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المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة أن كل أمــر يهــم 
المواطــن ويحقــق له تطلعاتــه، نحن له مؤيدون 
ومســاندون، ولــكل جهــد يدعــم ذلــك، فالجميــع 
اليــوم يتالقــون حــول هدف واحــد، وهو خدمة 

المواطن وإعالء شأن الوطن وتعزيز ريادته.
يشــكلون  المواطنيــن  أن  إلــى  ســموه  ولفــت   
المحــور الرئيــس لــكل برامــج الحكومــة، فنحــن 
التعليــم  فــي  أبنائنــا  تطلعــات  تحقيــق  نــرى 
واإلســكان والصحــة والتوظيــف واجــب علينــا 

ومن صميم مسؤولياتنا الوطنية.
يهــم  موضوعــا  عرضنــا  مــا  قــال  جانبهــم،  مــن 
المواطــن علــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 

لســرعة  منــا  أشــد  حماســه  وجدنــا  إال  الــوزراء 
الوطنــي  العمــل  فــي  قــدوة  فســموه  تنفيــذه، 

يحتذى بها محليا وخليجيا وعربيا.

أكــد رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب ســمو الشــيخ 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة أن مســيرة تطوير 
التعليــم والتدريــب عمــل ال نهايــة لــه في ضوء 
مــا لــه مــن دور فاعــل فــي نمــاء وتقــدم الــدول 

والشعوب.
وتــرأس ســموه اجتمــاع المجلــس فــي دورتــه 
الثانيــة، وذلــك فــي ضوء صــدور قــرار صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس مجلــس الــوزراء بشــأن 
عضويــة المجلــس. وبــدأ المجلــس باســتعراض 
اســتراتيجية التعليــم والتدريــب فــي المرحلــة 
المقبلــة بعــد االحتفــال بمــرور 10 ســنوات على 
مبادرات المشروع.0  وفي إطار السعي لتطوير 
إعــادة  عبــر  والتدريبيــة  التعليميــة  المنظومــة 

هيكلــة وزارة التربيــة والتعليــم رحــب المجلس 
بمــا تــم التوصــل إليــه مــن خــالل تعيين شــركة 
المخصصــة  الميزانيــة  ضــوء  فــي  خبــرة  ذات 

خفــض  إلــى  ذلــك  يــؤدي  أن  مؤكــدًا  لذلــك، 
المصاريف التشــغيلية للوزارة ورفع كفاءة أداء 

أجهزتها التعليمية واإلدارية.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس االجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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محمد بن مبارك: تطوير التعليم والتدريب عمل ال نهاية له
المنامة - بنا

محمد بوبشيت  إيهاب حّناوي  الشيخ عبدالله بن خليفة

خالفــًا لمــا نصت عليــه المــادة الثامنة 
مــن قانــون التأميــن ضــد التعطــل، ال 
تــزال تقارير الخبير االكتواري لفحص 
لحســاب  المالــي  الوضــع  ومراجعــة 
التعطل محجوبا عن النشــر لما يقارب 

9 سنوات بمعدل 3 تقارير.

وفي أواخر يناير الماضي تطرق وزير 
جميــل  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
التقريــر  عــن  الحديــث  إلــى  حميــدان 
فــي تصريحــات صحافيــة، أشــار فيها 
إلــى أن مراجعة آليــات ومقدار المبالغ 
الممنوحــة للمســتفيدين مــن التأميــن 
ضــد التعطــل منوطة بنتائج الدراســة 

االكتوارية المقرر إجراؤها.

حققــت مجموعــة بتلكو صافــي أرباح 
بلــغ   ،2018 للعــام  الشــركة  لمســاهمي 
 3.5 بـــ  مقارنــة  دينــار  مليــون   50.1
مليــون دينــار للفتــرة ذاتهــا مــن العــام 
 .% 1,335 بزيــادة قدرهــا  أي   ،2017

أربــاح  صافــي  تســجيل  تــم  وكذلــك، 
لمســاهمي الشــركة بالربع الرابع 2018 
4.1 مليــون دينــار، أّي بزيــادة  بقيمــة 
بالخســارة  مقارنــة   %  119 قدرهــا 
الصافيــة للشــركة بقيمــة 21.7 مليون 

دينار للفترة 2017.

قمة الثأرعصر الفاشنيستاتتقدم بمفاوضات “بريكست”االقتراض مطروحرشوة من سجين
صرح رئيس النيابة أحمد  «

القرشي بأن النيابة العامة 
باشرت تحقيقاتها بشأن واقعة 
ارتكاب موظف عام يعمل بوزارة 
العدل وبمساعدة من شقيقته 

المحامية في طلب الرشوة من 
المحكوم عليهم بقضية جنائية.

قال محافظ مصرف البحرين  «
المركزي رشيد المعراج، إن 

البحرين قد تعود لالقتراض 
إذا ما وجدت الحاجة بعد إقرار 

الميزانية العامة الدولة للسنتين 
2019 2020- من قبل المجلس 

التشريعي.

أكد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية  «
تيريزا ماي، أمس، أن لندن حققت 
تقدما في مفاوضاتها مع االتحاد 

األوروبي بخصوص خروجها من 
االتحاد “بريكست”. وقال متحدث 

باسم رئيسة الوزراء إن هناك تقدما 
بين الجانبين في الحوار

أكد الفنان محمد المنصور إننا نعيش  «
اليوم عصر الفاشنيستات والسوشال 

ميديا لألسف، فنجد البعض يدفع 
للفاشنيستا أرقاما كبيرة، وهنا دور 
وسائل اإلعالم في الكشف بقوة عن 

الجيد سواء في السوشال ميديا أو 
الدراما التلفزيونية.

تتجه األنظار مساء اليوم نحو  «
صالة مدينة خليفة الرياضية، 
حيث تقام قمة لقاءات الدور 

التمهيدي لكأس خليفة بن 
سلمان لكرة السلة، والتي 

ستجمع فريقي األهلي والمحرق 
في الساعة 7:45 مساًء.
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البحرينيون 
يشكلون المحور 

الرئيس لبرامج 
الحكومة

نواب: سموه أشد 
منا حماسة لسرعة 
تنفيذ أي موضوع 

يتعلق بالمواطن

50.1 مليون دينار أرباح “بتلكو” 2018

أكــد عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
تشــهد  البحريــن  أن  خليفــة  آل  عيســى  بــن 

نهضــة كرويــة جديــدة وكبيــرة بفضــل جهــود 
المســؤولين والقائميــن علــى الرياضة.وتفضل 
المبــاراة  الكريمــة  برعايتــه  فشــمل  جاللتــه 

القــدم.  لكــرة  جاللتــه  كأس  علــى  النهائيــة 
وأســفرت نتيجــة المباراة عن فــوز فريق نادي 
الرفاع بهدفين مقابل هدف واحد لفريق نادي 

الحــد.  وأشــاد جاللتــه بــاألداء الفنــي المتميــز 
للفريقيــن والروح العاليــة لالعبين وما قدموه 

من مهارات وإمكانات.

البحريــن تشهــد نهضــة كرويــة
العاهــل يتوج الرفــاع بطال لكأس جاللته ويشــيد بأداء الالعبين

المنامة - بنا

جاللة الملك يحضر المباراة النهائية لكأس جاللته لكرة القدم في استاد البحرين الوطني

سمو رئيس الوزراء: كل أمر يهم المواطن نحن له مؤيدون

فــي  إثــارة  األكثــر  الحــدث  تمثــل 
منتــدى التقنيــة الماليــة “فينتيك” 
والمعــرض  البحريــن  فــي  الثالــث 
بتقديــم  أمــس،  لــه  المصاحــب 
ذات  الرقميــة”  “الموظفــة  فاطمــة 
الذكاء العاطفي واألولى من نوعها 
فاطمــة  وُصممــت  المنطقــة.  فــي 

على يد شــركة ســول ماشــينز في 
نيوزلنــدا لصالــح بنــك ABC الــذي 
يعتــزم تشــغيلها فــي نهايــة العــام، 
وهــي موظفة تظهر على الشاشــة 
وتوظــف علــم األعصــاب الرقمــي 
االصطناعــي  والــذكاء  الحديــث 

لتتواصل مع العمالء.

 ABC فاطمة ُصممت على يد شركة سول ماشينز في نيوزلندا لصالح بنك

فاطمة... الموظفة الرقمية

علي الفردان من المنامة )تصوير: رسول الحجيري(

شركة لهيكلة “التربية” وخفض المصاريف

9 سنوات و “ اكتوارية التعطل” محجوبة

للبتــرول  تطويــر  شــركة  طرحــت 
المناقصــات  مجلــس  جلســة  فــي 
والمزايدات أمس مناقصة لتوقيع 
عقد زمني لمدة 5 ســنوات لتوريد 
حفــر  فــي  المســتخدمة  األنابيــب 
آبــار النفــط والغــاز تقــدم إليهــا 8 
عطــاءات أقلها بنحو 51.5 مليون 
مليــون   19.4 يعــادل  )مــا  دوالر 

دينار(.
وفتح المجلس 20 مناقصة تابعة 
بإجمالــي  حكوميــة،  جهــة   11 لـــ 
107 عطــاءات. وبلغ مجموع أقل 
 25.7 نحــو  المقدمــة  العطــاءات 

مليون دينار.

19.4 مليون دينار 
ألنابيب حفر آبار 

النفط والغاز

الهملة - بتلكو

)٠٢( و)٠٣(



سمو ولي العهد: “الرفاع” قدم 
مستوى كبيرا واستحق اللقب

جاللة الملك يهنئ ساينت لوشيا 
بذكرى االستقالل

بعــث ولي العهــد نائب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمد آل خليفــة، برقية تهنئة إلى 
الرفــاع  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الرياضــي الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد 
آل خليفــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة، 
لكــرة  واإلداري  الفنــي  والجهازيــن 

القدم والعبي الفريق.
وأعــرب ســمو ولي العهد فــي برقيته 
عــن أطيب تهانيــه وخالص تبريكاته 
فــوزه  بمناســبة  الرفــاع،  فريــق  إلــى 
بلقــب بطولة كأس جاللة الملك لكرة 
القدم للموسم الجاري بعد فوزه على 

فريق الحد في المباراة النهائية.
وأشــاد ســموه بما قدمه نــادي الرفاع 
من مستوى كبير وأداء جاد استحق 
الــكأس  وحمــل  البطولــة  لقــب  بــه 

الغاليــة، مشــيدا ســموه بمــا شــهدته 
المبــاراة النهائيــة التــي جمعــت بيــن 
الفريقيــن مــن منافســة قويــة أكــدت 
المســتوى الكبيــر لهما، متمنيا ســموه 
التوفيــق  مــن  مزيــدا  الرفــاع  لنــادي 

والنجاح.

بعــث عاهل البالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
العــام  الحاكــم  إلــى  تهنئــة  برقيــة 
نيفيــل  امانويــل  لوشــيا  لســاينت 

ذكــرى  بمناســبة  وذلــك  ســيناك؛ 
جاللتــه  أعــرب  بــالده،  اســتقالل 
فيهــا عــن أطيــب تهانيــه وتمنياتــه 
لــه بموفور الصحة والســعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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تفضــل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فشــمل برعايتــه 
الكريمــة المبــاراة النهائيــة علــى كأس جاللتــه لكــرة القــدم والتــي أقيمت مســاء أمس بين 
فريقي الرفاع والحد وذلك على استاد البحرين الوطني، يرافق جاللته ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.

فــي  كان  الملــك،  جاللــة  وصــول  فلــدى 
االســتقبال وزير شؤون الشباب والرياضة 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  المؤيــد،  أيمــن 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي 

بن خليفة آل خليفة.
مجلــس  رئيــس  نائــب  المبــاراة  وحضــر 
الوزراء ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك آل 
خليفــة، ورئيســة مجلــس النــواب فوزيــة 
زينل، ونائب رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفــة، وعدد 
من كبار المســؤولين، ورؤســاء االتحادات 

واألندية الرياضية.
الســالم  الموســيقية  الفرقــة  وعزفــت 

الملكي.
بعدها تشــرف قائــدا فريقي الرفاع والحد 

بالسالم على جاللة الملك.
كما تشــرف أبناء شــهداء الوطن البواســل 

بالسالم على جاللته.
بعــد ذلــك بــدأ عــرض فنــي ســلط الضــوء 
علــى تاريــخ الرياضــة البحرينيــة العريــق، 
العهــد  ظــل  فــي  الرياضيــة  واإلنجــازات 

الزاهر لجاللة الملك.
هــذا وأســفرت نتيجــة المبــاراة عــن فــوز 
فريــق نــادي الرفــاع بهدفيــن مقابل هدف 

واحد لفريق نادي الحد.
وفــي نهايــة المبــاراة، صافح جاللــة الملك 

الطاقم التحكيمي للمباراة.
كما تشــرف العبــو الفريقين بالســالم على 
صاحب الجاللة، حيث سلمهم الميداليات 

التذكارية.
كما ســلم جاللته كأس البطولة إلى رئيس 
مجلس إدارة نادي الرفاع الشــيخ عبدهللا 

بن خالد آل خليفة.
بعد ذلك غادر جاللة الملك مودعًا بمثل ما 

استقبل به من حفاوة وترحيب.
هــذا وهنــأ صاحــب الجاللــة فريــق نــادي 
ثمــرة  جــاء  والــذي  الفــوز  علــى  الرفــاع 
جهــود أعضــاء الجهازيــن اإلداري والفنــي 
مــن  الفريــق  مكنــت  والتــي  والالعبيــن 
جــدارة  عــن  البطولــة  كأس  تحقيــق 

واستحقاق.
المتميــز  الفنــي  بــاألداء  جاللتــه  وأشــاد 
ومــا  لالعبيــن  العاليــة  والــروح  للفريقيــن 
قدمــوه مــن مهــارات وإمكانيــات في هذه 
المبــاراة الجماهيريــة، عكــس تطــور كــرة 
القدم البحرينية، معربًا عن تقديره لجهود 
فــي  الرفــاع والحــد وإســهاماتهما  ناديــي 
خدمــة الرياضــة البحرينيــة فــي مختلــف 

األلعاب.
كما أثنى جاللة الملك على الجهود المثمرة 
التي يوالي بذلها المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة برئاســة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة مــن خــالل تهيئــة أفضــل 
شــباب  أمــام  النجــاح  وســبل  اإلمكانــات 

والمواهــب  الكفــاءات  وإشــراك  المملكــة، 
الشــابة، ووضــع الخطــط والبرامــج بهدف 
األلعــاب  بمختلــف  والنهــوض  االرتقــاء 
تحقيــق  عــن  أثمــرت  والتــي  الرياضيــة 
العديد من البطوالت واإلنجازات المشرفة 
للمملكة، مؤكًدا جاللته أن البحرين تشــهد 
نهضة كروية جديدة وكبيرة بفضل جهود 
المسؤولين والقائمين على هذه الرياضة.

ونوه جاللة الملك بدور االتحاد البحريني 
لكــرة القدم وما يوليــه من اهتمام ورعاية 
فــي  دورهــا  لتواصــل  الوطنيــة  لألنديــة 
النهــوض بلعبــة كرة القدم والــذي ينعكس 
الوطنــي  المنتخــب  مســيرة  علــى  بــدوره 
المســابقات  مختلــف  فــي  ومشــاركاته 
الرياضيــة اإلقليميــة والقاريــة والعالميــة، 
مقدًرا جاللته جهود االتحاد وكل الجهات 
التي ساهمت في التنظيم الممتاز وإنجاح 

المباراة.
التــي  الجماهيــر  كذلــك  جاللتــه  وحيــا 
حضــرت وآزرت الفريقين مما كان له األثر 
الطيــب في رفــع الروح المعنويــة لالعبين 

وتقديم أفضل المستويات.

البحرينيــة  األنديــة  لــكل  وتمنــى جاللتــه 
دوام التوفيــق والتقــدم ومواصلة عطائها 
لتشــريف الوطن فــي مختلف المســابقات 

خدمة لمسيرة الرياضة في المملكة.

يذكــر أنــه بتنظيــم مــن الصنــدوق الملكــي 
لشــهداء الواجــب، حضــر عــدد مــن أبنــاء 
الشهداء المباراة النهائية على كأس جاللة 
الملك لكرة القدم، إذ تشرفوا بالسالم على 
جاللة راعي الحفل، وأعربوا عن سرورهم 

بحضور المباراة على أغلى الكؤوس.
اإلداري  الجهــاز  مديــر  أكــد  جانبــه،  مــن 
الواجــب  لشــهداء  الملكــي  للصنــدوق 
آل  خالــد  بــن  ســلمان  بــن  خالــد  الشــيخ 
تنظيــم  علــى  الصنــدوق  حــرص  خليفــة 
الشــهداء  ألبنــاء  الفعاليــات  هــذه  مثــل 
لخلــق أجــواء اجتماعيــة وترفيهيــة لهــم 
وهواياتهــم،  اهتماماتهــم  يناســب  بمــا 
ويأتــي ذلــك ضمــن االهتمــام الــذي يوليه 
الصنــدوق بأســر وأبنــاء الشــهداء الذيــن 
قدمــوا أروع صــور التضحيــة دفاعــًا عــن 

الوطن ونصرة الحق.

جاللة الملك يحضر المباراة النهائية لكأس جاللته لكرة القدم 

المنامة - بنا

العاهـــــــل: البحريــــــــن تشهــــــــــــد نهضـــــة كرويــــــة جديــــدة
ـــن ـــة لالعبي ـــروح العالي ـــي وال ـــاألداء الفن ـــيد ب ـــه ويش ـــي كأس جاللت ـــى نهائ ـــه يرع جاللت
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ــر بـــن حمد ــاص ــة ن ــاس ــرئ ــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة” ب ــلـ ــود مــثــمــرة لــــ “األعـ ــه ج

اهتمام ورعاية لألندية 
لمواصلة دورها في 
النهوض بكرة القدم

فوز “الرفاع” 
بهدفيـن مقابل 

هـدف على “الحد”

رئيس الحرس الوطني: اإلنجاز 
يعكس اإلمكانات الرياضية العالية

هنــأ رئيــس الحــرس الوطنــي الفريق أول 
ركــن ســمو الشــيخ محمــد بــن عيســى آل 
بمناســبة  الرفــاع؛  نــادي  فريــق  خليفــة 
لكــرة  الملــك  لقــب كأس جاللــة  تحقيقــه 
القــدم، مؤكــًدا ســموه أن اإلنجــاز يعكــس 
اإلمكانــات الرياضيــة العاليــة التــي وصل 

إليها النادي.
وأشــاد ســموه بجهــود إدارة نــادي الرفــاع 
برئاسة الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 
والعبــي  والفنــي  اإلداري  والجهازيــن 
الفريق، مشيًرا إلى أن إنجاز اللقب الغالي 
النــادي ويتــوج عطــاءه  ســيثري مســيرة 
طيلــة مســيرته الكرويــة؛ الرتبــاط الكأس 

باسم صاحب الجاللة عاهل البالد.
وأضــاف ســموه أن التطــور الــذي تشــهده 
إنمــا  البحريــن،  مملكــة  فــي  القــدم  كــرة 
واالهتمــام  الكبيــرة  الرعايــة  يعكــس 
الواســع مــن لــدن صاحــب الجاللــة الملــك 
للرياضة، مما أدى لتحقيق عدد واسع من 
اإلنجــازات الرياضيــة بالمحافل اإلقليمية 

والدولية.
وبارك سمو رئيس الحرس الوطني جهود 

الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
األنديــة  تحفيــز  فــي  الشــباب  وشــؤون 
ورفع مســتوى التنافســية فيما بينها سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفة، مشــيدا 
جاللــة  لــكأس  التنفيذيــة  اللجنــة  بــدور 
الملــك في إبرازها نهائي الكأس بمســتوى 
تنظيمي عال، مجدًدا سموه التهنئة لنادي 
الرفــاع لفــوزه علــى نــادي الحــد بنتيجــة 
1-2، متمنًيــا للنادي مزيًدا من النجاح في 

مسيرته الرياضية.

الصخير - الحرس الوطني

سمو ولي العهد

سمو رٔييس الحرس الوطني
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أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
آل خليفــة أن كل أمــر يهــم المواطــن 
ويحقق له تطلعاته، فنحن له مؤيدون 
ومســاندون، ولــكل جهــد يدعــم ذلك، 
فالجميــع اليوم يتالقــون حول هدف 
واحــد، وهــو خدمة المواطــن وإعالء 
شــأن الوطــن وتعزيــز ريادتــه، الفتــا 
ســموه إلــى أن المواطنيــن يشــكلون 
الحكومــة  لبرامــج  الرئيــس  المحــور 
كافــة، فنحــن نــرى تحقيــق تطلعــات 
أبنائنا في التعليم واإلسكان والصحة 
والتوظيف واجــب علينا ومن صميم 

مسؤولياتنا الوطنية.
ذلــك خــالل اســتقبال صاحــب  جــاء 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بقصر 
مــن  عــددا  أمــس  بالرفــاع  ســموه 
يتقدمهــم  النــواب  مجلــس  أعضــاء 
النائــب األول لرئيــس مجلــس النواب 
عبدالنبي ســلمان، حيث تبادل سموه 
معهم الحديث بشــأن عدد من قضايا 

الشأن الوطني.
وخــالل اللقــاء، أكــد صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء أن الحكومــة 
فــي  يتشــاركان  النــواب  ومجلــس 
فــكال  الوطنيــة،  والغايــات  األهــداف 
المنجــزات  تعاظــم  ينشــد  منهمــا 

والمكتسبات واألفضل للمواطن.
وشــدد ســموه علــى حــرص الحكومة 
تعزيــز عــرى التعــاون بين الســلطتين 
وإشــاعة  والتشــريعية،  التنفيذيــة 
روح التفاهــم والتناغــم فــي عملهمــا 
تهــم  التــي  القضايــا  فــي  خصوصــا 

المواطنين.
وأكد سموه أن التعاون بين السلطتين 
التنفيذية والتشــريعية يشــكل ركيزة 
أساســا ومهمــة فــي ســبيل اإلســراع 
بوتيرة مســيرة التنمية التي تشهدها 

البحرين في مختلف المجاالت.
ونــوه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
لمجلــس  الفاعــل  باإلســهام  الــوزراء 
النــواب فــي مســيرة العمــل الوطنــي 
أبــواب  أن  ســموه  مؤكــدا  المباركــة، 
الحكومــة مفتوحــة لــكل تعــاون بيــن 

السلطتين يحقق المصالح الوطنية.
مــن جانبهــم، أعــرب أعضــاء مجلــس 
النواب عن خالص شكرهم وتقديرهم 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب 
الوزراء على حرص سموه الدائم في 
دعــم كل مــا يثري التعــاون الحكومي 
البرلماني، وقالوا: ما عرضنا موضوعا 
يهــم المواطــن علــى ســموه إال وجدنا 
تنفيــذه،  لســرعة  منــا  أشــد  حماســه 

الوطنــي  العمــل  فــي  قــدوة  فســموه 
يحتذى بها محليا وخليجيا وعربيا.

وأكدوا أن توجيهات سموه المستمرة 
مــع  بالتعــاون  والمســؤولين  للــوزراء 
مــدى  تؤكــد  التشــريعية  الســلطة 
التعــاون  هــذا  بأهميــة  ســموه  إيمــان 
والشــراكة القائمة بين الســلطتين في 
دعــم مســيرة التنميــة التــي تشــهدها 

البحرين في شتى القطاعات.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أعضاء مجلس النواب 

المنامة - بنا

كل أمر يهم المواطن نحن له مؤيدون ومساندون 
الحكومــة لبرامــج  الرئيــس  المحــور  يشــكلون  البحرينيــون  الــوزراء:  رئيــس  ســمو 

تحقيق 
تطلعات أبنائنا 

في التعليم 
واإلسكان 
والتوظيف

تعزيز 
التعاون بين     

السلطتين 
التنفيذية 

والتشريعية

نواب: سموه 
أشد منا حماسة 
لسرعة تنفيذ أي 

موضوع يتعلق 
بالمواطن
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نقاش الساعتين عن العاطلين واإلسكان وخريجي الصين والصيادين
للمعنيين الـــــــوزراء  رئــيــس  ــو  ــم س ــن  مـ ــة  ــوريـ فـ ــات  ــه ــي ــوج ت  :”^“ ـــ  لـ نــــواب 

أمضى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة قرابة الساعتين بلقائه مجموعة نيابية أمس الخميس.

