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جاللة العاهل: 
أهل البحرين 

يستحقون منا 
كل الرعاية

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي 
اإلســكان  وزيــر  أمــس  الصافريــة  قصــر 
باســم الحمر، الذي تشــّرف بتقديم كتاب 
إلــى جاللتــه بعنوان “مدن مســتدامة من 

أجل مستقبل أكثر إشراًقا”.
وأعرب جاللته عن شكره وتقديره لوزير 
اإلســكان وجميــع منتســبي الــوزارة على 
بذلهــا  يوالــون  التــي  المخلصــة  الجهــود 
فــي إعــداد وتنفيــذ المشــاريع اإلســكانية 

انتظــار  قوائــم  خفــض  علــى  والعمــل 
المواطنين من خالل تنويع الخيارات. 

وأكــد جاللتــه الحرص الدائــم على تلبية 
الركيــزة  باعتبــاره  المواطــن  تطلعــات 
فــي  والبنــاء  التنميــة  لعمليــة  األســاس 
المملكــة، وفــي مقدمتهــا توفيــر الســكن 
يضمــن  بمــا  مواطــن  لــكل  المناســب 
االستقرار له وألسرته، مضيًفا جاللته أن 
أهــل البحريــن جميًعا يســتحقون منا كل 

الرعاية واالهتمام.

وقــع الشــوري خميــس الرميحــي و4 آخرون من زمالئــه بالغرفة التشــريعية المعينة 
اقتراحــا لتعديــل تشــريعي يرفــع رســم الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب مــن 200 
إلــى 400 دينار، ورســم الترشــح للمجلــس البلدي من 50 دينارا إلــى 200 دينار، وفق 

مستندات حصلت عليها “البالد”.

وينــص قانــون مجلســي الشــورى والنــواب، 
النافــذ حاليــا، علــى أنــه يصحــب مــع طلــب 
الترشــيح إيصــال يفيــد إيــداع مبلــغ نقــدي 
لخزانــة وزارة العــدل غيــر قابــل للــرد، فيمــا 

المجالــس  أعضــاء  انتخــاب  قانــون  ينــص 
البلديــة علــى إيــداع المبلــغ النقــدي بخزانــة 

البلدية.
واقتــرح الشــوريون أن تؤول حصيلة رســم 

الترشــح النيابــي والبلــدي للخزينــة العامــة 
للدولــة بــدال مــن األنشــطة االجتماعية التي 

تتوالها وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وعــن مبــررات رفــع رســم الترشــح، أوضــح 
أن  “البــالد”  لـــ  الرميحــي  خميــس  الشــوري 
الشــورى والنــواب عندمــا  قانــون مجلســي 
صــدر بالعــام 2002 حــّدد مبلــغ 200 دينــار، 
ومــن المناســب جــدا وبعــد مــرور 20 عامــا 
علــى اســتئناف الحيــاة الديمقراطيــة زيادة 
إدارة  نفقــات  فــي  منــه  لالســتفادة  المبلــغ؛ 

العملية االنتخابية.
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أمــس  الوطنــي  االتصــال  مركــز  عقــد 
لشــبكة  الــدوري  االجتمــاع  )اإلثنيــن( 
االتصــال الحكومــي فــي مجمــع وزارة 
شــؤون اإلعــالم، بحضــور ممثليــن عــن 
إذ  الحكوميــة،  والجهــات  الــوزارات 
االتصــال  مخطــط  االجتمــاع  ناقــش 
الحكومــي لشــهر مارس المقبــل؛ بهدف 
االتصــال،  أولويــات  وتحديــد  تنســيق 
أهــداف  مــع  آليــة عمــل تتوافــق  وفــق 
توحيــد الخطــاب اإلعالمــي الحكومي، 
فاعلــة  اتصــال  منظومــة  خــالل  مــن 
وبنــاءة، وتفعيــل الشــراكة مــع الجهات 

الحكومية كافة.
الرئيــس  أعلــن  االجتمــاع،  وخــالل 
التنفيــذي لمركز االتصال الوطني أحمد 
لمبــادرة  المركــز  إطــالق  عــن  المناعــي 
التــي  حكومــي”،  مســؤول  مــع  “لقــاء 
الموضوعــات  أهــم  تنــاول  إلــى  تهــدف 
التــي تهم الــرأي العام، عبر لقاء مباشــر 
ليكــون  المحليــة؛  اإلعــالم  وســائل  مــع 

مرجًعا رئيًســا ومصدًرا موثوًقا إليضاح 
الصحيحــة  والمعلومــات  األخبــار 
المتداولة عبــر الرأي العام، في مختلف 

وسائل اإلعالم والتواصل.
وعــن تفاصيــل المبــادرة، أشــارت مديــر 
اإلعالميــة  والعالقــات  االتصــال  إدارة 
فاطمــة  الوطنــي  االتصــال  بمركــز 
النقاشــية  الجلســة  أن  إلــى  الصيرفــي 
دوريــة  بصفــة  تعقــد  ســوف  للمبــادرة 
منصــة  لتكــون  حكومــي؛  مســؤول  مــع 
للتواصل بينه، وبين عدد من قادة الرأي 
البارزين في الصحافة واإلعالم المحلي، 
إذ ســيتم خاللها التطرق ألهم ما يشــغل 
مختلــف  فــي  قضايــا  مــن  المواطنيــن 
المجاالت، الفتة إلى أن فكرة المشــروع 
نابعة من حرص المركز على توفير منبر 
فعال لطرح الموضوعات التي تهم الرأي 
العام بكل شــفافية، إذ تنحصر حاليا في 
وســائل اإلعــالم التقليديــة مثــل اإلذاعة 

والتلفزيون.

إطالق مبادرة “لقاء مع مسؤول” اإلسراع في تنفيذ 4 مشاريع كبـرى
شعب البحرين جسد بسالمة سمو رئيس الوزراء اإلخالص والوحدة

تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، بحضــور 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
بــن حمــد آل خليفــة، الجلســة  األميــر ســلمان 
االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء، وذلك 
بقصــر القضيبيــة صباح أمــس. وتقدم صاحب 
الشــكر  ببالــغ  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 

الكريــم  البحريــن  إلــى شــعب  التقديــر  ووافــر 
ومظاهــر  نبيلــة  مشــاعر  مــن  أبــدوه  مــا  علــى 
تجــاه  فرحتهــم  عــن  للتعبيــر  صادقــة  محبــة 
الفعاليــات  عكســتها  والتــي  ســموه،  ســالمة 
الشــعبية واالحتفاالت التــي أقامها المواطنون 

مــن  ليجســد  البحريــن؛  مناطــق  فــي مختلــف 
خاللهــا شــعب البحريــن مشــكورا قيــم الوفــاء 
واإلخــالص ووحــدة البيــت البحريني.ثــم تابع 
سموه مستويات التنفيذ في 4 مشاريع تنموية 

حيوية، موجها باإلسراع في تنفيذها.
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سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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أشــارت وزارة التربيــة والتعليــم إلــى 
الــذي  الطالبــي،  اإلعــالم  مركــز  أن 
إعالميــا،  المتميزيــن  للطلبــة  دشــنته 
قــدم خــالل الفصل الدراســي الماضي 
باقــة متنوعــة من البرامــج اإلعالمية، 
ونفــذ خــالل الفصــل الدراســي الثانــي 
برامــج  ضمــن  تدريبيــة  ورشــة   90
عــدة. وبينت الــوزارة أن مركز اإلعالم 
الطالبــي ينظــم العديــد مــن البرامــج 
العــام  خــالل  المتنوعــة  التدريبيــة 

الدراسي الجاري.

90 ورشة 
تدريبية

ــدي ــل ــب ــل ل و200  لـــلـــنـــيـــابـــي  ديــــنــــار   400

رفع رسم الترشح للبرلمان والمجالس البلدية

رياض ساتر

تغيير قوانين الفورموال 1أمسية بدار الرفاعاالنقالب على ترامب“الدواجن” ُتنشئ مزرعةألف حكاية وحكاية
“ألف حكاية وحكاية” هو عنوان  «

كتاب “الحكايا” الشعبية البحرينية 
األول من نوعه، والذي تم تدشينه 

أمس في جامعة البحرين 
بالشراكة مع “الثقافة الشعبية” 

للدراسات والنشر، والمنظمة 
الدولية للفن الشعبي.

تعتزم شركة دلمون للدواجن  «
زيادة طاقتها اإلنتاجية؛ لتلبية 

احتياجات السوق المحلية من 
منتجات الدواجن، في الوقت 

الذي تبحث فيه عن أراٍض إلنشاء 
مزرعة جديدة؛ لتربية الدجاج 

الالحم.

كشف مكتب التحقيقات  «
الفيدرالي عن محاولة لعزل 

الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بالعام 2017، وبدأت القضية تأخذ 

أبعاًدا داخل أميركا بعد إعالن 
الكونغرس أنه سيفتح تحقيًقا 

بشأنها.

ضمن فعاليات وأنشطة هيئة  «
البحرين للثقافة واآلثار، أقيمت 

مساء السبت الماضي أمسية 
للفنون الشعبية في دار الرفاع 
قدمتها دار شباب الرفاع، حيث 

استحضرت مجموعة من أنماط 
الفنون الشعبية المميزة.

في سعيها المتواصل  «
لتحسين السالمة، 
فرضت “فيا” على 

سائقي الفورموال 1 ارتداء 
قفازات بيومترية؛ لنقل 

بيانات السائق الحيوية إلى الفريق الطبي على الحلبة، وتحتوي 
القفازات على أجهزة استشعار.
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أرباح “البحرين والكويت” 2018

المنامة - البحرين والكويت

حقــق بنــك البحرين والكويــت ربًحا 
صافًيا منســوًبا لمســاهمي البنك بلغ 
67.1 مليــون دينــار، بنمو بلغ 14.41 

% للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 
2018 مقارنــة بالعام 2017، إذ حقق 

)11(58.7 مليون دينار.

مروة خميس

راشد الغائب

مليون دينار
67

مراد علي مراد



 اســتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قصر الصافرية أمس وزير اإلســكان باســم الحمر، الذي 
تشّرف بتقديم كتاب إلى جاللته بعنوان )مدن مستدامة من أجل مستقبل أكثر إشراًقا(، والذي يستعرض إنجازات الوزارة ويتضمن 

كافة اإلحصائيات الخاصة بالمشاريع والخدمات التي قدمتها الوزارة في مختلف مدن البحرين وقراها. 

 وأشــاد جاللتــه بالجهــد الطيــب الــذي 
الكتــاب، معرًبــا  إعــداد هــذا  بــذل فــي 
اإلســكان  لوزيــر  عــن شــكره وتقديــره 
وجميــع منتســبي الوزارة علــى الجهود 
المخلصــة التي يوالون بذلها في إعداد 
اإلســكانية والعمــل  المشــاريع  وتنفيــذ 
على تخفيض قوائم انتظار المواطنين 
مــن خــالل تنويــع الخيــارات وإطــالق 
لتقديــم  الهادفــة  الجديــدة  المبــادرات 
أفضــل الخدمــات للمواطنيــن وتوفيــر 

لألســرة  الكريــم  العيــش  ســبل  كافــة 
البحرينية. 

 وأكد جاللته الحرص الدائم على تلبية 
الركيــزة  باعتبــاره  المواطــن  تطلعــات 
األساســية لعمليــة التنميــة والبنــاء في 
المملكــة، وفــي مقدمتها توفير الســكن 
يضمــن  بمــا  مواطــن  لــكل  المناســب 
االســتقرار له وألســرته، مضيًفا جاللته 
أن أهل البحرين جميًعا يستحقون منا 
كل الرعايــة واالهتمــام باإلضافــة إلــى 

المحافظــة على ما تحقق من منجزات 
اإلســكاني  المجــال  فــي  ومكتســبات 

وضمان تطويرها لألجيال المقبلة.
“مــدن  كتيــب  تقديــم  مناســبة  وتأتــي 
أكثــر  مســتقبل  أجــل  مــن  مســتدامة 
صاحــب  البــالد  عاهــل  إلــى  إشــراًقا” 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفــة، تزامًنــا مــع احتفــاالت المملكــة 
بذكــرى ميثــاق العمــل الوطنــي، حيــث 
رفع وزير اإلسكان أسمى آيات التهاني 

والتبريــكات إلــى جاللــة الملــك، وأثنى 
على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات 
في مختلف المجاالت وخاصة المجال 
التنمويــة  المســيرة  خــالل  اإلســكاني 

الشاملة التي يقودها جاللته.
ويجّســد الكتــاب محطــات مضيئة في 
انطــالق  منــذ  اإلســكان  وزارة  تاريــخ 
ملــف الســكن االجتماعــي فــي مملكــة 
البحريــن مــع بدايــة حقبــة الســتينات 
تأســيس  مــن  بدايــة  اليــوم،  وحتــى 
مشــروع مدينة عيســى، تشــكيل لجنة 
التمليــك واإلســكان خالل تلــك الفترة، 
قبل أن تنتقل الوزارة للعمل المؤسسي 
من خالل تأســيس وزارة اإلسكان عام 
1975، وصوالً إلى الفترة الحالية التي 
شــهدت تفضــل جاللــة الملــك بإصــدار 
ألــف وحــدة   40 ببنــاء  الســامي  األمــر 
ســكنية، وهــو األمــر الــذي كان بمثابــة 
تكليل للمسيرة اإلسكانية في المملكة.

ويسرد الكتّيب الواقع الحالي لإلسكان 
فــي المملكــة ومــا تحقق مــن إنجازات، 
ســواء علــى صعيــد المــدن اإلســكانية 
ا، أو  الجديــدة التــي يتــم تنفيذهــا حاليًّ
مبــادرات الشــراكة مع القطــاع الخاص 
التــي تحقــق نجاًحــا كبيــًرا، فضــالً عــن 
تبنــي الوزارة سياســات جديدة تهدف 
إلى اســتدامة ملف الســكن االجتماعي 
فــي المملكــة، والتــي تتوافق مــع رؤية 
 ،2030 االقتصاديــة  البحريــن  مملكــة 
التــي أولــت الملــف اإلســكاني اهتماًمــا 
المواطــن  أن  منطلــق  مــن  كبيــًرا، 
البحريني يمثل غايتها. كما يســتعرض 
الكتيــب مســيرة الــوزارة وســعيها نحو 
تنفيــذ األمــر الملكــي الســامي ببناء 40 
ألــف وحــدة ســكنية، والتــي ُأنجــز منها 
25 ألــف وحــدة ســكنية خــالل برنامــج 
ومــا   ،)2015-2018( الحكومــة  عمــل 
حققه هذا األمر السامي من مكتسبات 

إســكانية خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة، 
أبرزهــا تلبيــة آالف الطلبات اإلســكانية 
المدرجــة على قوائــم االنتظار، وتعزيز 
االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل تنشــيط 
عــدة قطاعــات منهــا قطــاع المقــاوالت 
والمصارف والبنوك وشــركات التطوير 
الشــراكة مــع  العقــاري، بفضــل تفعيــل 

القطاع الخاص.
لمرحلــة  توثيًقــا  الكتيــب  هــذا  ويعــد 
مــن  العديــد  شــهدت  مهمــة  إســكانية 
اإلنجازات حتى نهاية عام 2018، ومن 
ثم االنتقال إلى مرحلة إسكانية أخرى 
وزيــادة  جديــدة  مبــادرات  ستشــهد 
وتيــرة العمــل اإلســكاني، مــع التوســع 
في الشــراكة االستراتيجية مع القطاع 
الخــاص، بهــدف توفيــر جــودة الســكن 
وهــي  المواطنيــن،  معيشــة  وتحســين 
الغايــة التــي توليهــا القيــادة الرشــيدة 

اهتماًما كبيًرا.

جاللة الملك متسلًما 
كتاب “مدن مستدامة 

من أجل مستقبل 
أكثر إشراًقا”

local
@albiladpress.com

الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ رئيس  تلقى 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر 
السودان  جمهورية  رئيس  أخيه  من  جوابية 
وذلــك  البشير،  حسن  عمر  المشير  الشقيقة 
المهنئة  الـــوزراء  رئيس  سمو  برقية  على  ردا 
له بمناسبة عيد استقالل جمهورية السودان، 
لسمو  وتقديره  شكره  خالص  الرئيس  ضمنها 
الطيبة  ســمــوه  مشاعر  على  الــــوزراء  رئــيــس 
الصحة  مـــوفـــور  لــســمــوه  متمنيا  الـــصـــادقـــة، 
الملكي  السمو  صاحب  تلقى  كما  والسعادة. 
مماثلة  جوابية  شكر  برقية  ــــوزراء  ال رئيس 
السودان  جمهورية  لرئيس  األول  النائب  من 
بـــكـــري حسن  ــن  ركــ أول  الـــفـــريـــق  الــشــقــيــقــة 
صالح، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره 
على  الـــوزراء  رئيس  الملكي  السمو  لصاحب 
مشاعر سموه األخوية الكريمة، متمنيا لسموه 

موفور الصحة والعافية.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
02شكر القيادة السودانية

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمد بن عيســى آل خليفة في قصر الصافرية 
أمــس رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار 
بنــت محمــد آل خليفــة، حيــث  الشــيخة مــي 
القــرآن  مــن  نســخة  بإهــداء جاللتــه  تشــرفت 
بالزخــارف  نقشــه  تــم  فاخــر  بغــالف  الكريــم 
الهيئــة  وقامــت  العربــي  والخــط  اإلســالمية 
عاصمــة  المحــرق  فعاليــات  ضمــن  بطباعتــه 

الثقافة اإلسالمية للعام 2018.
إلــى  بنــت محمــد  مــي  الشــيخة   كمــا قدمــت 
جاللــة الملــك كتــاب “االســتثمار فــي الثقافــة” 
الــذي يوّثــق مســاهمات الداعمين في مشــروع 
االســتثمار فــي الثقافــة الــذي أطلقتــه الهيئــة 
والــذي تــم مــن خاللــه تشــييد عــدد كبيــر مــن 
وأهمهــا  الثقافيــة  والمعالــم  التحتيــة  البنــى 
مسرح البحرين الوطني الذي جاء بدعم كامل 

من جاللته.
ونــّوه جاللــة الملــك بهــذه اإلصــدارات القيمــة، 
هيئــة  تبذلهــا  التــي  الطيبــة  بالجهــود  مشــيًدا 
البحريــن للثقافــة واآلثــار فــي ســبيل الحفــاظ 

والمعالــم  األصيــل  الوطنــي  التــراث  علــى 
الحضاريــة والثقافيــة التــي تتميــز بهــا مملكــة 
البحريــن، إضافــة إلــى إثــراء الحركــة الثقافية 

الهيئــة  لرئيســة  جاللتــه  ــا  متمنيًّ واألدبيــة، 
التوفيــق  دوام  القطــاع  هــذا  فــي  والعامليــن 

واستمرار التقدم والنجاح.

محمــد بنــت  مــي  مــن  فاخــًرا  إهــداء  تســلم  جاللتــه 

جاللة الملك يشيد بجهود “الثقافة” في الحفاظ على التراث

إشادة بجهود 
الحمر ومنتسبي 
“اإلسكان” في 
تخفيض قوائم 

االنتظار

تلبيـــــة تطلعات 
المواطن 

باعتبـاره ركيزة 
أساس لعملية 

البناء

توفير السكن 
المناسب لكل 

مواطن بما 
يضمن االستقرار 

له وألسرته

19 فبراير 2019 الثالثاء
14 جمادى اآلخرة 1440

المـرضـجي  الئتـرغظ  طخـرف  صئـض  طـظ  إجقطـغ  تةـجئـئ  ضمخـرف  وطرخـص  خاضـع 

alsalambahrain.com 17 005500 تابسظا سطى

برظاطب الاعشغر

تفدض بجغارة أتث شروسظا 
أو صثم ذطئك سئر طعصسظا ا�لضاروظغ.

#أربح_أضبر

لثغك أضبر طظ ططغعن جئإ لقجابمار شغ داظات السقم. طع ضض 50 د.ب. تسابمرعا 
جامظتك الفرخئ لطفعز بةائجة الثاظئ الظصثغئ الضئرى "ططغعن وظص" دوقر أطرغضغ. 

ضما جاااح لك شرخئ الاأعض شغ الستعبات لطفعز بةائجة الفغق الفاخرة با�ضاشئ إلى 
طةمعسئ طظ الةعائج الظصثغئ الحعرغئ الصّغمئ.

ضطما زاد اجابمارك ولفارة أذعل، زادت شرخاك
لاضعن ططغعظغر وظص.

تطئص الحروط وافتضام.
MOIC/PC/9597/2019

أضئر جائجة ظصثغئ
شغ الئترغظ

أضئر جائجة ظصثغئ
شغ الئترغظ

المنامة - بنا

اإلســـــكـــــان وزارة  تــــــاريــــــخ  فــــــي  مـــضـــيـــئـــة  مــــحــــطــــات  يــــجــــّســــد 

جاللة الملك يتسلم كتاب “مدن مستدامة من أجل مستقبل أكثر إشراًقا”
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الثالثاء
19 فبراير 2019 
14 جمادى اآلخرة 1440

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة في قصر 
الصافريــة أمــس رئيس هيئة حقوق اإلنســان بندر بن محمــد العيبان، ورئيس لجنة 
مكافحــة جرائــم اإلتجار باألشــخاص بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة والوفد 

المرافق؛ وذلك للسالم على جاللته بمناسبة زيارته البالد.

ورحــب صاحــب الجاللــة بالعيبــان، وأعــرب 
جاللتــه عــن اعتــزازه بعمــق وتميــز العالقات 
األخوية التاريخية الراســخة التي تجمع بين 
مملكــة البحرين والمملكة العربية الســعودية 
وبالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون 
مــا  خصوصــا  المياديــن،  كافــة  فــي  الثنائــي 
الهادفــة  الدوليــة  التوجهــات  بدعــم  يتعلــق 

لحماية حقوق اإلنسان.
كمــا أثنــى جاللتــه علــى المواقــف المشــرفة 
ألخيــه خــادم الحرميــن الشــريفين والداعمة 
فــي  وجهــوده  وشــعبها،  البحريــن  لمملكــة 
البحرينيــة  العالقــات  أواصــر  ترســيخ 
السعودية، مشيدا بما تشهده المملكة العربية 
الســعودية فــي العهد الزاهر لخــادم الحرمين 

الشــريفين مــن نهضة شــاملة هــي محل فخر 
واعتزاز الجميع.

وأثنــى جاللتــه علــى اهتمام المملكــة العربية 
الســعودية بحقــوق اإلنســان ومــا قطعته من 
شــوط كبير فــي تعزيز هذه الحقــوق ورعاية 
هــذه  تعزيــز  علــى  والحــرص  المواطنيــن، 

الحقوق.
وأكــد جاللــة الملــك خــالل اللقــاء أن تجربتنا 
الديمقراطيــة فــي البحريــن نابعــة مــن إرادة 
شــعبنا وتوافقهــم، ونحرص علــى أن تتوافق 
مع تعاليم ديننا اإلســالمي الحنيف وتقاليدنا 
والتقديــر  واالحتــرام  واألصيلــة  العريقــة 
المتبادل بين الجميع، مشــيدا جاللته بســجل 
البحرين المشــرف لحقوق اإلنســان، موضحا 

جاللتــه أننــا حريصــون علــى توفيــر الحيــاة 
الكريمة للمواطنين بالمجاالت كافة.

وأكد جاللته أهمية تبادل مثل هذه الزيارات 
بيــن المســؤولين فــي البلدين لما لهــا من دور 

في تعزيز التنسيق األخوي المشترك.
من جانبه، أعرب العيبان عن شكره وتقديره 
لحضــرة صاحــب الجاللــة علــى مــا لقيــه مــن 
المملكــة،  زيارتــه  خــالل  وترحيــب  حفــاوة 

مؤكدا عمق العالقات التاريخية الوثيقة بين 
المملكــة العربية الســعودية ومملكة البحرين 
البلديــن  بيــن  األخــوي  والتقــارب  والتالحــم 
حققتــه  مــا  مشــيدا  الشــقيقين،  الشــعبين 

مملكــة البحريــن بفضــل قيــادة جاللــة الملــك 
مــن إنجــازات رائدة وتقدم مســتمر في كافة 
واســتمرار  الرقــي  دوام  متمنيــا  المجــاالت، 

النماء لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

جاللة الملك: نعتز بتميز العالقات بين البحرين والسعودية
ــز حـــقـــوق اإلنـــســـان ــزي ــع ــي ت ــرا فـ ــي ــب شــقــيــقــتــنــا الــكــبــرى قــطــعــت شـــوطـــا ك

المنامة - بنا

لدى استقبال سموه رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودية، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن أول من حفظ 
حقوق اإلنسان بمجتمعاتنا هو ديننا اإلسالمي الحنيف، وأن المملكة العربية السعودية مثلما حافظت على اهم مقدسات المسلمين وأعلت راية اإلسالم، 
فإنها حافظت على حقوق اإلنسان وصانتها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وزادها تكريسا وحفظا خادم الحرمين الشريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ومســانده ولــي عهــده، فيمــا نقل رئيــس هيئة حقوق اإلنســان الســعودية إلى صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهنأ سمو رئيس الوزراء على اإلنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال صون حقوق اإلنسان.

وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
أمــس  صبــاح  القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد 
رئيــس هيئــة حقــوق اإلنســان بالمملكــة العربية 
الســعودية بنــدر بــن محمــد العيبــان وعــدد مــن 
أعضــاء الهيئــة. وخــالل اللقــاء، أشــاد صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بمــا يربــط بيــن 
مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية 
الشــقيقة مــن وشــائج قوية وعالقــات تاريخية 
راســخة تجســد أنموذًجــا لمــا يجــب أن تكــون 
عليــه العالقات بين الدول، مشــددا ســموه على 
أن مــا يجمــع بين البلدين من روابــط أكثر عمقا 

وتميزا من أن تصفها الكلمات.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  “إن  وقــال ســموه 
مــن  عليهــا  وجــل  عــز  أنعــم هللا  بمــا  الشــقيقة 
مكانــة إقليميــة ودوليــة كبيــرة كانــت وســتظل 
واالســالمية،  العربيــة  ألمتيهــا  القــوى  الســند 
والعضــد المتيــن ألشــقائها، ومواقفهــا فــي دعم 
أمــن واســتقرار المنطقــة والدفــاع عــن قضايــا 

الحــق والعــدل العربيــة واالســالمية ورعايتهــا 
محبتهــا  مــن  زادت  كلهــا  المقدســة،  األماكــن 
ومكانتهــا فــي قلــوب الجميــع”. وأشــاد صاحب 
تشــهده  بمــا  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة من تقدم 
مســتمر فــي المجــاالت كافــة فــي ظــل القيــادة 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  لخــادم  الحكيمــة 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود وبدعــم مــن  ســلمان 
ولــي العهــد نائــب رئيس مجلــس الــوزراء وزير 
الدفــاع صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 
بــن ســلمان آل ســعود، مؤكــدا ســموه أن قــوة 
الســعودية هي قوة ألشقائها، وكل تقدم تحرزه 
يصــب في صالحهــا ويعود بالخير على األمتين 
الســمو  صاحــب  وأشــار  واإلســالمية.  العربيــة 
الملكــي رئيــس الــوزراء إلى أن مملكــة البحرين 
والمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة لديهمــا 
رؤيــة متقاربــة تجــاه قضايــا حقــوق االنســان، 
وهــي رؤيــة تنبثــق من تعاليــم ديننا اإلســالمي 

الحنيف التي تحض على صون وحماية حقوق 
اإلنسان، وتقوم على ضرورة احترام هذه القيم 
االنسانية والنأي بها عن أي محاوالت تستهدف 
وأهــداف  مــآرب  تحقيــق  أجــل  مــن  تسيســها؛ 

تتنافي مع نبل هذه القيم وأهدافها السامية.
مــن جانبــه، أعــرب رئيس هيئة حقوق اإلنســان 
محمــد  بــن  نــدر  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
العيبــان عــن خالــص شــكره وتقديــره لصاحــب 
الســمو الملكــي رئيس الوزراء على دعم ســموه 
ورعايتــه لــكل مــا يســهم فــي توطيــد عالقــات 
األخوة والتعاون المتميزة بين البلدين، مشــيدا 
برؤية ســموه الحكيمة لمختلف قضايا الشأنين 
مــن  ســموه  يوليــه  وبمــا  والدولــي،  اإلقليمــي 
حرص على ترســيخ حقوق اإلنســان في مملكة 
البحريــن، والتــي أصحبــت تمتلك ســجال يدعو 
إلــى الفخــر واالعتــزاز في صيانة هــذه الحقوق 

ورعايتها.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودية

اإلنســـان تجـــاه قضايـــا حقـــوق  بحرينـــي ســـعودي  تقـــارب  الـــوزراء:  رئيـــس  ســـمو 

السعودية أعلت شأن المسائل الحقوقية مثلما أعلت راية اإلسالم

الوفد الحقوقي: 
نقدر دعم سموه 

في توطيد 
العالقات

السعودية 
سند لألمتين 

اإلسالمية 
والعربية

ديننا اإلسالمي 
حض على   

احترام القيم 
اإلنسانية



بعــد ذلــك نظــر المجلــس فــي المذكــرات المدرجــة علــى جــدول أعمالــه واتخــذ بشــأنها مــن 
القرارات ما يلي:

تعديــل  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  أوال: 
الالئحة التنفيذية لقانون الطيران المدني بما 
يكفــل انتقال إصدار تراخيص مكاتب الســفر 
إلــى هيئة البحريــن للســياحة والمعارض بعد 
وذلــك  المدنــي؛  الطيــران  شــؤون  موافقــة 
لتيســير اإلجــراءات فــي إصــدار التراخيــص 
وتبعــا  إصدارهــا،  فــي  لالزدواجيــة  وتفاديــا 
لذلــك يعــدل البنــد الخــاص بالرســوم ليصبــح 
رســوم نشــاط البيــع المباشــر، ونشــاط وكيــل 
شــركات الطيــران ومكاتــب الشــحن الجــوي 
والنقل الجوي الخاص بدال عن رسوم مكاتب 
السفر والشحن الجوي والبيع المباشر والنقل 
الجوي الخاص، دون أي تعديل على الرســوم 
األنشــطة،  هــذه  ممارســة  علــى  المســتحقة 
وإضافــة بنــد جديــد إلــى قــرار رســوم منــح 
الســياحية  الخدمــات  تراخيــص  وتجديــد 
الســياحة  مكاتــب وشــركات  برســوم  يتعلــق 
المجلــس  وقــرر  الســياحي،  والنقــل  والســفر 

ثالثــة  علــى  الموافقــة  ذلــك  إلــى  اســتنادا 
مشــاريع قرارات وزارية، األول بشــأن تعديل 
لقانــون  التنفيذيــة  الالئحــة  أحــكام  بعــض 
بالقــرار  الصــادرة  المدنــي  الطيــران  تنظيــم 
رقم )21( لســنة 2013، والثاني مشــروع قرار 
بتعديــل بعــض أحــكام القــرار رقم )25( لســنة 
2016 بشــأن تحديد وتنظيم رســوم الطيران 
عــن  المغادريــن  خدمــات  ورســم  المدنــي، 
طريــق الجــو، والثالث مشــروع قــرار بإضافة 
تراخيــص  منــح  رســوم  جــدول  إلــى  رســم 
رقــم  للقــرار  المرافــق  الســياحية  الخدمــات 
)1( لســنة 2018 بشــأن رســوم منــح وتجديــد 
تراخيــص الخدمــات الســياحية، وذلــك عمــال 
بتوصيــة اللجنــة الوزاريــة للشــؤون القانونية 
والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس 

الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانيــا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى األدوات 
القانونيــة الالزمــة لتطبيــق المرحلــة األولــى 

لنظــام الضمــان الصحــي وذلــك بإقــرار ســبعة 
يتعلــق  األول  وقــرارات،  مراســيم  مشــاريع 
الضمــان  بقانــون  المعنــي  الوزيــر  بتســمية 
إدارة  مجلــس  بتشــكيل  والثانــي  الصحــي، 
صنــدوق الضمــان الصحــي، والثالــث بفصــل 
بعض المؤسسات الصحية الحكومية القائمة 
عــن وزارة الصحــة، والرابــع بتشــكيل مجلس 
ومراكــز  الحكوميــة  المستشــفيات  أمنــاء 

الرعايــة الصحيــة األولية، والخامس بإنشــاء 
المجلــس األعلى للصحة، والســادس بمراحل 
والســابع  الصحــي،  الضمــان  نظــام  تطبيــق 
الرعايــة  ومراكــز  المستشــفيات  بتحديــد 
الصحيــة األوليــة التــي يســري عليهــا قانــون 
الضمــان الصحــي، وذلــك بعــد االطــالع علــى 
توصيــة اللجنــة الوزاريــة للشــؤون القانونيــة 
رئيــس  نائــب  عرضهــا  والتــي  والتشــريعية، 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثالثــا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى انضمــام 
مملكــة البحريــن إلــى اتفاقية األمــم المتحدة 
الخطابــات اإللكترونيــة  بشــأن اســتخدامات 
فــي العقــود الدوليــة، وقــرر المجلــس إحالــة 
مشــروع قانــون بهذا الخصوص إلى الســلطة 
الدســتورية،  لإلجــراءات  وفقــا  التشــريعية 
وتضع االتفاقية المذكورة القواعد الستخدام 
العقــود  مجــال  فــي  اإللكترونيــة  الخطابــات 

الدولية.
رابعــا: بحــث مجلــس الــوزراء توقيــع مملكــة 
وبروتوكــوالت  اتفاقــات   4 علــى  البحريــن 

األولــى  الداخليــة،  وزيــر  عرضهــا  عربيــة 
وزراعــة  نقــل  لتنظيــم  العربيــة  االتفاقيــة 
األعضاء واألنســجة البشرية ومنع ومكافحة 
اإلتجــار فيها، والثانيــة االتفاقية العربية لمنع 
ومالحقــة  البشــري  االستنســاخ  ومكافحــة 
التعــاون  وتنظيــم  الجرائــم  هــذه  مرتكبــي 
هــي  والثالثــة  المجــال،  هــذا  فــي  العربــي 
البروتوكــول العربي لمنــع ومكافحة القرصنة 
هــي  والرابعــة  المســلح،  والســطو  البحريــة 
البروتوكــول العربــي لمنــع ومكافحــة جرائــم 
اإلتجــار بالبشــر وخاصــة النســاء واألطفــال، 
وقــرر المجلــس إحالتها إلــى اللجنــة الوزارية 

للشؤون القانونية والتشريعية.
خامســا: بحث مجلس الــوزراء تعديل قانون 
أجــل  مــن  وذلــك  الحالــي؛  المدنــي  الطيــران 
تضمينــه المســتجدات الجديــدة بمــا يجعلــه 
مواكبــا للمتطلبــات الدوليــة، ومعــززا لســالمة 
وأمــن الطيــران فــي مملكــة البحريــن، وقــرر 
المجلس إحالة مشــروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )14( لســنة 2013 بإصدار 

قانــون الطيــران المدنــي إلى اللجنــة الوزارية 
للشــؤون القانونيــة والتشــريعية، وذلــك فــي 
ضــوء المذكــرة المرفوعــة لهــذا الغــرض مــن 

وزير المواصالت واالتصاالت.
سادســا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى مذكرة 
تفاهــم بيــن هيئــة تنظيــم المهــن والخدمــات 
الصحيــة فــي مملكة البحريــن والهيئة العامة 
للغــذاء والــدواء بالمملكة العربية الســعودية، 
وتهــدف إلــى تحقيــق التعــاون بيــن الجانبين 
فــي مجــال ســالمة الــدواء وجــودة األجهــزة 
والمنتجــات الطبية من خالل تبادل الخبرات 

بينهما.
اللجنــة  إلــى  الــوزراء  أحــال مجلــس  ســابعا: 
والتشــريعية  القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة 
ســوق  تنظيــم  هيئــة  بيــن  تمويــل  اتفاقيــة 
اإلتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة  العمــل واللجنــة 
ومكتــب  البحريــن  مملكــة  فــي  باألشــخاص 
األمــم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
والتــي  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  لــدول 

عرضها وزير العمل والتنمية االجتماعية.
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ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء، 

وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  تقــدم 
الــوزراء ببالــغ الشــكر ووافــر التقديــر إلــى 
أبــدوه  مــا  الكريــم علــى  البحريــن  شــعب 
من مشــاعر نبيلــة ومظاهر محبــة صادقة 
للتعبير عن فرحتهم تجاه ســالمة ســموه، 
الشــعبية  الفعاليــات  عكســتها  والتــي 
المواطنــون  أقامهــا  التــي  واالحتفــاالت 
ليجســد  البحريــن  مناطــق  مختلــف  فــي 
مشــكورا  البحريــن  شــعب  خاللهــا  مــن 
قيــم الوفــاء واإلخــالص ووحــدة البيــت 

البحريني وتالحم أفراده.
للعدالــة  العالمــي  اليــوم  وبمناســبة 
االجتماعيــة، فقــد أعــرب مجلــس الوزراء 
عــن االعتــزاز بمــا حققتــه حكومــة مملكــة 
العدالــة  ترســيخ  مجــال  فــي  البحريــن 
وبرامجهــا  خططهــا  عبــر  االجتماعيــة 
الفاعلــة التي وفرت الحمايــة االجتماعية 
وكرســتها  االجتماعيــة  العدالــة  وعــززت 
فــي المجتمع؛ لتكــون باعثا نحو مزيد من 

التنمية.

وفــي إطار متابعة صاحب الســمو الملكي 
وصــل  التــي  المراحــل  الــوزراء  رئيــس 
التنمويــة  المشــروعات  فــي  العمــل  إليهــا 
والخدميــة التــي وجــه ســموه بهــا لخدمة 
الســمو  صاحــب  تابــع  فقــد  المواطنيــن، 
الملكــي رئيس الوزراء مســتويات التنفيذ 
في مشــروع مستشــفى محمد بــن خليفة 
آل خليفــة التخصصــي للقلــب في عوالي، 
والوضــع التنفيــذي واإلجرائــي لعــدد مــن 
تنفيذهــا  والجــاري  القائمــة  المشــاريع 

والتخطيــط لها بالمحرق، ومنها “مشــروع 
المركزيــة،  الســوق  ومشــروع  ســعادة”، 

ومستشفى اإلقامة الطويلة.
صاحــب  وجــه  فقــد  ذلــك،  ضــوء  وفــي 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بااللتــزام 
هــذه  لتنفيــذ  المعــد  الزمنــي  بالجــدول 

اإلجــراءات  فــي  والتعجيــل  المشــاريع 
التــي تكفــل اإلســراع في التنفيــذ وفق ما 
حددتــه الحكومة، وذلك بعد العرض الذي 
قدمــه وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات 

والتخطيط العمراني بشأنها.
وفــي إطــار ذي صلــة، فقــد وجــه صاحــب 

الســمو الملكي رئيس الــوزراء إلى إضفاء 
النواحــي الجماليــة على المنطقــة الواقعة 
المزيــد  بإيــالء  والمحــرق  المنامــة  بيــن 
مــن االهتمــام بســواحلها وإقامــة المرافق 
والمنشآت التي تدعم المظاهر الحضارية 

والجمالية كواجهة للمحرق والمنامة.

