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كشف تقرير نشرته وكالة أنباء “بلومبرغ” الدولية عن أن مملكة 
البحريــن تمكنــت مــن تحقيــق أعلــى مــردود الســتثماراتها منــذ 
التعــاون المالــي من الدول الشــقيقة المملكة العربية الســعودية، 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة الكويــت التــي بلغت 
قيمتهــا 10 مليــارات دوالر العــام الماضي. وبهذا تأتي الســندات 
البحرينية في مقدمة السندات الخليجية على إثر هذا التعاون.

وذكــرت بلومبــرغ أن األوراق الماليــة للحكومــة والشــركات فــي 
المملكــة حققــت معــدل عائــد بحوالــي 5 % منذ العــام الماضي. 
وفــي الســياق ذاتــه حرصــت الحكومــة علــى اعتمــاد مؤشــرات 
بــكل  الماليــة  التــوازن  فاعليــة  تقييــم  شــأنها  مــن  التــي  األداء 

شفافية.

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى

80008001
www.nbr.gov.bh@BahrainNBR

تتويج “البحرين ميريدا”يوم جميل في “العرين”ضبط سوق الطاقة“البحرين للسينما”  في السعوديةنظام لخفض الرسوم البلدية
تتجه وزارة األشغال وشؤون البلديات  «

والتخطيط العمراني إلى إطالق 
نظام إلكتروني لتقديم طلبات خفض 
الرسوم البلدية على األسر البحرينية 
مطلع مارس المقبل. وعقدت الوزارة 

صباح أمس لقاء مع مجلس بلدي 
المحرق لشرح آلية عمل النظام.

تعتزم شركة البحرين للسينما  «
تقديم طلب للحصول على 

رخصة من أجل تشغيل صاالت 
سينما في السعودية، في 

خطوة ستفتح للشركة آفاق 
واسعة للنمو في أكبر أسواق 

المنطقة.

قالت وكالة األنباء الروسية، أمس  «
الثالثاء، إن الرئيس الروسي بوتين 

أجرى اتصاال هاتفيا بخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان. وذكرت 
الوكالة أن الملك سلمان وبوتين 

جددا استعدادهما لمواصلة التنسيق 
في األسواق العالمية للطاقة.

عند الوصول إلى محمية العرين  «
ستندهش من األعداد الكبيرة 

للزوار، وما تحويه المحمية من 
حيوانات برية تتحرك بحرية ودون 

أقفاص، حيث يمكن للزائر أن 
يقوم برحلة تنزه عائلية ممتعة 

بصحبة األطفال.

استطاع فريق البحرين  «
ميريدا للدراجات الهوائية 

التألق في بطولة طواف 
عمان، خاطًفا فوزًا 

مستحًقا في الجولة 
الرابعة من البطولة مع اعتالء متسابقه سوني كولبريلي 
منصة التتويج. وتنطلق الجولة الخامسة اليوم األربعاء.
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كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفــة عــن الوصــول إلــى آخــر مراحل 

التفــاوض فــي صياغــة العقــود التجاريــة 
للقاطع النفطي الشمالي.

صياغة نهائية لعقود النفط بـ “الشمالي”

)١٠( )١١(

بلــغ إجمالــي التجــارة بيــن البحريــن والواليــات 
المتحــدة 2.3 مليــار دوالر فــي األشــهر العشــرة 
األولــى مــن العــام 2018. ويمثــل الرقــم زيــادة 
بنســبة 46 % في التبادل التجاري بين البلدين 
فــي الفتــرة نفســها 2017، حيــث بلغــت قيمتــه 
1.6 مليــار دوالر. وعــن هــذا الموضــوع صــرح 
سفير الواليات المتحدة لدى البحرين جاستين 
ســيبيريل “إن هــذه األرقــام التجاريــة المحدثة 
مــن العــام 2018 تســلط الضــوء علــى العالقات 

التجارية القوية بالفعل، والتي ال تزال تتحســن 
بيــن الواليــات المتحــدة األميركيــة والبحريــن. 
لدينا شــراكة اقتصادية طويلة األمد تركز على 
قطاعات متعددة، بما في ذلك قطاعات الطاقة، 
األمــر  وهــو  والتجــارة،  والتصنيــع،  والتمويــل، 
الــذي تؤكــده اتفاقيــة التجــارة الحــرة المعمول 
بهــا منــذ أكثر من 10 ســنوات. لقد حقق كل من 
الشــعبين األميركــي والبحرينــي فوائــد كثيــرة 

بفضل اتفاقية التجارة الحرة”.

المنامة - وزارة الداخلية

واألدلــة  للمباحــث  العامــة  اإلدارة  تمكنــت 
الجنائيــة مــن القبــض علــى عناصــر شــبكة 
تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها 
إيران. وقدرت القيمة الســوقية للمخدرات 
المضبوطــة بنحو مليــون و650 ألف دينار. 
وضبــط بحــوزة المقبــوض عليهــم كميــات 
متفاوتــة مــن المــواد المخــدرة تنوعــت مــا 
بيــن الحشــيش والماريغوانــا والشــبو، كمــا 
تــم ضبط مبالغ مالية بعمالت متنوعة، من 
بينهــا الدينار البحرينــي والتومان اإليراني 

والريال السعودي.

القبض على شبكة 
تهريب مخدرات 

مصدرها إيران األولى من 2018 وبنمو سنوي 46 % العشرة  في األشهر 

التبادل التجاري البحريني األميركي

المنامة - السفارة األميركية

697.5 مليون دوالر أرباح 
“األهلي المتحد” 2018

المنامة - األهلي المتحد

حقق البنك األهلي المتحد أرباحا 
مليــون   697.5 بلغــت  صافيــة 
دوالر للســنة المالية المنتهية في 
31 ديســمبر 2018 وتمثــل نمــوا 
مقارنــة   %  12.7 بنســبة  قويــا 
بأربــاح العــام 2017، والتي بلغت 

)٠٩(618.7 مليون دوالر.
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المنامة - بنا

أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة أن محبــة دولة الكويت متأصلة فــي وجدان أبناء البحرين 
الذيــن يحملــون للدولــة الشــقيقة قيــادًة وشــعًبا مــودة صادقــة ترتكــز 
على ما يجمع بين البلدين من روابط أخوية تاريخية ووشــائج قربى 

ومصير مشترك.
وقال ســموه لدى زيارته مقر ســفير دولة الكويت وبمعية سموه نواب 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين بمناسبة الذكرى 58 
لليــوم الوطنــي لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير الثامنة والعشــرين 
“إننــا حرصنــا علــى أن نشــارك اإلخــوة فــي الكويــت هــذه اللحظــات 
السعيدة، فما يفرحهم يفرحنا، ولنؤكد لهم أننا نشعر بالفخر واالعتزاز 
بمــا يحققوه مــن منجزات متقدمة تحت القيــادة الحكيمة ألمير دولة 

الكويت صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح”.
وأضــاف ســموه “إن مــا يجمعنــا بدولــة الكويــت وشــعبها الشــقيق، هو 
بنيــان فريــد أّسســه اآلبــاء واألجــداد، علــى دعائــم قويــة مــن المحبــة 
الهــدف والمصيــر، ويســير علــى نهجهــم  واألخــوة واإليمــان بوحــدة 
األجيــال”. وأشــاد بما تشــهده العالقات البحرينيــة الكويتية من تطور 
مســتمر فــي ظل مــا تحظى به من دعــم واهتمام من قيادتــي البلدين 

سمو رئيس الوزراء لدى تشريفه االحتفال باليوم الوطني الكويتيالشقيقين.

ــة ــي ــن ــوط ــاد ال ــيـ ــاألعـ ــارة بـ ــفـ ــسـ ــال الـ ــفـ ــتـ ــرف احـ ــشـ ــس الــــــــوزراء يـ ــيـ ســمــو رئـ

محبة الكويت متأصلة في وجدان أبناء البحرين

)٠٢ - ٠٣(

مشعل العثمان

مليار دوالر
2.3

جاستين سيبيريل
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لــدى تشــريف ســموه االحتفــال باليــوم الوطنــي الكويتــي، أكــد رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أنها مناســبة غالية لدينا في البحرين 
ا من وشــائج أخّوة راســخة،  ا وشــعبيًّ ا وعائليًّ مثلما هي في الكويت لما يربطنا شــخصيًّ
وأنهــا لفرصــة نســتحضر فيهــا بــكل االعتــزاز الــدور الرائــد بقيــادة أميــر دولــة الكويت 
صاحب الســمو الشــيخ صبــاح األحمد الجابــر الصباح في نهضة الكويــت وتقدمها وما 
تحقــق فــي ظــل عهده الميمون من منجزات وطنية وإقليمية وعالمية بفضل سياســته 
الحكيمــة. وأعــرب ســموه عــن أطيــب التهانــي وصــادق التمنيــات لســموه والحكومــة 
والشــعب الكويتي الشــقيق مقرونة بالدعاء بأن يعيد هذه المناســبة على البلد الشقيق 

قيادًة وشعًبا وقد تحقق لها المزيد من الرقي واالزدهار.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد تفّضل بزيارة مقر ســفير دولة الكويت 
ســموه  وبمعيــة  البحريــن  مملكــة  لــدى 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نــواب  الكريمــة 
والوزراء وكبار المســؤولين وذلك بمناسبة 
الذكــرى 58 لليــوم الوطنــي لدولــة الكويت 
وذكــرى يــوم التحريــر الثامنــة والعشــرين، 
وأكــد ســموه خــال الزيــارة أن محبة دولة 
الكويت الشقيقة متأصلة في وجدان أبناء 
البحريــن الذيــن يحملــون للدولة الشــقيقة 
قيــادًة وشــعًبا مــودة صادقــة ترتكــز علــى 
مــا يجمــع بيــن البلديــن مــن روابــط أخوية 

تاريخية ووشائج قربى ومصير مشترك.
وخال الزيارة قال سموه “إننا حرصنا على 
أن نشــارك اإلخــوة فــي دولــة الكويت هذه 
اللحظــات الســعيدة، فمــا يفرحهــم يفرحنا، 
ولنؤكــد لهــم أننــا نشــعر بالفخــر واالعتــزاز 
بمــا يحققونــه من منجــزات متقدمة تحت 
القيــادة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر دولــة 

الكويت الشقيقة حفظه هللا ورعاه”.
بدولــة  يجمعنــا  مــا  “إن  ســموه  وأضــاف 
الكويــت وشــعبها الشــقيق، هو بنيــان فريد 
أّسســه اآلبــاء واألجداد، علــى دعائم قوية 
بوحــدة  واإليمــان  واألخــوة  المحبــة  مــن 
نهجهــم  علــى  ويســير  والمصيــر،  الهــدف 

األجيال”.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأشــاد 
الــوزراء بمــا تشــهده العاقــات البحرينيــة 

الكويتيــة مــن تطــور مســتمر فــي ظــل مــا 
بــه مــن دعــم واهتمــام مــن قبــل  تحظــى 
قيادتــي البلديــن الشــقيقين، مؤكًدا ســموه 
أن العاقــات بيــن البلدين تتميــز بأنها ذات 
آفــاق متناميــة وفــرص متزايــدة لتوثيــق 
عرى التعاون بما يصب في صالح الشعبين 

الشقيقين.
وأشاد سموه بالدور الريادي لدولة الكويت 
بقيادة أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
ا  فــي دفع جهود التكامــل والتعاون خليجيًّ
دور  مــن  ســموه  بــه  يقــوم  ومــا  ــا،  وعربيًّ
إنســاني رائــد نــال تقديــر وإعجــاب العالــم 

أجمع.
من جانبه، عّبر سفير دولة الكويت  «

لدى مملكة البحرين عميد السلك 
الدبلوماسي الشيخ عزام مبارك 

الصباح عن أسمى معاني الشكر 
والتقدير إلى صاحب السمو الملكي 

رئيس الوزراء، على ما يوليه سموه من 
حرص على مشاركة الكويت أفراحها 

باحتفاالتها الوطنية، تجسيًدا لما يكّنه 
سموه وشعب البحرين جميًعا من 

مشاعر أخوية نبيلة تعكس ما تتميز 
به عالقات البلدين من خصوصية، 

مؤكًدا أن سموه يحظى بمحبة وتقدير 
جميع أبناء الكويت لكون سموه رمًزا 
ا وقامة كبيرة حققت لوطنها  خليجيًّ

وأمتها العديد من اإلنجازات. 

المنامة - بنا

تربطنا مع الكويت وشائـج عـــــــائلـيــة وشـعـبـيـة راسـخــة
الوطنية بــاألعــيــاد  الشقيقة  ــة  ــدول ال ســفــارة  احــتــفــال  يــشــّرف  الــــوزراء  رئــيــس  سمو 

سمو رئيس الوزراء لدى تشريفه االحتفال باليوم الوطني الكويتي
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ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )مدققة(

عادل اللبان  

الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�ضو املنتدب  

 را�شد املري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�شعل عبدالعزيز عبدالوهاب العثمان

رئي�س جمل�س الإدارة

 اأ�ضتخرجت امليزانية املوحدة والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�ضامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق املبينة اأعاله من القوائم املالية املوحدة  للبنك الأهلي املتحد �س.م.ب. 

لل�ضنة املالية املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة ومت تدقيقها من قبل اإرن�ضت ويونغ، مملكة البحرين براأي غري متحفظ يف ١٩ فرباير ٢٠١٩.

  

القائمة املوحدة للدخل
لل�ضنة املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8

٢٠١7 2018

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

١.37٩.١74 1.655.750 دخل الفوائد 

5٠٢.7٠4 715.226 م�ضروفات الفوائد 

876.47٠ 940.524 �ضايف دخل الفوائد

١3١.767 128.888 ر�ضوم وعمولت 

35.٢3٩ 39.068 دخل املتاجرة

5٢.645 61.129 دخل ال�ضتثمارات واأخرى

٢3.٢5١ 40.941 ح�ضة البنك من ربح �ضركات زميلة 

٢4٢.٩٠٢ 270.026 الر�ضوم ودخل اآخر 

١.١١٩.37٢ 1.210.550 الدخل الت�شغيلي 

88.٩5٠ 86.222 خم�ض�س اخل�ضائر الئتمانية

١.٠3٠.4٢٢ 1.124.328 �شايف الدخل الت�شغيلي 

١٩3.83١ 196.839 تكاليف املوظفني

٢٠.8٢4 22.269 ا�ضتهالك 

١٠8.٢45 109.110 م�ضروفات ت�ضغيلية اأخرى

3٢٢.٩٠٠ 328.218 امل�شروفات الت�شغيلية 

7٠7.5٢٢ 796.110 الربح قبل ال�شرائب

4١.٠٠8 43.745 م�ضروف �ضريبي

666.5١4 752.365 �شايف الربح لل�شنة

47.7٩٩ 54.831 �ضايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

6١8.7١5 697.534 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل مالك البنك لل�شنة:

7.4 8.3
 الن�ضيب الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم العادي يف الأرباح

)�ضنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
لل�ضنة املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8

٢٠١7 2018

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر �أمريكي

666.5١4 752.365 �شايف الربح لل�شنة

الدخل ال�شامل الآخر

)٢.755( )23.485( �ضايف التغريات يف القيمة العادلة خالل ال�ضنة

)75٠( )457( �ضايف التغريات يف اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات 

37.4٢4 )13.852( تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

7٠٠.433 714.571 جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

53.65٢ 52.072 جمموع الدخل ال�ضامل العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

646.78١ 662.499 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
لل�ضنة املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8

٢٠١7 2018

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

١.١٢٩.6٩3 2.478.857 �ضايف النقد من الأن�ضطة الت�ضغيلية

)55١.48٩( )1.509.225( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

)367.476( )404.781( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية

٢١٠.7٢8 564.851 الزيادة يف النقد وما يف حكمه

8.88١ )4.609( �ضايف فروق �ضرف العمالت الأجنبية

٢.3٠٩.١١3 2.528.722 النقد وما يف حكمه يف ١ يناير

٢.5٢8.7٢٢ 3.088.964 النقد وما يف حكمه يف ٣1 دي�شمرب 

امليزانية املوحدة
يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8

٢٠١7 2018

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

املوجودات

8٠٩.٩86 1.390.470 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

٢.576.35٢ 1.918.727 اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية

٢.46٩.75١ 3.061.818 ودائع لدى بنوك 

١٩.4٩8.7٠٢ 19.503.961 قرو�س و�ضلف

6.٠٠٢.4١٠ 7.568.528 ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

3٠4.٠٢٠ 318.802 ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة 

٢56.٢4٢ 265.794 ا�ضتثمارات عقارية

6١6.٩٢٠ 764.094 فوائد م�ضتحقة القب�س وموجودات اأخرى 

٢٢6.67٢ 237.064 ممتلكات ومعدات

48٠.83٠ 478.319 ال�ضهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�ضة 

33.٢4١.885 35.507.577 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

3.٩43.٢33 3.752.792 ودائع من بنوك 

١.٢7٢.758 1.832.134 اقرتا�ضات مبوجب اإتفاقيات اإعادة �ضراء 

٢٢.٠٠٩.857 23.660.035 ودائع العمالء

٩١٢.67٩ 1.097.911 فوائد م�ضتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

٢١5.٢٠4 192.697 مطلوبات ثانوية

٢8.353.73١ 30.535.569 جمموع املطلوبات

احلقوق

١.88٩.٢١3 1.992.541 راأ�س املال - الأ�ضهم العادية

)١١.66١( )13.190( اأ�ضهم خزانة

١.٩38.٠7٠ 1.929.350 اإحتياطيات

3.8١5.6٢٢ 3.908.701 احلقوق العائدة اإىل مالك البنك  

6٠٠.٠٠٠ 600.000 اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة ١

47٢.53٢ 463.307 حقوق غري م�ضيطرة

4.888.١54 4.972.008 جمموع احلقوق

33.٢4١.885 35.507.577 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
لل�ضنة املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8

٢٠١7 2018

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر �أمريكي

3.5٠٠.8٢7 3.815.622 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

- )194.899(

التعديالت الإنتقالية نتيجة لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير 

املالية رقم ٩ 

3.5٠٠.8٢7 3.620.723 يف 1 يناير 2018 - معاد عر�شه

646.78١ 662.499 جمموع الدخل ال�ضامل لل�ضنة

)١.٠٠٠( )1.000( تربعات مدفوعة

)3٠8.4١١( )340.760( اأرباح الأ�ضهم العادية املدفوعة

)٢7.5٠٠( )27.500(

 التوزيع املتعلق باإ�ضدار اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن

راأ�س املال فئة ١ 

١٢.5١7 17.797 اأ�ضهم اإ�ضافية �ضادرة 

)3.7٠4( )7.633( حمول من اإحتياطي الدخل ال�ضامل الآخر

)8.٢4٠( )8.240( التوزيع املتعلق باإ�ضدار �ضكوك دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة ١ 

٢43 - حمول من احتياطي اإعادة تقييم العقارات عند بيع العقار

3.٩٢١ 4.435 اإطفاء القيمة العادلة ملعامالت الدفع بالأ�ضهم 

35٢ - التغريات يف ال�ضركات التابعة 

- )10.091( التغريات يف ال�ضركات الزميلة  

)١64( )1.529( �ضراء اأ�ضهم خزانة

3.8١5.6٢٢ 3.908.701 الر�شيد يف ٣1 دي�شمرب العائد اإىل مالك البنك   

6٠٠.٠٠٠ 600.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

47٢.53٢ 463.307 حقوق غري م�شيطرة 

4.888.١54 4.972.008 جمموع احلقوق يف ٣1 دي�شمرب    

www.ahliunited.com :للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
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الحفاظ على وتيرة التنمية ودعم المشاريع الصغيرة
ســمو الشــيخ خليفــة بن علــي يحضر حفل االســتقبال بمناســبة نجــاح فعاليــات القريــة اليابانية

حضر محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، حفل االستقبال الذي أقامته 
المحافظة، بمناسبة نجاح فعاليات القرية اليابانية التي أقيمت في األسبوع الثاني من الشهر الحالي 

بحلبة البحرين الدولية وبالتعاون مع جمعية الصداقة البحرينية اليابانية وبدعم من )تمكين(. 

وأشــاد ســموه بالتعاون بين المحافظة والجهات 
إطــار  ضمــن  يأتــي  الــذي  والداعمــة  المشــاركة 
الحكومــي  القطاعيــن  مــع  المجتمعيــة  الشــراكة 
الثقافيــة  الفعاليــات  إقامــة  خــال  واألهلــي 
المحافظــة  اعتــزاز  عــن  معرًبــا  الجماهيريــة، 
الجنوبية بشــراكاتها الثقافية واالجتماعية التي 
يتــم مــن خالهــا تبادل أســس الدعم والتنســيق، 
التنميــة  وتيــرة  علــى  الحفــاظ  فــي  لإلســهام 
واالزدهــار ودعــم المشــاريع البحرينيــة الصغيرة 

في مختلف المجاالت.
البرامــج  إدارة  مديــر  أشــارت  جهتهــا،  مــن 
االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة فاطمة 
الغتــم عبــر كلمتهــا إلــى نجــاح القريــة اليابانيــة 
فــي اســتقطاب مشــاركة واســعة ومتنوعــة بمــا 

يقــارب أكثــر مــن 80 مشــروًعا لشــباب بحرينــي 
مــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وبتعــاون 
أكثــر مــن 140 متطوًعا، حيث أتاحت لهم القرية 
مواهبهــم  وإبــراز  منتجاتهــم،  عــرض  اليابانيــة 
المختلفة إضافة إلى إجمالي عدد الزائرين الذي 
بلــغ نحــو 31.000 زائر، مــن داخل وخارج مملكة 

البحرين.
وقام ســمو محافــظ المحافظة الجنوبية بتكريم 
جميــع المســاهمين فــي إنجــاح فعاليــات القريــة 
اليابانيــة وإبــراز أهمية إشــراك الطاقات المحلية 
المســاهمة  والجهــات  الداعمــة  الجهــات  منهــا 
والجهــات المشــاركة، ممــا يســهم فــي تعزيز دور 
المحافظــة الجنوبيــة في تعزيــز إقامة الفعاليات 

ذات الطابع العالمي والثقافي.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي لدى تكريمه “البالد” سمو الشيخ خليفة بن علي لدى تكريمه الجهات الراعية لفعالية القرية اليابانية

سمو الشيخ خليفة بن علي: التواصل يثري المسيرة التنموية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعــث عاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
آل خليفــة وولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
بــن حمــد آل خليفــة،  األميــر ســلمان 
برقيــات تعزيــة ومواســاة إلــى عاهــل 
خــادم  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، أعربوا فيها 
عن خالــص تعازيه وصادق مواســاته 
تعالــى  بــإذن هللا  لــه  المغفــور  بوفــاة 

األميــر عبــدهللا بــن فيصــل بــن تركــي 
)األول( بن عبد العزيز، سائلين هللا عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته 

ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
الملكــي  الســمو  صاحــب  بعــث  كمــا 
نائــب  العهــد  وولــي  الــوزراء  رئيــس 
النائــب األول لرئيــس  القائــد األعلــى 
تعزيــة  ببرقيتــي  الــوزراء،  مجلــس 
ومواســاة مماثلتيــن إلــى ولــي العهــد 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الدفــاع بالمملكــة العربيــة الســعودية 
صاحــب الســمو الملكي األميــر محمد 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، 
تعازيهمــا  خالــص  ســموهما  ضّمناهــا 

ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
رئيــس  مــن  جوابيــة  شــكر  برقيــة 
عمــر  المشــير  الســودان  جمهوريــة 
ا على برقية جالته  البشــير، وذلــك ردًّ

اســتقال  عيــد  بمناســبة  لــه  المهنئــة 
جمهوريــة الســودان، ضّمنهــا فخامــة 
وتقديــره  شــكره  خالــص  الرئيــس 
الملــك علــى مشــاعر جالتــه  لجالــة 
لجالتــه  ــا  متمنيًّ الصادقــة،  الطيبــة 

موفور الصحة والسعادة.

البحرين تعّزي خادم الحرمين بوفاة عبداهلل بن فيصل

جاللة الملك يتلقى شكر الرئيس السوداني

سمو رئيس الوزراء يرعى معرض الفنون التشكيلية اليوم
آخـــر” إلــــى  يــوبــيــل  “مــــن  وبـــشـــعـــار  ــان  ــنـ فـ  100 مـــشـــاركـــة 

تحــت رعايــة كريمــة وســامية مــن رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكّي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة الموقر، ينطلق اليوم األربعاء معرض البحرين 
الســنوي للفنــون التشــكيلية فــي نســخته الخامســة واألربعيــن، حيــث تنّظمه هيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار في خيمة أرينــا بفندق الريتز كارلتون البحرين ويشــارك 

فيه ما يقارب من 100 فّنان تشكيلي. 

للفنــون  الســنوي  البحريــن  معــرض  ويأتــي 
الثقافــة  هيئــة  برنامــج  ضمــن  التشــكيلية 
لمملكــة  الحضاريــة  بالمنجــزات  لاحتفــاء 
البحريــن، والــذي يحمــل شــعار “مــن يوبيــل 

إلى آخر”.
وسيكون المجتمع الفّني المحلي على موعد 
مــع أعمــال مميــزة تلقي الضوء علــى فنانين 
بحرينييــن ومقيميــن فــي مملكــة البحريــن، 
حيــث أنتــج اختــاف خلفياتهم ومدارســهم 
الفنــي.  التعبيــر  وســائل  مــن  واســًعا  طيًفــا 
وتنوعــت أعمالهــم مــا بيــن لوحــات، أعمــال 
تركيبية، تصوير فوتوغرافي، نحت وغيرها 

من أشكال الفنون.
ويضم المعرض التشكيلية هذا العام أقساًما 
رائــدة  لشــخصيات  أعمــاالً  تضــم  متنوعــة 
فــي مجــال الفــن التشــكيلي، كما يســتضيف 
أعمــاالً مــن اثنتين مــن أهــم دور العرض في 
الوطن العربي وهما: أثر غاليري )من المملكة 
)مــن  غاليــري  وأجيــال  الســعودية(  العربيــة 
لبنــان(. ومــا بيــن الداريــن، ســيجد الجمهــور 
الفــن  مــن  مامــح  علــى  لاطــاع  فرصــة 

والوســائط  الفيديــو  مــن  وأعمــال  المعاصــر 
المتعــددة، والتــي أنتجهــا فنانــون عــرب من 
الخليج العربي، دول الشــام، مصر، الســودان 

والمغرب العربي.
كمــا يتــم تخصيص المســاحة لعــرض أعمال 
فنيــة مــن كل مــن مســاحة الــرّواق وغاليري 
البــارح، حيــث كان لــكل مــن الــرواق والبارح 
فــي  الماضيــة  الســنوات  خــال  بــارز  دور 
صناعــة جيــل مميــز مــن الفنانيــن مــن خال 
إقامــة ورش  معــارض شــخصية،  احتضــان 
العمــل وتنفيــذ مشــاريع تبــادل الخبــرات مــا 
بيــن فنانــي البحريــن وزمائهــم مــن الوطــن 
المعــرض  يقــّدم  وأخيــًرا،  والعالــم.  العــرب 
يتقــّدم  التــي  الســنوية  المشــاركات  كعادتــه 
بهــا الفنانــون من مواطنيــن ومقيمين، كذلك 
ُتعــرض فيها أعمال رّواد الحركة التشــكيلية 

في المملكة.
وخــال يوم االفتتــاح تنّظم هيئــة البحرين 
للثقافة واآلثار المســابقة الســنوية للمعرض 
والتــي تشــرف عليهــا لجنــة تحكيــم دوليــة. 
وســيتعّرف الحضــور علــى الفائــز بالجائــزة 

األولى )الدانة(، والتي صمم مجّسمها الفنان 
خليــل الهاشــمي، فيما تقــّدم الهيئة لصاحب 
معــرض  إلقامــة  فرصــة  الثانــي  المركــز 
شــخصي لمــدة شــهر فــي مركــز الفنــون. أما 
الفائــز بالمركــز الثالــث فيحصــل علــى إقامة 

فنية خارجية.
للثقافــة  البحريــن  تقيــم هيئــة  مــرة،  وألول 
حيــث  الجمهــور”،  “جائــزة  مســابقة  واآلثــار 
ســيتمّكن حضــور معــرض البحرين الســنوي 
للفنــون التشــكيلية مــن اختيار العمــل الفّني 
المفّضل من بين مشاركات الفنانين السنوية، 
وذلك عبر منّصة إلكترونية تفاعلية. وسيتم 
اإلعــان عــن الفائز بعد انتهــاء مّدة المعرض 
يــوم 30 مــارس 2019م. وتهــدف الهيئة من 

خــال هذه الجائزة إلى إشــراك الجمهور في 
عملية صناعة الحدث الثقافي والفني.

يذكــر أن “معــرض البحريــن الســنوي للفنــون 
التشــكيلية” يقــام منــذ العــام )1972م( تحت 
رعايــة كريمــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء 
بــن  الملكــّي األميــر خليفــة  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة،، ويعــد أكبــر وأهــم تجمع 
وقــد  البحريــن،  بمملكــة  يقــام  ســنوي  فنــي 
اســتقطب عبر الســنوات أبرز وجــوه الحركة 
إضافــة  رواد  مــن  المملكــة  فــي  التشــكيلية 
ليعكــس  الشــابة،  الفنيــة  المواهــب  إلــى 
بجــدارة شــمولية التجربة الفنية التشــكيلية 
ــا مــن  البحرينيــة، والتــي تشــكل جــزًءا مهمًّ

الحراك الثقافي المحلي.
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زار ســمو محافــظ الجنوبيــة الشــيخ خليفة 
بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة عــددا مــن 
لمتابعــة  الرفــاع؛  مدينــة  أعيــان  مجالــس 
متطلبــات األهالي وتفقــد أحوالهم، وتعزيًزا 
إلــى  واالســتماع  معهــم  التواصــل  ألواصــر 
اســتقبال  فــي  كان  حيــث  احتياجاتهــم، 
وأكــد  المجالــس.  ووجهــاء  أعيــان  ســموه 
ســمو محافــظ الجنوبيــة اعتــزازه بمجالس 
مدينــة الرفاع وما تعكســه من عراقة وقيم 
العريقــة  الرفــاع  بمكانــة  مشــيًدا  أصيلــة، 
وعمقهــا التاريخــي الزاخر.  وأوضح ســموه 
فــي  يســهم  المواطنيــن  مــع  التواصــل  أن 
إثــراء المســيرة التنمويــة للمملكة من خال 
االســتماع إلى مطالــب واحتياجات األهالي 
أرض  علــى  وآراءهــم  مقترحاتهــم  لتنفيــذ 
الواقع، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. 
عــن  ورّوادهــا  المجالــس  أصحــاب  وعبــر 

الشــكر والتقديــر لســمو محافــظ الجنوبيــة 
علــى تفضله بزيارة مجالــس مدينة الرفاع، 

مشــيدين بما تنتهجــه المحافظــة الجنوبية 
مــن مســاع حميدة تعكــس االهتمــام الكبير 

المواطنيــن ضمــن  التواصــل وإشــراك  فــي 
أولويات عمل المحافظة.

مجالس الرفاع تتمتع بالعراقة والقيم األصيلة

تفعيل آليات المتابعة لرصد حجم اإلنجاز
عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير 
شؤون مجلس الوزراء محمد  المطوع اجتماعا 
أمــس بديــوان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء، وذلك بحضــور أعضاء اللجنة من كبار 

المسؤولين من الجهات الحكومية.
خــال  الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزيــر  وأكــد 
واإلحصــاءات  المعلومــات  أهميــة  االجتمــاع 
التقــدم  مســتويات  قيــاس  فــي  والمؤشــرات 
وتقييــم مــدى اإلنجــاز الــذي تحقــق فــي شــتى 
القطاعــات، منوها إلى حرص الحكومة برئاســة 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة علــى تفعيل آليات 
المتابعــة لرصــد حجــم اإلنجاز فــي تنفيذ جميع 
الخطــط والمشــروعات التــي تصــب فــي تعزيز 

جهود التنمية بالمملكة.
التــزام  ضــرورة  علــى  المطــوع  محمــد  وشــدد 
المنظمــات  بتزويــد  الحكوميــة  الجهــات 
المحدثــة  بالمعلومــات  الدوليــة  والمؤسســات 

مــن خــال اآللية الموضوعة مــن جانب اللجنة، 
فــي إطــار مــا تحــرص عليــه المملكة مــن تعزيز 
التعاون والتنســيق مع المنظمــات الدولية، وبما 
يعــزز من المراكــز المتقدمة التي تحققها مملكة 

البحرين في مختلف المؤشرات الدولية.
وقــال إن توفيــر المعلومــات المحدثة والدقيقة 
فهــم  تقييــم  تطــور  فــي  يســهم  أن  شــأنه  مــن 
المنظمات الدولية لما يجري في مملكة البحرين 
مــن نهضة شــاملة علــى المســتويات كافة، وهو 
مــا يصــب بالتالي في خانة تعزيــز مكانة مملكة 

البحرين التنافسية إقليميا ودوليا.
المتســارعة  التطــورات  ظــل  فــي  أنــه  وأكــد 
بــات  التكنولوجــي واالتصــاالت  فــي مجــاالت 
للمعلومــة أثرهــا الكبيــر والواضــح، وأن مملكــة 
البحريــن تعمــل بشــكل دءوب على االســتفادة 
مــن هــذا التقــدم العلمــي الهائــل بالشــكل الــذي 
التنميــة  صعيــد  علــى  خطواتهــا  مــن  يعــزز 

المستدامة.
وقد اســتعرضت اللجنة خــال اجتماعها آليات 
اعتمــاد اإلحصــاءات والمعلومــات والمؤشــرات 

والتقارير الوطنية من الجهات الحكومية كافة، 
كما تطرقت إلى مؤشرات مملكة البحرين ضمن 
التقريــر العالمــي حــول الفجــوة بيــن الجنســين 

المعد من جانب المنتدى االقتصادي العالمي.
الممارســات  أفضــل  االجتمــاع  اســتعرض  كمــا 
وقصــص النجــاح والــدروس المســتفادة، أثنــاء 
التنميــة  ألهــداف  الحكوميــة  الجهــات  تنفيــذ 
بتلــك  للمشــاركة  تمهيــدا  وذلــك  المســتدامة، 
الممارســات في برنامج األمم المتحدة للشؤون 

االقتصادية واالجتماعية.

جانب من االجتماع
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الجفير - المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

أكد رئيس المجلس األعلى للشــئون 
اإلســامية الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
محمد بن راشد آل خليفة أن عمارة 
المســاجد شــعيرة إســامية راسخة 
ُتعــد مــن أفضــل القربــات إلــى هللا 
لمــا لبيوت هللا من دور في الرســالة 
مــا  إلــى  األصيلــة، مشــيًرا  الربانيــة 
حــّث عليــه كتــاب هللا تعالى وســنة 
تأسيًســا  ذلــك،  فــي  الكريــم  نبّيــه 

يتوخــى  أصيــل  إســامي  لمنهــٍج 
ــا  بنــاء الشــخصية اإلســامية فكريًّ
المنهج.جــاء  ذلــك  وفــق  ــا  وثقافيًّ
ذلــك لــدى افتتاحــه مســاء اإلثنيــن 
مســجد جمعية اإلصــاح بالمحرق، 
الــذي اضطلعــت بتشــييده جمعيــة 
اإلصــاح وذلــك بحضــور عــدد مــن 
الفضيلــة  وأصحــاب  المســؤولين 

العلماء واألهالي.

عمارة المساجد نهج إسالمي أصيل

المطوع يؤكد ضرورة 
التزام الجهات الحكومية 

بتزويد المنظمات 
بالمعلومات المحدثة



اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزارة  أصــدرت 
واألوقاف، ممثلة في قســم المسابقات القرآنية 
دليــاً  مؤخــًرا  الكريــم،  القــرآن  شــؤون  بــإدارة 
موحًدا ينظم عمل المســابقات القرآنية المحلية 
والتــي وصلــت إلــى 22 مســابقة قرآنيــة، حيث 
سيســهم الدليل في تنوع فروع المســابقات بما 
يخدم جميع فئات المجتمع. وأشــاد مدير إدارة 
شؤون القرآن الكريم الشيخ عبدهللا عبدالعزيز 

العمــري بالدعم المســتمر الــذي تحظى به جميع 
القــرآن  بخدمــة  المتعلقــة  واألنشــطة  البرامــج 
الكريــم وحفاظــه ومراكــز تعليم القــرآن الكريم 
من ِقبل عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وحرصه على إعداد جيل 
قرآنــي حضــاري مبــدع ومتميــز ومنفتــح علــى 
اآلخر، من خال رعاية جالته لجائزة البحرين 
البحريــن  ومســابقة  الكريــم،  للقــرآن  الكبــرى 
العالميــة لتــاوة القــرآن الكريــم عبــر اإلنترنــت 

)القــارئ العالمــي(، حتــى أصبح للبحرين ســمعة 
الكريــم، وأصبحــت  القــرآن  فــي مجــال  طيبــة 
تشارك في تحكيم المسابقات القرآنية الدولية، 

وتحرز مراكز متقدمة في المسابقات الدولية.
وأضــاف العمــري أن الــوزارة اعتمــدت مؤخــًرا 
جائــزة مشــعل بــن حمــد بــن عبدالعزيــز الصالح 
القرآنيــة )رحمــه هللا( كمســابقة قرآنيــة محليــة 
للذكــور، وتأتــي فــي المرتبــة الثانية والعشــرين 
األخــرى،  المحليــة  القرآنيــة  المســابقات  بيــن 

الناشــئة  تشــجيع  إلــى  المســابقة  وتهــدف 
علــى اإلقبــال علــى كتــاب هللا تعالــى وحفظــه 
وتجويده، وبث مبدأ التنافس في الخير بينهم، 
وإيجــاد عناصر متميزة تشــارك في المســابقات 

القرآنية المحلية والدولية.
وحــول فــروع الجائــزة، قــال العمــري: تنقســم 
الجائزة إلى فرعين، األول: حفظ خمسة أجزاء 
من القرآن الكريم للطلبة من 13سنة وحتى 15 
ســنة، أما الثاني: حفظ ثاثــة أجزاء من القرآن 

الكريــم للطلبــة حتــى 12 ســنة، وتبلــغ مجمــوع 
ا. الجوائز للفرعين 2730 ديناًرا بحرينيًّ

وأشــار إلــى أن قســم المســابقات القرآنية يقوم 
بزيــارات ميدانيــة لتقييــم المســابقات القرآنيــة 
المســابقات  تكريــم  ســيتم  حيــث  المحليــة، 
المتميــزة والتــي تحصــل علــى مؤشــرات أداء 
عاليــة فــي الحفــل الختامــي لجائــزة البحريــن 
ا  ســنويًّ ُيقــام  والــذي  الكريــم  للقــرآن  الكبــرى 
فــي شــهر رمضــان المبــارك، الفًتــا إلــى أن هــذه 

تطــوًرا  شــك  بــا  ا  ســنويًّ ستشــهد  المســابقات 
ملموًســا من حيث األقســام والفــروع والحرص 

على استهداف فئات جديدة في المجتمع.
الجديــر بالذكــر أن بــاب التســجيل فــي جائــزة 
مشــعل بن حمــد بن عبدالعزيــز الصالح القرآنية 
)رحمــه هللا( ســُيفتح فــي األول مــن مــن مايــو 
المقبــل،  أغســطس  بنهايــة  وُيغلــق  المقبــل، 
فــي شــهر ســبتمبر، فيمــا  التصفيــات  وســتقام 

سُيحدد الحفل الختامي الحًقا.