نقاشــات  اللقــاء  علــى  وهيمــن 
وضعــت الملفــات الحيويــة بدائرة 
التركيــز، وأهمهــا ملــف التوظيــف 
واألطبــاء  والصحــة  واإلســكان 
العاطلين والصيادين المتضررين.

وأشــاد مجموعة نواب استطلعت 
بمــا لمســوه مــن  “البــالد”  آراءهــم 
تجــاوب فــوري مــن ســمو رئيــس 
الوزراء لجميــع الموضوعات التي 
أكــد  ســموه  إن  وقالــوا  أثيــرت، 
بيــن  المســتمر  التواصــل  ضــرورة 
أعضــاء الســلطتين؛ مــن أجل حل 

أّي موضوع عالق.

تعويض الصيادين

وقال النائب األول لرئيس مجلس 
النواب عبدالنبي ســلمان إن اللقاء 
تنــاول موضــوع أولويــة توظيــف 
تغــول  مــن  والحــد  البحرينييــن 
األجانــب بالوظائف التي يمكن أن 

يشغلها المواطنون.
بيــن  االتفــاق  مــن  البــد  وأضــاف: 
عاجلــة  خطــة  علــى  الســلطتين 
لتطبيــق سياســة إحــالل وبحرنــة 

للوظائف الممكنة.
ولفت إلى أنه جرى طرح موضوع 
تأميــن  فــي  التعجيــل  ضــرورة 
ومنوهــا  لمســتحقيها،  البيــوت 
التطــرق لموضــوع جــرى  إلــى أن 
مــن خــالل بعــده الوطنــي، وليــس 

المناطقي.
وبيــن أن موضــوع الصيادين حاز 
جانبــا ممــا أثاره أمام ســمو رئيس 

الحلــول  إليجــاد  وذلــك  الــوزراء 
تفعيــل  خــالل  ومــن  المنصفــة 
الصياديــن،  تعويضــات  صنــدوق 
والذي أمر به ســموه بالعام 2004، 
ومؤكــدا رفض المجموعة النيابية 
للصيــد بطريقــة )الكــراف(، إال أنــه 
يتعين إعطاء البحارة حق العودة 
الصيــد  مهنــة  وتنظيــم  ألعمالهــم 
متطلبــات  تأميــن  يراعــي  بشــكل 

الحياة الكريمة لمزاولي المهنة.

احتواء األطباء

أثــار موضــوع  أنــه  وبيــن ســلمان 
الجامعــات  خريجــي  األطبــاء 
الصينية أمام سمو رئيس الوزراء، 
داعيا إلنصافهم واحتواء ما جرى 
قانونيــة  معالجــات  خــالل  مــن 
طاقــات  أنهــم  ومبينــا  مناســبة، 
وطنية شابة مؤهلة وتخرجوا من 
جامعات معترف بها بدول عديدة 
وأقرتها منظمة )اليونيســكو(، وأن 
هــذا  لحلحلــة  مقبلــة  خطــوة  أّي 
غايتهــا  يكــون  أن  يجــب  الملــف 
مــن  بــدال  العمــل  لســوق  تأهيلهــم 
تركهــم بمتاهــة البطالــة، ومشــيدا 
الــوزراء  رئيــس  ســمو  بتوجيــه 
لــوزارة التربيــة والتعليــم ووزارة 
المناســب  الحــل  إليجــاد  الصحــة 

لهذا الموضوع.
وأكد ســلمان ضرورة وقف تدهور 
الخدمات الصحية والســعي الجاد 
الوطنيــة  الكفــاءات  لتوظيــف 

بالقطاع الصحي الحكومي.

رسالة مكتوبة

رئيــس  ســمو  أن  ســلمان  وأشــار 
كبيــرا  حرصــا  أبــدى  الــوزراء 
الفعــال  التواصــل  تعزيــز  علــى 
اللقــاءات  وأن  الســلطتين،  بيــن 
تســهم  المســتمرة  واالجتماعــات 
فــي حــل كثيــر مــن الموضوعــات 
المجلــس  أعضــاء  يثيرهــا  التــي 

المنتخب.
وبيــن ســلمان أن مكاتــب النــواب 
المواطنيــن  بطلبــات  تضــج 

العاطلين.
وقــال: لــدّي انطبــاع إيجابــي عــن 
اللقــاء ومــا تضمنه مــن توجيهات 
الــوزارات  لمختلــف  ســامية 
جميــع  وأن  الرســمية،  والجهــات 
أمــام  أثيــرت  التــي  الموضوعــات 
سموه هي من ضمن صلب اهتمام 

الحكومة وبرنامج عملها.
وبين سلمان أن المجموعة النيابية 

قدمت لسمو رئيس الوزراء رسالة 
مكتوبــة تتضمــن جميع الشــواغل 
أغلــب  أثيــرت  والتــي  الحيويــة، 
ســموه،  مــع  باللقــاء  موضوعاتهــا 
ومؤكدا تطلعه بالتعامل اإليجابي 

بما تتضمنه الرسالة.

إسكان جنوسان

وتحدثت النائبة كلثم الحايكي أن 
مــا أثير أمام ســمو رئيــس الوزراء 
الملفــات  تخــدم  موضوعــات 
كل  تهــم  التــي  الملحــة  الخدميــة 

أسرة.
الموضــوع  تــداول  وقالــت: 
العاطليــن  عــن  موضوعــات 
العاطليــن  واألطبــاء  واإلســكان 

والصيادين.
أمــام  تحدثــت  أنهــا  إلــى  ولفتــت 
العاجلــة  المطالــب  عــن  ســموه 
ألهالــي دائرتهــا )أولــى الشــمالية(، 
تأميــن  فــي  التعجيــل  وأهميــة 

إســكان لمنطقــة جنوســان وبقيــة 
المناطق بالدائرة.

بأنــه  اللقــاء  أجــواء  ووصفــت 
دعــوة  إلــى  والفتــة  إيجابــي، 
ســموه للنــواب بضــرورة التواصل 
بيــن  التشــاور  حــال  واســتمرار 
بالمرحلــة  الســلطتين  أعضــاء 

المقبلة.
توجيــه  ســموه  بعــزم  وأشــادت 
الــوزارات الخدمية للعمــل الفوري 
على حل أّي قضايا خدمية عالقة.

زيارة الثالثة

تحدث النائب ممدوح الصالح أنه 
عــرض أهم الموضوعات الخدمية 
الملحة التي تعانيها الدائرة الثالثة 

بمحافظة العاصمة.
وقــال إنه التمس من ســمو رئيس 
بالمرحلــة  الدائــرة  الــوزراء زيــارة 
األهالــي  للقــاء  وذلــك  المقبلــة 
المشــروعات  علــى  والوقــوف 

بإنجــاز  والتوجيــه  التنمويــة 
تخــدم  خدميــة  مشــروعات 

المنطقة.
وأكــد أن ســموه أبدى تفهمــا كبيرا 
لــكل مــا أثير مــن قضايا، ومشــيرا 
إلــى أن موضــوع العاطليــن حظي 
النقاشــات  مــن  األســد  بنصيــب 
النيابيــة مع ســموه، وناقال توجيه 
النيابيــة  للمجموعــة  ســموه 
مــع  المســتمر  التواصــل  بضــرورة 
أعضاء السلطة التنفيذية لحل أّي 

موضوع عالق.
حــرص  أكــد  ســموه  أن  وأضــاف 
أعضــاء الحكومــة علــى اإلصغــاء 
مجلــس  وأن  نيابــي،  مطلــب  ألّي 
أعضــاء  للقــاء  مفتــوح  ســموه 
المجلس التشريعي بشكل مستمر 
قصــور  أو  خلــل  أّي  ولمعالجــة 
الجميــع  ألن  الحكومــي؛  بالعمــل 
يتشاطر تحقيق التنمية واالزدهار 

والتطور للوطن.

راشد الغائب

سلمان: لتفعيل صندوق 
تعويضات الصيادين

الحايكي طلبت التعجيل 
في تأمين إسكان جنوسان

الصالح يطلب زيارة سموه 
لثالثة العاصمة
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يصــوت مجلــس الشــورى فــي جلســته يــوم األحــد للموافقــة علــى مشــروع قانــون 
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون إيجــار العقــارات الصــادر بالقانــون رقــم )27( لســنة 
2014م، وعلــى مــواد المشــروع للقانــون نفســه، يهــدف إلــى اإلســهام فــي إضفــاء 
المزيــد مــن الحمايــة لألســرة مــن خالل حمايــة البيئــة الســكنية بما يحفــظ كيانها 
ويحمى قيمها ويحفظ التماســك المجتمعي، ويحقق اشــتراطات وضوابط األمن 

والسالمة في شأن السكن االجتماعي.

العــدل  وزارة  رأي  اللجنــة  وبينــت 
أن  واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون 
رأيهــا  أبــدت  وأن  ســبق  الحكومــة 
عندمــا  القانــون  مشــروع  بخصــوص 
أحيــل إلــى اللجنــة الوزاريــة كاقتــراح 
ورأت  النــواب،  مجلــس  مــن  مقــدم 
يثيــر  القانــون  مشــروع  موضــوع  أن 
فلســفة  وأن  تطبيقــه،  عنــد  إشــكاالت 
فصل ســكن العمال عن الســكن العائلي 
القانــون،  مشــروع  فــي  واضحــة  غيــر 
واضــح  تعريــف  يوجــد  ال  أنــه  وذلــك 
للســكن العائلــي. وأوضحت اللجنة بأن 
القانــون رقــم )27( لســنة 2014 بشــأن 
إيجــار العقــارات حديــث نســبيا، تناول 
المتعلقــة  المســائل  كافــة  بالتنظيــم 
فوضــع  العقــارات،  إيجــار  بموضــوع 
تعاريــف وأحــكام عامــة لــه، ُثــم تنــاول 
والتزامــات  اإليجــار  عقــد  تســجيل 
المؤجــر والمســتأجر، وخصــص فصوال 
مســتقلة تتنــاول أحــكام التأجيــر مــن 

الباطــن وأحــكام انتقــال ملكيــة العيــن 
المؤجــرة وامتداد عقد اإليجار وإنهائه 
واختتــم  المؤجــرة،  العيــن  وإخــاء 
لجنــة  نظــام  بوضــع  العاشــر  بالفصــل 

المنازعات اإليجارية.

سكن العزاب يعود لـ “الشورى”

جواد حبيب وخميس الرميحي

ال مّد لساعتي اإلعاقة لألقارب من الدرجة الثالثة
الــرعــايــة يــتــولــى  ــن  م لتحديد  ــرة  ــ األس بــيــن  لــلــتــنــازع  ــؤدي  يـ الــتــوســع 

يّتجه مجلس الشــورى للتمســك بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشــروع 
قانون بتعديل المادة )5( من القانون رقم )74( لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل 
ــا مدفوعتي األجر  وتشــغيل المعاقيــن، والذي يقضي بمنح ســاعتي راحة يوميًّ
للموظــف أو العامــل مــن ذوي اإلعاقــة أو الــذي يرعــى معاًقــا مــن أقربائه حتى 
الدرجة الثالثة بدالً من الدرجة األولى في القانون الحالي ممن يثبت حاجتهم 

لرعاية خاصة.

وبــّررت لجنــة الخدمــات أن مــن األنســب 
واألوفــق واألكثــر تحقيًقــا لمصلحــة ذوي 
اإلعاقــة اإلبقــاء علــى الفقــرة علــى مــا هي 
صلــة  النافــذ، وحصــر  القانــون  فــي  عليــه 
القرابــة من ذوي اإلعاقة في أقاربهم حتى 
الدرجــة األولــى؛ ألنهــم األولــى برعايتهــم 
وهم الذين يتأثرون مباشــرًة من رعايتهم، 
مــا  وهــو  الغالــب،  فــي  معهــم  ويعيشــون 
يفــي بالغــرض المطلوب مــن الرعاية لذوي 

اإلعاقة.
 وأضافــت أن إقــرار هــذا التعديل ســيؤدي 
إلــى عــزوف أصحــاب األعمال فــي القطاع 
أو  اإلعاقــة  ذوي  تشــغيل  عــن  الخــاص 
إنهــاء خدمــات العمال ممــن يتولون رعاية 

معاقيــن حتــى الدرجــة الثالثــة؛ نظــًرا لمــا 
اإلعاقــة  ذوي  مرافقتهــم  علــى  ســيترتب 
ثــم  ومــن  لمــدة طويلــة،  العمــل  تــرك  مــن 
اإلخــال بقواعــد العمــل وانضباطــه، األمــر 
الــذي ينعكس ســلًبا على اإلنتــاج والناحية 

االقتصادية بصفة عامة.
ورأت اللجنــة أن مــن الصعوبــة على الجهة 
هــذا  أحــكام  تطبيــق  المختصــة  اإلداريــة 
المشــروع فــي حالة إقراره وذلــك لصعوبة 
رعايــة  عــن  المســؤول  الشــخص  تحديــد 
المعــاق مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الثالثــة، 
حيــث إن هــذه الدرجة تشــمل فئات كثيرة 
مــن األقارب، األمــر الذي يؤدي إلى التنازع 
بيــن األقارب من هــذه الدرجة لتحديد من 

يتولــى رعاية ذوي اإلعاقــة وأكدت اللجنة 
أن مملكــة البحريــن مــن الــدول التي تولي 
ا، وأنها كانت من  ذوي اإلعاقة اهتماًما خاصًّ
طليعــة الدول التي وافقــت على االنضمام 
إلى االتفاقية العربية رقم )17( لسنة 1993 
بشــأن تأهيل وتشــغيل ذوي اإلعاقة وذلك 
بموجب المرســوم رقم 3 لســنة 1996، كما 
حقــوق  اتفاقيــة  علــى  بالتصديــق  قامــت 
األشخاص ذوي اإلعاقة، كما صادقت على 

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وذلك بالقانون رقم 22 لســنة 2011، فضاً 
عــن أنهــا ضّمنــت القانــون رقــم )74( لســنة 
وتشــغيل  وتأهيــل  رعايــة  بشــأن   2006
ذوي اإلعاقــة حقوًقا تضمــن لذوي اإلعاقة 
الرعايــة واالندمــاج فــي المجتمــع شــأنهم 
شــأن األفــراد الطبيعيين، وتقــّدم الحكومة 
المزايــا والخدمــات المتكاملــة والمســتمرة 

لهذه الفئة من أفراد المجتمع.

عضو لجنة الخدمات ابتسام الدالل

إحالة الميزانية للبرلمان األسبوع المقبل
إســـحاقي لــــ “^”: اعتمـــاد تقديـــرات الحكومـــة للنفقـــات األمنيـــة

الماليــة  الشــؤون  لجنــة  رئيــس  توقــع 
واالقتصاديــة النيابيــة علــي إســحاقي 
قانــون  مشــروع  إحالــة  “البــاد”  عبــر 
للبرلمــان  الجديــدة  العامــة  الميزانيــة 
بحلول نهاية األســبوع المقبل من شهر 

فبراير 2019.
وقــال لمنــدوب الصحيفة بعــد لقاء مع 
وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة انه تباحث 
مع األخير بشــأن مشروع القانون الذي 

تعكف الحكومة على إنجازها حاليا.
وعــن تســعير برميــل النفــط بمشــروع 
قانــون الميزانيــة، رد إســحاقي بأنه لم 
يبحــث هــذا الموضــوع باللقــاء. وكان 
ســعر برميــل النفط بالميزانية الســابقة 

55 دوالرا.
إقــرار  موضــوع  إلدارة  خطتــه  وعــن 
مشروع القانون األهم برلمانيا، بين أن 
عملــه ســيكون جماعيــا وبــروح الفريق 
التركيــز  وســيجري  الواحــد،  النيابــي 
بشــكل أساســي علــى توافــق مشــروع 
الميزانيــة مــع مــا أقــره مجلــس النواب 

ببرنامج عمل الحكومة.
علــى  االعتمــاد  ســيجري  وأضــاف: 
الحكومــة فــي تقديــر نفقــات الجهــات 
والداخليــة  الدفــاع  مثــل  األمنيــة 
للشــأن  بالنســبة  وكذلــك  وغيرهمــا 
الخارجي، ولكن اللجنة ســتركز بشــكل 

المرصــودة  االعتمــادات  علــى  أكثــر 
المرتبطــة  والبنــود  الخدميــة  للجهــات 
وذات  العامــة  التنميــة  بمشــروعات 
الصلــة باهتمامــات المواطنيــن بشــكل 

أساسي.
ولفــت إلــى أن اللجنــة الماليــة النيابيــة 
عقــدت اجتماعــا تشــاوريا مــع نظيرتها 
بمجلس الشورى خال األيام الماضية؛ 
وذلــك للتنســيق قبيــل إحالــة مشــروع 
بأجــواء  ومشــيدا  الميزانيــة،  قانــون 
علــى  الكبيــر  ومؤكــدا حرصــه  اللقــاء، 
الشــورية  اللجنــة  مــع رئيــس  التعــاون 

خالد المسقطي.
وقــال إن اللقــاء ســاده التوافــق التــام 

للعمــل بآليــات مشــتركة وصــوال للغاية 
األســمى وهــي إقــرار مشــروع القانــون 
والبحرينييــن  البحريــن  يخــدم  بمــا 

بالدرجة األولى.

60 و55 دوالرا

وتبدأ السنة المالية بالبحرين من بداية 
شهر يناير حتى شهر ديسمبر من العام 

ذاته وفقا لقانون الميزانية.
بميزانيــة  االيــرادات  تقديــر  وجــرى 
أســاس  علــى   2018  -  2017 العاميــن 
55 دوالرا  ســعر برميــل النفــط بقيمــة 
 60 بســعر  تقديــره  وجــرى  للبرميــل، 
دوالرا بميزانية العامي 2015 -  2016.

وزير المالية مستقبال علي إسحاقي قبل أيام

“الخارجية” 
ستسترد نور 

وعائشة

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار
Û .”اإليمان أن ترى النور بداخل قلبك، حتى لو كانت عيناك ال ترى إال الظام“

جالل الدين الرومي

Û  حســنا فعلــت وزارتــا الخارجيــة والعــدل باالســتجابة الفوريــة لمــا ورد بموضــوع
الماضــي عــن تأخــر  18 فبرايــر  الموافــق  يــوم اإلثنيــن  المنشــور بعــدد  “تيــارات” 
الوزارتيــن فــي معاونــة مواطن إلنفــاذ حكم قضائي باســترداد ابنتيــه المغتربتين. 
http://www.albiladpress.com/news/2019/3779/col� المقــال:  )وصلــة 

.)umns/554238.html
Û  ســلمت وزارة العــدل المواطــن نســخة مــن حكــم التنفيــذ لمديــر إدارة الشــؤون

القنصليــة بــوزارة الخارجيــة. وتواصــل المســؤول المعنــي بالــوزارة األخيــرة مــع 
المواطن والتقاه بدار الخارجية؛ لبحث الجهود الممكنة الســترداد ابنتي المواطن 
البحرينيتين الصغيرتين نور وعائشــة واللتين تحتجزان لدى أهل أرملة المواطن 

بأستراليا.
Û  أبلغني المواطن أن المســؤول وعده بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماســية

ومن خال طلب المساعدة من السفارة السعودية أو الكويتية؛ وذلك بسبب عدم 
وجود تمثيل دبلوماسي بين البحرين وأستراليا.  

Û  وكل ما أرجوه من وزارة الخارجية أن تعمل بشــكل مكثف إليجاد الحل المناســب
والســريع، وترفع غبن مواطن يشــعر بوحشــة غياب ابنتيه، واغتراب فلذتي كبده 

ببلد بعيد جدا عن عينيه وقلبه.
Û  ومــا جــرى مــن نشــر مظلمــة المواطــن يجــب أن يكــون مثــاال حاضرا لــدى الجهات

الرســمية المختلفة بضرورة إيجاد الحلول الفورية المناســبة لشــكاوى المواطنين 
قبل طرقهم أبواب الصحافة.

الجمعة
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راشد الغائب

اللجنة المالية 
ستركز على توافق 

الميزانية مع 
برنامج الحكومة

وزير المالية لم يبلغ 
إسحاقي بتسعير 

برميل النفط 
بالميزانية

مروة خميس

محرر الشؤون النيابية

كوادر بحرينية مؤهلة تعزز البيئة االستثمارية
وزير المالية يشيد بالوجود المثمر لـ “BNP Paribas” في البحرين

واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  أكــد 
بــن  ســلمان  الشــيخ  الوطنــي 
خليفــة آل خليفــة علــى مــا تتميــز 
وطنيــة  كــوادر  مــن  البحريــن  بــه 
ومهــارات  خبــرات  وذات  مؤهلــة 
أســهمت فــي تعزيــز بيئــة المملكة 
مــا  إلــى  مشــيرا  االســتثمارية، 
توليــه المملكــة مــن حــرص علــى 
االســتثمار فــي الشــباب البحريني 
عبــر التدريــب والتطويــر وصقــل 
مهاراتهــم بمــا يســهم فــي تحقيق 
أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
صاحــب  البــاد  عاهــل  بقيــادة 

الجالة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة.

ونــوه الوزيــر إلــى مواصلــة ســعي 
مملكــة البحرين الســتقطاب مزيد 
لمــا  اســتنادا  االســتثمارات  مــن 
يتميز به اقتصاد المملكة من تنوع 
اقتصاديــة  وتشــريعات  ومرونــة 
متطــورة، وبيئــة اســتثمارية آمنة 
ومتميزة بالتسهيات واإلمكانات 
التــي  التكنولوجيــة واللوجســتية 
تؤمــن لهــم كل مقومــات النجــاح 
والنماء واالســتقرار لاستثمارات 

المختلفة.

أمســي  لقائــه  لــدى  ذلــك  جــاء 
رئيــس  مــع  الــوزارة  فــي  بمكتبــه 
واالســتثمار  الشــركات  صيرفــة 
وعضــو مجلــس اإلدارة التنفيذية 
الفرنســية  المصرفيــة  للمجموعــة 
أالن   BNP Paribas العالميــة 
الــذي  المرافــق  والوفــد  بابيــاس 
ضــم عددا مــن المســؤولين بالمقر 
اإلقليمي للمجموعة على مستوى 
الشــرق األوســط وإفريقيــا الكائن 
فــي مملكــة البحريــن، حيــث نــوه 
لـــ  المثمــر  بالوجــود  اللقــاء  خــال 
البحريــن  فــي   BNP Paribas

والــذي يمتــد ألكثــر مــن 4 عقــود، 
والــدور الحيــوي للمجموعــة فــي 
متنوعــة  تمويــل  أدوات  تطويــر 
فــي  الرائــدة  التنمويــة  للمشــاريع 

المملكة.
كمــا نــوه بــدور القطــاع المصرفي 
كشــريك  البحريــن  فــي  والمالــي 
التنميــة االقتصاديــة  فــي  رئيــس 
دورا  يلعــب  حيــث  والحضاريــة، 
االقتصــاد  تعزيــز  فــي  إيجابيــا 
يوفــر  بمــا  المملكــة  فــي  الوطنــي 
الكــوادر  أمــام  نوعيــة  فــرص 

الوطنية المؤهلة.

المنامة - وزارة المالية



الجفير - مركز عيسى الثقافي

يقيــم مركــز عيســى الثقافــي فــي 
الســاعة الثامنة مساء يوم اإلثنين 
)25 فبرايــر الجــاري(، اللقــاء الرابع 
عشــر من منتــدى البحرين للكتاب، 
“العقــل  كتــاب  يناقــش  حيــث 
األخالقــي العربــي” للمؤلــف محمد 
اللقــاء  وتقــدم  الجابــري،  عابــد 
زكريــا  ويديــره  البنــاء،  انتصــار 
الفكــر  الكتــاب  ويتنــاول  رضــي. 
األخالقي العربي بأسلوب تحليلي 
علمــي وتاريخي، عــن طريق طرح 
بعيــدا  والمقاربــات  التســاؤالت 
حيــث  والتعاطــف،  التحامــل  عــن 
األخالقيــة  المســألة  يســتعرض 
القيــم  العربي ونظــم  التــراث  فــي 
علــى  للــرد  العربيــة؛  الثقافــة  فــي 
الغربييــن واكتشــاف قيــم عصرنــا 
فــي حضــارة األمة، كما يســتعرض 

الســلوك  معاييــر  مضمونــه  فــي 
السياســي  والتدبيــر  االجتماعــي 
العالــم  لرؤيــة  ومحــددات  الــالزم، 

واستشراف المطلق.
األدبــاء  جمهــور  المركــز  ويدعــو 
فــي  والمهتميــن  والمثقفيــن 
وإثــراء  اللقــاء  لحضــور  البحريــن 
الــذي يهــدف إلــى تعزيــز  النقــاش 
ثقافــة القــراءة واالرتقــاء الفكــري 

للمجتمع.