المنامة - بنا

إضفاء النواحي الجمالية على المنطقة الواقعة بين المنامة والمحرق
المشــاريع  لتنفيــذ  المعــد  الزمنــي  بالجــدول  االلتــزام  يوجــه:  الــوزراء  رئيــس  ســمو 

قرارات المجلس

ياسر الناصر

الموافقة على 3 
مشاريع قرارات وزارية 

بتعديل بعض بنود 
قانون الطيران المدني

تطبيق المرحلة األولى 
لنظام الضمان الصحي 

بإقرار 7 مشاريع 
مراسيم وقرارات

انضمام البحرين إلى 
اتفاقية استخدامات 

الخطابات اإللكترونية 
في العقود الدولية

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 

الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، 

ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائب األول 

الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، 
وذلك صباح أمس بقصر القضيبية.

وخــالل اللقــاء اســتعرض ســموهما الجهــود 
المبذولــة لتوظيــف المواطنيــن الخريجيــن 
التــي  بالوظائــف  لاللتحــاق  وتدريبهــم 
تتناســب ومؤهالتهم، وشدد ســموهما على 

البرامــج  تطويــر  فــي  االســتمرار  ضــرورة 
الموضوعــة  واإلســتراتيجيات  والخطــط 
العمــل  ســوق  فــي  الخريجيــن  إلدمــاج 
خصوصــا في ظــل التحديــات والمتغيرات، 
االســتقراء  أهميــة  علــى  ســموهما  وحــث 
المســتقبلي ألعــداد الخريجين مــن مختلف 

المستويات التعليمية ووضع خطط تدريب 
تكفل الحفاظ على وتيرة توظيف الباحثين 
بيــن  بالتعــاون  المواطنيــن  مــن  عمــل  عــن 
كافــة الجهــات ذات العالقة بالشــأن العمالي 
والتعليمــي، ووجه ســموهما إلى االســتمرار 
فــي توفيــر مســتويات عاليــة مــن التدريــب 

للمواطنيــن، ليكــون المواطــن الخيــار األول 
والمســتفيد من جهــود الحكومة فــي تعزيز 
االســتثمارات التــي مــن بين أهدافهــا توفير 

فرص العمل ألبناء الوطن.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأعــرب 
الــوزراء وصاحب الســمو الملكي ولي العهد 

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء عــن االرتياح للنجــاح الذي 
تحقــق علــى صعيــد الشــراكة الحكومية مع 
القطــاع الخــاص فــي عمليــة التوظيــف وما 
تحقــق علــى هــذا الصعيــد مــن نتائــج طيبة 

خالل األعوام األخيرة.

للمواطنين ــب  ــدري ــت ال مــن  عــالــيــة  مــســتــويــات  لــتــوفــيــر  وّجــهــا  ســمــوهــمــا 

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يستعرضان جهود توظيف الخريجين

المنامة - بنا
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بنك البحرين والكويت ش . م . ب . - القوائم المالية الموحدة 31 ديسمبر 201٨

تم استخراج القوائم الموحدة للمركز المالي واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في الحقوق والتدفقات النقدية 
ومعلومات القطاعات من القوائم المالية االموحدة لبنك البحرين والكويت ش.م.ب. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

والتي تم تدقيقها من قبل السادة إرنست ويونغ الذين أعربوا عن رأي غير متحفظ في 18 فبراير 2019.

www.bbkonline.com: المدققة من قبل السادة إرنست ويونغالمعلومات المنشورة أعاله متوفرة على الموقع اإللكتروني

رياض يوسف ساتر جاسم حسن زينل مراد على مراد

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة نائب رئيس مجلس اإلدارة

مرخـــص مــن قــبــل مــصــرف البــحــريــن المــركــزي كــبــنــك تجــزئــة تقــلــيـــدي.

القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في 31 ديسمبر 201٨
)بآالف الدنانير البحرينية(

201٧ 201٨
الموجودات

469,436 191,02٨ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
42٧,130 410,3٨0 أذونات خزانة
223,824 239,174 ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,٧40,651 1,772,52٨ قروض وسلف العمالء
٧48,985 ٨00,263 أوراق مالية استثمارية
46,958 62,935 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
٧9,680 77,٨49 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
26,436 27,543 ممتلكات ومعدات

3,٧63,100 3,5٨1,700  مجموع الموجودات 
المطلوبات و حقوق الملكية

المطلوبات
193,4٧2 25٨,676 ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
161,314 19٨,997 إقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء
199,012 144,542 إقتراضات ألجل

2,623,5٧٧ 2,374,4٨0 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء
84,890 104,566 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

3,262,265 3,0٨1,261  مجموع المطلوبات 
حقوق الملكية

108,165 10٨,165 رأس المال
)998( (2,521( أسهم خزانة

86,098 ٨6,09٨ أوراق رأسمالية دائمة قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس المال فئة 1
41,016 41,016 عالوة إصدار أسهم
54,082 54,0٨2 إحتياطي قانوني
54,082 54,0٨2 إحتياطي عام
)8,349( (25,105( تغيرات متراكمة في القيم العادلة
)9,2٧1( (11,711( تعديالت تحويل عمالت أجنبية

134,632 14٨,967 أرباح مبقاة
39,161 44,617 توزيعات مقترحة

498,618 497,690 العائد إلى مالك البنك و حاملي االوراق الرأسمالية
2,21٧ 2,749 حقوق غير مسيطرة

500,835 500,439 مجموع حقوق الملكية
3,٧63,100 3,5٨1,700 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة الموحدة  لألرباح أو الخسائر 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨

)بآالف الدنانير البحرينية(
201٧ 201٨

 136,983  165,٨2٨ دخل الفوائد ودخل مشابه
)46,0٧٧( (55,٨7٨( مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة
 90,906  109,950 صافي دخل الفوائد
 31,094  2٨,1٨7 دخل الرسوم والعموالت – صافي
 15,540  1٨,925 دخل آخر

 13٧,540  157,062 مجموع الدخل التشغيلي
)34,659( (36,40٨( تكاليف الموظفين
)3,435( (3,654( إستهالك

)15,914( (17,664( مصروفات أخرى
)54,008( (57,726( مجموع المصروفات التشغيلية
)28,912( (35,04٨( صافي مخصص االضمحالل على قروض وسلف العمالء

)98( (313( صافي مخصص االضمحالل على االستثمارات
 54,522  63,975 صافي الدخل التشغيلي 
 5,519  4,142 حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 60,041  6٨,117 الربح للسنة قبل الضرائب
صافي مخصص ضريبي )40٨) )810(

 59,231  67,709 الربح للسنة 
العائد إلى:

 58,685  67,11٨  مالك البنك 
 546  591 حقوق غير مسيطرة 

 59,231  67,709
 0.048  0.056 النصيب األساسي للسهم في األرباح )دينار بحريني(
 0.045  0.052 النصيب المخفض للسهم في األرباح )دينار بحريني(

القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨

)بآالف الدنانير البحرينية(

201٧ 201٨
 59,231  67,709 الربح للسنة 

)الخسارة( الدخل/الشاملة األخرى
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 

القيمة العادلة من خالل إحتياطي الدخل الشامل اآلخر )أدوات أسهم حقوق الملكية( 6,496  )8,466(
البنود التي يمكن أو من الممكن إعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائر 

التغير في إحتياطي التحويل:
تعديالت تحويل عمالت أجنبية )2,440) 2,28٧ 

التغير في احتياطي التحوط:
الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة  443  284 

التغير في إحتياطي القيمة العادلة:
صافي التغير في القيمة العادلة  )21,266) 15,603 
صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو الخسائر  )2,936) )3,42٧(
)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للسنة  )19,703) 6,281 

 65,512  4٨,006 مجموع الدخل الشامل للسنة 
الربح للسنة 

' الدخل/ الشاملة اآلخرى)الخسارة( 47,415  64,966 
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر  591  546 

 65,512  4٨,006 

القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨

 )بآالف الدنانير البحرينية(

العائد إلى مالك البنك وحاملي األوراق الرأسمالية 
مجموع 
الحقوق

حقوق غير 
مسيطرة   المجموع

توزيعات 
مقترحة

أرباح  
مبقاة

إحتياطيات 
أخرى رأس المال

الرصيد في 1 يناير 201٧ 108,165  20٧,٧48  122,830  33,666  4٧2,409  1,806  4٧4,215 
الربح للسنة -    -    58,685  -    58,685  546  59,231 

دخل شامل آخر -    60٧,٧  )1,326( -    6,281  -    6,281 
مجموع الدخل الشامل  -    60٧,٧  359,5٧  -    64,966  546  65,512 

الدفع على أساس األسهم   -    -    699  -    699  -    699 

)٧,103(    - )٧,103(    - )٧,103(    -    - 
التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل 

مدرجة ضمن رأس المال فئة 1
أرباح أسهم مدفوعة   -    -    -    )32,266( )32,266( )135( )32,401(
تبرعات خيرية -    -    -    )1,400( )1,400( -    )1,400(
التغير في أسهم الخزانة -    1,305  -    -    1,305  -    1,305 

أرباح أسهم لم يطالب بها -    -    8  -    8  -    8 
توزيعات مقترحة -    -    )39,161( 39,161  -    -    -   

الرصيد في 31  ديسمبر 201٧ 108,165  216,660  134,632  39,161  498,618  2,21٧  500,835 
الربح للسنة   -    -  67,11٨    -  67,11٨  591  67,709 

 (19,703(  -    (19,703(  -    (507(  (19,196( خسارة شاملة أخرى   - 
 4٨,006  591  47,415  -    66,611  (19,196( مجموع الدخل الشامل    - 
 (57٨(  -    (57٨(  -    (57٨( الدفع على أساس األسهم     -    - 

 (7,103(  -    (7,103(  -    (7,103(  -    -   
التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل 

مدرجة ضمن رأس المال فئة 1
 (37,971(  (210(  (37,761(  (37,761( أرباح أسهم مدفوعة     -    -    - 

 (1,400(  -    (1,400(  (1,400( تبرعات خيرية   -    -    - 
 (1,523(  -    (1,523(  -    -    (1,523( التغير في أسهم الخزانة   - 

التغير في الحقوق غير المسيطرة   -    -    -    -    -  151  151 

أرباح أسهم لم يطالب بها   -    -  22    -  22    -  22 
 -    -    -    44,617 توزيعات مقترحة   -    -    )44,617) 

الرصيد في 31 ديسمبر 201٨ 165,10٨  195,941  967,14٨  44,617  497,690  2,749  500,439 

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨

 )بآالف الدنانير البحرينية(

201٧ 201٨

 9٧,658  (92,144( صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

 22,683  (69,396( صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)4٧,2٧4( (103,5٨0( صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية

 2,28٧  (2,440( تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 ٧5,354 (267,560( صافي التغيرات في النقد وما في حكمه 

النقد وما في حكمه في بداية السنة 612,95٨  604,53٧ 

النقد وما في حكمه في نهاية السنة 345,39٨  612,958 

معلومات القطاعات 

كما في 31 ديسمبر 201٨

 )بآالف الدنانير البحرينية(

المجموع

اإلستثمار 
والخزانة 

واألنشطة 
األخرى

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد 31 ديسمبر201٨

 157,062  45,902  26,0٨٨  31,٨67  53,205 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 63,567  44,794  1,779 (9,197(  26,191  نتيجة القطاع 

 4,142 (324(    -    -  4,466 حصة البنك من ربح شركات زميلة  ومشاريع مشتركة

 67,709 الربح للسنة

الربح العائد إلى حقوق غير مسيطرة  )591)

 67,11٨ الربح للسنة العائد إلى مالك البنك

المجموع

اإلستثمار 
والخزانة 

واألنشطة 
األخرى

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد 31 ديسمبر201٧

 13٧,540  3٧,468  22,894  29,٧26  4٧,452 الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 53,٧12  36,9٧6  1,98٧ )2,344(  1٧,093  نتيجة القطاع 

 5,519  ٧1    -    -  5,448 حصة البنك من ربح شركات زميلة  ومشاريع مشتركة

 59,231 الربح للسنة

الربح العائد إلى حقوق غير مسيطرة  )546(

 58,685 الربح للسنة العائد إلى مالك البنك

3,5013,6463,٧033,٧633,582
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“التربية” تفصل مدققا بعد تظلم نقله فنيا بمكتبة
ــد االخـــتـــيـــاري ــاع ــق ــت ــال ــيـــس الــــــــوزراء شــمــولــه ب ــد ســمــو رئـ ــاشـ نـ

ناشــد مواطــن عبــر “البــاد” رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة توجيه ديــوان الخدمــة المدنية لشــموله بمظلة 
التقاعد االختياري، وذلك بعد إلغاء وزارة التربية والتعليم وظيفته مما أدى 

لاستغناء عنه.

وملخــص قصــة المواطــن )م. ع. ح.( أنــه 
كان يعمــل بوظيفــة مدقق داخلي بمعهد 
البحريــن للتدريب، ونقلته وزارة التربية 
لوظيفــة فني مصــادر تعلم )فني بمكتبة( 
بمدرســة ثانوية صناعية، وسجل ديوان 
الرقابــة مخالفــة ضــده باعتبــاره يشــغل 
وظيفــة أدنــى مــن مؤهالتــه، وبــدالً مــن 
أن تنقلــه الــوزارة لوظيفــة أخــرى تليــق 
بمؤهالته قــّررت إلغاء الوظيفة وإحالته 
بمتاهــة  جعلــه  مــا  اإلجبــاري  للتقاعــد 
الحيــاة بين جبل مــن االلتزامات البنكية 
واألســرية الثقيلة التي يعجز عن الوفاء 
بهــا وأصبــح مديًنــا للبنــك بمبلــغ يجــاوز 
الوظيفــة  فقــده  بســبب  دينــار  ألــف   50
دون إرادتــه. وقال: معاشــي بعد إحالتي 
دينــاًرا،   619 قرابــة  اإلجبــاري  للتقاعــد 
بينما قســطي الشــهري للبنك 712 ديناًرا، 
لذلك ومن باب جبر الضرر الجسيم عني 
ألتمس ضمي للمشــمولين بنظام التقاعد 

االختياري.

12 سنة

ســنة   12 إلــى  تصــل  خبــرة  وللمواطــن 
والخارجــي  الداخلــي  التدقيــق  بمجــال 
والمحاســبية  الماليــة  واالستشــارات 
بديــوان  الســابق  عملــه  مــن  اكتســبها 

الرقابة.
ولفــت إلــى أنه من بعدما كان يدقق على 
أعمــال وزارات وشــركات وبنــوك بداخل 
نقلــه  الــوزارة  تقــّرر  البحريــن وخارجهــا 
للعمل بوظيفة فني مكتبة ومهمتي جرد 

الكتب وتصنيفها وإعارتها.
بوظيفــة  عالقــة  لــي  ليــس  وواصــل: 
فنــي المكتبــة، والمؤهــل المطلــوب لهــذه 
الوظيفة شهادة دبلوم في تخصص علم 
المكتبات، بينما لدّي شــهادة بكالوريوس 
محاســبة مــن جامعــة البحريــن وشــهادة 
جمعيــة  مــن  معتمــد  داخلــي  مدقــق 

المدققين الداخليين في أميركا.

تظلمات التربية

وفي التفاصيل، فإن المواطن رفع تظلًما 
لــوزارة التربيــة فــي 10 ســبتمبر 2013، 
طاعًنــا فــي قرار نقله، وقــد رفضت لجنة 
صحيــح  مــع  التفاقــه  طلبــه  التظلمــات 

القانون.
وأعــاد الطعــن فــي أبريــل 2015، وكّررت 

لجنة التظلمات رفض الطلب.
لجنــة  بــأن  الوزيــر  المواطــن  وخاطــب 
التظلمات رفضت طلبه مستندة في ذلك 
أنهــا نســقت مــع ديــوان الخدمــة المدنية 
بقــرار نقلــه مــن وظيفته بمعهــد البحرين 
لوظيفــة أدنــى منهــا بمدرســة حكوميــة، 
ولكــن تبّيــن بتقرير ديوان الرقابة للســنة 
الماليــة المنتهيــة 2013/ 2014 أن قــرار 
النقــل جاء دون موافقة الديوان وهو ما 

يعد مخالفة صريحة ألنظمة األخير.
وأضــاف: تعهــدت الــوزارة وبحســب مــا 
ورد فــي تقرير الديــوان بأنها تعد بتنفيذ 
لــم  ذلــك  مــن  وبالرغــم  األخيــر  توصيــة 
تتواصــل الوزارة ولــم ألمس أّي خطوات 
الضــرر  وجبــر  وضعــي  لتعديــل  عمليــة 

المادي والمعنوي الذي لحق بي.
ونّبه إلى أنه كان يطلب إرجاعه لوظيفة 
مرتبطــة بتخصصه األكاديمي وتســكينه 

عليها.
وقــال إن المفاجــأة تلقاهــا فــي ديســمبر 
إدارة  مديــر  مــن  رســالة  بتســلمه   2018
التربيــة تفيــد  بــوزارة  البشــرية  المــوارد 
بانتهــاء خدمتــه بســبب إلغــاء وظيفتــه، 
وإن الــوزارة وافقــت علــى تقاعــده مــن 
العمــل، ولــم يتقدم أصالً بطلــب التقاعد، 
وإن تاريخ 4 فبراير 2019 آخر يوم عمل 

له. 

تجاهل الخدمة

وانتقــد المواطن تجاهــل ديوان الخدمة 
المدنيــة الــرد علــى رســائله التــي بعثهــا 
بالبريد المسجل أو عبر تطبيق )تواصل(.

أبريــل   8 فــي  برســائل  بعــث  إنــه  وقــال 
2014 و2 يوليــو 2014 و22 ينايــر 2015 
لرئاســة الديــوان دون إجابــة شــافية من 

المسؤولين بالديوان.
وقــال بــأن الــرد الوحيــد الــذي تلقــاه هــو 
اتصــال من الشــؤون القانونيــة بالديوان 

ا علــى تظلــم رفعــه مــن رفــض وزارة  ردًّ
التربيــة لتظلماتــه بــأال داعي باالســتمرار 

بتظلمه المرفوع أمام الديوان.
بالديــوان  الموظــف  أبلغنــي  وأضــاف: 
بــأن وضعــي بالــوزارة مؤقت، وســيجري 
تســكيني علــى وظيفة مناســبة لخبراتي 
ومؤهالتــي بعــد اعتمــاد الهيــكل الجديد 
لمعهــد البحرين للتدريب، ولكن المفاجأة 
جرت باستالمه رسالة من وزارة التربية 

بانتهاء خدمته بعد إلغاء وظيفته.

رد التربية

تطبيــق  عبــر  شــكوى  المواطــن  وقــّدم 
)تواصــل(، وردت وزارة التربيــة أنــه بعــد 
نقــل تبعيــة معهــد البحريــن للتدريب من 
وزارة العمــل لــوزارة التربيــة فقــد ألغــي 
قطاع الشــؤون اإلداريــة والمالية ودائرة 
التخطيــط، وجرى نقل مهامهم لإلدارات 

واألقسام المماثلة بالوزارة.
وأضافــت الــوزارة: جــرى نقــل موظفــي 
المعهد بحســب الشــواغر المتوافرة وكل 
مــا جــرى بالتنســيق مــع ديــوان الخدمــة 

المدنية.

وزير التربية ورئيس ديوان الخدمة بلقاء سابق

نظمــت بلديــة المنطقــة الشــمالية احتفــاال بمناســبة حلول الذكرى الثامنة عشــرة لميثــاق العمل الوطني بحضــور األمين العام 
للمبادرة الوطنية للقطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة. 

المنطقــة  لبلديــة  العــام  المديــر  ورفعــت 
آيــات  أســمى  الفضالــة  لميــاء  الشــمالية 
التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة؛ بمناســبة حلــول الذكــرى الثامنــة 

عشرة لميثاق العمل الوطني.
وأشــارت الفضالــة إلــى أن ميثــاق العمــل 
للمــرأة  حقيقيــة  انطالقــة  مثــل  الوطنــي 
البحرينية وما وصلت له من مكانة رفيعة 

وإنجازات عديدة السيما في مجال العمل 
البلــدي؛ بفضل اهتمام ودعم جاللة الملك، 
البــالد  عاهــل  قرينــة  بإســهامات  مشــيدة 
للمــرأة صاحبــة  رئيســة المجلــس األعلــى 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفــة فــي دعــم المــرأة البحرينية في 

المجاالت كافة. 
وأضافت أن “هذه الذكرى الوطنية عزيزة 
علــى قلوبنــا، إذ أكــدت التفــاف المواطنين 
حــول قيادتهم من خالل اإلجماع الوطني 
بنسبة 98.4 % على مشروع ميثاق العمل 
الوطنــي، الــذي أطلــق عليــه فــي الذكــرى 
الثامنة عشرة )ميثاق من ذهب(؛ لما تحقق 
مــن نقلة نوعية في المجاالت االقتصادية 

والثقافية والتعليمية والخدمية”. 
“كثيــرة هــي اإلنجــازات  الفضالــة  وقالــت 
عهــد  فــي  تحققــت  التــي  والمكتســبات 
صاحــب الجاللــة الملــك، ولعــل أبــرز هــذه 
المكتسبات التطور الكبير في مجال العمل 
البلدي، إذ تم إنشاء المجالس البلدية التي 
تشــكلت عبــر صناديــق االنتخــاب وأمانــة 
العاصمة التي تعتبر نموذجا متقدما وبناًء 

في العمل البلدي”.
وأوضحــت “إن ميثــاق العمل الوطني يعد 
انطالقــة مهمــة نحو مســتقبل مشــرق في 
مملكــة البحريــن، وذكرى الميثــاق الوطني 
نســتلهم منهــا العبــر فــي مواصلــة مســيرة 

البناء والتطوير”.

بلدية المنطقة الشمالية

الفضالة: الميثاق طّور العمل البلدي

عقد االحتفال بحضور الشيخة مرام بنت عيسى

06local@albiladpress.com

الثالثاء
19 فبراير 2019 

14 جمادى اآلخرة 1440

وقع الشــوري خميس الرميحي و4 آخرون من زمائه بالغرفة التشــريعية المعينة اقتراحا لتعديل تشــريعي يرفع رسم الترشح 
لعضوية مجلس النواب من 200 إلى 400 دينار، ورســم الترشــح للمجلس البلدي من 50 دينارا إلى 200 دينار، وفق مســتندات 

حصلت عليها “الباد”.

وينص قانون مجلســي الشورى والنواب 
النافــذ حاليــا علــى أن يصحــب مــع طلب 
الترشــيح إيصال يفيد إيــداع مبلغ نقدي 
لخزانــة وزارة العدل غير قابل للرد، فيما 
ينــص قانــون انتخــاب أعضــاء المجالس 
البلديــة على إيداع المبلغ النقدي بخزانة 

البلدية.
حصيلــة  تــؤول  أن  الشــوريون  واقتــرح 
رســم الترشــح النيابــي والبلــدي للخزينة 
األنشــطة  مــن  بــدال  للدولــة  العامــة 
االجتماعيــة التــي تتوالهــا وزارة العمــل 

والتنمية االجتماعية.

رفع الرسم

وعن مبررات رفع رســم الترشــح، أوضح 
الشــوري خميــس الرميحــي لـ “البــالد” أن 
قانون مجلســي الشــورى والنواب عندما 
صــدر بالعــام 2002، فقــد حــّدد مبلغ 200 
دينار، ومن المناسب جدا وبعد مرور 20 
عاما على اســتئناف الحياة الديمقراطية 
زيــادة المبلــغ وذلــك لالســتفادة منــه فــي 

نفقات إدارة العملية االنتخابية.
وبين أن رســم الترشح لعضوية المجلس 
البلــدي البالغ حاليا 50 دينارا “زهيد جدا” 

التــي  الوظيفــة  وال يتناســب مــع حجــم 
سيشغلها المترشح.

وأشار إلى أن هذا االقتراح فيما لو أبصر 
النــور وأصبــح نافــذا، فســيجري تطبيقــه 
بانتخابــات 2022 أّي بعــد 20 عامــا علــى 
والمجالــس  النــواب  مجلــس  انتخــاب 

البلدية.

مد االنسحاب

التشــريعي  التعديــل  اقتــراح  ويتضمــن 
مــد أيــام االنســحاب مــن الترشــح لتصل 

حتى يوم االقتراع، وفي حال وجد اسم 
االقتــراع  ببطاقــة  المنســحب  المترشــح 
وحصــل علــى أصــوات المقترعيــن، فإنها 

تعتبر أصواتا باطلة.

ولفــت الرميحــي إلــى أن الهــدف من هذا 
عنــد  الحاصــل  اللبــس  إزالــة  االقتــراح 
تنــازل المترشــح، وحتــى ال يكــون هنــاك 
مــن يســتغل ثغــرة ســكوت القانــون عمن 
بالمــادة  المحــددة  المــدة  بعــد  يتنــازل 
غايــات  لتحقيــق  التعديــل؛  موضــوع 

وأهداف خاصة ومآرب مقصودة.
وأضاف: جاء االقتراح العتبار األصوات 
التي حصل عليها المتنازل عن الترشــيح 
أصواتــا باطلــة لســد البــاب علــى كل مــن 
لتحقيــق  األســاليب؛  هــذه  لمثــل  يلجــأ 

غايات خاصة به.
وتنــص المــادة )15( مــن القانــون النافــذ 
عــن  يتنــازل  أن  للمترشــح  أن  علــى 
الترشــيح بعــد إخطــار اللجنــة المختصــة 
كتابــة وذلــك قبل يــوم االنتخاب بعشــرة 
أيــام علــى األقل. أما االقتــراح، فقد ألغى 
تحديــد فتــرة العشــرة األيــام، بمــا يعنــي 

إمــكان أن يعلــن المترشــح عــن انســحابه 
حتــى يــوم االقتــراع والنص علــى إبطال 
جميع األصــوات التي يحصل عليها فيما 
لــو لم يتم رفع اســمه وصوتــه من بطاقة 

االقتراع.

الموقعون

قانــون  تعديــل  اقتــراح  علــى  ووقــع 
مــن:  كل  والنــواب  الشــورى  مجلســي 
خميــس الرميحــي، ودالل الزايد، وعادل 
وأحمــد  الفضالــة،  وســبيكة  المعــاودة، 

العريض.
تعديــل  اقتــراح  علــى  الموقعــون  أمــا 
قانــون نظــام انتخــاب أعضــاء المجالس 
البلدية، فهــم: خميس الرميحي، ومحمد 
علــي حســن، وجهــاد الفاضــل، وعبــدهللا 

الدوسري، وأحمد الحداد.

خميس الرميحي

رفع رسم الترشح للبرلمان إلى 400 دينار والبلدي 200
االقتــراع ببطاقــات  أصواتــه  وإبطــال  االنســحاب  أيــام  مــد   :”^“ لـــ  الرميحــي 

راشد الغائب

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكد وزيــر المالية واالقتصــاد الوطني 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة 
بيــن  والتنســيق  التعــاون  مواصلــة 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في 
التعامــل مــع مختلف الشــؤون المالية 
واالقتصاديــة فــي المملكة بما يســهم 

في تحقيق التطلعات المنشودة. 
جــاء ذلك لدى اســتقبال وزيــر المالية 
مكتبــه  فــي  الوطنــي  واالقتصــاد 
بالوزارة رئيس لجنة الشــؤون المالية 

واالقتصاديــة بمجلــس النــواب علــي 
اللقــاء  خــالل  تــم  حيــث  اســحاقي، 
المواضيــع  مــن  عــدد  اســتعراض 
فــي  االقتصاديــة  بالتنميــة  المتعلقــة 
المملكــة. مــن جانبــه أعرب اســحاقي 
عــن تقديــره لمــا طرحــه وزيــر المالية 
اللقــاء،  خــالل  الوطنــي  واالقتصــاد 
مثمنــًا ما أبداه مــن حرص على تعزيز 
أطــر التعــاون مع الســلطة التشــريعية 

في الجوانب المالية واالقتصادية.

تعاون بين “النواب” و“|المالية”

المنامة - وزارة الداخلية

اللــواء  العــام  األمــن  رئيــس  اســتقبل 
أمــس  الحســن  حســن  بــن  طــارق 
البحريــن  لحلبــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الدولية الشــيخ ســلمان بن عيســى آل 
خليفــة، وذلــك بحضــور نائــب رئيــس 
أشــاد  اللقــاء،  وخــالل  العــام.  األمــن 
رئيــس األمن العام بالــدور الذي تقوم 
بــه حلبــة البحرين الدوليــة في خدمة 
الرياضــة عمومــا، وتنظيــم الســباقات 
الدوليــة فــي مجال رياضة الســيارات 

خصوصــا بما يســهم فــي تعزيز مكانة 
البحرين ويجعلها وجهة متميزة على 

الخريطة اإلقليمية والدولية.
وتم خالل اللقاء، بحث السبل الكفيلة 
بتعزيــز التعاون والتنســيق المشــترك، 
إضافة إلى االســتعدادات والترتيبات 
األمنية الالزمــة إلنجاح بطولة جائزة 
البحرين الكبرى لسباقات الفورموال1، 
البحريــن  مملكــة  تســتضيفها  والتــي 

خالل أبريل المقبل.

بحث الترتيبات لـ “الفورموال 1”

محرر الشؤون المحلية



كشــفت مراســات بين مجلسي بلدي الشــمالية والمحرق عن وجود توجه لتوفير وصلة إلكترونية 
باســم المجالــس البلديــة على موقع بوابة الحكومة اإللكترونيــة لتوفير خدمة التقديم اإللكتروني 

لطلبات المواطنين بمختلف لجان المجلس ومشروع تنمية المدن والقرى.

وجــاء فــي الرســالة أن مجلــس بلــدي الشــمالية 
خاطــب هيئة المعلومات والحكومــة اإللكترونية 
بشــأن إنشــاء وصلــة إلكترونيــة باســم المجلــس، 
حيــث طلبــت منهم الهيئة التنســيق مع المجالس 

البلدية بهدف شمولية الوصلة لجميع المجالس.
أحمــد  الشــمالية  بلــدي  مجلــس  رئيــس  ودعــا 
الكوهجي إلى التنسيق بين أمانات سر المجالس 

لرفع مرئياتهم بهذا الشأن.

وصلة للمجالس البلدية بموقع الحكومة اإللكترونية

local
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تــــــــوفــــــــيــــــــرا لــــــــــمــــــــــوازنــــــــــات الـــــصـــــيـــــانـــــة
أحال مجلس بلدي المحرق مقترحا بتحويل المرافق الصحية لبعض الحدائق 
الصغيــرة فــي المحرق إلى أكشــاك للبيع إلى لجنة الخدمــات والمرافق العامة 
للدراســة، بنــاء علــى طلب رئيس اللجنة فاضل العــود للحصول على مزيد من 

اإليضاحات من قبل البلدية.

وذكر مديــر عام البلدية إبراهيم الجودر 
أن المقترح نابع من محدودية الميزانية، 
إلى جانب تعرض المرافق العامة للكثير 
من عمليات التخريب والتكســير، وعليه 
فــإن تحويلهــا إلــى كشــك ســيوفر علــى 
الدولــة المزيــد مــن األمــوال التي تذهب 

للصيانة.
وكان مديــر عام البلدية إبراهيم الجودر 
قد رفع مقترًحا للمجلس البلدي بتحويل 
الحدائــق  لبعــض  الصحيــة  المرافــق 

الصغيرة في المحرق إلى أكشاك للبيع.
حديقــة  مــن  كل  الحدائــق  وشــملت 
البسيتين القديمة، وعالء الدين، وآريف، 
والبســيتين، والساية الجنوبية، وقاللي، 

وعراد )مســجد خديجــة(، وحديقة الحد 
أم الشجر.

وبــرر الجــودر مقتــرح الجهــاز التنفيــذي 
بكــون تلــك الحدائق تقع وســط األحياء 
مــن  التقليــل  جانــب  إلــى  الســكنية، 
المصاريف المتكررة في صيانة الحدائق 
وتنظيفها والســعي إلى زيادة اإليرادات، 
االنتفــاع  فــرص  توفيــر  إلــى  إضافــة 
فيمــا  باســتغاللها  للراغبيــن  باألكشــاك 

يحقق المنفعة العامة لألهالي.
وأشــار إلــى أنه فــي حــال الموافقة على 
المقترح سيتم منح المنتفع فترة سماح 
لمــدة ســنة كاملــة وذلــك لتكفــل المنتفع 
الصحيــة  المرافــق  تحويــل  تكاليــف 

التــي  المواصفــات  أكشــاك حســب  إلــى 
ســيتم تزويدها للمنتفع مع اشــتراط أن 
يتحصــل المنتفع علــى جميع الموافقات 

الخدميــة  الجهــات  مــن جميــع  الالزمــة 
والقوانيــن  األنظمــة  حســب  وذلــك 

المعمول بها.

قائمة الحدائق المقترح تحويل مرافقها الصحية ألكشاك

تأجيل إزالة إشغاالت شارع جمال الدين
التحتية للبنية  ــديـــق”  ”صـ و  ســنــة   35 مــنــذ  ــاء  ــن ــب ال ــي:  ــالـ األهـ

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  المحــرق  بلــدي  مجلــس  طالــب 
والتخطيط العمراني تأجيل عمليات إزالة إشــغاالت الطرق على شارع 
جمال الدين األفغاني، بما يحافظ على المظهر العام للمنطقة، وتكليف 
لجنــة الخدمــات والمرافــق العامــة بالمجلــس بدراســة الحــاالت واتخاذ 

القرار المناسب بشأنها.

وقبــل التصويــت، قــال مديــر عــام 
البلديــة إبراهيــم الجــودر إن إحدى 
علــى  الحفــاظ  هــو  البلديــة  مهــام 

األمالك العامة للدولة. 
بعــض  وجــود  أن  إلــى  ولفــت 
العشــوائيات على الشــارع المذكور 
ال تخــدم المظهر العام للمنطقة، وال 
تتطابــق مــع التراخيــص الممنوحة 

لهم.
جــاء ذلــك إثــر خطــاب مرفــوع من 
قبــل أهالــي المنطقــة إلــى البلديــة 
لطلــب إعــادة النظــر فــي إشــعارات 
اإلزالــة التي ســلمتهم البلدية إياها، 

التفــاوض  إمكانيــة  عــن  والبحــث 
لشراء المواقع المستغلة وإضافتها 

إلى وحداتهم السكنية.
أنــه  خطابهــم  فــي  األهالــي  وذكــر 
 20 فــي  إشــعارات  تســليمهم  تــم 
ينايــر الماضــي بإزالــة بنــاء الســور 
مبــان  وأي  والتشــجير  االســمنتي 

أخرى بمهلة 7 أيام.
منــذ  تــم  البنــاء  أن  إلــى  وأشــاروا 
فتــرة زمنيــة طويلــة تجــاوزت 35 
عامــًا، وتــم إقامتهــا واالعتنــاء بهــا 
نــوع  أضافــت  بحيــث  وتجميلهــا 
والعنايــة  والجمــال  التنســيق  مــن 

واالنســجام مــع المنــازل المالصقــة 
بهــا، دون التأثير على الطريق العام 

وأرصفته.

وأوضحــوا أن كافة المناطق المقام 
عليها هذا البناء ال توجد تحتها أية 
بنية أساسية كثل المياه والكهرباء.

نائب الرئيس متحدثا إلحدى موظفات المجلس

المجدمي متفحصا عبر حاسوبه المحمول جدول أعمال االجتماع

وافــق مجلــس بلدي المحــرق على مقترح 
باســتبدال أســقف الصفيــح التابعة لبيوت 

اإلسكان في المحرق.
وطالــب المجلــس وزارة اإلســكان برصــد 
ميزانيــة خاصــة تخصص لهذا المشــروع، 
وأن يتم التنسيق مع أعضاء المجلس كل 

فيما يخص نطاق دائرته.
ومــرر المجلــس مقترحــا آخــر بتخصيــص 
لبحــارة  خاصــة  فرضــة  إلنشــاء  موقــع 
وذلــك  والهــواة،  المحترفيــن  البســيتين 
قبــل  مــن  التطويــر  أعمــال  مــع  بالتزامــن 
الــوزارة، إلــى جانــب تحديــد موقــع آخــر 
إلنشــاء مرفــأ لبحارة الدير وســماهيج من 
قبــل الجهة المختصــة بالوزارة بالتنســيق 

مع الممثل البلدي للدائرة.
علــى  المجلــس  وافــق  أخــرى،  جهــة  مــن 
مقتــرح إطالق مبــادرة أصدقــاء الحدائق 
انطالقــا مــن الديــر وســماهيج إلــى باقــي 

الدوائر األخرى بالمحافظة.

ورأى البلدي فاضل العود أن هذا المقترح 
سيســاهم في رفع الوعــي لدى المواطنين 
علــى  المســتمرة  والمحافظــة  والمقيميــن 
جانــب  إلــى  بمناطقهــم،  الحدائــق  تلــك 
تخفيــف األعباء المالية على البلدية نظير 

أعمال الصيانة والتشجير والحراسة.
ورحــب مدير عام البلدية إبراهيم الجودر 
بالفكــرة التــي وصفهــا بـ”الراقيــة”، والتــي 
ستســاهم فــي الحفــاظ علــى الممتلــكات 

العامة.

طلبــا  المحــرق  بلــدي  مجلــس  رفــع 
المخالفــات  إزالــة  عمليــات  بتأجيــل 
البنــاء فوق المالحــق في الدور الثاني 
ووقــف  أشــهر،   6 عــن  تقــل  ال  لفتــرة 
اإلجــراءات القانونية المرفوعة حيال 

هذه المخالفات.
وأحــال المجلــس مقترحــا ســبق وأن 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  قدمتــه 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
 2014 يونيــو  فــي  البلديــة  للمجالــس 
بالســماح بالبنــاء فــوق المالحــق فــي 
الــدور الثاني ووافقــت عليه المجالس 

إلى اللجنة الفنية لدراسته.
وقبــل التصويــت، بين رئيــس مجلس 
أنــه  المرباطــي  غــازي  المحــرق  بلــدي 
بالرغــم مــن مرور ما يقارب 5 ســنوات 
علــى هــذا المقتــرح الــوزاري وموافقة 
المجالــس البلديــة عليه، إال أنه لم يتم 
الشــروع في تنفيذ هذا المقترح حتى 

وقته.
وأشــار إلــى أن الــوزارة أكــدت حينــه 
معمــاري  أو  فنــي  مانــع  وجــود  عــدم 
إلقامة هذه المالحق، في الوقت الذي 

بكثــرة طلبــات  مقترحهــا  فيــه  بــررت 
المواطنيــن، وارتفاع معدل هذا النوع 
من المخالفات، مما يتطلب تقنينها بما 

يتالءم مع حاجة المواطنين.

فاضل العود

ــق ــ ــدائ ــ ــح ــ إطـــــــــاق مــــــبــــــادرة أصــــــدقــــــاء ال أو فني مــعــمــاري  مــانــع  ــود  ــدت عـــدم وجـ أكـ ــوزارة  ــ الـ

استبدال أسقف الصفيح لبيوت اإلسكان بالمحرق وقف إزالة مخالفات “البناء فوق المالحق”
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تغطية الجلسة:
 سيدعلي المحافظة

لــم يســجل اجتمــاع مجلــس بلدي 
المحرق الرابع من الدور األول في 
الفصــل التشــريعي الخامس غياب 

أو اعتذار أي من أعضائه.

