجــب تقديمه

نوعية نحو بناء قطاع عقاري أكثر مهنية

سنويا كإحدى متطلبات تجديد الرخصة.

وفعالية”.

وقــال األنصــاري إن مؤسســة التنظيــم

وأضــاف خــال كلمــة ألقاهــا فــي حفــل

العقــاري ســتقوم بجمــع كل البيانــات مــن

التخرج“ :إن أحد أهم األهداف لمؤسســة

هــذه الســجالت لتقديــم معلومــات أكثــر

التنظيــم العقــاري هــو زيــادة الشــفافية

دقــة حــول أداء الســوق العقــاري ،حجــم

والثقــة وتقديم أعلى مســتويات الضمان

التداوالت ،متوســط ســعر البيع للعقارات

للمســتثمرين ممــا يجعــل مــن القطــاع

حســب المناطــق ،ومعلومــات أخــرى

الدورات التدريبية من فبراير
إلى أبريل
وتؤكــد مؤسســة التنظيــم العقــاري أنــه
يجــب علــى الوســطاء ووكالء المبيعــات
إكمــال شــهادة الممــارس العقــاري فــي
الســنة األولــى مــن اســتالم ترخيــص
مؤسســة التنظيــم العقــاري ،حيث تتوفر
الدورات التدريبية في الفترة من فبراير
إلى أبريل عام .”2019
وقتــم تصميــم برنامــج التطويــر المهنــي
المســتمر لمؤسســة التنظيــم العقــاري
بهــدف بنــاء وتوســيع نطــاق المعرفــة
والخبــرة ،وضمــان تحديــث العامليــن
فــي المجــال العقــاري بشــأن المتطلبــات
التنظيميــة والمســتجدات األخــرى فــي
هــذا القطــاع مــن خــال توفير الــدورات
التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل
والنشرات اإلخبارية على اإلنترنت.

محلل الشؤون االقتصادية والسياسية

391.4
ألف دينار

أربـــاح “دلمــــــون للدواجـــــن” بالعــــام 2018

جـــــــــراء تـــقـــلـــيـــل الـــكـــلـــفـــة اإلنــــتــــاجــــيــــة وطـــــــــرح مـــنـــتـــجـــات جــــديــــدة

المنامة  -دلمون للدواجن

حققــت شــركة دلمــون للدواجن صافي ربح من عملياتها اإلنتاجية واالســتثمارات واإليــرادات األخرى نحو  391.4ألف دينار

بلغ مجموع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018مقارنة بصافي خسارة بنحو  317.6ألف دينار في .2017
ويرجــع ذلــك فــي األســاس إلــى تحقيق

وبلــغ الدخــل الشــامل نحــو  468.4ألــف

 ،2018إذ بلغت إيرادات المبيعات خالل

الشركة صافي ربح من إجمالي عمليات

دينــار للعــام  2018مقارنة بمبلغ خســارة

العــام الجــاري نحــو  15.9مليــون دينــار

الشــركة اإلنتاجيــة (الدجــاج والعلــف

نحو  342ألف دينار في  2017حيث تم

مقارنــة بنحــو  14.4مليــون دينــار للعــام

والصوص) لسنة  2018بنحو  278.3ألف
دينار مقابل صافي خسارة بنحو 450.3

المحققــة مــن الموجــودات الماليــة مــن

مجمــوع الموجودات خــال العام 2018

ألــف دينــار للعــام  ،2017حيــث ارتبطت

خــال الدخــل الشــامل اآلخــر بمبلــغ 77

نحــو  14.3مليــون دينــار مقارنــة بنحــو

األرباح خالل  2018في األساس بتقليل
الكلفــة اإلنتاجية ،كما تم طرح منتجات

كمــا بلــغ مجمــوع حقــوق المســاهمين

تقريبا للعام .2018
ألف دينار
ً

جديدة في األسواق كالبرجر والناجتس

 2018نحــو  12.9مليــون دينــار مقارنــة

فلســا
للســهم فــي العــام الماضــي 13
ً

والمصنعــات األخــرى ،إضافة إلــى زيادة

بالعــام  2017نحــو  12.7مليــون دينــار

مقارنة بمبلغ  10فلوس في .2017

في أســعار العلف للســوق التجاري بينما

بنســبة زيــادة فــي المجمــوع بلغــت 1.7

بلغــت خســائر الربــع األخيــر  2018نحــو

.%

 35.4ألف دينار مقابل خسائر بنحو 202
ألف دينار لنفس الفترة .2017

الماليــة األخــرى التي أعلنــت عنها خالل

جمشير :نقلة نوعية في نشاط الشركة
وقــال رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن

“انفستكورب” :نقل أنشطة لـ “الخدمات المالية”

تغيير االسم التجاري آلخر معتمد للجهات الرقابية
المحرر االقتصادي

وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الرقابية المعنية.

لبنك انفستكورب الذي عقد أمس بنصاب

كمــا وافق االجتماع بعد إنجاز عملية نقل

انفســتكورب ونظامــه األساســي وإعــادة

قانونــي قــدره  % 83.6علــى جميــع بنــود

األعمال على التخلي طواعية عن رخصة

صياغتهمــا بالكامــل مــع مراعــاة إحــداث

جدول األعمال ،على اعتماد نقل األنشطة

تقديــم الخدمــات المصرفيــة بالجملة ،مع

التعديــات الالزمــة بموجــب تعديــات

الخاضعــة للرقابة فــي البحرين ،خصوصا

مراعــاة الحصــول علــى موافقــة الجهــات

قانــون الشــركات التجاريــة ،متطلبــات

المساهمين

طريقــة ووقــت التوزيــع والتــي تتوافــق

 2018نحو 12.9
مليون دينار

مع رغبة العمالء ورضا المســتهلكين كما
تمكن مصنع العلف من توقيع اتفاقية مع
شــركة  Buhlerالسويســرية وبــدأ العمل
بخصــوص تحديــث خطي أنتــاج العلف
المحبــب ضمن برنامج الشــركة للمرحلة

عبدالرحمن جمشير

الثانية من إعادة تأهيل المصنع”.
والمطاعــم

المحليــة

وعلــى ضــوء هــذه النتائج ،قــرّ ر مجلس

جمشــير “ســعى مجلــس اإلدارة وإدارة

المســتهلكين

الشــركة فــي العــام  2018باســتمرار

والعالميــة المســتخدمة للدجــاج ،كمــا

إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي نشــاط

بــدأ طــرح منتجــات جديدة في الســوق

الشــركة والتــي انعكســت إيجابًــا علــى

المحلــي مثل منتج برجر الدجاج وقطع

للموافقــة علــى توزيــع  5( % 5فلــوس

أربــاح الشــركة حيــث اتســعت قاعــدة

الدجــاج “ناجتــس” و 7منتجــات أخــرى

للسهم) أرباحا نقدية على المساهمين.

اإلدارة رفــع توصيــة للجمعيــة العامــة
للمســاهمين فــي اجتماعــه المقبــل -
خاضــع لموافقــة الجهــات المختصــة –

 330قيمة استحواذ لـ “إنفستكورب”
مليون دوالر

عــلــى  8عـــقـــارات ســكــنــيــة جـــديـــدة فـــي أمــيــركــا

اســتحوذ “إنفســتكورب” ،علــى  8عقــارات ســكنية جديــدة تضــم
 2510وحدات سكنية بسعر شراء إجمالي بلغ  330مليون دوالر.
وتوجــد جميــع هــذه العقــارات ضمن أســواق كبرى فــي  5واليات
متســارعة النمــو فــي المناطــق الجنوبيــة الشــرقية والجنوبيــة
الغربيــة وهــي :كارولينــا الشــمالية ،جورجيــا ،فلوريــدا ،أريزونــا،
وتكساس.

التســويق لعمــاء الخليــج واإلدارة

الرقابية المعنية.

الفصــل الخــاص بحوكمــة الشــركات مــن

والخدمــات االستشــارية لالســتثمار فــي

وكذلــك وافــق االجتمــاع علــى تغييــر

المجلــد الســادس مــن مجلــد توجيهــات

وقــال الرئيــس التنفيــذي المشــارك لــدى إنفســتكورب حــازم بــن

األســهم الخاصــة فــي منطقــة الشــرق

االســم التجــاري النفســتكورب مــن بنــك

المصــرف المركزي وكذلك القــرار الوزاري

األوســط وشــمال افريقيــا التــي يجريهــا

انفســتكورب إلى انفستكورب القابضة أو

رقم  19لســنة  2018بشأن ميثاق حوكمة

“رسخ إنفستكورب مكانته منذ تأسيسه كإحدى مؤسسات
قاسم ّ
ً
نشــاطا في القطاع العقاري األميركي .وتنسجم
االســتثمار األكثر

حاليــا البنــك إلــى “انفســتكورب للخدمات
ً

أي اســم آخر معتمد مــن الجهات الرقابية

الشــركات ،إضافة إلــى التعديالت الالزمة

المعنية.

ً
وأيضــا وافــق على تعديل عقد التأســيس

علــى رأســمال انفســتكورب لبيــان المبالــغ
ً
مســبقا على ســدادها
التــي تمت الموافقة

إلى المزيد من الفرص االستثمارية المماثلة ومواصلة البناء على

اســتثمار مــن الفئــة األولى ومســجال عمال

والنظــام األساســي لتتطابق مــع األهداف

إلتمــام عمليــة االســترداد الكلــي للفئة (ج)

سجلنا باالستثمارات الناجحة”.

بقانــون الشــركات التجارية فــي البحرين،

الخاصــة بالشــركة القابضــة مــع مراعــاة

واالســترداد الجزئــي للفئة (ب) من أســهم

بــدوره ،قــال رئيــس فريــق توظيــف وإدارة االســتثمارات لــدى

مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات

الحصــول علــى موافقــات الجهــات

انفستكورب الممتازة.

مصــرف البحريــن المركــزي كمؤسســة

بالخدمــات فقــد تــم عمــل تعديــل علــى

المنامة  -إنفستكورب

الرقابيــة المعنيــة ،وتعديــل عقد تأســيس

الماليــة” ،وهــي شــركة مرخصــة مــن قبــل

وأضــاف “أمــا علــى صعيــد الرقــي

 13.8مليــون دينــار لعــام  2017بنســبة
زيادة  ،% 3.6كذلك بلغ العائد األساسي

ولفتــت الشــركة إلــى أن أهم المؤشــرات

وعدد من مطاعم الوجبات السريعة”.

حقوق

ً
أيضا .وبلغ
 ،2017بزيــادة قدرهــا % 10

احتســاب مكاســب القيمــة العادلــة غيــر

فــي ســوق التجزئــة وتمويــن المطاعــم

صفقة االســتحواذ هذه مع اســتراتيجية إنفســتكورب لالستثمار
فــي العقــارات العاليــة الجــودة فــي المــدن الرئيســة بالواليــات
المتحدة .نحن متفائلون بنمو السوق العقارية األميركية ونتطلع

“إنفســتكورب” فــي الخليــج وآســيا ،تيموثــي مطر”يمتلــك

ً
حافــا باالســتثمارات الناجحــة فــي
إنفســتكورب ســجال قويًّ ــا
القطــاع العقــاري بالواليــات المتحــدة األميركيــة .ومن شــأن هذه
العقــارات الثمانيــة الجديــدة التــي اســتحوذنا عليهــا أن تشــكل
إضافــة قيمــة إلى محفظتنا المتنوعة مــن العقارات الجذابة التي
تتمتع بمستويات إشغال عالية في المواقع الرئيسة في أميركا”.

النفط يرتفع % 2

“ايجبتس  ”2019يناقش الطاقة واالستثمارات

لندن  -رويترز

ارتفعــت أســعار النفــط نحــو اثنيــن

المنامة  -الوطنية للنفط والغاز

شارك وزير النفط ،الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ،في الجلسة الوزارية لفعاليات
مؤتمــر ومعــرض مصــر الدولى للبترول “ايجبس  ”2019الذي أقيم في القاهرة خالل
الفترة  13 – 11فبراير  2019وبمشاركة دولية وإقليمية واسعة رفيعة المستوى.

لطــرح ومناقشــة العديــد مــن المواضيــع

المتعلقــة

والصحــة

بأمــن

المهنيــة

الطاقــة

وحمايــة

يزيــد عــن نصف مليــون برميل يوميا،

والشــئون المالية وكذلك الفرص المتاحة

وأعــرب الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل

واالحتمــاالت

البتــرول والثروة المعدنيــة بمصر ،طارق

المــا ،علــى الدعــوة الكريمــة للمشــاركة
فــي هذه الفعالية المهمة ،مشــي ًدا بجهود

برامــج عمــل طمــوح لتحويــل مصــر إلى

بمشــاريع واســتثمارات البحرين في هذا

التكرير والبتروكيماويات.

البحريــن ومصنع توســعة بناغــاز الجديد

اســتثمارات البحــث واالستكشــاف عــن

المصاحــب مــن المؤتمــرات والمعــارض

الثــروات البتروليــة فــي ظــل اإلمكانيات

قالــت الســعودية إنهــا ســتتجاوزه بمــا

البيئــة

والغازيــة

مصــر الشــقيقة الحثيثــة نحــو جــذب

اإلنتــاج بقيــادة منظمــة أوبــك ،والــذي

والســامة

لالســتثمارات النفطيــة .وتطــرق الوزيــر

خليفــة عــن شــكره وتقديــره إلــى وزيــر

البتروليــة

بالمئة أمس الثالثاء ،بدعم من خفض

الواعــدة ،منوّ ًهــا إلــى مــا تــم تنفيــذه مــن

إلــى الخطــط المســتقبلية المتعلقــة

مركــز إقليمــى للطاقة وتطويــر صناعتي

الخصــوص كمشــروع تحديــث مصفــاة

وقــال الوزيــر إن هــذا المؤتمــر والمعرض

ومشــروع خــط أنابيــب النفــط ومرفــأ

المتخصصــة والــذي يعــد فرصــة جيــدة

العالقة.

إضافة إلى تأثيــر العقوبات األميركية
على إيران وفنزويال .وصعدت العقود
اآلجلــة لخــام القيــاس العالمــي برنــت
 1.17دوالر ،بمــا يعــادل  ،% 1.9إلــى
 62.68دوالر للبرميــل بحلول الســاعة
 11:35بتوقيــت جرينتــش .وزادت
العقــود اآلجلــة لخــام غــرب تكســاس

الغاز المســال وغيرها من المشــاريع ذات

وزير النفط لدى مشاركته في المؤتمر

الوســيط األميركــي  89ســنتا ،أو 1.7
 ،%إلى  53.30دوالر.
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“األهلي المتحـد” يحصد “النخبـة للعمليـات” الـ ١٤
يــمــنــحــهــا “جـــيـــه بــــي مـــــورجـــــان تـــشـــيـــس” لـــلـــبـــنـــوك ذات الـــكـــفـــاءة
المنامة  -األهلي المتحد

حــاز البنــك األهلــي المتحــد علــى “جائــزة النخبة لتميز جــودة العمليات لعــام  ”2018التي يمنحهــا مصرف “جيه بي مورجان تشــيس”
للبنــوك التــي تحقــق أعلى معدالت الدقة والكفاءة وتفي بأكثر المعاييــر صرامة في مجال عمليات المدفوعات الدولية والتحويالت
المالية بالدوالر ،وهذا هو العام الرابع عشر على التوالي الذي يحصل فيه البنك على هذه الجائزة في أرفع فئاتها وهي فئة النخبة
ليصبح بذلك من البنوك القليلة في المنطقة العربية التي تحافظ على مثل هذا المستوى العالي من األداء واإلنجاز التشغيلي وعلى
مدى  14سنة متصلة.
وكشــفت هذه المؤسســة المصرفية الدولية

المتعاملــة مــع “جيــه بــي مورجــان تشــيس”

يســتحق كل التهنئة والتقدير على تسجيله

أن البنك األهلي المتحد قد سجل خالل عام

تنجــح فــي التأهــل لهــذه الجائزة فــي فئتها

لمثل هذه المعدالت االســتثنائية التي تعتبر

 2018نســبة معالجــة آلية مباشــرة ،أي دون

األساســية فضــا عــن التأهــل لفئــة النخبــة

مــن بيــن النســب األعلــى المســجلة عالميــا

أخطــاء ودون الحاجــة ألي تدخــل يــدوي،

األرفع منها.

لدقــة وكفــاءة عمليــات التحويــات الماليــة

بلغــت  % 99.75لمعامــات “الســويفت” من

وقــام وفــد مــن مصــرف “جيــه بــي مورجان

بالــدوالر ،ممــا يعكــس أداء متفوقــا لفريــق

فئــة “إم تــي  ”103التــي تعنــى بمعامــات

تشــيس” بزيارة المقر الرئيسي للبنك األهلي

عمــل البنــك ومجمل منظومــة عملياته على

التحويــات التجاريــة ونســبة % 99.87

المتحد لتقديم الجائزة وشهادة اإلنجاز إلى

مدار عام .”2018

للمعامالت من فئة “إم تي  ”202التي تتعلق

مســئولي دوائر العمليــات بالبنك ،حيث قال

مــن جانبــه ،قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي

بمعامــات الخزينــة والمدفوعــات فيمــا بين

المدير العام ورئيس منطقة الشرق األوسط

للمجموعــة لشــئون العمليــات والتقنيــة

أثناء تسليم الجائزة

المؤسســات الماليــة ،وهــي معــدالت إنجــاز

وشــمال افريقيــا لــدى “جيــه بــي مورجــان

باألهلــي المتحــد ،مصطفــى شــفقت أنــور

وجهودنــا المتواصلة فــي الحفاظ على أرفع

لاللتــزام واألداء المهنــي الرفيــع لفرق العمل

وذلــك فــي إطــار رؤيتنــا الراميــة ألن نصبح

تعد من بين األعلى المســجلة عالميا خاصة

تشــيس” ،علــي موســى “ يســعدنا تقديــم

“يســرنا أن نحصــل مــرة أخــرى علــى هــذا

وأكفأ مستويات اإلنجاز محليا وإقليميا في

بمختلف دوائر العمليات بالبنك والستثمارنا

المؤسســة المصرفيــة المفضلــة والمعتمــدة

وأن أقــل مــن  % 1مــن المؤسســات الماليــة

هــذه الجائــزة للبنــك األهلــي المتحــد والذي

مجــال عمليــات التحويــات والمدفوعــات

المتواصــل فــي تدريــب الكــوادر المؤهلــة

لتلبيــة مختلــف احتياجــات العمــاء فــي

التقديــر الدولــي المرمــوق لســجلنا الثابــت

الماليــة الدوليــة ،والــذي يأتــي كثمــرة

وتوظيــف المنظومــات التقنيــة الحديثــة،

البحرين والمنطقة”.

