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سمو ولي 
العهد لدى 

استقباله وزير 
الدولة لشؤون 
الشرق األوسط 

بالمملكة 
المتحدة

المنامة - بنا

األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  أكــد 
الــوزراء  النائــب األول لرئيــس مجلــس 
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة األهمية اإلســتراتيجية 
للعالقــات البحرينيــة البريطانية، والتي 
التعــاون  مــن  راســخة  ألطــر  أسســت 
والتنســيق المشترك. جاء ذلك لدى لقاء 
ســموه بقصــر القضيبيــة أمس مــع  وزير 
الدولة لشــؤون الشرق األوسط بالمملكة 

المتحدة أليستر بيرت.

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى

80008001
www.nbr.gov.bh@BahrainNBR

“أقوى رجل بحريني 2” اليوممزايا شركات التكنولوجيا7 بؤر إرهابيةغلق محالت تجاريةكتاب “عقدان مزهران”
أشار الشيخ عبدالله بن أحمد  «

آل خليفة، إلى أنه سيتم تدشين 
كتاب “َعقدان ُمزهران” التوثيقي 

واالستثنائي، والذي أعده مركز 
“دراسات” وذلك يوم 4 مارس 
المقبل، في احتفالية ستعقد 

بمقر المركز بمنطقة عوالي.

قام مركز التفتيش الشامل بوزارة  «
الصناعة والتجارة والسياحة 

األسبوعين الماضيين وعلى ضوء 
رصده لعدد من المخالفات بإغالق 

ستة محالت تجارية بمنطقة 
جدحفص غلقا إداريا لمزاولتها 

أنشطة من دون ترخيص.

ذكرت مصادر أمنية مصرية، أمس  «
األربعاء، أن قوات مكافحة اإلرهاب 

بشمال سيناء استهدفت 7 بؤر 
إرهابية في إطار عمليات مالحقة 

العناصر المسلحة، وأسفرت 
العملية عن مقتل 8 عناصر إرهابية 

وتدمير عربتين مفخختين.

تقدم الكثير من شركات التكنولوجيا  «
العديد من المزايا واالمتيازات 

للحفاظ على رضا موظفيها، إذ إن 
هذه االمتيازات تجعلها غالبًا األكثر 
جاذبية للباحثين عن عمل، خاصة 

وأن معظمها يعتمد على قطاع 
الترفيه.

تنطلق اليوم “الخميس النسخة  «
الثانية من بطولة أقوى رجل 

بحريني، التي تقام تحت شعار 
#خلك_وحش في الفترة -21 

23 فبراير وذلك بحلبة البحرين 
الدولية، والتي يخصص ريعها 

لدعم مرضى السرطان.
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نظمــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة االحتفــال الثانــي لتكريم 
المستشفيات الحائزة على االعتماد الوطني وذلك تحت رعاية رئيس المجلس األعلى 

للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة. 

وتم منح شهادات اإلعتماد لـ 16 مستشفى 
قبــل  مــن  االعتمــاد  تقييــم  اجتــازوا  ممــن 
الهيئة، وذلك خالل الحفل الذي أقيم أمس 

في فندق ذا غروف في جزر أمواج.
وقال الشــيخ محمــد بن عبدهللا “نفخر في 

البحريــن بتطبيــق برنامــج اعتمــاد وطنــي 
مــن  المنطقــة  فــي  نوعــه  مــن  األول  يعــد 
بتجديــد  وربطــه  تطبيقــه  إلزاميــة  حيــث 
الترخيــص، وإن تطبيــق اإلعتمــاد يبيــن لنا 
مجــاالت التحســين فــي عمليــات الرعايــة 

الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية، 
وســالمة  واإلدارة  الحوكمــة  حيــث  مــن 
المرضى والعدوى، وإدارة الجودة وغيرها 
مــن معاييــر االعتمــاد، حيــث تلعــب الهيئة 
دوًرا مهًمــا فــي تحســين أداء المؤسســات 
الصحيــة مــن خــالل تطبيق االعتمــاد الذي 
يســهم في رفــع جودة الخدمــات الصحية. 
وهي معايير مهمة وتشكل قاعدة أساسية 

لتطبيق برنامج الضمان الصحي”.

افتتح رئيس مجلس أمناء وقف عيســى 
بن ســلمان التعليمي الخيري سمو الشيخ 
عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
الدولــي  البحريــن  معــرض  أمــس  مســاء 
للحدائق الذي أقيم تحت شــعار “الزراعة 
كتخصــص واعد لمهنة المســتقبل” بمركز 
البحريــن الدولي للمعــارض والمؤتمرات. 
الشــيخ  ســمو  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 

أن اهتمــام عاهــل البالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، ودعم 
قرينة عاهل البالد صاحبة السمو الملكي 
األميــرة ســبيكة بنــت ابراهيــم آل خليفة 
بهــذه المبــادرات الوطنية لتنميــة القطاع 
الزراعي يعكس ما يحظى به هذا القطاع 
في مملكة البحرين من اهتمام دأب عليه 
اآلباء واألجداد كجزء ال يتجزأ من تراث 

البحرين األصيل.

الزراعة جزء ال يتجزأ من التراث إبداعات التشكيليين البحرينيين عالمية
سمو الشيخ علي بن خليفة: “معرض الفنون” يجسد وجه الوطن الحضاري
أنــاب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
آل  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  ســمو 
خليفة، صباح أمس، الفتتاح فعاليات 
للفنــون  الســنوي  البحريــن  معــرض 

التشكيلية في دورته الـ 45.
نائــب  ســمو  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
معــرض  أن  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
بــات  التشــكيلية،  للفنــون  البحريــن 
عالمــة فنية تجســد الوجــه الحضاري 
لمملكة البحرين وما توليه من حرص 
علــى رعايــة الفنون، مؤكدا ســموه أن 
البحريــن تفتخــر بــأن لديهــا نخبة من 
الفنانيــن التشــكيليين الذيــن أظهــروا 
مــن البراعــة في الفكــر والمنتج الفني 
مــا جعلهــم علــى قــدم المســاواة مــع 

نظرائهم العالميين.

المنامة - بنا

نيابة عن سمو رئيس الوزراء، سمو الشيخ علي بن خليفة يفتتح معرض الفنون التشكيلية

سمو الشيخ عيسى بن سلمان لدى افتتاحه معرض الحدائق

لالستكشــاف  العــام  المديــر  كشــف 
والتطوير في شــركة “تطوير للبترول” 
علــى  العمــل  عــن  األنصــاري  يحيــى 
تنظيــم جولــة ترويجيــة لحقــل خليج 
البحرين، لالطالع على كميات إنتاجه 
البتــرول  شــركات  أمــام  المتوقعــة 
مشــيًرا   ، فيــه  لالســتثمار  العالميــة 
ســتبدأ  الترويجيــة  الجولــة  أن  إلــى 
بالواليــات المتحــدة األميركيــة بالربــع 

الثالث من العام الجاري.

الترويج لحقل 
خليج البحرين 
بجولة عالمية الصحية الــخــدمــات  جـــودة  ــع  رف فــي  يسهم  االعــتــمــاد 

16 مستشفى تجتاز تقييم “المهن”

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

)٠٤ - ٠٥(

)٠٧(

قبول 120 طلبًا للتقاعد االختياري
الجفير - ديوان الخدمة المدنية

تنفيذا لتوجيهات ولي العهد، النائب 
الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول 
المدنيــة  الخدمــة  مجلــس  رئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، أعلــن 
ديوان الخدمــة المدنية االنتهاء من 
التدقيــق اإلداري علــى جميــع قوائم 
طلبــات المتقدميــن لبرنامج التقاعد 
إلغــاء  طلبــات  وكذلــك  االختيــاري 

االنضمام للبرنامج.

علــى  وبنــاًء  أنــه  الديــوان  وأفــاد 
التدقيــق اإلداري على قوائم طلبات 
المتقدميــن للبرنامج، وطلبات إلغاء 
االنضمــام للبرنامــج فقــد تــم قبــول 
لالنضمــام  طلبــا   120 مــا مجموعــه 
و84  االختيــاري  التقاعــد  لبرنامــج 
للبرنامــج  االنضمــام  إللغــاء  طلًبــا 
الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
التــي ينتمــي لها الموظفــون مقدمي 

تلك الطلبات.
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بدور المالكي

أمل الحامد
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حلقته  في  اإلذاعـــي  “األمـــن”  برنامج  يناقش 
التي تذاع اليوم “الخميس” البرامج التعليمية 
والتدريبية التي تقدمها كلية تدريب الضباط 
ويستضيف  للشرطة،  الملكية  باألكاديمية 
ــر الــكــلــيــة الــعــقــيــد عمار  فــي هـــذا الــمــجــال آمـ
اإلذاعـــي،  ــن”  “األمـ برنامج  السيد.  مصطفى 
تعده وتقدمه اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 
إذاعة  بالتعاون مع  الداخلية  بوزارة  األمنية 
الساعة  خميس  كــل  ويــبــث  البحرين  مملكة 
والحلقة   FM102.3 الموجة  على  ظهرا   1.00
آدم،  عيد  جاسم  النقيب  من  كل  تقديم  من 
خالد  النقيب  إخــراج  ومــن  الزياني،  وشيخة 
الجميري، ومساعد المخرج مساعد مالزم ثان 

عبدالرحمن البطي.

المنامة - وزارة الداخلية

“األمن اإلذاعي” 
يناقش برامج كلية 

تدريب الضباط

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمــع وزيــر الخارجية الشــيخ خالــد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة، بمكتبــه بالديــوان العــام 
للوزارة، أمس، مع وزير الدولة لشــؤون الشــرق 
خارجيــة  بــوزارة  أفريقيــا  وشــمال  األوســط 
المملكــة المتحــدة أليســتر بيــرت، وذلــك علــى 
هامــش زيارتــه لمملكــة البحريــن لتــرؤس وفــد 
العمــل  فريــق  اجتمــاع  فــي  المتحــدة  المملكــة 

البحريني البريطاني المشترك.
وخــال اللقــاء، رحــب وزير الخارجية بأليســتر 
البحريــن  مملكــة  اعتــزاز  عــن  معرًبــا  بيــرت، 
التــي تربطهــا  التاريخيــة الوطيــدة  بالعاقــات 
بالمملكــة المتحــدة، والتي تســتند إلى ســنوات 
طويلــة مــن الصداقــة المتميزة والعمــل الثنائي 
وتتســم دوًمــا بالتقــدم والتطــور علــى مختلــف 
واألمنيــة،  واالقتصاديــة  السياســية  األصعــدة 

مؤكــًدا حــرص مملكــة البحريــن علــى مواصلــة 
المتحــدة  المملكــة  مــع  المشــترك  التنســيق 
مســؤولي  بيــن  الزيــارات  تبــادل  واســتمرار 
البلديــن، بمــا يعــّزز مصالــح البلديــن والشــعبين 
حــرص  بيــرت  أكــد  جانبــه،  مــن  الصديقيــن. 
العاقــات  تطويــر  علــى  المتحــدة  المملكــة 

والتعاون المشترك مع مملكة البحرين.

وزير الخارجية يجتمع مع أليستر بيرت
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اســتقبل محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، 
بالمجلــس األســبوعي بالمحافظــة، عدًدا 
مــن وجهــاء وأعيــان وأهالــي المحافظــة 
وضبــاط  المســؤولين  وكبــار  الجنوبيــة 

بدايــة  وفــي  الداخليــة.  وزارة  مــن 
اللقــاء، رّحب ســمو المحافــظ بالحضور، 
مؤكــًدا أن التواصــل المباشــر مــع أهالــي 
صــورة  تكويــن  فــي  يســهم  المحافظــة، 
شــاملة لمــا يتطلــع لــه مواطنــو وأهالــي 

تنفيــذ  فــي  وذلــك  المحافظــة،  مناطــق 
الخدمــي  بالجانــب  المتعلقــة  المشــاريع 
والتنمــوي. وأوضــح ســموه أن المجلــس 
األســبوعي يســعى دائًمــا لتجســيد صور 
التواصــل الــذي يحــرص عليــه المجتمع، 

تكريًسا لنهج اآلباء واألجداد بما يترجم 
البحرينــي  للمجتمــع  األصيلــة  الــروح 
ونســيجه المتاحــم، مشــيرا ســموه إلــى 
دور المحافظــة الحثيــث فــي العمل على 
وتفقــد  المواطنيــن  احتياجــات  متابعــة 
أحوالهــم العامــة لتكــون علــى مقربــة مع 
والمواطنيــن.  األهالــي  وتطلعــات  رؤى 

مــن جهتهم، عّبر الحضــور عن اعتزازهم 
وتقديرهم للتواصل الدائم الذي يحرص 
علــى تجســيده ســمو الشــيخ خليفــة بــن 
علــي بــن خليفــة آل خليفة ومــا تقوم به 
المحافظــة الجنوبيــة مــن متابعة ورصد 
الحتياجاتهــم وتطلعاتهــم فــي مختلــف 

المجاالت.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يؤكد دور التواصل في تلبية التطلعات

سمو الشيخ محمد بن مبارك

21 فبراير 2019 الخميس
16 جمادى اآلخرة 1440

تشكيل فريق لدراسة توظيف العاطلين
ناصـر بـن حمـد يوجـه “الشبـاب” و“العمـل” لالستجابـة لتطلـعـات الشـبـاب

البحرينــي  الشــباب  الحتياجــات  اســتجابة 
وتطلعاتهــم، وّجه ممثل جالــة الملك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلــس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة 
الشــباب  شــؤون  وزارة  آل خليفــة،  بــن حمــد 
والرياضــة للتواصل مــع وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية لتشكيل فريق عمل مشترك يكون 
الهــدف منه دراســة طلبــات التوظيف وتقديم 
عمليــة  فــي  لإلســراع  الازمــة  المقترحــات 

توظيف العاطلين من فئة الشباب.
وزارة  قامــت  التوجيــه  هــذا  ضــوء  وعلــى 
شــؤون الشباب والرياضة برئاسة الوزير أيمن 
المؤيــد بالتواصــل مــع وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة برئاســة الوزيــر جميــل حميــدان 
لتشــكيل فريــق عمــل مشــترك بيــن الوزارتيــن 
وعمــل اإلطــار التنفيــذي لــه بمــا يتناســب مــع 
استجابة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
العمــل  فريــق  وســيقوم  الشــباب.  وتطلعــات 
المشــترك بدراســة طلبــات التوظيــف وتقديــم 

عمليــة  فــي  لإلســراع  الازمــة  المقترحــات 
العاطليــن مــن فئــة الشــباب واالســتمرار فــي 
تطويــر البرامــج والخطــط واالســتراتيجيات 
ســوق  فــي  الخريجيــن  إلدمــاج  الموضوعــة 
العمــل باإلضافــة إلــى الشــراكة الحكوميــة مع 
القطــاع الخــاص في عمليــة التوظيف على أن 
يقــوم فريــق العمل برفع تقريــره الدوري حول 
األعمال المنجزة في الدراسة وتقديم الحلول 
لتوظيــف العاطليــن مــن فئــة الشــباب لســمو 

سمو الشيخ ناصر بن حمدالشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتبــه بقصــر القضيبيــة وزيــر الدولــة 
لشــؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بوزارة خارجية المملكة المتحدة الســتر 
بيــرت؛ بمناســبة زيارته الباد للمشــاركة 
العمــل  لفريــق  الــوزاري  االجتمــاع  فــي 
المشــترك بين مملكة البحريــن والمملكة 
المتحــدة. وقــد رحب ســمو نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء باليســتر بيــرت، حيــث 
أشاد بما يربط مملكة البحرين والمملكة 
المتحــدة مــن عاقــات تاريخيــة، مؤكًدا 

حــرص البلديــن الصديقيــن علــى تطوير 
وتعزيــز هــذه العاقــات في إطــار ما هو 
قائم بينهما من تنسيق وتشاور تجاه ما 
يخــص البلدين من تعاون في المجاالت 

المختلفة.

تعزيز العالقات مع بريطانيا

المنامة -  وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشــؤون  العــدل  وزيــر  اســتقبل 
خالــد  الشــيخ  واألوقــاف  اإلســامية 
بديــوان  بمكتبــه  خليفــة،  آل  علــي  بــن 
لشــؤون  الدولــة  وزيــر  العــام  الــوزارة 
الشرق األوسط بوزارة خارجية المملكة 
المتحــد أليســتر بيــرت، وبحضور ســفير 
المملكــة المتحــدة لــدى مملكــة البحرين 

سايمون مارتن. 
والوفــد  ببيــرت  الوزيــر  ورحــب 

عاقــات  بمســتوى  مشــيدا  المرافــق، 
بيــن  المتميــزة  الصداقة التاريخيــة 
إليــه  وصلــت  ومــا  والشــعبين،  البلديــن 
مــن تقــدم وتطــور مســتمر فــي مختلف 
أوجــه  اللقــاء  واســتعرض  المجــاالت.  
التعــاون المشــترك وبحــث ســبل تعزيزه 
في مجاالت التطوير العدلي، والتدريب 
تبــادل  برامــج  إطــار  فــي  القانونــي 

الخبرات.

تطوير التعاون العدلي مع بريطانيا

الوجهاء واألعيان 
يشيدون بمتابعة 

سمو الشيخ خليفة 
بن علي

ــة الـــمـــلـــك ــ ــ ــال ــ ــ ــــن ج ــ صـــــــــــادر عـ

تشكيل “جودة التعليم” وتنظيم “الشباب والرياضة”

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم )16( لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس 
إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، ومرسوم رقم )17( لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة. وجاء 
في المادة األولى من المرســوم رقم )16( أنه يعاد تشــكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب برئاســة المهندس 

كمال بن أحمد محمد، وعضوية كل من:

1. محمد مبارك بن دينة
2. حمد فيصل المالكي

3. فيصل محمد المحروس
4. إبراهيم محمد جناحي

5. عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
6. عائشة محمد عبدالغني

7. عائشة سالم مبارك
وتكون مــدة عضوية رئيس المجلس وأول 
أربعــة أعضاء أربع ســنوات، ومــدة عضوية 

باقي األعضاء ثاث سنوات.
وجــاء فــي المــادة الثانيــة من المرســوم أن 
علــى رئيس مجلــس الوزراء والــوزراء. كل 
فيمــا يخصــه. تنفيذ هــذا المرســوم، ويعمل 
بــه من تاريخ صدوره، وينشــر في الجريدة 

الرسمية.
وجــاء في المــادة األولى من المرســوم رقم 
)17( أنه يعاد تنظيم وزارة شــؤون الشــباب 

والرياضة، وذلك على النحو اآلتي:
وزير شؤون الشباب والرياضة، ويتبعه:

أواًل: إدارة االتصال والتسويق
ثانًيا: إدارة االستثمارات 

والتخطيــط  السياســات  إدارة  ثالًثــا: 
االستراتيجي

الشــباب  شــؤون  وزارة  وكيــل  رابًعــا: 
والرياضة، ويتبعه:

1. إدارة الموارد البشرية والمالية
2. إدارة نظم المعلومات

والمبــادرات،  للدعــم  المســاعد  الوكيــل   .3

ويتبعه:
أ. إدارة الدعم والخدمات
ب. إدارة تمكين الشباب

جـ. إدارة الفعاليات والبرامج
4. الوكيــل المســاعد للمنشــآت والمشــاريع، 

ويتبعه:
أ. إدارة المنشآت 

ب. إدارة المشاريع
5. الوكيــل المســاعد للرقابــة والتراخيــص، 

ويتبعه:
أ. إدارة الرقابة والتدقيق

ب. إدارة الشؤون القانونية والتراخيص
المرســوم  مــن  الثانيــة  المــادة  فــي  وجــاء 
أنــه يلغــى المرســوم رقــم )70( لســنة 2015 

بتنظيــم وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة، 
هــذا  أحــكام  يخالــف  نــص  كل  يلغــى  كمــا 

المرسوم.
وجــاء فــي المــادة الثالثــة مــن المرســوم أن 
على وزير شــؤون الشــباب والرياضة تنفيذ 
هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد أشاد بدورها في دعم قضايـا األمـن والسـام
العالقات مع بريطانيا أسست ألطر راسخة من التعاون

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفــة األهمية اإلســتراتيجية للعاقات 
أسســت  والتــي  البريطانيــة،  البحرينيــة 
والتنســيق  التعــاون  مــن  راســخة  ألطــر 

المشــترك بما يجســد عمــق الروابط التي 
جمعــت البلديــن الصديقين عبــر أكثر من 

قرنين.
بقصــر  ســموه  لقــاء  لــدى  ذلــك  جــاء   
القضيبية أمــس بحضور وزير الخارجية 
آل  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
واالقتصــاد  الماليــة  ووزيــر  خليفــة، 
آل  بــن خليفــة  الشــيخ ســلمان  الوطنــي 

خليفــة مــع  وزير الدولة لشــؤون الشــرق 
األوسط بالمملكة المتحدة أليستر بيرت، 
حيث رحب ســموه بزيــارة  بيرت لمملكة 
البحريــن وما تعكســه من حــرص بتبادل 
لمــا  كافــة  المســتويات  علــى  الزيــارات 
لهــا مــن أهميــة فــي تأكيــد عــرى التعاون 

البحريني البريطاني.
المتحــدة  المملكــة  بــدور  ســموه  وأشــاد 

البارز في الحفاظ على األمن واالستقرار 
األمــن  لقضايــا  ودعمهــا  المنطقــة  فــي 
التعــاون  وتعزيــز  واالســتقرار،  والســام 

الدولي في هذا المجال.
وخال اللقاء استعرض سموه مع أليستر 
بيرت عددا من الموضوعات الراهنة على 
الســاحتين اإلقليمية والدوليــة والقضايا 

موضع اهتمام البلدين الصديقين.

المنامة - بنا

جاللة الملك
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أنــاب رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفــة صباح أمــس الفتتاح 
فعاليــات معــرض البحريــن الســنوي للفنون التشــكيلية في دورته الـــ 45، والذي نظمته 
هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار فــي خيمة “أرينــا” بفندق “ريتــز كارلتون”، بمشــاركة ما 

يقارب 100 فنان تشكيلي، قدموا أعماال فنية شملت مختلف أشكال الفنون.

ولــدى وصــول ســموه إلــى موقــع المعــرض 
كان فــي اســتقباله رئيــس هيئــة البحريــن 
للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، والرئيس الفخري لجمعية البحرين 
للفنون التشــكيلية الشــيخ راشــد بن خليفة 
وكبــار  الــوزراء  مــن  وعــدد  خليفــة،  آل 
الصحافــة  ورجــال  والســفراء  المســؤولين 
واإلعــام ونخبــة مــن المثقفيــن والفنانيــن 

والمهتمين بالفن التشكيلي.
وبعــد أن تفضل ســمو نائــب رئيس مجلس 
بافتتــاح  إيذانــا  الشــريط  بقــص  الــوزراء 
المعــرض، قام بجولة في أرجائه وأقســامه 
اســتمع ســموه خالها إلى شــرح من رئيس 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار ومن الفنانين 
المشــاركين عــن أبــرز مــا يتضمنــه المعرض 
مــن أعمــال فنيــة، حيــث أعــرب ســموه عن 
إعجابه بما يشتمل عليه هذا الحدث الفني 
الســنوي المهــم مــن أعمــال تعكــس الثــراء 
اإلبداعــي لــدى الفنــان البحرينــي وقدرتــه 
على التعبير عن الجماليات الفنية بمختلف 

المدارس الفنية.
الســمو  صاحــب  تحيــات  ســموه  ونقــل 
القائميــن  لجميــع  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
علــى تنظيــم المعــرض والمشــاركين فيــه، 
وتمنيــات ســموه لهم باســتمرار النجاح في 
تقديــم أعمــال فنية تعكس مــا وصلت إليه 
الحركة التشــكيلية في مملكة البحرين من 
مســتويات عاليــة فــي المحتــوى والرســالة 

الفنية.
وبهــذه المناســبة، أكــد ســمو نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء أن معرض البحرين للفنون 
التشــكيلية، بات عامة فنية تجســد الوجه 
الحضــاري لمملكــة البحريــن ومــا توليه من 
حــرص علــى رعايــة الفنــون، مؤكدا ســموه 
أن البحريــن تفتخــر بــأن لديهــا نخبــة مــن 
الذيــن أظهــروا مــن  التشــكيليين  الفنانيــن 
البراعــة في الفكر والمنتج الفني ما جعلهم 
على قدم المساواة مع نظرائهم العالميين.

وأعــرب ســموه الشــيخ علــي بــن خليفة آل 
خليفة عن خالص الشكر والتقدير للشيخة 
مــي بنت محمد آل خليفة وجميع العاملين 
بالهيئــة علــى مــا بذلــوه مــن جهــود متميزة 
فــي تنظيم المعرض حتــى يخرج بالصورة 

التي تليق بمكانة البحرين. 
وتقديــره  شــكره  عــن  ســموه  أعــرب  كمــا 
للشــيخ راشــد بــن خليفــة آل خليفــة علــى 
الجهــود التــي قامــت بهــا جمعيــة البحريــن 
المعــرض  تنظيــم  فــي  التشــكيلية  للفنــون 
وإبــرازه بصــورة تعكس ما وصــل إليه الفن 
مســتويات  مــن  المملكــة  فــي  التشــكيلي 

متطورة. 
المســابقة  بجوائــز  الفائزيــن  ســموه  وهنــأ 
الســنوية للمعــرض تتويجــا لمــا قدمــوه من 
مقومــات  كل  فيهــا  تتوافــر  فنيــة  أعمــال 
مــن  مزيــدا  لهــم  ســموه  متمنيــا  اإلبــداع، 

النجاح والتفوق. 

مــن جانبهــا، أعربــت رئيــس هيئــة البحرين 
للثقافــة واآلثــار، عن عظيم الشــكر وعميق 
االمتنــان لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
علــى رعايــة ســموه الكريمــة للمعــرض كل 
عــام منــذ النســخة األولــى، بمــا يؤكــد دائما 
دعم سموه المتواصل والامحدود للحراك 
الثقافــي والفنــي بالمملكــة، كمــا أعربت عن 
رئيــس  لنائــب  وتقديرهــا  شــكرها  خالــص 
مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة على تشــريفه للمعرض نيابة عن 

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

وقالــت “إننــا نشــهد اليــوم افتتاح النســخة 
الخامســة واألربعيــن ومــا يحملــه صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء مــن تقديــر 
بالــغ للفنانيــن البحرينييــن والمبدعيــن فــي 

مختلف المجاالت الثقافية”.
الســنوي  البحريــن  معــرض  أن  وأكــدت 
الثقافــة  قــدرة  أثبــت  التشــكيلية  للفنــون 
علــى صنــع منجــزات ذات طابــع مســتدام، 
وأن اســتمراريته بهذا الزخم المتزايد عاما 
الجمــال  أن  علــى  واضــح  دليــل  عــام  بعــد 
والتجــدد  البقــاء  خاصيــة  لديهمــا  والفــن 
واالســتمرارية فــي ظــل وجــود منــاخ عــام 

يسمح لهما بذلك”. 
وعــن جديــد نســخة المعــرض لهــذا العــام، 
قالــت الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفة 
إن مــا يميــز الفن هــو أنه غيــر متوقع، ففي 
حاضــرا،  الدهشــة  عامــل  نجــد  مــرة  كل 
ونحن نشــاهد اشــتغاالت الفنانين من رواد 
ومواهب شــابة، وهذا العام يشــهد أقســاما 
علــى  مــن خالهــا  الضــوء  نســلط  جديــدة 
الحركــة  ورواد  العــرب  الفنانيــن  إبداعــات 
إضافــة  البحريــن،  مملكــة  فــي  التشــكيلية 
إلى مشــاركة مميزة لــدور عرض من داخل 

مملكة البحرين وخارجها.

يشار إلى أن الفائز بجائزة “الدانة” لمعرض 
هــذا العام هو الفنان خالد فرحان عن عمله 
الثانــي،  المركــز  أمــا  بيكاســو”.  “منحوتــة 
فحصــل عليــه ســتوديو شــيبرد عــن عمــل 
تركيبــي بعنــوان “كرســي”، والمركــز الثالث 
حصلــت عليــه الفنانة نور علــوان عن عملها 

الذي يحمل عنوان “في الماضي”. 
ضمــت  المعــرض  تحكيــم  لجنــة  أن  يذكــر 
الشــيخ راشــد آل خليفة، والفنان السعودي 
حمــزة صيرفــي، والفنان أســعد عرابي، كما 
المعــرض ســتوديو  وتنفيــذ  بتصميــم  قــام 

عمار بشير لإلبداع الفني.

سمو الشيخ علي بن خليفة لدى تشريفه افتتاح فعاليات معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في دورته الـ 45

المنامة - بنا

التشكيليون البحرينيون أظهروا الـــــــبراعة في الفـكـر والـمـنـتـج الفـنـي
نيابة عن سمو رئيـس الـوزراء... سـمـو الـشيـخ عـلـي بـن خلـيـفة يفتـتـح مـعـرض الفـنون

05 local@albiladpress.com

الخميس
21 فبراير 2019 
16 جمادى اآلخرة 1440

مـــي بــنـــت مـحــمـــد: الـثــقــافـــة تــصــنـــع مــنــجـــزات ذات طـــابــع مـــســـتـــدام



عقدت لجنة مبادرة امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة، برئاسة عضو 
المجلس األعلى للمرأة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة اجتماعها الرابع 
الســتعراض نتائــج الزيــارات الميدانيــة التــي قامــت بهــا اللجنــة فــي إطــار الدورة 
الثالثــة لالمتيــاز وعــرض التقريــر النهائــي لمرحلــة التقييــم للمشــاركات فــي هــذه 

الدورة.

وأكــدت اللجنــة خــال االجتماع ســعيها 
المبــادرة  معاييــر  تطويــر  علــى  الدائــم 
بمــا يواكــب أهدافهــا فــي تكريــم الشــابة 

البحرينيــة المتميــزة فــي مجــال ريــادة 
الطاقــات  وإبــراز  وتشــجيع  األعمــال، 
والكفــاءات المتميــزة فــي مجــال ريــادة 
األعمــال، ونشــر ثقافــة الــروح الرياديــة 
بين الشــابات وتشــجيعهن على المبادرة 
واإلبداع، وتفعيل الشراكة بين المجلس 
المجتمــع  ومؤسســات  للمــرأة  األعلــى 
المدنــي، وتعزيــز المشــاركة االقتصاديــة 
الخطــة  أهــداف  يحقــق  بمــا  للمــرأة 
البحرينيــة،  المــرأة  لنهــوض  الوطنيــة 
لرائــدات  الناجحــة  التجــارب  وإبــراز 

األعمال الشــابات، وتســليط الضوء على 
االقتصاديــة  االســتثمارية  القطاعــات 

الجديدة بالمملكة.
وشــملت المشاريع المشــاركة في الدورة 
اقتصاديــة  أنشــطة  لامتيــاز،  الثالثــة 
األعمــال  رائــدة  فيهــا  بــرزت  متنوعــة 

البحرينيــة، ومــن بينها الخدمات والطب 
والتجميل والصحة والهندسة والديكور 
هــذه  وتجمــع  وغيرهــا،  والعقــارات 
المشــاريع بيــن الريــادة فــي إدارة إحدى 
المؤسسات االقتصادية الخاصة والتميز 

في النهوض بمسؤوليتها االجتماعية.

امتيــاز  مبــادرة  فــي  المشــاركة  وتشــهد 
الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة 
زيادة مضطردة، حيث بلغ معدل الزيادة 
الثانيــة  الــدورة  فــي  المشــاركات  فــي 

والثالثة 67 %.
لرائــدات  الشــرف  امتيــاز  مبــادرة  وتعــد 

األعمال البحرينية الشابة إحدى اآلليات 
مشــاركة  لزيــادة  والمحفــزة  الداعمــة 
المرأة الشــابة في مجال ريــادة األعمال، 
إلــى جانــب وجــود العديد مــن الخدمات 
والبرامج التي تسهل أمام المرأة دخولها 

وإقبالها على ريادة األعمال.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تطوير مبادرة امتياز الشرف لرائدة األعمال الشابة

االجتماع الرابع للجنة مبادرة امتياز الشرف 

الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
أمــس،  بــن أحمــد آل خليفــة صبــاح 
الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر 

الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة. 
العــام  القائــد  رحــب  اللقــاء  وخــال 
لقــوة دفــاع البحريــن بوزيــر الماليــة 
واالقتصــاد الوطني، وتــم بحث عدد 

مــن الموضوعــات المتعلقــة بمجاالت 
التعــاون والتنســيق القائــم بيــن قــوة 
الماليــة  ووزارة  البحريــن  دفــاع 

واالقتصاد الوطني.

القائــد العام يســتقبل وزيــر المالية واالقتصــاد الوطني 

بحث التنسيق بين “قوة الدفاع” و “المالية”

06local@albiladpress.comإعداد جيل قادر على االبتكار والمشاركة في نهضة الوطن
البحرين للمعلمين محمد بن مبارك يرعى االحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس كلية 

رعــى نائب رئيــس مجلس الــوزراء، رئيس 
المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب 
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفة، 
أمــس االحتفال الــذي نظمته كلية البحرين 
للمعلميــن بمناســبة مــرور 10 ســنوات على 

تأسيسها.
وبهذه المناســبة، أعرب سمو الشيخ محمد 
بن مبارك عن سعادته برعاية مناسبة مرور 
البحريــن  كليــة  إنشــاء  علــى  ســنوات   10
مبــادرات  ضمــن  تأتــي  التــي  للمعلميــن 
مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي بدأ 
العمــل بــه عــام 2008م، فــي ظل المشــروع 
اإلصاحي لعاهل الباد، حيث تجســد هذه 
المناســبة االحتفــال بمــا تحقــق مــن إنجــاز 
فــي مســيرة التعليــم المباركــة التي ســيتم 
االحتفــال بمرور مئة عام على بدء التعليم 

النظامي في البحرين هذا العام.
يأتــي  المناســبة  بهــذه  االهتمــام  إن  وقــال 
مــن واقع االهتمــام بالمعلــم والحرص على 
إعــداده وتأهيلــه وتمكينــه مــن االنخــراط 
ومهنيــة  بكفــاءة  التعليميــة  العمليــة  فــي 
عاليــة لإلســهام في إعــداد جيل قــادر على 
اإلبــداع واالبتــكار والمشــاركة فــي نهضــة 
ونمــاء الوطــن فــي حاضرة ومســتقبله في 

المجاالت المختلفة.
االرتيــاح  علــى  يبعــث  مــا  أن  وأضــاف   
والتفــاؤل هــو نجــاح الكليــة فــي تخريــج 
إلــى  يرقــى  تأهيــاً  المؤهليــن  المعلميــن 
المعاييــر العالمية من خال دراســتهم التي 
تجمــع بيــن الجانــب األكاديمــي والتدريــب 
المســتمر فــي الميــدان التربــوي طيلة فترة 

الدراسة.
وأكــد ســموه أن االحتفــال بهــذه المناســبة 
التعليــم  بــه  يحظــى  لمــا  تأكيــًدا  يأتــي 
والتدريــب فــي البحريــن مــن اهتمــام، وأن 
مــا حققتــه الكليــة مــن نتائــج ونجــاح منــذ 
إنشــائها وذلــك بتخريــج مــا مجموعة 916 
طالًبــا وطالبــة ضمن برنامــج البكالوريوس 
فــي التربيــة، و522 معلًمــا ومعلمــة ضمــن 
برنامــج الدبلــوم العالي فــي التربية، و639 
برنامــج  ضمــن  مســاعًدا  ومديــًرا  مديــًرا 
الدبلــوم العالــي في القيــادة التربوية، يأتي 
دليــاً علــى نجــاح الكليــة فــي أداء دورهــا 

وتحقيق أهدافها.

وبهــذه المناســبة، أشــاد ســموه بمــا يبذلــه 
والهيئــة  وعميدهــا  الكليــة  إدارة  مجلــس 
بمســتوى  لارتقــاء  جهــود  مــن  التعليميــة 
الكليــة، متمنيــا للجميــع التوفيــق لمــا فيــه 

خير وطننا العزيز.
وكان الحفــل بــدأ بآيــات بينــات مــن القرآن 
الكريــم، وبعد ذلك تم عــرض فيديو قصير 
يلخص عقًدا من مسيرة التعليم في الباد.
التربيــة والتعليــم ماجــد  ألقــى وزيــر  ثــم   
معانــي  فيهــا خالــص  رفــع  كلمــة  النعيمــي 
صاحــب  البــاد  لعاهــل  والتقديــر  الشــكر 
الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  ورئيــس 
األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة، وولي 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة 
على الدعم المســتمر والمساندة المتواصلة 
التــي تجدهــا المســيرة التعليميــة، مشــيًدا 
مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  برعايــة 
لهــذا االحتفــال، مؤكــًدا أن مشــروع كليــة 
تحقيــق  فــي  نجــح  للمعلميــن  البحريــن 
أهدافــه المرجــوة بدعــم ســموه ومتابعتــه 
المســتمرة لهــذه الكليــة التــي جــاءت علــى 
رأس مبــادرات المشــروع الوطنــي لتطويــر 
يكــون  أن  أجــل  مــن  والتدريــب،  التعليــم 
ا،  ا وتدريبيًّ المعلــم البحريني مؤهــاً تعليميًّ
وقادًرا على اإلســهام في تحقيق متطلبات 

التنمية وبناء مجتمع المعرفة.
وأكــد النعيمــي أن كليــة البحريــن للمعلمين 
قامــت منــذ نشــأتها علــى اســتلهام أفضــل 
التجربــة  وخصوصــا  العالميــة،  التجــارب 
الســنغافورية فــي مجــال إعــداد المعلميــن 

والقــادة التربوييــن، ومواكبتهــا لــكل جديد 
منهجيــة  واعتمادهــا  المجــال،  هــذا  فــي 
فــي إعــداد المعلميــن قائمــة علــى التكامــل 
بيــن المعرفــة النظريــة والتطبيــق العملــي 
الميداني، منذ اليوم األول للدراســة وحتى 
علــى  الكليــة  عــن حــرص  التخــرج، فضــا 
جــذب أفضــل العناصر لمهنــة التعليم، وفق 
معاييــر عالميــة للقبــول فيهــا، وامتيــازات 
واعدة لطلبتها وخريجيها، واســتعانتها في 
تأديــة رســالتها بكفــاءات عالميــة متميــزة، 
وكوادر إدارية وأكاديمية مؤهلة ومقتدرة.
إنجــازات  مــن  جانًبــا  الوزيــر  واســتعرض 
 13 تمهيــن  فــي  نجاحهــا  ومنهــا  الكليــة، 
برنامــج  ألًفــا و828 معلًمــا ومعلمــة ضمــن 
التنميــة المهنيــة المســتمرة، وتميزهــا فــي 
المؤسســية  الخارجيــة  المراجعــة  دورات 
والبرامجيــة، التــي أجراهــا كل مــن المعهــد 
الوطني للتعليم في ســنغافورة، والمجلس 
الثقافــي البريطانــي، وهيئة جــودة التعليم 
جميــع  توظيــف  عــن  فضــا  والتدريــب، 
التربيــة  وزارة  مــدارس  فــي  خريجيهــا 
بيــن  القائــم  بالتعــاون  مشــيًدا  والتعليــم، 
الكليــة والــوزارة فــي إطــار االرتقــاء بــأداء 
المــدارس، بما في ذلــك التدريب في ضوء 
حصلــت  التــي  الدوليــة  التقاريــر  نتائــج 
فيهــا الــوزارة علــى مراكــز متقدمــة، ومــن 
أهمهــا الحصــول علــى أعلــى نســبة تقــدم 
فــي االختبــار الدولــي للرياضيــات والعلوم 
)تيمس(، بيــن دورتي 2011 و2015، وذلك 
إلــى  إضافــة  معياريــة،  درجــة   45 بمعــدل 
حصول طالبات البحرين على المركز األول 
ــا في االختبــار الدولي لقيــاس التقدم  عربيًّ
في مهارات القراءة )بيرلز( في دورته للعام 

2016. وأشــار الوزيــر كذلــك إلى مــا توفره 
الــوزارة مــن برامــج تدريبيــة عديــدة فــي 
إطار تطبيق كادر المعلمين الذي يقوم على 

الربط بين التمهين والترقي الوظيفي.
البحريــن  كليــة  عميــد  عّبــر  كلمتــه،  وفــي 
للمعلميــن تيد بورينتون عن خالص الشــكر 
مجلــس  رئيــس  نائــب  لســمو  والتقديــر 
الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر 
التعليــم والتدريــب علــى رعايتــه الكريمــة 
لهــذا االحتفــال، مشــدًدا على أهميــة الكلية 
والدور البارز الذي تلعبه في خدمة التعليم 
مميزاتهــا  أهــم  ومســتعرًضا  بالمملكــة، 
نجاحهــا،  فــي  أســهمت  التــي  وخصائصهــا 
األكاديمــي  الجانــب  بيــن  الجمــع  ومنهــا 
النظــري والجانــب التطبيقــي طيلــة فتــرة 

الدراسة.
 بعــد ذلــك، تفّضــل ســمو الشــيخ محمــد بن 
مبارك بتدشين كتاب بعنوان )عشر سنوات 
مــن كلية البحرين للمعلمين: تأســيس كلية 
معلميــن من الطــراز العالمي(، والذي تضمن 
توثيًقــا بالصــور والمعلومات لمراحل نشــأة 
الكلية وتطورها وإنجازاتها منذ التأسيس. 
ثم كّرم ســموه جميــع أعضاء مجلس إدارة 
مــا  لهــم  مقــدًرا  للمعلميــن،  البحريــن  كليــة 
يبذلونه من جهود لضمان حســن سير عمل 

الكلية. 
الحفــل بجولــة  راعــي  قــام  الختــام،  وفــي 
فــي معــرض لبعــض األعمال والمشــروعات 
المتميزة لطلبة الكلية، وافتتح بعدها مركز 
الكليــة،  بمقــر  التربويــة  القيــادات  تدريــب 
القيــادات  لتدريــب  تأسيســه  تــم  والــذي 

التربوية بمدارس وزارة التربية والتعليم.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لدى رعايته االحتفال الذي نظمته كلية المعلمين
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تيار

Û .”عندما تتخطى مرحلة صعبة من حياتك، أكمل الحياة كناٍج، وليس كضحية“
جالل الدين الرومي

Û   لفتني   حضور   الرئيس   التنفيذي   للهيئة   العامة   للتأمين   االجتماعي   إيمان   المرباطي
 اجتماع   لجنة   الخدمات   بمجلس   النواب   قبل فترة   لمناقشة   عدد   من   التشريعات .  

Û   ويشــغل   أّي   موضوع   مرتبط   بالهيئة   الرأي   العام،   مما   يتوجب   تنشــيط   إعام   الهيئة
 للــرد   والتوضيــح   ووضــع   النقــاط   علــى   الحروف   بــدالً   من   التفــرج   أو   إصــدار   بيانات  

 متشنجة   بعد   أن   تكبر   كرة   جليد   االنتقادات .  
Û   كتبــت   استفســارات   للرئاســة   التنفيذيــة   للهيئــة   بمقال   نشــرته   صحيفة   البــاد   بعدد

http://www.albiladpress. :يوم   االثنين   الموافق   14   يناير2019    . )وصلة   المقال 
.)com/news/2019/3744/columns/546798.html

Û   . ولكن   المؤسف   أن   المرباطي   لم   تجب   عن   هذه   الشواغل منذ أكثر من شهر 
Û   فــي   حوزتــي   مجموعــة   قصــص   عــن   ســوء   تدبيــر   الهيئــة  . كأنهــا   تتطبــع   بســلوك

 األشــخاص   وليــس   المؤسســات،   مثــل   كشــطها   أوراقــا   رســمية   إلثبات   عمــر   مواطن  
 خاًفــا   للحقيقــة،   وتقديــم   هذه   الورقــة   لعدالة   المحكمة،   أو   قرارهــا   وفاة   مواطن   ما  

 زال   على   قيد   الحياة   ومخاطبة   ذويه   الستام   معاشه   التقاعدي !  
Û   أمــا   القصــة   األوجــع   فهــي   ماحقة   مواطــن   لمطالبتــه   بســداد   مديونية   وهميــة،   ألن

 الهيئة   مصرة   على   أنه   تقاضى   مبالغ   شهرية   باعتباره   وريًثا   لجده    وفي   هذه   القصة  
 فإن الجد توفي رحمه هللا.

Û     : وأكرر   استفساراتي   للرئيس   التنفيذي 
Û   كــم   عــدد   القضايــا   المرفوعــة   مــن   الهيئــة   أو   عليهــا   أمــام   المحاكــم   علــى   اختــاف -

 أنواعها   ودرجاتها   خال   األعوام   الثاثة   األخيرة؟
Û كم   عدد   القضايا   التي   كسبتها   وخسرتها؟ -
Û   مــا   قيمــة   المبالــغ   التي   عــادت   لخزينة   الهيئة   من   أحكام   قضائية   كســبتها   واألخرى -

 التي   تكّبدت   الهيئة   سدادها   لمن   كسب   حكًما   ضد   الهيئة؟

سمو الشيخة 
حصة تستعرض 

نتائج الزيارات 
الميدانية

القضيبية - مجلس الشورى

أشاد عضو مجلس الشورى علي العرادي بالمبادرة المهمة لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وتوجيهاته لتشكيل فريق عمل مشترك؛ بهدف دراسة طلبات التوظيف، وتقديم المقترحات الالزمة لإلسراع 

في عملية توظيف العاطلين من فئة الشباب.