الغياب 
وال اعتذار
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بتوجيــه مــن رئيــس الحــرس الوطنــي الفريق أول ركن ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفــة، وتلبية لدعــوة رئيس أركان 
القوات المســلحة اإلماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، حضر مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشــيخ 
عبدالعزيــز بــن ســعود آل خليفــة، مراســم افتتــاح فعاليــات معــرض ومؤتمــر الدفاع الدولــي “آيدكس” فــي دورته الـــ 14 بدولة 
اإلمارات الشــقيقة، والذي يقام برعاية رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، القائد األعلى للقوات المســلحة صاحب الســمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكــد مديــر أركان الحــرس الوطنــي أن 
اســتضافة  فــي  رائــدة  اإلمــارات  دولــة 
“آيدكــس”  كــون  الدفاعيــة؛  المعــارض 
أضخــم معــرض دفاعي ثالثــي الخدمة 
الشــرق األوســط وشــمال  فــي منطقــة 
إفريقيــا، باعتباره يشــمل مجال الدفاع 

البري والبحري والجوي.
وأضــاف أن معــرض “آيدكــس” الدولــي 
يعــد بمثابــة منصــة عالميــة لطــرح آخــر 
والتكنولوجيــا  التســليح  تطــورات 
العســكرية، ونقطــة التقــاء تجمــع هــذه 

المؤسســات  بمختلــف  الصناعــات 
العسكرية على مستوى العالم، مما يعزز 
مكانــة اإلمارات علــى الخارطة الدولية 
ورفــد  والعســكري،  الدفاعــي  للعمــل 

قواتها العسكرية بأحدث اإلمكانات.
وأشــاد بالمســتوى الرفيــع الــذي حققته 
خــالل  مــن  الشــقيقة  اإلمــارات  دولــة 
قواتهــا المســلحة، وتخريجهــا للكــوادر 
العسكرية ذات الكفاءة القتالية العالية، 
مما جعلها مساهمة رئيسة في استقرار 
ضمــن  أساســية  وركيــزة  المنطقــة 

لمجلــس  المشــتركة  الدفــاع  منظومــة 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وذلك 

برؤية ثاقبة من قيادات اإلمارات.
التــي  التاريخيــة  بالعالقــات  ونــّوه، 
تربــط مملكــة البحرين بدولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة، وما تحمله 
مــن تعــاون واســع في شــتى المجاالت، 
امتــدادا  منهــا،  العســكري  خصوصــا 
لروابــط األخــوة ووحــدة المصيــر الذي 
التعــاون  بمنظومــة  البلديــن  يربــط 

الخليجي المشترك.

الصخير- الحرس الوطني

مدير أركان الحرس الوطني يحضر افتتاح “آيدكس”

08local@albiladpress.comتشغيل مبنى المسافرين الجديد نقلة نوعية
ـــة ـــة الثالث ـــن المرحل ـــة ضم ـــج التدريبي ـــى البرام ـــع عل ـــد يطل ـــال أحم كم

اللجنــة الوطنيــة لإلعــداد لتشــغيل  عقــدت 
مطــار  فــي  الجديــد  المســافرين  مبنــى 
البحريــن الدولــي، والتــي تــم تشــكيلها بنــاًء 
الــذي   2017 لســنة   )10( رقــم  القــرار  علــى 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  أصــدره 
صاحــب  الــوزراء  لرئيــس  األول  النائــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
الســادس  االعتيــادي  اجتماعهــا  خليفــة، 
واالتصــاالت  المواصــالت  وزيــر  برئاســة 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة مطــار البحرين 
كمــال أحمــد بحضــور ممثليــن عن الشــركاء 

اإلستراتيجيين الرئيسين.
وخــالل االجتمــاع، اطلــع الوزيــر والحضــور 
علــى تقاريــر من شــركة فراغبــورت إيه جي 
فرانكفــورت العالميــة عــن آخــر مســتجدات 
المشــروع، والتــي تركــز بشــكل أســاس على 

اختبــار  ذلــك  فــي  بمــا  الرئيســة  العمليــات 
واإلجــراءات  والُنظــم  الوظائــف  مختلــف 
لضمان جهوزيتها لمرحلة االنتقال المتوقعة 

في الربع الثالث من العام الجاري. 
 مــن جانب آخر، اطلع الحضور على البرامج 
الثالثــة،  المرحلــة  أعمــال  ضمــن  التدريبيــة 
التــي تتمثل في البرامــج التعريفية الهادفة 
إلــى تقديم رؤى متكاملة لمبنى المســافرين 

الجديــد والتدريب على إجراءات التشــغيل 
التشــغيلية  بالعمليــات  الخاصــة  القياســية 
ألقســام مطــار البحرين الدولــي، إضافة إلى 
البرامــج التدريبية التي يقوم بها المقاولون 
على أنظمة تكنولوجيا المعلومات واألجهزة 
الحديثة المســتخدمة في نقاط التفتيش و 
“كاونتــرات” التســجيل واألمتعــة؛ مــن أجــل 

ضمان العمل بكفاءة وفاعلية. 

 وبهــذه المناســبة، أكــد وزيــر المواصــالت أن 
بمطــار  الجديــد  المســافرين  مبنــى  تشــغيل 
البحرين الدولي ســيمثل نقلة نوعّية لقطاع 
المواصــالت بالبحرين، ويعــّول عليه في أن 
يشــكل قيمــة اقتصادية وســياحية مضافة؛ 
خصوصــا مــع توجــه المملكــة نحــو التنويــع 
االقتصادي الذي تســهم مثل هذه المشــاريع 

المهمة في دفعه للتحقق.

المنامة - بنا

مروة خميس

الثالثاء
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Û  فــي لقــاءات عــدة، بعضهــا بمحــض المصادفة، التقيــت أخوة أبــدوا تذمرا
واســعا عــن الوضــع االقتصــادي، مــن غــالء ورســوم، وبقيــة هــذا )الباكــج( 
المعــاش، ومنهــم مــن ربــط هــذا باالنتمــاء، والوطنيــة، وكأنــه يقــول: كيف 

يفعل بالوطن كل هذا؟
Û  وشــاهد األمــر، فــإن إبداء التذمر والتعبير عن الــرأي أمر، والتحريض على

النظــام العــام أمر آخر، فالحال الــذي تمر به البحرين اليوم ليس ببعيد عن 
دول أخرى كثيرة في العالم، منها جاره، لديها ثروات نفطية تفوق ما في 

بالدنا بمئات، بل آالف المرات.
Û  وكمــا أننــا نكتــب دائمــا، وننقــد، ونناصــح، ونوضح عــن حال النــاس، وعن

يومياتهــم، وأوجاعهــم، والتحديــات التي تواجههم، وتعتــرض أولوياتهم، 
ظــروف،  أي  اســتثمار  نرفــض  المقابــل-  -فــي  لكننــا  أبنائهــم،  وأولويــات 
كمطية للتأليب ضد الدولة، ونظامها السياســي، وبمحاولة اإلضرار بأمنها 

االجتماعي.
Û  البحريــن، وبالرغــم مــن كل الظروف المتغيرة التي عصفت بها، بالعشــرين

ســنة األخيرة تحديدا، كانت وســتظل دوما، بتوفيق من هللا عز وجل، ثم 
بحكمة ورشــد حكامها الكرام، ووعي شــعبها الوفي، مثال ينظر إليه بعين 
المهابــة والتقديــر، كدولــة مؤسســات حديثــة، تنتهــج العدالــة والمســاواة، 

وإحقاق الحقوق بين الناس.
Û  ،وال يمكــن النظــر لحــال اليــوم، بأنــه كمــا كان قبل عــام، أو عاميــن، أو أكثر

هنالــك إصالحــات جذريــة، ومشــاريع قائمــة، وحلــول كبــرى ترمــي كلهــا 
الحفــاظ علــى أمن وأمان ومســتقبل البلد، ومســتقبل أبنائه، ساســه األول 
الثقــة بتطلعــات الحكومــة الرشــيدة، والتي يســهر رجاالتها  الليــل والنهار؛ 

إليصال البحرين لبر األمان.
Û  وكما ذكرت في لقاء سابق لتلفزيون البحرين، فإن نظرة المواطن البسيط

الحكومــة، وتصريحــات  الخطــط االقتصاديــة، وبرامــج  تتخطــى بكثيــر 
حالــه  فــي  مباشــر  تغييــر  هــو   تنتظــره  مــا  جــل  والنــواب؛ ألن  الساســة 
االقتصــادي، فــي صرفه، ومســؤولياته، وحجــم الفواتير التــي يدفعها، وال 

لوم عليه بذلك.
Û  لكــن المطلــوب هو الثقة واألمــل بقيادة وحكومة البلد، وفي مقدرتها على

تحقيــق هــذه التطلعــات كافــة، والتــي تمثل حقا اصيــال البن البلــد، والذي 
يستحق منها الكثير.

المحبطون 
من واقع البلد

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

“االتصال الوطني” يعلن عن “لقاء مع مسؤول حكومي”
ــا الـــــــرأي الـــعـــام ــاي ــض ــق ــة ل ــالـ ــعـ ــة وفـ ــوقـ ــوثـ ــة مـ ــص ــن تـــوفـــيـــر م

عقــد مركــز االتصــال الوطنــي امــس )اإلثنين( االجتمــاع الدوري لشــبكة االتصــال الحكومي، في 
مجمــع وزارة شــؤون اإلعــام، بحضــور ممثلين عن الــوزارات والجهات الحكوميــة، حيث ناقش 
االجتمــاع مخطــط االتصــال الحكومــي لشــهر مــارس المقبــل، بهــدف تنســيق وتحديــد أولويات 
االتصــال، وفــق آليــة عمــل تتوافــق مع أهــداف توحيــد الخطاب اإلعامــي الحكومــي، من خال 

منظومة اتصال فاعلة وبناءة، وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية كافة.

 وخــالل االجتمــاع، أعلــن الرئيــس التنفيــذي 
لمركــز االتصــال الوطنــي أحمــد المناعــي، عــن 
مســؤول  مــع  “لقــاء  لمبــادرة  المركــز  إطــالق 
أهــم  تنــاول  إلــى  تهــدف  والتــي  حكومــي”، 
الموضوعــات التــي تهــم الرأي العــام، عبر لقاء 
مباشــر مــع وســائل اإلعــالم المحليــة، ليكــون 
إليضــاح  موثوًقــا  ومصــدًرا  رئيًســا  مرجًعــا 
المتداولــة  الصحيحــة  والمعلومــات  األخبــار 
عبــر الــرأي العــام، في مختلف وســائل اإلعالم 

والتواصل.
 وعــن تفاصيــل المبــادرة، أشــارت مديــر إدارة 
االتصــال والعالقات اإلعالمية بمركز االتصال 

الوطنــي فاطمــة الصيرفــي، إلــى أن الجلســة 
النقاشــية للمبــادرة ســوف تعقد بصفــة دورية 
مع مســؤول حكومي، لتكــون منصة للتواصل 
بينــه، وبيــن عدد من قــادة الــرأي البارزين في 
ســيتم  حيــث  المحلــي،  واإلعــالم  الصحافــة 
خاللها التطرق ألهم ما يشــغل المواطنين من 
قضايــا فــي مختلــف المجــاالت، الفتــة إلى أن 
فكــرة المشــروع نابعة من حــرص المركز على 
توفيــر منبــر فعــال لطــرح الموضوعــات التــي 
ا  تهم الرأي العام بكل شفافية، إذ تنحصر حاليًّ
فــي وســائل اإلعــالم التقليديــة مثــل اإلذاعــة 

والتلفزيون.

 وتابعــت الصيرفــي أن مقــر مركــز االتصــال 
المبــادرة،  الوطنــي ســوف يحتضــن جلســات 
وســط حضــور نخبــة مــن اإلعالمييــن وأحــد 
المســؤولين الحكومييــن، ليتــم مناقشــته فــي 
الموضوعــات الملحــة التــي تهــم الــرأي العــام 

وتتطلب إيضاحات معينة.
وفــي الســياق ذاتــه، اطلعــت شــبكة االتصــال 

الحكومــي، علــى مــا تــم إنجــازه خــالل الفترة 
الماضيــة علــى صعيــد تعزيــز كفــاءة االتصال 
بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة، وتســليط 
الضوء على الوجه المشــرق للمسيرة التنموية 
الشــاملة التي رســخها حضرة صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى، حفظه هللا ورعاه.

المنامة - بنا

“اإلعالم الطالبي” ينفذ 90 ورشة تدريبية
ــة ــي ــداع وإب فــكــريــة  مـــهـــارات  تمتلك  نــخــبــة  تشكيل  ــة”:  ــي ــرب ــت “ال

أشــارت وزارة التربيــة والتعليــم إلــى أن مركــز اإلعــام الطابــي الــذي دشــنته للطلبــة 
المتميزيــن إعاميــا قــدم خــال الفصــل الدراســي الماضــي باقــة متنوعــة مــن البرامج 
اإلعاميــة، اســتفاد منهــا 381 طالبــا وطالبة مــن مختلف مدارس البحريــن، حيث قدم 
برنامــج الصحافــة 16 ورشــة تدريبيــة لصقــل مهــارات الطلبــة علــى الكتابــة الصحفية 

وفنونها، من خال التدرب على كتابة الخبر والمقال والتعليق والتقرير الصحفي.

أما برنامج اإلذاعة والتلفزيون، فقدم 15 ورشــة 
إعالمــي  فريــق  تشــكيل  إلــى  هدفــت  تدريبيــة 
قــادر علــى التعامــل مــع وســائل اإلعــالم وفنــون 
الحوارات وعرافة الحفالت وأساســيات اإلعداد 
الخطــب  وكتابــة  التقديــم  ومهــارات  واإلخــراج 
المتقنــة، وقــد تــم تنفيــذ 5 ورش تدريبيــة ضمن 
برنامــج التصويــر لتدريب الطلبة علــى التصوير 
والتدريــب  واإلضــاءة  الكاميــرا  وإعــدادات 
العملــي على التغطية اإلعالميــة وإنتاج التقارير 
المصــورة، إلــى جانــب تنظيــم 6 ورش تدريبيــة 
إدارتــي  مــن  التربيــة والتعليــم  لموظفــي وزارة 

المكتبات العامة، والخدمات الطالبية في مجال 
والتعليــق  المصــورة  والتقاريــر  التقاريــر  إعــداد 
نفــذ  المركــز  أن  الــوزارة  وأوضحــت  الصحفــي. 
خالل الفصل الدراسي الثاني 90 ورشة تدريبية 
والتلفزيــون  اإلذاعــة  منهــا:  برامــج  عــدة  ضمــن 
اإلذاعــة  فــي  متخصصــة  ورش  تضمــن  الــذي 
والتلفزيــون، والطالب المدرب، والمعلم المدرب، 
والمنتــج اإلعالمــي، واإلعــالم ومواقــع التواصل 
االجتماعــي الــذي تضمــن ورش متخصصــة فــي 
اإلعــالم الحديــث وإيجابيــات وســلبيات مواقــع 
التواصل االجتماعي، ودعم الهوية الوطنية عبر 

المواقــع وتعلــم فن القيــادة، والتصويــر واإلنتاج 
الــذي يتضمــن عــدة ورش متخصصة فــي فنون 
التصوير بالهاتف النقال والتصوير الفوتوغرافي 
بعدســتي  ومدرســتي  المصــورة  والتقاريــر 
والبحريــن بعدســتي، وبرنامــج )الصحافــة( الذي 
البرامــج  فــي  متخصصــة  ورش  عــدة  يتضمــن 
الصحفيــة والخبــر والمقــال والحــوار والتحقيــق 

والتعليق وإعداد التقارير الصحفية.
وبينــت الــوزارة أن مركــز اإلعــالم الطالبي ينظم 

العديــد مــن البرامــج التدريبيــة المتنوعــة خالل 
العــام الدراســي الجــاري 2019 /  2018، للطلبــة 
المتميزيــن إعالمًيــا، والتــي يســعى مــن خاللهــا 
مهــارات  تمتلــك  طالبيــة  نخبــة  تشــكيل  إلــى 
حيــث  اإلعــالم،  مجــال  فــي  وإبداعيــة  فكريــة 
اإلذاعــة  لتشــمل  التدريبيــة  المجــاالت  تتعــدد 
والتلفزيون والصحافــة والتصوير الفوتوغرافي 
ومواقــع  المصــورة  والتقاريــر  والكاريكاتيــر 

التواصل االجتماعي.

الرفاع - قوة الدفاع

األركان  هيئــة  رئيــس  حضــر 
صقــر  بــن  ذيــاب  الركــن  الفريــق 
فعاليــات  أمــس،  النعيمــي صبــاح 
معــرض ومؤتمــر الدفــاع الدولــي 
 ،14 الــــ  بدورتــه   )2019 )أيدكــس 
والــذي يقــام فــي مركــز أبوظبــي 

الوطنــي للمعارض، والذي يحظى 
 1310 يقــارب  مــا  بمشــاركة 
عارضيــن مــن الشــركات العالميــة 
الصناعــات  مجــال  فــي  العاملــة 
الدفاعية والعســكرية من مختلف 

دول العالم.

رئيس األركان يحضر “آيدكس 2019”

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
عبدالحسين ميرزا بمكتبه وفدا رفيع 
المســتوى مــن فريــق العمــل المعنــي 
والتابــع  للــدول  المســتقل  بالتقييــم 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي 
يزور المنامة حاليا برئاسة اريلد هيج 
وبحضــور  المســؤولين،  مــن  وعــدد 
نائــب الرئيــس التنفيــذي للتوزيعــات 

وخدمات المشــتركين بهيئة الكهرباء 
والمــاء عدنــان فخرو. وتهــدف زيارة 
العمــل”  “وثيقــة  تقييــم  إلــى  الوفــد 
وهــي   ،2020  -  2017 لألعــوام 
الوثيقــة التــي تحــدد نــوع المشــاريع 
التنموية المــراد إنجازها وفقا للرؤية 

االقتصادية لمملكة البحرين 2030.

ميرزا يستقبل فريق “اإلنمائي”



مواقف جاللة الملك محفز لدور الصحافة
ـــرفة ـــن المش ـــورة البحري ـــراز ص ـــى إب ـــاد عل ـــل الب ـــا عاه ـــة: عاهدن عهدي

 أشــادت رئيــس جمعية الصحفييــن البحرينية عهدية أحمد باســتقبال عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، لمجلس إدارة الجمعية الجديد، 
مؤكدة أن اللقاء التاريخي يعتبر موضع فخر واعتزاز، كما أنه يحمل أهمية بالنسبة 
لجميــع الصحفييــن واإلعالميين في البحرين الذين وجه لهم جاللته التحية خالل 
لقائــه بمجلــس اإلدارة، ليتعهــدوا جميعــا بدورهم بصون ســمعة المملكة والحفاظ 

على مكانتها العريقة من خالل دورهم اإلعالمي.

 وأكــدت عهديــة أن اللقاء الــذي جمعهم 
بجاللــة الملــك يضــع مســؤولية إضافية 
علــى عاتق مجلس اإلدارة، مشــيرة إلى 
أنــه ليس من المســتغرب وصــول المرأة 
البحرينيــة إلــى أي من المراكــز القيادية 
في عهد جاللته، وأن تجربة االنتخابات 
النيابيــة والبلديــة األخيــرة أثبتــت ذلك 
بجــذارة، الفتــة فــي الســياق ذاتــه إلــى 
الجديــد  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  أن 
يضــم 4 ســيدات اســتطعن كســب ثقــة 
زمالئهم وزميالتهم، وهو ما يعد عالمة 
فارقــة فــي تاريــخ الجمعيــة، ويعكــس 

وقدراتهــا،  البحرينيــة  بالمــرأة  الثقــة 
وســيتم العمل مــع بقية الوجوه الشــابة 
انطالقا من مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق 

المصلحة العامة.
الصحفييــن  جمعيــة  رئيــس   ووجهــت 
جاللتــه،  لمقــام  والتقديــر  الشــكر 
الصحافــة  تجــاه  مواقفــه  أن  مؤكــدة 
تعتبــر محفــزا للــدور الــذي تضطلــع بــه 
المؤسســات اإلعالميــة والعاملين فيها، 
وأن ميثــاق العمــل الوطنــي ومــا جــاء 
فيــه مــن مــواد وضعــت مســارا جديــدا 
لحريــة التعبيــر والفكر، وســنعمل خالل 

خطــة  خــالل  مــن  القادمــة  المرحلــة 
عمــل تفصيليــة بالتنســيق مــع أعضــاء 
الجمعيــة؛ لطرح مواضيع تعنى بالشــأن 
المحلي، وقضايا المرأة سواء من خالل 
الصحافــة المكتوبة أو القنوات األخرى، 
معربــة عــن أملهــا بــأن يتم إقــرار قانون 
بالمنظومــة  لالرتقــاء  قريبــًا  الصحافــة 
التشــريعية المرتبطــة بالمهنة، خصوصا 

فيما يتعلق بالصحافة اإللكترونية التي 
ازدادت أهميتها في ظل انتشار وسائل 

التواصل االجتماعي.
 وبينــت أن اللقاء يمثــل حافزا لألعضاء 
ولزمــالء  للجمعيــة  األفضــل  لتقديــم 
المهنــة، فضــال عــن مســؤوليتهم تجــاه 
عاهــدوا  أنهــم  إلــى  مشــيرة  الوطــن، 
جاللتــه خــالل اللقــاء على اســتمرارهم 
المشــرفة  البحريــن  صــورة  إبــراز  فــي 
مــن خــالل اإلعــالم، والتصــدي ألي مــن 
المملكــة  لصــورة  اإلســاءة  محــاوالت 
المكتســبات  جميــع  وحمايــة  الغاليــة، 

الوطنية.
 وأكــدت عهديــة أن المملكــة اســتطاعت 
علــى خارطــة  مهمــا  تتبــوأ موضعــا  أن 
الــدول العالميــة، وأنهــا أصبحت موضع 
فخر واعتزاز لجميع البحرينيين، ويأتي 
ذلــك في إطار التغييــرات واإلصالحات 
المســتمرة في عهد جاللة الملك، والتي 

تنسجم مع متطلبات كل مرحلة.

عهدية أحمد 

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

أشــاد وفد حقوقي ســعودي برئاســة رئيس هيئة حقوق اإلنســان الســعودية بندر بن محمد العيبان بالجهود التي تبذلها مملكة 
البحرين في االرتقاء ببيئة العمل، مثنًيا على الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق أعلى المعايير 
واإلجــراءات التــي تســهم فــي تحصيــن بيئــة العمــل بما يصب فــي مصلحة أطــراف االنتاج، مشــيدا في الوقت ذاتــه بالجهود 

المبذولة في إطار مكافحة اإلتجار باألشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها بما يعزز حماية حقوق العمالة الوافدة.

الوفــد  يــرأس  الــذي  العيبــان  وأعــرب 
الســعودي لمملكــة البحرين عــن إعجابه 
العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة  بمشــاريع 
الــذي  المــرن  العمــل  تصريــح  الســيما 
يمثــل حــال اقتصاديــا مبتكــرا متواكبــا 
مــع احتياجــات ســوق العمــل المتغيــرة، 
التــي  األدوات  أحــدث  يعــد  أنــه  كمــا 
تمكــن الدولــة مــن الحفــاظ علــى بيئــة 
العمــل المتقدمــة، إلــى جانب مســاهمته 
الفاعلــة فــي معالجــة أحد أهــم الملفات 
التــي تعانيهــا دول الخليج، وهو العمالة 

المخالفة.

كمــا أثنــى علــى الجهــود المبذولــة فــي 
والتــي  باألشــخاص،  اإلتجــار  مكافحــة 
الفئــة  البحريــن  تحقيــق  فــي  أســهمت 
ضمــن  اإلتجــار  مكافحــة  فــي  األولــى 

الخارجيــة  لــوزارة  الســنوي  التقريــر 
األميركيــة لمســتوى تعاطــي الــدول مع 
جريمة اإلتجار باألشخاص للعام 2018، 
ودعــم  حمايــة  مركــز  تأســيس  ومنهــا 
العمالة الوافدة الذي يضم مركًزا لإليواء 
إلــى جانب نظام اإلحالة الوطني، معرًبا 
عــن اهتمام المملكــة العربية الســعودية 
باالســتفادة من تجارب وخبرات مملكة 

البحرين في هذا المجال.
الرئيــس  اســتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
التنفيذي للهيئــة رئيس اللجنة الوطنية 
أســامة  باألشــخاص  اإلتجــار  لمكافحــة 

العبســي )األحد( بمكتبــه بالهيئة العيبان 
والوفد المرافق له.

مــع  العالقــات  أهميــة  العبســي  وأكــد 
مرحًبــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
بتبــادل الخبرات، مشــيًرا إلى أن تشــابه 
بيئــة العمــل فــي المملكتين يفــرض هذا 

النوع من التعاون.
وقــام الوفد الحقوقي الســعودي بزيارة 
ســترة  بمنطقــة  الهيئــة  لفــرع  ميدانيــة 
الصناعية - المخصص إلصدار تصاريح 
مشــروًعا  يعــد  حيــث  المرنــة،  العمــل 
بمنطقــة  األولــى  للمــرة  يطبــق  مبتكــًرا 

الخليج والشرق األوسط، وقد اعتمدته 
األمم المتحدة كأحد أفضل الممارســات 

الدولية.
كما قام الوفد السعودي بزيارة ميدانية 
)اإلثنين( إلى مركز حماية ودعم العمالة 
الوافدة بمنطقة السهلة الشمالية، حيث 
اطلع على الجهود التي تقوم بها المملكة 
باألشــخاص  اإلتجــار  مكافحــة  فــي 
وحمايــة حقــوق العمالــة الوافــدة التــي 

ربما ترقى لمستوى اإلتجار.
كمــا اســتمع الوفــد الســعودي إلى شــرح 
الوطنــي،  اإلحالــة  نظــام  عــن  مفصــل 
والــذي يربــط كافــة الجهــات الحكومية 
وغير الحكوميــة ذات العالقة بمكافحة 
اإلتجــار بنظــام إلكترونــي موحد، حيث 
تســهم هذه الخطــوة تعزيز ورفع كفاءة 
ودقــة متابعــة كافــة الحــاالت التــي ترد 
إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة.

المنامة - بنا

تبادل الخبرات مع السعودية بمجالي “سوق العمل” و “مكافحة االتجار”

لوري لـ “^”: بوابة أولى للتعليم الطبي بمعايير عالمية
الــتــدريــبــيــة ــه  ــج ــرام ب ــورة  ــاكـ بـ يستقبل  ــعــهــد  ال ولـــي  ســمــو  ــز  ــرك م

كشــف رئيس التعليم الطبي المســتمر بالمستشــفى العســكري، استشــاري جراحة التجميل والحروق، المقدم طبيب نايف لوري، أن 
مركــز ولــي العهــد للتدريــب والبحوث، صمم ليســتوعب 800 متدرب في آن واحد، في قاعات تدربيبــة مجهزة بأرقى وأحدث برامج 

التدريب المعتمدة حول العالم.

وأضاف أن المركز مســتعد حاليا الســتقبال 
أكثر من 50 دورة تدريبية ســنويا، وبمعدل 
بالشــهر،  تدريبيــة  دورات  أربــع  عــن  يزيــد 
تقــدم برامــج تدربيبــة طبيــة وعلميــة، لكل 
التخصصــات الطبيــة المعروفــة فــي مجــال 
حاجــة  وتغطــي  الحديــث،  والطــب  الطــب 
البحرينييــن  األطبــاء  لكافــة  التدريــب 
والعامليــن في المستشــفيات في القطاعين 

العام والخاص والمراكز والعيادات.
وأشــار االستشــاري لــوري فــي تصريحــات 
المركــز  القائميــن علــى  أن  إلــى  “البــالد”  لـــ 
الحاليــة،  خطتــه  خــالل  ومــن  يعملــون 
والدعم الالمحــدود من القيادة والحكومة 
الرشــيدة، والمتابعــة المتواصلــة مــن قائــد 
خالــد  الشــيخ  الملكيــة  الطبيــة  الخدمــات 
ولــي  مركــز  ليكــون  خليفــة،  آل  علــي  بــن 
مركــز  ل  أو  والبحــوث  للتدريــب  العهــد 
بالتدريــب  متخصــص  وإقليمــي  خليجــي 
بالمنطقــة؛ لكي يلبي حاجة األطباء وكافة 
مــن  الطبــي  المجــال  فــي  المتخصصيــن 
ممرضيــن وممارســين طبيين في البحرين 
والخليــج والمنطقة والباحثيــن عن برامج 
تدريبيــة معتمدة خليجيا وإقليميا ودوليا، 
ويكــون أول بوابة بحرينية عالمية لتقديم 
بجودتــه  متميــز  مســتمر  طبــي  تعليــم 
ومضاهاتــه، وقد أخذت البرامج التدريبية 

حــول العالــم والمعتمدة في مراكــز عالمية 
متقدمــة فــي هــذا الجانــب حــول العالــم، 
مشــيرا إلــى أن مركــز ولــي العهــد للتدريب 
مطلــب وحاجــة ضروريــة  هــو  والبحــوث 
نســتلهم مــن خاللهــا تأهيــل األطبــاء فــي 

منظومة تدريبية متكاملة.
برامــج  ســيقدم  المركــز  إن  لــوري،  وتابــع 
تدريبية وتعليمية وبحثية طبية، تصب في 
تطويــر الخدمات الطبيــة المقدمة واالتقاء 
أفضــل  الــى  الخدمــات  وجــودة  بنوعيــة 
المركــز  أن  مبينــا  المطلوبــة،  المســتويات 
ســيركز على األبحاث السريرية، والتي تعد 
أهم بند من بنود تطوير الخدمات الصحية؛ 

العتمادها على المرضى والحاالت المرضية 
المنتشــرة فــي البحريــن، وإقامة الدراســات 
واألبحــاث عليها للخــروج بعالجات ونتائج 

للحد من انتشارها. 
فــي تصريحــات علــى هامــش  ذلــك   جــاء 
انطالق باكورة الدورات والورش التدريبية 
بالمركز، والتي أقامها قسم الجراحة وقسم 
جراحة النســاء والوالدة، وهي ورشــة عمل 
جراحــة  فــي  األساســية  المهــارات  حــول 
استشــاريين  أطبــاء  بمشــاركة  المناظيــر 
والتــي  المذكــورة،  األقســام  مــن  ومقيميــن 
عــن  المحاضــرات  العديــد  علــى  تضمنــت 
مــن  قدمــت  المناظيــر،  أساســيات جراحــة 

جانــب استشــاريين ومتخصصيــن في هذا 
الجانــب من مستشــفى قوة دفــاع البحرين 

“المستشفى العسكري”.
أعــد الــدورة وأشــرف عليهــا كل مــن أيمــن 
رئيــس، وثامــر العباســي، وبســمة درويــش 
مــن تخصصــات جراحــة المســالك البوليــة 
والجراحة العامة وجراحة النساء والوالدة.
تال الورش تطبيق عملي على أحدث أجهزة 
مركــز  يوفرهــا  التــي  الجراحيــة  المحــاكاة 
الطبيــة  والبحــوث  للدراســات  العهــد  ولــي 

للمتدربين.
ومن جانبه، أشــار أيمن رئيس، بأن مستوى 
تضاهــي  بالمركــز  المتوفــرة  الخدمــات 
نظائرهــا العالميــة، وهذه الــورش التدريبية 
لتســاهم  بشــكل دوري  الجراحيــة ســتنظم 
فــي تعليــم وتطويــر الكــوادر الجراحية في 

البحرين والمنطقة.
بــدوره أكــد، رئيــس المركــز العقيــد طبيــب 
خالــد عبدالغفــار، الــذي أشــرف على ورشــة 
العمــل علــى جاهزيــة مركز ولــي العهد على 
اســتضافة ورش العمــل الطبيــة األساســية 
والمتقدمــة، إضافة الــى المؤتمرات الطبية، 
بمســتويات  المجهــز  المركــز  أن  موضحــا 
الراغبيــن  األطبــاء  حاجــة  ســيلبي  عالميــة 
إلــى  الســفر  إلــى  الحاجــة  دون  بالتدريــب، 
خــارج البحريــن مــن أجــل الحصــول علــى 
برامــج تدريبيــة تمكــن المركز مــن توفيرها 

بكفاءة ومهنية عاليتين.

خالل التدريبباكورة التدريب بالمركز

أحدث األجهزة

بدور المالكي من المستشفى العسكري

العيبان أشاد بالتصريح 
“المرن” لحلحلة ملف 

العمالة المخالفة

الرفاع - قوة الدفاع

احتفلــت قــوة دفــاع البحريــن صبــاح أمــس بتخريــج إحدى 
الدورات المتخصصة، بحضور مســاعد رئيس هيئة األركان 
للقوى البشرية اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة 

وذلك في القرية النموذجية برأس البر.

آيــات  بتــالوة  الحفــل  وبــدأ 
مــن الذكــر الحكيم، ثم ألقيت 
كلمة بهذه المناســبة ُقدم من 
الــدورة  عــن  إيجــاز  خاللهــا 
التــي  التدريــب  ومراحــل 
مــواد  مــن  عليهــا  اشــتملت 
عمليــة،  وتطبيقــات  نظريــة 
كمــا ُقــدم عــرض للتطبيقــات 
والتمارين والســبل التدريبية 
تــم تطبيقهــا  التــي  الحديثــة 
خــالل مراحل الــدورة، بعدها 

تفضــل مســاعد رئيــس هيئــة 
البشــرية  للقــوى  األركان 
علــى  الشــهادات  بتســليم 
علــى  والجوائــز  الخريجيــن 
دور  مثمنــا  المتفوقيــن، 
الضبــاط والمدربيــن وجهــود 
تحقيــق  فــي  الخريجيــن 

متطلبات الدورة بنجاح.
عــدد  التخريــج  حضــر حفــل 
مــن كبــار ضبــاط قــوة دفــاع 

البحرين.

قوة الدفاع تحتفل بتخريج دورة متخصصة

09 local@albiladpress.com
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السيف - األوقاف الجعفرية

كــرم رئيــس مجلــس األوقــاف الجعفريــة محســن آل عصفــور موظفــي 
المتقاعديــن ضمــن  المســاجد  األئمــة وقيمــي  كادر  اإلدارة وموظفــي 
برنامــج التقاعــد االختياري في حفل أقيم بمبنــى اإلدارة بحضور عدد 

من مسؤولي اإلدارة.

عصفــور  آل  أكــد  الحفــل  وخــالل 
مــن  انطالقــا  جــاء  التكريــم  أن 
الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  حــرص 
جميــع  بيــن  العالقــة  ترســيخ  علــى 
الموظفين، فضال عن تقدير موظفي 
اإلدارة القدامى الذين تركوا بصمات 
مميزة بعد مســيرة حافلة في مجال 
عملهــم على مدى ســنوات من العمل 

الدءوب.
ولفــت إلــى أن اإلدارة بصــدد إجــراء 
عمليات إعادة هيكلة بما يتناسب مع 
متطلبــات المرحلــة القادمة للتطوير، 
معربا عن الشكر واالمتنان إلى عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء 

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة علــى توجيهاتهم ودعمهم 
األوقــاف  إدارة  لتطويــر  المســتمر 
وخدماتهــا  ومشــاريعها  الجعفريــة 
على النحو الذي يصبو إليه الجميع.

الموظفيــن  األوقــاف  رئيــس  وســلم 
المتقاعديــن دروعــا تقديرية وهدايا 
الطيبــة  بالجهــود  مشــيدا  قيمــة، 
التــي بذلوهــا. ومــن جانبهــم أعــرب 
المتقاعدون عن شــكرهم وتقديرهم 
آلل عصفور على مبادرته بتكريمهم.

“الجعفرية” تكرم متقاعدي “االختياري”
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الشــركة تزيد إنتاجها وتؤهل مصنع العلف ومســلخ الدجاج

“الدواجن” تنشئ مزرعة جديدة

تعتزم شــركة دلمون للدواجن، وهي المنتج الرئيســي للدجاج في المملكة، إلى زيادة طاقتها اإلنتاجية لتلبية احتياجات الســوق المحلية من منتجات الدواجن في 
الوقت الذي نجحت فيه الشركة في تسويق منتجات جديدة بالسوق. وبدأت الشركة في التواصل مع الجهات المعنية من اجل الحصول على قطعة أرض مناسبة 
إلنشاء مزارع لتربية الدواجن الالحم، في الوقت الذي ستبقي فيه على عالقتها مع مربي الدواجن المحليين والذين يزودون احتياجات الشركة من الدجاج الحي.

وتتزامــن هــذه الخطــوات، مع بدء الشــركة 
تنفيذ مراحــل تأهيل مرافق اإلنتاج بمصنع 
العلف ومســلخ الدجاج لتتــاءم مع الزيادة 
فــي اإلنتــاج باإلضافــة إلــى إنشــاء مفرخــة 

جديدة بطاقة إنتاجية أعلى.
وأوضــح مجلــس إدارة الشــركة فــي تقريــر 
أن  منــه،  نســخة  علــى  “البــاد”  حصلــت 
فــي  الدواجــن  أصــول  بشــركة  االســتثمار 
ســلطنة عمان وهو مشــروع أمهــات دواجن 
إلنتاج بيض التفقيس، والمؤسس بمشاركة 
مســاهمين  مــع  للدواجــن  دلمــون  شــركة 
األعمــال  فيــه  بــدأت  قــد  اســتراتيجيين، 
حيــث  والســياج  الطــرق  بإنشــاء  المتعلقــة 
العــام  األعمــال  تلــك  مــن  االنتهــاء  يتوقــع 
الجاري، كما تم تعيين شركة استشارية من 
قبــل مجلــس إدارة شــركة أصــول لمراجعــة 
بالمشــروع  الخاصــة  اإلنشــاءات  تكلفــة 
الخاصــة  المواصفــات  فــي  النظــر  وإعــادة 
بهــا وذلــك لخفــض األســعار وتقليــل كلفــة 
المشــروع مــع االحتفــاظ بمســتوى الجــودة 
المطلوب. وأشــارت الشــركة على أن مصنع 
العلــف اســتطاع فــي عــام 2018 مــن زيــادة 
كميــة المبيعــات حيــث بلغت كميــة مبيعات 
اإلنتــاج بالمصنــع مــا يقــارب 39 الــف طــن 
متــري مقارنــة مــع 30 ألــف طــن متــري فــي 
 28 بنســبة  ارتفاعــا  ويمثــل   2017 عــام 

% كمــا تــم التركيــز علــى مبيعــات العلــف 
للســوق المحلــي حيــث بلغــت نســبة البيــع 
للســوق المحلي مــن إجمالــي المبيعات 43 
% مقارنــة مــع 38 % فــي عــام 2017 اذ 
تمكن المصنع من توقيع اتفاقية مع شركة 
Buhler السويسرية وبدأ العمل بخصوص 
تحديث خطى إنتاج العلف المحبب ضمن 
برنامج الشــركة للمرحلــة الثانية من إعادة 

تأهيل المصنع. 
وفيما يخص مســلخ الدجاج فقد تم طرح 

المحلــي  الســوق  فــي  جديــدة  منتجــات 
مثــل منتــج برجــر الدجاج وقطــع الدجاج” 
فــي  أخــرى  منتجــات  وســبعة  الناجتــس” 
ســوق التجزئة وتموين المطاعم وعدد من 
مطاعــم الوجبــات الســريعة، كمــا تــم عمــل 
تعديــل على طريقــة ووقت التوزيع والذي 
يتوافق مع رغبة المستهلكين، كذلك تمكن 
المذبــح مــن تدويــر أكثــر مــن 700 طنا من 
مخلفــات الدجاج إلى منتج البروتين الذي 

يتم تصديره إلى خارج البحرين.