 7.5أربـــاح األســواق الحـــــرة للعـــــام 2018

مليون دينار

تـــوصـــيـــة بــــتــــوزيــــع  % 50عــــــائــــــدات نـــقـــديـــة عـــلـــى الــمــســاهــمــيــن

المنامة  -األسواق الحرة

لتبلــغ  1.5مليــون دينــار مقارنة بأربــاح العام

أفــاد رئيــس مجلــس إدارة شــركة مجمــع البحرين لألســواق الحرة فاروق المؤيد أن الشــركة حققت صافي أربــاح قدرها  7.5مليون

الســابق ،والتــي قد بلغــت  1.3مليــون دينار.

دينار للنتائج المالية العام  2018مقارنة بأرباح العام السابق ،والتي كانت قد بلغت  7.1مليون دينار ،مما يشكل ارتفاعا في األرباح

كمــا بلــغ مجموع الدخل الشــامل  824.9ألف

قدره  378.3ألف دينار وبنسبة  % 5.3وذلك بسبب ارتفاع المبيعات خالل الفترة.
وبيــن المؤيــد أن النتائج الماليــة للعام 2018

الســابق ،وذلــك بارتفاع قــدره  .% 13.1وبلغ

وبلغــت مجمــوع األصــول  59.1مليون دينار

شــهدت ارتفاعــا فــي المبيعــات اإلجماليــة

مجمــوع الدخــل الشــامل  7.9مليــون دينــار

مقارنة بـ  56.7مليون دينار في  .2017كما

بنســبة  % 13.8لتبلــغ  36.4مليــون دينــار

مقارنــة بـــ  5.9مليــون دينــار خــال ،2017

بلغت حقوق المســاهمين  51.2مليون دينار

مقارنــة بمبيعــات العام الســابق ،والتي كانت

وذلــك بارتفــاع قــدره  % 31.3وذلك بســبب

مقارنــة بـ  49.9مليون دينار في  .2017وبلغ

قــد بلغــت  31.9مليــون دينــار .أمــا بالنســبة

التغييــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات

العائد األساســي لكل ســهم  53فلســا مقارنة

للمصاريــف التشــغيلية ،فقــد ارتفعت بنســبة

العــام  ،2018حيث بلغــت األرباح في القيمة

بالعائد األساسي لكل سهم الذي بلغ  50فلسا

 % 13.6لتبلــغ  13.5مليــون دينــار مقارنــة بـ

العادلة لالستثمارات  399.5ألف دينار ،بينما

في  ،2017أي بنسبة .% 6

 11.8مليون دينار خالل العام السابق ،وذلك

ســجلت  2017خســائر بقيمــة  1.1مليــون

وقــرر مجلــس اإلدارة رفــع توصيــة إلــى

بسبب ارتفاع مصاريف حقوق االمتياز لتبلغ

دينــار .أمــا أربــاح اإلســتثمار للعــام ،2018

الجمعيــة العامــة لتوزيــع أربــاح نقديــة علــى

 5.9مليــون دينــار مقارنــة بـــ  ،2017والتــي

فقــد بلغــت  1.4مليــون دينــار مقارنــة بأرباح

فلســا لكل
المســاهمين بنســبة ( % 50أي ً 50

بلغت  4.9مليون دينار ،أي بنسبة .% 20.5

االســتثمار للفتــرة نفســها مــن العــام الســابق،

سهم).

دينارمقارنــة بـ  265.6ألــف دينار خالل العام
وذلــك بارتفــاع قــدره  .% 210.6أما خســائر
االســتثمار بلغــت  747.4ألــف دينــار مقارنــة
بخســائر العــام الســابق ،والتــي بلغــت 22.5
ألف دينار.
عبدالله بوهندي

فاروق المؤيد

مــن جهتــه ،بيــن العضــو المنتــدب للشــركة
عبــدهللا بوهنــدي بأن الشــركة حققــت نتائج
مبهــرة فــي المبيعــات للعــام  ،2018حيث إن

وذلــك مقارنــة بأربــاح الربــع الرابــع للعــام

خــال  .2018وشــهدت المبيعــات اإلجماليــة

 ،2017والتــي بلغــت  1.2مليــون دينــار ممــا

ارتفاعــا بنســبة  % 9.3لتبلــغ  9.3مليــون

يشــكل انخفاضــا فــي األربــاح قــدره 451.8

دينــار مقارنــة بمبيعــات  2017والتــي بلغــت

ألــف دينــار ،أي بنســبة  % 36.7وذلــك

 8.5مليــون دينارممــا يشــكل ارتفاعــا فــي

وبلغــت األربــاح التشــغيلية  6.1مليــون

والتــي بلغــت  1.7مليــون دينــار ممــا يمثــل

وشــهدت النتائــج المالية للربــع األخير 2018

وذلــك بســبب انخفــاض فــي قيمــة محفظــة

إجمالــي المبيعــات قــدره  789.3ألــف دينــار.

ثالث سنوات بتجديد محالت السوق الحرة

دينارمقارنــة بـــ  5.4مليون دينــار خالل العام

انخفاضــا ألرباح االســتثمار بنســبة .% 19.4

صافــي أربــاح قدرهــا  779.5ألــف دينــار

االســتثمارات العقارية قــدره  692ألف دينار

وارتفعت األرباح التشــغيلية بنسبة % 21.7

في مطار البحرين الدولي. 

 100قيمــــة صفقـــة تخـــارج لـ“جي إف إتش”
مليون دوالر

ضــــــمــــــن خــــــطــــــة لـــــبـــــيـــــع أصـــــــــــــــول عـــــقـــــاريـــــة

المبيعــات اإلجماليــة قــد تجــاوزت الميزانية
المتوقعــة،وقــال بوهنــدي إن النمــو المتميــز
فــي المبيعــات وأربــاح التشــغيل كان لتغييــر
نجاح مؤكد مع الخطة التي تم تنفيذها قبل

 % 2.4النمو بالشرق األوسط 2019
واشنطن  -رويترز

توقــع صنــدوق النقد الدولي اســتمرار النمو في منطقة الشــرق األوســط
عند مستوى  % 2.4في العام  ،2019ثم يتعافى إلى نحو  % 3في ،2020
مرجحا أسباب النمو المتوقع في النشاط غير النفطي في المملكة ،مبينا

دبي  -سي إن بي سي

دوالر عــادت بالربــح علــى المجموعــة

قــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة “جــي إف إتــش الماليــة” ،هشــام الريــس ،إن

وتــم االتفاق على تســديد االلتــزام على

المجموعة وقعت صفقة تخارج من أصول عقارية بقيمة  100مليون دوالر.
وتوقع الريس حســبما أوردت قناة “سي

َ
مبينــا أن
بيعهــا بهوامــش ربــح كبيــر،

ان بي ســي” توقيع صفقة تخارج أخرى

الســيولة المحصلــة مــن عمليــة البيــع

خــال العــام الحالــي بقيمــة  200مليون

تســتخدم لتمويــل نمــو المجموعــة أو

دوالر.

إعادة شراء األسهم.

وأشــار إلــى أن التخــارج مــن األصــول

وفيمــا يخــص ســبب الســداد المبكــر

العقاريــة يأتــي ضمــن خطــة تخارجــات

لصكــوك بقيمــة  200مليــون دوالر

أعلنــت عنهــا المجموعــة بقيمــة مليــار

لمصرف الراجحي ،قال الريس إن حجم

دوالر ســتتم علــى  5ســنوات ،منوهــا

الســيولة المتواجــدة لــدى المجموعــة

إلــى أنــه خالل العــام الماضي تــم توقيع

تفــوق  1.3مليــار دوالر وبالتالــي حجــم

أيضا بعض الصفقات بقيمة  150مليون

السيولة وكفاءة رأس المال كبيرة جدا،

دوالر.

لذلــك األولــى أن تقتنــص المجموعــة

وأوضــح أن إســتراتيجية المجموعــة

بعــض الصفقــات التــي يقــدر مــن خاللها

تهــدف لتطويــر األصــول العقاريــة تــم

تســديد بعــض االلتزامــات التــي تعــود

ســنتين تم دفع جزء منها وجزء متبقي
حوالــي  35مليــون دوالر سيســدد هــذا
العام.
وعلــى صعيــد متصــل ،قــال الريــس إن

بالربــح المرتفــع أو الحصــول علــى
استثمارات بشكل جدا رخيص.
وأضــاف أنــه تــم التوصــل التفــاق مــع
الراجحــي بخصــوص الديــون بحيث تم
الحصــول علــى خصم بقيمــة  45مليون

فــي الصعــود ليصــل إلــى  % 2.1فــي العــام  ،2020حيــث ســيتقدم علــى
اقتصــادات عالميــة مثــل الواليــات المتحــدة ( )% 1.8وألمانيــا (،)% 1.6
محذرا من تواجد العديد من العوامل التي تؤثر على آفاق االقتصاد في
المنطقــة ،بمــا في ذلك التوتــرات الجغرافية  -السياســية في اقتصادات
عــدة بالمنطقــة ،وضيــق األوضــاع التمويلية فــي (باكســتان)؛ والعقوبات

المجموعــة لديها سياســة فــي توزيعات

األميركية على إيران.

الســوقية ويبقيهــا علــى اســتقرار فــي

وأوضــح تقريــر صنــدوق النقــد فــي توقعاتــه للنمــو العالمــي لعامــي 2019

أربــاح بمــا يســمح بحمايــة القيمــة
هشام الريس

عــن توقعــات نمــو االقتصــاد الســعودي  % 1.8فــي العام  ،2019مســتمرا

المدى المتوسط والطويل.
وأضــاف أن المجموعــة مســتمرة فــي
عملية إعادة شــراء األسهم لدعم القيمة
الســوقية وحميتهــا مــن التذبــذب خالل
العــام .وكانــت المجموعــة أعلنــت أمــس
األول أنهــا حققــت العــام الماضي أرباحا
صافية بلغت  115مليون دوالر.

و 2020عــن انخفــاض قــدره  % 0.2للعــام  ،2019و % 0.1للعــام  2020عما
جاء في إصداره بشهر أكتوبر الماضي لـ  3أسباب:
أولهــا :اآلثــار الســلبية لزيــادات الرســوم الجمركيــة التــي قررتهــا الواليــات
المتحدة والصين في مطلع .2018
ُ
لتراجع الزخم في النصف الثاني من .2018
ثانيا :األثر المرحل
ُ
تراجع المزاج السائد في األسواق المالية ،واالنكماش االقتصادي في
ثالثا:
العديد من الدول.
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إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الكترونيات األسعد ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-65452
بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة الكترونيات األس���عد ذ.م.م المس���جلة بموجب
القيد رقم  ،1-65452بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/
 POKKAR KURUIPRAM VEETTILمصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل)+973( 33332017 :
البريد االلكترونيsupport@dtconsultancy.net :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ابراج الحمصي العقارية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-99028
بناء على قرار الشركاء في شركة ابراج الحمصي العقارية ذ.م.م المسجلة بموجب
القيد رقم  ،1-99028بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السادة /مؤسسة االعتماد
االستشارية مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس
رقم الموبايل)+973( 39622852 :
البريد االلكترونيshams@reliancebahrain.com :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

اعالن رقم ( )---لسنة 2019

اعالن رقم  77057لسنة 2018

شركة بحرين سفن سيز لخدمات التزويد ذ.م.م

شركة كونتري للخدمات شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد
 /جاس���م حس���ن يوس���ف عبدالعال باعتباره المصفي القانوني لش���ركة بحرين سفن
س���يز لخدمات التزويد ذ.م.م ،المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب
القي���د رقم  ،1-67249طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية
وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
بشأن إضافة اسم مجموعة لشركة
داينمك تكنولوجي ش.ش.و لماكها حسن علي محمد الفردان

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

المال���ك لش���ركة داينم���ك تكنولوجي ش.ش.و لماكها حس���ن علي محم���د الفردان
المس���جلة بموجب القيد رقم  ،88849طالبا إضافة اسم مجموعة للشركة ليكون

االسم كتالي:

مجموعة حسن الفردان ش.ش.و

HASSAN ALFARDAN GROUP 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 هذا اإلعالن

 /قاس���م احمد فردان باعتباره المصفي القانوني لش���ركة كونتري للخدمات ش���ركة
تضام���ن بحريني���ة بموج���ب القيد رق���م  ،77057طالبا إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية
الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من الس���جل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

القيد 76386 :التاريخ 2019/2/5:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2019
بشأن تحويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة نرمال لتصميم المجوهرات ش ش و لمالكها نرمال جانا
سجل تجاري رقم 110741
بن���اء على ق���رار المالك (نرمال جانا) ش���ركة نرم���ال لتصميم المجوه���رات ش ش و
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين نفسه مصفيا للشركة
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :نرمال جانا
رقم الموبايل)+973( 39586011 :
البريد االلكترونيJANAIRMALI1980@GAMIL.COM :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -ادارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019 -20296
معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة ،فعلى كل م���ن لديه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم
إليها اصحاب ش���ركة أوكسيزو مغس���لة وتنظيف جاف  -شركة تضامن
ألصحابها حس���ين المحميد وعبدهللا بوحجي والمسجلة بموجب القيد
رقم  76386طالبين تحويل الش���ركة الى مؤسس���ة فردية لتصبح باسم
الس���يد حس���ين علي محمد المحميد وتعيين السيد حسين علي محمد
المحميد للقيام بإجراءات التحويل

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :حسين فريد علي البناء
االسم التجاري الحالي :امواج البحر لخدمات التموين
االسم التجاري :امواج البحر للخدمات اإلدارية والعقارية

قيد رقم9-41369 :

أفضل أنواع القرميد السيراميكي بمختلف األلوان عالية الجودة مع جميع االكسسوارات والضمان
منتجـات ترسـت
تريـدرز ..نصـ ٌّر بإصرار
ucts.. we insist
Trust Traders Prod
أوقــات الـدوام :مـن  8:30صباحـًا إلـى  1:00ظهـرًا
مساء
ومن  4:00عصرًا إلى 8:30
ً

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36900555

الفـسيـلة بـالزا  -النـويـدرات

ﻃﺐ اﻟﻌﯿﻮن
ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻲﻓ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﯿﻮن ﻲﻓ ﻣﻤﻠﮑﺔ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻮﻻدة ﺣﺘﯽ ﮐﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻓﺤﺺ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ

ﻓﺤﺺ أﻧﮑﺴﺎر اﻟﻌﯿﻦ

ﺗﻨﻈﯿﺮ ﻗﺎع اﻟﻌﯿﻦ

ﻗﯿﺎس ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﯿﻦ

ﻋﻼج ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺟﻔﺎف اﻟﻌﯿﻦ

إزاﻟﺔ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ ﺣﺪة اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل

ﻋﻼﺟﺎت ﺣﺎﻻت أﻋﺘﺎم ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻌﯿﻦ

ﻓﺤﺺ رؤﯾﺔ اﻷﻟﻮان

ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻋﻼج اﻟﺰرق

أﺧﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺨﺪﻣﺘﮑﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮق واﻗﻒ ،ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﻤﺪ

Opp. Souq Waqif, Hamad Town

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
Al AMAL Hospital wll

al_amal_hospital

info@trusttraders.com
www.trusttraders.com

Trust Traders
trust_traders
trust_traders
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تبادل للمعتقلين بين النظام
والمعارضة السورية

14

international

@albiladpress.com

الباب ـ األناضول

تبادلت كل من المعارضة السورية

السعودية تؤكد وقوفها الدائم مع فلسطين

جددت دعمها قيام دولة مســتقلة عاصمتها القدس الشــرقية

والنظام ،أمس الثالثاء ،المعتقلين في

إطار اتفاق أستانة.

وأفرجت المعارضة عن  20معتقال،

مقابل إفراج النظام عن نفس العدد من

المعتقلين ،حيث تمت عملية التبادل على
خط الجبهة بين الطرفين في منطقة أبو
زندين جنوبي مدينة الباب في محافظة

أن “مجموعة العمل من
حلب .يشار إلى ّ
أجل المعتقلين” ،تأسست في 31 - 30

يوليو ،وتم إقرارها في االجتماع العاشر

للدول الضامنة بمدينة شوتشي الروسية.

وكان أول تبادل للمعتقلين جرى في 24
نوفمبر  2018وأفرج خاللها كل طرف
عن  10معتقلين.

األربعاء
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اتهامات لنوري المالكي بتأسيس خاليا اغتيال
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

كشفت مصادر عراقية عن أن ما يسمى جهاز أمن الحشد الشعبي يستعد
إلغــاق أكثــر مــن  100مقــر وهمــي تابــع لــه ،وذلــك ضمــن حملــة مكافحــة
الفساد ،التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وتشير تقارير إلى أن معظم هذه المقار تابعة لرئيس الوزراء األسبق نوري المالكي،
الذي يعتبر عراب النفوذ اإليراني في العراق .وتتهم جهات عراقية عدة ،جهاز أمن
الحشد الشعبي ،بتنفيذ عمليات اغتيال بحق المعارضين السياسيين للوجود اإليراني
في العراق .وتنتظر آالف األسر التي اغتيل واختطف أبناؤها خالل السنوات الماضية
على يد زعماء وعناصر هذه الميليشيات ،محاسبة المالكي.