وأكد العرادي أن هذه الخطوة تشكل قاعدة مهمة في السعي 
نحــو حلحلة ملف العاطلين البحرينيين، وتدفع باتجاه تفعيل 
التوجهات الحكومية الهادفة لبحرنة الوظائف، والتي شــكلت 

محورا رئيسا في برنامج عمل الحكومة.
بــن حمــد يمثــل القــدوة  إلــى أن ســمو الشــيخ ناصــر  وأشــار 
منهــم،  الدائــم  قربــه  وبحكــم  للشــباب،  المثالــي  واألنمــوذج 
وتلمســه الحتياجاتهــم، يــدرك مــدى الحاجة الملحــة لتوظيف 
كافــة الجهــود والطاقــات؛ من أجــل تأمين وضعهم المعيشــي، 
عبــر توفيــر الوظائــف الائقة بهم، الســيما أصحــاب الكفاءات 

والخريجين.
وأكــد أن هــذه المبــادرات تشــكل ترجمــة للتوجيهات الســامية 
لجالة الملك، في االهتمام بالشباب، وتأكيدا على ما أعلن عنه 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي 
ولــي العهــد، من جهود مبذولة لتوظيف المواطنين الخريجين 

وتدريبهم لالتحاق بالوظائف التي تتناسب ومؤهاتهم.
علي العرادي

العرادي: مبادرة ناصر بن حمد خطوة مهمة لحلحة ملف العاطلين

تفعيل التوجهات الحكومية لبحرنة الوظائف

الرفاع - قوة الدفاع

جــرى بقوة دفاع البحريــن صباح أمس حفل 
تخريــج دورة لألفــراد المســتجدين بإحــدى 
وحــدات قــوة دفــاع البحريــن، بحضــور قائد 
الشــيخ  الركــن  اللــواء  الملكيــة  المدفعيــة 
خليفــة بــن حســن آل خليفــة. اســتهل الحفل 
بتــاوة آيــات عطــرة مــن الذكــر الحكيــم، كما 
قــدم إيجــازا عــن الدورة ومــا اشــتملت عليه 
والعمليــة،  العلميــة  التدريــب  برامــج  مــن 

وقــدم الخريجــون بعدهــا عددا مــن الفقرات 
للمشــاة،  العســكري  العــرض  علــى  اشــتملت 
ونشــيد قــوة دفــاع البحرين، ثم جــرى تأدية 
القســم القانوني من جانــب الخريجين، وفي 
ختــام الحفــل تفضل قائــد المدفعيــة الملكية 
بتوزيــع الجوائــز والشــهادات التقديرية على 
المتفوقيــن بالــدورة. حضــر حفــل التخريــج 

عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تخريج دورة للمستجدين بإحدى الوحدات العسكرية



افتتــح رئيــس مجلــس أمنــاء وقــف عيســى بــن ســلمان التعليمي الخيري ســمو الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان بن حمد آل خليفة، مســاء أمس، معــرض البحرين الدولــي للحدائق 
الــذي أقيــم تحــت شــعار “الزراعــة كتخصــص واعــد لمهنــة المســتقبل” بمركــز البحريــن 

الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وبهذه المناســبة، أكد ســمو الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أن اهتمام 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ودعم قرينة عاهل البالد 
صاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
ابراهيم آل خليفة لهذه المبادرات الوطنية 
لتنميــة القطــاع الزراعــي يعكس ما يحظى 
بــه هــذا القطــاع فــي مملكــة البحريــن مــن 
اهتمام دأب عليه اآلباء واألجداد كجزء ال 

يتجزأ من تراث البحرين األصيل.
ســلمان  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  وأشــاد 
بالــدور الــذي تبذلــه المؤسســات الرســمية 
والخاصــة من أجــل تطوير المعرض وإبراز 
جهــود البحريــن فــي جعــل الزراعــة كأحــد 
للتنــوع االقتصــادي  المقومــات األساســية 
ســموه  منوهــًا  البيئــة،  علــى  والمحافظــة 
بتكاتف جهود العديد من المؤسســات على 
اختالف تخصصاتها في إطار مســؤوليتها 
المجتمعيــة، حيــث بذلــوا طاقاتهــم ليكون 
ومرجعــا  للزائريــن،  جاذبــا  المعــرض 
ومنصــة  بالزراعــة  للمهتميــن  متخصصــا 
االبتــكارات  بأهــم  والتعريــف  للترويــج 
الممكــن أن تســاهم  مــن  التــي  والتجــارب 
في تطويــر العمل الزراعي واعتباره مجاالً 

واعدا للتخصص واالستثمار.
ولــدى تفقــده ألجنحــة المعرض، نوه ســمو 
الزراعــة  بــأن  ســلمان  بــن  عيســى  الشــيخ 
تخصــص واعــد لمهن عــدة في المســتقبل، 
فــي ضــوء مــا نلمســه فــي مملكــة البحرين 
مــن تطــور ملحوظ في مســتوى المشــاريع 
الزراعيــة المشــاركة فــي المعرض، مشــددا 
ســموه علــى ضــرورة االســتفادة مــن هــذه 
الواقــع  أرض  علــى  وتنفيذهــا  المشــاريع، 
لمــا لهــا مــن فائــدة علــى القطــاع الزراعــي 
داعيــًا  البحريــن،  مناطــق  مختلــف  فــي 
ثقافــة  لتكريــس  التعليميــة  المؤسســات 
الزراعــة كعلم وتخصــص، وتوضيح فرص 

العمل والخيارات المتاحة بعد التخرج.
وتفضل رئيس مجلس أمناء وقف عيســى 
بتدشــين  الخيــري  التعليمــي  ســلمان  بــن 

والحكومــة  المعلومــات  لهيئــة  مشــروعين 
التقــدم  رصــد  تقريــر  وهمــا  اإللكترونيــة، 
ومؤشــرات  غايــات  تنفيــذ  نحــو  المحــرز 
التنميــة  أهــداف  مــن  الســادس  الهــدف 
المســتدامة في مملكــة البحرين، الذي يعد 
مســتوى  علــى  نوعــه  مــن  األول  اإلصــدار 
المنطقــة، ويأتــي في إطار االلتــزام الكامل 
مــن مملكــة البحرين باألجنــدة والتوجهات 
اإليمــان  ومــن منطلــق  الدوليــة،  التنمويــة 
بأهميــة الــدور المحوري الــذي تلعبه المياه 
وخدمــات الصــرف الصحــي ضمــن خطــط 
مشــروع  جانــب  إلــى  الشــاملة،  التنميــة 
خرائــط التربــة والــذي يهــدف إلــى إنتــاج 
لهــا،  الزراعيــة  خرائــط تربــة والخصائــص 
وإجــراء األبحاث والدراســات، مــع تحديد 
المناطــق الجيــدة للزراعــة، وتوفير خرائط 
التربة للجهات الحكومية عن طريق منصة 

قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية.
كما تفضل سموه بتكريم الفائزين بمسابقة 
فــازت  حيــث  للحدائــق،  البحريــن  نــادي 
الجاللــة  صاحــب  بــكأس  جابــري  طاهــرة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة في فئة 
الحدائــق، ودالل ســامي بــكأس المغفور له 
بإذن هللا تعالى الشــيخ عيســى بن ســلمان 
آل خليفــة عن فئة الزهــور، وطارق جابري 

ودانة الشهابي عن فئة الخضراوات. 
كمــا فــازت عصمــت أحمــد بــكأس صاحبــة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفــة عــن فئة التصويــر الفوتوغرافي 
للمحترفين، وناديــة الزيرة عن فئة الهواة، 
وريــا خليــل عــن فئــة الطلبــة، فيمــا تــوج 
كافيه غاليري 21، وأورنجري كافيه بكأس 
سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة عن 
فئــة أفضل حديقة بيئيــة، وطاهرة جابري 
بــكأس ســمو الشــيخة هيــا بنــت محمــد آل 
النــادرة  للنباتــات  عــرض  ألفضــل  خليفــة 

والغريبة.
حوالــي  العــام  هــذا  المعــرض  ويســتقطب 
 7000 تبلــغ  مســاحة  علــى  عارضــًا   170
التجــاري  الركــن  يضــم  مربــع، حيــث  متــر 

العديــد مــن الشــركات والمشــاتل الزراعيــة 
لتســويق المنتجــات المختلفــة مثل الزهور 
الزراعيــة واألصــص  والشــتالت واألدوات 
وأثــاث الحدائق، ومعــدات اإلضاءة وكافة 
المنتجــات والخدمات الزراعيــة، أما الركن 
المؤسســات  مــن  كل  فيتضمــن  التوعــوي 
ومؤسســات  والتعليميــة  الرســمية 
المجتمــع المدنــي، لعــرض برامــج التوعيــة 
والتثقيــف والخدمــات التــي تقدمهــا هــذه 
الجهــات باإلضافــة الــى عرض االبتــكارات 

واالبداعات والمشاريع الزراعية. 
مــن  كبيــر  عــدد  المعــرض  فــي  ويشــارك 
الشركات المتخصصة في المجال الزراعي 
ايطاليــا،  مثــل  العالــم  دول  مختلــف  مــن 
إســبانيا، بولنــدا، روســيا، هولنــدا، اليونــان، 
سويســرا، المملكــة المتحــدة، كنــدا، تركيــا، 
الواليات المتحدة األميركية، اليابان، الهند، 
ســيريالنكا، واندونيســيا، إلــى جانــب عدد 
مــن الشــركات الزراعيــة مــن دول اقليميــة 
وعربيــة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية، 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ســلطنة 
عمــان، المملكــة المغربيــة، المملكة األردنية 
الجمهوريــة  فلســطين،  دولــة  الهاشــمية، 
العربية الســورية، وجمهورية مصر العربية 
حيث ســيقومون بإثراء اجنحتهم بأحدث 
االبتكارات والتصاميم والتقنيات الزراعية 
الناجحــة  تجاربهــم  وعــرض  وتطبيقاتهــا 

عــرض  إلــى  باإلضافــة  المجــال،  هــذا  فــي 
ومنتجاتهــم.  وخدماتهــم  استشــاراتهم 
الجنــاح  علــى  العــام  هــذا  معــرض  ويركــز 
العلمــي من حيث االهتمام بالزراعة كخيار 
مهنــي طمــوح لتلبية الطلــب المتزايد على 
الخبراء الذين يتمتعون بالمهارات الالزمة، 
خاصــة فــي مجــال التكنولوجيــا الزراعيــة 
والممارســات الزراعية المستدامة. ويشمل 
األغذيــة،  إنتــاج  التخصــص  هــذا  نطــاق 
وإدارة األنظمــة التقنيــة والطاقــة، والنظــم 
الزراعيــة،  التجاريــة  والمشــاريع  البيئيــة، 
بيانــات  لعــرض  إضافــة  األعمــال،  وريــادة 
وإحصاءات عن الواقع الزراعي في مملكة 

البحرين.
كافــة  علــى  الضــوء  المعــرض  ويســلط 
التقنيــات الزراعيــة التي تســهم فــي تنمية 
واســتدامة القطــاع الزراعــي فــي المملكــة، 
مــن  مجموعــة  اســتعراض  عــن  فضــالً 
المنتجــات والحلول واالبتــكارات الزراعية 
المحليــة  الشــركات  كبــرى  تقدمهــا  التــي 
والخارجيــة التــي تشــارك في هــذا الحدث 

الهام.
والزراعــة  األغذيــة  كليــة  طلبــة  ويشــارك 
لــزوار  تجربتهــم  لنقــل  اإلمــارات  بجامعــة 
المعرض من المهتمين، إلى جانب مشاركة 
كليــة العلــوم الزراعيــة والبحريــة بجامعــة 
عمــان  ســلطنة  مــن  قابــوس  الســلطان 

الشــقيقة، كما سيتم خالل المعرض تقديم 
علــى  المعــرض  فــي  مختلفــة  محاضــرات 
مــدى يوميــن حــول مهنــة تنســيق الزهــور 
يقدمهــا كل مــن مدرســة جــودث بــالك لوك 
مــن المملكــة المتحــدة، والمصمــم العالمــي 
والمهندســة  روســيا،  مــن  تاركــن  دميتــري 
أنفال االنصاري من دولة الكويت الشقيقة، 

ونهلة المحمود صاحبة مشروع الال بيال.
لســوق  جنــاح  المعــرض  يحتضــن  كمــا 
ســيتم  حيــث  البحرينييــن،  المزارعيــن 
للفائزيــن  عــرض  مســاحتي  تخصيــص 
بجائــزة  بحرينــي  مــزارع  أفضــل  بمحــور 
الملــك حمــد للتنميــة الزراعية فــي الدورة 
الثانيــة، باإلضافــة إلــى مســاحات أخــرى 
ستخصص الثنا عشَر مزارعًا بحرينيًا ممن 
تــم اختيارهــم بالقرعــة لعــرض منتجاتهم 
المحلية المتنوعة والمتميزة وذلك بهدف 
تشــجيع المزارعين ودعــم المنتج المحلي 
لهــم  مختلفــة  تســويقية  منافــذ  وايجــاد 
الهامــة،  المهنــة  لضمــان اســتمرارية هــذه 
خالصــي”  “حديقــة  جنــاح  يعــود  كمــا 
بحلــة جديــدة حيــث يضــم عــدد كبير من 
والــورش  الترفيهيــة  واأللعــاب  األنشــطة 
التعليميــة والتوعوية ذات العالقة بالمهن 
الزراعية، بهدف نشــر الثقافة المهنية بين 
األطفــال والعمــل علــى غــرس االتجاهات 
اإليجابيــة نحــو مهنــة الزراعــة. يذكــر أن 

معــرض البحريــن الدولــي للحدائــق الــذي 
يفتتــح أبوابه للجمهور خالل الفترة 21 – 
24 فبرايــر الجاري من الســاعة 10 صباحًا 
وحتــى 9 مســاًء تنظمه المبــادرة الوطنية 
هــذا  ويدعمــه  الزراعــي،  القطــاع  لتنميــة 
العالمــي،  التجــاري  البحريــن  العــام مركــز 
وشــركة الخليج لصناعــة البتروكيماويات 
 ،)KFH( وبيت التمويــل الكويتي ،)جيبــك(
وشــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا(، وشــركة 
البحريــن  غــاز  وشــركة  البحريــن،  مطــار 
الوطنيــة )بناغــاز(، وشــركة فيفــا البحرين 
البحريــن  ممتلــكات  وشــركة  لالتصــاالت، 
مــن  ويعــد  الســالم،  ومصــرف  القابضــة، 
المعارض المتخصصة في مجال البســتنة 
والزراعة وهو الحدث المهم الذي ينتظره 
الكثيــرون من محبي الزراعة، حيث يقدم 
كثير من الخدمات والتقنيات والمعلومات 
الزراعيــة التــي تســهم فــي تنميــة مهارات 
ومعــارف المهتميــن بهــذا القطــاع الحيوي 
مــن زوار المعــرض، وعــادة مــا يســتقطب 
المعــرض كبــار الشــخصيات والمهندســين 
االستشــاريين  والمهندســين  المعمارييــن 
والمهنييــن  والمطوريــن  والمســتثمرين 
إلــى  باإلضافــة  القطاعــات،  مختلــف  مــن 
الهــواة ومحبــي الزراعة وطلبــة المدارس 

والجامعات.

استدامة تنمية القطاع الزراعي توفر فرص عمل ومجاالت استثمار واعدة
سمو الشيخ عيســى بن سلمان يفتتح معرض البحرين الدولي للحدائق بمشاركة 170عارضا
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بدور المالكي

أكــد عضــو المجلــس االستشــاري للمبــادرة الوطنيــة لتنمية القطاع الزراعي الشــيخ خليفة بن عيســى آل خليفة أن معــرض البحرين الدولي 
للحدائق أصبح الحدث األكبر على مســتوى الخليج العربي، ومنصة األعمال الزراعية األولى من نوعها بالنســبة لكل الشــركات والقطاعات 

العاملة في المجال الزراعي.  

وبمناسبة االفتتاح الرسمي لمعرض البحرين 
الدولــي للحدائــق أمس، أشــاد الشــيخ خليفة 
نســخته  فــي  المعــرض  بنجــاح  عيســى  بــن 
الحاليــة، مؤكــدا أهميــة المشــاركة فــي هــذا 
الحــدث الزراعي التنموي الــذي يعزز مفاهيم 
البيئــة الزراعيــة. ورفــع أســمى آيــات التهاني 
والتبريــكات إلــى قرينــة عاهل البالد، رئيســة 
المجلــس  رئيســة  للمــرأة،  األعلــى  المجلــس 
االستشــاري للمبــادرة الوطنية لتنمية القطاع 
األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة  الزراعــي 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، معربــا عــن 
عظيــم فخــره واعتــزازه بالــدور الكبيــر الــذي 
تقــوم بــه صاحبــة الســمو الملكــي مــن أجــل 
الزراعــي  القطــاع  وتنميــة  القطــاع  نهضــة 

بمملكة البحرين. 
أن  عيســى  بــن  خليفــة  الشــيخ  وأضــاف 
قرينــة عاهــل البــالد تــدرك أن تحقيــق األمــن 
الغذائــي لمجتمعنــا يمثــل أساســا نرتكز عليه 
فــي مســيرتنا التنمويــة الشــاملة، لــذا هدفت 
مبادرتها الكريمة لتنمية القطاع الزراعي إلى 
تطويــر حلــول فاعلــة ومبتكــرة لرفــع كفــاءة 
وتنافســية اإلنتاج الزراعــي بمملكة البحرين، 
فضــال عــن توفيــر قنــوات الدعــم للمزارعيــن 
واســتقطاب االســتثمارات الزراعيــة الكبــرى 
القــادرة علــى تحقيــق اســتدامة تحقق األمن 
الغذائــي النســبي للبــالد، وهــذا مــا تحقق في 
الســنوات الماضية، وأصبح القطــاع الزراعي 
ينمو بفاعلية تســهم مســتقبالً في دعم النمو 

االقتصادي الوطني.
وأوضــح أن أهــداف المعــرض تعــددت منــذ 
انطالقته األولى محافظًا على ذات األهداف 
ومســتمرا في دعم القطــاع الزراعي وتنميته 
بفضــل توجيهــات ومتابعــة األميــرة ســبيكة، 
االبتــكارات  أهــم  يضــم  المعــرض  إن  حيــث 
الزراعيــة  الشــركات  إليهــا  توصلــت  التــي 
العالميــة والمحليــة لزيــادة معــدالت اإلنتــاج 
الزراعــي والتــي تســاهم فــي خفــض حجــم 
الفجــوة الغذائيــة  للبــالد والتــي تعانــي مــن 
عــن  فضــالً  الميــاه،  ونــدرة  المــوارد  نقــص 
معروضــات في مجال الري الحديث وتطوير 
اســتخدامات المياه ونظم الزراعات المحمية 

وتنمية التصنيع الزراعي.

ونــوه بــأن معــرض البحرين الدولــي للحدائق 
كان وال يزال منصة مثالية للشركات العالمية 
وأفكارهــا  وتجاربهــا  خبراتهــا  لمشــاركة 
للمســاهمة في تحقيق أهداف األمن الغذائي 
الزراعــي،  للقطــاع  المســتدام  والتطويــر 
البحــث  نحــو  التوجــه  ظــل  فــي  خصوصــا 

أكثــر  لتكــون  عــن وســائل بديلــة لالســتيراد 
اســتدامة وأكثــر فاعليــة لتأميــن احتياجــات 
االمن الغذائي النسبي، مشددًا على أن مملكة 
البحرين شــهدت قفزات نوعيــة وعددًا كبيرًا 
من المشــاريع الزراعية الضخمة التي أنجزت 
فــي الفتــرة األخيــرة، وســاهمت فــي تغطيــة 
الزراعيــة  المنتجــات  مــن  المحلــي  الســوق 

بنسب عالية.
وقــال الشــيخ خليفــة بــن عيســى: إن جهــود 

صاحبــة الســمو الملكــي ومبادرتهــا الوطنيــة 
بنجاحــات  تكللــت  الزراعــي  القطــاع  لتنميــة 
المختلفــة  الزراعــة  قطاعــات  فــي  متعــددة 
أبرزها ســوق المزارعين الذى أصبح أنموذجًا 
للتســوق فــي منطقــة الخليــج العربــي، إلــي 
جانــب مركــز الحاضنــات الزراعيــة الــذى يعد 
منصة تدريبية شــاملة لتدريب وبلورة أفكار 
المزارعيــن، كذلــك مركــز البحــوث الزراعيــة 
الذى جاء تجســيدا لرؤية قرينة عاهل البالد 
وتنفيذًا ألوامرها للعمل على نشر كافة أبحاثه 
والبحثيــة  الزراعيــة  للمجتمعــات  ونتائجهــا 
للعمــل علــى تطوير القطــاع الزراعي، مشــيرا 
إلى أن تلك المشــاريع تأتي استكماال لمسيرة 
طويلــة قطعت الزراعة شــوطًا بارزًا فيها في 
تطويــر قطاع الثــروة النباتية ومصادر المياه 
ضمــن رؤيــة مســتقبلية تبنتهــا ســمو األميرة 

سبيكة للنهوض بالواقع الزراعي بالمملكة.

رؤية قرينة العاهل للتنمية الزراعية طموحة

الشيخ خليفة بن عيسى

المنامة - وزارة الخارجية
خليفة بن عيسى: 

معرض البحرين 
الدولي للحدائق 

أصبح الحدث األكبر 
في الخليج العربي



رفــع رئيــس مجلــس أمنــاء مركز البحرين للدراســات اإلســتراتيجية والدولية والطاقة “دراســات” الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة أســمى آيات الشــكر 
واالمتنــان إلــى عاهــل البــالد للتشــرف بإهداء المقام الســامي لصاحب الجاللــة، كتاب “َعقدان ُمزهــران”، وذلك خالل الحفل الخاص الــذي أقيم في قصر 

الصخير العامر، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.

وأشــار الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، إلى أنه 
ســيتم تدشــين كتــاب “َعقــدان ُمزهــران” التوثيقي 
واالســتثنائي، والــذي أعــده مركز “دراســات” وذلك 
يــوم 4 مــارس المقبــل، فــي احتفالية ســتعقد بمقر 

المركز بمنطقة عوالي.
الكتــاب  أن  األمنــاء،  مجلــس  رئيــس  وأوضــح 
يســتعرض، وفــق منهج علمــي وموضوعي، الرؤية 
وجهــود  الملــك،  لجاللــة  والمســتنيرة  الحكيمــة 
نهضــة  تحقيــق  فــي  والعظيمــة،  الرائــدة  جاللتــه 
شــاملة علــى المســتويات كافــة، ومــا أثمــرت عنــه 
تلك الجهود السامية من نقلة نوعية متميزة وغير 
مســبوقة، فــي مختلــف أوجــه الحيــاة فــي مملكــة 
البحريــن، حيث أصبحت المملكــة نموذًجا يحتذى 

في التطوير والنماء واإلصالح والحريات.
إنجــازات  مســيرة  يرصــد  الكتــاب  إن  وأضــاف: 
العاهــل علــى مــدى عقديــن كاملين، والتــي أفضت 
إلــى ترســيخ دولــة القانــون والمؤسســات فــي ظل 

ملكية دستورية عصرية.
أن  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وأكــد 
المشــروع اإلصالحــي الشــامل والمتجــدد بقيــادة 
جاللة الملك شكل وال يزال نقلة نوعية في تاريخ 
مملكــة البحريــن بمــا اشــتمل عليه من قيــم رفيعة 
إلــى  البحريــن  بمملكــة  لالنتقــال  ثابتــة،  ومبــادئ 

مصاف الدول المتقدمة، مشددا على أن النجاحات 
والمكتســبات التــي تحققــت علــى مختلــف الصعد 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وغيرهــا ال 
يمكــن حصرهــا، فالبحريــن تعيــش فــي ظــل العهد 
علــى  وترتكــز  مزدهــًرا،  حاضــًرا  لجاللتــه،  الزاهــر 
أســس دســتورية وقانونيــة متينة، أهلتهــا لتخطو 

خطوات متسارعة في طريق النهضة والبناء.
مركــز  مبــادرة  أن  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  وبيــن 
“دراســات” بإصــدار كتــاب يشــتمل علــى معلومات 
وحقائق ووثائق، اســتهدفت بشــكل أساس إضافة 
تاريــخ مملكــة  مــن  لمرحلــة مهمــة  يــؤرخ  مرجــع، 
البحريــن، منوهــا إلى أن الكتــاب يتضمن مجموعة 
مــن الفصول التي ترصد أبرز المحطات التاريخية 
فــي البحريــن، بدايــة مــن حكــم آل خليفــة الكــرام، 
وصوال إلى عهد جاللة الملك، إلى جانب استعراض 
اإلنجــازات والمبــادرات التــي يقودهــا جاللتــه فــي 
واألمنيــة  والدبلوماســية  السياســية  المجــاالت 
والعسكرية، وفي رعاية وشراكة المرأة البحرينية، 
حتــى تبــوأت أعلــى المناصب، كما يشــتمل الكتاب 
اإلنجــاز  مــدى  توضــح  وإحصــاءات  أرقــام  علــى 
الــذي تحقق فــي المجاالت االقتصاديــة والصحية 
والتعليمية والثقافية والسياحية، وغيرها، وكذلك 
مــا تشــهده البحريــن مــن تطور مســتمر فــي مجال 

واإلعــالم،  الصحافــة  وحريــة  العامــة،  الحريــات 
ورعايــة جاللتــه لإلبــداع الفنــي واألدبــي والعلمــي 

واإلنساني، وغيرها من المجاالت.
إن  آل خليفــة:  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وقــال 
مملكة البحرين شــهدت خــالل العهد الزاهر لجاللة 
الملــك علــى مدى عقدين، انطالقــة جديدة، ورؤية 
سديدة في مختلف المجاالت، داعًيا هللا عز وجل 
أن يحفــظ جاللتــه قائًدا وعًزا وســنًدا وذخًرا، وأن 
التــي تشــهدها  المباركــة  النهضــة  تســتمر مســيرة 
مملكــة البحريــن، وشــعبها الكريــم فــي ظــل قيــادة 

جاللته الحكيمة. 
وأوضــح رئيــس مجلــس األمناء أن كتــاب “َعقدان 
مزهــران” يتألــف مــن عشــرة فصــول، حيــث يقــدم 
“الشــرعية..  عنــوان  يحمــل  الــذي  األول  الفصــل 
التاريخ والحاضر والمســتقبل” استعراًضا تاريخًيا 
لحكــم آل خليفة منذ تأســيس الدولــة حتى اليوم، 
األول..  “الضــوء  بعنــوان  الثانــي  الفصــل  وجــاء 
رؤيــة ملــك”، ويســلط الضــوء على مبــادرة جاللته 
بتأسيس قوة دفاع البحرين ورعايتها وانطالقتها 
فــي العام 1968 وما شــهدته مــن تطور، إلى جانب 
اســتعراض عــدة قطاعــات مــن بينهــا قــوة الدفــاع 
والحــرس الوطنــي ووزارة الداخليــة، والدور الذي 
تضطلــع بــه في حمايــة منجزات التنميــة الوطنية، 

ومكتســبات المملكــة، إضافــة إلى دورها المشــهود 
األمــن  وحمايــة  الخليجــي،  التعــاون  نطــاق  فــي 

القومي العربي.
“المشــروع  بعنــوان  الثالــث  الفصــل  وخصــص 
اإلصالحــي ومســيرة التنميــة الشــاملة”؛ للحديــث 
عن بشــائر العهــد الزاهر لجاللة الملــك منذ اللحظة 
األولــى لتولــي جاللته مقاليــد الحكم العــام 1999، 
حيــث تــم التطــرق إلى العفــو العام، وإقــرار ميثاق 
النيابيــة  االنتخابــات  وإجــراء  الوطنــي،  العمــل 
والبلديــة، ويتنــاول الفصــل الرابع بعنــوان “العدالة 

الملــك علــى  القانونــي” حــرص جاللــة  واإلصــالح 
وضــع دعائــم ســيادة القانــون والعدالــة، إيماًنــا من 
جاللتــه بــأن ذلك هو الســبيل إلى تعزيز االســتقرار 
المراســيم  اســتعراض  عبــر  وذلــك  واالزدهــار، 
الملكيــة التــي أصدرها جاللته، واســتهدفت إيجاد 
وبنــاء مؤسســات تعنــى بتحقيــق العدالــة الناجــزة 
واإلصــالح القانونــي والحقوقــي، وتضمــن الفصــل 
الخامــس بعنــوان “المــرأة.. من كســب الحقوق إلى 
التــي  للمنجــزات  شــامالً  عرًضــا  الشــراكة”  عدالــة 

تحققت للمرأة البحرينية في مختلف الميادين.

عوالي - مركز “دراسات”

“دراسات” يدشن “عقدان مزهران” في مارس
عبــداهلل بــن أحمد: جهــود جاللة الملــك حققت نهضة شــاملة على المســتويات كافة

محافظة العاصمة

اســتقبل محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمن آل خليفــة، رئيس الجمعيــة األميركية لمحترفي الســالمة )فرع الشــرق 
األوسط(، طارق الغامدي.

وخــالل اللقــاء اســتعرض الوفد األنشــطة 
الجمعيــة  بهــا  تقــوم  التــي  والبرامــج 
خصوصــا فــي مجــال الســالمة والصحــة 
المهنيــة، والتــي تســهم في تعزيــز وتنمية 
قيامهــا  خــالل  مــن  المجتمعــي  الوعــي 
بالعديــد مــن المبــادرات التــي تســهم فــي 

خدمة المجتمع.
لتعزيــز  الرامــي  الجمعيــة  بــدور  وأشــاد 
الوعــي المجتمعــي تجــاه الصحــة المهنية 
االفــراد،  ومســتقبل  بحاضــر  الرتباطهــا 
موضحــا محافظ العاصمة أن اللقاء يمثل 
صــورة رائعة مــن صور العالقــات الممتدة 
التــي تجمــع أبنــاء الخليــج العربــي ويعبر 
عــن أواصــر التعــاون، مثمنــا جهــود الوفــد 
فــي مد جســور التواصل مع أشــقائهم في 

دول الخليج.

مــن جهته أثني رئيس الجمعية على الدور 
اإليجابــي الــذي تقــوم بــه المحافظــة فــي 
ســبيل تعزيز مفهــوم الشــراكة المجتمعية؛ 
ســعيا منهــا نحــو تقديــم أفضــل الخدمــات 

للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الجهات 
المعنيــة، مؤكــدا أن الجمعيــة أقامت خالل 
الفعاليــات  مــن  عــددا  الماضيــة  الســنوات 

واألنشطة المرتبطة بذلك المجال.

محافظ العاصمة يستقبل رئيس الجمعية األميركية لمحترفي السالمة

تعزيز الوعي المجتمعي تجاه الصحة المهنية

منح االعتماد الوطني لـ 16 مستشفى اجتازت تقييم “المهن”
ــرخــص ال بــتــجــديــد  ــه  ــوع ن األول مـــن  ــج  ــام ــرن ــب ال تــطــبــيــق  ربـــط  ــداهلل:  ــبـ بـــن عـ مــحــمــد 

المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  نظمــت 
والخدمــات الصحيــة االحتفــال الثاني لتكريم 
المستشــفيات الحائــزة على االعتمــاد الوطني 
وذلــك تحــت رعايــة رئيــس المجلــس األعلــى 
بــن  محمــد  الشــيخ  طبيــب  الفريــق  للصحــة 

عبدهللا آل خليفة. 
وتــم منــح شــهادات اإلعتمــاد لـ 16 مستشــفى 
ممــن اجتــازوا تقييم االعتماد مــن قبل الهيئة، 
وذلك خالل الحفل الذي أقيم أمس في فندق 

ذا غروف في جزر أمواج.
وقــال الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا “نفخــر فــي 
البحريــن بتطبيــق برنامــج اعتمــاد وطني يعد 
األول من نوعه في المنطقة من حيث إلزامية 
وإن  الترخيــص،  بتجديــد  وربطــه  تطبيقــه 
تطبيــق اإلعتمــاد يبيــن لنا مجاالت التحســين 
فــي عمليــات الرعايــة الصحيــة التــي تقدمهــا 
الحوكمــة  حيــث  مــن  الصحيــة،  المؤسســات 
واإلدارة وســالمة المرضــى والعــدوى، وإدارة 
الجــودة وغيرهــا مــن معاييــر االعتمــاد، حيث 
أداء  تحســين  فــي  مهًمــا  دوًرا  الهيئــة  تلعــب 
تطبيــق  خــالل  مــن  الصحيــة  المؤسســات 
االعتماد الذي يســهم في رفع جودة الخدمات 
الصحيــة. وهــي معاييــر مهمة وتشــكل قاعدة 

أساسية لتطبيق برنامج الضمان الصحي”.
مــن جهتهــا، أفــادت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة 
لــم  االعتمــاد  عمليــة  بــأن  الجالهمــة  مريــم 

بــل  فحســب،  المعاييــر  تقييــم  علــى  تقتصــر 
كان الهــدف أيًضــا ضمــان توافــق التوصيــات 
المرفوعة للمستشــفيات مع أفضل الممارسات 
التنظيميــة الدوليــة واألكثر أهميــة في مجال 
عــدد  وبلــغ  البحريــن.  فــي  الصحيــة  الرعايــة 
التوصيات المرفوعة إلى جميع المستشــفيات 
1238 توصية لجميــع المعايير المعتمدة، منها 

882 توصية متعلقة بالمعايير األساسية.
كمــا قدمــت مستشــار تطويــر النظــم الصحيــة 
فيــه  بينــت  عرضــا  مالــك  آمنــة  بالهيئــة 
المرفوعــة  التوصيــات  جميــع  تحليــل  نتائــج 
للمستشــفيات، حيــث بينت النتائــج أن أفضل 
منظــور  مــن  التوصيــات  لتنفيــذ  الخطــوات 
المؤسسات الصحية، هي وجود تنظيم هيكلي 
وإدارة قويــة وملتزمة لتنفيــذ التغييرات. لقد 
تم تقديم أعلى نسبة من التوصيات للعمليات 

التنظيمية التي تســتهدف على وجه التحديد 
مهام مثل تطوير السياســات واإلجراءات. إن 
تصحيــح هذه العملية من الوثائق والمســاءلة 

من شأنه أن يحقق ثلث التوصيات.
وقــدم المستشــار الدولــي يانــس اســكاليدس 
دراســة مقارنــة بين أداء المستشــفيات ومدى 
العالقــة بيــن الحوكمــة الجيــدة والنجــاح فــي 

تحقيق معايير اإلعتماد.
المستشــفيات  علــى  الشــهادات  منــح  وتــم 
 6 حققــت  حيــث  اإلعتمــاد  علــى  الحائــزة 
مستشــفيات أعلــى فئــة، وهــي الفئة الماســية 
من خالل تحقيق أكثر من 95 ٪ من المعايير. 
بينمــا حققــت 4 مستشــفيات الفئــة البالتينيــة 
بتحقيــق مــن 91 ٪ إلــى 95 ٪ مــن المعاييــر. 
و6 مستشــفيات حصلــت علــى الفئــة الذهبيــة 

بنسبة 80 ٪ - 89 ٪ من تطبيق المعايير.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
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09 إسعافات بمضامير المشي بالعاصمة

منع مقاهي الشيشة بالرفاع الشرقي

ــيــة ــب ــقــل ال ــات  ــ ــوب ــ ــن ــ ال ــات  ــ ــابـ ــ إصـ ــن  ــ م لــلــحــد  ــاب:  ــ ــه ــ ش آل 

مــســجــد ــاء  ــنـ ــبـ لـ الــحــنــيــنــيــة  ــان  ــ ــك ــ ــإس ــ ب أرض  ــاع  ــ ــط ــ ــت ــ اق

بعــد ارتفــاع منســوب حــوادث الوفــاة أثنــاء ممارســة الرياضة فــي مضامير المشــي، أطل مقترح اإلســعافات األولية برأســه من 
رحــم مجلــس أمانــة العاصمــة، في خطوة تهــدف إلى تعزيز اإلجراءات الوقائيــة من هذه الحوادث بالتعــاون مع جمعية الصحة 

والسالمة البحرينية.

األمانــة خــال  وســارع أعضــاء مجلــس 
االجتمــاع االعتيــادي الخامس للتصويت 
لصالح المقترح الطموح، الذي ينشــد رفع 

مستوى الوعي الوقائي لدى المجتمع.
إلــى  تقريرهــا  فــي  الجمعيــة  وأشــارت   
ماحظتها ازدياد حاالت الوفاة التي تقع 
أثناء ممارسة رياضة المشي، والتي يأتي 
علــى رأس أســبابها عدم وجــود من يقوم 
بعمــل اإلســعافات األوليــة لمــن يتعــرض 

للنوبات القلبية في هذه األماكن.

من جهتها، أشــارت البلدية مها آل شهاب 
هــذا المقتــرح إلــى أن الغــرض مــن هــذا 
المشــروع يتمثــل فــي الحــد مــن إصابات 
النوبــات القلبيــة في األماكــن المخصصة 
األماكــن  هــذه  مرتــادي  وحــث  للمشــي، 
علــى التــدرب علــى اإلســعافات األوليــة، 
التوعويــة  البرامــج  وضــع  جانــب  إلــى 
المخصصــة  األماكــن  فــي  المســتدامة 

للمشي.
ولفتت إلى أن المشــروع يهدف إلى خلق 

حالــة االطمئنــان لــدى مرتــادي المضمــار، 
المضمــار  مرتــادي  مــن  عــدد  وتدريــب 
الدائميــن علــى اإلســعافات األوليــة إلــى 

جانب تدريب الحارس. 
وضــع  ســيتضمن  المشــروع  أن  وذكــرت 
لوحــات إعانيــة علــى امتــداد المضمــار 
التعامــل  بكيفيــة  الوعــي  مســتوى  لرفــع 
مــع أعــراض اإلصابــات بالنوبــات القلبية، 
للمرتاديــن  مجانيــة  دورات  وإقامــة 

وبرامج توعوية لهم من وقت آلخر.

أّيد أعضاء مجلس بلدي الجنوبية عدم منح تراخيص جديدة لفتح مقاه لتقيد الشيشة بالمجمعات 905,903,901 
الواقعة في الرفاع الشرقي، وذلك نظًرا لالزدحام والكثافة السكانية واالكتفاء المنطقة بالمقاهي الموجودة.

ودعا األعضاء لتخصيص عقار قطعة 
 ) العقــار)08004043  ورقــم  األرض 
)808( منطقــة  )819( مجمــع  طريــق 
مدينــة عيســى بالمحافظة الجنوبية 
مواقــف  إلــى  خدمــات  أرض  مــن 

للسيارات.
اإلســكان  وزارة  المجلــس  وخاطــب 
قطعــة  ملكيــة  تحويــل  إلمكانيــة 
 162 طريــق  علــى  الواقعــة  األرض 
إســكان  المنطقــة  فــي   901 مجمــع 

الجنوبيــة  بالمحافظــة  الحنينيــة 
وتخصيصهــا  الســنية  لألوقــاف 

إلنشاء مسجد.
كمــا تم الموافقة على تصنيف العقار 
واقــع بمنطقة الرفاع الشــرقي ضمن 
المتصــل  الســكن  مناطــق  تصنيــف 
ج RHC بمــا يتــاءم مــع المخطــط 
العام للمنطقة وذلك حسب الخرائط 

المرفقة. 
وأقــر المجلس تغييــر تصنيف العقار 

بمجمــع  الواقــع   )07017475  ( رقــم 
تصنيــف  مــن  زايــد،  بمدينــة   718
 )PS( العامــة   والمرافــق  الخدمــات 
المرافقــة  الخرائــط  حســب  وذلــك 
بشــرط تطبيق اشــتراطات العمارات 
أربعــة أدوار مــن حيــث نســبة البنــاء 
أســوة  بهــا  المســموح  واالرتفــاع 
بالمباني شرقي شارع الشيخ سلمان 
فــي  اإلســكان  وزارة  عمــارات  مثــل 

االرتفاع.

مها آل شهاب

مال الله شاهين

تحصين مزرعة في جدعلي ضد الجرف

رفع سقف راتب الترميم بعهدة الحكومة

ــي الـــعـــاصـــمـــة ــ ــة الــــخــــضــــراء فـ ــ ــع ــ ــرق ــ ــا لـــــزيـــــادة ال ــ ــم ــ دع

ــالـــســـوق الــشــعــبــي ــة بـ ــزيـ ــركـ ــس يــقــر إنـــشـــاء ســــوق مـ ــل ــج ــم ال

فــي إجــراء غير مألوف، وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني بتحويل عقار بمنطقة جدعلي إلى تصنيف المناطق الزراعية، 
وذلك دعما لزيادة المناطق الخضراء في المحافظة، وإعادة التصنيف بما يتالءم 

مع الطابع العام للمنطقة.

االجتمــاع  خــال  المجلــس  واســتعرض 
االعتيــادي أمــس عــددا مــن المقترحــات 
الــواردة مــن هيئــة التخطيــط والتطوير 
العمرانــي والمتضمنــة طلبــات الموافقــة 
مــن  مجموعــة  تصنيــف  تغييــر  علــى 
العقارات في عدد من مناطق المحافظة.
تغييــر  قــرارات  مشــهد  علــى  وطغــى 
لهــا،  االســتثماري  الطابــع  التصنيفــات 

وذلك تحت مبررات تنمية االستثمارات 
فــي المحافظــة، وإعــادة التصنيــف بمــا 

يتاءم مع الطابع العام للمنطقة.
 6 تصنيــف  تغييــر  القــرارات  وشــملت 
عقــارات فــي توبلــي بمجمــع 701 وعقار 
واحد في وسط المنامة مجمع 319 إلى 

تصنيف مشاريع ذات طبيعة خاصة.
أحــد  تحويــل  القــرارات  وتضمنــت 

العقارات بمنطقة الســويفية إلى مناطق 
آخــر  وعقــار  االســتثمارية،  العمــارات 

بمنطقة الغريفة مجمع 342 إلى عمارات 
األربع طوابق.

أصــّر مجلــس بلدي الجنوبية على توصيته الســابقة بشــأن رفع 
ســقف معيــار راتــب المســتفيدين مــن مشــروع تنميــة المــدن 
والقرى )الترميم( إلى 750 ديناًرا بدالً من 600 دينار. وفي هذه 
الحالــة ســيجري تحكيــم مجلــس الــوزراء بخــاف المجلس مع 

وزير األشغال وشؤون البلديات التخاذ القرار المناسب.
وقبــل التصويــت، قالــت البلدية إيمــان القاف إن أكثــر البيوت 
التــي تحتــاج إلــى إعــادة ترميمهــم تقع فــي الدائــرة األولى من 
البلــدي  المجلــس  رئيــس  نائــب  ولفــت  الجنوبيــة.  المحافظــة 
عبداللطيــف محمد إلى أن األوضــاع االقتصادية التي تمر فيها 
البحرين في الوقت الراهن أدت لتزايد األعباء المعيشــية التي 
أثقلــت كاهلــه، مــا ينبغي معه إعادة النظر فــي تحديد فئة ذوي 

الدخل المحدود التي تستفيد من المشروع.
وأشــار البلدي مال هللا شــاهين إلى أن مرور نحو 50 عاًما على 

تأســيس مدينــة عيســى رفــع مــن معــدالت البيــوت المحتاجــة 
للترميــم، فــي حيــن أن معيــار الراتــب الحالي حــرم كثيرين من 
هــذه الخدمــة.  ووافــق مجلــس بلــدي الجنوبيــة علــى توصيــة 

المجلــس بشــأن إنشــاء ســوق مركزي بالســوق الشــعبي بمدينة 
عيســى. وقــال رئيــس المجلس بــدر التميمي إن مدينة عيســى 
أول مدينة حديثة بنيت في البحرين، وزيادة الكثافة السكانية 
المملكــة  بهــا  تمــر  التــي  االقتصاديــة  والظــروف  المتصاعــدة 
تســتوجب إعطــاء المجــال لاســتثمار، مشــيرا إلــى أن المراكــز 
احتياجــات  لســد  تكفــي  ال  الســوق  فــي  الموجــودة  التجاريــة 

األهالي. 
فــي حيــن أثنــى عضــو بلــدي الجنوبية عبــدهللا الدوســري على 
التوصية وإعطاء فرصة لاستثمار عبر شروط ومعايير معينة.

وقال مدير بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف: إلزام المســتثمر 
باالســتثمار داخــل المجمــع “حــل وســط”، داعًيــا لاســتفادة من 
تجربــة ســوق المحرق ووضع شــروط وإلزام المســتثمر بتوفير 

السوق المركزي”.

مديرة البلدية ورئيس المجلس

أصّر مجلس بلدي الجنوبية على توصيته السابقة

تسالي نائبة الرئيس.. بسكويت وقهوة

التقاطة بعدسة رسول الحجيري
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أمانــة  مجلــس  اجتمــاع  يشــهد  لــم 
مــن  أّي  غيــاب  أو  اعتــذار  العاصمــة 

األعضاء.

ال اعتذار أو غياب

تغطية: سيد علي المحافظة

تصوير: خليل ابراهيم

ســجل اجتماع مجلس بلدي الجنوبية 
الفصــل  فــي  األول  الــدور  مــن  الرابــع 
البلــدي  غيــاب  الخامــس  التشــريعي 

عبدهللا بوبشيت.

بوبشيت غائب

تغطية: المتدرب محمد زين الدين

تصوير: رسول الحجيري



المضي بعالقات التعاون نحو آفاق أرحب
اجتماعه يعقد  الــمــشــتــرك  الــبــريــطــانــي  الــبــحــريــنــي  الــعــمــل  فــريــق 

عقد فريق العمل البحريني البريطاني المشــترك اجتماعه، بالديوان العام لوزارة الخارجية، أمس، برئاســة وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة 
لشــؤون الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة أليســتر بيرت، بحضور وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير 

الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ورئيس األمن العام اللواء طارق الحسن، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الرسمية وغيرها بمملكة البحرين.

تحققــه  بمــا  الخارجيــة  وزيــر  أشــاد  وقــد 
اجتماعات فريق العمل البحريني البريطاني 
المشــترك مــن نتائــج إيجابيــة مهمــة تســهم 
الراســخة  الصداقــة  المضــي بعالقــات  فــي 
بين مملكــة البحرين والمملكة المتحدة إلى 
آفاق أرحب على كافة المســتويات، وتعزيز 
التواصــل وتطويــر أطر التنســيق المشــترك 
بين البلدين إزاء مختلف القضايا اإلقليمية 

المشــتركة  المصالــح  بمــا يدعــم  والدوليــة، 
للبلدين والشعبين الصديقين.

العمــل  فريــق  أن  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 
يحظــى  المشــترك  البريطانــي  البحرينــي 
باهتمــام كبيــر مــن البلدين كونه يعــد إطاًرا 
ــا يعكس اإلرادة المشــتركة لدفع مســار  مهمًّ
العالقات وتعزيز مختلف أوجه التعاون بما 

يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

أخرج الجدل المثار حول احتساب معدالت البطالة وزارة العمل والتنمية االجتماعية عن صمتها، وذلك بمقالة مفصلة نشرها وزيرها 
جميل حميدان بمختلف وسائل اإلعالم المحلية عنونت بـ”حول احتساب معدالت البطالة” في يوم األحد الموافق 3 فبراير الجاري.