43 مليون دينار 
لتغطية صكوك السلم

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنه 
 ISIN( 214 تمــت تغطية اإلصــدار رقم
BH0003383773( من صكوك الســلم 
اإلســامية الحكوميــة قصيــرة األجل 
التي يصدرها المصرف المركزي نيابة 

عن حكومة البحرين.
تبلــغ قيمــة اإلصــدار 43 مليــون دينــار 
لفتــرة اســتحقاق 91 يومــًا تبــدأ فــي 
20 فبرايــر 2019 إلــى 22 مايو 2019. 
ويبلــغ العائــد المتوقــع لهــذه الصكــوك 
 %  4.24 بســعر  مقارنــة   %  4.15
ينايــر   16 بتاريــخ  الســابق  لإلصــدار 
تغطيــة  تمــت  قــد  بأنــه  علمــا   ،2019

اإلصدار بنسبة 153 %.

المنامة - المصرف المركزي

يناقش اجتماع الجمعية  «
العامة العادية لمجموعة فنادق 

الخليج يوم االثنين 11 مارس 
المقبل، اعتماد توصية مجلس 

اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 
المساهمين بنسبة %25 من رأس 

المال المدفوع أي ما قيمته نحو 
5.6 مليون دينار بواقع 25 فلًسا 

للسهم الواحد وسيتم البدء بتوزيع 
األرباح النقدية من تاريخ 18مارس.

كما سيناقش االجتماع القوائم  «
المالية الموحدة للسنة المنتهية 
في 31ديسمبر 2018 والمصادقة 

عليها، وتدوير مبلغ 1.27 مليون 
دينار تقريًبا كأرباح مستبقاة ترحل 

للسنة القادمة.

وكذلك يناقش تقرير رئيس  «
مجلس اإلدارة عن أعمال 

المجموعة للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018 ويصادق عليه. 

وكانت المجموعة حققت خالل 
العام 2018 صافي ربح بلغ 6.9 

مليون دينار مقارنة بمبلغ 11.04 
مليون دينار بالعام 2017، بانخفاض 

قدره 4.1 مليون دينار أو 37.28%. 
وبلغ العائد على السهم 31 فلسا 

في 2018 مقابل 49 فلسا في 2017. 
وحققت المجموعة خالل 2018 

إيرادات بقيمة 35.1 مليون دينار، 
مقارنة بمبلغ 37.3 مليون دينار 

في 2017، بانخفاض مقداره 2.151 
مليون دينار أو %5.8. وبلغ إجمالي 

الربح التشغيلي 13.233 مليون 
دينار، مقارنة 13.356 مليون دينار 

في 2017، بانخفاض قدره 0.123 
مليون دينار أو %0.92. وبلغ صافي 

الدخل الشامل للمجموعة 7.432 
مليون دينار، مقارنة بمبلغ 10.6 

مليون دينار في 2017، بانخفاض 
قدره 3.2 مليون دينار أو 30.1%.

“فنادق الخليج”: توزيع 25 % أرباحا على المساهمين

 تدوير 700 طن 
من مخلفات 

الدجاج وتصديره 
كـ ”بروتين”

علي الفردان

19 فبراير 2019 الثالثاء
14 جمادى اآلخرة 1440

قانــون التجــارة البحرينــي، أفــرد فصا ألحــكام “التاجر”. قانونــا، ُيعتبر تاجرا كل شــخص 
يتمتــع باألهليــة التجاريــة، ويزاول على وجه االحتراف عما تجاريا باســمه ولحســابه. أو 
كل شــركة تتخــذ أحــد األشــكال المنصــوص عليهــا في قانون الشــركات. وكل شــخص بلغ 
الثامنــة عشــرة ولــم يقــم به مانع قانوني يتعلق بشــخصه أو بنوع المعاملة التي يباشــرها، 
يكون أها للتجارة. باإلضافة لألهلية، يجب ممارسة التجارة على وجه االحتراف الدائم 

والمستمر. 
القانــون، ال يســري علــى أرباب الحرف الصغيرة، فهؤالء يزاولــون حرفة ذات نفقات عامة 
زهيــدة مســتخدمين نشــاطهم البدنــي أو آالت بقــوة صغيرة أو قليا مــن العمال للحصول 

على ربح يؤمن معاشهم اليومي. ووفق القانون، يصدر قرار يحدد الحرف الصغيرة.
 ويفتــرض القانــون صفــة التاجــر، في من ينتحلها باإلعان في الصحف أو في منشــورات 
أو غيرهــا. ويجــوز نقــض هــذه القرينــة بإثبــات أن مــن ينتحل الصفــة المذكورة لــم يزاول 
التجارة فعا. وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء 
شــخص آخر فضا عن ثبوتها للشــخص الظاهر. كذلك، إذا زاول التجارة أحد األشــخاص 
المحظور عليهم االتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام قانون 
التجــارة. وبالقانــون، ال تعــد وزارات الحكومــة وال البلديــة وال الجمعيــات وال النــوادي من 
التجــار ولكــن المعامــات التجارية التي يقومون بها تخضــع للقانون. وتثبت صفة التاجر، 
للشــركات التــي تنشــؤها الدولــة والهيئــات والمؤسســات العامة التي تقوم بصفة أساســية 
بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية وتزاول نشاطا تجاريا في البحرين. لهذا، 
تسري على الهيئات المذكورة األحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون 

على خاف ذلك.. 
وقانونــا، علينــا معرفــة مــا اذا كنــا نتعامــل مــع تاجــر أو مــن ينتحــل التجــارة أو يتاعــب 

بالقانون. والفرق كبير والبون شاسع.

د. عبد القادر ورسمه تعريف التاجر

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

“أسبوع الشركات الناشئة” يستعرض التنويع االقتصادي
ــديــات ريـــــادة األعــمــال ــت ــمــن ــمــشــاركــة ب ــل يــســتــقــطــب الــمــبــتــكــريــن والــمــســتــثــمــريــن ل

تســتضيف البحريــن الــدورة المقبلــة مــن “أســبوع البحريــن للشــركات الناشــئة” الــذي يتضمــن سلســلة مــن الفعاليات التي تســتهدف 
المجتمــع الحيــوي للشــركات الناشــئة وبمشــاركة حشــد من رواد األعمــال والمســتثمرين والشركات.ويســلط الحدث، الــذي يقام في 
الفتــرة مــا بيــن 7-3 مــارس المقبــل، الضــوء على الجهود التي تبذلهــا البحرين لتعزيز دورهــا كمركٍز إقليمٍي لريــادة األعمال في إطار 
اســتراتيجيتها للتنويــع االقتصــادي والســعي المتواصــل لتنفيــذ رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030، وذلــك من خالل منتديــات تقام 
بتنظيم من مجلس التنمية االقتصادية، والشــريك االســتراتيجي صندوق العمل “تمكين”، وبالتعاون مع مجتمع الشــركات الناشــئة.
وتوفر فعاليات األسبوع لرواد األعمال والمشاركين بيئة مثلى للتواصل والتعرف على منظومة الشركات الناشئة الذي تم تأسيسها 

بنجاح في البحرين بفضل أطرها االقتصادية والتنظيمية الداعمة لألعمال.

التنميــة  لمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
االقتصاديــة، خالــد الرميحــي “يعتبــر أســبوع 
الفعاليــات  مــن  الناشــئة  للشــركات  البحريــن 
الملهمــة لــرواد األعمــال والمســتثمرين، والتي 
تشــجع االبتــكار والنمــو فــي البيئــة الحاضنــة 
للشــركات الناشــئة. وقد وفر المناخ التنظيمي 
الــذي أرســيناه فــي الســنوات األخيــرة أساســًا 
متينــًا لمجتمــع الشــركات الناشــئة، كمــا نتطلع 

والفــرص  واألفــكار،  المعرفــة  تبــادل  إلــى 
فــي  المشــاركين  مــع  البحريــن  فــي  المتاحــة 
اآلن  “نشــهد  وأضــاف  األســبوع”.   فعاليــات 
تحــوالً في قطــاع الخدمات الماليــة في الباد 
أحدثتهــا  التــي  الكبيــرة  التغيــرات  نتيجــة 
الناشــئة، ونأمــل أن  التكنولوجيــا والشــركات 
يكــون للتكنولوجيــا والشــركات الناشــئة دور 
فاعــل فــي قطاعــات أخــرى أيضًا، مثــل قطاع 

الصناعــة، ما سيشــكل دفعة قويــة لنا لمواكبة 
الثورة الصناعية الرابعة”.

 “تمكين”: مساعدة
 المواهب الواعدة

لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  وبــدوره 
العمــل “تمكيــن”، إبراهيــم جناحي “يســرنا في 

تمكين أن نكون شــريكا اســتراتيجيا ألســبوع 
البحرين للشــركات الناشــئة للمــرة الثانية، مما 
يؤكد التزامنا بمســاعدة المواهب الواعدة في 

تطويــر المهارات المناســبة القتصــاد المعرفة. 
فهذه هي المهارات التي نحتاج إلى تشجيعها 
وتطويرها داخل البحرين. ويأتي اإلعان عن 

أســبوع البحريــن للشــركات الناشــئة بعد 
أســابيع فقــط مــن إعــان “تمكيــن” ألول 
برنامــج مواهــب فــي المنطقــة خصيًصــا 
فــي الخدمــات الماليــة الــذي يركــز علــى 
تدريــب وتطويــر البحرينييــن في مجال 
التكنولوجيــا الماليــة، وهــو أحــد أســرع 

القطاعات الناشئة نموًا”.
وسيســتقطب الحــدث عــددًا كبيــرًا مــن 
أصحاب االختصاص الرئيسيين، بما في 
ذلك المستثمرين والشركات والمسرعات 
التعليميــة  والمؤسســات  والحاضنــات 
والمؤسســات الحكوميــة، ومــن المتوقــع 
مشــاركًا   2500 مــن  أكثــر  يحضــر  أن 
كامــاً  أســبوعًا  تســتمر  التــي  الفعاليــات 
وتضم أكثر من 20 متحدثًا ومســابقتين 

للشركات الناشئة.

المنامة - مجلس التنمية

إبراهيم جناحيخالد الرميحي

المنامة - سوليدرتيالسنابس - الغرفة

عبرت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديرها بتأكيد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، على أن للشــراكة 
الحيويــة مــع القطــاع الخــاص أهميــة كبيــرة فــي مواصلــة بنــاء المكتســبات فــي البحرين علــى كافة 
المســتويات؛ بوصفــه المحــرك الرئيــس لعمليــة التنميــة فــي مســار يرتكــز على المبــادئ الثالثــة لرؤية 

البحرين االقتصادية 2030، وهي االستدامة والتنافسية والعدالة. 

 وأعــرب رئيــس الغرفــة ســمير نــاس علــى إثــر 
اعتــزازه  عــن  ســموه  بلقــاء  ونائبيــه  تشــرفه 
للدعــم الحيوي والمهم الــذي تحظى به الغرفة 
مــن لــدن ســموه؛ بوصفهــا شــريكا فاعــا فــي 
خطــوات التطويــر االقتصــادي، ومنصــة مهمــة 
وقنــاة إليصــال صــوت القطــاع الخــاص، وهــو 
مــا ســيكون لــه انعكاســات إيجابيــة في مســار 
العمــل االقتصــادي الوطني فــي الفترة المقبلة، 
الســيما وأن ذلــك يأتي مــن منظــور أن القطاع 
الخــاص هو حجــر الزاوية فــي أي جهد تنموي 
واقتصــادي، وأن تحقيق األهــداف والتطلعات 
المنشــودة فــي هــذا المجــال هو رهــن بنجاحنا 

فــي إيجاد قطاع خاص قــوي قادر على تحمل 
ســموه  تأكيــد  وثمــن  المرحلــة.  مســؤوليات 
علــى أن جميــع األبواب ســتظل دومــا مفتوحة 
لاســتماع لجميع الشؤون المعنية بهذا القطاع 

والتعامل معها باهتمام وفاعلية.
 ولفــت نــاس إلــى أن اللقــاء كمــا تعودنــا مــن 
سموه قد تميز بدرجة عالية جدا من الشفافية 
والوضوح، منوها برحابة صدر صاحب الســمو 
الملكــي ولــي العهــد إزاء مختلــف الموضوعات 
والقضايــا التــي أثيــرت فــي اللقــاء، خصوصــا 
المحفــزة  البيئــة  تعزيــز  بجهــود  يتعلــق  فيمــا 
للنمــو، والتنظيمــات االقتصاديــة فــي المملكــة 

وقدرتها على استقطاب االستثمارات العالمية 
لبلوغ مستويات أعلى من اإلنتاجية والكفاءة، 
وسبل الوصول إلى الشراكة بين الغرفة وكافة 
مســتويات  أعلــى  إلــى  العاقــة  ذات  الجهــات 
التعــاون؛ لتحقيــق كل ما يخــدم بيئة االقتصاد 

واألعمال واالستثمار، ويعزز من تنافسيتها.

عينت ســوليدرتي البحرين جالل عاقلة مديرا لقســم التحول الرقمي. 
وقالــت الشــركة يؤكــد هــذا التعيين على رؤيتهــا ألهمية إســتراتيجية 
التحــول الرقمــي واالرتقــاء بمســتويات الخدمــات التأمينيــة. وتشــهد 
ســوليدرتي البحريــن نقلة نوعية من التطــورات والتغيرات التي تركز 

على توفير نقاط تواصل رقمية للعمالء. 

وهنّأ الرئيس التنفيذي للمجموعة 
علــى  عاقلــة  بسيســو  أشــرف 
“يجــب  وقــال  الجديــد،  منصبــه 
أن يطبــق عصــر التحــول الرقمــي 
مضيفــا  التأميــن”،  قطــاع  فــي 
جريئــة  خطــوات  اتخــاذ  “أن 
كاالســتثمار بالتحــول الرقمــي أمر 
ليــس بالغريــب على ســوليدرتي”. 
ومــن ناحيــة أخــرى، قــال الرئيس 
محمــد  جــواد  للشــركة  التنفيــذي 
التكنولوجيــا  بأهميــة  “نؤمــن 
ترقيــة  علــى  وأثرهــا  الرقميــة، 

تجربة عمائنا.
ســيدعم  عاقلــة  أن  نــرى  كمــا   
تطبيــق  فــي  المســتمرة  جهودنــا 

إستراتيجية التحول الرقمي”. 
وشــكر  بالتعييــن  عاقلــة  ورحــب 
أن  “يســعدني  وقــال  اإلدارة، 
وأتطلــع  الرقمــي،  للتحــول  أقــود 
رؤيــة  مــن  جــزء  تحقيــق  إلــى 
ســوليدرتي المستقبلية، وسأعمل 
علــى توظيــف الرقمنــة بالتعــاون 
مــع كافــة أقســام الشــركة”.  انضم 
عاقلــة إلــى ســوليدرتي فــي العام 

قســم  يتــرأس  وكان   ،2008
العاقــات العامــة والتســويق منــذ 
 CIM العام 2010، ويحمل شــهادة
البريطانــي،  التســويق  مــن معهــد 
فــي  البكالوريــوس  وشــهادة 
األعمــال الماليــة والمصرفيــة مــن 

جامعة البحرين.

سمير ناس
جالل عاقلة

تأكيًدا لرؤية االرتقاء بمستوى الخدمات التأمينيةإثــر تشــرف ســمير نــاس ونائبيــه بلقاء ســمو ولــي العهد

عاقلة مديًرا للتحول الرقمي بـ “سوليدرتي”دور أكثر حيوية لـ “الغرفة” بالقرار االقتصادي
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حقق بنك البحرين والكويت ربحا صافيا منسوبا لمساهمي البنك بلغ 67.1 مليون دينار، أي بنمو بلغ 14.41 % للسنة المنتهية في 31 
ديســمبر 2018 مقارنة بالعام 2017 إذ حقق 58.7 مليون دينار. وعالوة على ذلك، حقق البنك خالل الســنة ربحًا تشــغيليا )باســتثناء 
صافي المخصصات والضريبة( بلغ 103.5 مليون دينار، مقابل 89.1 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 16.2 %. وحقق 
البنك إيرادا تشغيليا مقداره 161.2 مليون دينار، مقابل 143.1 مليون دينار في العام الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 12.7 % مقارنة 

بالسنة السابقة. بلغ العائد األساسي للسهم 56 فلسا مقابل 48 فلسا في العام السابق.

وبلغ إجمالي األصول 3581.7 مليون دينار 
فــي نهايــة ديســمبر 2018، مقابــل 3763.1 

مليون دينار بنهاية السنة المالية 2017. 
فــي  والســلف  القــروض  صافــي  واســتمر 
النمو، محققا زيادة طفيفة نســبتها 1.8 %، 
ليبلــغ 1772.5 مليون دينار، مقابل 1740.7 

مليون دينار بنهاية ديسمبر 2017. 
الماليــة  األوراق  محفظــة  نمــت  كمــا 
 800.3 لتبلــغ   % 6.8 بنســبة  االســتثمارية 
مليــون دينــار، مقابــل 749.0 مليــون دينــار 

بنهاية ديسمبر 2017. 
 2374.5 العمــاء  ودائــع  محفظــة  وبلغــت 
مليــون دينار، مقابــل 2623.6 مليون دينار، 
فيمــا بلغت نســبة القــروض لودائــع العماء 
 % 66.3 74.6 %، مقابــل  نســبة  مســتوى 

بنهاية 2017.
 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين )باستثناء 
مليــون   497.7 المســيطرة(  غيــر  الحقــوق 
دينار في نهاية 2018، مقابل 498.6 مليون 

دينار بنهاية 2017.

 الهوامش الربحية نتيجة ارتفاع 
معدالت الفائدة 

ويعــود ارتفــاع صافــي األربــاح فــي 2018 
مقارنــة بالعــام الســابق بشــكل جزئــي إلــى 
نتيجــة  الربحيــة؛  هوامــش  فــي  التحســن 
ارتفــاع معــدالت الفائــدة العالميــة، إضافــة 
إلــى النمــو فــي أصــول محفظــة الخدمــات 
المصرفية لألفراد بنسبة 9.1 % لتصل إلى 
681.0 مليــون دينــار )624.3 مليــون دينــار 
فــي 2017( ليزيــد ذلك من األربــاح الناتجة 
مــن هــذه المحفظــة بنســبة 33.5 % لتصل 
إلــى 30.1 مليون دينــار )22.5 مليون دينار 

في 2017(. 
وارتفــع صافــي دخــل الفوائــد بنســبة 20.9 
%، مدفوعــا بالنمــو فــي محافــظ القــروض 
الربحيــة.  هوامــش  وارتفــاع  واالســتثمار 
كذلك ارتفعت الرســوم واإليرادات األخرى 
بنســبة 1.0 %؛ نتيجــة للتحســن فــي العائد 

من محفظة حقوق الملكية.
 وتــم زيــادة صافــي متطلبــات مخصصــات 
االضمحال ليبلغ 35.4 مليون دينار للســنة 
المالية 2018 )مقابل 29.0 مليون دينار في 
2017(؛ لتلبية متطلبات الخسائر االئتمانية 
المســتقبلية بحســب المعيار الدولي إلعداد 
مــع  وتماشــيا   ،IFRS 9 الماليــة  التقاريــر 
يتعلــق  فيمــا  للبنــك  المتحفظــة  السياســة 

بمخصصات االضمحال. 
التشــغيلية  المصروفــات  ارتفعــت  كذلــك 
57.7 مليــون دينــار  لتبلــغ   % 6.9 بنســبة  
مقابل 54.0 مليون دينار خال العام السابق 
المــوارد  فــي  االســتثمار  نتيجــة الســتمرار 

البشرية والبنى التحتية والعمليات. 
ومــع ذلــك، تحســنت نســبة التكاليــف إلــى 
 % 35.8 لتبلــغ  جــدا  بشــكل جيــد  الدخــل 
)مقابــل 37.8 % فــي العــام الســابق(، ممــا 
يؤكــد مقــدرة البنــك علــى تنميــة اإليرادات 
والحكمــة فــي ضبــط تكاليف التشــغيل في 

آن واحد. 

 47.4 مليون دينار الدخل الشامل

وبلغ الدخل الشــامل المنســوب لماك البنك 
فــي 2018 مبلــغ 47.4 مليون دينــار، مقابل 
الســابق.  العــام  خــال  دينــار  مليــون   65
وبالرغــم من الزخم الذي شــهدته األنشــطة 
التشــغيلية، والــذي أدى إلــى ارتفاع صافي 
األربــاح، إال أن الدخــل الشــامل اآلخــر تأثــر 
ســلبا بالتقلبات التي شــهدتها أسواق المال، 
والتي أدت إلى خســائر غير محققة نتيجة 
إعــادة تقييــم األوراق الماليــة االســتثمارية 

وتعديات تحويل العمات األجنبية.
ربــح صافــي  مــن تحقيــق  البنــك   وتمكــن 
منســوب لمــاك البنــك خــال الربــع األخيــر 
2018 بلــغ 18.7 مليــون دينــار، مقابل 13.8 
مليــون دينار خال الربــع األخير 2017، أي 

بزيادة نسبتها 35.4 %. 
كمــا حقــق البنــك ربحا تشــغيليا )باســتثناء 
صافي المخصصات والضريبة( خال الربع 
األخيــر مــن الســنة بلــغ 27.9 مليــون دينار، 

مقابل 21.1 مليون دينار في الفترة نفســها 
2017، أي بزيادة نسبتها 32.2 %. 

وحقق البنك إيرادا تشغيليا بلغ 42.2 مليون 
مقابــل   ،2018 األخيــر  الربــع  خــال  دينــار 
35.5 مليــون دينــار الربــع األخيــر2017، أي 

بزيادة نسبتها 18.9 %. 
وبلــغ العائــد األســاس للســهم خــال الربــع 
 10 مقابــل  فلــس،   14 الســنة  مــن  األخيــر 

فلوس عن الفترة نفسها 2017.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي 
األربــاح خــال الربــع األخيــر 2018 مقارنــة 
بالفتــرة المماثلــة 2017، إلــى النمــو الجيــد 
فــي صافــي دخل الفوائــد بنســبة 28.2 %؛ 
نتيجة للتحسن في هوامش الربح مدفوعا 
العالميــة،  الفائــدة  باالرتفــاع فــي معــدالت 
العموميــة  للميزانيــة  الحصيفــة  واإلدارة 
للبنــك، واســتثمار مــوارد البنــك فــي أصول 
واألدوات  كالقــروض  أعلــى  ربحيــة  ذات 

المالية االستثمارية.

توزيع أرباح  نقدية بنسبة 40 %

وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح  نقدية 
 40 تعــادل  المــال  مــن رأس   % 40 بواقــع 
فلسا للســهم الواحد للمساهمين المسجلين 
لــدى البنك بتاريخ الجمعيــة العامة العادية 
شــريطة الحصول على الموافقات الرقابية 

وموافقة الجمعية العامة العادية.
وقال رئيس مجلس اإلدارة مراد علي مراد 
“بالرغــم مــن تحديــات الســوق الصعبــة في 
البحريــن والمنطقــة عمومــا، اســتمر البنــك 

في تحقيق أرباح قياسية. 
واختتم البنك دورته اإلستراتيجية للثاثة 
والتــي   ،)2016-2018( الماضيــة  األعــوام 
كانت من الدورات اإلســتراتيجية الناجحة 
األهــداف  معظــم  حقــق  حيــث  للبنــك، 

المرجوة.
خطتــه  إعــداد  مــن  البنــك  وانتهــى   
الثاثــة  لألعــوام  الجديــدة  اإلســتراتيجية 
المكاتــب  أحــد  مــع  بالتعــاون  المقبلــة 
وعلــى  المختصــة.  العالميــة  االستشــارية 

دوره  البنــك  واصــل  االجتماعــي،  الصعيــد 
بوصفــه إحدى المؤسســات الرائدة في هذا 
البنــك علــى عاتقــه  المجــال، حيــث يأخــذ 

االهتمام بالمجتمعات التي يتواجد بها.
 وقــد أعــرب المجلــس عــن خالــص لشــكره 
المســتمر  دعمهــم  علــى  البنــك  لمســاهمي 
ووالئهــم،  ثقتهــم  علــى  الكــرام  وللعمــاء 
ولجميــع موظفي المجموعة على جهودهم 

وتفانيهم في أداء أعمالهم خال العام”.
 مــن جهتــه، قــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك 
العــام  البنــك خــال  ريــاض ســاتر “واصــل 
2018 تحقيــق أربــاح قياســية بنســبة نمــو 

.% 14.4
البحريــن  بنــك  ركــز   2018 العــام   وخــال 
والكويت جهوده على خدمة عمائه بشكل 
أفضــل وتعزيــز حصته الســوقية من خال 
طــرح البنــك لمنتجــات وخدمــات مبتكــرة 
خصوصــا BBK Lite، والــذي يقدم خدمات 

خاصة بالعمالة الوافدة.
الخدمــات  بطــرح  البنــك  قــام  كذلــك   
المصرفيــة الخاصــة وإدارة األصــول تحت 
عــن  والتــي تختلــف   ،BBK Prive مســمى 
الخدمــات المصرفيــة االعتيادية وذلك من 
خــال االهتمام بشــرائح المجتمــع واألفراد 
الذيــن يرغبون في الحصــول على خدمات 
مصرفية متكاملة ومتميزة إلدارة األصول، 
إلــى  إضافــة  االســتثمارية،  والمنتجــات 

الخدمات المصرفية األخرى.

تطوير خدمة الزبائن

عــاوة على ذلك، اســتمرت الشــركة التابعة 
للبنــك بالكامــل كريــدي مكــس باســتخدام 

خدمــة  لتطويــر  الحديثــة  التكنولوجيــا 
الزبائن، وعلى ســبيل المثال اســتخدام رمز 
لقبــول  QR code؛  الســريعة  االســتجابة 
البطاقــات االئتمانيــة، وطرح خدمة “ثمين” 
للزبائــن األوفياء للشــركة، والتي يحصلون 
مــن خالهــا علــى نقــاط عنــد اســتخدامهم 
يمكــن  والتــي  االئتمانيــة،  البطاقــات 
اســتبدالها بالعديــد مــن الخيــارات كالســفر، 
اإلقامــة فــي الفنــادق أو التســوق. كمــا أن 
هنالــك خدمــة مبتكرة أخــرى، وهي إطاق 
أول شــركة فــي المملكــة إلدارة المطالبــات، 
وهــي شــركة زميلــة للشــركة التابعــة للبنك 

بالكامل إنفيتا”.
إضافــة إلــى ما تقــدم، وفي االجتمــاع ذاته 
النتائــج  اإلدارة  مجلــس  فيــه  أقــر  الــذي 
أعمالــه  جــدول  المجلــس  ناقــش  الماليــة، 
الــذي ضم عددا من المواضيع، منها مقترح 
للعــام  اإلعانــات  وميزانيــة  التوزيعــات 

الجاري.
 كمــا صــادق المجلــس علــى موافقتــه علــى 
دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية 
اإلدارة  مــع  المجلــس  وتــدارس  لانعقــاد. 
وضــع الســيولة لــدى البنــك وراجــع التقرير 
كمــا  االســتثمار.  لمحفظــة  ســنوي  النصــف 
صــادق المجلــس علــى خطــة عمــل اإلدارة 
لمعالجــة ماحظات تقريــر تفتيش مصرف 
البحريــن المركــزي. كذلــك ناقــش المجلــس 
التقرير الســنوي لنشــاط البنك في مكافحة 

غسيل األموال للعام 2018.

المنامة - البحرين والكويت

أربــاح “البحـرين والكــويت” 2018
المــال أســواق  بتقلبــات  ســلًبا  الشــامل  الدخــل  وتأثــر   ...%  14.41 بلــغ   بنمــو 

تدشين شركة  “إنفستكورب الهند”
دوالر ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  450 ــة  ــ ــم ــ ــي ــ ــق ــ ب أصـــــــــــوال  تــــــديــــــر 

افتتح إنفســتكورب مكتبه في مدينة مومباي الهندية، وإطالق أعمال شــركة “انفســتكورب 
الهنــد” التــي تديــر أصــوال تبلغ قيمتها ما يقــارب 450 مليون دوالر بدعــم فريق عمل يضم 21 
خبيرا استثماريا. وحضر االفتتاح رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي محمد العارضي بمشاركة 
كل من ديباك باريك أحد أعضاء المجلس االستشــاري الدولي لـ “إنفســتكورب”، والرئيســين 

التنفيذيين المشاركين لـ “إنفستكورب” ريشي كابور، وحازم بن قاسم.

ويأتي تدشين افتتاح المكتب في الهند، الذي 
يعد ثامن مكاتب إنفستكورب عالميا والثاني 
في الســوق اآلســيوية بعد سنغافورة، تماشيا 
العالميــة  والتنويــع  النمــو  أهــداف خطــة  مــع 
التــي ينتهجها إنفســتكورب. وجــاء بعد إتمام 
صفقــة اســتحواذ إنفســتكورب علــى وحدتي 
شركات الملكية الخاصة وإدارة االستثمارات 

العقارية التابعة إلحدى الشركات في الهند.
و ال العارضي “ُيعد االقتصاد الهندي األســرع 
نموا في األســواق الناشــئة، ويســرنا أن نكون 
االزدهــار  ومســيرة  الزخــم  هــذا  مــن  جــزءا 
فــي الهنــد. ويمّثــل انطــاق أعمالنــا فــي الهند 

إنجــازا آخــر ُيضاف إلى ســّجلنا، كما يتماشــى 
مــع خطتنــا العالميــة للنمــو الرامية إلــى زيادة 
حجم أصولنا الُمدارة خال السنوات المقبلة. 
يســّرني الترحيــب بزمائــي فــي فريــق العمل 
ســيلتحقون  ممــن  موظفــا   21 يضــم  الــذي 
بمكتبنــا فــي الهنــد. كمــا أرحــب بمســتثمرينا 
الــذي ســيكونون جــزءًا مــن منصتنــا  الجــدد 
الشــكر  توجيــه  وأود  العالميــة.  االســتثمارية 
إلــى ديبــاك باريــك على نصائحه االستشــارية 
هــذا  تحقيــق  فــي  ســاهمت  التــي  الفعالــة 

اإلنجاز”.
المشــارك  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  بــدوره، 

“أصبــح  كابــور  ريشــي  “إنفســتكورب”،  لـــ 
إنفســتكورب اليــوم مســاهما فاعــا فــي دعم 
مسيرة النمو واالزدهار بالسوق الهندية، التي 
تســجل معدالت قوية في االستهاك، وتشهد 
والشــابة،  المتوســطة  الطبقــة  فــي  توســعا 
إضافة إلى اعتماد حكومتها لسياسات داعمة 

لاســتقرار وتنفيــذ سلســلة مــن اإلصاحــات 
االقتصاديــة، وغير ذلك من العوامل المحّفزة 
األخــرى التي جعلت مــن الهند خيارنا المثالي 
ونحــن  آســيا.  فــي  الثانــي  مكتبنــا  الفتتــاح 
متفائلون بشأن إمكانات نمو أعمالنا ورؤوس 

أموالنا هناك”.

الحضور في االحتفال بتدشين “إنفستكورب الهند”

المنامة - إنفستكورب

الجفير - جمعية المهندسين

تحت رعاية وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة ينطلق اليوم 
الثالثــاء 19 فبرايــر الجــاري مؤتمــر ومعــرض الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
مواجهــة  فــي  التعــاون  مجلــس  دول  وقــدرات  شــعار”التحوالت  تحــت 

المتغيرات الصناعية”، في فندق الخليج.

والمعــرض  المؤتمــر  هــذا  ويأتــي   
للمــرة  الــذي ينطلــق  لــه  المصاحــب 
انعكاســا  البحريــن  فــي  األولــى 
جانــب  مــن  المتزايــد  لاهتمــام 
القــرار  وصنــاع  الحكومــات 
الصناعــة  بقطــاع  يتعلــق  فيمــا 
فــإن  لــذا  الرقميــة،  والتكنولوجيــا 
البحرينيــة،  المهندســين  جمعيــة 
وهــي الجهــة المنظمــة بالتعــاون مع 
هيئــة النفــط والغــاز حرصــت علــى 
خالهــا  مــن  تجــذب  منصــة  خلــق 
كافــة المهتميــن بهذا القطــاع وذوي 
واحــد؛  ســقف  تحــت  االختصــاص 
بهــدف تبادل المعلومــات والخبرات 
وأبــرز مــا توصــل إليــه العالــم بهــذا 

الجانب.
مــن  أكثــر  المؤتمــر  فــي  وسيشــارك 
300 خبيــر ومختــص مــن مختلــف 

الــدول  عــدد  بلــغ  إذ  العالــم،  دول 
دولــة،   15 نحــو  فيــه  المشــاركة 
وســتتم مناقشــة مــا يقــارب الـــ 40 
ورقــة بحثية متخصصة في الثورة 
وســيخاطب  الرابعــة.  الصناعيــة 
رئيســا  متحدثــا   11 المؤتمــر 
أساســيين،  محوريــن  ســيتداولون 
وهما: بيئة استخدام الصناعات إلى 
جانــب اســتخدام الــذكاء الصناعي، 
وتأثيــر الثورة الصناعية على بعض 
الصناعــات التي تؤثــر في االقتصاد 

البحريني. 

ويركز المؤتمر على 5 صناعات  «
رئيسة، وهي: صناعة النفط 

والغاز، صناعة الهندسة، 
صناعة المعادن، الخدمات 

اللوجستية، وصناعة األلمنيوم 
والحديد.

انطالق “الثورة الصناعية الرابعة” اليوم

أصــدر محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي رشــيد المعــراج ترخيًصا لوســيط 
تأمين، في حين ألغى ترخيًصا لشركة أخرى. 

وأظهرت أحدث بيانات رسمية نشرت 
لشــركة  ترخيًصــا  منــح  المحافــظ  أن 
كليــك للتأمين كوســطاء تأمين للعمل 
المحافــظ  ومنــح  المحليــة.  بالســوق 
الترخيص للشركة، وذلك بعد اإلطاع 
علــى قانون مصرف البحرين المركزي 
والمؤسســات المالية، الصادر بالقانون 
وتعدياتــه،   2006 لســنة   )64( رقــم 

وبنــاء على توصية لجنــة التراخيص، 
وســيتم العمــل بهذا القــرار اعتباًرا من 

تاريخ صدوره.
وعلى صعيد ذي صلة، أصدر المحافظ 
الممنــوح  الترخيــص  بإلغــاء  قــراًرا 
لشــركة اتحاد الخليــج للتأمين وإدارة 
األخطار )مقفلة( معفاة، وذلك لتوقفها 
عن مزاولة النشــاط المرخص به بقرار 

العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  مــن 
للشركة بتاريخ 2 مارس 2017.

للتأميــن  الخليــج  “اتحــاد  وتأسســت 
يوليــو   7 بتاريــخ  األخطــار”  وإدارة 
1996، وتعمــل في مجال بيع وشــراء 
وســندات(  )أســهم  الماليــة  األوراق 
مــال  بــرأس  فقــط،  الشــركة  لحســاب 
1.131 مليــون دينــار، موزعــة مــا بيــن 
استثمار محلي ب 995.25 ألف دينار، 
و135.75 ألف دينار استثمار خليجي.

شــاركت شــركة البحريــن لالســتثمار العقــاري “إدامــة”، فــي قمــة معهد ميلكــن لمنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال افريقيا 2019، والتي ُأقيمت بتاريخ 12 و13 فبراير الجاري 

في مدينة أبوظبي.

 وشــهد اليــوم الثانــي مــن القمة، مشــاركة 
أميــن  إدامــة،  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
ناقشــت  حواريــة  جلســة  فــي  العريــض، 
التوجهــات الناشــئة التــي تشــكل القطــاع 
العقــاري اليــوم. وتطــرق العريــض لقــدرة 
الشــركات علــى المحافظــة علــى مرونتهــا 
لمواجهــة االتجــاه الهبوطــي الذي يشــهده 

والناتــج  الحيــوي،  القطــاع  بهــذا  العالــم 
عــن العديــد مــن العوامــل المؤثــرة، مثــل: 
السياســية  الجغرافيــة  الشــكوك  تنامــي 

واالضطرابات التكنولوجية.
وقــال العريــض: “تتماشــى مشــاريع إدامة 
فــي  ُتســاهم  الســوق، كونهــا  مــع مطالــب 
تطويــر محفظــة تضــم عناصر مســتدامة، 

عــاوة علــى خلــق وجهات غنيــة وخبرات 
ثرّيــة مــن أجــل تحســين المجتمــع بأكمله، 
مع وضع السكان المحليين والسياح بعين 
مــن  نعــزز  ألن  “نتطلــع  االعتبار”وأضــاف 
مكانــة البحريــن وذلــك عــن طريــق زيــادة 
مساهمة القطاع العقاري في تنويع مصادر 
الدخل لاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع 
الرؤيــة االقتصاديــة 2030. وتهدف جميع 
مشــاريعنا للحفاظ على مســاحات متمدنة 
في المملكة وقيادة الســياحة المســتدامة، 

كونها مستقبل صناعة العقارات ككل”.