أمنــاء  مجلــس  رئيــس  الداخليــة  وزيــر  شــهد 
األكاديميــة الملكيــة للشــرطة الفريــق أول ركــن 
حفــل  خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ 
تخريــج 76 خريًجــا يمثلــون الفــوج الرابــع مــن 
طلبــة برامــج الدراســات العليــا وحصولهم على 
درجة الماجســتير في تخصص العلوم الجنائية 
والشــرطية وتخصص العلوم اإلدارية واألمنية 
والدفعــة األولــى مــن برنامــج الماجســتير فــي 
بالتعــاون  االنجليزيــة  باللغــة  األمنيــة  العلــوم 
وجامعــة  للشــرطة  الملكيــة  األكاديميــة  بيــن 
وذلــك بحضــور ســفير  البريطانيــة،  هدرزفيلــد 
المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وعدد من 
كبــار المســئولين بــوزارة الداخليــة. وأكد الوزير 
أن وزارة الداخليــة، ماضيــة قدًمــا فــي إعــداد 
كوادرهــا وفق أحدث المعايير الدولية المعمول 
بهــا فــي المناهــج العلميــة والتدريبيــة، مشــيًدا 
فــي هــذا الســياق بالــدور الريــادي لألكاديميــة 
الملكية للشــرطة في مجــاالت التدريب وإعداد 
المناهــج الدراســية ومواكبة البرامــج التعليمية 
والتحديــات  األمنيــة  للمتغيــرات  والتدريبيــة 
المتزايدة، بما يلبي الحاجات األمنية ويعّزز من 
تنميــة القــدرات والمهــارات في مجــاالت العمل 

األمني كافة.
وأشــار الوزيــر إلــى أهميــة برامــج الماجســتير 

باألكاديميــة، ومــن بينها الذي أطلقتــه بالتعاون 
إطــار  فــي  البريطانيــة  هدرزفيلــد  جامعــة  مــع 
البرامــج التخصصيــة التــي تســهم فــي إعــداد 
رجــل الشــرطة وتزيــد مــن قدراته فــي التعامل 
مــع المتغيــرات والتحديات األمنيــة وفق منهج 
أن  إلــى  منّوًهــا  مــدروس،  وتدريبــي  علمــي 
االســتثمار فــي العنصر البشــري، محور رئيســي 
لمواجهــة  والتطويــر  التحديــث  مســيرة  فــي 
التحديــات والتعامل مع المســتجدات بجاهزية 

وانضباطية ودقة في األداء.
جديــر بالذكــر، أن األكاديميــة الملكيــة للشــرطة 
وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع جامعات 
محليــة ودوليــة، كان مــن بيــن ثمارهــا تدريــس 

برنامــج الماجســتير في العلــوم األمنية لضباط 
وزارة الداخليــة باللغــة االنجليزية والذي تنفذه 
ا جامعة هدرزفيلد بالمملكة المتحدة ويبلغ  حاليًّ
عــدد خريجيــه 26 مــن بيــن 76 عــدد خريجــي 
برامــج الماجســتير األخــرى، وهــو برنامج أمني 
تخصصــي متكامــل، مدتــه عــام دراســي واحد، 
يمنح المشــاركين درجة الماجســتير في العلوم 

األمنية بعد إنهاء جميع متطلبات التخرج.
العــام  األمــن  رئيــس  ألقــى  االحتفــال،  وخــال 
اللــواء  لألكاديميــة  العلمــي  المجلــس  رئيــس 
طــارق الحســن، كلمة رحب في مســتهلها بوزير 
الداخليــة ورعايتــه حفــل التخريــج، مؤكــًدا أن 
مــا وصلت إليه األكاديمية الملكية للشــرطة من 

تطــور فــي كل المجــاالت التعليميــة والتدريبية 
كان بفضــل هللا، ثــّم دعــم ومســاندة الوزيــر في 
أحــدث  لتواكــب  األكاديميــة  بمهــام  النهــوض 

أساليب التعليم والتدريب.
وأشــار إلى أن عملية التطويــر والتحديث وكما 
بدأت منذ حوالي 14 عاًما ولم تتوقف، ما زالت 
مستمرًة ولن تتوقف بإذن هللا، لتستمر الجهود 
الشــرطية واألمنيــة في مملكــة البحرين بنجاح 
فــي التصــدي لمــا تشــهده الجريمــة مــن تطــور 
التكنولوجيــا  ثــورة  اســتغال  بســبب  وتنــوع، 
واالتصــاالت، األمر الذي يحتم علينا االســتعانة 
التكنولوجيــة  وتوظيــف  العلميــة  بالوســائل 
واعتمــاد  االصطناعــي  والــذكاء  الحديثــة 

األمنــي  التنبــؤ  بأســاليب  واألخــذ  التخطيــط 
والبحث العلمي في محاربة الجريمة والتصدي 
ا، حول  لهــا. وقــد تضمن الحفــل، فيلًما تســجيليًّ
األكاديميــة  تعدهــا  التــي  الماجســتير  برامــج 
المســتمر  عملهــا  إطــار  فــي  للشــرطة  الملكيــة 
والتدريبيــة  التعليميــة  برامجهــا  تطويــر  علــى 
وفتــح مزيــد مــن آفــاق التعــاون والتنســيق مــع 
األكاديميــات والجامعات بهدف تبادل الخبرات 
األمنيــة  المجــاالت  فــي  العلميــة  والتجــارب 

والقانونية والتدريبية.
مــن جهته، ألقى نائب رئيــس جامعة هدرزفيلد 
للبحــث العلمي والمشــروعات أنــدرو بول، كلمة 
الجامعة، حيث هّنأ خريجي برنامج الماجستير 

فــي العلــوم األمنيــة باللغــة االنجليزيــة، وأشــاد 
عــن  الدراســة، معرًبــا  بتفانيهــم خــال مرحلــة 
أملــه في تخريــج دفعات أخرى في المســتقبل، 
وأوضــح أن جامعــة هدرزفيلــد جامعــة دوليــة، 
تهتــم بجــودة التعليــم ويــدرس فيهــا أكثــر مــن 

ثاثة آالف طالب من خارج المملكة المتحدة.
بعــد ذلــك، كــّرم الوزيــر بتكريم خريجــي برامج 
التــي  الطيبــة  بالنتائــج  وهنأهــم  الماجســتير 
حققوهــا، بمــا ينعكــس علــى أدائهــم فــي تعزيــز 
األمن، معرًبا عن شــكره ألعضاء الهيئة اإلدارية 
والتدريبيــة فــي األكاديميــة الملكيــة للشــرطة، 
هدرزفيلــد  جامعــة  مــن  األكاديمــي  والطاقــم 

ا للجميع التوفيق والنجاح. البريطانية، متمنيًّ

المنامة - وزارة الداخلية

زيادة قدرات الشرطة في التعامل مع التحديات األمنية
ــا ــ ــًج ــ ــري ــ خ  76 تــــخــــريــــج  حــــفــــل  ــد  ــ ــه ــ ــش ــ ي ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ وزيــــــــــر 

نظــــــــام لخفـــض الرســـــوم البلديــــة 
ــت ــ ــوق ــ ــد وال ــهـ ــجـ ــر الـ ــوفـ ــتـ ــة سـ ــيـ ــوعـ ــي: نـــقـــلـــة نـ ــ ــاط ــ ــرب ــ ــم ــ ال

تتجــه وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي إلى إطالق 
نظام إلكتروني لتقديم طلبات خفض الرسوم البلدية على األسر البحرينية 

مطلع مارس المقبل.

وعقــدت الــوزارة صبــاح أمس الثاثــاء لقاء 
مــع مجلــس بلــدي المحــرق لشــرح آلية عمل 
النظــام االلكترونــي تمهيــدا إلطاقــه خــال 

الفترة المقبلة.
وعلى هامش اللقاء أكد رئيس مجلس بلدي 
المحرق غازي المرباطي دعم المجلس لهذه 
الخطــوة، التــي تعكس مدى اهتمــام الوزارة 
بمتابعــة مصالح المواطنين، بما ينســجم مع 

رؤية البحرين 2030.
وأشار إلى أن هذا النظام أصبح في مراحله 
النهائيــة، حيــث سيســاهم في توفيــر الجهد 
والوقــت علــى القائميــن على تلقــي الطلبات 
وعلــى المواطنيــن فــي الوقت نفســه، وذلك 

أنه فور اســتيفاء الطلب شروطه يتم قبول 
بمــا  المختــص،  للموظــف  وإرســاله  الطلــب 

يحقق نقلة نوعية للخدمات البلدية.
وأضــاف أنــه وفقــا للقانــون الحالــي فإن من 
يســتحق خفــض الرســوم هو األســرة وليس 
الفرد، األمر الذي تقدم على أساسه المجلس 
في وقت ســابق مقترح اعتماد الفرد معيارا 

الستحقاق خفض الرسوم.
المهمــة  اإلشــكاليات  مــن  أن  إلــى  ولفــت 
التــي تتطلــب المعالجــة تتمثــل فــي موعــد 
اســتحقاق األسرة لخفض الرسوم، حيث إن 
القانــون الحالــي ينــص علــى اســتحقاق هذا 
الخفــض بعــد اعتمــاد الوزيــر الــذي يتطلــب 

عدة أشهر سيتحمل خالها المواطن رسوما 
مضاعفة.

ابتــداء  بمقتــرح  تقــدم  المجلــس  أن  وذكــر 
اســتحقاق المواطــن لخفــض الرســوم فــور 
تقديم الطلب، إال أن الوزارة تحفظت حينها 
علــى المقتــرح وقدمــت رؤيــة أخــرى تتمثل 
في بدء استحقاق المواطن لخفض الرسوم 

بعد 10 أيام من تقديمه الطلب حتى اعتماد 
الوزيــر بأثــر رجعــي، وهــو مــا وافقــت عليــه 

المجالس البلدية ولم يتم تطبيقه بعد.
وبيــن أن هــذا النظــام االلكترونــي مختــص 
بالرسوم البلدية فقط دون الكهرباء والماء، 
على اعتبار اختاف طبيعة الرســوم البلدية 
عن الرسوم المتحصلة من الكهرباء والماء.

جانب من اللقاء

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريــن  هيئــة  رئيســة  اســتقبلت 
بنــت  مــّي  الشــيخة  واآلثــار  للثقافــة 
محمــد آل خليفــة فــي مكتبهــا صبــاح 
جمهوريــة  ســفير  الثاثــاء  أمــس 
كمــال  البحريــن  مملكــة  لــدى  تركيــا 
ديميرجيلــر، حيــث تباحــث الطرفــان 

سبل التعاون الثقافي المشترك.
وأكــدت الشــيخة مــي بنــت محمد آل 
خليفــة أهمية تعزيز جســور التواصل 
المملكــة  شــعبي  بيــن  مــا  الحضــاري 
التعــاون  بمســتوى  مشــيدة  وتركيــا، 

الثقافي ما بين البلدين الصديقين.
وأطلعــت الســفير التركــي علــى آخــر 

فــي  الثقافــي  النشــاط  تطــورات 
الهيئــة  أن  إلــى  مشــيرة  البحريــن، 
بذكــرى  2019م  عــام  تحتفــي خــال 
الحضاريــة  المنجــزات  تحقيــق 
“مــن  بشــعار  البحرينيــة  واإلنســانية 

يوبيل إلى آخر”.
مــن جانبــه، توّجــه كمــال ديميرجيلــر 
بالشــكر إلى الشــيخة مــي بنت محمد 
تعزيــز  فــي  لجهودهــا  خليفــة  آل 
عمليــة التبــادل الثقافي مــا بين تركيا 
اســتعداده  عــن  معرًبــا  والبحريــن، 
للتعــاون مــع الهيئــة لتحقيق مشــاريع 

ثقافية مشتركة في المستقبل.

تعزيز التواصل الحضاري مع تركيا
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العمري: اعتماد جائزة مشعل بن حمد مسابقة قرآنية محلية
ــروع  ــ ــف ــ ــوع ال ــ ــن ــ ــا مــــوحــــدا يـــســـهـــم فــــي ت ــ ــي ــ ــدر دل ــ ــص ــ ــرآن” ت ــ ــ ــق ــ ــ “شــــــــؤون ال

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

انطالقا من حرص وزارة الداخلية على إطالع الرأي العام على المستجدات المتعلقة بأمن 
وســالمة المجتمــع، وفــي إطــار مســؤولياتها األمنيــة والقانونيــة فــي حفــظ األمــن والنظام 
العام، تمكنت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية من القبض على عناصر شبكة تهريب 
مخــدرات عــن طريــق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة الســوقية للمخدرات المضبوطة 

بنحو مليون و650 ألف دينار. ومن بين العناصر الرئيسة المقبوض عليهم:

 69( محمــد  علــي  رضــا  غــام  المدعــو   )1(
فــي  ســابق  محكــوم  الشــبكة،  رئيــس  عامــا( 
طريــق  عــن  مخــدرة  مــواد  تهريــب  قضيــة 

البحــر ويســتخدم أماكه فــي عملية تبييض 
األموال المتحصل عليها من المواد المخدرة.

)2( المدعــو أحمــد موســى أحمــد موســى )48 
عامــا( القائــم الرئيــس علــى عمليــة الترويــج، 
حيث يســتلم كميات كبيرة ويقــوم بتوزيعها 

مقابل مبالغ مالية.
)3( المدعــو علي ميرزا أســد محمد )57 عاما( 
رئيــس  لحســاب  المخــدرات  بترويــج  يقــوم 

الشبكة مقابل مبالغ مالية.
)4( المدعــو جاســم محمــد أحمــد )44 عامــا( 
رئيــس  لحســاب  المخــدرات  بترويــج  يقــوم 

الشبكة مقابل مبالغ مالية.
)5( المدعــو صالــح أحمــد عبــدهللا )82 عامــا( 
يقــوم عبــر طــرق مجهولــة بتحويــل األمــوال 
المتحصــل عليهــا من ترويج المــواد المخدرة 

إرســال  يتــم  كمــا  اإليرانــي،  الشــخص  إلــى 
األموال عبر مسافرين إلى إيران.

وقــد ضبط بحــوزة المقبوض عليهــم، كميات 
مــا  تنوعــت  المخــدرة  المــواد  مــن  متفاوتــة 

بين الحشــيش والماريجوانا والشــبو، كما تم 
ضبــط مبالغ مالية بعمات متنوعة، من بينها 
الدينــار البحريني والتومان اإليراني والريال 
العامــة  اإلدارة  باشــرت  وقــد  الســعودي. 

للمباحــث واألدلة الجنائية، اتخاذ اإلجراءات 
المقبــوض  إحالــة  وتــم  المقــررة،  القانونيــة 
عليهــم إلى النيابة العامة. حفظ هللا البحرين 

من كل شر وسوء.

المنامة - وزارة الداخلية

القبض على شبكة تهريب مخدرات مصدرها إيران

القيمة السوقية 
للكميات 

المضبوطة تقدر بـ 
1.650 مليون دينار
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ــة ــسـ ــلـ ــجـ اســـــتـــــمـــــرت حــــتــــى بــــعــــد رفــــــــع زيـــــنـــــل الـ

شــهدت جلســة النــواب العاشــرة أمــس مالســنات حــادة وصراخــا تحــت قبــة البرلمــان؛ بعــد 
أن طلبــت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينــل إغــالق بــاب النقــاش وترحــل االقتــراح برغبة 
للتصويت من قبل أعضاء النواب، إذ كانت تلك بداية الشرارة األولى بالجلسة، والتي غضب 

فيها النائب عادل العسومي بإغالقها باب المداخالت.

بالمجلــس،  داخليــة  الئحــة  “هنــاك  وقــال 
والرئيســة ليس من حقها أن تمنعنا عن الكالم 

طالما تخالفين الالئحة الداخلية”.
وعقبــت زينــل “أنــا لــم أحجــب آراءكــم، وانت 

جاي الجلسة متأخر”.
وأشــتد النقــاش بعد ذلك مع العســومي، وقال 
“أنــا إذا جــاي متأخــر عنــدي ظروفــي وولــدي 
مريــض، وحضــوري متأخــر فــي الجلســة مــا 

يمنعنــي مــن الســماح لــي بالحديث بالجلســة، 
قاعديــن  انتــوا  يعنــي  تصوتــون  انتــوا  وإذا 

تؤسسون ألعراف خاطئة”.
وأثنــاء المشــادة الكالميــة عــال صــوت النائــب 
حمــد الكوهجي رًدا على العســومي “يجب أن 
تقول أال أؤســس أعراف وليس نؤســس، ومو 
علــى كيفــك توجــه كالم لــكل النــواب، وهــذا 
ثاني تحذير أحذرك، ياخي اشفيها اذا ما فزت 

بالرئاسة؟ وكلهم اللي فازوا بإرادة الشعب؟”.
القوانيــن  اعــرف  اقعــد  “أول  العســومي  ورد 
وانت ولد امس واليوم وال تسوي فيها عنتر”.

لــم تنجــح  الكالميــة  المشــادة  اســتمرار  ومــع 
رئيس المجلس فوزية زينل بعد رفع الجلســة 
فــي تهدئة المالســنات الحادة، إال أن المشــادة 
الكالميــة اســتمرت بيــن النائبيــن طيلــة فتــرة 

رفع الجلسة.
النائبة زينب عبداألمير تعرض ملف مستندات الموارد البشرية لشركة أسري 

20 فبراير 2019 األربعاء
15 جمادى اآلخرة 1440

اّتهــم النائــب هشــام العشــيري ديــوان الخدمــة 
المدنيــة بأنــه مركــز فســاد، وذلــك بشــأن عــدم 
إعالنهم عــن الوظائف وتوظيف األجانب، إلى 

جانب عدم وجود عدالة في التوظيف.
وتســاءل عــن دور ديــوان الخدمــة المدنيــة إذ 
مــن اختصاصــات الديوان مســتنًدا على المادة 
رقم 3؛ هي الجهة المنظمة واإلشراف المركزي 
والــدور الرقابي على الجهات الحكومية، فأين 
دورهــا الرقابــي. وقــال: “مــن شــروط توظيــف 
الحكوميــة  الــوزارات والداوئــر  فــي  األجانــب 
فــي  نراهــم  ولكــن  نــادرة  لخبــرات  امتالكهــم 
ســلك التدريــب والتمريض، أيــن خطط إحالل 
البحرينيين مكان األجانب على أرض الواقع”.

وعّقب وزير شــؤون مجلسي الشورى والنواب 
غانــم البوعينيــن أن مــن يقول ديــوان الخدمة 
مركز فســاد ليثبت ذلك بدليل، مطالًبا بشــطب 

كلمة “الفساد” من مضبطة الجلسة، بالرغم من 
إصرار العشيري على اتهامه للديوان.

برغبــة  مقتــرح  علــى  النــواب  مجلــس  وافــق 
بشــأن إيقــاف توظيــف األجانب في الــوزارات 
والشــركات التــي تمتلــك الحكومــة منها نســبة 
51 % فما فوق، ولها تأثير على قرارها ووضع 
خطــة فوريــة إلحــالل البحرينييــن خــالل مدة 
ال تزيــد عــن 6 شــهور.  وقالــت النائــب زينــب 
عبداألميــر إن البحرنــة تحتضــر، وهنــاك 2939 
ــا تــم توظيفهــم فــي القطــاع الحكومــي  أجنبيًّ
خالل الفترة من 2013 إلى 2017، وذلك حسب 
إحصائية رسمية. وتساءلت: هل يمتلك أولئك 
الوافدون ما ال يملكه البحرينيون، إذ إن إحدى 
الشــركات التــي تتبــع شــركة مملتــكات، وهــي 
شــركة “أســري”، تبيــن بأن نســبة البحرنــة فيها 
26 % فقــط، و74 % لألجانــب فهــذا الوضــع 

يتطلــب المعالجــة. وأردف النائــب عمــار قمبر: 
“يوجــد خريجون جامعيــون أصبحوا عاطلون 

لســنوات طويلــة، الدكتــور أصبــح ســكيورتي، 
والمهندس أوبريتر”.

عبدالنبي سلمان والعشيري واإلسحاقي 

البوعينين يطالب بالدليل وشــطبها من مضبطة الجلســة الدكتور صار “سكيورتي”... والمهندس “اوبريتر” في البحرين

العشيري: ديوان الخدمة مركز “فساد” 2939 موظفا أجنبيا جديدا خالل 5 سنوات

وافــق مجلــس النواب علــى االقتراح برغبة 
لــة” بتجميــد طلــب الخدمة  “بصيغتــه المعدَّ
الطلــب  م  مقــدِّ فقــد  حالــة  فــي  اإلســكانية 
شــرط كونــه رب األســرة لحيــن اســتيفائه 
احتفاظــه  مــع  جديــد،  مــن  الشــرط  هــذا 
بمــدة االنتظــار الســابقة وإلحاقهــا بالطلــب 

الحديث.
وأشار النائب عيسى القاضي إلى أن وزارة 
اإلســكان تشــترط الزواج مــرة أخرى خالل 
ســنتين وفــي حــال عدم الــزواج يتــم إلغاء 
الطلــب، وعليــه إذا قــام المواطــن بالــزواج 
بعــد مــرور الســنتين يجــب أن يقــدم طلــب 
جديد وتذهب ســنوات االنتظار التي شاب 

معها الرأس.
وأشــار النائب علي زايد أن وزارة اإلســكان 

تقوم بإلغاء الطلب اإلســكاني دون أن يعلم 
المواطــن، وأن الجهــة المســؤولة يجــب أن 

تحيط علًما لرب األسرة على األقل.
الشــورى  مجلســي  شــؤون  وزيــر  وعقــب 
وزارة  بــأن  البوعينيــن  غانــم  والنــواب 
اإلســكان لــم تقتصــر علــى وضع مســتحقي 
الطلــب اإلســكاني علــى الزوجــة والزوجــة 
وإنمــا وضعــت 5 فئات لالســتفادة من بيت 

اإلسكان.
مداخلــة  القاضــي  عيســى  النائــب  وانتقــد 

البوعينين إلى أنه يقف مع الحكومة.
وقــال “إن في حــال الطالق يحســب للمرأة 
المطلقة 100 دينار إليجار الشقة وتلك غير 
كافيــة، فندعــو علــى األقــل أن تكــون 250 

دينارا”.

تأييد تجميد الطلب اإلسكاني لـ “المطلق”

ســحب مجلس النواب مشروع قانون 
مصــاغ علــى اقتــراح بقانــون بصيغته 
المعدلــة مــن مجلــس النــواب بتعديــل 
لمــدة  العامــة،  الميزانيــة  بشــأن  مــادة 

أسبوعين.
وأّيــد مجلــس النــواب مشــروع قانون 
حمايــة  بشــأن  جديــد  بنــد  بإضافــة 
اإلرهابيــة،  األعمــال  مــن  المجتمــع 
والتــي تأتي األســس والمبــادئ العامة 
الحــد  إلــى  بشــأنه  القانــون  لمشــروع 
مــن ظاهرة التســتر علــى الهاربين في 

الجرائم اإلرهابية.

توافق نيابي 
لحماية المجتمع 

من اإلرهاب

جلســة  فــي  الكوهجــي  حمــد  النائــب  واصــل 
النواب يوم أمس فتح النار على بعض الجهات 
الحكومية؛ الســتمرارها بتوظيف األجانب على 
حســاب المواطــن بالرغــم مــن وجــود مواطنين 

عاطلين عن العمل وأكفأ منهم.
وقال “الحكومة صارت مثل عين عذاري تسقي 
البعيــد وتترك القريب، إذ يوجد 502 أجنبي تم 
توظيفهم في هيئة الكهرباء والماء بعقود لمدة 
30 ســنة حســب تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة، 
أال  دينــار،  مالييــن   6 تبلــغ  الماليــة  وتكلفتهــم 
يستحق البحريني أن يكون في تلك الوظائف”.

وأضــاف: بــوزارة األشــغال 100 موظــف أجنبي 

تجــاوزت أعمارهــم 60 ســنة بوظائفهــم ويمكن 
أن يشغلها أي خريج ابتدائي.

وأضاف: أوّجه رسالة إلى سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بأن ملف الشباب في يدك وأنت 
تبنيته وننتظر وقفتك لحل مشكلة العاطلين”.

ســلمان  عبدالنبــي  النائــب  انتقــد  ومــن جهتــه، 
المقابلة التلفزيونية التي ظهر فيها وزير العمل 
وهو يشير إلى أن العاطلين يبالغون، قائال “هل 
هذا منطق وزير، فيجب على الحكومة أال تقبل 

ذلك”، مضيفا “هناك آالف العاطلين يشتكون”.

502 أجنبي فــي “الكهرباء” وظفوا بكلفــة 6 ماليين دينار

هل هذا منطق وزير بأن العاطلين يبالغون؟

لم تســجل الجلســة العادية العاشرة 
العــادي  الســنوي  االنعقــاد  دور  مــن 
التشــريعي  الفصــل  مــن  االول 
الخامــس أي أعتــذار مــن االعضــاء 

لحضور الجلسة.

تغطية: مروة خميس
تصوير: رسول الحجيري

ال معتذرون

النائب عبدالنبي سلمان

3. زايد وقمبر يحتويان 2. ال تعمم بكالمك 1. اندالع الشرارة للتصويب

4. الكوهجي للعسومي: أحذرك

8. العسومي: إنت ولد أمس مو اليوم7. الكوهجي للعسومي: شفيها إذا ما فزت بالرئاسة؟

6. الرئيسة ما تعرف القوانين 5. سوسن محتجة



جاء ميثاق العمل الوطني كرغبة توافقية بين القيادة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبين الشعب 
البحريني؛ من أجل بناء دولة مؤسســات عصرية تقوم على مقومات أساســية أبرزها الديمقراطية والعدالة والمســاواة وســيادة القانون 
والفصــل بيــن الســلطات الثــالث التشــريعية والتنفيذية والقضائيــة، وتحقيق التعاون فيما بينهم، وكانت نســبة التوافــق في تحقيق تلك 

الرغبة كبيرة جدا وصلت إلى 98.4 % من الشعب البحريني الذي صوت بـ “نعم للميثاق”.

وتمخــض عــن ميثــاق العمل الوطنــي وجود 
أســس مهمة ونموذج متكامل لدولة عصرية 
ومتطــورة تنظر إلى المســتقبل بعيــن ثاقبة، 
وتســير نحو المجد بخطــوات ثابتة متطلعة 
إلى األفضل دائما، وكانت من مظاهر الدولة 
العصرية ســيادة األمن واالستقرار والرخاء، 
وإرســاء نهج ديمقراطي قائم على المساواة 
والتكافــؤ بين النــاس في الكرامة اإلنســانية 

ومراعاة مصالحهم.

السلطة القضائية وتطوراتها

ومــن أهــم إنجــازات ميثــاق العمــل الوطنــي 
تعزيــز آليــات الســلطة القضائيــة، وفــي هــذا 
الشــرعية  بالدائــرة  القاضــي  اكــد   الصــدد 
الفاتــح  جامــع  خطيــب  التمييــز،  بمحكمــة 
العليــا  الوطنيــة  اللجنــة  وعضــو  اإلســامي 

الوطنــي  العمــل  ميثــاق  مشــروق  إلعــداد 
قاضيــا  “بصفتــي  قائــا:  القطــان  عدنــان 
بدائــرة التمييز الشــرعي الذي تأســس قريبا، 
وعضــوا بالمجلــس األعلــى للقضــاء، فإننــي 
أفتخــر وأشــيد بمــا تحقــق فــي هــذا العهــد 
اإلصاحــي الزاهــر من تطوير كبيــر واهتمام 
بعمــل الســلطة القضائيــة، حيــث كان جالــة 
الملــك يؤكد منذ بداية مشــروعه اإلصاحي 
على أهمية الســلطة القضائية، وحرصه على 
القضــاء،  )شــرف  أن  يــرى  تطويرهــا، حيــث 
الحكــم  أســاس  وعدلهــم  القضــاة  ونزاهــة 

وضمان للحقوق والحريات(”. 
تابع القطان “مثل هذه المقولة تعكس أهمية 
القضــاء فــي الفكــر السياســي لجالــة الملك، 
وفي هذا العهد المشــرق تحققت اســتقالية 
القضــاء والقضــاة والنيابــة العامــة وأعضــاء 

للتدخــل  إمــكان  أيــة  دون  العامــة،  النيابــة 
فــي شــؤونهم بوعــد أو وعيــد، بترغيــب أو 
بترهيــب، كمــا تحققــت االســتقالية الماليــة 

واإلدارية للسلطة القضائية”.
ويتابع حديثه حول السلطة القضائية، قائا: 
كمــا أن الســلطة القضائيــة خــال المشــروع 
اإلصاحي شهدت تطورات مهمة من أبرزها 
تفويــض جالة الملك رئيس محكمة التمييز 
بنيابتــه فــي رئاســة كافــة جلســات المجلس 
هنــا  الملكيــة  والرؤيــة  للقضــاء،  األعلــى 
تقــوم علــى تكريــس مبدأ اســتقال الســلطة 
القضائيــة، بحيــث يتولــى منتســبو الســلطة 
نفســها إدارة شــؤونهم وتولي اإلشراف على 
حســن ســير العمــل فــي المحاكــم واألجهــزة 
التابعــة لهــا، إضافــة إلــى المســائل الوظيفية 
الخاصــة بهــم، كل ذلك رغــم أن جالة الملك 

يعتبــر دســتوريا رئيــس الســلطة القضائيــة، 
بســبب  باســمه  القضائيــة  األحــكام  وتصــدر 

إقرار الدستور هذه الصاحيات.
وأضــاف: كما وجــه جالته إلــى تطوير عمل 
لمشــروع  داعمــا  فــكان  وتدريبهــم،  القضــاة 
معهــد الدراســات القضائيــة والقانونيــة الذي 
يعــد بمثابــة كليــة متخصصــة تدعــم نشــاط 
التــي  اإلنجــازات  ومــن  القضائيــة.  الســلطة 
تحققــت فــي هذا العهد الزاهــر صدور قانون 
األســرة وإنشــاء محكمــة للتمييــز الشــرعي، 
ممــا أســهم فــي تنظيــم العمل، وســرعة البت 
فــي القضايــا. ومــن بيــن المشــروعات التــي 
األعلــى  المجلــس  إشــراف  تحــت  تحققــت 
للقضاء: مشــروع قضاة المســتقبل الذي يعد 
واحدا من أهم المشــاريع الهادفة إلى تطوير 
المنظومــة القضائيــة بالبحرين عمومــا، وبما 
يســهم فــي تطبيــق أعلــى المعاييــر الدوليــة 
بحيــث ال يصــل إلــى منصــة القضــاء ســوى 
األجدر لهذا المنصب، ويقوم المشــروع على 
أجــل  مــن  القانونيــة؛  الكفــاءات  اســتقطاب 
وفــق  القضائيــة  الوظائــف  لتولــي  إعدادهــا 

أسس ومعايير شفافة وموضوعية.

تطور التعليم واالستثمار فيه

ولدولة متطورة كان البد من االهتمام بالعلم 
والتأكيــد عليــه والحــد مــن األميــة، وهــذا ما 
اهتــم بــه الميثــاق، حيــث أكــد رعايــة الدولة 
للعلــوم واآلداب والفنــون، وتشــجيع البحــث 
العلمي، كما تكفل الدولة الخدمات التعليمية 
التعليــم  ويكــون  للمواطنيــن،  والثقافيــة 
إلزامًيــا ومجانًيــا فــي المراحــل األولــى التي 
يحددهــا ويبينهــا القانــون الــذي يضــع أيًضــا 
خطــة للقضاء علــى األمية، والعناية بالتربية 
الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، 
الوطنيــة  بالتربيــة  جميًعــا  فيهــا  ويعنــى 
واعتــزازه  المواطــن  شــخصية  وبتقويــة 

بوحدته الوطنية وقوميته العربية.
وفي هذا الصدد يقول عضو اللجنة الوطنية 
العليا إلعداد مشــروع ميثاق العمل الوطني، 
الرئيس المؤســس للجامعــة األهلية: عبدهللا 
الحــواج  لقــد فتــح ميثــاق العمــل الوطنــي 
آفاقا واسعة للبحرين في مختلف المجاالت، 

ومنهــا إطاق الفرص لاســتثمار في التعليم 
وهــو  خصوصــا،  العالــي  والتعليــم  عمومــا، 
مــا أكــده الميثــاق الــذي شــجع علــى التعليــم 
العالــي، وفتح الجامعــات والمعاهد الخاصة، 
والســعي نحــو تأهيل المواطــن علميا، حيث 
اعتبــر الجامعــات بمثابــة منــارات لاشــعاع 
الفكــري والتقــدم العلمي ممــا يقتضي توفير 
ممارســة  وضمــان  لهــا،  األكاديميــة  الحريــة 
هــذه الحريــة وانفتاحها على آفــاق المعرفة، 
التعليــم  تشــجيع  علــى  الدولــة  وتعمــل 
والمعاهــد  الجامعــات  وتأســيس  الخــاص 
الخاصــة، مــع دعم مؤسســات البحث العلمي 
والتكنولوجــي، وربــط نظــام التعليــم بســوق 
القــوى  مــن  البــاد  حاجــات  لتلبيــة  العمــل؛ 
البشــرية المؤهلــة فــي الحاضــر والمســتقبل، 
مــن منطلق أن المواطن البحريني هو أعظم 
الثــروات التــي تملكها الدولة، لذلك فإن دعم 
والتدريــب  المســتمر  بالتدريــب  المواطــن 
التحويلي من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء 
متجددة في سوق العمل، مما يسمح بتوفير 
مجال أرحب من فرص العمل لهذا المواطن.

الميثاق... رغبة توافقية لبناء دولة عصرية
والتكافؤ ــاواة  ــس ــم ال عــلــى  قــائــمــا  ديــمــقــراطــيــا  نهجا  أســـس  اإلصــاحــي  ــمــشــروع  ال

المنامة- مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

ينتظــر وطننــا الغالي موعدا يتجدد معه الفخر والوالء في نفوس البحرينيين جميعا؛ مناســبة 
تجدد فيها البيعة لقائد نهضة البالد، ومسيرتها الحضارية اإلنسانية، والذي بدأ في هذا اليوم 

وقبل عشرين عاما منذ تسلم سلطاته الدستورية ملكا للبالد بالدفع نحو البناء والتحديث.

يــوم   ،٢٠١٩ مــارس  مــن  الســادس  إنــه 
نضــيء فيــه الشــمعة العشــرين مــن العهد 
الزاهــر ونرفــع فيــه الصلوات مــن كل دين 
ومذهــب بســنين زاخــرة بالخيــر والرفــاه 

والعزة للمملكة ملكا وشعبا.
وبهذه المناســبة، يعتــزم مركز الملك حمد 
العالمــي للتعايــش الســلمي وجمعيــة هذه 
هــي البحريــن إقامــة حفــل خــاص بمركــز 
عيســى الثقافــي يــوم األربعــاء الموافــق 
السادس من مارس، احتفاًء بجهود جالة 

الماضيــة،  ســنة  العشــرين  خــال  الملــك 
والتــي تشــكل عقديــن ذهبييــن مــن عمــر 
المملكــة التــي عظمــت المنجــز البحرينــي 
والظــروف  العقبــات  كافــة  تخطــي  فــي 
التــي مــرت بهــا المنطقــة في تلــك الفترة، 
وســاعدت فــي تركيز االهتمــام بالمواطن 
االنتمــاء  شــعور  وترســيخ  وبمعيشــته 
للوطــن والمحافظــة علــى مقدراته، حيث 
أكــد صاحب الجالــة في كل موقف وفي 
كل مرحلة بأن مســار اإلصاح المتواصل 

ويحتــرم  التوافــق،  إلــى  يســتند  الــذي 
تعدديــة األفــكار والتوجهــات واألطيــاف 
واألعــراق هــو مــا يضمــن تعزيــز وتطويــر 
مســيرة اإلصــاح الشــامل فــي المملكــة، 
التقدميــة  ورؤيــة جالتــه  نظــرة  ويبيــن 
المجــاالت  مختلــف  فــي  المســيرة  لهــذه 
وتوحيد خارطة ومعالم الطريق للمرحلة 

القادمة.

استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا بمكتبه سفير جمهورية الهند المعتمد لدى المملكة الوك سينا. وفي بداية اللقاء، 
رحب الوزير بالســفير الهندي مشــيًدا بما يربط البلدين من عالقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشــترك في شــتى المجاالت 

وباألخص في مجاالت الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

اإلجــراءات  بحــث  اللقــاء  خــال  وجــرى 
الفنيــة والقانونيــة النضمام مملكة البحرين 
للطاقــة  الدولــي  التحالــف  فــي  كشــريك 
الشمســية بعــد أن وافــق مجلــس الــوزراء 

الموقر على ذلك.
مملكــة  انضمــام  الهنــدي  الســفير  وقــال 
المهــم  الدولــي  التحالــف  لهــذا  البحريــن 
سيشكل خطوة متقدمة في سبيل تحقيق 
أهداف التنمية المســتدامة الشــاملة ويزيد 
من أواصر الروابط المشتركة بين البلدين.