وتميــزت المقالــة التــي ُأريَد لهــا أن تقدم 
حــول  المثــارة  للشــكوك  حاســًما  ا  ردًّ
البحريــن  مملكــة  فــي  البطالــة  معــدالت 
بكثرة تفاصيلها التي تجاوزت حد 2200 

ا.  كلمة موزعة على 12 عنواًنا فرعيًّ
ويحســب لتلــك المقالــة المفصلــة تمكنها 
الداعمــة  المبــررات  مــن  حشــٍد  لــمِّ  مــن 
ملــف  معالجــة  فــي  الــوزارة  ألســلوب 
البطالة، وانسجامها مع المعايير الدولية، 
والمحافظــة عليهــا في حدودهــا اآلمنة، 
الجوانــب  مــن  العديــد  أغفلــت  أنهــا  إال 
المهمة التي يمكن لها أن تبدد الكثير من 

الشكوك المثارة حول هذا الملف.
وعليــه، فإن “البالد” وانطالًقا من واجبها 

ومســؤوليتها االجتماعيــة، كونهــا المرآة 
وتطلعاتــه،  المجتمــع  لهمــوم  العاكســة 
قبــل  وأرســلت  الــوزارة،  مــع  تواصلــت 
قبــل أيــام مجموعــة مــن االستفســارات 
التــي  العبــارات  لبعــض  االســتيضاحية 
جــرى ذكرهــا فــي المقالــة، تنشــرها فــي 
الشــفافية  بمبــدأ  عمــاًل  الرســالة  هــذه 
وثقــة برحابة صــدر الوزارة ومســؤوليها 

المحترمين، وهي كالتالي:
-لقــد ذكرتــم أن معــدل البطالــة الشــهري 
يبلــغ 8399 باحًثــا عــن عمل خــالل العام 
2018، فكيف تتوّزع هذه األعداد حسب 

المحافظات؟
- أشــرتم إلــى أنــه “ال يمكــن ألي بلــد أن 

ذلــك  وأن  فيــه،  البطالــة  نســبة  يصفــر 
المواطنيــن  تدفــق  انحســار  علــى  دليــل 
نحــو ســوق العمل”، فكيف يتــوزع أعداد 
علــى  المدرجيــن  عمــل  عــن  الباحثيــن 
قوائم الوزارة على أســاس ُمدد ســنوات 

االنتظار؟
- قلتــم فــي مقالتكــم إن “مــن يفصل من 
التعطــل  عــن  تعويًضــا  يســتحق  عملــه 
بمقــدار 60 % مــن راتبــه”، دون اإلشــارة 
إلى وجود مدة محددة لفترة صرف هذا 
التعويــض، وعليــه مــا هــو مقــدار المــدة 
التي يســتحق فيها المفصول التعويض، 

وعلى أي أساس تم تحديدها؟
ملــف  تغلــق  الــوزارة  أن  ذكرتــم  لقــد   -

الباحــث عــن العمل في حــال ثبوت عدم 
جديتــه إمــا لرغبتــه بالعمــل فــي القطاع 
العــام أو لســبب آخــر غير مقنــع، فما هي 
أبرز األسباب غير المقنعة التي دفعت أو 
قــد تدفع الوزارة إلى اتخاذ هذا اإلجراء 

بحق الباحثين عن عمل؟

ضــد  التأميــن  نظــام  أن  إلــى  أشــرتم   -
التعطــل المعمــول بــه يحظــى بإعجــاب 
المنظمات المتخصصة والعديد من دول 
العالم، فهل باإلمكان ذكر تلك المنظمات 

والدول التي نال البرنامج إعجابها؟
- قلتــم في مقالتكم إن الباحث عن عمل 
يتحّصــل على الفــرص التدريبية وفرص 
التوظيف بما يوفره بنك الشــواغر، لماذا 
العــام  الشــواغر  بنــك  الــوزارة  تتيــح  ال 
للباحثين عن عمل، وما الذي يمنع توفير 

آليــة إلكترونية لمتابعة حالة ترشــيحات 
التوظيف تماشــًيا مــع التوجه الحكومي 

نحو االنتقال إلى الحكومة الذكية؟
تمتلــك  “البحريــن  أن  إلــى  أشــرتم   -
ا  وتشــريعيًّ ــا  هيكليًّ متكاملــة  منظومــة 
لرصــد مؤشــرات ســوق العمــل”، فكم بلغ 
معــدل الداخليــن إلــى ســوق العمل ألول 
العامــة  التوظيــف  بحركــة  مقارنــة  مــرة 

للعام 2018؟
- مــا هي التخصصات التي تالقي وزارة 
العمــل صعوبــة فــي إيجــاد الوظائــف لها 
هــذه  ســد  علــى  الــوزارة  عملــت  وكيــف 
الفجــوة، ومــا هــو معــدل إنجــاز الــوزارة 
فــي هــذا الجانب من حيث أعداد من تم 
توفير حلول توظيف لهم تعالج مشــكلة 
عــدم تــالؤم تخصصاتهــم مــع متطلبــات 

سوق العمل؟

أسئلة “^” على طاولة الوزير حميدان

جميل حميدان

سترة - جامعة العلوم التطبيقية

فــي  التطبيقيــة،  العلــوم  جامعــة  شــاركت 
معرض البحريــن للتدريب والتعليم ما قبل 
الجامعــة  رئيــس  وأوضــح    .2019 العمــل 
يشــكل خطــوة  المعــرض  أن  عــواد  غســان 
مهمــة نحــو تعريــف الطلبــة وزوار المعرض 
مشــيرًا  األكاديميــة،  وبرامجهــا  بالجامعــة 
إلــى أنهــا حريصة علــى المشــاركة في كافة 
المعــارض التعليمية للتعريف بالجامعة وما 
تقدمــه لطلبتهــا من تخصصات وتســهيالت 
تســهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق 

أكبر فائدة للطلبة.

التســويق  مديــرة  أوضحــت  بدورهــا 
والعالقات العامة رقية محســن أن مشاركة 
دعــم  إلــى  تهــدف  المعــرض  فــي  الجامعــة 
التعليــم وإظهــار مــدى التقدم الــذي حققته 
المســتوى  علــى  انجــازات  مــن  المملكــة 
الســنوات  فــي  والتعليمــي  األكاديمــي 
األخيــرة، كمــا تأتي مــن منطلق المســؤولية 
وااللتزام تجاه المجتمع وفي إطار خططها 
الرامية إلــى تقديم أفضل الخدمات للطلبة 
مــن خالل تعريفهم بمــا تقدمه الجامعة من 

تخصصات.

“التطبيقية” تشارك في “معرض التدريب”

تمت مناقشة مجاالت التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة السياسية  «
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالطالع على ما تم إنجازه مما تم االتفاق 

عليه خالل االجتماعات السابقة لفريق العمل البحريني البريطاني المشترك.

خالل االجتماع

10local@albiladpress.com

الخميس
21 فبراير 2019 

أولوية توظيف البحريني في “الخاص”... بقانون16 جمادى اآلخرة 1440
أوال لــلــمــواطــن  األفــضــلــيــة  مــنــح  ــوب  ــ وج  :”^“ ـــ  ل ــة  ــم رح آل 

وقــع النائــب غــازي آل رحمــة اقتراحــا بتعديــل قانــون العمــل بالقطــاع األهلــي بما 
يوجب أولوية توظيف البحريني بالقطاع الخاص.

واقتــرح التعديــل التشــريعي غرامــة ال تقــل عــن 200 وال تزيــد عــن 500 دينــار كل 
صاحب عمل يخالف ذلك.

وقــال آل رحمــة: تؤكــد مؤشــرات ســوق 
نمــو  معــدل  تراجــع  اســتمرار  العمــل 
الوطنيــة،  للعمالــة  الســنوي  التوظيــف 
العمالــة  اســتحواذ  وتيــرة  وارتفــاع 
الوظائــف  إجمالــي  علــى  األجنبيــة 
العمــل  ســوق  يخلقهــا  التــي  الجديــدة 

الــذي  األمــر   ،)%  90( تتخّطــى  بنســبة 
يحتــم تدخال تشــريعيا يعــزز دور برامج 

البحرنة وخططها.
وحصلت “البالد” على نسخة من اقتراح 
التعديــل التشــريعي. وفيمــا يأتــي أبــرز 

غازي آل رحمةمضامينه:

Û  قبــل عاميــن تقريبــا شــرفت بإجــراء لقاء صحافي مع الشــاب حســين
علي، متناوال مالمح تجارته الجديدة في تصميم وصناعة مقطورات 

صناعة وبيع األطعمة المختلفة.
Û  وأكد لي حسين ببداية اللقاء عزيمته في النجاح، وفي إقناع الشباب

البحريني بالنزول للشــارع، والعمل بهذه التجارة الجديدة، مؤكدا بأن 
سوقها واعدة ومربحة، ومضمونة.

Û  بعدهــا، توثقــت عالقــة الصداقــة بيننــا، فأصبحــت التقيــه بيــن الحين
واآلخــر؛ لشــرب القهــوة، وتبــادل أطــراف الحديــث عــن مســتجدات 
الحيــاة، وكنــت ألحــظ عليــه اإلحباط فــي بعض األحيان؛ بســبب تعثر 
بيــع المقطــورات، وأذكــر بأنه قال لي ذات مرة “الحال ليس كما تتنماه 

النفس يا بوخالد”.
Û  فــي المقابــل، وفــي العــام 2009 أجريــت لقــاء صحفيا آخر مع الشــاب

عــادل الســهالوي، والــذي كان في بدايــات العمل بصناعــة المنتوجات 
الجلدية.

Û  وواجه الســهالوي عثرات كثيرة، كأي شــاب يشــق طريقه عصاميا من
الصفــر، أهمهــا محدوديــة الذائقــة العامة لمشــتقات الجلــود، وصعوبة 
الحصــول علــى المــواد الخــام فــي الســوق المحليــة، وشــح الميزانيــة 

الكافية لهذا العمل.
Û  لكــن المميــز فــي عادل، هو اإلصــرار والصبر، والمهارة فــي العمل، فهو

يصنــع كل شــيء بدرجــة عاليــة مــن االتقان، بــدءا من ســروج الخيل، 
تــوب،  والــالب  الهواتــف  وحافظــات  والحقائــب،  بالمعاطــف،  مــرورا 
واألحذيــة، والقبعــات، واألحزمــة وغيرهــا الكثير، بأســعار في متناول 

اليد.
Û  وبعد ســقطات عدة، ومعاناة، وخســائر قضمت الدنانير المعدودة في

جيبه، تدرج السهالوي شيئا فشيئا، بعزيمة الشاب الكادح،
Û  حتــى بــدأت أعمالــه تأخذ مســاحتها المســتحقة مــن هــذا العالم، وألن

تلفت األنظار، والكاميرات، ووسائل اإلعالم.
Û  وألنــه مثابــر، شــارك الســهالوي بحضــور مقــدر مــن الجميــع، بمعــارض

دولية كبرى بمدن الس فيغاس، وكاليفورنيا، ولندن، ودبي، والكويت، 
والقاهرة، وبانكوك، وغيرها الكثير، بطلب منهم، وســعي منهم، ولهث 

منهم، وليس العكس.
Û  هــذه النجاحــات توجــت مؤخــرا بنيلــه لجائــزة )ميكــر فيــر( الدوليــة

بمعرضهــم الــذي أقيــم فــي الكويت الشــقيقة األســبوع الماضي، وهي 
الجائزة األولى من هذا النوع التي ينالها شــاب بحريني في المشــاريع 

اإلبداعية على مستوى العالم.
Û  البحرينــي الشــباب  أنظــار  أصبــح محــط  فلقــد  رفيقنــا حســين،  أمــا 

الطلبــات،  عــدد  للصــدر، فتزايــدت  باهــر ومثلــج  بنجــاح  والخليجــي 
والزبائن، وتمددت محبة الناس، وسمعته الطيبة عندهم.

Û  إن البدايــات دائمــا مــا تكــون صعبــة وقاســية، لكــن )الجــزاء دومــا من
جنس العمل(، فالحديث عن النجاح، ليس كصناعته، وليس كأن يكون 

جزء معاشًا من حياة المرء، ومن يومياته، وهنا يكمن االختالف.

قصص نجاح 
بحرينية

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

راشد الغائب

مادة )9( مكررا: “على كل صاحب عمل . 1
أن يراعي عند توظيف أي عامل وجوب 

منح األفضلية للبحريني أوال متى ما 
وُجد وكان صالحا ألداء العمل الخاص 

الذي ُيستخدم فيه”. 

مادة )185(: “يعاقب بالغرامة التي . 2
ال تقل عن مئتي دينار وال تزيد عن 

خمسمئة دينار كل صاحب عمل أو 
من يمثله خالف أيا من أحكام المواد 

)2( مكررا أو )9( مكررا أو )19( أو )20( أو 
)110( من هذا القانون”.

تشير مؤشرات سوق العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 إلى أن  «
إجمالي العمالة الوطنية قد بلغ 158,814 عامال بحرينيا بزيادة طفيفة عن الربع الثاني من العام 2017، 

ولكن بانخفاض عن الربع الثاني من العام 2016، حيث كان العدد159,711 عامال بحرينيا.

وبالمقابل، بلغ إجمالي العمالة األجنبية بنهاية الربع الثاني من العام 2018م 600,857 عامال أجنبيا، مع 
استمرار المعدالت العالية الستحواذ العمالة األجنبية على الوظائف الجديدة التي يخلقها القطاع الخاص 
في البحرين، إذ إن أكثر من 90 % من الوظائف المستحدثة تذهب إلى األجانب، ويتبقى للمواطن أقل من 

10 % فقط منها.

ويشمل ذلك حملة الشهادات الجامعية، إذ أظهرت بيانات حديثة صادرة في يناير 2019م استحواذ 
العمالة األجنبية على 73 % من وظائف الجامعيين في سوق العمل، إذ يبلغ إجمالي الموظفين األجانب 
من حملة الشهادات الجامعية في القطاع الخاص 52 ألفا و414 موظفا أجنبيا، في مقابل 20 ألفا و354 

جامعيا بحرينيا في القطاع الخاص.

المذكرة اإليضاحيةاقتراح التعديل

الفاضل تسأل النعيمي عن نظافة المدارس

تقدمــت رئيــس لجنــة الخدمــات بمجلس الشــورى جهــاد الفاضل بســؤال إلى وزيــر التربية 
لتنظيــف  الــوزارة  وتدابيــر  المــدارس؟  لنظافــة  المخصصــة  الميزانيــة  حــول  والتعليــم، 
الصفــوف الدراســية وغــرف المعلمين ودورات الميــاه؟ وعدد عمــال النظافة المخصصين 

لكل مدرسة؟ وهل يوفر هذا العدد البيئة المدرسية الصحية النظيفة؟

كما تناول الســؤال االستفســار عمــا إذا يجوز 
إلدارة المدرســة إنفــاق جــزء مــن ميزانيتهــا 
لتنظيــف  خاصــة  شــركات  مــع  بالتعاقــد 
مرافقهــا؟ وهــل يجــوز تكليــف الطلبــة بمهــام 

تنظيــف مرافــق المدرســة؟ ومــا دور الــوزارة 
فــي الرقابــة علــى نظافــة المــدارس وحمايــة 
الطلبــة مــن اإلصابــة باألمــراض الناتجــة عــن 

عدم نظافتها؟

القضيبية - مجلس الشورى

جهاد الفاضل

استيضاًحا 
لمقالته حول 

احتساب معدالت 
البطالة

المحرر المحلي



تكثيف الحمالت التوعوية ضد التدخين
البحريـــن تشـــارك فـــي اجتمـــاع لجنـــة مكافحـــة التبـــغ بمســـقط

عقــدت اللجنــة الخليجية لمكافحة التبغ المنبثقة مــن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون 
اجتماعهــا فــي مســقط بســلطنة عمــان خالل الفتــرة من 13 وحتــى الجاري، وذلــك بحضور 
ممثليــن عــن جميع دول مجلس التعاون. حيث شــارك في االجتمــاع من مملكة البحرين كالً 
مــن الوكيــل المســاعد للصحة العامــة وعضو الهيئــة التنفيذية لدول مجلــس التعاون مريم 
الهاجــري وإجــالل العلــوي وهــي عضــو اللجنة الخليجيــة لمكافحــة التبغ ورئيــس مجموعة 

مكافحة التدخين والتبغ بوزارة الصحة.

 ناقش الحضور عدة نقاط جوهرية أهمها 
التغليف البسيط لمنتجات التبغ والتقرير 
التبــغ،  اقتصاديــات  لدراســة  المبدئــي 
والتجربــة المصريــة فــي زيــادة الضرائب 
على التبغ. كما بحث المجتمعون مشاركة 
القضــاء  لبروتوكــول  التعــاون  مجلــس 
بمنتجــات  المشــروع  غيــر  االتجــار  علــى 
التبــغ وتطبيــق الضريبــة االنتقائيــة علــى 
منتجــات التبــغ. باإلضافــة إلــى ذلــك فقد 

تم استعراض تداول السيجارة / الشيشة 
اإللكترونية ومنتجات التبغ المسخن في 
دول مجلــس التعــاون. وأهميــة تكثيــف 
منتجــات  بمضــار  التوعويــة  الحمــات 

التبغ.
اجتماعهــا  اللجنــة  اختتمــت  وقــد  هــذا 
التــي  المهمــة  التوصيــات  مــن  بالعديــد 
تهــدف إلــى تعزيــز جهــود مكافحــة التبــغ 
فــي دول مجلــس التعــاون، حيــث اتفــق 

الحضور على العمل على تحديث الخطة 
لتتواكــب  التبــغ  لمكافحــة  الخليجيــة 
مــع االتفاقيــة اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ 
والدالئــل االسترشــادية وأهــداف التنمية 

المستدامة. 
عمــل  اســتمرارية  أهميــة  بيــان  تــم  كمــا 
البحــوث والدراســات المتعلقــة بمنتجات 
التبغ واستهاكها والعبء االقتصادي لها 

بشكل دوري.
 وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية 
تكثيــف التوعيــة الصحية حيث ســيقوم 
اللجنــة  مــع  بالتنســيق  الصحــة  مجلــس 
الخليجيــة لمكافحــة التبــغ إلعــداد خطــة 
خليجيــة متكاملــة للتوعيــة الصحية في 
مجال مكافحة التبغ وتخصيص ميزانية 

لتنفيذ الخطة.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

اســتقبل وزير شــؤون مجلســي الشــورى والنواب غانم البوعينين بمكتبه صباح أمس األربعاء حامد المدفعي؛ بمناســبة حصوله على درجة 
الدكتوراه المهنية في إدارة األعمال بجامعة عين شمس.

وخــال اللقــاء، تســلم وزيــر شــؤون مجلســي 
الشــورى والنواب نسخة من الرسالة المقدمة 
لنيــل الدرجــة بعنــوان “أثــر التمكيــن اإلداري 
علــى المســتوى الوظيفــي للعامليــن بالتطبيق 

علــى المجلــس األعلى للبيئة”، مشــيًدا بجهود 
ومــا  األطروحــة  هــذه  إعــداد  فــي  المدفعــي 
تطويــر  إلــى  تهــدف  أطروحــات  مــن  ســبقها 
العمــل اإلداري والكــوادر البشــرية فــي مملكة 

البحرين.
من جانبه، أكد المدفعي شكره وتقديره لوزير 
شــؤون مجلسي الشــورى والنواب على دعمه 

ورعايته للباحثين في مختلف المجاالت.

نظمت األمانة العامة بالمجلس األعلى للقضاء، جلسة نقاشية حول دور خبراء جدول المحاكم الفعال في إدارة الدعوى المدنية أمام القضاء 
ومعاونــة القاضــي فــي تحقيــق عدالــة ســريعة وناجــزة وأبــرز المشــاكل العملية التــي تم رصدها مــن قبل التفتيــش القضائي والتــي كانت ضمن 

اإلرشادات القضائية الصادرة وفقا للقرار رقم )83 ( لسنة 2018م الصادر من رئيس محكمة التمييز – نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء.

المدربيــن  مــن  كل  النقاشــية  الحلقــة  أدار 
القضــاة عبدالرحمــن المعــا وكيــل محكمــة 
القضائــي  التفتيــش  إدارة  رئيــس  التمييــز، 
والقاضي محمد البوعينين، رئيس اإلشراف 
األكيابــي،  يوســف  والقاضــي  القضائــي، 
قاضــي تمييز وبحضــور مجموعة من قضاة 

المحاكم المدنية.
وأكد القاضي المعا أهمية الخبرة القضائية 
كإجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى خبير 
لاســتعانة بخبرتــه فــي مجــال مــا كوســيلة 
من الوســائل المساعدة للقضاء في المحاكم 
نــدب الخبــراء يكــون فــي  البحرينيــة، وأن 
أحوال الضرورة ويتمثل في بحث المســائل 
القاضــي  علــى  يســتعصي  التــي  الفنيــة 

اإلحاطة بها بنفسه. 

وقــد تناول المدربيــن خال اللقاء مع قضاة 
المحاكــم المدنيــة أهم األحكام المســتحدثة 
فــي النصــوص القانونيــة الجديــدة الــواردة 
فــي باب الخبرة والتــي تناولها هذا التعديل 

لتحقيق الهدف المنشود منه. 
كمــا تمــت مناقشــة أهميــة متابعــة القاضــي 

جميــع  فــي  والفصــل  اإللكترونــي  النظــام 
ضمنهــا  ومــن  ــا  يوميًّ اإللكترونيــة  الطلبــات 
كذلــك  الخبــرة  بأعمــال  المتعلقــة  الطلبــات 
بجانــب  والــوكاالت،  الخصــوم  مذكــرات 
العديــد مــن النقــاط المهمة المختصــة بنظام 

الخبرة.

 وزير “المجلســين” يتســلم نســخة من دكتوراه المدفعي

“األعلــى للقضــاء” يناقش تنظيــم وتطوير نظــام الخبرة

أطروحات لتطوير العمل اإلداري والكوادر البشرية

المعال: ندب الخبراء في أحوال الضرورة

تحــت رعايــة الوكيل المســاعد للشــؤون القانونيــة اللواء 
محمــد بوحمــود، وبحضــور مديــر إدارة تنفيــذ األحــكام 
الشــيخ خالــد بــن راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، اختتمت 

اإلدارة أعمال الدورة التأسيسية الثانية.
وبهــذه المناســبة، أعــرب مديــر إدارة تنفيــذ األحــكام عــن 
شــكره لمنتســبي اإلدارة علــى ما بذلوه مــن جهد ملموس 
فــي تنفيــذ األحــكام والتجاوب الفعــال مع أعمــال الدورة 
التأسيســية، موضًحــا أن تنظيم مثل هــذه الدورات يأتي 
وزارة  تنتهجهــا  التــي  الشــاملة  التطويــر  ضمــن سياســة 
الداخليــة تنفيــًذا لتوجيهــات وزيــر الداخليــة التي تهدف 
إلى تبني استراتيجية متقدمة لتطوير المنظومة األمنية 
وفــق أحــدث النظــم الدولية المعتمــدة، منّوًهــا إلى أهمية 
مثــل هــذه الدورات التخصصية وما يتم تقديمه فيها من 

معلومات ومحاور.
وقــام مدير إدارة تنفيذ األحكام، بتكريم المحاضرين في 
هــذه الــدورة وهم: مديــر مركز العيــادة القانونية وحقوق 
المحاضــر  جناحــي،  وفــاء  البحريــن  بجامعــة  اإلنســان 

باألكاديميــة الملكيــة للشــرطة خالــد الدويــري، المستشــار 
القانونيــة  للشــؤون  المســاعد  الوكيــل  بمكتــب  القانونــي 
بالــوزارة وليــد الطويــل، على مــا قدموه مــن دعم إلنجاح 

هذه الدورة.

المنامة - وزارة الداخلية

تبني استراتيجية متقدمة لتطوير المنظومة األمنية

تعزيز الوعي الحقوقي لمنتسبي “األمن الوطني”
تثقيفية ومــحــاضــرات  عــمــل  ورش   4 يتضمن  ــي  ــب ــدري ت ــج  ــام ــرن ب

تنطلــق النســخة الثانيــة مــن البرنامج التدريبي الخاص لمنتســبي جهــاز األمن الوطني 
فــي حقــوق اإلنســان فــي 25 فبراير الجــاري بمقر المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان، 
وذلــك تفعيــال لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسســة الوطنيــة ومكتب المفتش العام 
بجهــاز األمــن الوطني، حيث ســيتضمن البرنامج أربع ورش عمل ومحاضرات تثقيفية 

تمتد من فبراير إلى سبتمبر 2019، وتستهدف تدريب 200 منتسب للجهاز.

وأوضــح أميــن عــام المؤسســة الوطنيــة 
خليفة الفاضل أن تدريب منتسبي جهاز 
األمــن الوطنــي يقــع ضمــن إســتراتيجية 
التــي  اإلنســان  بحقــوق  الوعــي  رفــع 
تنتهجها المؤسســة وفقا لقانون إنشــائه، 
علــى  يرتكــز  البرنامــج  أن  إلــى  وأشــار 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اآلليــات 
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيره من 
القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب 
والبرتوكــول  المهينــة  أو  الاإنســانية  أو 
اســتعراض  إلــى  إضافــة  االختيــاري، 
والتابعــة  التعاهديــة  الدوليــة  اآلليــات 

لمجلس حقوق اإلنسان.
مــن جانبــه، أعــرب المفتــش العــام بجهاز 
عــن  الرميحــي  محمــد  الوطنــي  األمــن 
المؤسســة  لجهــود  تقديــره  خالــص 
الوطنية المبذولة في نشــر ثقافة حقوق 
القانــون  إنفــاذ  علــى  للقائميــن  اإلنســان 
مــن المنتســبين لألجهزة األمنيــة، مؤكدا 
باآلليــات  الوعــي  درجــة  رفــع  أهميــة 
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لحقــوق 
اإلنســان وفق المبادئ والمقاصد الواردة 
فــي دســتور مملكــة البحريــن والمواثيق 

الحقوقية الدولية واإلقليمية.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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Û  إن فهم كتاب هكذا تكلم زارادشــت: الذي أّلفه الفيلســوف األلماني فريدريك
نيتشه أسهل من فهم فلسفة وزارة العمل للبطالة، بل تفكيك رموزها أصعب 
مــن أفــكار طاليس وأنكســمنس، وأنكســمندر، فحتى ميشــيل فوكو غير قادر 

على تفكيك خطابات وزارتنا وغموضها وهو أبو التفكيك!!!
Û  ))إن ما تمارســه وزارة العمل في توزيع “بســيكويتات” األرقام ))الجوكليتية 

ذات المــذاق السويســري غاليــة الثمــن ليــس علــى الــوزارة ثمنــا، بــل حتــى 
مســتقبًا، فقد تقود إلى إصابة الوزارة بارتفاع حاد للســكر، ومن ثم انعطاف 

تغييري في مواقع الوزارة.
Û  ،وزارة العمل ليست هي الاعب الوحيد في تكدس البطالة، ولكنها ولألسف

ال تصفــح عــن تــورط بقيــة الاعبيــن، جلدهم السياســي غير قــادر على وخز 
خيط حريري فضًا عن توحش دودة قز في صناعة حرير.

Û  وزارة العمل أخذت على نفســها في ســبيل البقاء في المشــهد الوزاري تحمل
كل مواســم النقــد مــن صحافة ونــواب وإعــام. إذن عليها التحمــل ما دامت 
آثــرت الهمــس خفية عن ســبب تكــدس أبنائنا في البيوت علــى أن يكون لهم 

موقع في القطاع العام والخاص.
Û  .نقــول لســعادة الوزير: مــّل الناس مراكز توظيف با وجــود حقائب وظيفية

هــذه المراكــز أشــبه بتجمعــات يــوم األحــد لعــرض المنتجــات الشــعبية فــي 
أوروبــا، بعضهــم يعــرض طوابــع بريدية، بعضهم يبيــع جبًنا مملًحــا، وبعضهم 

ثياًبا قديمة.
Û  ،يقــول المثــل المصــري: ))عندمــا تتحدث حضرتك عــن المثل العليــا مع جائع

ســوف يطلــب منــك أن تشــويها وتكتــر الفلفل((. مــّل الناس مقاســات األرقام 
القديمة، وتحتاج الوزارة إلى إظهار الرقم الصحيح.

Û  ،نقول للوزارة كما سقطت وزارة المالية سابًقا في فخ مكابرة األرقام الحالمة
ورقصــت القــرارات مع طقــوس تذويب قانون التقاعد حتــى احترقت بعض 
أصابعهــا، وهــي تلعــب بنــار الحقائــق، بــدأت وزارة العمل هي األخرى تســقط 
بــذات الفــخ، وتضــع يدها في عش دبابيــر المصداقية، وتلعب مــع تنور جائع 

لنار الحقيقة.
Û  فهــل يريدوننــا أن نعمــل كالفنــان العظيم فان جوخ، ونقطــع آذاننا ولو اتهمتا

بالجنون؟! والسؤال: أين هم من رقصوا مع قانون التقاعد من الوزارة، ومن 
أخاطوا ثياب القانون في خياطة البرغماتية الضيقة بنكهة رأسمالية مذببة؟

Û  يقــول أوســكار وايلد ))البعض ُيحِدُثون ســعادًة أينما يحلــون وآخرون وقتما
يرحلون(( فهل يرحل مستفيدو تأجير مبنى التقاعد ذي اإليجار األلماسي؟!. 
يقــول جــال عامــر ))رغم أن الفســاد من أمــراض المناطق “الحــارة”، فإنه في 
بادنا يتوطن في المكاتب المكيفة(( على اإلنســان أن يحذر دائًما من اللعب 
بأرزاق الناس فإن ابتسام اللحظة اآلنية ألي مدير موارد بشرية تخّبئ خلفها 

تنين قدر شرس وجائع.
Û  يجب أن نســّدد الدْين العاطفي تجاه العاطلين بالوقوف معهم. كما ناقشــت

وزارة المالية في ملف قانون التقاعد الجديد، سوف أواصل ملف التوظيف 
بلغة األرقام، وبنقاش علمي، وســتكون صدر الصحيفة واســًعا الســتقبال أي 
نقــد أو رد ليكــون فــي االتجــاه واالتجــاه المعاكــس. لــن نظــل لعمــر الســبعين 

نتقاسم حزن البطالة بدل حبها كما هي رواية الحب في زمن الطاعون.

“العمل” وتوزيع 
“بسيكويتات” 

األرقام 
سيد ضياء الموسوي)الجوكليتية(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com



قال المحامي غالب الشــريطي إن المحكمة الصغرى الجنائية األولى قضت ببراءة متهمين آســيويين مما نســب إليهما من 
اتهام بسرقة عدد كبير من الهواتف النقالة من المحل الذي يعمل فيه أحدهما، والتي تصل قيمتها إلى 36 ألف دينار حسبما 
يدعــي مالكــي الشــركة المجنــي عليها، وذلــك لتضارب أقوال أحدهما حــول قيمة تلك الهواتف وعدم تقديــم أي دليل يثبت 
اتهامهما، فضالً عن أن المتهم األول قرر للمحكمة بأنه اعترف أمام الشرطة بسبب تعرضه للضرب من قبل صاحبي الشركة 

ا بحقه. وهو ما يعد إكراًها ماديًّ

أحالــت  قــد  العامــة  النيابــة  وكانــت 
المتهميــن للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهمــا 

في غضون العام 2017، ارتكبا اآلتي:
أوالً: المتهــم األول: اختلــس المنقــوالت 
بــاألوراق  والقيمــة  الوصــف  المبينــة 
والمملوكة للشــركة المجني عليها والتي 

وجدت في حيازته بسبب عمله.
ثانًيــا: المتهــم الثانــي: اشــترك بطريقــي 
األول  المتهــم  مــع  والمســاعدة  االتفــاق 
في اختالس المنقوالت المبينة الوصف 
للشــركة  والمملوكــة  بــاألوراق  والقيمــة 
المجنــي عليها والتي وجدت في حيازة 

المتهم األول بسبب عمله.
أحــد  إنــه  الواقعــة  بشــأن  المبلــغ  وقــال 
الشــريكين فــي الشــركة المجنــي عليهــا، 
وإن لدى الشــركة عــدد 6 فروع، إال أنهم 
فــي اآلونــة األخيــرة تبيــن لهــم وجــود 

خسائر في الفرع الكائن بمنطقة الجفير، 
أن  وشــريكه  لــه  تبّيــن  التدقيــق  وبعــد 
الموظــف الذي يعمل فــي الفرع -المتهم 
األول- يقــوم باختــالس الهواتف النقالة 
وتقــدر  المحــل،  مــن  واإلكسســوارات 

قيمتها اإلجمالية بمبلغ 36 ألف دينار.
المتهــم  واجهــا  حينمــا  أنــه  وأضــاف 
بارتكابــه  لهمــا  اعتــرف  بذلــك  المذكــور 
الشــريك  قــّرره  مــا  للواقعــة، وهــو ذات 

الثاني عند التحقيق معه.
وأوضح المحامي الشريطي أن المحكمة 
قالت في أسباب حكمها إنها لما أحاطت 
بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت التي قام 
عليهــا االتهام ووازنت بينهما وبين دليل 
النفــي، فإنهــا رأت أن دليل االتهام قاصر 
عــن حد الكفاية لبلوغ مــا قصد إليه في 
هذا المقام، ولم تطمئن إلى أن المتهمين 

قــد ارتكبــا الواقعــة المســندة إليهمــا، إذ 
إنهــا وهــي بصدد تقديــر أســانيد االتهام 
التــي قدمتهــا النيابة العامــة تدليالً على 
والمتمثــل  للواقعــة  المتهميــن  ارتــكاب 
فــي األدلــة الســالف ذكرهــا، اتضــح أنهــا 
ال ترقــى إلــى اطمئنان المحكمــة وثقتها 
وال ترقــى إلى مرتبــة الدليل المعتبر في 

اإلدانة للتهمة المنسوبة إليهما.
األول  الشــريك  شــهادة  بــأن  وأفــادت 
جمــع  محاضــر  فــي  وأقوالــه  -المبلِّــغ- 
االســتدالالت وكذلــك أقوال شــريكه قد 
جــاءت كالًمــا مرســالً لــم يســنده دليــل 
فــي األوراق، وقد خلت األوراق من ثمة 
لواقعــة  بارتكابهمــا  يفيــد  يقينــي  دليــل 
اختــالس المنقــوالت المملوكــة للشــركة 
المجنــي عليهــا ســالفة الذكــر، فضــالً عن 
أن ســالفا الذكر لم يحددا بشــكل واضح 

تــم  التــي  المنقــوالت  مقــدار  وصريــح 
اختالسها وكمياتها.

وبّينت أن شهادة المبّلغ بشأن قيمة تلك 
المنقــوالت جاءت متناقضــة فيما بينها، 
حيــث أفــاد بالتحقيقــات أن المنقــوالت 
تبلــغ قيمتهــا 36 ألف دينار، في حين أنه 
أمــام المحكمــة قــّرر أن قيمتهــا 20 ألــف 
دينــار، بما يكون مــا أدلى به كالًما مبهًما 
غيــر واضح، بما ال تطمئن معه المحكمة 
إلى شــهادتيهما وأقوالهما بمحاضر جمع 

االستدالالت.

وقّررت أن ما يدعيه الشريك الثاني من 
أنــه شــاهد المتهــم األول وهــو يختلــس 
الهواتــف عبر كاميــرات المراقبة األمنية 
المثبتــة فــي الفــرع الخــاص بشــركتهما، 
فهــذه الشــهادة كالمــا مرســال ال يســانده 
دليــل في األوراق، إذ خــال ملف الدعوى 
مــن ثمة ما يفيــد وجود الفيديو الخاص 

بالواقعة المسندة إلى المتهم األول.
المتهــم  مواجهــة  بشــأن  أنــه  وأضافــت 
األول بكونــه الوحيــد العامــل في الفرع 
وأنــه اعتــرف للشــريكين بالواقعــة، فإن 
وجود المتهم وحيًدا في المنشأة ال يعد 
بحــد ذاتــه دليالً على أنــه قام باختالس 
الهواتــف فعــال، كمــا خلــت األوراق مــن 
ثمــة مــا يفيــد اعتــراف المتهــم بالواقعة 

أصالً.
وأكدت أن المتهم األول وعند مواجهته 
عــن  للشــريكين  اعترافــه  ســبب  عــن 
بتعرضــه  قــرر  فقــد  للواقعــة،  ارتكابــه 
للضــرب لــإدالء بمثل تلــك األقوال في 
محاضــر االســتدالل، وهــو مــا ال تطمئن 
معــه المحكمــة إلــى أقواله كونهــا وليدة 

إكراه مادي.

غالب الشريطي

براءة آسيويين من اختالس 36 ألف دينار لعدم وجود دليل
ــه إلكــــــــراه مـــــــادي مــــن أصــــحــــاب الـــشـــركـــة ــرضـ ــعـ ــا قـــــــّرر تـ ــ ــم ــ ــده ــ أح

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة اســتئنافات 10 مدانين، أعمارهم تتــراوح ما بين 15 و22 عاًما، تابعيــن للجماعة اإلرهابية المســماة بـ”هيئة المخابرات 
الســرية للثــورة البحرينيــة SIA”، إذ خطــف المســتأنفون المجنــي عليــه من منطقة عالــي واقتادوه إلى مزرعة بمنطقــة بوري حيث عذبوه وحجــزوا حريته فيها، إذ 

أجبروه على تالوة أقوال مصورة بالفيديو مدعين فيها أنه متعاون مع الشرطة.

وقضت المحكمة بتأييد الحبس لمدة 3 سنوات 
إلــى 7 مســتأنفين، وبالســجن لمــدة 5 ســنوات 
للثالثــة اآلخريــن، وبتغريم أحدهــم مبلغ 1000 
دينــار، فضــال عــن األمــر بمصــادرة المضبوطات 

الخاصة بالقضية.
وتشــير أوراق القضيــة إلــى أن بالًغــا كان قــد 
التنظيــم  أفــراد  أن  مفــاده  العامــة  للنيابــة  ورد 
المذكــور قد بدأوا نشــاطهم اإلرهابي من خالل 
اختطافهم لشاب ال يتجاوز عمره الثامنة عشر، 
وأنهــم اعتــدوا عليــه بالضــرب وتصويــره أثناء 
تالوتــه العترافــات أجبــروه فيهــا علــى القــول 
إنــه متعاون مــع أفراد الشــرطة التابعين لوزارة 

الداخلية.
وتوّصلت التحريات التي أجراها ضابط البحث 
والتحــري المكّلــف بالقضية إلى أن المســتأنفين 

األول والثانــي قــد خططــا واتفقــا علــى خطــف 
المجنــي عليــه المشــار إليــه، بغرض اســتجوابه 
حــول تعاونــه مــع األجهــزة األمنيــة، ولتفتيــش 
وذلــك  اعترافاتــه؛  وتصويــر  النقالــة  هواتفــه 
خــارج  الهاربيــن  قادتهــم  إلــى  إرســالها  بهــدف 
المملكــة. وبالفعــل وبناًء على هــذا االتفاق قاما 
بتكليــف عدد 6 من العناصــر لالنضمام للعصابة 
اإلرهابية، كما كلفوا أحدهم باســتدراج المجني 

عليــه كونــه صديقــه، وأنهمــا تواصــال مــع قرابة 
10 مــن العناصــر اإلرهابيــة بمنطقــة عالي لذات 

األمر.
مــن  عليــه  المجنــي  صديــق  العنصــر  وتمكــن 
اســتدراج األخيــر إلــى إحــدى البــرادات بالقرب 
مــن مقــر مســكنه، وبمجــرد وصولــه أبلــغ باقــي 
حضــروا  والذيــن  اإلرهابيــة،  الجماعــة  أفــراد 
صفــة  منتحليــن  واإلكــراه  بالقــوة  واختطفــوه 
رجــال األمــن، كما احتجــزوه بالقرب من مزرعة 
تقــع بمنطقــة بوري. وفــي المزرعــة ربطوا يديه 
بالضــرب،  عليــه  واعتــدوا  بالســتيكي،  بحــزام 
وأجبــروه علــى االعتراف بتعاونه مــع الداخلية 
وقاموا بتصوير ذلك االعتراف بواســطة هاتف 
خــاص بأحــد المدانيــن، ومــن ثــم أرجعــوه إلــى 

مكان قريب من منزله.

تأييد السجن 3 و5 سنوات لـ10 مدانين باختطاف وتعذيب شاب

7 سنوات لمدان بحرق دورية وإصابة شرطي
إدانـــة 26 متهًمـــا بحيـــازة المفرقعـــات وافتعـــال أعمـــال الشـــغب
قضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى في اســتئناف متهم واحد من أصل 26 مداًنا بإحراق دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية، مما أدى إلتالف جزء منها، 
فضالً عن تعرض أحد رجال الشــرطة إلصابات بســبب إلقاء المتجمهرين لعبوات “المولوتوف” الحارقة، وحاز خمســة منهم أســلحة نارية دون ترخيص؛ وذلك برفضه 

وتأييد العقوبة الصادرة بحقه والتي تقضي بسجنه 7 سنوات عما أسند إليه.

وقــت  فــي  المحكمــة  وكانــت 
 15 ســجن  أيًضــا  أيــدت  ســابق 
و7   3 بيــن  مــا  آخريــن  مســتأنًفا 
ســنوات، وألزمت جميــع المدانين 
بالتضامــن بدفــع أكثــر مــن 2660 
الدوريــة،  تلفيــات  قيمــة  دينــاًرا 

وبمصادرة المضبوطات.
وتتمثل الواقعة الخاصة بالقضية 
فــي ورود بــالغ للنيابة العامة من 
غرفــة العمليات الرئيســية، مفاده 
المتجمهريــن  مــن  مجموعــة  أن 
خرجــوا في منطقة الدراز بالقرب 
مــن الــدوار، وأحرقــوا عــدًدا مــن 
أعمــال  وافتعلــوا  اإلطــارات، 
الشــغب والتخريــب على الشــارع 

العام.
الشــرطة  رجــال  حضــر  إن  ومــا 
للمكان حتــى رماهم المتجمهرين 
بالعبــوات المشــتعلة “المولوتوف” 
والحجارة، مما تســبب في إصابة 
واحتــراق  الشــرطة  رجــال  أحــد 
إحدى مركبات الشــرطة، فيما الذ 
المتجمهريــن بالفــرار مــن المــكان 
هاربيــن إلــى داخــل المنطقة، لكن 
تحريــات أفــراد الشــرطة توصلت 
جميعــا  المدانيــن  اشــتراك  إلــى 

بالواقعة.
وشــهد رجل أمن خــالل التحقيق 

العامــة،  النيابــة  بمعرفــة  معــه 
عــدد  مــع  تعاملهــم  وأثنــاء  أنــه 
بمنطقــة  المتجمهريــن  مــن 
برميهــم  بــادروا  والذيــن  الــدراز، 
“المولوتــوف”  بزجاجــات 
واألســياخ الحديديــة، والمطافــئ 
كســالح  والمعدلــة  المســتخدمة 
ناري، فــّر المتجمهريــن إلى داخل 

المنطقة.
وأضــاف أنه وحال قيام الشــرطة 
بتتبعهم، ســكب أحد المتجمهرين 
كمية من البنزين من أعلى ســطح 
علــى  الســكنية  العمــارات  إحــدى 
عليهــا  وقــذف  الشــرطة،  ســيارة 
مشــتعلة  “مولوتــوف”  زجاجــة 

فاحترق جزء من المركبة.
إنــه وخــالل  وقــال شــرطي آخــر 
عمليــة ضبــط أحــد المدانيــن مــن 
منزلــه، تبيــن أن برفقته أشــخاًصا 
آخريــن فاريــن مــن وجــه العدالة، 
وأن بحوزته سالح صغير الحجم 
غيــر مرخــص لــه بحيازتــه، فضال 
عــن طلقــات محليــة الصنــع كانت 
مخبأة بداخل كيس شفاف وعدد 
وكذلــك  النقالــة،  الهواتــف  مــن 
فــي  تســتعمل  مختلفــة  أدوات 

األعمال اإلرهابية.
أفــراد  المتهــم  ذلــك  أرشــد  كمــا 

ســالحين  مــكان  عــن  الشــرطة 
محليــي الصنــع خبأهمــا بموقعين 
ترابيــة  منطقــة  فــي  مختلفيــن 
وبالفعــل  منزلــه،  مــن  بالقــرب 
وبجانبهمــا  عليهمــا  العثــور  تــم 
إرشــاده  إلــى  إضافــة  طلقــات،   9
عــن ســالحين آخريــن وعــدد مــن 
صوتيتيــن،  وطلقتيــن  الطلقــات، 
وغــاز وقفــاز، وعلبــة بالســتيكية، 

في مكان ثالث بمنطقة أخرى.
أما في المنطقة الرابعة التي أرشد 
الشــرطة عنهــا ذات المــدان، فقــد 
عثروا فيها على عدد من طفايات 
الحريــق وأنبــوب يســتخدم علــى 
هيئــة ســالح وعــدد مــن الكــرات 

الحديدية بداخل قنينة.
وثبت للمحكمة أن المدانين من 1 
وحتى 25، أنهم بتاريخ 11 أبريل 
 2013، أوال: أشعلوا عمًدا وآخرون 
ســيارة  فــي  حريًقــا  مجهولــون 
شــرطة وإطــارات، كان مــن شــأنه 
تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم 
للخطر، ثانًيا: اعتدوا على سالمة 
جســم أحــد منتســبي األمــن العام 
أثنــاء وبســبب تأديتــه لوظيفتــه، 
دون أن يفضــي االعتــداء لعجــزه 
عــن أداء أعمالــه الشــخصية لمدة 
تزيد عن 20 يوما، ثالثا: اشــتركوا 

وآخــرون مجهولــون فــي تجمهــر 
مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص 
العــام  باألمــن  اإلخــالل  بغــرض 
الجرائــم، مســتخدمين  وارتــكاب 
التــي  الغايــة  لتحقيــق  العنــف 
اجتمعــوا مــن أجلها، رابًعــا: حازوا 
مجهولــون  وآخــرون  وأحــرزوا 
عبــوات حارقة “مولوتوف” بقصد 
حيــاة  تعريــض  فــي  اســتعمالها 
النــاس وأموالهم العامة والخاصة 

للخطر.
6 و11:  فيمــا ثبــت أن المتهميــن 
حازا مواد متفجرة دون ترخيص 
بقصــد  المختصــة،  الجهــات  مــن 
مخــل  نشــاط  فــي  اســتخدامها 
لغــرض  تنفيــًذا  العــام،  باألمــن 
26 و17  المتهميــن  وأن  إرهابــي، 
أســلحة  حــازوا  و6:  و7  و11 
تنفيــًذا  ترخيــص  دون  وطلقــات 

لغرض إرهابي.
يشــار إلــى أن محكمــة أول درجة 
بعقوبــات متفاوتــة بحــق  قضــت 
مــا  تراوحــت  جميًعــا  المدانيــن 
فيمــا  ســنوات،  و10  و7   3 بيــن 
كان نصيــب عــدد منهــم الســجن 
بعقوبتيــن يصــل مجموعهمــا إلى 
الســجن 17 عاًما عما أســند إليهم 

من اتهامات.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بأن المديرية تمكنت 
من القبض على مشــتبه به )آســيوي( قام بتخدير عدد من المســافرين 

بصالة الترانزيت، بهدف سرقة أموالهم.