مشاريع “إدامة” تتماشى مع مطالب السوق“المركزي” يمنح ترخيًصا لشركة تأمين ويلغي آخر
المنامة - شركة ادامة المحرر االقتصادي

رياض ساترمراد علي مراد

67.1
مليــون دينار
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رقم السجل رقم: 87199-5

رقم السجل رقم: 88593-2

13/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 19208( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

17/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 21048( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه 
اعت���راض قانون���ي التق���دم إل���ى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نسرين وليد محمد بيطار

االسم التجاري الحالي: مستر كار موتور
االسم التجاري المطلوب: انستا موتورز

االنشطة التجارية المطلوبة: تجارة/بيع المركبات ذات المحركات

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه 
اعت���راض قانون���ي التق���دم إل���ى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سماح محمد صالح السنباني

االسم التجاري الحالي: إتقان للمقاوالت االنشائية
االسم التجاري الجديد: تقنين العقارية

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة يونايتد ستيل تريدينغ أند ماركتينغ ذ.م.م

سجل تجاري رقم 59563

إعالن بحل وتصفية شركة
مقهى دار الحجر ش.ش.و

سجل تجاري رقم 1-126929

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة سلوناس للتجارة ش.ش.و لمالكتها سلوناس بنت حسين الجفري 
سجل تجاري رقم 119226

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ديجيتونز ميديا ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-120451

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة واحة األعمال للوساطة ش.ش.و لمالكها السيد مجدي عبدالحميد ياسين

سجل تجاري رقم 104198

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة يونايتد س���تيل تريدين���غ أن���د ماركتينغ ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم 59563، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ 

  KAIKAMTHODI AHAMED MOHAMED مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
KAIKAMTHODI AHAMED MOHAMED  :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 33600506 )973+(

بناء على قرار المالك لش���ركة مقهى دار الحجر ش.ش.و المس���جلة على القيد رقم 
126929-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/ علي ابراهيم جعفر مهدي 

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 33330447 )973+(
FATIMAFADAK@HOTMAIL.COM

بن���اء على قرار المالك لش���ركة س���لوناس للتجارة ش.ش.و لمالكتها س���لوناس بنت 
حس���ين الجف���ري  المس���جلة عل���ى القي���د رق���م 119226، بتصفية الش���ركة اختياريا 

وتعيين نفسه السيد/ سلوناس بنت حسين بن اسحاق الجفري مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 34249437 )973+(
salunas.co@gmail.com

بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء ف���ي ش���ركة ديجيتون���ز ميدي���ا ذ.م.م المس���جلة بموجب 
القي���د رقم 120451-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/ نس���رين محمد 

عبدالحميد عبدالرحمن مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 33008782 )973+(
mj.group.bh@gmail.com

بن���اء عل���ى ق���رار  المال���ك في ش���ركة واح���ة األعم���ال للوس���اطة ش.ش.و لمالكها 
السيد مجدي عبدالحميد ياسين المسجلة بموجب القيد رقم 104198، بتصفية 
الش���ركة اختياريا وتعيين السيد/ حسين عبدالنبي حسن عيسى الشعلة مصفية 

للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من 
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني 
الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: حسين عبدالنبي حسن عيسى الشعلة

رقم الموبايل: 37200300 )973+(

القيد: 117106  -  تاريخ: 17/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )00( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك شركة األفق إلعادة التدوير ش.ش.و لمالكها محمد 
عبدالنعيم محمد عبدالرحيم المس���جلة بموج���ب القيد رقم 117106 
طالب���ا تحوي���ل الش���كل القانوني للش���ركة المذك���ورة إلى ش���ركة ذات 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره 30٫000 دينار، بين كل من:
1. محمد عبدالنعيم محمد عبدالرحيم

2. سيد نور الحسن
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-20996( اعالن رقم

تنازل  - عن المحل التجاري

17/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-22856( اعالن رقم
تنازل أوبيع  - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا ورثة فاطمة علي حس���ن الم���وءذن بطل���ب تحويل المح���ل التجاري 
التال���ي: ال���ى عب���دهللا عيس���ى ابراهيم عيس���ى  فعل���ى كل من لدي���ه أي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إل���ى اإلدارة المذكورة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تق���دم إلينا المعلن أدناه: صالح أحمد جاس���م نائم بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيد/ عبدهللا أحمد جاسم منصور نايم الحايكي فعلى كل من لديه 
أي اعت���راض قانون���ي التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمس���ة عش���ر يوما من 

تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
3-14939

االسم التجاري
مؤسسة المآذنة الكهربائية

رقم القيد
34388-1

االسم التجاري
مؤسسة بنغازي للمقاوالت

17/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -22241( اعالن رقم
معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فيصل محمد صابر انصاري

االسم التجاري الحالي: طيبة السعودية لمقاوالت التنظيفات
االسم التجاري الجديد: فرايزون جلوبال للتجارة

قيد رقم: 77575-4

القيد: 3-119290 - التاريخ: 16/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )118815( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع 3 لشركةكوراتو للخدمات العامة - شركة 

تضامن بحرينية ألصحابها معاذ صالح وشريكه
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
ش���ركةكوراتو للخدمات العامة - ش���ركة تضامن بحريني���ة ألصحابها معاذ صالح 
وش���ريكه  المس���جلة بموجب القيد رقم 119290، طالبين تغيير االس���م التجاري 

للفرع 3 من
كوراتو للخضروات والفواكه

Curato Vegetables and Fruits
الى: سوبرماركت كوراتو - تضامن بحرينية

Curato Supermarket - Bahraini Partnership
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

2019/2/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تقدم إلى إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة قافلة الموس���ى 
لزي���ارات الديني���ة لمالكته���ا كوثر الس���يد عدنان س���لمان محمد س���الم والمس���جلة 
بموجب القيد رقم 111427 بطلب تحويلها إلى ش���ركة تضامن براس���مال وقدره 
20000 عش���رون ألف دينار بحريني وذلك إلدخال الس���يد فيصل حس���ن عبدهللا 

علي كشريك معها في السجل.
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

12/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -16510( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا ورثة الس���يدة نس���يمة حاجي عل���ي خان باب���ا بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ موسى نجف ملك اكبر

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 17675-1

االسم التجاري: مجوهرات السعادة

نوع النشاط: بيع/ تجارة المجوهرات واألصناف المتصلة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 - 21776( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مريم عبدالرحمن عبدهللا حسين المنصوري

االسم التجاري الحالي: غورميه فانيل لألغذية
االسم التجاري: جومون لالغذية

رقم القيد: 1-116971

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-22217( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا حس���ين محمد علي حس���ين الم���رزوق بطلب تحوي���ل المحل التجاري 
التال���ي: ال���ى الس���يد باقر مهدي محس���ن فض���ل فعل���ى كل من لدي���ه أي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إل���ى اإلدارة المذكورة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
6-25234

االسم التجاري
فينسيا موتورز
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السعودية دعمت اليمن 
بأكثر من 13 مليار دوالر

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية 
في اليمن العقيد تركي المالكي، أمس االثنين، 

خالل المؤتمر الصحافي األسبوعي من 
الرياض، إن السعودية قدمت أكثر من 13 
مليار دوالر لدعم اليمن منذ العام 2014، 

مؤكدا أن التحالف يواصل عمليات اإلغاثة 
لدعم الشعب اليمني. وأكد أن التحالف 

يتعاون مع األمم المتحدة والوكاالت الدولية 
لدعم الشعب اليمني، مشددا على أن جهود 
التحالف متواصلة ضد القاعدة وميليشيات 

الحوثي على حد سواء. وأشار المالكي إلى أن 
تحالف دعم الشرعية واصل توفير كل الدعم 
إلنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن، في 

حين تواصل الميليشيات إطالق الصواريخ 
الباليستية وزرع األلغام البرية والبحرية.

إســام أباد تمنــح األمير محمد بن ســلمان أرفع وســام مدني

السعودية وباكستان.. تقارب متين يزيد عزلة إيران

وضعت زيارة ولي العهد الســعودي األمير محمد بن ســلمان إلى باكســتان، أســس مرحلة جديدة في العالقات بين البلدين في مختلف المجاالت، وقدمت دعًما 
سياسًيا كبيًرا إلسالم أباد في مواجهة الجارة إيران المثيرة للتوتر.

لجولــة  كبدايــة  تأتــي  التــي  الزيــارة 
آسيوية لولي العهد السعودي، وضعت 
يتعلــق  فيمــا  الحــروف  علــى  النقــاط 
كال  يحتلهــا  التــي  الكبيــرة  بالمكانــة 
البلديــن عند اآلخر، بدًءا من اســتقبال 
الكبيــر  الســعودي  للضيــف  اســتثنائي 
إلى توقيــع اتفاقات تتخطى 20 مليار 
دوالر لمســاعدة االقتصاد الباكستاني، 
التفاهــم  مذكــرات  مــن  عــدد  مــع 
لتعزيــز التعــاون فــي شــتى المجــاالت 

االقتصادية والعسكرية واإلنسانية.
التحالــف  مــن  الزيــارة  عــززت  كمــا 
أبــاد  وإســالم  الريــاض  بيــن  القائــم 
علــى المســتوى الدولــي، فــي مواجهــة 
التهديــدات المشــتركة التــي أصبحــت 
فبحســب  لهــا.  ــا  عنواًنــا طبيعيًّ إيــران 
العربــي  للمركــز  التنفيــذي  المديــر 
للبحــوث والدراســات هانــي ســليمان، 
طهــران  تتبعهــا  التــي  السياســة  فــإن 
مــع  الخالفــات  تعظيــم  علــى  “تعمــل 
الــدول المجــارة كونهــا سياســة تعتمد 
علــى التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

في الدول”.
ويقول ســليمان لـ”ســكاي نيوز عربية”: 
“إيران تمثل مشــكلة كبيرة لباكســتان، 
فهــي تحــاول دعــم جماعــات طائفيــة 
مســتغلة التبعيــة المذهبيــة مــن أجــل 
الباكســتانية  الشــؤون  فــي  التدخــل 
ومحاولة التأثير في القرار السياسي”.

وتشــهد العالقــة بين إيران وباكســتان 
توتــًرا كبيــًرا في الوقــت الراهن، وصل 
إلــى حــد إصــدار طهــران تهديــًدا إلــى 
إســالم أبــاد بأنهــا ســتدفع ثمًنــا غالًيــا 
جــراء تــورط جماعــة بلوشــية إيرانية 
في هجوم األسبوع الماضي استهدف 
وهــو  الثــوري،  الحــرس  مــن  عناصــر 
مــا اعتبــره ســليمان نوًعــا مــن التهــور 
فــي إطــالق االتهامــات وخلــق توتــًرا 
ال داعــي لــه مــع دولــة كبيــرة تشــاطر 
إيران الحــدود ولها ذات المصلحة في 

االستقرار واألمن.

التوجــه  يعــد  األجــواء،  هــذه  ووســط 
“تحــرًكا  باكســتان  لدعــم  الســعودي 
الجبهــة  توحيــد  اتجــاه  فــي  ــا  ذكيًّ
الدوليــة لمواجهة السياســات اإليرانية 
المســتفزة والقائمــة علــى خلــق التوتر 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  والتدخــل 
وضــع  أن  ســليمان  للدول”.ويعتبــر 
خطــوط فاصلــة بيــن إيــران وجيرانها 
لنظــام  العزلــة  مــن  مزيــد  فــي  يســهم 
الماللــي، ويضعف موقفه في مواجهة 
حشــد دولــي لديــه العزيمــة أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى على وقف ســلوكيات 

طهران المزعزعة لالستقرار.
التــي  الــدول  فــي طليعــة  وباكســتان 
اإلســالمي  التحالــف  فــي  شــاركت 
فــي  أعلــن  الــذي  اإلرهــاب  لمواجهــة 
الرياض في 15 ديســمبر 2015 بقيادة 
المملكــة العربية الســعودية، كما تدعم 
إســالم أباد تحالف دعم الشــرعية في 
اليمن من أجل دحر انقالب ميليشيات 

الحوثي اإليرانية.

نيشان باكستان

قلــد الرئيس الباكســتاني عارف علوي، 
الســعودي  العهــد  أمــس االثنيــن، ولــي 
األمير محمد بن ســلمان وســام “نيشان 
باكستان” أرفع وسام مدني باكستاني.
وجرت المراسم في القصر الرئاسي في 
العاصمــة الباكســتانية بحضــور رئيــس 
الــوزراء  وكبــار  خــان  عمــران  الــوزراء 
وقادة الجيش ولفيف من السياســيين 

وأعضاء السلك الدبلوماسي.
مقــر  الســعودي  العهــد  ولــي  ووصــل 
القصر الرئاسي على متن عربة حصان 
يحيــط بهــا الخيالة والحرس الرئاســي 
الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس  برفقــة 
عمــران خــان، فيما قدم أفــراد من فرق 
الفنــون الشــعبية مــن مختلــف األقاليم 
الباكســتانية لوحــات فنيــة تراثيــة مــن 
الرقــص الشــعبي، وكان فــي اســتقبال 
ولي العهد لدى وصوله القصر الرئاسي 
الرئيس عارف علوي وكبار المسؤولين 

السياسيين والعسكريين.

إيران مالذ لإلرهابيين

قــال وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة 
الســعودي عــادل الجبيــر إن إيران مالذ 
لإلرهابييــن وآخــر الدول التي يمكن أن 

تتهم اآلخرين باإلرهاب. 

وأعرب الوزير السعودي خالل  «
مؤتمر صحافي مشترك مع 
وزير الخارجية الباكستاني 

شاه محمود قريشي في 
إسالم آباد أمس، عن استغرابه 

من توجيه إيران االتهام إلى 
باكستان بالضلوع في الهجوم 
الذي استهدف الحرس الثوري 

اإليراني في مدينة زاهدان 
اإليرانية مؤخرا. وأضاف 

الجبير “مثل هذه االتهامات غير 
مستغربة من جانب إيران التي 

طالما حرضت على اإلرهاب 
وتمارسه في الدول األخرى 
مثل اليمن وسوريا وتؤوي 

إرهابيي تنظيم القاعدة على 
أراضيها”.

عواصم ـ وكاالت

الرياض - العربية نت

األمير محمد بن سلمان حظى باستقبال استثنائي في باكستان

بيونغ يانغ - وكاالتالجزائر - وكاالتواشنطن ـ وكاالت

كشــف مكتــب التحقيقات الفيدرالي عــن محاولة عزل الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب عــام 2017، وبــدأت القضيــة تأخــذ أبعــاًدا داخــل أميــركا بعــد إعــالن 

الكونغرس أنه سيفتح تحقيًقا بشأنها.

واعتــرف الرئيــس الســابق لــــ FBI آنــدرو 
 MINUTES 60 مكايب للبرنامج الشــهير
أن وزارة العــدل األميركيــة ســعت عبــر 
ثانــي أكبــر رجل فيهــا “رود روزنســتاين” 
عــام 2017 إلــى عــزل الرئيــس األميركي 
التعديــل  مســتخدًما  ترامــب،  دونالــد 
الدســتوري رقــم 25 الــذي يجيــز لنائــب 
الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعالن 

عدم كفاءة “الرئيس” لتولي مهامه.
التعديــل  مناقشــة  إن  مكايــب  وقــال 

عنهــا  رود  ســألني  حيــن  “بــدأت   25
أن  ســبيل  فــي  فيهــا  وناقشــني 
الذيــن  الــوزراء  أعــداد  فــي  نفكــر 

تفعيلهــا”.  ســيدعمون 
تحــرك  أن  وأضــاف 
العــدل  وزيــر  نائــب 

بــدأ  لعــزل ترامــب،  الســابق روزنســتاين 
في أعقاب إقالــة الرئيس لجيمس كومي 
المديــر التنفيذي الســابق لـــFBI الذي كان 
يديــر تحقيًقــا عــن عالقــات محتملــة بين 
ترامــب وموســكو إبــان الحملة الرئاســية 
إقالــة  وأثــارت    .2016 فــي  األميركيــة 
كومــي قلــق روزنســتاين الشــديد، كونه 
أيًضــا  الروســي  بالتحقيــق  ضليًعــا  كان 
فســاورته شــكوك حول ترامب وقدراته 
اســتحضار  أثــار  الــذي  األمــر  ونوايــاه، 

الدستور لعزل ترامب.

يذكر أن أندرو مكايب  «
الرئيس السابق لـFBI بالوكالة 
أقيل في مارس الماضي 

بسبب تسريباته 
للصحافة.

دعــا جزائريــون إلــى الخــروج فــي مظاهــرات كبــرى فــي كل المــدن، يــوم الجمعــة 
المقبــل؛ لالعتــراض علــى ترشــح الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقة إلى والية خامســة، 
وســط مخــاوف مــن خــروج األوضــاع عــن الســيطرة، بعد ارتفــاع حــدة االحتقان 

والغضب الشعبي قبل شهرين من موعد االنتخابات الرئاسية.

وانطلقــت هذه الدعوات في مواقع التواصل 
االجتماعــي عبر وســم “#حراك_22_فيفري”، 
إذ بدأ الناشطون حمالت تعبئة لجولة جديدة 
مــن االحتجاجــات الرافضــة لتولــي بوتفليقة 
واليــة   1999 منــذ  الجزائــر  يحكــم  الــذي 
خامســة بســبب وضعــه الصحــي، والمطالبــة 
بالتغيير واالســتجابة لإلرادة الشــعبية، بينما 
عبــر العديد منهم عن اســتعدادهم للمشــاركة 

الشــارع  وكان  المظاهــرات.  هــذه  فــي 
الســبت  منــذ  تحــرك  قــد  الجزائــري 
الماضي للتنديد باتجاه الســلطة فرض 

رئيســا  بوتفليقــة  العزيــز  عبــد 
علــى الجزائرييــن مــرة أخــرى، 
الشــوارع  إلــى  اآلالف  وخــرج 
فــي احتجاجــات ســلمية بعدد 

مــن الواليــات؛ للدعــوة إلــى مراجعة ترشــيح 
مناوئــة  شــعارات  خاللهــا  رفعــوا  بوتفليقــة، 
للعهــدة الخامســة، وأعالمــا ســوداء للتعبيــر 
عن حزنهم من الواقع السياســي الذي تعيش 
االحتجاجــي  الحــراك  ينتقــل  أن  قبــل  فيــه، 
إلــى خارج البالد، حيــث خرجت أمس األحد 

مسيرة لمئات الجزائريين في باريس.

ومنذ إعالن بوتفليقة عن ترشحه  «
لوالية خامسة، لم يهدأ غضب العديد 
من الناشطين على مواقع التواصل 

االجتماعي، إذ يرفض قطاع واسع من 
الجزائريين استمراره في 
الحكم لـ5 سنوات أخرى؛ 

بسبب وضعه الصحي 
وغيابه عن المشهد.

أكدت وســائل إعالم كورية شــمالية رسمية، أمس االثنين، أن الدولة الشيوعية 
أمام “منعطف تاريخي مهم”، وذلك قبل قمة ثانية مرتقبة بين الرئيس األميركي 

دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون.

وســيكون االجتمــاع المنتظــر بتاريــخ 27 
الفيتناميــة  العاصمــة  فــي  فبرايــر،  و28 
عقــب  الرجليــن  بيــن  لقــاء  ثانــي  هانــوي 

قمتهما في سنغافورة في يونيو.
وينصــب االهتمام على مســألة ما إذا كان 
ســيعرض  المفــاوض  األميركــي  الفريــق 
عــن  االقتصاديــة  العقوبــات  بعــض  رفــع 
كوريــا الشــمالية مقابــل اتخــاذ بيونغ يانغ 
خطــوات ملموســة باتجــاه نــزع أســلحتها 
صحيفــة  فــي  مقــال  وأفــاد  النوويــة. 

“رودونــغ ســينمون” أنــه “حــان الوقت 
لنســتعد ونتحرك ســريعا للبحث عن 
هــدف أكبــر فــي وقــت نواجــه هــذه 

وأضــاف  الحاســمة”.  اللحظــة 
منعطفــا  تواجــه  “بلدنــا  أن 

تاريخيا مهما”.

وفــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، قــال 
علــى  تغريــدة  فــي  األميركــي  الرئيــس 
“تويتر” إن كوريا الشــمالية ستتحول إلى 

“قوة اقتصادية عظيمة” بقيادة كيم.
وأضــاف أن الزعيــم الكوري الشــمالي “قد 
يفاجــئ البعــض لكنه لــن يفاجئنــي؛ ألنني 
بت أعرفه وأفهم بشــكل تــام القدرة التي 

يمتلكها”.

ودعا مقال “رودونغ سينمون”  «
الكوريين الشماليين إلى بذل مزيد 

من الجهود لتعزيز اقتصاد البالد. 
وأوضح أن كوريا الشمالية 

تتحول إلى “دولة اشتراكية 
قوية” مشيرا إلى أنه “يجب 

تصنيع كل منتج لكي 
تشرق بلدنا”.

كوريا الشمالية أمام “منعطف تاريخي”تظاهرات ضد ترشح بوتفليقةمحاولة االنقالب على ترامب
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لندن ـ رويترز

اعتبــر وزيــر الدفاع اإلســرائيلي الســابق 
أفيغــدور ليبرمان أن قادة البالد يعلمون 
جيدا أن المواجهة مع حماس أمر ال مفر 
منــه، لكنهم يفضلون دفن رؤوســهم في 

الرمال ألسباب انتخابية.
وأضــاف ليبرمان في تصريحات نشــرها 
االثنيــن،  صبــاح  العبــري  “والــال”  موقــع 
أن “التظاهــرات فــي قطــاع غــزة لم تعد 

تجــري فقــط فــي أيــام الجمعة”، مشــيرا 
مســاء  “عنيــف”  حــادث  وقــوع  إلــى 
األحــد، انتهــى بإصابــة أحد العســكريين 
ال  أنــه  ليبرمــان  وزعــم  اإلســرائيليين. 
أن  “يجــب  مضيفــا  لالنتظــار،  مجــال 
نأخــذ زمــام المبــادرة مرة أخــرى، وندمر 
البنية التحتية لإلرهاب، ونجدد سياسة 

االغتياالت في غزة”.

قــال 7 نــواب بريطانيون إنهم اســتقالوا 
الرئيــس؛  المعــارض  العمــال  حــزب  مــن 
بينهــا  مــن  قضايــا  إزاء  موقفــه  بســبب 

بريكست ومعاداة السامية.
ويشــعر العديــد من نــواب حــزب العمال 
تحــت  الحــزب  توجهــات  مــن  بالغضــب 
االشــتراكي  كوربيــن،  جيريمــي  قيــادة 
الحــزب  قيــادة  تولــى  الــذي  المخضــرم 
بالعــام 2015 بدعــم قــوي مــن القواعــد 
بتشــكيل  النــواب  ويتهمــه  الشــعبية. 

حكومــة  لخطــط  ضعيفــة  معارضــة 
المحافظيــن مغــادرة االتحــاد األوروبي، 
وفشــله في القضاء علــى موقف متحيز 

ضد اليهود داخل الحزب.
النــواب  مــن  بيرغــر،  لوســيانا  وقالــت 
العمــال  حــزب  إن  المســتقيلين، 
الناحيــة  مــن  للســامية  “معاديــا  أصبــح 
الســبعة  والمســتقيلون  المؤسســية”. 
نــواب  مــن  صغيــر  جــزء  ســوى  ليســوا 

الحزب البالغ عددهم 256.

ليبرمان يدعو للعودة إلى سياسة االغتياالت

انشقاق نواب من حزب العمال البريطاني

موسكو ـ وكاالت طهران ـ وكاالت

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس االثنين، خالل 
مؤتمــر صحفــي جمعــه مــع نظيره الروســي ســيرغي الفــروف في 
موســكو، أن زيــارة رئيــس الوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهو، 
فــي أكتوبــر الماضــي، إلــى ســلطنة عمــان، ال تعنــي بأي شــكل من 
األشــكال التطبيع مع إســرائيل، موضًحا أن ما يجري هو محاولة 
إليجاد تســوية للقضية الفلســطينية تضمن حقوق الفلســطينيين 

ومصالح الجميع.

كمــا أوضــح أن ســلطنة عمــان “ال تتفاوض نيابة عــن أحد، ولكنها 
تســتجيب لطلــب بعــض األطــراف المســاهمة فــي تهيئــة ظروف 

التفاوض”.
إلــى ذلــك، شــّدد علــى أن “قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة ذات 
ســيادة شــرط أليــة عمليــة ســالم وفــق القــرارات والمرجعيــات 

الدولية النافذة”.
كمــا اعتبــر أن هناك حاجــة لخلق ظروف جديــدة ونظرة مختلفة 
لتحقيق تســوية بين الفلســطينيين وإســرائيل مبنية على أساس 

حل الدولتين.
وكــّرر أن الســلطنة تبحــث عــن حــل ســلمي للقضية الفلســطينية، 

مبنــي علــى قيــام دولــة فلســطينية ذات ســيادة، معتبــًرا أن هــذا 
الشرط ضروري لقيام أي عالقة مع إسرائيل.

كمــا شــّدد علــى ضــرورة انســحاب إســرائيل مــن األراضــي التــي 
احتلتها خالًفا للقرارات الدولية.

أما بالنسبة إلى سوريا، فشكر الجهود الروسية المبذولة من أجل 
التوصل إلى حل.

حــذر المرشــد اإليرانــي آيــة هللا علــي خامنئــي أمــس اإلثنيــن 
علــى  الموقعــة  األوروبيــة  الــدول  خــداع  مــن  بــالده  حكومــة 
انســحاب  بعــد  باالنهيــار  المهــدد  اإليرانــي  النــووي  االتفــاق 

الواليات المتحدة منه.

ونقــل التلفزيــون الرســمي عــن خامنئــي قولــه “العــداء األميركي 
حيــال إيــران واضــح، قلــب أعدائنــا ينضــح بالعــداوة للجمهورية 
اإلسالمية. يتعين على مسؤولينا أال يقعوا في خداع األوروبيين. 

ال تنخدعوا باألوروبيين”.
وعــارض الحلفــاء األوروبيــون لواشــنطن انســحاب ترامــب مــن 

االتفاق.
وكان وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف، قــد اعتبر 
األحــد، أن اآلليــة األوروبيــة للتجــارة مــع إيــران ال تفــي بالغرض، 
قائــالً: “إن علــى ألمانيا وفرنســا وبريطانيا بذل جهــد أكبر إلظهار 

التزامهم باالتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015”.
من جانبه، اعترف الرئيس اإليراني حســن روحاني أمس اإلثنين 
بوطــأة العقوبــات االقتصاديــة التــي فرضهــا الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب بعــد انســحاب بــالده مــن االتفــاق النــووي، وقــال 

“الحرب االقتصادية أصعب من الحرب العسكرية”.

وقــال روحانــي خــالل كلمــة له خالل إطــالق المرحلــة الثالثة من 
مصفــاة نفطيــة فــي غــرب بندر عبــاس جنوبــي البالد: “لــن ننجح 
فــي حربنــا االقتصاديــة أو العســكرية إذا لــم نتلق الدعم”. وشــدد 
روحانــي: “الظــروف اليــوم ليســت عاديــة، ونحــن نمــر بظــروف 

حرب”.

وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

المرشد اإليراني آية الله علي خامنئي

مسقط ال تتفاوض نيابة عن أحد... ولقاء نتنياهو ليس تطبيًعا روحاني يعترف باأللم: الحرب االقتصادية أصعب من العسكرية
ُعمان: تواصلنا مع إسرائيل للسالم خامنئي يتهم الدول األوروبية بـ “خداع إيران”

19 فبراير 2019 الثالثاء
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يبدو أن النظام الدولي لن يهدأ أو أنه يراد له أال يهدأ أبدا رغم ما شــهده 
على مر العقود الماضية من تنوع في أشــكاله وتغير في المتحكمين فيه 
والقابضيــن علــى أموره وتالشــي بعض أقطابه وتراجع رمــوزه، لكن تكاد 
سمة “الصراع” تكون الباقية والمالزمة لمن يتحكم في هذا النظام، وكأن 
عليــه واجبــا بأن يخلق طرًفا ثانيا ليتظاهر بأنه ينافســه ويحاول حرمانه 
من بعض مزاياه أو يحول دون الوصول ألهدافه بما يســتدعي محاربته 

ومحاولة إضعافه.
فرغــم مــا يتــراءى لنــا من صــراع اقتصــادي وتنافــس تجاري بيــن الصين 
وأميــركا، إال أن أجهــزة االســتخبارات األميركيــة فــي تقريرهــا الســنوي 
خرجــت بتوصيــف جديــد عندمــا اعتبــرت أن العالقــات مع الصيــن عبارة 
عن مواجهة آيديولوجية عالمية لن تحتويها اتفاقيات تجارية وال حملة 
لوقف اســتحواذ الصين على أســرار التكنولوجيا مثلما تتهمها واشــنطن، 
محــذرة من أن الصين تســعى إلشــاعة “رأســمالية مســتبدة” فــي مواجهة 

الليبرالية الديمقراطية للغرب.
هنــا مكمــن الخطورة، فالتنافس والصراع المادي يختلف في طبيعته عن 
الصراع الفكري واآليديولوجي، فإذا كان األول ال يمنع وجود عالقات بين 
المتنافسين مهما انخفضت أو ارتفعت درجتها، فإن الثاني ينذر باالبتعاد 
بيــن الطرفيــن والعزلة بينهما، وإذا كان األول يدفع إلى التحرك والنشــاط 
مــن أجــل كســب الصــراع بتحقيق المزيــد من األربــاح وإقامــة المزيد من 
األســواق والعالقــات، فإن الثانــي يدفع أكثر إلى التحرك لإلضرار بالطرف 

اآلخر والتركيز على كل ما يؤذي هذا الطرف.

في فترة سابقة، وبعد االنتصار في “المعركة” ضد الشيوعية،  «
حاولت بعض األقالم الغربية صناعة الخوف وإثارة الذعر من 
“اإلسالم” كخطر قائم وقادم على الليبرالية الغربية وقيمها 

ومبادئها وكثر الحديث عن الصدام المتوقع بين الحضارات، إال أن 
هذه الفكرة لم تجد النجاح الكافي مع ازدياد الفجوة بين العالم 

اإلسالمي والغرب في معظم جوانب الحياة. ولكن الموضوع 
سيختلف كثيرا في حالة الصين التي تسير بخطى متسارعة 

وواسعة نحو التفوق ما يجعلها نموذًجا جديًرا بأن يكون منافًسا 
للغرب.

المعركة اآليديولوجية القادمة

دور القراءة
 في التحصيل الدراسي

أثنــاء تفقــد الدكتــور ماجــد بــن علــي النعيمــي عددا مــن المــدارس مؤخرا أكــد أهمية 
الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  للطلبــة  أهميــة  وللقــراءة  للقــراءة،  حصــًة  تخصيــص 
واألســوياء، فالقــراءة بدايــة التعليم وُتعــزز كثيًرا من التحصيل الدراســي للطلبة في 
مختلف المواد الدراسية، وحاليا يمكن االستفادة من تقنيات التعليم اإللكتروني في 
القراءة بما َيرتقي بمستوى التعليم وتحسين مخرجاته في جميع المراحل الدراسية.

إن القــراءة بوابــة التعليــم األولــى ومنهــا تنتقــل المعرفة إلى اإلنســان، وتســاعده في 
تطوير ذاته وتوسع أفق معارفه، فللقراءة فوائد جمة وكثيرة، فهي توفر لهم المتعة 
والفائــدة، وتعمــل على تطوير حياتهم الشــخصية وزيادة مســتوى تحصيلهم الِعلمي، 
وتجعلهم يعتمدون على أنفســهم في قراءة دروســهم واستذكارها بشكل متصل غير 
منقطع، وتقدم القراءة للطلبة الحافز من أجل بذل الجهد في التحصيل الِعلمي سواء 

في البيت أو المدرسة.
فالطلبــة الــذي يقــرأون ســواء مناهجهــم الدراســية أو الُصحــف اليوميــة أو الروايــات 
المفيــدة والُكتــب المتنوعــة الهادفــة يكونــون أفضــل مــن أقرانهــم الذيــن ال يقــرأون، 
فالقــراءة ســتزيد معلوماتهــم وتعمــل علــى توســيع مداركهــم أوال، ترفــع مــن قدرتهم 

علــى التحليــل وربــط األمور ببعضهــا البعض ثانًيــا، وزيادة قدرتهم على الفهم بشــكل 
أســرع والحــوار والمناقشــة بشــكل أفضــل ثالًثــا، وبكثــرة القــراءة يتمكــن الطلبــة مــن 
لغتهم العربية أكثر حيث يكتســبون مفردات لغوية متنوعة تســاهم كثيًرا في تطوير 
لغتهــم العربيــة وقدرتهــم علــى التعبير عن أنفســهم تحدًثا وكتابــة، وبقراءتهم الكتب 
األجنبيــة المتنوعــة الهادفــة يكتســبون لغــات غيــر لغتهــم العربية، وهذا مــا يؤدي إلى 
تطوير شخصياتهم التعليمية والثقافية واالجتماعية ويجعلهم يعتمدون على ذاتهم 

في التعلم.
إن القــراءة ليســت متعــة فقــط بل هي أســاس النجــاح في الحياة، فاإلنســان يقرأ من 
أجل أن يتعلم ويتعلم من أجل أن يعيش حياة أفضل، والقراءة تجمعه بصلة وثيقة 
بالكتــاب وباســتثمار أنســب ألوقاتــه، واألمم التــي تقرأ أمم متقدمة تكــون لها الريادة 
في كل شيء. وألهمية القراءة أمر هللا تعالى بها لتكون بداية معرفة مبادئ وأحكام 
الديــن وتــالوة القــرآن الكريــم، فقــال لنبيــه صلــى هللا عليــه وآله وســلم “اقــرأ”، فعلينا 
جميًعا جعل الِكتاب موضع اهتمامنا، ولنقرأ أكثر، فالقراءة مؤنسة للنفس وذات شأن 

عظيم في كل ما نصبوا إليه من أماني وتطلعات.
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بيان النواب... أكوام 
هائلة من شعر الحماسة
الــذي  النــواب  بمجلــس  البحريــن  كتلــة  بيــان 
يســتنكر مشــاركة البحريــن فــي مؤتمــر وارســو 
أشــبه بأكوام هائلة من شــعر الحماسة على غرار 
مــا يكتبه عمــر بن كلثوم، والســؤال الذي يرفس 
في األحشاء... هل يعرف السادة النواب أعضاء 
الكتلــة وأغلبهــم “إمــا أنــه تاجــر أو محاســب أو 
ناشــط في وســائل التواصل االجتماعي” أهمية 
مثــل هــذه المؤتمرات الدوليــة باعتبارها مرتكزا 
لضمان األمن القومي، خصوصا أن مؤتمر وارسو 
ناقــش بشــكل واضح تشــكيل تحالفــات جديدة 
لمواجهة إيران واإلرهاب بالشرق األوسط، وكما 
قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر 
“حضــرت مؤتمر وارســو حول مســتقبل الســالم 
واألمن في الشــرق األوسط وأجمع الجميع على 
الــدور  التــي تواجهنــا يتصدرهــا  أن التحديــات 

اإليراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة”.
االســتراتيجيات  أن  النــواب  الســادة  ليعــرف 
األمنية التي يتبناها العالم ضد اإلرهاب اإليراني 
“العــدو األول للعــرب” أكبــر مــن بيانهــم العاطفي 
إن  يقولــون  النــواب-  الســادة  أي   – وكأنهــم 
المشــاركة في هذا المؤتمــر خيانة لألمة العربية 
وكل تاريخها، وإذا مشوا في هذا الطريق فإنهم 
ســيصدرون بيانــا حينمــا تشــارك البحريــن فــي 
جلســات األمــم المتحــدة والمؤتمــرات الدفاعية 
الدوليــة وغيرهــا، يــا ســادة يــا نواب إن الســلوك 
الصهيوني الذي تتحدثون عنه ليس له أي دخل 
فــي هــذا المؤتمــر الدولــي الــذي حضــره العالــم 
والتفكيــر بهــذه الطريقــة يجعلكــم أضحوكــة ال 
لشــيء، إال ألنكــم مثــل المغرميــن بحــل الكلمات 
المتقاطعــة فــي الصحــف مــع احترامــي لعشــاق 

الكلمات المتقاطعة.
يــا ســادة يــا نــواب... الجميــع يعــرف أن القضية 
الفلسطينية قضية قومية، حيث إن الصدام مع 
العدو هو صراع قومي وحضاري يســتهدف كل 
األمــة العربيــة في كيانهــا ووجودها ويســتحيل 
علــى أحــد مــن العــرب أن يســاوم أو يتنــازل أو 
يفرط في حقوق األمة العربية التاريخية، ولكن 
“شــدخل” مؤتمــر حول مســتقبل الســالم واألمن 
في الشرق األوسط والتصدي لإلرهاب اإليراني 
فــي القضيــة، ما دخــل مؤتمر يناقــش ضرورات 
علــى  أجمعــت  دول  مصلحــة  تقتضيهــا  أمنيــة 
التصــدي للنظــام اإليراني في ما جاء من بيانكم 

من استنكار وخروج عن الحدود. 
نقــول لكــم بــكل لغــات العالــم، حولــوا أعباءكــم 

“أبرك لكم” إلى القضايا التي تهم الناس.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال يــزال اإلعــالم التركــي ينســج األســاطير والحكايــات حــول المواطــن 
الســعودي جمــال خاشــقجي، وال يــزال مســؤولون أتــراك يحاولون فرض 

وصايتهم على دولة بحجم المملكة العربية السعودية.
كل يــوم نقــرأ أســطورة جديدة وكأن اإلعالم التركــي أفلس ولم يعد يجد 
موضوعا مثيرا يشد به انتباه القراء سوى مقتل جمال خاشقجي، ورغم 
أن الســعودية عالجــت المســألة بشــكل قانونــي وقدمــت المســؤولين عــن 
هــذه العمليــة إلــى القضــاء ولــم يعــد الرئيس التركــي الذي يحلــم بخالفة 
المســلمين يجــد ســبيال فــي األمــر، ولم يبــق لإلعالم ســوى االبتزاز ونشــر 

األساطير كل يوم.
الرئيــس التركــي ال يريــد أن يعترف أن الســعودية دولة كبيــرة ولها وزنها 
وتأثيرهــا علــى مجريات األمــور في المنطقة والعالــم، ويعتقد أن بإمكانه 
أن يضغــط عليهــا، ولكــن مــن يعــادي الســعودية ومصــر يخســر كل شــيء 

ويفقد أي دور في المنطقة.
هنــاك مــن راهــن علــى الجماعــات اإلرهابيــة التــي رفعــت شــعار الديــن 
والجهــاد وهنــاك من احتضن تنظيم الحمديــن اإلرهابي معتقدا أن هؤالء 
سيجلســوه علــى كرســي الخالفة، لكن هــذا الحلم لن يتحقــق، ال باالبتزاز 
وال بغيــره، وسيخســر حلمــه فــي المنطقــة كمــا خســر حلــم االنضمــام إلى 

االتحاد األوروبي.
أردوغان بغطرســته التاريخية ال يريد أن يعترف حتى اآلن أنه لن يكون 
له وجود في المنطقة إال من خالل السعودية ومصر وأن عداءه للدولتين 

الكبيرتين لن يحقق له شيئا.
وسيســتمر اإلعــالم التركــي فــي نســج حكاياتــه وأكاذيبــه حــول مقتــل 

خاشقجي.

أساطير اإلعالم التركي التي ال تنتهي

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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الذوق أواًل
هناك ما يسمى بـ “الممارسات الخاطئة”، وهي تلك التي نمارسها وُنطبقها في حياتنا اليومية، 
والتــي قــد ننظــر إليهــا باعتبارها من حقوقنا، ثم ُنحاول بُحســن نيــة أن نفرضها على اآلخرين 
بحكم ما نراه نحن كأشــخاص، وليس بما يراه القانون. وإذا ســلمنا باألمر الثاني فهذه مصيبة 
كبيرة، إذ إن ذلك ال يعني ســوى أننا ارتضينا ثقافة الغاب، وغيبنا دولة المؤسســات والقانون، 
ولعــل مــا يدفعنــي لطرح هذا الموضوع أننــي الحظت كما الحظ غيري، أن الكثير من أصحاب 
المنازل أصبحوا اليوم يفرضون طوقًا من الحواجز حول بيوتهم بهدف منع مركبات الجيران 

من الوقوف بمحاذاة منازلهم أو بالقرب منها!
ورغــم تفهمــي لذلــك، واقتناعــي بأن هذا الســلوك ربمــا يعــود لمحدودية المواقــف، وخصوصا 
فــي األزقــة التــي غالبــًا ما تكون مزدحمة بالمناطق الســكنية، إال أن ذلك ال يبــرر أبدًا مثل هذه 
الســلوكيات، حيــث إن تلــك المواقــف تعتبــر ملكيــة عامــة وليســت تابعــة ألصحــاب المنــازل، 

وحسب معلوماتي فإن القيام بحجز تلك المواقف يعتبر أمرًا مخالفًا بحكم القانون.
مــا يحــدث هذه األيام أمر مثير لالســتغراب واالســتهجان، فبعض أصحــاب المنازل لم يكتفوا 

بوضع الحواجز أمام منازلهم، بل قاموا بإحاطة المنازل بحواجز من جميع الجوانب!
ربمــا نتّفــق علــى أنــه مــن الطبيعــي، ومن بــاب الــذوق، أن ال يقوم أحدنــا بإيقاف ســيارته أمام 
منزل جيرانه مباشــرة، خصوصا إذا ما قاموا بعمل مظالت لســياراتهم، ولكن نتّفق في الوقت 
ذاتــه بأنــه ال ضيــر في إيقاف مركباتنا بالقرب من منزل الجيران في حال لم يتســبب ذلك في 
غلق المنافذ الخاصة بالمنزل، وخصوصا أثناء وجود المناسبات الخاصة والتجمعات العائلية.