 

 الوزير ميرزا مستقباًل السفير الهندي لدى المملكة 

الحكــم الملــك مقاليــد  20 عامــا علــى تســلم جالــة  ميرزا يؤكد التعاون الوثيق مع الهند في مجاالت الكهرباء

إقامة حفل خاص احتفاء بذكرى 6 مارس بحث إجراءات انضمام البحرين لتحالف الطاقة

صــرح رئيــس نيابــة الجرائــم اإلرهابية المحامي العام أحمــد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائيــة الرابعة قد أصدرت حكما 
على 6 متهمين بواقعة التدريب والتدرب على صناعة واســتعمال األســلحة والمتفجرات وحيازة المتفجرات وأدوات تدخل 
فــي صناعتهــا، بمعاقبــة كل مــن المتهميــن األول والثاني والثالث بالســجن المؤبد وغرامــة 300 دينار، وبمعاقبــة المتهم الرابع 
بالســجن لمــدة 7 ســنوات، وبمعاقبــة المتهــم الخامــس بالســجن لمــدة 5 ســنوات، وبمعاقبــة المتهــم الســادس بالســجن لمدة 5 

سنوات وغرامة 300 دينار، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من األول وحتى الخامس، وبمصادرة المضبوطات.

وأشــار إلــى أن تفاصيــل الواقعة تعــود إلى 
ورود معلومــات إلدارة المباحــث الجنائيــة 
تفيد بقيام مجموعة من العناصر اإلرهابية 
والعــراق؛  إيــران  إلــى جمهوريتــي  بالســفر 
مــن أجل تلقــي التدريبــات العســكرية على 
المتفجــرات  األســلحة وصناعــة  اســتعمال 

الرتكاب الجرائم اإلرهابية في البحرين.
وبإجــراء التحريات تبيــن أن المتهم الثاني 
التدريبــات  تلقــي  األول  للمتهــم  ســهل 
وأن  البحريــن،  مملكــة  خــارج  العســكرية 
المتهــم األول ســافر إلــى جمهوريــة العراق 

فــي الربــع األول مــن العــام 2017، علــى إثر 
تســهيل المتهــم الثانــي وتلقــى التدريبــات 
هللا  حــزب  معســكرات  فــي  العســكرية 
العراقــي؛ وذلك علــى االحتياطــات األمنية 
وكيفيــة اســتخدام األســلحة والمتفجرات، 
وأن المتهــم األول تلقى تدريبات عســكرية 
فــي   2018 العــام  منتصــف  فــي  أخــرى 
جمهورية إيران بتســهيل من المتهم الثاني 
اإليرانــي،  الثــوري  الحــرس  بمعســكرات 
القنابــل  صناعــة  علــى  التدريبــات  وتلقــى 
مــن  وذلــك  واليدويــة؛  الثقيلــة  واألســلحة 

أجــل ارتكاب الجرائــم اإلرهابية في مملكة 
الشــرطة  رجــال  أرواح  وإزهــاق  البحريــن 
وتهديــد  والمواطنيــن  اآلمنيــن  وترويــع 
وسامة مملكة البحرين وتعريضها للخطر.
المتهــم  جنــد  األول  المتهــم  أن  وأضــاف 
أجــل  مــن  مســتودعات؛  لعمــل  الســادس 
فــي  الداخلــة  والمــواد  األســلحة  تخزيــن 

المــواد  بنقــل  وكلفــه  المتفجــرات  صناعــة 
الداخلة بصناعة المتفجرات، وأن المتهمين 
الثانــي إلــى الخامس الهاربين خــارج الباد 
جمهوريــة  إلــى  مشــروعة  غيــر  بطريقــة 
إيــران يقومــون بالتواصــل والتنســيق مــع 
العناصــر اإلرهابيــة وتســهيل العمليــات لهم 
وتحريضهــم على تلقــي التدريبات وتوفير 

الدعــم لهــم لتنفيــذ العمليــات اإلرهابية عن 
طريق برامج إلكترونية.

وقــد ارتكنت النيابة العامة فــي تحقيقاتها 
علــى األدلــة القوليــة، ومنهــا شــهود اإلثبات 
واألدلــة الفنيــة واعترافــات المتهميــن، فتم 
الكبــرى  المحكمــة  إلــى  المتهميــن  إحالــة 
الجنائيــة، وقــد تداولــت القضيــة بجلســات 
المتهميــن  محامييــن  بحضــور  المحكمــة 
الدفــوع  وإبــداء  الدفــاع  مــن  ومكنتهــم 
الضمانــات  لهــم جميــع  ووفــرت  القانونيــة 

القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

المنامة - النيابة العامة

إدانــــة 6 متدربيـــن على األسلحــة بإيـــران والعـــراق

أحمد الحمادي
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المحكمة وفرت 
للمتهمين جميع 

الضمانات القانونية

عباس إبراهيم
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15 جمادى اآلخرة 1440

10 سنــوات وإسقــاط الجنسيــة لـ 17 حرقوا دورية مدنية
ــة بــطــاريــة ــرقـ ــه ســاحــا وسـ ــازت ــي ــح ــة ل ــافـ ــة إضـ ــن الــمــحــكــمــة ســجــنــت أحـــدهـــم 12 س

دانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة سبعة عشر متهما، منهم 4 محبوسون فقط وتتراوح أعمارهم ما بين 17 و37 عاما، بمحاصرة 
دوريــة مدنيــة فــي منطقــة العكر، كان أفرادها متوجهين للقبض على أحد المطلوبيــن أمنيا، وأحرقوها بالكامل بعدما تمكن أحدهم 

من سرقة بطاريتها وباعها بمبلغ 4 دنانير.

لمــدة  بالســجن  بمعاقبتهــم جميعــا  وحكمــت 
البحرينيــة  الجنســية  وبإســقاط  ســنوات   10
عنهــم عمــا أســند إليهم مــن اتهام بالبنــد أوال، 
 7 لمــدة  بالســجن  األول  المتهــم  وبمعاقبــة 
ســنوات وبتغريمــه 500 دينــار عما أســند إليه 
مــن اتهــام بالبنــد ثانيــا، وبمعاقبــة المتهميــن 
األول والســابع عشر بالسجن لمدة 3 سنوات، 
وتغريــم كل منهمــا مبلغ 500 دينار عما أســند 
إليهمــا مــن اتهــام بالبنــد ثالثــا، وبإلــزام جميع 
المتهميــن متضامنين بدفع مبلغ 3709 دنانير 
وبتغريــم  المدنيــة،  الدوريــة  تلفيــات  قيمــة 
المتهم األول كذلك مبلغ 100 دينار عما أسند 
إليــه مــن اتهــام فــي البنــد رابعــا/ 1، وبمعاقبــة 

ســنتين  لمــدة  بالحبــس  أيضــا  األول  المتهــم 
عما أســند ليه من اتهام في البند رابعا/ 2، كما 
بــرأت المتهــم الثاني مما نســب إليه من اتهام 

بالبند ثانيا، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
إنــه  حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت 
وكــون  ومابســاتها  الدعــوى  لظــروف  نظــرا 
المتهــم الســادس، وإن تجاوز ســن 15، إال أنه 
لــم يبلــغ الـــ 18 مــن عمره، األمــر الــذي يتوافر 
معــه في حقــه العــذر القانونــي المخفف عما 
بالمادتيــن 70 و71 مــن قانــون العقوبات، بيد 
أنــه وقــد اجتمــع مــع العــذر القانونــي ظــروف 
المحكمــة  فــإن  المتهمــون،  وتعــدد  مشــددة 
تغلب الظروف المشددة تحقيقا للعدالة عما 

بالمواد 75/ 5 و76 و77 من قانون العقوبات.
وبينــت المحكمــة أن الواقعــة تتحصل في أن 
المتهميــن قــد اجتمعــت أفكارهم الشــيطانية 
وانصرفــت  الفعــل  مــن  الســوء  إتيــان  علــى 
وترويــع  األرض  فــي  اإلفســاد  إلــى  نواياهــم 
وزعزعــة  العــام  باألمــن  واإلخــال  اآلمنيــن 
اســتقرار البــاد واســتهداف رجــال الشــرطة 
ومركباتهــم، حيــث قامــوا بتاريــخ 23 ينايــر 
2017 بالتجمهر على إثر دخول دورية مدنية 
والمملوكــة  العاصمــة  أمــن  لمديريــة  تابعــة 
لشــركة تأجيــر ســيارات ويســتقلها الشــرطي 
شــاهد اإلثبــات األول وآخر إلــى منطقة العكر 
الشــرقي؛ لتنفيــذ أمــر ضبــط وإحضــار ألحــد 

المطلوبيــن، وأغلــق المتهميــن الطــرق حولهــا 
واعتــدوا عليهــا باأللواح الخشــبية والحجارة 
قــام  أن  بعــد  فيهــا  النــار  وأشــعلوا  وأتلفوهــا 
ذلــك  المتهــم األول بســرقة بطاريتهــا، وأدى 
االعتــداء إلى احتراق الدوريــة بالكامل، والذ 

الجناة بالهرب من الموقع.
ودلــت تحريــات شــاهد اإلثبــات األول علــى 
بقصــد  للواقعــة  المتهميــن  ارتــكاب  صحــة 
اســتهداف رجــال الشــرطة وإشــاعة الفوضى 
فــي البــاد وزعزعــة األمــن واالســتقرار فيهــا 

تنفيذا لغرض إرهابي.
أنــه ونفــاذا ألمــر القبــض  وأفــادت المحكمــة 
الصادر من الشــاهد تم ضبط المتهمين األول 
والثالــث والرابــع، حيــث أرشــد المتهــم األول 
رجــال الشــرطة لســاح نــاري يحــوزه، عبــارة 
عــن فرد بخزانة تحوي 6 طلقات حصل عليه 
من المتهم السابع عشر بقصد استخدامه ضد 

رجال األمن.
وأضافــت أنــه ثبت مــن تقرير مختبــر البحث 
الجنائي أن الســاح مــن عيار 6.35 ملم، وأنه 

والطلقات صالحين لاستعمال.
كذلــك  أرشــدهم  األول  المتهــم  أن  وتابعــت، 
العكــر  منطقــة  بمقبــرة  يحــوزه  لمســتودع 
محمولــة  هواتــف  بــه  ضبــط  إذ  الشــرقي، 
وأدوات  ومــواد  هواتــف  خطــوط  وشــرائح 
ممــا تســتخدم فــي صناعــة المــواد المتفجرة، 
والرابــع  الثالــث  والمتهمــون  اعتــرف  بعدمــا 
المتهميــن  وباقــي  بارتكابهــم  بالتحقيقــات 

الواقعة.
مســرح  طاقــم  تقريــر  مــن  للمحكمــة  وثبــت 
الدوريــة  فــي  المندلــع  الحريــق  أن  الجريمــة 
ناتــج عــن فعــل فاعــل متعمــد، وأن العينتيــن 
موجبتيــن  الدوريــة  مــن  المرفوعتيــن 
الــدوري  المســح  مــن  ثبــت  كمــا  للجاوزليــن، 

 DNA النــووي  الحمــض  بيانــات  قاعــدة  فــي 
أن المتهــم األول هــو أحــد مصــادر خليطــي 
الخايا البشــرية المرفوعة من مخزن طلقات 

المسدس المضبوط.
وبينــت أنــه ثبت أيضــا بتقريــر مختبر البحث 
الجنائــي بشــأن المضبوطات التي أرشــد عنها 
أنهــا  المذكــور  المســتودع  فــي  المتهــم األول 
عموما عبارة عن جسم لعبوة أنبوبية متفجرة 
مرتجلة وساح مرتجل وطلقات خلبية حية 
تدخــل في إعــداد وتصنيع الطلقات المرتجلة 
وأجهــزة وأدوات تدخــل فــي إعــداد وتصنيع 
أجزاء العبوات المتفجرة، إضافة إلى عبوات 
زجاجية حارقة “مولوتوف”، فضا عن ثبوت 
مقاطــع  علــى  األول  المتهــم  هاتــف  احتــواء 
فيديــو إباحيــة، وثبــت أن إدارة النقل بوزارة 
الداخليــة قــررت أن قيمة التلفيــات بالدورية 

األمنية تقدر بمبلغ 3709 دنانير.
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نمو قوي بنســبة 12.7 % مقارنة مع الفترة ذاتها في 2017

أرباح “األهلي المتحد” 2018

أعلن البنك األهلي المتحد عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بعد استقطاع حقوق األقلية تبلغ 697.5 مليون 
دوالر وتمثل نموا قويا بنسبة 12.7 % عن أرباح العام 2017 التي بلغت 618.7 مليون دوالر، في حين سّجل الربع الرابع من العام صافي أرباح قدرها 169.3 مليون 

دوالر مقابل 150.0 مليون دوالر للفترة الفصلية المقارنة من العام 2017. 

كمــا ســجل إجمالــي الدخــل التشــغيلي 
ارتفاعا بنســبة 8.1 % ليصل إلى 1.21 
مليــون دوالر مقابل 1.12 مليون دوالر 
للعــام الســابق، مدفوعــا فــي ذلــك بنمو 
 )%  7.3( دوالر  مليــون   64.1 قــدره 
الفوائــد  البنــك مــن  فــي صافــي دخــل 
الــذي بلــغ 940.5 مليــون دوالر مقارنــة 
 ،2017 للعــام  دوالر  مليــون   876.5 بـــ 
وهــو نمــو يعــود بشــكل رئيــس الرتفاع 
متوســط حجم األصول المدّرة للفوائد 
عليهــا  المــردود  تعظيــم  وإلجــراءات 
فــي ظــل منهجيــة متحوطــة لمواجهــة 
تقلبات أسعار الفائدة، كما ارتفع صافي 
الدخــل التشــغيلي بنســبة 9.1 % ليبلــغ 
 2018 للعــام  دوالر  مليــون   1.124.3
للعــام  مليــون دوالر   1.03 مــع  مقارنــة 

 .2017
وعلــى صعيــد النتائــج الفصليــة للربــع 
الرابــع من العام 2018، فقد نما إجمالي 
الدخــل التشــغيلي لهــذه الفتــرة بنســبة 
دوالر  مليــون   303.5 ليبلــغ   %  3.1
للفتــرة  دوالر  مليــون   294.2 مقابــل 
نفســها مــن العــام 2017. وحقق صافي 
الدخل التشــغيلي زيادة بنســبة 6.7 % 
ليصــل إلــى 279.1 مليــون دوالر مقابل 
المقارنــة  للفتــرة  دوالر  مليــون   261.6

نفسها من العام 2017. 
االلتــزام  أســهم  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
بسياســات إنفــاق منضبطــة والتطبيــق 
كفــاءة  تعزيــز  لمبــادرات  المســتمر 
العمليات على مســتوى مجموعة البنك 
إضافــي  تحّســن  فــي  المتحــد  األهلــي 
لنســبة التكاليــف إلــى إجمالــي الدخــل 
لتبلــغ 27.1 % للعام 2018 مقابل 28.8 

% للعام 2017.
علــى  محافظــا  البنــك  اســتمر  كمــا 
األصــول،  لجــودة  ممتــازة  مؤشــرات 
غيــر  القــروض  نســبة  اســتقرت  إذ 
مــن   %  1.9 مســتوى  دون  المنتظمــة 
 % 1.9( إجمالــي المحفظــة االئتمانيــة 

مــع مواصلــة   )2017 ديســمبر   31 فــي 
تأميــن تغطيــة عاليــة مــن المخصصات 
المحددة المرصودة تجاه هذه األصول 
تبلــغ 85.5 % مقابــل 85.1 % فــي 31 
ديسمبر 2017، كما ارتفعت أيضا نسبة 
االئتمانيــة  المحفظــة  إجمالــي  تغطيــة 
والمحــددة،  العامــة  المخصصــات  مــن 
بمــا فيهــا تلــك المرصــودة؛ تحســًبا ألي 
تدنّيــات ائتمانية محتملــة وفقا للمعيار 
الدولــي التاســع إلعداد التقاريــر المالية 
)IFRS 9(؛ لتصل إلى 214.7 % كما في 
31 ديســمبر 2018 )154.3 % فــي 31 
2017( وذلــك دون احتســاب  ديســمبر 
الكبيــرة  العينيــة  الضمانــات  قيمــة 
األصــول.  هــذه  قبــال  للبنــك  المتاحــة 
متوســط  علــى  العائــد  ارتفــع  وعليــه 
حقوق المســاهمين إلى 18.1 % )16.5 
% لعام 2017( فيما ارتفع بدوره العائد 
على متوســط الموجــودات إلى 2.2 % 

مقابل 2.1 % للعام 2017. 

35.5 مليار دوالر إجمالي 

الموجودات

وعلــى صعيد الميزانيــة العمومية، فقد 
نمت الموجــودات اإلجمالية للمجموعة 

لتبلــغ 35.5 مليار دوالر، مســجلة زيادة 
عمــا   )% 6.8( دوالر  مليــار   2.3 بلغــت 
 2017 ديســمبر   31 فــي  عليــه  كانــت 
وعكســت نمــوا فــي أصــول المحفظــة 
االستثمارية المحتفظ بها لغير أغراض 
 6( دوالر  مليــار   7.6 لتبلــغ  المتاجــرة 
مليارات دوالر في 31 ديســمبر 2017(، 
وهــو نمــو يأتي فــي إطار إســتراتيجية 
البنــك لتعظيم مصادر دخلــه وتنويعها، 
وتــم تمويــل هــذه الطفرة فــي األصول 
عــن طريــق الزيــادة فــي ودائــع العمالء 
جانــب  إلــى  دوالر  مليــار   1.7 بواقــع 
التمويــالت قصيــرة ومتوســطة األجــل 
من األســواق بإجمالي 0.6 مليار دوالر، 
أما إجمالي الحقوق العائدة إلى حاملي 
أســهم المجموعة فقد ارتفع بنسبة 2.4 
 2018 فــي  دوالر  مليــار   3.9 ليبلــغ   %

مقابل 3.8 مليار دوالر للعام 2017. 
وتبعــا لهــذه النتائــج، فقــد ارتفــع العائد 
األســاس للسهم بنســبة 12.2 % ليصل 
إلــى 8.3 ســنت عن الســنة المنتهية في 
 7.4 عائــد  مقابــل   2018 ديســمبر   31
ســنت عــن العــام 2017. وعلــى ضــوء 
هــذا األداء المتميــز فقــد رفــع مجلــس 
اإلدارة توصيتــه للجمعيــة العامة للبنك 
بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على 

ســنتات   5 بواقــع  المســاهمين  الســادة 
لــكل ســهم عــن الســنة المنتهيــة في 31 
ديســمبر 2018 )4.5 ســنت لعــام 2017( 
إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 10 
% )5 % أسهم منحة عن العام 2017(. 

العثمان: أداء قوي رغم التحديات

وتعليقــا علــى هذه النتائــج، قال رئيس 
مجلــس إدارة مجموعــة البنــك األهلــي 
المتحــد مشــعل العثمــان “واصــل البنك 
أداءه القــوي خالل العام 2018، محققا 
وأرباحــا   %  12.7 بلــغ  واضحــا  نمــوا 
دوالر  مليــون   697.5 بلغــت  صافيــة 
التشــغيلية  التحديــات  مــن  بالرغــم 
عملنــا  أســواق  ســادت  التــي  الكبيــرة 
ليســتمر  العــام؛  خــالل  اإلقليميــة 
الرؤيــة  ثمــار  جنــي  فــي  بذلــك  البنــك 
اإلســتراتيجية الصائبــة التــي انتهجهــا 
نتائــج  حصــد  وفــي  تأسيســه  منــذ 
اإلدارة الناجحــة لنمــوذج عملــه القائــم 
علــى تنــّوع األعمــال ومصــادر الدخــل 
المــدروس  والتوّســع  األســواق  وتعــّدد 
فــي تواجــده وعملياتــه على المســتوى 
اإلقليمــي، ممــا رّســخ قــدرة أكبــر علــى 
الملموســة  المضافــة  القيمــة  تحقيــق 

لعمالئنا ومساهمينا على السواء”.

المنامة - األهلي المتحد

مشعل العثمان

“بوابة ترابط” تزّود 12 
ا بخدماتها مصرًفا بحرينيًّ

التابعــة  ترابــط”  “بوابــة  شــركة  أعلنــت 
لمجموعــة المؤيــد للتكنولوجيــا، وهــي أول 
شــركة معتمــدة لتقديــم خدمــات معلومــات 
الحســابات المجمعــة وفــق نظــم الخدمــات 
المصرفيــة المفتوحــة، أنهــا نجحت في ربط 
علــى  البحريــن  فــي  مصرًفــا   12 مــن  أكثــر 
شــبكتها قبيــل تخرجهــا مــن البيئــة الرقابية 
التجريبيــة هــذا الشــهر لتصبــح أول شــركة 
على مســتوى الخليج والشرق األوسط تنال 
ترخيًصا لمزاولة أعمال الخدمات المصرفية 
المفتوحــة. كمــا أفصحــت الشــركة أنهــا فــي 
البحريــن  مركــز  تعزيــز  نحــو  مهمــة  خطــوة 
المفتوحــة  المصرفيــة  للخدمــات  كمحــور 
علــى المســتوى العالمــي، ســتطلق خدماتهــا 
فــي المملكــة ضمــن أعمــال أســبوع البحرين 

للتكنولوجيا المالية “فينتاستيك البحرين”.

المنامة - بوابة ترابط

دبي - دوِست إنترناشيونال المنامة - الوطني لإليرادات

اســتهلت مجموعــة دوِســت إنترناشــيونال، وهــي إحــدى شــركات تطويــر الفنــادق والمنتجعــات الرائــدة فــي تايلنــد، العــام 2019 
باســتراتيجية ترمي إلى التوّســع في ســوق دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل الخطة افتتاح ستة فنادق جديدة في كّل من 
اإلمــارات، الســعودية، البحريــن، وأســواق خليجيــة أخرى في خطــوة ُتعَتبر األولى من نوعهــا في إطار خّطة النمــّو التي تعتمدها 

المجموعة في هذه المنطقة. 

والشــرق  أوروبــا،  فــي منطقــة  اإلقليمــي  الرئيــس  نائــب  وقــال   
األوســط وأفريقيــا، براتيــك كومــار “ُتعَتَبــر دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي إحــدى األســواق التــي تتزايــد أهميتهــا بالنســبة إلــى 
محفظتنــا، ونحــن فخــورون بتقديــم عالمتنــا التجاريــة المميــزة 
والمستوحاة من كرم الضيافة التايلندية في وجهات جديدة في 

هذه المنطقة”. 
ومــن بيــن فنــادق دوِســت المزمــع افتتاحهــا فــي منطقــة الخليج 
العربــي هــذا العــام، منتجع وســبا دوِســت الغونا بيتــش - البديع، 

البحرين، وفندق دوِست دي 2 سيتي سنتر البحرين. 

وباإلضافة إلى التوّسع في دول مجلس التعاون الخليجي،  «
تتطّلع مجموعة دوِست إنترناشيونال أيًضا إلى افتتاح 

خمسة فنادق جديدة في الفليبين، واحد في سنغافورة، 
واثنين في الصين قبل نهاية العام 2019، وغيرها من 

المشاريع التي يجري تنفيذها حول العالم.

أشاد الجهاز الوطني لإليرادات بالتجاوب اإليجابي من جانب الشركات والمؤسسات بالمسارعة في التسجيل؛ 
من أجل ضمان تحصيل القيمة المضافة بالطرق الصحيحة، وذلك استجابًة للدعوة التي أطلقها الجهاز قبيل 

التدشين؛ بهدف تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة.

وأعلــن الجهــاز الوطنــي لإليــرادات 
والمؤسســات  الشــركات  عــدد  أن 
التجارية التي حصلت على شــهادة 
التسجيل في القيمة المضافة حتى 
2000 شــركة  بلــغ أكثــر مــن  اليــوم 
وذلــك مواصلة لجهوده الرامية إلى 
آلليــات  الســليم  التطبيــق  تحقيــق 
القيمــة المضافة من خــالل التعاون 
التجاريــة،  المؤسســات  مــع  البّنــاء 
منوهــا بالحــرص الدائــم مــن جانب 
علــى  والمؤسســات  الشــركات 
االستفسار؛ بهدف التنفيذ الصحيح 

للقيمة المضافة.
تأكــد  بضــرورة  الجهــاز  ونــّوه 
شــهادة  وجــود  مــن  المســتهلكين 

التســجيل فــي القيمــة المضافة في 
التجاريــة  بالمحــالت  ظاهــر  مــكان 
المضافــة  القيمــة  تفــرض  التــي 
المقررة )5 %(، وأن تتضمن الشهادة 
للمؤسســة  التجــاري  الســجل  رقــم 
وتاريــخ التســجيل فــي “المضافــة”، 
مشــيرا إلــى الخدمة الجديــدة التي 
الموقــع  عبــر  أخيــرا  إطالقهــا  تــم 
اإللكترونــي الخاص بالجهاز، والتي 
تتيح التحقق من حصول أي شركة 
أو مؤسسة تجارية أو محل تجاري 
ألغــراض  التســجيل  شــهادة  علــى 

القيمة المضافة.
مواصلــة  علــى  الجهــاز  وأكــد 
للتطبيــق  الكامــل  الدعــم  تقديــم 

الســليم للقيمــة المضافــة بجوانبهــا 
الفنيــة واإلجرائيــة، مجــددا دعــوة 
األعمــال  وقطــاع  المســتهلكين 
االستفســارات  وطــرح  للتواصــل 
حــول كل مــا يتعلــق بـــ “المضافــة” 
أو اإلبــالغ عــن أي مخالفة للتطبيق 
الســاخن  الخــط  عبــر  لهــا   الســليم 
)80008001(، والبريــد االلكترونــي 
vat@mofne.gov.bh، إضافــة إلى 
االســتفادة من المعلومــات المفصلة 
المتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي 
www.( للجهــاز الوطنــي لإليــرادات

انســتغرام  عبــر  أو   )nbr.gov.bh
.)@BahrainNBR( براتيك كومار وتويتر

الخليجيـــة الـــدول  المجموعـــة تخطـــط لتوســـع فـــي  “الوطني لإليرادات” يشيد بالتجاوب اإليجابي للمؤسسات
“دوست” تفتتح فندقين بالبحرين 2000 شركة سجلت للقيمة المضافة

المنامة - بنك البحرين والكويت

وقــع بنــك البحريــن والكويت، مذكرة تفاهم مع شــركة التجارية للتطويــر العقاري، بما 
يمّهد الطريق لشراكة استراتيجية يقوم بموجبها البنك بتوفير خدمة التمويل العقاري 
لزبائن مشروع برج التجارية. وبموجب شروط االتفاقية، سيتمكن عمالء مشروع برج 

التجارية من االستفادة من خدمة التمويل العقاري من بنك البحرين والكويت. 

الشــراكة   وفــي حفــل اإلعــالن عــن هــذه 
الرئيــس  نائــب  قــال  االســتراتيجية، 
“هدفنــا  ملــك  محمــد  للبنــك،  التنفيــذي 
الخدمــات  بأفضــل  عمالئنــا  تزويــد  هــو 
فــي  الدخــول  يســرنا  وبهــذا،  المصرفيــة 
شــركة  مــع  االســتراتيجية  الشــراكة  هــذه 
التجارية للتطوير العقاري، الشركة الرائدة 
فــي مجــال التطويــر العقــاري التــي تعمــل 
علــى توفيــر حلول ســكنية عصريــة يمكن 
المقابــل،  فــي  منهــا.  االســتفادة  لعمالئنــا 
يوفــر بنك البحريــن والكويت التســهيالت 

الجنســيات  جميــع  مــن  للزبائــن  العقاريــة 
فــي  والمقيميــن  البحريــن  فــي  المقيميــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي الراغبين 
في امتالك وحداتهم الخاصة في مشروع 
بــرج التجارية من خالل منتجات تمويلية 
فائــدة  وبأســعار  البنــك  يقدمهــا  متميــزة 

تنافسية”.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
العقــاري،  للتطويــر  التجاريــة  لشــركة 
هــذه  نبــدأ  أن  “يســعدنا  إبراهيــم  فــواز 
والكويــت  البحريــن  بنــك  مــع  الشــراكة 

التــي تعــد خطــوة نحو عصر مــن الراحة 
لعمالئنــا نهــدف مــن خاللهــا إلــى توفيــر 
أفضل الحلول الســكنية بأســعار مناسبة 
للراغبيــن بامتالك عقاراتهم الخاصة في 

المشــروع. يمكــن للزبائــن الراغبيــن فــي 
امتــالك وحــدة عقارية في مشــروع برج 
التجاريــة التقــدم بطلــب الحصــول على 

تمويل عقاري من البنك”.

ــاري ــق ــع ــر ال ــوي ــط ــت ــع شــركــة ال ــم مـ ــاه ــف ــرة ت ــذكـ ــع مـ ــ ــك وق ــن ــب ال

“البحرين والكويت” يمول “برج التجارية”

697.5
مليون دوالر

كشــف وزيــر المواصــالت واالتصــاالت 
كمــال أحمد عــن طرح مناقصــة تعيين 
المرحلــة  إلنشــاء  استشــارية  شــركة 

األولى من شبكة مترو البحرين.
ويعــد مشــروع “مترو البحريــن”، األول 
مــن نوعــه علــى أرض المملكــة، حيــث 
انتهت الوزارة أخيرا من إعداد دراســة 

بإعدادهــا  قامــت  والتــي  الجــدوى، 
 IDOM الشــركة االستشارية اإلســبانية
Consultant. وأشار الوزير إلى أن هذا 
المشــروع الحيوي يأتي ضمن التوســع 
فــي المشــاريع اللوجســتية المتماشــية 
مع الســعي المتواصل نحو تنفيذ رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

مترو البحرين... المشروع الواعد

أثناء توقيع مذكرة التفاهم
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عسكر - ألبا

البحريــن  ألمنيــوم  شــركة  حصلــت 
أكبــر  “ألبــا”، والتــي ســتصبح قريًبــا 
العالــم،  فــي  لأللمنيــوم  مصهــر 
مــع  الدوليــة  الســالمة  جائــزة  علــى 
الســالمة  مجلــس  مــن  االســتحقاق 
البريطانــي. وتعتبــر ألبــا واحــدة من 
بدرجــة  تفــوز  شــركة   248 ضمــن 
االســتحقاق في حفــل توزيع جوائز 
الســالمة الدولية لعــام 2019، وذلك 
نظيــر تولي الشــركة أقصــى درجات 
المسؤولية والتزامها الثابت بحماية 
علــى  الموظفيــن  وصحــة  ســالمة 
الرئيــس  وقــال   .2018 العــام  مــدى 
التنفيذي للشــركة تيــم موري “نؤمن 
بــأن أداء الســالمة مرتبــط ارتباًطــا 
وثيًقــا بإنتاجيــة الشــركة. وتعتز ألبا 
بهــذا التكريــم مــن خــالل حصولهــا 
علــى جائــزة الســالمة الدوليــة، ممــا 
المتواصــل  الشــركة  ســعي  يبرهــن 
لــدى  أولويــة  الســالمة  تكــون  ألن 
الموظفيــن وعمــال المقاوليــن. ومــع 
إعــداد أنفســنا للتحــول الكبيــر الذي 
ستشــهده الشــركة حيــن تصبح أكبر 
مصهــر لأللمنيــوم فــي العالــم، يجب 

علينــا أن نغير طريقة تفكيرنا لجعل 
السالمة أسلوب حياة للجميع”.

مــن جانبــه، هنــأ الرئيــس التنفيــذي 
لمجلــس الســالمة البريطانــي مايــك 
روبنســون شــركة ألبا لحصولها على 
هــذه الجائــزة، وقــال “يســر مجلــس 
الســالمة البريطاني اإلشــادة بإنجاز 
تكــرم  الجائــزة  فهــذه  ألبــا،  شــركة 
التزامهــا الثابــت وجهودهــا الحثيثة 
فــي ســبيل الحفاظ علــى الموظفين 
وبيئة عمل خالية من أي إصابات أو 

أمراض أو حوادث”.

“ألبا” تحصد جائزة السالمة الدولية

تيم موري 
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أعلن وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن الوصول إلى آخر مراحل التفاوض 
في صياغة العقود التجارية للقاطع الشمالي.

 وذكــر الوزيــر علــى هامــش افتتــاح فعاليــات 
الثــورة  حــول  الدولــي  والمعــرض  المؤتمــر 
“الثــورة  شــعار  تحــت  الرابعــة  الصناعيــة 
والتحــوالت  االمكانــات   –  4.0 الصناعيــة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي”، أمــس أن 
المؤتمر ُيعنى بتطبيق تقنية الثورة الصناعية 
الرابعــة فــي المجــال الصناعي لزيــادة اإلنتاج 
وتحســينه فــي جميــع المجــاالت والقطاعــات 
كالتكريــر، ورفــع مســتوى الكفــاءة والصحــة 
والســامة التــي تنضوي تحــت تطبيق أنظمة 
الصناعيــة  بالثــورة  يســمى  ومــا  الحاســوب 
الرابعــة في المجــال الصناعي، معربا عن أمله 
برؤيــة البحريــن والبحرينييــن يدخلــون فــي 
هــذا المجــال الــذي هــو فــي األســاس مجــال 
صناعــي تطبــق عليــه أحدث مــا توصلت إليه 

التقنية. 
وحظــي المؤتمر والمعرض بمشــاركة واســعة 
واإلقليميــة  المحليــة  الجهــات  لمختلــف 
والعالميــة من الرؤســاء التنفيذيين للشــركات 
النفطية والمتخصصين والفنيين والجامعات 
هــذا  فــي  المتخصصــة  والعالميــة  المحليــة 

المجال.
وينظم هذا الحدث المهم جمعية المهندســين 
الهيئــة  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  البحرينيــة 
مــن  عــدد  وبدعــم  والغــاز  للنفــط  الوطنيــة 
والعالميــة،  واالقليميــة  المحليــة  الشــركات 
االرتقــاء  إلــى  الفعاليــة  هــذه  تهــدف  حيــث 
بالصناعات المحلية من خال االســتفادة مما 
توفــره الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن فــرص 
لزيادة اإلنتاج وتحســينه في جميع المجاالت 
الطاقــة،  وتوليــد  كالتكريــر،  والقطاعــات 
مســتوى  ورفــع  اللوجســتية،  والصناعــات 
اإلنشــاءات الهندســية، والصناعــات المعدنية 

كاأللمنيوم.

فرصة لزيادة الطلب على المنتجات 

وقــال وزير النفــط إن العالم اليــوم يقف على 
الرقمــي  التطــور  مــن  أعتــاب حقبــة جديــدة 
التــي تتيــح امكانــات غيــر مســبوقة لتحقيــق 
التقــدم والتطــور والنمو العالمــي، مؤكدًا على 
فرصــة  تعــد  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  أن 
طيبــة لزيــادة الطلــب علــى منتجــات النفــط 

والغــاز والبتروكيماويــات، مشــيًرا إلــى أهمية 
التفكير بشــكل مختلف والعمل بأســلوب غير 
مألوف ومبتكر لتحقيق المزيد من االنجازات 

واألهداف المنشودة. 
ونــوه الوزير إلــى أن التطــورات التكنولوجية 
قــد بدأت توثر في جميع القطاعات والســيما 
قطــاع النفــط والغــاز، مؤكــًدا أهميــة الثــورة 
الصناعية الرابعة في يومنا الحاضر التي تعد 
مــن أهم المواضيع التطويرية االســتراتيجية 
لوضــع السياســات العامــة التنظيميــة لتأهيــل 
الجيــل الجديــد مــن الكــوادر البشــرية للعمــل 
الجديــد،  الصناعــي  العصــر  متطلبــات  وفــق 
مشــيًرا إلــى أن الــذكاء االصطناعــي سيســهم 
لرفــع  التطويريــة  القــدرات  فــي تعزيــز هــذه 

الكفــاءة وخلــق قيمــة أكبــر فــي قطــاع النفط 
والغاز.

وأضــاف أن الشــركات النفطيــة التابعة للهيئة 
الوطنيــة للنفــط والغــاز قد قامــت بالفعل في 
التفكيــر الجــاد والعمــل علــى تطويــر الكــوادر 
البشــرية التــي تســاهم بــا شــك فــي تطويــر 
الرقمــي  التقنــي  التطــور  ومواكبــة  العمــل 
لتحقيــق االهــداف المنشــودة مــن المشــاريع 
مــع  بالشــراكة  الهيئــة  التــي تســعى  النفطيــة 
الشــركات العالميــة مــن تنفيذهــا خــال هــذه 

الفترة. 
جمعيــة  رئيــس  مــن  كل  تحــدث  بعدهــا 
المهندسين البحرينية ضياء توفيقي ورئيس 
المؤتمــر هيثــم القحطانــي عــن أهميــة الثورة 

الصناعيــة الرابعــة فــي التأثير علــى االقتصاد 
فــي مختلــف الجوانــب خصوًصا فيمــا يتعلق 
باإلنتــاج  والتحكــم  اإلنتــاج  ونوعيــة  بكميــة 
وتكاليــف اإلنتــاج وغيرها مــن الجوانب ذات 

العاقة. 

5 محاور رئيسة بالمؤتمر 

وركــز المؤتمــر علــى خمســة محــاور رئيســة 
والمشــاريع  والطاقــة،  والغــاز،  النفــط  وهــي: 
الهندســية، والصناعــات المعدنيــة إلــى جانب 
الخدمــات اللوجســتية. كمــا اشــتمل علــى 36 
ورقة متخصصة بمشــاركة 13 متحدًثا رئيسا 
إلــى جانــب 34 شــركة عارضــة مــن كبريــات 
الشركات المحلية والعالمية الذين استعرضوا 

أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في 
مجال الثورة الصناعية الرابعة.

وعلى هامش المؤتمر، افتتح الوزير المعرض 
المصاحب الذي ضم عددا كبيرا من الشركات 
التعليميــة  والمؤسســات  والعالميــة  المحليــة 
المهتمــة والمعنيــة مــن مختلــف دول العالــم 
منهــا الســعودية و االمــارات وُعمــان والمانيــا 
وماليزيــا  واســتراليا  وافريقيــا  وفرنســا 
العالــم  دول  مــن  وغيرهــا  ومصــر  والمغــرب 
التقنيــات  إليــه  توصلــت  مــا  أفضــل  لعــرض 
المعلومــات  وتبــادل  العاقــة  ذات  الحديثــة 
والمعرفــة والخبــرات المتخصصة في تطوير 
وتحــول تلــك الصناعات إلى الجيل الرابع من 

العمليات الصناعية.