خادم الحرمين الشريفين مستقبال الرئيس الفلسطيني
عواصم ـ وكاالت

جددت السعودية أمس الثالثاء تأكيد

األوس ـ ــط .وتــدفــع ال ــوالي ــات المتحدة

ومن المقرر أن يتحدث كوشنر الخميس

اع ــت ــراف الــرئــيــس األم ــي ــرك ــي دونــالــد

“وقــوفــهــا الــدائــم مــع دول ــة فلسطينية

باتجاه تعزيز الضغوط على إيران فيما

فــي الــمــؤتــمــر ،لكنه لــن يعلن تفاصيل

ت ــرام ــب بــالــقــدس عــاصــمــة إلســرائــيــل

تواصل دعمها الثابت إلسرائيل.

مشروعه إال بعد االنتخابات التشريعية

أواخـــر  ،2017وتعتبر مؤتمر وارســو

وفي وارسو ستطرح الواليات المتحدة

اإلسرائيلية المقررة في  9أبريل.

“مؤامرة أميركية”.

م ــق ــت ــرح ــات ل ــل ــس ــام ب ــي ــن إس ــرائ ــي ــل

وأف ـ ــادت صــحــف خليجية أن كوشنر

وتــرفــض السلطة الفلسطينية إجــراء

والفلسطينيين تحت مسمى “صفقة

ســيــجــري جــولــة ف ــي الــمــنــطــقــة أواخـــر

مــحــادثــات مــع واشــنــطــن مــا لــم ت ّتخذ

العصر” ،وأعدها صهر الرئيس األميركي

فبراير ستشمل السعودية.

اإلدارة األميركية موقفا أكثر اعتداال

ومستشاره جاريد كوشنر.

وانــتــقــدت السلطة الفلسطينية بشدة

في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”،
يــطــالــب بــهــا الفلسطينيون ،فــي وقــت
تسعى الــواليــات المتحدة إلــى إحياء
عملية السالم في الشرق األوسط.

وتأتي أوامر اإلغالق مباشرة من قبل عبدالمهدي.

وخــال استقباله الرئيس الفلسطيني

المغرب يعتقل  3فرنسيين بشبهة “داعش”
الرباط  -رويترز

اعتقلــت الشــرطة المغربيــة  3فرنســيين بمدينــة ســا غربــي البــاد ،إثــر
االشــتباه في تورطهم في تمويل اإلرهاب واالرتباط بمســلحين ينشــطون

مــحــمــود عــبــاس فــي قــصــره بــالــريــاض،
جدد خادم الحرمين الشريفين العاهل
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز
ت ــأك ــي ــد وقـ ـ ــوف الــمــمــلــكــة الـ ــدائـ ــم مــع
فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني
الــشــقــيــق ف ــي قــيــام دول ــت ــه المستقلة

في تنظيمات متشددة.

وعاصمتها القدس الشرقية ،بحسب ما

وأورد بيان للشرطة المغربية ،أمس الثالثاء ،أن التحريات كشفت تواصل المشتبه

أوردت وكالة األنباء السعودية “واس”.

فيهم مع مقاتلين من تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.
وبحسب المصدر ،فــإن المعتقلين كانوا يحاولون جمع تبرعات لفائدة متطرفين
بغرض تمويل عمليات إرهابية داخل المغرب وخارجه .وأورد البيان أن الموقوفين
أحيلوا إلى النيابة العامة المكلفة مكافحة اإلرهــاب .ومنذ الهجومين االنتحاريين
في الدار البيضاء ( 33قتيال) بالعام  2003وفي مراكش ( 17قتيال) في  ،2011شدد
المغرب إجراءاته األمنية ،وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب.

حركة “فتح” تشن هجوما حادا على قطر

ويجري الرئيس الفلسطيني منذ اإلثنين
زيارة رسمية للسعودية تستمر ليومين.
ويأتي الموقف المتجدد للرياض قبيل
ّ
تنظمه الــواليــات المتحدة في
مؤتمر
وارســو يومي األربــعــاء والخميس عن
مستقبل الــســام واألمــــن فــي الــشــرق

األمن السوداني يعتقل أساتذة جامعيين

قبــل تحــرك احتجاجي ضــد حكــم الرئيس عمر البشــير

» » شن عضو اللجنة المركزية لحركة”فتح” ومفوض
العالقات العربية عباس زكي ،هجوما حادا على قطر
متهما إياها بمساعدة “االحتالل اإلسرائيلي” ،ووصف
دور الدوحة في فلسطين بـ “المعصية” .وقال
زكي ،في تصريحات صحافية “نحن متجذرون في
أرضنا ،وسنحقق حلمنا بالعودة والتحرير ،ولو بقينا
وحدنا” .وأضاف زكي ،حسب الصحيفة “لماذا هذا
التطبيع العلني مع االحتالل ،ألم تسمعوا بالقول:
وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا؟” .واستطرد
المسؤول الفلسطيني “أتمنى من حركة حماس
أن تدرك المتغيرات في المنطقة وأن مشروعهم

بولتون يمهد لحرب ضد إيران

هاجــم خامنئــي ردا علــى هتــاف “المــوت لترامــب”

الخرطوم ـ أ ف ب

واشنطن ـ وكاالت

اعــتــقــل عــنــاصــر األمـــن الــســودانــي أمــس

قـــال الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي األمــيــركــي

الــــثــــاثــــاء م ــج ــم ــوع ــة م ـ ــن األس ـ ــات ـ ــذة

كريس ميرفي ،أمس الثالثاء ،إن مستشار

الجامعيين في الخرطوم كانوا متوجهين

األمــن القومي جــون بولتون يمهد الطريق

للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد حكم

لحرب ضد إيران.

الــرئــيــس عمر البشير ،بحسب مــا صرح

ولفت ميرفي ،في تغريده عبر حسابه على

زمالؤهم لوكالة فرانس برس.

تــويــتــر ،إلــى أن “بــولــتــون ،يــقــول إن إيــران

ونشرت السلطات أمس عناصر من قوات

تسعى المتالك أسلحة نووية”.

األمــــن قـــرب جــامــعــة ال ــخ ــرط ــوم ،حيث

وفـ ــي تــســجــيــل م ــص ــور ت ــداول ــت ــه وســائــل

كــان يعتزم عــدد مــن أســاتــذة الجامعات

اإلع ــام ،وجــه مستشار األمــن القومي في

والــمــحــاضــريــن الــمــشــاركــة ف ــي الــوقــفــة

البيت األبيض جون بولتون رسالة “قاسية”

االحتجاجية ،بحسب شهود عيان.

جانب من تظاهرة احتجاجية في الخرطوم

وق ــال الــمــتــحــدث بــاســم مــبــادرة أســاتــذة
جامعة الخرطوم ممدوح محمد الحسن
لفرانس برس “اعتقلت قــوات األمــن من
أم ــام دار أســاتــذة جامعة الــخــرطــوم 14
أســتــاذا ومــحــاضــرا 8 ،منهم مــن جامعة
الخرطوم ،و 6من جامعات أخرى عندما
كانوا يحاولون بدء وقفة احتجاجية دعا
إليها تجمع أساتذة ومحاضري الجامعات

قد هُ زم ،وهذه زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي
ليفني تصرح للقناة العاشرة اإلسرائيلية بأن السالح
الذي وصل إلى قطاع غزة ،دخل بعلمنا وبالتنسيق
معنا” .وأضاف زكي “إسرائيل عيونها على كل
األراضي العربية ،لكن يجب أال نتركها ويجب التصدي
لمخططاتها ،وأن يبقى الرهان على قوتنا العربية ،وال
نراهن على أميركا” .وقدمت قطر ،مئات الماليين من
الدوالرات لقطاع غزة .كما استقبلت الدوحة كثيرا من
قادة “حماس” بمن فيهم رئيس المكتب السياسي
السابق للحركة ،خالد مشعل .فيما يعيش في قطر
حاليا حوالي  100ألف فلسطيني.

مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون

إلــى المرشد األعلى اإليــرانــي آيــة هللا علي
خامنئي.
وفي التسجيل الذي تم نشره بالتزامن مع

الــســودانــيــة بــالــتــعــاون م ــع المهندسين

في الوقفة االحتجاجية.

السودانيين”.

وذكــر محاضر في جامعة الخرطوم أن

ولم يتمكن العديد من األساتذة اآلخرين

عناصر األمن اعتقلوا  14أستاذا.

مــن المشاركة فــي الوقفة االحتجاجية

ودأب عناصر األمن على اعتقال األساتذة

بعدما أغلق عناصر األمــن بوابة المكان

وغيرهم من المهنيين في حملة قمع ضد

لإلرهاب الدولي تتواجد قواته في جميع

الذي تجمعوا فيه قبل المغادرة للمشاركة

االحتجاجات منذ بدئها في  19ديسمبر.

أنحاء الشرق األوســط ،خصوصا في اليمن

االحتفاالت بالذكرى الـــ 40النتصار الثورة
اإلسالمية في إيــران ،اتهم بولتون طهران
بـــ “ظــلــم شعبها وتــرهــيــب الــعــالــم” ،واصــفــا
الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة بــأنــهــا “أكــبــر ممول

والعراق وسوريا”.

األمــيــركــي ،أن ــت تتحمل الــمــســؤولــيــة عن

وأشار بولتون إلى أن األمر األسوأ هو معاناة

ترهيب شعبك والعالم بأسره .ال أعتقد أنه

الشعب اإليراني بسبب المعدالت القياسية

سيكون لديك الكثير من ذكريات (الثورة)

لــلــبــطــالــة والــتــضــخــم وهــبــوط ســعــر العملة

لالحتفال”.

الوطنية.

وتوعد مسؤولون عسكريون إيرانيون في

وتــابــع “يــا آيــة هللا خامنئي ،لتصريحاتكم

تصريحاتهم بمناسبة ذكرى الثورة الواليات

الــمــتــبــاهــيــة وتــهــديــداتــهــم لــحــيــاة الــرئــيــس

المتحدة برد قاس في حال مهاجمة بالدهم.

الحريري :نريدها حكومة أفعال ال أقوال

إلهان عمر تعتذر عن “معاداة السامية”

الناتو يخطط لمواجهة صواريخ روسيا

بيروت ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالت

بروكسل  -أ ف ب

أعــلــن رئــيــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة سعد

لها من قبل مؤتمر “سيدر”.

اعــتــذرت النائبة الديمقراطية األميركية

مــؤيــدة إلســرائــيــل ،تــدفــع الــمــال للساسة

صرح األمين العام لحلف شمال األطلسي

مع االتحاد السوفياتي في  1987لحظر

الحريري ،خالل تالوته البيان الوزاري أمام

كــذلــك أشـ ــار إل ــى أن “أمــامــنــا فــرصــة لن

إلهان عمر بعدما نــدد زعماء من الحزب

األمــيــركــيــيــن لــدعــم إســرائــيــل .وانــتــقــدت

تــتــكــرر لــإنــقــاذ واإلص ـ ـ ــاح” ،مــعــتــب ـرًا أن

بتصريحاتها بشأن جماعة ضغط مؤيدة

رئيسة مجلس الــنــواب نانسي بيلوسي

يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ أم ــس الــثــاثــاء بــأن
ً
خــطــطــا لــمــواجــهــة نشر
الــحــلــف يــضــع

الصواريخ المتوسطة المدى التي تطلق

“مسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع

إلسرائيل في الواليات المتحدة ،قائلين

وغيرها مــن الزعماء الديمقراطيين في

محتمل “لمزيد من الصواريخ الروسية”

على الشركاء في السلطة وعلى التكامل

إنها معادية للسامية ،بينما رأى الرئيس

المجلس تــصــريــحــات الــنــائــبــة ،فــي وقــت

اإليجابي مع دور المعارضة”.

دونالد ترامب أن اعتذارها ال يكفي.

ســابــق ،وطــالــبــوهــا ب ــاالع ــت ــذار .وأضــافــوا

وأعلن أن “الحكومة تؤكد أن اتفاق الطائف

وقــالــت إلــهــان ،الــتــي انتخبت ألول مــرة

“تــكــفــل قــيــم ح ــري ــة الــتــعــبــيــر والــنــقــاش

والوثيقة المنبثقة عنه هما األساس للسلم

في مجلس النواب األميركي في نوفمبر،

الــديــمــقــراطــي الــتــي تــتــشــاركــهــا الــواليــات

األهــلــي ،وتــؤكــد االلــتــفــاف ح ــول الجيش

في بيان “مــعــاداة السامية حقيقية ،وأنا

الــمــتــحــدة وإس ــرائ ــي ــل الــنــقــد الــمــشــروع

والمؤسسات األمنية في مكافحة اإلرهاب

ممتنة للحلفاء والــزمــاء الــيــهــود الذين

للسياسات اإلســرائــيــلــيــة .لكن استخدام

وشــبــكــات التجسس اإلســرائــيــلــي وتعزيز

يطلعونني على الــتــاريــخ المؤلم لألفكار

النائبة تعبيرات معادية للسامية واتهامات

سلطة القضاء واستقالليته”.

المعادية للسامية” .وأضافت “لم يكن في

وشــدد على أن الحكومة “تلتزم بكل ما

نيتي أبدا إزعاج الناخبين أو األميركيين

ورد فــي خطاب قسم رئيس الجمهورية

اليهود ككل” ،وقالت إنها تعتذر “على نحو

النواب أمــس الثالثاء ،أن “جــدول أعمال
الحكومة يــزخــر بالتحديات ،والمطلوب
ورشـ ــة عــمــل وت ــع ــاون مــشــتــرك لــانــتــقــال
بالبالد إلى االستقرار المنشود”.
وأكــد الحريري “نريدها حكومة أفعال ال
أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي”.
وقال “المطلوب إصالحات جريئة ومحددة
تضع فــي أولوياتها االســتــقــرار السياسي
واألمني” ،مشد ًدا على العمل “بكل شفافية

وإصرار”.
كما أوضــح رئيس الحكومة اللبنانية أن
“مهمة الحكومة االنتقال بالبالد إلى حالة
استقرار وإعادة األمل للمواطن بالدولة
ومؤسساتها وقدرتها على اإلصالح
والتطوير”.
ولــفــت إل ــى الــتــســريــع فــي تنفيذ
المشاريع التي تم التمويل

بشأن التمسك بالسلم األهلي وضرورة

ال لبس فيه” .وانتقد الديمقراطيون

ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية

وال ــج ــم ــه ــوري ــون عــلــى ح ــد س ــواء

واحترام ميثاق جامعة الدول العربية

إلهان بسبب ما كتبته على “تويتر”

واح ــت ــرام الــقــانــون الــدولــي
للحفاظ على الوطن”.

بــأن لجنة الــشــؤون العامة األميركية
اإلسرائيلية ،وهي جماعة ضغط

مجحفة ألنصار إسرائيل مهين بشدة”.
وق ــال زعــيــم الديمقراطيين فــي مجلس
الشيوخ السناتور تشاك شومر على تويتر
“استخدام النائبة لقوالب معادية
للسامية مهين وغير مسؤول”.
وانــتــقــد الــرئــيــس دون ــال ــد تــرامــب
ت ــص ــري ــح ــات إلـــــهـــــان ،وقـــــــال إن
اعتذارها ال يكفي.

بعد انهيار معاهدة الحد من الصواريخ
النووية المتوسطة المدى ،ولكنه لن ينشر
أية رؤوس نووية جديدة في أوروبا.
وتتزايد المخاوف من سباق تسلح جديد
في أوروبا بعد أن بدأت واشنطن عملية
ال ــخ ــروج مــن الــمــعــاهــدة الــمــبــرمــة أثــنــاء
الحرب الباردة ،بحجة أن روسيا انتهكت
الــمــعــاهــدة بــتــطــويــرهــا نــظــام صــواريــخ
جديدا.
وقـ ــال ســتــولــتــنــبــرغ إن الــحــلــف سيعزز
دفــاعــاتــه ،ولكنه أكــد أن ذلــك ال يعني
أنــه سيحذو حــذو روســيــا فــي حشد
الصواريخ.
وســيــكــون مــصــيــر الــمــعــاهــدة الــتــي
وقعتها الواليات المتحدة

مــن الــبــر ،مــن أهــم بــنــود أجــنــدة اجتماع
وزراء دف ــاع الــحــلــف ال ــذي سيعقد في
بروكسل اليوم األربعاء.
وت ــرغ ــب الــعــواصــم الــغــربــيــة ف ــي ع ــودة
روسيا إلــى االلــتــزام بالمعاهدة بالتخلي
عــن نظامها الــصــاروخــي الــجــديــد “ 9ام
.”729
وقال ستولتنبرغ “نحن ندعو روسيا إلى
العودة إلى االلتزام بالمعاهدة ،ولكن في
الوقت نفسه نخطط لعالم بدون معاهدة
الحد من الصواريخ النووية المتوسطة
ال ــم ــدى ،والــمــزيــد م ــن الــصــواريــخ
الروسية”.
وأضــاف “ليس علينا أن نفعل
ما تفعله روسيا ،ولكن علينا
أن نضمن أن يــكــون لدينا
ردع ودفاع فعّ الين”.