“منتدى الكتاب” يناقش 
“العقل األخالقي العربي”

06local@albiladpress.com
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وزارة العمل... 
والتحدي 

الصعب علوي الموسوي

Û  ملــف العاطليــن عــن العمــل يمثــل أســوأ تراجيديــا منــذ عقود لدينــا. هــذا الملف منــذور دوًما
للمعاناة والسبب المباشر في إشعال الحرائق االجتماعية وتهديد استقرار المجتمعات.

Û  وعــدد العاطليــن الذيــن يتجرّعــون األلــم والمعاناة، يتزايد كل ســنة، بينما لم يقــدم القائمون
علــى ملــف العاطليــن الحلــول الناجعة لحــد اآلن. ملف العاطليــن هو المــرآة الحقيقية لوزارة 

العمل، ومن خالل هذا الملف يمكنكم مشاهدة صورة هذه الوزارة.
Û  طالعتنا وزارة العمل بجملة من األرقام أعلنها الوزير جميل حميدان في مقالة له تتحدث عن

كيفية حســاب نســبة التعطل، إذ أشــار إلى أن إجمالي القوى العاملة الوطنية يبلغ 197123، 
ويشــمل هذا الرقم وفًقا لحميدان إجمالي عدد العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بحســب 
بيانــات الهيئــة العامــة للتأمين االجتماعية إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم مثل 

سواق األجرة، والصيادين والمحامين والعاطلين المسجلين لدى الوزارة )8399 عاطال(.
Û  وبقراءة متأنية ألرقام وزارة العمل التي فضحتها بقع الصدأ، بعد أن أقنعونا أن إحصاءاتهم

مــن ذهــب، نجــد أن أرقــام الوزارة جــاءت في ســياق ملتبس، فالــوزارة قامت بزيــادة الكتلة 
العاملــة لكــي تؤكــد نســبتها التــي كانــت وما زالــت تعلنها وهي نســبة بطالة آمنــة ال تتعدى 4 
%، بعــد أن جّيــرت أعــداد الصياديــن ومدربي الســياقة والباعة وأصحاب المهــن والمحامين 

وأضافتهم إلى عدد الكتلة الوطنية العاملة، وهذا غير صحيح.
Û  وتفنيًدا لذلك الرأي، تفيد إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية التي تعطينا صورة

واضحــة غيــر الصــورة المروعة التي قدمتها وزارة العمل، إذ تشــير أعــداد المؤمن عليهم من 
البحرينييــن فــي التقريــر اإلحصائي لهيئــة التأمينات االجتماعية للربع الرابــع إلى أن المؤمن 
عليهم بالكتلة الوطنية 147485 بحرينيا فقط، بينما اعتمد الوزير في مقالته على أن الكتلة 
الوطنيــة 188724 مواطنــا، ولــو أجرينا مقارنة بين الصورتين، الصــورة المروعة التي ذكرها 
الوزير في إحصاءاته، وبين إحصاءات التأمينات ســنجد أنها تصطدم بالواقع ووقائعه. وال 

نعلم من أين جاء الوزير في مقالته بالرقم 188724 مواطنا؟!
Û  والوزيــر أيًضــا قــام بإضافة 41266 مواطنا على الرقــم الحقيقي تحت بند صيادين محامين

مدربــي ســياقة أصحــاب مهــن ناهيــك علــى أن الوزير قــام بإضافــة أرقام بنســبة 33 % على 
ــا أن عملية تعويم األرقــام تلك كانت  الكتلــة اإلجماليــة للمؤمــن عليهــم، ومــن هنا يّتضح جليًّ

لتأكيد الوزارة ما دائًما تتمسك به، أن نسبة البطالة 4 %.
Û  نكشف لكم حقيقة خطيرة ال تتحدث عنها الوزارة بأي أرقام، وهو المتحرك المؤثر في نسبة

ــا في الــوزارة أي أنهم غير  البطالــة، وهــم العاطلــون عــن العمــل ممن تم إغــالق ملفاتهم إداريًّ
محسوبين في أعداد العاطلين عن العمل في الكشوفات الرسمية لدى الوزارة.

Û  وهــؤالء المغلقــة ملفاتهــم يأتــون نتيجــة اعتمــاد التقييــم الشــخصي لموظــف الــوزارة، الذي
يعــرض الوظائــف على العاطلين لمعرفة أن الوظيفة المعروضة مناســبة أم ال، وحين يرفض 
العاطــل عــن العمــل الوظيفــة يتم إدراج اســمه تحت خانة رفــض العمل أو عــدم الجدية في 

البحث عن العمل وبالتالي يتم إغالق الملف.
Û  ومــن هنــا يتبّيــن لنــا أن عــدد هــؤالء المغلقــة ملفاتهــم كثيــرة، والــكل يعلــم أن هــذه الخطــة

مصيدة لخسارة في أعداد العاطلين بحيث تعرض الوزارة على سبيل المثال وظيفة منظف 
علــى متخــرج جامعــي وحين يرفــض يتم إدراج اســمه بأنه رافــض العمل، وللعلــم العاطلون 
ال يرفضــون ولكــن الــوزارة تتعمــد إدراج أســمائهم برفضهــم للعمل دون أي ذريعة؛ لتســجيل 

مواقف ضدهم.
Û  وعلــى ذلــك، يتضــح بشــكل جلــي أن الــوزارة تحّدد نســبة البطالة وفًقــا ألهوائهــا، وما يخدم

مــا تعلنــه، ولكــن الحقيقــة الموصوفة تقول غير ذلك، إذ إن الــوزارة ال تفرق بين ما ينضح به 
الواقع وما تعمل هي على تخريجه.

Û  إن الواقع العمالي في البحرين يفرض على الوزارة اإلقرار بشــجاعة بوجود المشــكلة بطولها
وعرضهــا ال بتفصيلهــا علــى مقــاس ترزيــة النســب؛ ألن االعتــراف بالمشــكلة نصــف الحــل، 
ومــن ثــم عليهــا وضــع خطة وطنية جادة الســتيعاب واحــدة من أعتى القضايــا التي تعصف 

بالمجتمعات. وهذا الميدان يا حميدان.

alawi.almosawi
@albiladpress.com

الرفاع - قوة الدفاع

ألقيــت بالكليــة الملكية للقيــادة واألركان والدفاع الوطني صباح 
وكيفيــة  التــراث  أهميــة  بعنــوان  المنصــرم، محاضــرة  األربعــاء 
الحفــاظ عليــه، ألقاهــا مديــر إدارة المتاحــف فــي هيئــة البحرين 

للثقافة واآلثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.

محاضرة حول أهمية التراث 
وكيفية الحفاظ عليه

مشاريع لتشجيع زيادة الرقعة الخضراء
إلــكــتــرونــيــا  حـــكـــومـــيـــة  ــة  ــ ــدم ــ خ  370 ــر  ــيـ ــوفـ تـ ــد:  ــ ــائ ــ ــق ــ ال

أثنــى الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة محمــد القائــد على 
جهــود القائميــن علــى المبــادرة الوطنيــة لتنمية القطــاع الزراعــي واســتمرارية تنظيم 
معــرض البحريــن الدولــي للحدائــق 2019، مشــيرا إلــى أن المعــرض بات يشــكل ملتقى 
ســنويا لكافــة المهتميــن بالشــأن الزراعــي والمائــي وشــؤون الحدائــق، ومقصــدا مهمــا 

للزوار والضيوف الهواة ومحبي الزراعة من داخل البحرين خارجها.

وقال القائد إن معرض هذا العام تبنى شــعار 
)الزراعــة كتخصــص واعــد لمهنة المســتقبل(، 
وهو يتماشى مع التوجه الحكومي باالهتمام 
المتزايــد  الطلــب  يلبــي  كخيــار  بالزراعــة 
علــى االســتثمار فــي هــذا القطاع عبــر تنفيذ 
الممارســات الزراعيــة المســتدامة مــن جانب 
الهيئــة  دعــم  مؤكــدا  والمؤسســات،  األفــراد 
للسياســات والمبــادرات الحكومية من خالل 
تنفيذهــا لمجموعــة مــن المشــاريع واألنظمــة 
المســاهمة بتشــجيع زيادة الرقعــة الخضراء، 
وهــو  الزراعــي،  بالقطــاع  االهتمــام  وتعزيــز 
مــا تجســد مــن خــالل توفيــر أكثــر مــن 370 

وتخصيــص  إلكترونيــا  حكوميــة  خدمــة 
قنوات إلكترونيــة متنوعة إلنجاز المعامالت 

الحكومية بكل يسر وسهولة.
والتقديــر  الشــكر  بجزيــل  القائــد  تقــدم  كمــا 
لجميــع القائمين على تنظيــم وإعداد معرض 
فــي   ،2019 للحدائــق  الدولــي  البحريــن 
الوطنيــة  للمبــادرة  العــام  األميــن  مقدمتهــم 
لتنميــة القطــاع الزراعــي الشــيخة مــرام بنت 
عيســى آل خليفــة، منوهــا بجهــود القائميــن 

البارزة على إنجاح المعرض.
الخــاص  ركنهــا  فــي  الهيئــة  وتســتعرض 
بالمعــرض )مشــروع خرائــط التربــة( لمملكــة 

ونشــر  وتحليــل  لجمــع  والهــادف  البحريــن 
فــي  بالتربــة  الخاصــة  الجغرافيــة  البيانــات 
المملكــة، وتوفيــر الخرائــط الجغرافيــة حاليا 
تحليــل  طريــق  عــن  التفصيليــة،  ومســتقبال 
تقنيــات  علــى  باالعتمــاد  الفضائيــة  الصــور 
االستشــعار عن ُبعد وباالستعانة بالمسوحات 

علــى  مخبريــا  النتائــج  ومقارنــة  الميدانيــة، 
للقطــاع  خدمتــه  جانــب  إلــى  الواقــع،  أرض 
الصالحــة  المناطــق  تحديــد  منهــا  الزراعــي 
مجــال  فــي  مســاهمته  عــن  فضــال  للزراعــة، 
البنــاء بما يضمــن إقامة أعمال إنشــائية آمنة 

ومستقرة.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان أثناء تدشين مشروعي الحكومة اإللكترونية

المنامة - بنا

تعزيز الوعي وثقافة ترشيد االستهالك
ــة الــــري الــحــديــثــة ــم ــظ ــى أن ــل ــرزا: حـــدائـــق مــنــزلــيــة تــعــتــمــد ع ــيـ مـ

أعلــن وزيــر الكهربــاء والماء عبدالحســين ميــرزا أن هيئة الكهرباء والماء تشــارك 
فــي فعاليــات معــرض البحريــن الدولي للحدائق 2019 تحت شــعار “نحو مســتقبل 

زراعي واعد”.

لمعــرض  الرســمي  االفتتــاح  فــي  ذلــك،  جــاء 
ميــرزا  زار  حيــث  للحدائــق،  الدولــي  البحريــن 
المعــرض،  فــي  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  جنــاح 
وقــال “إننــا ننتهــز هــذه الفرصــة لنرفــع أســمى 
مقــام  إلــى  واالمتنــان  والتقديــر  الشــكر  آيــات 
صاحــب الجاللــة الملــك على تفضلــه بدعم هذا 
المعــرض الســنوي المهم الذي يمثــل دعًما كبيًرا 
للقطــاع الزراعــي فــي البحريــن، وال يفوتنــا أن 
نشــيد بجهود قرينة عاهل البالد صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة 
الزراعــي  بالقطــاع  للنهــوض  المســتمر  ودعمهــا 
لمواكبة العملية التنموية التي تشــهدها المملكة 
وتحقيــق رؤيــة جاللــة الملــك ونتقــدم بالشــكر 
لســمو الشيخ عيسى بن ســلمان آل خليفة على 

تفضله بافتتاح المعرض”.
وتابع الوزير: “إن الهيئة تحرص على المشاركة 
في المعرض الســنوي لرفع نسبة الوعي وتعزيز 
المائيــة  للمــوارد  االســتهالك  ترشــيد  ثقافــة 
وتســليط  الكريــم  الجمهــور  فئــات  لمختلــف 
الضــوء علــى أهميــة اتبــاع الطــرق المثلــى فــي 
استخدام المياه لكل األغراض وتجنب أساليب 
الهــدر واالســتنزاف لهــذه الثــروة، ومــن خــالل 
هــذه المشــاركة ســوف يتم التركيــز على أهمية 
الداخليــة  المائيــة  التمديــدات  نظــام  تطبيــق 
الحديثــة وحدائــق منزليــة تعتمــد علــى أنظمــة 
الــري الحديثــة وأجهــزة الترشــيد التــي تســاهم 
بصــورة كبيــرة فــي تخفيض معدالت اســتهالك 
وبالتالــي  مائيــة  وفــورات  وتحقيــق  الميــاه 

المســاهمة في المحافظة على المياه وتخفيض 
كلفة الفاتورة الشهرية.

ترشــيد  إدارة  فــي  ممثلــة  الهيئــة  وتســتثمر 
الكهرباء والماء هذه الفعالية المهمة بمشاركتها 
الدائمــة فــي كل عــام لرفع نســبة الوعي وتعزيز 

المائيــة  للمــوارد  االســتهالك  ترشــيد  ثقافــة 
لمختلف فئات الجمهور الكريم وتســلط الضوء 
علــى أهميــة اتباع الطرق المثلى في اســتخدام 
الميــاه لكافــة األغــراض وتجنب أســاليب الهدر 

واالستنزاف لهذه الثروة.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان ووزير شؤون الكهرباء والماء في معرض الحدائق

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

9 سنوات و“اكتوارية التعطل” محجوبة عن النشر
ســـنـــوات  3 ــل  ــ كـ ــا  ــرهـ ــشـ ــنـ بـ ــزم  ــ ــل ــ ــم ــ ال لـــلـــقـــانـــون  ــا  ــ ــاف ــ خ

خالفــًا لمــا نصــت عليــه المــادة الثامنة مــن قانون التأمين ضــد التعطل، ال تــزال تقارير 
الخبير االكتواري لفحص ومراجعة الوضع المالي لحســاب التعطل محجوبا عن النشــر 

لما يقارب 9 سنوات بمعدل 3 تقارير.

وفــي أواخــر ينايــر الماضــي تطرق وزيــر العمل 
إلــى  حميــدان  جميــل  االجتماعيــة  والتنميــة 
الحديــث عن التقرير فــي تصريحات صحافية، 
أشار فيها إلى أن مراجعة آليات ومقدار المبالغ 
الممنوحة للمستفيدين من التأمين ضد التعطل 
منوطــة بنتائــج الدراســة االكتواريــة التــي مــن 
المقــرر إجراؤهــا. وأردف أن مراجعــة ملف بدل 
التعطل غير قائمة في الوقت الحالي، وأنه البد 
أن يكلــف مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية خبيرا اكتواريا لدراسة الموضوع.
وتنــص المــادة الثامنــة مــن قانــون التأمين ضد 
هيئــة  إدارة  مجلــس  يعيــن  أن  علــى  التعطــل 
التأمينــات االجتماعيــة خبيرا اكتواريــا أو أكثر 

لفحــص ومراجعــة الوضع المالي للحســاب مرة 
كل ثــالث ســنوات علــى األقــل، وكلمــا اقتضــت 
الضــرورة ذلك طبقا لما يقــدره الوزير المختص 

بشؤون العمل أو مجلس اإلدارة.
نشــر  اإلدارة  مجلــس  علــى  المــادة  وأوجبــت 
ملخــص تقريــر الخبيــر فــي الجريــدة الرســمية 
وجريدتيــن يوميتيــن علــى األقــل خــالل شــهر 
علــى األكثــر مــن تاريــخ تســليمه للهيئــة، علــى 
أن ينشــر التقريــر كامــال بــأي من الوســائل التي 
يحددهــا مجلــس إدارة الهيئــة بما يكفــل إتاحة 

االطالع عليه من جانب الجميع. 
وبناء على نتائج دراسة الخبير االكتواري نظم 
القانــون آلية التصرف في حــاالت وجود العجز 

أو الفائــض فــي أمــوال الحســاب. وعلــى غــرار 
تقريــر الخبيــر االكتــواري ألــزم القانــون مجلس 
إدارة الهيئة بنشر تقارير المدقق الخارجي على 
حســاب التأميــن ضــد التعطــل لتوضيــح المركز 
المالــي للحســابات نهايــة كل ســنة ماليــة، إال أن 

هذا التقرير كذلك ال يزال محجوبا من النشر.

يأتي ذلك في وقت حققت فيه حسابات أموال 
التعطل فائضا تجاوز نصف مليار دينار حســب 
اإلحصاءات األخيرة، في الوقت الذي لم ترصد 
أي خطط منذ إنشاء الصندوق في العام 2006 
الســتثمار هــذه األمــوال لصالــح مشــاريع تعالج 

مشكلة البطالة.

سيدعلي المحافظة

فريق العمل المشترك سيضع رؤية للتوظيف
ــد ــم ــد بـــتـــوجـــيـــهـــات نــــاصــــر بـــــن ح ــيـ ــشـ حــــمــــيــــدان يـ

ثّمــن وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميدان، توجيهــات ممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لتشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي 
العمل والتنمية االجتماعية، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، مؤكًدا أن تشكيل هذا الفريق المشترك يعد خطوة مهمة نحو تعزز وزيادة 
وتيــرة التوظيــف، كمــا أنهــا تتالقى مع رؤية الوزارة بالعمل المشــترك مع كافة األجهزة الحكومة ذات العالقــة والقطاع الخاص للمحافظة 

على مستويات البطالة في حدودها اآلمنة والمستقرة.

وأعرب حميدان في تصريح بهذه المناســبة، 
والتنميــة  العمــل  وزارة  اســتعداد  عــن 
االجتماعيــة للتعــاون التــام مع وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة لمتابعــة طلبــات توظيف 
الشــباب البحرينــي فــي ســوق العمــل باعتبار 
فــي  البطالــة  معــدالت  علــى  اإلبقــاء  مســألة 
حدودهــا اآلمنــة والمســتقرة مــن األولويــات 
الوطنية التي تســعى الحكومة إلى تحقيقها، 
العمــل  ســوق  وتــوازن  اســتقرار  إلــى  ســعًيا 
وحفاًظــا علــى المنجــزات المتحققــة في هذا 

الشــأن، وذلــك في إطار المســيرة اإلصالحية 
لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة. وأضــاف الوزيــر أنــه 
الشــيخ ناصــر  علــى ضــوء توجيهــات ســمو 
بــن حمــد، ســيتم البــدء فــوًرا بتشــكيل فريق 
مشــترك بالتنســيق مع وزارة شــؤون الشباب 
صياغــة  علــى  ســيعمل  والــذي  والرياضــة، 
خطة عمل مشــتركة بين الوزارتين، من أجل 
تقديــم رؤيــة متكاملــة إلــى ســموه لإلســراع 
فــي عملية توظيف الشــباب واالســتمرار في 

تطويــر البرامــج والخطط واالســتراتيجيات 
ســوق  فــي  الخريجيــن  إلدمــاج  الموضوعــة 
العمــل متضمنــة مــا تــراه اللجنــة مــن حلــول 
األهــداف  تحقيــق  فــي  تســهم  مناســبة 
لســمو  الشــكر  حميــدان،  وجــّدد  المنشــودة. 
الشــيخ ناصر بن حمــد، على هذه التوجيهات 
والمبــادرات الداعمــة للشــباب البحرينــي في 
مختلف المجاالت، معرًبا عن أمله بأن يخرج 
تطلعــات  تحقــق  بنتائــج  المشــترك  الفريــق 
سموه في تسريع توظيف الباحثين عن عمل 

مــن فئــة الشــباب، مؤكــًدا أن الحكومــة تولي 
الشــباب أهميــة خاصــة باعتبارهــم الســواعد 
التــي تعتمــد عليهــا البــالد في حركــة التنمية 
الشــاملة، وعمــاد مســيرة البنــاء والخير التي 

ترفل بها البحرين في هذا العهد الزاهر.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية



شركة لهيكلة “التربية” وخفض المصاريف
محمـــد بـــن مبـــارك: تطويـــر التعليـــم والتدريـــب عمـــل ال نهايـــة لـــه

رئيــس  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  تــرأس 
والتدريــب  التعليــم  لتطويــر  األعلــى  المجلــس 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة اجتماع 
المجلــس فــي دورتــه الثانيــة، في ضــوء صدور 
رئيــس مجلــس  الملكــي  الســمو  قــرار صاحــب 
الوزراء بشأن عضوية المجلس، إذ رحب سموه 
باألعضاء الجدد واإلعراب عن الشــكر والتقدير 
لألعضــاء الذيــن شــاركوا فــي أعمــال المجلــس 
فــي دورتــه الســابقة، مؤكــًدا ســموه االســتمرار 
علــى بــذل مزيــد مــن العمــل والجهــد للنهــوض 
باســتعراض  المجلــس  والتدريب.بــدأ  بالتعليــم 
اســتراتيجية التعليــم والتدريــب فــي المرحلــة 
المقبلــة بعــد االحتفــال بمــرور 10 ســنوات على 
مبــادرات المشــروع الممثلــة فــي كليــة البحرين 
التقنيــة )بوليتكنــك البحريــن( وكليــة البحريــن 
للمعلميــن، وهيئــة جــودة التعليــم والتدريب، إذ 

ناقــش المجلــس مقتــرح برامج تطويــر التعليم 
في النســخة الثالثة مــن اإلطار الموحد للبرامج 
الحكومية ذات األولوية 2019 - 2020، باعتماد 
المحــاور األربعــة وهــي جــودة التعليــم، ونجاح 
قطــاع التعليــم العالــي، وتطوير البنيــة التحتية 
للتعليم، واالرتقاء بمنظومة التعليم. وفي إطار 
الســعي لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية 
فــي البحريــن عبــر إعــادة هيكلــة وزارة التربيــة 
والتعليــم رحــب المجلــس بمــا تم التوصــل إليه 
مــن خــال تعييــن شــركة ذات خبــرة فــي ضوء 
الميزانيــة المخصصــة لذلــك، مؤكــدًا أن يــؤدي 
ذلــك إلى خفــض المصاريف التشــغيلية للوزارة 
ورفع كفاءة أداء أجهزتها التعليمية واإلدارية.

بعدها، اســتعرض المجلــس التقرير )33( المقدم 
مــن هيئة جــودة التعليــم والتدريب حــول أداء 
تضمــن  الــذي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات 

10 مــدارس حكوميــة  أداء  مراجعــة ومتابعــة 
ومدرستين خاصتين، ومراجعة أداء مؤسستي 
إلــى نتائــج عمليــات  تدريــب مهنــي باإلضافــة 
اإلطــار الوطنــي للمؤهــات المتضمنــة تســكين 
خمــس مؤهــات، وإســناد 7 مؤهــات أجنبيــة.  
كمــا اســتعرض المجلــس مذكرة التفاهــم المقرر 

تجديدها بين الهيئة وهيئة اإلطار اإلســكتلندي 
للساعات المعتمدة والمؤهات.

وشــكر ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
التعليــم  تطويــر  مســيرة  أن  مؤكــًدا  الحضــور، 
والتدريــب عمــل ال نهاية له فــي ضوء ما له من 

دور فاعل في نماء وتقدم الدول والشعوب.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس اجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

قــام القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
المشــير الركــن الشــيخ خليفة بــن أحمد 
آل خليفــة صبــاح أمــس بزيــارة تفقدية 
ألحد أسلحة قوة الدفاع، إذ استمع إلى 
إيجاز عن مراحل سير العمل به وبرامج 
التدريب والتأهيل التي من شأنها زيادة 
لمنســوبي  واإلداريــة  القتاليــة  الكفــاءة 
الســاح. وأشاد بالطاقات الوطنية التي 

تزخــر بهــا قــوة الدفــاع، مشــيرا إلــى أن 
الــذي  الجميــع يشــاهد التطــور الافــت 
تحققــه في مختلــف المجــاالت القتالية 
لمواصلــة  الجميــع  واإلدارية.كمــا وجــه 
العمل الــدءوب؛ لتحقيق األهداف وفقا 
للطموحات الوطنية بقيادة عاهل الباد 
صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة.