استكمال صياغة العقود التجارية للقاطع الشمالي
وزير النفط يفتتح معرض ومؤتمر الثورة الصناعية الرابعة

وزير النفط متحدًثا للصحافيين أمس قص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض 

مكافحة اإلغراق من “البوليمرات فائقة االمتصاص”
التحقيـــق فـــي واردات دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن المنتـــج

وجهــت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة الدعوة لجميع المؤسســات التجارية والمصنعة 
والمســتهلكة لمنتــج البوليمــرات فائقــة االمتصــاص ذات منشــأ اليابــان وتايــوان، والمندرجــة 
وفقــا للبنــد الجمركــي )390690( مــن التعرفــة الجمركيــة لالتصــال بــإدارة التنميــة الصناعيــة 
www.( 17568049، 17568048 بتاريخ أقصاه 1 مارس ومراجعة الموقع اإللكتروني للوزارة
moic.gov.bh(؛ وذلــك لملء االســتمارات الخاصة بذلك وإرســالها على عنــوان مكتب األمانة 

الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بموعد أقصاه 26 مارس 2019. 

ويأتــي هذا اإلجراء اســتنادا إلــى القانون رقم 
)النظــام(  علــى  بالموافقــة   2011 لســنة   )48(
الموحــد المعــدل لمكافحــة اإلغــراق والتدابيــر 
التعويضيــة والوقائيــة لــدول مجلــس التعاون 
التنفيذيــة،  والئحتــه  العربيــة  الخليــج  لــدول 
جانــب  مــن  المرفوعــة  الشــكوى  علــى  وبنــاء 
الصناعــة الخليجيــة، حيــث بدأ مكتــب األمانة 
فــي مكافحــة اإلغــراق  التحقيــق  فــي  الفنيــة 
لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  واردات  ضــد 
الخليــج العربيــة مــن منتــج البوليمــرات فائقة 
المذكــور  الجمركــي  البنــد  تحــت  االمتصــاص 

وذات منشأ اليابان وتايوان. 
علمًا أن العنوان الواجب إرســال االســتمارة له 

هو:
األستاذ/   ريحان مبارك فايز

لمكافحــة  الفنيــة  األمانــة  مكتــب  عــام  مديــر 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية

الممارســات  لمكافحــة  الفنيــة  األمانــة  مكتــب 
الضارة في التجارة الدولية

األمانــة العامــة لمجلس التعــاون لدول الخليج 
العربية

المملكة العربية السعودية

6725 طريق جدة - الهدا
رقم الوحدة: 1

الرياض: 12324 - 3147
 11  2551388  -  966 11 2551399 الهاتــف: 

+ 966
الفاكس: 112810093 +966

.)tsad@gccsg.org( :البريد اإللكتروني
مواجهــة  فــي  اســتمرارها  الــوزارة  وأكــدت 
التجــارة  فــي  الضــارة  الممارســات  قضايــا 
الدوليــة وحمايــة الصناعــة المحليــة من خال 
اســتخدام اتفاقات مكافحة اإلغراق والتدابير 

التعويضية والوقائية.

البوليمرات فائقة االمتصاص

المنامة - الصناعة والتجارة

الرفاع - الرفاع فيوز

تشارك شركة الرفاع فيوز في معرض البحرين الدولي للحدائق 2019 الذي سيقام 
في الفترة من 21 وحتى 24 فبراير الجاري. 

وأشــاد العضــو المنتــدب بشــركة الرفــاع 
التــي  بالجهــود  الراعــي،  ياســر  فيــوز، 
تبذلهــا المبــادرة الوطنيــة لتنمية القطاع 
المعــرض  هــذا  تنظيــم  فــي  الزراعــي 
تحــت  العــام  هــذا  يقــام  الــذي  الســنوي 
شــعار “الزراعــة كتخصــص واعــد لمهنــة 
دوًرا  للمبــادرة  أن  مضيًفــا  المســتقبل”، 
ــا كبيــًرا فــي دعــم وتنميــة القطــاع  وطنيًّ
الزراعــي فــي البحرين. ونــّوه الراعي بما 
يقدمه المعرض باعتباره منصة لتسليط 
الضــوء على كافــة التقنيات واألســاليب 
الزراعية الحديثة التي تســهم في تنمية 
واســتدامة القطاع الزراعي في المملكة، 
إلــى جانب ما تقدمه الشــركات العارضة 
مــن  زراعيــة  وتقنيــات  منتجــات  مــن 
شــأنها دعــم التنميــة المســتدامة والبيئة 

الخضراء.
وأشــار إلى أن مشــاركة الرفاع فيوز في 
هذا المعرض تأتي في إطار المشــاركات 
المســتمرة فــي معرض الحدائق، الســيما 

وأن مشــروع الرفاع فيــوز كان وال يزال 
حاضــًرا منذ انطاقته، مضيًفا أن الرفاع 
مشــاريعها  كافــة  ستســتعرض  فيــوز 
والتــي  المســتدامة  التنميــة  الداعمــة 
تحافظ علــى ديمومة البيئــة وعناصرها 
الحيويــة ودعم المبادرات الوطنية التي 
تســهم فــي خلــق الوعــي البيئــي لعمــوم 

الجمهور.

“الرفاع فيوز” تستعرض مشاريعها بـ ”الحدائق”

بلغ إجمالي التجارة بين البحرين والواليات المتحدة 2.3 مليار دوالر في األشهر العشرة األولى من العام 2018. وهذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 46 ٪ في التبادل التجاري بين البلدين 
في الفترة نفســها من العام 2017 ، والتي بلغت قيمتها 1.6 مليار دوالر. لقد بلغت صادرات البحرين للواليات المتحدة نحو 0.8 مليار دوالر من إجمالي قيمة التبادل التجاري، والتي 
بلغــت 2.3 مليــار دوالر حتــى أكتوبــر 2018، فــي حيــن بلغــت صــادرات الواليات المتحــدة إلى البحرين 1.5 مليــار دوالر. وخالل هذه الفتــرة الزمنية، زادت صــادرات الواليات المتحدة 

بنسبة 98.5 ٪، فيما بقيت صادرات البحرين ثابتة.

لقــد كانــت الطائــرات والمراجــل الصناعيــة 
واآلالت والمركبــات والقــوارب من بين أكبر 
صــادرات الواليــات المتحــدة إلــى البحريــن 
فــي 2018. كمــا زادت صــادرات الطائــرات 
األميركيــة بأكثــر مــن 1200 ٪، حيــث بلــغ 
مجموعهــا اإلجمالــي 584 مليــون دوالر في 

هذه الفترة. ومن بين أهم صادرات البحرين 
األلمنيــوم،  يأتــي  المتحــدة  الواليــات  إلــى 

والنفط، والمنسوجات، والباستيك. 
فــي الواقع، ارتفعت صادرات األلمنيوم إلى 
الواليــات المتحــدة بنســبة 9 ٪ بقيمة 560 
النفــط  صــادرات  وارتفعــت  دوالر،  مليــون 

بنسبة 27 ٪.
وحول هذا الموضوع، صرح سفير الواليات 
المتحدة لدى البحرين جاســتين ســيبيريل: 
مــن  المحدثــة  التجاريــة  األرقــام  هــذه  “إن 
العــام 2018 تســلط الضــوء علــى العاقــات 
تــزال  ال  والتــي  بالفعــل،  القويــة  التجاريــة 

تتحســن بين الواليــات المتحــدة األميركية 
والبحريــن. لدينا شــراكة اقتصاديــة طويلة 
األمــد تركز علــى قطاعات متعددة - بما في 
ذلك قطاعات الطاقة، والتمويل، والتصنيع، 
والتجــارة – وهو األمــر الذي تؤكده اتفاقية 
التجــارة الحــرة المعمــول بهــا منــذ أكثــر من 

عشــر ســنوات. لقــد حقــق كل مــن الشــعبين 
األميركــي والبحرينــي فوائــد كثيــرة بفضل 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة ممــا عــزز الفــرص 

واالزدهار لكا البلدين”.
العــام  هــذا  مــن  فبرايــر  فــي  أنــه  يذكــر 
)2019( أصــدرت وزارة التجــارة األميركيــة 
إحصــاءات تجاريــة محدثــة حــول األشــهر 

العشرة األولى من 2018.

2.3 مليار دوالر التبادل التجاري بين البحرين وأميركا
المنامة - السفارة األميركية

أمل الحامد من المنامة | تصوير: خليل إبراهيم

البحريـــــن مستعـــدة للثــورة الصناعيـــة الرابعــة
المملكة توفر معايير كثيرة منها المعرفة والبنية التحتية

رأى رئيــس المؤتمــر الدولــي حــول الثــورة الصناعية الرابعة تحت شــعار “الثــورة الصناعية 
4.0 – االمكانيــات والتحــوالت لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي “ هيثــم القحطانــي أن أي 
صناعة تحدث تغيًرا اقتصادًيا يطلق عليها “ثورة” ولهذا السبب عندما ظهرت تقنية البخار 
والحياكــة الصناعيــة أصبح هنالــك ثورة صناعية وذات األمر ينطبــق عندما ظهرت الطاقة 

الكهربائية التي أحدثت تغييًرا في الصناعة.

 الفًتــا إلــى أن الحديــث حالًيــا حــول إنترنــت 
األشــياء والروبوتــات والــذكاء االصطناعــي 
مــن  الكثيــر  تغيــر  علــى  تعمــل  بــدأت  التــي 
العمليــات الصناعيــة ومــن المتوقــع أن يكون 
علــى  تؤثــر  جديــدة  صناعيــة  ثــورة  هنالــك 

البحريــن مســتعدة  أن  االقتصاديــات. وأكــد 
توفــر  مــع  الرابعــة  الصناعيــة  للثــورة  جــًدا 
مقاييــس كثيرة منهــا المعرفة وكذلــك البنية 
التحتيــة المتكاملــة ممــا يؤهلهــا للدخول في 

هذا المجال.

 جامعة البحرين تطرح برنامج 

“البيانات الضخمة”

إلــى ذلــك، أوضــح رئيــس جامعــة البحرين 
ريــاض حمــزة علــى هامش انعقــاد المؤتمر، 
أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن القضايــا 
أو  فيهــا  للعمــل  جــًدا  المهمــة  واألدوات 
اقتنائهــا وإدخــال الثــورة الرقميــة فــي كل 
قضايــا  وفــي  التعليــم،  وفــي  الصناعــات 
كثيــرة، وأصبــح اآلن جــزءا مهًمــا جــًدا من 
حياتنــا فــي كل المجــاالت، مؤكــًدا ضــرورة 

االهتمــام بهذه التقنية وإدخالها في مناهج 
وتخصصــات جامعــة البحريــن مثــل كليــة 
والتعليــم  والهندســة  المعلومــات  تقنيــة 

التطبيقي. 
ولفــت إلــى أن موضــوع الثــورة الصناعيــة 

يعتبــر جــزءا مهًمــا جًدا فــي عمليــة تطوير 
أن  التعليــم، مضيًفــا  المناهــج ومخرجــات 
الجامعــة نظمــت قبل عدة أســابيع برنامجا 
عــن تقنيــة البلــوك تشــين وكان لهــا ريــادة 
في هذا الموضوع. وأشــار إلى أن الجامعة 

عــن  برنامــج  الجــاري  العــام  فــي  ســتطرح 
 ،)big data( الضخمــة  البيانــات  عمليــات 
والبرامــج  متواصلــة  الجهــود  أن  مؤكــًدا 
الجديــدة ســتكون مكثفــة في هــذا التوجه 

وهذا المجال.

القحطاني يلقي كلمته في المؤتمر  رياض حمزة

أمل الحامد من المنامة

جاستين سيبيريل

في األشهر 
العشرة األولى 

من 2018 وبنمو 
سنوي 46 %

ياسر الراعي
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تعتزم شــركة البحرين للســينما، تقديم طلب للحصول على رخصة من أجل تشغيل 
صاالت ســينما في الســعودية، في خطوة ســتفتح للشــركة آفاق واســعة للنمو في 

أكبر أسواق المنطقة.

وســتتقدم الشركة بالطلب بعد أن تفتتح 
قريًبــا،  اإلمــارات  فــي  ســينما  صــاالت 
لتكون بذلك مســتوفية لشــروط الرخصة 
الشــركة  تكــون  أن  وهــي  الســعودية 

المتقدمة تعمل في ثالث دول.
ــا  وتشــغل شــركة البحريــن للســينما حاليًّ
104 صــاالت ســينما، كمــا أنها على وشــك 
توقيــع اتفاقية الســتئجار محل لتشــغيل 
ســينما مزدوجــة فــي دبي، وبذلــك تكون 
ثــالث دول، ممــا  الشــركة موجــودة فــي 
يؤهلهــا للحصــول علــى رخصــة عمــل في 

السعودية.
وتشــترط اللوائــح بالســعودية أنــه يجــب 
على أي شــركة تعتزم إدارة أعمال ســينما 

فــي المملكة، أن تدير أو تشــغل ما ال يقل 
عــن 100 دار ســينما، وأيًضــا أن يكون لها 

تواجد في ثالث دول.
لمجلــس  تقريــر  فــي  الشــركة  وأكــدت 
اإلدارة، أنهــا تســعى إلــى الحصــول علــى 
للنمــو، خصوًصــا  جديــدة  وآفــاق  فــرص 
بعــد ســماح الســعودية بإنشــاء وتشــغيل 

شركات سينما على أراضيها.
وكانت المجموعة افتتحت مجمع ســينما 
بعشــر صاالت في مجمع الواحة التجاري 
بالجفير في أكتوبر 2018 باستثمار قدره 
فــي  ريادتهــا  لتعــزز  دينــار،  مليــون   2.8
الســوق فــي خضــم المنافســة المتزايــدة، 
إذ من المتوقع أن يعّزز هذا المشروع من 

إيرادات الشركة خالل العام الجاري.
صــاالت  تشــغيل  نشــاط  جانــب  وإلــى 
الســينما، تواصل شــركة البحرين للسينما 
استثماراتها في مجال المطاعم، إذ تنوي 
المجموعــة افتتــاح مطعــم جديــد يحمــل 
ســيكون  والــذي  األحمــر”  “التنيــن  اســم 
إذ  الصينيــة،  المأكــوالت  فــي  متخصًصــا 
ســيتم افتتاحــه فــي الملحــق الجديد في 
مجمــع التنيــن التجاري، ومــن المتوقع أن 

يبدأ المطعم نشاطه خالل 2019.

إنشــاء  إلــى  المجموعــة  تخطــط  كمــا 
وتشــغيل مركــز “غــو – كارتينــغ” داخلــي 
التجــاري  المملكــة  مجمــع  فــي  للترفيــه 
لســايارات غــو – كارتينــغ الكهربائيــة، إذ 
الوكيــل  للســينما  البحريــن  شــركة  تعــد 

الحصــري لتشــغيل مراكــز ســيارات غــو – 
المركــز  وســيضم  الخليــج،  فــي  كارتينــغ 
الجديد ثالثة أقســام تحت ســقف واحد، 
وهــي ميدان غو – كارتينغ داخلي للكبار، 
ومتاهــة المرايــا، ولعبــة تســلق، بمســاحة 

إجماليــة تبلغ نحــو 2000 متر مربع، ومن 
مــن المخطــط أن يبدأ تشــغيل المشــروع 
المقتــرح فــي مجمــع المملكة فــي النصف 

الثاني من 2019.
فــي  للســينما  البحريــن  شــركة  وأشــارت 
تقريــر مجلــس اإلدارة إلى أن المؤشــرات 
العــام  خــالل  الشــركة  ألداء  الرئيســية 
2018 تــدل بوضوح على األداء المســتقر 
واســتراتيجيات اإلدارة الحكيمــة، إذ بلــغ 
الدخــل التشــغيلي 8.3 مليــون دينــار فــي 
الســنة الماليــة 2018 مقارنــة بمبلــغ 14.8 
مليــون دينــار فــي الســنة الماليــة 2017. 
 2017 لســنة  الماليــة  النتائــج  وكانــت 
مرتفعة بســبب الربح المحقق من بيع 50 
% من أصول “سينيكو 20، سيتي سنتر” 
إلى شركة ماجد الفطيم البحرين للسينما 
من خالل مشروع مشترك، وإعادة تثمين 
50 % المتبقية من اصول “سينيكو 20 “.

“البحرين للسينما” تعتزم التقديم لرخصة في السعودية
اإلماراتيـــة الســـوق  دخولهـــا  مـــع  دول   3 فـــي  الوجـــود  شـــرط  تحقـــق  الشـــركة 

تفعيل العمل االقتصادي العربي المشترك
ــرف” بــســلــطــنــة عــمــان ــغـ ــاد الـ ــحـ ــاع “اتـ ــم ــت ــارك  فـــي اج ــشـ نـــاس يـ

ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســمير ناس الدور الذي يؤديه اتحاد الغرف 
العربيــة فــي دعــم مســيرة التنمية االقتصادية بالــدول العربية، ومتطلعــا إلى أن تكلل 
الجهود التي يقوم بها االتحاد بالنجاح، وأن تسهم في تفعيل العمل االقتصادي العربي 

المشترك، وتحقيق ما فيه مصلحة ورفاهية الشعوب العربية.  

وأعرب ناس عن خالص اعتزازه وتقديره 
للقاء صاحب الســمو نائب رئيس الوزراء 
الدولــي  والتعــاون  العالقــات  لشــؤون 
والممثــل الخــاص لجاللــة ســلطان ُعمــان، 
أســعد بن طارق آل ســعيد، وذلك بحضور 
األمين العام والمستشارين بمكتب سموه 
ُعمــان  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  ورئيــس 
ورؤســاء الوفــود المشــاركين فــي أعمــال 
اجتمــاع الــدورة الـــ 129 لمجلــس اتحــاد 
الغــرف العربية الذي تســتضيفه الســلطنة 
حاليا، حيث تم خالل المقابلة بحث سبل 
تطويــر العالقات التجارية واالســتثمارية 
بيــن الــدول العربيــة، وتوطيــد العالقــات 

االقتصاديــة التــي من شــأنها تطوير أداء 
القطاع الخاص.

وناقــش مجلــس اتحــاد الغــرف العربيــة، 
والميزانيــة  لالتحــاد  المالــي  الوضــع 
الختاميــة ومشــروع الموازنــة التقديريــة 
معوقــات  إلــى  إضافــة   ،2019 للعــام 
التجــارة البينيــة وســبل تذليلهــا، والعمــل 
علــى االســتثمارات العربيــة ذات القيمــة 
األجنبــي؛  االســتثمار  وجــذب  المضافــة 
التــي  الطبيعيــة  المــوارد  فــي  الســتغالله 
تزخــر بهــا البــالد العربية، كما بحث ســبل 
االقتصــادي  التكامــل  معــززات  تمكيــن 
الشــراكات  إطــالق  وتســهيل  العربــي، 

بجانــب  الذكيــة،  واألعمــال  االســتثمارية 
المشروع الرقمي لالتحاد.

 وأشــاد نــاس بالتســهيالت التــي توفرهــا 
ســلطنة ُعمان للمســتثمرين العرب، منوها 
بمــا تمتلكه مــن إمكانات ومقومات جيدة 
في االســتثمار، مشيرا أن مشاركة الغرفة 

خالــد  األول  والنائــب  برئيســها  ممثلــة 
نجيبي، والرئيس التنفيذي شــاكر الشــتر؛ 
لتمثيــل القطــاع الخــاص البحرينــي فــي 
أعمــال هــذه الدورة تأتي تأكيدا لما توليه 
بالعمــل  اهتمــام  مــن  وقيادتهــا  البحريــن 

االقتصادي العربي المشترك.

ناس خالل زيارته سلطنة ُعمان

السنابس - الغرفة

السهلة - مركز شباب السهلة

أطلــق مركز شــباب الســهلة الشــمالية برنامج 
شــاب   300 تدريــب  إلــى  الهــادف  “طاقــم” 
بحرينــي خــالل العــام 2019 علــى المهــارات 
الالزمــة لدخــول ســوق العمــل، وبمــا يواكــب 
الجهــود الوطنيــة الســاعية إلى زيــادة بحرنة 
الوظائف في البحرين وتعزيز وضع البحريني 
كخيــار أول للتوظيف لدى أصحاب األعمال، 
إضافــة إلــى تحفيــز الشــباب البحرينــي على 
الدخــول فــي مجــال ريــادة األعمــال ليصبــح 
مولــًدا لفــرص العمــل ال باحًثــا عنهــا. وخــالل 
حفــل إطالق البرنامج بشــراكة اســتراتيجية 
مع وزارة الشــباب والرياضة وصندوق العمل 
“تمكيــن”، أوضــح الناشــط الشــبابي ورئيــس 
مركز شــباب السهلة الشــمالية حسن عواجي 
أن إطالق برنامج “طاقم” يأتي أيًضا تماشًيا 
مــع رؤيــة البحريــن 2030، وتنفيــًذا لبرنامــج 
“اســتجابة” الــذي دّشــنه ممثــل جاللــة الملــك 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب، رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيس 
اللجنة األولمبية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، وانطالًقــا مــن رغبــة مركز شــباب 
الســهلة الشــمالية للنهــوض بمســتوى شــباب 

المنطقة على مختلف األصعدة.
وأوضــح عواجــي فــي كلمــة لــه خــالل حفــل 
أي  يســتهدف  “طاقــم”  برنامــج  أن  اإلطــالق 
شــاب بحرينــي يبحــث عــن عمــل، أو يرغــب 
زيــادة  أو  الحالــي،  المهنــي  وضعــه  بتطويــر 
ســوق  مجــال  فــي  مهاراتــه  وبنــاء  معارفــه 
العمــل، مؤكــًدا حــرص مركــز شــباب الســهلة 
الشــمالية علــى التواصــل مع شــرائح واســعة 
مــن الشــباب البحرينــي بغــرض دمجهــم فــي 
الفعاليــات والمحاضــرات وورش العمل التي 

سينظمها المركز على مدى العام الجاري.

“السهلة” يطلق “طاقم” لزيادة البحرنة

كشــف تقرير نشــرته وكالة أنباء “بلومبرغ” الدولية عن أن مملكة البحرين تمكنت من تحقيق أعلى مردود الســتثماراتها منذ 
التعاون المالي من الدول الشــقيقة المملكة العربية الســعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت التي بلغت 
قيمتها 10 مليارات دوالر العام الماضي. وبهذا تأتي السندات البحرينية في مقدمة السندات الخليجية على إثر هذا التعاون.

وذكــرت بلومبــرغ أن األوراق المالية 
المملكــة  فــي  والشــركات  للحكومــة 
 % 5 حققــت معــدل عائــد بحوالــي 

منذ العام الماضي.
مــن  االنتهــاء  فــي ضــوء  أنــه  يذكــر 
الميزانيــة  األول لحســابات  اإلقفــال 
تــم   ،2018 الماليــة  للســنة  العامــة 
رصــد انخفاض العجز فــي الميزانية 
العامــة بنســبة 35 % مقارنة بالســنة 

الماليــة 2017؛ ويعود ذلك لمبادرات 
العامــة  الميزانيــة  هيكلــة  إعــادة 
التــي تــم البدء بهــا منذ العــام 2015 
التــي أســفرت عــن ضبط مســتويات 
وتنويــع  المتكــررة  المصروفــات 
خــالل  النفطيــة  غيــر  اإليــرادات 
األعــوام الســابقة، إلــى جانــب البــدء 
التــوازن  برنامــج  بتطبيــق  الفــوري 
المالــي الذي تم تدشــينه مطلع الربع 

وارتفــاع   2018 العــام  مــن  الرابــع 
أســعار النفط فــي األســواق الدولية، 
النتائــج لتؤكــد مضــي  وتأتــي هــذه 
المملكة نحو بلوغ نقطة التوازن بين 

اإليرادات والمصروفات.
وفي ذات السياق، حرصت الحكومة 
علــى اعتمــاد مؤشــرات األداء التــي 
فاعليــة  مــدى  تقييــم  شــأنها  مــن 
برنامج التوازن المالي بكل شــفافية، 

ومنها، احتســاب العجز والدين العام 
النفطيــة  غيــر  القطاعــات  وعائــدات 
المحلــي  الناتــج  كنســب مئويــة مــن 
المصروفــات  ومتابعــة  اإلجمالــي، 
يمكــن  التــي  المتكــررة،  الحكوميــة 

تغطيتها بالعائدات غير النفطية.
حققــت   2002 العــام  منــذ  أنــه  كمــا 
القطاعــات غير النفطيــة في المملكة 
نسبة نمو سنوي تفوق 7.5 % سنويا؛ 
لتبلغ نســبة إسهامات القطاعات غير 
النفطيــة في االقتصــاد الوطني أكثر 

من 80 %.

“بلومبرغ”: البحرين تحقق أفضل أداء للدين العام

بلغ إجمالي الواردات السلعية غير النفطية في البحرين حوالي 372.4 مليون دينار خالل يناير الماضي، مقابل 411.7 مليون 
دينــار خــالل الفتــرة ذاتهــا من العام 2018، أي بانخفاض مقــداره 9.5 %، في حين بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية 225.8 
مليــون دينــار خــالل الفتــرة ذاتهــا، ما يعني أن قيمة العجز فــي الميزان التجاري خالل يناير بلغــت 146.6 مليون دينار، وذلك 
وفق بيانات أولية مصدرها شــؤون الجمارك، ونشــرتها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية المســؤول عن اإلحصائيات 

الرسمية.

وأشــارت البيانات إلــى أن الصين جاءت 
حيــث حجــم  مــن  األولــى  المرتبــة  فــي 
ينايــر  خــالل  البحريــن  إلــى  وارداتهــا 
الماضي، حيث بلغت 63.7 مليون دينار، 
وجــاءت اإلمــارات العربيــة المتحدة في 
دينــار،  مليــون  بـــ36.5  الثانيــة  المرتبــة 
المملكــة  الثالثــة  المرتبــة  فــي  وحلــت 
العربيــة الســعودية بـ34.5 مليــون دينار، 
جــاءت  فقــد  الرابعــة  المرتبــة  فــي  أمــا 
البرازيــل بـــ29.4 مليــون دينــار، وجــاءت 
بحجــم  الخامســة  المرتبــة  فــي  الهنــد 

استيراد بلغ 25.5 مليون دينار.
تــم  التــي  الســلع  بأهــم  يتعلــق  وفيمــا 
جــاء   ،2019 ينايــر  خــالل  اســتيرادها 
خامــات حديــد ومركزاتهــا غيــر مكتلــة 
في المرتبــة األولى بقيمة إجمالية بلغت 
32.7 مليــون دينــار، وأوكســيد ألمنيــوم 
وثالثــا  دينــار،  مليــون  بـــ15  ثانًيــا  آخــر 
جاءت ســبائك الذهب بقيمة بلغت 11.7 
مليــون دينــار، ثــم رابعــا ســيارات جيــب 
التــي تليهــا  موديــل ســنة التخليــص أو 
)تتجاوز 3000 سم3( بـ8.2 مليون دينار، 

ثــم خامًســا ألمنيــوم خــام غيــر مخلــوط 
قيمتها 6.4 مليون دينار.

225.8 مليون دينار الصادرات غير النفطية

وفيما يتعلــق بالصادرات غير النفطية، 
أظهــرت البيانــات أن إجمالــي صادرات 
 225.8 بلغــت  النفطيــة  غيــر  البحريــن 
مليــون   167.9 منهــا  دينــار،  مليــون 
المنشــأ  وطنيــة  لصــادرات  دينــار 
التصديــر.  إلعــادة  دينــار  مليــون  و58 
المملكــة  تصــدرت  التقريــر  وبحســب 

الــدول مــن حيــث  العربيــة الســعودية 
حجــم صــادرات البحرين غيــر النفطية 
بقيمــة بلغــت نحــو 51.3 مليــون دينار، 
وفــي المرتبــة الثانية جــاءت اإلمارات 
 50.6 بلغــت  بقيمــة  المتحــدة  العربيــة 
مليــون دينــار، ثــم الواليــات المتحــدة 
األميركيــة بـــ20.8 مليــون دينــار، رابعــا 
جمهوريــة مصــر العربية بـــ19.7 مليون 
دينار، وعمان خامسا بقيمة 8.7 مليون 

دينار.

العجــــز بالميــــزان التجـــاري خـــالل ينايـــر
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علي الفردان

“البحرين للسينما” تشغل حاليا 140 صالة عرض

الشركة تفتح 
أكبر مركز “غاو – 
كارتنغ” بالنصف 

الثاني

زينب العكري

146.6
مليون دينار

372.4 مليون 
دينار قيمة إجمالي 

الواردات السلعية 
في البحرين

عواجي يخاطب الحفل
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة النجمة الحمراء لالستشارات الفنية ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 86421

19/2/2019 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة مركز فائزة لفن الموزايك ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 1-87837

بناء على قرار الشركاء في شركة النجمة الحمراء لالستشارات الفنية ذ.م.م 
  المسجلة على القيد رقم 86421، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ جاسم 

حسن يوسف عبدالعال 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: جاسم حسن يوسف عبدالعال

رقم الموبايل: 39605262 )973+(
jassim.abdulaal@bh.gt.com

بناء على قرار الشركاء في مركز فائزة لفن الموزايك ذ.م.م. 
  المس���جلة عل���ى القيد رقم 87837-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/ 

جاسم حسن يوسف عبدالعال 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: جاسم حسن يوسف عبدالعال

رقم الموبايل: 39605262 )973+(
jassim.abdulaal@bh.gt.com

رقم السجل رقم: 71119-1

20/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 6042( 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: امين حسن محمد علي

االسم التجاري الحالي: ورشة الصغير لتصليح المكيفات
االسم التجاري المطلوب: كراج أتالنتس

االنشطة التجارية المطلوبة: صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركةسن رايز للسياحة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ الس���يد مصطفى هاش���م علي حس���ين باعتباره المصفي القانوني لشركة سن رايز 
للس���ياحة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس����ؤولية مح���دودة بموج���ب القيد رقم 
70001، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-22889( اعالن رقم

تنازل  - عن المحل التجاري

18/2/2019 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-23859( اعالن رقم
تنازل  - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلين���ا صفي���ة محم���د رفي���ع عبدالكري���م بطلب تحوي���ل المح���ل التجاري 
التالي: الى صفاء عبدالكريم علي محمد الرفاعي فعلى كل من لديه 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 إلين���ا المعل���ن ادناه: الس���يد علي قمبر عب���دهللا قمبر بطل���ب تحويل المحل 
التجاري التالي الى السيد قمبر عبدهللا قمبر

 فعل���ى كل م���ن لدي���ه أي اعت���راض قانون���ي التقدم إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
1-97627

االسم التجاري
صفاء أرتست بيوتي صالون

رقم القيد
84206-1

االسم التجاري
برونو للسياحة

القيد: 49408  -  تاريخ: 18/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 92440  -  تاريخ: 17/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها الس���يد صادق عباس عبدالوهاب عباس المالك للمؤسسة 
الفردي���ة ميدي���ا الي���ف لإلنت���اج واإلع���الم والمس���جلة بموج���ب القيد 
رق���م 49408 طالب���ا تحوي���ل الفرع الرابع  للمؤسس���ة إلى ش���ركة ذات 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 خمسة آالف دينار بحريني 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. جوباالن انيل كومار )هندي الجنسية(

2. سوريا أنيل )هندي الجنسية(

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السادة/ مكتب الوسطى للمحاماه واالستشارات القانونية. 
نيابًا عن المالك ل� بالك بين كافيه )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب 
القيد رقم 97575-2 طالبين تحويل المؤسس���ة المذكورة إلى ش���ركة 
الشخص الواحد برأسمال وقدره 5000 دينار لتصبح الشركة مملوكة 

لنفس المالك، الشيخ/ متعب عادل راشد عبدهللا ال خليفة.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليه���ا الس���يدة ش���هربان صالح علي عب���دهللا المالكة ل���� االبداع 
العالمية لالعالنات )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 
92440 طالب���ة تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية 
محدودة برأسمال وقدره 250000 دينار لتصبح الشركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
1. شهربان صالح علي عبدهللا

2. شاكر صالح علي عبدهللا

القيد: 38435 التاريخ :2019/2/17  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليه الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة الش���ركة الس���عودية النتاج مواد النظافة 
ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 38435، طالبي���ن تحوي���ل الش���كل 
القانوني للش���ركة المذكورة إلي ش���ركة الش���خص الواحد برأس���مال وقدره 

10000 دينار، لتصبح مملوكة من شركة الكيماويات المتحددة
وتعديل االس���م التجاري ليصبح الش���ركة الس���عودية النتاج م���واد النظافة 

ش.ش.و
فعل���ى كل من لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 113393  -  تاريخ: 13/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )00( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة صالون زيا زبرة للتجميل ذ.م.م

القيد: 71947-1  -  تاريخ: 17/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة معرض المحيط الدولي للتجارة ذ.م.م

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة صالون زيا زبرة للتجميل ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد 

رقم 113393، طالبين تغيير االس���م التجاري من صالون زيا زبرة للتجميل ذ.م.م 

إلى امبرس لينا بيوتي لونج ذ.م.م

 فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة معرض المحيط الدولي للتجارة ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القي���د رقم 71947-1، طالبين تغيير االس���م التجاري من مع���رض المحيط الدولي 

للتجارة ذ.م.م إلى فرش الين انترناشونال ذ.م.م

 فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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األمن المصري 
يصفي 16 إرهابيا

ذكرت مصادر أمنية مصرية، أمس الثالثاء، 
ا قتلوا في مواجهات مع الشرطة  أن 16 إرهابيًّ

خالل مداهمة وكرين في العريش شمالي 
سيناء. وأوضحت المصادر أن معلومات توافرت 

لقطاع األمن الوطني عن البؤرتين، اللتين 
تختبئ فيهما مجموعة من اإلرهابيين خططوا 

لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الهامة 
والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة 

العريش. وخالل مداهمة البؤرة األولى في أحد 
المنازل المهجورة في حي العبيدات، تم تصفية 
10 من المسلحين. وبمداهمة البؤرة الثانية في 

أحد المنازل تحت اإلنشاء بمنطقة أبو عيطة، 
تم تصفية 6 مسلحين، والعثور بحوزتهم 

على عدد من األسلحة النارية والذخائر 
والعبوات واألحزمة الناسفة.

إدارة ترامب تسعى لتمرير قانون يسمح باستخدام القوة العسكرية

الضربة األميركية على إيران قد تكون وشيكة

قــد تصبــح اإلشــارة الخضــراء لضربــة أميركيــة علــى إيــران أو أحــد وكالئهــا في الشــرق األوســط مفتوحة بوجــود ذريعة قويــة. فالواليات المتحدة تســعى الســتخدام قانــون القوة 
العســكرية بمواجهة إيران تحت عنوان تأمين األخيرة مالذا ســريا لعناصر تنظيم القاعدة.فالنســخة األخيرة غير المصنفة من تقييم التهديد العالمي الســنوي للمخابرات األميركية 
للعام 2019 احتوت على خريطة تبرز شــبكات تابعة للقاعدة على أراضيها، فضال عن ســماح النظام اإليراني لمنســقي القاعدة بتســيير خط أنابيب رئيســي عبر إيران منذ العام 2009 

على األقل لتمكين التنظيم من تحويل األموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.

كمــا تضمــن التقييــم تمنع إيران عــن تقديم 
كبار أعضاء القاعدة المقيمين على أراضيها 

إلى العدالة.
ووفقــا لمســؤولي إدارة ترامب فإن العالقة 
المعقــدة التــي تلفهــا المراوغــات بيــن اثنين 
لتصبــح  تطــورت  أميــركا  أعــداء  أبــرز  مــن 
تحــت  مقبــول  غيــر  عالميــا  أمنيــا  تهديــدا 
مســمى التقــاء المصالــح والعــدو المشــترك. 
وهــذا مــا دفــع الرئيــس األميركــي لالتجــاه 
محتمــل  قانونــي  تبريــر  تأســيس  نحــو 

للضربات العسكرية.
لــم  وإســتراتيجية،  سياســية  وألســباب 
يتمكــن الكونغــرس مــراًرا من تمريــر قانون 
جديد إلصدار تفويض من القوات من أجل 
تحديــد حــق الرئيس في ضــرب الجماعات 
بســبب  وذلــك  أضيــق؛  تحديــدا  اإلرهابيــة 
بعــض  وزعــم  الديمقراطييــن  بعــض  تلكــؤ 

المشــرعين أن القانــون ال ينطبــق ببســاطة 
علــى هذه الحالة، علما أن اإلذن باســتخدام 
عقــب  الكونغــرس  أقــره  العســكرية  القــوة 
هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وأجاز 
للرئيــس األســبق جــورج بــوش إعطــاء أمــر 
طالبــان  ضــد  أميركــي  عســكري  بإجــراء 
إليوائهــا مقاتلــي أســامة بــن الدن والقاعدة 

في أفغانستان.

إيران: منفذو هجوم زاهدان 

باكستانيون

الحــرس  فــي  البريــة  القــوات  قائــد  أعلــن 
الثــوري اإليرانــي محمــد باكبــور، أن منفذي 
سيســتان  إقليــم  مركــز  زاهــدان،  هجــوم 
وبلوشســتان، جنــوب شــرق إيــران، والــذي 
أودى بحياة 27 من عناصر الحرس، هم من 

الجنسية الباكستانية.
ووفقا لوكالة “فارس” فقد أكد باكبور خالل 
مؤتمر صحافي في زاهدان، أمس الثالثاء، 

أن انتحارًيا باكستانًيا نفذ هجوم زاهدان.
وأضــاف أن قــوى األمــن الداخلــي حــددت 
هويــة الســيارة المفخخــة ومــن ثــم بــدأت 
اســتخبارات الحرس الثوري بعملية اعتقال 
أعضاء الخلية التي ساندت منفذي الهجوم 
وأعــدوا الســيارة للتفجيــر”. وتابــع أنه “قبل 
العملية كان أول الخيوط التي توصلنا إليها 
هــي ســيدة فقمنــا باعتقالها وبعــد االعتقال 

قامت بالكشف عن بقية أعضاء الخلية”.
بدورهــا أصــدرت العالقــات العامــة للحرس 
الثــوري بيانــا أمــس، ذكــرت فيــه أن قــوات 
المنفــذة  الخليــة  مقــرات  داهمــت  الحــرس 
لهجــوم زاهدان كانت في مدينتي ســراوان 
وخاش في بلوشستان واعتقلت أعضاءها.