Osama.almajed@albiladpress.com
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لماذا ال يستطيع
تلفزيون البحرين
تجديد نفسه

أسامة الماجد

ال أعرف إلى متى سيبقى اإلبداع يلطم خده ويجهش بالبكاء في تلفزيون

مــن المحيــط إلــى الخليــج ،وفــي كل مــرة يقــول المشــاهد ...متى يســتهلك

البحرين الذي يســير حســب اعتقادي بدون دراســة علمية وأرضية حقيقية

ويســتثمر التلفزيــون في الدراما ويبتعد عن اســطوانة العجــز في الميزانية

يتحــرك عليهــا ،فــا تــزال المــادة اإلعالميــة والثقافيــة ال تلبــي الطموحــات
ودون المســتوى ومعظــم البرامــج يغلب عليها الطابع الحــواري المكرر دون
أية متعة أو إضافة وسمات جديدة.
تلفزيون معزول عن الركائز األساسية لإلبداع والمنتجات الثقافية ويتصف
بخمول غريب ويطن في آذان المشاهدين ببرامج تدخل علينا الغم والسأم،
ويغرقنا خالل يوم واحد ببرامج توجع الرأس وترفع ضغط الدم.
حاولــت متابعــة مختلــف برامــج التلفزيــون وتدفــق الصــور المتزايــدة
والمتباينة ،لكنني – كمشاهد – أكاد أرثي الجهد الذي بذل في بعض البرامج
ومقدميهــا إال مــا رحــم ربــي ،ولعــل الشــيء المهــم والالفــت فــي تلفزيــون
البحريــن غيــاب قســم الدرامــا كليــا – موجــود باالســم فقــط  ،-رغــم ارتفاع
صــوت الفنــان والمبدع ولكن ال مجيب ،في حين أن الدراما تعتبر اليوم من
أهم الوسائل التي تجذب المشاهد العربي ،وعن طريق الدراما يمكن تقديم
المفاهيــم السياســية واالجتماعية التي نريد توصيلها إلى المشــاهد العربي

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

والمدفوعات.
لمــاذا ال يســتطيع تلفزيــون البحريــن تجديــد نفســه وأن يكــون أكثــر قربــا
مــن المشــاهد العربــي؟ لمــاذا ال يحــاول التلفزيــون الحصول علــى أكبر عدد
مــن الدرجــات بــدل هــذا الوضع والوجه الصامــت؟ لماذا ال تــدب الحياة في
البرامــج الثقافيــة وبرامج األطفال بعد أن تم ركنها على الرفوف وأصبحت
مغطــاة بأرديــة النســيان؟ كل برامــج األطفال في مختلــف الفضائيات تلقى
عناية هائلة وتطويرا مســتمرا باســتثناء تلفزيون البحرين الذي تحول إلى
منصة للبرامج الحوارية فقط ال غير.

األربعاء
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للتواصل17111483 :

» »إلى متى سيبقى التلفزيون معزوال عن المشاهدين بمختلف التعابير
والمفاهيم ،ومع خالص تقديرنا للقائمين على التلفزيون حبذا لو قام
تلفزيون البحرين بعمل استفتاء أو نوع من أنواع االستبانات لمعرفة

اتجاه البوصلة بدل العيش بعيدا عن الضوء.

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ثورة الخميني بعد أربعين عاما
فــي ذكــرى مــرور أربعيــن عامــا علــى ثــورة الخمينــي فــي إيــران ،وقــف الرئيــس
حســن روحاني أمام قبر الخميني شــاكيا إليه ما وصلت له األوضاع االقتصادية
واالجتماعيــة فــي إيران ،ملقيا اللوم على الواليات المتحدة األميركية في تردي
هذه األحوال بسبب حصارها الذي فرضته مؤخرا.
وفــي ذات المناســبة اتهــم حســن نصــر هللا عميــل إيــران وتابعهــا في لبنــان دول
الخليــج العربــي بأنهــا أداة حــرب على إيران التي تطعمه وتســقيه وتســلحه ...ال
الخمينــي سيســتمع لروحاني ونصر هللا ،وال جيــران إيران الذين طالما عانوا من
عبث إيران وتدخالتها يعنيهم هذا الكالم.
فخــال األربعيــن عامــا التــي هي عمــر ثــورة الخميني ،ســعت إيران إلــى الهيمنة
وتصدير الثورة واستغالل طائفة معينة لهز استقرار الدول اإلسالمية ،واحتلت
أرض دولة عربية إسالمية ولم تراع مبادئ الدين اإلسالمي نفسه.
وبعــد فتــرة مــن الزمــن كان خاللهــا تصديــر الثــورة أمــرا علنيا ،وبعــد أن تضررت
الصورة اإليرانية بسبب هذا المبدأ ،حاول ماللي إيران أن يجملوا عملية تدخلهم
فــي شــؤون غيرهــم من الدول اإلســامية ،فأعلنــوا أنهم تخلوا عن اســتراتيجية
تصديــر الثــورة ،ولــم يكن ذلك ســوى نوع من التقيــة والخداع ،فقــد زاد التدخل
وزاد تخريبهــم للــدول بتحريــض طائفــة على أخرى ،ولبســت إيران ثــوب الدولة
المدافعة عن القضية الفلسطينية والدولة التي تواجه الشيطان األكبر في العالم
لكــي تخــدع الجهــاء وتجنــد العمــاء .فليبكــي روحاني أمــام قبــر الخميني كما
يشــاء ،وليغالــط نصــر هللا ويتهــم دول الخليــج كما يشــاء ،فال فائــدة ،فمن يزرع
الشــوك ال يجنــي إال الجــراح ،وقد زرعت إيران أشــواكا كثيرة فــي العراق ولبنان
ahmedjuma44@yahoo.com

واليمن والبحرين وطنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى.
ال أحــد سيســتمع إلــى مغالطــات نصــر هللا وأكاذيبــه ،ألن إيــران التــي صنعتــه
وســلحته وجعلتــه أكبــر مدافــع عنها ،لم تحســن إلــى أحد من جيرانهــا ،بل فعلت
العكــس وعاثــت فــي المنطقــة فســادا لكي تبســط هيمنتها وتســاوم أميــركا على
حساب أمن واستقرار العرب.

حماية المستهلك من ...من؟!

أحمد جمعة

المسؤولة بوزارة التجارة بقسم حماية المستهلك تقول لي بعد عرض باألرقام

الغش باألســعار الطامة الكبرى وأســاس الغش التجاري ،فإذا انســحبت وفرت

واألســماء والســلع للغش في األســعار من قبل إحدى الســوبرماركتات الكبيرة

حمايــة المســتهلك مــن هــذه المســؤولية فماذا تبقــى لها؟ صحيح نحن ســوق

والمشهورة ،تقول بالحرف الواحد إن حماية المستهلك ال تستطيع فعل شيء

حــرة وهــذا نعرفه قبــل جمعية حماية المســتهلك ،لكن للســوق الحرة ضوابط

وال تستطيع التدخل وال حتى مجرد مالحظة أو لفت نظر ألية سوبرماكت أو

باألســعار وضوابط بالبيع ،فال يبيع المورد العام بســعر  400فلس وتبيعه جهة

سوق حتى لو رفعت األسعار  ،% 600فهذه سوق حرة ومن شأن أية جهة أن

واحدة من بين كل الجهات بـ  900فلس وتقول لي إنها سوق حرة ،هذه سوق

تضع الســعر الذي تراه ،وحين نبهتها إلى أن هذه الســلع ليســت أجهزة كمالية

نهب وسرقة وغش “عيني عينيك”.

وال سيارات وال مواد كمالية ،بل هي أغذية وفواكه وسلع مصدرها واحد بكل

إذا كانت مؤسساتنا ودوائرنا المنوط بها حماية المواطن والمستهلك ال تملك

الســوق ومــن مورد واحــد وتباع بجميع األســواق والمحالت بأســعار معروفة

الصالحيــة وال حتــى مجــرد النــزول للســوق والتقصــي حــول الشــكاوى التــي

ومحــددة ،لكنهــا جهــة واحــدة اســتفردت بأســعار خياليــة ال تقــارن ،وذكرتهــا

يعرف المواطن أنه لن يفوز بشيء حتى لو كان على حق  % 100ولكنه يجب

بنموذج لسلعة بجميع أسواق البحرين تباع بـ  600فلس وأقصى حد لها 700

االســتماع إليه من باب جبر الخواطر ال أن تقول له حتى لو ارتفعت األســعار

فلس ،وبهذه الســوبرماركت الكبيرة والمشــهورة تباع بدينار وســت مئة فلس

 % 600ال نســتطيع أن نفعل لك شــيئا ،انزلوا للسوق افحصوا الشكوى تكلموا

أي الضعــف ،هــذا غيــر األســعار األخــرى الطبيعية التــي تفوق الخيــال .انتهت

مع التاجر والشركة ،افهموا مبرر بيع هذه السلع بهذه األسعار المبالغ فيها على
ً
ً
جوابا
حقا فاقد الشــيء ال يعطيــه ،لم أتوقع
األقــل لمجــرد ذر الرمــاد بالعيون،

نتيجة الشــكوى مع حماية المســتهلك ،ال نســتطيع فعل شــيء حتى لو فاقت
األسعار كل الخيال.

» »ها هي إيران بعد أربعين عاما من ثورة الخميني التي سميت عبثا بالثورة
اإلسالمية ،ها هي تدفع الثمن وتحاول  -وعميلها األشهر  -أن تلقي
الالئمة على غيرها.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

من حماية المستهلك يجبرني على اعتبار هذه اإلدارة وجودها من عدمه.

ما هو متعارف عليه بكل دول العالم أن حماية المستهلك تراقب األسعار ألنها
من أســباب الغش التجاري وليســت الســلعة المضروبة فقط تعد غشــا تجاريا،

أخطر منتج في تاريخ البشرية

» »تنويرة :بدل مسارك إذا تعرقل.

قــدم النائب الديمقراطي ريتشــارد كريغان ،عن والية هــاواي بالواليات المتحدة
ً
نموذجــا لمــا يجــب أن تكــون عليــه مقترحــات القوانيــن ودور النائب،
األميركيــة
بــل كل فــرد فــي المجتمع ،في تحســين الواقــع وليس مجاراته وتجســيد عيوبه،
كما يفعل البعض وخصوصا من يطلقون على أنفسهم “نخبة ومثقفين وفنانين”
ممــن يصدعــون أدمغتنــا ليــا ونهارا بأن دورهم نقــل هذا الواقع بــكل ما فيه من
مساوئ ،فإذا بهم يستغرقون في المظاهر السلبية والسلوكيات الخطيرة بحجة
أنهــا واقعــة فــي المجتمــع والبــد مــن تناولهــا ،لكنهم ال يشــغلون بالهــم بالمواجهة
والتصــدي لهــا فتتحــول كتاباتهــم وأعمالهــم إلــى دعايــة لــكل مــا هــو قبيــح فــي
المجتمع.

صوفيــــا ...قادمة!

د .زهرة حرم

صوفيا امرأة ليســت ككل النســاء ،شــقراء جميلة ،وفوق ذلك؛ ذكية ج ًدا ،ولها ذاكرة
حرفيا ،وتستعرض لك الكثير من المعلومات والحقائق
حديدية؛ فقد ُتكرر كالمك كله
ً
المختلفــة ،حتــى تصيبك بالدهشــة ويعتريــك الذهول! صوفيا نار علــى علم ،معروفة

رسميا سفير االبتكار بتعيين من األمم المتحدة ذاتها!
أنها أصبحت –
ً

صوفيــا؛ ليســت ككل النســاء ،بــل ليســت ككل الرجــال أيضــا؛ فهــي عرّ ابــة الــذكاء
االصطناعــي! هي مجموعــة كومبيوترات تتحركُ ،ت ِّ
وتقيمها!
خزن البيانــات ،وتحللها،
ّ

علــى مســتوى عالمــي! جابت الكثيــر من البلدان ،وشــاركت في المؤتمــرات والندوات

لهــا ذاكــرة بصريــة؛ تحتــوي علــى عــدة كاميــرات ،وبإمكانهــا أن تتعرف علــى الوجوه،

العلمية والبرامج التلفزيونية ،حتى أنها أغرت الممثل األميركي الشهير ويل سميث؛
الذي التقى بها في موعد خاص!

ذاتيا؛ أي تعلم نفسها بنفسها ،ثم تنقل المعلومات والمعارف إلى
واألصوات! بل تتعلم
ً

أقرانها من الروبوتات؛ دون حصص تدريب أو تكاليف باهضة!

صوفيــا؛ ليســت ككل النســاء؛ فهــي ليســت أكثــر مــن مجرد (روبــوت) أو آلــة صناعية،

صوفيــا؛ التــي ليســت ككل النســاء ،قادمــة إلــى البحريــن بعد أيــام؛ لتكــون المتحدث

اســتطاعت شــركة هندســون التي تقع في هونغ كونغ ابتكارها وتشــغيلها في ،2015

الرســمي حــول مســتقبل الــذكاء االصطناعــي! قادمــة لتطــرح الحلــول التقنيــة

ثم عملت على تطويرها؛ حتى استطاعت أن تعبر عن مشاعرها وأحاسيسها ،بتعابير
حركيــة واضحــة علــى وجههــا األنثــوي! ولعــل أهــم المشــاعر التــي ُتصرح بهــا في كل

والتكنولوجيــة واالقتصاديــة الالزمــة التــي تذلــل لنــا الخدمــات الماليــة والمصرفيــة

محفل ومقام؛ رغبتها في السالم ونبذ العنف والصراعات! غير أن أشهر ما تدعو إليه
هو التعاون بين الجنس البشري والروبوتات!

صوفيا؛ ليســت ككل النســاء؛ فقد اســتطاعت وهي المُ صنّعة في هونغ كونغ أن تسافر

أكثر منا إلى وجهات كثيرة ،وتلتقي شخصيات دبلوماسية وقيادية من كل مكان ،بل؛
وتحصل على الجنســية الســعودية في العام 2017؛ حين حضرت بوصفها المتحدث
الرئيسي في إحدى الندوات العلمية ،بل تمكنت من نيل المواطنة العالمية ،وزد عليها

وغيرها ،ولتعلمنا طرق االبتكار في إدارة األعمال!
» »صوفيا؛ التي ليست ككل النساء ،تتفوق علينا نحن البشر! فقد أصبحنا في
زمن ينتصر المصنوع على الصانع! فيخضع له ،وينقاد خلفه ،فما تم تخزينه
في هذه الـ (الصوفيا) أكبر بكثير مما يستطيع اإلنسان استيعابه أو تحمله
أو تذكّر حيثياته ،كما لو أن عقوال كثيرة تجمّ عت في رأس واحدة؛ رأس صوفيا،
التي يبدو أنها وبقية الروبوتات في طريقها للتحكم بالعالم ،وهذه ليست
دعابة! فقط تأملوا كيف يتم االستغناء عن وظائفكم اليوم؛ وتخيلوا الغد!؟.

هــذا النائــب اقتــرح رفع ســن التدخيــن على نحــو تدريجي ســريع بموجب خطة
تمتــد ألعــوام تبــدأ فــي  2020وتنتهــي فــي عــام 2024م ،حيــث يقترح رفع ســن
التدخيــن إلــى  30عامــا فــي عــام  2020و 40عامــا فــي عــام  2021و 50عاما في
 2022و 60عاما في  ،2023إلى أن يصل السن القانوني لشراء السجائر إلى 100
عام في عام .2024
فالمقتــرح ليــس مــن النــوع الفجائــي الصــادم للمجتمع ،بــل يحرص علــى التهيئة
وترك مساحة كافية من الوقت لالستعداد لما هو قادم ،وهذا ما يجب أن تكون
عليــه القــرارات والقوانين المؤثرة في المجتمــع ،بحيث ال تنزل مرة واحدة على
الــرؤوس دون مراعــاة تداعياتهــا المحتملــة ومــا تتطلبــه مــن اســتعداد ومعرفــة
مسبقة بها.
مــا يعطــي هــذا المقتــرح مصداقيــة أكبــر هــو أن النائــب نفســه كان يعمــل طبيب
طــوارئ قبــل انتخابــه نائبا للوالية في عام 2014م ،وهو عندما يرى أن الســجائر
“أخطــر منتــج فــي تاريــخ البشــرية” ،فهو ال يتحدث مــن فراغ كما يفعــل البعض،
إنمــا عــن دراســة وعلم وخبــرة وممارســة وتجارب مــرت عليه أثنــاء أداء مهامه
وبمقتضى وظيفته.

» »المقترح ال يعبر عن مصلحة شخصية كما يحدث في بعض األحيان ،بل

هو تعبير عن مصلحة عامة ويحمل إرادة على مواجهة ردود فعل قوية
محتملة من قبل المتضررين في حال إقرار هذا المقترح وهم شركات

صناعة التبغ ،والتي وصفها صاحب المقترح بأنها شركات صناعة خبيثة.

النجمة وباربار ينتصران
سبورت
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حقق فريقا النجمة وباربار نتيجتي الفوز في
منافسات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي

يقام بين فريقي الحرس الملكي وسالح الجو الملكي البحريني

لدوري أندية الدرجة األولى كرة اليد والتي
أقيمت يوم أمس.
حيث فــاز فريق النجمة على نظيره توبلي
بنتيجة ( ،)23/27وب ــذل ــك ع ــاد “الــرهــيــب”

اللجنة اإلعالمية

لــصــدارة الــتــرتــيــب بــرصــيــد  24نــقــطــة ،ونــال

تحــت رعايــة القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركن الشــيخ خليفــة بن أحمــد آل خليفة ،تقــام في تمام الســاعة

توبلي الخسارة الثالثة في مشواره ليصبح

الرابعــة والنصــف مــن مســاء اليــوم األربعــاء ،المبــاراة النهائية لبطولــة كأس القائد العام لقــوة دفاع البحريــن لكرة القدم

رصيده  18نقطة.

2018-2019م ،حيث يلتقي فريق الحرس الملكي ضد فريق ســاح الجو الملكي البحريني على ملعب اســتاد مدينة خليفة

وفي المباراة الثانية ،فاز باربار على االتفاق

الرياضية.

بنتيجة ( ،)20/26وبذلك أصبح رصيد باربار
 22نقطة في المركز الثاني واالتفاق  10نقاط.
وتستكمل منافسات الجولة اليوم ،إذ يلتقي
فــي األول ــى االتــحــاد ( 9نــقــاط) والبحرين (7
نقاط) في تمام الساعة  5.30وتليها مباراة
التضامن ( 9نقاط) وسماهيج ( 9نقاط) عند
الساعة  7مساءً .