وأوضــح أن التحريــات التــي تــم 
مباشــرتها، إثــر مالحظــة عدد من 
المسافرين في حالة غير طبيعية، 
أفادت أن أحد األشخاص “مسافر 
مشــروبات  لهــم  قــّدم  ترانزيــت” 
تخديرهــم  بهــدف  ســاخنة، 
وســرقتهم الحًقــا، منّوًهــا إلــى أنه 
بــه  المشــتبه  هويــة  تحديــد  تــم 

والقبض عليه.
شــرطة  مديريــة  مديــر  وأشــار 
مطــار البحريــن الدولــي إلــى أنــه 
تــم ضبط وتحريــز المواد المنومة 
المقبــوض  بحــوزة  كانــت  التــي 
عليه، وجاٍر اســتكمال اإلجراءات 
القانونيــة الالزمــة، تمهيــًدا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

صــرح مديــر عام اإلدارة العامــة لمكافحة الفســاد واألمن االقتصادي 
وااللكترونــي بأنــه تــم القبــض علــى موظف بــوزارة العدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقــاف، وشــقيقته )محامية( متلبســين باســتالم مبالغ 
ماليــة كرشــوة مقابــل قيــام األول بتقديــم خدمــات إخــالال بواجبــات 

وظيفته.

وأوضح أن إدارة مكافحة الفساد 
كانــت قد تلقــت معلومات مفادها 
قيــام المذكور بمســاعدة شــقيقته 
مقابــل  ماليــة  مبالــغ  بتقاضــي 
اإلفراج عن أحــد المحكومين في 
باشــرت  وعليــه  احتيــال،  قضيــة 
اإلدارة، عمــل التحريــات الالزمــة، 
حيــث تم إعــداد كمين، أســفر عن 
القبض على المذكورين متلبســين 

باســتالم جــزء كمقــدم مــن مبلــغ 
الرشوة.

وأشــار مديــر عــام اإلدارة العامــة 
واألمــن  الفســاد  لمكافحــة 
إلــى  واإللكترونــي  االقتصــادي 
أنــه جــاري اســتكمال اإلجــراءات 
القانونيــة؛ تمهيــدا إلحالة القضية 

للنيابة العامة.

ضبط آسيوي يخّدر المسافرين لسرقتهم

القبض على موظف وشقيقته بقضية رشوة

لفتت المحكمة إلى  «
أنها ال تطمئن للتقرير 

المقدم من قبل 
الشريكين، كون أنه 

لم يثبت فيه كيفية 
توصلهم لالختالس 

المزعوم من قبل 
المتهم األول، كما أنه لم 

يصدر من جهة محايدة 
لتطمئن المحكمة بما 

ورد فيه، األمر الذي 
تنتهي معه إلى القضاء 

ببراءتهما مما نسب 
إليهما من اتهام عمال 

بنص المادة )255( 
من قانون اإلجراءات 

الجنائية.

المادة )255(

وكانــت أحالتهــم النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــم بتاريــخ 4 ســبتمبر 2017، 
ارتكبوا اآلتي:

أوال: المستأنفين من األول وحتى السادس: «

1. ألحقوا ألًما جسديًّا شديًدا بالمجني عليه بالتعدي عليه بالضرب والذي كان محتجًزا  «
لديهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول على معلومات عن عمل يشتبه أنه قام 

به بقصد تخويفه وإكراهه على اإلدالء بالمعلومات، ونتج عن ذلك التعذيب اإلصابات 
الموصوفة بتقارير الطب الشرعي.

2. قبضوا على المجني عليه وحجزوه وحرموه من حريته وذلك بأن انتحلوا صفة  «
عامة واستعملوا القوة معه انتقاما منه وتنفيًذا لغرض إرهابي؛ وذلك بأن قاموا 
بتقييده بواسطة القيد البالستيكي وأركبوه السيارة بزعم أنها دورية شرطة حتى 

استقروا بأحد المزارع وقاموا باستعمال القوة معه فألحقوا به اإلصابات الموصوفة 
بتقرير الطب الشرعي.

3. خطفوا المجني عليه وذلك بأن اتجهوا إليه بمكان وجوده بمنطقة بوري واقتادوه  «
إلى السيارة التي يستقلونها.

ثانيا: المتهمين من السابع وحتى العاشر: اشتركوا وآخرون مجهولون مع  «
المستأنفين من األول وحتى السادس في الجرائم المرتكبة المذكورة بالبند أواًل.

النيابة

12local@albiladpress.com
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عباس إبراهيم

يتبعون هيئة 
المخابرات السرية 
”SIA“المسماة بـ



المنامة - مكاتب السفر والسياحة

أشــاد رئيــس جمعيــة مكاتــب الســفر والســياحة البحرينيــة جهاد أميــن بالقــرار األخير لمجلــس الوزراء 
برئاســة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة  بنقــل حــق إصدار 
تراخيص مكاتب السفر إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض بدال من وزارة المواصالت واالتصاالت. 
وقال أمين إن القرار من شــأنه أن يخلق نوعا من االســتقرار النســبي في القطاع ويمنع االزدواجية في 

التعامل.

وأضــاف أن مكاتــب الســفر قطاع 
ســياحي بحت له برامج ســياحية 
الطيــران  شــركات  مــع  ويتعامــل 
والفنــادق، وبالتالــي فــإن تبعيتــه 
لهيئــة  تكــون  أولــى  بــاب  مــن 
وزيــر  بجهــود  مشــيدا  الســياحة، 
الصناعة والتجارة والسياحة زايد 
الزياني، مؤكدا أن القطاع يحظى 
برعايــة كبيرة منذ أن انضم تحت 
انعكــس  مــا  وهــو  وزارتــه،  لــواء 

إنشــاء  حركــة  علــى  بإيجابيــة 
الفنــادق الراقية في البحرين. كما 
أشــاد األميــن بجهــود رئيس هيئة 
الســياحة والمعارض الشيخ خالد 
بــن حمــود، وقــال نتمنــى المزيــد 
مــن التنســيق والعمــل بيــن الهيئة 
وجمعية مكاتب السفر والسياحة 
البحرينيــة بمــا يخدم فــي النهاية 
االقتصــاد الوطنــي، ويعــزز فرص 
هــذا  ألن  البحرينيــة؛  الســياحة 

الشــك ســيخدم أعضــاء الجمعية 
ومنتسبيها.

أن  تصريحــه  أميــن  واختتــم 
مــن  مزيــد  إلــى  تتطلــع  الجمعيــة 
بتنظيــم  المتعلقــة  اإلجــراءات 
القانونيــة  النواحــي  مــن  القطــاع 
واإلدارية، والقرارات التي اتخذت 
فــي فترات ســابقة وســاهمت في 
تباطؤ العمل بقطاع مكاتب السفر 
والســياحة البحرينــي الــذي يضم 

عددا كبيرا من الشــركات والعمالة 
البحرينية أيضا.

جهاد أمين   

ــس الــــــوزراء فـــي هـــذا الــشــأن ــي الــجــمــعــيــة تــشــيــد بـــقـــرار ســمــو رئ

تبعية “مكاتب السفر” لـ “السياحة” تخدم القطاع

“أنباوند البحرين” لالبتكار يعود إلى المملكة
ــا ــدث ــح ــت م  75 ــطـــب  ــقـ ــتـ ــسـ ويـ ــة”  ــ ــئ ــ ــاش ــ ــن ــ ال الــــشــــركــــات  ــوع  ــ ــ ــب ــ ــ “أس ضـــمـــن 

تســتعد البحريــن الســتضافة المؤتمر الدولــي “أنباوند البحريــن” “unbound Bahrain” لالبتكار، والذي يعــود مرة أخرى للمملكة 
ليعقــد يومــي 6 و7 مــن مــارس، حيــث مــن المنتظــر أن يســتضيف المؤتمــر عــددا مــن العالمــات التجاريــة والمشــاريع الناشــئة 
والمبادرات الحكومية األكثر ابتكارا على صعيد البحرين ومنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يتضاعف 
حجم المشــاركة في مؤتمر هذا العام قياســا بالعام الماضي، حيث ســتنتقل فعاليات “أنباوند البحرين” في نســخة هذا العام إلى 

المسرح الوطني.

ويعتبــر “أنباونــد البحريــن” أكبــر مؤتمــر 
الشــرق  منطقــة  فــي  باالبتــكار  ُيعنــى 
األوسط وشمال إفريقيا، وأحد الفعاليات 
الرئيسة ضمن “أسبوع البحرين للمشاريع 
الناشــئة” الــذي يرعــاه ولــي العهــد نائــب 
التنميــة  مجلــس  رئيــس  األعلــى  القائــد 
الملكــي  الســمو  صاحــب  االقتصاديــة، 
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة. ويقام 
هذا الحدث بالتعاون مع “مجلس التنمية 
االقتصاديــة “ وبدعم مــن صندوق العمل 
“تمكيــن” كشــريك إســتراتيجي ومجتمع 

الشــركات الناشــئة فــي البحريــن، وذلــك 
فــي مســعى إلبــراز التــزام المملكــة ببنــاء 
اقتصــاد رقمــي متكامل، والمســاهمة في 
دعــم المســتقبل الرقمــي لمنطقــة الشــرق 

األوسط.
وتســتقطب فعاليــات “أنباونــد البحريــن” 
أكثــر مــن 75 متحدثــا وأكثــر مــن 3 آالف 
بمــن  ودولــي،  وإقليمــي  محلــي  مشــارك 
يشــاركون  ملهمــون  أعمــال  رواد  فيهــم 
الحضــور بتجاربهــم الخاصــة فــي مجــال 

تأسيس األعمال التجارية وتنميتها.

التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس  وقــال 
ســعداء  “نحــن  ســيل  دانيــال  ألنباونــد، 
بعــودة هــذا المؤتمــر المهــم إلــى منطقــة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في أكبر 
فعاليــة شــهدها علــى اإلطــاق، بحضــور 
العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن  متحدثيــن 
لمناقشــة أحــدث االبتــكارات. ومن خال 
اســتعراض تحديــات المشــاريع الناشــئة، 
والجوائــز والمعــارض والمبــادرات، يتيح 
مؤتمــر “أنباونــد البحريــن” فرصــة فريدة 
مــع  للتواصــل  الناشــئة  الشــركات  أمــام 

تحويــل  فــي  لمســاعدتهم  المســتثمرين 
أفكارهــم إلــى واقــع ملمــوس، مــن خال 
هــذه الفعاليــة التــي تحولــت إلــى منصــة 
أساســية تجتــذب المبتكرين فــي منطقة 
إفريقيــا؛  وشــمال  األوســط  الشــرق 

الحتضــان فــرص األعمــال المتاحــة فــي 
البحرين، والمنطقة على نطاق أشمل”.

تطويــر  مديــر  قالــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
الناشــئة  الشــركات  قطــاع   – األعمــال 

فــي مجلــس التنميــة االقتصاديــة بكيــزة 
عبدالرحمــن “من منطلق التــزام المجلس 
بتعزيــز بيئــة داعمــة للمشــاريع الناشــئة، 
وجدنــا في “أنباوند” فرصة لبناء شــراكة 
مثالية تسهم في إظهار المزايا التنافسية 
لممارســة األعمــال فــي البحرين والشــرق 
األوســط. ومــع تواصــل موجــة اإلحــال 
الرقمــي فــي االقتصــاد الحديــث، ينبغــي 
لنــا بــذل أقصــى مــا فــي وســعنا لتمكيــن 
المشــاريع الناشــئة والجيــل الجديــد مــن 
التكنولوجيا المبتكرة، حيث أصبح إيجاد 
التــوازن الصحيح بين البيئــة التنظيمية، 
والحصول على التمويل واإلرشــاد أمورا 
وســيكون  نجاحنــا.  لتمكيــن  حاســمة 
“أنباونــد البحرين”منصــة مثالية؛ للتعرف 
على التوجهات التكنولوجية التي تســهم 

في تطوير مجتمعنا”.

المنامة - مجلس التنمية

بكيزة عبدالرحمن

المنامة - الصناعة والتجارة

خــالل  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  الشــامل  التفتيــش  مركــز  قــام 
األســبوعين الماضييــن وعلى ضــوء رصده لعدد من المخالفــات لمحالت وورش 
غيــر مرخصــة بإغــالق ســتة محــالت تجاريــة بمنطقــة جدحفــص غلقــًا إداريــًا 
وذلك بعد أن تبين قيامها بمزاولة أنشــطتها من دون ترخيص وعدم اســتجابة 

أصحابها لإلخطارات المرسلة لهم بوجوب تصحيح تلك المخالفات.

التفتيشــية  الحملــة  أن  المركــز  وأكــد 
قــد شــملت مخالفة عــدد مــن المحات 
التجاريــة فــي نفــس المنطقــة ووقــف 
إجــراءات ســجاتهم التجاريــة بســبب 
بعــض المخالفــات وجــاري العمــل علــى 
اســتكمال اإلجراءات القانونية المتبعة 
الســجل  قانــون  عليــه  نــص  لمــا  وفقــًا 
التجــاري رقــم “27” لســنة 2015، بهــذا 

الخصوص.
وكشــف مركــز التفتيــش بالــوزارة أنــه 
مستمر في حماته التفتيشية المنظمة 
لتشــمل مختلف مناطق البحرين ضمن 
اســتراتيجية تطبيــق حزمــة متكاملــة 
من اإلجــراءات الرقابية والجزائية في 

جدول زمني مخطط له وذلك في إطار 
جهــوده لتعزيز الرقابة لضمــان االلتزام 
واألنظمــة  والتشــريعات  بالقوانيــن 
المعمــول بهــا فــي العمــل التجــاري فــي 

المملكة.

غلق 6 محالت لمزاولتها أنشطة دون ترخيص

اإلمارات تخّفف حظر شحن 
السلع من قطر وإليها

أشــارت تعاميــم مــن الموانــئ ومصدر 
بقطاع الشــحن إلــى أن دولة اإلمارات 
شــحن  علــى  حظــًرا  خّففــت  العربيــة 
السلع من وإلى قطر كانت فرضته في 
إطــار مقاطعــة سياســية واقتصاديــة 
وألغــى  مســتمرة.  زالــت  مــا  للدوحــة 
مــؤرخ  أبوظبــي  موانــئ  مــن  تعميــم 
فــي 12 فبرايــر تعليمات ســابقة كانت 
تحظر الشــحنات ذات المنشــأ القطري 
مــن دخول موانــئ اإلمــارات ومياهها 
المنشــأ  ذات  والشــحنات  اإلقليميــة، 
اإلماراتــي إلــى قطــر. وأبقــى التعميــم 
حظــًرا علــى الســفن التــي ترفــع علــم 
شــحن  لشــركات  والمملوكــة  قطــر، 

قطرية أو مواطنين قطريين.
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المنامة - مباشر

تراجعــت أربــاح الشــركات الصناعيــة المدرجة في ســوق البحريــن المالية 
العائدة على مساهميها بنسبة 37.2 % خالل العام 2018، مقابل ما حققته 

في العام 2017.

ووفقًا لمسح أجراه “مباشر”، بلغ إجمالي األرباح للشركات الصناعية نحو 61.4 مليون 
دينار في العام 2018، مقابل 97.8 مليون دينار  في 2017.

وتصدرت شركة ألبا أرباح القطاع، بقيمة قدرها 59.8 مليون دينار، بتراجع بنسبة 35 
% مقارنة بما قيمته 92.5 مليون دينار خال 2017.

أما شــركة البحرين لمطاحن الدقيق، فحققت أرباحا ســنوية قدرها 1.2 مليون دينار، 
مقابل ما حققته العام 2017 بقيمة 5 مايين دينار.

وتذيلــت دلمــون للدواجــن أربــاح القطــاع، حيــث حققــت الشــركة أرباحــا عائــدة على 
المســاهمين بقيمــة 391.377 ألــف دينــار بالعــام الماضــي، مقابــل 317.612 ألف دينار 
في العام 2017. وبلغ إجمالي قيمة مبيعات القطاع الصناعي في العام 2018، 934.3 

مليون دينار، مقابل مبيعات محققة بالعام 2017 بقيمة 879.2 مليار دينار.
وبالرغم من زيادة المبيعات بنسبة 6.2 % العام الماضي، إال أن تكلفة المبيعات كانت 
مرتفعة، بزيادة نســبتها 14 % عن العام الذي ســبقه. وزادت تكلفة مبيعات الشــركات 
الصناعيــة بالعــام الماضــي إلى 855.4 مليون دينار، مقارنة بنحــو 750.6 مليون دينار 
فــي العــام 2017. وبلغــت تكلفــة مبيعات ألبا في العام الماضي نحــو 825.335 مليون 
دينــار، مقابــل تكلفــة مبيعات بنحو 723.114 مليون دينار فــي 2017. ووصلت تكلفة 
المبيعــات فــي مطاحــن الدقيق بالعــام المنتهي إلى نحو 15.105 مليــون دينار، مقابل 

تكلفة مبيعات قدرت قيمتها 13.161 مليون دينار.

وكانت تكلفة المبيعات في دلمون للدواجن نحو 14.944 مليون دينار بالعام  «
الماضي، مقابل 14.298 مليون دينار بالعام الذي سبقه. واستحوذت تكلفة 

المبيعات، والتي تعد األبرز في الشركات الصناعية للعام 2018، وفقًا لحسابات 
“مباشر” على نسبة 92 % من القيمة اإلجمالية للمبيعات الصناعية في العام 

2018؛ ما دفع األرباح إلى التراجع.

37.2 % تراجع أرباح الشركات الصناعية

تبــدأ بالربع الثالث الســتقطاب اســتثمارات شــركات النفط

اإلنجــاز يشــكل نقلة نوعيــة  لمشــروع مجمع المســتودعات

الترويج لحقل خليج البحرين بجولة عالمية

“وقود الطائرات” تحقق مليون ساعة “دون إصابات”

كشــف المدير العام لالستكشــاف والتطوير في شــركة “تطوير للبترول” يحيى األنصاري 
عن العمل على تنظيم جولة ترويجية لحقل خليج البحرين، واالطالع على كميات إنتاجه 
المتوقعــة أمام شــركات البتــرول العالمية، وشــركات الخدمات البترولية؛ لالســتثمار في 
الحقل، مشــيًرا إلى أن الجولة الترويجية ســتبدأ في الواليات المتحدة األميركية بالربع 

الثالث من العام الجاري.

علــى  للصحافييــن   - األنصــاري  وأوضــح 
هامــش فعاليات المؤتمــر والمعرض الدولي 
حــول الثــورة الصناعيــة الرابعــة - أنــه يتــم 
العمــل حاليا على جمع المعلومات المتوفرة 
عــن الحقل مــن جانــب االستشــاريين، ليتم 
عرضهــا بعــد ذلــك علــى الشــركات العالميــة 

ضمن الجولة الترويجية.
ســتبدأ  الترويجيــة  الجولــة  أن  وأضــاف 
لوجــود  األميركيــة  المتحــدة  بالواليــات 

مصــادر لديهــا إلنتــاج النفــط الصخــري، كما 
أن التكنولوجيا المستخدمة لعمليات إنتاج 
النفــط الصخــري لديهــا تطــورت كثيــًرا ممــا 
ســيؤدي إلى االســتفادة البحرين في تقليل 
أن  التكنولوجيــا، مؤكــدا  هــذه  تعلــم  فتــرة 
العمل مع شــركات النفط العالمية وشــركات 
الخدمــات البترولية ستســاهم بتقليل فترة 
تعلــم تكنولوجيا إنتــاج النفط الصخري في 

البحرين.

وكانــت البحريــن أعلنت فــي أبريل الماضي 
عن حقل خليج البحرين، ويحتوي على 80 
مليــار برميــل ومــا ال يقــل عــن 20 تريليــون 
قــدم مكعــب مــن الغــاز. ومعلــوم أن الحقــل 
حــدود  مــن  الغربيــة  بالمنطقــة  يقــع  الــذي 

المملكة بمساحة تقدر بألفي كيلومتر ُمربع، 
من النفــط الصخري. ووقعت مذكرة تفاهم 
مع شركة هيليبرترون األميركية؛ للتحضير 

لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل.
ولفــت األنصــاري إلــى أن أعمــال حفــر آبــار 
النفــط مــن حقــل خليــج  تجريبيــة إلنتــاج 
أول  نتائــج  وســتظهر  مســتمرة،  البحريــن 
يتــم  اللذيــن  البئريــن  أو  البئــر  مــن  إنتــاج 
حفرهمــا حالًيا خال األشــهر المقبلة، وهذه 

مرحلة ابتدائية.
وأشــار إلــى أنه يتــم حالًيــا اســتقبال الكثير 
مــن الشــركات التــي تمتلــك خبــرة طويلــة 
فــي إنتــاج النفــط الصخــري، الفًتا إلــى “أننا 
بانتظــار الحصــول علــى عــروض مــن هــذه 

الشركات”.

لوقــود  البحريــن  مطــار  شــركة  حققــت 
الطائرات أكثر من مليون ســاعة عمل آمنة 
دون إصابــات مهــدرة للوقــت في مشــروع 
مجمــع مســتودعات وقــود الطائــرات الذي 
 ،2017 العــام  بنائــه  فــي  الشــركة  شــرعت 
حيــث منــح رئيــس مجلــس إدارة الشــركة 
عبدالمجيــد القصــاب شــهادة تقديــر لمدير 
لمقــاوالت  أمانــة  شــركة  فــي  المشــروع 

خطوط األنابيب، ماهر الديك.
اإلنجــاز  هــذا  “ُيشــّكل  عبدالقصــاب  وقــال 
نقلــة نوعيــة ومعلًما بــارًزا لمشــروع مجمع 
الطائــرات، إذ يعكــس  مســتودعات وقــود 
العمــل  فريــق  أفــراد  جميــع  التــزام  مــدى 
بثقافتنــا القائمــة علــى التمّيــز التشــغيلي. 
مــن  عمــل  ســاعة  مليــون  تحقيــق  ويعــد 
دون إصابــات معيــاًرا دولًيا لــأداء المتميز 
فــي العمــل وااللتــزام التــام بجميــع مبــادئ 
برنامجنــا  فاعليــة  يؤكــد  كمــا  الســامة، 

ظــل  فــي  خصوصــا  بالســامة  الخــاص 
ضخامة المشــروع وتزايد أعــداد العاملين 
بــه علــى مــدار العــام الماضــي. وبالطبــع لم 
يكن هذا اإلنجاز الكبير ليتحقق لوال التزام 
جميع المشاركين به وتفانيهم في العمل ”. 
اإلســتراتيجي  المشــروع  هــذا  ويمثــل 
الضخــم جــزًءا بالــغ األهميــة مــن برنامــج 

تحديــث مطــار البحريــن الدولــي. ويتألــف 
لوقــود  مســتودعات  ثاثــة  مــن  المجمــع 
الطائــرات بســعة 10 آالف متــر مكعب لكل 
منهــا، وتبلغ المســاحة االجمالية للمشــروع 

77 ألف قدم مربع.
لوقــود  البحريــن  مطــار  شــركة  وتقــوم 
مســتودعات  مجمــع  بتطويــر  الطائــرات 

وقــود الطائــرات شــمال شــرق المطــار، إذ 
بيــن  مشــترًكا  مشــروًعا  الشــركة،  تمثــل 
شــركة مطــار البحريــن والشــركة القابضــة 
للنفــط والغــاز؛ بهــدف إعــادة هيكلــة قطاع 
إلــى  إضافــة  بالبحريــن،  الطائــرات  وقــود 
تولي مســؤولية إدارة مجمع المستودعات 

وتشغيله.

المحرق - المطار لوقود الطائرات

أمل الحامد

يحيى األنصاري

خالل حمالت 
رقابية منظمة 
تشمل مختلف 

المناطق

استعراض عدد 
من العالمات 

التجارية 
والمشاريع 

الناشئة 
والمبادرات  
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أظهــرت النتائــج الماليــة لمجموعــة البركة، زيادات جيدة فــي بنود الدخل خالل 2018، حيــث ارتفع صافي الدخل 
التشــغيلي بنســبة 4 % ومجمــوع صافــي الدخــل بنســبة 5 % بينمــا اســتقر صافي الدخــل العائد للمســاهمين وذلك 

بالمقارنة مع 2017.

وشهد العام 2018، مواصلة التقلبات 
فــي العمــات المحليــة أمــام الــدوالر 
تعمــل  التــي  البلــدان  مــن  عــدد  فــي 
أثــر  ممــا  المجموعــة،  وحــدات  فيهــا 
علــى األرقــام المعلنــة لمعــدالت نمــو 
األربــاح وبنــود األصــول بالــدوالر. إال 
سياســات  وبفضــل  المجموعــة،  أن 
اختيــار  فــي  الحكيمــة  التحــوط 
األصــول ذات الجــودة العاليــة ورفــع 
التوســع  ومواصلــة  اإلنفــاق  كفــاءة 
اســتطاعت  والفــروع،  األعمــال  فــي 
إذ  جيــدة،  ربحيــة  نتائــج  تحقــق  أن 
ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 
فــي  دوالر  مليــون   447 ليبلــغ   %  4
المصاريــف  بعــد خصــم كافــة   2018
مليــون   430 مــع  التشــغيلية مقارنــًة 
دوالر للعــام 2017. هــذا بالرغــم مــن 
انخفــاض مجمــوع الدخل التشــغيلي 
بنســبة 1 % ليصــل إلــى 988 مليــون 
دوالر بالمقارنــة مع 999 مليون دوالر 
فــي 2017. كمــا حقــق صافــي الدخل 
اإلجمالــي زيادة جيدة أيضا وبنســبة 
فــي  دوالر  مليــون   217 ليبلــغ   %  5
مليــون   207 مــع  بالمقارنــة   2018
دوالر خــال 2017 بالرغــم من زيادة 
بهــدف  التحوطيــة  المخصصــات 
واســتقر  األصــول.  جــودة  تحســين 
صافي الدخل العائد للمســاهمين في 
2018 عند نفس مســتوى 2017 وبلغ 
النصيــب  وبلــغ  دوالر.  مليــون   129
فــي  للســهم  والمخفــض  األساســي 
األرباح 7.93 سنت بالمقارنة مع 9.19 
ســنت لنفــس الفتــرة العــام الماضــي. 
وساهمت معظم الوحدات المصرفية 
للمجموعة المنتشــرة في 17 بلدا في 

تحقيق هذه النتائج الطيبة.

23.8 مليار دوالر              
إجمالي األصول 

كما تأثرت معدالت نمو بنود األصول 
العمــات  قيمــة  بانخفــاض  أيضــا 

المحليــة لبعــض البلــدان التــي تعمــل 
فيهــا المجموعــة أمــام الــدوالر، وهي 
العملــة التــي تعد بها التقاريــر المالية 
بلــغ  لذلــك  للمجموعــة.  الموحــدة 
مجمــوع األصــول في نهاية ديســمبر 
2018 مــا قيمتــه 23.8 مليــار دوالر، 
منخفضا بنسبة 6 % بالمقارنة مع ما 
كان عليــه فــي نهايــة ديســمبر 2017 
والبالــغ 25.5 مليــار دوالر. وتحافــظ 
المجموعة على نسبة كبيرة من هذه 

األصول في شكل أصول سائلة.
للدخــل  المــدرة  األصــول  وبلغــت 
 17.9 واالســتثمارات(  )التمويــات 
 2018 ديســمبر  بنهايــة  دوالر  مليــار 
بالمقارنــة مــع 19.1 مليــار دوالر فــي 
بانخفــاض   ،2017 ديســمبر  نهايــة 
نســبته 7 %. كذلــك الحــال بالنســبة 
لحسابات العماء والمبالغ المستحقة 
للبنوك التي بلغت في نهاية ديســمبر 
2018 ما مجموعه 19.6 مليار دوالر، 
منخفضــة بنســبة 5 % بالمقارنــة مــع 
المســتوى الذي كانت عليه في نهاية 
ديســمبر 2017 والبالغــة 20.7 مليــار 
دوالر، وهي تمثل 82 % من مجموع 
األصول، مما يشــير إلى مواصلة ثقة 
والتــزام العمــاء بالمجموعة وتنامي 

قاعدتهم.
مليــار   2.3 الحقــوق  وبلــغ مجمــوع   
 2018 ديســمبر  بنهايــة  دوالر 
فــي  مليــار دوالر  مــع 2.5  بالمقارنــة 
بانخفــاض   ،2017 ديســمبر  نهايــة 
نســبته 10 % نتيجــة تأثير انخفاض 
تطبيــق  علــى  عــاوة  العملــة  قيمــة 
 30 اإلســامي  المحاســبي  المعيــار 
انخفــض  فيمــا   .)9 الدولــي  )المعيــار 
مجمــوع الحقــوق العائدة لمســاهمي 
المجموعــة وحاملي الصكوك بنســبة 
إلــى 1.5 مليــار دوالر  11 % ليصــل 
بنهايــة 2018 مقارنــًة مــع 1.7 مليــار 

دوالر بنهاية 2017. 
المجموعــة  نتائــج  يخــص  وفيمــا 
للفصــل الرابــع مــن العــام 2018 فقــد 
بلــغ مجمــوع الدخــل التشــغيلي 180 

مليــون دوالر مقارنــًة مع 264 مليون 
دوالر وبانخفــاض قــدره 32 %. فيما 
 47 التشــغيلي  الدخــل  صافــي  بلــغ 
مليــون دوالر مقارنــًة مع 112 مليون 
دوالر لنفس الفترة من العام الماضي 
وبلــغ   .%  58 قــدره  وبانخفــاض 
مجمــوع صافــي الدخــل 53 مليــون 
دوالر وهــو نفــس مســتوى مجمــوع 
صافــي الدخــل بالمقارنــة مــع نفــس 
الفتــرة العام الماضــي. بينما انخفض 
للمســاهمين  العائــد  الدخــل  صافــي 
بنســبة 5 % ليبلــغ 31 مليــون دوالر 
خــال الفصل الرابــع 2018 بالمقارنة 
مع نفس الفترة العام الماضي والبالغ 
النصيــب  دوالر.وبلــغ  مليــون   32
فــي  للســهم  والمخفــض  األساســي 
ســنت   1.23 الثالــث  للربــع  األربــاح 
لنفــس  ســنت   1.36 مــع  بالمقارنــة 

الفترة العام الماضي.

*صالح كامل: نتائج طيبة

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، 
نتائــج  “إن  كامــل  صالــح  الشــيخ 
تعتبــر   2018 العــام  فــي  المجموعــة 
طيبــة عنــد األخذ باالعتبــار الظروف 
الماليــة التــي مــرت بهــا العديــد مــن 
وحداتنــا المصرفية إلى جانب البيئة 
الجيوسياســية اإلقليميــة والعالميــة 
وحداتنــا  أن  كمــا  المســتقرة.  غيــر 
والمجموعة اســتطاعت تحقيق هذه 
النتائــج مــع محافظتها بنفس الوقت 
على جودة أصولهــا ومتانة األرصدة 
الســائلة إلــى جانــب تحســين العوائد 
المالية من كافة األنشطة الرئيسية”.

مــن جهتــه قــال نائب رئيــس مجلس 
اإلدارة عبــدهللا عمــار الســعودي “إن 
لهــا  التابعــة  والوحــدات  المجموعــة 
تمتلــك تواجــد راســخ ومــوارد مالية 
وفنيــة وبشــرية غنية وخبــرة عريقة 
في أســواقها مما يمكنها من استثمار 
الفــرص المتولــدة فــي هذه األســواق 

ســواء أســواق التجزئــة والجملــة، أو 
المشــاريع الكبيــرة المرتبطــة ببرامج 
بلدانهــا، وبالتالــي هــي  التنميــة فــي 
قادرة على الدوام على خلق تدفقات 

مستدامة من العوائد”.
اإلدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
للمجموعــة،  التنفيــذي  والرئيــس 
خــال  “تواصلــت  يوســف  عدنــان 
والظــروف  التطــورات   2018 العــام 
شــكلت  التــي  واإلقليميــة  العالميــة 
لنــا، ومــن  بالنســبة  تحديــات جديــة 
بينهــا التقلبــات االقتصاديــة العالمية 
اإلقليميــة،  األمنيــة  والتوتــرات 
عــاوة على انخفــاض قيمة العمات 
المحلية للعديد من الوحدات التابعة 
عملــة   - الــدوالر  مقابــل  للمجموعــة 
إعداد تقارير المجموعة. لكننا بالرغم 
من كافة هذه التطورات حافظنا على 
مراكزنا الربحية والتشــغيلية القوية، 
بل وعززنــا إجراءاتنا التحوطية في 
واالســتراتيجيات  السياســات  إطــار 
الحصيفــة التــي وضعتهــا المجموعة 
وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. 
لرؤيــة  للغايــة  مســرورون  أننــا  كمــا 
مســاهمة معظم وحداتنا في تحقيق 

نتائج المجموعة”.
وحــدات  “عــاودت  يوســف  وأضــاف 
المجموعة برامج التوســع المدروس 
والمتأني وبلــغ عدد الفروع الجديدة 
التــي تــم افتتاحهــا من قبــل وحدات 
فــي  جديــدًا  فرعــًا   23 المجموعــة 
العــام 2018 ليبلــغ مجمــوع الفــروع 
698 فرعــا في نهاية ديســمبر 2018. 

وتوظــف فــروع وحــدات المجموعــة 
12,937 موظفا”.

الدخول في أسواق جديدة

وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة 
فــي  للدخــول  المجموعــة  تخطــط   “
أســواق جديدة خال الفتــرة المقبلة 
الســوق  فــي  التواجــد  خــال  مــن 
دول  فــي  والتوســع  األندونيســي، 
شــرق أســيا، بجانب دراســة التوســع 
التواجــد  خــال  مــن  أفريقيــا  بقــارة 
وتنزانيــا  كينيــا  أبرزهــا  دول  بعــدة 
وأوغندا. وســنعلن عــن تفاصيل هذه 

المشاريع في الوقت المناسب”.
“وقــد تميــز العام الماضــي بقيام بنك 
بتدشــين  للمشــاركة  تركيــا  البركــة 
خدمــة إنشــاء “INSHA”، فــي ألمانيا 
المصرفيــة  الخدمــات  لتقديــم 
الرقميــة فــي أوروبــا. وفــي المرحلــة 
“إنشــاء”  خدمــة  ســتقدم  األولــى، 
الخدمــات المصرفية األساســية مثل 
وإدارة  المصرفــي،  الحســاب  فتــح 
الحســابات، وبطاقــة الخصم، والدفع 
والتحويات البنكية في ألمانيا، بينما 
يخطــط البنــك فــي المرحلــة الثانيــة 
المصرفيــة  الخدمــات  إلدراج جميــع 
مــن  المشــاركة  بنــوك  تقدمهــا  التــي 
بهــدف  وذلــك  الخدمــة  هــذه  خــال 
نشــر المشــاركة المصرفية سواء في 
القنــوات الرقميــة أو التقليديــة فــي 

جميع أنحاء أوروبا”.
“ومنحــت الوكالة اإلســامية الدولّية 

البركــة  مجموعــة   )IIRA( للتصنيــف 
تصنيفــا ائتمانّيــا بدرجــة اســتثمارية 
)قصيــر   A3 األجــل(  )طويــل   BBB
األجل( مع نظرة مستقبلّية مستقّرة. 
ديســمبر  مطلــع  فــي  “وأطلقنــا 
الماضي تقريرنا الســنوي لاســتدامة 
والمســئولية االجتماعيــة لعام 2017 
وذلــك للعــام الخامــس علــى التوالي. 
ويتضمن التقرير التقدم الذي أحرزته 
المجموعــة ووحداتها المصرفية في 
مختلف برامجها وأنشطتها في إطار 
المســتدامة  للتنميــة  البركــة  برنامــج 
)2016 – 2020( الــذي يربــط أهــداف 
البركــة للتنميــة المســتدامة بأهــداف 
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 
مع تعهد بتقديم أكثر من 635 مليون 
دوالر لتمويــل ودعــم هذه األهداف”. 
وللعام السادس على التوالي، تحصد 
مــن  أربــع  علــى  عــاوة  المجموعــة 
وحداتهــا المصرفيــة جوائــز “أفضــل 

بنك إسامي” للعام 2018.
خــال  “واصلنــا  يوســف  وتابــع 
تنفيــذ  علــى  التركيــز   2018 العــام 
إســتراتيجية التحــول الرقمــي علــى 
والوحــدات  المجموعــة  مســتوى 
المصرفية. كما واصلنا توسيع قاعدة 
المنتجــات والخدمــات المتوافقة مع 
وحداتنــا  عبــر  اإلســامية  الشــريعة 
المصرفيــة، وخلــق تعاون أكبــر بينها 
ومكافحــة  االمتثــال  مجــال  فــي 
اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســيل 
وقانون الفاتكا وقانون معيار اإلباغ 

المشترك”.

المنامة - مجموعة البركة

صافي دخل مساهمي “البركة” 2018
األربــاح نمــو  علــى  أثــر  البلــدان  ببعــض  الــدوالر  أمــام  المحليــة  العمــات  تقلبــات 

عدنان يوسف عبدالله السعوديالشيخ صالح كامل

وقعت الجامعة البريطانية في البحرين مذكرة اتفاق مع شــبكة البحرين اإللكترونية الوطنية للمعامالت المالية “بنفت”. وســتفتح مذكرة االتفاق هذه مجاالت واســعة للتعاون المشــترك 
بيــن هاتيــن المؤسســتين، تشــمل تهيئــة فرص لتدريب الطلبة، وتنفيذ مشــاريع دراســات وأبحاث مشــتركة بيــن مختبر بنفت التقني، إضافة إلى فرص االســتفادة مــن خدمات المدفوعات 
اإللكترونية والتدريب والتطوير. وتعد الجامعة البريطانية أحدث صرح جامعي في البحرين، وقد تم إنشاؤها بالمشاركة مع جامعة سالفورد في مانشستر، إحدى أهم جامعات المملكة 

المتحدة، للتعاون في مجاالت التعليم والدراسات واألبحاث والصناعة. 

األكاديميــة  البرامــج  جميــع  تكــون  وســوف 
فــي  البريطانيــة  الجامعــة  تقدمهــا  التــي 
البحريــن معتمــدة مــن جامعــة ســالفورد، بما 
يتيــح للطلبــة فــي البحرين فرصــة الحصول 
علــى درجــة جامعيــة بريطانيــة عالميــة دون 

الحاجة إلى مغادرة البحرين.

يذكــر أن مختبــر بنفــت التقنــي يشــكل جزًءا 
مــن مبــادرة الشــركة؛ لاســتفادة مــن الفرص 
المتاحــة لتطوير القطــاع المالي في البحرين 
والمســاهمة في تعزيز مكانة المملكة كمحور 
الدخــول  ويعتبــر  الماليــة.  للتقنيــة  إقليمــي 
فــي شــراكة مــع مؤسســة تعليميــة مرموقــة 

أحــد األنشــطة اإلســتراتيجية الرئيســة التي 
يعتمدها معمل بنفت لتحقيق أهدافه.

بنفــت  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
االتفــاق  مذكــرة  أن  الجناحــي  عبدالواحــد 
الشــركة  توجهــات  إطــار  فــي  تأتــي  هــذه 
اإلســتراتيجية وجهودهــا الهادفــة إلــى إبراز 

مــدى أهمية الشــراكة بيــن القطــاع والهيئات 
وبنــاء  والتطويــر  البحــوث  لرعايــة  العلميــة 
التقنيــة  مجــال  فــي  خصوصــا  القــدرات، 
المالية.مــن جانبــه، قال نائب رئيس الجامعة 
البروفســور كيــث شــارب “إننــا ســعداء جــًدا 
تقديــم  فــي  متميــزة  مؤسســة  مــع  بالعمــل 

للقطــاع  المســاندة  اإللكترونيــة  الخدمــات 
المصرفــي كشــركة بنفت، ونــرى أن أحد أهم 
البريطانيــة  الجامعــة  ترغــب  التــي  المزايــا 
اســتفادة  هــي  توفيرهــا  فــي  البحريــن  فــي 
الطلبــة مــن العاقــات الوثيقــة مــع القطــاع، 

وســيتيح اتفاقنــا مــع بنفــت فرًصــا ممتــازة 
لطابنــا الكتســاب الخبرة العمليــة إلى جانب 
جانــب  إلــى  التقليديــة،  األكاديميــة  الدرايــة 
االستفادة من الخدمات اإللكترونية لتسوية 

المدفوعات”.

الجامعة البريطانية  و“بنفت” تبرمان شراكة

129
دوالر مليون 

اجتمع مجلس اإلدارة العالمي للجمعية الدولية لإلعالن )IAA(، يوم الثالثاء 19 فبراير 2019 في مدينة كوتشي بوالية كيراال الهندية، وذلك 
قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر اإلعالن العالمي الرابع واألربعين، والذي يقام في الفترة من -20 22 فبراير الجاري. 

البحرينيــة،  المعلنيــن  وأفــاد رئيــس جمعيــة 
الدوليــة  للجمعيــة  العالمــي  المجلــس  عضــو 
فــي  الــذي شــارك  المقلــة،  لإلعــان، خميــس 
والمؤتمــر  العالمــي  اإلدارة  مجلــس  اجتمــاع 
العالمــي لإلعــان أن جــدول أعمــال اجتمــاع 
مجلــس اإلدارة العالمــي، تضمــن العديــد مــن 
المواضيــع المهمــة لصناعة اإلعــان العالمية، 
ومنهــا تقاريــر نــواب الرئيــس عــن المهمــات 
بهــم بخصــوص تطويــر عضويــات  المناطــة 
األفراد والمؤسســات في الجمعية، ومشاريع 

التدريــب والتعليم، وجوائز التكريم والتميز، 
وغيرها من المواضيع. 

سانت بيترسبرج تستضيف المؤتمر المقبل

وأضــاف المقلــة أن مجلــس اإلدارة ناقــش 
أيًضــا مؤتمــر اإلعــان العالمي القــادم، وهو 
المؤتمر الخامس واألربعين للجمعية والذي 
ســيقام في ســانت بيترســبرج الروسية في 
2020، ومؤتمــر اإلعــان األفريقي، وتقارير 
رؤســاء المناطــق وفــروع الجمعيــة الدولية 

والمناطــق  الفــروع  أنشــطة  عــن  لإلعــان 
تقريــر  ومنهــا  العالــم،  دول  مختلــف  فــي 
فــرع الجمعيــة الدوليــة لإلعــان بالبحريــن 
والــذي تأســس فــي عــام 1993. باإلضافــة 
إلــى التقاريــر الماليــة واإلداريــة للجمعيــة، 
والتواصــل مــع أعضــاء الجمعيــة وصناعــة 
اإلعان العالمية شاملة االتصاالت الرقمية.  
وفــي تقريــره إلــى مجلــس اإلدارة العالمــي 
عــن نشــاط فــرع الجمعيــة الدوليــة لإلعان 
بالبحريــن، حــرص المقلــة علــى التأكيــد أن 
أعضــاء  فــي  زيــادة  سيشــهد   2019 عــام 
الجمعيــة، وخاصــة من جيل الشــباب الذين 
واتصــاالت  اإلعــان  قطــاع  إلــى  انضمــوا 
التخصصــات،  مــن  العديــد  فــي  التســويق 

فــي  للدخــول  تحفيزهــم  ســيتم  والذيــن 
عضويــة مجلس اإلدارة المقبل الذي ســيتم 
انتخابــه خال هذا العام مؤكدا على أهمية  
استفادة فرع الجمعية بالبحرين من برامج 
وفعاليــات الجمعيــة الدوليــة لإلعــان فــي 
المؤتمــرات  والتعليــم،  التدريــب  مجــاالت 
والمعارض، جوائز التكريم والتميز وغيرها. 
لإلعــان  الدوليــة  الجمعيــة  أهميــة  وعلــى 
كمنبــر عالمــي لصناعــة اإلعــان واتصــاالت 

التسويق. 

4 آالف عضو من 76 دولة   

يذكــر أن عــدد أعضــاء الجمعيــة يبلــغ حوالي 
4 آالف عضــو مــن 76 دولة يجمعهم 56 فرًعا 
فــي مختلف قارات العالم، ويمثلون المعلنين 
ووســائل اإلعــام ووكاالت اإلعــان وخبــراء 
ومستشــارين وأكاديميين في مجال اإلعان 

واتصاالت التسويق.

المنامة - المعلنين البحرينية

زيــــادة في أعضـــاء “الدوليــــة لإلعـــالن” 2019

المقلة مع رئيس منطقة الشرق األوسط والرئيس السابق ورئيس فرع الكويت 

المنامة - الجامعة البريطانية
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16 جمادى اآلخرة 1440

أثناء توقيع مذكرة االتفاق 

المقلة يشارك في اجتماع مجلس اإلدارة 
والمؤتمر العالمي



الخميس 21 فبراير 2019 
16 جمادى اآلخرة 1440 15

الخامــس  الملتقــى  فــي  “جيبــك”  البتروكيماويــات  الخليــج لصناعــة  شــاركت شــركة 
والعشــرين لالتحاد العربي لألســمدة في القاهرة خالل الفترة من 12 حتى 14 فبراير 
الجاري. وشهد الملتقى مناقشة عّدة محاور تضمّنت العديد من القضايا المهمة منها، 
سياســات األســمدة فــي المنطقــة العربيــة، العوامل التــي تؤثر على صناعة األســمدة، 

كما شهد تبدالً للرؤى فيما يتعلق بظروف ومعايير أسواق العرض والطلب العالمية.