3 أشــخاص مرتبطيــن  وأوضــح البيــان أن 
 150 وبحوزتهــم  اعتقالهــم  تــم  بالهجــوم 
كيلوغرامــا مــن المتفجــرات الجاهزة و600 
كيلوغرامــا مــن المتفجــرات قيــد التصنيــع 

ومقادير من األسلحة والعتاد.
اثنيــن  أن  الثــوري  الحــرس  بيــان  وأضــاف 
مــن المعتقليــن الثالثــة يحملــون الجنســية 
كان  االنتحــاري  أن  كمــا  الباكســتانية، 
باكســتانيا أيًضا ويدعى حافظ محمد علي. 
ووفقا للبيان، هناك شــخص ثالث شارك في 
الهجــوم وهــو من بلوش إيران ولم تســتطع 
الســلطات من إلقــاء القبض عليه. يأتي هذا 
اإلعالن بينما وزع مسؤولو النظام اإليراني 
عــدة  وغربيــة  عربيــة  دول  علــى  التهــم 
وحملوهــا مســؤولية هجوم زاهدان، وســط 
تهديــدات أطلقها قائد الحــرس الثوري ضد 

السعودية واإلمارات.

دبي ـ العربية نت

القاهرة - أ ف ب

الرئيس األميركي دونالد ترامب

واشنطن ـ وكاالتاربيل ـ وكاالتاسالم أباد ـ وكاالت

هدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس الثالثاء، الهند بالرد في حال 
تعرضــت لهجــوم مــن نيودلهــي؛ وذلــك علــى خلفية تفجيــر انتحاري في الشــطر 

الذي تديره الهند من كشمير.

وقــال خــان فــي خطــاب بثــه التلفزيــون 
“باكســتان لن تفكر بالرد فحسب. باكستان 
ســوف تــرد”، داعيــا نيودلهــي إلــى تقديــم 
إثبات على تورط إســالم أبــاد في التفجير 
الــذي أدى إلــى مقتــل 41 عســكريا هنديــا 
علــى األقــل. وأكد خــان أن بالده مســتعدة 
لمســاعدة الهنــد فــي التحقيق فــي الهجوم 
الــذي يعــد األعنــف فــي إقليــم كشــمير منذ 
عقــود، وســط تفاقــم التوتــر بيــن الدولتين 
وقــال  النــووي.  الســالح  تمتلــكان  اللتيــن 
ال  بــالده  إن  الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس 

عالقة لها بالتفجير الذي وقع األسبوع 
الماضي، مشددا على أنه ما من سبيل 
لتهدئة التوتر إال عبر الحوار. وأضاف 

االتهامــات  “وجهــت  الهنــد  أن 

واســتدعت  دليــل”.  أي  دون  لباكســتان 
وطلبــت  الهنــد،  مــن  ســفيرها  باكســتان 
مســاعدة األمم المتحدة في تخفيف حدة 
التوتــر ونــزع فتيــل األزمــة مــع نيودلهــي. 
ووفقا لبيان الثالثاء، بعث وزير الخارجية 
الباكســتاني شــاه محمــود قريشــي، رســالة 
إلــى األميــن العام لألمم المتحــدة أنطونيو 
داخليــة  “ألســباب  فيهــا  جــاء  غوتيريــش 
عمــدت الهنــد إلى تصعيــد خطابها العدائي 

ضد باكستان وخلقت بيئة متوترة”.  

وتسيطر كل من الهند وباكستان  «
على شطر من كشمير، وخاضتا 

حربين من حروبهما الثالث 
بسبب اإلقليم، وتطالب كل منهما 

بالسيادة الكاملة عليه.

انتخب أعضاء برلمان إقليم كردستان العراق، رئيسة مؤقتة للمجلس الذي له 
أهميــة كبيرة لالســتقرار، علــى الرغم من مقاطعة ثاني أكبــر األحزاب الكردية 

بسبب خالف بين القوى السياسية الرئيسية باإلقليم.

الحــزب  مرشــحة  فريــد،  فــاال  وفــازت 
أحــزاب  أكبــر  الكردســتاني  الديمقراطــي 
برلمــان  تــرأس  امــرأة  وأول  اإلقليــم، 
كردســتان العــراق، بالمنصــب بموافقــة 68 
اإلقليــم  أحــزاب  أكبــر  ثانــي  لكــن  صوتــا. 
الكردســتاني  الوطنــي  االتحــاد  وهــو 
الســياق،  هــذا  وفــي  التصويــت.   قاطــع 
االتحــاد  حــزب  باســم  المتحــدث  قــال 
لطيــف شــيخ عمــر  الكردســتاني  الوطنــي 
“دون اتفــاق سياســي موقــع بيننــا فإننا لن 
نشــارك فــي الجلســة البرلمانيــة، وال عملية 

تشــكيل الحكومــة”. ويتولــى البرلمــان، 
المؤلــف من 111 مقعدا، ســن قوانين 
اإلقليــم شــبه المســتقل، ودوره مهم 

لالستقرار اإلقليمي بعد سنوات 
االضطرابــات  مــن  عديــدة 

السياســية وصلت لذروتها باســتفتاء على 
استقالل اإلقليم في سبتمبر 2017.

وهــز االســتفتاء اإلقليــم، وأضــر بعالقاتــه 
وأثــر  بغــداد،  فــي  االتحاديــة  بالحكومــة 
علــى حصته في الميزانيــة االتحادية. لكن 
العالقــات تحســنت منــذ ذلــك الحيــن رغم 

بقاء خالفات بشأن صادرات النفط.

يذكر أن فاال من مواليد 1976 في  «
مدينة أربيل، وحاصلة على شهادة 

الدكتوراه في القانون، وعملت أستاذة 
جامعية في كلية القانون بجامعة 

صالح الدين في أربيل، ثم أصبحت 
نائبة في البرلمان الكردستاني في 
دورته الرابعة، كما شغلت منصب 

رئيسة اللجنة القانونية النيابية 
بالبرلمان.

لالنتخابــات  ترشــحه  الثالثــاء،  أمــس  ســاندرز،  بيرنــي  األميركــي  الســناتور  أعلــن 
الرئاســية فــي مســعى جديــد منــه، للوصول إلــى البيت األبيــض، بعد ترشــحه بقوة 

للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له العام 2016.

وجــاء إعــالن ســاندرز في مقابلــة إذاعية من 
واليــة فيرمونــت، التــي يتحــدر منهــا، قائــال 
فيرمونــت  واليــة  أهالــي  يكــون  أن  “أردت 
ســاندرز  وأعــاد  باألمــر”.  يعرفــوا  مــن  أول 
وكســب  الديمقراطيــة،  السياســة  تشــكيل 
مؤيدين لدفاعه الشغوف عن مقترحات منها 
التعليــم المجانــي فــي الجامعــات، والرعايــة 
الصحية. لكنه ســيواجه عددا من المرشحين 
يريــدون  الذيــن  اآلخريــن،  الديمقراطييــن 
ترشــح  إذ  الحــزب،  قاعــدة  اســتمالة  أيضــا 
نحــو 10 ديمقراطييــن لالنتخابــات الرئاســية 
األميركيــة التي ســتجرى فــي 2020، وينتظر 

أن يعلــن نائب الرئيس األميركي الســابق 
جــو بايــدن ترشــحه أيضــا. ومــع ذلــك، 

فــي  ســاندرز  براعــة  فــإن 
وإشــعال  التبرعــات،  جمــع 

الشــغف بالسياســات الليبراليــة ســيجعله مــن 
المنافســين البارزين على ترشــيح الحزب في 
2020. والسناتور الديمقراطي عن فيرمونت 
لهيــالري  منافســا  كان  عامــا،  الـــ77  صاحــب 
كلينتــون فــي االنتخابــات التمهيديــة للحزب 
فــي 2016. وعندمــا ترشــح فــي 2016، بــدا 
جديدا على الســاحة السياسية الديمقراطية، 
قبــل أن ينجــح فــي مواجهــة كلينتــون التــي 
فــازت فــي نهاية المطــاف، لكنهــا هزمت أمام 
االقتــراع  فــي  ترامــب  دونالــد  الجمهــوري 

الرئاسي.

وخالل حملة االنتخابات التمهيدية، دافع  «
ساندرز الذي يصف نفسه بـ “الديمقراطي 

االشتراكي” عن تغطية صحية كاملة 
لألميركيين، وتعليم جامعي مجاني 

وزيادة الحد األدنى لألجور.

بيرني ساندرز يتحدى ترامبامرأة على رأس برلمان كردستانتفاقم التوتر بين الهند وباكستان
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بيروت ـ رويترز

كربالء ـ السومرية نيوز

ذكرت السفارة األميركية في بيروت أن 
الســفيرة األميركية قالت خالل اجتماع 
مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
أمس الثالثاء إن الدور المتزايد لجماعة 
حــزب هللا فــي الحكومــة اللبنانيــة يثيــر 

قلق الواليات المتحدة.
وقال بيان للسفارة إن السفيرة إليزابيث 
ا..  ريتشارد قالت إنها كانت ”صريحة جدًّ
فيمــا يتعلق بقلــق الواليات المتحدة من 
الــوزراء  مجلــس  فــي  المتزايــد  الــدور 

لتنظيــم يواصــل االحتفــاظ بميليشــيا ال 
تخضع لسيطرة الحكومة“.

وقالت ريتشارد، دون أن تذكر حزب هللا 
باالسم، إن هذه الجماعة ”تواصل اتخاذ 
القــرارات األمنيــة الوطنيــة الخاصــة بها 

والتي تعرض باقي البالد للخطر“.
وأضافــت أنهــا ”تواصــل خــرق سياســة 
النــأي بالنفــس التــي تنتهجهــا الحكومــة 
مــن خــالل المشــاركة فــي صراع مســلح 

فيما ال يقل عن ثالث دول“.

أعلــن نائــب محافــظ كربالء فــي العراق 
علــي الميالــي، أمس الثالثــاء، أن تنظيم 
“داعــش” أعــدم 6 مدنيين اختطفهم في 

صحراء النخيب جنوبي البالد.
داعــش  تنظيــم  “أعــدم  الميالــي:  وقــال 
يــوم  اختطفهــم  كان   12 أصــل  مــن   6
أثنــاء  النخيــب  صحــراء  فــي  االثنيــن 
بحثهم عن الكمأ، وهم من أهالي الحيرة 
أنــه  وأضــاف  النجــف”.  محافظــة  فــي 

“تــم التعــرف علــى الجثــث، فيمــا يجري 
البحــث عن اآلخرين”. وأفــاد مصدر في 
محافظــة األنبــار غربــي العــراق، مســاء 
“داعــش”  تنظيــم  باختطــاف  االثنيــن، 
الصحــراء غــرب  فــي  لســبعة أشــخاص 
ناحيــة النخيــب قــرب الحــدود العراقية 
السعودية خالل قيامهم بجمع محصول 
الكمــأ، فيما أكدت خليــة اإلعالم األمني، 

أن عدد المختطفين 12 مواطًنا.

قلق أميركي من دور حزب اهلل في لبنان

داعش يعدم 6 عراقيين في صحراء النخيب

نيويورك ـ وكاالت دبي ـ العربية نت

قــال المبعــوث الدولــي لألمــم المتحــدة، مارتن غريفيث، أمس الثالثاء، إنــه جرى إحراز تقدم كبير في تطبيق اتفاق الســويد الذي 
تــم التوصــل إليه في ديســمبر الماضي بشــأن الحديــدة، متوقعا أن يبدأ تنفيذ المرحلة األولى من االتفــاق “اليوم أو غدا” )الثالثاء 

أو األربعاء(.

وجــاءت تصريحات غريفيــث خالل تقديمه 
إحاطــة إلى مجلس األمن الدولي، الذي عقد 
أمــس الثالثــاء جلســة تتنــاول األوضــاع في 

اليمن. 
الكبيــر”  “التقــدم  أن  إلــى  غريفيــث  وأشــار 
فــي اليمــن يشــمل اتفــاق ممثلــي الحكومــة 
الحوثييــن  والمتمرديــن  الشــرعية  اليمنيــة 
بشأن المرحلة األولى من إعادة االنتشار في 

الحديدة، والتي قد تبدأ اليوم أو غدا.
االتفــاق  مــن  األولــى  المرحلــة  أن  وأوضــح 
تتضمن إعادة االنتشــار مــن مينائي الصليف 
الحديــدة  مينــاء  ثــم  ومــن  عيســى،  ورأس 
اإلســتراتيجي، علــى أن يعقب ذلك انســحابا 

من أجزاء أخرى من الحديدة.
واعتبــر أنــه فــي حال تطبيــق هــذه المرحلة، 

إيصــال  فــي  كثيــرا  ذلــك  يســاعد  فقــد 
المساعدات اإلنســانية إلى ماليين اليمنيين، 

عبر البحر األحمر.
وقــال “آمــل أن يتــم تطبيــق هــذه المرحلــة 

مــن االتفــاق؛ من أجــل االنتقال إلــى المرحلة 
الثانية التي تركز على نزع الســالح”، مشــيدا 
الدنماركــي  الجنــرال  اللجنــة،  رئيــس  بــدور 

مايكل لوليسغارد.

قالــت وكالــة األنبــاء الروســية، أمــس الثالثاء، إن الرئيس الروســي بوتيــن أجرى اتصاال هاتفيــا بخادم الحرمين الشــريفين الملك 
سلمان. وذكرت الوكالة أن الملك سلمان وبوتين جددا استعدادهما لمواصلة التنسيق في األسواق العالمية للطاقة.

نيتهمــا  ســلمان  والملــك  بوتيــن  وأبــدى 
“تعزيــز الروابط الروســية الســعودية على 
مختلــف األصعدة”. ولــدى تبادل الطرفين 
اآلراء حول الوضع في سوق المحروقات 
لمواصلــة  “اســتعدادهما  أكــدا  العالميــة، 
التنســيق بين روسيا والسعودية” في هذا 
المجــال. وأدى التعاون بين منظمة الدول 
أخــرى  “أوبــك” ودول  للبتــرول  المصــدرة 
مصدرة للنفط بقيادة روسيا إلى استعادة 
تــوازن أســواق النفــط، والــذي حــال دون 
هبــوط األســعار إلى مســتويات 25 دوالرا 
للبرميل. وكانت دول أعضاء وغير أعضاء 
فــي “أوبــك” ومــن بينهــا روســيا، اتفقــت 
فــي مطلــع ديســمبر الماضــي علــى خفض 
اإلنتــاج بمقــدار 1.2 مليون برميــل ابتداء 
مــن مطلع العام، في محاولة للقضاء على 
األســعار. وشــهدت  اإلنتــاج ورفــع  تخمــة 

أســواق النفــط العالميــة اضطرابــات فــي 
األشــهر األخيــرة، حيث وافقــت مجموعة 
أوبــك + علــى خفــض اإلنتــاج مــرة أخــرى 

للمســاعدة في رفع األســعار؛ بســبب وفرة 
النمــو  تباطــؤ  بشــأن  والمخــاوف  اإلنتــاج 

االقتصادي العالمي.

أكد غريفيث أهمية ميناء الحديدة في إيصال المساعدات اإلنسانية
الملك سلمان وبوتين بحثا التعاون لضبط سوق الطاقة العالمية

تنفيذ المرحلة األولى من إعادة االنتشار في الحديدة قريبا أكدا نيتهما تعزيز العالقات الروسية السعودية على مختلف األصعدة
غريفيث: تقدم كبير في تطبيق اتفاق السويد الملك سلمان وبوتين يبحثان ضبط سوق الطاقة
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العبرة بالنتائج
االســتعراضي  الطابــع  ذات  خصوصــا  الشــهرية،  ومجالتنــا  صحفنــا  مطالعتــي  لــدى 
واإلعالمــي صادفتنــي الكثيــر من العبــارات والتحقيقات التي تتنــاول االحتفاء بأول 
شــخص، أول امــرأة، أول رجــل وأول شــاب وأول طفــل وأول قاضية وأول سياســية 
وأول قيــادة شــابة، مــع كــم هائــل مــن التضخيــم والتعظيــم قبــل أن تمضــي ســنوات 
لنــرى ونلمــس النتائــج، هذه اآلفــة الطارئة بعالمنا العربي بنفخنــا وتضخيمنا لألمور ال 
تتماشــى مع المنطق الذي يقول ال للتمييز بين الرجل والمرأة وبين الشــاب والناضج 
والمخضرم، فالعبرة بالنتائج وقبل أن نحتفي بأول شــاب يقود الســفينة وأول امرأة 
تمســك الدفــة وأول رياضــي وأول طبيــب وأول قــاض أو قاضية، كل هــذه “األول” ال 
معنــى لهــا ما لم تكن الكفــاءة والخبرة والحكمة دليل العمــل، فالرئيس ترامب تجاوز 
الســبعين ويقود أميركا بصرف النظر عن االختالف معه أفضل من كل الشــباب الذين 
أضاعوا هيبتها بالمقارنة مع ترودو رئيس وزراء كندا الشاب الذي دمر عالقات بالده، 

وأحرج كندا بالكثير من المواقف وثبت أنه يفتقد الخبرة.
إذا ال يجب أن نضخم األمور ونهرول باالحتفاء اإلعالمي االستهالكي قبل أن نحصد 
النتائــج التــي تــدل على تلك التعيينات والمراكز والمناصب وغيرها من المســؤوليات 
التــي يفتــرض أن نحكــم عليهــا بالكفــاءة واألداء مــع الحكمــة والحنكة ال بالشــكل وال 
بالعمر وال بهذا أول شاب وهذه أول امرأة وهذا أول رياضي وذاك أول سياسي، فهذه 

“األول” ال معنــى لهــا بقامــوس الدول المتقدمة والصناعية الكبرى التي يقودها نســاء 
ورجال بعضهم تخطوا العقد الثامن وبلغوا بدولهم القمم.

مشــكلتنا نحــن العــرب والخليجيــون خصوصــا، انبهارنــا باإلعــالم وخصوصــا صحــف 
ومجــالت الترويــج للشــخصيات وتلميــع األشــخاص وصنــع األبطــال قبــل أن يولــدوا 
وهــذه كارثــة تحــل باألمــم التي ال تميــز بين الرصانــة والجهالة، أتمنــى أن نعيد النظر 
بمخرجــات إعالمنــا الترويجــي وطريقة تســويق األمــور بتفخيم وتعظيــم ونفخ قبل 
رؤية النتائج، وكأن المطلوب إقناع الرأي العام بنجاح هذه الشخصية أو تلك قبل أن 
تبــدأ أول يــوم عمل بل هناك من يروج للشــخصيات قبل أن يتــم اختيارها أو تعيينها 
وهــذه مســؤولية ســوف تنعكــس ســلبًا بالعقــود القادمة عندمــا نجني ثمرة هــذا القفز 

بالهواء لمجرد االحتفاء.
العالــم اليــوم تركيزه بالنتائج قبل المظاهر، فالصين التي اعتبرها البعض دولة مغلقة 
وصعبــة ويحكمهــا الشــيوخ، اليــوم تغــرق العالــم بمنتجاتها وتديــن لها الــدول الكبرى 

بالديون وفي مقدمتها أميركا.

تنويرة: تصالح مع أفكارك، سترى صورة العالم مختلفة. «
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الفضاء العربي مليء 
بالسموم ومحرقة مفتوحة

مازالــت القنــوات الفضائيــة التــي يمولهــا النظامــان 
القطــري واإليرانــي تتعــاون تعاونــا تامــا مــع أجهــزة 
اإلعالم الصهيونية، فتنشــر أكاذيبها وتذيع تلفيقاتها 
، وال غريــب فــي ذلــك فقــد وضــح لــكل ذي عيــن أن 
النظــام القطــري لــم يقم إال بتعــاون صهيوني إيراني 
لتحقيق أهدافه الخبيثة وأولها تفتيت األمة العربية 
وســكب دمائهــا على دفاتــر الغرام والحقــد الصفوي، 
وقــد اســتوقفتني جملــة قالهــا وزيــر شــؤون اإلعالم 
علي الرميحي في حديثه لجريدة “اليوم السعودية” 
وهــي: )86 % مــن القنــوات العربية التي يبلغ عددها 
1122 هــي قنــوات خاصــة يغلــب عليهــا تأثيــر المال 
والمناطقيــة  الطائفيــة  االعتبــارات  أو  السياســي 
الوهميــة  الحســابات  بخــالف  التجــاري،  البعــد  أو 
والموجهــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي التــي 
تهدف لنشــر الفوضى وتهديد األمــن القومي العربي 

دون ضوابط مهنية أو أخالقية(.
هــذا يعنــي وبخط عريــض أن الفضــاء العربي مليء 
بســموم وقبــور ونيــران تحيــط بنــا مــن كل مــكان، 
محرقة مفتوحة تكتسح تراب األمة العربية الطاهر 
بالتشــويه والتزييــف والتخريب، ونحــن مازلنا نتابع 
بالتفاصيــل مــا يحــدث دون أن نأخــذ فــي االعتبــار 
المهمــات والتنــوع في األهــداف التي ترمــي لها تلك 
القنوات التي تعرض ولفترة طويلة أســاليب عديدة 
اإلرهابــي  قصــة  آخرهــا  األكاذيــب،  مــن  ومتنوعــة 
الهــارب حكيــم العريبــي، حيــث كثــرت االجتماعــات 
والنــدوات وحركــة النشــاط غمرت كل تلــك القنوات 
بالدنــا  صــورة  لتشــويه  كاذب  وحيــد  مظهــر  لخلــق 
وإعطاء الجدية والحماس لدكاكين منظمات حقوق 
اإلنســان المبعثرة في أحشــاء المجتمعات األوروبية 

للثرثرة “والترزق”.

الوزيــر الرميحــي قــال “إن تلــك التحديــات تتطلــب 
تبني سياســات وطنية واستراتيجية عربية موحدة 
لإلعالم اإللكتروني، وتعزيز استفادة وسائل اإلعالم 
التقليديــة مــن تقنيــات اإلعــالم التفاعلــي، وتفعيــل 
األخبــار  وبــث  اإللكترونــي  الفضــاء  فــي  حضورهــا 
والحقائــق والمعلومــات بســرعة ودقــة ومصداقيــة 
وحمــالت  واألكاذيــب  الشــائعات  ســيل  لمواجهــة 

التضليل اإلعالمي”.

بدون شك إن موضوع دور اإلعالم في تحقيق  «
حصانة المواطن والوطن العربي عموما 

سيبقى من المواضيع شديدة االرتباط باألمن 
واالستقرار، والبد أن نتعامل بالشكل أو 

الحجم أو األسلوب، وال يجب أن نكتفي بحالة 
الدفاع بل نطورها إلى حالة االختراق نحو 

القلب.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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بــكل وضــوح، إن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق مجلــس النــواب كممثــل نــال ثقــة 
الناخبين وقبة لصوت الوطن والمواطن، هي مسؤوليات كبيرة تلزم العمل وفق بنود 
الدســتور لتحقيق التكامل بين الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، وبالتالي، االنتقال 
إلى مرحلة جديدة من األداء البرلماني الذي ينعكس على مسارات التنمية في البالد.

إن الــدورة البرلمانيــة الجديــدة تختلــف عما ســبقها من دورات، ذلك أن المســتجدات 
والمتغيــرات تتطلــب إيمانــا وقناعة وإخالصــا للعمل مع الحكومة كســلطتين تمثالن 
فريًقــا واحــًدا، ولــو عدنــا إلى لقاء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، يوم االثنين الثالث من ديســمبر من 
العام 2018، بعدد من النواب، سنجد أن سموه شدد على مجلس النواب كشريك في 
المســيرة الوطنيــة ســيجد من الحكومة التعــاون والعون والدعم والمســاندة للحلول 
األفضــل، فمــن ناحيــة، يمثــل بيــت الشــعب المواطنيــن الذيــن حققــوا الفــوز ومنحوا 
الثقــة لنوابهــم، ومــن جهــة، فإن هــذه النخبة من رجال ونســاء البحريــن عليهم حمل 
المســؤولية بأمانــة، وفــي تقديــري المتواضــع، إن دعم ســمو رئيس الوزراء ســيحقق 
دون شــك نقلــة نوعيــة ألداء مجلــس النــواب وهــذا الدعــم مــن المفتــرض أن يوظفه 

ممثلوا الشعب لتحقيق المصلحة العامة لكل أبناء الوطن.
لقد حدد “خليفة بن سلمان” اتجاهات مهمة لنجاح عمل النواب، فاألوضاع اإلقليمية 
والدوليــة تتطلــب تأمين اســتقرار البالد وتنميتها، واألولويات المشــتركة ترتكز على 
تشــخيص القضايــا التــي تهــم الوطــن والمواطن، وعلى قمــة األولويــات تأتي مرحلة 
دراســة وطــرح الموضوعــات تشــريعًيا ورقابًيــا، وعلــى حــد ســواء، فــإن المواطنيــن 
والحكومــة أيًضــا، يتطلعــون لمؤشــر أعلــى مــن االهتمــام بالقضايا الجوهريــة وقدرة 
النــواب علــى القيــام بعملهــم بشــكل عميق ومثمــر وعدم االنشــغال بجوانــب ال طائل 

من ورائها.
إن وجود شــريحة من النواب الشــباب المنفتحين والواعدين في العمل الوطني أمر 
مفرح بالنســبة لســمو رئيس الوزراء كما يؤكد ســموه دائًما، ولطالما أن أبواب ســموه 
مفتوحــة أمامهــم، فإننــا كمواطنين نريد أن تشــهد قبة البرلمان مناقشــات ومداوالت 
علــى تحويــل  والقــدرة  العليــا،  والمواطــن  الوطــن  علــى مصلحــة  الحــرص  تعكــس 
التحديات إلى إنجاز يسهم في دعم المسيرة الديمقراطية ويضعها في موضع تقدير 

وإشادة شعب البحرين الكريم.

نظرة خليفة بن سلمان... “سلطتان تمثالن فريقا واحدا”

عادل عيسى المرزوق

هناك عالقة وطيدة للغاية بين المرض الجسدي العضوي والحالة النفسية؛ فكلما كان المرء 
مهزوًزا نفسًيا؛ كان الجسد أقرب إلى التلف والعطب وأصبح لقمة سائغة سهلة للوقوع في 
شتى صنوف األمراض! لذلك ال نستغرب من أمثلتنا الشعبية المتداولة حول نقصان العمر؛ 
بســبب الخالفــات والتشــنجات العصبية التي تحصــل في كثير من البيوتــات؛ والتي – من 

دون مبالغة – قد تكون الطريق األقرب إلى تقصير حياتنا وتقريبنا من خواتيمها!
للغذاء الجيد وممارسة الرياضات البدنية آثار إيجابية على صحة اإلنسان، غير أن الغريب 
جدا، والالفت بشكل مدهش؛ أن أكثر األشخاص الذين يعانون من متالزمة بعض الحاالت 
النفســية كاالكتئــاب أو القلــق ال يهتمــون – غالًبــا – بالعنايــة بصحتهــم البدنيــة؛ فأكثرهــم 
يّدعون عدم القدرة على تحمل عبء هذه العناية، ويتعذرون بأســباب ال تكاد تنتهي؛ عن 

أمراض الجسد التي تعوق حركتهم الطبيعية ونشاطهم الرياضي!
كأنهــم مســكونون بحالــة اإلعاقــة، لذلــك هــم أقرب إلــى تصديق كل ســبٍب خارج أنفســهم، 
يعّدونــه نتيجــة لحياتهــم المعكوســة؛ كمــس الجــن، والحســد، والعيــن! بــل تراهــم ُمولعين 
بتشــخيص كل نوبــة ألــم تعتــري أجســادهم، وتحديــد نوعيــة األمــراض التي يعانــون منها 
)علــى كيفهــم!( والتــي دائما مــا يصنفونها بالمزمنــة، والصعبة، والخطيــرة للغاية، لذلك فإن 
تطمينــات األطبــاء واألجهــزة الطبيــة ال تلقــى صــدى طيًبــا لديهــم، وليــس لهــا أي أثــر فــي 
التخفيــف النفســي عنهــم؛ فهــم يفســرون أي تطميــن؛ بأنــه ســوء تقديــر لحالتهــم أو ســوء 
تشــخيص، أو عدم تخصص؛ فالطبيب المعالج – في قرارة أنفســهم - ال يفقه في حاالتهم 

شيًئا!
النصيحــة الطبيعيــة للبعــض؛ هــي االبتعاد عــن مصادر التوتر النفســي؛ أشــخاًصا أم أماكن، 
غيــر أن هــذه متعلقــة بالمؤثرات الخارجية التي نرى أن من الســهل تفاديها وتجنبها، فماذا 
عــن المؤثــرات الداخليــة، التي تشــتغل داخل هــؤالء األفراد! مــاذا عن يقينهــم واعتقادهم 
الثابــت أنهــم ليســوا بخير، وأن خطًبا جلــاًل يعتريهم، وأن أمراًضا لم يكتشــفها األطباء بعُد 

في طريقها للفتك بهم، هؤالء المستسلمون – بشكل أو بآخر للنهايات - كيف ننصحهم!؟
ربمــا تقولــون التقــرب إلــى هللا تعالى، والقــرآن، واألماكن الروحانية، والســفر، وهذا جميل، 
لكــن هــؤالء ســرعان مــا يرجعــون إلى ســابق عهدهــم فــي التذمــر والتشــّكي ويحلفون لك 
بأغلظ األيمان أنهم مرضى وال عالج لهم! وكلما أقســمت لهم انهم بخير؛ تجدهم يزدادون 
يأًســا! لعل الحل أن نجرب مســايرتهم؛ باختصار لنسمعهم ما يريدون سماعه؛ وأنهم ليسوا 
بالفعــل أصحــاء، وأن حالتهــم مســتفحلة، ومزمنة، وأن حياتهم مهــددة! عندها قد نمنحهم 
الســكينة المقلوبــة؛ التــي تمنــح أنفســهم الموجوعــة شــيئا من الراحــة! وال تســتغربوا، ففي 

مجتمعاتنا منهم الكثير!.

مسكونون بالمرض...!

د. زهرة حرم

السعودية وباكستان... 7 عقود من التحالف اإلستراتيجي )1(
تداولــت العديــد مــن وســائل اإلعــالم العالميــة زيارة ســمو 
ولي العهد الســعودي األمير محمد بن ســلمان إلى باكستان 
باهتمــام وتســاؤل حــول تلــك الحفــاوة البالغــة والتقديــر 
الكبير الذي استقبل به الضيف هناك، فقد أعلنت الحكومة 
الباكســتانية أن زيــارة األميــر محمــد بــن ســلمان ال تصنــف 
فقط من فئة “VIP” بل من فئة “VVIP” بحسب المخاطبات 

والتصريحات الرسمية.
وال أريد التحدث هنا عن مظاهر ومراســم ذلك االســتقبال 
واالحتفاء الكبير بولي العهد السعودي، وال كلمات اإلشادة 
واإلعــالم  المحافــل  فــي  ألقيــت  التــي  والتقديــر  والثنــاء 
الباكســتاني مــن رئيــس مجلــس الــوزراء نــزوالً إلــى باقــي 
المســؤولين، فهذه األمور تمت مشــاهدتها واالستماع إليها 
مــن ِقبــل أغلــب المتابعيــن فــي العالم، ولكن مــا يضاف إلى 
ذلك وربما ال يعرفه الكثيرون هو أن الحكومة الباكستانية 
قامــت باتخاذ عدد من اإلجــراءات االحترازية لعدم تكدير 
صفــو هــذه الزيــارة بــأي شــكل مــن األشــكال، وعلى ســبيل 
المثــال وبالرغــم من أن حرية التعبير السياســي عالية جدًا 
فــي باكســتان ويحــق ألي مواطــن أن ينتقــد رئيــس الدولة 
أو رئيــس مجلــس الوزراء فضــالً عن المســؤولين اآلخرين 
في باكستان أو خارجها، إال أن وزارة الداخلية الباكستانية 
أصدرت بيانا قبل موعد الزيارة بيومين تحذر فيه وسائل 
اإلعالم وخصوصا مواقع التواصل االجتماعي من التعرض 
بأيــة إســاءة للضيــف، وذكــرت عــدة مواقــع باالســم تابعــة 
لعــدد مــن المؤسســات والمدارس فــي البالد مثل مؤسســة 

“طــالب اإلماميــة” في كراتشــي وبشــاور ومؤسســة “تعمير 
جيهــان”  مظلوميــن  حمايــة  “تحريــت  ومؤسســة  الوطــن” 
وأخبــار “شــيعة وحــدات” وغيرهــا. ولعــل ذلــك كان إجــراًء 
اســتباقيًا ضد أية محاولة إيرانية لتحريك جماعتها داخل 
المؤسســات في باكســتان لمناهضة هــذه الزيارة، خصوصا 
أن إيــران تمتلك “لوبي” قويا داخل باكســتان، إضافة لذلك 
فــإن أحــد القيادييــن السياســيين في باكســتان وهــو “علي 
زيــدي” عضو حــزب اإلنصاف ووزير الصــادرات والواردات 
الباكســتاني، أعلــن أنه قام باالتصال بعدة زعامات شــيعية 
فــي البــالد مثــل عــارف واحدي، شــبير ميثمي، أســد نقوي، 
ومحسن شهريار، طالبًا منهم توجيه “الملة” حسب تعبيره، 
بالحرص على عدم إصدار أية إساءة للضيف أو القيام بأي 
عمل يعكر صفو هذه الزيارة ألن ذلك يعتبر مساســا باألمن 

القومي الباكستاني.  
مــن ناحيــة أخــرى لعــل هنــاك بعــض األحــداث والعالقــات 
التاريخيــة بيــن البلديــن الحليفيــن التي كانــت خافية على 
الزيــارة،  التــي تناولــت هــذه  الكثيــر مــن وســائل اإلعــالم 
خصوصا تلك التي اعتبرت الزيارة بداية لتوثيق العالقات 
بيــن البلديــن، أو التــي ركــزت علــى األوضــاع االقتصاديــة 
لباكســتان وأن حفاوتهــا بولــي العهــد الســعودي كانت فقط 
التحالــف  أن  والحقيقــة  الموعــودة،  االســتثمارات  بســبب 
االســتراتيجي بيــن البلديــن يمتــد لحوالي 7 عقــود مضت، 
وأن باكســتان كانــت ومازالــت أهــم وأقــوى دولة إســالمية 

حليفة للمملكة العربية السعودية خارج اإلطار العربي.

خالد عبدالعزيز النزر

أعلنت الحكومة الباكستانية  «
أن زيارة األمير محمد بن 

سلمان ال تصنف فقط من 
 ”VVIP“ بل من فئة ”VIP“ فئة
بحسب المخاطبات والتصريحات 

الرسمية.
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ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل “الجمعة” المقبل السباق السابع عشر لهذا الموسم، والذي سيقام على كؤوس ممثل صاحب 
الجاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وكؤوس أنجاله الكرام سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ حمد بن ناصر 
بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة وذلك على مضمار 

سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وأعــرب مديــر عــام نــادي راشــد للفروســية 
وســباق الخيــل توفيــق شــرف العلــوي عــن 
خالــص الشــكر والتقديــر إلــى ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى مــا يوليــه 
مــن اهتمام ودعــم متواصل لرياضة ســباق 
ســموه  حــرص  يجســده  والــذي  الخيــل، 
المســتمر علــى رعايــة هذا الســباق الســنوي 
الذي يعتبر من الســباقات الكبيرة والمميزة 
ويحظــى  الموســم،  ســباقات  برنامــج  فــي 
والمضمريــن  المــاك  جانــب  مــن  باهتمــام 
الذين يســتعدون بأبرز جيادهم والفرســان؛ 

من أجل الفوز بكؤوس السباق. 
وسيشــهد الســباق مشــاركة 50 جــوادا بعــد 
أمــس  للجيــاد  النهائيــة  التداخيــل  إجــراء 

وســط توقعات بمنافســات مثيرة؛ من أجل 
الفــوز بالكــؤوس التــي ســتقام عليهــا جميع 
األشــواط والجوائــز الماليــة الكبيــرة، وذلك 
فــي ظــل مشــاركة نخبــة مــن أبــرز الجيــاد 
المحلــي،  والنتــاج  والمســتوردة  العربيــة 
المرتقــب  الســابع  الشــوط  فــي  وأقواهــا 
إلســطبل  الجديديــن  الحصانيــن  بمشــاركة 
فيكتوريــوس “يوجينيــو – دوفيل”، بجانب 
مشاركة مجموعة من الفرسان المحترفين، 
القــادم  فريــس  أدري  الهولنــدي  وأبرزهــم 
مــن ســباقات دبي، وســبق له المشــاركة في 
الســباقات البحرينيــة والفارســة البريطانية 
ســبق  والتــي  جــوردن،  الشــهيرة جوزفيــن 
لهــا المشــاركة فــي كأس ســمو ولــي العهــد 

دويــل  بريــت  البريطانــي  الفــارس  وكذلــك 
بجانــب الفــارس الفرنســي الشــهير جيرالــد 
مووس المشارك هذا الموسم في السباقات 
البحرينيــة هــو مــا ســيمنح زخما للســباقات 

وتثري المنافسات.
وسيشــتمل السباق على سبعة أشواط على 
النحو التالي: الشوط األول يقام على كأس 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للجياد 
المبتدئــات )نتاج محلي( مســافة 1000 متر 

مستقيم، والجائزة 3000 دينار.
ســمو  كأس  علــى  يقــام  الثالــث  الشــوط 
الشــيخ محمد بن ناصر بــن حمد آل خليفة، 
والمخصــص لجياد الدرجة األولى من خيل 
البحريــن العربيــة األصيلة “الواهو” مســافة 

1600 متر، والجائزة 3000 دينار.
الشــوط الرابع يقام على كأس ســمو الشيخ 
حمــد بــن ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لجيــاد 
 1400 مســافة  “مســتورد”  األولــى  الدرجــة 

متر، والجائزة 4600 دينار.
الشوط الخامس يقام على داربي البحرين” 
برعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن ناصــر بن 
حمــد آل خليفة لجياد الدرجة األولى )نتاج 
محلي( مســافة 2000 متــر، والجائزة 6800 

دينار. 
ســمو  كأس  علــى  يقــام  الســادس  الشــوط 
للفئــة  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
)نتــاج  األولــى  الدرجــة  جيــاد  مــن  الثانيــة 
محلي( مســافة 2200 متــر، والجائزة 5000 

دينار.
الشــوط الســابع واألخيــر يقــام علــى كأس 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجياد 
 2200 مســافة  “مســتورد”  األولــى  الدرجــة 

متر، والجائزة 10000 دينار.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتوج سلمان بن محمد بحضور توفيق العلوي

الخيــل لســباق  المتواصــل  ســموه  بدعــم  يشــيد  العلــوي 

اإلسطبالت تستعد للفوز بكؤوس ناصر بن حمد وأنجاله
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تواصلــت منافســات رياضــة الصقــور “التلــواح” ضمــن األســبوع الخامــس مــن موســم ناصر 
بــن حمــد للصقــور والصيد على كأس ســمو الشــيخ حمدان نجل ممثل جاللــة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وذلك في قرية البحرين الدولية لســباقات 

القدرة وسط منافسة قوية من جانب الصقارين في مختلف األشواط والفئات.