“الدفاع” على جهوزية تامة

07 local@albiladpress.com
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تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميل

جـميـل الـرمــل
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

والـدتـــه
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان

ا “األشغال” تنّظم محاضرة للمتقاعدين اختياريًّ
ــع ــاري ــش ــم ال رواد  مـــن  عــــدد  ــاح  نـــجـ ــص  ــص ق ــراض  ــعـ ــتـ اسـ

نّظمت إدارة الموارد البشــرية بشــؤون 
وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  األشــغال 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي ضمن 
برنامــج المجلــس الشــهري وبالتعــاون 
للتنميــة محاضــرة  بنــك البحريــن  مــع 
بنــك  عــن  “نبــذة  بعنــوان  توعويــة 
البحريــن للتنمية” قدمهــا ممثلي البنك 
أحمــد جمعــة، ونــورة الكوهجــي، وقــد 
الموظفيــن  المحاضــرة  اســتهدفت 

المقبلين على التقاعد االختياري.
البحريــن  بنــك  ممثــا  واســتعرض 
للتنميــة، المنتجــات والخدمــات التــي 
أنــواع  إلــى  البنــك، باإلضافــة  يقدمهــا 
التمويــل التــي يقدمهــا ســواء بتمويل 
إســامي أو اعتيــادي، أو بالتعــاون مع 

تمكين.
كمــا تطــرق المحاضرين ألنــواع الدعم 
والخدمــات  البنــك  يقدمهــا  التــي 

طريــق  عــن  الماليــة  غيــر  التنمويــة 
برنامــج “رواد” والــذي يوفــر الخدمات 
والمهــارات  القــدرات  تنميــة  التاليــة: 
الشــخصية لرائــد العمــل وفــق برنامــج 
محــدد )Coaching(، التدريــب )برامج 

مجــال  فــي  عمــل  وورش  تدريبيــة 
االحتضــان،  المشــاريع(،  تأســيس 
مراحــل  )فــي  والتوجيــه  اإلرشــاد 
المشــروع المختلفــة(، واالســتثمار في 

المشروع من خال المشاركة.

إضافًة إلى ذلك تم اســتعراض قصص 
نجــاح عــدد مــن رواد المشــاريع الذيــن 
حصلوا على دعم بنك البحرين للتنمية 
فــي بدايــة مشــاريعهم قبــل أن تنمــو 

ا. وتحقق نجاحات باهرة اقتصاديًّ

جانب من المحاضرة

المنامة - وزارة األشغال

20 مدرسة تشارك في “البوابة التعليمية”
الــتــدريــبــي ــج  ــامـ ــرنـ ــبـ الـ ــن  ــ م مــعــلــًمــا   42 اســـتـــفـــادة 

نّظمت إدارة مشروع جالة الملك حمد 
ــا  تدريبيًّ برنامًجــا  المســتقبل  لمــدارس 
خصائــص  “تفعيــل  بعنــوان  بعــد  عــن 
معلًمــا   42 لفائــدة  التعليميــة”،  البوابــة 
مدرسة.واســتهدف   20 مــن  ومعلمــة 
البرنامج الذي أنهى ســاعاته المتدربون 

عــن بعــد، والــذي امتــد فــي الفتــرة مــن 
علــى  تعريفهــم  إلــى  فبرايــر،   13-20
مفهــوم البوابــة التعليميــة، وخصائصها 
التــي  الطابيــة  واألنشــطة  المختلفــة، 
وميــزة  النقــاش،  وحلقــات  تحتويهــا، 
انتــاج  إلــى  إضافــًة  الرقميــة،  الرســائل 

إلثــراء  الرقمــي  التعليمــي  المحتــوى 
المنهج التعليمي. وأجاب المدربون عن 
بعد عن أسئلة المتدربين خال ساعات 
كذلــك  وانضمــوا  اليــوم،  فــي  محــددة 
إلــى حلقــات المناقشــة مــن أجــل تبادل 

الخبرات.

وتــم تقييم المتدربين من خال أســئلة 
العملــي  والتطبيــق  الذاتــي  التقييــم 
داخــل  التعليميــة  البوابــة  لتفعيــل 
المدارس، إلى جانب عامات االمتحان 
النهائــي الذي أقيم في المركز اإلقليمي 

لتكنلوجيا المعلومات واالتصال.
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الصخير- الحرس الوطني

الوطنــي  الحــرس  رئيــس  اســتقبل 
الفريــق أول ركن ســمو الشــيخ محمد 
مكتبــه  فــي  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
بمعســكر الصخيــر صباح أمس ســفير 
اإلســامية  باكســتان  جمهوريــة 
المعتمــد لدى مملكــة البحرين أفضال 

محمود.
ورحب ســمو رئيس الحــرس الوطني 
بسفير جمهورية باكستان اإلسامية، 
المتقــدم  بالمســتوى  أشــاد  حيــث 
الــذي تشــهده العاقــات الثنائيــة بيــن 
البحرين وباكستان الصديقة، متطلعا 

لتحقيــق مزيد مــن التعــاون والتبادل 
بيــن البلديــن فــي مختلــف األصعــدة، 
خصوصا على الصعيد العســكري، كما 
جــرى خــال اللقاء مناقشــة عــدد من 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.
أعــرب ســفير جمهوريــة  مــن جانبــه، 
عــن  الصديقــة  اإلســامية  باكســتان 
شــكره وتقديره لســمو رئيس الحرس 
الوطنــي على الجهود التي يبذلها في 
ســبيل تقويــة العاقات مــع جمهورية 
باكســتان اإلسامية، ورفع مستويات 

التعاون بين الجانبين.

مزيد من التعاون العسكري مع باكستان
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ضمــن جهــود وزارة التربيــة والتعليم 
فــي تطبيق مشــروع التمكين الرقمي 
فــي التعليــم، قــام فريــق مــن إدارتــي 
مشــروع جالــة الملــك حمــد لمدارس 
المســتقبل، ونظــم المعلومــات، بزيارة 
المراحــل  مختلــف  مــن  مدرســة   25

تطبيــق  ثقافــة  لنشــر  الدراســية، 
الرقمــي  التعليــم  اســتراتيجيات 
كيفيــة  علــى  والتدريــب  الحديثــة، 
تفعيل األلعــاب التعليمية اإللكترونية 
مــن  التعليمــي  اإلصــدار  باســتخدام 

برنامج “ماين كرافت”.

تدريب 25 مدرسة على األلعاب الرقمية

تطوير وحدات وُشعب رئاسة الحرس الوطني
ــادات عـــبـــر الـــــــــدورات الــمــتــخــصــصــة ــ ــي ــ ــق ــ خـــطـــط لــتــأهــيــل ال

ترأس مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، 
اجتمــاع مجلس رئاســة الوطنــي لمتابعة منجزات الخطة اإلســتراتيجية 2020، صباح 

أمس بمعسكر الصخير.

واطلــع مديــر األركان علــى عدٍد مــن الخطط 
التطويريــة لوحدات وُشــعب رئاســة الحرس 
الوطنــي، كمــا ناقــش الجهــود الحاليــة لرفــع 
إلــى  إضافــة  الوحــدات،  جاهزيــة  مســتوى 
الوطنــي  الحــرس  قيــادات  تأهيــل  خطــط 

لضمــان  المتخصصــة؛  الــدورات  خــال  مــن 
تحقيق األهداف التدريبية وتنفيذ الواجبات 

المنوطة بالحرس بكفاءة عالية.
الوحــدات  قــادة  مــن  إيجــاز  إلــى  واســتمع 
ورؤســاء الُشــعب عــن التقــدم والتطــور فــي 

برامــج اإلعــداد والتدريب والتزويــد اإلداري 
الخطــط  ضمــن  منهــا  تحقــق  ومــا  والفنــي 
التطويرية لتلك الوحدات والُشعب اإلدارية، 
وذلــك فــي ظــل الرعايــة الدائمــة واالهتمــام 
الكبيــر مــن لدن عاهل البــاد صاحب الجالة 
بــن عيســى آل خليفــة، ووفــق  الملــك حمــد 
توجيهــات رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق 
أول ركــن ســمو الشــيخ محمــد بن عيســى آل 

خليفة.

كمــا ناقــش المجلــس ضمــن جــدول أعمالــه، 
خطــط  تضمنــت  التــي  المحــاور  مــن  عــددا 
تطويــر برامــج وأداء الوحــدات تماشــيا مــع 
اإلســتراتيجية  للخطــة  الزمنــي  التسلســل 
الحــرس  رئيــس  أرســاها ســمو  التــي   ،2020
الوطني للوصول بصرح الحرس الوطني إلى 
أعلــى مراحــل الجهوزيــة القتاليــة والكفــاءة 
اإلداريــة والفنيــة في مختلــف ميادين العمل 
العسكري الخاص بهذه المؤسسة العسكرية.

الصخير - الحرس الوطني

تكريم الطلبة الفائزين بـ “قناديل من نور”
الـــقـــرآن ــور  ــ سـ وتـــــــاوة  حـــفـــظ  عـــلـــى  تـــنـــافـــســـوا  ــاً  ــبـ ــالـ طـ  70

ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  اســتقبل 
النعيمــي بمكتبــه بديــوان الــوزارة بمدينة 
عيسى، الطلبة الفائزين في الدورة الرابعة 
مــن مســابقة “قناديــل مــن نــور” التلفازيــة 
والتــي  الكريــم،  القــرآن  لحفــظ  المرئيــة 
الموهوبيــن  الطلبــة  رعايــة  مركــز  نظمهــا 
وشــهدت  االبتدائيــة،  المرحلــة  لطلبــة 
مشــاركة أكثــر من 70 طالبًا تنافســوا على 
الطــور،  )الذاريــات،  ُســور  وتــاوة  حفــظ 

النجــم، القمــر، الرحمن والواقعة( بالنســبة 
)الزمــر  األولــى، وســورتي  الحلقــة  لطلبــة 

وغافر( بالنسبة لطلبة الحلقة الثانية.
يقــوم  الــذي  الــدور  علــى  الوزيــر  وأثنــى 
بــه مركــز رعايــة الطلبــة الموهوبيــن فــي 
رعايــة الطلبة المتميزين في حفظ القرآن 
تســجيات  إصــدار  خــال  مــن  الكريــم، 
صوتية ألولئك الطلبة ضمن مشروع “اقرأ 

وزير التربية والتعليم مع الفائزين في مسابقة “قناديل من نور”وارتق”.
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قضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى بعدم قبول اســتئناف آســيوية شــكالً للتقرير به بعد الميعاد وبقبول 
اســتئناف أخــرى وبتأييــد الحكم المســتأنف بحقها؛ وذلك إلدانتهمــا ببيع وتعاطي المواد المؤثرة عقليا والتكســب من 

أعمال الدعارة.

وحكمــت محكمة أول درجــة بمعاقبة 
 3 لمــدة  بالســجن  األولــى  المتهمــة 
ســنوات وأمرت بتغريمهــا مبلغ 3000 
دينــار عمــا أســند إليهــا مــن اتهــام في 
البنــد أوال، وبمعاقبــة الثانيــة بالحبس 
لمــدة 6 أشــهر وبتغريمهــا 100 دينــار 
عــن البنــد ثانيــا/1، عمــا أســند إليهمــا 
والبيــع،  بالتعاطــي  اتهامــات  مــن 
ســنة  لمــدة  بالحبــس  عاقبتهمــا  كمــا 
واحــدة عمــا أســند إليهمــا مــن اتهــام 
بمصــادرة  وأمــرت  الدعــارة  بنــد  فــي 
عــن  نهائيــا  وبإبعادهمــا  المضبوطــات 

البالد عقب تنفيذ العقوبة.

العامــة  النيابــة  لهمــا  وجهــت  وكانــت 
أنهمــا في غضون العام 2018، ارتكبتا 

اآلتي:
باعــت  األولــى:  المســتأنفة  أوالً: 
وحــازت بقصد االتجــار المؤثر العقلي 
األحــوال  غيــر  فــي  الميتامفيتاميــن 

المرخص بها قانونا.
ثانًيا: المستأنفتان:

عقلــي  المؤثــر  وأحرزتــا  حازتــا   -  1
الميتامفيتاميــن ومؤثــر MDMA فــي 

غير األحوال المصرح بها قانونا.
2 - اعتمدتا في حياتهما بصفة جزئية 
على ما تكسبانه من ممارسة الدعارة.

القبــض  واقعــة  أن  المحكمــة  وبينــت 
علــى الفتاتيــن اآلســيويتين تتحصــل 
فــي أنه بغضون العــام الماضي وردت 
تحريــات لمــالزم أول، مفادهــا حيــازة 
وإحراز المســتأنفتين للمــواد المخدرة 
فاســتصدر  والتعاطــي،  البيــع  بقصــد 
المخــدرات  مكافحــة  إدارة  أفــراد 
لضبطهمــا  العامــة  النيابــة  مــن  إذنــا 
مســكنهما  وتفتيــش  وتفتيشــهما 

بمنطقة الجفير.
ونفــاًذا لذلــك اإلذن تــم التوّجــه رفقــة 
أفــراد الشــرطة لمســكن المســتأنفتين 
وتــم فتــح بــاب المســكن بموجب إذن 

مــن النيابــة بعدما تم طرق الباب عدة 
مــرات ولــم يتــم الــرد، وفيه شــوهدت 
كال المســتأنفتين وتــم تفتيشــهما مــن 
قبل الشــرطة النســائية، حيــث لم يتم 

العثور على شيء معهما.
العثــور  تــم  شــقتهما  وبتفتيــش  لكــن 
علــى عــدد مــن األقــراص و3 أكيــاس 
الميتامفيتاميــن  مــادة  بهــا  شــفافة 
تــم  كمــا  األولــى،  المســتأنفة  بإرشــاد 

العثــور على عــدد مشــربين زجاجيين 
فــي غرفتهمــا ومجموعة من األكياس 
الشــفافة، والتي تســتخدم في تغليف 
حســاس،  وميــزان  المخــدرة  المــواد 
ومبالغ نقدية هي 6000 ريال سعودي 
ا، كما ضبط مبلغ  و175 دينــاًرا بحرينيًّ
نقدي وقــدره 200 دينار و1000 ريال 

سعودي بداخل محفظة األولى.
وبتفتيــش محفظة المســتأنفة الثانية 
تم العثور فيها على عدد من األقراص 
الطبية ومبلغ نقدي وقدره 300 دينار.
ــا  وبفحــص المضبوطــات ثبــت معمليًّ
مــادة  علــى  جميًعــا  احتواؤهــا 
الميتامفيتاميــن فيمــا عــدا األقــراص 
التي باللون األزرق، إذ ثبت احتواؤها 
على مــادة MDMA وكال المادتين من 
المؤثــرات العقليــة، كمــا ثبــت بفحص 

ا احتواؤها على  عينة إدرارهمــا معمليًّ
مادة الميتامفيتامين.

األولــى  المســتأنفة  واعترفــت 
بتحقيقــات النيابــة العامــة أنهــا تعمــل 
علــى بيــع مــادة الميتامفيتاميــن على 
وأن  جنســيتها،  مــن  الفتيــات  بعــض 
جزًءا مــن المبالغ المضبوطة بحوزتها 
هي من حصيلة بيعها لتلك المؤثرات، 
فيمــا  المــادة،  ذات  تتعــاط  وكذلــك 
اعترفت الثانية بتعاطيها لذات المادة 

المؤثرة عقليا.
أيًضــا  المســتأنفتين  اعترفــت  كمــا 
بأنهمــا اعتمدتــا بصفة جزئيــة على ما 
تكســبانه من ممارستهما للدعارة، وأن 
جــزء مــن المبالــغ النقديــة المضبوطة 
فــي شــقتهما هــي مــن ريــع ممارســة 

الدعارة.

سنة ونصف آلسيوية و4 ألخرى بقضية مخدرات ودعارة

السجن بين سنة و4 لشابين متعاطيين للمخدرات
ــي ــرطـ ــى شـ ــ ــل ــ ــض والــــــضــــــرب ع ــ ــع ــ ــال ــ اعـــــتـــــدى أحــــدهــــمــــا ب

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى، متهمين اثنين بتعاطي المخدرات اعتدى أحدهما بالضرب والعض على الشــرطي المكلف بالقبض عليه أثناء االشــتباك معه، فيما هرب 
المتحرى عنه األساسي ولم يتم ضمه للقضية بعد مطاردة مركبتهم من المنطقة القريبة من مصنع “ألبا” لحين وصولهم إلى دمستان؛ وذلك بحبس األول لمدة 4 سنوات وأمرت 

بتغريمه 4000 دينار، وبحبس الثاني لمدة سنة واحدة وأمرت بتغريمه 1000 دينار، فضال عن األمر بمصادرة المضبوطات.

بحكــم  جــاء  حســبما  التفاصيــل،  وتشــير 
المحكمــة، إلــى أن تحريــات كانــت وردت عــن 
أحد األشــخاص، تفيــد حيازته وإحــرازه للمواد 
غيــر  فــي  والتعاطــي  البيــع  بقصــد  المخــدرة 
األحــوال المرخص بها قانونا، فتمت االســتعانة 
بأحــد المصــادر الســرية لشــراء كميــة مــن مادة 
الحشــيش المخــدرة منــه، والــذي أجــرى بالفعل 
االتصــال به تحت مســمع وإشــراف من شــرطة 
اإلدارة، واتفــق معــه علــى شــراء كميــة بمبلــغ 
التســليم  مــكان  يكــون  أن  علــى  دينــار،   1200

واالستالم بالقرب من مصنع “ألبا”.
وبتاريــخ 28 مــارس 2018 تــم إعــداد الكميــن 
وتــم تســليم المصــدر أصــل المبلــغ النقــدي بعــد 

تصويره للكمين، إذ حضر المتحرى عنه للموقع 
بواســطة سيارته وكان معه شــخصين، وعندما 
الحظ المتحرى عنه تواجد أفراد الشرطة هرب 
مــن المــكان، فتم اللحاق بهم إلى أن وصلوا إلى 

داخل منطقة دمستان.
وفيهــا نزل الثالثة من الســيارة والذوا بالهروب 
راجلين، إذ تمكن المتحرى عنه من الهرب، فيما 
تــم القبض على الشــخصين اللذيــن كانا برفقته 
-المتهميــن بالقضية- وقــام األول بالتعدي على 
أحــد القائميــن علــى تنفيذ أحــكام القانــون رقم 
حيــث  أول،  الشــرطي  وهــو   2007 لســنة   15
قاومــه بالقــوة والعنــف أثنــاء تأديتــه لوظيفته، 
وذلــك بــأن قام بعضه واشــتبك معــه بنية حمله 

بغيــر حــق علــى االمتنــاع عــن عمــل مــن أعمال 
القبــض عليــه ولــم يبلــغ بذلــك  وظيفتــه وهــو 

مقصده إذ تمت السيطرة عليه.
الشــرعي  الطبيــب  بتقريــر  للمحكمــة  وثبــت 
تكدمــي  أثــر  وجــود  عليــه  بالمجنــي  الخــاص 
بعضــده األيمن وأنــه جائز الحــدوث من العض، 
وكــذا وجود آثار تســحيجه بالطرفين العلويين 
ناتجة عن احتكاكه بأجسام صلبة خشنة، وهذا 
يعنــي وجــود مقاومــة واشــتباك وســقوط أرًضا 
وهو يتفق مع ما ورد على لسان المجني عليه.

إدرار  عينــة  فحــص  تقريــر  مــن  ثبــت  كمــا 
المتهــم األول احتواؤهــا علــى مــادة الحشــيش 
المخــدرة والمؤثريــن العقلييــن الميتامفيتامين 

إدرار  عينــة  احتــواء  وكــذا  والديازيبــام، 
ومــادة  الحشــيش  مــادة  علــى  الثانــي  المتهــم 

الميتامفيتامين المؤثرة عقليا.
عليهمــا  المقبــوض  العامــة  النيابــة  فأحالــت 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهما بتاريــخ 28 مارس 

2018، ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

1 - اعتدى على سالمة جسم الشرطي المجني 
عليــه أحد الموظفين العمومييــن القائمين على 
تنفيذ أحكام القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن 
ــا بأن قام بعضه  المــواد المخــدرة والمؤثرة عقليًّ
واشــتبك معه فأحدث بــه اإلصابات الموصوفة 
بالتقاريــر الطبيــة المرفقة، وذلك أثناء وبســبب 

تأديته لوظيفته.
2 - حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشــيش 
الميتامفيتاميــن  ــا  عقليًّ والمؤثريــن  المخــدرة 
والديازيبــام فــي غيــر األحــوال المرخــص بهــا 

قانونا.
ثانيا: المتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي 
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة  الحشــيش  مــادة 
الميتامفيتاميــن في غيــر األحوال المرخص بها 

قانونا.
فلهذه األســباب حكمت المحكمة بسجن المتهم 
 3000 3 ســنوات وبتغريمــه مبلــغ  لمــدة  األول 
دينار عما أســند إليه من اتهام في بند االعتداء 
ســنة  لمــدة  أيضــا  وبحبســه  الشــرطي،  علــى 
وبتغريمــه مبلــغ 1000 دينــار عن بنــد التعاطي، 
فيمــا حبســت المتهم الثاني لمدة ســنة وغرمته 
إليــه مــن اتهــام  1000 دينــار عمــا أســند  مبلــغ 

بالتعاطي وأمرت بمصادرة المضبوطات.

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام مديرية شــرطة المحافظة الشــمالية بأن شــرطة المديرية تمكنت 
مــن القبض على شــخص يحمل جنســية آســيوية، مشــتبه بقيامــه بتزوير بطاقات 

هوية ورخص قيادة باإلضافة إلى قيامه بتزوير بيانات مركبات وبيعها.

بالغــًا  تلقــت  المديريــة،  أن  وأوضــح 
يفيــد بقيــام المشــتبه بــه ببيــع مركبة 
إلــى شــخص آخــر مــن دون وجود أي 
للمــرور،  العامــة  بــاإلدارة  لهــا  ســجل 
تــم  ذلــك  أثــر  علــى  أنــه  إلــى  منوهــا 
والتحــري  البحــث  أعمــال  مباشــرة 
هويــة  تحديــد  عــن  أســفرت  والتــي 

المشــتبه بــه والقبــض عليــه كمــا تــم 
تحريز البطاقات المزورة ومبلغ مالي 

تم ضبطه بحوزة المقبوض عليه.
شــرطة  مديريــة  عــام  مديــر  وأشــار 
المحافظة الشمالية إلى أنه تم اتخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة الالزمة تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

يزور بطاقات هوية ورخص قيادة

08local@albiladpress.com

الجمعة
22 فبراير 2019 

حبس موظف عام وشقيقته بتهمة الرشوة17 جمادى اآلخرة 1440
ــن مــتــلــبــســيــن بـــاســـتـــام الــمــبــلــغ ــي ــَم ــه ــت ــم ــى ال ــل ــض ع ــب ــق ال

صرح رئيس النيابة أحمد القرشي بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن واقعة ارتكاب موظف عام يعمل بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقــاف وبمســاعدة مــن شــقيقته المحاميــه فــي طلب الرشــوة من أحد األشــخاص المحكــوم عليهم بقضية جنائيــة، بأن زعــم األول اختصاصه في 
إمــكان إلغــاء الحكــم الصــادر ضــده أو توقيفــه، مســتغال بذلك وظيفته وباالشــتراك مع شــقيقته المحامية التي اتفقت معه وســاعدته فــي ذلك الطلب 
والزعــم، حيــث تتلخــص الواقعــة فيما أســفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفســاد عن دأب الموظف باســتحصال مبالغ مالية مقابل اســتعمال 

نفوذه بتواصله مع المحكوم عليهم أو ذويهم للحصول على مبالغ مالية.

 وأنه علم من خالل عمله بأن أحد المحكوم عليهم يقضي محكوميته لمدة سنتين على إثر قضية احتيال، فتواصل معه وطلب أخذ مبالغ ماليه مقابل 
إلغــاء الحكــم الصــادر ضــده أو وقــف تنفيذه، وكما قام المتهمان بالتوجه الى منزل المحكوم عليه ومقابلة ذويه وطلبا دفع المبالغ المالية المتفق عليها 

مع المحكوم عليه مقابل إسقاط الحكم واإلفراج عنه.

العامــة  النيابــة  أذن  علــى  وبنــاء 
وتســجيل  بمراقبــة  الصــادر 
والرســائل  الهاتفيــه  المكالمــات 
فقــد  المتهــم،  بهاتــف  الخاصــة 
كشــفت عــن صحــة تلــك التحريات 

وباســتمرار الطلــب علــى المحكــوم 
عليــه لدفــع المبالــغ المتفــق عليهــا 
بيــن  تــم  الــذي  وتفاصيــل االتفــاق 
وقــد  عليــه.  والمحكــوم  المتهميــن 
تمكــن أفــراد إدارة مكافحــة جرائم 

الفســاد مــن القبــض علــى المتهمين 
وهما في حال تلبس اســتالم دفعة 

من المبلغ المتفق عليه.
المتهميــن  اســتجواب  تــم  وعليــه 
تفصيال حول الواقعة ومواجهتهما 

ومــا  التحريــات  عنــه  أســفرت  بمــا 
وأمــرت  القانونيــة  األدلــة  أثبتتــه 
ذمــة  علــى  احتياطيــا  بحبســهما 
باقــي  واســتكمال  القضيــة، 

التحقيقات بشأنها.