عبدالرحمــن  “جيبــك”،  رئيــس  وقــال 
علــى  حرصــت  الشــركة  إن  جواهــري، 
التواجــد في هــذا الملتقــى الســنّوي المهم 
الــذي ُعقد هذا العام تحــت عنوان “رحلتنا 

نحو التمّيز”.
وأشــاد بالمشــاركة الكبيــرة التي حظي بها 
الــذي شــهد حضــور  المصاحــب  المعــرض 
نخبة من أكبر الشــركات العربية والعالمية 
األســمدة  صناعــات  فــي  المتخصصــة 
ومعداتهــا، موضًحــا أن الملتقى والمعرض 
همــا من أهّم األنشــطة التــي تحظى بدعم 
المؤسســات  شــتى  مــن  ومتزايــد  كبيــر 
صناعــة  فــي  المتخصصــة  والشــركات 

األسمدة وخاماتها حول العالم.
وأكــد جواهــري أن صناعــة األســمدة فــي 
مــن  اليــوم واحــدة  تعتبــر  العربــي  العالــم 
وركيــزة  االســتراتيجّية،  الصناعــات  أهــم 
مــن  العديــد  اقتصاديــات  فــي  أساســّية 
الــدول العربيــة، مضيًفــا أنــه “انطالًقــا مــن 
المكانــة المهمــة واالســتراتيجية لصناعــة 
األســمدة وتعزيــًزا للــدور المنــاط باالتحاد 
في خدمة الشركات األعضاء فإن االتحاد 
المشــاكل  علــى  للتعــّرف  جاهــًدا  يســعى 
التــي تواجــه اإلنتــاج واالختناقــات التــي 
اإلنتاجيــة  الطاقــات  تقليــل  إلــى  تــؤدي 
وزيــادة االســتهالك النوعي للمــواد األولية 

والوســيطة والهدر فــي الصناعة، وبالتالي 
كبيــرة”،  اقتصاديــة  خســائر  إلــى  تــؤدي 
الــدول العربيــة باتــت تبــدي  موضًحــا أن 
حرًصا كبيًرا على تطوير هذا القطاع الذي 
ــا مــن روافــد االقتصــاد  يشــّكل رافــًدا مهمًّ
الوطنــي لــدول المنطقــة، مشــيًرا إلــى أن 
األســواِق  فــي  العربيــة  الصــادرات  حصــة 
العالميــِة قــد بلغــت مــن صخــر الفوســفات 

 81 الفوســفوريك  حامــض  ومــن   ،%  71
 49 الثالثــي  فوســفات  الســوبر  ومــن   ،%
%، ومــن األمونيــا 25 % ومــن اليوريا 41 
%، إضافــًة إلــى الُمنتجاِت اأُلخرى بنســب 

متفاوتة وأساسية.
وتابــع أن االتحاد العربي لألســمّدة يســعى 
لعمل شبكة اتصال وتواصل بين الشركات 
العربية لألســمدة عبر االتصاالت المباشرة 

ومؤتمــرات  فنيــة  عمــل  ورش  وتنظيــم 
المشــاكل  لهــذه  وملتقيــات لوضــع حلــول 
مــع االطالع عن كثــب على خبرات ورؤية 

الشركات العربية في هذا المجال.

سترة - جيبك

استعراض سياسات وقضايا األسمدة بالمنطقة العربية
الــقــاهــرة ــي  ف لــاتــحــاد  والــعــشــريــن  الــخــامــس  الملتقى  ــي  ف ــارك  ــش ت “جــيــبــك” 

جواهري مشارًكا في الملتقى 25 بالقاهرة

“البورصة” تكسب 12.7 نقطة بفضل قطاع البنوك
صفقة  133 وتنفيذ  دينار  مليون   1.2 بـ  سهم  مليون   4.78 ــداول  ت

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام أمس األربعاء عند مستوى 1,405.29 بارتفاع وقدره 12.69 نقطة مـقارنـــة 
بإقفالـــه يوم الثالثاء، في حين أقفل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عند مســتوى 820.06 بارتفاع وقـــدره 

0.32 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

البحريـــن  بـــورصة  فــي  الـمستثـــمرون  وتــداول 
4.78 مليون سهم، بقيـــمة إجـمـــالية قدرها 1.17 
مليون ديـنـار، تـم تنفيذها من خالل 133 صفقة، 
حيــث ركز الـمستثـــمرون تعامالتـــهم على أســهم 
قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيـمة أسهمه 
نســبته  مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   795.25 الـمتداولـــة 
67.72 % من القيـمة اإلجـمـالية للتداول وبكـمية 
قدرها 2.84 مليون ســهم، تـــم تنفيذها من خالل 

88 صفقة.
وجــاء البنــك األهلــي المتحد فــي الـمركـــز األول، 
إذ بـــلغت قيـــمة أســهمه الـمتداولـــة 603.68 ألــف 
ديـنـار أي ما نسبته 51.41 % من إجـمـالـي قيـمة 
األســهم الـمتداولـــة وبكـــمية قدرهــا 1.93 مليون 

سهم، تـم تنفيذها من خـالل 50 صفقة.

البحريــن  لـــشركة  فكـــان  الـــثاني  الـمركـــز  أمــا 
لالتصــاالت )بتلكــو( بقيـــمة قدرهــا 148.42 ألــف 
ديـنـــار أي ما نسبته 12.64 % من إجمالـــي قيـمة 
األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 483 ألف سهم، 

تـم تنفيذها مـن خـالل 15 صفقة.
ثـــم جــاء بنــك البحريــن والكويت بقيـــمة قدرهـــا 
106.08 ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 9.03 % مــن 
إجـمـالـــي قيـمة األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 
210.06 ألــف ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن خــالل 19 

صفقة.
وقــد تـــم يـــوم أمــس تــداول أســهم 13 شــركة، 
حيــن  فــي  شــركات،   7 أســهم  أســعار  ارتفعــت 
انـــخفضت أســعار أســهم 3 شــركات، وحافـــظت 

بقـيـة الشركـات على أسعار أقـفاالتـها السابـقة.
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المنامة - بورصة البحرين

دبي- رويترز

أظهــرت وثيقــة من بنك مشــارك في ترتيــب إصدار للصكوك لشــركة ممتلكات البحرين 
القابضة، أن صندوق الثروة الســيادية للبحرين  بصدد جمع 600 مليون دوالر من بيع 

صكوك بعائد قدره 5.625 %.

للصكــوك  التســويق  ممتلــكات  وبــدأت 
بســعر  األربعــاء،  يــوم  ســابق  وقــت  فــي 
 6.25 حوالــي  عنــد  مبدئــي  استرشــادي 
%. واجتذبــت عمليــة بيــع الصكــوك أوامر 
اكتتــاب بنحــو أربعــة مليــارات دوالر.وتــم 
وســيتي  باريبــا  بي.إن.بــي  بنــوك  تعييــن 
الوطنــي  والبحريــن  وإتش.إس.بي.ســي 

وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.
مــن جهته ذكر موقع “مباشــر” أن  صندوق 
الثروة الســيادي البحرينــي- ممتلكات، بدأ 
تســويق ســندات إســالمية، وفًقــا لوثيقــة 
صادرة عن أحد البنوك التي تدير العملية.

ومن المتوقع أن تكون تلك السندات ألجل 
خمس ســنوات بالدوالر وبعائد استرشادي 

أولي في حدود 6.25 %.
وفــي بدايــة شــهر فبرايــر الجــاري، فــّوض 
ممتلــكات  الســيادي  الثــروة  صنــدوق 
مــع  اجتماعــات  لترتيــب  بنــوًكا  البحريــن 
قبــل  الثابــت  الدخــل  أدوات  مســتثمري 
أجلهــا  دوالريــة  لصكــوك  محتمــل  إصــدار 
خمــس ســنوات. وتقدر أصــول “ممتلكات” 
بنحــو 11.1 مليــار دوالر بحســب تقديرات 
معهد صناديق الثروة الســيادية المنشــورة 

على الموقع اإللكتروني.

“ممتلكات” تسّوق صكوكا بـ600 مليون دوالر

منتــدى  األربعــاء  أمــس  المنامــة  فــي  بــدأ 
لمنطقــة  “فينتيــك”  الثالــث  الماليــة  التقنيــة 
بافتتــاح  األوســط وإفريقيــا؛ وذلــك  الشــرق 
معــرض االبتــكار المصاحب له وحفل عشــاء 
اقيــم فــي فنــدق الريتز كارلتــون. ويعقد هذا 
الســبل  علــى  الضــوء  يلقــى  الــذي  المنتــدى، 
الجديــدة التــي تتيحها ثــورة التقنيــة المالية 
ويجمــع عــددا مــن المتحدثيــن والمبتكريــن 
العالمييــن ورّواد األعمــال وممثلي الســلطات 
الرقابيــة فــي الشــرق االوســط، تحــت رعاية 
مصــرف البحريــن المركــزي ويســتضيفه بنك 

العربيــة. الماليــة  الخدمــات  وشــركة   ABC
 ABC وقــال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك
خالد كعوان إنه ســعيد برؤية منتدى التقنية 
وإفريقيــا  األوســط  الشــرق  لمنطقــة  الماليــة 
قــد أصبــح المؤتمــر اإلقليمــي األبــرز للتقنيــة 
مــن  المقــدم  الدعــم  بفضــل  وذلــك  الماليــة، 

مصرف البحرين المركزي. 
وأضاف أن مشــاركة عدد كبير من محافظي 
البنــوك المركزيــة فــي دول مجلــس التعــاون 
منطقــة  فــي  األخــرى  والــدول  الخليجــي 
تعكــس  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 

أهميــة الموضوع الذي يناقشــه هذا المنتدى، 
والحاجــة إلى التعــاون بين البنوك وشــركات 
الهيئــات  دور  إلــى  إضافــة  الماليــة،  التقنيــة 
شــكره  مقدمــا  الخصــوص  بهــذا  التنظيميــة 

لرشيد المعراج على رعايته لهذا المنتدى.
وفــي حفــل العشــاء تحدثــت ايضــا الخبيــرة 
في علم االقتصاد من جامعة أكسفورد، ليندا 
يــوه، عــن االتجاهــات االقتصاديــة العالميــة، 
والفــرص التي تتيحها التقنية المالية، وكيف 
تغّيــر التقنيــة الماليــة مــن تدّفــق رأس المال. 
وقالــت إن مــن المهــم لنــا فهــم ســبل تأثيــر 

التقنية المالية على االقتصاد العالمي.
لمنتــدى  الرئيســية  الجلســات  وســيتخلل 
التوجهــات  بشــأن  نقاشــات  اليــوم  فينتيــك 
المســتقبلية والشــمول المالي، يديرها خبراء 

ورواد عالميــون – بمــن فيهــم عائشــة خانــا، 
ودان  كنــغ،  وبريــت  طومســون،  وأنثونــي 
كوبلــي، وهنــري أرســالنيان، ممــا يجعــل منه 
حدثــا بارزا في إرشــاد المصــارف والمنظمين 

التكيــف  طريــق  إلــى  الماليــة  والمؤسســات 
واالزدهــار فــي المشــهد الرقمــي الجديد. كما 
ستشــارك في المنتــدى الروبوت صوفيا التي 

تتمتع بذكاء اصطناعي عالي التعقيد.

“فينتيك” يبدأ في المنامة بافتتاح معرض االبتكار
ABC المنامة - بنك

الرئيس التنفيذي 
 :ABC لبنك

المنتدى يناقش 
التحديات والفرص 

أمام الصناعة 
المصرفية

جواهري: 
“األسمدة” ركيزة 

أساس في 
اقتصادات العديد 
من الدول العربية

وفًقا لوثيقة صادرة 
عن أحد البنوك التي 

تدير العملية

زهــرة القــالف... المديــر التنفيــذي لمشــروع موقــع وتطبيق “ماچله” وأحد الشــركاء فيه، فالمشــروع هو ســوبر ماركت “أوناليــن” لتوفير احتياجــات المنزل ومن 
ضمنها المواد الغذائية، مما يوفر الكثير من الجهد والوقت في اقتنائها نظًرا لالبتعاد عن زحمة طوابير السوبر ماركت. وترى القالف أهمية األخذ بعين االعتبار 
مواكبة التطورات والتغيرات في متطلبات الســوق والتماشــي معها لنجاح المشــروع، وهو النهج الذي اتخذته بمعية شــركائها في “ماچله” الذي يتوفر أونالين 

على تطبيق الهواتف الذكية والموقع اإللكتروني. “البالد” التقت القالف وفيما يلي نص اللقاء: 

 هل لِك أن تحدثينا عن طبيعة عملك؟  «

- “ماچلــه” هــو موقــع وتطبيــق بحرينــي تــم إطالقه 
ماركــت  ســوبر  عــن  عبــارة  وهــو   2017 العــام  فــي 
“أوناليــن” يعنــي بتوفيــر الحاجات المنزليــة والمواد 
الغذائيــة، وبالتالــي يســاهم فــي توفيــر الكثيــر مــن 
الجهــد المبــذول والوقــت المســتغرق فــي األســواق 
التقليدية وبذلك تنال األسرة قسط أكبر من الوقت 
لالســتمتاع مًعــا بعيــًدا عــن زحمــة طوابيــر الســوبر 

ماركت.
“ماچله” متاح كموقع إلكتروني وتطبيق على أجهزة 
 )MACHLA( اســم  تحــت  و”اآليفــون”  “األندرويــد” 
وهو ما يســمح لجميــع مســتخدمي الهواتف الذكية 
بأنواعهــا االســتمتاع بالتســوق من خالله. واســتلهم 
االســم مــن عراقــة الماضــي فمصطلــح “ماچلــه” هــو 

مصطلح خليجي قديم يرمز إلى ما تشتريه األسرة 
من األســواق من مواد غذائية ومســتلزمات وغيرها 
وتدخــره لعــدة أيــام أو للشــهر بأكملــه، عــالوة علــى 

مواكبة تطور المستقبل.
دفــع  خيــارات  يقبــل  اإللكترونــي  الموقــع  أن  كمــا 
متعــددة وهــي الدفــع عند االســتالم والدفــع ببطاقة 

االئتمان وبطاقة الصراف اآللي.

هل استفدِت من تجربة الجيل السابق في  «
إدارة األعمال؟

- بالتأكيد استفدنا كثيًرا، فعادة األعمال التي حققت 
ا هي تلك المشاريع التي  صًدى كبيًرا ونجاًحا مستمرًّ
تواكــب التطــور والتغيــرات فــي متطلبــات الســوق 
وتتماشــى مع األحداث الجديدة بل حتى التغيرات 

فــي الثقافــة وفــي البيئــة االجتماعية عوامــل تأخذ 
بعيــن االعتبــار فــي نجــاح المشــروع فتوجــه الناس 
إلى التســوق اإللكتروني أصبح واقعا وســيكون في 
المســتقبل القريــب جــًدا هــو الطريقة األكثر شــيوًعا 
ورواًجــا كمــا حدث اآلن مــع طلبات المطاعــم فنادًرا 
ما ترى من يقوم بطلب الطعام بالطريقة التقليدية.

كيف تديرين عملك الخاص؟ «

- دائًمــا مــا نكون نحــن اإلدارة متواجدين في موقع 
العمل لضمان خدمات ذات جودة عاليه للزبون وفي 
ذات الوقــت تدريــب فريــق العمــل ووضــع الخطــط 
سلســلة  بطريقــة  العمــل  ســير  لضمــان  والبرامــج 
وعملية. نعمل كفريق واحد من موظفين وإداريين، 
الــكل يعمل بجد ويغطي مــكان النقص فالجميع من 

أفراد الفريق يعشق عمله ومؤمنين جًدا بالتطور.

هل تفكرين في تطوير أعمالك؟ «

فــي تطــور، فقريًبــا ســيتم طــرح  دائًمــا  “ماچلــه”   -
اإلصــدار الجديــد من الموقع والذي ســيكون بشــكل 
التســوق  عمليــة  سيســهل  ممــا  جديــدة  ومميــزات 
أكثــر  خيــارات  إضافــة  ســيتم  كذلــك  أكبــر،  بشــكل 
لتحســين الخدمة بشكل دائم كما سيتم التعاون مع 
شــركات أخــرى في مجال البيــع اإللكتروني وهنالك 

خطط لتعاون الموقع مع مواقع المتاجر المتعددة.

رأي ورؤيـة
إعداد: المحرر االقتصادي

سوبر ماركت يوفر 
الجهد والوقت 

المستغرق 
باألسواق التقليدية

زهرة القالف... صاحبة “ماجلة” للتسوق عبر اإلنترنت
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+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )00( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مركز الدكتور إبراهيم زويد الطبي ش.ش.و 

ولمالكها إبراهيم حسن زويد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ إبراهيم جاس���م حس���ن زوي���د باعتباره المصف���ي القانوني لمركز الدكت���ور إبراهيم 
زوي���د الطبي ش.ش.و ولمالكها إبراهيم حس���ن زويد، المس���جلة كش���ركة الش���خص 
الواح���د بموج���ب القي���د رق���م 110317، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة 
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة لتل ريدرز بحرين ش.ش.و لمالكها ويلماري مارايز
سجل تجاري رقم 120089

بن���اء عل���ى ق���رار المس���اهمين في ش���ركة لت���ل ري���درز بحري���ن ش.ش.و لمالكه���ا ويلم���اري مارايز  
المس���جلة عل���ى قي���د رق���م 120089، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيين الس���ادة/ ش���ركة أنفال 

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

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

)+973(33609999
mshehab@anfal.bh 40059-2 :رقم السجل رقم: 1-64871رقم السجل رقم

رقم السجل رقم: 71185-3رقم السجل رقم: 69675-1 رقم السجل رقم: 13801-8

14/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 21640( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

19/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2018 - 65770( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

19/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 21404( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 - 22582( اعالن رقم

معاملة مشتركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري
)CR2019 - 23496( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى 

اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عجب زايد مبارك الكبيسي

االسم التجاري الحالي: مؤسسة البجعة الدولية للتصميم الجرافيكي والديكور

االسم التجاري المطلوب: مؤسسة البجعة الدولية للتصميم الداخلي والديكور

االنشطة التجارية المطلوبة: تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية  أنشطة الديكور الداخلي

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: منى داود سلمان احمد

االسم التجاري الحالي: الشبكة األقليمية لالستشارات
االسم التجاري المطلوب: الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية والفعاليات

االنشطة التجارية المطلوبة: مؤسسة ووكاالت الدعاية واالعالن  أنشطة الخبرة 
االستشاراية في مجال اإلدارة  تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاطمة جعفر حسن محمد

االسم التجاري الحالي:  انمار للكمبيوتر واالتصاالت
االسم التجاري الجديد: انمار للتسويق

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عيسى احمد عيسى يتيم

االسم التجاري الحالي:  كفتيريا يمي إن تمي
االسم التجاري: برد تاون

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالحميد محمود محمد المال

االسم التجاري الحالي: بابا حميد للتجارة
االنشطة التجارية الجديد: الفيحاء للمقاوالت2

القيد: 62225-3 - التاريخ: 18/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 - 20238( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 75155-5 - التاريخ: 10/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تحويل فرع من شركة الشخص الواحد 

الى فرع شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 121003-1 - التاريخ: 27/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 - 11776( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

الى مؤسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
لتكون فرعًا من لشركة ذات مسئولية محدودة قائمة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة رومان���ه فاطم���ة يعقوب عل���ي زام���ل المالكة ل� عب���اد ل���أوات الكهربائية 
)مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 62225-3، طالب���ة تحوي���ل 
المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 1٫000 

دينار بحريني ، لتصبح الشركة مملوكة من التالية اسمائهم:
1. رومانة فاطمة يعقوب علي زامل

SHABEER IBRAHEEM RAMANALUKKAL .2
وتغيير االسم التجاري من عباد لأدوات الكهربائية إلى شركة عباد اليت ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
مال���ك ش���ركة ش���ركة امبش���ن لمش���اريع الصناعي���ة ش.ش.و لمالكها عيس���ى علي 
حس���ن  المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 75155، طالب���ا تحوي���ل ملكي���ة فرع من 
الش���ركة وهو الفرع 5 تحت اس���م سكاجوالكس الى ش���ركة كورتيك ذ.م.م تحت 
رقم قيد 127321 وبذلك يتحول الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى شركة 
ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 5000 دينار وتكون فرع تحت ش���ركة 

كوريتك ذ.م.م

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

مالك ش���ركة ديلمينا س���تي لتصليح الثالجات والمكيف���ات ش.ش.و لمالكها فائز 

مه���دي عبدالنبي حس���ن خلف المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 121003-1، بطلب 

تحويل الش���ركة الى مؤسس���ة فردية لتصبح باس���م فائز مهدي عبدالنبي حس���ن 

خلف وتعيين فائز مهدي عبدالنبي حسن خلف للقيام بإجرات التحويل 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم 

إليهاالسادة/ الوسطى للمحاماه واالستشارات القانونية بيابًا عن السيدة/ فاطمة 

عبدالكري���م جاس���م عب���دهللا المالكة ل� فالمينجو س���تارز كوفي )مؤسس���ة فردية(  

والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 48439-5، طالبين تحويلها لتكون فرعًا لش���ركة 

ذات مسئولية محدودة قائمة والمسماه فيرتوس للحلول ذ.م.م ،ذلك بعد تنازلها 

عن ملكية المؤسسة.

القيد: 48311  -  تاريخ: 14/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم  إليها 
الس���يد محم���ود محم���د حس���ن تمي���م المال���ك ل� ورش���ة مملك���ة البحري���ن لتصليح 
الس���يارات )مؤسسة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 48311 طالبا تحويل 
الفرع التاس���ع للمؤسس���ة الفردية المس���ماه وينيرز باك للتجارة  إلى ش���ركة ذات 
مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 5000، لتصبح الش���ركة مملوكة من الس���ادة 

التالية اسمائهم:
1. محمود محمد حسن تميم

MOHAMED RAFEEK ABDUL RASHEED .2
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة وينيرز باك للتجارة ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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أنباء عن إصابة 
زعيم جبهة النصرة

أفاد مراسل “العربية” نقال عن مصادر، 
أمس األربعاء، بإصابة زعيم جبهة 
النصرة أبو محمد الجوالني ونقله 

لتركيا للعالج.
وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية قد 
ذكرت في وقت سابق أن الجوالني، 
أصيب في انفجار مزدوج استهدف 

موكبه في مدينة إدلب السورية يوم 
االثنين. وأضافت الوكالة أن مصدًرا 
ا أكد أن الجوالني قد نقل  ا تركيًّ طبيًّ
وقتها إلى المستشفى الحكومي في 

والية هاتاي التركية الحدودية مع 
سوريا بعد إصابته بجروح بالغة خالل 
التفجير المزدوج الذي استهدف موكبا 

له في مدينة إدلب السورية.

البلــدان يتفقــان علــى “تعزيز الضغــط” لمكافحــة اإلرهاب

استثمارات السعودية في الهند

قال ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان أمس األربعاء إنه يتوقع فرصا استثمارية تتجاوز قيمتها أكثر من 100 مليار دوالر في الهند خالل العامين المقبلين 
وذلك في مستهل أول زيارة رسمية يقوم بها للهند. وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قال ولي العهد السعودي 

إن اإلرهاب مبعث قلق مشترك مع الهند وأبدى استعداد بالده للتعاون مع نيودلهي في مجال المخابرات لمواجهته.

وقــال تــي. إس. تيرومورتي، مســؤول 
وزارة  فــي  االقتصاديــة  العالقــات 
الخارجية الهندية، إن البلدين ســيبدآن 
حــوارا أمنيــا علــى مســتوى مستشــاري 
األمن القومي ويشكالن مجموعة عمل 

مشتركة بشأن مكافحة اإلرهاب.
”دعــا  صحافيــة  إفــادة  فــي  وأضــاف 
الزعيمــان كل الدول إلى نبذ اســتخدام 

اإلرهاب كأداة لسياسة الدولة“.
مــن  الســعودي ”كل  العهــد  وقــال ولــي 
بلدينــا يجابــه تحديــات متشــابهة أولها 
التطــرف واإلرهــاب... نؤكــد للهنــد أننــا 
المجــال  فــي  ســواء  للعمــل  جاهــزون 

االستخباراتي أو السياسي ...”.
وســاعد هيــكل األمــن الداخلــي الهائــل 

لحملــة  التصــدي  فــي  بالســعودية 
تفجيــرات قــام بها تنظيــم القاعدة قبل 
أكثــر مــن 10 ســنوات. لكــن المملكــة ما 

زالت تواجه هجمات من حين آلخر.
وتقــود الســعودية أيضــا تحالفــا يضــم 
دوال عربية يحارب المقاتلين الحوثيين 
المواليــن إليران دعما للحكومة اليمنية 
المعتــرف بها دوليا. ويطلــق الحوثيون 
صواريــخ مــن وقت آلخر نحــو المملكة 

عبر حدودها الجنوبية.

 التجارة غير النفطية

ووقعت السعودية عددا من االتفاقيات 
االقتصادية مع الهند، شــملت الســياحة 

واإلسكان والتجارة.
وقــال األميــر محمــد بن ســلمان ”نتوقع 
التــي  الفــرص  تتجــاوز  أن  اليــوم 
مجــاالت  فــي  الهنــد  فــي  نســتهدفها 
للســنتين  دوالر  مليــار  المئــة  متعــددة 

المقبلتين“.
الهنــد  بيــن  العالقــة  “تمتــد  وأضــاف: 
الفــرص  الســنين.  آلالف  والســعودية 
بيــن بلدينــا كثيــرة جــدا وهنــاك الكثيــر 
الثقافيــة، االجتماعيــة،  المصالــح:  مــن 
الخطــط  نضــع  واالقتصاديــة.. 
واالستراتيجيات الالزمة لتحقيق هذه 

المصالح”.
أن  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  وتمنــى 
تســهم العالقــة بيــن البلدين فــي توفير 

الهنديــة  العاملــة  األيــدي  مــن  مزيــد 
الســعودية  مســتقبل  فــي  للمســاهمة 

ورؤية 2030.

وقال تيرومورتي إن من بين  «
القطاعات التي يهتم الجانبان بها 
الطاقة والبنية التحتية والزراعة 

والتصنيع، مضيفا أن تركيز 
السعودية ينصب على التوسع في 

التجارة غير النفطية مع الهند. 
وقالت شركة أرامكو السعودية 
العمالقة للنفط والغاز الطبيعي 

إنها تجري محادثات مع ريالينس 
إندستريز الهندية بشأن استثمارات 

محتملة وتسعى لفرص أخرى في 
البالد.

نيودلهي ـ رويترز

دبي ـ العربية نت

اتفاق سعودي هندي على تعزيز التعاون لمكافحة اإلرهاب

القدس المحتلة - أ ف بدبي ـ العربية نتالجزائر - أ ف ب

عقــدت شــخصيات بــارزة مــن المعارضــة الجزائريــة اجتماعــا “تشــاوريا” بهــدف االتفاق 
علــى تقديــم مرشــح واحــد لمواجهــة الرئيــس المنتهيــة واليتــه عبدالعزيــز بوتفليقة في 

االنتخابات المقررة في 18 أبريل.

حضر اللقاء علي بن فليس رئيس الحكومة 
األســبق الــذي أصبــح مــن أشــد المعارضين 
لبوتفليقــة وســبق لــه الترشــح عامي 2004 
و2014، إضافة إلى حركة “مجتمع السلم”.

“طالئــع  حــزب  باســم  المتحــدث  وأكــد 
الحريــات” برئاســة بن فليــس لوكالة فرنس 
أي  فــي  “يشــارك  األخيــر  هــذا  أن  بــرس، 
مبــادرة يمكن أن تخــرج الجزائر من أزمتها 
الحاليــة”.  وســيكون اللــواء المتقاعــد علي 

غديــري أول مــن أعلــن ترشــحه أكبــر 
الغائبيــن عــن اللقــاء، كمــا أكــد فــي 
بيان مقتضب في فيسبوك، دون أن 

يوضح ســبب عدم مشــاركته. 
وبحســب مديــر االتصــال في 
حــزب العدالــة أميــن ســعدي، 
فإنــه “ال يوجد جــدول أعمال 

التشــاور  ســيتم  أنــه  لكن”األكيــد  محــدد” 
حــول الضمانــات والتعهــدات التــي يجــب 
أن يقدمها المرشــح” مثل “التعهد بالترشــح 
لواليــة واحــدة فقــط، ضمانــا للتــداول فــي 
الســلطة”. وتابع”ليــس من المؤكــد أن يتفق 
علــى  17 و20  بيــن  المشــاركون وعددهــم 

مرشح واحد”.

كما سيغيب عن اللقاء حزبين  «
بارزين في المعارضة، “جبهة القوى 

االشتراكية” التي أعلنت 
مقاطعتها لالنتخابات 

و”التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية” الذي اعتبر 

ما سيحدث في 18 أبريل 
“ليس انتخابات” بل “مجرد 

تعيين لرئيس الدولة”.

أفادت وســائل إعالم إيرانية أن محاكمة حســين فريدون، شــقيق الرئيس اإليراني حســن 
روحاني، بدأت منذ يوم الثالثاء، بتهم الفساد وسرقة ماليين الدوالرات من المال العام.

للســلطة  التابعــة  “ميــزان”  وكالــة  وذكــرت 
عليهــا  يهيمــن  التــي  اإليرانيــة  القضائيــة 
المتشــددون المتنافســون للرئيس اإليراني، 
حضــروا  زمالئــه  مــن  وأربعــة  فريــدون  أن 
إلبالغهــم  الثالثــاء،  المحكمــة  جلســة  فــي 
بالتهم المنســوبة إليهم. وال يشترك فريدون 
ألن  نفســه  العائلــي  االســم  فــي  وشــقيقه 
روحانــي قــد غيــر اســمه بلقــب دينــي عقــب 
انتصار الثورة كحال الكثير من رجال الدين. 
وتــم اعتقــال فريــدون الــذي يشــغل منصب 

المستشــار الخــاص لروحانــي، فــي 
تــم  مــا  وســرعان   2017 يوليــو 
ماليــة  بكفالــة  عنــه  اإلفــراج 
تلــك  منــذ  للتحقيــق  وخضــع 
الفترة، بحســب وسائل اإلعالم 
المحلية. وكانت وكالة “فارس” 
قــد ذكرت فــي تقرير ســابق أن 

حســين فريدون متهــم باختالس 15 مليون 
الفســاد  ملفــات  أحــد  فــي  والتــورط  دوالر 
االقتصــادي الكبــرى وتلقيه رشــاوى عديدة. 
وكان النائــب الســابق في البرلمــان اإليراني، 
الرئيــس  مكتــب  اتهــم  زاكانــي،  رضــا  علــي 
اإليرانــي، حســن روحانــي، بأنه “وكر لشــبكة 

فساد” يديرها شقيقه فريدون.

وكشف زاكاني أن “شقيق الرئيس  «
روحاني قد حول مكتب الرئاسة إلى 
مقر لعصابات مخيفة من السماسرة 

الذين يجنون الثروة من 
خالل االتصال بالخارج منذ 
إنجاز االتفاق النووي 

ويحصلون على المبالغ 
الطائلة عن طريق النصب 

واالحتيال والرشوة 
والفساد” على حد تعبيره.

افاد مسؤول اسرائيلي أمس االربعاء ان اجتماعا كان مقررا اليوم الخميس في موسكو 
بيــن رئيــس الــوزراء االســرائيلي بنياميــن نتنياهــو والرئيس الروســي فالديميــر بوتين تم 
ارجــاؤه. وقــال المســؤول الــذي طلب عدم كشــف اســمه “ان الزعيمين ســيتحدثان هاتفيا 

الخميس بدال من ذلك”.

جديــد  موعــد  تحديــد  “ســيتم  واضــاف 
لالجتمــاع فــي اقــرب وقــت ممكن”، مشــيرا 
الى ان التأجيل ســيكون أليام عدة من دون 
ان يعطــي اي ســبب له. لكن وســائل اإلعالم 
مرتبــط  التاجيــل  إن  قالــت  اإلســرائيلية 
باســتراتيجية نتنياهــو القامــة تحالــف بيــن 
لالنتخابــات  اســتعدادا  اليميــن  احــزاب 
التشريعية في التاسع من ابريل، وخصوصا 

القوائــم  لتقديــم  األخيــر  الموعــد  أن 
هــو مســاء الخميــس. مــن جهتــه، 
قــال يــوري اوشــاكوف المســؤول 
األنبــاء  لوكالــة  الكرمليــن  فــي 

الرســمية الروسية ريا نوفوستي إن 
“االجتمــاع تأجــل ألســباب سياســية 

واالجتمــاع  إســرائيلية”.  داخليــة 

كان ســيكون او لقــاء مباشــر بيــن الزعيمين 
مــن  سلســلة  عقــب  ويأتــي  نوفمبــر،  منــذ 
الغارات الجوية االسرائيلية التي استهدفت 
في يناير ما تقول إسرائيل إنها منشآت في 
ســوريا لفيلق القــدس التابع للحرس الثوري 

اإليراني.

وفي 29 يناير أجرى نتنياهو  «
محادثات في القدس مع مسؤولين 

روس حول تعزيز التعاون 
العسكري في سوريا لتجنب 

أي “احتكاكات” هناك، بحسب 
ما أعلن مكتبه في ذلك الوقت. 

وجاء ذلك عقب غارات اسرائيلية 
في 21 و22 يناير على مواقع 
اليران وحلفائها في سوريا.

إرجاء اجتماع بين نتنياهو وبوتينمحاكمة شقيق روحاني بتهم فسادالمعارضة تبحث مواجهة بوتفليقة
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بيروت - أ ب

القاهرة - أ ف ب

ســوريا  قــوات  باســم  المتحــدث  قــال 
الواليــات  مــن  المدعومــة  الديمقراطيــة 
المتحــدة أمــس األربعــاء إن قافلة تضم 
المدنييــن  تنقــل  الشــاحنات  عشــرات 
غــادرت الباغوز وهي آخر معقل لتنظيم 

داعش، في شرق سوريا.
وذكــرت قوات ســوريا الديمقراطية في 
وقت سابق أن عزل المدنيين في جيب 
الباغــوز عــن اإلرهابييــن هنــاك، خطــوة 

بشــكل  الســيطرة  نحــو  األهميــة  بالغــة 
نهائي على المنطقة.

بــرس”  “أسوشــيتد  وكالــة  وأوضحــت 
أن ثمانــي شــاحنات علــى األقــل ظهــرت 
األربعــاء مــن ممر إنســاني اســتخدم في 
المواطنيــن  الماضيــة إلجــالء  األســابيع 
مــن آخر بقعة لإلرهابيين على طول نهر 
الفــرات. ولــم يتضــح علــى الفــور مــا إذا 
كان ثمة مسلحون على متن الشاحنات.

أمــس  مصريــة،  أمنيــة  مصــادر  ذكــرت 
اإلرهــاب  مكافحــة  قــوات  أن  األربعــاء، 
بشمال ســيناء استهدفت 7 بؤر إرهابية 
العناصــر  مالحقــة  عمليــات  إطــار  فــي 
المســلحة. وأوضح المتحدث العســكري 
أن  الرفاعــي،  تامــر  العقيــد  المصــري، 
عناصــر   8 مقتــل  عــن  أســفرت  العمليــة 
مفخختيــن.  عربتيــن  وتدميــر  إرهابيــة 
وأضاف المتحدث العسكري المصري أن 

معلومات اســتخباراتية عن هذه األوكار 
وتتبــع  رصــد  عمليــات  خــالل  توافــرت 
باقــي العناصر اإلرهابية، التي اشــتركت 
فــي العمليــة األخيــرة التــي اســتهدفت 
ــا بمدينــة العريــش. وتأتــي  حاجــًزا أمنيًّ
إعــالن  بعــد  اإلرهابيــة  البــؤر  مداهمــة 
الشــرطة المصريــة، يوم الثالثــاء، مقتل 
ا في مواجهات خالل مداهمة  16 إرهابيًّ

وكرين في العريش شمالي سيناء.

نقل مدنيين من آخر معقل لداعش

ضرب 7 بؤر إرهابية في سيناء

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية عواصم ـ وكاالت

واصلــت ميليشــيات الحوثــي اإليرانيــة خرقها لوقف إطالق النار فــي محافظة الحديدة غربي اليمن، أمس األربعاء، بعد ســاعات 
من انعقاد جلسة مجلس األمن الدولي، الثالثاء، التي ناقشت الوضع في اليمن.

وشــهدت مدينــة الحديدة تبادال إلطــالق النار 
بيــن قــوات المقاومــة المشــتركة والمتمرديــن 
الحوثييــن الذيــن اســتهدفوا شــارعي صنعــاء 
محــاوالت  المقاومــة  وصــدت  والخمســين. 
مــن  الشــرقية  الجهــة  فــي  للمتمرديــن  تســلل 
مدينــة الحديــدة، وشــهدت مديريــات حيــس 
والتحيتا والدريهمــي تبادال للقصف المدفعي، 
وقتــل أحد أفراد المقاومــة وأصيب 3 آخرون 
فــي  مواقعهــم  علــى  للحوثييــن  قصــف  فــي 
الدريهمــي. ويترقــب اليمنيــون تنفيذ المرحلة 
األولــى مــن اتفــاق إعــادة االنتشــار. وأوضــح 
مبعــوث األمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، 
فــي جلســة الثالثــاء أن المرحلــة األولــى مــن 
االتفــاق تتضمــن إعــادة االنتشــار مــن ميناءي 
مينــاء  ثــم  ومــن  عيســى،  ورأس  الصليــف 
الحديــدة االســتراتيجي، علــى أن يعقــب ذلك 

الحديــدة.  مــن  أخــرى  أجــزاء  مــن  انســحابا 
وقــال مبعوث األمم المتحــدة إنه في حال تم 
تطبيــق هــذه المرحلة، فقد يســاعد ذلك كثيرا 
في إيصال المســاعدات اإلنسانية إلى ماليين 

اليمنيين، عبر البحر األحمر. وأضاف: “آمل أن 
يتم تطبيق هذه المرحلة من االتفاق من أجل 
االنتقــال إلــى المرحلــة الثانية التــي تركز على 

نزع السالح”.

قال الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، أمس األربعاء، إن بالده سترد على أي نشر لألسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا، 
ليس فقط باستهداف الدول التي ُتنشر فيها هذه الصواريخ، بل وباستهداف الواليات المتحدة نفسها.

أســلحة  ســتوجه  روســيا  أن  بوتيــن  وذكــر 
بعــد  المتحــدة،  الواليــات  نحــو  جديــدة 
انســحاب واشــنطن مــن معاهــدة الصواريــخ 
نقلــت  مــا  وفــق  المــدى،  النوويــة متوســطة 

“أسوشيتد برس”.
وأضــاف بوتيــن فــي خطابــه الســنوي أمــام 
البرلمان أن روســيا ال تســعى للمواجهة،  ولن 
تبــادر بنشــر الصواريــخ ردا علــى انســحاب 
القــوى  معاهــدة  مــن  المتحــدة  الواليــات 
إن  قــال  لكنــه  المــدى.  المتوســطة  النوويــة 
رد فعــل موســكو علــى أي نشــر للصواريــخ 
سيكون حازما. ونقلت “رويترز” عن الرئيس 
الروسي قوله أنه يتعين على صناع السياسة 
األميركيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.
وفــي ســياق متصــل، قــال الرئيــس الروســي 
“اتهامــات  تســتخدم  المتحــدة  الواليــات  إن 

خياليــة” لالنســحاب مــن معاهــدة الحــد مــن 
الصواريخ المتوسطة المدى، األمر الذي دفع 

بالده إلى تعليق مشاركتها في االتفاق.
األطلســي  شــمال  حلــف  اعتبــر  بالمقابــل، 
الرئيــس  تهديــدات  أن   ، أمــس  “الناتــو”، 

الروســي، بنشــر صواريخ جديدة قادرة على 
ضرب أراضي أعضاء الحلف، “غير مقبولة”.

بيــرس  الناتــو،  باســم  المتحــدث  وأعــرب 
كازاليــت، عــن رفضــه لتصريحــات الرئيــس 

الروسي.

تجدد قصف مدينة الحديدة يهدد اتفاق إعادة االنتشار بالفشل
الرئيس الروسي فالديمير بوتين

وسط ترقب تنفيذ المرحلة األولى من اتفاق إعادة االنتشار الناتو: التهديد بتصويب الســاح نحو حلفائنا غير مقبول
الحوثيون يجددون خروقهم بوتين يتوعد الواليات المتحدة
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يشــغل بالــي كثيــرا موضــوع توظيــف آالف الخريجيــن وبقائهــم فريســة 
للحــزن يجتــرون آالمهــم وأحزانهــم، ولــم يكــن مســتغربا أن تســتأثر أزمة 
بحجــم العاطليــن عــن العمل باهتمام عدد من النــواب بوصفها واحدة من 
أعقد القضايا، أحد المشــاهد الصادمة عندما شــاهد أحد النواب العشرات 
مــن األجانــب وقد احتلــوا أغلبية الوظائف التي كان من األولى أن تســند 
إلى الكفاءات البحرينية ألحقيتهم بها من جهة، وكونها ليست تخصصات 
نــادرة مــن جهــة أخرى، المقطــع الصوتي للنائب والذي عبــر من خالله عن 
استنكاره للمشهد قد يبعث األمل في نفوس العاطلين للحظات ولكنه لن 

يحل المعضلة ولن يحدث األثر المطلوب طالما بقي يغرد منفردا. 
فــأن يعــزف كل نائــب لوحــده علــى قضيــة معنــاه انفــراط العقــد النيابــي 
الــذي يفتــرض أن يكــون متماســكا ومعنــاه أنــه أصبحت لكل نائــب قائمة 
مــن القضايــا ال تتجانــس مــع اآلخريــن مــن النــواب، وأن ال يلتقــي النواب 
علــى هــدف مشــترك أو رؤيــة مشــتركة فهــذا يفضــي بالتأكيد إلى الفشــل 
المحتــم لجهودهــم جميعــا، وهنا يبدو التســاؤل مشــروعا وملحــا: لماذا ال 
تكون األهداف موحدة بين األعضاء؟ وما الذي يجنيه المواطن إزاء هذا 

االضطراب والتنافر بين كل األعضاء؟
الكتــل النيابيــة الجديــدة مهما كان عــدد أعضائها يمكــن أن تصنع التغيير 
المنشــود إذا كان هنــاك شــيء مــن التنســيق بينهــا، غيــر أّن الــذي أصبــح 
مؤكدا لدينا أّن الكتل البرلمانية أخذت تكرر لألسف نهج من سبقوها في 
العمــل النيابــّي، وكان مــن البديهــي أن تصبــح إنجازاتها بالغــة الضآلة ولم 

تلب أدنى الطموحات رغم ما يزعمه النواب من أنها منجزات.

حتى اللحظة - مرت على الدورة البرلمانية بضعة أشهر - لم يبادر  «
السادة األعضاء بتبني مشروع وطني ألزمة مستفحلة كالبطالة! 

وكأنّها قضية هامشية ال ضرر من تأجيلها عاما بعد آخر.

مفجعــة أخبار موت الشــباب فــي المالعب أثناء ممارســتهم التماريــن الرياضية، 
فحوادث موت الرياضيين في الشــوارع والنوادي الصحية زادت وتيرتها بشــكل 
ملحــوظ فــي اآلونــة األخيــرة، هذا يتوقف قلبه وهو يمشــي، وذاك يســقط فجأة 
في النادي الصحي، وآخر تفشــل محاوالت إنعاشــه بعد ســقوطه أثناء جريه في 
الشــارع، وكلهــم فــي النهاية يخلفون وراءهم حســرة في قلــوب أهاليهم وقلوب 

كل من يقرأ خبر وفاتهم.
األعمار بيد هللا وال خالف في ذلك، والرياضة ُتحيي القلوب ال تميتها، وتحافظ 
على الصحة وال تسبب تدهورها، كما تعلمنا، لكن أن يتساقط الشباب الواحد تلو 
اآلخر بنفس الطريقة في المالعب وهم يمارســون تمارينهم الرياضية، يعني أن 
هناك ممارســات خاطئة تتســبب لهم في مضاعفات مفاجئة وخطيرة، فيدفعون 

حياتهم ثمنًا لها.
البد من تعميم الثقافة الصحية والوعي الرياضي لدى الناس، فال يمارس الواحد 
رياضته إال بعد أن يتأكد من لياقته وسالمته الصحية، وال يمارس رياضة تفوق 
قدرتــه البدنيــة والصحيــة، وال يمارســها إال بعــد أن يتــدرج فيهــا، فكثــر هــم مــن 
يقــررون مزاولــة الرياضة، ويأخذهم الحماس فجأة ليبدأوا ممارســتها، فتجدهم 
ومنــذ اليــوم األول يمارســونها بمــدة زمنية ال تقل عن الســاعة الكاملة مثالً، رغم 
أن آخر مرة زاولوا فيها الرياضة كانت منذ سنوات! يا أخي حتى اآلالت ال يمكن 
أن تعمل بكامل طاقتها دفعة واحدة وتحتاج إلى التهيئة والتدرج، فكيف بحال 
بدنك الذي تعود على الكسل والخمول أن يستوعب التغير المفاجئ في نظامه! 
وقبل أن تبدأ رياضتك على األقل ال تنســى تمارين اإلحماء، ليتهيأ جســمك لهذه 

التمارين. 
خذ مثالً كذلك أولئك الذين يمارسون رياضة الجري أو المشي، في الجو القائض 
وتحــت أشــعة الشــمس الحارقــة وقــت الظهيــرة، ظنًا منهم أنــه كلمــا زاد تعرقهم 
زادت قــدرة أجســادهم علــى حــرق الدهــون، وال يعلمــون أنهــم بذلــك يعرضــون 
أنفســهم لمخاطــر ومضاعفــات خطيــرة علــى صحتهــم، وليــس بعيــدا أن يفقــدوا 

إثرها حياتهم على قارعة الطريق، فرفقًا بأنفسكم أيها الرياضيون ورفقًا بنا. 

 ياسمينة: مارسوا التمارين الرياضية، لكن بوعي وثقافة،  «
فتكفينا أخبار موت الشباب في المالعب.