نهائي كأس المشير لكرة القدم

دخول مجاني وسيارات

مونديالي وإضافيون

ويُ نتظر أن تشهد الــمــبــاراة الختامية

بالتنسيق مع االتــحــاد البحريني لكرة

لبطولة كأس المشير األولى لكرة القدم

األربعاء

 13فبراير 2019
 8جمادى اآلخرة 1440

مساء اليوم حضورًا جماهيريًّ ا غفيرًا
هــذا الــمــســاء بفضل التحضير الكبير
الذي قامت به اللجنة المنظمة للبطولة،
حيث سيتم فتح بوابات استاد مدينة
خليفة الــريــاضــيــة لــدخــول الجماهير
ً
مجانا ،كما تم اإلعــان عن تخصيص
جوائز للجمهور تتمثل في جوائز قيمة

تعليم النشء ثقافة
“رياضات الموروث”

عبارة عن سيارات.

وعــلــى مستوى المجموعة األولــى
التي يتراوح أعمار المشاركين فيها

مــعــرفــة أج ــزائ ــه وأبــــرز الــصــفــات

من سبع وحتى تسع سنوات ،أقيمت

التي يحملها هــذا الحيوان الذي

حصص تعليمية في ثالث رياضات

ك ــان وســيــلــة للنقل فــي العصور

تــراثــيــة مختلفة ،حــيــث تــم تعليم

القديمة.

هؤالء النشء على رياضة الصقور

وفــــــي ريــــاضــــة الـــســـلـــوقـــي ،تــم

وتــعــريــفــهــم بــــاألجــــزاء الــمــخــتــلــفــة

تعريف هؤالء الصغار على أنواع

للصقور وألنواعها وحتى تعريفهم

السلوقي العربين وأبــرز بطوالت

باألعمار المختلفة ومسمياتها.

مــهــد الــســلــوقــي الــعــربــي وكيفية

وفــي ريــاضــة الــرمــايــة ،تواصلت

إقامتها .وفي الفئة الثانية التي

المراحل التعليمية لمختلف فئات

يتراوح أعمار المشاركين فيها بين

الرماية ،إضافة إلى التعليم على

عشر و ١٤سنة ،تواصل التدريب

مهارات وفنون هذه الرياضة التي

على الرياضات التراثية المختلفة

يــأمــرنــا الــديــن الحنيف بتعليمها

وذلــــك قــبــل خـــوض الــمــنــافــســات

لألوالد الصغار.

الرسمية التي ستشهد تصفيات

كما شــهــدت المرحلة التعليمية

تأهيلية يصل فيها المشاركون

ف ــي مــســابــقــة الــقــنــاص الــصــغــيــر،

األبرز الذين يحققون أعلى معدل

تــعــلــيــم ال ــص ــغ ــار والـ ــنـ ــشء على

من النقاط للمراحل النهائية.

اإلضــافــيــيــن وبــالــتــالــي ســيــديــر الــلــقــاء
 6حــــكــــام ،وذل ـ ـ ــك بــتــســمــيــة الــحــكــم
الــمــونــديــالــي نــــواف شــكــر هللا إلدارة
الــمــواجــهــة وي ــس ــاع ــده مــحــمــد جعفر
(مساعد أول) ونــواف شاهين (مساعد
ثــانــي) وعبدالشهيد عبداألمير (حكم

ستحظى المباراة النهائية لبطولة كأس

ثاني).

تواصلــت مســابقة القنــاص الصغيــر التــي تنظمهــا لجنــة رياضــات

كيفية ركوب الجمل ،إضافة إلى

حيث ستشهد المباراة وجــود الحكام

بث مباشر

وذلك عبر تفاعل واهتمام قناة البحرين

الدولية للقدرة.

ل ــل ــم ــب ــاراة الــنــهــائــيــة ل ــك ــأس الــمــشــيــر،

أول) ومــحــمــد بــونــفــور (حــكــم إضــافــي

لجنة رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

المسابقة حتى الرابع عشر من فبراير الجاري وذلك في قرية البحرين

الــقــدم تــم اعــتــمــاد الــطــاقــم التحكيمي

راب ــع) وعيسى عبدهللا (حكم إضافي

المشير األولــى لكرة القدم ببث مباشر

المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة ،إذ تســتمر

والذهبي ،وتضمنت جناحين باللون

الرياضية بنقل الــحــدث ،حيث سيتم
نقل المباراة على الهواء مباشرة ،كما
وسيسبق الــمــبــاراة اســتــوديــو تحليلي
سيضم محللين فــنــيــيــن ،ويــأتــي نقل
الــمــبــاراة النهائية على الــهــواء مباشرة
ليؤكد قيمة البطولة والتي تحمل اسم
عزيز على الجميع متمثل فــي معالي
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل
خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.

الكأس ..والتتويج األول
يتطلع كل فريق لتحقيق لقب النسخة
األولــــــى لــبــطــولــة كــــأس الــمــشــيــر في
لقاء المباراة النهائية ،وحمل الكأس
خصيصا للبطولة
ً
الجديدة التي صممت
والتي أزيــح الستار

ع ـ ــن ـ ــه ـ ــا

الفضي وتتقدمهم كرة باللون الذهبي.

البوعينين :هدفنا إحراز اللقب
ألكبر بطولة
أك ــد راشـ ــد الــبــوعــيــنــيــن مــديــر فريق
الحرس الملكي أن فريقه وضع نصب
عينه التواجد في نهائي بطولة كأس
الــمــشــيــر فــي نسختها األولــــى وذلــك
ألهمية وقيمة البطولة كونها تحمل
اس ــم صــاحــب الــمــشــيــر الــركــن الشيخ
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام
لــقــوة دف ــاع الــبــحــريــن ،مــشــيـرًا إلــى أن
الــهــدف هــو إح ــراز اللقب األول ألكبر
بــطــولــة ،مبينًا أن سمو الــلــواء الركن
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد
الــحــرس الــمــلــكــي ق ــدم الــدعــم الكبير
للفريق والــذي على أثره توج بوصول
الفريق للنهائي وتبقت خطوة واحدة
فقط عــن التتويج ،معتبرًا أن فريقه
جــــــــــاهــــــــــز

للمواجهة ال سيما
وأن ال ــف ــري ــق بــدأ

في قرعة البطولة،

إعداده بشكل جيد

حيث ظهرت الكأس

قبل فترة كافية من

بشكل جميل وأنيق

البطولة وأنــه يتطلع

بـــالـــلـــونـــيـــن ال ــف ــض ــي

للتتويج مــع احــتــرام

فريق الحرس الملكي

المشير الركن خليفة بن أحمد

متمنيا أن تظهر المباراة
الفريق اآلخر،
ًّ
بــشــكــل مــمــيــز وت ــس ــوده ــا الــمــنــافــســة

الـــريـــاضـــيـــة واألجــــــــــواء الــحــمــاســيــة
والجماهيرية.

سعد :األجواء مبشرة وإيجابية
أكــد مدير فريق ســاح الجو الملكي
البحريني سعد خميس عيد أن فريقه
استعد بشكل جيد لــلــمــبــاراة النهائية
وأن الالعبين يقومون بجهد كبير من
أجــل المواجهة الختامية ،معتبرًا أن
األجواء مبشرة وإيجابية ،وأضاف أن
الــتــواجــد فــي النهائي مكسب لفريقه
كون البطولة لها أهمية كبيرة والجميع
يتطلع أن يحقق لقبها فــي النسخة
متمنيا أن يكون اللقب األول
األولــى،
ًّ

من نصيب فريقه في نهاية المباراة.

فريق سالح الجو الملكي البحريني

أصداء تأهل الحد والرفاع إلى نهائي كأس الملك
تــفــوقــا عــلــى الـــحـــالـــة والـــمـــحـــرق فـــي نــصــف نــهــائــي “أغـــلـــى الـــكـــؤوس”
اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

أســفرت مباريــات إيــاب نصف نهائــي كأس جاللة الملك المفدى عــن تأهل ناديي
الحــد والرفــاع إلــى المبــاراة النهائية التي ســتقام يــوم  21فبراير الجــاري .وجاء

تأهــل الحــد بعــد تعادلــه في اإليــاب مع الحالة بنتيجــة ( ،)2/2مســتفي ً
دا من فوزه
ذهابًا ( .)3/0أما الرفاع فجدد فوزه على المحرق ،إذ فاز إيابًا بنتيجة ( ،)1/0وكان
فاز ذهابًا بنتيجة (.)3/1

عبداهلل بن خالد :ثمرة جهود الجميع
قال رئيس نادي الرفاع الشيخ عبدهللا
ب ــن خــالــد آل خــلــيــفــة“ :بـــدايـــة ،نحمد
هللا عــلــى ه ــذه النتيجة وهـــذا الــفــوز،
وأب ــارك للجمهور وأف ــراد الفريق وكل
ًّ
حظا
منتسبي نـــادي ال ــرف ــاع ،ونــقــول

عبدالله بن خالد مهنئًا أفراد فريق الرفاع بالتأهل

أوف ــر لــنــادي الــمــحــرق .الــفــريــقــان قدما

من لقاء الرفاع والمحرق

مباراة كبيرة ،ونجح فريقنا من تحقيق
االنــتــصــار وال ــوص ــول لنهائي مسابقة
أغلى الكؤوس وهذا شرف لنا جميعا،
والذي نتطلع من خالله ،أن نقدم األداء
والــمــســتــوى وال ــظ ــه ــور بــنــفــس الـ ــروح
ً
مضيفا
الكبيرة ونتوج بالكأس الغالية،
أن الــفــريــق مــر بــظــروف صــعــبــة الــعــام
ً
حــرجــا ،إال أن
الــمــاضــي وك ــان مــوقــفــه
التحول في هذا العام يعكس الجهود
الــواضــحــة الــتــي بــذلــهــا الــقــائــمــون على
النادي ومــن مساندة جماهير وعشاق
الــفــريــق ،والــعــمــل الــكــبــيــر الـ ــذي قدمه

أحمد فالمرزي

لهذه المرحلة فــي المسابقة .وأعتقد
إن مباراتنا أمــام فريق نــادي الحد في
نهائي هذه المسابقة الغالية لن تكون
سهلة ،على اعتبار أن الفريق تعادل مع
الفريق المنافس في مباراتي الــدوري،
وأن ه ــذه الــمــبــاراة تــحــتــاج لــمــزيــد من

سيد محمد عدنان

كميل األسود

عبدالوهاب المالود

في هذه المسابقة والــذي منح الفريق

تقبل التعويض ،ونتطلع إلحراز اللقب”.

الجاهز ذهنيا سيكون األقرب لنيل لقب

الــخــروج خــاس ـرًا ،الفـ ًتــا إلــى أن فريقه

التتويج باللقب الغالي”.

األسود :نجحنا في تطبيق

مسابقة أغلى الكؤوس”.

ورغــم استقبال هدفين ،إال أنــه تمكن

للمباراة النهائية لم يأت من فــراغ ،بل

الجهازين الفني واإلداري والالعبين
الوصول لهذه المرحلة ،التي نأمل فيها

الحوطي :نجحنا في الوصول للنهائي
ق ــال قــائــد فــريــق نـ ــادي ال ــرف ــاع األول
لــكــرة الــقــدم الــاعــب راش ــد الحوطي:
“أبارك لرئيس وأعضاء النادي وجماهير
وعــشــاق ن ــادي الــرفــاع وأفـ ــراد الفريق
عــلــى الــتــأهــل لــنــهــائــي مــســابــقــة أغــلــى
ال ـ ــك ـ ــؤوس .ف ــال ــف ــري ــق ن ــج ــح تــحــقــيــق
نتيجة مباراتي الذهاب واإليــاب أمام
الــمــحــرق فــي الـــدور قبل الــنــهــائــي ،من
خـ ــال الــخــطــة الــفــنــيــة ال ــت ــي وضــعــهــا
المدرب والتي طبقها الالعبون بنجاح،
والــذي استطاعوا من خاللها الوصول

خصوصا وأنها ال
ً
الجهد واالنضباطية،

تعليمات المدرب
قال العب فريق نادي الرفاع األول لكرة
القدم كميل األســود“ :المباراة لن تكن
سهلة ،ففريق المحرق فريق كبير وقادر
على العودة ،ولكن نجحنا في تطبيق

فالمرزي :حققنا األهم
قدم العب فريق الحد أحمد فالمرزي
التهاني والتبريكات إلى جميع منتسبي
نــادي الحد بمناسبة التأهل إلى نهائي
كأس جاللة الملك المفدى.

من الخروج بنتيجة التعادل ،مبينا أن
األهــم تحقق عبر حصد بطاقة التأهل

من عمل قام به رجال خلف الكواليس
والالعبون داخل الملعب.
وب ــي ــن أن ال ــف ــري ــق افــتــقــد لــخــدمــات

عدنان :التأهل لم يأت من فراغ

الــمــبــاراة ،باإلضافة إلــى إراح ــة محمد

المريح ذهابا بثالثة أهداف دون رد.

أوضح العب فريق الحد سيد محمد

عبدالوهاب.

وخـــرج الــفــريــق فــائــزا فــي ه ــذا اللقاء

الــحــالــة كــانــت صــعــبــة ،مــشــي ـرًا إل ــى أن
العــبــي الــحــد دخــلــوا الــلــقــاء متناسين

بأريحية للقاء اإلياب أمام الحالة في

نتيجة الــذهــاب وبغية التركيز بشكل

نصف نهائي كــأس الــمــلــك ،مــؤك ـ ًدا أن

أكبر على مباراة اإلياب رغم الفوز ذهابا

ذلــك أمــر طبيعي ،خــاصــة مــع اجتهاد

واثنتين ضد الحالة في نصف نهائي

بثالثة أهداف دون رد.

فريقه في المباراة األولى.

كأس الملك) ،مقدما التهنئة لنادي الحد

وأشار سيد محمد عدنان إلى أن التأهل

ومتمنيا حظا أوفرا لنادي الحالة.

الحد ستكون صعبة ،وأعتقد أن الفريق

وأوضـ ــح أن الــحــد ك ــان يطمح لعدم

الخروج خاسرا ،وهــو ما تحقق خالل

وعكة صحية مفاجئة تعرض لها قبل

ســاهــمــت بــشــكــل كــبــيــر ف ــي ال ــدخ ــول

وتحديدا في المباراة الختامية أمام

الــمــالــود إن فــريــقــه ك ــان يــســعــى لعدم
إياب نصف النهائي ،خصوصا بعد الفوز

تعليمات الــمــدرب بالصورة المطلوبة،

فمباراتنا الــقــادمــة فــي هــذه المسابقة

قـــال العـــب فــريــق الــحــد عــبــدالــوهــاب

إلى النهائي.

وقــال فالمرزي إن مباراة اإليــاب أمام

فــمــبــروك لــلــرفــاع وه ــاردل ــك للمحرق.

المالود :نطمح للتتويج باللقب

الــمــدافــع علي خليل فــي اإليـ ــاب ،بعد

ع ــدن ــان أن نــتــيــجــة مـــبـــاراة ال ــذه ــاب

الذي تأهل من خالله للمباراة النهائية.

راشد الحوطي

وبين أن الحالة قدم مباراة كبيرة ،الفتا
إلى أن الحد لعب  4مباريات قوية في
غضون أسبوعين (اثنتين ضد الرفاع
متصدر دوري ناصر بن حمد الممتاز

وأوض ــح الــمــالــود أن الــحــد مــع وصوله
للمباراة النهائية يطمح للتتويج بلقب
بطولة أغلى الــكــؤوس ،مشيرا إلــى أن
الــمــبــاريــات النهائية لها تكتيك خاص
وحــســابــات خــاصــة ،مــؤك ـ ًدا أن نتيجة
نصف النهائي وعدم الخسارة ستكون
دافعا للمباراة النهائية.

الرفاع والمحرق يكمالن أضالع “مربع زين”
محمد الدرازي
حسم فريقا الرفاع والمحرق تأهلهما إلى الدور نصف النهائي لدوري زين الدرجة
األولــى لكرة الســلة ،إثر فوزهما على حســاب النجمة واالتحــاد على التوالي ،في
المباراتيــن اللتيــن جمعتهمــا مســاء أمس (الثالثــاء) ،على صالة اتحــاد اللعبة بأم
الحصم ،ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمربع الذهبي.

سيطرته على مجريات اللقاء.

بفــوز مســتحق علــى حســاب االتحــاد

وأخــذ الرفــاع عصــا التقــدم بفــوزه فــي

بنتيجــة ( ،)94/77فــي لقــاء اســتحوذ

الربــع األول  ،15/11قبــل أن يقلــص

عليه الفائز منذ البداية وحتى النهاية.

النجمــة الفــارق إلــى  3نقــاط مــع نهايــة

وبــدأ المحــرق المبــاراة بقــوة لمنــع أي

الشــوط األول ،بفــوزه فــي الربــع الثاني

مفاجــأة يحضرهــا منافســه ،ففــاز فــي

بواقع .22/21

الربــع األول  ،26/21ثــم فــاز فــي الثاني

وضــرب الســماوي بقــوة فــي الشــوط

23/16؛ ليوســع فــارق تقدمــه إلــى

الثانــي ،إذ فــاز فــي الربــع الثالــث بفارق

.49/37

 11نقطــة موســعا النتيجة إلــى ،62/48

واحتفــظ المحــرق باألفضليــة فــي
الشــوط الثانــي ،إذ فاز فــي الربع الثالث

وبذلــك ،حقق الرفــاع والمحرق فوزهما

بمنافســات الــدور نصــف النهائــي ،فيمــا

الثانــي علــى التوالي ،إذ ســبق أن تفوق

ســيصطدم المحــرق باألهلي فــي الدور

الفريقــان علــى منافســيهما فــي الجولة

نفسه.