Û  قبــل خمســين عاًمــا أو أكثــر، كانــت القــوى العســكرية والجيــوش الجــرارة، من لها
القــول الفصل في تحديد مســتقبل األنظمة والشــعوب واألوطــان، وكانت هي من 
يضع النقطة على نهاية السطر، لتنهي فصول دامية تسكب لها الدماء، وتوقد لها 

النيران القاضمة لألخضر واليابس، ولكل ما هو أمامها.
Û  اليــوم، اختلــف هــذا الواقــع تماًما، في ظل وجــود الدكاكيــن الحقوقية، وحصاالت

المنظمات المأجورة، والتي تعمل باجتهاد تام، وحرفية بالغة، ألهداف ال تخرج عن 
تكسب المال، وتمرير األجندات األجنبية، الطامعة بثروات الشعوب ومقدراتها.

Û  ،تعمــل هــذه المنظمــات منــذ ســنين عــدة، كعامــل ضغــط وكبــس علــى الحكومــات
واألنظمــة، والشــعوب، عبــر نقل الســيناريوهات الزائفة عنها، وعن حقوق اإلنســان 

بها، لتكون بوابة رحبة للدخول، ولإلفساد، وإثارة الفتن.
Û  وفــي أزمــة 2011 تكشــفت نواياها، عرفنــا متى تتحرك؟ وأين تتحــرك؟ ومع من؟

وألجل من؟ ولماذا؟
Û  وعرفنــا أيًضــا - بعــد ارتباك قصير- لماذا تتجاهل اإلنصات للرأي الرســمي واألهلي

فــي بالدنــا؟ لماذا تنظر لألحــداث بالعين الواحدة؟ لمــاذا ال تكترث لالنتهاكات في 
إيران وسوريا وفلسطين؟ لماذا تسارع بنشر التقارير المستوردة بال تردد؟

Û  هــذه هــي ببســاطة الحرب الجديدة، واالســتعمار الجديد، والتغلغــل الجديد، كيف
أســقط األنظمــة وارهبهــا دون أن أطلــق رصاصــة واحــدة؟ كيــف أفــرض الوصايــة 
عليهــا وعلــى حكامهــا؟ كيــف أضعهــا تحــت مجهــر النقــد والتذمــر الدولــي؟ كيــف 
أطمــس ســمعتها فــي المحافــل الدوليــة لكــي تعــدل عــن أحكامهــا القضائيــة، وعن 

سيادتها، وعن هويتها؟
Û  فــي البحريــن، هــذا الوطــن الصغيــر بجغرافيــة، الكبيــر بأبنائــه، كانــت الــدروس

المســتفادة في األزمات مثاال يعلم به اآلخرون، عن مفاهيم الشــجاعة، واالنتماء، 
والوالء للقيادة واألرض.
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عباس إبراهيم

سنة لمغرد أساء للرموز وحّرض على كراهية النظام
ــي دفــتــر ــاب” فـ ــسـ ــحـ ــات “الـ ــوم ــل ــع ــى م ــل ــر ع ــث ادعـــــى أنــــه ع

حبســت المحكمة الصغرى الجنائية الخامســة متهًما بالتحريض على كراهية النظام واإلســاءة لرموز الحكم، مدة 
ســنة واحدة، بعدما نشــر تغريدة على حســاب بموقع التواصل االجتماعي “تويتر” يدعي أنه ال يملكه بل عثر على 
معلومات الدخول إليه في دفتر كان ملقى بـ”كوفي شوب”، وأمرت كذلك بمصادرة األجهزة المستخدمة في نشر 

التغريدات.

وذكرت المحكمة في أســباب حكمها 
للمتهــم  المســندتين  التهمتيــن  أن 
مرتبطتــان ارتباًطــا ال يقبل التجزئة، 
ومــن ثــم فالمحكمة تعمــل على حقه 
 66 المــادة  بنــص  عمــال  االرتبــاط 
مــن قانــون العقوبــات، وتوقــع عليــه 
العقوبــة األشــد باعتبــار أن التهمتين 
واحــدة  إجراميــة  انتظمتهمــا خطــة 

وغرض واحد.
التفاصيــل  أن  المحكمــة  وذكــرت 
أن  فــي  تتمثــل  بالقضيــة  الخاصــة 
الفســاد  لمكافحــة  العامــة  اإلدارة 
واإللكترونــي،  االقتصــادي  واألمــن 

كانــت قــد تلقــت بالًغــا مفــاده نشــر 
التواصــل  بموقــع  الحســابات  أحــد 
االجتماعي “تويتر” تغريدات مسيئة 
علــى  يحــرض  وأنــه  الحكــم  لرمــوز 

كراهية نظام الحكم.
وبإجــراء التحريات حول مســتخدم 
الحســاب، تم التوصــل لهوية المتهم، 
فتــم  الجنســية،  بحرينــي  وهــو 
العامــة  النيابــة  مــن  إذن  اســتصدار 

للقبض عليه وتفتيش مسكنه.
وبالتحقيــق مــع المتهــم أنكــر بدايــة 
عــاد  أنــه  إال  إليــه،  منســوب  هــو  مــا 
وادعــى أنــه وحال تواجــده في أحد 

محالت “الكوفي شــوب” قبل حوالي 
الشهر من الواقعة قد عثر على دفتر 
ورقــي، وبتصفحه تبّيــن أنه مكتوب 
بأحــد  خــاص  إلكترونــي  بريــد  فيــه 
مواقــع التواصــل االجتماعي ومرفق 
معه الرقم السري الخاص بالحساب، 
فعمــد إلــى الدخــول لذلــك الحســاب 
بواسطة هاتفه النقال، إذ تبين له أن 
الشخص المجهول صاحب الحساب 

قد نشر تلك التغريدات المسيئة.
وتابــع، أن المالك الحقيقي للحســاب 
قــد تواصــل معه وأبلغه أن الحســاب 
مراقــب، فمــا كان منــه إال أن مســح 

الحساب من هاتفه فوًرا.
لكــن وبعــد فتــرة مــن التحقيــق معــه 
اعترف أخيًرا أنه بالفعل هو صاحب 
العــام  فــي  أنشــأه  وأنــه  الحســاب، 
كمــا  األحــداث،  فتــرة  إبــان   2011
أدار الحســاب وعمــد إلــى نشــر تلــك 
اإلســاءة  والمتضمنــة  التغريــدات، 
عــن دعوتــه  المملكــة، فضــال  لرمــوز 
فــي  للخــروج  فــي تغريــدات أخــرى 

مسيرات غير مرخصة.
للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتــه 
علــى اعتبــار انــه بتاريــخ 20 يونيــو 

2016، ارتكب اآلتي:
كراهيــة  علــى  عالنيــة  حــّرض  أوالً: 

نظام الحكم واالزدراء به.
رمــوز  العالنيــة  بطــرق  أهــان  ثانًيــا: 

المملكة.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة الداخلية

العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  صــرح 
لمكافحــه الفســاد واألمــن االقتصــادي 
واإللكترونــي بأنــه مــن خــالل عمليات 
التواصــل  لمواقــع  والمتابعــة  الرصــد 
االجتماعي، تم رصد حســاب شخصي 
عبــر موقــع “اليوتيــوب” يقــوم صاحبه 
بالغنــاء بكلمــات تتضمــن مواد مســيئة 
للديــن والتعاليــم اإلســالمية. وأوضح 
أن صاحــب الحســاب لــم يكتــف بذلــك 
بــل دخــل إلــى أحــد مواقــع الدردشــة 
ونشر تلك المواد فيها دون أي اكتراث 
لمــا قد تســببه تلك األفعــال اآلثمة من 
نتائــج علــى الســلم األهلــي والنســيج 
االجتماعــي. وأشــار مدير عــام اإلدارة 
واألمــن  الفســاد  لمكافحــه  العامــة 
االقتصــادي واإللكترونــي إلــى أنــه تــم 
القانونيــة الالزمــة  اتخــاذ اإلجــراءات 

تمهيدا إلحالة القضية للنيابة العامة.

ضبط صاحب حساب 
بـ “يوتيوب” ينشر 

مواد مسيئة لإلسالم
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تحويــل خطــوط كهرباء “شــارع الفاتح” بـــ  3.3 مليون دينار

ألنابيب حفر آبار النفط والغاز

طرحت شركة تطوير للبترول في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لتوقيع عقد زمني لمدة 5 سنوات لتوريد األنابيب المستخدمة في حفر آبار النفط والغاز تقدم 
إليها 8 عطاءات أقلها بنحو 51.5 مليون دوالر )ما يعادل 19.4 مليون دينار(، في حين أكبرها بقرابة 219.2 مليون دوالر )82.4 مليون دينار تقريًبا(.

ويأتــي توقيــع العقــد الزمنــي لتوريــد األنابيب المســتخدمة 
في حفر آبار النفط والغاز للســنوات الخمس القادمة، ضمن 
المشــاريع االســتراتيجية الحاليــة والمرتبطــة بهــدف زيــادة 
إنتــاج النفــط والغــاز لتلبيــة متطلبــات المملكــة المســتقبلية 

وضمان استمرارية الصيانة لآلبار الحالية.
كما طرحت الشركة مناقصة لتوريد فواصل متنقلة متعددة 
والهندســة  التصميــم  األعمــال  نطــاق  ويشــمل  األغــراض، 
والمــواد والتصنيــع والتجميع والتفتيش واالختبار والرســم 
والتوثيق والتوريد وشحن جميع المواد المدرجة في قائمة 
حزمة العطاء تقدم إليها 7 عطاءات أقلها بنحو 583.7 ألف 

دوالر )ما يعادل 219.5 ألف دينار(.
وأظهرت أحدث بيانات نشرت فتح 20 مناقصة تابعة لـ 11 
جهــة حكومية، بإجمالــي 107 عطاءات، في حين تم تعليق 
11 عطــاء تابًعــا لـــ 8 جهــات. وبلــغ مجمــوع أقــل العطــاءات 

المقدمة نحو 25.7 مليون دينار.

ا   “الكهرباء”: إرسال مليوني “sms” شهريًّ

وفتــح المجلــس 3 مناقصــات لهيئــة الكهربــاء والمــاء، أولها 
للقيــام بأعمــال تحويــل خطوط الكهربــاء ذات الجهد العالي 
الفاتــح تتضمــن تزويــد وتركيــب  لمشــروع تطويــر شــارع 
واختبــار كابالت جديــدة وأعمال مدنية مرافقــة تقدم إليها 
عطــاءان علــق أحدهما وأقل عطاء بنحــو 3.3 مليون دينار، 
والثانيــة إلعــادة تأهيــل وتحديــث نظــام التكييــف لمبنــى 
مركــز التحكــم فــي منطقــة أم الحصــم تقــدم إليهــا عطاءان 
أقلهمــا بنحــو 1.1 مليــون دينــار، واألخيرة لتزويــد وتركيب 
 )sms( القصيــرة  النصيــة  الرســائل  إرســال  وخدمــة  نظــام 
حيــث ســيتم إرســال مليونــي رســالة نصيــة شــهرًيا إضافــة 
إلــى تركيــب وتجهيــز اإلعــدادات والدعم والصيانــة لمدة 3 

سنوات تقدم إليها 9 عطاءات أقلها بـ 108 آالف دينار.
كمــا فتــح المجلــس 3 مناقصــات لــوزارة األشــغال وشــؤون 

البلديــات، أبرزهــا لتقديــم الخدمــات االستشــارية لتصميــم 
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية 

الغربية تقدم إليها 6 عطاءات.
وكذلــك فتــح المجلس مناقصتيــن لهيئة البحرين للســياحة 
العــرض  منصــة  وتشــييد  وتصنيــع  إلنشــاء  والمعــارض، 
لمعرضــي الســفر والســياحة في موســكو لســنة 2019 تقدم 
إليهــا 3 عطــاءات ُعلــق أحدهــا وأقل عطاء بـــ 67 ألف دينار، 
والثانيــة إلنشــاء وتصنيع وتشــييد منصة العــرض لمعرضي 
الســفر والســياحة في الرياض ودبي لسنة 2019 تقدم إليها 

8 عطاءات علق 3 منها وأقل عطاء بـ 23.3 ألف دينار.
وأيًضــا فتــح المجلــس مناقصتيــن لشــركة طيــران الخليــج، 
األنظمــة  خدمــات  موظفــي  مــع  باطنــي  لتعاقــد  أبرزهمــا 
المعلوماتية تقدم إليها 15 عطاء أقلها بـ 246.6 ألف دينار.

البحريــن  نفــط  لشــركة  مناقصتيــن  فــي  المجلــس  ونظــر 
)بابكــو(، أبرزهما الســتبدال مجموعة مــن أنابيب وخراطيم 
المحفــزات المســتخدمة فــي عمليــات إصــالح الهيدروجين 
خــالل فتــرة عمليــات إيقــاف الوحــدات فــي يونيــو المقبــل 
تقدم إليها 3 عطاءات علق أحدها وأقل عطاء بنحو 148.1 

ألف دينار.
كمــا نظــر المجلــس فــي مناقصتيــن لشــركة مطــار البحرين، 
أولهمــا لتوريــد نظام ربط مراقبــة الحركة الجوية مع قاعدة 
بيانات العمليات بالمطار تقدم إليها عطاء وحيد بـ 192 ألف 
دينــار، والثانيــة لتوفيــر عقــد صيانــة شــامل ودوري ألجهزة 
كشف المعادن بالمطار تقدم إليها عطاء وحيد بـ 278.4 ألف 

دينار.

“التنمية”: تقديم خدمات التحول الرقمي

إضافــة إلــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة لبنــك البحريــن 
للتنمية لتقديم الخدمات االستشارية الستراتيجية التحول 
الرقمــي للبنك بمــا في ذلك صياغة االســتراتيجية، وتطوير 
طلــب االقتــراح وتقييــم ألبــا تقــدم إليهــا 4 عطــاءات وُعلق 
اثنــان منهــا. ويهــدف البنك من خالل طلــب تقديم العروض 
إلى البحث عن شــركة استشــارية لدعم البنك في 3 مراحل 
مــن برنامــج التحــول التكنولوجــي هــذا: أولهــا التكنولوجيا 
وحالــة  الحاليــة،  الحالــة  تقييــم  الرقميــة:  واالســتراتيجية 
الرؤيــة، وخريطــة الطريــق وحالــة األعمال الكميــة، والثانية 
المناقصــة  عمليــة  فــي  والمســاعدة  التكنولوجيــا،  تطويــر 
واختيــار البائعيــن. أمــا الثالثــة فــإدارة المشــروع وضمــان 

الجودة على التنفيذ لضمان نجاح الهجرة واعتمادها.
عــالوة علــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة لــوزارة الماليــة 
لتوفيــر حــراس أمــن مدنييــن لمبنــى الــوزارة عبــارة عن 11 
حــارس أمن وموظفتين لالســتقبال تقــدم إليها 7 عطاءات، 
ومناقصــة إلدارة المخــازن المركزيــة بهيئة الكهربــاء والماء 
لشــراء أبــواب فوالذيــة تقــدم إليهــا 5 عطــاءات أقلهــا بنحو 
46.6 ألــف دينار، ومناقصة لــوزارة التربية والتعليم لتطوير 
المباني اإلدارية لقسم الميزانية والرقابة في مجمع الوزارة 
بالقضيبيــة تقــدم إليهــا 8 عطاءات علق أحدهــا وأقل عطاء 

بنحو 138 ألف دينار.

“ممتلكات” تقّلص 
العائد على صكوك

البحريــن  ممتلــكات  شــركة  جمعــت 
القابضــة، 600 مليــون دوالر مــن إصــدار 
مــن  وتمكنــت  األســبوع  هــذا  للصكــوك 
تقليــص العائــد بواقــع 60 نقطــة أســاس 
أثنــاء تســويق الصفقــة، في عالمــة على 
تجدد اهتمام المستثمرين بأدوات الدين 
البحرينيــة، بعدما تلقت المملكة تعهدات 
حلفائهــا  مــن  ماليــة  مســاعدات  بحزمــة 

الخليجيين العام الماضي.
وفي البداية جرى تسويق الصكوك، التي 
تلقت أوامر اكتتاب بنحو أربعة مليارات 

دوالر، عند عائد يبلغ حوالي 6.25 %.
التســعير  إن  صناديــق  مديــرو  وقــال 
ا عن طلب ضخم على  النهائــي نتج جزئيًّ

األسواق الناشئة بشكل عام.

دبي - رويترز

فــي محاولــة مــن البحريــن الســتعادة قوتهــا كمركــز مالــي فــي الشــرق األوســط، 
ستســمح المملكــة للشــركات التــي تســتخدم عملــة مشــفرة بالعمل فــي البالد على 

أساس تجريبي، حيث تنظر البحرين في كيفية تنظيمها.

مجلــس  فــي  األعمــال  مديــرة  وأكــدت 
بوحجــي،  دالل  االقتصاديــة،  التنميــة 
أن مصــرف البحريــن المركــزي ســيصدر 
اللوائــح التنظيمية في هذا الصدد دون 
أن تحــدد جــدوال زمنيــا. وأضافــت أن 
المصــرف المركــزي قــد أصــدر في وقت 
ســابق ورقــة استشــارية حــول مســودة 
منصــات  لمشــغلي  التنظيميــة  اللوائــح 

األصول المشفرة.
وتأتي محاولة المملكة جذب الشــركات 
التــي ترتكز في أعمالها على تكنولوجيا 
 Cryptocurrency وتجــارة   Blockchain
ألن القطــاع ال يــزال غيــر مرخص وغير 
منظــم إلــى حد كبير فــي المراكز المالية 
العالميــة الرئيســية مما يجعــل الُمتبنين 
لهــذا القطــاع البحــث عــن الوضــوح من 

السلطات القضائية.
وأضافــت بوحجــي أن مصرف البحرين  
باختبــار  للشــركات  يســمح  المركــزي 
حلولها لعدد محدود من المســتخدمين، 

المعامــالت.و  مــن  محــدود  عــدد  مــع 
تجــد  أن  هــو  البرنامــج  مــن  الغــرض 
لدخــول  ســريعة  طريقــة  الشــركات 

السوق.
وتعد SprinkleXchange، منصة عرض 
 Blockchain عام تم بناؤها باســتخدام
من بين 28 شــركة حصلت على موافقة 
اإلطــار  فــي  للعمــل  المركــزي  المصــرف 
هــذه  مــن  وكل  للمصــرف.  التنظيمــي 
الشــركات تعمــل علــى أســاس تجريبــي 
المصــرف  ينظــر  كمــا  أشــهر،   9 لمــدة 

المركزي في التنظيم المحتمل”.
التــي   ،SprinkleXchange وســتنطلق 
 Sprinkle Group SA شــركة  تديرهــا 
التــي تتخــذ مــن نيويورك مقــرًا لها، هذا 

الشهر- مع سقف أولي من 10 قوائم.
واختتمــت بوحجي تصريحهــا بالتأكيد 
أن تكلفة تشــغيل األعمــال في البحرين 
فــي  األخــرى  الــدول  مــن  نســبيا  أقــل 

المنطقة.

البحرين تفتح أبوابها للتداول المشفر

2.2

19.4

مليار دينار

مليــون دينــار

اختتم حســاب “الوافر” من المصرف الخليجي التجاري نســخته التاســعة بنجاح، وذلك بمنح نادر علي رضا القصاب الجائزة 
الكبــرى للعــام 2018 وهــي 100ألــف دينــار نقــًدا وراتــب شــهري بقيمــة ألــف دينار لمدة عشــر ســنوات. وقــام الرئيــس التنفيذي 
للمصــرف، ســطام القصيبــي، باســتقبال نادر القصاب بمكتبه بالمقر الرئيســي للمصرف بمرفأ البحريــن المالي بحضور عدد من 

أعضاء اإلدارة التنفيذية حيث هنأه بهذا الفوز مثمًنا له اختيار المصرف الخليجي التجاري لمعامالته المصرفية. 

 وتــم إجــراء عملية الســحب علــى الفائز 
بالجائــزة الكبــرى بتاريــخ 3 ينايــر 2019 
الصناعــة  وزارة  مــن  منــدوب  بإشــراف 
والتجــارة والســياحة وبحضــور ممثليــن 
وإدارة  الخارجــي  التدقيــق  شــركة  عــن 
الرقابــة  وإدارة  الداخلــي  التدقيــق 
ذات  اإلدارات  مــن  وغيرهــا  الشــرعية 
االختصــاص. وأعلــن المصــرف عن اســم 
بهــا  قــام  تشــويقية  حملــة  بعــد  الفائــز 
عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي التــي 

شهدت تفاعالً كبيًرا من الجمهور. 
وتعتبــر هــذه الجائــزة هــي األخيــرة فــي 

نســخة العــام 2018 والتي حملت عنوان 
“رواتــب الوافــر” حيــث تجــاوز مجمــوع 
الجوائــز التــي تــم تقديمهــا خــالل العــام 
الماضــي المليونــي دوالر والتي تضمنت 
رواتــب شــهرية بقيمــة 500 دينــار لمــدة 
خمس ســنوات وأخرى نقديــة بقيمة 50 
ا  ألف دينار باإلضافة إلى 40 فائًزا شــهريًّ

بقيمة 500 دينار لكل منهم. 
وحســاب الوافــر هــو حســاب اســتثماري 
الشــريعة  ومبــادئ  أحــكام  مــع  متوافــق 
اإلســالمية حيــث يتــم اســتثمار األموال 
المطلقــة،  المضاربــة  أســاس  علــى  فيــه 

الجوائــز  خــالل  مــن  الحســاب  وأثبــت 
القيمة التي قدمها طوال النسخ السابقة 
بأنــه فرصة حقيقية لتغييــر حياة الكثير 
مــن العمــالء مــن خــالل منحهــم الفرصة 
تٌملــك  كانــت  لتحقيــق أحالمهــم ســواء 
التــي  الســيارة  امتــالك  أو  العمــر  منــزل 
لطالما حلموا بها أو تأمين مستقبلهم من 

خالل الفوز بالجوائز النقدية. 

القصيبي: منتجات فريدة ومبتكرة
باختتــام  عــن ســعادته  القصيبــي  وعبــر 
هــذه النســخة بنجــاح مشــيًرا إلى ســعي 

المصــرف الدائم لتحقيــق تغيير ملموس 
فــي حياة جميع عمالئــه من خالل طرح 

منتجات فريدة ومبتكرة. 
المصــرف  دأب  “لقــد  القصيبــي  وقــال 
الخليجــي التجــاري علــى تطويــر جوائــز 
فــي  انطالقتــه  منــذ  “الوافــر”  حســاب 

العــام 2009 وذلــك مــن خالل االســتماع 
إلــى آراء العمــالء ومتابعــة مســتجدات 
جديــدة  نســخة  نقــدم  بحيــث  الســوق 
كل عــام تلبــي طموحــات عمالئنــا الكرام 
وتمكنهــم مــن تحقيق أحالمهــم وليكون 
حســاب “الوافــر” الخيار األفضــل لديهم. 

إدارة  وعــن  نفســي  عــن  وباألصالــة 
المصرف وجميع منتســبيه، أود أن أنتهز 
هذه الفرصــة ألهنئ جميع الفائزين معنا 
خالل العام 2018 متطلعين لإعالن عن 
النسخة العاشرة لحســاب “الوافر” وذلك 
ســتكون  والتــي  العاجــل  القريــب  فــي 

نسخة استثنائية بإذن هللا”.