من المؤسف أن العديد من العائالت تتصل بإدارة المرور لتبلغ عن سيارات جيرانها دون أدنى 

مراعــاة لحقــوق الجيــرة أو ما قد يســببه ذلــك من إحراج لصاحب الســيارة الذي قد يكون في 
زيارة وجيزة فقط لتلك العائلة.

نحــن بحاجــة إلــى ثقافــة وذوق وأخــالق وتســامح قبــل حاجتنــا للجــوء للقانــون، وإذا ُوجــد 
القانون وجب تطبيقه وعلى الجميع، وصدقوني يمكننا باألســلوب الراقي واألخالق الحميدة 

والطيبة التي ُجبل عليها أهل البحرين أن ُنحّقق الكثير من الود والتآخي بيننا كجيران.
وأورد هنــا حكايــة حدثــت معــي شــخصيًا، فقــد قمــت ذات مــرة باالتصــال بصاحــب العمــارة 
المالصقــة لمنزلــي ألســتأذنه بالوقوف تحــت المظالت المخصصة للعمارة نظرًا لكونها شــاغرة 
ومواقفهــا خاليــة، ووافــق مشــكورًا علــى الفــور، وأعــرب عــن تقديــره لمبادرتــي باالتصــال بــه 

واالستئذان منه.
يقــول أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي “إنمــا األمــم األخالق مــا بقيت.. فــإن هم ذهبــت أخالقهم 
ذهبــوا... وإذا أصيــب القــوم فــي أخالقهــم.. فأقم عليهم مأتمــًا وعويالً، صــالح أمرك لألخالق 

مرجعة.. فقوم النفس باألخالق تستقم”.
شــاءت الصــدف وأنــا فــي خضم كتابــة هذا المقــال أن أقرأ خبرا مفــاده أن شــخصًا أقدم على 
طعن جاره عدة طعنات بقصد القتل وذلك بســبب خالف على موقف للســيارات! فهل أدركتم 
اآلن كيــف ُيمكــن أن تتطــور األمــور فــي موضــوع ال يســتحق كل هــذا التصعيــد.  القليــل مــن 
االلتزام وإبداء المرونة والتعاون واالحترام، يمكنه أن يقينا من الكثير من الشرور، فما حدث 
أمر في غاية البشاعة بل هو عنف غير مبرر يمثل انتهاكًا صارخًا لروابط المحبة السائدة بين 

شعب هذا الوطن الغالي.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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ليس عيًبا أن تكون 
هناك دورات تثقيفية 

للجماهير من ِقبل االتحادات 
الرياضية خصوًصا للعبتّي السلة 

واليد اللتين دائًما ما تلقيان 
استهجاًنا كبيًرا من الجماهير. 

طالبنا مسبًقا بذلك؛ كي تعم 
الفائدة الجميع.

احتسب حكم الساحة للقاء 
المنامة والنجمة لكرة القدم 

لمسة يد على مهاجم األخير، على 
الرغم من أنه كان بعيدا والصورة 

غير مالئمة ألخذ قرار؛ ليحرم 
النجمة من انفراد صريح وهدف 

محقق و3 نقاط مؤثرة.

أعلنت وزارة شــؤون الشــباب والرياضة عن تنظيم قمة رياضية ســتناقش محاور عديدة تعنى بالشأن الرياضي. ووفقا 
لحســاب “تويتــر” الرســمي لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضة يــوم أمس االثنين جاء فــي التغريدة “بتوجيهات من ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ترقبوا القمة الرياضية البحرينية، تناقش محاور رياضية عديدة”.

وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد وجه إلقامة 
قمــة الشــباب 2018 التــي اقيمــت بشــهر نوفمبــر الماضــي 
وحضرها سمو ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر  لرئيــس مجلــس 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، والتــي تعــد إحــدى مبــادرات 
والرياضــة  الشــباب  قطاعــي  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج 

“استجابة”.
الــوزراء  مــن  مجموعــة  حضرهــا  التــي  القمــة  وشــكلت 
فــي الحكومــة ملتقــى ايجابــي وفرصــة مثاليــة لتنســيق 
المبادرات والبرامج والجهود المتعلقة بالشــباب والرياضة 
والمســاهمة فــي وضــع األطــر األساســية واالســتراتيجية 
لقطــاع الشــباب والرياضــة، ومناقشــة كافــة األمــور التــي 
تســهم في تأهيل الشباب وتحفيزهم لمواكبة التكنولوجيا 
المتطــورة وتشــجيع االبتــكار واإلبــداع بمــا يلبــي التطوير 

المنشود لهذا القطاع في المملكة.
ومن المؤمل أن يحضر قمة الرياضة عدد من الشخصيات 
والقيادات المهمة سواء الرياضية أو بالجهات والقطاعات 

والهيئــات  الــوزارات  كافــة  مــن  بالرياضــة  الصلــة  ذات 
االولمبيــة  اللجنــة  مشــاركة  الــى  باالضافــة  الحكوميــة، 
االعــام  عــن  وممثليــن  واالنديــة  الرياضيــة  واالتحــادات 

الرياضــي. وحتــى هــذه اللحظة لــم تعلن الــوزارة عن كافة 
التفاصيــل المتعلقــة بقمــة الرياضــة والتي مــن المتوقع أن 

تخرج بتوصيات هامة تهدف لتطوير قطاع الرياضة.

أعلــن النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة الرئيــس الفخري لالتحاد 
البحريني لفنون القتال المختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن إطالق سموه 
تحديا جديدا، وهو نزال من 100 جولة في رياضة المالكمة يقام في شهر نوفمبر المقبل، 
والــذي وجــه ســموه ليكــون ريع هــذا التحــدي ألهالي شــهداء الواجــب والمصابين، حيث 

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات سموه اإلنسانية. 

 وبهذه المناســبة، قال ســمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة: “يسعدنا أن نعلن عن إطاق 
تحــدٍّ جديــد، والمتمثل بمشــاركتي في نزال 
مــن 100 جولــة ماكمــة، والــذي وجهنــا أن 
يخصص ريعــه ألهالي الشــهداء والمصابين 
من جنودنا البواســل، الذين ضحوا ودافعوا 
بأرواحهــم للــذود عــن وطننــا وإعــاء كلمــة 
الحــق والديــن، والذين شــاركوا في عمليتي 
الحــزم وإعادة األمل بقيادة المملكة العربية 

الســعودية الشقيقة في اليمن الشقيق، على 
أن يقام هذا النزال في شــهر نوفمبر المقبل، 
والــذي ســيتم عن اإلعان عــن تفاصيله في 
وقــت الحــق”.   وأضــاف ســموه: “حريصون 
على االستمرار في إطاق المبادرات السيما 
الداعمة ألهالي شهداء الواجب والمصابين، 
فهــذه المبــادرات تأتــي ترجمــة لتوجيهــات 
ســيدي حضرة صاحــب الجالــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى 

حفظــه هللا ورعاه؛ لمواصلة الجهود الرامية 
الظــروف  وتهيئــة  األهالــي  ودعــم  لرعايــة 
علــى  قادريــن  ليكونــوا  لهــم؛  المناســبة 

المشاركة والعطاء في المجتمع”. 
وتابــع ســموه، قائــا: “نتطلع دائمــا أن تكون 
أهدافنــا  لتحقيــق  األول  خيارنــا  الرياضــة 
مــن خــال المبــادرات التــي نطلقهــا؛ بهــدف 
أن تكــون مملكة البحرين ســباقة في تنفيذ 
عبــر   2030 المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
الرياضــة؛ مــن أجــل إرســاء دعائــم التنميــة 
والســام التــي تعتبــر واحــدة مــن الجوانب 
األساســية فــي المجتمــع؛ لتحقيــق التطــور 
والتعليــم  الصحــة  مجــاالت  فــي  والبنــاء 

واالندماج االجتماعي”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد 

تغريدة وزارة الشباب والرياضة

بتوجيهــات مــن ناصــر بــن حمــد وتناقــش محــاور عديدة

تخصيص ريعه ألهالي الشهداء والمصابين من الجنود البواسل

“الشباب والرياضة” تنظم قمة رياضية

خالد بن حمد: تحدي جديد بـ 100 جولة مالكمة
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فــي ســعيها المتواصــل لتحســين الســالمة، فرضــت “فيــا” علــى ســائقي الفورمــوال 1 ارتــداء قفــازات بيومتريــة لنقــل البيانات 
الحيوية للسائق إلى الفريق الطبي على الحلبة.

وتحتوي القفازات التي تّم تطويرها من 
طرف قسم السامة في “فيا” على جهاز 
استشــعار مثبــت علــى النســيج، والــذي 
مــن شــأنه مراقبــة نبــظ الســائق وكميــة 
األكســجين قبــل وأثنــاء وبعــد التعــرض 

لحادث.

تقليص الضرر بالنسبة 
للسائقين األثقل وزًنا

يعــّد نيكــو هلكنبــرغ أحــد أطــول وأثقــل 
الســائقين علــى شــبكة االنطــاق؛ نتيجة 
لذلــك، وباالعتماد على القوانين الحالية، 
يملكــون  وزنــا  األخــف  الســائقين  فــإّن 
أفضليــة مقارنــة بــه، حيــث في وســعهم 

استخدام أثقال إضافية لتحسين توازن 
وإعدادات السيارة.

أّنــه  هــو  لهلكنبــرغ  الســار  الخبــر  ولكــن 
اعتبارا من موســم 2019، ســيصبح وزن 
الســائق منفصــا عــن الســيارة، بــدال مــن 
أن يكــون رقما مشــتركا، والذي كان يبلغ 

734 كيلوغراما في 2018.
للســائقين،  أدنــى  وزن  فــرض  وســيتم 
والــذي مــن المنتظر أن يكــون في حدود 
الســائق  وزن  كان  وإذا  كيلوغرامــا.   80
بــه  المســموح  األدنــى  الحــّد  مــن  أقــل 
ســيتوجب علــى فريقه اســتخدام أثقال 

إضافية حتى يصل للرقم المطلوب.
وســتوضع هذه األثقال بالقرب من مقعد 
الســائق، لتتقلــص بذلــك األفضليــة التــي 

كان يحظى بها الســائقون األصغر حجما 
واألقل وزنا مقارنة بمنافسيهم األثقل.

كمــا ســيقلل ذلــك مــن حاجــة الســائقين 
لخفــض كميــة الســعرات الحرارية ضمن 
بــدوره  وهــذا  الــوزن،  إلنقــاص  ســعيهم 
سيقلل من المخاطر الصحية المحتملة.

وســتصب هذه الخطــوة أيضا في صالح 
الفــرق التي تحدد تشــكيلة ســائقيها في 
وقت متأخر، إذ لن يتّم أخذ وزن السائق 
فــي الحســبان عندمــا ينتهــي الفريق من 

تحديد وزن سيارته.

التعديل على قوانين الوقود 

مــن المثيــر مشــاهدة الجيــل الجديد من 
ســيارات الفورمــوال وان، فهــي ســيارات 

أثقل ومســتويات ارتكازيــة أعلى، وذلك 
التســارع  دواســة  علــى  الضغــط  يعنــي 
لفترة أطول واستهاك كمية وقود أكبر.
كانــت  للســباق  الوقــود  كميــة  أن  وبمــا 
محــّددة بـــ 105 كيلوغرامــات، أجبر ذلك 
الســائقين على الحّد من ســرعتهم ضمن 

لكــي  الوقــود؛  علــى  للحفــاظ  ســعيهم 
يتمكنــوا مــن بلــوغ خــّط النهايــة، عوض 
الضغط بأقصى ما لديهم طوال السباق.

لطالمــا كان الحفــاظ علــى الوقــود جــزًءا 
أعلــى  علــى  الســيارات  رياضــة  مــن 
المســتويات، لكنــه أمــر ســعت الفورموال 

وان، “فيا” والفرق لتغييره.
ونتيجــة لذلــك تــم االتفــاق علــى زيــادة 
الكميــة المســموح بهــا بـــ 5 كيلوغرامــات 
لتصبــح 110 كيلوغرامــات؛ لكي يتســنى 
للســائقين استخدام كامل طاقة المحرك 

طوال الوقت.
وبعــض الفــرق قد تلجأ الســتخدام كمية 
أقــل من الوقود والعمل على توفيره في 
بعض مراحل الســباق؛ لكي تتقدم مراكز 

إضافية على الحلبة.
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أبرز التغييرات على قوانين الفورموال 1

من سباقات الفورموال 1

سلمان بن إبراهيم: ثمرة نوعية لمبادرات خالد بن حمد
ــة أقـــــوى رجــــل بــحــريــنــي ــول ــط ــب ــة ل ــيـ ــانـ ــسـ إشــــــادة بــــاألهــــداف الـــريـــاضـــيـــة واإلنـ

تعقــد اللجنــة المنظمــة العليــا للنســخة الثانية لبطولــة #أقوى_رجل_بحريني عند الســاعة 4 عصرا اليوم “الثالثــاء” مؤتمرا صحافيا؛ 
للحديث عن الترتيبات األخيرة النطالق البطولة، والتي ستقام تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة تحت شــعار #خلك_وحش في الفتــرة -21 23 فبراير 
الجــاري بالقــرب مــن حلبة البحرين الدولية، والتي وجه ســموه لتخصيص ريعها لدعم #مرضى_الســرطان، حيث تأتي هذه البطولة 

ضمن مبادرات سموه لدعم المجالين الرياضي واإلنساني. 

وسيتحدث في هذا المؤتمر مدير المكتب 
حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  لســمو  اإلعامــي 
آل خليفــة رئيــس اللجنــة المنظمــة العليــا 
#أقوى_رجــل_ لبطولــة  الثانيــة  للنســخة 

لجنــة  ورئيــس  الشــيخ،  أحمــد  بحرينــي 
الحــكام أحمــد جمشــير، وممثــل عــن حلبة 

البحرين الدولية.

 إشادة بمبادرات سموه

العــام  األميــن  أشــاد  المناســبة،  وبهــذه 
للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشيخ 

ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة بالمبادرات 
النائــب  يتبناهــا  التــي  النوعيــة  الرياضيــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
والرياضــة رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القــوى الرئيس الفخري لاتحــاد البحريني 
لرياضــة ذوي اإلعاقــة ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمــد آل خليفــة، مبينــا أن قيمــة تلــك 
المبــادرات تتجلــى في تنوعها وشــموليتها 
الرياضيــة  الجوانــب  لمختلــف  ومراعاتهــا 

واإلنسانية والثقافية والعلمية. 

 داعمة للشباب البحريني 

وأكد األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
الثانيــة  النســخة  إقامــة  أن  والرياضــة 
مــن بطولــة أقــوى رجــل بحرينــي لمرضــى 
السرطان تضاف إلى سلسلة مبادرات سمو 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفــة واهتمام 
البحرينــي؛  الشــباب  باســتقطاب  ســموه 
للمشــاركة فــي األنشــطة والفعاليــات التــي 
فــي  وتســهم  المتنوعــة  مهاراتهــم  تنمــي 
توجيــه طاقاتهــم التوجيه الســليم، إضافة 
للتنافــس  أمامهــم  المجــال  إفســاح  إلــى 
الرياضــي الشــريف في ظل أجــواء مثالية 

تمهد الطريق لهم؛ من أجل إثبات أنفســهم 
في مثل هذا اللون من الرياضات.

  الحس اإلنساني

آل  إبراهيــم  بــن  الشــيخ ســلمان  وأعــرب   
خليفة عن تقديره بتخصيص سمو الشيخ 
خالــد بــن حمد آل خليفة ريــع بطولة أقوى 
الســرطان،  مــرض  لدعــم  بحرينــي؛  رجــل 
مبينا أن تلك اللفتة الكريمة تعبر عن حس 
ســموه اإلنســاني بدعــم المرضــى وتقديــم 
هــذه  أن  إلــى  مشــيرا  لهــم،  الدعــم  كامــل 
المبــادرة ســيكون لهــا انعكاســات إيجابيــة 
علــى صعيــد دعــم خطــط وبرامــج رعايــة 

مرضى السرطان في المملكة. 

 مضاعفة مساحات النجاح

آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وأكــد 
خليفــة أن النجــاح الكبيــر للنســخة األولى 
لبطولــة أقوى رجــل بحريني العام الماضي 
تشكل منطلقا؛ من أجل مضاعفة مساحات 

النجاح في النسخة الثانية للبطولة، منوها 
فــي هــذا اإلطــار بجهــود اللجنــة المنظمــة 
الظــروف  للبطولــة وحرصهــا علــى تهيئــة 
وإخراجهــا  البطولــة  إلنجــاح  المثاليــة 
بأهدافهــا  تليــق  التــي  الزاهيــة  بالصــورة 

النبيلة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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عشــاق ومحبي الســرعة ورياضة الســيارات على موعد جديد مع 
اإلثــارة والتنافــس علــى مضمار الســرعة بحلبة البحريــن الدولية 
“موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” نهاية هذا األسبوع 
وذلــك مــع انطــالق الجولــة الرابعة مــن بطولة البحريــن الوطنية 
لســباقات الســرعة وتقام هذه الفعالية بتنظيم من نادي سباقات 
الســرعة )BDRC( ونــادي البحريــن للدراجــات الناريــة واالتحــاد 

البحريني للسيارات وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.

أولــى  الثاثــاء  اليــوم  وتنطلــق 
الرابعــة  الجولــة  فعاليــات 
“االختبــار  فعاليــة  خــال  مــن 
والتجهيز” والتي ســوف تستمر 
حتــى يــوم األربعــاء 20 فبرايــر 
مســاء   6 الســاعة  مــن  وذلــك 
التصفيــات  موعــد  وســيكون 
الخميــس  يــوم  التأهيليــة 
الموافــق21 فبرايــر من الســاعة 
ســتنطلق  حيــن  فــي  مســاء   4
الجولــة الرابعــة للبطولــة مســاء 
يوم الجمعــة الموافق22 فبراير 
مســاء   4 الســاعة  تمــام  وفــي 

حتى وقت انتهاء الفعالية.
وينطلــق هذا الموســم بـ 16 فئة 
ســلندر،  و6   4 ســتريت  أبرزهــا 

ســتريت V8، ســوبر ســتريت 6 
أمامــي،  دفــع  لــو  أوت  ســلندر، 
انديكــس  ســلندر،   6 لــو  أوت 
انديكــس   ،9.5 انديكــس   ،10.5
برومــود،   ،10.5 لــو  اوت   ،8.5
وفئات الدراجات النارية أبرزها 
ســتريت بايــك، ســتريت فايت، 
ســوبر ســتريت بايك، برو بايك، 
والفئة الجديدة هوت رود اتش 

دي.
الجولــة  أن  بالذكــر  وجديــر 
مشــاركة  حققــت  الماضيــة 
ناريــة  ودراجــة   152 تجــاوزت 
ومشــاركة كبيــرة مــن البحريــن 
ومــن دول الخليــج كالســعودية 

والكويت واإلمارات.

اليوم أولى فعالية “االختبار والتجهيز”

حسن علي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سلمان بن إبراهيم 

ارتداء قفازات 
بيومترية وتعديل 

على قوانين 
الوقود



قــادت ثالثيــة المتألــق عيســى البــري فريــق ألبــا إلــى طريق 
االنتصــارات فــي دوري الشــركات والمؤسســات لكــرة القدم 
بعــد فــوزه المثيــر علــى فريــق التطويــر فــي المبــاراة التــي 

جعتهما أمس األول في افتتاح األسبوع الخامس. 
ورفع ألبا رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد التطوير عند 
7 نقاط. ويدين فريق ألبا بهذا االنتصار إلى مهاجمه المتألق 
عيسى البري الذي سجل الثالثية “هاتريك”، والفريق واصل 
تطوره واســتعادة توهجه في المســابقة بعد أســابيع صعبة 
وتبايــن في المســتوى. وعلى رغم تقدم فريــق التطوير في 
وقت مبكر جدا عن طريق عمار عبدهللا، استطاعت الكتيبة 
الحمراء العودة للقاء عن طريق المهاجم عيسى البري الذي 

أدرك التعــادل لفريقــه، والهــدف الثانــي فــي الدقيقــة “26”، 
والهــدف الثالــث فــي الدقيقــة “50”. وقلص تطويــر النتيجة 

عن طريق عبدالعزيز شويطر في الدقيقة “62”.

تتواصــل اليــوم الثالثاء مباريات بطولــة الميثاق 2019 لكرة 
القــدم للناشــئين، والتــي ُتقــام برعايــة مركز الدكتــور زكي آل 
عبيد للجلدية، وسيلعب عند الساعة الرابعة وخمس وأربعين 
دقيقــة عصــرا مركز شــباب الزالق ونادي ســار، وتليهــا مباراة 
مركز شــباب القرية ومركز شــباب كرزكان، وتحتضن مالعب 

نادي طيران الخليج بسلماباد جميع مباريات البطولة.
ومباراتــا اليوم ضمــن المجموعة الثانية وفي الجولة الثانية، 
بعــد أن كانــت الجولــة األولــى قــد شــهدت فــوز كــرزكان على 
ســار بثالثــة أهــداف مقابــل هدفيــن، فيمــا تغلب الــزالق على 
القريــة بهدفيــن مقابــل هــدف واحد، ومــن المؤمل أن تشــهد 
مباراتــا اليوم أداًء أقــوى وأفضل من الفرق األربعة؛ من أجل 

المنافسة بقوة على بلوغ نصف النهائي، علما بأن فوز الزالق 
اليوم على ســار إن حصل وكذلك لو فاز كرزكان على القرية، 
مــن  مباشــرة، وســيخرج  ســيتأهالن  والــزالق  كــرزكان  فــإن 

المنافسة القرية وسار.

اليوم مباراتان في بطولة الميثاق الكرويةألبا يتألق ويتخطى التطوير بـ “الشركات”

أعلن كل من غرفة التجارة األميركية في البحرين وإنجاز البحرين عن تفاصيل دورة 
الغولف السنوية المقبلة وذلك خالل مؤتمر صحافي عقد أمس في فندق فور سيزونز 

خليج البحرين. 

المقــرر  مــن  والتــي  الغولــف،  وســتكون دورة 
أن تقــام فــي النــادي الملكــي للغولــف فــي 22 
مارس، ليوم واحد مع اختيار األوقات إما في 
الصبــاح أو بعد الظهر. وســتتضمن العديد من 
المســابقات الجانبيــة وعروضــا أخــرى ممتعة. 
كما سيقام حفل عشاء في فندق فور سيزونز 
ولتكريــم  اليــوم  الســتكمال  البحريــن  خليــج 

الرعاة والفائزين.
رئيــس  مــن  كل  الصحافــي  المؤتمــر  وتــرأس 
مجلــس إنجــاز البحريــن ســمو الشــيخة حصة 
بنــت خليفة آل خليفة، ورئيس غرفة التجارة 

األميركية في البحرين قيس الزعبي.
وتشــمل الجهات الراعية لــدورة الغولف حتى 
اآلن: الرعاة الذهبيون - كوكس لوجيستكس، 
بيغ تكســاس باربيكيو، جرايت ليكس دريدج 
إبراهيــم ك   - الفضيــون  الرعــاة  آنــد دوكــس، 
كانــو، طيران الخليج، والذي ســيقدم تذكرتي 

ســفر ذهابــا وإيابــا علــى درجة رجــال األعمال 
إلى أوروبا، النادي الملكي للغولف وفندق فور 
سيزونز خليج البحرين، ومطعم CUT تقدمة 

.Wolfgang Puck ولفغانغ باك
ســيقدم ريــع هــذه الــدورة مــن الرعــاة والفرق 
إنجــاز  إلــى  الغولــف  دورة  فــي  المشــاركة 
البحريــن. ويذكــر أن إنجــاز البحريــن منظمــة 
غيــر حكوميــة تعمــل علــى إعداد الطــالب من 
مرحلــة ريــاض األطفــال إلــى مرحلــة الثانوية 
العالمــي  اقتصادنــا  فــي  للنجــاح  والجامعيــة 
اليــوم مــن خــالل برامــج تركــز علــى الثقافــة 
وريــادة  العمــل،  لســوق  واالســتعداد  الماليــة، 

األعمال.
وقالــت رئيــس مجلــس إنجــاز البحريــن ســمو 
الشــيخة حصــة بنــت خليفــة آل خليفــة: “تعد 
حصريييــن  وتعــاون  شــراكة  الشــراكة  هــذه 
مــع غرفــة التجــارة األميركيــة؛ بهــدف تنميــة 

الشــباب. تجمــع إنجــاز البحريــن بيــن التعليــم 
وعالــم األعمــال والمجتمعــات لمنــح المهارات 
التي يحتاجونها العقول الشــابة لتصبح القوة 

العاملة المطلوبة والمرغوب بها”.
أمــا عــن تفاصيــل الفعاليات المصاحبــة لدورة 
الغولــف، فيذكــر أن فتــرة بعــد الظهر ستشــمل 
عرضا لمنتجات الفرق الحالية، والتي شاركت 
مــن جانب في برنامج “الشــركة” التابع إلنجاز 

إعــداد  فــي  ذلــك  البحريــن، حيــث سيســاهم 
الطــالب الحالييــن للمســابقة التي ســتقام في 
شــهر أبريل مــن هذا العام، وفي الوقت نفســه 
لعــرض  الســابقين؛  للطــالب  الفرصــة  يتيــح 

منتجاتهم.
وعلــق رئيــس غرفــة التجــارة األميركيــة فــي 
البحريــن قيــس الزعبــي علــى أن الغرفــة قــد 
قــررت أن تجعــل مــن دورة الغولــف الســنوية 

فرصة كبير؛ للمســاهمة فــي المجتمع المحلي. 
وأضــاف: “إنه لشــرف لنــا أن نتكاتف مع إنجاز 
غيــر  المنظمــة  هــذه  دعــم  بغــرض  البحريــن 
الحكوميــة، والجديــرة بالثنــاء فــي برامجهــا 
المختلفــة التــي تثقــف جيــل المســتقبل فــي 
البحرين. نحن نتطلع إلى هذا الحدث ولجعل 
الرعاة والفرق جزًءا من هذه المبادرة العظيمة 
التــي تعتبر األولى من نوعها، ونشــكر ســموها 

على دعمها الكامل لهذا الحدث ومشاركتها”.
كمــا ســيتضمن حفــل توزيــع الجوائــز تكريــم 
الرعاة وذلك على مســاهمتهم في نجاح دورة 
الغولــف الســنوية. عــالوة علــى ذلك، ســتكون 
هنــاك شــهاداتان من اثنين مــن خريجي إنجاز 
البحريــن؛ إلطــالع الحضور علــى تجربتهم مع 
إنجاز البحرين، وما تعلموه وكيف ساهم ذلك 

في حياتهم اليوم.

اللجنة اإلعالمية

المحلي الــمــجــتــمــع  فـــي  لــلــمــســاهــمــة  ــرة  ــي كــب ــة  ــرص ف ــف  ــول ــغ ال دورة  الــزعــبــي: 

“إنجاز البحرين” تتعاون مع غرفة التجارة األميركية
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أكد األمين العام لالتحاد البحريني للكرة الطائرة فراس الحلواجي أن قرار استقطاب حكام أجانب في منافسات المربع 
الذهبــي لــدوري الدرجــة األولــى أو األدوار النهائيــة لــكأس ســمو ولــي العهــد أمر وارد وغير مســتبعد ســواء في الموســم 

الجاري أو المواسم القادمة.

خــاص  تصريــح  فــي  الحلواجــي  ونفــى 
لـــ “البــالد ســبورت” أن يكــون إثــارة هــذا 
الموضــوع ناتــج كــرد فعــل إزاء األخطــاء 
التــي  الكثيــرة  البطاقــات  أو  التحكيميــة 
أشــهرها الحكام خالل منافســات الموسم 
الجاري، مضيفــا “الحكم البحريني خيارنا 

بالكفــاءة،  لــه  يشــهد  والجميــع  األول 
ونحــن ندعــم جميــع الحــكام، ولكــن خيار 
اســتقطاب الحكــم مــن الخــارج وارد فــي 
جميــع الحاالت متى مــا اقتضت الظروف 
ذلك، وهو غير مرهون بتوقيت محدد..”.

وأوضح الحلواجي أن االستعانة بالحكام 
من الخارج ربما يكون ألسباب كثيرة مثل 
التعــاون مــع باقي االتحــادات الوطنية أو 
تبــادل الخبــرات أو من باب كســر الروتين 
بعــض  بشــأن  اللغــط  كثــرة  حــال  فــي  أو 
األخطــاء التحكيميــة، ولكننــا حتــى هــذه 

اللحظة لم نتخذ قرارا نهائيا.
يعتبــر  التحكيــم  أن  الحلواجــي  وذكــر 

المســابقات  نجــاح  فــي  أساســا  عنصــرا 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  وأن  المحليــة، 
الظهــور  علــى  الحــكام  يحــث  مــا  دائمــا 
بأفضــل صــورة، مضيفــا “إننــا نهــدف فــي 
المقــام األول واألخيــر أن نرضــي األنديــة 
والجماهيــر ووســائل اإلعــالم وكل محبي 
اللعبــة، وأال تعكــر أخطــاء الحــكام صفــو 
اللعبــة وتتســبب فــي تضييــع مجهــودات 

الفرق واألطقم الفنية واإلدارية..”.
بالحــكام  ثقتــه  العــام  األميــن  وجــدد 
الوطنييــن ومــا يتمتعــون به مــن إمكانات 
متميزة، مشيرا في األمر ذاته بأن االتحاد 
حريص على أن تكون األندية راضية عن 

أدائهــم لحفــظ الجهــود وتحقيــق النجــاح 
المنشــود، الفتــا النظــر إلــى أن االســتعانة 
كل  فــي  وارد  أمــر  األجانــب  بالحــكام 
بتوقيــت  مرتبــط  غيــر  لكنــه  الحــاالت، 
محدد، تاركا الباب مفتوح على مصراعيه 

لكل االحتماالت بشأن هذا األمر.

الحلواجي: االستعانة بحكام أجانب غير مستبعدة

هل تشهد منافسات الطائرة حكاما أجانب؟

فراس الحلواجي

فريق “مالعب الفرجان” يزور الحجيات بالرفاع
ــن ســـعـــادتـــهـــم بـــالـــكـــرات ــ ــروا ع ــ ــب ــ ــال ع ــ ــفـ ــ ــان عــــيــــد... واألطـ ــ ــرج ــ بـــمـــشـــاركـــة م

استكماال لجوالتهم في مختلف محافظات المملكة، وفي إطار برنامج “مالعب الفرجان” الذي يقام بمبادرة من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قام فريق العمل 
بزيــارة منطقــة الحجيــات بالرفــاع لتوزيــع مجموعــة مــن الكرات علــى األطفال الذيــن يلعبون كــرة القدم في أحــد المالعب الرمليــة وذلك بحضور 

الالعب الدولي السابق والمدرب الوطني مرجان عيد، وعضو الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المحافظة الجنوبية عبدهللا إبراهيم عبداللطيف.

وأثنــاء الزيــارة قــام فريــق العمــل المكــون مــن 
واختصاصــي  محمــد  حمــد  الوطنــي  المــدرب 
الخدمــات اإلداريــة محمــد ســليمان، والطاقــم 
اإلعالمــي المرافــق بلقــاء الالعبيــن وتعريفهــم 
بالمبــادرة وأهدافهــا، وحــرص كل مــن مرجــان 
عيــد وحمد محمــد على مشــاركة األطفال لعب 
كــرة القــدم وتعليمهــم بعــض المهــارات الكروية 
البســيطة التــي تفاعــل معهــا األطفــال بصــورة 

كبيرة.
محمــد  وحمــد  عيــد  مرجــان  قــام  ذلــك،  بعــد 
بتوزيــع الكــرات على األطفال الذيــن عبروا عن 
ســعادتهم بتلك المبــادرة، وبانت عالمات الفرح 

والســعادة علــى وجوههــم بهــذه الهديــة، حيــث 
باســتخدامها  وقامــوا  الكــرات  األطفــال  تســلم 
مهاراتهــم  مســتعرضين  عليهــا  حصولهــم  فــور 

وقدراتهم الفنية.
خالــص  عــن  عيــد  مرجــان  الكابتــن  عبــر  وقــد 
البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة  وتقديــره  شــكره 
برئاســة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
علــى مبــادرة مالعــب الفرجــان، والتــي تشــكل 
التــي  المالعــب  تلــك  إلحيــاء  كبيــرة  أهميــة 
اندثــرت بعدمــا كانــت منبــع النجــوم واألبطــال 
الذيــن مثلــوا المنتخبــات الكرويــة علــى امتداد 
تاريخهــا، منوهــا بالمكاســب الرائعــة مــن وراء 

تلك المبادرة، والتي ترمي إلى تشجيع األطفال 
لممارســة كرة القدم في الفرجان وإبعادهم عن 
ممارســة األلعاب اإللكترونية التي بدأت تشــغل 

اهتماماتهم.
وأضاف عيد “الشــك أنها مبادرة طيبة تحســب 
للجنــة األولمبيــة البحرينيــة، وهــي تســهم فــي 
إعــادة تلــك المالعــب فــي الفرجــان واكتشــاف 
المزيــد مــن المواهــب المتميزة مــن جديد، كمل 
أنهــا تعيد تكريس ثقافة كرة القدم وخلق جيل 
مشــاهدتها  وليــس  وممارســتها،  باللعبــة  مولــع 
المبــادرة  تلــك  تحقــق  بــأن  أمــل  وكلنــا  فقــط. 

مخرجات تسهم في االرتقاء باللعبة..”.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

من لقاء  ألبا والتطوير
 توجيهات فنية لالعبي فريق الزالق
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جانب من المؤتمر الصحافي

مرجان عيد يهدي الكرات لألطفال المشاركين

حسن علي

الخيار مطروح 
لكنه غير مرهون 
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عرقــل فريــق الجامعــة األهلية سلســلة انتصــارات فريــق جامعة العلــوم التطبيقيــة المتصدر وفرض 
عليــه التعــادل بهــدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولــة الثامنة من الدوري الوطني 

للجامعات لكرة القدم. 

 ويعتبــر هــذا التعــادل األول لفريق جامعــة العلوم 
متتاليــة  انتصــارات   6 حقــق  بعدمــا  التطبيقيــة 
ليتمســك بالصــدارة برصيــد 19 نقطــة ولــه مبــاراة 
الــدوري  فــي  الصــدارة  صــراع  ليشــتعل  مؤجلــة، 
الجامعي، حيث أنعش هذا التعادل آمال منافسيه 
جامعــة البحريــن وجامعة أما الدوليــة في اللحاق 
بــه من خالل المباريات المتبقية في الدوري، فيما 
واصــل فريــق الجامعــة األهليــة مسلســل تعادالته 
بتحقيــق التعــادل الخامــس فــي المباريات الســت 
التــي خاضهــا ليصبــح رصيــده خمــس نقــاط فــي 

المركز الثامن.

دوري كرة السلة 

تحقيــق  مــن  التطبيقيــة  الجامعــة  فريــق  نجــح 
االنتصــار علــى حســاب نظيــره فريــق كليــة طــالل 
أبــو غزالــة بنتيجــة 45/ 57، فــي اللقــاء الــذي جمع 
صالــة  علــى  األحــد  يــوم  مســاء  الفريقيــن  بيــن 
جامعــة البحريــن الطبية في ختــام الجولة الرابعة 
مــن الــدوري الوطنــي للجامعــات لكــرة الســلة فئــة 
الطالب، ليحافظ على حظوظه في المنافسة على 
أحد المقاعد األربعة المؤهلة للمربع الذهبي، حيث 
 ،19 /12  ،14 /13 كالتالــي:  المبــاراة  أربــاع  انتهــت 

 .13 /15 ،11 /5
وفــي المباراة الثانيــة تمكن فريق جامعة البحرين 
الطبية من تحقيق الفوز على حســاب فريق معهد 
المصرفييــن بنتيجــة 56/ 70، ليعــزز حظوظــه فــي 
المنافســة علــى إحــدى البطاقــات المؤهلــة للمربــع 
الذهبــي للمســابقة، وكانــت نتائج األربــاع كالتالي: 

 .15 /12 ،17 /10 ،16 /23 ،22 /11

 عيسى: تغلبنا على النقص وظفرنا 
بالفوز

قــال العــب جامعــة العلوم التطبيقية علي عيســى 

أن فريقــه نجــح في تحقيــق االنتصار رغم النقص 
الــذي يعانــي منــه الفريــق، وقــال “تأثرنــا بداعــي 
إال  الالعبيــن  بعــض  لغيــاب  المبــاراة  فــي  النقــص 
أن الفريــق تمكــن مــن تحقيــق المهــم وهــو الفــوز 
وحصــد النقــاط الكاملــة للمبــاراة، خصوًصــا وأننــا 
بحاجة لهذه النقاط من أجل المنافسة على إحدى 

البطاقات المؤهلة للمربع الذهبي للبطولة”. 
 وتابع “المباراة لم تكن سهلة وواجهنا فريًقا عازًما 
هــو اآلخــر علــى االنتصــار، لكــن بالــروح المعنويــة 
مــن  تمكنــا  الفريــق  بهــا  تحلــى  التــي  والجماعيــة 

االنتصار وكسب اللقاء “. 
 وعــن المبــاراة القادمــة لفريقــه أوضــح “أتمنى أن 
يظهــر الفريــق بصــورة متطــورة أكثــر فــي اللقــاء 
القــادم، خصوًصا وأن البطولة تســير نحو جوالتها 
األخيــرة، األمــر الــذي يتطلب تحقيــق االنتصارات 
المربــع  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  النقــاط  وكســب 

الذهبي”. 

  خالد: تألقنا يكمن في استقرار الكرة 
األولى 

 أكــد خالــد إبراهيــم صانــع ألعــاب جامعــة العلــوم 
التطبيقية للكرة الطائرة أن المستوى المثالي الذي 
ســجله فريقــه خــالل الشــوط األول مــن مباراتهــم 
أمــام بوليتكنــك البحريــن فــي الجولــة الخامســة 
يعــود إلــى اســتقرار األولــى مــن المســتقبلين، ممــا 
وتنشــيط  ألعابــه،  تشــكيل  فــي  مأموريتــه  ســهل 

ضاربيه من مختلف مراكز الهجوم األمامية. 
 وعــن تراجــع مــردود فريقــه فــي الشــوط الثانــي 
مقارنــة بمــا قدمــوه فــي الشــوط األول قــال معــد 
التطبيقيــة: ربمــا مرجــع ذلــك يعــود إلــى التراخــي 
والثقــة الزائدة، وهــذا بدوره أعطى فرصة لالعبي 
الفريــق المنافــس أن يلعبــوا بــكل إمكاناتهــم حتى 

يدخلــوا إلــى الجــو المبــاراة، وقد تحقــق لهم ذلك، 
غيــر أننــا لــم نعطهــم فرصــة للذهــاب إلــى أبعد من 

هذا الحد.