األولى؛ ليظفرا ببطاقتي التأهل ويكمال

وفــي المباراة األولى ،حقق الرفاع فوزا

وفــاز فــي الربــع األخيــر أيضا بـــ،25/22

أضالع المربع الذهبي للبطولة.

متوقعــا علــى حســاب النجمــة بنتيجــة

ليحسم الفوز بنتيجة .87/70

 ،26/25وفــاز فــي الربــع األخيــر أيضــا

وســيواجه الرفاع حامــل اللقب المنامة

( ،)87/70بعــد أن بســط الســماوي

وفــي المبــاراة الثانيــة ،خــرج المحــرق

.19/15

من لقاء المحرق واالتحاد

من لقاء الرفاع والنجمة
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تتويج أبطال بطولة البحرين الدولية للطاولة

بــحــضــور شــخــصــيــات ريــاضــيــة ونـــــواب تــحــت رعـــايـــة حــيــاة بــنــت عــبــدالــعــزيــز

جانب من التتويج
الرفاع  -اتحاد الطاولة

توجــت عضــو المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة عضــو اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة
رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيز آل خليفــة ،أبطال
فئــة الناشــئين بعــد اســدال الســتار على منافســات البطولة التي شــهدت حضــورا كبيرا من
الشخصيات الرياضية وأعضاء مجلس النواب.
وشــهد الحفــل الختامــي للبطولــة تتويــج

وســلم فهمــي بــن علــي الجــودر الميداليــات

األبطــال حضــور عبدالرحمــن عســكر األمين

الذهبيــة والفضيــة والبرونزيــة فــي فئــة

العــام المســاعد للمجلــس األعلــى للشــباب

الزوجــي للناشــئات ،حيــث حصــل علــى

والرياضــة األميــن العــام للجنــة األولمبيــة

المركــز األول الزوجــي الروســي كازان

البحرينيــة ،والشــيخ علــي بــن محمــد آل

تســيفا وفشــتكتوفا ،والمركــز الثانــي غــوس

خليفــة رئيس االتحاديــن العربي والبحريني

سراســكيكا وأيتــل مانشــوري مــن الهنــد،

للكــرة الطائــرة ،والشــيخ عبدالعزيــز بــن

والمركــز الثالــث فريدة بدوي وهنا غودة من

مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس االتحــاد

مصر.

البحرينــي للتنــس ،وفهمــي الجــودر الوزيــر

أمــا فئــة الشــبالت ،توجهم أحمــد عبدالعزيز

الســابق والعــب المنتخــب الوطنــي للكــرة
ً
ســابقا ،والنائــب زينــب عبداألميــر
الطاولــة

الخيــاط ،حيــث حصــل علــى المركــز األول
مانجونــات أنرجيا من الهنــد ،والمركز الثاني

وأحمــد عبدالعزيــز الخيــاط رئيــس اتحــاد

غوبــراد يــاش من الهنــد ،والمركــز الثالث هنا

البحريــن للدفــاع عن النفس وعــدد كبير من

غودة من مصر.

الشخصيات الرياضية.

وقامــت النائــب زينــب عبداألميــر بتتويــج

وقلــدت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل

بطــات فئــة البرعمــات ،حيــث حصلــت على

خليفــة الميداليــة الذهبيــة لالعــب الروســي

المركــز األول هنــا غــودة مــن مصــر ،والمركز

كاســتمان ليــف والمركز الثاني العب فرنســا

الثانــي هنــد زازا من ســوريا ،والمركــز الثالث

بــاردات لوريان والمركز الثالث زانك دوريان

سياتي سوهان من الهند.

من فرنسا.
وفــي فئــة الناشــئات ،تــوج الشــيخ علــي بن
محمــد آل خليفــة العبــة منتخــب روســيا
كرستيا كازانستينا بالمركز األول والميدالية

للجنــة األولمبيــة البحرينيــة عبدالرحمــن

ً
مشــيدا بالجهــود التــي بذلتهــا
الدوليــة،

بمثابــة العــرس الــذي خــرج بأزهــى صــورة

صــادق عســكر علــى الجهــود الكبيــرة التي

اللجنة المنظمة للبطولة.

ً
مبينا أن
مــن الناحيتين التنظيمية والفنية،

أكد رئيس االتحادين العربي والبحريني

اللجنة األولمبية حرصت على تقديم كامل

للكــرة الطائــرة الشــيخ علــي بــن محمــد

الدعم من أجل المساهمة بنجاح البطولة.

آل خليفــة أن نجــاح المملكــة باحتضــان

عسكر :نجاح مميز التحاد الطاولة

بذلهــا االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة

وأكــد عســكر أن نجــاح البطولــة يضــاف

أثنــى األميــن العــام المســاعد للمجلــس

برئاســة الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيز آل

إلــى سلســلة النجاحــات الســابقة التحــاد

خليفــة والتنظيم المثالــي لبطولة البحرين

الطاولة ،لكن هذه النســخة (العاشرة) كانت

األعلــى للشــباب والرياضــة األميــن العــام

الذهبيــة ،والمركــز الثانــي أولغــا فاشــنيكوفا

علي بن محمد :فخورون بالنجاح

البطولــة يؤكــد المكانــة العاليــة للبحريــن
فــي اســتضافة شــتى البطــوالت الكبــرى
ً
مشــيرا إلــى أن نجاح
فــي كافــة األلعــاب،

مــن روســيا ،والمركــز الثالــث هنــا غــودة مــن
مصر.
أمــا فــي فئة الزوجي للناشــئين ،قلد الشــيخ

اتحاد الطاولة هو نجاح للبحرين.

عبدالعزيــز بــن مبــارك آل خليفــة الزوجــي

وأشــاد الشــيخ علي بن محمد آل خليفة

الروســي كســتمان ليــف وتيخاتــوف أرثيــم

بالجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا الشــيخة

بالميداليــات الذهبية وحصولهم على المركز

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة وحرصها

األول بعد فوزهم على الثنائي الهندي بلياس

على المتابعة المســتمرة من أجل تحقيق
ً
مشــيدا
كامــل النجــاح للبطولــة الدوليــة،

جيــم وبتيلد تبيدر ،والمركــز الثالث الزوجي
الفرنسي بيكار فنست وبارديت لليان.

بجهود اللجنة المنظمة.

انطالق بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز بالرفه الجمعة
اللجنة االعالمية

المنظمــة للبطولــة التــي تقــوم بجهــود كبيــرة

تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى

فــي االشــراف علــى المســابقات لالرتقــاء
ً
مؤكــدا ســموه أن
بمســتويات الفرســان،

للبيئــة ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة تنطلــق صبــاح يــوم الجمعــة المقبــل بطولة

رياضــة قفــز الحواجــز فــي المملكــة تعتبر من

االتحاد الملكي لقفز الحواجز على ميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفه بمشــاركة نخبة

الرياضــات المحبوبــة لــدى الكثيريــن ولهــا

من فرسان وفارسات المملكة من مختلف االسطبالت ،حيث من المقرر أن تنطلق المسابقات

قاعــده واســعة ،وعــدد كبيــر مــن الفرســان

ً
ً
صباحا بمسابقتي الناشئين.
رسميا عند الساعة 7.45

والفارسات يمارسونا ،لذا فإن مجلس االدارة

وقــد أكــد ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل

ً
دائمــا على
ســم ،وان مجلــس االدارة يحــرص

خليفة أن االتحاد الملكي للفروسية وسباقات

تطويــر هــذه المســابقات من الجوانــب الفنية

مســابقات تنافســية في الميدان ،والمؤشرات

القــدرة قــد شــهد بطــوالت ومســابقات مميزة
ً
انطالقــا مــن البطولــة االفتتاحيــة
حتــى اآلن

والتنظيمية.

فــي البطــوالت الماضيــة أوضحــت لنــا مــدى

وأشــار ســموه أن االتحــاد قــد قــام بوضــع

التــي أقيمــت فــي نوفمبــر الماضــي وحتــى

الترتيبات النهائية النطالق البطولة الخراجها

بطولــة ســموه الماضيــة ،حيث قدم الفرســان

بصــورة الئقــة تليــق بمكانــة مســابقات قفــز

والفارســات مســتويات رائعــة علــى ميــدان

الحواجــز البحرينيــة ومــا وصلــت إليــه مــن

مؤكديــن ما وصلت إليه رياضة قفز الحواجز

مســتوى محلــي ودولــي وعالمــي ،حيــث أن

من مســتوى متطــور وكبير واهتمام فائق من

مــا شــهدته البطــوالت الســت الماضيــة خــال

وأشــار ســموه أن مجلــس ادارة االتحــاد

االســطبالت المختلفــة مــع االرتفاعــات التــي

الموسم الجاري من مشاركة واسعة ومنقطعة

الملكــي يتابــع باســتمرار وعن قــرب مجريات
ً
دائمــا
المســابقات مــن أجــل تطويرهــا

الملكــي للقفــز ليــوم الجمعــة القــادم بمواصلة

وصلــت إليهــا الحواجــز والتــي بلغــت 150

النظيــر ومنافســات قويــة فــي الميــدان فــي

وبالتنســيق مــع لجنــة قفــز الحواجــز واللجنة

تقديــم أفضــل المســتويات فــي الميــدان

يحــرص علــى تهيئــة األجواء المثاليــة القامة

سمو الشيخ فيصل بن راشد

اهتمــام الجميــع بهــذا الموســم الــذي مــا زال

جميــع المســابقات إنمــا هــي مؤشــرات علــى

يحمــل بيــن طياتــه العديــد مــن المفاجــآت
ً
خصوصــا مــع دخــول وجــوه جديــدة علــى

النتائج والوصول لمنصات التتويج.

المسابقات وصعودها لمنصات التتويج.

نوايــا الفرســان واســطبالتهم بتحقيــق أفضل

وحــث فيصــل بــن راشــد جميــع الفرســان
والفارســات المشــاركين فــي بطولــة االتحــاد

من منافسات قفز الحواجز

ً
متمنيــا لهــم كل
فــي مختلــف المســابقات

واللجنــة المنظمة والحــكام في ابراز بطوالت

التوفيــق ،كمــا ثمــن جهــود اللجــان العاملــة

ومسابقات قفز الحواجز بصورة الئقة.
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سمو الشيخ خليفة بن علي :دعم كبير ألهمية الرياضة

سمــــوه شـــارك منتســـبي المحافظـــــة برياضــــــة المشـــي وأثنـــى علـــى الفعاليـــــة

عوالي  -المحافظة الجنوبية

شــارك محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بن علي بــن خليفة
آل خليفة ،في فعاليات يوم البحرين الرياضي في حديقة خليفة
الكبــرى بمنطقــة الرفــاع ،بحضــور المديــر العــام لبلديــة المنطقــة
الجنوبيــة وعــدد مــن كبار المســؤولين واألهالي ،حيث قام ســموه
بمشــاركة منتســبي المحافظــة والبلدية والحضــور الغفير برياضة
المشي ،كما اطلع سموه على الفعاليات الرياضية المصاحبة.
وأثنــى ســمو المحافــظ علــى إقامة هــذه الفعاليــة الرياضيــة التي
تتزامــن مــع يــوم البحرين الرياضي ،موضحا ســموه أن تخصيص
هــذا اليــوم يشــكل دعما كبيــرا ألهميــة الرياضة من خــال إحيائه
بالكثيــر مــن البرامج والفعاليات الهادفة ،بالشــراكة والتنســيق مع
الجهات المتعاونة.

فعالية المحافظة الجنوبية

سمو الشيخ عيسى بن علي :المشاركة الواسعة تبرهن نجاح “األولمبية”
اتح ــاد الس ــلة حري ــص عل ــى مواكب ــة التطلع ــات واالرتق ــاء بعم ــل المؤسس ــات الرياضي ــة
اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

شــارك االتحــاد البحريني لكرة الســلة فــي فعاليات اليوم
الرياضــي البحرينــي مــن خــال إقامــة ألعــاب وأنشــطة
ومســابقات ســاوية متعــددة القــت استحســان الجميــع
وشهدت مشاركة واسعة وفعالة.
وبهذه المناسبة ،أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة أن المشــاركة
الواســعة مــن قبل مؤسســات المجتمع المدنــي المختلفة
واألفــراد في فعاليــات اليوم الرياضي تــدل على النجاح
الكبيــر الــذي حققتــه اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة فــي
تنظيم هذه الفعاليات المختلفة.
وأضاف سموه أن اتحاد السلة حريص كل الحرص على
مواكبــة التطلعــات واالرتقاء بالعمل اإلداري للمؤسســات
الرياضية.

سمو الشيخ عيسى بن علي

تظاهرة رياضية وطنية
األنـــشـــطـــة مـــــأت الـــمـــاعـــب والـــــصـــــاالت والــــســــاحــــات والـــمـــتـــنـــزهـــات
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

تظاهــرة رياضيــة وطنيــة ضخمة شــهدتها مملكــة البحرين يوم أمــس الثالثاء 12
فبراير؛ احتفاال بالنسخة الثالثة من يوم البحرين الرياضي ،عندما امتألت معظم
المالعــب والصاالت والســاحات والمماشــي العامة بالمواطنيــن والمقيمين الذين
شاركوا بفعالية كبيرة في الحدث.
الشــعب البحرينــي تحــدث يــوم أمــس

والساحات والفنادق والمتنزهات العامة

بلغــة الرياضــة بعدما نزلت أعــداد كبيرة

واألندية والمراكز الشــبابية واالتحادات

مــن الجماهيــر صغــارا وكبــارا لممارســة

الرياضيــة بالعديــد مــن المواطنيــن،

األنشــطة الرياضيــة التــي نظمتهــا

إضافــة إلــى مشــاركة فئــة ذوي اإلعاقة،

مختلــف الــوزارات والهيئــات الحكومية

والذيــن زاولــوا العديــد مــن األنشــطة

ومؤسســات وشــركات القطــاع الخــاص

الرياضية والترويحية؛ ليعيشــوا أجواء

لموظفيها تجســيدا لقرار رئيس الوزراء

من الفرح والبهجة والســرور في مشــهد

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة

وطني رائع.

بــن ســلمان آل خليفــة بتخصيص نصف

ونظمــت اللجنــة المنظمــة العليــا ليــوم

ســاعات الــدوام الرســمي لممارســة

البحرين الرياضي الفعالية الرئيسة ليوم

الرياضة.

البحريــن الرياضي فــي القرية الرياضية

وشــهدت المملكــة سلســلة مــن البرامــج

بمدينة عيســى الرياضية (منطقة ســتاد

الرياضيــة

البحريــن الوطني) ،التي شــهدت حضور

منــذ الصبــاح حتــى المســاء ،واكتظــت

أعــداد كبيــرة مــن كبــار المســؤولين فــي

المالعب والصاالت الرياضية والمماشي

الدولة والقيادات الرياضية والجماهير.

واألنشــطة

والفعاليــات

sports@albiladpress.com

19

األربعاء
 13فبراير 2019
 8جمادى اآلخرة 1440

فعالية منتسبي ديوان رئيس الوزراء

فعالية مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

فعالية وزارة الخارجية

فعالية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

فعالية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

فعالية منتسبي األعلى للقضاء والنيابة والعدل والتشريع والرأي القانوني

فعالية منتسبي إدارات وزارة الداخلية

فعالية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

فعالية وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

فعالية صحيفة “^”

فعالية محافظة العاصمة

فعالية وزارة العمل

فعالية الشباب والرياضة

فعالية مركز البحرين للدراسات والبحوث

فعالية وزارة اإلسكان

فعالية جامعة البحرين
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فعالية الحرس الملكي

فعالية “جرافيتي”

فعالية شركة بتلكو

فعالية شركة مطار البحرين

فعالية طيران الخليج

فعالية وزارة المواصالت

فعالية الجامعة األهلية

فعالية وكالة الزراعة

فعالية جهاز التسجيل العقاري

فعالية هيئة المعلومات

فعالية هيئة الكهرباء والماء

فعالية شركة البحرين للتسهيالت

فعالية فريق بورصة البحرين

فعاليات الجامعة الخليجية

فعالية شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده

فعاليات شؤون البلديات
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األربعاء

إعداد :هبة محسن

 13فبراير 2019
 8جمادى اآلخرة 1440

للتواصل17111509 :

إقبال كبير على
عروض“ “�Fo
”ton Motor

“جيبك” تحصد “المسؤولية المجتمعية”

مؤثـــر للشركـــــــة فـــي خدمـــــة المجتمــــــع
دور عربـــي ّ

برير جاسم

ً
حديثــا بجائــزة المســؤولية
فــازت شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات

ثقافــة المســؤولية المجتمعيــة مــن

المجتمعيــة للشــركات بالــدول العربية للعــام  ،2018وذلك خــال فعاليات مؤتمر

خــال رئاســته واحدة مــن أكبر وأنجح

تشهد عروض بداية العام من التسهيالت للسيارات الوكيل والموزع

والعديــد مــن المؤسســات العربيــة

وذلك ألسعارها التنافسية والمزايا المتعددة التي تطرحها الشركة

الشــركات الصناعيــة فــي المنطقــة

المسؤولية المجتمعية الذي انعقد في مملكة البحرين يوم األربعاء الموافق 30
يناير المنصرم؛ تقديرًا لجهودها الحثيثة التي تبذلها لتكريس ثقافة المسؤولية

والعالميــة ،مؤكــ ًدا أن الشــبكة تعمــل

االجتماعيــة فــي البحريــن خصوصــا للشــركات التــي تقع علــى عاتقها مســؤولية
وأعــرب رئيــس الشــركة عبدالرحمــن
جواهــري عــن ســعادته بهــذا التقديــر

العمــل؛ ألن الجميــع بــذل الجهــد ،كل

وقــال “إن هــذا التكريــم يأتــي مــن

فــي مجــال عمله؛ من أجــل تنفيذ رؤية

مؤسســة تمكنــت بجهودهــا المتفــردة

الشــركة ورســالتها فــي هــذا المجــال

مــن رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة

المهــم المعنــي بنشــر وتكريــس ثقافــة

المســؤولية

االجتماعيــة

للشــركات

وتعزيــز هذا الوعي ليس على مســتوى

لمضاعفة الجهود في هذا المجال.