المنامة - الخليجي التجاري

ا القصاب يفوز بـ 100 ألف دينار وألف أخرى راتًبا شهريًّ

 القصيبي مستقبال  الفائز نادر القصاب
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أمل الحامد

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

51,485,680 دوالر
OFFSHORE ENGINEERING & 

MARKETING LTD.
8 عقد زمني لمدة 5 سنوات لتوريد األنابيب المستخدمة في حفر آبار النفط والغاز تطوير للبترول

3,315,389.00
AlGihaz CO. for Contracting and 

Trading and Tourism LTD.
2

 أعمال تحويل خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي لمشروع تطوير شارع الفاتح - تزويد وتركيب واختبار
كابالت جديدة وأعمال مدنية مرافقة

هيئة الكهرباء
108,000.00 Etisalcom Bahrain Company W.L.L. 9 تزويد وتركيب نظام وخدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة

1,120,160.00 ALMOAYYED AIR CONDITIONING 2 إعادة تأهيل وتحديث نظام التكييف لمبنى مركز التحكم في منطقة أم الحصم

0.00 - 4
 الخدمات االستشارية الستراتيجية التحول الرقمي لبنك البحرين التنمية بما في ذلك صياغة

االستراتيجية، تطوير طلب االقتراح وتقييم ألبا
 بنك البحرين

للتنمية

0.00 - 6 خدمات االستشارية لتصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية الغربية شئون األشغال

فاضل المؤمن

ختام ناجح 
للنسخة 
التاسعة 

لـ “الوافر” 
بالخليجي 

التجاري

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات وطنية المنشأ بنسبة %9 حيث بلغت 2.286 مليار دينار للعام 2018 مقابل 2.093 مليار دينار للعام 
الســابق ، ويمثل مجموع صادرات أهم عشــر دول ما نســبته %66 من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول ال تتجاوز 

نسبتها %34، وذلك وفقا لتقرير هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية إلحصاءات التجارة الخارجية 2018 .

واحتلــت الســعودية المرتبــة األولــى مــن 
حيــث حجــم الصــادرات وطـنيـــة الـمنـــشأ 
وتليهــا  دينــار،  مليــون   535 الـبـالـغـــة 
اإلمــارات  بقيمــة 258 مليــون دينــار، بينما 
تأتي ســلطنة عمان في المرتبة الثالثة من 
حيث حجم الصادرات البالغة 233 مليون 

دينار.
وعلــى صعيــد الصــادرات وطنيــة المنشــأ 
الحديــد  خامــات  كانــت  الســلع،  حســب 
تصديــرًا  الســلع  أكثــر  مكتلــة  ومركزاتهــا 
 372 بلغــت قيمتهــا  2018، والتــي  خــالل 
مليــون دينــار، وتأتــي فــي المرتبــة الثانية 

أسالك من األلومنيوم  التي بلغت قـــيمتها 
280 مليــون دينــار، وتليهمــا فــي المرتبــة 
الثالثة خالئط من األلومنيوم الخام والتي 

بلغت قيمتها 190 مليون دينار.
فقــد  التصديــر،  إعــادة  يخــص  فيمــا  أمــا 
إنخفضــت قيمــة إعــادة التصديــر بنســبة 
دينــار  مليــون   515 بلغــت  حيــث   2%
مقابــل 525 مليــون دينــار للعــام الســابق، 
ويمثل مجموع أهم عشــر دول ما تتجاوز 
نســبته 88 % مــن إجمالــي حجــم إعــادة 
التصديــر، أمــا بقية الــدول فنصيبها 12% 
التصدير،حيــث  إعــادة  حجــم  مــن  فقــط 

تأتــي الـسـعـوديـــة فــي المرتبــة األولى من 
حيــث حجــم إعادة التصـــدير الذي بـلغـــت 
قيـــمته 183 مليــون دينــار، وتليهــا الصيــن 
بقيمــة 80 مليــون دينــار، ومــن ثــم تأتــي 
اإلمــارات فــي المرتبة الثالثــة والتي بلغت 
قيمــة إعــادة التصدير لها 72 مليون دينار.
وتعتبــر ســيارات الجيــب أكثــر الســلع مــن 
حيــث إعــادة التصدير، وبلغــت قيمتها 89 
مليــون دينــار، تليهــا فــي المرتبــة الثانيــة 
لفائف عادية )ســجائر( محتوية على التبغ 
تصل قيمتها إلى 36 مليون دينار، وتحتل 
مــن  الثالثــة  المرتبــة  الخاصــة  الســيارات 

حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 

13 مليون دينار.

وبلغــت قيمــة إجمالــي الــواردات الســلعية 

 4.942 مقابــل  دينــار  مليــار   5.593 نحــو 

مليــار دينار بالعام الســابق بارتفاع نســبته  
%13، ويمثــل مجمــوع واردات أهم عشــر 
دول مــا نســبته %65 مــن حجــم إجمالــي 
الــواردات، أمــا الــواردات مــن باقــي الدول 

فهي تمثل نسبة 35%.
 واحتلت الصين المرتبة األولى في حجم 
الــواردات التــي بلغــت 706 مليــون دينــار، 
تليهــا اإلمــارات بقيمــة 492 مليــون دينــار، 
بينمــا تأتــي الواليــات المتحــدة األميركية 
المتحــدة فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث 
حجــم الــواردات التــي بلغــت 451 مليــون 
دينار.ويـعـتـبـر أوكـسـيـد األلـومـنـيـوم أكـثـر 
الـســـلع اسـتيـــرادًا 341 مليــون دينــار، ثـــم 
خامــات الحديــد ومركزاتهــا غيــر المكتلــة 
ويـلـيـهـــما  دينــار،  مليــون   278 ثــانـيـــا 

سيارات الجيب )202 مليون دينار(.
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الصادرات

%  13 بـــزيـــادة  ــار  ــنـ ديـ ــار  ــي ــل م  5.5 ــو  ــح ن الــــــــواردات  إجــمــالــي  قــيــمــة  بــلــغــت 

الصـــادرات السلعيــة وطنيــة المنشـأ 2018
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حققت مجموعة بتلكو صافي األرباح لمســاهمي الشــركة للعام 2018، بلغ 50.1 مليون دينار مقارنة مع 3.5 مليون دينار للفترة 
ذاتهــا مــن العــام 2017، أي بزيادة قدرها 1.335 %. وكذلك، تم تســجيل صافي أرباح لمســاهمي الشــركة فــي الربع الرابع 2018 
بقيمــة 4.1 مليــون دينــار، أّي بزيادة قدرها 119 % مقارنة مع الخســارة الصافية للشــركة بقيمــة 21.7 مليون دينار للفترة ذاتها 
2017. وتأثــر صافــي األربــاح للعــام 2017 بشــكل أساســي نظــًرا النخفــاض قيمــة اســتثمارات المجموعــة فــي اليمــن واألردن. 
ا فــي اإليــرادات وارتفاًعا فــي األرباح قبل  واختتمــت المجموعــة العــام 2018 بتســجيلها لعوامــل أساســية، حيــث شــهدت نمــوًّ

تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات )EBITDA( على مدار العام.

وبلغ مجموع الدخل الشــامل لمساهمي 
الشــركة للربــع الرابــع 2018، 4.6 مليون 
دينــار أي بزيــادة قدرهــا 120 % مقارنة 
مــع الخســارة بقيمــة 22.7 مليــون دينار 
ُينســب  2017. بينمــا  الرابــع  الربــع  فــي 
لمســاهمي  الشــامل  الدخــل  مجمــوع 
الشــركة للعام 2018 بأكمله بقيمة 43.3 
 275 قدرهــا  بزيــادة  أي  دينــار  مليــون 
% مقارنــة مــع 11.5 مليــون دينــار فــي 

.2017
التشــغيلية  األربــاح  وانخفضــت 
بلغــت  التــي   % 29 بنســبة  للمجموعــة 
 17.2 مــع  مقارنــة  دينــار  مليــون   12.3
 .2017 الرابــع  للربــع  دينــار  مليــون 
علــى  التشــغيلية  األربــاح  وارتفعــت 
والتــي   %  25 بنســبة  ســنوي  أســاس 
بلغــت 58.4 مليون دينار في 2017 إلى 
72.7 مليــون دينــار للعام 2018. ويرجع 
انخفاض األرباح التشــغيلية للربع الرابع 
2018 بشــكل أساســي إلى زيادة رســوم 

اإلهالك على األصول غير الملموسة.
وشــهد العــام 2018، ارتفاع األرباح قبل 
تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك 
15 % مقارنــة  واالســتقطاعات بنســبة 
مع الفترة ذاتها 2017، وذلك من 124.7 
مليــون دينــار إلــى 142.8 مليــون دينــار 
بهامــش األربــاح قبــل تكاليــف التمويــل 
والضرائب واالســتهالك واالستقطاعات 
قبــل  األربــاح  وبلغــت   .%  35 بنســبة 
تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك 
واالســتقطاعات للربــع الرابــع مــن عــام 
2018 33.6 مليــون دينــار وللربــع الرابع 
دينــار.  مليــون   33.5 يعــادل  مــا   2017
التشــغيلية  المصروفــات  وشــهدت 
علــى   %  2 بنســبة  هبوًطــا  للمجموعــة 

أساس سنوي.
وتزامًنــا مــع األشــهر التســعة األولى من 
2018، ارتفعــت اإليــرادات بنســبة 7 % 
من 379.4 مليون دينار في العام 2017 
العــام  فــي  دينــار  مليــون   405.9 إلــى 

2018. وبالمثــل، ارتفعــت إيرادات الربع 
الرابــع بنســبة 2 % مقارنــة بالربع الرابع 
إلــى  دينــار  مليــون   101.9 مــن   2017
104.4 مليــون دينار. وقد ســاهم األداء 
البحريــن،  بتلكــو  مــن  كٍل  لــدى  القــوي 
 Dhiraaguوشــركة أمنية فــي األردن، و
في جــزر المالديف، في دعــم اإليرادات 

بشكل إيجابي. 
وتســتمر الميزانية العمومية للمجموعة 
بالحفاظ علــى قوتها مع إجمالي أصول 
912.4 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 
مليــون   932.5 بحوالــي  مقارنــة   2018
دينــار كما في 31 ديســمبر2017. ويقف 
صافــي األصول اعتباًرا من 31 ديســمبر 
2018 عنــد 504.9 مليــون دينــار مقارنة 
بحوالــي 502.5 مليــون دينــار كمــا فــي 
31 ديسمبر 2017. بينما بلغت األرصدة 
 153.3 للمجموعــة  والبنكيــة  النقديــة 

مليون دينار.
إلــى  العائــدة  الملكيــة  حقــوق  إجمالــي 
حاملي أســهم الشركة هو 465.2 مليون 
دينار مقارنة مع 461.9 مليون دينار كما 
في 31 ديسمبر 2017. وبلغت العائدات 

 2.4 “EPS” مبلــغ  الواحــد  الســهم  علــى 
مــع  مقارنــة   2018 الرابــع  للربــع  فلــس 
13.1- لعــام 2017. بلغت العائدات على 
الســهم الواحــد فــي 2018 بأكملــه 30.1 
فلس، مقارنة مع 2.1 فلس لعام 2017.

توزيع أرباح نقدية بـ 45.7 
مليون دينار

المجموعــة  إدارة  مجلــس  وأوصــى 
بتوزيــع أربــاح نقدية عــن الســنة المالية 
2018، قدرهــا 45.7 مليــون دينــار بواقع 
أخــذ  بعــد  الواحــد،  للســهم  فلــس   27.5
اجتمــاع  خــالل  ذلــك  علــى  الموافقــة 
الجمعيــة العموميــة الســنوية، علًمــا أنــه 
تــم توزيــع جــزء منهــا ســلًفا بمقــدار 10 
فلــس للســهم الواحــد فــي الربــع الثالــث 
2018، بينما ســيتم توزيع الـ 17.5 فلس 
المتبقيــة بعد انعقاد الجمعيــة العمومية 

في مارس 2019. 
الشــيخ  اإلدارة،  مجلــس  رئيــس  وقــال 
“إن  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  عبــدهللا 
مجلس اإلدارة فخور للغاية بأداء بتلكو 

العــام،  لهــذا  القــوي  والتشــغيلي  المالــي 
حيث تعكــس النتائج فعاليــة المبادرات 
للمجموعــة.  الشــاملة  االســتراتيجية 
فــي  ــا  قويًّ ا  نمــوًّ نشــهد  أن  ويســرنا 
البيانــات  الرقميــة وخدمــات  الخدمــات 
الثابتــة والنطــاق العريــض الثابــت فــي 
مــدار  علــى  المجموعــة  أنحــاء  جميــع 

العام”.
وأضــاف “أنشــأنا منصــة قويــة لنتمكــن 
مــن خاللهــا مــن المحافظــة علــى نجــاح 
المجموعــة علــى المدى الطويــل، عالوة 
على االســتمرار بتقديم قيمة ال تضاهى 

لجميع المساهمين”.

العمليات التشغيلية 

للمجموعــة،  التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
إيهــاب حّنــاوي “كان العــام 2018 مليًئــا 
والتــي  بتلكــو،  لمجموعــة  بالتحــوالت 

تــم دعمهــا عــن طريــق الطرح المســتمر 
الخاصــة  التحــول  الســتراتيجية 
الرئيســية  بالمجموعــة، واالســتثمارات 
ضمــن الخدمــات المســتهدفة، ممــا أدى 
إلــى زيــادة عائدات المســاهمين بشــكل 

كبير”.
وأضــاف  “قمنــا بتنويــع مصــادر الدخل 
لدينا، بهدف التعامل مع تأثير المنافسة 
عبــر  أســواقنا، وال ســيما  فــي  الصعبــة 
تنفيــذ خدمــات  تســريع  علــى  التركيــز 
األليــاف وتغلغــل البيانــات. ويســرنا أن 
نعلــن أن النطــاق العريــض الثابــت قــد 
ارتفع بنســبة 10 %، وارتفعت خدمات 
اتصــاالت البيانــات بنســبة 18 % ضمن 

أسواق عملياتنا”.
الرقمنــة  مبــادرات  مــع  “تزامًنــا  وتابــع 
بمنــح   ،2018 العــام  فــي  قمنــا  لدينــا، 
الرقميــة  خدماتنــا  لتعزيــز  األولويــة 
واالســتمرار بتطويــر خدماتنــا األخرى، 

وأدت جهودنــا إلــى تحقيــق نمو بنســبة 
فــي جميــع  الرقميــة  للخدمــات   % 34

أنحاء المجموعة”.
وأوضــح “علــى مــدار العــام، اســتمرينا 
لنــا  التابــع  الرأســمالي  اإلنفــاق  بــإدارة 
بحــزم، مما أدى إلى تحســن العائد على 

رأس المال المستثمر بشكل ملحوظ”.

“بتلكو البحرين” 

“بتلكــو  لـــ  التنفيــذي  الرئيــس  قــال   
البحريــن”، محمــد بوبشــيت “تماشــًيا 
مع التزام بتلكو المستمر بدعم انتقال 
البحريــن إلى اقتصــاد رقمي ومتنوع، 
قامــت بتلكــو بوضــع االبتــكار، وخبرة 
الزبائــن، وتطويــر بنيــة تحتيــة رقمية 

قوية ضمن أولوياتها للعام 2018”.
إســتراتيجيتنا  “أدت  وأضــاف 
تركيزنــا  مــع  الناجحــة،  االســتثمارية 
حســب  األساســية  الخدمــات  علــى 
بشــكل  األداء  تحســن  إلــى  الطلــب، 
لخدمــات   2017 العــام  خــالل  كبيــر 
اتصــاالت البيانــات، وخدمــات النطاق 
العريــض الثابــت، مــع نمــو اإليــرادات 
بنســبة 27 % و15 % علــى التوالــي، 
والمدعومــة مــن قبــل طــرح األليــاف. 
علــى  بالحصــول  المطالــب  تــزال  وال 
تتصــدر  ســريعة  اإلنترنــت  خدمــات 
جــدول أعمالنــا، وُتعــزى كذلــك ازدياد 
مملكــة  فــي  العريــض  النطــاق  زبائــن 
البحريــن، بنســبة 13 %، إلــى نجاحنــا 
فــي توصيل األلياف”. وأردف “ســيتم 
ا افتتاح مركز بيانات جديد في  رسميًّ

القريب العاجل”.

الهملة - بتلكو

صافـــــي أربــــــاح “بتلكـــــــو” 2018
قوتها عــلــى  تــحــافــظ  العمومية  والــمــيــزانــيــة   ...%  1.335 بنسبة  بــزيــادة 

انتخابات “الصغيرة والمتوسطة” 27 فبراير
الجمعيــــــــة العموميــــــة أقـــرت التـقــريـــريـــــن المالــــــي واألدبــــي 

عقدت الجمعية العمومية لجمعية البحرين لتنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة اجتماعها 
 الســنوي يــوم الثالثــاء 19 فبرايــر عقــب اكتمــال النصــاب القانونــي للحضــور. وتــرأس  االجتماع 
رئيــس الجمعيــة النائــب أحمــد صبــاح الســلوم بحضــور نائــب الرئيس نوفــل الكوهجــي  واألمين 

المالي أحمد خلفان، وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة. 

وقــراءة  اســتعراض  االجتمــاع  خــالل  وتــم    
التقريــر األدبــي لعامــي 2017 و2018  ، وكذلــك 
 التقرير المالي لعامي 2017 و2018  .   وقد أقرت 
الجمعيــة العمومية باإلجمــاع التقريرين  وأبرت 
ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن األداء المالــي 
الملموســة  بالجهــود  مشــيدة  الســابقة،  للفتــرة 
والجهــاز  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء   لرئيــس 
الفعاليــات  مــن  العديــد  تنظيــم  فــي  التنفيــذي 
والمؤتمــرات  اإليجابيــة والبنــاءة لصالــح صغار 

المؤسسات. 

 وأقرت الجمعيــة العمومية التغييرات الموصى 
بها من  مجلس اإلدارة بشأن رفع رسوم عضوية 
الراغبيــن في الترشــح لمجلــس اإلدارة وغيرها 
الداخليــة  للجمعيــة  اشــتراطات  الالئحــة  مــن 

الخاصة بأنواع العضويات ورسومها. 
  وخولــت الجمعيــة العموميــة رئيــس الجمعيــة 
باتخــاذ مــا يلــزم  من قــرارات بخصــوص الفترة 
االنتقاليــة القادمــة.    كما قــررت العمومية خالل 
الجلســة فتــح بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس 
اإلدارة للدورة الجديدة لمدة عامين، وقد  أبدى 

12 عضــوا رغبتهــم في الترشــح، مــن بينهم 10 
أعضــاء تنطبــق عليهم الشــروط وعضوان طلبا 
إدراجهمــا علــى أن يقومــا بتعديــل أوضاعهمــا 
فــي موعد أقصاه قبل موعد إجراء االنتخابات 
إدارة  مجلــس  أعضــاء  أن  وبمــا  ســاعة،  ب72 
رئيــس  قــرر  10 أعضــاء فقــط،  فقــد  الجمعيــة 
العموميــة  الجمعيــة  بموافقــة  اإلدارة  مجلــس 

إجــراء االنتخابــات األربعــاء المقبــل   27 فبرايــر 
فــي الفتــرة مــن الســاعة الرابعــة إلــى السادســة 
ببيــت  الثانــي  بالطابــق  الجمعيــة  بمقــر  مســاء 
البــاب  يبقــى  علــى  أن  الســنابس،  فــي   التجــار 
مفتوحــا أمــام أعضــاء “العموميــة” المســددين 
لالشــتراكات فــي تقديــم الطلبــات  قبــل الموعد 

النهائي. 

اجتماع عمومية “ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

المنامة - البحرين للتنمية

أعلــن بنــك البحرين للتنمية عن نقل موقعه اإللكتروني )bdb-bh.com( بنجاح 
إلــى شــبكة أمــازون لخدمــات اإلنترنــت “AWS”، وذلــك عن طريــق نموذج عدم 
اســتخدام خــادم اإلنترنــت. وتأتــي هــذه الخطــوة كمرحلــة أولــى لتبنــي البنــك 
للحوســبة الســحابية وتحويــل جميــع أعمالــه إلــى هــذا النطــاق؛ بهــدف تقديــم 
خدمــة أفضــل لعمالئه وتحقيق الفعاليــة والكفاءة في عمليــات البنك، وتعزيز 
االبتكار بشكٍل أسرع. وتقوم “أمازون لخدمات اإلنترنت” وشريكها االستشاري 

إنفوناس “Infonas” بدعم التحّول إلى الحوسبة السحابية للبنك.

البنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
خالــد الرميحــي “إن سياســة البحريــن 
األولى للحوسبة السحابية والضوابط 
عــن  الصــادرة  المتقدمــة  المصرفيــة 
توفــر  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
فرصــة  المحلــي  المالــي  للقطــاع 
الجديــدة  التقنيــات  مــن  االســتفادة 
بشــكٍل كامل؛ من أجل تقديم خدمات 
مبتكرة للعمالء، خصوصا وأن صناعة 
الخدمــات المالية حــول العالم بحاجٍة 
إلــى توجيــه منظــم، ومن خــالل تبني 
أصبــح  الســحابية  للحوســبة  البنــك 

وخدمــات  ميــزات  تقديــم  بإمكانــه 
جديدة بسرعٍة وأمان وكلفٍة أقل”.

In- ”وقــال رئيــس المعلومــات بشــركة 
بنــك  “يتصــّدر  خليــل  علــي   ”fonas
البحريــن للتنميــة المؤسســات الماليــة 
وتبّنيــه  تطبيقــه  عبــر  الخليجيــة 
للحوســبة الســحابية وعدم اســتخدام 
حيــث  المعروفــة،  اإلنترنــت  خــوادم 
المؤسســات  يمّكــن  النمــوذج  هــذا  إّن 
مــن بنــاء مواقــع وتطبيقــات متطــورة 
التكلفــة  الســرعة وخفــض  مــع زيــادة 

اإلجمالية للملكية”.

“التنمية” يتبنى “السحابية”

قــال محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي رشــيد المعــراج، إن البحرين قــد تعود لالقتراض إذا ما وجــدت الحاجة بعد إقرار الميزانيــة العامة الدولة للســنتين 2019 2020- من قبل المجلس 
التشــريعي. وبخصوص المســاعدات الخليجية المقدمة للبحرين والبالغة 10 مليارات دوالر والتي أقرتها دول الخليج العام الماضي ضمن برنامج “التوازن المالي” أشــار المعراج إلى أنها 

تعتبر قروًضا ميسرة طويلة األمد بفائدة تبلغ صفر % تقريًبا. 

وأشــار إلــى أن برنامــج التــوازن المالــي كان 
لــه انعــكاس كبيــر علــى الثقــة فــي االقتصــاد 
أســعار إصــدارات  البحرينــي وانعكــس علــى 
الدوليــة،  الســوق  فــي  البحرينيــة  الديــون 
برنامــج  أن  وبيــن  قويــة.  رســائل  وأعطــى 
التــوازن المالــي ســيوفر حلــوالً إلدارة الديــن 

العــام ومعالجــة العجز المالــي بطريقة عملية، 
“التــوازن المالــي” تتلخــص  مؤكــًدا أن فكــرة 
اقتصــادي  نمــو  نســب  علــى  بالمحافظــة 

مستقرة، إلى جانب تقليل اآلثار السلبية.
 ويشــير مراقبــون إلــى أن البحريــن ســتقلص 
مــن توجههــا لالقتــراض بالــدوالر من الســوق 

الدوليــة، مــع حصولهــا على الدعــم الخليجي، 
المقومــة  الديــن  بإصــدارات  ستســتمر  لكنهــا 
بالدينــار. وبخصــوص أداء البنــوك البحرينيــة 
قال المعراج إن النتائج في العام 2018 كانت 
مشــجعة وإيجابية لمعظم البنوك، مشيًرا إلى 
أنه ناتج من نمو الناتج غير النفطي للبحرين، 

معّبــًرا عن أملــه من اســتمرار األداء اإليجابي 
للبنوك هذا العام.

وبشــأن رفع أســعار الفائدة األميركية ووجود 
دوالر بأســعار مرتفعة، وتأثيره على البحرين، 
أوضح المعراج أن الفوائد المرتفعة ستســاعد 
البنــوك فــي تعظيــم دخلهــا، لكــن علــى صعيد 

االقتصــاد الكلــي فإنه ســيجعل من الــواردات 
التــي تــرد للبــالد أرخــص علــى اعتبــار الربــط 
الحاصل بين الدينار والدوالر. وسئل المعراج 
فــي  البنــوك  عــدد  عــن  راضًيــا  كان  إذا  عمــا 
البحريــن وإذا ما كانت هنــاك حاجة لالندماج 

بينهــا، فأجاب أن سياســية المصرف المركزي 
هــي حث البنــوك للتحالف واالندمــاج لتصبح 
بنوك كبرى، وهو ما تحقق في عدد من البنوك 
في الســنوات الماضية. وتوقع أن يكون هناك 

اندماج لمزيد من البنوك في المستقبل.

البحرين قد تعود لالقتراض لتمويل الموازنة

50.1
دينــار مليــون 

ُتعــزا نســبة 59 % مــن اإليــرادات ونســبة 51 % مــن األربــاح قبل تكاليــف التمويل والضرائب واالســتهالك 
واالســتقطاعات، فــي 2018 إلــى العمليــات خــارج البحريــن، مقارنــة مــع 59 % مــن اإليــرادات و56 % مــن 

األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات في 2017. 