البطالة... كل نائب يعزف لوحده

الموت في المالعب

نقطة الطبشور
القــرن الماضــي عــددًا مــن الرجــال )والنســاء كذلــك(  لنــا فــي ســبعينات  قّيــض هللا 
الذيــن اصطفاهــم التعليــم، فكانــوا امتــدادًا حقيقيًا لجيل من ســبقوهم مــن المعلمين 
المخلصين الذين يستشعرون عظم المسؤولية التي يحملونها تجاه هذا النشء الذي 
يجلس على كراســي الدراســة الخشــبية العتيقة، مبحلقًا عينيه، فاتحًا أذنيه، ممتصًا 
المعلومــات والتوجيهــات واإلشــارات التــي تأتيــه مــن معلمــه، المصــدر األكبــر واألهم 

للمعلومات، حيث كانت وسائل التشويش بين المعلم وتلميذه نادرة.
فــي مدرســة عمر بــن الخطاب في المحرق، كنا نأخذ حصة “نشــيد” في الصف الثالث 
االبتدائي، ال أزال أذكر بعد أكثر من أربعين سنة األستاذ الفاضل خالد الخاجة، خارجًا 
عن المنهج، خاّطًا بطبشوره أنشودة/ قصيدة “موطني”. وهللا، كأنني أراها اآلن أمامي 
لروعتهــا، أنشــدها معلمنــا أمامنــا ملحنــة، ورددناهــا وراءه، لم نكن نفهــم منها إال كلمة 
َماك”، ظللنا ننشدها ونزعق  “موطني”، وكانت كافية لتمألنا شعورًا عزيزًا بلغنا معه “السِّ

بها حتى تجّرحت حناجرنا ولم نشعر، كان الدرس أبلغ من كل الدروس الرتيبة.
ومــا إن بلغنــا اإلعداديــة مع بعٍض من تفّتح المدارك، حتى تســلمتنا جملة من معلمين 
أجــاّلء أذكــر مــن بينهــم – وهــم كثر - األســتاذ أحمــد إبراهيم الجــودر، مــدّرس المواد 

االجتماعيــة الــذي كان درســه فــي التاريــخ يتحــّول دائمــًا إلــى درٍس فــي القوميــة 
والعروبــة، ويحــّط في فلســطين.. ويكــون الدرس عن الممالك، ويجّره إلى فلســطين، 
ويقــول لنــا عــن الجغرافيا، وســبحان هللا، ينتهــي الدرس في فلســطين. يحدثنا بما ال 
تحدثنــا بــه المناهــج، يجعل من درســه ومن فلســطين ما يســتحق االنتظــار، يخالجنا 
الفخــر والعــزة، ويســيل فــي حلوقنــا ريق مــرارة الهزائم، نخشــى علــى معلمنــا أحيانًا، 
لفرط حماسه وحرقته وهو يسمي من تآمر وخان وفّرط، وإذا التفت ليشرح ما يقوله 
له لنا، كان يضرب بطبشــوره الســبورة الســوداء راســمًا النقاط على الحروف، فكانت 
أصابع الطباشير تتفتت على اللوح، وكأنه يغرز خنجرًا في هذا الكيان... كأنه يغرس 

فينا ما علينا حمله من بعد جيله.

بعد عقود من الغرس، بعد أن علمونا من هو العدو، ُيراد لنا اليوم أال ننحبس  «
في الماضي، أن نخلعه من أضالعنا، أو نخلع أضالعنا، لنعيد تسمية األشياء 

واألعداء... كيف يرجون ذلك وهم لم يشهدوا الطبشور وهو يتشظى راقمًا 
نون فلسطين؟
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@albiladpress.com

محمد المحفوظ

ياسمين خلف

sm.adnan56
@hotmail.com
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حقوق اإلنسان في 

السعودية... إنجازات 
عظيمة ورائدة

يقــول الكاتــب “أرمســترومج” فــي كتــاب “الملــك عبدالعزيز.. رؤيــة عالمية” 
واصفــا مجلــس القضــاء وصفــا دقيقــا منتهيــا إلــى أن شــرع القــرآن كان هو 
الفيصــل فــي حكمــه وفــي إقامــة الحــق والعــدل: )كان مــن عادة ابن ســعود 
أن يــؤدي كل أعمالــه فــي مشــهد مــن المــأل، وعندمــا كان فــي الريــاض كان 
يجلــس علــى درجــات القصــر مواجهــا الســاحة الكبــرى، وعندمــا كان علــى 
الطريــق كان يجلــس فــي صدر خيمته وفي القرى عندما يســمح المقام كان 
يجلــس فــي الســاحة المفتوحــة عــادة علــى درج المســجد وكان يحيــط بــه 
الشــيوخ المحليــون ورؤســاء القبائــل وحرســه الخــاص، وكان تــرد عليه كل 
أنــواع القضايــا مــن منازعــات على اآلبار أو حقــول الرعــي والمنازعات على 
حدود األرض وقنوات الري، وملكية الجمال، واألذى أو الضرر الذي يقع في 
معركــة أو مشــاجرة، شــكاوى مــن كل لــون وصنــف، كان كل إنســان له الحق 
في الوقوف أمامه مباشرة بدون تدخل من أحد أو إحالة إلى مرؤوس، كان 

يحكم في كل قضية بنفسه ويقف في مواجهة المدعي والمدعى عليه(.
ولهذا قال ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء الموقــر حفظه هللا ورعاه لدى اســتقبال ســموه رئيس هيئة 

حقوق اإلنسان السعودية )إن أول من حفظ حقوق اإلنسان بمجتمعاتنا هو 
ديننــا اإلســالمي الحنيــف والمملكــة العربية الســعودية مثلمــا حافظت على 
أهــم مقدســات المســلمين وأعلــت راية اإلســالم فإنها حافظــت على حقوق 
اإلنســان وصانتهــا منــذ عهــد المؤســس الملــك عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل 
ســعود وزادها تكريســًا وحفظًا خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود ومسانده ولي عهده(.

إن المتتبع لملف حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية  «
الشقيقة سيرى إنجازات عظيمة مهمة غير مسبوقة، فالقيادة 
السعودية أولت هذا الجانب أهمية خاصة وكبرى وتعمل على 
ترسيخه مستندة على إرث حضاري عريق منذ عهد المؤسس، 

فمرجعيتها الشريعة اإلسالمية وأحكامها الغراء وهي اإلطار المرجعي 
الذي يعزز ويحمي حقوق اإلنسان، إنجازات رائدة أصبحت مثاال 

يحتذى به في كل المجتمعات وال عزاء لمن وصل إلى حافة اإلفالس 
السياسي.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

السعودية وباكستان... 
7 عقود من التحالف 

اإلستراتيجي )2(
بــدأت العالقــات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وباكســتان والشــعبين الشــقيقين منذ عام 
1943م أي قبــل تأســيس دولــة باكســتان نفســها، وذلــك عندما عانــت البنغال فــي عهد الهند 
البريطانيــة مــن مجاعة عرضت ســكانها لعدد من المخاطر والتهديــدات، ما دفع محمد علي 
جناح )الذي أسس باكستان( إلى مناشدة الدول األجنبية إلنقاذ المسلمين في البنغال، فكان 

الملك عبدالعزيز رحمه هللا أول من هب للنجدة والمساعدة. 
ثــم بعــد ذلــك وكمــا يتذكر جيدًا بعــض الدبلوماســيين الباكســتانيين الذين ال يزالــون أحياء 
يرزقــون، ذلــك اليوم في األمم المتحدة عندما قدم الوفد الســعودي نظيره الباكســتاني إلى 
العالم في عام 1946 برئاســة ميرزا أبوالحســن اســبهاني، وكان يقود الوفد الســعودي األمير 
فيصــل بــن عبدالعزيــز وقتها، كما قدم الجانب الســعودي وفد حركة باكســتان شــخصيا إلى 
معظم رؤساء وفود الدول األخرى في اجتماع األمم المتحدة، والذي نقل تفاصيل مطالب 
المســلمين في الهند البريطانية وقرار تســمية باكســتان، وكانت الســعودية من أوائل الدول 
التي اعترفت بباكستان كدولة مستقلة ذات سيادة، وقد كرمت باكستان السعودية والملك 

فيصل رحمه هللا بتسمية مدينة “ليالبور” باسم “فيصل أباد”.
لقــد كان للجيــش الباكســتاني دور كبيــر فــي تطويــر وتدريــب الجيــش الســعودي، كمــا كان 
للســعودية دور كبيــر فــي دعــم الجيــش والقــوة الباكســتانية، خصوصــا مــا يتعلــق بالســالح 
النــووي حســب مــا جــاء في العديــد من المصــادر األجنبيــة، أما مــن الناحية السياســية فإن 
السعودية كانت داعمًا رئيسًا ودائمًا لباكستان سواء في خالفها مع الهند على إقليم كشمير، 
أو في قضية انفصال بنغالدش، أو حتى في العقوبات الدولية التي فرضت على باكســتان 

حيث وقفت معها الســعودية وكانت تمولها مجانا بخمســين ألف برميل نفط يوميًا. الجدير 
بالذكــر أن الســعودية شــكلت مصــدرًا ثابتــا للعمــالت الصعبــة في باكســتان وذلــك من خالل 
تحويــالت العمالــة الباكســتانية فــي الســعودية، ويقتــرب عددهــم مــن ثالثــة مالييــن حاليًا، 
وشــاركت العمالــة الباكســتانية بصــدق وفاعليــة فــي عمليــة التنميــة الضخمة التي شــهدتها 

المملكة، خصوصا التوسع الضخم في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
إذا هــي ســبعة عقــود تطــورت خاللهــا العالقات بين باكســتان والمملكــة العربية الســعودية، 
ولــم يعكــر صفوهــا ســوى التغييرات المتكــررة في الحكومات الباكســتانية، وال شــك في أن 
الحكومــة الحاليــة برئاســة عمــران خان الذي كانــت أول زيارة خارجية له للســعودية، بدأت 
بشكل واضح باسترجاع وهج العالقة القوية بين البلدين وكذلك سمو ولي العهد السعودي 

الشاب الطموح الذي يبدو أنه استجاب بإيجابية كبيرة وعملية على أرض الواقع.

فهذه الزيارة تأتي لدفع العالقات نحو آفاق أوسع، تأكيدا على أهمية دور  «
باكستان في المنطقة والتحالف االستراتيجي بين البلدين، حيث كان 

من ضمن جدول األعمال لقاء خاص بين ولي العهد السعودي ورئيس 
أركان الجيش الباكستاني، إضافة لصفقات استثمارية وصلت قيمتها 
لعشرين مليار دوالر شملت عددا من التفاهمات في قطاعات التكرير 

والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين، باإلضافة إلى اتفاقية لتزويد 
باكستان بالزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف تأمين احتياجاتها من 

الوقود.

خالد عبدالعزيز النزر

21 فبراير 2019 الخميس
16 جمادى اآلخرة 1440

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي
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الجماهير البحرينية عموما 
والرفاعية والحداوية خصوصا 

ستكون على موعد اليوم لحضور 
ومتابعة المباراة النهائية لكأس 

الملك لكرة القدم. نأمل أن نرى طابع 
اإلثارة والندية، ونرسم صورة رياضية 

مثالية تتسم بالروح واألخالق 
الرياضية داخل الملعب وخارجه.

تغيير 3 مدربين للفريق األول 
لكرة القدم بنادي المحرق في 

موسم واحد لم يستكمل حتى 
اآلن، أحدهما لسوء النتائج، واآلخر 

لعذر صحي، والثالث لهروبه للخارج، 
أمر غير صحي، وينم عن وجود 

مشكالت في القلعة الحمراء.

Û  كان مزمعــا أن تقــام اليوم الخميس
شــؤون  وزارة  بتنظيــم  الرياضــة”  “قمــة 
الشباب والرياضة، لكنها تأجلت إلى يوم 

الثالثاء المقبل!
Û  بعيدا عن حيثيات التأجيل، فإن المعلومات المتواردة تفيد بأن التنسيق مع المسؤولين

المدعويــن للتحــاور معهــم فــي القمــة يشــوبه نوع مــن الضبابيــة والغمــوض، وهنا تطفو 
مخاوف أن القمة تسير في مسار مختلف.

Û  محــاور مهمــة مثل “الرقابــة” و”االحتراف، و”االســتثمار” و”المواهــب” و”الترفيه” تحتاج
أن يكون المتحدثون عنها، أشــخاصا متخصصين وأصحاب قرار، وعدا ذلك، فإن األيام 

الخمسة التي ستعقد فيها القمة ستكون مضيعة للوقت!
Û  كمــا أن الوصــول إلــى حلــول وأفــكار مــن شــأنها تطويــر “التنظيــم والرقابة في الشــؤون

اإلداريــة والماليــة”، وبحــث “مســيرة الالعبيــن نحــو االحتــراف”، و”االســتثمار الرياضــي 
وتنويــع مصــادر الدخــل”، و”اكتشــاف وصناعــة األبطــال واإلعــالم والتســويق والترفيــه 

الرياضي”، تتطلب صدور قرارات جادة وشخصيات نافذة تسعى للتغيير.
Û  لذلــك؛ مــن المهــم أن يكون المدعوون إلى القمة شــخصيات يملكون القــرار مثل الوزراء

والــوكالء ورؤســاء االتحــادات واألنديــة والمســؤولين فــي المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة واللجنــة األولمبيــة، فضال عن وزارة الشــباب والرياضة؛ ألننا نتحدث عن قمة 

من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مسار الرياضة البحرينية.
Û  وقبــل كل شــيء، علينــا أن نتذكــر دائمــا أن الحــوار وحــده، حتــى وإن شــمل هــؤالء

المســؤولين دون أن يســتخلص توصيــات ملزمــة للجهــات المعنيــة وتوجيهــات للتنفيــذ 
السريع، لن يحرك ساكنا.

Û  أتمنــى أن تكــون مســاعي وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة حريصــة علــى أن تكــون
الشــخصيات التــي ســيتم التحــاور معهــا فــي “القمــة الرياضيــة” مؤثــرة وذات ثقــل على 
مســتوى صناعــة القــرار؛ ألننا بحاجة لمســؤولين مســتعدين التخاذ الخطوات المناســبة؛ 

إليجاد حلول جذرية للمشاكل الرياضية.

“قمة الرياضة”.. 
غامضة!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة أن دعم عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
للرياضــة البحرينيــة كان الســبب الحقيقي وراء تطويرهــا العظيم وتحقيقها إنجازات مثالية في العديد من المناســبات 
والبطــوالت الدوليــة حتــى توجــت بعــام الذهــب الذي كان العالمــة البارزة في تاريخ الرياضة البحرينية، مشــيرا ســموه 
إلــى أن دعــم جاللــة الملــك ســاهم في تطوير كــرة القدم البحرينيــة وتحقيقها نقلة نوعية بارزة شــكلت األســاس القوي 

النطالقتها نحو تحقيق األمنيات والتطلعات. 

وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة فــي تصريح 
القــدم  لكــرة  الملــك  جاللــة  كأس  نهائــي  بمناســبة  لســموه 
“نــدرك تمامــا أن توجيهــات جاللــة الملــك دائما ما تشــكل لنا 
نبراســا يضــيء لنــا دروب التقــدم نحــو بناء حركــة رياضية 
قويــة قادرة علــى التنافس وتحقيق اإلنجازات في مختلف 
البطــوالت بمــا فيهــا كــرة القدم، والتــي نتطلع إلــى أن تكون 
قويــة جــدا في كافة جوانبها وقــادرة على المضي قدما في 

تحقيق الظهور المشرف في البطوالت كافة”. 
 وأضــاف ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة “إن رعاية 
جاللــة الملــك المبــاراة النهائيــة لــكأس جاللتــه لكــرة القــدم 
تمثــل تأكيــدا واضحــا علــى دعــم جاللــة الملــك لكــرة القــدم 
في المملكة واإلســتراتيجية الجديدة لها، والتي تم وضعها 
مــن أجــل ضمــان ســير كــرة القــدم البحرينيــة علــى الطريق 
الصحيــح للتطــور فــي مختلــف كيانهــا وأركانها، وهــو األمر 
الذي يشــكل لنا وألســرة كــرة القدم في المملكــة دافعا قويا؛ 
مــن أجــل تنفيذها بالشــكل األمثل وصوال لتحقيــق أهدافها 

النبيلة”. 
 وتابــع ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة “نهنــئ فريق 

الرفــاع وفريق الحد وصولهما المباراة النهائية لكأس جاللة 
الملــك لكــرة القدم وذلك بعد المســتويات التــي قدموها في 
منافســات المســابقة؛ حتى تمكنوا من التواجــد في المباراة 
بــأن الفريقيــن يتطلعــان  النهائيــة، ونحــن علــى يقيــن تــام 
إلــى رفــع الــكأس الغاليــة، ونتمنــى أن نشــاهد مبــاراة قويــة 
وتنافســية بيــن الفريقيــن تعكــس صــورة التطــور فــي كــرة 

القدم البحرينية ويستمتع بها الجمهور”. 
وفــي الجانــب ذاتــه، أشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة بدعــم الشــركات الراعيــة لــكأس جاللــة الملــك لكــرة 
لــكأس  الرعايــة والداعمــة  الشــركات  “تعتبــر  القــدم، وقــال 
جاللــة الملــك لكــرة القــدم شــريكا أساســيا في التطــور الذي 
نتطلــع اليــه جميــع، فأســاس تطويــر كــرة القــدم البحرينيــة 
هــو العمــل المشــترك بين جميــع القطاعات لتأســيس قاعدة 
لالنطالق بكرة البحرين إلى آفاق رحبة ومن بين القطاعات 
هــو القطــاع الخــاص الــذي يــدرك تمامــا حجم المســؤوليات 
الوطنيــة الملقــاة علــى عاتقــه فــي دعــم الشــباب البحرينــي 
والدخــول فــي شــراكة حقيقية؛ مــن أجل تطوير كــرة القدم 
البحرينية وهذا ما نالحظه من خالل تواجده الحقيقي في 

دعــم كــرة القدم وكأس جاللة الملــك ودوري ناصر بن حمد، 
إضافة إلى دعمه للمنتخبات الوطنية”. 

 دعم الرعاة 

 واختتــم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة تصريحه 
بالقــول “نثمــن عاليــا دعــم الشــركات الرعايــة لــكأس جاللــة 
الملك، والذي سيسهم دعمها في تنفيذ إستراتيجية تطوير 
كــرة القــدم، كما أننــا نوجه الدعــوة إلى الجماهيــر الرياضية 
جانــب  إلــى  والوقــوف  الكــؤوس”  “أغلــى  نهائــي  لحضــور 
الفريقيــن؛ مــن أجــل تقديــم أفضــل المســتويات الفنية التي 

تعكس التطور الذي وصلت إليه كرة القدم البحرينية”.

زار رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل 
خليفة، التدريب األخير لفريقي الرفاع والحد قبل المباراة النهائية لكأس جاللة 

الملك، والتي ستقام اليوم الخميس عند 6 مساء على االستاد الوطني.

وزار الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
تدريــب فريــق الرفــاع علــى ملعبــه بالحنينية، 
رئيــس  برئاســة  الرفــاع  نــادي  إدارة  والتقــى 
النادي الشــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، كما 

التقــى أفراد الجهازين الفني واإلداري والعبي 
الفريق. كما قام الشــيخ علي بن خليفة بزيارة 
تدريــب فريق الحد على ملعبه بالحد، والتقى 
بإدارة نادي الحد برئاســة رئيــس النادي أحمد 

المســلم، كمــا التقــى بأفــراد الجهازيــن الفنــي 
واإلداري والعبي الفريق.

وبــارك رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
للفريقيــن وصولهمــا إلــى نهائي مســابقة أغلى 
الكــؤوس، متمنيــا أن يقــدم الفريقــان مبــاراة 
التــي تحمــل  البطولــة  تليــق بســمعة ومكانــة 
عاهــل  المملكــة،  فــي  األول  الرياضــي  اســم 
البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفــة. وأكــد فــي حديثــه للفريقين أهمية 
المبــاراة  فــي  متميــزة  بمســتويات  الظهــور 
القــدم  كــرة  وتطــور  رقــي  تعكــس  النهائيــة 
البحرينيــة، مجددا أمنياته للطرفين بالتوفيق 

في مسك ختام “أغلى الكؤوس”.
حضــر الزيارتيــن عضــو مجلــس إدارة االتحاد 
االتحــاد  رئيــس  ومستشــار  المناعــي  عــارف 

عباس العالي.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد يشــيد بدعم الشــركات الراعية لمســابقة “أغلى الكؤوس”

أكــد أهمية الظهــور بمســتويات متميزة تعكــس رقي الكرة

رعاية العاهل تشكل دافًعا لتقديم أفضل المستويات

رئيس اتحاد الكرة يزور تدريبات الرفاع والحد

20

أعــرب رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بن أحمــد آل خليفة عن بالغ 
شكره وتقديره وامتنانه لعاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لما يوليه جاللته من دعم خاص 

وكبير للرياضة البحرينية وكرة القدم البحرينية.

لرئيــس  تصريــح  فــي  ذلــك  جــاء 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
النهائيــة  المبــاراة  إقامــة  بمناســبة 
اليــوم  الملــك،  جاللــة  لــكأس 
الرفــاع  ناديــي  بيــن  )الخميــس( 
والحــد، وذلــك تحــت رعايــة كريمة 

من جانب عاهل البالد.
وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن 
جاللــة  دعــم  أن  خليفــة  آل  أحمــد 
الملــك أوصــل الرياضــة البحرينيــة 

وقادهــا  المســتويات،  أعلــى  إلــى 
إلــى تحقيــق العديد مــن المنجزات 
فخــر  إلــى  مشــيرا  والمكتســبات، 
البحرينيــة  الكــرة  بيــت  واعتــزاز 
الكــؤوس،  أغلــى  بتنظيــم مســابقة 
والتــي تحمل اســم الرياضي األول 

في المملكة، جاللة الملك.
كما أشــاد رئيس االتحــاد البحريني 
لكــرة القــدم بالدعــم الكبيــر المقدم 
الملــك  جاللــة  ممثــل  جانــب  مــن 

لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة، مؤكــدا أن جهــود 
الرياضــة  دعــم  فــي  كبيــرة  ســموه 

البحرينية وكرة القدم البحرينية.
البحرينــي  االتحــاد  أن  إلــى  ونــوه 
لكرة القدم يولي المســابقة اهتماما 
كبيــرا وبالغا؛ نظــرا لمكانتها العالية 

مؤكــدا  البحرينييــن،  قلــوب  فــي 
كافــة  للبطولــة  ســخر  االتحــاد  أن 

جهــوده؛ مــن أجــل إنجاحهــا علــى 
خصوصــا  المســتويات،  جميــع 
زخــم  مــن  البطولــة  تصاحبــه  مــع 
فــي  كبيــر  وجماهيــري  إعالمــي 
الوســط الرياضــي، عــالوة علــى أن 
هــذه النســخة تحظــى بزيــادة فــي 
المكافــآت المالية المخصصة، يأتي 
فــي مقدمتهــا حصــول البطــل على 
200 ألــف دوالر أميركي والوصيف 

على 80 ألف دوالر.
الحاليــة،  النســخة  أن  إلــى  وأشــار 
وهــي 42 من بطولة أغلى الكؤوس 
تعد استثنائية، منوها إلى التنافس 
الكبير الذي شهدته المسابقة خالل 
األدوار السابقة وصوال إلى المباراة 

مواجهــة  ستشــهد  التــي  النهائيــة 

فريقي الرفاع والحد.

البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  وهنــأ 

لكــرة القــدم لناديــي الرفــاع والحــد 

النهائيــة،  المبــاراة  إلــى  وصولهمــا 

فــي  الطرفــان  يوفــق  أن  متمنيــا 

تقديــم مبــاراة تليــق برقــي وتطور 

الكــرة البحرينيــة، خصوصــا وأنهــا 

الكــؤوس”،  “أغلــى  ختــام  مســك 

والنديــة  اإلثــارة  أن  إلــى  مشــيرا 

والحماســة هي السمات البارزة في 

نهائي كأس جاللة الملك.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

علي بن خليفة يعرب عن بالغ شكره لجاللة الملك

الشيخ علي بن خليفة

المكتب اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

الرفاع والحد في سباق لمعانقة الكأس الملكية
ــن الـــوطـــنـــي ــريـ ــحـ ــبـ ــى اســــتــــاد الـ ــلـ ــام “أغــــلــــى الــــــكــــــؤوس” عـ ــ ــت ــ الــــيــــوم خ

تحت رعاية عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، تقام اليوم )الخميس( 
المبــاراة النهائيــة لــكأس الملــك للموســم 2019-2018، بين فريقي الرفــاع والحد عند 6 

مساء على استاد البحرين الوطني.

وتعــد المبــاراة مســك الختــام لبطولــة أغلــى 
حافــل  مشــوار  بعــد  وذلــك  الكــؤوس، 

مــن اإلثــارة والنديــة والحمــاس بدءا 
حتــى  المؤهلــة  األدوار  مــن 
لنصــف  وصــوال  اإلقصائيــة 
تأهــل  شــهد  الــذي  النهائــي 

الرفاع والحد.وسبق للفريقين 
أن توجــا باللقــب الغاليــة، وهما 

يطمحــان اليــوم لمعانقــة اللقــب 
من جديد بعد غياب اســتمر 

و4  للرفــاع  أعــوام   9
أعوام بالنسبة للحد.

المواجهة الفنية

تعد المباراة مواجهة فنية متكررة للعام 
الماضي من نهائي كأس الملك.

علــي  المــدرب  الرفــاع  يقــود 
عاشــور والحــد المدرب ســلمان 

شريدة.
نهائــي  فــي  المدربــان  والتقــى 
فريقيــن  مــع  الماضــي  العــام 
النجمــة  مــع  مختلفين:عاشــور 
المحــرق،  مــع  وشــريدة 
التفــوق  كان  ويومهــا 

لعاشور.

مباراة اليوم بالتأكيد عبر حســابات مختلفة 
يــدرك فيهــا الطرفان عــدم وجــود أي مجال 
بــأوراق  يعلمــان  والمدربــان  للتعويــض، 
الفريقيــن، خاصة وأنهما تالقيــا ذهابا وإيابا 
فــي دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز، وانتهت 

المباراتان بالتعادل اإليجابي.

أبرز العناصر

وتتمثل أبرز العناصر في الرفاع عبر الحارس 
عبدالكريــم فــردان، ســيد رضــا عيســى، حمــد 

شمسان، راشد الحوطي، علي حرم، باإلضافة 
إلى دايو وأوتشــي، عــالوة على وجود أوراق 
عبدالجبــار  ومهــدي  هــارون  كحبيــب  بديلــة 
الحــد فإنــه يعــول علــى  أمــا  فــواز.  وعدنــان 
تواجــد عناصر بارزة يتقدمها الحارس عباس 

أحمد، أحمد بوغمار، علي خليل، أحمد ميرزا، 
محمد عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود وسعد 
العامــر، باإلضافــة إلــى محمــد فارس وســليم 
المزلينــي، واألوراق البديلــة عبر تواجد نواف 

الخالدي وسيد محمد عدنان.

فريق الحد فريق الرفاع

أحمد مهدي

21 فبراير 2019 الخميس
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ــن حمد ــد بـــدعـــم نـــاصـــر بـ ــي ــش ــرة يـــولـــي اهــتــمــاًمــا بــالــًغــا وي ــكـ ــاد الـ ــحـ اتـ



ُتختتــم اليــوم الخميــس منافســات الــدور التمهيــدي للمجموعــة األولــى فــي بطولــة 
الميثاق 2019 للناشئين لكرة القدم، التي ُتقام على مالعب نادي طيران الخليج في 
ســلماباد، إذ ســيلعب عند الســاعة 4:45 فريقا مركز شــباب الشــاخورة ومركز شــباب 
صدد، وتليها مباراة مباراة مركز شباب الدمستان مع مركز شباب أبوقوة. والترتيب 
العام في المجموعة ُيشــير إلى: الشــاخورة 4 نقاط، صدد ودمستان 3 نقاط لكليهما، 
وأبوقــوة نقطــة واحــدة. وستشــهد مباراتــا الجولــة األخيــرة اليــوم الخميــس إعالن 
الفريقيــن المتأهليــن للــدور الثاني، وبالتالي من المؤمل أن تشــهد المباراتان تنافًســا 
كبيًرا للغاية؛ من أجل بلوغ نصف النهائي الذي سيقام يوم االثنين 25 فبراير الحالي.

وتدعــوا اللجنــة المنظمــة للبطولــة جميــع الفــرق المشــاركة إلــى التواجــد اليــوم فــي 
المباراة النهائية لمسابقة كأس جاللة الملك المفدى دعمًا لنجاح هذا الحدث الكبير، 

إذ سيتواجد أعضاء اللجنة في استاد البحرين الوطني.

تميزت مدرســة مدينة عيســى االبتدائية اإلعدادية وحققت لقب 
بطولــة التنــس لمــدارس البنيــن اإلعداديــة وذلــك ضمــن النشــاط 
الخارجــي الــذي يقيمــه قســم التربيــة الرياضيــة بــإدارة التربيــة 
الرياضيــة والكشــفية والمرشــدات فــي وزارة التربيــة والتعليــم، 
إذ حصــدت كأس البطولــة وتســلمته مــع الميداليــات الذهبيــة من 
يــد مديــر إدارة التربيــة الرياضيــة والكشــفية والمرشــدات عصام 
عبدهللا الذي قام أيضا بتسليم فريق مدرسة سماهيج الميداليات 
الفضيــة للمركــز الثانــي وكذلــك قلــد العبــي فريــق مدرســة مدينة 

حمد الميداليات البرونزية الخاصة بالمركز الثالث.
وشهدت مباريات المرحلة اإلعدادية تميزا كبيرا من ناحية الفرق 
المشــاركة، وكان التنافــس شــديدا بيــن المدارس بدايــة من الدور 

التمهيدي وصوال للمراحل النهائية التي تمكن فيها فريق مدرســة 
مدينــة عيســى مــن حســم اللقــب لصالحــه بعــد تنافــس كبيــر فــي 

اللقاء النهائي مع مدرسة سماهيج.

مدينة عيسى تظفر بلقب التنس للمدارسختام الدور التمهيدي لبطولة الميثاق

دقت الساعة... انطالق “أقوى رجل بحريني 2” اليوم
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أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة

تتويج مدرسة مدينة عيسى بكأس البطولة
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البطولــة النســخة مــن  خالــد بــن حمــد: نتطلــع لمســتويات قويــة بهــذه 

تحــت رعايــة النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس االتحاد البحريني أللعــاب القوى الرئيس 
الفخــري لالتحــاد البحرينــي لذوي العزيمة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، تنطلق اليــوم “الخميس الموافق 21 

فبراير الجاري، النســخة الثانية من بطولة أقوى رجل بحريني، التي تقام تحت شــعار خلك وحش في الفترة 21 
- 23 فبراير وذلك بحلبة البحرين الدولية، والتي وجه سموه بتخصيص ريعها لدعم مرضى السرطان، والتي 

تأتي ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجالين اإلنساني والرياضي. 

 ساعة الصفر بدأت

وبهــذه المناســبة، قــال ســمو الشــيخ خالــد 
الصفــر  ســاعة  “إن  خليفــة:  آل  حمــد  بــن 
قــد بــدأت أمــام المشــاركين فــي المرحلــة 
أقــوى  لبطولــة  الثانيــة  بالنســخة  النهائيــة 
رجل بحريني، والتي يتجدد معها التحدي 
واإلثــارة والتشــويق مــن خــالل منافســات 
هــذه البطولــة، بعــد أن نجحــوا فــي عبــور 
فــي  أقيمــت  التــي  التأهيليــة  التصفيــات 
ســبتمبر الماضــي، والتــي شــهدت منافســة 
قوية. فنتطلع لمتابعة مستويات قوية في 
هــذه المرحلــة، تســاهم فــي إضافــة نجــاح 

جديد لهذا الملتقى الرياضي”.

 لرفع مستوى الرياضة 
والرياضيين

التــي  البطولــة  هــذه  “إن  ســموه  وأضــاف 
وجهنا بإطالقها العام الماضي، والتي تأتي 
ضمــن مبادراتنا الداعمة للمجــال الرياضي 
واإلنســاني، ما هــي إال فرصة لخلق أجواء 
مثاليــة داعمــة لمــا تمتلكه مملكــة البحرين 
وكفــاءات  وقــدرات  خصبــة  أرضيــة  مــن 
وطنيــة، لتؤكد للعالــم قدرتها في احتضان 
والبطــوالت  المحافــل  مختلــف  وتنظيــم 
هــذه  خــالل  مــن  رســمنا  وقــد  الرياضيــة. 
البطولــة أهدافــا متعددة، مــن أبرزها تأكيد 
التنــوع الرياضــي التــي تمتاز بــه البحرين، 
الرياضيــة  األلعــاب  لمختلــف  واحتضانهــا 
مواصلــة  نحــو  والســعي  والرياضييــن، 
الشــبابي  القطــاع  مســتوى  لرفــع  الجهــود 
والرياضــي، والــذي مــن شــأنه أن ينعكــس 
مســتوى  وارتقــاء  األلعــاب  تطــور  علــى 

الرياضي البحريني”.

 تسخيرها لدعم                      
الحاالت اإلنسانية

وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
قائــال “إن مــن أبرز األهداف التي رســمناها 
فــي هــذه البطولــة، هــو تســخير الرياضــة 
لدعــم الحــاالت اإلنســانية، فالرياضــة بحد 
ذاتهــا متنفس كبير للجميع، ومجال مثالي 
الحيــاة  ضغوطــات  عــن  األفــراد  إلبعــاد 
وكذلــك خلق أجواء معنوية للذين يعانون 
األمــراض. فتوجيهنــا بتخصيــص ريع هذه 
البطولــة لدعــم إخواننــا مرضى الســرطان، 
مــا هــو إال اســتمرار للجهــود التــي نبذلهــا 
للوقوف مــع إخواننا لمواجهة هذه المرض 
بــكل عزيمــة وإصــرار، وســعينا الدائم نحو 
قادريــن  ليكونــوا  ودعمهــم؛  تشــجيعهم 
علــى مواصلــة الحياة بإيجابيــة واالندماج 

المجتمعي لمواصلة العطاء في خدمة هذا 
الوطن”.

 إشادة بالمساهمة والرعاية

وقد أشاد سموه بتفاعل الجهات الحكومية 
والمســاهمين  والمؤسســات  والشــركات 
لدعم النسخة الثانية من بطولة أقوى رجل 
بحريني، مؤكدا ســموه أن هذه الرعاية لها 
داللتها الواضحة على حرص واهتمام تلك 
الجهات على المشاركة والتفاعل الحقيقي 
مــع مبــادرات ســموه، التــي داعمة للشــباب 
البحريني، بما يســهم فــي تنفيذ توجيهات 
ورؤى عاهــل البــالد جاللــة الملــك حمــد بن 
عيســى آل خليفــة؛ لخلق األجــواء المثالية 
لدعــم الشــباب وتمكينهــم والمســاهمة في 
النهوض بالجانب الرياضي، مضيفا ســموه 

الرعايــة ســتنعكس إيجابــا علــى  أن هــذه 
إبراز وإنجاح هذا الحدث.

شريكنا في نجاح مبادراتنا 

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
“إننــا نثمــن الــدور الكبيــر الــذي تضطلــع به 
والمســموعة  المقــروءة  اإلعــالم  وســائل 
والمرئيــة وحســابات التواصــل االجتماعي 
فــي مختلف مواقعها، فــي تغطيتها لجميع 
مــع  المميــز  تفاعلهــا  الســيما  مبادراتنــا 
تغطيتهــا لفعاليــات وإحداث هذه النســخة 
مــن البطولــة، والــذي يؤكــد بشــكل واضــح 
الشــراكة المثمرة التي تســاهم في تحقيق 
لمواصلــة  الراميــة  وتطلعاتنــا  أهدافنــا 
الجهــود نحــو مزيد من التطويــر واالرتقاء 
في مستوى الشباب والرياضة البحرينية”، 

لــوزارة  والتقديــر  الشــكر  ســموه  مقدمــا 
شــؤون اإلعــالم والمتمثلــة بقنــاة البحريــن 
الرياضيــة  المالحــق  وجميــع  الرياضيــة، 
باللغتيــن  الناطقــة  المحليــة  والصحــف 
العربيــة واإلنجليزية والمواقع اإللكترونية 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي كافــة، على 

عطائها لدعم هذه البطولة.

 شكر وتقدير

وختــم ســموه حديثــه قائــال “نوجه شــكرنا 
المســاهمة  الجهــات  لجميــع  وتقديرنــا 
والراعيــة والداعمــة لهذه النســخة من هذا 
التجمــع الرياضــي، ونؤكــد فــي هــذا المقام 
حرصنــا نحــو االســتمرار فــي رعايــة ودعم 
الشــباب والرياضة؛ من أجل أن نجني ثمار 
ذلــك فــي مختلــف المشــاركات والمحافــل 
والدوليــة،  والقاريــة  العربيــة  الرياضيــة 
والشــكر موصــول لرئيس وأعضــاء اللجنة 
المنظمــة علــى دورهــا الكبيــر فــي اإلعــداد 
والتحضير إلقامة هذه المنافسات، متطلعا 
لجميــع التوفيق والنجاح في هذه المرحلة 

من المشاركة”.

 التسجيل والوزن 

المرحلــة  هــذه  مــن  األول  اليــوم  يشــهد 
النهائــي  التســجيل  اعتمــاد  البطولــة،  مــن 
لجميع المشــاركين في المســابقات النهائية 
والمســابقات  األطفــال  ومســابقات  للكبــار 

المصاحبــة. فبحســب لوائــح وأنظمــة هذه 
النسخة، فإنه يجب على جميع المشاركين 
المســجلين الحضــور لموقع الحــدث بحلبة 
البحريــن الدوليــة فــي الفتــرة -4 9 مســاء، 
وذلــك لتثبيــت التســجيل والقيــام بفحص 

الوزن الرسمي.

مسابقات األطفال        

والمصاحبة.. غًدا

البطولــة،  منافســات  جــدول  وبحســب 
ســتنطلق المســابقات غدا “الجمعة”، والتي 
تبدأ بمســابقة أقوى طفــل بحريني، وجري 

األلوان والمسابقات المصاحبة للكبار. 

 إعداد جيل يتحلى                 

بالقوة والعزيمة 

أكد األمين العام المســاعد للمجلس األعلى 
للجنــة  العــام  األميــن  والرياضــة،  للشــباب 
عســكر  عبدالرحمــن  البحرينيــة  األولمبيــة 
أن بطولــة أقــوى رجــل بحرينــي التي تقام 
األول  النائــب  مــن  كريمــة  رعايــة  تحــت 
لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لرياضة 
ذوي العزيمة سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة تعتبــر واحــدة مــن أهــم الفعاليــات 
الرياضيــة المبتكــرة والمهمة لما تحمله من 

أهداف رياضية وإنسانية نبيلة. 

 تعزيز دور المملكة                          

في المجال الرياضي

رجــل  أقــوى  بطولــة  أن  عســكر  وأوضــح 
ممثــل  تطلعــات  مــع  تتوافــق  بحرينــي 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشــباب، رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة، 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة، والتــي ترتكز علــى تنظيم مختلف 

التــي  الرياضيــة  والفعاليــات  البطــوالت 
تعــزز من دور المملكة فــي مجال الرياضة، 
إلطــالق  البحرينــي  الشــباب  وتشــجيع 
طاقاتــه وقدراتــه ومواهبــه، وتكوين جيل 
يتحلــى بالقــوة والعزيمة واإلصــرار ليكون 
قــادرا علــى المشــاركة الفاعلة فــي العملية 
علــى مســتوى  الشــاملة الســيما  التنمويــة 
قطــاع الشــباب والرياضــة، وتعزيــز ثقافــة 
الرياضــة في المجتمع كأداة حقيقية لنمط 

حياة صحي خالية من األمراض.

 بعدها اإلنساني

البطولــة  أهــداف  أن  عســكر  وأوضــح 
تتخطــى األبعاد الرياضية لتصل إلى البعد 
اإلنساني من خالل توجيهات سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة بتخصيــص ريع 
هذه البطولة لدعم مرضى السرطان وذلك 
اســتمرارا لمبــادرات ســموه فــي المجاليــن 
الرياضــي واإلنســاني؛ األمر الــذي يعزز من 
قيمــة ومكانــة البطولــة رياضيــا وإنســانيا 
الباهــر  النجــاح  بعــد  خصوصــا  وإعالميــا، 
العــام  الــذي شــهدته النســخة األولــى مــن 
الماضــي. وعبــر عســكر عــن ثقتــه الكبيــرة 
بقــدرة اللجنــة المنظمة علــى إنجاح بطولة 
علــى ضــوء  بحرينــي وذلــك  أقــوى رجــل 
الخبرات واإلمكانات التي تتمتع بها اللجنة 
إلخراجهــا بأفضــل صــورة ممكنــة، متمنيــا 

لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.

برومو ترويجي 

أطلقــت اللجنــة المنظمــة للنســخة الثانيــة 
مــن بطولــة أقــوى رجــل بحرينــي برومــو 
علــى  احتــوى  والــذي  للبطولــة،  ترويجــي 
الماضيــة؛  النســخة  مــن  متنوعــة  لقطــات 
للتفاعــل،  للجميــع  الفكــرة  إيصــال  بهــدف 

وحضور منافسات البطولة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد  عبدالرحمن عسكر

جانب من التجهيزات في موقع البطولةتتويج الوزن الثقيل

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليماللجنة اإلعالمية
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أيمــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  هنــأ 
المؤيــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
البحرينيــة  ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
البحريــن  فريــق  اعتــالء  بمناســبة  خليفــة؛ 
ميريــدا للدراجات الهوائية منصة التتويج في 
طواف عمــان للدراجات وحصول الفريق على 

المركــز األول عــن طريــق دراج الفريق ســوني 
كولبريلي. 

أن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأكــد 
اإلنجاز الذي حققه فريق البحرين ميريدا كان 
نتاجــا حقيقيــا لمتابعــة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة للفريق فــي مهماته الخارجية 
والوقــوف إلــى جانــب الدراجيــن والجهازيــن 
الفنــي واإلداري في ســبيل تحقيــق اإلنجازات 

فريــق  أن  مؤكــدا  المملكــة،  باســم  الرفيعــة 
البحريــن ميريــدا بــات يحقــق األهــداف التــي 
رســمها ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
إيجابيــة علــى  أبعــادا  للفريــق، والتــي تحمــل 
البحريــن وإبراز صورتها الحضارية والناصعة، 
ورفــع  البحريــن  باســم  اإلنجــازات  وتحقيــق 
علمهــا عاليا فــي مختلف المحافل، عالوة على 
تأثيرهــا المباشــر علــى رياضــة الدراجــات فــي 

المملكة.

للجهــود  تقديــره  عــن  المؤيــد  أيمــن  وأعــرب 
الكبيرة التي بذلها دراج فريق البحرين ميريدا 
علــى  الموصــول  وحرصــه  كولبريلــي  ســوني 
التنافــس الحقيقــي في طواف عمان؛ من أجل 
تحقيــق المركــز األول ليؤكد أن فريق البحرين 
ميريــدا بــات رقما مهما في ســباقات الدرجات 
الهوائيــة العالميــة، معربــا عــن إيمانــه الكبيــرة 
بقــدرات فريــق البحريــن ميريــدا فــي تحقيــق 

 الدراج سوني كولبريليالمزيد من اإلنجازات في البطوالت المقبلة.

المؤيد يهنئ ناصر بن حمد إلنجاز طواف عمان
الفريــق أحــرز المركــز األول عــن طريــق الــدراج كولبريلي

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

غادر وفد منتخبنا الوطني للجودو للمشاركة في البطولة العربية البطلة 
للمنتخبــات واألندية التي ســتقام فــي المغرب التي تقام خالل الفترة من 

20 حتى 24 فبراير الحالي. 

اتحــاد  إدارة  وأكــد رئيــس مجلــس 
البحريــن للدفــاع عــن النفــس أحمد 
علــى  حــرص  االتحــاد  أن  الخيــاط 
تقديم كافة األمــور المتعلقة بالوفد 
النتائــج  أفضــل  تحقيــق  أجــل  مــن 
وتحقيــق اإلنجــازات للعبــة الجــودو 
فــي  ملحــوظ  تطــور  شــهدت  التــي 
أن  إلــى  مشــيًرا  الماضيــة،  الفتــرة 
كبيــرة  ثقــة  علــى  اإلدارة  مجلــس 
المشــاركين  والالعبــات  بالالعبيــن 
من أجل تحقيق الميداليات الملونة 

والتواجد على منصة التتويج. 
وأشــاد الخياط بالجهــود التي بذلها 
وســعيهم  االدارة  مجلــس  أعضــاء 
لتوفيــر كافــة الخدمــات للوفــد، كما 
أشــاد بجهود المدرب خالد العريفي 
الالعبيــن  تهيئــة  علــى  وحرصــه 
والالعبــات بأفضــل صــورة، متمنيــًا 

للوفد كل التوفيق والنجاح. 

ويضم عضو مجلس إدارة  «
اتحاد البحرين للدفاع عن 

النفس أمين سر لعبة 
الجودو حمد الجابر والجهاز 

الفني المكون من المدرب 
خالد العريفي واإلداري خليفة 

عبدالله والالعبين حسام 
خلفاوي )وزن تحت 66 

كيلوغرام(، وعبدالله )وزن 
تحت 66 كيلوغراًما(، وعسكر 

)وزن تحت 73 كيلوغراًما(، 
وجمال )وزن تحت 81 

كيلوغراًما(، ورحيم )وزن تحت 
90 كيلوغراًما(، وأزمان )وزن 

فوق 100 كيلوغرام(، وألفا 
السعودي )وزن تحت 48 

كيلوغراًما( وسندة منصوري 
)وزن تحت 75 كيلوغراًما(، 

وأسماء الربعي )وزن تحت 70 
كيلوغراًما(.

“الجودو” يغادر للمشاركة في “العربية”

فــي إطــار خطواتــه التطويريــة المســتمرة، واهتمامــه بجميع الفئات، ُيقيم االتحــاد البحريني لكرة الســلة ممثال في لجنة 
المسابقات بطولة )3 ×3( الرسمية األولى للسيدات لألندية المنضوية تحت مظلته، وذلك صباح يوم بعد غٍد السبت على 
صالــة مدينــة خليفة الرياضية، وسيشــارك في البطولة أندية المحــرق، المنامة، الرفاع، النجمة، الحالة واالتحاد، وبعض 

األندية ستشارك بأكثر من فريق، وهو ما يعني أن العدد اإلجمالي سيكون كبيرا بالتأكيد.