وأقيمت األشواط التأهيلية لصقور الجيرات 
فئــة القرانيــس، حيــث تأهــل 20 مالــكا إلــى 
الشــوط النهائــي لمســابقة الجيــرات الخلــط، 
ومثلهــم أيضــا تأهــل لنهائي مســابقة جيرات 
الشــواهين، إذ تعتبر منافســات الجيرات هي 

األكثر إثارة في رياضة الصقور.
وحجــز المتأهلــون مقاعدهــم فــي الشــوطين 
الخلــط  الجيــرات  لمســابقة  النهائييــن 
والجيــرات الشــواهين فئة القرانيــس، والتي 
تقــام اليــوم )األربعــاء( وذلــك بعــج منافســة 
شرســة شــارك فيهــا عشــرت الصقاريــن بأكثر 

من 120 طيًرا.
كما تقام اليوم أيًضا مســابقة الصقار الصغير 

التي تنظمها لجنة رياضات الموروث الشعبي 
بطــوالت  مــع  بالتزامــن  أســبوعية  بصفــة 
الصقــور التــي تقــام ضمــن موســم ناصــر بــن 
حمد للصقور والصيد في نسخته الخامسة.

وعلى مســتوى شــوط الحــرار فئــة القرانيس 
مــن  الرميحــي  ســعد  المالــك  تمكــن  أيًضــا، 
تحقيــق المركــز األول بزمــن قــدره )25.808 
ثانيــة(، ثم جــاء فريق BHR ثانيا بزمن قدره 
)25.842 ثانيــة(، بينمــا حل مبــارك البوعينين 
)25.996 ثانيــة(، ثــم ســالم الســعيدي  ثالثــا، 
رابعا )26.004 ثانية(، محمد النعيمي خامســا 
)26.289 ثانيــة(، فريــق BHR مجددا سادســا 
)26.314 ثانيــة(، ثــم فيصــل مفــرح العجمــي 

و26.487  ثانيــة   26.438( وثامنــا  ســابعا 
ثانية(، محمد النعيمي تاسعا )26.637 ثانية(، 

ومبارك البوعينين عاشرا )27.033 ثانية(.
الشــواهين  شــوط  مســتوى  علــى  أمــا 
مبــارك  فاســتطاع  أيًضــا،  القرانيــس  فئــة 
البوعينيــن أن يخطف المركــز األول بزمن 
الســويدي  ســلطان  ثــم  ثانيــة(،   24.767(
ثانيــا )25.873(، علــي المري ثالثا )26.161 
ثانيــة(، برغــش المنصــوري رابعــا )27.352 
 27.431( خامســا  العجمــي  حمــد  ثانيــة(، 

ثانية(، عبدالعزيز الكعبي سادسا )27.490 
ثانيــة(، مبــارك البوعينيــن ســابعا )28.229 
ثانية(، فهد النعيمي ثامنا )28.283 ثانية(، 
ثانيــة(،   28.543( تاســعا  الســعيدي  ســالم 

وأخيًرا فريق BHR )28.959 ثانية(.
وتعتبــر بطولــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن 

ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ضمن األســبوع 
هــدد  منافســات  مــن  واألخيــر  الخامــس 
شــوط  تبقــى  حيــث  المحليــة،  الصقــور 
يقــام  الــذي  الخليجييــن  وشــوط  النخبــة 
أيًضا ضمن موســم ناصــر بن حمد للصقور 

والصيد.

الشــيخ  ســمو  بطولــة  منافســات  وكانــت 
حمدان بن ناصر آل خليفة للصقور منقولة 
عبــر الهــواء مباشــرة علــى قنــاة البحريــن 
الرياضية، حيث يقوم فريق وزارة شؤون 
اإلعــام بجهود كبيرة لنقل هذه األشــواط 

لمحبي وعشاق الرياضات التراثية.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

منافسات قوية في بطولة حمدان بن ناصر للصقور

جانب من منافسات بطولة سمو الشيخ حمدان بن ناصر للصقور

 12 الجولــة  ضمــن  لقــاءان  اليــوم  يقــام 
لــدوري ناصر بن حمــد الممتاز لكرة القدم، 
وذلك عند 6.30 مســاء. يلعب الشــباب مع 
المالكية على استاد الشيخ علي بن محمد 
آل خليفة، والحالة مع النجمة على اســتاد 
المبــاراة  فــي  الرياضيــة.  خليفــة  مدينــة 
األولــى، يدخــل الفريقــان بحالــة معنويــة 
جيــدة بعــد فوزهما فــي الجولــة الماضية، 
إذ تفــوق الشــباب علــى الحالــة والمالكيــة 
علــى البديــع. ويملــك الشــباب 9 نقاط في 
المركــز الثامن من 12 مباراة. أما المالكية، 
فيملــك 12 نقطــة فــي المركــز الثامــن مــن 

12 مبــاراة أيضــا. يقــود الشــباب المــدرب 
الســوري هيثــم جطــل، والمالكيــة المدرب 
الوطني أحمد صالح الدخيل. ولقاء اليوم 
مهــم للطرفيــن؛ لابتعاد قليــا عن منطقة 
الخطــر، وهــو مؤشــر لقــوة التنافــس بيــن 
الطرفين في ســبيل الحصول على النقاط 

الثاث. 
وفــي اللقــاء الثانــي، يدخــل الحالــة الــذي 
مــن  الماضيــة  الجولــة  برباعيــة  خســر 
الشــباب أمــام النجمة الذي تعثــر بالتعادل 
مــن  نقــاط   8 الحالــة  يملــك  المنامــة.  مــع 
ووضعــه  األخيــر  المركــز  فــي  مبــاراة   11

فــي غايــة الخطــر، إذ إنــه بحاجــة ماســة 
لتحقيــق نقــاط الفوز، فيمــا النجمة يرغب 
لإلبقــاء  المســار؛  وتصحيــح  بالتعويــض 
علــى حظوظــه فــي المنافســة، خصوصــا 
أنــه يملــك 20 نقطــة مــن 12 مبــاراة فــي 
المــدرب  الحالــة  يقــود  الرابــع.  المركــز 
الوطني عارف العســمي، والنجمة المدرب 
التونســي فتحــي العبيــدي. ومــن المؤمــل 
أن تكــون المواجهــة بيــن الطرفين مثيرة، 
حفلــت  الذهــاب  مبــاراة  أن  خصوصــا 
بالعديــد من األهــداف والمتغيرات، والتي 

انتهت لصالح النجمة بواقع )4-3(.

الممتاز حــمــد  ــن  ب نــاصــر  ــدوري  ــ ل  12 الــجــولــة  ضــمــن 
الشباب يالقي المالكية.. والحالة أمام النجمة

تســتكمل مســاء اليوم منافســات الدور التمهيدي لكأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة بإقامة لقاءين، 
إذ يلتقي في المباراة األولى الحالة وســماهيج، في الســاعة السادســة مســاًء، وتليها مباشرة مباراة 

النجمــة والرفــاع فــي الســاعة 7:45 مســاًء، وتقــام المباراتــان علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضية 
بمدينة عيسى.

   وســيتأهل   الفائــزان   مــن   مواجهتــي   الليلــة   ليلتقيــا   مًعــا  
 فــي   الــدور   ربــع   النهائــي الذي ســيقام يوم األحــد المقبل،  
 والفائــز   منهما   ســياقي   في   نصف   النهائــي   إّما   المنامة أو 

النويدرات . 
وفــي المواجهة األولى، يســتهدف فريق الحالة تعويض 
خســارته األخيرة التي مني بها أمام منافســه بمنافسات 
الــدوري الفضــي، فيمــا يبحــث ســماهيج عن فــوٍز ثاٍن له 
على التوالي على حســاب البرتقالي يرتقي به إلى الدور 

ربع النهائي من المسابقة.
ومــن خــال نتائــج الفريقين ومســتوياتهما فــي الدوري 
ا  الفضــي، يمكننــا القــول أننــا أمــام مواجهــة متكافئة جدًّ

ومثيرة من الطرفين.
وفــي المبــاراة الثانيــة، يســعى الرفــاع لتدشــين انطاقة 
قويــة بمنافســات الــكأس يبحــث مــن خالها عــن مقعده 

فــي المربــع الذهبــي، وذلــك أمــام 
النجمــة الباحــث عــن كســر ســطوة 

منافسه.
ويمتلــك الرفاع األفضليــة الفنية على 
إلــى  الليلــة، إضافــة  حســاب منافســه 

تفوقــه ببعض عناصر الخبــرة يتقدمهم 
األخويــن محمــد ويونس كويــد وصباح 
حســين، عــاوة على نجم فريــق النجمة 
األبــرز محمد بوعاي المنتقل حديثا إلى 

صفوف السماوي.
وســبق أن التقــى الفريقــان مؤخــًرا فــي 
مناسبتين بمنافســات األدوار التأهيلية 
إلى الدور نصف النهائي لدوري زين، إذ 
شهدت تلك المواجهتين تفوق الرفاع.

ثمن نهائي كأس خليفة بن سلمان هدف مشترك للفرق األربعة
الحالة يواجه سماهيج.. والرفاع يالقي النجمة

حسن علي

20 فبراير 2019 األربعاء
15 جمادى اآلخرة 1440

“الرياضية” 
والعرس الرياضي

الرياضيــة  البحريــن  قنــاة  رئيســة  أكــدت 
منــذ  اســتعدت  القنــاة  أن  بوكمــال  مريــم 
فترة للعرس الرياضي الذي سيتوج اليوم 
بمعانقــة أغلى الكؤوس كأس جالة الملك 
الرياضــي  للموســم  القــدم  لكــرة  المفــدى 
الجاري، حيث ســيتم نقل المباراة بطريقة 
كمــا  الحــدث،  وحجــم  تتــاءم  مغايــرة 
لحفــل  تغطيــة خاصــة  النقــل  ســيصاحب 
الختام والتتويج واستوديوهات تبدأ قبل 
المبــاراة تنقل وصول الاعبين والجماهير 
ســيتم  التــي  الكاميــرات  مــن  عــدد  عبــر 
توزيعهــا داخــل اســتاد البحريــن الوطنــي 
وخارجــه. كمــا ســتبث القنــاة مســاء اليوم 
برنامج )الكرة في ملعبك( والذي سيســلط 

الضوء على النهائي المرتقب.

اللجنة اإلعالمية

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أحمد مهدي

20 متأهاًل لنهائي 
الجيرات و20 

لنهائي قرانيس 
الحرار والشواهين

محمد الدرازي

ا قصيــًرا للفريق األول للكــرة الطائرة بدولة  يقيــم األهلــي معســكًرا تدريبيًّ
الكويــت الشــقيقة خــالل الفتــرة مــن 20 لغايــة 24 فبرايــر الجــاري، حيــث 
تتوجه بعثة األهلي اليوم األربعاء برئاسة أمين سر النادي، ورئيس جهاز 

الكرة الطائرة عالء الحلواجي.

وقــال عــاء الحلواجــي إن المعســكر 
نــادي  بضيافــة  ســيقام  التدريبــي 
كاظمــة الكويتــي، حيــث ســيخوض 
الفريــق  مــع  مواجهتيــن  الفريــق 
التدريبــات  ســتكون  فيمــا  الكويتــي 
والمباريــات جميعهــا على صالة نادي 
تدريبــه  علــى  الــذي يشــرف  كاظمــة 
المــدرب الصربــي “الكســندر” والــذي 
الوطنــي  المنتخــب  قيــادة  لــه  ســبق 

األول بعام 2006.
وأضاف الحلواجي لـ “الباد سبورت” 
إلــى  يهــدف  التدريبــي  المعســكر  أن 
رفــع جاهزيــة الفريــق لخــوض غمــار 
لــكأس  التمهيــدي  الــدور  منافســات 
الذهبــي  والمربــع  العهــد  ولــي  ســمو 
لمسابقة الدوري وتهيئة الاعبين من 
الناحيــة النفســية والبدنيــة وتوجيــه 
تركيزهــم نحــو المنافســات المحليــة 
للوصول إلى أعلى مراحل الجاهزية.

وذكــر أن الوفــد يتكون مــن 12 العًبا 
الفنــي  الجهازيــن  إلــى  باإلضافــة 
بفنــدق  البعثــة  وســتقيم  واإلداري 
أهميــة  مؤكــًدا  كونتيننتــال،  كويــت 
ومــا  الفنيــة،  الناحيــة  مــن  المعســكر 
مــن  الكويتــي  كاظمــة  نــادي  يمثلــه 
فــي  اللعبــة  مســتوى  علــى  مكانــة 
العبيــن  مــن  يضمــه  لمــا  الكويــت 
متميزيــن األمــر الذي ســيكون له بالغ 
األثر في تحقيق االســتفادة المرجوة 

من المعسكر التدريبي القصير.
العــب  أن  الحلواجــي  وأوضــح 
ســيتواجد  عبــدهللا  ميــرزا  االرتــكاز 
مــع الفريق خال المعســكر التدريبي 
حيــث أصبح الاعب يتماثل للشــفاء 
بشــكل تدريجــي وأن مشــاركته فــي 
المعســكر تعتبــر تمهيــًدا لدخولــه مــع 
الفريــق األجواء واســتعادة مســتواه 

بعد التوقف جراء اإلصابة.

طائرة األهلي تعسكر بالكويت



يحتضــن مقــر االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم عنــد 9 من مســاء يــوم األربعاء 
ــا، للمــدرب العالمــي البريطانــي  الموافــق 20 فبرايــر الجــاري، مؤتمــًرا صحافيًّ
آالن روســيل، وذلك على هامش زيارته البحرين لتقديم دورة تدريبية خالل 
الفتــرة مــن 23-21 فبرايــر الجــاري، وذلك بتنظيــم من قبل االتحــاد البحريني 

لكرة القدم، بالشراكة مع نادي الرفاع الشرقي الشريك األساسي.

وســيعقد المؤتمــر في قاعــة المؤتمرات 
بمقر االتحاد البحريني لكرة القدم.

يشــار إلى أن الدورة ســتخصص لفئات 
مختلفة هي: المدربون، فئة المحترفين 
فئــة  الوطنيــة،  لألنديــة  والمخصصــة 

الهــواة والتــي تبلــغ رســومها 50 دينــاًرا 
فقط.

المــدرب  هــو  روســيل  آالن  والمــدرب 
فــي  المتخصــص  العالــم  فــي  األول 
تدريــب المهاجمين، وكان ضمن الطاقم 

الفني للمنتخب اإلنجليزي في مونديال 
روســيا األخيــر 2018، كمــا أشــرف على 
تدريب العديد مــن مهاجمي البريمرليغ 

بطلب من مدربي األندية اإلنجليزية.

يتقــدم   القســم   الرياضــي   بصحيفــة  
 “البــاد”   بخالــص   العــزاء   والمواســاة  
نائــب  أمــان  الفقيــد علــي   إلــى عائلــة 
االتحــاد  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الرياضــي الســابق،   الذي   وافتــه   المنية  
 أمــس   الثاثاء،   ســائلين   المولــى   العلي  
 القدير   أن   يتغمد   الفقيد   بواسع   رحمته  
 ويســكنه   فســيح   جناتــه   ويلهــم   أهلــه  
 الصبــر   والســلوان.  إنــا   للــه   وإنــا   إليــه  

 راجعون . 

نــادي  مؤسســي  ويعــد   الفقيــد   أحــد 
االتحــاد، وشــغل مناصــب إدارية عدة 
“نــادي  للنــادي  القديــم  المســمى  منــذ 
عذاري” وحتى تأســيس نادي االتحاد 
عضــًوا  الفقيــد  كان  إذ   ،1978 بالعــام 
بمجلــس إدارة النــادي وشــغل منصب 
ومنصــب  الرياضــي  النشــاط  رئاســة 
المالــي،  وكانــت   لــه   بصمــات   األميــن 
 واضحــة   فــي   مجــال   العمــل   التطوعي  

 واإلداري. 

“البالد سبورت” يعّزي عائلة الفقيد علي أماناليوم مؤتمر صحافي للمدرب روسيل
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 آالن روسيل

الفقيد علي أمان

سبورتاتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أكد مدير المكتب اإلعالمي لســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة المنظمة العليا للنســخة الثانية لبطولة أقوى رجل بحريني 
أحمــد الشــيخ، أن اللجنــة المنظمــة العليــا تتطلــع لكتابة فصل جديد مــن النجاحات في النســخة الثانية لبطولة أقوى رجــل بحريني، والتي 
ســتقام تحت رعاية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللعــاب القــوى الرئيــس الفخــري لالتحــاد البحريني لذوي العزيمة تحت شــعار خلك وحش، خــالل الفترة 21 - 23 فبرايــر الجاري بالقرب من 
حلبــة البحريــن الدوليــة، والتــي وجه ســموه لتخصيص ريعها لدعم مرضى الســرطان، حيــث تأتي هذه البطولة ضمن مبادرات ســموه لدعم 

المجالين الرياضي واإلنساني.

العــام  الصحافــي  المؤتمــر  فــي  ذلــك  جــاء 
المركــز اإلعامــي  فــي  الــذي عقــد  للبطولــة، 
التابع لحلبــة البحرين الدولية، والذي تحدث 
فيه أحمد الشيخ ورئيس لجنة الحكام أحمد 
جمشــير والمدير التنفيذي للشؤون التجارية 
المهــدي،  شــريف  الدوليــة  البحريــن  بحلبــة 
العبــدهللا،  فــواز  المتميــز  اإلعامــي  وأداره 
وســائل  ممثلــي  مــن  عــدد  حضــور  وشــهد 
اإلعــام المحليــة وعــدد كبير من المشــاركين 

في البطولة.

 أبهى صورة

وفــي بدايــة المؤتمــر الصحافــي، نقــل أحمــد 
الشيخ للحضور تحيات سمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفة، وتمنيات ســموه للمشــاركين 
النســخة  منافســات  فــي  والنجــاح  التوفيــق 
الثانيــة مــن البطولــة، مؤكــدا أن دعــم ســموه 
تنفيــذ  فــي  ســاهم  العليــا  المنظمــة  للجنــة 
والتحضيــر  اإلعــداد  فــي  ســموه  توجيهــات 

المثالييــن لهذه النســخة مــن البطولة، مضيفا 
أن اللجنة أنهت االســتعدادات والموقع جاهز 
النطــاق منافســات هــذه النســخة، موضحــا 
أن اللجنــة تســعى في إبراز هــذه البطولة في 
أبهــى صــورة؛ مــن أجل تواصل هــذه البطولة 
نجاحها وتميزها، ما يخدم تطلعات وأهداف 
ســموه في تأكيــد قدرة مملكــة البحرين على 
تنظيم مختلف البطوالت بســواعد وكفاءات 

وطنية.

 جوائز مالية وسيارة للبطل

كمــا تــم اعتمــاد جوائــز ماليــة وجائــزة للبطل 
في هذه النسخة، وهي عبارة عن سيارة دفع 
رباعــي، مؤكــدا أن اللجنــة المنظمــة ســتقوم 
بتجهيز المشاركين بجميع المابس واألطقم 

الخاصة بهذه المشاركة.

اإلعالم شريك النجاح

وقال أحمد الشيخ “إن اإلعام شريك رئيس 

فــي تحقيــق النجاح المطلوب لهذه النســخة، 
مــن خــال تفاعــل مختلــف وســائل اإلعــام 
لتغطيــة  والمرئيــة  والمســموعة  المقــروءة 
أخبار وفعاليات هذه النسخة منذ التصفيات 
إلــى هــذه المرحلــة مــن  التأهيليــة ووصــوال 
المنافســات. ونشيد هنا بالتعاون المميز الذي 
علــي  برئاســة  اإلعــام  شــؤون  وزارة  أبدتــه 
الرميحي لتغطية مجريات هذه البطولة، من 
خــال ما ترجمتــه الجهود المميــزة والتفاعل 
برئاســة  الرياضيــة  البحريــن  لقنــاة  الكبيــر 
السيدة مريم عيسى بوكمال، من أجل إظهار 

هذه النسخة بصورة احترافية.

شرح نظام المنافسات

مــن جانبــه، قــدم رئيــس لجنــة الحــكام أحمد 
جمشــير شــرحا مفصا عن نظام المنافســات 
النهائيــة في األلعاب الرئيســية، وهي: مشــية 
الســقاي، رفــع التايــر، رفــع الســيارة، ســحب 
القرقــور وســحب الســيارة، من خــال فيديو 

مصــور يبيــن لوائــح وقوانيــن تلــك األلعــاب 
فــي جميــع األوزان المعتمدة، مؤكدا أن لجنة 
الحــكام ســوف تتواجــد يــوم غــد )الخميــس( 
خــال فتــرة التســجيل والــوزن؛ لإلجابــة عن 

االستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.

 الحلبة تدعم البطولة

مــن جهتــه، قــال المديــر التنفيــذي للشــؤون 
شــريف  الدوليــة  البحريــن  بحلبــة  التجاريــة 
المهــدي “بدايــة، نشــيد برعايــة ودعــم ســمو 
لجميــع  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
األلعاب الرياضيــة والرياضيين، وبالمبادرات 
ســبيل  فــي  ســموه،  يطلقهــا  التــي  الرائــدة 
والرياضــي،  الشــبابي  بالقطــاع  النهــوض 
كمــا نشــيد بالجهــود التــي يبذلهــا ســموه فــي 
الحــاالت  لدعــم  المبــادرات  تلــك  تخصيــص 
اإلنسانية، مما له األثر اإليجابي الواضح في 

دمــج تلــك الحــاالت المختلفــة فــي المجتمــع 
من خال الرياضة. وســعت الحلبة من خال 
توجيهــات الرئيــس التنفيــذي لحلبة البحرين 
الدولية الشــيخ ســلمان بن عيسى آل خليفة، 
لتســخير الجهــود كافة لدعم النســخة الثانية 
خــال  مــن  بحرينــي،  رجــل  أقــوى  لبطولــة 
حرصهــا للعمــل مع اللجنة المنظمــة العليا في 
ســبيل إبــراز هــذه البطولــة على الشــكل الذي 

يحقق لها النجاح”.

 تسخير الرياضة لخدمة اإلنسانية

أشــاد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن 
المؤيــد بالمبادرات الرائدة التي يقدمها ســمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والرامية إلى 
تعزيــز الجانب الرياضي في المملكة وإدخال 
المملكــة  شــباب  بيــن  الحقيقــي  التنافــس 
وحثهم على ممارســة الرياضة بشــكل يومي 

إضافــة إلى تســخير الحركــة الرياضية لدعم 
المبادرات اإلنسانية والخيرية في المملكة. 

  تحفيز المجتمع 
على ممارسة الرياضة

وقــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة “إن 
المتتبــع لمســيرة النســخة األولــى مــن بطولة 
أقــوى رجــل بحرينــي يــدرك تمامــا المتابعــة 
ســمو  قبــل  مــن  بهــا  حظيــت  التــي  الكبيــرة 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة للوصول إلى 
األهــداف التي وجــدت من أجلهــا في تحفيز 
المجتمــع علــى ممارســة الرياضــة خصوصــا 

الشباب”. 

تفاعل “الملعب” 

بشــكل  الرياضيــة  البحريــن  قنــاة  تفاعلــت 
مميــز مع اقتراب انطاق منافســات النســخة 
مــن  بحرينــي،  رجــل  أقــوى  لبطولــة  الثانيــة 
خال تسليطها الضوء على التحضيرات عبر 
تخصيصيهــا لحلقة كاملة من برنامج الملعب 
يــوم األحد الموافق الســابع عشــر من فبراير، 
والتي قدمها الزميل اإلعامي حازم الشــيخ، 
الفنيــة  اللجنــة  رئيــس  خالهــا  واســتضاف 
فــارس الكوهجــي ورئيــس لجنــة التجهيزات 
والترفيه علي البحارنة ورئيس وحدة مواقع 
التواصــل االجتماعي عضو اللجنة اإلعامية 

وليد المعاودة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

الشيخ يشيد بدعم خالد بن حمد ويؤكد الجهوزية

جانب من الحضور من المؤتمر الصحافي  أيمن المؤيد  سمو الشيخ خالد بن حمد

ــي 2” ــن ــري ــح ــل ب ــ ــوى رج ــ ــ ــي “أق ــن الــنــجــاحــات فـ ــل جـــديـــد مـ ــص تــســجــيــل ف

أعــرب ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة عن ســعادته وفخره بما حققه فريق 
البحريــن ميريــدا للدراجات الهوائية فــي بطولة طواف 
عمــان للدراجــات، مشــيًرا ســموه إلى أن اعتــاء الفريق 
منصــة التتويــج والحصــول علــى المركــز األول يؤكــد 

النجاح الكبير الذي يحققه الفريق.
وأكــد ســموه أنه شــعور رائــع أن يواصل فريــق البحرين 
ميريــدا حصــد اإلنجازات الرائعة في مختلف البطوالت 
الرياضيــة، وهــذه اإلنجــازات لــم تــأت مــن فــراغ وإنمــا 
هــي نتــاج للعمــل االحترافي مــن قبل األجهــزة اإلدارية 
والفنيــة والدراجيــن الذيــن أكــدوا ســامة اإلجــراءات 
المتخــذة؛ ليكون فريق البحريــن ميريدا رقًما صعًبا في 

رياضة الدراجات الهوائية.
بــن حمــد آل خليفــة أن  الشــيخ ناصــر  وأوضــح ســمو 
حصــول المتســابق ســوني كولبريلي علــى المركز األول 
في طواف عمان يؤكد أن الفريق يسير وفق النجاحات 
المتواصلــة والتي تعكس المكانــة المميزة التي يمتلكها 
الفريــق في المســابقات العالمية، مشــيدا ســموه بجهود 
الجهازيــن الفنــي واإلداري للفريــق وكافــة المتســابقين 
ومتمنًيــا لهــم التوفيــق والنجــاح الدائم في المســابقات 

القادمة. 
واســتطاع فريــق البحريــن ميريــدا للدراجــات الهوائيــة 
التألــق فــي بطولــة طــواف عمــان للدراجــات الهوائيــة، 
خاطًفــا فــوًزا مســتحًقا في الجولــة الرابعة مــن البطولة 

مع اعتاء متسابقه سوني كولبريلي منصة التتويج.
غريــغ  مــن  كل  علــى  يتفــوق  أن  كولبيرلــي  واســتطاع 
فــان أفيرميــت مــن فريــق “ســي ســي ســي” وكليمينــت 
فينتورينــي مــن فريق “اي جــي 2 آر ال مونديال” اللذين 
حــا في المركــز الثانــي والثالث على التوالــي؛ ليخطف 

انتصاره األول هذا الموسم له، وللفريق أيًضا. 

وامتــدت الجولــة الرابعــة علــى مســافة 125 كيلومتــًرا، 
وانطلقت من منتجع جبل الســيفة بوالية مســقط حتى 
مركــز عمان للمعارض والمؤتمرات بوالية بوشــر. وعلى 
الرغم من أن الجولة قصيرة إال أنها ســريعة وتنافســية. 
للدراجــات  ميريــدا  البحريــن  فريــق  متســابق  وأنهــى 

الهوائية السباق بزمن 3:17:09. 
وبعــد عبــوره خط النهاية، أعرب كولبريلي عن ســعادته 
بهــذا الفوز، مشــيًرا “اليــوم، وألول مرة، كان لدي شــعور 
جيــد هنــا”، موضًحا معاناته للتكيف مع الحرارة الشــرق 
أوســطية خال الجــوالت الثــاث االفتتاحيــة للبطولة. 

فــي  بالثقــة  شــعورا  يمنحنــا  االنتصــار  “هــذا  وأضــاف 
الجوالت المقبلة من الطواف، ويؤكد أنني في مســتوى 
جيد، ولكنني أســتطيع أيًضا أن أتحســن في الكثير من 
الجوانب األخرى. أريد أن أكون في قمة مســتواي قبل 

السباقات الكاسيكية المقبلة”. 
وتابع “أنا أطمح هذا العام ألن أعتلي الكثير من منصات 

التتويج. ال أريد فقط الفوز بالمراكز العشرة األولى”.
يذكــر أن طــواف عمــان 2019 انطلــق الســبت الماضــي 
في نســخته العاشــرة بعــد أن حقق نجاحــات كبيرة في 
الســنوات الماضيــة ونجــح فــي اســتقطاب أشــهر الفرق 

العالمية والمتسابقين في رياضة الدراجات الهوائية. 
وتنطلــق الجولــة الخامســة قبل األخيرة اليــوم األربعاء 
مــن الســوق القديــم بواليــة ســمائل ويبلــغ طولهــا 152 
كيلومتــرا وتنتهــي بالجبــل األخضــر بنيابــة بركــة الموز، 
وهي أقوى وأصعب مراحل الطواف؛ ألنها تشتمل على 
مرتفعــات. وســيختتم الطــواف فــي الجولــة السادســة 
غــًدا الخميس، التي ســتنطلق من الموج مســقط بوالية 
الســيب بطــول 135.5 كيلومتــر وتنتهــي فــي الشــارع 
البحــري بواليــة مســقط ويبلــغ إجمالــي طــول المراحــل 

928 كيلومترا.

سمو الشيخ ناصر بن حمد لقطة لفريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية

اللجنة اإلعالمية

كولبريلي يعتلي منصة التتويج بطواف عمان
ــن مــيــريــدا” لـــلـــدراجـــات الــهــوائــيــة ــري ــح ــب ــد يــشــيــد بــفــوز “ال ــم نــاصــر بـــن ح
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يســتعد فريق بابكو لرياضة الســيارات للمشاركة بقوة في سباق التحمل 12 
ســاعة للكارتنــغ الــذي ســيقام على مضمــار حلبة البحريــن الدوليــة للكارتنغ، 
والــذي ســينطلق مســاء يــوم الجمعــة المقبــل الموافــق 22 فبرايــر الجــاري، 

ويختتم صباح السبت التالي.

علــى  حــرص  قــد  الفريــق  وكان 
االســتعداد المبكر والجيد لمنافســات 
تكنيــك  يتطلــب  الــذي  الســباق  هــذا 
حــرص  فقــد  لــذا  عاليــة؛  ومهــارات 
ســباق  فــي  بالمشــاركة  الفريــق 
علــى  يقــف  كــي  األخيــر  الســبرنت 
مســتوى جهوزيتــه واســتعداده لهذه 
البطولــة التــي ينظر لهــا بأهمية بالغة 
إلى جانب التدريبات المنتظمة ضمن 

الجدول الذي وضعته ادارة الفريق.
بابكــو دعــم  متابعــة واهتمــام مســؤولي 
كبيــر للفريقمــن جانبــه أكــدت مديــرة 
الســيارات  لرياضــة  بابكــو  فريــق 
الســيدة لنا محمــد رمضان أن الفريق 
وقــت  فــي  للســباق  االســتعداد  بــدء 
مبكــر من أجل تحقيق أفضل النتائج 
ورفــع اســم الشــركة وســط مشــاركة 
واســعة ومنافســات قويــة وهو عادة 
مــا تشــهده ســباق التحمــل، لــذا فقــد 
حرصــت ادارة الفريق بدعم ومتابعة 
مســئولي شــركة نفط البحريــن بابكو 
المثاليــة  األجــواء  جميــع  بتهيئــة 
وتســخير جميــع اإلمكانــات مــن أجل 
وتوفيــر  الفريــق  مشــاركة  تســهيل 

جميع احتياجاته.
وأضافــت بأن متابعة واهتمام ودعم 
مســئولي شــركة نفط البحريــن بابكو 
بحــد ذاتها دافــع معنوي كبير ويخلق 
وحتــى  المتســابقين  لــدى  الحمــاس 
منتســبيه،  وجميــع  الفريــق  اداريــي 
اللمســات  وضــع  علــى  أوشــكنا  لقــد 

الفريــق  مشــاركة  لصــورة  األخيــرة 
فــي جميــع الفئــات، لدينــا متســابقين 
المهــارات  ويمتلكــون  خبــرة  ذي 
تؤهلهــم  التــي  واإلمكانــات  العاليــة 
كــي يكونــوا منافســين أقويــاء علــى 
المراكز األولى، نحن على ثقة بجميع 
متســابقينا ونتطلــع كي يكــون فريق 
بابكــو لرياضة الســيارات على منصة 
ســيكون  األســبوع  هــذا  التتويــج، 
لدينــا  للفريــق حيــث  أســبوع حافــل 
مشــاركة هامــة مع نجــوم الفريق في 
الجولــة الرابعة للــدراغ ريس، الجولة 
الرابعــة لســباق األوتوكــروس، ننتظر 
االنجــازات  مــن  عــدد  أكبــر  حصــد 
والعودة بالكؤوس للشــركة، ومتمنية 
المنافســات  فــي  التوفيــق  للجميــع 

القادمة.

مشوار الفريق في بطوالت 

التحمل للكارتنغ

ورغــم مشــاركة الفريــق األولــى فــي 
تمكــن  للكارتنــغ  التحمــل  ســباقات 
فريــق بابكــو لرياضــة الســيارات من 
الحضــور بقــوة فــي هــذه الســباقات 
بنجوميــه  الفريــق  تمكــن  حيــث 
المتســابقين فــي منافســات الجولــة 
ســاعات   3 التحمــل  لســباق  األولــى 
مــن تحقيــق المركز الثانــي على فئة 
لفئــة  الثانــي  المركــز  المحترفيــن، 
فــي  الثالــث  والمركــز  البحرينييــن 
الترتيب العام، وفي سباق التحمل 6 
ســاعات واصل فريــق بابكو لرياضة 
مشــاركاته  فــي  تألقــه  الســيارات 
التحمــل  ســباقات  فــي  األولــى 

للكارتنــغ وســيطر علــى وصافــة فئة 
المحترفيــن، المركــز الثاتــي في فئة 
موظفــي الشــركات والمركــز الثالــث 

لفئة البحرينيين.
ويمثل فريق بابكو لرياضة السيارات 
فــي ســباقات الكارتنــغ المتســابقين: 
الشــافعي،  فيصــل  العلــوي،  ناصــر 
أســامة البوفالســه، خالــد بوبشــيت، 
طالل بشــارة، محمــد جالل، عبدهللا 
خليفــة  محمــود،  عيســى  الــذوادي، 
الزيانــي، عبدالعزيز البوفالح، محمد 
العوضــي،  عبدالرحمــن  حبيشــي، 
سعود الشريدي، أنس سلمان، محمد 
البحارنــة باإلضافــة لعــدد كبيــر مــن 

األطقم الفنية و الميكانيكية.

فريق بابكو يشيد بدور سلمان 

بن عيسى وتعاون الحلبة الدائم

وجهــت إدارة فريــق بابكــو وجميــع 
الفنيــة  والطواقــم  المتســابقين 
واالدارية جزيل شــكرهم وامتنانهم 
موطــن  الدوليــة  البحريــن  لحلبــة 
الشــرق  فــي  الســيارات  رياضــة 
الرئيــس  رأســها  وعلــى  األوســط، 
ســلمان  الشــيخ  بالحلبــة  التنفيــذي 
بــن عيســى آل خليفــة علــى كل مــا 

تقدمــه الحلبــة ومنتســبوها للفريــق 
محــدود  ال  ودعــم  تســهيالت  مــن 
مــن  اإلمكانــات؛  جميــع  وتســخير 
أجــل إنجــاح الســباقات والفعاليــات 
إدارة  أكــدت  حيــث  المختلفــة، 
فريــق بابكــو أن التعاون والتنســيق 
المســتمر بيــن الفريــق والحلبــة ذلل 
وســهل  الصعوبــات  مــن  العديــد 
أن  ناهيــك  الفريــق،  مشــاركات 
الشــراكة اإلســتراتيجية بين شــركة 
والحلبــة  بابكــو  البحريــن  نفــط 
الدوليــة فــي العديــد مــن المجــاالت 
فــي عالــم رياضــة الســيارات حقــق 
ومازال يحقق العديد من النجاحات 
الميكانيكيــة  بالرياضــة  واالرتقــاء 

بالمملكة.

 سلمان بن عيسى 
فريق بابكو لرياضة السيارات على منصة التتويج في أحد إنجازاته

“بابكو” يعلن جهوزيته لسباق التحمل للكارتنغ
ــفــريــق ال لــمــشــاركــات  مـــوســـم  أول  ــي  فـ ــقــب  ــل ل يــتــطــلــعــون  ــون  ــق ــاب ــس ــت ــم ال

اللجنة اإلعالمية

أعرب سلطان الغانم رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال عن اعتزازه الكبير بتشريف عاهل البالد 
جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لحفل “ميثاق من ذهب”، والذي يأتي بمناسبة الذكرى الثامنة 
عشــرة للتصويــت علــى ميثاق العمــل الوطني، إضافة إلى تكريم جاللته ألبنــاء وبنات البحرين ممن 
حققــوا إنجــازات مشــرفة باســم المملكــة ورفعــوا رايتهــا عاليــا فــي مختلــف المحافل، منوهــا بدعم 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهــد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
واهتمــام ســموهما بدعــم الحركــة الشــبابية والرياضيــة والدعــم الكبير مــن قائد الشــباب والرياضة 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأكــد الغانــم أن هــذه المناســبة الوطنيــة العزيــزة 
علــى قلــوب الجميــع “ميثــاق العمــل الوطنــي إنما 
بنــاء  الملــك فــي  الثاقبــة لجاللــة  تشــكل الرؤيــة 
المملكــة الحديثــة والمتطــورة، وهــو بمثابــة نقلــة 
نوعيــة متميــزة فتــح مــن خاللهــا مرحلــة جديدة 
ومتطــورة مــن الحيــاة أمــام جميــع البحرينييــن، 
حيــث راهــن جاللــة الملــك منــذ بدايــة مشــروعه 

اإلصالحــي فــي العــام 2001، والــذي كان الميثاق 
أساســا لــه علــى الوعــي الوطنــي لشــعب البحرين 
أن  كمــا  والتنميــة،  اإلصــالح  بثوابــت  وتمســكه 
شعب البحرين فوض جاللة الملك تفويضا كامال؛ 
للمضــي قدمــا في مســيرة التنمية وإرســاء األمن 
والعدالــة، وتعتبــر هــذه المناســبة الوطنية صورة 
من صور التالحم الراســخة بيــن القيادة الحكيمة 

والشعب الوفي.
وأوضح الغانم أن اإلنجازات التي تحققت لمملكة 
البحرين الحبيبة في عام الذهب فقط هي تعكس 
وتترجــم تلــك التوجهــات والصورة التــي ترجمها 
أبناء الشعب؛ من أجل رفعة البحرين وعلمها عاليا 
فــي مختلــف المجــاالت وانعكاس واضــح للقيادة 

المحنكــة لســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
سعي سموه الدائم لتهيئة البيئة المثالية لتحقيق 
اإلنجــازات المشــرفة، وجــاء تأكيــد ذلــك تحقيــق 
سموه شخصيا للمركز األول ببطولة العالم للرجل 
الحديــدي، مؤكــدا أنــه يقف مع إخوانــه وأخواته، 

وأنه واحد من هؤالء األبطال.