علي عيسى

خالد ابراهيم

األهلية يوقف انتصارات التطبيقية ويشعل الصدارة
ــعــي ــام ــج ــات الـــــــدوري ال ــاريـ ــبـ ــه فـــي أقـــــوى مـ ــادالتـ ــعـ ــل تـ ــس ــل واصـــــل مــس

اللجنة اإلعالمية

”NBA“ رئيس جهاز سلة الرفاع يلتقي نائب
ــرة الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة ــبـ ــة وخـ ــرب ــج ــن ت ــادة مـ ـــتـــفـ االطـــــاع واالس

التقــى محمــد العجمــي رئيس جهاز كرة الســلة بنــادي الرفاع، النائــب المفوض للرابطة 
الوطنية لكرة السلة األمريكية )NBA(، السيد مارك تاتوم.

حضــور  هامــش  علــى  اللقــاء  هــذا  وجــاء 
محمــد العجمــي مباراة كل النجــوم التابعة 
 )All Star( األمريكــي  المحترفيــن  لــدوري 
االســتعراضية والتــي تقــام بصفة ســنوية، 
فنســنت  ســام  األمريكــي  بحضــور  وذلــك 

مدرب الفريق األول لكرة السلة بالنادي.
وجــرى خــالل اللقــاء بحــث ســبل التعــاون 
والرابطــة  الرياضــي  الرفــاع  نــادي  بيــن 
حيــث  األمريكيــة،  الســلة  لكــرة  الوطنيــة 
رحــب مارك تاتــوم بالعجمي فــي الواليات 
المتحدة األمريكية، مشيرا إلى أن الرابطة 
المحترفــة ترحب دائما بزيارات مســؤولي 

لعبة كرة السلة من مختلف دول العالم.
وقــال العجمي إن هذه الزيــارة تعد األولى 
مــن نوعهــا لنــادي بحرينــي وذلــك بهــدف 

فــي  األمريكيــة  التجربــة  علــى  اإلطــالع 
لعبــة كــرة الســلة والتــي تعد األفضــل على 

مستوى العالم.
وشــدد العجمي على أهمية االســتفادة من 
الخبــرة العريضة التي تتمتــع فيها الرابطة 
الوطنية لكرة الســلة األمريكيــة، مؤكدا أن 
نادي الرفاع يسعى لالستفادة من األنشطة 
الرابطــة  هــذه  تقدمهــا  التــي  والبرامــج 
المحترفــة والتــي تقــام بهــدف تطوير لعبة 
كــرة الســلة والتــي تتمتــع بشــعبية جارفــة 
داخــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة بقدر 

أكبر من أي لعبة أخرى.
وأشــار العجمي إلــى أن مثل هذه الزيارات 
تســاهم فــي تطويــر العمــل اإلداري والفني 
باألندية الوطنية، لكون التجربة األمريكية 

في اللعبة ثرية جدا ومتطورة ســواء على 
أن  موضحــا  االنديــة،  أو  الرابطــة  صعيــد 
جهــاز كرة الســلة بالنــادي حقق االســتفادة 

الكبيرة من هذه الزيارة.
كمــا التقــى العجمــي أســطورة كــرة الســلة 
األمريكية ماجك جونسون الالعب السابق 

فــي فريــق لــوس أنجلــوس ليكــرز ورئيس 
األمريكــي  بالنــادي  الســلة  كــرة  عمليــات 
حاليــا، إضافة إلى الالعب الســابق سبنســر 
هايــوود الــذي مثــل منتخــب أمريــكا لكــرة 
الســلة وعــدد مــن أنديــة دوري المحترفين 

في حقبة سابقة.

العجمي خالل لقائه النائب المفوض للرابطة الوطنية

الحنينية - نادي الرفاع
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من منافسات كرة السلة

جانب من منافسات كرة القدم

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أكد الرئيس التنفيذي لشــركة شــووت للتجهيزات الرياضية خالد أمين عن رعاية 
شــركة شــووت لكافــة مهرجانات الصغــار للكرة الطائــرة في العام الجــاري 2019، 
مشيرا بأن تلك الرعاية تأتي في إطار حرص الشركة على دعم مختلف الفعاليات 

الرياضية الهادفة وانطالقا من الواجب الوطني تجاه قطاع الشباب والرياضة.

وأعــرب خالــد أميــن عــن اعتــزازه بالتعــاون الوثيــق بيــن شــركة شــووت واالتحــاد 
البحرينــي للكــرة الطائــرة والذي يمتد منــذ فترة طويلة لتأتي تلك الشــراكة الجديدة 
بيــن الشــركة واالتحــاد لتبيــن مدى الترابــط القوي بين الطرفين لما فيــه خدمة الكرة 

الطائرة البحرينية.
وأضــاف “ تعتــز شــركة شــووت برعايتهــا لمهرجــان الصغــار للكــرة الطائــرة والــذي 
يســتقطب مئــات الالعبيــن مــن مختلــف األنديــة الوطنيــة المنضويــة تحــت مظلــة 
االتحــاد، حيــث أننــا نهتم بدعــم ورعاية مثل تلك الفعاليــات المتميزة التي ترمي إلى 
تكوين جيل واعد من الالعبين وإعداد نخبة من النشء والمساهمة في زرع البهجة 

والفرح لدى الالعبين الصغار..”.
وتابع “ إننا ســعداء بالتعاون مع االتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاســة الشــيخ علي 
بــن محمــد آل خليفة الذي يعتبر أحد أهم االتحادات الوطنية المنجزة والذي تحظى 
لعبته بشــعبية كبيرة في األوســاط المحلية ونأمل أن يســتمر هذا التعاون إلى ما هو 

أبعد من ذلك لتحقيق األهداف المشتركة للطرفين..”.
وأشــار خالــد أميــن أن شــركة شــووت تفخــر بتقديــم الرعايــة لمثــل هــذه الفعاليــات 
المتميــزة التــي تســتهدف األطفــال الصغــار لمــا لها من فائــدة كبيرة فــي تكوين جيل 

واعد رياضيا وجسديا.

“شووت” راعيا لمهرجانات الصغار

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي اتحاد السباحة - المركز اإلعالمي

حظيت مشــاركة مســابقة تحدي الموروث في اليوم الرياضي البحريني 
مــن جانــب  فعــل واســعة  إيجابيــة وردود  بأصــداء  الماضــي  األســبوع 
المســؤولين والجمهــور وزاور الركــن الخــاص بالمســابقة، والتــي أقامتــه 
اللجنــة المنظمــة ضمــن فعاليــات اليوم الرياضــي في المنطقــة المحاذية 

الستاد البحرين الوطني بالرفاع.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لمســابقة تحدي الموروث ســلطان صالح إن 
الركن الخاص بالمســابقة في اليوم الرياضي حظي بردود فعل إيجابية 
وصــدى طيــب بعــد أن قدمــت اللجنــة المنظمــة شــرًحا وافًيــا عــن هــذه 

المسابقة والهدف األسمى من إقامتها.
وأضــاف: “لمســنا أصــداء إيجابيــة من خــالل آراء الــزوار للركــن الخاص 
بالمســابقة، كمــا حرصنــا علــى تعريف أهــداف المســابقة وطريقتها وأبرز 
التحديــات التــي تشــملها، إذ القــت مبادرات ســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
آل خليفــة إشــادات كبيــرة، خصوًصــا وأن هذه المســابقة هي واحدة من 

مبادرات سموه في الجانب الرياضي والمجتمعي”.
وتقام مســابقة تحدي الموروث في الثالث والعشــرين من مارس المقبل 
مــن  كريمــة  بتوجيهــات  وذلــك  الــدراز  بمنطقــة  أبوصبــح  علــى ســاحل 

النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي حرص 
على إقامة هذه المســابقة؛ بهدف إعادة إحياء المهن القديمة التي عمل 
فيهــا اإلنســان البحرينــي عبر التاريــخ، والتي كان يبذل فيها جهًدا شــاًقا 

سواء في الحقل الزراعي أو على مستوى المهن البحرية.

الحــرة  للســباحة  مســابقة  للســباحة  البحرينــي  االتحــاد  نظــم 
المفتوحــة تزامنــا مــع فعاليــات يــوم البحريــن الرياضــي، حيث 
المواطنيــن  مــن  ســباحا   150 مــن  أكثــر  المســابقة  اســتقطبت 
والمقيمين في المملكة، إلى جانب ســباحين مشــاركين في من 

المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وجــرت فعاليــات المســابقات على مدى أكثر من 4 ســاعات في 
مقــر االتحــاد البحريني للســباحة فــي مدينة خليفــة الرياضية، 
وســط حضــور جماهيــري كبير ســاهم بدرجة كبيــرة في نجاح 

البطولة.
وُقســم الســباحون المشــاركون علــى 6 فئــات عمريــة، ابتــداًء 
مــن فئــة تحــت 8 ســنوات، وصــوال لفئــة العمــوم، تنافســوا فــي 
مســابقتي 50 و100 متر حرة، حيث شــهدت المسابقة تسجيل 
العديــد مــن الالعبيــن ألرقــام شــخصية جديــدة، تجســدت مــن 
خــالل المنافســة الكبيــرة التــي أظهروهــا فــي المســبح؛ ســعيا 

لتحقيق مراكز متقدمة.
وجــرى توزيــع الميداليات الملونة علــى أصحاب المراكز األولى 

فــي فئــات المســابقة كافــة، عــالوة عــن تكريــم عــدد مــن رواد 
رياضة السباحة في المملكة، ممن كانت ومازالت لهم بصمتهم 
فــي تاريخ الســباحة البحرين، كمــا أكد أحمد عبدالغفار على أن 
االتحــاد مــاٍض نحــو تنظيــم المزيــد من المســابقات فــي الفترة 
المقبلة، معتبرا أنها تساهم في منح السباحين فرصة لالحتكاك 

والمنافسة واكتساب الخبرة في أجواء تنافسية واحترافية.

 جانب من ركن المسابقة في اليوم الرياضي

جانب من تتويج الفائزين

تحدياتهــا وأبــرز  وأهدافهــا  بالمســابقة  التعريــف  أكثر من 150 سباًحا يشــاركون في “السباحة الحرة”
أصداء إيجابية لـ “تحدي الموروث” باليوم الرياضي حضور جماهيري كبير ومميز



قفــز األهلــي إلــى المركــز الثانــي بدوري الدرجــة األولى للكــرة الطائــرة مؤقتا بعدما 
تغلــب علــى المحــرق ب 3 أشــواط نظيفة فــي المواجهة التي جمعتهما مســاء أمس 
االثنين على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية ضمن منافسات الجولة األخيرة 

)14( من المسابقة.

وانتهت أشــواط المواجهة لصالح األهلي 
وأدار   25/17,25/23,25/21 بنتيجــة 
المكــون  الدولــي  الحــكام  طاقــم  اللقــاء 
مــن األول جعفــر إبراهيــم والثانــي جعفر 

المعلم.
غــاب  شــابة  بتشــكيلة  المحــرق  ولعــب 
عنهــا فاضــل عبــاس للراحــة والمحتــرف 
بداعــي  ريفيــرا  البورتوريكــي جاكســون 

اإليقاف.
وبهــذا الفــوز رفع األهلي رصيــده إلى 32 

بينمــا توقــف  الثانــي  المركــز  فــي  نقطــة 
رصيــد المحرق عند 35 نقطة في صدارة 

الترتيب.
فــاز األهلــي بالشــوط األول متفوقــا على 
منافســه بقــوة حوائــط الصــد والتــي كان 
بطلها المحتــرف الكولومبي بيزا وعباس 
الخبــاز، إضافة إلى باقــي الالعبين الذين 
كان لهــم نصيــب مــن صــد الكــرات علــى 
العــب مركــز 4 المحرقــاوي علــي كاظــم، 
 ،16-9 البدايــة  منــذ  األهلــي  ليتقــدم 

وواصــل “النســور” ســيطرتهم فــي الشــق 
منافســهم  أخطــاء  مســتغلين  الهجومــي 
لينتهــي  الهجوميــة،  فاعليتــه  وعــدم 

الشوط 25/17.
المرباطــي  اســتمر  الثانــي  الشــوط  فــي 
باالعتمــاد علــى كتيبــة الشــباب، وواصــل 
األهلــي ســيطرته علــى مجريــات اللقــاء 
بالصد وفاعلية الهجوم، حيث برز محمد 
عنــان مــن األطــراف، واســتطاع األهلــي 
أن يتقــدم 19/16 لكــن المحرق اســتطاع 
محمــد  تألــق  بفضــل  الفــارق  تقليــص 
العطــاوي في الهجوم، ليتعــادل الفريقان 
نفســها  الخبــرة  تفــرض  أن  قبــل   ،22/22
بتفــوق األهلــي 24/23 ومــن كرة طائشــة 

للعطــاوي خــارج الملعــب انتهــى الشــوط 
لمصلحة األهلي 25/23.

في الشــوط الثالث فرض األهلي أســلوبه 
الفني من خالل التنويع الهجومي وتعدد 
لكنــه   ،13/5 ليتقــدم  لديــه  الخيــارات 
ارتكــب العديد مــن األخطاء التي أتاحت 
لمنافسه التعادل 13/13، ومن ثم استعاد 
األهلي توازنه باإلرســاالت القوية والصد 

المتميز

النجمة يكسب عالي

وفي المواجهة الثانية بين النجمة وعالي 
تمكــن الرهيب مــن التغلب على منافســه 
شــوطين،  مقابــل  أشــواط  بـــ3  بصعوبــة 

األول  بالشــوطين  النجمــة  فــاز  حيــث 
يفــوز  أن  قبــل   ،27/25  ،25/22 والثانــي 
عالــي بالشــوطين الثالــث والرابع 25/21، 
25/18، وحسم النجمة الخامس لصالحه 
15/9 ليرفع النجمة رصيده إلى 29 نقطة 
في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد أبناء 
الفخــار إلــى 15 نقطــة نقطــة فــي المركــز 
فــي  مشــاركته  عالــي  لينهــي  الخامــس؛ 

الدوري بنتيجة ومركز تاريخي.

مباريات اليوم

تختتــم اليــوم الثالثــاء منافســات الــدور 
التمهيدي لمســابقة الــدوري عندما يلتقي 
البســيتين الهابــط لدوري الدرجــة الثانية 

أمــام النصر الســاعة 6 مســاء، فيما يلعب 
فــي المواجهــة األخــرى داركليــب مع بني 
جمــرة الســاعة 7:30 مســاء علــى صالــة 

االتحاد.
مبــاراة البســيتين )األخير بـ3 نقــاط( أمام 
بمثابــة  بـــ12( ســتكون  )الســادس  النصــر 
هبــوط  تأكــد  أن  بعــد  حاصــل  تحصيــل 
لتحســين  الثانــي  يســعى  فيمــا  األول، 
فــإن  الثانيــة  المواجهــة  وفــي  مركــزه، 
داركليــب )الوصيــف بـــ30 نقطــة( يتطلــع 
للبقــاء فــي المركــز الثاني، أمــا بني جمرة 
البقــاء  ضمــن  فإنــه  نقــاط(  بـــ6  )الســابع 
بــدوري األضــواء وإن الخســارة لــن تؤثر 

على موقعه إطالقا.

األهلي كسب المحرق وصعد للوصافة مؤقتا أداء رائع لعالي رغم الخسارة

األهلي يجتاز المحرق ويقفز للمركز الثاني مؤقتا
ــخـــي ــاريـ ــة ويـــنـــهـــي مـــشـــاركـــتـــه بـــمـــركـــز تـ ــمـ ــجـ ــنـ ــرج الـ ــ ــح ــ ــي ي ــ ــال ــ ع

أســفرت نتائــج ختــام الجولــة العاشــرة لــدوري الدرجــة الثانيــة عن فــوز األهلي علــى التضامن بـ 4 أهــداف مقابل واحــد، فيما فاز 
االتحاد على قاللي بـ 3 أهداف مقابل اثنين.

وعلى استاد مدينة خليفة الرياضية، عزز 
األهلي صدارته للدوري، حينما حقق فوزا 
كبيــرا علــى حســاب التضامن بـــ 4 أهداف 

مقابل واحد.
وسجل لألهلي حسين سلمان )3 أهداف(، 
إضافــة إلــى هــدف لمهــدي حميــدان، فيما 

سجل للتضامن يوسف عبدهللا.
وعلى اســتاد النادي األهلي، حقق االتحاد 
فوزا ثمينا على حســاب قاللي بـ 3 أهداف 

مقابل 2.
عابــد،  أحمــد  فورتشــن،  لالتحــاد:  وســجل 
فورتشــن، فيمــا ســجل إبراهيــم الختال هدفي 
قاللــي. وبنــاء علــى نتائج أمس، فــإن الترتيب 

صــار كاآلتي: األهلــي 25 نقطة من 9 مباريات، 
ســترة  مباريــات،   9 مــن  نقطــة   21 البســيتين 
19 نقطــة مــن 9 مباريــات، مدينــة عيســى 15 
نقطــة مــن 9 مباريــات، االتحــاد 13 نقطــة مــن 

9 مباريــات، البحريــن 9 نقــاط مــن 8 مباريــات، 
 4 التضامــن  9 مباريــات،  مــن  نقــاط   6 قاللــي 
نقاط من 9 مباريات، االتفاق نقطة واحدة من 

9 مباريات.

حقق فريقا باربار وأم الحصم نتيجتي الفوز في منافســات الجولة التاســعة من الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى كرة 
اليد، والتي أقيمت يوم أمس، حيث فاز باربار على نظيره توبلي بنتيجة )19/27( بعدما انتهى الشــوط األول لصالح باربار أيضا 
)8/11(، وبذلك خطف البنفســج بذلك صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 25 نقطة، ونال توبلي الخســارة الرابعة في مشــواره ليصبح 

رصيده 19 نقطة.

وفــي المبــاراة الثانيــة، فــاز أم الحصــم علــى البحريــن بنتيجــة 
)20/28( بعدما انتهى الشوط األول لصالح أم الحصم 

)6/15(، وبذلك أصبح رصيد األخير 19 نقطة في 
المركز الخامس مؤقتا، والبحرين 10 نقاط.

مباريات اليوم

لحســاب الجولــة نفســها، تتجــه األنظــار 
نحــو لقاء “الديربي” الذي يجمع األهلي 
7 مســاًء  الســاعة  تمــام  فــي  والنجمــة 
وقبل ذلك يلتقي الشباب سماهيج عند 

الســاعة 7 علــى صالــة اتحــاد اللعبــة بــأم 
الحصم.

يدخــل األهلــي هــذه الموقعــة وفــي جعبتــه 

يضــرب  أن  ويأمــل  انتصــارات،  واحــدة و7  بخســارة  نقطــة   22
عصفورين بحجر واحدة، أن ُيطيح بغريمه التقليدي 
للمــرة األولــى في هذا الموســم، ويعتلــي صدارة 
الترتيــب. أما النجمــة المتربع على الصدارة 
نقطــة،   24 يمتلــك  جــوالت  عــدة  منــذ 
نغمــة  لمواصلــة  اآلخــر  هــو  ويســعى 
االنتصــارات والمحافظــة علــى الصدارة 

وعدم التعرض ألية خسارة.
وفــي اللقاء الثاني، يســتهدف الشــباب 
والنقــاط  الفــوز  بتحقيــق  نقطــة(   17(
الثالث التي تبقيه منافســا على البطاقة 
الرابعــة. أمــا ســماهيج )12 نقطــة( يســعى 

لتحقيق االنتصار الثالث في مشواره.

فريق األهلي

الثانيــة الدرجــة  لــدوري  العاشــرة  الجولــة  ختــام  اليوم األهلي يصطدم بالنجمة... والشباب يلتقي سماهيجفــي 
باربار وأم الحصم ينتصران بتمهيدي اليدفوز رباعي لألهلي وثمين لالتحاد

االتحاد والمدينة يحجزان أول مقعدين في ربع النهائي
سلمان بــن  خليفة  ــأس  كـ ــاح  ــت ــت اف فــي  ــحــريــن  ــب وال بــســتــرة  أطــاحــا 

حجز فريقا االتحاد ومدينة عيسى مقعديهما في الدور ربع النهائي لكأس خليفة بن سلمان لكرة 
الســلة، إثر فوزهما على حســاب ســترة والبحرين علــى التوالي، في المباراتيــن اللتين جمعتاهما 
يــوم أمــس )اإلثنيــن(، علــى صالة مدينــة خليفة الرياضية في افتتاح منافســات الــدور التمهيدي 

من المسابقة.

وضــرب االتحــاد ومدينــة عيســى موعــًدا مــع 
بعضهمــا فــي ثمــن النهائــي الــذي ســيقام يــوم 

األحد المقبل 24 فبراير الجاري.
وفي المباراة األولى في افتتاح أغلى الكؤوس، 
خــرج االتحاد بفوز صعب وبشــق األنفس على 

حساب سترة بنتيجة قوامها 79/74.
وجــاءت بدايــة ســترة في المباراة بشــكل جيد 
مســتغال بداية منافســه المتواضعــة والمرتبكة 
ليأخذ األسبقية بتفوقه في الربع األول 21/9.

وقلــص االتحاد فــارق تأخره مع نهاية الشــوط 
الثانــي  الربــع  فــي  بفــوزه   35/31 إلــى  األول 

.22/14
وشّكل االتحاد أفضلية نسبية في الربع الثالث 
الــذي فــاز فيــه بـــ23/18 ليتقــدم فــي النتيجــة 

بواقــع 54/53، مواصــال هــذا التفــوق فــي الربع 
األخيــر الــذي فــاز فيــه 25/21 ليحســم نتيجــة 

المباراة بـ79/74.
وفي المباراة الثانية، ظفر فريق مدينة عيسى 
بالبطاقــة الثانيــة المؤهلــة لــدور الثمانيــة، إثــر 
فوزه المســتحق على حســاب البحرين بنتيجة 

.97/81
فــي  المســتوى  متكافئــة  المبــاراة  وجــاءت 
أداًء  شــهدت  التــي  األولــى  الثالثــة  أشــواطها 
متقاربــا مــن الفريقيــن، إذ لم يتســع فارق تقدم 

أحدهما عن اآلخر بشكل كبير.
وتقدم مدينة عيســى في الربع األول )22/18(، 
ثــم قلــص البحريــن النتيجــة إلى نقطــة واحدة 
مــع نهايــة الشــوط األول )44/45( بفــوزه فــي 

الربع الثاني )26/23(.
واســتمر تقدم المدينة بالفارق نفســه في الربع 
قبــل   ،)23/23( بالتعــادل  انتهــى  الــذي  الثالــث 

أن يفــرض أفضليتــه علــى الربــع األخيــر الــذي 
فــاز فيــه بنتيجــة )29/14( حاســما بهــا اللقــاء 

.)97/81(

من لقاء مدينة عيسى والبحرين من لقاء االتحاد وسترة
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حسن علي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

عمــم االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة علــى األندية المحليــة المنضوية 
تحت مظلته تاريخ إغالق باب التسجيل واالنتقاالت بالنسبة لالعبين 
وعنــد  الحالــي  فبرايــر   26 يــوم  ســيكون  إذ  واألجانــب،  البحرينييــن 
الســاعة الثامنة مســاًء، آخر موعد لتسجيل الالعبين وبالتالي لن يتم 

قبول تسجيل أي العب بعد هذا التوقيت.

وأكد األمين العام لالتحاد البحريني لكرة الســلة الســيد أحمد يوسف إن االتحاد 
قــام بالفعــل بتعميــم ذلــك على جميــع األندية لتأخذ هــذا التاريخ في الحســبان، 
إذ لــن يتــم الســماح بتســجيل الالعبيــن األجانــب والمحلييــن بعــد هــذا التاريــخ، 

وبالتالي البد من االلتزام بالتسجيل بموعد أقصاه التاريخ المذكور.
وعلــى صعيــد متصــل أكــد أحمــد يوســف علــى التعميــم الســابق والــذي أصــدره 
االتحــاد فــي شــهر ســبتمبر الماضــي، والقاضي بإمكانية إشــراك أي نــادي العبين 
اثنيــن أجانــب فــي نصف نهائــي ونهائي كأس خليفة بن ســلمان باإلضافة للمربع 
الذهبــي ونهائيــات دوري زيــن الســالوي، على أن ينتهي باب التســجيل قبل يوم 
واحد من انطالق المربع الذهبي للدوري والذي يصادف السادس والعشرين من 

فبراير الحالي، كون المربع سينطلق يوم 27.
وأوضح يوسف إن االتحاد يطرح هذا األمر في الوقت الحالي من باب التذكير 
لجميــع األنديــة والالعبيــن لاللتزام بما جاء فيه، مضيفًا إن النادي الذي ال يرغب 
بالتعاقــد مــع العــب أجنبــي آخــر فبإمكانــه االكتفاء بإشــراك العب واحــد أجنبي 
فقــط فــي نصــف نهائــي ونهائي كأس خليفة بن ســلمان والمربــع الذهبي ونهائي 

دوري زين.

إغالق تسجيل العبي السلة 26 فبراير

علي مجيدأحمد مهدي

محمد الدرازي - )تصوير: رسول الحجيري(



جامعة البحرين تدّشن “ألف حكاية وحكاية”
ــي عـــربـــي ــ ــب ــ ــع ــ ــز أكـــــبـــــر مــــجــــمــــوع حــــكــــائــــي ش ــ ــج ــ ــن ــ ــة ت ــ ــك ــ ــل ــ ــم ــ ــم ــ ال

“ألــف حكايــة وحكايــة” هــو عنوان كتاب “الحكايا” الشــعبية البحرينية األول من نوعه والذي تم تدشــينه 
أمــس فــي جامعــة البحريــن بالشــراكة مــع الثقافــة الشــعبية للدراســات والنشــر، والمنظمة الدوليــة للفن 

الشعبي.

ويتألــف كتــاب “ألــف حكايــة وحكايــة” مــن 5 مجلــدات 
تقريًبــا،  500 صفحــة  علــى  يحتــوي  منهــا  كًل  يحتــوي 
ووضــع بمشــاركة 100 طالب وطالبــة من تخصص اللغة 
العربيــة والدراســات اإلســلمية فــي جامعــة البحريــن، 
وتحــت اإلشــراف المباشــر مــن الدكتورة ضيــاء عبدهللا 
الكعبــي، بحضــور رئيــس جامعة البحرين ريــاض حمزة، 
ورئيس الثقافة الشعبية للدراسات والنشر علي عبدهللا 
خليفــة، ورئيــس مجلس الحكمــاء في المنظمــة الدولية 

للفن الشعبي أحمد مرسي.
وعّبر حمزة في كلمته عن فخره بما حققته الجامعة من 
إصــدارات علميــة رصينة تخدم العلم والتعلم في شــتى 
المجــاالت العلميــة، مشــيًرا إلى مــدى فخــره وبالمجهود 
الــذي قدمه طلبــة تخصص اللغة العربية وحرصهم على 
جمــع القصــص الشــعبية الصحيحــة مــن شــتى مواطــن 

البحريــن مــع اختــلف لهجاتهــم ورواياتهــم وأطيافهــم 
والتــي تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن الخمســين والثمانيــن 
عاًما، الفًتا إلى أنه العمل األول من نوعه الذي يضم هذا 
الكــم من الحكايا الشــعبية على مســتوى الوطن العربي، 
وختــم كلمتــه بالثناء على الكعبي بما تحلت به من صبر 
وإنــاة للتدقيــق في هــذه الحكايا وفرزهــا وحذف ما هو 
ضعيــف منهــا وتقديــم الشــكر لكل من ســاهم في إنجاح 

هذا الكتاب. 
فيمــا قالــت رئيــس هيئــة التحكيم فــي الثقافة الشــعبية 
للدراسات والنشر نور الهدى باديس إن هذا العمل هو نقل 
للحكايــا البحرينيــة التــي معظمهــا من الحكايا اإلنســانية 
الموجــودة فــي جميــع الحضــارات وبمختلــف اللهجــات، 
وأضافــت أن هــذا العمــل قــد يكــون بدايــة ومرحلة أولى 
لمشــروع علمــي ضخم يتجــاوز الجمع للتحليل والشــرح 

والنقــد ال للحكايــا البحرينيــة فقط، بل فــي مختلف دول 
العالــم واالنفتــاح علــى مختلــف الحضــارات حتى يخرج 

هذا العمل من المحلية الضيقة إلى الكونية اإلنسانية.

وأضافــت أن هــذا الجمــع يمثــل وثيقــة مهمــة تحتاجهــا 
المكتبــة المختصــة فــي الثقافة الشــعبية ومراكز البحث 
فــي الجامعــات ونحتــاج باإلضافــة إلــى ذلــك الحفــاظ 
علــى هــذِه الحكايــا المرويــة من أفــواه كبار الســن الذين 
يتميــزون بالحنكــة والخبــرة والثقــة، وكذلــك علينــا أن 
ا  نحتفــظ بالوثائــق الصوتيــة للــرواة لتكــون مرجًعــا مهمًّ
وموثوًقا يعتمده الباحث المختص والمهتم بهذا المجال 
إضافة للوثائق المكتوبة التي تتضمن الحكايا الشعبية.

القصص الشعبية تبرز التنوع والمواطنة
وقالت الكعبي، إن هذا المشــروع الوطني الضخم يســعى 
إلى توثيق ذاكرة الحكايا الشعبية البحرينية قبل اندثارها 
تمهيــًدا لدراســتها دراســة أكاديميــة منهجيــة معمقــة، إذ 
يســعى هــذا المشــروع الوطنــي كذلــك إلــى الحفــاظ علــى 
الهويــة البحرينيــة وإبرازهــا بتنوعاتهــا واختلفاتها وهي 
أطيــاف  مــع  المتعايــش  المتســامح  المجتمــع  هــذا  ســمة 
متنوعة في أديانها ومذاهبها وأعراقها منذ أقدم العصور. 

وللحكايــة الشــعبية دور مهــم فــي إبــراز هــذه التنوعــات 
الخلقــة والمســاعدة فــي تعزيــز انتمــاء هــذه الجماعــات 

المختلفة إلى المواطنة والهوية.
وأشــارت إلــى أنــه تــم العمــل علــى هــذا الكتــاب بمشــاركة 
100 طالــب من قســم اللغــة العربية بكليــة اآلداب منذ 10 
ســنوات من خلل مقرر األدب الشــعبي. وأضافت أن هذا 
الكتاب يعد أكبر مجموع حكائي شعبي في الوطن العربي 
أنجــز حتــى اآلن، ويتســم هــذا بالريــادة االســتثنائية التي 
تمثلــت فــي أنهــا المــرة األولــى التــي يتــم بهــا جمــع حكايا 
شــعبية مــن قبل طــلب جامعيــون وتوثيقها في مشــروع 
جماعــي، مشــيرة إلــى أن مملكــة البحريــن جديــرة بهــذه 

الريادة االستثنائية في ظل العهد الزاهر لجللة الملك.
وتــم عــرض قيلــم وثائقــي خــاص بمشــروع جمــع الحكايا 
الشــعبية وعــرض ســمعي وبصــري للراويــة الشــعبية رقية 
الســعدون، وتــم تكريــم لجنــة التحكيــم والقائميــن علــى 
هــذا العمــل، وختم هــذا الحفل بتوقيع كتــاب “ألف حكاية 

وحكاية” من قبل ضياء الكعبي.

جانب من تدشين الكتاب
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قضت المحكمة الكبرى الجنائية )بصفتها االستئنافية( بإلغاء معاقبة 
فتــاة بحبســها لمــدة شــهر واحد؛ وذلــك إلدانتهــا بتقديم بــلغ كاذب 
ضــد شــقيق خطيبهــا مدعيــة اختطافهــا، انتقامــا منــه بدعــوى أنــه 
حرض خطيبها على االنفصال منها، واكتفت بمعاقبتها بغرامة مالية 

مقدارها 100 دينار عقب اعترافها بما نسب إليها من اتهام.
وتمثــل البــلغ الــكاذب الــذي تقدمــت بــه الشــابة فــي أنهــا تعرضــت 
للختطــاف مــن جانــب 4 أشــخاص مجهوليــن كونهم كانــوا ملثمين، 
والذين أركبوها في سيارة، وبينت أن وجه أحد الخاطفين الوهميين 
انكشــف أثناء عملية اختطافهــا المزعومة، والتي تعرفت عليه كونه 

شقيق خطيبها، والذي انفصلت عنه في وقت سابق للواقعة.
وأضافــت أن الخاطفيــن تركوهــا فــي منطقــة البحيــر والذوا بالفــرار 
مــن المــكان، وأكــدت في بلغها عند ســؤالها من جانب الشــرطة عما 
إذا كانــت قــد تعرضــت للعتــداء مــن عدمــه، بأنهم أنزلوهــا في تلك 

المنطقة وغادروا مسرعين.
لكن وبالتحقيق معها أكثر حول الواقعة تبين للشرطة أن المستأنفة 
ليســت ســوى كاذبــة، إذ لــم تحصــل لهــا أيــة عمليــة اختطــاف، بــل 
اعترفت بعدما لم تتمكن من اإلجابة على تساؤالت المحققين، بأنها 
لفقــت البــلغ المذكــور انتقامــا من شــقيق خطيبها، والذي يعد ســببا 

رئيسيا في انفصالها عن خطيبها.
وأشارت إلى أنه تقدم في وقت سابق شقيق الخاطف المزعوم إلى 

خطبتهــا، وفــي تلك األثنــاء حدثت خلفات بينهــا وزوجة الخاطف، 
زوجــة  حرضــت  بعدمــا  خطيبهــا  إلــى  ووصلــت  تصاعــدت  والتــي 
الخاطــف زوجهــا ليضغط على خطيبها، وهو ما حصل فعل، رغم أنه 
ال يرغب بتطليقها؛ وذلك بســبب كثرة المكائد التي كانت يعدها كل 

من الخاطف المزعوم وزوجته.
وبينــت أنهــا عندمــا عرفت بتلك المكائد والوقائــع قررت االنتقام من 
شــقيق خطيبهــا، ولــم يكــن أمامهــا ســوى هــذه الفكــرة للتخلــص منه 

حسبما ادعت.
وكانــت أحالتهــا النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــا تقدمــت 

لجهة رسمية ببلغ كاذب رغم علمها بأن الواقعة لم تحصل.

ا  حبســت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الخامســة مســتثمًرا آســيويًّ
دانتــه بتقديــم رشــوة مقدارهــا 500 دينــار إلــى ضابــط الجمــارك 
المختــص بمعاينــة بضاعتــه المؤلفة من مصففات شــعر، التي ثبت 
أنهــا مقلــدة عقــب رفــض األخير الســماح لــه بإدخالها للبــلد؛ وذلك 
لمدة سنة واحدة، وغرمته مبلغ 500 دينار وبمصادرة مبلغ الرشوة 
ــا عــن البــلد عقــب تنفيــذ العقوبة  كذلــك، كمــا أمــرت بإبعــاده نهائيًّ

المقضي بها.
 وتتحصــل التفاصيــل فيمــا أبلــغ بــه ضابــط الجمــارك فــي مطــار 
البحريــن الدولــي، والــذي ذكــر أثناء التحقيــق معه بمعرفــة النيابة 
العامة، أن المتهم كان قد حضر إليه وكانت لديه بضاعة محجوزة 
لدى إدارة الجمارك كون أن البضاعة مقلدة، مشــيًرا إلى أن المتهم 
ا مقابل تخليص تلك البضاعة وتمريرها، إال  عرض عليه مبلًغا ماليًّ

أنه لم يرد على طلبه وانصرف عنه.
المواصفــات  إدارة  مــن  موظــف  ذلــك  بعــد  حضــر  أنــه  وأضــاف   
والمقاييــس، فأبلغــه بــأن المتهــم طلــب منــه اإلفســاح عــن شــحنة 
تحتــوي علــى مصففــات شــعر مقابــل مبلغ مالــي، كما أبلــغ الضابط 
المسؤول عليه، وتم مباشرة إبلغ إدارة مكافحة الفساد بالواقعة.
 وعلى وجه السرعة تم الترتيب لعمل كمين لضبط المتهم متلبًسا 
بجرمه، إذ تم االتصال به وطلبوا منه الحضور بناًء على طلب من 
الضابط المســؤول، وكّرر فعلتــه مجدًدا عند حضوره على الضابط 

المسؤول وعرض عليه تسليمه مبلغ 500 دينار مقابل رفع الحجز 
عن بضاعته المقلدة.

واتفــق الضابــط المســؤول مــع المتهــم علــى االلتقــاء فــي مواقــف 
مطــار البحريــن الدولــي الســتلم المــال مقابــل رفع الحجــز، إال أنه 
عنــد حضــور المتهم كان برفقته شــخص آخر، فأبلغ المســؤول بأنه 
ســوف يدفــع نصف المبلــغ في الوقت الحاضــر والنصف اآلخر بعد 
رفــع الحجــز عــن بضاعتــه، ومــا إن اســتلم المســؤول نصــف المبلغ 

حتى تمت مداهمة المتهم والقبض عليه.
فأحالتــه النيابــة العامة للمحاكمة على اعتبــار أنه بتاريخ 23 يناير 
2019، عــرض عطيــة علــى موظــف عــام وذلــك ألداء عمــل إخــلالً 

بواجبات وظيفته.