الموســم  هــذا  الســلة  اتحــاد  وأقــام 
العديــد مــن بطــوالت )3x3( للســيدات، 
ومنهــا فــي مهرجــان كل النجــوم الــذي 
المملكــة  احتفــاالت  بمناســبة  أقيــم 
بالعيــد الوطنــي المجيــد وعيــد جلوس 

بطولــة  كانــت  لكنهــا  الملــك،  جاللــة 
مفتوحــة للجميــع وبالــذات الجماهيــر، 
لكــن التغييــر الحاصــل هــذه المــرة أن 
التنافس ســيكون بين األندية الرسمية 
فــي االتحــاد وذلــك للمرة األولــى، وهو 
ما يعني أن البطولة ستكون على أعلى 
مستوى تنافسي بين العبات البحرين.

وأكــد رئيس لجنة المســابقات باالتحاد 
البحرينــي لكــرة الســلة أنــور شــرف إن 
اللجنــة وبتوجيهات من رئيس االتحاد 
ســمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
تســعى لالهتمام بجميع الفئات وإقامة 

العديــد من البطــوالت لهم خصوصا أن 
كــرة الســلة فــي البحرين باتــت تحظى 
الســابق  مــن  أكبــر  وشــعبية  بحضــور 
خصوصــا فــي ظــل تشــكيل العديد من 
تخصيــص  وكذلــك  النســائية  الفــرق 
أماكــن ومقاعد فــي الصــاالت للحضور 
الجماهيري للعائالت، مضيفا إن اللجنة 
دائمــا مــا تعكس توجيهات ســموه على 

أرض الواقع.
وأضــاف شــرف “األمــر الجديــد كذلــك 
أن البطولــة ســتقام علــى صالــة خليفة 
البطــوالت  كل  كانــت  إذ  الرياضيــة، 

االتحــاد،  صالــة  علــى  ُتقــام  الســابقة 
العاشــرة  عنــد  المنافســات  وســتبدأ 
صباحــا وبعــد الختــام ســتكون هنالــك 
مراســم تتويــج رســمية خاصــة بالفرق 
الفائزة بالمراكز األولى، وهناك جاهزية 
كاملــة من االتحــاد إلقامة هذا الحدث، 

إذ اجتمعــت لجنــة )3X3( أكثــر من مرة 
فــي األيــام الماضيــة؛ من أجــل اإلعداد 
والتجهيــز لكــي يظهــر الحــدث بأفضل 
وتــم  التنظميــة،  الناحيــة  مــن  صــورة 
توزيــع المهــام علــى األعضــاء وكذلــك 
االتفــاق علــى تجهيــز الصالــة بالشــكل 

المطلــوب لتتناســب مع حجــم الحدث، 
بمندوبــي  االجتمــاع  تــم  وأيضــا 
االســتئناس  أجــل  مــن  األنديــة؛ 
يتعلــق  مــا  كل  فــي  بآرائهــم 

بالبطولة”.
شــرف  قــدم  المناســبة،  وبهــذه 
الشــيخ  لســمو  الجزيــل  شــكره 
ثقتــه  علــى  علــي  بــن  عيســى 
الكبيــرة فــي اللجنــة إلقامــة هــذه 
البطولــة األولــى، وأيضا قدم شــكره 
المســابقات  لجنــة  ألعضــاء  الجزيــل 
الــذي  الكبيــر  للتعــاون   )3X3( ولجنــة 
اإلعــداد  ســبيل  فــي  منهــم  لمســه 
داعيــا  البطولــة،  إلقامــة  والتحضيــر 
فــي الوقت نفســه الجماهير الســالوية 
البحرينية لحضور الحدث واالستمتاع 
بالمهــارات والفنيــات التــي تتمتــع بهــا 

العبات البحرين.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أول بطولة “3×3” رسمية لألندية للسيدات

سيد أنور شرف 

اللجنة اإلعالمية

أعلنــت اللجنــة البارالمبيــة البحرينية 
عــن تعييــن الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
خليفــة نائب رئيس للجنــة البارالمبية 
البحرينيــة بالتزكية فــي أول اجتماع 
للجنــة البارالمبيــة البحرينيــة برئاســة 
الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل خليفــة 
رئيــس اللجنــة البارالمبيــة البحرينية، 
اللجنــة  أعضــاء  جميــع  أثنــى  حيــث 
البارالمبية على عمل الشــيخ خالد بن 
حمــد بن أحمــد آل خليفة في المجال 
الرياضــي والخبرة التي يملكها، حيث 
االتحــاد  رئيــس  منصــب  يتولــى  إنــه 
البحرينــي لرياضــة الدراجــات ولديــة 
باع طويل في مجال الرياضة، فتمت 
بالتزكيــة.  تعيينــه  علــى  الموافقــة 
ومــن جانبــه شــكر الشــيخ خالــد بــن 
وأعضــاء  رئيــس  خليفــة  آل  حمــد 
مجلــس اإلدارة علــى هــذه الثقة التي 
أولوهــا له، كما أثنــى على دعم رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
متطلعــا ألن يكــون عنــد حســن ظــن 
الجميــع ومن وضــع الثقة فيه، متمنيا 
اإلعاقــة،  ذوي  برياضــات  االرتقــاء 
حيــث أوضــح بــأن اللجنــة البارالمبية 
تتطلــب  مرحلــة  أمــام  البحرينيــة 
مرحلــة  ليقــودوا  بالخبــرات؛  التنــوع 
حصد الثمــار وتحقيق اإلنجاز لمملكة 

البحرين.

منفردي: “االحتراف الرياضي” دعم لمبادرة ناصر بن حمدخالد بن حمد نائًبا لرئيس “البارالمبية”
األعمال بجدول  إلدراجــه  المجلس  مكتب  هيئة  إلى  النهائي  التقرير  رفع 

رفــع  الشــورى  بمجلــس  الشــباب  شــؤون  لجنــة  قــررت 
تقريرها النهائي بشــأن االقتراح بقانون بشأن االحتراف 
إســماعيل  بســام  األعضــاء:  مــن  والمقــدم  الرياضــي 
البنمحمــد، دالل جاســم الزايــد، رضــا إبراهيــم منفــردي، 
ســبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري رفعه 
لهيئــة مكتــب المجلــس؛ تمهيــدا إلدراجــه علــى جــدول 

أعمال إحدى الجلسات القادمة.
وأشار رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى رضا 
إبراهيم منفردي إلى أن االقتراح بقانون يقع ضمن إطار 
دعــم توجيهــات ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بشــأن المبــادرات المتميــزة، 
والتــي من أبرزهــا برنامج )اســتجابة(، والذي يهدف إلى 
تنشــيط عمليــة االســتثمار فــي المنشــآت الرياضيــة فــي 
المملكــة بمــا يســهم فــي تعزيــز المــوارد الماليــة للقطــاع 
الرياضــي والشــبابي وإيجــاد مصادر تمويــل جديدة، بما 

يعود بالفائدة على األندية واالتحادات الوطنية.

إلــى نقــل  وبيــن منفــردي أن االقتــراح بقانــون يهــدف 
إلــى  والتطــوع  الهوايــة  إطــار  مــن  الرياضــي  النشــاط 
مــا  وهــو  والخصخصــة،  الكامــل  الرياضــي  االحتــراف 
يساهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع 
إلى تنميتها، وتحســين قدراتها التنافســية في المحافل 

الرياضيــة اإلقليميــة والدولية، كما يعمــل االقتراح على 
مــن  المحترفيــن  للرياضييــن  الالزمــة  الحمايــة  توفيــر 
خــالل تســجيل عقــود االحتــراف الرياضــي واعتمادهــا 
لدى وزارة شــؤون الشــباب والرياضة واللجنة األولمبية 

البحرينية.

جانب من اجتماع لجنة الشباب

القضيبية - مجلس الشورى
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خالد بن حمد 

تقوي ترحب بتشكيل اللجنة العمانية لريشة الطائرة
العربي والــوطــن  السلطنة  فــي  اللعبة  وانتشار  لتعزيز  مهمة  خطوة 

فــي خطــوة مهمــة لتعزيــز وانتشــار لعبــة الريشــة الطائــرة فــي ســلطنة عمــان 
والوطــن العربــي، وألول مرة أصدرت وزارة الشــؤون الرياضية بســلطنة عمان 

قرارا بتشكيل اللجنة العمانية للريشة الطائرة.

وجاء في المادة )1( من القرار أنه تشكل 
اللجنــة العمانيــة للريشــة الطائــرة لمــدة 
سنتين وذلك برئاسة بدرية بنت خلفان 
بــن عيســى الهدابيــة، وعضويــة كل من 
أحمــد بــن حمــاد بــن ســعيد المفرجــي، 
محمد بن حسن بن علي الشبلي، خليفة 
بــن مهنا بن شــامس المجرفي، إســحاق 
بن سعيد بن محمد الحسني أمينا للسر، 
علــى أن تتولــى اللجنــة تنظيــم شــؤون 

لعبة الريشة الطائرة وفقا للضوابط.
ورحبت رئيس االتحاد العربي للريشــة 
إشــهار  بقــرار  تقــوي  سوســن  الطائــرة 
لجنــة الريشــة الطائــرة بســلطنة عمــان 
لما له من انعكاســات إيجابية في نشــر 

الوطــن  فــي  شــعبيتها  وزيــادة  اللعبــة 
وجــه  علــى  عمــان  وســلطنة  العربــي 
التحديــد؛ بوصفهــا واحدة مــن األلعاب 
بشــعبية  تحظــى  والتــي  األولمبيــة، 
واســعة فــي القارة اآلســيوية ومختلف 

أنحاء العالم.
التهانــي  بخالــص  “أتقــدم  وأضافــت 
خلفــان  بنــت  بدريــة  إلــى  والتبريــكات 
ترؤســها  علــى  الهدابيــة  عيســى  بــن 
اللجنــة لتكــون أول رئيــس فــي تاريــخ 
اللعبــة بســلطنة عمــان، كما أهنــئ باقي 
التوفيــق  للجنــة  متمنيــة  األعضــاء، 
والنجــاح والعمــل علــى الرقــي باللعبــة 

وتسيير شؤونها على أكمل وجه..”.

وأكــدت تقــوي حــرص االتحــاد العربــي 
مــع  والتعــاون  التواصــل  جســور  لمــد 
للريشــة  الجديــدة  العمانيــة  اللجنــة 
الطائــرة بمــا يخــدم اللعبــة في ســلطنة 
علــى  تواجدهــا  مــن  ويعــزز  عمــان 

والعربــي،  والقــاري  الدولــي  المســتوى 
مؤكــدا بــأن إشــهار اللجنــة العمانية هو 
مكســب للعبــة علــى المســتوى العربــي، 
ويســاهم فــي زيــادة شــعبيتها ونمائهــا 

على مختلف المستويات.

سوسن تقويبدرية الهدابية

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

تقام صباح 
السبت على 
صالة مدينة 

خليفة الرياضية



تعثــر فريــق النجمــة في منافســات دوري ناصــر بن حمد إثر تعادله مــع الحالة بهدف 
لمثلــه فــي اللقــاء الــذي جمعهمــا أمــس علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة، ضمن 

الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة األولى لكرة القدم.

العظم  كميل  الالعب  النجمة  هدف  وأحــرز 
فيما  األول،  الــشــوط  مــن   32 الدقيقة  فــي 
أحرز هدف الحالة سامويل في الدقيقة 64، 
في  نقطة   21 النجمة  رصيد  أصبح  وبذلك 
 9 رصيده  أصبح  الحالة  أما  الثالث،  المركز 

نقاط بالمركز األخير.

النجمة يتقدم

والنجمة  الحالة  العبي  مــن  سريعة  بــدايــة 
الذين بادروا بشكل مبكر نحو التقدم لألمام 
بغية خطف هدف السبق، األمر الذي أضاف 
الندية واإلثارة في األداء رغم برودة الجو. 
الشوط  فــي  األفــضــل  الــطــرف  كــان  النجمة 
عبر  الهجومية  كــراتــه  صــنــاعــة  فــي  وعــمــد 
أرجــاء  فــي  المتحرك  مــدن  علي  تــحــركــات 
المقدمة  لــالعــبــي  ــكــرة  ال وايــصــال  الملعب 
ايمانويل وعلي منير وعبدهللا سيف الذين 
ــرى في  فــتــرة وأخــ بــيــن  األدوار  يــتــبــادلــون 
التمريرات  عبر  األجنحة  ومــراكــز  الهجوم 
ــا الــحــالــة لــعــب عــلــى الــكــرات  الــقــصــيــرة، أمـ
الطويلة للمهاجمين عبدهللا جناحي وعباس 
ــســاري الــلــذيــن وقــعــا فــي كــمــاشــة الــدفــاع  ال
لالعبي  العددية  الزيادة  في ظل  النجماوي 

األخير.
من  نجماوية  كــرات   3 شهد  األول  الــشــوط 
حقيقية  فرصة  أيــة  للحالة  يكون  أن  دون 
على الــمــرمــى، أولــهــا كــانــت لــالعــب عبدهللا 
سيف الذي خطف الكرة أمام حارس الحالة 
إال  المرمى  باتجاه  الدوسري وسددها  حمد 
أن المدافع سلمان أحمد أبعدها وأنقذ مرماه 
إيمانويل  أقــــدام  مــن  الــثــانــيــة  الــكــرة   .)11(
الذي سدد كرة داخل منطقة الجزاء إال أن 
الدوسري أبعدها ببراعة )26(. الكرة الثالثة 

تمكن فيها “الرهيب” من هز الشباك بأقدام 
المدافع كميل العظم مستغاًل عرضية مثالية 

من كرة ثاتبة نفذها علي مدن )32(.

الحالة يتعادل

بـــدايـــة قــويــة مـــن العــبــي الــحــالــة بغية 
األفضل  الطرف  وكــان  النتيجة،  تعديل 
في جميع الخطوط واألكثر مبادرة في 
الــمــقــدمــة وشـــن الــهــجــمــات عــلــى مرمى 
الــنــجــمــة بــانــطــالقــات عـــبـــاس الـــســـاري 
الذين  علي  ومحمود  جناحي  وعبدهللا 
شــكــلــوا خــطــورة عــلــى مــرمــى الــحــارس 
أحــمــد عــبــدالــرســول، فــي الــمــقــابــل ظهر 
النجمة بصورة غير جيدة ومخالفة عما 

قدمه بالشوط السابق.
وســــط الـــمـــحـــاوالت الـــحـــاالويـــة نجح 
سامويل تعديل النتيجة برأسية جميلة 
داخـــــل الــمــنــطــقــة إثــــر عــرضــيــة زمــيــلــه 
 .)64( راميريز سكنت الشباك النجماوية 
هــدف خصمه  على  ــرد  ال النجمة  حــاول 
وانـــدفـــع بــشــكــل كــبــيــر ولــكــنــه لــم يوفق 
المطلوب،  بالشكل  هجماته  إنــهــاء  فــي 
السريعة  المرتدة  للكرات  عمد  والحالة 
وهو اآلخر لم يحسن استغاللها بالشكل 

المثالي.
سجااًل  بينهما  األخــيــرة  الدقائق  مضت 
النتيجة  تغيير  مــن  يتمكنا  لــم  أنهما  إال 
طاقم  الــلــقــاء  أدار  بــالــتــعــادل.  ليخرجا 
ــشــهــيــد عــبــداألمــيــر  ــدال ــن عــب ــون مــ ــكـ مـ
طالسي  سلمان  وعــاونــه  للساحة  حكًما 
بونفور  ومحمد  الدوسري  وعبدالرحمن 
الحالة  تم طرد العب  فيما  رابًعا،  حكًما 
علي سعد في الوقت بدل الضائغ، والقى 

التحكيم عموًما احتجاًجا الشباب يقسو 
على المالكية 

وفي مباراة احتضنها استاد الشيخ علي 
بن محمد آل خليفة، حقق الشباب فوزا 
أهداف   3 بـ  المالكية  على حساب  ثمينا 

مقابل واحد.
ــقــدم الــمــالــكــيــة بـــهـــدف، إال أن  ورغــــم ت
أهداف،   3 وسجل  عاد  الشباب  ماروني 

ظافرا بالنقاط الثالث للمباراة.

سجل للشباب: برنس )هدفان: 69 و77( 
للمالكية  سجل  فيما   ،)87( مدن  وحسن 

عيسى البري في الدقيقة )35(.
مــحــمــود،  ولــيــد  الــحــكــم  الـــمـــبـــاراة  أدار 
وعاونه صالح جناحي وعبدهللا يعقوب، 

والحكم الرابع سيد عدنان محمد.
ووصل رصيد الشباب إلى 12 نقطة من 
المالكية  رصيد  تجمد  فيما  مــبــاراة،   13

عند 12 نقطة من 13 مباراة أيضا.

النجمة يتعثر بالحالة والشباب يقسو على المالكية
ــدم ــ ــق ــ ال ــرة  ــ ــكـ ــ لـ ــد  ــ ــم ــ ح ــن  ــ ــ ب ــر  ــ ــاصـ ــ نـ دوري  ــن  ــ ــ م  12 الــــجــــولــــة 

الحالة والرفاع يحسمان التأهل لربع النهائي
سلمان ــن  ب خليفة  كـــأس  تمهيدي  ــي  ف والــنــجــمــة  سماهيج  هــزمــا 

حســم فريقــا الحالــة والرفــاع تأهلهمــا إلــى الدور ربــع النهائي لــكأس خليفة بن ســلمان 
لكرة السلة، إثر فوزهما على حساب سماهيج والنجمة، في المباراتين اللتين جمعتهما 
مســاء أمــس )األربعــاء(، علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة، ضمــن منافســات الدور 

التمهيدي من المسابقة.

ربع   الــدور  في  مًعا  الفائزان  سليتقي  وبــذلــك، 
 النهائي   الـــذي   سيقام   يــوم   األحـــد   المقبل 24    
 فــبــرايــر   الـــجـــاري، والــفــائــز منهما ســيــالقــي إمــا 

المنامة أو النويدرات في المربع الذهبي.
وفي المباراة األولى، خرج الحالة بفوز مستحق 

على سماهيج بنتيجة قوامها 97 مقابل 78.
مفاجأة  أي  لمنع  بقوة  المباراة  البرتقالي  وبــدأ 
التفوق في  يحضرها منافسه، إذ استطاع من 

الربع األول بفارق 17 نقطة وبواقع 33/16.
واحتفظ الحالة بالفارق نفسه مع نهاية الشوط 
 ،51/34 بنتيجة  لمصلحته  حسمه  الــذي  األول 
بعد تعادله في الربع الثاني بـ18/18 للفريقين. 

14 نقطة  إلــى  تــأخــره  فـــارق  وقــلــص سماهيج 
يعود  أن  قبل   ،25/22 الثالث  الربع  في  بفوزه 
الحالة ويحسم نتيجة اللقاء وتأهله بفوزه في 

الربع األخير 24/19.
وفي المواجهة الثانية أمس، حقق الرفاع فوزا 
عريضا على حساب النجمة بنتيجة 107 مقابل 

.76
ــرفــاع عــلــى أشــــواط الــمــبــاراة طــوال  وســيــطــر ال
الـــربـــع األول  ــســمــاوي فـــي  ال ــا، إذ فـــاز  وعـــرضـ
بنتيجة 33/15، ثم وسع فارق تقدمه مع نهاية 
الــربــع  فــي  بــفــوزه   68/54 إلـــى  األول  الــشــوط 

الثاني بـ25/15.
مع  التعامل  فــي  صعوبة  الــرفــاع  يــواجــه  ــم  ول
اذ احتفظ باألفضلية  الثاني،  مجريات الشوط 

يفوز  أن  قبل   ،28/24 الثالث  الــربــع  فــي  وفــاز 
النجمة بالربع األخير 22/21.
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حقــق فريــق الديــر فــوًزا ثميًنــا على حســاب االتحــاد بنتيجــة )27/39( 
في المباراة التي جمعتهما أمس في ختام الجولة التاســعة من الدور 

التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد.

وكان الشوط األول قد انتهى لصالح 
األخير  ارتقى  وبذلك   ،)12/21( الدير 
للمركز الرابع برصيد 21 نقطة وجعل 
الــتــأهــل للمربع  حــظــوظــه كــبــيــرة فــي 
الشرسة  المنافسة  ظــل  فــي  الذهبي 
وأم  الشباب  بوجود  المركز  هذا  على 
المنافسة  دائــرة  في  وتوبلي  الحصم 
ــهــذه الــخــســارة  عــلــيــه، أمـــا االتـــحـــاد ب

فأصبح رصيده 15 نقطة.
ــدرب محمد  ــمــ ــ ال تــجــد كــتــيــبــة  ولــــم 
ــر فــي  ــذكـ ــة صـــعـــوبـــة تـ ــ الـــمـــراغـــي أيـ
اجتياز محطة االتحاد في ظل فارق 
اإلمــكــانــات الــبــشــريــة والــخــبــرة التي 
تميل لصالح البرتقالي مقارنة بصغار 
السن في صفوف االتحاد. الدير تمكن 
منذ  فعلية  بصورة  المباراة  إنهاء  من 
شباك  ــرب  ضـ حينما  األول  الــشــوط 

ــداف، وواصـــل  ــ ــفــارق 9 أهـ االتـــحـــاد ب
الثاني  الــشــوط  فــي  أفضليته  الــديــر 

وأنهى اللقاء لصالحه بكل أريحية.
االتفاق  حقق  الثانية،  المباراة  وفــي 
وذلك  المسابقة  في  له  الثاني  الفوز 
عـــلـــى حـــســـاب الـــتـــضـــامـــن بــنــتــيــجــة 
األول  الشوط  انتهى  بعدما   )24/38(
)13/18(. وبذلك أصبح  أيًضا  بتقدمه 
رصيده 13 نقطة والتضامن 11 نقطة.

وبــعــد انــتــهــاء الــجــولــة أصــبــح ترتيب 
نقطة،   25 األهـــلـــي  ــي:  ــاآلتـ كـ الـــفـــرق 
نقطة،   25 بــاربــار  نقطة،   25 النجمة 
نقطة،   20 الشباب  نقطة،   21 الــديــر 
 19 الرصيد  بنفس  توبلي  الحصم  أم 
نقطة، االتحاد 15 نقطة، سماهيج 13 
والتضامن  نقطة،   13 االتفاق  نقطة، 

11 نقطة وأخيًرا البحرين 10 نقاط.

الدير يكسب االتحاد بتمهيدي اليد
علي مجيد

وقــع االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة عقدًا مع المــدرب الصربــي )Vanja Gusa( لقيــادة منتخبنا الوطني الســاوي 
للناشــئين فــي الفتــرة القادمــة والتــي تتضمــن العديــد مــن المشــاركات الخارجيــة، أبرزهــا بطولــة منتخبات آســيا 

للناشئين.

عامًا  ال53  صاحب  الــمــدرب  ويمتلك 
سيرة ذاتية رائعة للغاية، إذ أنه على 

انجازًا صــعــيــد الــمــنــتــخــبــات قد  حقق 
رائـــــــعـــــــًا 

أولــمــبــيــاد  فـــي  األول  بــحــصــدالــمــركــز 
في   2013 عـــام  األوروبــــــي  الــشــبــاب 

هولندا 
عــامــًا،   16 تــحــت  ــــالده  ب منتخب  مــع 
وكذلك حقق وصافة أولمبياد الشباب 

األوروبي في تركيا عام
2011، وبعدها بعام حقق المركز 
ــي بـــطـــولـــة أوروبــــــا  ــث فــ ــالـ ــثـ الـ
المنتخب،  نفس  مــع  بليتوانيا 
وكــذلــك حــقــق الــمــركــز الــثــانــي 
في بطولة أوروبا بأوكرانيا، ثم 
بطولة  في  الثالث  المركز  حقق 
العالم مع منتخب تحت 17 عامًا 
بــدبــي، وهــو كــان قــد بــدأ مــشــواره 

الــتــدريــبــي مــنــذ عـــام 1993 مــع نــادي 
حتى  معه  واستمر  الصربي  بيوفوك 

عام
95، ثــم انــتــقــل مــن عـــام 95 إلـــى 99 
أيضًا، ومن  الصربي  بيوبانكا  لتدريب 

عام
أدا  آفــادا  فريق  قاد   2003 إلى   2000
الثانية  ــدرجــة  ال دوري  فــي  الــصــربــي 
عــاد   2007 إلـــى   2003 ومـــن  هـــنـــاك، 
المركزين  معه  وحــق  بيوفوك  لــنــادي 
المحلي،  الــدوري  في  والثالث  الثاني 
فريق  قــاد   2009 إلــى   2007 مــن  ثــم 
زيليزنيك الصربي وقاد فريق الشباب 
فيه لتحقيق المركز األول على صعيد 

بطولة أوروبا للشباب لمرتين، األولى 
في مدريد بأسبانيا والثانية في برلين 
بألمانيا وكذلك تم تتويج فريقه بلقب 
عام  وفــي  للشباب،  المحلي  الـــدوري 
لــمــدرب  مــســاعــدًا  كـــان   2009-2010
رادنيسكي،  بنادي  الرجال  فئة  فريق 
فريق  قــاد   2012-2013 موسم  وفــي 
الشهير وحقق  الصربي  األحمر  النجم 
إلى   2013 من  ثم  األول،  المركز  معه 

الخليج  مــنــطــقــة  فـــي  تـــواجـــد   2016
مساعدًا لمدرب لنادي كاظمة الكويتي 
فريق  قــاد   2016-2017 موسم  وفــي 
نادي الكويت للرجال وحقق معه لقب 
لصربيا  عاد  وبعدها  والكأس،  الدوري 

مع نادي زالتيبور.

ــع هـــذا  ــي خـــطـــوة الـــتـــعـــاقـــد مــ ــ ــأت ــ وت
الخطوات  ضمن  من  العالمي  المدرب 
ــتــطــويــريــة الـــتـــي يــنــشــدهــا رئــيــس  ال
سمو  السلة  لكرة  البحريني  االتــحــاد 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي 
يحرص دائمًا على توفير أفضل سبل 

التطور والتقدم بالنسبة للمنتخبات
الــوطــنــيــة، إذ مــن شـــأن هـــذا الــمــدرب 
أن  العمرية  الفئات  فــي  المتخصص 
وبالتالي  الالعبين  مستوى  من  يرفع 
علمًا  المنتخب،  على  ذلــك  سينعكس 
ــأن مــهــمــتــه لـــن تــقــتــصــر فــقــط على  ــ ب
تدريب منتخب الناشئين بل سيكون 

متواصالً مع مدربي األندية
للوقوف  للتعرف  تدريباتهم  وسيزور 
التدريبية  بــاألمــور  مايتعلق  كل  على 
من  ــمــدربــون  ال يستفيد  كــي  وكــذلــك 

خبرته الكبيرة.

اتحاد السلة - المركز اإلعامي

الصربي غوسا يقود منتخب الناشئين

الصربي غوسا

ضمن الخطوات 
التطويرية التي 

ينشدها اتحاد 
السلة

من لقاء الشباب والمالكية

من لقاء الحالة والنجمة

فرحة الشبابي حسن مدن بهدفه

محمد الدرازي - |تصوير: رسول الحجيري

علي مجيد وأحمد مهدي
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 أكد سائق فريق بابكو لرياضة السيارات في سباقات السرعة المتميز هاني حسين أن الفريق جاهز لمنافسات الجولة الرابعة لبطولة 
البحرين الوطنية لسباقات السرعة التي تنطلق هذا األسبوع على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق 

األوسط.

 وأوضــح هانــي حســين “حتــى قبــل ختــام 
منافســات هــذه الجولــة أتصــدر حتــى اآلن 
فئــة البرومــود أكبــر وأقــوى فئات ســباقات 
السرعة برصيد 995 نقطة، هدفي مواصلة 
المشــوار والوصــول لتحقيــق اللقــب األول 
باســم الفريــق، وهو ما نســعى إليــه جميعنا 

في الفريق”.
وقال “استعد فريق بابكو لرياضة السيارات 
جيدا لمنافســات الجولة الرابعة والخامسة 
المتتاليــن هذا األســبوع واألســبوع المقبل، 
أعضــاء الفريــق يضاعفــون جهودهم خالل 
هذا األســبوع والذي يليه، الشــكر والتقدير 
إلدارة الفريــق التي تســعى لتهيئة الظروف 
المثالية؛ لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم 

الشركة في أقوى سباقات السيارات”.
وأشــار البطــل البحرينــي هانــي حســين أنه 
8.5 يحتــل  فــي منافســات فئــة االندكــس 
مركــز الوصافــة بفــارق بســيط بينــه وبيــن 
ســيد  الكويتــي  المتســابق  الفئــة  متصــدر 
حســين الحــداد الــذي يمتلــك فــي رصيــده 
1093 نقطــة، بينمــا يمتلــك هانــي حســين 

فــي رصيــده حاليــا 1089 نقطــة، حيــث إن 
الفرصة مازالت ســانحة للبحريني حســين؛ 
الفئــة  هــذه  منافســات  تصــدر  أجــل  مــن 

واالقتراب من لقبها.

   فخور بأن أكون أحد أعضاء 

الفريق وموظفي الشركة

 وحــول وجوده ضمن فريــق بابكو لرياضة 
يفتخــر  أن  هانــي حســين  أكــد  الســيارات، 
ويعتــز بــأن يكــون ضمــن طاقــم أحــد أبــرز 
وأقــوى الفــرق فــي رياضــة الســيارات، كمــا 
أنــه أحــد موظفــي هــذه الشــركة الوطنيــة 
العريقــة التــي تســاهم فــي دعــم مختلــف 
األنشــطة والفعاليــات فــي المملكــة، وهــي 
مــن أوائــل الشــركات التــي تدعــم رياضــة 
الســيارات في البحرين، حيــث كانت تنظم 
ســباقات الســيارات في منطقــة عوالي منذ 
الخمسينات، وليس بغريب على الشركة أن 
تشــكل لهــا فريقا قويا يشــارك فــي مختلف 

الفئات.
واســتمر هاني حسين في حديثه، موضحا 

أن طموحــه بتحقيــق اللقــب األول للشــركة 
ورفع اسمها عاليا؛ تقديرا للثقة التي أوالها 
مســؤولو الشــركة بهم كمتســابقين وفنيين 
وإدارييــن، ورياضــة الســيارات وســباقاتها 
هي من أفضل الرياضات لتسويق منتجات 
جميعنــا  إليــه  نســعى  مــا  وهــذا  الشــركة، 
الشــركة  منتجــات  بتســويق  الفريــق  فــي 
مــن خــالل الوســائل المتاحــة فــي رياضــة 
الســيارات ومــن خــالل مشــاركاتنا، شــركة 
ومنتجاتهــا  عريقــة  شــركة  البحريــن  نفــط 
وذي  العالــم  دول  لمختلــف  تصــدر  باتــت 
جودة عالية، ونحن نعتبر أنفسنا جزءا من 
هــذا الترويج؛ ألنه في المقام األول ترويج 

للمملكة الحبيبة.

هاني حسين في سطور

المتســابق البحرينــي هانــي حســين يعتبــر 

فــي  البحرينييــن  المتســابقين  أبــرز  أحــد 
مــع  بدايتــه  أن  حيــث  الســرعة،  ســباقات 
رياضــة الســيارات وســباقات الــدراغ ريس 
بــدء منــذ العــام 2004 مــع انطالق الشــرارة 
األولــى لســباقات الفورمــوال واحد وانشــاء 
العــام،  ذلــك  فــي  الدوليــة  البحريــن  حلبــة 
وأولى مشاركاته الرسمية كانت في موسم 
2007 والذي اســتمر حتــى العام 2011 في 
نتيجــة  أفضــل  أن  حيــث  الســتريت،  فئــة 
حققهــا كانــت المركــز الثالــث، ومنــذ العــام 
2011 وحتــى موســم 2013 توقف حســين 
عــن المشــاركات والتســباق حيــث أنــه كان 

يقوم بتجهيز سيارة جديدة للمشاركة على 
متنهــا لفئــة الســتريت مــن أجــل المنافســة 
علــى المراكــز األولــى، فــي العــام 2014 عاد 
لفئــة  جديــدة  بســيارة  أخــرى  مــرة  هانــي 
9.5، فــي العــام 2017 تشــكل فريــق بابكــو 
حســين  هانــي  ليكــون  الســيارات  لرياضــة 
أحد متسابقي هذا الفريق الكبير والمتميز، 
حيــث يشــارك هانــي حاليــًا بســيارتين فــي 

فئة البرومود وفئة االندكس 8.5.

مشوار الفريق في بطولة السرعة

المتســابق  تحقيــق  شــهدت  األولــى  الجولــة 
هاني حســين مع فئة البرومــود المركز الثاني 
رغــم أن الســيارة كانــت قيــد التجربــة، وفــي 
فئة االندكس 8.5 حقق حســين المركز الرابع، 
فــي فئة الســوبر ســتريت أبعد خلــل فني في 
الســيارة البطل أحمد البلوشــي من منافســات 
هذه الجولة، وفي فئة الســوبر ســتريت أيضا 
لم يتمكن البلوشي من مواصلة المشوار فيها 
بســبب األعطــال. أمــا فئــة 4 و 6 ســلندر، فلــم 
تقام منافسات هذه الفئة لعدم استكمال عدد 

المشاركين فيها.
 الجولة الثانية عاد البطل هاني حســين بقوة 
وبعــد تجهيــز وتهيئــة الســيارة بأفضل صورة 
تمكــن مــن تحطيــم رقمــه الشــخصي وحلــق 

بالمركز األول في فئة البرومود، في االندكس 
8.5 جــاء رابعــا، وفــي فئــة 4 و 6 ســلندرات 
ألغيت منافســات هذه الفئــة في هذه الجولة، 
إال أن المتســابق محمــد الجالهمــة بالســيارة 
الســوبر  فئــة  وهــي  أكبــر،  فئــة  فــي  نفســها 
ســتريت، وتمكــن من تحقيــق المركــز الثالث. 
أمــا فئــة الســوبر ســتريت، فلــم تجهــز ســيارة 

البلوشي للمشاركة في منافسات هذه الفئة.
وفــي منافســات الجولة الثالثــة واصل البطل 
القويــة  ومنافســته  ســيطرته  حســين  هانــي 
وحلــق مرة أخــرى بالمركــز األول ليقترب من 
لقب بطل الموســم، واســتمر في مشــواره في 
االندكــس 8.5 وحقــق المركــز األول أيضا. أما 
فــي فئة 4 و 6 ســلندرات تمكن الجالهمة من 
تحقيق المركز الثاني في هذه الفئة، وجاءت 
المفاجــأة مــن متســابق الفريــق، وتمكــن بطل 
ســلمان  واألوتوكــروس  ســلمان  الدريفــت 
محمــود مــن تحقيــق المركــز الثالــث. أمــا في 
فئــة الســوبر ســتريت، فقــد واجــه البلوشــي 
أعطــال  بســبب  المشــاركة  فــي  صعوبــات 

السيارة.
ومــع انطالق الجولــة الرابعة يوم أمس األول 
حلبــة  فــي  المبكــر  تواجــده  الفريــق  اســتغل 
البحرين وخوض تجربة واحدة مع البرومود؛ 

من أجل التأكد من جاهزيتها.

اللجنة اإلعالمية

حسين: نفتخر برفع اسم “بابكو” وترويج منتجاتها

من مشاركة فريق بابكو لرياضة السيارات

من مشاركة فريق بابكو لرياضة السيارات

المتسابق هاني متصدر فئة البرومود من مشاركة فريق بابكو لرياضة السيارات

“بابكو” لرياضة 
السيارات ينطلق 

على مضمار السرعة 
وعيناه على اللقب

الــدولــيــة بالحلبة  ــفــائــزيــن  ال وتــتــويــج  ــاق  ــســب ال ــدا  ــ وغ الــتــأهــيــل  ــرات  ــت ف ــوم  ــي ال

هاني حسين

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

جددت الجمعية الكندية للمدربين اعتمادها مدير األكاديمية األولمبية باللجنة األولمبية البحرينية نبيل طه؛ ليكون مديرا لبرنامج 
المستوى الرابع للمدربين الذي تنظمه األكاديمية األولمبية؛ باعتباره أرفع مستوى بالبرنامج الوطني للمدربين.

العــام  األميــن  اســتقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
للبروفيســور  عســكر  صــادق  عبدالرحمــن 
المديــر  بحضــور  بالــي  اســتيفان  الكنــدي 
التنفيــذي للشــؤون الرياضيــة عبدالجليــل 
أسد ومدير األكاديمية األولمبية نبيل طه 
والتطويــر  للتدريــب  التنفيــذي  والمنســق 

محمود يتيم.
وأثناء االستقبال، رحب عسكر بالمحاضر 
اســتيفان بالــي، مشــيدا بالجهــود الكبيــرة 
األكاديميــة  مــع  بالتعــاون  يبذلهــا  التــي 
أعــداد  وتخريــج  تأهيــل  فــي  األولمبيــة 
كبيــرة من المدربيــن الوطنيين، منوها بما 
حققــه البرنامــج مــن أداء رائــع أســهم في 
تخريــج كوكبــة مــن المدربيــن المحلييــن 

بمختلف مستوياته.
وخالل اللقاء قام المحاضر استيفان بالي 

بتســليم مديــر األكاديميــة األولمبيــة نبيل 
طــه االعتمــاد الرســمي والتكليــف الصــادر 
من الجمعية الكندية للمدربين؛ ليقوم طه 
بالمهام اإلدارية الخاصة لإلشراف الكامل 
علــى البرنامــج الوطنــي بمســتواه الرابــع 

وبصورة كاملة؛ استمرارا لما كان يقوم به 
مســبقا؛ ليتــم التجديــد لــه مرة أخــرى بعد 
مســيرة حافلــة بالنجاحــات التــي حققهــا 
علــى  المباشــر  اإلشــراف  مــن خــالل  طــه 

البرنامج.

جانب من االستقبال

“بالي” يشيد بجهود األولمبية لدعم الكوادر الفنية واإلدارية
طه مديرا في برنامج المدربين الوطنيين

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تمّكــن شــارل لكليــر ســائق فريــق فيــراري إلــى صدارة اليــوم الثاني مــن التجارب الشــتوية األولى للفورمــوال 1على حلبة برشــلونة 
اإلسبانية ضمن تحضيرات الفرق لموسم 2019، حيث سجل لكلير زمنًا قدره دقيقة واحدة و18.247 ثانية خالل الفترة الصباحية 

ليستمر بالتالي في الصدارة حتى نهاية اليوم، كما كان السائق األكثر دورانًا حول الحلبة عبر قيامه بـ 157 لفة.

وجــاء ســائق ماكالرين النــدو نوريس في 
المركــز الثانــي متخلفــًا عــن لكليــر بفــارق 
0.3 ثانية بعد تحســينه ألزمنته في وقٍت 
متأخر من الحصة. وحّل كيفن ماغنوســن 
فــي المركــز الثالــث لصالــح فريقــه هــاس، 
لكن يومه انتهى باكرًا بســبب مشــكلة في 
مقعــد ســيارته. وتولــى بيتــرو فيتيبالــدي 
قيادة سيارة هاس فيما تبقى من الوقت، 
فــي  يشــارك  أن  المخّطــط  مــن  كان  إذ 
والرابــع،  الثالــث  اليوميــن  فــي  التجــارب 

ونجح في إكمال عدد قليل من اللفات. 
وتعافى ألكسندر ألبون سائق تورو روسو 
مــن االنــزالق الــذي تعــرض لــه فــي وقــٍت 
مبكــر مــن الحصة لينهي اليــوم في المركز 
روميــو  ألفــا  ســائق  علــى  متقدمــًا  الرابــع 

أنطونيو جيوفينازي.
 وتقاسم ثنائي مرسيدس لويس هاملتون 
وفالتيــري بوتــاس قيــادة الســيارة لليــوم 
الفنلنــدي  حــّل  إذ  التوالــي،  علــى  الثانــي 

أكمــل  حيــن  فــي  الســادس  المركــز  فــي 
هاملتون ترتيب العشرة األوائل. وحققت 
مرســيدس أكبــر قــدر مــن اللفــات بفضــل 

مجهودات كال سائقيها.

أقيمــت علــى حلبــة برشــلونة ضمــن تحضيــرات الفرق
لكلير يتصدر التجارب الشتوية للفورموال 1
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إعداد: طارق البحار

دخلت هازال كايا القفص الذهبي في 6 فبراير العام 2019، وما زال حفل زفافها 
يشعل مواقع التواصل اإلجتماعي، إذ تزوجت من المخرج والممثل التركي علي 
أطــاي، الــذي يكبرهــا في العمــر بحوالي 14 عاًمــا، بعد قصة حــب طويلة وقوية 

دامت أكثر من 5 أعوام.

زفافهــا  حفــل  فــي  كايــا  هــازال  وظهــرت 
بإطاللــة كالســيكية متألقــة وأنيقــة، حيــث 
قام بتصميم فســتان الزفاف مصمم األزياء 
والــذي  ماســور،  أوزغــور  الشــهير  التركــي 
صــرح لوســائل إعــالم تركية أنه قــد وعدها 
منــذ أن كانــت فــي ســن 17 عاًمــا بتصميــم 

فستان زفافها.
نظمــت هــازال كايــا حفــل زفافهــا بنفســها، 
النشــغال زوجهــا بالعمــل خــارج اســطنبول 
المقربــات،  وصديقاتهــا  والدتهــا  بمســاعدة 
وكشــفت تقاريــر تركيــة جديــدة عــن تكلفة 
فنــدق  فــي  أقيــم  الــذي  الزفــاف،  حفــل 
فيرمونــت كــوازار اســطنبول، التــي وصلت 
إلى 600 ألف ليرة تركية، أي ما يقارب 113 

ألف دوالر.
وقــد حضــر الحفــل عــدد كبيــر مــن نجــوم 
تركيــا ومــن أبرزهم أبطال مسلســل العشــق 
الممنــوع، كيفانــش تاتيلتوغ الشــهير بمهند 
وزوجتــه مصممــة األزيــاء التركيــة باشــاك 
ديــزر، والفنــان سيلتشــوك يونتيــم الشــهير 
بعدنــان بيك الــذي أدى دور والدها، وزيرين 
تكينــدور الشــهيرة بالمدموزيــل، ونور فتاح 
مــراد  والفنــان  ببيســان،  الشــهيرة  أوغلــو 
المغــرب  جمــال  ملكــة  وزوجتــه  يلدريــم 
إيمــان البانــي، والفنان بــوراك دينيز وهاندة 

يلمــاز وأليــف ديلكاتــش ونــور فتــاح أوغلــو 
دوفنجــي،  وجيــداء  يونتــام  وســلجوق 
وســونجول أودن الشــهيرة بنــور، وغيرهــم 
من النجوم األتراك وغابت بيرين ســات عن 

حفل الزفاف.
وقــد تلقــت هــازال كايــا فــي حفــل زفافهــا 
العديــد من الهدايا، أبرزها هدية الفنانة نور 
فتــاح أوغلــو حيث قامــت بالتبــرع لجمعية 
االطفال المصابين بالشلل الدماغي بداًل من 
إعطائهــا حلوى الزفاف، وهــو الموقف الذي 
أثنــى عليــه متابعينهــا عبر مواقــع التواصل 

االجتماعي.
 انطلقــت هــازال كايــا في مسلســل “العشــق 
فــي  بفريحــة  أيًضــا  واشــتهرت  الممنــوع” 
مسلســل “أســميتها فريحة”، اســتطاعت أن 
تخطــف القلــوب بمالمحهــا البريئــة وأيًضــا 
عانــت  أنهــا  مــن  بالرغــم  الكبيــرة  موهبتهــا 
فــي البدايــة، كي تحصل علــى الفرصة نحو 
الشهرة، حتى أصبحت واحدة من النجمات 

األعلى أجًرا في تركيا.
ولــدت ليلــى هــازال كايــا فــي أكتوبــر عــام 
تركيــا  جنــوب  عنتــاب  مدينــة  فــي   ،1990
باشــا  عثمــان  غــازي  بمدرســة  والتحقــت 
االبتدائية، ودرســت في المدرسة اإليطالية 
فــي اســطنبول، وتخرجــت في عــام 2010، 

ثــم التحقــت بجامعة اســطنبول الســتكمال 
كايــا  هــازال  بــدأت  وقــد  العالــي.  تعليمهــا 
ســن  وفــي  الصغــر  منــذ  الفنيــة  مســيرتها 
كل  معرفــة  علــى  حرصــت  حيــث  مبكــرة، 
أنــواع الفنون في البداية مثل رقص الباليه 
والتانغــو والعــزف على الكمــان وكرة القدم، 
وتعلمــت أيًضــا اللغة اإليطاليــة واإلنكليزية 

كما تتعلم األلمانية.
 بــدأت هــازال كايــا مشــوارها الفنــي وهــي 

ثانويــة  أدواًرا  وقدمــت  صغيــرة  تــزال  ال 
مثــل شــخصية بيريــن في مسلســل “ســيال” 
وذلــك فــي عــام 2006، وشــخصية بينجــو 
في مسلســل “ســر الحجــاب”، وقدمت أيًضا 
فــي العــام نفســه “الســاحرات الصغيــرات”، 
إال أن البدايــة الحقيقيــة كانــت مــن خــالل 
مسلســل “الحلم الضائع” والــذي قدمته عام 
2007 وجســدت فيه شــخصية أســما، وفي 
عــام 2008 كانــت النقلة من خالل مسلســل 
“العشــق الممنوع” والذي نال شــهرة واســعة 
ليــس فقط فــي تركيا لكــن أيًضا فــي العالم 
العربــي وعرفــت بعدهــا باســم نهــال، وهــي 
الشــخصية التي لعبتها وشــاركها في العمل 
النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير في 
العالــم العربــي بإســم مهند، والنجمــة بيرين 
ويعــد  ســمر.  أو  بفاطمــة  المعروفــة  ســات 
لهــازال  2011 عــام االنتعاشــة الفنيــة  عــام 
كايــا حيث عــرض لها أول أفالمها بالســينما 
التركيــة “شــيلك أيدميــر”، وفي العام نفســه 
درســت فــن الدرامــا بأكاديميــة آيــال ألجــان 
ثــم انضمــت إلى ورشــة عمــل تقنيــات الفن 
الحديثــة، باإلضافــة إلــى خضوعها لدروس 
مسلســل  فــي  شــاركت  كمــا  التمثيــل،  فــي 

“شرطة أنقرة” وقدمت شخصية بيرنا.