األردن )شركة أمنية(: حققت “أمنية” نمًوا  «
سنوًيا في اإليرادات بنسبة 15 %، وزاد عدد 
المشتركين في خدمات النطاق العريض 
الثابت بنسبة 39 % على أساس سنوي، 

وبنسبة 7 % خالل الربع الثالث 2018.

»  Dhiraagu تمكنت :)Dhiraagu( المالديف
من توصيل تغطية G4 إلى 100 % من 

السكان وأصبحت أول شركة في جزر 
المالديف تستعرض تكنولوجيا G5 مما يؤكد 

على التزامها بتوفير أفضل شبكة في البالد. 
كما ازداد عدد مشتركي النطاق العريض 

الثابت على أساس سنوي بنسبة 35 % و3 
% منذ الربع الثالث 2018.

جزر “تشانل” وجزيرة “آيل أوف مان”  «
و ”ساوث أتالنتيك” و ”دييغو غارسيا” 

)مجموعة Sure(: أغلقت Sure السنة مع 
تسارع في مكاسب حصتها السوقية ونمو 

اإليرادات، خاصة تلك المدعومة بخدمات 

المشاريع والنطاق العريض السكنية 
وتوسع جزيرة “آيل أوف مان”. وارتفع عدد 

زبائن خدمة الموبايل والنطاق العريض 
الثابت عبر مجموعة Sure بنسبة 3 % على 

أساس سنوي.

الكويت )شركة كواليتي نت(: نفذت  «
الشركة العديد من مشاريع مراكز االتصال 

والمشاريع األمنية. وفي نوفمبر 2018، 
ا لبيع  أعلنت بتلكو عن توقيعها اتفاًقا مبدئيًّ

حصتها البالغة نسبتها 90 % في كواليتي 
نت، حيث بلغت المفاوضات المرحلة 
النهائية، ومن المتوقع أن يتم توقيع 

اتفاقية شراء األسهم خالل الفترة المقبلة.

العمليات الدولية

المعراج مصرًحا للصحافيين أمس

علي الفردان من المنامة

محمد بوبشيت  إيهاب حّناوي  الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
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أقيم أمس منتدى التقنية المالية “فينتيك” الثالث لمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا في البحرين 
تحــت رعايــة مصــرف البحرين المركزي وبحضور مئات المدعوين. وقد تضمن المنتدى نقاشــاٍت 
حــول قضايــا رئيســة فــي القطــاع المالــي، مثــل: الشــمول المالي في الشــرق األوســط وإفريقيا، 
والخدمــات المصرفيــة المفتوحــة، والــذكاء االصطناعــي، وتأثيــر التقنيات ســريعة التطور على 

الخدمات المصرفية والمجتمعات.

 ABC بنــك  اســتضافه  الــذي  المنتــدى،  حضــر 
وشــركة الخدمــات الماليــة العربيــة، مســؤولون 
مــن البنــوك المركزيــة فــي الســعودية، البحرين، 
مصــر،  األردن،  ُعمــان،  اإلمــارات،  والكويــت، 
ليبيــا، وتونــس، إضافــة إلــى كبــار الممثليــن من 
قطاعــات العمــل المصرفي، والخدمــات المالية، 
واالتصــاالت، والتكنولوجيــا في منطقة الشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
تولى إدارة حوارات المنتدى آرون هسلهيرست، 
مقــدم برنامــج “بزنــس تــوك” الذي تنتجــه هيئة 
وافُتتــح  ســي(.  بــي  )بــي  البريطانيــة  اإلذاعــة 
المؤتمــر بكلمــة ألقتها صوفيا، الروبوت األشــهر 
فــي العالــم، تحدثــت فيهــا عــن قــدرة التقنيــة 
المالية والذكاء االصطناعي على المساهمة في 

تطوير األعمال.
 وبدوره، قّدم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك ABC ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات 
الماليــة العربيــة، صائــل الوعري، وجهــات نظره 
حــول الوضــع الراهــن للتقنيــة الماليــة وعــرض 
ورّكــز  الماليــة.  الصناعــة  لمســتقبل  تصــوره 
الوعــري في ذلك على التأثيــر المحتمل للتقنية 
المالية على الخدمات المصرفية للشركات التي 

ال يتــم بحثهــا كثيــرا، ودعا إلى العمــل قدما في 
تطوير هذه الخدمات.

وعلــى صعيــٍد آخــر، أجــرى هسلهيرســت نقاشــا 
مــع محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي رشــيد 
العملــي  منهجــه  بــدوره  شــرح  الــذي  المعــراج، 
إليجــاد التــوازن الصحيــح بيــن تمكيــن االبتكار 
وحمايــة النظام المالي، واســتعرض مــا أحرزته 
الخدمــات  تطبيــق  نحــو  تقــدٍم  مــن  البحريــن 
المصرفيــة المفتوحــة، والتطــورات التنظيميــة 
األخــرى، وعــرض وجهــات نظــره حــول الفرص 
والتحديات التنظيمية المالية العالمية الحالية.

أفســح  المحافــظ،  مــع  الحــوار  ختــام  وعقــب 
ليعتلــي  كينــغ  لبريــت  المجــال  هسلهيرســت 
المنصــة؛ وهــو مؤلــف كتــاب ’Bank 4.0’ األكثــر 
برنامــج  ومقــدم  أمــازون،  موقــع  علــى  مبيعــا 
البــث  برامــج  أهــم  أحــد   ’Breaking Banks’
الصوتــي )البودكاســت( العالميــة حــول التقنيــة 
الماليــة. وخــال عرضه التقديمــي، وصف كينغ 
تقــدم الخدمــات المصرفيــة على مــدى األعوام 
الخمســمئة الماضيــة، ودمــج فــي األمثلــة التــي 
استشــهد بهــا بيــن العمــل المصرفــي التاريخــي 
لتوضيــح  المعاصــرة  المبتكــرة  والممارســات 

التغيــرات التــي طــرأت علــى طبيعــة الخدمــات 
الماليــة. وأضــاف “أهــم مــا يريــده العميــل هــو 
المنفعــة، وليــس األمــن المــادي فحســب”،  ثــم 
بّيــن كيــف يمكــن أن تتخلــف البنوك عــن الركب 
بعد تولي شــركات التقنيــة وغيرها من الجهات 
البديلة المقدمة للخدمات المالية زمام األمور.

من جانٍب آخر، ناقش هنري أرســانيان؛ الخبير 
الدولــي فــي مجــال العمــات الرقميــة المشــفرة 
والمصرفــي واألكاديمــي الذي يتخــذ من هونج 
للعمــات  المســتقبلي  التطــور  لــه،  كونــج مقــرا 
الرقميــة المشــفرة، وكيــف أن هــذا القطــاع آخذ 
بالنضج، إضافة إلى الربط بين األصول الرقمية 
العمــل  فــي  األخــرى  واالتجاهــات  المشــفرة 
المصرفــي، كبــروز الــذكاء االصطناعــي وظهور 

الخدمات المصرفية المفتوحة.
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  خانــا،  عائشــة  أمــا 

حلــوٍل  تقديــم  فــي  المتخصصــة   ’ADDO AI’
لحكومــات  االصطناعــي  الــذكاء  علــى  تعتمــد 
فــي  الخــاص  القطــاع  مــن  والعمــاء  المــدن 
جميــع أنحــاء العالم مــن مقرها في ســنغافورة، 
للــذكاء  المســتقبلي  التأثيــر  ناقشــت  فقــد 
االصطناعــي علــى أســواق العمل فــي الخدمات 
الماليــة وغيرهــا مــن القطاعــات، حيــث قالــت: 
ســلبي  تأثيــر  أي  مــن  التخفيــف  باإلمــكان  “إن 
ســيتيح  ممــا  الســليم،  بالتخطيــط  باالســتعانة 
للــذكاء االصطناعــي أن يريــح النــاس من بعض 
األعمــال المتكــررة مــع تمكيــن أنــواع أخرى من 

األنشطة من االزدهار”.
وفــي ســياق متصــل، قــدم أنطوني طومســون، 
مؤســس متــرو بنــك وأتــوم بنــك )وكاهمــا فــي 
 86’ الرقمــي  والمصــرف  المتحــدة(  المملكــة 
400’ فــي أســتراليا، عرضا يشــرح أفــكاره حول 

الخدمــات المصرفيــة الناشــئة وتأماتــه حــول 
التجــارب األخيــرة في إطاق مصــرف 86 400 

المتوفر عبر الهاتف المحمول في أستراليا.

مناقشة تحديات الخدمات 
المصرفية المفتوحة

وأدار كل مــن تومــاس بلــود مــن شــركة أمازون 
كيــرش  وســتيف   )AWS( الويــب  لخدمــات 
الرئيــس التنفيــذي لمنصة الخدمــات المصرفية 
حــول  نقــاش  جلســة   ”Token“ المفتوحــة 
التحديــات التــي يواجههــا المنظمــون في عصر 
الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة. ورأى كل مــن 
بلــود وكيــرش أن الفرص أكبر مــن أن يتجاهلها 
والهيئــات  التنفيذيــون  المديــرون  يتجنبهــا  أو 

اإلشرافية في القطاع المصرفي.
كبيــرة  مالمغريــن،  بيبــا  الدكتــورة  بينــت  كمــا 
مستشاري الرئيس األميركي جورج دبليو بوش 
فيما يخص الشؤون االقتصادية، السمات التي 
يجب أن تتحقق في كبار القادة في مؤسســات 
الخدمات المالية المعاصرة. وقالت: “إن التركيز 
التحليــات والنزعــة االختزاليــة  الضيــق علــى 
ال تكفــي لمواجهــة التحديــات المعاصــرة، فابد 
لقــادة األعمــال فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
أن يتحلــوا بالقــدرة علــى التفكيــر اإلبداعي في 

طريقة حلهم للمشكات”.

مبتكر الروبوت صوفيا وآخرون

وفــي حــوار آخــر، انضــم إلــى ديفيــد هانســون 
مبتكر الروبوت صوفيا اثنان من أصحاب الفكر 

المســتقبلي همــا ديفيد ســميث وروهيت تالوار 
علــى المنصــة؛ لمناقشــة التوجهات المســتقبلية 
بمــا  الماليــة،  الخدمــات  مجــال  فــي  العديــدة 
فــي ذلــك بــروز الــذكاء االصطناعــي واألتمتــة، 
ومناقشــة تأثيرها على المســار المستقبلي لهذه 

الصناعة.
وفــي إحــدى الجلســات النهائية، ناقــش كل من 
 )IFC( قمر ســليم من مؤسســة التمويل الدولية
التابعــة لمجموعــة البنــك الدولــي، ودان كوبلــي 
المدير العام الســابق لشركة جوجل في المملكة 
المتحــدة وأيرلندا والشــريك الحالي في شــركة 
’Blenheim Chalcot’، وهــي إحــدى الشــركات 
األعــرق فــي إنشــاء المشــاريع، التحديــات التي 
تواجــه رواد األعمــال فــي جميــع أنحــاء العالم، 
وقارنا بين األوضاع في بلدان مختلفة، وعرضا 
التــي يمكــن  الطريقــة  وجهــات نظرهمــا حــول 
األعمــال  رواد  تســاعد  أن  الماليــة  للتقنيــة  بهــا 
وأصحــاب األعمــال الصغيرة علــى التغلب على 

هذه التحديات.
أمــا خــارج قاعــة المؤتمــر الرئيســة، فقــد ضــم 
معــرض االبتــكار مجموعــة مــن العارضيــن مــن 
ضمنهــم بنــك ABC، وشــركة الخدمــات الماليــة 
العربيــة )AFS(، إلــى جانــب الشــركات الضيوف 
Back� وشــركة كارد،  ماســتر  شــركة   مثــل 
base، حيــث عرضــوا منتجــات التقنيــة المالية 
المبتكرة، مما أتاح للزوار الفرصة لاطاع على 
أحــدث تقنيــات الدفــع عبــر األجهــزة المحمولة، 
مــن  وغيرهــا  المحمــول،  الهاتــف  وتطبيقــات 

التطورات.

ABC المنامة - بنك

“فينتيك” يشهد نقاشات بشأن قضايا رئيسة بالقطاع المالي
بالمنطقــة األكبــر  بالمنتــدى  يلتقــون  التكنولوجيــا  فــي  العالمييــن  الــرواد  مئــات 

كبار الشخصيات في افتتاح “فينتيك” الثالث أمس

كشــف مســؤولون فــي بنــك ABC وشــركة الخدمــات الماليــة العربيــة AFS، عــن إطــاق بنك رقمــي جديد بالكامــل تحت اســم “ila “ والذي 
ســيدخل ســوق التجزئــة البحرينيــة فــي المرحلــة األولى وذلك قبل نهاية هــذا العام. وقال الرئيــس التنفيذي لبنــك ABC، خالد كعوان، إن 
البنك سيطلق أعماله في الربع األخير من هذا العام، وسيكون البنك الرقمي الثاني في المملكة. وأشار إلى أن البنك شغل قرابة 20 موظًفا 

في البحرين، للتحضير لعملية اإلطاق وطرح المنتجات.

وجــاء الكشــف عــن هوية البنك مســاء أمس 
األول فــي حفــل ضــم عشــرات المصرفييــن 
الذيــن شــاركوا فــي منتــدى التقنيــة الماليــة 
الثالث )الفينتيك( للشــرق األوســط وأفريقيا 

.AFCو ABC والذي ينظمه كل من

وأوضــح كعــوان إلــى أن البنــك حصــل علــى 
رخصة تجزئة من مصرف البحرين المركزي 
إلطــاق أنشــطته فــي ســوق التجزئــة، الفتــا 
إلــى أن التجربــة ســتعمم فــي مصــر واألردن 
هنــاك.  تجزئــة  أنشــطة  البنــك  يديــر  حيــث 

ــا موحًدا  حيــث إن ila ســيكون شــعاًرا تجاريًّ
لمختلف هذه الدول. وسيكون هناك موظف 
أو شخصية افتراضية تسمى “فاطمة” تقوم 
باســتقبال طلبــات الزبائــن وإرشــادهم علــى 
الخدمــات المعروضــة، إذ تــم تشــكيل هــذه 

الشــخصية وتســميتها لتتناســب مــع البيئــة 
العربية.

التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  قــال  جانبــه،  مــن 
لمجموعــة بنــك ABC ورئيــس مجلس إدارة 
صائــل  العربيــة،  الماليــة  الخدمــات  لشــركة 
الوعــري، إن فلســفة إدارة بنــك ABC التــي 
والبنيــة  الرقمــي  للتحــول  األولويــة  تعطــي 
التحتيــة الســحابية كوســيلة لتعزيــز أعمــال 
البنك المستقبلية وعامته التجارية، مضيًفا 
أن وجــود صــور مــن الهويــة الرقميــة اآلمنة؛ 

األجهــزة  علــى  الحيويــة  القياســات  مثــل 
المحمولــة، يمكــن أن يزيــد بقــدر كبيــر مــن 
إمكانيــة الوصول إلــى الخدمــات المالية من 
خــال الحد من حاجة الناس إلى اســتخدام 
وثائــق إثبــات الهويــة الحكوميــة أو غيرهــا 

مــن وثائــق إثبــات الهويــة. وبيــن أن البنــك 
مســتمر فــي التحول إلــى الحلول الســحابية 
التــي توفــر خيــارات أكبر من ناحيــة التكلفة 
فــي  ســتصب  التــي  والســرعة  والخدمــة 

مصلحة الزبائن والبنك.

“ila” بنك رقمي جديد في البحرين
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)من اليمين( شندرا شيكر، صائل الوعري، وخالد كعوان 

علي الفردان من المنامة

رأى الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسامي، حسان جرار، أنه 
يجب على البنوك أن تواكب التكنولوجيا المالية )الفينتيك( وإال 

أن مصيرها سيكون التاشي.

وأبلــغ جــرار الصحافيين على هامش منتدى “فينتيك”، أنه كرئيس 
تنفيــذي للبنــك يشــعر بالخوف حين يزور مثل هــذا المعرض ويرى 
التطــور الكبير في التقنيات المطروحة، األمر الذي يجعل المعرض 

حافًزا للبنوك لمواكبة التغيير.
وأضــاف أنــه يجــب أن ننســى أن يكــون هنــاك جــدران أســمنتية 
وفــروع للبنــوك مســتقباً “يجــب علــى البنــوك أن تتفهــم الحاجات 
المســتقبلية، نحن في بنك البحرين اإلســامي وضعنا أنفســنا على 
هذا الطريق لكن التطورات متســارعة”. وتابع “زبائننا يســتطيعون 
عمل كل شــيء عن طريق النقال، ويمكن مســتقباً فتح حســابات، 
اآلن يمكن الموافقة على شــروط اإلقراض عبر الموقع اإللكتروني 
ويكــون مبلــغ القــرض فــي حســاب الزبــون خــال 60 ثانيــة فقط”، 
مشــيًرا إلــى أن تطويــر التقنيــة يحتاج إلى اســتثمارات مــن البنوك 

وتوجيهها لهذا الغرض.

جرار: البنوك ستنتهي 
ما لم تواكب التكنولوجيا شركتان تدخالن مجال “العمالت المشفرة”

بالنقـــال “الدفـــع”  وبنـــوك إلدخـــال  “آبـــل”  بيـــن  مفاوضـــات  الرميحـــي: 

قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية، خالد الرميحي، إن عدًدا من الشركات العاملة 
فــي قطــاع التقنيــة الماليــة تــدرس دخــول الســوق البحرينيــة مــن عــدة دول مــن بينهــا بريطانيــا 
والكويت واألردن. وأشــار إلى أنه يوجد نحو 30 شــركة بالبيئة التجريبية الرقابية للتقنية المالية 
وأن مصــرف البحريــن المركزي أصدر تشــريعات تتعلق بمنصات األصول والعمات المشــفرة، وأن 

هناك شركتين تنتظران هذا التشريع لدخول السوق بالبحرين.

وأضــاف أن هنــاك حــذًرا مــن دخــول أي شــركات 
فــي هــذا الســياق، إذ يتطلــب األمــر فــي البدايــة 
دخــول البيئــة التجريبيــة، ومراقبــة عمــل هــذه 
الشــركات علــى مســتوى محــدود، ثــم الخــروج 
مــن هــذه البيئة والدخــول في الســوق. وبّين أن 
وجــود محافظــي المصارف المركزية للســعودية 
الثالــث  الماليــة  التقنيــة  منتــدى  فــي  والكويــت 
يعطــي  وأفريقيــا،  األوســط  للشــرق  )الفينتيــك( 

البنــوك  مــع  للتعــاون  الفرصــة  البحريــن  كذلــك 
المركزية الخليجية، إذ إن الشــركات التي تدخل 
البحرين تريد التوسع للدول المجاورة وهذا يتم 

من خال التعاون.
وبخصوص خدمة “آبل بي” أو الدفع اإللكتروني 
األميركيــة  الشــركة  تطبيــق  عبــر  الهواتــف  عبــر 
“أبل” أشــار الرميحي إلى أن هناك مباحثات بين 
بنوك وشــركة “آبل”، مســتدرًكا أن هناك أولويات 

بالنسبة للشركة األميركية في هذا السياق.
البنــوك  توجــه  عــن  كذلــك  الرميحــي  وتحــدث 
عبــر  الاتامســي  للدفــع   NFC تقنيــة  إلدخــال 

النقــال والبطاقــات المصرفيــة، مشــيًرا إلــى أنــه 
ســيدعم وجود “آبل بي” في البحرين، وتوقع أن 

تكون هذه التقنية متاحة خال هذا العام.

الرميحي متفقًدا جناح إحدى الشركات بالمنتدى 

المحرر االقتصادي

المعــراج: “الفينتيـك” مسألة حيـاة أو موت
ــة” ــة المفتوحـــ ــات المصرفيــــ ــى “الخدمـــ ــة تتبنـ ــن أول دولـــ البحريــــ

قــال محافــظ مصــرف البحريــن المركزي، رشــيد المعــراج، إن القطــاع المصرفــي والمالي يعد 
ثانــي أكبــر قطــاع اقتصــادي في البحرين بعــد النفط، وإن المصرف يــرى أن من واجبه تقديم 
كل المقومــات الازمــة لنمــو هذا القطاع لمســتقبل اقتصــادي أفضل، وعــدم الوقوف مكتوف 

األيدي حيال التطور الكبير الحاصل في العالم.

 وأشــار أمــام مئــات المصرفييــن فــي منتــدى 
الحلــول  تبنــي  نحــو  التوجــه  أن  بالمنامــة، 
التكنولوجيــة والمالية لم يعــد خيار بعد اليوم 
بالنســبة  مــوت  أو  باتــت مســألة حيــاة  وأنهــا 

للقطاع المصرفي لمواكبة المستقبل والبقاء.
االفتتاحيــة  الجلســة  خــال  المعــراج  وبيــن   
لمنتــدى “فينتيــك” أمــس ســئل فيها عــن رؤية 

“المركــزي” ومــا قدمه لتســريع عمليــة التحول 
الرقمــي وتبنــي الحلــول التقنيــة الحديثــة في 
العمــل المصرفي، أن المصــرف بات واثًقا أكثر 
مــن أي وقــت مضــى بــأن البحرين قــادرة على 

تبني أي حلول تقنية تتعلق بالعمل المالي.
وقال إنه حين بدأ المصرف قبل قرابة الثاث 
ســنوات فــي تبنــي خطــوات متاحقــة لتهيئة 

حلــول  لتبنــي  والتحتيــة  التشــريعية  البنيــة 
تقنيــات الخدمــات الماليــة “الفينتيــك”، كانــت 
الــذي  والقلــق  التســاؤالت  مــن  الكثيــر  هنــاك 
يســاور التحــول الجديــد، مســتدرًكا أنه يشــعر 
هو وفريق العمل أن البحرين باتت قادرة على 

لعب دور كبير في هذا السياق.
وأشــار المعــراج إلــى أن المصــرف تبني أفضل 
األنظمة الموجودة حول العالم، إذ تم اإلطاع 
ســنغافورة  مثــل  رائــدة  دول  تجــارب  علــى 

والمملكة المتحدة وكندا وهونغ كونغ.
 وقــال إنــه ســعيد بالنتائــج التــي تــم الوصول 
لهــا بعــد الكثيــر من التشــريعات والتحســينات 
بالتعــاون مــع الشــركاء مثــل مجلــس التنميــة 
لتقنيــة  البحريــن  وخليــج  االقتصاديــة 

.ABC المعلومات والبنوك مثل بنك
وأضــاف المعراج أن المصرف المركزي أدخل 
عديــًدا مــن التشــريعات، منهــا تعديــل خــاص 
بالحوســبة الســحابية، إذ تعــد البحريــن أول 
دولة في المنطقة ســمحت للبنوك باستخدام 
الحوســبة السحابية بشــكل كامل، إلى جانب 
الخدمــات المالية المفتوحــة وذلك بترخيص 
إطــاق  جانــب  إلــى  بالمنطقــة،  شــركة  أول 
تشــريع يتعلــق باألصــول المشــفرة.” نريــد أن 
نكــون البحريــن بيئــة حاضنــة لــكل مــا يتعلق 
وتشــجيع  واالبتــكار  الماليــة  بالتكنولوجيــا 
الشــباب  وتشــجيع  الناشــئة،  الشــركات 
البحرينــي الذيــن لديهــم أفــكار بالعمــل ضمن 

بيئة منظمة”.

علي الفردان من المنامة

المحرر االقتصادي

تمثل الحدث األكثر إثارة في المعرض بتقديم فاطمة “الموظفة الرقمية” ذات الذكاء  «
مت فاطمة على يد شركة سول ماشينز في  العاطفي واألولى من نوعها في المنطقة. ُصّمِ

نيوزلندا لصالح بنك ABC الذي يعتزم تشغيلها في نهاية العام، وهي موظفة تظهر على 
الشاشة وتوظف علم األعصاب الرقمي الحديث والذكاء االصطناعي لتتواصل مع العمالء، 

مما يمكن فاطمة من المشاركة في محادثة طبيعية، فهي تستجيب لمشاعر اآلخرين 
وتعبر بدورها عن مشاعرها. 

 ABC وأتيحت لزوار المعرض فرصة الحديث إلى فاطمة وسؤالها عن بعض منتجات بنك
وخدماته. ومع ذلك، سيفَتح لفاطمة المجال األوسع مستقبال من خالل تواجدها عبر 

اإلنترنت لمساعدة عمالء بنك ABC من خالل الرد على استفساراتهم حول البنك وخدماته.