دينــارزعمــت اختطافهــا بدعــوى أنه حــرض علــى انفصالهما  500 مقدارهــا  رشــوة  بتقديــم  دانتــه  المحكمــة 

حبس مستثمر مصففات شعر مقلدة عاًماإلغاء حبس شابة انتقمت من شقيق خطيبها

منال زقمان السردي - طالبة في جامعة البحرين

صاحب حظيرة الهملة رفض تصحيح أوضاعه
ــا نــشــرتــه “^” ــة الـــزراعـــة والـــثـــروة الــبــحــريــة تـــرد عــلــى م ــال وك

عّقبــت وكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة علــى الخبر المنشــور فــي صحيفة “البــاد” الصادرة 
يــوم الســبت الموافــق 16 فبرايــر 2019 بعنــوان “أصحاب الحظائر يناشــدون رئيــس الوزراء 
إنصافهــم .. خســائر بمئــات اآلالف وعــودة شــحنات قادمة مــن الخارج اســتعداًدا لرمضان”، 
وما احتواه من شــكوى لعدد من مربي المواشــي، موضحة أن ما تم نشــره ال يتناســب مع ما 
تقــوم بهــا الوكالــة من جهود إلزالة المخالفات التي يتورط بها عدد محدود من مربين وتجار 
ماشــية، ومــن الطبيعــي أن تكون هناك ردود فعل مــن بعض المخالفين ومغالطات نرد عليها 

في التالي:

الخبــر  فــي  إليهــا  المشــار  الحظيــرة  أوالً: 
والتــي تــم إزالــة الســور الخارجي منهــا فقط، 
ومــواد  وبنــود  واألنظمــة  للقوانيــن  مخالفــة 
عقــد االنتفــاع بــأرض لتربية المواشــي والذي 
أبــرم بيــن الــوزارة والمنتفع خاصــة البند رقم 
)1( مــن المادة الخامســة والمادة )13( والمادة 
)14(، باإلضافــة إلــى قيــام صاحــب الحظيــرة 
باإلنشــاءات وتحويط األرض بدون ترخيص 

مــن البلديــة المختصــة، حيــث إنــه لــم يلتــزم 
باإلنــذار واإلشــعارات النهائيــة التــي وضعتها 
اإلدارة وعــدد مــن الجهات الرســمية، ونتيجة 
لذلــك تــم االتفــاق مــع صاحــب الحظيــرة بأن 
يعطــى موقًعــا داخــل مشــروع الهملــة لحيــن 
الوكالــة  وفــرت  حيــث  األوضــاع،  تصحيــح 
لــه موقًعــا بديــلً وهــي حظائــر حكوميــة تابع 
للوكالــة علــى أن يكــون فيهــا بشــكل مؤقــت 

يبــادر  لــم  أنــه  إال  وضعــه،  تصحيــح  لحيــن 
بتصحيــح وضعه حتى اآلن، ولــم يبادر ببناء 

األرض التي انتفع بها.
ووفًقا للســلطات القانونية المخولة إلى إدارة 
الرقابة والصحة الحيوانية وبموجب االتفاق 
مــع صاحــب الحظيــرة، تمــت اإلزالــة، حيــث 
جاءت اإلزالة ضمن أعمال لجنة تم تشــكيلها 
البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة  قبــل  مــن 
ضمــت في عضويتها بعض الجهات الرســمية 
األخــرى ذات العلقــة، وذلــك بنــاًء على رغبة 
بتحســين  طالبــوا  الذيــن  المواشــي  مربــي 
أوضاعهــم وأوضــاع قطــاع المواشــي وإزالــة 
المخالفــات التي يرتكبها البعض في مشــروع 

الهملة للمواشي.
ثانًيــا: تلقت الوكالة شــكاوى من أهالي مجمع 
ســكني بمنطقة الهملة بســبب انتشار الروائح 
الكريهــة والحشــرات بســبب حظيــرة مؤقتــة 
بالقــرب مــن ســور مشــروع الهملــة للمواشــي، 

باإلضافــة إلــى بعــض الحظائــر التــي ال يلتزم 
أصحابهــا بالنظافــة وتــرك مخلفات المواشــي 
بصــورة غير صحية ومخالفــة للقانون، حيث 
بتنــاول  أخــرى  قامــت صحيفتكــم وصحــف 
هذه المشــكلة، وعلى إثر ذلك شــرعت الوكالة 
باتخــاذ إجراءاتها القانونية لرفع المعاناة عن 

األهالي.
والصحــة  الرقابــة  إدارة  أصــدرت  ثالًثــا: 
الحيوانيــة قــراًرا بإزالــة الســور الخارجي من 
الحظيرة فقط، وضمن أعمال اللجنة المشكلة 
البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة  قبــل  مــن 
لمعالجــة مشــكلت مشــروع الهملة، تــم إنذار 
قامــت  منهــم  كبيــرة  وشــريحة  المخالفيــن، 
ونقــدر  إيجابــي  بشــكل  أوضاعهــم  بتســوية 
لهــم ذلــك، وغير صحيح مــا تطرق له صاحب 
إنــذار  وجــود  عــدم  مــن  المخالفــة  الحظيــرة 
مسبق وصور الوكالة بأنها اقتحمت المشروع 

من خلل اآلليات وهذا ينافي الحقيقة.

المنامة - وزارة البلديات

المنامة - وزارة الداخلية

ترأس قائد خفر الســواحل، وفد وزارة الداخلية المشــارك في افتتاح 
معــرض الدفــاع البحــري )نافدكــس( والمنعقــد بالتزامــن مــع معــرض 

الدفاع الدولي “ايدكس” بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكد قائد خفر السواحل أن مشاركة وزارة الداخلية في هذه المعارض الدولية، 
تعكــس الحــرص على المضي قدمًا في سياســة التحديث والتطوير التي أرســى 
قواعدهــا معالــي وزيــر الداخليــة بهــدف حفــظ األمــر وتقديــم أفضــل الخدمــات 
للمواطنيــن والمقيميــن، مشــيدًا بمســتوى المعــرض، والــذي يعــد واحــدًا من أكبر 

وأهم المعارض الدفاعية واألمنية في العالم.
واطلــع الوفــد على معــدات وآليات متطــورة وأحدث التقنيات المســتخدمة في 
المجــال األمنــي، ومــا حققتــه الشــركات المصنعــة مــن تطــور فــي مجــال الدفاع 
واألمــن باإلضافــة إلــى زيــارة أقســام الــدول والشــركات المتخصصــة فــي هــذا 
المجال والتعرف على أبرز المنتجات التي تقدمها والتطور التقني والتكنولوجي 

المستخدم في الصناعات الدفاعية واألمنية.

“الداخلية” تشارك بافتتاح معرض الدفاع البحري في أبوظبي

المنامة - بنا

مجلــس  رئيــس  نائــب  يرعــى 
الــوزراء، رئيــس المجلــس األعلى 
لتطويــر التعليــم والتدريب ســمو 
آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ 
خليفة االحتفال الذي تقيمه كلية 
البحرين للمعلمين بمناســبة مرور 
10 ســنوات علــى إنشــائها، وذلــك 

يوم غد )األربعاء(.

مــع  االحتفــال  هــذا  ويتزامــن 
احتفــاالت مملكــة البحريــن بمــرور 
التعليــم  انطلقــة  علــى  عــام   100

النظامي في البحرين.
أهــم  إحــدى  الكليــة  هــذه  وُتمثــل 
الوطنــي  المشــروع  مبــادرات 
لتطويــر التعليــم والتدريــب، الــذي 
بــدأ عام 2008، للنهوض بالمســيرة 

التعليمية في مملكة البحرين.

10 سنوات على 
إنشاء كلية 

البحرين للمعلمين
السجن 10 سنوات آلسيويين جلبا الماريجوانا

الـــجـــرائـــد ورق  ــن  ــ مـ كــــــــرات   4 ــي  ــ فـ خـــبـــآهـــا  ــران  ــ ــاصـ ــ ــقـ ــ الـ

أّيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى معاقبة شــابين آســيويين “17 و16” 
بالسجن لمدة 10 سنوات، وأمرت بتغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار، مع األمر بإبعادهما 
ــا عــن البــاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق كل منهما؛ وذلك إلدانتهما بجلب  نهائيًّ
مــادة الماريجوانــا المخــدرة من بادهمــا إلى المملكة عبر المطار للشــروع في ترويجها 

بداخل الباد، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

 وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها 
إنه ونظًرا لظروف الدعوى وملبساتها وكون 
المدانين صغار الســن إذ لم يتّما الثامنة عشر 
مــن عمرهمــا بعد، فقــد أعملت بحقهمــا العذر 
فــي  عليــه  المنصــوص  القانونــي  المخفــف 

المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.
وتتحصــل وقائــع ضبــط المســتأنفين فــي أن 
المســتأنف األول كان قــد وصــل إلــى مملكــة 
البحريــن عبــر مطار البحريــن الدولي، وأثناء 
عمليــة تفتيــش أمتعتــه عبــر جهــاز األشــعة 

ضابــط  فيهــا  اشــتبه   ”X-Ray“ الســينية 
كــرات   4 عــدد  وجــود  الحــظ  إذ  الجمــارك، 

بداخلها مادة شفافة وفيها نقاط.
فأمــر الضابــط بتتبــع صاحــب تلــك الحقيبــة، 
األول،  للمســتأنف  مملوكــة  أنهــا  تبيــن  التــي 
فأمر ضابط جمارك آخر بتحويله إلى المسار 

األحمر للتدقيق في عملية تفتيشه.
وبالفعــل تمــت عمليــة التفتيــش وتــم العثور 
علــى الكــرات األربــع التــي كانــت مخفية بين 

ملبس المدان.

واتضــح أن الكــرات األربــع عبــارة عــن ورق 
جرائــد ملفوفــة بلصــق شــفاف اللــون، وعند 
ــا  فتحهــا تبيــن أن بداخلهــا مــادة ثبــت معمليًّ

أنها مادة الماريجوانا المخدرة.
قرابــة  األربــع  الكــرات  وزن  إجمالــي  وبلــغ 

إبــلغ إدارة مكافحــة  ربــع كيلوجــرام، وتــم 
مــن  عينــة  وبفحــص  بالواقعــة،  المخــدرات 
إدراره تبين أنه متعاط لذات المادة المخدرة.
وبسؤاله حول الواقعة، كشف ألفراد الشرطة 
أن المســتأنف الثاني -شــريكه- من المفترض 

أنــه ينتظــره فــي صالة اســتقبال المســافرين 
ليســتلم منــه المــواد المخــدرة التــي بحوزته، 
والذي تبين أنه يعمل على ترويج تلك المواد 
المخــدرة علــى المدمنيــن فــي المملكــة، فتــم 

القبض عليه هو اآلخر.
هــذا، وثبت للمحكمة أن المســتأنفين بتاريخ 
24 نوفمبر 2017 ارتكبا اآلتي: أوالً: المستأنف 
األول: جلــب بقصد االتجار مادة الماريجوانا 
المخدرة في غير األحوال المصرح بها، ثانًيا: 
المســتأنف الثانــي: اشــترك بطريقــي االتفــاق 
والمساعدة مع المستأنف األول على ارتكاب 
اتفــق  بــأن  األولــى  التهمــة  محــل  الجريمــة 
معــه على جلــب المــادة المخدرة آنفــة البيان 
ومســاعدته على ارتكابها بترويجه لها داخل 
البــلد وتمــت الجريمة األولى بنــاء على ذلك 

االتفاق وتلك المساعدة.

عباس إبراهيم



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

رعايــة  تحــت  المملكــة  جامعــة  احتفلــت 
الفقيــه  محمــد  أمنائهــا  مجلــس  رئيــس 
طلبتهــا  مــن  الســابع  الفــوج  بتخريــج 
ممــن أنهــوا متطلبــات برامــج الماجســتير 

الجامعــة  كليــات  فــي  والبكالوريــوس 
أقيــم  حيــث  تخصصاتهــا،  بمختلــف 
بهــذه المناســبة حفــل بفنــدق آرت روتانــا 
مــن  غفيــر  جمــع  حضــره  أمــواج  بجــزر 

وأهالــي  والضيــوف  الشــخصيات  كبــار 
الخريجيــن، حيــث تــم تخريــج هــذا العــام 
مــا يقــارب 250 خريجــا وخريجــة. وشــهد 
الحفــل حضــور عــدد من كبــار المســؤولين 

واألمنــاء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء 
والوجهــاء وأعضــاء الهيئتيــن األكاديميــة 
واإلداريــة بالجامعــة وأوليــاء أمــور الطلبة 

الخريجين وأقربائهم وأصدقائهم.

“المملكة” تحتفل بتخرج الفوج السابع

تمنح شركة الحداد للسيارات مالكي 
بمملكــة  مرســيدس-بنز  ســيارات 
إلــى  االنضمــام  فرصــة  البحريــن 
برنامــج الــوالء الحصــري المجانيــة 
مرســيدس–بنز،  شــركة  لســيارات 
اآلن  تتوفــر  الفرصــة  إن  حيــث 
مكافــآت  علــى  للحصــول  لألعضــاء 
ومزايــا إضافيــة مــع برنامــج الــوالء 

للسيارات.
علــى  تنفيذهــا  يتــم  خدمــة  لــكل 
ســتحصل  مرســيدس-بنز  ســيارتك 
على مكافآت حصرية وقيمة تشمل 
تخفيضات كبيــرة على اليد العاملة، 
مرســيدس- ســيارات  قطــع  وعلــى 

بنــز األصليــة، الهدايــا والمجســمات 
التذكاريــة، فحــص الســامة مجانــا، 
تلميع الســيارات مجانا، والمزيد من 

الخدمات والعروض.
الخاصــة  والجوائــز  العــروض  إن 
ببرنامج الوالء للســيارات من شركة 
الحــداد هي فرديــة ومخصصة على 
أســاس الجــزء الذي تنتمــي إليه كل 
سيارة. ويتم تقسيم كل مركبة على 
مــن  الســيارات؛  عــام  أســاس طــراز 

أجل تمييز احتياجاتها.

الخــاص  الــوالء  برنامــج  يســري 
بشركة الحداد للسيارات على جميع 
سيارات مرسيدس-بنز، بما في ذلك 
الســيارات المســتخدمة إضافــة إلى 

السيارات التي ال يغطيها الضمان.

برنامج الوالء لسيارات مرسيدس بنز

فــي حفــل كبيــر ومتميــز أقيــم بفندق راديســون بلو البحريــن، كرمت شــركة بن هندي 
إنفورماتكــس – الوكيــل المعتمــد لمنتجــات سامســونج فــي مملكــة البحريــن وإحــدى 
شــركات مجموعــة عبــدهللا أحمــد بن هندي شــبكة شــركائها من الشــركات فــي مجال 
االتصــاالت والهواتــف النقالــة فــي احتفالهــا الســنوي “جوائــز بن هنــدي إنفورماتكس 

لتكريم شبكة الشركاء” للعام الثالث على التوالي.

 وقــد حضــر هــذا الحفــل عضــو مجلــس 
التنفيــذي  الرئيــس  ونائــب  اإلدارة 
للمجموعــة عبد العزيز بن هندي –، ومدير 
عــام شــركة بن هنــدي إنفورماتكــس وليد 

رجــب –، وكبــار المســئولين من الشــركات 
المدعــوة في قطاع االتصــاالت والهواتف 
النقالــة فــي البحريــن، ولفيــف مــن رجــال 
العليــا  واإلدارة  واإلعــام  الصحافــة 

لمجموعة شركات عبد هللا بن هندي.
هنــدي  بــن  “جوائــز  حفــل  ويأتــي  هــذا 
الشــركاء”  شــبكة  لتكريــم  إنفورماتكــس 
فــي عامهــا الثالــث، وهي مناســبة ســنوية 
ا،  ســنويًّ وتكريمهــم  بالشــركاء  لالتقــاء 
وإلضافــة لمســة من البهجــة واإلثارة على 
أجــواء الحفــل وإبهــاج الحضــور، تضمــن 
الغنائيــة  الفقــرات  مــن  العديــد  الحفــل 
الموســيقى  بيــن  مزجــت  التــي  الراقيــة 

والغناء وعروض الخيال البصري.

البصري للخيال  ــروض  ــ وع ــة  ــي راق غنائية  ــرات  ــق ف
“بن هندي إنفورماتكس” تكّرم شركاءها

للتواصل: 17111509

أعلــن بنــك البركــة اإلســامي البحرين، أحد المؤسســات الماليــة البحرينيــة الرائدة في 
مجال الصيرفة اإلسامية، عن فوز أحمد أبو الفتح بالجائزة الشهرية الكبرى لحساب 
البــركات لشــهر فبرايــر بقيمــة 10آالف د.ب، وفــوز إيمان محمد الســبيعي براتب شــهري 
لسنة كاملة بقيمة 555 د.ب، إلى جانب 80 فائًزا محظوًظا بجوائز نقدية. أقيم السحب 
فــي المقــر الرئيســي لبنــك البركة اإلســامي الكائن فــي منطقة خليــج البحرين بحضور 

عدد من إداريي وموظفي البنك.

وإلــى جانب اإلعان عن الفائزين بالجائزة 
وجائــزة  فبرايــر  لشــهر  الكبــرى  الشــهرية 
الراتب الشــهري لمدة عام كامل، أعلن بنك 
البركــة اإلســامي قائمــة أســماء 80 رابــح، 
نقديــة  بجائــزة  رابًحــا   20 علــى  اشــتملت 
تبلغ 500 د.ب لكل فائز، و60 رابح بجوائز 
نقدية أخرى تبلغ قيمة كل منها 300 د.ب. 
وبهــذه المناســبة، قــال الرئيــس التنفيــذي 
باإلنابــة لبنــك البركة اإلســامي - البحرين 

بنــك  فــي  جــًدا  “يســعدنا  كاظــم:  طــارق 
البركــة اإلســامي، تهنئــة جميــع الفائزيــن 
مــع حســاب البــركات لشــهر فبرايــر 2019، 
وعلــى الخصوص أبو الفتــح لفوزه بجائزة 
محمــد  وإيمــان  بحرينــي،  دينــار   10,000
الســبيعي لفوزها براتب شهري بقيمة 555 
دينــار بحريني لمدة ســنة كاملة. وقد تألق 
حساب البركات عاًما بعد عام، حيث يقدم 
فــي عامه الخامــس جوائز نقدية أكبر، مما 

يعكس مساعينا في مكافأة العماء الكرام 
نظير ثقتهم لاستثمار معنا، وذلك بمنحهم 
عوائــد ســنوية مجزيــة الســتثماراتهم إلى 

جانب العديد من الجوائز النقدية”.

أبو الفتح يحصد كبرى جوائز “البركات”
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ــدي الـــــحـــــظ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن أســــــــــمــــــــــاء سـ ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ “الـــــــــبـــــــــركـــــــــة اإلســـــــــــــامـــــــــــــي” ي

طارق كاظم

المنامة - أسري

نّظمــت الشــركة العربية لبناء 
“أســري”  الســفن  وإصــاح 
األطفــال  جنــاح  إلــى  زيــارة 
بمجمــع  األورام  بمركــز 
الســلمانية الطبــي فــي ذكرى 
للســرطان،  العالمــي  اليــوم 
األطفــال  زيــارة  تــم  حيــث 
الهدايــا  وتقديــم  المصابيــن 
رفــع  بهــدف  لهــم  التذكاريــة 
معنوياتهــم وإدخــال البهجــة 

في نفوسهم.   
وقــد أشــاد العاملــون بالمركز 
فــي  ودورهــا  الزيــارة  بهــذه 
التخفيف عن معاناة األطفال 
وتشــجيعهم  ومؤازرتهــم، 
على مواصلة العاج وقدموا 
خالــص الشــكر للشــركة علــى 

جانب من الزيارةهذه المبادرة اإلنسانية.

ــي لــلــســرطــان ــمـ ــالـ ــعـ فــــي ذكـــــــرى الــــيــــوم الـ
“أسري” تزور جناح األطفال بمركز أورام “السلمانية”
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تفسد ما انجزت فحاذر من الخط.

تميل الى السلبية والقلق والنفور. 
 

تأسف لبعض االوضاع او تفقد السيطرة. 

كن صابرا وهادئا وال تضخم 
االوضاع. 

فترة مناسبة الستعادة شعبيت.

كثف اللقاءات وقدم بعض التنازالت.
 

يسود سوء تفاهم تخف وتيرتك.

قد تتأخر المعامالت او تلغى. 
 

تدور االحداث بسرعة كبيرة اليوم.
 

تتلقى جوابًا تنتظره وتفرح لخبر او النجاز.

تنطلق بمهمة طال انتظارها.

تهتم لمناقشة دعم مالي او قرض.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1942
 الرئيس األميركي 

فرانكلين روزفلت 
يوقع على قرار 
يتيح للقوات 
المسلحة نقل 
األميركيين من أصل 
ياباني إلى معسكرات عزل 
وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

تقدم الفنانة ناهد 
السباعي دور البطولة 

النسائية أمام الفنان 
حسن الرداد في مسلسله 

الجديد “االبن الـ 13” 
المقرر عرضه في شهر 

رمضان المقبل، وهو من 
إخراج مصطفى فكرى.

tariq.albahar
@albiladpress.com

هيئــة  وأنشــطة  فعاليــات  ضمــن 
أقيمــت  واآلثــار،  للثقافــة  البحريــن 
أمســية  الماضــي  الســبت  مســاء 
الرفــاع  دار  فــي  الشــعبية  للفنــون 
حيــث  الرفــاع،  شــباب  دار  قدمتهــا 
أنمــاط  مــن  مجموعــة  اســتحضرت 

الفنون الشعبية المميزة.
وجــاءت هذه األمســية ضمن جهود 
هيئة الثقافة إلحياء التراث الثقافي 
غيــر المــادي، حيــث قدمــت الفرقــة 

بحضــور  األغنيــات  مــن  مجموعــة 
الشــعبية  الفنــون  محبــي  مــن  عــدد 
فــي  والثقافــة  بالتــراث  والمهتميــن 
المملكــة. وكانــت هيئــة الثقافــة قــد 
افتتحــت دار الّرفــاع خالل ديســمبر 
إن  “آثارنــا  برنامجهــا  ضمــن   2017
حكت”. وجاء إنشــاء الدار منســجمًا 
الهيئــة ومســاعيها  مــع خطــة عمــل 
الراميــة إلــى تأســيس بنيــة تحتّيــة 

ثقافية مستدامة.

أمسية للفنون الشعبية في دار الرفاع

 1959
 اإلعالن عن قيام جمهورية قبرص.

 2001
 بعد تصريح رئيس وزراء تركيا، بولنت أجاويد، ووصفه األزمة االقتصادية بـ”الخطيرة”، انهار السوق المال التركي.

 2006
انفجار لغاز الميثان في منجم للفحم في مدينة نويفا روزيتا بالمكسيك.

 2008
فيدل كاسترو يعلن استقالته من رئاسة كوبا بعد 5 عقود من حكمها.

 2014
“فيسبوك” تعلن عن شراء “واتس آب” مقابل -16 19 مليار دوالر.
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أكــدت الفنانــة منى عبدالغنــي ســعادتها بتواجدها فــي الكويت 
مجــددا، مهنئة الشــعب الكويتي بمناســبة األعيــاد الوطنية، 
مشــيرة إلى تواجدها بحفل اليوم مــع الفنانة نادية مصطفى 

وابنتها همس أركان.
من جهة أخرى، لفتت منى إلى أنها رغم حضورها مســبقا ألداء 

مسرحيات وأعمال فنية وتكريمها العام الماضي، إال أنها اعتبرت 
أن هذه المرة مختلفة جدا، اذ ألول مرة تشارك الوفد المصري التابع 

لجمعية »أحباء مصر« وسط نخبة من الجانبين المصري والكويتي.

كشــفت الممثلة المصرية، غادة عادل، ألول مرة، عن أســباب 
طالقها مــن المخرج والمنتــج المصري، مجــدي الهواري، 
وهــو االنفصال الذي هز الوســط الفني العربــي في العام 

الماضي.
وأثنــاء اســتضافتها في برنامــج “ســهرانين”، المذاع على 

فضائية “أون إي” المصرية، قالت غادة عادل إن طالقها من 
زوجها جاء لتحقيــق الراحة لهما وألطفالهما وقالت: “مع مرور 

الوقت على زواجنا وإنجابنا لألطفال، نمت خالفات بيننا”.

انضم الفنان القدير ســعد الفرج رسميا إلى فريق عمل مسلسل 
“إفراج مشــروط”، الذي تصــور أحداثه حاليا بيــن ربوع الكويت، 
ومــن المتوقــع أن يبدأ الفرج تصوير مشــاهده خــالل الفترة 

المقبلة.
إفــراج مشــروط من تأليــف عبدالمحســن الروضــان، وإخراج 

عيسى ذياب، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين المتميزين 
منهــم خالد أمين وفيصــل العميري ومحمد العلــوي وهبة الدري 

وهدى الخطيب وجاسم النبهان، إضافة إلى ممثلين من خارج الكويت.

إفراج مشروطخالفاتمنى في الكويت
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دعوة للمشاركة في مهرجان الشارقة السينمائي لألطفال والشباب

فتحــت مؤسســة )فــن(، المتخصصــة فــي تعزيــز ودعم الفــن اإلعالمي لألطفال والناشــئة بدولــة اإلمارات، باب التســجيل أمام 
هواة ومحترفي العمل السينمائي، من األطفال واليافعين وكذلك الشباب، في الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي 

لألطفال والشباب، وحددت 31 مارس المقبل آخر موعد لتقديم األفالم.

ونتيجــة إلضافــة فئــة الشــباب إلى مســمى المهرجــان وأهدافه، 
اســتحدثت ثالث فئات جديدة ليصبــح عددها 10 فئات، وهي: 
أفضل فيلم من صنع األطفال، وأفضل فيلم من صنع اليافعين، 
وأفضــل فيلــم من صنــع الطلبة، وأفضل فيلم من صنع الشــباب، 
وأفضــل فيلــم إماراتــي قصيــر، وأفضــل فيلــم خليجــي قصيــر، 
وأفضــل فيلــم دولــي قصيــر، وأفضــل فيلــم رســوم متحركــة، 
وأفضــل فيلــم روائــي طويــل، وأفضــل فيلــم وثائقــي. ويســعى 
المهرجــان إلــى إعطــاء األطفــال واليافعيــن والشــباب الفرصــة 

إلظهــار إبداعاتهــم الســينمائية، من خالل توفيــر البيئة المالئمة 
والحاضنــة إلبداعاتهــم، وتنميــة وصقــل طاقاتهــم وقدراتهــم، 
وتأهيلهــم ليصبحــوا صناع أفــالم مبدعين وقادريــن على إنتاج 
ســينما إماراتيــة وعربية تعبر عن أحالمهــم وتطلعاتهم، وقادرة 
علــى المنافســة عالميــًا. وقالــت الشــيخة جواهــر بنــت عبــدهللا 
القاســمي، مديــر مؤسســة )فــن( ومهرجــان الشــارقة الســينمائي 
الدولــي لألطفــال والشــباب: “تحمــل دورة العــام الجــاري الكثير 
مــن الــرؤى والتطلعات التي نســعى إلى تحقيقها، نتيجة توســع 

نطاق المهرجان وتطويره، إذ أصبح يســتهدف فئة الشــباب من 
عمــر 18 - 30 عامــًا، باإلضافــة إلــى فئتــي األطفــال واليافعيــن، 
بعدما وّجه صاحب الســمو الشــيخ ســلطان بن محمد القاســمي، 
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، باعتماد مســمى جديد 
للمهرجــان، تحــت عنــوان مهرجــان الشــارقة الســينمائي الدولي 
لألطفــال والشــباب، انطالقــًا من حرصــه على دعــم جميع فئات 
المجتمــع، وإشــراك الشــباب فــي صناعــة الســينما”. وأضافــت: 
“يفتــح المهرجــان أبوابــه أمــام جميــع عّشــاق ومحبــي صناعــة 
المســتهدفة، ونأمــل أن تشــكل  الفئــات  مــن  األفــالم والســينما 
الــدورة الســابعة منعطفــًا فــي مســيرة المهرجــان، بحيــث تطلق 
مواهب شــابة مؤهلة لتعيد إلى الســينما العربية مجدها، وتترك 

بصمة خاصة في السينما المحلية والعالمية”.

tariq_albahhar
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عالج الحبل الشوكي بخاليا جذعية 
قالــت لجنة بــوزارة الصحة اليابانية أمس 
ســيجّربون  يابانييــن  علمــاء  إن  اإلثنيــن، 
المســتحثة  الجذعيــة  الخاليــا  اســتخدام 
متعددة القدرات في عالج إصابات الحبل 
وافقــت  التــي  للخطــة  ووفًقــا  الشــوكي. 
الفريــق  يعتــزم  الصحــة،  وزارة  عليهــا 
البحثــي المنتمــي لجامعة كيــو في طوكيو 
حقــن نحــو مليونين مــن الخاليــا الجذعية 
المســتحثة متعددة القــدرات في المناطق 
المصابة لدى مريض واحد وبحث النتائج 

على مدى عام.

المستحثة  الجذعية  الخاليا  إنتاج  ويتم 
استخراج  طريق  عــن  الــقــدرات  متعددة 
األشخاص،  أحد  النمو من  خاليا مكتملة 
تكون في كثير من األحيان من الجلد، ثم 
الخاليا  بــدور  تقوم  لكي  برمجتها  إعــادة 

الجذعية الجنينية.
اليابان  تجارب سريرية في  إجــراء  وبدأ 
ــمــاضــي عــلــى اســتــخــدام خــاليــا  الـــعـــام ال
لعالج مرض  برمجتها  إعــادة  تم  جذعية 

الــشــلــل الـــرعـــاش )بـــاركـــنـــســـون(. وكــانــت 
لــوزارة الصحة قد أعطت  التابعة  اللجنة 
بالفعل الضوء األخضر الستخدام الخاليا 
الجذعية المستحثة متعددة القدرات في 
عالج مصابين بأمراض نادرة بالعيون أو 
الدم. وسيبحث فريق جامعة كيو بقيادة 
وماسايا  أوكــانــو  هيديوكي  األســتــاذيــن 
نــاكــامــورا عــن أربــعــة مــرضــى أعــمــارهــم 

حركية  وظائف  فقدوا  أكثر  أو  عاًما   18
وحسية بسبب إصابة في الحبل الشوكي 
تــعــرضــوا لــهــا قــبــل أســبــوعــيــن إلـــى أربــعــة 
أسابيع. ولم يتسن الحصول على تعليق 

من األستاذين الجامعيين.

وتفيد تقديرات مؤسسة الحبل  «
الشوكي اليابانية بوجود أكثر من 

100 ألف شخص تعرضوا إلصابات 
في الحبل الشوكي في البالد.

فــي صــورة جــديــدة مــن صــور اإلخــالص 
ــتــي يــظــهــرهــا الــكــالب ألصــحــابــهــم، لم  ال
ــكــالب فــي بــلــدة بـــودرم  يــتــوقــف أحـــد ال
نفس  فــي  أصحابه  انتظار  عــن  التركية 

المكان لمدة عام كامل.
سكان  عليه  أطلق  الــذي  الكلب  واستمر 
التركية،  باللغة  “الحياة”  أو  “كان”،  البلدة 
بــانــتــظــار أصــحــابــه لــمــدة عـــام كــامــل في 

موقف الحافالت.
ــد ســكــان الــبــلــدة أن أصــحــاب  ــال أحـ وقــ
ولكنه  يــعــودوا،  ولــم  هناك  تركوه  الكلب 
الحافالت  موقف  في  بالجلوس  استمر 

بانتظار عودتهم.

واعتنت إحدى العائالت المقيمة  «
بالبلدة بالكلب، وحرصت على 
إطعامه وإدخاله للمنزل عندما 

تشتد البرودة في الشتاء. وبالرغم 
من اعتناء سكان البلدة بـ “كان”، 

إال أنه كان يعود لنفس المكان، 
في موقف الحافالت، آمال في أن 

يعود إليه أصحابه األصليون.

كلب ينتظر 
أصحابه عاما كامال 

في نفس المكان
يراجع الرجال الطبيب عندما تصبح مشكالت الرجولة وضعف القدرة الجنسية عائقا 
حقيقيا أمام الحياة بشكل طبيعي، وقد يتطلب األمر عالجا جديا ومتابعة مستمرة.

ترى ما تأثير وضع الهاتف الذكي المحمول 
ــقــرب مـــن مــنــطــقــة الــفــخــذ واألعـــضـــاء  ــال ب

الجنسية للرجل على قدرته الجنسية؟
المسببة  العوامل  أحد  أن  األطباء  يعتقد 
الجنسية  الــقــدرة  ضعف  مشكالت  لبعض 
الذكية  الهواتف  في  يتمثل  الــرجــال  لــدى 
الموضوعة باستمرار في جيب البنطلون. 
صحيح أن مواصفات تلك الهواتف تأخذ 

كافة،  الصحي  األمن  معايير  االعتبار  في 
بعدم  ينصحون  ذلــك  مــع  األطــبــاء  أن  إال 

وضع الهاتف الذكي في جيب البنطلون.

ويعتقد األطباء أن الموجات  «
الكهرومغناطيسية قد ترفع من 

احتماالت العقم ومشكالت القدرة 
الجنسية لدى الرجال، لكنهم ليسوا 

متأكدين من ذلك تماما.

عثرت الســلطات المصرية على جثة رجل مســن نهشــت أجزاء من جسده بطريقة 
وحشية، تبين الحقا أنها تمت من جانب قطط كان يربيها في بيته.

ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة “األهــــــــرام”، فـــإن رجـــال 
القاهرة وجدوا جثة المسن وعليها  شرطة 
وفاته  بعد  متفرقة،  أجــزاء  في  نهش  آثــار 
داخل منزله بمنطقة الساحل على كورنيش 
النيل. وبعد اقتحام الشقة عثرت السلطات 
 73 العمر  من  يبلغ  الــذي  الرجل  جثة  على 
عاما، وكان يقيم بمفرده ويعمل على جمع 

القمامة، فيما كان محبا لتربية القطط، وفقا 
لجيرانه.

لكن الشرطة عثرت أيضا في الشقة  «
ذاتها على 20 قطة، وبعد فحص 

الجثة، تبين آثار نهش متفرقة في 
جسده من الحيوانات التي أكلت أجزاء 

من جسده بعد الجوع لمدة يومين.

الهاتف المحمول يؤثر على القدرة الجنسية

قطط جائعة تلتهم جثة مربيها في مصر

جلسة تصوير لحفل زفاف أثناء تساقط الثلوج في 
العاصمة الصينية بكين )رويترز(

حدث في منطقة ريفية بعيدة في الشرق اللبناني 50 كيلومترا عن بيروت، ما 
أشرس  من  لواحد  ساحة  إلى  تتحول  المطاعم  أحد  في  للحفالت  قاعة  جعل 

حفالت الخطوبة، بحسب وسائل التواصل االجتماعي.
البقاع  منطقة  فــي  خطوبة  لحفل  فيديو  مقطع  “يــوتــيــوب”  على  انتشر  فقد 
اللبنانية تحول خالل لحظات إلى إشكال ضخم بين المدعوين. وأظهر المقطع 
قيام المدعوين إلى التدافع والتضارب داخل صالة أفراح مستخدمين الكراسي 
والطاوالت، إضافة إلى رمي الزجاجات. وسبب اإلشكال حالة من الهلع والخوف 
بين المدعوين إلى الحفل وخصوصا النساء. وذكرت مصادر إعالمية لبنانية أن 
اإلشكال كان نتيجة تدافع بين عائلتين خالل رقصة الدبكة وتطور إلى إشكال 
“تويتر”  على   alrayyan72@ مصدر  وغــرد  الحربية.  الرشاشات  استخدام  مع 
العريس”  وأهــل  العروس  أهل  بين  “كــان  المشكل  بأن  حصل،  ما  حقيقة  كاشفا 
Fa�@ 26 بجروح، فيما ورد بتغريدة كتبها تويتري آخر اسمه  وانتهى بإصابة

dialmula أن الحفل كان في “صالة أفراح” بين بلدة برالياس وبلدة عنجر في 
المنطقة، وأنه “استمر بعد المشكل” وفق تعبيره.

 حفل خطوبة في لبنان 
يتحول إلى معركة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الشعب الطيب

ــل  ــامـ ــر بـــعـــنـــوان “عـ ــريـ ــقـ أثـــــــار تـ
النظافة... هل هو متسول خفي؟” 
ردود فعل واسعة على إنستغرام 
الماضيين.  اليومين  في  “البالد” 
بشأن  المتابعين  آراء  وتباينت 
أكــثــرهــا  مــالــت  الـــمـــوضـــوع، وإن 
نحو التعاطف مع عمال النظافة. 
 @bwd.1273 المستخدم  وقــال 
“ال نشاهدهم يتسولون بل عطف 
المساكين.  على  الطيب  الشعب 

لله درك يا بحرين”.

كشف محام أميركي عن قصة تحرش 
جنسي قديمة، اتهم فيها الفنان الراحل 
فتاة  على  باالعتداء  جاكسون  مايكل 
صغيرة، ثم حاول إسكاتها الحًقا بمبالغ 

مالية.
فينالدي  فينس  األميركي  المحامي  وقــال 
دفع   ،2009 عام  توفي  الــذي  إن جاكسون، 
بــهــا في  تــحــرش  “مــبــالــغ ضــخــمــة” لضحية 
الثمانينات، حتى ال تبوح بهذا السر لوسائل 
اإلعالم. وأضاف فينالدي لصحيفة “ميرور” 
وهي  الشبان  يفّضل  كــان  “هــو  البريطانية: 
عندما  الشبان  مثل  وتبدو  تتصرف  كانت 

تحرش بها في بداية الثمانينات”. 

وأكد المحامي األميركي “لدّي نسخ  «
من شيكات من شركة جاكسون 

ا،  لإلنتاج، موقعة منه شخصيًّ
وموجهة للمرأة التي كانت تبلغ 

13 عاًما فقط وقت الحادثة”، مما 
يشير إلى أن الحادثة وقعت عام 

1982، عندما كان عمر مايكل 
جاكسون 24 عاًما.

تصدر فيلم المغامرة والحركة الجديد 
باتل  “إليتا:  أو  المعركة”  مالك  “أليتا: 
أميركا  فــي  السينما  إيـــرادات  أنــجــل” 
بــإيــرادات  األســبــوع،  مطلع  الشمالية 
وتــراجــع  دوالر.  مليون   27.8 بلغت 
موفي  )ليغو  المتحركة  الرسوم  فيلم 
2: الجزء الثاني( من المركز األول إلى 
محققا  األســبــوع،  هــذا  الثاني  المركز 

إيرادات بلغت 21.1 مليون دوالر.
واحــتــل الــفــيــلــم الــكــومــيــدي الــجــديــد 
“ألــيــس رومــانــســيــا” الــمــركــز الــثــالــث، 

بإيرادات بلغت 14.2 مليون دوالر.

كما تراجع الفيلم الكوميدي “وات  «
مين وونت” أو “ما يريده الرجال” 

من المركز الثاني إلى المركز 
الرابع، محققا إيرادات بلغت 11 
مليون دوالر. وجاء فيلم الرعب 
الجديد “عيد موت سعيد لك” أو 
“هابي ديث داي تو يو” بإيرادات 

بلغت 9.8 مليون دوالر.

كشف فضيحة 
جنسية لمايكل 

جاكسون

“أليتا: مالك 
المعركة” يتصدر 

السينما األميركية
فــي دليــل جديــد علــى “جنــون” مايــك تايســون، كشــفت تقاريــر صحفية طلــب المالكم 
الحلبــة  فــي  الخارقــة  بقوتــه  والتســعينات  الثمانينــات  فــي  اشــتهر  الــذي  األميركــي، 

وتصرفاته الطائشة خارجها، منازلة غوريال.

عرض  فقد  بايبل”،  “سبورتس  لموقع  ووفقا 
على  دوالر  آالف   10 مــبــلــغ  دفـــع  تــايــســون 
نيويورك  بمدينة  مسؤولي حديقة حيوانات 
الغوريال،  قفص  بــدخــول  لــه  السماح  مقابل 

ومنازلة الحيوان العمالق.
ــايــســون “رأى أحــد  ت ــإن  فــ ــلــمــوقــع،  ل ووفـــقـــا 
حيوانات الغوريال الضخمة، وهو يتنمر على 

المالكم  غضب  أثــار  مما  القفص،  في  رفاقه 
األميركي”. ونقل “سبورتس بايبل” عن بطل 
العالم السابق قوله: “عرضت 10 آالف دوالر 
مقابل  الحيوانات  حديقة  في  العامل  على 
معه.  الغوريال ويدخلني  لي قفص  يفتح  أن 
أردت أن أحطم هذا الحيوان المتنمر. العامل 

رفض عرضي”.

تايسون والغوريال.. دليل “طيش” الرجل الفوالذي

كشفت خبيرة بريطانية في الطب الشرعي، األدلة التي اعتمدت عليها قبل أكثر  «
من عقدين حتى تستبعد فرضية الحمل لدى األميرة ديانا، التي لقيت حتفها 

في حادث سير في فرنسا. ولقيت ديانا مصرعها برفقة صديقها المصري عماد 
)دودي( الفايد، إثر الحادث الذي وقع يوم 31 أغسطس 1997 داخل أحد أنفاق 

باريس. وذهبت بعض الروايات في تلك الفترة إلى أن األميرة ديانا كانت تنتظرا 
طفال من صديقها، لكن الخبيرة أنغيال غالوب تنفي هذا األمر. اشتهر تايسون بقبضته “الفوالذية” التي اعتبرها الخبراء األقوى في تاريخ المالكمة، لكنه اشتهر 

أيضا بتصرفاته المتهورة خارج الحلبة، ومنها مهاجمة الصحافيين والشجار في األماكن العامة.

اليابان تجرّب عالج الحبل الشوكي بخاليا جذعية 

@albiladpress
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