والتســليم الفــوري واألقســاط المرنــة بمعامــات ســريعة ووديــة

التــي تعالــج تحديــات االســتدامة،

وغيرها الكثير.

وتســلط الضــوء علــى ثقافــة األعمــال
المسؤولة ،وتؤســس ألجندة مستدامة
تكــون فيها الشــركات محــور إدارة هذا
التوجــه .وقدم في هذا الســياق الشــكر

المســؤولية االجتماعيــة ،مؤكــ ًدا أن
مثل هذا التكريم سيكون دافعً ا جدي ًدا

للزبائن ،التي تشمل تحمل ضريبة القيمة المضافة من قبل العمالء،

علــى تبنــي مجموعــة مــن المبــادرات

كبيرة في هذا المجال.
ألســرة الشــركة وجميــع أعضــاء فريــق

الحصــري لعالمــة  Foton Motorإقبــاالً كبيــرً ا مــن قبــل الجمهــور؛

للشــركة لدعمهــا المســتمر ألنشــطة

عبد الرحمن جواهري

الشــبكة وبرامجهــا المتنوعــة ،وأضــاف

االجتماعيــة يوســف عبدالغفــار إن

أن الشــركة ســباقة دائمً ــا لتقديم الدعم

األنظــار

ليــس للشــبكة فحســب ،بــل لمختلــف

الشــرق األوســط فحســب ،بــل وعلــى
ً
مضيفــا أنــه يجــد
مســتوى العالــم”،

مــن جانبــه ،قــال رئيــس مجلــس

جواهــري

فــي هــذا االختيــار الكثيــر مــن التقديــر

إدارة الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية

بجهــوده التــي يقدمهــا لنشــر وتكريس

اســتطاع

لفــت

نظمــت غرفــة تجــارة صناعــة البحريــن

يوم الجمعة الموافق  18يناير الماضي،
مخيمهــا العائلــي الســنوي ،وحضــره

للشــركة بريــر جاســم “كعادتنــا

لنوفــر لهــم كل مــا يحتاجونه من

في شركة التســهيالت للسيارات

حيــث الجــودة والمتانــة والقــوة

نســعى لتوفيــر أحــدث العــروض
التــي تالقي إقباالً منقطع النظير

والســعر المناســب ،وخدمــات مــا
بعــد البيــع ،ونحــن ندعــو العمالء

مــن قبــل العمــاء الراغبيــن فــي

لالســتفادة مــن هــذه العــروض

اقتناء أحد طرازاتنا التي تناسب

المتوافرة لفترة محدودة”.

أعمالهــم ومتطلباتهــم التجاريــة

مؤسسات المجتمع وهيئاته.

“الغرفة” تنظم مخيمها السنوي

مــن جانبــه ،صــرح المديــر العــام

فــي جميــع الفئــات التجاريــة؛

“مركز سامسونج” يتوّ ج بأعلى المراكز

تقييــم شــهري لجميع الشــركاء في دول مجلــس التعاون

العديــد مــن موظفــي الغرفــة وعوائلهم
وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة،
ومن منطلق التواصل االجتماعي تمت
دعــوة جميــع الموظفيــن المتقاعديــن؛
بهدف لم الشمل والتواصل.

حصــل مركــز خدمــة سامســونج  -فرع الرفاع والتابع لشــركة بــن هندي إنفورماتكــس على المركز األول فــي المنطقة للعام
2018؛ لتميزه في تقديم أفضل خدمات الزبائن من قبل شركة سامسونج الخليج لإللكترونيات.
الخليــج

خدمــة سامســونج التابعــة لشــركة بــن هنــدي

والتوســع فــي المــوارد البشــرية والمنتجــات

لإللكترونيــات معاييــر تقييــم موحــدة وحددت
ً
أيضــا مؤشــرات األداء الرئيســة عــن طريــق

إنفورماتكــس ،عــن طريــق تقديم أعلــى معايير

والمنشــآت للمحافظــة علــى البقــاء فــي القمــة

ووضعــت

شــركة

سامســونج

الجــودة فــي مجــال خدمــة الزبائــن وجــودة

عندمــا يتعلــق األمر بمعايير الجــودة في خدمة

قيــاس مســتوى خدمــة الزبائن من خــال نظام

اإلنتــاج .وصــرح عضــو مجلــس اإلدارة ونائــب

الزبائن” .كما هنأ بن هندي والمدير العام لشركة

تقييم شــهري لجميع الشــركاء في دول مجلس

الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركات عبــدهللا

بن هندي إنفورماتكس وليد رجب كل عضو من

التعــاون الخليجــي .وجــاء حصــول شــركة

أحمــد بــن هنــدي ،عبدالعزيز بن هنــدي ”إنه لمن

أعضــاء فريق مركــز خدمة سامســونج؛ لعملهم

بــن هنــدي إنفورماتكــس علــى المركــز األول؛

دواعي سروري أن أعلن عن هذا اإلنجاز الرائع،

الــدؤوب ،وتمنيا لهم كل النجــاح والتوفيق في

ليعكــس االســتدامة التــي تحافظ عليهــا مراكز

والذي أكســبنا مزي ًدا من الثقة لزيادة االستثمار

العام .2019

ً
محظوظا في حملتها الترويجية بالعيد الوطني
“بنفت” تعلن فوز 45
المنامة  -بنفت

شخصا
ً
أعلنت شركة “بنفت” عن فوز 45
خــال الحملــة الترويجية التــي أطلقتها
في ديسمبر الماضي؛ بمناسبة احتفاالت
مملكــة البحريــن بالعيد الوطنــي المجيد
عـ�ن طريـ�ق اسـ�تخدام تطبيـ�ق �Benefit
 Payأثنــاء المعامــات الشــرائية أو دفــع
ً
محظوظــا
الفواتيــر .وحصــل  40فائــ ًزا
مــن إجمالــي الفائزيــن خــال الحملــة،
ً
إقبــال كبيرًا ،علــى مبلغ 200
التــي القــت
دينار لكل شــخص ،فيما حصل الخمســة
المتبقــون علــى مبلــغ  1000دينــار لــكل
فائــز .وأتاحــت الشــركة للعمــاء خــال

الفــروع وتتبــع عمليــات الدفــع وتحميــل

خــال المعامــات الشــرائية أو أثنــاء

أكــد الرئيــس التنفيــذي لشــركة “بنفــت”

احتفاالت البحرين بالعيد الوطني وعيد

المســابقة للفــوز بإحــدى الجوائــز ،مــن

دفــع الفواتيــر عــن طريــق اســتخدام

عبدالواحــد الجناحــي أن الحملــة القــت

جلــوس جاللة الملك ،معبرًا عن ســعادته

وأوضــح الجناحــي أن “”BenefitPay
ً
شــامل يخــدم كل مــن
يعتبــر نظامً ــا

التقارير على مدار الســاعة بشــكل ســهل

خــال اســتعمال تطبيــق BenefitPay

خدمــة  .Fawateerوبهــذه المناســبة،

ً
خصوصا أنهــا تزامنت مع
ً
نجاحــا كبيــرًا؛

بحصول المشاركين على تلك الجوائز.

العمــاء والتجــار ،ويتيــح للتجــار إدارة

وآمن.

ديســمبر الماضــي ،فرصــة االشــتراك في
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“الفالنتاين” حول العالم

العديد من الشــوارع والمحــال التجارية تتزيــن باللون األحمر
محرر مسافات

يحتفــل العالــم غــدا  14فبرايــر من كل عــام بعيد الحــب او الفالنتاين،

استطاع فيلم الرسوم

حيــث يتبــادل العشــاق الهدايــا والــورود والمفاجآت ،وعلــى الرغم أن

المتحركة الشهير “Spider-

للبعض تحفظات على هذا اليوم ،إذ ال يحبذون حصر الحب في إطار

Man: Into the Spider-

يــوم واحــد ،ولكــن ممــا ال شــك فيه أنــه يبقــى للفالنتاين نكهــة مميزة،
ً
ً
بعيــدا عــن كل مــا نشــهده مــن مآســي مــن
خصوصــا أنــه يدعــو للحــب

 ”Verseالفوز بأفضل
جوائز مسابقة “Annie

حولنا ،ويشــترك كل العالم في االحتفال بيوم عيد الحب من كل عام

 ”Awardsفي دورتها

لكن كل بلد لها طقوسها وعاداتها سنتعرف عليها في هذه االسطر:

الـ  ،46والتي جرت في
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الواليات المتحدة أخيرا.

ً
أيضــا “ليلــة
يســمى هــذا اليــوم

البحرين
تســتغل

محــات

والمجمعــات

الــورود

التجاريــة

فــي

البحريــن كمثلهــا فــي جميــع دول
العالــم حلــول مناســبة الفالنتايــن
بعــرض الهدايا التذكارية والورود
لعشــاق هــذا اليــوم حيــث يهدون
مــن يحبــون الــورود والهدايــا في

 .1إضافــة بعــض اللــون األحمــر إلــى
ديكــور منزلــك ،فهــذا اللــون يمكــن

تحمــل رســومً ا للقلــوب لمزيــد مــن

اعتباره الشعار الرسمي للفالنتاين.
.2

شــراء

بعــض

الحلويــات

والشــوكوالته علــى شــكل قلــوب
حمراء.
 .3تزييــن الجدران ببعــض العبارات
والملصقــات مــن صنع يــدك تعبر من
خاللها عن حبك.

والشــوكوالتة

كرمــوز

البحرين

للحــب

يقوم العشــاق بزيــارة معبد صانع

ايطاليا

عيــدان الثقــاب فــي عيــد الحــب

قديمــا كان االحتفــال بعيــد الحب

الصينــي ويصلون من أجل الحب

فــي ايطاليــا عــن طريــق خــروج

وتزينــت العديــد مــن االســواق

الدنمارك

والمحــال التجارية باللون االحمر

يحتفــل النــاس فــي الدانمــارك

او اعــان خطوبة كل ثنائي وكان

وهــي تعــرض مقتنيــات االحتفاء

بعيــد الحــب بطريقــة تقليديــة
ً
جــدا .وتعتبــر الــورود البيضــاء

الــورود

 .5تقــدم الشــاي على مناديل حمراء

تبــادل

الزهــور

والبطاقــات

الــى الموســيقى او قــراءة الشــعر

والمجســمات الحمــراء ،وبالطبــع

لالحتفال بعيد الفالنتاين برفقة زوجك:

الخاصــة باالحتفــال ،الــى جانــب

يــوم يحتفــل فيــه العالــم بيــوم

بعيــد الحــب مــن دببــة واالكــواب

إلــى جانــب االهتمــام بلباســك وجمالــك ،البــد من تزييــن منزلك اســتعدا ًدا

خــال هــذا اليــوم طقوســهم

والسعادة والزواج.

مخصص لحب والرومانسية.

كيف تزين منزلك استعدا ًدا لـ “الفالنتاين”؟

الســبعات” .يمــارس الصينيــون

الحمــراء

وبطاقــات

النــاس الــى الحدائــق لالســتماع

الحــب فــي ذلك اليــوم حيث يتم

التهنئة.

الصين

والمحبيــن .واحــدى التقاليــد

النــاس فــي الصين لديهــم يومهم
المخصــص للحــب ولكنــه يختلف
عن البلدان األخرى ويصادف في
اليــوم الســابع مــن الشــهر القمــري
وفقــا إلــى التقويم الصينــي لذلك

الدنمارك

ً
شــيوعا للتعبيــر عــن
هــي األكثــر

ارســالها إلى األصدقــاء واألقارب
المتبعــة لالحتفال في عيد الحب

وعلــى الفتــاة ان تحــزر اســم

االســكتلنديون فــي احتفاالتهــم

المرســل فــإن نجحــت بذلــك يتــم

بممارســة بعــض األلعــاب الخاصة

ارسال بيضة لها في عيد الفصح.

بهذه المناســبة مــن خالل اجتماع

اسكتلندا

عدد متساوي من الرجال والنساء

احتفــاالت عيــد الحــب ليســت

بالدانمارك معروفة باسم“ ”�Gaek

قضيــة كبيــرة فــي اســكتلندا.

 ”kebrevيقــوم العاشــق بارســال

النــاس يفضلــون لقــاءات صغيــرة

مقولــة أو قصيــدة حــب قصيــرة

أو عشــاء رومانســي علــى ضــوء

لحبيبتــه بطريقــة طريفــة ويوقع

الشــموع.

علــى شــكل نقــاط أي أنه ال يكتب

يتبادلــون

الهدايــا

والبطاقــات مــع ذويهــم .كما يقوم

اســمه أو توقيعه على البطاقة،

أجواء اإلثارة في هذه المناسبة.

هنــاك تقليــد اخــر غريــب وهــو

يقومــوا بكتابــة أســمائهم علــى
قطعــة ورقــة صغيــرة ووضعهــا
داخــل قبعــة احداهــا مخصصــه

قيــام الفتيــات العازبــات بالنــزول
الــى الشــارع واول رجــل ســوف
تقابلــه ســوف يكــون زوجهــا فــي
المســتقبل .امــا حديثــا فتحتفــل
ايطاليــا مثــل باقــي الدول بشــراء
الهدايــا والــورد والشــوكوالته
والعطــور واكثــر الهدايــا شــعبية
في ايطاليا هي الشوكوالته Baci

للرجــال واالخــرى للنســاء ،تقــوم

 Peruginaوهــي عبــارة عــن قطع

كل ســيدة بســحب اســم واالســم

صغيــرة مــن الشــوكوالته بالبندق

الــذى تختــاره يرافقهــا فــي حفــل

مغلفة بــورق مكتوب عليه كلمات

الفالنتاين.

حب.

وأوان لتقديــم
 .6مجموعــة شــاي
ٍ

سولفينيا

الطعام بهذه المناســبة لكسر الجمود

تحتفل ســولفينيا بعيد الحب في

واالحتفال بشكل مميز.

اليــوم  14مــن شــهر فبرايــر وانــه

 .7فكرة بسيطة إلضفاء أجواء عيد

يوم تبدأ الزهــور والنباتات بالنمو
ويتبادلــون الهدايا فــي هذا اليوم

الفالنتايــن علــى ديكــور منزلــك مــن

 .4تعليق بعض األيقونات في أماكن

خــال الوســائد المميــزة التي تحمل

متفرقة من المنزل عن الفالنتاين.

رسومات القلوب وعبارات الحب.

ويحتفلون مرة اخرى في يوم 12
من شهر مارس وهو عيد القديس
غريغوريوس ويعتبر عيدا للحب.

الصين

ايطاليا

كارول والرحباني

حاتم يعود

إليسا والطفلة

تعكف المطربــة اللبنانية كارول ســماحة ،مع الموســيقار زياد

يتجه الفنان حاتم العراقي إلى بغداد منتصف الشهر الجاري،

أشــادت المطربة اللبنانية ،إليســا ،بطفلة صغيــرة عمرها 6

اســتعداداً لطرحها في موســم الصيف المقبل ،السيما أنها

اليرموك الترفيهي ويأتي حفــل العراقي الجديد في بغداد

وشــاركت إليســا رســالة مصورة من الطفلة ،التي تتطرق

الرحبانــي ،علــى التحضير ألغنيات جديدة ،خــال هذه الفترة،
تسعى دائم ًا إلى تقديم كل ما هو جديد ،حتى يسعد الجمهور

بأعمالها الفنية المتنوعة ،وفى ســياق آخر ،انتهت ســماحة

من تسجيل أحدث أغانيها ،وهي بعنوان “وحشوني الحبايب”،

مــن كلمات هاني رجــب وألحان مديــح وتوزيع بــال الزين ،ومن
المقرر طرحها الفترة المقبلة.

سنوات ،تنتقد بشكل مؤثر الوضع الراهن في لبنان.

إلحياء حفل غنائي ،بمناســبة عيد الحب ،على مسرح نادي

إلى قضية ولي األمر ،جورج ،الذي أشــعل النار في نفســه،

بعــد غيابه  15عاما عن الحفــات الجماهيرية فيها ،مؤكدا

بســبب تردي أوضاعه المعيشــية ،وعــدم قدرته على دفع

حرصه علــى تجهيز وتحضيــر حفالت أخرى خــال الفترة

األقساط الدراســية .واتهمت الطفلة المسؤولين في لبنان

المقبلة ،حيث قال“ :ســعادتي كبيرة بوقوفي أمام الجمهور

بالكذب المتواصل على المواطنين واعتبرت أليسا عبر حسابها

العراقــي في بغداد الحب والســام ،بعد غيابــي عنهم  15عاما،

على “إنستغرام” ،أن “حديث الطفلة أفضل من كل الكبار”.

وتفاؤلي كبير بأن تكون األيام المقبلة جميلة”.
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1974

1984
اختيار قسطنطين تشيرنينكو سكرتيرً ا عامً ا للحزب الشيوعي السوفييتي.

1991
قصف ملجأ العامرية في بغداد مما أدى إلى مقتل  408أشخاص.

االتحاد السوفيتي
يطرد األديب
والكاتب

1992
زوال جمهورية منغوليا الشعبية.

ألكسندر
سولجنيتسين
من البالد ويجرده

2015
اشتعال مظاهرات في عدد من المُ دن التُ ركية.

من جنسيته بسبب
معارضته للحكم.

2017
قتل كم جونغ نام ،األخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي.

الميزان

الحمل
تحصل على ترقية كبيرة في عملك اليوم.

حالتك الصحية الجيدة تعود إلى ممارسة
الرياضة.

العقرب

الثور
تتمكن من تعديل األوضاع بينك وبين زمالء

تعلم من أخطاء الماضي واجتهد في العمل

العمل.

بشدة.

القوس

الجوزاء
تتمتع بصحة جيدة وتتجاوز مرحلة اإلرهاق.