لرفــع  البحرينــي  االتحــاد  أن  إلــى  الغانــم  وأشــار 
األثقال يتشــرف بأن يكون في مقدمة االتحادات 
الرياضيــة التــي جمعــت أكبر عدد مــن الميداليات 
أبطالــه  خــالل  مــن  الذهــب  عــام  فــي  الملونــة 
وبطالتــه، ونعاهــد جاللتــه والقيادة الرشــيدة بأن 
نســتمر فــي طريقنــا نحو التميــز وتحقيــق المزيد 
مــن اإلنجازات والمكتســبات في ظل قيادة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة لقطاع الشــباب 

والرياضة.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

اتحاد رفع األثقال يفتخر بالتكريم الملكي

سلطان الغانم يتوسط رياضيي اتحاد رفع األثقال المكرمين

مدرب سلة االتحاد: جهود الالعبين أهلتنا لدور الثمانية
بلوغنـــا نصـــف نهائـــي كأس خليفـــة بـــن ســـلمان ســـيثري المنافســـة

أرجــع مــدرب الفريــق األول لكــرة الســلة بنــادي االتحاد الصربــي ديجان توميــك، تأهل 
فريقه إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس خليفة بن سلمان إثر فوزه يوم أمس األول 

على حساب سترة، إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الالعبون.

وقال توميك لـ “البالد سبورت” إن المباراة 
جاءت صعبة وقوية على فريقه كما توقع 
لها ذلك؛ بســبب رغبة الفريقين في البحث 

عن فرص التقدم.
بــدأ  فريقــه  أن  االتحــاد  مــدرب  وأوضــح 
المبــاراة بشــكل جيــد للغايــة بعــد أن أخــذ 
األسبقية بالتقدم 9/0 مطلع اللقاء، قبل أن 
يقدم أداء واحدا يعد األســوأ هذا الموسم، 
21 متتاليــة  بتســجيل  للخصــم  مــا ســمح 
مقابل وال نقطة للبنفســج حتى نهاية الربع 

األول.
الــذي  الجيــد  الشــيء  “إن  وأضــاف قائــال: 
شــخصية  أظهرنــا  أننــا  ذلــك  بعــد  حــدث 

الفريــق، والتــي مــن خاللهــا حققنــا عــودة 
موفقــة اســتطعنا مــن خاللهــا فــي التقــدم 
بفــارق 3 نقاط 31/28 فــي الدقيقة الثامنة 

من الربع الثاني”.
وتابــع “ما حدث بعد ذلــك أننا تراجعنا مرة 
والتفــوق  األفضليــة  ســترة  ليأخــذ  أخــرى 

بفارق 4 نقاط مع نهاية الشوط األول”.
الثانــي  الشــوط  “وفــي  بالقــول  وأردف 
قدمنــا أداء حســنا ووجدنــا الطريــق نحــو 
الفــوز، حيث اســتطعت من إيجاد التوليفة 
الذيــن  العبيــن   5 مــن  المكونــة  المناســبة 
فــي  جيــدا  أداء  يقدمــو  أن  اســتطاعوا 
الملعــب، ثــم احتفظنــا برتم اللقــاء وحققنا 

المباريــات  أهــم  مــن  واحــدة  فــي  الفــوز 
بالنسبة لنا”.

وقــال توميك: “نحن نمتلك األفضلية على 
الــورق للوصول إلى المربع الذهبي، ســنرى 

إلى أي مدى يمكننا الذهاب، وإذا ما نجحنا 
فــي بلــوغ الــدور نصــف النهائــي، فــإن ذلك 
ســيثري المنافســة. نحــن اآلن نركــز علــى 

المباراة المقبلة فقط”.

مدرب االتحاد توميك
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

نيابة عن رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، توج نائب رئيس االتحاد للشؤون 
اإلدارية والمالية علي البوعينين، فريق المحرق، بطال لدوري 
الناشــئين لكــرة القدم للموســم الرياضــي 2019-2018، وذلك 
بحضور عضو مجلس إدارة االتحاد ورئيس لجنة المسابقات 
عبدالرضا حقيقي واألمين العام لالتحاد إبراهيم البوعينين.

جاء ذلك في اليوم الختامي لدوري الناشــئين، اإلثنين 18 فبراير 
الجــاري، وذلك على المالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني 

لكرة القدم.
وتســلم العبو المحرق درع دوري الناشــئين والميداليات الذهبية، 
فيما حصل فريق المنامة على المركز الثاني )الميداليات الفضية(، 

وفريق الشباب على المركز الثالث )الميداليات البرونزية(.
وكانت نتائج الجولة 19 واألخيرة مندوري الناشــئين أسفرت عن 
اآلتــي: فــوز النجمة علــى البحرين )0-10(، األهلي على البســيتين 
)2-3(، المحرق على مدينة عيسى )1-3(، المنامة على االتحاد )-3
1(، الرفــاع الشــرقي علــى االتفاق )0-4(، قاللي علــى الحالة )2-0(، 
الشــباب على الحد )1-3(، المالكية  على ســترة )1-2(، الرفاع على 

التضامن )8-0(.

المحرق بطال لناشئي كرة القدم

الغانم: نعاهد جاللة 
الملك بمواصلة 

طريق العطاء 
ومشوار اإلنجازات

محمد الدرازي



عقد يوم أمس في مقر اتحاد الكرة، المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة النهائية لكأس جاللة 
الملــك لكــرة القــدم للموســم 2019-2018، والــذي ســيجمع فريقــي الرفــاع والحــد يــوم 21 فبراير 
الجاري. وحضر المؤتمر من جانب الرفاع: مدرب الفريق علي عاشــور والالعب راشــد الحوطي، 

ومن جانب الحد:مساعد مدرب الفريق موسى مبارك والالعب عبدالوهاب المالود.

وقــال مســاعد مــدرب الحــد موســى مبــارك إن 
الجميــع يتشــرف بالوصول إلى النهائي للســام 
على جالة الملك، مشيرا إلى أن المباراة مهمة، 

وأن الحد رقم صعب
الســنوات  خــال  البحرينيــة  الماعــب  فــي 

الماضية.
وأوضــح مبــارك أن المنافســة علــى اللقــب حــق 
إغــاق  أن  إلــى  مشــيرا  للطرفيــن،  مشــروع 
التدريبات هو حق مشــروع للطرفين، مبينا  أن 
اإلعــام تواجــد في الحصــص التدريبيــة لنادي 

الحد خال األيام الماضية.
الفريــق  وأن  جماهيريــة،  المبــاراة  أن  وبيــن 
األكثر جاهزية ســيكون األقرب لحســم النتيجة 

لصالحه.
وحــول رؤيتــه لتعييــن طاقــم تحكيــم محلــي 
التحكيــم  أن  مبــارك  موســى  ذكــر  أجنبــي،  أو 
البحرينــي مميــز ووصــل لمكانــة مرموقــة علــى 
بالحكــم  الثقــة  مؤكــدا  المســتويات،  جميــع 

البحرينيــة، مشــيرا إلــى أن األخطــاء إن حدثت 
فالحكم يعد جزءا من اللعبة.

بــدوره، قال العب الحد عبدالوهــاب المالود إن 
الوصــول للمبــاراة النهائيــة يعــد فرصــة مثاليــة 
للتتويــج مــرة أخــرى بلقــب البطولــة، مؤكدا أن 
الحــد يطمــح دائمــا للتتويــج والمنافســة علــى 

البطوالت.
وذكــر المالــود أن الفريــق لــم يقدمــى المســتوى 
المأمــول خــال بدايــة الموســم، لكنــه تمكن من 
الوصول إلى نهائي كأس الملك، مشــيرا إلى أن 
الاعبيــن يعطــون المبــاراة أهميــة كبــرى ولدينا 
العديــد مــن الاعبيــن الذيــن ســبق لهــم اللعــب 
تحت هذه الضغوطات وعاشــوا فرحة التتويج 

أيضا.
من جهته، قال مدرب فريق الرفاع علي عاشور 
إن الوصول إلى نهائي كأس الملك هو تشــريف 
لنــادي الرفــاع، معربــا عــن فخــره للســام علــى 

جالة الملك.

وأوضــح عاشــور أن الرفــاع حقــق أحــد أهدافه 
التــي تــم وضعهــا بداية الموســم عبر المنافســة 

بقوة على بطولة كأس الملك.
وذكــر أن الفريــق ســيقدم أفضــل مــا لديــه فــي 
ســبيل نيــل اللقــب الغالــي، مشــيرا إلــى وجــود 
الطمــوح للتتويــج باللقــب بعد غياب 9 ســنوات 

عن خزينة نادي الرفاع.
وبيــن عاشــور أن إغــاق الحصــص التدريبيــة 
لعــدة أســباب مــن ضمنهــا  حــق مشــروع جــاء 
عــن  الاعبيــن  وإبعــاد  التكتيكيــة  التطبيقــات 

اإلعــام والجمهــور؛ لوضــع كامــل تركيزهــم في 
فــي  المبــاراة، مؤكــدا عــدم وجــود ضغوطــات 
كــرة القــدم، وإنمــا هــي لعبــة لاســتمتاع داخــل 

المستطيل األخضر.
وذكــر أمنيتــه بتقديــم الفريقيــن مباراة تشــرف 

كرة القدم البحرينية في قمة استثنائية.
7 أشــهر  وأكــد أن الرفــاع فريــق جديــد عمــره 
ولديــه مســاحة كبيــرة للتطويــر، مشــيرا إلى أن 
الفريــق األجهــز ســيظفر بالمبــاراة، مبينــا وجود 

مفاجآت في الملعب لفريق الحد.

وحول مدرب الحد ســلمان شريدة، ذكر عاشور 
أن شــريدة أســتاذه وأشــرف علــى تدريبــاه عام 

2001 في منتخب الشباب.
العــام  النهائــي  عــن  االختــاف  يخــص  وفيمــا 
الماضــي حينمــا كان مدربا للنجمة، بين عاشــور 

أنه قضى 3 مواسم من أجمل
أيــام حياته التدريبية في نــادي النجمة، مؤكدا 

أن النجمة كيان كبير يكن له االحترام.
وقــال إن شــعارنا فــي نــادي النجمــة كان فريــق 
الرفــاع  مــع  الموســم  وهــذا  الواحــدة،  العائلــة 

أنــه  مبينــا  أيضــا،  الواحــدة  العائلــة  فريــق  هــو 
يــرى الحمــاس والعزيمــة فــي وجــوه الاعبيــن، 
الرفــاع  للقتــال مــن أجــل شــعار  واســتعدادهم 

وتحقيق الفوز.
إلــى ذلــك، أكــد العب الرفاع راشــد الحوطي أن 

السماوي يدخل كل مباراة كلقاء نهائي.
وأوضــح الحوطي أن الرفاع يطمح للعودة إلى 
منصة التتويج عبر الحصول على كأس الملك.

علــى  أنهــا  خاصــة  مهمــة،  المبــاراة  أن  وذكــر 
لقــب البطولــة األغلــى، مشــيرا إلــى أن الاعبين 
سيقدموا كل ما لديهم في سبيل تحقيق الفوز.

وبيــن أن الجميــع تعاهد من أجل تحقيق الفوز، 
مؤكــدا أن الاعبين متعوديــن على الضغوطات 
المســتطيل  داخــل  لديهــم  مــا  كل  وســيقدموا 

األخضر.

الحوطي والمالود يرفعان الكأسمن المؤتمر الصحافي

عاشور: لدينا مفاجأة... مبارك: األجهز سيحسم اللقب
ــدم ــقـ ــرة الـ ــ ــك ــ ــك ل ــلـ ــمـ ــي كـــــأس الـ ــائـ ــهـ ــل نـ ــبـ ــي قـ ــافـ ــحـ ــصـ بـــالـــمـــؤتـــمـــر الـ

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

يحتفــي النــادي األهلــي مســاء اليــوم األربعــاء بالعبــي الفئــات الســنية لكــرة 
القدم )الشباب، الناشئين، األشبال( وذلك بقاعة برستيج بمقر النادي بمنطقة 

الماحوز الساعة 6:30 مساء تقديًرا لما قدمه الالعبون من عطاء متميز.

النــادي  إدارة  مجلــس  عضــو  وقــال   
األهلــي، رئيــس جهــاز الفئــات الســنية 
كافــة  أكمــل  النــادي  إن  زليــخ  نــادر 
الترتيبات الازمــة إلقامة الحفل بمقر 
النادي، مشــيًرا إلــى أن التكريم يهدف 
الســنية  الفئــات  العبــي  تشــجيع  إلــى 
علــى التميز والعطاء بعد المســتويات 
قدموهــا  التــي  المتطــورة  والنتائــج 
الموســم  خــال  الــكأس  بمســابقة 

الجاري.
“لقــد حرصنــا علــى تنظيــم   وأضــاف 
الحفــل قبــل نهايــة الموســم الرياضــي 
بهــدف جمــع كافــة الاعبيــن وضمــان 
تواجدهم خــال هذه الفترة، والهدف 

العطــاء  علــى  تشــجيعهم  هــو  اآلخــر 
والتميــز بصــورة افضل في مســابقات 

الكأس..”.
وأوضح زليخ أن إدارة النادي برئاســة 
خالد كانو مشكورة وافقت على إقامة 
هــذا الحفــل إيماًنــا منهــا بأهميــة مثــل 
هذا التكريم في تحفيز الاعبين على 
وتمثيــل  المســتويات  افضــل  تقديــم 
النادي بأفضل صورة، خصوًصا وأنهم 
الموســم  خــال  جيــد  بشــكل  ظهــروا 

الحالي.
وذكر أن الحفل سيشــهد حضور نخبة 
مــن أبرز نجوم النادي األهلي القدامى 
مــع أعضاء مجلس اإلدارة وســيتخلل 

الحفــل مجموعة من الهدايا البســيطة 
ــا أن ينــال الحفــل  والســحوبات، ممنيًّ
وأن  والاعبيــن  الحضــور  إعجــاب 
يشــكل تقديًرا ولو بســيًطا لمــا قدموه 

من مجهودات بارزة.

يغــادر اليــوم األربعــاء عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة محمد 
الفــردان متوجهــا إلــى تونس؛ ليمثل االتحاد فــي اجتماع الجمعيــة العمومية لالتحاد 
العربــي للكــرة الطائــرة، والذي ســيعقد يــوم األحد المقبــل 24 فبراير الجاري برئاســة 
رئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة، وذلك على هامــش بطولة 

األندية العربية الـ 37 للرجال، والتي تحتضنها تونس حتى 23 من الشهر ذاته.

كلمــة  علــى  األعمــال  جــدول  ويتضمــن 
لرئيــس االتحــاد العربــي، وتشــكيل لجنــة 
والتصديــق  االجتمــاع  محضــر  صياغــة 
على المحضر الســابق العادي واالنتخابي، 
والــذي عقــد بمملكة البحريــن، ثم اإلطاع 
علــى بيان متابعة تنفيــذ قرارات الجمعية 
المالــي  التقريريــن  وعــرض  العموميــة 

واإلداري.
كمــا يتضمــن الجــدول دراســة المقترحات 
االتحــادات  مــن  المقدمــة  والتوصيــات 
ودراســة  التنفيذيــة  واللجنــة  العربيــة 
واعتمــاد النظــام األساســي واعتماد خطة 
العمــل المقبلــة ودراســة واعتماد مشــروع 

واالطــاع  القادميــن  للعاميــن  الميزانيــة 
علــى توصيــات مؤتمر االتحــادات العربية 
الرياضيــة، والــذي عقــد بدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة من 6 لغاية 10 ديســمبر 
انعقــاد  وزمــان  مــكان  وتحديــد   ،2018
اجتماع الجمعيــة العمومية القادم، والذي 
لجنــة  انتخــاب  يتــم  ســوق  خالــه  مــن 
تنفيذيــة جديدة، وأخيرا ختــام االجتماع 

بكلمة رئيس االتحاد العربي.
وبهــذه المناســبة، أكــد محمد الفــردان بأن 
المشاركة تأتي انطاقا من حرص االتحاد 
وبرامــج  أنشــطة  دعــم  علــى  البحرينــي 
االتحــاد العربــي الرامية إلــى تعزيز العمل 

العربــي المشــترك فــي المجــال الرياضــي، 
الطائــرة  الكــرة  مســتوى  علــى  وتحديــدا 
والمســاهمة الفاعلــة فــي بلــورة عــدد مــن 
القــرارات والتوصيــات الهامــة التــي تعنى 

بتطوير اللعبة في الوطن العربي.

محمد الفرداننادر زليخ

المساهمة الفاعلة في بلورة عدد من القرارات والتوصياتبــــحــــضــــور نـــــجـــــوم الـــــــنـــــــادي الــــقــــدامــــى
الفردان يمثل اتحاد الطائرة في عمومية العربياألهلي يحتفي بفرق الفئات السنية اليوم
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المسلم: ثقتنا كبيرة بالجنرال شريدة وبالعبينا األبطال
رعاية وحضور جاللة الملك فخر لنا ولجميع الرياضيين
هنأ رئيس نادي الحد الرياضي أحمد المسلم وصول الفريقين الحد والرفاع إلى المباراة الختامية على كأس جاللة الملك، معتبرا وصول الفريقين 

والتشرف بالسالم ومصافحة سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو شرف كبير لكل إداري والعبي أندية البحرين.

وأشــار المســلم إلــى أن اســتعداد فريقــه لهــذه 
المناســبة الغاليــة علــى قلوبنا بدأت منــذ انتهاء 
نصــف  الــدور  فــي  الحالــة  نــادي  مــع  مباراتنــا 
النهائــي، حيــث وضــع الجهــازان الفنــي بقيــادة 
الكابتن القدير ســلمان شريدة، والجهاز اإلداري 
أســامة  بالفريــق  الكــرة  جهــاز  رئيــس  برئاســة 
نوعيــة  حيــث  مــن  خاصــا  برنامجــا  المالكــي 

التدريبات الخاصة لمثل هذه المناسبات.
أوضــح  للجماهيــر،  التحفيــزي  الجانــب  وعــن 
المســلم بــأن مجلــس اإلدارة شــكل لجــان عمــل 
الحــد  لزيــارة مجالــس مدينــة  تــم تخصيصهــا 
والجمعيــات األهلية؛ من أجل تحشــيد وتحفيز 
الجماهيــر لحضــور ومــؤازرة الفريق فــي نهائي 
أغلــى الكؤوس، حيــث تم تخصيص 4 حافات 

لنقــل الجماهيــر إلــى اســتاد البحريــن الوطنــي، 
ومــن الممكــن زيــادة عــدد الحافــات فــي حــال 
زيــادة الجماهير الراغبــة؛ للوقوف خلف الفريق 
علــى  المســلم  وأثنــى  الحاســمة.  مباراتــه  فــي 
نــادي  مشــجعي  لجنــة  مــن  المبذولــة  الجهــود 
الحــد، والتــي قامــت بجهــود جبــارة مــن خــال 
اســتخدامها لوســائل التواصــل االجتماعــي في 
نشــر الفيديوهــات والصــور التحفيزيــة، وهــذا 

ليس بغريب على شباب مدينة الحد العريقة.
وعــن مســألة التحكيــم، والتــي غالبــا مــا يكــون 
فيه فريق الحد الضحية، أكد المسلم أن الحكم 
البحرينــي أثبــت وعلــى جميع المســتويات بأنه 
مــن أفضــل حــكام القــارة اآلســيوية، وهــذا مــا 
يشــهد به كثير من المســؤولين عن الرياضة في 

آســيا وفــي مختلــف المحافــل الرياضيــة، ولكن 
هنــاك بعــض الحــكام )وأكررهــا بعــض الحــكام( 
الذين يتاثرون تأثيرا ســلبيا إما باسم النادي أو 
بجماهيــره أو حتــى فــي بعض األحيان بأشــياء 
أخــرى غيــر معلومــة، ممــا يدفع الحكــم لرتكاب 
أخطــاء قــد تؤثــر علــى نتائــج الفــرق ومــن ثــم 

ضياع مجهود موسم كامل.
وأوضــح المســلم بأنــه مــع فكــرة إقامة معســكر 
أمــا  كثيــرة.  مــن فوائــد  لــه  لمــا  للفريــق  مغلــق 
نحــن فــي نــادي الحد، فلــم نفرض علــى الفريق 
الجهازيــن  موافقــة  بعــد  إال  الحالــي  المعســكر 

الفني واإلداري.
وحــول قــوة واســتعداد فريــق الرفــاع المرصــع 
بنجــوم المنتخــب، قــال المســلم نحــن نحتــرم 

القــادرة  العناصــر  يمتلــك  الــذي  الرفــاع  فريــق 
مايؤكــده  وهــذا  بالملعــب،  الفــارق  صنــع  علــى 
عــن  ناهيــك  حمــد،  بــن  ناصــر  دوري  تصــدره 
تقديمه مســتويات فنية رفيعة. أما عن فريقنا، 
فأنــه يمتلــك ثاثــة أســلحة أولهــا تمتــع الفريــق 
بالحماســة واإلصــرار بالمبــاراة، وأيضــا يمتلــك 
فريق الحد ســاح الخبرة الفنية في إدارة هذه 
الكابتــن  المباريــات فــي شــخص  النوعيــة مــن 
التعريــف  عــن  الغنــي  شــريدة،  ســلمان  القديــر 

صاحــب بطوالت مــع أغلب األنديــة البحرينية. 
أمــا ســاحنا األخيــر، فهــو جمهورنــا الحــداوي 
الوفــي الذي ال يحتاج دعــوة. أمنياتنا أن يكون 
مــدرج يســار المنصــة الرئيســة يغطــي باللــون 

األزرق وبالكثافة الجماهيرية.

لجميــع  رســالة  المســلم  بعــث  الختــام  وقبــل 
األطــراف المعنيــة فــي اللقــاء ســواء الفريقيــن 
أو الحــكام أو الجمهــور بــأن تتكاتــف الجهــود؛ 
إلنجــاح هــذا العــرس الرياضي في صــورة تليق 

براعي نهضتنا الرياضية جالة الملك.

نادي الحد الرياضي - المركز اإلعالمي

لقاء الحد والحالة في نصف نهائي كأس جاللة الملك

أحمد المسلم

حسن علي

أحمد مهدي

العبو الرفاع 
والحد جاهزون 

للمباراة الختامية

صورة جماعية للمتحدثين في المؤتمر مع مديره محمد عبدالغفار



األهلي يذيق النجمة الخسارة األولى
أذاق فريــق األهلــي غريمــه التقليــدي النجمة الخســارة األولى فــي دوري اليد إثر تغلبه يوم أمــس بنتيجة )24/30( 

لحساب الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى.

وكان الشــوط األول قــد انتهى بتقدم 
 ،)10/14( أهــداف   4 بفــارق  األصفــر 
وبذلك اعتلى األهلي صدارة الترتيب 
برصيــد 25 نقطــة فيما النجمة أصبح 
رصيــده 25 نقطــة أيًضــا فــي المركــز 

الثاني وباربار بالرصيد نفسه ثالًثا.
وفــي المبــاراة األولــى، حقق الشــباب 
ســماهيج  نظيــره  علــى  ثميًنــا  فــوًزا 
بنتيجة )28/34( بعدما انتهى الشوط 
األول لصالحــه أيًضا )14/15(، وبذلك 
ارتقــى الماروني للمركــز الرابع مؤقًتا 

وأبقــى حظوظــه  نقطــة   20 برصيــد 
قائمــة في نيل البطاقــة الرابعة، فيما 

أصبح رصيد سماهيج 13 نقطة.

مباريات اليوم

اليــوم  الجولــة  منافســات  تختتــم 
فــي  يلتقــي  بمباراتيــن،  األربعــاء 
األولــى الديــر )18 نقطــة( مــع االتحاد 
)14 نقطــة( فــي الســاعة 5:30 وتليها 
مــع  نقــاط(   10( االتفــاق  مبــاراة 
التضامــن )10 نقــاط( عند الســاعة 7. 

ويأمــل الديــر فــي تحقيــق االنتصــار 
كــون النقــاط الثــاث هي ما سيشــفع 
لــه لإلبقــاء علــى حظوظــه فــي دائرة 
المنافســة للمربــع الذهبــي، وبخــاف 
ذلــك ســيصعب األمــور عليــه بصورة 
كبيــرة، أمــا االتحــاد يأمــل أن يظهــر 
بنتيجــة  ويخــرج  جيــدة  بصــورة 
مرضيــة. وفــي المبــاراة األخــرى فإن 
االتفــاق والتضامــن يســعيان لتأديــة 
الواجــب فــي ظــل تخلفهمــا بالمراكــز 

المتأخرة.

لقاء الشباب وسماهيج

اللجنة اإلعالمية

عقد يوم امس االجتماع األول لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية البحرينية 
برئاســة الشــيخ محمد بن دعيج آل خليفة، حيث بدأ االجتماع بالترحيب 
علــى  بهــم وشــكرهم  والتعريــف  البحرينيــة  البارالمبيــة  اللجنــة  بأعضــاء 
الحضــور وهــم الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة ونعمــان الحســن واحمد 
العريفــي وراشــد احمد وصالح ســلطان وعبدالرحمن احمــد وخالد الصقر 
وغانم الســند وإبراهيم ســيادي والشــيخة حصة بنت علي آل خليفة ومي 

الحاج وجميلة محمود علي.

كما تقدم محمد بن دعيج بالشــكر والعرفان لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى الثقــة التــي أولها له 
وألعضــاء مجلــس اإلدارة حيــث انهــا بمثابــة شــهادة فخــر ســوف تجعلهــم 
يعملــون بمزيــد من اإلخاص والتفاني وتدفعهم لبذل المزيد من الجهود في 
ســبيل تطويــر الحركــة الرياضيــة واالرتقاء بهــا. وتطرقوا فــي االجتماع الى 
عدة نقاط وهي تعريف أعضاء مجلس اإلدارة بالحركة الرياضية البارالمبية 
مــن حيث التأســيس وااللعــاب والرياضات واللجــان التابعة لهــا ودور اللجنة 
البارالمبيــة البحرينيــة وأهدافها والرؤى والتطلعات التــي تهدف اليها اللجنة 

البارالمبية البحرينية لارتقاء برياضة ذوي اإلعاقة وحصد اإلنجازات. 
وتــم عــرض التصــور األول للهيــكل التنظيمــي للجنــة البارالمبيــة البحرينيــة. 
حيــث ســيتم اختيــار امين عام للجنة بعــد اعتماد ميزانية اللجنــة البارالمبية 

البحرينة.
وفي االجتماع تم تعيين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كنائب رئيس للجنة 

البارالمبية البحرينية بموافقة جميع األعضاء.

االجتماع األول للجنة البارالمبية البحرينية

sports@albiladpress.com

األربعاء
20 فبراير 2019 
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حسن علي

علي مجيد

مفاوضات جادة 
Û  أشــارت صحيفــة صــن االنجليزيــة إلــى أن ولي

العهد السعودي صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
ســلمان آل ســعود حفظــه هللا يدخــل هذه األيــام في مفاوضات جادة مــع عائلة جيلرز المالكة لنادي مانشســتر 

يونايتد من أجل شراء النادي وتحويل ملكيته إلى سموه بدًءا من الموسم المقبل.
Û  الصــن ســبورت ذكــرت أن العــرض الســعودي المقــدم لشــراء المانيو يبلــغ 3.8 مليــار جنية اســترليني وهو مبلغ

يسيل له اللعاب ومن الصعب أن ترفضه عائلة جيلرز.
Û  ســمو ولي العهد الســعودي منذ توليه المســؤولية الجديدة حقق نجاحات منقطعة النظير واســتطاع أن ينقل

بحكمتــه ونظرتــه الثاقبــة المملكة العربية الســعودية الشــقيقة خطوة كبيرة لألمام علــى صعيد كل المجاالت 
ســواء أكانــت سياســية أم اقتصاديــة أم اجتماعيــة. لذلك من البديهي أن يفرض ســموه بصمــة واضحة على 
الصعيــد الرياضــي كذلــك، وأن يتمكــن مــن إعادة المانيو للواجهة من جديد ويســير على خطى ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان مالــك نادي مانشســتر ســيتي والذي تمّكــن بحنكته مــن وضع الســيتيزن بين كبار 

األندية في انجلترا وفي أوروبا.

  الوجهة القادمة
Û  قــّررت إدارة نــادي انتــر ميــان االيطالي ســحب شــارة القائد مــن النجــم األرجنتيني ماورو ايكاردي بســبب

بعــض التصرفــات غيــر المســؤولة التــي قــام بهــا مؤخــًرا خصوًصا بعــد رفضه الســفر مــع الفريق إلى النمســا 
استعداًدا لخوض لقاء مهم في بطولة اليوربا ليغ.

Û  بحســب التوقعات فإن ســبب ســحب الشــارة من ايكاردي يعود إلى رغبة الاعب في مغادرة النادي الموسم
القادم، وذلك لعدم توصله إلى اتفاق مع اإلدارة لتجديد العقد.

Û  الوجهة األقرب إليكاردي ستكون حائرة بين فريقين وعلى األرجح لن يكون ثالث بينهما. إما أن يتجه إلى
نادي ريال مدريد الذي أعلن عن رغبته في ضّمه مراًرا وتكراًرا.. وإما أن يفاجئ الجميع ويعلن عن تعاقده 

مع يوفنتوس الذي يعمل في الخفاء منذ زمن من أجل التعاقد معه بأي ثمن.

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي

مانيو “سعودي”.. 
ومصير محّير!

اللجنة اإلعالمية

المجموعــة  فــي  األوراق  اختلطــت 
لكــرة   2019 الميثــاق  لبطولــة  األولــى 
القــدم للناشــئين، وفــق ما أســفرت عنه 
نتائــج الجولــة الثانية، إذ تصــدر فريق 
إثــر  الفــرق  الشــاخورة  شــباب  مركــز 
الفــوز المثير فــي الدقائق األخيرة على 
فريــق مركــز شــباب دمســتان بهدفيــن 
للفريــق  مقابــل هــدف واحــد، وســجل 
الفائــز عمار يوســف وآدم عبدهللا بينما 
ســجل لدمســتان إبراهيم أحمــد، وأدار 
وراقبــه  حســن  عقيــل  الحكــم  اللقــاء 
ســمير عبــدهللا ومكــي ســعيد، وحصل 
الشاخوري سيد علي جعفر على جائزة 

أفضل العب في المباراة.
 وفــي مبــاراة أخــرى بنفــس المجموعة 
فاجــأ فريــق مركــز شــباب صــدد فريــق 
عليــه  وتغلــب  أبوقــوة  شــباب  مركــز 
أهــداف  ثاثــة  بلغــت  كبيــرة  بنتيجــة 
دون رد جــاءت عبــر أفضــل العــب في 
المبــاراة حســن عبدهللا نعمــة )هدفين( 

وهادي يوسف.

فوز الشاخورة 
وصدد

تتويــــــج هاشــم التوبلـي بطاًل لفــــــردي التـــــنس
مـــتـــمـــيـــز بــــنــــهــــائــــي   BBK ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ ــون  ــ ــم ــ ــت ــ ــت ــ ــخ ــ ي ــل  ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــ ــس ــ ــم ــ ال نــــــجــــــوم 

تفضــل كل مستشــار جاللة الملك لشــؤون الشــباب والرياضة صالح بن هنــدي المناعي والرئيس 
التنفيــذي لبنــك البحرين والكويت رياض ســاتر والرئيس الفخري لنــادي البحرين للتنس الدكتور 
علــى محمــد فخــرو ورئيس النادي خميس المقلــة ونائب رئيس االتحاد البحريني للتنس الشــيخ 
عبــد العزيــز بــن مبــارك آل خليفــة والوكيل المســاعد للرياضة والمنشــآت بوزارة شــئون الشــباب 
والرياضة خالد الحاج بتتويج الالعب البحريني هاشم التوبلي ببطولة فردي التنس 10 سنوات.

وذلــك فــي الحفل الختامي لبطولــة BBK الـ 24 
المفتوحــة للناشــئين فــي التنــس والتــي نظمهــا 
18 فبرايــر  إلــى   7 للتنــس مــن  البحريــن  نــادي 
الجــاري، وحضــر المباراة النهائيــة أيضا الدكتور 
فيصل الموسوي ويوسف حيدر وعدد كبير من 
مسئولي ومدراء بنك البحرين والكويت وإدارة 

وضيوف النادي.
وجــاء فــوز هاشــم التوبلــي باللقــب بعــد تغلبــه 
فــي المبــاراة النهائية على منافســه الدائم أحمد 
محمــد بنتيجــة 5-7 فــي لقــاء حماســي جميــل 

استمتع به الحاضرون وتفاعل معه الجمهور.

فردي 14 سنة

وشــهد الملعــب رقــم 3 نهائــي آخــر ال يقــل قــوة 
وإثــارة، تمكــن خالــه الاعب المتألــق جابر عبد 
العــال مــن تحقيــق فــوز صعــب علــى الاعــب 
الهندي القوي أنشــومان سوناواني بنتيجة 7-5 
و6-4 و2-10 ليحقــق جابــر لقــب الفري ســن 14 
ســنة، وســبق اللقاءين المبــاراة النهائيــة للميني 
الاعــب  فيهــا  حقــق  والــذي  ســنوات   8 تنــس 
الســعودي محمــد الكاظــم المركــز األول متغلبــا 
على منافســه الســويدي ايزاك تكســيمو بنتيجة 

.4-3

فردي 12 سنة

الاعــب  فــاز  البطولــة  مســابقات  باقــي  وفــي 
روشــيكش ســونواني بــكأس الفــردي 12 ســنة 
المركــز  فــي  ماكرجــي  روهــان  الاعــب  وجــاء 
 12 لآلنســات   الفــردي  مســابقة  وفــي  الثانــي 

ســنة فــازت الاعبــة هاجر زيــدان بالمركز األول 
وجاءت الاعبة لينا سنكروز في المركز الثاني، 
ماديســون  مورديســيا  الاعبــة  حققــت  بينمــا 
المركــز األول فــي مســابقة فــردي اآلنســات 14 
ســنة وجــاءت الاعبــة إيــرا كــورال فــي المركــز 

تكريم البطل هاشم التوبليالثاني.

بطلة فردي اآلنسات هاجر زيدان

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

أعلــن فريــق البحريــن للتحمــل 13 عــن انضمام المتســابقة البريطانية فيكي هوالند لقائمته لموســم 2019. وبذلك تســتكمل هوالند 
عقد فريق البحرين للتحمل 13 للموسم الجاري. 

ومــع هــذا اإلعــان يرتفع عــدد األلقاب التــي تحت مظلة الفريــق إلى 17 
لقبا عالميا، إضافة لـ 5 ميداليات ذهبية، ويرسخ حظوظ الفريق بإضافة 
المزيد من الذهب لســجله المرموق على جميع الجبهات. وتعتبر هوالند 
أول رياضيــة بريطانيــة تفــوز بميدالية أولومبية فيــي الترايثلون، وذلك 
عندمــا تفوقت على مواطنتها نون ســتانفورد لتخطفة برونزية أولمبياد 

ريو دي جانيرو. 
واعتلــت هوالنــد صــدارة التصنيــف العالمــي للعــام 2018 بفضــل أدائهــا 
المذهــل الــذي ســاهم بفوزها ببطولــة االتحــاد الدولي للترايثلــون لثاث 
مرات واعتاء منصة التتويج في اثنتين أخريين. وظهرت فيكي ألول 
مرة في األولمبياد في العام 2012 وذلك بعد ســبع ســنوات من اكتشــاف 
موهبتها خال مشاركتها في مسابقات الترايثلون الجامعية. ولكن جاء 
إنجازهــا األول علــى الصعيــد الشــخصي فــي العــام 2014، عندمــا فــازت 
بالميداليــة البرونزيــة في بطولة ألعاب الكومنولث. ومنذ ذلك الوقت، لم 
تتوقف فيكي من إضافة اإلنجاز تلو اآلخر. وفي تعليقها على انضمامها 
للفريــق، أشــارت فيكــي إلــى فريق البحريــن للتحمل 13 هــو أنجح فريق 
ترايثلون في تاريخ الرياضة، معربًة عن سعادتها بكونها أصبحت جزءا 

منــه.  وأكــدت فيكــي إنهــا تتطلــع لتمثيــل الفريــق فــي العــام 2019 وفي 
الســنوات المقبلــة. وأضافــت فيكــي: “أتطلع فــي هذا الموســم لاحتفاظ 
بلقــب العالــم الــذي فزت به بالعام 2018، ولكــن ذلك من المؤكد لن يكون 
باألمر الســهل. أنا ســعيدة وجاهزة لهذا التحدي الجديد، حيث ســيكون 
هدفــي األكبــر اآلخــر لهــذا الموســم هو حجز مقعــد لي ألولمبيــاد طوكيو 
فــي العــام 2020”. وســتبدأ فيكي مغامرتهــا الجديدة مــع بطولة اإلتحاد 

الدولي للترايثلون في أبوظبي.

أول بريطانيــة تفــوز بميداليــة أولمبيــة فــي الترايثلون
هوالند تنضم لفريق البحرين للتحمل 13

البسيتين يودع دوري الطائرة بانتصار وحيد
مواجهـــات المربـــع الذهبـــي... المحـــرق أمـــام النجمـــة وداركليـــب مـــع األهلـــي

اختتــم البســيتين مشــواره بــدوري الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة بتحقيــق أول 
انتصــار لــه بعدمــا تغلب على النصر بـ 3 أشــواط نظيفة فــي المواجهة التي جمعت 
الفريقيــن مســاء أمــس )الثالثــاء( على صالة االتحــاد بمدينة عيســى الرياضية في 

إطار ختام منافسات الدوري التمهيدي؛ لتتضح مالمح مباريات المربع الذهبي.