انطلقت في مسلســل “العشــق الممنوع” واشــتهرت بفريحة

زفاف هازال كايا الكالسيكي

ولــدت جنيفــر لورنــس فــي 15 أغســطس 1990، وظهــرت موهبتهــا منــذ 
الصغر، حيث كانت تشارك في المسرحيات التي كانت تقام بالكنيسة.

وفي ســن الـــ 14 قررت دخــول عالم 
التمثيــل  فبــدأت  بــه،  والعمــل  الفــن 
بعــدة أدوار صغيــرة فــي أكثــر مــن 
األبــرز كان  الــدور  لكــن  عمــل فنــي، 
 The Burning“ فــي الفيلم الدرامــي
Plain” العام 2008، والذي نالت عنه 
أيضــا جائزة مارســيلو ماســتروياني 
ألفضــل ممثلــة ناشــئة مــن مهرجــان 

فينيسيا السينمائي.

وتوالت أعمالها بعد ذلك  «
وأصبحت إحدى نجمات 

هوليوود، وفي 2010 كانت 
أول بطولة لها من خالل 

 Winter’s“ الفيلم الدرامي
Bone”، واشتركت في بطولة 

سلسلتي أفالم ضخمة اإلنتاج 
واإليرادات، وحققت نجاحا 
ساحقا، األولى إعادة إحياء 

.”X-Men“ لسلسلة
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علــى  بحســابها  جديدتيــن  صورتيــن  ســويفت  تايلــور  األميركيــة  المغنيــة  نشــرت 
.)Cats( إنستغرام” من كواليس تصوير فيلمها الجديد“

مخــرج  هوبــر،  تــوم  إخــراج  مــن  العمــل 
 Les”و  ”The King’s Speech“ فيلَمــي 
لجائــزة  ترشــح  وكالهمــا   ،”Miserables
فــي  ويشــارك  فيلــم،  أفضــل  أوســكار 
بطولتــه بجانب ســويفت، جــودي دينش 
وجينفر هدســون وإدريــس إلبا وجيمس 

جوردان.

ُيذكــر أن مســرحية “Cats” تتحــدث عــن 
 ،”Jellicles“ فصيلــة مــن القطــط تدعــى
وفــي كل عــام تلتقــي مــرة، ليتــم اختيار 
أفضــل قــط ليعود إلى الحيــاة من جديد، 
من خالل االســتعراض أمــام القط األكبر، 
وتعتبــر رابع أطول مســرحية فــي تاريخ 

“Broadway” من حيث فترة عرضها.

قــال الممثــل األميركي جورج كلوني، إنه ســيعود إلــى التلفزيون بعد غياب 20 
عامًا ليقدم مسلســالً مقتبســًا من رواية “Catch-22” الكالسيكية وسيطلق عبر 
خدمــة “هولــو” للبث علــى اإلنترنت، تدور أحداثه أثناء الحــرب العالمية الثانية 

ويناقش فكرة “جنون” الحرب.

بشــأن  للصحافييــن  حديــث  وفــي 
المسلســل، قــال كلونــي، إنــه قــاوم في 
عمــل  فــي  المشــاركة  فكــرة  البدايــة 
هيلــر  جوزيــف  روايــة  عــن  مقتبــس 
1961، وتــدور الروايــة  الصــادرة عــام 
حول أحد أفراد سرب مقاتالت يدخل 

في نزاع مع قادته األعلى رتبة.
وكلونــي هــو المنتــج المنفــذ للمسلســل 
خــالل  وقــال  منــه،  حلقتيــن  وأخــرج 
حــدث أقامتــه رابطــة نقــاد التلفزيون، 
“إنها رواية محببة. لم أكن أريد خوض 

ذلك”.

تبــدو لوبيتــا نيونغــو مرعوبة حيث تخلع قناع من علي وجهها في بوســتر جديد 
لفيلــم المخــرج جوردان بيل “Us”. الصورة المخيفة تظهر الممثلة لوبيتا نيونغو 
وهي تشعر بالرعب وتبكي عندما تخلع قناًعا يشبه وجهها تماًما، وتحت العنوان 

جملة تقول: “شاهد نفسك”.

تفاعــل الكثير مــن المعجبين مع ملصق 
المعجبيــن  أحــد  قــام  حيــث  الفيلــم، 
أفضــل  أداء  لوبيتــا  تقــدم   “ بالتغريــد: 
في هذا البوستر”، وكتب آخر بوضوح: 

“هذا الفيلم سيصيبني بالجنون”.

في غضون ذلك، وبعد شهر واحد فقط 
 ،Us فيلــم  لتريلــر  األول  العــرض  مــن 
 Universal Pictures شــركة  أصــدرت 
ثانــي تريليــر للفيلــم الــذي يشــارك فــي 

بطولته أيضا سوبر بول.

”Cats“ تايلور سويفت في

عودة جورج كلوني

رعب لوبيتا نيونغو

أقامت شــركة “Netflix”، بالتعاون مع “New Line Cinema”، مؤتمرا صحافيا ألحدث إنتاجاتهما الســينمائية 
هــذا العــام، وهــو فيلــم الكوميديا والرومانســية “Isn’t It Romantic”، في مدينة لــوس أنجلس األميركية، 

بحضور فريق العمل.

ونشــرت النجمــة بريانــكا تشــوبرا صــورا مــن المؤتمــر 
الصحافــي عبــر حســابها بـــ “إنســتغرام” وعلقــت “يــوم 
المؤتمــر الصحافــي للفيلم، وكنا ســعداء جدا، ونفتقدك 
يــا ليــام هيمســورث”، وهــو أحــد أبطــال الفيلــم الــذي 
بالصــورة  معهــا  وظهــرت  الحضــور،  مــن  يتمكــن  لــم 
بطلــة الفيلــم ريبيــل ويلســون. وتــدور أحــداث الفيلــم 
فــي إطــار مــن الرومانســية والكوميديــة حــول امــرأة 
شــابة تخضــع لســحر مــا لتكتشــف تورطهــا فــي عالقــة 
كوميديــة رومانســية. وتحــرص بريانكا علــى التواصل 
مــع جمهورها بنشــر صــور وفيديوهات خاصــة بحياتها 
الشــخصية والعمليــة عبــر حســاباتها المختلفــة، والتــي 
النجمــة  مــن متابعيهــا، وكانــت  تلقــى إعجــاب اآلالف 
العالميــة احتفــت قبل فتــرة بزواجها مــن المطرب نيك 

جوناس.
مــن جهــة أخــرى، عبــرت النجمــة العالميــة عــن ســعادتها 
بتعاونهــا مــع منظمة األمــم المتحدة “اليونيســيف” للعام 

عــن  بريانــكا  وتحدثــت  التوالــي،  علــى  الـــ12 
تغيرها خالل فترة عملها مع المنظمة العالمية 
للمنظمــة  الحســنة  النوايــا  ســفيرة  وكونهــا 
الشــخصية  حياتهــا  علــى  تأثيرهــا  ومــدى 
والعمليــة. وقالــت بريانــكا، فــي تصريحهــا: 
“الرحــالت الميدانية هــي األكثر خصوصية 
عــدد  بمقابلــة  أقــوم  ألننــي  لــي،  بالنســبة 
مــن األطفــال المذهليــن والذيــن يريــدون 

الحياة، وهذا مثل لي العديد من اللحظات 
اإلنســانية التــي ليــس لهــا مثيــل، وقدرتــي 

على محاولة مساعدتهم، وأن أكون 
صارخة بحقوقهم ورفاهيتهم 
حــول العالم، وهذا غيرني إلى 
األبــد، أن أكون قادرة على أن 
أذهب إلى أماكن وأستمع إلى 
أطفال دون حقوق أو رعاية”.

كوميــدي رومانســي بمشــاركة ليــام هيمســورث

”Isn’t It Romantic“ بريانكا تشوبرا في

فوجــئ متابعــو أفــالم األبطــال الخارقيــن بخبــر متــداول خــالل األيــام 
الماضيــة، عــن عدم اســتكمال النجــم األميركي بن أفليك بطولة سلســلة 

أفالم “The Batman”، التي كان مرشحا لها.
وعلــى الرغــم من عدم إعالن األمر بشــكل رســمي، فــإن الجمهور بدأ في 
ترشــيح عــدد مــن الممثلين المحتملين لتجســيد “Batman” على شاشــة 
الســينما، وهــو الفيلــم المقــرر عرضــه تجاريــا فــي 2021. ومــن الممثلين 
الذيــن تخيلهــم الجمهــور فــي زي “باتمــان” األميركي روبرت باتينســون، 
وجيــك   ،2008 عــام   ”Twilight“ والمغامــرات  الفانتازيــا  سلســلة  بطــل 
 Spider-Man:“ بأحــداث فيلــم ”Villain“ جيلينهــال الــذي سيجســد دور

Far From Home”، واألميركي جون هام الذي شارك بن أفليك من قبل 
بطولة فيلمه “The Town” عام 2010.

وفضــل عــدد مــن الجمهــور أن تكون شــخصية “باتمــان” الجديد ســمراء 
البشــرة، علــى أن يكــون الممثــل المرشــح ألداء الشــخصية هــو النجــم 
األميركــي الشــاب مايــكل بــي جــوردن، الــذي شــارك مؤخــرا فــي فيلــم 
األبطال الخارقين “Black Panther”. وتضمنت قائمة األسماء المرشحة 
مــن قبــل الجمهور أيضا من أصحاب البنية القوية ارمي هامر، دومينيك 
كوبــر، وفــي انتظــار إعــالن البطــل النهائي خــالل الفترة المقبلــة من قبل 

مخرج الفيلم مات ريفز، الذي يواصل اختيار فريق عمل الفيلم.

الجمهور يرشح عدد من الممثلين المحتملين للشخصية

من سيجسد Batman في 2020؟
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باستطاعتك مناقشة االمور الصعبة.

تحصل على فرصة جيدة لتفسير مشاعرك.

احم وضعك الصحي من التقلبات واالنفعاالت.

تجنب التسرع في القاء اللوم على اآلخرين.

ادعوك لالبكار الى نشاطاتك وعدم التلكؤ.

حضر جيدًا الى عملك وال ترتجل.

تلقى جوابًا تنتظره وتفرح لخبر ما.

تهتم بتوظيف اعمالك هذه االيام.

عليك بمشروب دافئ ألعراض البرد.

ال تذهب وحيدا دون االستشارة والرأي.

ابتكر شيئا جديدا في عملك ومحيطك.

مشروع كبير في طريقه اليك هذه االيام.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

21 فبراير

1965
اغتيال مالكوم إكس 

أو الحاج مالك شباز 
رئيس اتحاد 

األفارقة 
األميركان 

والمتحدث 
الرسمي 

لحركة أمة اإلسالم 
أثناء وجوده في قاعة 
المؤتمرات في مدينة نيويورك.

أعلنت “نتفلكس”، أنها 
اشترت حقوق عرض 

فيلم النجم زاك إيفرون 
المقبل، الذي يحمل اسم 

 Extremely Wicked،“
 Shockingly Evil and

Vile”. وهو فيلم غموض 
وجريمة وعنف.

tariq.albahar
@albiladpress.com

شــقق بفيســبوك ووجبــات وخصومــات ومســاكن مجانيــة

مزايا الموظفين بشركات التكنولوجيا

فــي الوقــت الذي يعانى فيه الكثير من العاملين في مجال التكنولوجيا من ضغوطات 
واحتياجــات  الســوق  ومتطلبــات  بالمنافســة  تتعلــق  ومتنوعــة  مختلفــة  وتحديــات 
الجمهــور، نجــد أنهــم في نفس الوقــت يمتلكون بعض المميزات التــي قد ال تتوفر لدى 
غيرهــم مــن الموظفيــن في القطاعــات األخرى، حيث نرى الكثير من الشــركات خاصة 
التكنولوجيــا تقــدم العديد من المزايا واالمتيــازات للحفاظ على رضا موظفيها، إذ إن 
هــذه االمتيــازات هي واحدة من األســباب التي تجعلها غالبــًا ما تكون األكثر طلًبا بين 

الباحثين عن عمل، خاصة وأن غالبيتها يعتمد على قطاع الترفيه، وهذه ابرزها:

غوغل: وجبات مجانية

تمتلــك غوغــل واحد مــن أروع المقرات 
علــى  التكنولوجيــا، وعــالوة  عالــم  فــي 
ذلك، تقدم الشــركة وجبات مجانية لكل 
موظفــي مــن موظفيهــا كل يــوم، وهــو 
األمــر الذي يلقــى استحســان الكثير من 

الموظفين.

شركة أبل: خصومات ومزايا لألسرة

تتيــح أبــل لجميــع موظفيهــا الحصــول 
علــى أجهــزة الشــركة المختلفــة بأســعار 
مخفضــة، لكن في نفــس الوقت تختلف 
الدرجــة  حيــث  مــن  الخصومــات  هــذه 

الوظيفية، ومدة العمل في الشركة.

فيسبوك: مساكن مجانية للمتدربين

االجتماعــي  التواصــل  عمــالق  تتيــح 
فرصــة  لديهــا  للمتدربيــن  “فيســبوك” 
الحصــول علــى ســكن مجانــي، وعــالوة 
علــى ذلــك فــإن فيســبوك يمتلــك ايضــا 
لجميــع  األبــوة”  األمومــة/   “مخصصــات 
موظفــي الشــركة والتــي تتضمــن 4000 

دوالر “كأموال نقدية لألطفال”.

تويتر: دروس كوميدية وتعليم اليوجا:

االجتماعــي  التواصــل  شــبكة  تتيــح 
فرصــة  لموظفيهــا  تويتــر  المصغــرة 
االشتراك في فصول لتحسين مهاراتهم 
الكوميديــة، كذلــك هنــاك أيضــا دروس 
الوخــز باإلبــر، واليوجــا وغيرهــا  لتعلــم 
من الرياضات االخرى المتعلقة بالصفاء 

الذهني.

شركة Airbnb: راتب 2000 دوالر للسفر

 Airbnb ولكــن  مفاجــأة،  األمــر  يعــد  ال 
تمنح موظفيها راتبًا سنويًا بقيمة 2000 
عقــار  فــي  يقيمــون  أنهــم  طالمــا  دوالر 

Airbnb في أي مكان في العالم.

شركة إنتل: تخفيضات على البرامج

العديــد  تقــدم   Intel أن  المعــروف  مــن 
لموظفيهــا،  واالمتيــازات  المزايــا  مــن 
مــن ضمنهــا مســاعدة الموظفيــن الذيــن 
دراســتهم  اســتكمال  فــي  يرغبــون 
بمصاريــف  التكفــل  خــالل  مــن  وذلــك 
برامــج  هنــاك  كذلــك  الدراســة،  هــذه 
خاصة لشــراء منتجات الشــركة بأســعار 
صحــي  تأميــن  إلــى  إضافــة  مخفضــة، 

شامل.

مايكروسوفت: العمل داخل 

غابة من األشجار

مســاعدة  علــى  منهــا  محاولــة  فــى 
موظفيها على اكتساب اإلبداع والتركيز 

والســعادة، قامــت مايكروســوفت ببناء 
مساحات عمل داخل غابة من األشجار، 
والتــي  ذكيــة،  مدمجــة  تقنيــات  مــع 
لالجتماعــات  أماكــن  بمثابــة  ســتكون 

وبيئة عمل أكثر اعتيادية.

لينكد إن: دروس إلدارة األموال 

وأنشطة رياضية

تتــح منصــة األعمــال LinkedIn لجميــع 
إدارة  كيفيــة  حــول  دروس  موظفيهــا 
أموالهم وشــؤونهم المالية، كما أن لديها 
مكافئــة تصــل إلــى 2000 دوالر والتــي 
يمكــن للموظفيــن انفاقهــا علــى اللياقــة 

البدنية واليوغا وحتى رعاية األطفال.

شركة Salesforce: منح لتعليم الموظفين

يقــع  التــي  التكنولوجيــا  شــركة  تقــدم 

مقرها في الواليــات المتحدة لموظفيها 
الشــباب الذيــن لديهــم قــروض طالبيــة 
خيــار إعادة تمويلهم ومســاعدتهم على 

تسديده.

شركة SAP: سيارات كهربائية للموظفين

تقدم SAP لموظفيها ســيارات كهربائية 
المــوارد  توفيــر  مــن  يتمكنــوا  حتــى 
مواطنيــن  يكونــوا  وأن  الطبيعيــة 
وبالطبــع،  البيئــة،  علــى  محافظيــن 
للموظفيــن علــى جميــع  هــذا ال يعطــى 

المستويات.

شركة تسال: سيارات مجانية في 

عطلة نهاية األسبوع

تتيــح شــركة تســال المصمعة للســيارات 
الذكيــة الكهربائيــة، الفرصــة لموظفيهــا 
باالحتفاظ بالسيارات في عطالت نهاية 

األسبوع. 

أدوبى: دفع مصاريف األطفال

حصــل الموظفــون فــي Adobe علــى ما 
يصل إلى 1200 دوالر ســنوًيا لمســاعدة 
نفقــات رعايــة األطفــال لألطفــال حتــى 

سن 13 عاًما.

داخل غوغل

الحياة مختلفة داخل فيسبوك داخل ميكروسفت

مركز تويتر العالمي

غيثــة  المغربيــة  الفنانــة  كشــفت 
الحمامصي “الرا كروفت العرب” عن 
مشــاركتها ببطولة الفيلم السينمائي 
إنتــاج  مــن  مراكــش  فــي  أخناتــون 
شــركة “فورســت بولي بروداكشــن”، 
بجانب مجموعة من الممثلين الكبار 
مــن مصــر والمغــرب كالفنــان طلعت 
زكريــاء والفنانة انتصــار ومجموعة 

من المطربين والنجوم المغاربة.
وتــدور أحــداث الفيلم، الــذي ينتمي 
إلى صنــف المغامرات التــي تتخللها 
مشاهد كوميدية طريفة، حول قطع 
أثريــة عبــارة عــن خرائــط فرعونيــة 
يتــم تهريبهــا مــن مصر إلــى المغرب 
مــن طــرف مافيــا دوليــة متخصصة 

مستغلة في عملية التهريب.

جديد الرا كروفت العرب

1972
الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون يزور جمهورية الصين الشعبية.

 1973
 مقاتالت إسرائيلية تسقط طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية.

 1991
 الجيش العراقي يفجر عدد من أبار النفط في الكويت إبان حرب الخليج الثانية.

2012
 اليمنيون يتوجهون لصناديق االقتراع النتخاب عبد ربه منصور هادي رئيًسا.

 2014
 البرلمان األوكراني يوافق بالتصويت على إطالق سراح رئيسة الوزراء السابقة.

26

أصيــب الفنان أحمد عز ببعض الكدمــات والجروح أثناء تصوير 
مشاهد األكشن في فيلم “الممر”، وكان قد تردد أن أحمد عز 
رفض االســتعانة بدوبلير وأصر على أداء المشــاهد بنفسه، 

رغم تحذيرات المخرج شريف عرفة.
من ناحية أخرى، نفي أحمد عز بشــدة ما يــردده البعض عن 

وجود خالفات ومشــكالت بينــه وبين الفنان إيــاد نصار داخل 
كواليس فيلم “الممر”، مؤكداً أن شــيئًا من هذا لم يحدث اطالقًا، 

وال توجد مشكالت بينهما نهائيًا.

ينتظــر الفنــان الكوميــدي خالــد العجيرب عرض مشــروعه 
الســينمائي الجديــد “اطلــع من مزاجــي”، الذي يتقاســم 
بطولتــه مــع رفيــق دربــه الفنــان أحمــد العونــان، حيث 
شــكال ثنائيا ناجحا على مدار ســنوات، ســواء في الدراما أو 
المسرح وأخيرا السينما. والفيلم الجديد من تأليف وإخراج 

عبدالله الســلمان، ويشارك في بطولته، إلى جانب العجيرب 
والعونان، كل من نايف البشايرة وبوفوزي مع عبدالله السلمان، 

ويتوقع عرضه خالل الفترة المقبلة في دور السينما المحلية والخليجية.

يواصــل النجــم محمد إمام تصوير مشــاهده في مسلســل 
»هوجــان«، الذي ينافس به في موســم رمضــان المقبل، 
ويظهر بشــخصية جديدة ومختلفــة تماما عما قدمه من 

قبل.
ويجســد إمام شــخصية بطل خارق وغير عــادي من ذوي 

القدرات الخارقة، فيظهر في الحلقات تارة يســحب سيارات 
بيده دون أن يساعده أي شخص، وتارة يثني العمالت المعدنية 

بأصابعه وفمه، كما يبرع في أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه »هوجان«.

مسلسل هوجاناطلع من مزاجيإصابة عز
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دراما الحب والغربة في “كوما” على قناة أبوظبي

كشفت ممثلة برامج الواقع “كيم كاردشيان” عن نصيحتها الذهبية  «
لمتابعيها من أجل التقليل من الخطوط الدقيقة في الوجه وعالمات 

التقدم في السن، وهي “عدم االبتسام”، وذلك بحسب ما أفادت مجلة 
“بيبول”. وأوضحت أنها عرفت ذلك عن طريق التجربة عندما أصيبت 

بالتورم من مقدمات مرض “االرتجاع pre-eclampsia” أثناء الحمل.

الدرامــا  عــرض  لإلعــام،  ألبوظبــي  التابعــة  أبوظبــي  تلفزيــون  قنــوات  شــبكة  بــدأت 
االجتماعية الرومانســية الســورية “كوما” على قناة “ أبوظبي”، وذلك في تمام الســاعة 
الحاديــة عشــرة مســاًء بتوقيــت دولة اإلمــارات )العاشــرة بتوقيت البحريــن( من األحد 

الى األربعاء. 

الــدورة  ضمــن  المسلســل  عــرض  ويأتــي 
البرامجيــة الجديــدة التــي انطلقــت مؤخًرا 
تلفزيــون  شــبكة  قنــوات  مختلــف  عبــر 
األعمــال  مــن  مجموعــة  وتضــم  أبوظبــي، 
الدرامية العربية التي تلقى شــعبية واســعة 
مــن الجمهــور فــي المنطقة، بما ينســجم مع 
والراميــة  لإلعــام  أبوظبــي  مســتهدفات 
الهــادف  الترفيهــي  المحتــوى  لتوفيــر 
العربــي  الــذي يتناســب مــع قيــم المجتمــع 

وتفضيات مختلف شرائح المجتمع. 
وتدور أحداث المسلسل بين العامين 2015 
العربيــة  واإلمــارات  ســوريا  فــي  و2016 
مــن  مجموعــة  حيــاة  وتعاصــر  المتحــدة، 
الشــباب والعائــات في ظل الحــرب الدائرة 
فــي ســوريا، حيــث يعيــش جــزء منهــم في 
ويرصــد  اإلمــارات،  فــي  واآلخــر  دمشــق 
الصعوبــات التــي تواجههــم ســواء بالداخل 

الســوري أو بالدول التي قد يعيشوا فيها أو 
هاجــروا إليهــا.  ويكون الرابط بيــن البلدين 
مــن خــال شــقيقين تــوأم، األول يقطن في 
ســوريا واآلخر في العاصمة أبوظبي، حيث 
يســلط الضوء على انعكاســات الحرب على 
جيل الشــباب وعلى الواقع الســوري عموًما، 
باإلضافــة إلــى عاقــات عاطفيــة وقصــص 
حب تنشأ في ظل الحرب. ويضم المسلسل 
الرئيســة،  الشــخصيات  مــن  مجموعــة 
مــن بينهــا “آرام” الــذي ينخــرط فــي حيــاة 
الجريمــة، ويعيــش حالــة مــن الصــراع بيــن 
العاطفــة والجريمــة، وشــخصيتي “جــوري” 
و ”خزامــي” األختيــن اللتــان تعيشــان حالــة 
مــن العــداء فــي مشــهد ال يخلــو مــن التوتر 
والعاطفــة  التســامح  يتغلــب  والتحديــات 
يضــم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  نهايتــه.   فــي 
تدخــل  التــي  “زينــة”  شــخصية  المسلســل 

فــي تجارب نفســية صعبة تلجــأ خالها الى 
المخــدرات وتتفاقــم مشــكلتها مــع تعاطــي 
الحبــوب التــي يصنعها آرام، وتكــون بمثابة 
الضحيــة والقربــان الــذي يقدم للحــب الذي 
ينتصــر علــى الجريمة، إلى جانب شــخصية 
والــذي  بــاردة  بأعصــاب  القاتــل  “طــال” 
تتقاطع مصالحه مع “آرام” في إنشاء معمل 

المخــدرات وتتفــارق بمزيد مــن الصراعات، 
وشــخصية “ميــاد” الصيدلــي العبقــري فــي 
انتاج الحبوب، وشخصية “أبو زينة” التاجر 
الكبيــر ذو الخليفــة القاســية والمتــورط في 
تجارة المخدرات وتشتعل حرب بينه وبين 
“آرام” ويقــع ضحية للخافات العاطفية مع 

أحد مساعديه.
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يحتــل الفــن التشــكيلي البحرينــي مكانــة مرموقــة بيــن الفنــون العالميــة المعاصــرة، ويتميــز 
بخاصتــي األصالــة والمعاصــرة فــي الوقت ذاتــه، وحين يصبح تذوق الفنــون خصلة وعادة، 
فذلــك مــن ثقافــة التمييــز والرؤيــة فــي المجتمــع، وخــال تجوالــي يــوم أمــس فــي معــرض 
البحريــن الســنوي للفنــون التشــكيلية الـــ 45 شــاهدت تطويــرا للفكــر واالبداع التشــكيلي في 
جميع مجاالته، اعماال فنية محضة، كاللوحة والمنحوتة والجدارية والتصاميم والدراسات 

والرموز والنصب وكل ما يتعلق بالتصميم الفني. 

ومــن المســائل المهمــة ادخــال بعــض الفنانين 
عناصــر اللــون والضــوء والهدوء واالســتفادة 
العلميــة  الوســائل  مــن  المســتطاع  قــدر 
والتكنولوجيــة والهندســية والفنية الجديدة، 
فهناك اشــكال باســتيكية تزيينية وديكورية 
اســتخدام  علــى  خصوصــا  تعتمــد  جديــدة 
المعــادن كخامات اساســية لهــا، باالضافة الى 
فنيــة  تعبيــر  ادوات  توليــد  البعــض  محاولــة 
جديــدة او احيــاء ألدوات تعبيــر فنية قديمة 

تساهم في التأثير االجتماعي. 
“الباد” زارت معرض البحرين السنوي للفنون 
التشــكيلية وســجلت هــذه الوقفــة مــع بعــض 

الفنانين.

جمال عبدالرحيم: أجد نفسي 

في عالم الطباعة

أعمالــي هي اعمال طباعة وقد شــاركت بهذه 
االعمــال فــي معــارض عالميــة مثــل الصيــن 
وغيرهــا، وكونــي فــي هــذا المجــال منــذ مــا 
يقــارب 35 عامــا فقــد رجعــت الــى الطباعــة 

التقليدية والبحث في جمال الخط والتكوين 
فــي اللوحــات التي تشــاهدها.  عالــم الطباعة 
والحفــر هــو العالم الذي اجد نفســي فيه، فقد 
اكتشفت منذ زمن بعيد ولعي الشديد بالحفر 

النه يعتمد على التقنية في المقام االول.
امــا بالنســبة عــن المعرض في دورتــه الحالية 
فهنــاك ماحظــة واحــدة تتعلــق بعــدم وضــع 
فهنــاك  المشــاركة،  اللوحــات  علــى  االســماء 

تجارب جديدة ال نعرف اصحابها.

أحمد عنان:  أعتمد على المرأة 

نموذجا وأيقونة

غــزو  عــن  المشــاركة  اعمالــي  تتحــدث 
الباســتيك الجســادنا وذاتنــا وكوكبنا عموما، 
في الســواحل والبحار وحتى اليابسة، ومدى 
تأثيــر هــذه المادة على االنســان وعلــى البيئة 
ايضا. وكما تعرف معظم اعمالي تتخذ المرأة 
موضوعــا رئيســا لهــا، فأنــا اعتمد علــى المرأة 

نموذجا وايقونة في مواضيعي المختلفة. 
قــال:   45 الـــ  المعــرض  عــن  انطباعــه  وعــن 

المعــرض جميل جدا وراق من حيث التنظيم 
والديكور وطريقة عرض االعمال.

بلقيس فخرو: يطرح مختلف 

األفكار والرؤى

يمكنني القول ان تراكمات هذا المعرض تعود 
الــى 100 ســنة تقريبا، فالتعليــم النظامي في 
البحريــن بــدأ فــي العــام 1919 وقــد بدأنا عن 
طريق الرســم واالشــغال اليدويــة، والمعرض 
الحالــي هــو خاصــة الجيــل الرابــع، ويجمــع 
بيــن الفنانين المخضرمين والفنانين الشــباب 

ويطــرح مختلف االفكار والــرؤى والمواضيع، 
فمعظــم االخبــار التي نشــاهدها فــي الصحف 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  ومختلــف 
االعمــال  فــي  كمتلقــي  تشــاهدها  وغيرهــا 
وال  المعــرض،  فــي  والمشــاركة  المعروضــة 
يفوتنــي هنــا االشــادة بحســن التنظيــم حيث 
اشــعر بأننــي فــي أحــد المعــارض االوروبيــة 
واشيد ايضا بتخصيص مساحة في المعرض 
العمــال صالتي الرواق وغاليــري البارح وهما 
صالتــان احتضنتــا الكثير من المعارض الفنية 
اثــراء  فــي  وســاهمتا  البحرينييــن  للفنانيــن 

الحراك التشكيلي المحلي.

عدنان األحمد: أحب شرح 
لوحاتي للمتلقي

العــرس  هــذا  كفنانيــن  ألنفســنا  ابــارك  أوال 
برعايــة  يقــام  الــذي  الكبيــر  الفنــي  والتجمــع 
الســمو  الــوزراء صاحــب  كريمــة مــن رئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة  
، واشــكر القائميــن علــى المعــرض علــى روعة 

التنظيم واختيار المكان. 
اما بخصوص مشاركتي في المعرض، فعندي 
“مجــرد   ،“ الجديــد  “مــن  هــي  لوحــات  ثــاث 
اســئلة”، “القــادم المجهول” وعــادة ال احب أن 

اشرح لوحاتي للمتلقي بل افضل ان يشرحها 
ويكتشــف  اعماقهــا  فــي  ويغــوص  بنفســه 
اسرارها، فعندنا يغوص المشاهد في لوحتك 
ليســبر اغوارها وهنا تكمن قوة اللوحة كونها 
تفتــح آفــاق الــرؤى للمتلقي. اســتطيع اعطاء 
ومتعــددة  وكثيــرة  جديــدة  أبعــادا  لوحاتــي 
تتجــاوز حــدود الزوايــا التقليديــة مــن خــال 

السماح للمشاهد ان يسرح بخياله.
هــو  الدانــة  بجائــزة  الفائــز  أن  بالذكــر  يجــدر 
عمــل  عــن  فرحــان  خالــد  والنحــات  الفنــان 

منحوتته “بيكاسو”.

جمال عبدالرحيم أمام أعماله “بدون عنوان”بلقيس فخرو أمام أعمالها.. “بدون عنوان”

عدنان األحمد أمام أعماله “مجرد أسئلة”

“^” تجول بمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية
ــه ــاالتـ ــجـ ــع مـ ــيـ ــمـ ــي جـ ــ تـــطـــويـــر الـــفـــكـــر واإلبــــــــــــداع الـــتـــشـــكـــيـــلـــي فـ

أسامة الماجد

أحمد عنان أمام لوحته “نحن بالستيك”

لوحة سارة عرادي الملحمةلوحة صيف لمنى فخرو“أحمر شفاه” الفنان عباس الموسويالعمل الفائز بجائزة الدانة للفنان خالد فرحان“الملحمة” لسارة عرادي 
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طفل “بال دماغ” يحّير العلماء
طلب األطباء من األم الحامل 5 مرات أن تجهض نفسها، ألن الجنين 
الــذي تحملــه فــي بطنهــا، يعانــي مــن خلل يتمثــل بعدم وجــود دماغ 
له، لكنها رفضت. اســتمرت شــيلي وول، بموافقة زوجها، في الحمل 
إلــى أن وضعــت ذكــًرا بــا دماغ، بحســب ما ذكــرت صحيفة ذي صن 
البريطانيــة. حــدث هــذا األمــر قبــل 6 ســنوات، أي أن الطفــل واســمه 

نواه، أو نوح كما يعرف عندنا، أصبح عمره 6 سنوات.
لكن األمر الغريب واإلعجاز، الذي حّير العلماء واألطباء هو أن دماغ 
نــوح بــدأ يكبــر، رغــم أنهــم حــّذروا الوالديــن مــن أنه ال توجــد فرصة 

للطفل أن يعيش، لكنه فاق كل التوقعات العلمية والطبية.
وعندمــا كان جنيًنــا، كان حجــم كتلتــه الدماغيــة ال يتعــدى 2 % مــن 
حجــم الكتلــة الدماغيــة ألي جنيــن فــي عمره. لكن عندمــا أصبح في 
الثالثــة مــن عمــره، تــم إجــراء مســح وتصويــر للدمــاغ، وهنــا كانــت 
المفاجــأة، إذ إن دماغــه كان ينمــو ويكبــر معــه، وأصبــح حجم الكتلة 
تــوّزع علــى  الدمــاغ  أن  بعــض األطبــاء  80 %. ويعتقــد  الدماغيــة 
مســاحة صغيــرة داخــل الجمجمــة، وأنه بعد أن اســتقر وضــع الطفل 
نــوح، عــاد لينمــو في مكانــه الطبيعي. وقــال والد الطفــل إن األطباء 
اعتقدوا في البداية أيًضا أن نوح سيعاني من اختال عقلي وإعاقة 

حادة نظًرا لعدم وجود دماغ له، لكنه اآلن ذكي وطبيعي.
وقال له األطباء إن ابنه لن يتمكن من الكام ولن يكون بمقدوره أن 

يسمع أو يأكل، لكنه اآلن يقوم بكل ذلك.
 وقال والد الطفل إنه نظًرا ألنه وزوجته كانا كبيرين في السن أصّرا 
علــى عــدم اإلجهــاض، مشــيًرا إلــى أن األزواج صغــار الســن عــادة ما 

يســتمعون لنصائح األطباء وبالتالي ربما كانوا قد أجهضوا في مثل 
هذه الحاالت.

مــن جهتهــا، تتذكــر األم شــيلي قائلــة إنــه بعــد والدتــه وضعــوا عليــه 
ماحظة للممرضين واألطباء تقول “ال تقوموا بإنعاشه”.

واهتم الوالدان بحالة ابنهما إلى حد أنهما اصطحباه إلى  «
أستراليا حيث ألحق بمركز طبي لتدريب الدماغ، وهناك تعلم 
الجلوس من دون مساعدة. ويريد نوح اآلن أن يتعلم المشي 

ومواصلة تعلم التزلج على الماء وعلى الجليد. ويتعلم نوح 
اآلن في مركز لعالج األعصاب، حيث يحصل على تدريب 

وتمرين يجمع بين التدريب اإلدراكي والعالج الطبيعي. وشّدد 
الوالدان على أن األمر يتعلق بقدرة الدماغ على النمو أو 

تصويب الخلل في الجهاز العصبي.

حــول زوج مغربــي غاضــب شــريكة حياتــه 
إلــى رمــاد، بعــد أن أقــدم علــى قتلهــا ضربا، 
ثــم بســكب الوقــود عليهــا وإحراقهــا، فــي 
واقعــة هــزت الــرأي العــام. ونقلــت صحيفة 
علــى  كان  الغاضــب  الــزوج  أن  هيســبرس 
خــاف طويــل مــع زوجتــه التي لجــأت في 
أكثر مرة للســلطات بعــد اعتداءات متكررة 
من الزوج؛ بســبب خاف على ملكية منزل 
الزوجية. ووفقا لجيران األســرة، فقد سبق 
أن اتفق الزوجان، في بداية عاقتهما، على 
التعــاون فــي تشــييد منزلهمــا، وذلــك علــى 
البقعة األرضية المملوكة للزوجة )45 سنة(، 
قبل أن تنشب بينهما خافات ظلت لصيقة 
بحياتهمــا؛ بســبب الدعــاوى المرفوعــة ضد 

الزوج الخمسيني، وآخرها دعوى اإلفراغ.

الزوج لم يستسغ المشكات  «
الزوجية التي أضحى يتخّبط 
فيها، فقّرر أن ُينهي مصدر كل 

تلك المشكات، وأقدم على فعلته 
اإلجرامية بتلك الطريقة البشعة.

بسبب قطعة 
أرض.. حول 

زوجته إلى رماد دشــنت المؤسســة العامــة لجســر الملــك فهد 
خدمــة المســاعدة علــى الطريق علــى امتداد 
جســر الملــك فهــد فــي الجانبيــن الســعودي 
والبحرينــي وجزيــرة اإلجــراءات الوســطية، 
الســاعة  مــدار  علــى  الخدمــة  تقديــم  ويتــم 
فــي جميــع أيام األســبوع. من جهتــه، أوضح 
المدير العام المكلف عماد المحيســن أن هذه 
لمســاعدة  توفيرهــا  تــم  المجانيــة  الخدمــة 
عابــري الجســر في حال حــدوث أي اضطرار 
للتوقــف ســواء إلصاح عجلــة أو نفاذ وقود 
معالجتهــا  يمكــن  إصاحــات  أعمــال  أي  أو 

بالموقــع أو مباشــرة حادث من خــال فنيين 
مدربين لهــذه الحاالت. وبعد إطاق الخدمة 
فــي أســبوعها األول تمــت مباشــرة 59 طلب 
خدمــة علــى الطريــق، منهــا 35 فــي الجانــب 

السعودي و24 في الجانب البحريني.

كشــفت دراســة طبيــة حديثــة أن تناول حفنة من المكســرات يوميــا، مثل الكاجو 
والفستق والجوز والبندق، يخفض خطر اإلصابة باألزمات القلبية بمعدل 33 %.

التــي أجرتهــا مدرســة  وحســب الدراســة 
هارفــارد تــي إتــش تشــان للصحــة العامــة 
فــي بوســطن بأميــركا، فــإن أكل 31 غراًما 
تقريبــا لـــ5 أيــام أســبوعيا يخفــض نســبة 
الوعائيــة  القلبيــة  باألمــراض  اإلصابــة 

القاتلة.

ونقلــت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانية 
عــن عالــم التغذيــة غانــغ ليو، قولــه “نتائج 
أبحاثنــا تثبــت ضــرورة دمــج المكســرات 
في األنظمة الغذائية الصحية للوقاية من 
أمراض القلــب واألوعية الدموية والوفاة 
المبكرة في صفوف المصابين بالسكري”.

خدمة مجانية على جسر الملك فهد

حفنة مكسرات تحمي من “مرض العصر”

قوارب مزخرفة تبحر في القناة الكبيرة بالقرب من 
كنيسة سانتا ماريا ديا سالوت، خال افتتاح سباق 

الزوارق لكرنفال فينيسيا، البندقية

فاجــأت الممثلة والكوميدية األميركية الشــهيرة، إيلين دي جينيرس، 
جمهورهــا الــذي حضــر برنامجهــا األســبوعي فــي األســتوديو بمفاجأة 

كبيرة، بمناسبة عيد ميالدها.

إهــداء  قــّررت  عاًمــا  الـــ61  صاحبــة 
عيــد  فــي  الهدايــا  وتلقــي  جمهورهــا 
ميادهــا، بحســب مــا نقلــت صحيفــة 

“ديلي ميل” البريطانية.
الحلقة ضمت أشــخاًصا قاموا بأعمال 
خيريــة في العام الماضــي، األمر الذي 
دفــع جينيــرس لاحتفــال معهــم بعيد 

ميادها، ولم ينته البرنامج هنا.
وقالت جينيرس: “لقد اخترتكم اليوم 
لســبب خاص، حاولت تشــجيع الناس 
خيــري،  عمــل  بمليــون  القيــام  علــى 
ووجودكــم اليوم بين الحاضرين لهذه 
الحلقــة الخاصــة يعني أنكم ســاهمتم 

هــذا  إلــى  للوصــول  مســاعدتي  فــي 
الهــدف”. وأضافــت: “أريــد أن أحتفــل 
بهذا اإلنجاز الرائع اليوم مع جمهوري، 
لديكــم ميــزة مشــتركة بأنكــم صنعتم 

فرًقا من خال أعمالكم الخيرية”.
لتعلــن بعدها للحضور عن وجود علبة 
“كورن فليكس” أسفل مقاعد الحضور 
وقائلــة بأنهــا أكبــر هديــة تقدمهــا ألي 

شخص على اإلطاق.
وأضافــت بــأن هذه الهديــة هي مجرد 
هديتهــا  عــن  بعدهــا  لتعلــن  مزحــة 
الكبيرة للجمهور الحاضر وهي مليون 

دوالر وزعتها على الحضور.

إعالمية توزع مليون دوالر على جمهورها

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“مهندس” النظافة

حــاز منشــور بعنوان “هل تشــكو 
مدرســتك؟”  نظافــة  عــدم  مــن 
علــى  تفاعــل  معــدل  أعلــى 
إنســتغرام “البــاد” أمــس. وقــال 
المســتخدم أحمــد الشــامري إن 
وســاحات  وحمامــات  فصــول 
ينظفهــا  اليابــان  فــي  المــدارس 
الطــاب، وال يوجد ســوى عامل 
نظافــة واحــد فــي كل مدرســة 
احترامــا  “المهنــدس”  يســمى 

لعمله.

حــذر خبراء الصحــة من انتشــار نوع جديد 
مــن االكتئــاب النفســي حــول العالــم يعــرف 
هــذا  ونــال  نــال  الضاحــك”.  “االكتئــاب  بـــ 
المصطلــح رواجــا كبيــرا أخيــرا، بعــد تزايــد 
البحــث عنه عبر محــرك البحث “غوغل” في 
العــام الجــاري، وكذلــك فــي األدب الشــعبي، 
الدكتــوراه  لنيــل  المرشــحة  تأكيــد  بحســب 
مــن جامعــة كامبريدج، أوليفيــا ريمز، والتي 
تتلقــى تمويا مــن المعهد الوطنــي للبحوث 
“االكتئــاب  البحــث  تزايــد  ومــع  الصحيــة. 
انتشــار  العالــم  حــول  لوحــظ  الضاحــك”، 
أمــام  ســعداء  يبــدون  الذيــن  األشــخاص 
يعانــون  الواقــع  فــي  هــم  بينمــا  اآلخريــن، 

أعراضا اكتئابية داخليا.

وذكرت ريمز في مقالها بموقع “ذا  «
كونفرسيشن”، أن غالبية من يخفون 
حالتهم النفسية الحقيقية ويلجأون 

إلى “االكتئاب الضاحك” كمنفذ 
هروب، هم أولئك الذين يعانون مزاجا 

منخفضا، وفقدان المتعة في األنشطة، 
وقد يكونون أكثر عرضة لالنتحار.

قبــل بضعة أشــهر، كان مرض “زومبي 
الغــزالن” مصــدر قلــق كبيــر للمهتميــن 
تطــورت  األمــور  أن  إال  بالحيوانــات، 
اآلن لتصبــح أكثــر تعقيــًدا، مــع تزايــد 
مخــاوف العلمــاء من إمكانيــة تهديده 

للبشر مستقباً.
ووفــق مــا ذكــر موقــع “إنفيــرس”، فإن 
الغــزالن  يصيــب  الــذي  المــرض  هــذا 
ــا فــي أكثــر مــن 24 والية  ينتشــر حاليًّ
أميركيــة ومقاطعتيــن كنديتين، الفًتا 
إلى أن الخبراء “يحذرون من إمكانية 
انتقالــه للبشــر.. وهــو خطــر محتمل ال 

يجب تجاهله”.

وتحدث خبراء من جامعة والية  «
مينيسوتا األميركية، عن “زومبي 

الغزالن” أو المرض الذي يسمى 
في األصل “الهزال المزمن”، 

ويعرف بأنه يؤدي إلى وفاة هذا 
النوع من الحيوانات. وتأسف 

المتحدثون عن عدم وجود 
لقاحات، في الوقت الحالي، لعاج 

هذا المرض.

“االكتئاب الضاحك” 
يجتاح العالم

“زومبي الغزالن” 
يثير ذعر العلماء بعد حياة كان ملؤها المعاناة واأللم حتى اللحظة األخيرة، فارق شاب أميركي الحياة 

عن عمر يناهز 29 عاًما.

وأوردت صحيفــة “ديلــي ميل” البريطانية، 
والــد شــون ميليكيــن  أن  األربعــاء،  أمــس 
إحــدى  فــي  توفــي  الــذي  ابنــه  نعــى 
وبحســب  تكســاس.  واليــة  مستشــفيات 
الصحيفــة البريطانيــة، فقــد عانــى شــون، 
أدخــل  بــه،  ألمــت  عــدوى  مــن مضاعفــات 

علــى إثرهــا المستشــفى، لتتدهــور حياتــه 
هناك، وصوالً إلى رحيله. وبلغ وزن الشاب 
الراحــل نحــو 408 كيلوغرامــات، علًمــا أنــه 
بــدأ يعانــي من مشــكلة الوزن المفــرط منذ 
بعدمــا  الســيطرة  عــن  طفولتــه، وخرجــت 

انفصل والداه.

الموت يخطف أحد أثقل شباب العالم

انفصلت نجمة البوب والمرشحة لجائزة األوسكار ليدي غاغا عن  «
خطيبها كرستيان كارينو في ثاني عالقة لها تنتهي بالفشل خالل 

3 أعوام. وأكد مندوب عن جاجا التي تبلغ من العمر 32 عاًما تقارير 
المواقع اإلعالمية المعنية بأخبار المشاهير التي أفادت بأن خطبة 

المغنية وكارينو، الذي كان وكيلها، ُفسخت. ولم يذكر أي تفاصيل. ميليكين االبن ظهر في برنامج تلفزيوني عام 2016، حيث كان وزنه يصل إلى 272 
كيلوغراًما، ليروي تفاصيل حياته التي أصبحت جحيًما بسبب السمنة. ولم يكن قادرًا 

على الوقوف أكثر من 30 ثانية متواصلة أثناء تصوير البرنامج.
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