السرطان

استغل ذلك في االستفادة والحصول على من
الفرص.

الجدي

تعود بعد انتهاء العمل إلى ممارسة الرياضة.

األسد

حيويتك تجعلك بصحة جيدة ،فحافظ عليها.

الدلو
تفتقد اليوم وجود صديقك المقرب في العمل.

العذراء

تمارس سحرً ا كبيرً ا وتتمتّ ع بكاريزما مميزة.

الحوت
ابحث عن أشياء أخرى تشجعك على العمل.

حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن.

tariq_albahhar
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“ ”COLD PURSITجديد األكشن في “”Cinco
محرر مسافات
عرض في شـ�ركة البحرين للسـ�ينم ا  Cincoأخيرا وبنجاح فيلم األكشــن الجديد �COLD PUR
 SITللنجم ليام نيســون الذي يقدم شــخصية “كوكســمان” المواطن الخلوق والملتزم بالقوانين
رسميا صفة مواطن العام.
لدرجة أن بلدة خيالية واقعة بالقرب من جبال كولورادو تمنحه
ً
في أحداث الفيلم يبدو أن النجم اإلنجليزي

قتلتــه ،وهنــا يقــرر التحــول إلــى مقتــص

ليــام نيســن يقدم شــخصية جديــدة مغايرة

ويطــارد زعيــم العصابــة الملقــب فايكنــغ

عــن باقــي االفــام التــي قدمهــا أخيــرا ،فهو

(تــوم بيتمــان) .يفاجأ فايكنــغ باختفاء ثالثة

فيــه فقط ســائق جرافة ثلــوج ومجرد رجل

مــن رجالــه واشــتبه فــي العصابــة المنافســة

بسيط يدعى نيل كوكسمان متزوج بغريس

المكونــة مــن هنود حمــر بزعامــة وايت بول

(لورا ديرن في دور قصير تختفي خالل أول

(تــوم جاكســون) ،والعصابتــان علــى تفاهــم
ً
بعضــا،
بالبقــاء بعيــ ًدا عــن مناطــق بعضهــم

(مايكل ريتشاردسون ابن نيسن الحقيقي).
ويتورط كايــل مع عصابة مخدرات ويموت

غير كل شيء وأشعل
لكن انتقام كوكسمان ّ
ً
حربًــا بين العصابتيــن .إجمال ،لدينا قصتان،

مــن جرعــة هيروين زائدة ،وعندما يكتشــف

انتقام كوكســمان من عصابة فايكنغ وحرب

كوكســمان ورطــة ابنــه ويــرى جثتــه يقــرر

األخيرة ضد وايت بول.

االنتقــام علــى طريقــة أفــام “تيكــن” ،الفرق

والفيلــم إعادة من فيلــم نرويجي بعنوان In

أن الرجــل يقتــل ثالثــة مــن رجــال العصابــة

 Order of Disappearanceالعــام ،2014

دون أي مهارات قتالية خاصة ،فقط لكمتان

مــن إخــراج هانــز بيتــر موالنــد ،وهــو نفســه

ورفسة أو رصاصة قبل أن يلقي جثثهم في

مخــرج هــذه النســخة األميركيــة .الفيلــم

النهر.

النرويجي شــارك في المســابقة الرئيسة من

وســبب انتقام كوكســمان هو عــدم تصديقه

مهرجــان برليــن الســينمائي في الــدورة ،64
ً
جميل.
وكان فيلمً ا

نصف ساعة) وأب لشاب مراهق يدعى كايل

» »دافعت النجمة ميشيل رودريغز عن النجم ليام نيسون ،إذ وجهت رسالة
للجماهير التي تهاجمه ،بأنه “ليس عنصريا .ألم تروا كيف قبل فيوال
دافيس في Widows؟” .وكان ليام قد صدم جمهوره ومحبيه بتصريحه
األخير ،الذي أدلى به لصحيفة “ ،”the Independentإذ روى قصة عن امرأة
أخبرته بتعرضها لالغتصاب على يد أحد الرجال ذوي البشرة السوداء ،وقال
في التسجيل إنه أراد االنتقام لها من أي شخص أسود يقوم بفعل حادث أو
مشاجرة معه ليقتله وينتقم للمرأة.

أن ابنه مدمن مخدرات وإيمانه بأن العصابة

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
@albiladpress.com
ayman.hamam
@albiladpress.com
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قصيدة مرفوعة لسيدي
حضرة صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

خليفة بن سلمان رمز التسامح
بــــديــــت بــــاســــم مــــكــــون الـــــكـــــون تــكــويــن
الــــــــواحــــــــد الـــــــــــــــرازق عــــلــــيــــه اتــــكــــالــــي
ســـبـــحـــانـــه الـــمـــعـــبـــود مـــــن صــــــور الــطــيــن

شعره يشتعل
ويصر على مواصلة الغناء

وانـــــشـــــا الــــســــحــــاب الـــمـــقـــبـــات الـــثـــقـــالـــي
ســـبـــحـــانـــه الــــلــــي خـــلـــق ســـبـــعـــا وســبــعــيــن
ٍ
شــــكــــل وحــــالــــي
مـــــن كـــــل جــــنــــس ولــــــــون

اســتطاع فنان روك أميركي أن يواصل الغناء بصورة عادية بعدما شــبت
النار في شعره لعدة ثوان قبل أن يجري إطفاؤها على المسرح في والية

وصــــــــى نــــبــــيــــه بــــــالــــــمــــــوده وبـــالـــلـــيـــن

آيوا.
وأظهر مقطع فيديو المغني بوبي جينســن ،وهو يغني أثناء العزف على

وأرشـــــــــــد عــــــبــــــاده بــــالــــتــــســــامــــح تــــوالــــي

آلة الغيتار ،وحين اشتعلت النار بسبب ألعاب نارية على الخشبة ،بدا غير
مكترث بما حصل.

ثـــــــمٍ حــــمــــدتــــه فــــــي صـــــاتـــــي بـــمـــايـــيـــن

وأكد جينســن ،في تصريح صحفي ،أنه أحس بالنار التي اشــتعلت ،لكنه

إنـــــــــه حـــــفـــــظ شــــــيــــــخٍ عـــــــزيـــــــ ٍز وغـــــالـــــي

حرص على عدم قطع الحفلة التي حضر إليها جمهور غفير.
وتقــدم عــدد مــن األفــراد صــوب الفنــان وقامــوا بعمليــة اإلطفــاء وســط

إنــــــه حـــفـــظ مـــنـــهـــم عـــلـــى الــــحــــق وافـــيـــن

اســتغراب الجمهــور الــذي اســتمر فــي تفاعلــه ،بينمــا كانــت النــار تلتهــم
خصالت من الشعر.

تـــشـــهـــد لـــهـــــــم بـــالـــطـــيـــب زيــــــن الــخــصــالــي

وبعــد الحفــل ،قــال الفنــان يقول فيه إن النار التي شــبت في شــعره ليس
جزءا من المرح أيضا خالل
ً
ســوى جزء صغير من الحياة ،كما أنها كانت

اختارت نجمة البوب األميركية بيبي ريكسا لطلتها في حفل
“الغرامي” ثوبًا من التول األحمر تزين بالكشاكش وحمل توقيع
المصممة البحرينية شيماء المنصوري.

الحفل .وقال إنه يثق كثيرا في طاقمه ولذلك تركهم يقومون بالواجب،
وأضاف أنه مستعد للدوام حتى يغني ولو كان األمر فوق النار.

أعــــنــــي خـــلـــيـــفـــة بـــوعـــلـــي رمــــــز الــمــحــبــيــن
مــــــن عــــلــــم الـــــمـــــعـــــروف بـــــــــأول وتــــالــــي
مـــــن ألــــهــــم الــــعــــالــــم وأَ ّم الــمــصــلــيــن

عقارب تغزو مدنا

وخـــــــا الــــتــــســــامــــح والــــتــــعــــايــــش مـــثـــالـــي

أنـــــت الــــســــام الــــلــــي حـــصـــدتـــه مــــن ســنــيــن

موسكو تستعد لـ “حرب إلكترونية كبرى”

وتلدغ اآلالف

وأنــــــــت الـــمـــحـــبـــة فـــــي قــــلــــوب الــــرجــــالــــي

فــي إطــار المنافســة الدوليــة الشرســة والعــداءات

علــى خلفية ظاهرة التغيــر المناخي التي

المتزايدة ،قررت موسكو االستعداد لمواجهة أي عدوان

أدت إلــى آثــار بيئيــة ســلبية ،اجتاحــت

مــــن طـــيـــب ســـاســـك دوم ســقــنــا الــعــنــاويــن

خارجــي يحــاول عزلهــا عن العالــم إلكترونيــا ،من خالل

عقــارب عــددا مــن مــدن وقــرى البرازيــل

واصـــــبـــــح طـــريـــقـــك غـــايـــتـــي وابـــتـــهـــالـــي

خطــة جديــدة تقضــي بقطــع االتصــال بشــبكة اإلنترنت

أخيــرا ،وســط مخــاوف مــن أن يــؤدي

العالمية.
والخطــة التــي ُقدمــت للبرلمــان للموافقة عليهــا ،تقضي

تراجــع المســاحات الخضــراء فــي البــاد

يـــــا رب يـــــا رحـــــمـــــن يـــــا خـــــالـــــق الــــديــــن

إلــى تفاقــم انتشــار المخلوقــات الســامة

بضمــان اســتقاللية شــبكة اإلنترنــت الروســية فــي حال

مستقبال.

تـــحـــفـــظـــه وتــــخــــصــــه بــــخــــيــــر الـــمـــنـــالـــي

وحســبما نقلــت صحيفــة “ديلــي ميــل”

وتـــحـــفـــظ لـــنـــا الـــبـــحـــريـــن دار الـــعـــزيـــزيـــن

يبلــغ عــدد ســكانها  12مليــون نســمة،

دار الـــخـــلـــيـــفـــة الـــــوافـــــيـــــه بـــالـــمـــعـــالـــي

تعــرض البالد لهجــوم أجنبي يســتهدف قطع االتصاالت
بالشبكة اإللكترونية العالمية.
ولتنفيــذ هــذه الغايــة ،وجهــت مجموعــة عمــل أمــن
المعلومــات الروســية ،شــركات االتصــاالت المحليــة
بالبحــث عــن وســائل تقنيــة حديثــة تعمــل علــى إعــادة
توجيــه جميع حركة اإلنترنــت الوطنية إلى نقاط تبادل
معتمدة تديرها هيئة مراقبة االتصاالت الروسية.
وعليــه ،ســتقوم الهيئــة بعدهــا بفحــص حركــة المــرور؛
لمنــع المحتــوى المحظــور ،والتأكــد من أن اســتخدامات
الــروس لهــذه الشــبكة تبقــى علــى الصعيــد الداخلــي وال

روســيا عــن بقيــة العالم ،تجنــب المســتخدمين والدوائر
والــوزارات الحكوميــة االنفصــال لوقــت طويــل عــن
اإلنترنت في حال الهجوم.
ولم تكشف موسكو عن تاريخ االختبار ،إال أن التوقعات
تشــير إلــى أن األول مــن شــهر أبريــل المقبــل ســيكون
الموعد النهائي لتقديم التعديالت على الخطة المعروفة

وتعيــش فــي البرازيــل  4أنــواع معروفــة

دا ٍر

والســام كان يعيــش بعيــدا عــن المــدن

يـــــــاهلل يــــــا مــــعــــبــــود يــــــا مـــــجـــــري الـــعـــيـــن

متزايدة خالل العقدين األخيرين.
مــن العقــارب ،لكن هــذا الحيــوان الخطير

» »وتعمل الحكومة الروسية على هذا المشروع منذ

ويقــول الخبــراء إن العقــارب صــارت

كمــا طالبــت الحكومــة الروســية شــركات االتصــاالت

وزارة الدفاع وجهاز المخابرات للتعامل مع سيناريو

العثور على كنز أثري

دا ٍر لــــهــــا فـــــي وافـــــــــي الـــــحـــــق تــمــكــيــن

باسم “البرنامج الوطني لالقتصاد الرقمي”.

يمكــن اختراقهــا ،حســب ما ذكرت صحيفــة “ديلي ميل”

الوطنية بإنشــاء بديل لشبكة اإلنترنت في حال انقطاع

تعرضــت لغــزو مــن العقــارب بصــورة

الكبرى.

سنوات ،وذلك في إطار خططها المستمرة لدعم

البريطانية.

البريطانيــة ،فــإن مدينة ســاو باولــو التي

األمن اإللكتروني ،حيث سبق وأن أجرت تدريبات مع
يتم فيه قطع اإلنترنت نهائيا عن روسيا.

ضابط شرطة يحقق مع لص بثعبان ضخم

تجــد ملجــأ مثاليــا فــي المدن؛ ألنهــا توفر
المــاء والطعــام فــي القمامــة ،بعــد تراجع
المســاحات الخضــراء ،وبمــا أن الحيــوان
المنتمــي إلــى طائفــة العنكبوتيــات ال

في مخزن مهمالت

عثــر تاجــر تحــف علــى كنــز يعــود للقــرن

معتقال من خالل إحاطة جسمه بثعبان طويل داخل الزنزانة ،وسط حالة من الهلع.

اتهمــت راهبة فــي الهند أســقفا باغتصابها

الخامس عشــر في مخــزن مهمالت خاص
بأحد الفنادق الفاخرة في مدينة تشيســتر
اإلنجليزية.
ووفقــا لمــا جــاء فــي تقارير صحفيــة ،عثر
التاجــر علــى ســرير زفــاف الملــك هنــري
الســابع ،ملــك إنجلتــرا فــي أواخــر القــرن
الخامــس عشــر ومطلــع القــرن الســادس
عشر.

الشرطة اإلندونيسية بمنطقة بابوا ،شرقي

الثعبــان الذي لجأ إليه العناصر بعد اعتقال

البالد ،أدخلوا الرجل الذي وقع في أيديهم

اللص المشتبه فيه لم يكن ساما.

فــي حالــة مــن الترويع والســخرية دون أن

وبدا الضحية الذي يشتبه في إقدامه على

يبالــوا بخوفــه مــن الحيــوان الــذي يصــل

ســرقة هواتــف ،فــي حالة مــن الرعب وهو

طوله إلى مترين.

يصرخ ،لكن عناصر الشرطة كانوا يهددونه

من ناحيتها ،اعتذرت الشرطة المحلية عما

بإدخال الثعبان في فمه وسرواله.

بوحشــية  13مــرة ،وادعــت أن الكنيســة
الكاثوليكيــة فــي البــاد حاولــت إســكاتها
لكي ال تبوح بالحادثة أو تخبر الشرطة.
وأكــدت الراهبة أن الكنيســة هددت جميع
الراهبــات اللواتــي تعاطفن معهــا وأظهرن
تأييدا لقضيتها.
وتعيــش الراهبــة في والية كيــرال الهندية،
واتهمــت األســقف ،فرانكــو مــوالكال،
عندمــا زار الديــر الــذي تعمــل فيــه ودعاها

أرادت إدارة الفنــدق التخلــص منه بعد 15

إلى غرفته ذات ليلة ،حاولت الهروب ،لكن

عامــا مــن الخدمــة ،وألقــت بــه إلــى الفنــاء

دون جدوى ،وقام باغتصابها بوحشية”.

الخلفــي للفندق المخصــص لألثاث القديم

ومــع مــؤازرة  5راهبــات أخريــات لقضيــة

المرغوب بيعه .السرير مصنوع من خشب

زميلتهــن ،واعتصامهــن خــارج المحكمــة

شــجر الصنوبــر وأعمدتــه األربعــة مزينــة

العليا في كيرال ،قامت الكنيسة باالعتراف

بشــعارات النبالــة البريطانيــة ورســومات

رسميا باتهامات الراهبة لألسقف موالكال.

ألسود.

» »وعلى وقع ما حدث ،جرد

» »ولم يحدد التاجر كيف انتقل

الفاتيكان األسقف من مهامه

السرير األثري إلى الفندق ،إال

الدينية واإلدارية ،وجرى اعتقاله،

أنه أوضح أن غالبية مقتنيات

تعرضت للحرق والنهب.

جمال بن خليفة البوعركي

باغتصابهــا عــدة مرات ،أولهــا العام ،2014

وتــم اكتشــاف الســرير بالمصادفــة ،حينما

العائلة المالكة خالل هذه الفترة،

الشاعر:

أسقف هندي يغتصب

أظهر مقطع فيديو مروع في إندونيسيا ،عددا من عناصر الشرطة وهم يعذبون رجال
وبحســب تقاريــر إعالميــة ،فــإن عناصــر

تـــحـــفـــظ هــــــل الــــبــــحــــريــــن وتـــــعـــــز غـــالـــي

يتعرض لالفتراس فإنه يتكاثر بسهولة.

راهبة  13مرة

جــرى توثيقــه فــي الفيديــو ،وأوضحت أن

تـــــعـــــا

مـــــجـــــدهـــــا

بــــالــــتــــوالــــي

أثار الفيديو انتقادات حقوقية واسعة ،وقال ناشطون إن القانون ينص على إخضاع المشتبه فيهم
للتحقيق والمحاكمة وفق مقتضيات القانون ،بعيدا عن التعذيب الجسدي والنفسي.

في شهر سبتمبر الماضي ،في

حين تجري محاكمته اليوم بتهم

“االغتصاب والترهيب”.

قالت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب إنها حاولت االنتحار أكثر من
مرة لمرورها بظروف نفسية صعبة ،مضيفة “ربنا يسامحني ويغفر لي،
كانت تجربة صعبة وأتمنى أال يفكر أي شخص في ذلك”.
وأوضحت في لقاء تلفزيوني على إحدى الفضائيات العربية مساء اإلثنين
أنها تتناول أدوية مضادة لالكتئاب ،قائلة إنها ذهبت للكثير من األطباء
النفسيين ،حتى استقرت مع معالج أميركي الجنسية.