البســيتين  حققــه  الــذي  الوحيــد  الفــوز 
ورفــع   25/22  ،27/25  ،25/20 بنتيجــة 
رصيــده إلــى 6 نقاط لم يشــفع لــه للبقاء 
هبوطــه  تأكــد  بعدمــا  األضــواء  بــدوري 
الرســمي لمصــاف دوري الدرجــة الثانية 
منــذ الجولــة الماضيــة، أمــا النصــر فإنــه 
تلقى الخسارة التاسعة؛ ليتوقف رصيده 
الســادس  المركــز  فــي  نقطــة   12 عنــد 
وهــو مركــز متأخر قياســا بمكانــة النادي 

وسجله الزاخر بالبطوالت.
وكانــت مبــاراة الذهاب بين الفريقين قد 

انتهت لمصلحة النصر بنتيجة 3/2.

جمعــت  التــي  الثانيــة  المواجهــة  وفــي 
داركليــب وبنــي جمرة اســتطاع “العنيد” 
بثاثــة  منافســه  علــى  فــوزه  يكــرر  أن 
كالتالــي  انتهــت  شــوط  مقابــل  أشــواط 
ليرفــع   25/17  ،25/21  ،20/25  ،25/21
فــي  نقطــة   33 إلــى  رصيــده  داركليــب 
المركــز الثاني، أما بنــي جمرة فإنه تلقى 
الخســارة الثانية عشرة ليتوقف رصيده 
قبــل  الســابع  المركــز  فــي  نقــاط   6 عنــد 
األخيــر وضمــن البقــاء بــدوري الدرجــة 

األولى منذ الجولة الماضية.
وكان داركليــب فــاز على بنــي جمرة في 

وبنهايــة   .3/0 بنتيجــة  الذهــاب  مبــاراة 
الدوري التمهيدي )القسم األول والثاني( 
اتضحــت مواجهــات المربــع الذهبي بين 
األربعة الكبار، إذ حيث سيلتقي المحرق 
المتصــدر )35 نقطــة( أمــام النجمة الرابع 
داركليــب  ســيلتقي  فيمــا  نقطــة(،   29(
الوصيــف )32 نقطة( أمام األهلي الثالث 

)31 نقطــة(. ووفقــا لنظام المســابقة فإن 
األول والرابــع يلعبــان 3 مباريات والفائز 
ويحصــل  للنهائــي  يتأهــل  اثنتيــن  مــن 
ويلتقــي  مكتســب،  فــوز  علــى  األول 
بواقــع  منهمــا  والفائــز  والرابــع  الثالــث 
النهائــي،  يبلــغ   3 مــن أصــل  مواجهتيــن 
ويلعــب الفريقــان المتأهــان للنهائــي 3 

مباريــات، والفائــز فــي مواجهتيــن يفوز 
بلقــب البطولــة. ولغايــة اآلن لــم تصــدر 
البحرينــي  باالتحــاد  المســابقات  لجنــة 
للكــرة الطائــرة جــدول منافســات المربع 
منافســات  بعــد  ســيبدأ  الــذي  الذهبــي 
الــدور التمهيدي لكأس ولــي العهد، الذي 

سينطلق بدوره 27 فبراير الجاري.

البسيتين يحقق أول انتصار بدوري الطائرة من لقاء داركليب وبني جمرة
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إعداد: هبة محسن

أقامــت شــركة خدمــات مطــار البحريــن )بــاس( حفــال كرمــت خالله المشــاركين في 
معــرض البحريــن الدولــي للطيــران 2018 الــذي أقيــم فــي نوفمبــر الماضــي.  تضمن 
الحفــل تكريــم نحــو 110 موظفين شــاركوا في إنجــاح فعاليات المعــرض من خالل 
العمــل الــدءوب الــذي قامت به الشــركة لتقديم الدعم لشــركات الطيــران المختلفة 

للمشاركة في المعرض.

التنفيذي  للرئيس  بكلمة  الحفل  انطلق 
ــاد فــيــهــا بــجــهــود  ــ ــمــان الــمــحــمــيــد أشـ ســل
الموظفين وتفانيهم، مشددا على أهمية 
الواحدة،  الفريق  وروح  الجماعي  العمل 
تحقيق  على  قــدرة  من  ذلــك  يعكسه  لما 
المكتسبات لصالح شركة باس.  وأضاف 
على  تعول  باس  أن  كلمته  في  المحميد 
وتذهب  فيها،  وتستثمر  البشرية  ثروتها 

أيضا.   تقاعدوا  بمن  االهتمام  نحو  بعيدا 
على صعيد متصل، ألقت شيرين محمود 
عن  فيها  عبرت  والتي  المكرمين،  كلمة 
التكريم من جانب شركة  سعادتهم بهذا 
باس، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على 
العمل، حيث يعتز موظفو باس بالحفاوة 
اإلدارة  جانب  من  عليها  يحصلون  التي 

التنفيذية عند تحقيق اإلنجازات.

ــران ــي ــط ــي مـــعـــرض ال ــن فـ ــي ــل ــام ــع ــاس” تـــكـــرم ال ــ ــ “ب

المحميد: العمل الجماعي يحقق المكتسبات

ــار مــســاعــيــه الــمــســتــمــرة  ــ ضــمــن إطـ
ــة إلـــــى تـــطـــويـــر قـــــدرات  ــادفــ ــ ــه ــ وال
وتهيئتهم  الــبــحــريــنــيــيــن  مــوظــفــيــه 
بنك  أعلن  المهمة،  المناصب  لشغر 
البحرين اإلسالمي عن تعيين محمد 
عن  اإلبــالغ  )مسؤول  بمنصب  مطر 

غسيل األموال( )MRLO( بالبنك.
ــة، قــــال الــرئــيــس  ــاســب ــمــن ــذه ال ــهـ وبـ
اإلسالمي  البحرين  لبنك  التنفيذي 
حــســان جــــــّرار: “يــســعــدنــا انــضــمــام 
محمد مطر إلى عائلة بنك البحرين 
الجديد  المسؤول  ليكون  اإلسالمي 
ــوال،  ــ ــالغ عـــن غــســيــل األمـ ــ عـــن اإلبـ
العملية  خــبــراتــه  ســتــســاهــم  حــيــث 
عاًما   13 مــدى  على  اكتسبها  التي 
قطاع  فــي  البنك  أداء  تطوير  فــي 

مكافحة غسيل األموال.
 وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة فـــي ضمن 
مساعي البنك الستقطاب الكفاءات 
البحرينية التي ستسهم في تحقيق 

إستراتيجية عمل البنك”.
هذا  فــي  مطر  محمد  تعيين  وبــعــد 
ــؤوال عن  ــسـ ــمــنــصــب، ســيــكــون مـ ال

العديد من المهام، من أهمها: إعداد 
ومــتــابــعــة ســـيـــاســـات وإجـــــــراءات 
األمــــــوال، ومنها  غــســيــل  مــكــافــحــة 
ضمان  ــاب،  ــ اإلرهـ تــمــويــل  مكافحة 
االلـــــتـــــزام بـــقـــوانـــيـــن وتــشــريــعــات 
األمــوال. وسيكون  مكافحة غسيل 
المتابعة  عــن  األول  الــمــســؤول  هــو 
البنك فيما  مع األقسام األخرى في 
الداخلية  المعامالت  بتقارير  يتعلق 

المشبوهة.

مطر مسؤوال لإلبالغ عن غسيل األموال

احتفلت شــركة بهبهاني موتورز بتدشين أفخم 
شــاحنة علــى اإلطــالق وهــي رام 1500 طــراز 
2019 الجديــدة بالكامل، وذلك في حفل غنائي 
كبير نظم حديًثا في فندق الجميرا رويال سراي 
في الهواء الطلق بالبحرين بحضور شخصيات 

كبيرة من وجهاء المجتمع البحريني. 

وتمتاز السيارة الجديدة مع كسوة بالجلد تزيد بنسبة 
للسيقان  ومــســاحــة  مــنــافــســة،  مــركــبــة  أي  عــن   % 57
إضافية  بــوصــات   4 بنحو  تــزيــد  الخلفية  بالمقاعد 
تميل  رائــعــة  خلفية  حصرية  رام  ومقاعد  ســم(،   10(
8 درجــات مع تهوية، وألـــواح أمــام األبـــواب لتسهيل 

الركوب، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة.

الضيافة  قطاع  فــي  الــرائــدة  الشركة  أقــامــت 
في مملكة البحرين “مجموعة فنادق الخليج” 
حفل االفتتاح الرسمي لفندق “جلف كورت - 
بيزنس باي” في دبي، أول مشاريع المجموعة 
الــمــتــحــدة. وتم  العربية  اإلمــــارات  دولـــة  فــي 
الــحــفــل تــحــت رعــايــة ســمــو الــدكــتــور الشيخ 
نهيان، والــذي كان يشغل  أحمد بن سيف آل 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب 
فنادق الخليج في الفترة من 1995 إلى 1996 
ثم بمنصب رئيس مجلس اإلدارة فى الفترة 

من 1997 إلى 1999.
األعمال  رجــال  من  لعمالئه  الفندق  يقدم  كما 
الــعــديــد مــن قــاعــات االجــتــمــاعــات الــمــزودة 
بـــأحـــدث وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي مــجــال 
ــرض الــصــوتــيــة  ــعـ ــهــــزة الـ االجـــتـــمـــاعـــات وأجــ

والمرئية.
إدارة  مجلس  رئيس  علق  المناسبة،  وبــهــذه 
مجموعة فنادق الخليج فاروق المؤيد، قائال: 
بتقديم  الخليج”  فــنــادق  “مجموعة  “تــلــتــزم 
افتتاح  البحرينية منذ  الضيافة  أعلى معايير 
في  وسبا  للمؤتمرات  البحرين  الخليج  فندق 
المتزايد  للطلب  منها  وإدراكـــا   .1969 الــعــام 
عــلــى قــطــاع الــضــيــافــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا، فإن المجموعة ترى 

المناسب إلطالق خططها  الوقت  أن هذا هو 
التوسعية، ويعتبر افتتاح فندق “جلف كورت 
بيزنس باي” البداية لتحقيق خططنا للتوسع 
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وعلق  اإلقليمي. 
ــز، قــائــال “إن  فــنــادق الــخــلــيــج جــارفــيــلــد جــون
افتتاح فندق “جلف كورت بيزنس باي” يمثل 

المجموعة  إستراتيجية  في  األولــى  الخطوة 
لتوسيع عملياتها في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمـــال إفــريــقــيــا، ونــحــن نــهــدف بــعــد هــذا 
من  كل  في  التوسع  من  المزيد  إلى  االفتتاح 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس 

التعاون الخليجي.

ــة وقـــــــــــدرات فـــائـــقـــة ــ ــل ــ ــام ــ ابـــــتـــــكـــــارات ش “فنادق الخليج” تعتزم التوسع في اإلمارات ودول التعاون

“بهبهاني” تدّشن “رام 1500” افتتاح “جلف كورت” في دبي

للتواصل: 17111509

نظمــت لجنــة الصَحــة بشــركة الخليــج لصناعــة 
حــول  توعويــة  عمــل  ورشــة  البتروكيماويــات 
تطويــر مهــارات التركيــز والتخلــص مــن التوتر، 
وذلك يوم األربعاء الموافق 13 فبراير الجاري.

Art of Living-  قدم المحاضرة برم ساغار، من 
Bahrain حيث ركز الضوء خالل محاضرته على 
أهمية تطوير المهارات التي من شأنها زيادة قوة 
التركيز، والتخلص من التوتر، واألثر الفاعل لهذه 
الفرد على تحمل متاعب  المهارات في مساعدة 
العمل وزيادة قدرته على التركيز، كما قام بشرح 
الــتــأمــل واالســتــرخــاء  مــمــارَســة جــلــســات  كيفَية 

وتمارين تنظيم التنفس.
التدريب  لتأثير  المحاضرة كذلك شرحًا   وتخلل 

تحدث  حيث  الحياة  نمط  تنظيم  على  النفسي 
ــمــتــوافــرة والــطــرق  ــعــالجــات ال الــمــحــاضــر عــن ال

الــصــحــيــحــة لــتــصــفــَيــة الـــذهـــن وتــنــقــيــة الــجــســد 
المحاضرة  وشهدت  اليوغا.  رياضة  باستخدام 
ــادوا  تــفــاعــالً كــبــيــرًا مــن الــمــشــاركــيــن الــذيــن أشــ

بأنهم  مؤكدين  المحاضرة  وموضوع  بالمحاضر 
قد استفادوا كثيرًا من المعلومات التي تفيدهم 
في تحسين نوعية حياتهم وبخاصة فيما يتعلق 

السمات  مــن  أصبح  الــذي  التوتر  مــن  بالتخلص 
آثار سلبية على  له من  لما  العصر  لهذا  المزعجة 

األشخاص وعطائهم.

“جيبك” تطور مهارات التخلص من التوتر

21

ــمــشــاركــيــن ــن ال الــمــحــاضــرة شـــهـــدت تـــفـــاعـــًا كـــبـــيـــًرا مـ

20 فبراير 2019 األربعاء
15 جمادى اآلخرة 1440



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

يسود التباس وتضطر الى شرح او تبرير.

تتعلم جديدا او تعلم االخرين جديد.

يحمل اليك اليوم اخبارا حلوة.

تنتصر في مكان ما او تحقق امنية. 

تجّنب الخالفات واسع لتلطيف األجواء.

الفرصة مناسبة لتحقيق إنجاز الفت.

ال تهمل واجباتك تجاه الوالدين.

تجنب العناد وكن أكثر انفتاًحا.

ال تتكاسل وبادر إلى تصحيح األخطاء 
وحيًدا. 

حاذر من تراجع ومن بعض المحتالين.

انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود.

عليك التحلي بحكمة وواقعية لألمور.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

20 فبراير

 1971
اللواء عيدي أمين  

يعين نفسه رئيًسا 
على أوغندا بعد 
أقل من شهر 
على انقالبه 

العسكري 
على سلفه ميلتون 

أوبوتي.

طرحت Fox أول تريللر 
لفيلم السيرة الذاتية 

 ،Tolkien والدراما
المقرر عرضه في 10 

مايو المقبل بالواليات 
المتحدة األميركية. 

الفيلم بطولة ليلى كولنز، 
نيكوالس هولت، ميمي 

كين.

tariq.albahar
@albiladpress.com

والحركــة  المغامــرة  فيلــم  تصــدر 
الجديد “أليتــا: مالك المعركة” )أليتا: 
باتــل أنجيــل( إيــرادات الســينما في 
أميركا الشــمالية في مطلع األسبوع 
مليــون   27.8 بلغــت  بإيــرادات 
دوالر. والفيلــم بطولــة روزا ســاالزار 
وكريســتوفر فالتــز وجينيفــر كونلي 

ومن إخراج روبرت رودريجيز.
المتحركــة  الرســوم  فيلــم  وتراجــع 
)ليجــو موفــي 2: الجــزء الثانــي( من 
الثانــي  المركــز  إلــى  األول  المركــز 
إيــرادات  محققــا  األســبوع  هــذا 

مليــون دوالر. واحتــل   21.1 بلغــت 
“أليــس  الجديــد  الكوميــدي  الفيلــم 
رومانسيا”)إزينت رومانتيك( المركز 
الثالــث بإيــرادات بلغت 14.2 مليون 
دوالر. والفيلم بطولة ريبل ويلسون 
ديفيــن  وآدم  هيمســوورث  وليــام 
وبريانــكا شــوبرا ومــن إخــراج تــود 
ســتراوس شولسون. وتراجع الفيلم 
“مــا  وونــت(  ميــن  )وات  الكوميــدي 
يريــده الرجــال” مــن المركــز الثانــي 
إلــى المركــز الرابــع محققــا إيــرادات 

بلغت 11 مليون دوالر.

إيرادات السينما األميركية

 2002
 النيران تلتهم قطارًا وتقتل 370 راكًبا وتصيب 65 في الرقاع الغربية بصعيد مصر.

 2006
مجلس األمة الكويتي يبايع باإلجماع الشيخ نواف األحمد الصباح ولًيا للعهد وذلك بعد تزكية األمير.

2009
 الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز يكلف رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

 1911
 صدور العدد األخير من صحيفة “تشينغ ياو” الصينية، وهي أقدم صحيفة في العالم.

 1919
 اغتيال حبيب هللا خان أمير أفغانستان.
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كرم مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثالثة الناقد 
والفنان البحريني القدير يوسف الحمدان وذلك لمشاركته في 
فعاليــات وندوات المهرجان حيث شــارك في ندوة الموروث 
الشعبي في المسرح الخليجي الى جانب نخبة من الفنانين 
والنقاد من مختلف دول الخليج، وكان عنوان ورقة الحمدان 

“المســرح الخليجي والموروث الشعبي” حيث وقف الحمدان 
على بعض التجارب المســرحية التي أســهمت في تشــكيل رؤية 

جديدة للموروث الشعبي الخليجي األدائي، في أعمال إسماعيل عبدالله.

طــرح الفنــان الســعودي راشــد الماجــد عبــر قناتــه بموقع 
“يوتيوب”، أغنية جديدة بعنوان “كذاب” من كلمات الشاعر 
واحــد، وألحان مشــعل العــروج، وتوزيــع رأفــت، وتريات 
إســماعيل تونش بالك، ومكســاج وماســتر جاسم محمد 

وتوزيع ديجيتال. وتضمنت كلمات األغنية:
 كذاب وكل اللي اقوله لك كذب.. ِصدْقت لك مرة أنا وكذبتني. 

يذكر أن الفنان راشد الماجد شارك أخيرا، في احتفال عام الذهب 
بمملكة البحرين.

أعلن الملحــن القدير أنــور عبدالله عن االنتهاء من تســجيل 
أغنية جديدة بعنوان »يا مراكش« التي سجلها في القاهرة 
بإشراف المايسترو محمد صالح، واستكمل تسجيلها في 
الكويت باستديو »نهمة« مع مجيد دشتي. واشار عبدالله 
إلى أن األغنية من ألحانه وغناء الفنان نبيل شــعيل، ومن 

كلمات الشــاعرة الكويتية الجراح، التي يتعاون معها للمرة 
الثالثة بعد اغنية »ياحبيبي« التي غنتها المطربة نوال الكويتية، 

واغنية »يابلد الضباب« التي تغنى بها المطرب القدير عبدالله الرويشد.

»يا مراكش«أغنية للماجدتكريم الحمدان

متنــّزه عائلي جميــل يحافظ على الحيــاة البريــة البحرينية

يوم جميل في محمية العرين

ا جديــًدا فــي عــدد الــزوار ليصل إلــى 323286 ألــف زائر في عــام 2017، حيث  ال عجــب أن تحقــق محميــة العريــن رقًمــا قياســيًّ
يزورها مع اعتدال الجو زوار من مختلف األعمار لمشاهدة الحيوانات البرية المهددة باالنقراض، أيضا تعتبر من أهم المرافق 
الســياحية البيئيــة خصوًصــا مــع تقديمها العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية للزوار، وعند الوصول إلى هناك ســتندهش 
مــع األعــداد الكبيــرة مــن الــزوار لما تقدمــه من حيوانات برية تنتشــر داخل الحديقــة بحرية ودون أقفــاص، حيث تتحرك في 

الداخل وفق سجيتها. ويمكن للسائح أن يقضي ما ال يقل عن 3 ساعات ضمن رحلة تنزه عائلية ممتعة بصحبة األطفال.

التــي  العريــن  محميــة  مســاحة  تبلــغ 
ثمانيــة   1976 ســنة  فــي  أنشــئت 
الــزوار  ويعشــق  مربعــة  كيلومتــرات 
فــي  والتنــزه  للمشــي  أوقاتهــم  قضــاء 
حديقــة الصداقــة البحرينيــة اليابانيــة 
الخليــج  شــركة  قبــل  مــن  والمدعــوم 
ومجمــع  البتروكيماويــات  لصناعــة 

بتلكــو للحيوانــات المفترســة وحديقــة 
فيفــا التقليديــة باإلضافــة إلــى قفــص 
نــاس للطيــور وحديقة بناغــاز للنباتات 
المؤيــد  عائشــة  وبحيــرة  الصحراويــة 
زيــن  ممشــي  وكذلــك  المائيــة  للطيــور 
والنافــورة الجديدة ومقهى البجع الذي 
تــم بنــاؤه مــن قبل شــركة بــي أم أم آي 

في قســم الــزوار باإلضافة إلــى منطقة 
الرحــالت المعدة والمجهزة لالســتمتاع 
بالشــواء فــي الهــواء الطلــق والعروض 
اليوميــة التــي تقــام للصقــور والبجعــة 

والببغاء.
 قســمت المحمية إلى قسمين الحديقة 
بحيرتــان  بهــا  يوجــد  كمــا  والمحميــة 

المائيــة  الطيــور  لتربيــة  اصطناعيتــان 
منها )أبو منجل، المقدس، النحام الكبير 
الرمــادي  البلشــون  الحجــل،  )الفنتيــر(، 
األوز  المتــوج،  الكركيــي  واألبيــض، 
هاتيــن  فــي  تعيــش  والبــط( وجميعهــا 
البحيرتيــن حيث تتمتع بحرية الحركة 
والطيــران داخــل الحديقــة. تتميز هذه 
البحيرات بوجود النباتات التي تتحمل 
الملوحة بشــكل كبير مثل نبات القصب 
ونبــات األثل. وهــذه البحيرات بما فيها 
مــن نباتــات كثيفــة تعمل كمــأوى وبيئة 
للطيــور المقيمة والمهاجرة القادمة من 

أوروبا المهاجرة إلى افريقيا.

محرر مسافات
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احتفلت النجمة األميركية أليكساندرا ديداريو بوصول متابعيها إلى 10  «
ماليين على “إنستغرام”، على طريقتها الخاصة. ونشرت ديداريو صورة 
جديدة عبر حسابها، ظهرت فيها مرتدية “تيشيرت” ُكتبت عليه جملة 
“كفوا عن النظر لعيني”، مداعبة متابعيها بجمال نظرتها. وقد القت 

الصورة إعجاب اآلالف من جمهورها.

األربعاء
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حال تتحدث عن والدها بشكل صادم في برنامجها الجديد
تطرقــت حــا التــرك فــي برنامجهــا الجديــد 
تعيشــها  التــي  العائليــة  حياتهــا  الــى  “حــا” 
مــع والدتهــا منــى الســابر وجدتهــا مهــا الترك 
تغفــل  ولــم  ومحمــد،  عبــدهللا  وشــقيقيها 
بالوقت نفسه عن التحدث عن والدها المنتج 

البحريني محمد الترك.
وفاجأت الفنانة البحرينية حا الترك الجميع 
فــي حلقتهــا األولــى مــن برنامجهــا الواقعــي 
“حا” بعد إغفالها لســيرة والدها محمد الترك 
والــذي كانــت علــى خصــام معــه قبــل فتــرة 
بســبب مشــاكل عائلية من زوجته دنيا بطمة 
الى درجة بأن الوالد تبرأ من ابنته، لكن حا، 
لــكل هــذه الخافــات، وفاجــأت  لــم تتطــرق 
الجميــع بالتحــدث عن والدها بشــكل إيجابي 
جــدا واصفــة بأنــه “البطل” بالنســبة لها، وبأنه 
وقف الى جانبها في الكثير من أوقات الشّدة 

التي عاشتها في حياتها.
كام حا الترك عن والدها القى ترحيبا كبيرا 
مــن الجمهــور الذيــن اعتبــروا بــأن تصرفاتهــا 
لــأول  الجمّيــل  وردت  جــدًا  ناضجــة  باتــت 
شــهرتها  فــي  الرئيســي  الســبب  كان  بعدمــا 
وتشــجعيها فــي مشــوارها الفنــي وتبنيــه لهــا 
فــي شــركته اإلنتاجيــة. فــي المقابــل، انتقــد 

البعــض تجاهــل حــا التــرك لشــقيقتها “غزل” 
عــدم  وتعمــد  بطمــة  دنيــا  أبيهــا  زوجــة  مــن 

التطرق السمها على اإلطاق.
وكانــت الحلقــة األولــى مــن برنامــج الفنانــة 
البحرينيــة عرضــت مؤخرا على قنــاة “ام بي 
ســي 4”، ولــم تخلــو مــن االنتقــادات الكثيــرة 

بشــأن بعــض المقاطــع التي صــورت تفاصيل 
حيــاة حــا الترك اليوميــة مــع والدتها، حيث 
الثنائــي دون أي  التمثيــل واضحــًا بيــن  بــدا 
عفويــة، وخاصــة فــي المقطــع الــذي تحــاول 

فيه والدتها إيقاظها للتوجه الى المدرسة.
التــرك  حــا  حيــاة  عــن  البرنامــج  يتحــدث 

بيــن الشــهرة والموســيقى والحفــات الفنيــة 
واألصدقــاء والعائلــة والدراســة والتدريبات، 
كمــا تكشــف نجمة البوب التــي تبلغ من العمر 
إلــى جانــب  أيامهــا،  ُتمضــي  كيــف  16 عامــًا 
مــن  جديــدة  أنــواع  ممارســة  علــى  حرصهــا 

الرياضة وغيرها.

tariq_albahhar
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بركان أميركي... حممه من “القمامة”
فــي واقعــة غريبــة، ثــار بــركان، أو نبــع ميــاه ســاخنة خامــد فــي 
متنزهات يلوستون الوطنية السياحية األميركية، ولكن بدالً من 
أن يقــذف حمًمــا من الالفا، قذف “حمًما” من المخلفات. وبحســب 
المســؤولين والقائميــن على متنزه يلوســتون، فقــد قذف البركان 
حمًمــا مــن الزبالة ومخلفات اإلنســان التــي تراكمت على مدى 80 

عاًما، بحسب ما ذكرت صحيفة “إكسبرس”.

وجــاء اإلعــان عن طبيعة الحمم ليثير خجــل الزائرين دون أن يثير 
حيــرة العلمــاء والمعنييــن، الذيــن كانــوا قــد شــهدوا أحداًثا مشــابهة 

سابًقا.
وشــملت الحمم التي اندفعت من بركان يلوســتون، العمات والقطع 
النقديــة المعدنيــة والعلــب المعدنيــة وألعــاب األطفــال وغيرهــا مــن 

المخلفات البشرية التي يعود بعضها إلى أكثر من 8 عقود.
وقالــت ســلطة متنــزه يلوســتون الوطنــي إن النــاس يعتقــدون أنهــم 
عندمــا يرمــون أو يلقــون أشــياء داخــل “براكيــن” أو ينابيــع الميــاه 

الساخنة في المتنزه، فإنها ستذوب وتندفع على شكل بخار حار.
ويبــدو أن الواقــع ليس كذلك، مما دفع الســلطات المعنية إلى تحذير 
الزائريــن مــن مغبة إلقــاء األوســاخ والعمات وغيرها مــن المخلفات 
داخــل هــذه البراكين، مشــيرين إلى أنها تؤثر علــى النظام البيئي في 

المتنزه الطبيعي.
وســبق أن ثــار البــركان في يلوســتون عام 1957، لكنــه كان أقل قوة 
مــن البــركان األخير، كما حدثت عدة انفجارات بركانية صغيرة، قبل 

عــام 2004. ومــن المعــروف أن براكيــن يلوســتون، ليســت كالبراكين 
العاديــة، وإنمــا عبارة عن ينابيع مياه حارة تثــور بين الحين واآلخر، 
وســجل عــام 2018 حوالــي 32 حالــة، بينما ســجلت آخــر اندفاعة أو 

فورة لهذه الينابيع البركانية في األول من فبراير الجاري.

أما أقوى الينابيع البركانية فهي “إير سبرينغ” في  «
الحوض األعلى من المتنزه، وثارت 4 مرات فقط خالل 

السنوات الستين األخيرة، آخرها في سبتمبر من العام 
الماضي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. يشار إلى أن 

متنزه يلوستون يمتد بين 3 واليات أيداهو ومونتانا 
ووايومنغ، وكان قد اختير من قبل اليونسكو كأحد 

مواقع التراث الثقافي العالمي.

ميغــان  ساســيكس،  دوقــة  وصلــت 
مــاركل إلــى نيويــورك الجمعــة، فــي مــا 
بــدا أنهــا تخطــط لقضــاء بعــض الوقــت 
مــع صديقاتهــا قبــل والدتهــا فــي الربيــع 
المقبــل، وفــق تقارير إعاميــة بريطانية 

وأميركية.
وحاولــت مــاركل، البالغــة مــن العمــر 37 
عاًما، إخفاء نفســها وتجنب الصحفيين 
والمصورين، وأبقت على رأسها مطأطًئا 
بينما كانت في طريقها إلى السيارة، كما 

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وكان شــعر ميغان ماركل األسود يغطي 
جانبا من وجهها وتضع قبعة “نيوزبوي” 
علــى رأســها، بينمــا كانــت تحمــل قبعــة 
مــع  يدهــا  فــي  أخــرى  ســوداء  دائريــة 

حقيبة يد نسائية بيضاء اللون.

ويعتقد أن زيارة ميغان، الحامل  «
في شهرها السابع، إلى نيويورك 

هذه، هي األولى لها إلى الواليات 
المتحدة منذ زواجها من األمير 

هاري في مايو 2018.

ميغان ماركل 
“تهرب متخفية” 

إلى نيويورك
اكتشــف رجــل وزوجتــه أن طفلهمــا الذي ُأعلــن األطباء وفاته ثالث مــرات، مازال 
يتنفس في كفنه. ووفقا لصحيفة “ذا صن”، اعتقد الجميع أن الطفل ديالن دارين 

توفي أثناء الوالدة بعد 27 أسبوعا من الحمل.

وقــال مدير مستشــفى، في مدينة ســانتا 
كــروز فــي بوليفيــا، إن مــا حــدث بمثابــة 
“المعجــزة” علــى الرغــم من أن الســلطات 
البوليفيــة تعتبــر مــا حــدث يعــد “إهمــاال 
أن  المستشــفى  مديــر  وأوضــح  طبيــا”. 
الطفــل ولــد دون أن يظهــر أي عامــات 
تــدل علــى أنه على قيد الحيــاة، لذلك تم 

إعــان وفاتــه، وبعــد مــرور ســاعة، تفقــد 
األطباء الطفل وكان التشــخيص كما هو، 
ثــم بعــد ســاعتين، تم فحــص الطفل مرة 
ثالثــة لتتأكــد وفاته. واســتخرج الوالدان 
لطفلهمــا  المستشــفى  مــن  وفــاة  شــهادة 
اســتعدادا لدفنــه، قبــل اكتشــاف معجــزة 

أنه على قيد الحياة.

قضت محكمة بريطانية، أمس الثالثاء، بالســجن 8 ســنوات على ضابط شــرطة، 
علــى إثــر إدانتــه بممارســة الجنس مع فتاة تبلــغ من العمر 14 عاًمــا، بعد أن تعقبها 

مستخدًما وسيلة إلكترونية غير متوقعة.

وســافر بيتــر درومونــد، البالــغ مــن العمــر 38 
عاًمــا، مرتيــن، من أجل ممارســة الجنس مع 
التــي تعقبهــا باســتخدام خرائــط  ضحيتــه، 

“سناب شات”، حسبما أفاد أمام المحكمة.
وفــي إحــدى المــرات، دخــل الشــرطي الــذي 
إلــى  يعمــل فــي وحــدة مكافحــة اإلرهــاب، 
محاولــة  فــي  النافــذة،  عبــر  الفتــاة  غرفــة 

للتخفي عن أنظار والدتها وزوج أمها اللذين 
يتقاســمان معهــا المنــزل. ووصفت الشــرطة 
الحادثــة بأنهــا “عــار عليهــا وعلــى المؤسســة 
التــي كان يعمــل بهــا”، في حين قالــت والدة 
الضحية إن ابنتها تعرضت “للتدمير” بســبب 
“ديلــي  بحســب صحيفــة  الشــرطي،  أفعــال 

ميل” البريطانية.

طفل يعود للحياة بعد إعالن وفاته 3 مرات

8 سنوات لضابط مارس الجنس مع قاصر

مشاركون في سباق التزلج الجماعي “ليجنيا روسيي 
- 2019” في مدينة خيمكي بضواحي موسكو

بعد انتشار مقطع فيديو “مرعب” على وسائل التواصل االجتماعي، لسيدة معلقة 
بحافة شرفة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة المصرية، كشفت السيدة التي 
تدعــى ســارة أنهــا حاولــت االنتحــار بعــد خــاف مــع زوجها، لكــن تــم إنقاذها في 
اللحظــات األخيــرة. وكانــت تقارير صحفية مصرية قالــت، إن الزوج حاول إلقاء 
زوجتــه من شــرفة المنــزل، لكن األخيرة اعترفت في تصريحــات تلفزيونية بأنها 
حاولت االنتحار. وتظهر لقطات الفيديو السيدة وهي معلقة على حافة الشرفة، 
بينما أنقذها مجموعة من الرجال من السقوط وساعدوها على العودة مرة أخرى 
إلــى داخــل الشــرفة. وكان موقع “مصراوي” نقل عن شــاهد عيــان قوله إن خاًفا 
وقــع بيــن الزوجيــن بســبب مصروفات المنزل، ممــا دفع الزوج إللقــاء زوجته من 

الشرفة بالطابق الثاني.

وكشف الموقع نقاًل عن مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن قسم  «
الهرم لم يتلق أي بالغ بشأن الواقعة، مشيًرا إلى أنه “جار فحص 

الفيديو من قبل الشرطة للوقوف على مالبسات الواقعة”.

سيدة معلقة على حافة شرفة 
بعد خالف زوجي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

رد فعل

تفاعل متابعو إنستغرام “الباد” 
مــع الخبر المنشــور أمــس األول 
الســيارات  “واردات  بعنــوان 
ألدنى مســتوى في 5 ســنوات... 
انخفضــت 19.6 % خــال شــهر 
@ المســتخدم  وقــال  ينايــر”. 

bader1806 إن الشــعب مستمر 
هــذا  أن  معتبــًرا  الشــراء،  فــي 
االنخفــاض مــا هــو إال رد فعــل 
النــاس  ســيتعّود  مــا  وســرعان 

على الضريبة.

أعلنــت الشــرطة الكرواتيــة العثــور علــى 
جثــة فــي ثاجة منزل، يعود إلى شــقيقة 
عاًمــا   18 قبــل  اختفــت  كرواتيــة  طالبــة 
بشــكل غامض. ووفًقا لما جاء في تقارير 
دومينيتــش  ياســمينا  كانــت  صحفيــة، 
فــي الـــ23 من عمرهــا عندمــا اختفت عام 
2000، وذكرت الشرطة أن العائلة لم تبلغ 

باختفائها إال عقب خمس سنوات.
وقــال الناطــق باســم الشــرطة: “نعتقد أن 
الجثة المكتشفة في الثاجة عائدة للمرأة 
المولــودة في العــام 1977 والتي أبلغ عن 
اختفائهــا في 16 أغســطس 2005”. وعثر 
علــى الجثــة فــي المنــزل الــذي تقيــم فيه 
شــقيقتها مع زوجها وأطفالها الثاثة، كما 
رفض الناطق باســم الشــرطة الكشف عن 

كيفية العثور على الجثة.

وأشار بيان للنيابة العامة إلى وجود  «
اشتباه في تعرض الفتاة للقتل على 

يد شقيقتها عام 2000 أو2001 
وأخفت جثتها في الثاجة.

نقلــت تقارير صحفية بريطانية مخاوف كبيرة 
اســتخدام  مــن  بريطانيــا،  فــي  الفتيــات  بيــن 
الحمامــات المختلطــة فــي المــدارس، ألســباب 
للتنمــر  تعرضهــن  احتمــال  أبرزهــا  عديــدة 
والتحــرش الجنســي. وحســب صحيفــة “صــن” 
أبــدت منظمــة “صوت النســاء فــي ويلــز” قلقها 
مــن تبعات حملة تغييــر الحمامات في مدارس 
بريطانيا، من المنفصلة بين الذكور واإلناث، إلى 
الحمامــات المشــتركة. وقالــت إحــدى عضوات 
المنظمــة: “ســمعنا عــن حــاالت كثيــرة لفتيــات 
التعــرض  لتجنــب  الحمامــات  إلــى  يذهبــن  ال 
لاســتهزاء والتحرش من قبل الشــبان”. وتلزم 
بتوفيــر  المــدارس  البريطانيــة  التعليــم  وزارة 
الحمامــات المنفصلــة، لكــن “صــن” أشــارت إلــى 
مدارس افتتحت بها مراحيض للجنسين مًعا.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة  «
“وارويك” البريطانية، أن 4 من أصل 

كل 10 طالبات يتعرضن للتحرش 
الجنسي في مدارس ويلز وإنجلترا، 

وفًقا للصحيفة.

ثالجة تفك لغز 
اختفاء فتاة منذ 18 

عاًما

الحمامات المختلطة 
تثير الرعب في 

بريطانيا
توفــي مصمــم األزيــاء العالمي كارل الغرفيلد، أمس الثالثاء بمستشــفى باريســي عن عمر 
ناهز 85 عاًما، وفق ما أعلنت دار “شانيل” الفرنسية التي كان مديرها الفني طيلة 36 عاًما.

وقــد تدهورت صحــة الغرفيلــد بصورة 
لدرجــة  األخيــرة  األســابيع  فــي  كبيــرة 
أنــه لم يظهر في نهايــة عرض مجموعة 
الجمهــور  لتحيــة   2019 وصيــف  ربيــع 
خاًفــا لعادتــه التــي لــم يخــّل بهــا يوًمــا 
منذ انطاق عمله مع “شــانيل” في يناير 

.1983

وظل الغرفيلد أيقونة في عالم األزياء على  «
مدى نصف قرن واشتهر بارتداء البدالت 

الداكنة وتميز بشعره األبيض القصير 
المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته 

الشمسية المعتمة.

وفاة أيقونة األزياء العالمية كارل الغرفيلد

امرأة من الشعب األصلي “مياو” ترتدي الزي الشعبي التقليدي  «
“مانغاو”، خالل االحتفاالت بمهرجان مانغاو في محافظة رونغشوي 

مياو ذاتية الحكم، في منطقة غوانتشي ، الصين.
ولد مصمم األزياء والمصور األلماني، في 10 سبتمبر 1933، وهو المصمم األول للعديد من 

الماركات العالمية أهمها شانيل وفيندي وكلوري وغيرها.

من فورة ماء ساخن في متنزه يلوستون
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