فاطمة... ”الموظفة الرقمية”
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عرض وطلب

القيد: 58251 - التاريخ: 19/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )00( لسنة 2019
بشأن تخفيض رأسمال شركة شركة مسك القابضة ش م ب مقفلة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم 
إليه���ا الس���ادة أصحاب ش���ركة ش���ركة مس���ك القابض���ة ش م ب مقفلة المس���جلة 
بموج���ب القيد رق���م 58251 طالبين تتخفيض رأس���مال الش���ركة المصرح به من 
25٫000٫000 إلى 1٫250٫000 رأس المال الصادر من 2٫500٫000 إلى 1٫250٫000 

دينار بحريني
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 72594-5  -  تاريخ: 18/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -22773( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة فلو ليس للمجوهرات ذ.م.م

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

إليه���ا  الس���ادة ش���ركة فلو ليس للمجوهرات ذ.م.م ، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

72594-5، طالبين تغيير االس���م التجاري من  ش���ركة فلو ليس للمجوهرات ذ.م.م 

إلى شركة مارك وبل انترناشونل ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري

 لشركة بالك جريس اتنسيق الحدائق ش.ش.و

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
المالكة ش���ركة بالك جريس اتنس���يق الحدائق ش.ش.و المس���جلة بموجب القيد 

رقم 104179-1، طالبة تغيير االسم التجاري
من: بالك جريس اتنسيق الحدائق ش.ش.و ولمالكتها فاطمة مهدي سلمان

Black Grass Landseaping Co. S.P.C 
الى: بالك جريس للبيع عن طريق االنترنت ش.ش.و لمالكها فاطمة مهدي سلمان
 Black Grass SALE VIA INTERNET CO.SP.C OWNED BY FATEMA

MAHDI SALMAN
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

19/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة - إدراة السجل التجاري

)CR2019 -24227( اعالن رقم
معاملة مشتركة

19/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة - إدراة السجل التجاري

)CR2019 -24221( اعالن رقم
معاملة مشتركة

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

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عادل محمد احمد عبدهللا

االسم التجاري الحالي: صندوق الوقت للتسجيالت

االسم التجاري الجديد: صندوق الوقت لإللكترونيات

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عادل محمد احمد عبدهللا

االسم التجاري الحالي: احذية الديوانية
االسم التجاري الجديد: الديوانية لتصليح االحذية والجلود

قيد رقم: 24405-07

قيد رقم: 24405-02

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة االجراس الكبيرة للتنظيفات ش.ش.و لمالكها موسى عبدالكريم مهدي

سجل تجاري رقم 105213

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة آرت رتاج لالرضيات والحوائط - تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم 1-126300

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بحرين يورو للدعاية واالعالن ذ.م.م

سجل تجاري رقم 93083

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة سكاياليت للتسويق ذ.م.م

سجل تجاري رقم 116172
بن���اء على ق���رار المالك ل� ش���ركة االجراس الكبي���رة للتنظيف���ات ش.ش.و لمالكها 
موس���ى عبدالكري���م مه���دي المس���جلة على قيد رق���م 105213، بتصفية الش���ركة 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: موسى عبدالكريم مهدي سلمان

)+973( 39924924
mousaitunes15@gmail.com

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة آرت رت���اج لالرضيات والحوائ���ط - تضامن 
بحريني���ة  المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 126300-1، بتصفية الش���ركة اختياريا 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: وسيم عبد الصمد عبدهللا ركن الدين باركر

)+973( 33262671
wparkar.79@gmail.com

بناء على قرار الشركاء في شركة بحرين يورو للدعاية واالعالن ذ.م.م  المسجلة 
بموجب القيد رقم 93083، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/ علي احمد 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: علي احمد علي فردان مصفيا

)+973( 39997757
afardan88@gmail.com

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة سكاياليت للتسويق ذ.م.م المسجلة بموجب 
القي���د رق���م 116172، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يدة/ لبنى فتحاني 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: لبنى فتحاني

)+973( 33186252
silvrespringbh@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم لسنة2019م

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ذات مسؤولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )27763( لسنة 2017

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اريبيانكو لصيانة المشاريع الصناعية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ذي جليم تيم للتنظيفات ش.ش.و 
لمالكها يوسف داود ابراهيم نونو

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

الواجه���ة للتنظيف���ات والصيانة ذ.م.م والمس���جلة بموجب القيد رق���م 92587 طالبا 

إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 

وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���يد / وس���يم عبدالصم���د عب���دهللا ركن الدي���ن باركر باعتب���اره المصف���ي القانوني 
لش���ركة اريبيانكو لصيانة المش���اريع الصناعية ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسؤلية 
مح���دودة بموجب القيد رقم 95919-1، 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.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ نبي���ل عب���دهللا احم���د الس���اعي باعتباره المصف���ي القانون���ي لش���ركة ذي جليم تيم 
للتنظيفات ش.ش.و لمالكها يوس���ف داود ابراهيم نونو، المس���جلة كشركة الشخص 
الواح���د بموج���ب القيد رق���م 96978-1، 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.
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انتفاضة قبلية 
بوجه الحوثي

انتفضت قبائل آل مفتاح بمحافظة إب اليمنية 
في وجه ميليشيات الحوثي التي حاولت 

تجنيدهم بالقوة. وأفادت مصادر “العربية” 
أن قبائل أخرى في إب تضامنت مع قبائل 

آل مفتاح في انتفاضتها على الحوثيين. 
إلى ذلك، قالت مصادر ميدانية إن مقاتالت 

التحالف واصلت قصف آليات وتجمعات 
عناصر ميليشيات الحوثي التي تواصل 

حصارها لمناطق قبائل حجور في محافظتي 
حجة وعمران. وأوضحت المصادر أن طيران 
التحالف قصف آليات للميليشيات في مناطق 
الخمانة والفرش شرق العبيسة بمديرية كشر. 
في الوقت ذاته، أجبرت مئات األسر من قبائل 

حجور على مغادرة مساكنها جراء الحصار 
المفروض من جانب ميليشيات الحوثي.

وقعــت عقــودا عســكرية قيمتهــا 5.5 مليــار دوالر فــي ”آيدكس“

اإلمارات تنفي تخفيف الحظر على قطر

أكــدت الهيئــة االتحاديــة للمواصــالت البريــة والبحرية في دولــة اإلمارات، أمس الخميس، أن تعميمهــا المتعلق بآلية قطع العالقات في المنافــذ البحرية مع قطر لم 
يغير أي من اإلجراءات الســابقة، وال يعدو كونه تعميًما إدارًيا يصدر بين الحين واآلخر؛ لتأكيد اإلجراءات وأنها تســير وفًقا للقرارات المعتمدة. وأوضحت الهيئة، 

في بيان لها، أن ما تناولته وسائل إعالم بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيًقا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

المقاطعــة  مقتضيــات  أن  وأكــدت 
االقتصادية بخصوص المنافذ البحرية 
وســتقوم  تغييــر،  أي  عليهــا  يطــرأ  لــم 
بهــذا الصــدد بإرســال توضيــح  الهيئــة 

للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.
الجهــة  أنهــا  إلــى  الهيئــة  وأشــارت 
المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري 
والبحــري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
تنظيميــة  إجــراءات  وأي  المتحــدة، 
بالمنافــذ تخضــع الختصاصهــا،  تتعلــق 
وأن أي معلومــات تتعلــق بهــذا القطــاع 

تصدر عنها فقط.
يأتــي هــذا النفــي بعدمــا تناقلــت أنبــاء 
يــوم األربعاء أن دولة اإلمارات العربية 
شــحن  علــى  حظــرا  خففــت  المتحــدة 

الســلع من قطر وإليها كانت قد فرضته 
في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية 

للدوحة ما زالت مستمرة.
“ألغــى تعميــم مــن  فــي األنبــاء  وجــاء 
موانــئ أبوظبــي مــؤرخ فــي 12 فبراير 
تعليمات ســابقة كانت تحظر الشحنات 
دخــول  مــن  القطــري  المنشــأ  ذات 
اإلقليميــة،  ومياههــا  اإلمــارات  موانــئ 
والشــحنات ذات المنشــأ اإلماراتــي إلى 
اإلمــارات  نفتــه دولــة  مــا  قطــر”، وهــو 

اليوم جملة وتفصيال.
وقطعــت اإلمــارات والســعودية ومصر 
الدبلوماســية  العالقــات  والبحريــن 
وخطــوط التجــارة والنقل مــع قطر في 
الدوحــة بدعــم  2017 متهميــن  يونيــو 

اإلرهاب.

عقود عسكرية بالمليارات

عتــاد  شــراء  عقــود  اإلمــارات  وقعــت 
عســكري قيمتهــا 20 مليــار درهــم إماراتــي 
خــالل  األســبوع  هــذا  دوالر(  مليــار   5.5(
معــرض ”آيدكــس“ الدفاعــي فــي أبوظبي. 
ومنحــت اإلمــارات معظم العقود لشــركات 
ورايثيــون  مارتــن  لوكهيــد  مثــل  دوليــة 
األميركيتيــن، وأبرمت رايثيون واحدا من 
أكبــر العقود بقيمة بلغــت 7 مليارات درهم 
لشــراء منظومتها باتريــوت للدفاع الجوي 

الصاروخي.
األســبوع عقــودا  هــذا  اإلمــارات  ومنحــت 
وباكســتان  وتركيــا  روســيا  مــن  لشــركات 

وجنــوب إفريقيا في معرض آيدكس الذي 
استمر 5 أيام. ووقعت السعودية اتفاقيات 
هذا األسبوع في آيدكس لتطوير صناعتها 
الدفاعيــة بينمــا تســعى أكبر دولــة مصدرة 
عــن  بعيــدا  اقتصادهــا  تنويــع  إلــى  للنفــط 

الخام.

ووقعت الشركة السعودية للصناعات  «
العسكرية الحكومية شراكة مع 

مجموعة نافال الفرنسية ونافانتيا 
اإلسبانية وصندوق مبادلة اإلماراتي. 

وتأسست الشركة في مايو 2017 
لتطوير قدرات التصنيع؛ بهدف إنتاج 
نصف العتاد العسكري الذي تحتاجه 
البالد محليا بحلول 2030 في إطار 

خطة ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان للتنوع االقتصادي.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

معرض “آيدكس” الدفاعي في أبوظبي

 القدس المحتلة ـ وكاالت 

دعــت رئيســة مجلــس النــواب األميركــي نانســي بيلوســي، النــواب للدفــاع عــن 
النظــام مــن هجوم الرئيــس دونالد ترامــب، وذلك بدعم قــرار بالكونغرس ينهي 

حالة الطوارئ التي أعلنها لتمويل الجدار مع المكسيك.

وقالــت بيلوســي فــي رســالة وجهتهــا إلــى 
ســاعة  فــي  والجمهورييــن  الديمقراطييــن 
جميــع  ألدعــو  “أكتــب  األربعــاء  متأخــرة 
أعضــاء الكونغــرس إلــى تأييــد قــرار عضــو 

الكونغرس جواكين كاسترو”.
حالــة  بإعــالن  الرئيــس  “قــرار  أن  وأكــدت 
ســعيا  القانــون؛  حــدود  تجــاوز  الطــوارئ 
فــي  عليــه  الحصــول  فــي  فشــل  مــا  لنيــل 
عملية تشــريعية دستورية ينتهك الدستور 
“لدينــا  وأضافــت  لــه”.  حــد  وضــع  ويجــب 

مســؤولية مهيبــة فــي الحفــاظ علــى 
الدســتور والدفــاع عــن نظامنــا مــن 

الرئيــس”.  هجــوم 
مجلــس  عضــو  وتعهــد 
تكســاس  عــن  الشــيوخ 
كاســترو  جواكيــن 

األســبوع الماضي بتقديم قرار ينهي تحرك 
للتعبيــر  الديمقراطيــون  وســارع  الرئيــس. 
عــن تأييدهم. وأعلن ترامب حالة الطوارئ 
لتجــاوز الكونغــرس الــذي وافــق فقط على 
ربــع المبلــغ الــذي يريــده الرئيــس وهــو 5.4 
مليــار دوالر لبنــاء هــذا الجــدار الذي شــّكل 
أحــد وعوده االنتخابيــة. ورفعت 16 والية 
فــي وقت ســابق من هــذا األســبوع دعاوى 
قضائية تطعن فيها بدستورية إعالن حالة 
ترامــب واصلــت  إدارة  أن  غيــر  الطــوارئ، 
مساعي جمع 6.6 مليار دوالر من األموال 

الفدرالية، معظمها من وزارة الدفاع.

وأمام النواب  «
مهلة تنتهي خالل ساعات 
لتأييد القرار قبل تقديمه 

رسميا اليوم الجمعة.

أعلن خصما رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيسان أمس الخميس، تشكيل 
تحالف بهدف هزيمة بنيامين نتنياهو في االنتخابات التشريعية المبكرة في 9 أبريل.

لهيئــة  الســابق  الرئيــس  مــن  كل  وأفــاد 
األركان بينــي غانتــس والوســطي يائيــر 
الئحــة  تشــكيل  عــن  بيــان  فــي  البيــد 
مشــتركة، مؤكدين أنهما سيتوليان مهام 
رئاسة الوزراء مداورة في حال فوزهما. 
واتحد حزب “حوسن ليسرائيل” بزعامة 
الوســط  حــزب  مــع  غانتــس،  الجنــرال 
برئاســة  مســتقبل(  )هنــاك  عتيــد”  “يــش 
لبيــد. كمــا انضــم إليهمــا الجنــرال غابــي 
أشــكنازي؛ ليصبح هناك 3 رؤســاء أركان 
األولــى.  األربعــة  المواقــع  فــي  ســابقون 

وتضــع هــذه الخطــوة تحدًيــا جدًيــا 
“الليكــود”،  وحزبــه  نتنياهــو  أمــام 
بحيث تحولت االنتخابات المقبلة 
إلــى صــراع بيــن قطبيــن رئيســين، 
األحــزاب  كتلــة  كبــر  سيحســمها 

أن  إلــى  يشــار  لــدى كل طــرف. 

عمليــة التســوية مع الفلســطينيين غائبة 
معســكر  داخــل  التنافــس  ويبــدو  تماًمــا 
اليميــن. واليوم هــو اليوم األخير إلعالن 
األحزاب المتنافســة فــي االنتخابات عن 
أســماء مرشــحيها. ورًدا علــى إعالن هذا 
التحالــف االنتخابي، أصــدر الليكود بيانا 
حذر فيه بأن “الخيار واضح: إما حكومة 
تدعمهــا  وغانتــس  البيــد  بيــن  يســارية 
األحــزاب العربيــة، وإمــا حكومــة يمينية 

بقيادة نتنياهو”.

ويتصدر نتنياهو وحزب  «
الليكود نوايا التصويت في 

استطالعات الرأي، لكن رئيس 
الوزراء يواجه احتمال إعالن 

المدعي العام قبل 9 أبريل 
نيته توجيه االتهام رسمًيا في 

عدد من قضايا الفساد.

أكــد مكتــب رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي، أمــس الخميــس، أن لنــدن 
حققــت تقدمــا فــي مفاوضاتهــا مــع االتحــاد األوروبــي بخصــوص خروجهــا مــن 

االتحاد “بريكست”.

وقــال متحــدث باســم رئيســة الــوزراء إن 
الحــوار  فــي  الجانبيــن  بيــن  تقدمــا  هنــاك 
حول إضفــاء تعديالت محتملة على اتفاق 
لكــن  األوروبــي،  لالتحــاد  المملكــة  مغــادرة 
“ثمــة عمــال كبيــرا ال بــد مــن القيــام بــه” مــن 
أجــل إنجــاح العمليــة. وأوضــح المتحــدث 
متمســكا  يــزال  ال  األوروبــي  “االتحــاد  أن 
بموقفــه الداعي لضمــان أن تخرج بريطانيا 
أن  يعنــي  وذلــك  بصفقــة،  االتحــاد(  )مــن 

بنشــاط  يعمــل  أن  طــرف  كل  علــى 
لتأميــن الضمانــات التــي يحتــاج 
إليهــا”.  )البريطانــي(  البرلمــان 
وفــي وقــت ســابق، قالــت مــاي، 

في ختــام لقاء جمعها برئيس 
جــان  األوروبيــة  المفوضيــة 
كلــود يونكــر، مســاء األربعــاء 

“اتفقنا على مواصلة العمل على البحث عن 
الحــل بوتيرة ســريعة، والوقــت عامل مهم، 
ومــن مصلحتنــا أن تغــادر بريطانيــا االتحاد 
األوروبي بشــكل منظــم. بالتالي فقد حققنا 
مــن  محاولــة  فــي  اللقــاء  وجــرى  تقدمــا”. 
جهودهمــا  نتائــج  الســتخالص  الطرفيــن 
المشتركة لضمان الخروج المنظم لبريطانيا 
مــن االتحاد األوروبــي، ضمن إطــار العملية 
التــي بــدأت يوم 7 فبراير، حســبما جاء في 

بيان مشترك صدر عنهما.

وكانت المحادثات تناولت  «
بشكل خاص موضوع “الخطة 
االحتياطية” الخاصة بنظام 

الحدود بين إيرلندا 
وإيرلندا الشمالية )التي هي 
جزء من المملكة المتحدة(.

ماي: تقدم في مفاوضات “بريكست”تحالف انتخابي قوي في وجه نتنياهوبيلوسي بمواجهة هجوم ترامب
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دكا ـ أ ف ب

برشلونة ـ أ ف ب

لقــي ســبعون شــخصا على األقــل مصرعهم فــي دكا ليل األربعــاء الخميس في 
حريق ضخم التهم مباني سكنية في قسم تاريخي من دكا ما أدى إلى سلسلة 
من االنفجارات وامتداد السنة اللهب إلى الشوارع المجاورة، بحسب ما صرح 

مسؤولون أمس الخميس.

وبــدأ الحريــق فــي مبنــى تخــزن فيــه 
كيميائيــة  مــواد  قانونــي  غيــر  بشــكل 
وبخاخــات إزالــة العــرق وغيرهــا مــن 
وامتــد  المشــابهة،  المنزليــة  الســلع 
بسرعة كبيرة إلى أربعة مبان مجاورة، 
واحتجــزت  اإلطفــاء.  إدارة  بحســب 

ألسنة اللهب أشخاصا في مطعم وفي 
وبحســب  الجــوار.  فــي  زفــاف  حفــل 
مشــاهد بّثتها قنــوات التلفزة المحلية، 
فــإّن بوابــة أحــد المبانــي كانــت مقفلة 
مــن  بداخلهــا  مــن  منــع  بسالســل ممــا 

الفرار من ألسنة النيران.

قطــع انفصاليــون طرقــات وســككا حديــد أمــس الخميــس فــي كاتالونيــا خــالل 
إضــراب ليــوم واحــد احتجاجــا علــى محاكمــة 12 مــن قادتهــم بعــد أن أعلنــوا 

انفصالهم عن إسبانيا في أكتوبر 2017.

تشــددا  األكثــر  المتظاهــرون  وقطــع 
نحــو  االنفصاليــة  المجموعــات  فــي 
20 طريقــا منهــا الطريــق الســريع التــي 
تربط كاتالونيا بفرنســا وسكتي حديد. 
وقرابة الظهر نزلوا إلى الشــوارع لقطع 
فــي محطــة. وتدخلــت  الســير  حركــة 
إلعــادة  مواقــع  عــدة  فــي  الشــرطة 

حركــة الســير إلــى طبيعتهــا وأوقفــت 
شــخصا   22 وأصيــب  متظاهريــن. 
بجــروح طفيفــة بينهم ســتة شــرطيين 
بحســب األجهــزة الطبية فــي المنطقة. 
وظهــًرا تجمــع أكثــر مــن ألــف متظاهــر 
فــي ســاحة جامعــة برشــلونة ملوحين 

باألعالم االنفصالية.

70 قتيال في حريق ضخم في دكا

إضراب وقطع الطرقات في كاتالونيا

بغداد ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

أفادت مصادر بقيام المخابرات العراقية باعتقال 13 فرنســيا من أبرز قيادات وعناصر “داعش” في عملية أمنية داخل األراضي 
السورية. كما ذكرت مصادر أمنية أيضا من تمكن المخابرات العراقية من تفكيك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم “داعش” بالبالد.

العراقــي،  الوطنــي  المخابــرات  جهــاز  ونجــح 
أمــس الخميــس، فــي تفكيــك “أكبــر مجموعــة 
تمويــل لتنظيــم “داعــش” اإلرهابــي فــي تاريخ 

العراق”، وبحوزتها مئات ماليين الدوالرات.
وأوضحــت المصــادر أن المجموعــة التابعــة لـــ 
“داعــش” متشــعبة ومتفرعة فــي دول متفرقة 
تعتمــد  الشــبكة  أن  إلــى  مشــيرة  العالــم،  مــن 
فــي تمويلهــا علــى مكاتــب ومحــال متنوعــة، 
وبأســلوب معقــد، بغــرض التمويه والتشــويش 
قيــادي  وكان  أموالهــا.  حركــة  متابعــة  علــى 
بالحشــد العشــائري فــي محافظــة األنبــار، قــد 
أعلن تسلم القوات العراقية 150 “داعشيا” من 
قوات سوريا الديمقراطية عبر مناطق الباغوز 
الحدوديــة. وقال قطري العبيــدي، وهو قيادي 
في حشــد األنبار العشــائري، إن قيادة عمليات 
الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي 

نجحتا في استالم 150 داعشًيا مطلوًبا لألمن 
العراقــي. وبحســب وكالــة “رويتــرز”، فإن هذه 

هي المجموعة األولى من عدة دفعات بموجب 
اتفاق أبرم لتسليم 502 عنصر بشكل إجمالي.

اعتقــل األمــن الســوداني عــددا مــن قــادة المعارضة المشــاركين في مظاهــرات أمس، التــي دعا إليها تجمــع المهنيين والقــوى الموقعة على إعــالن الحرية 
والتغيير، احتجاجا على األوضاع المعيشية. وتزامنت حملة االعتقاالت مع تجدد المظاهرات المتجهة إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

واستبقت الســلطات األمنية انطالق المظاهرة 
باعتقال قيادات المعارضة بالقرب من مســجد 
فاروق وسط الخرطوم، من بينهم نائب رئيس 
حــزب األمة مريم الصادق المهدي. ومن ضمن 
المعتقلين األمين العام لحزب األمة ســارة نقد 
هللا، وســكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار 
الخطيــب، وعــدد مــن ممثلــي تجمــع المهنييــن 
المؤطر لالحتجاجات. وأوضح مســؤول دائرة 
اإلعــالم بحــزب األمــة محمد األميــن عبدالنبي 
للمشــاركة  يســتعدون  كانــوا  المعتقليــن  أن 
التــي  الســلمية  المظاهــرات  فــي  الميدانيــة 
ســتنطلق مــن وســط الخرطــوم. وكان تجمــع 
المهنيين الســودانيين، قــد أعلن عن مظاهرات 
وتتجــه  بالعاصمــة،  عــدة  مواقــع  مــن  تنطلــق 
القــوى السياســية  قــادة  فــي موكــب يتقدمــه 
الموقعــة على إعــالن الحريــة والتغيير بجانب 

قيــادات المهنييــن. ويشــهد الســودان منــذ 19 
ديســمبر من العام الماضي، احتجاجات منددة 
بالغــالء وســوء األحــوال المعيشــية، وســرعان 

مــا تحّولــت إلى احتجاجــات دامية ضــد نظام 
الرئيس الســوداني حســن البشــير الــذي يحكم 

البالد منذ 3 عقود.

عناصر “داعش” األجانب توقيف نشطاء خالل تفريق الشرطة السودانية مسيرة للمعارضة

اعتقــل قــادة فرنســيين بارزين فــي التنظيــم اإلرهابي التدهـــور االقتصـــادي وقـــود للســـخط علـــى البشـــير
العراق يفكك “بنك تمويل داعش” السودان... اعتقال عدد من قادة المعارضة
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هنــاك طــرف رابــع طــارئ لــم يكــن مــع إدارة أوبامــا والكســرويين والطورانييــن عنــد 
تدشــينهم مؤامرة القرن المســماة بالربيع العربي، فالسياســة الجديدة للشــيخ حمد بن 
خليفــة القائمــة علــى مبــدأ أن قطــر فــوق الجميــع، جعلت بعــض المســؤولين القطريين، 
يرون في هذه المؤامرة فرصة إلسقاط األنظمة المناهضة لسياسة الشيخ حمد ورئيس 
الوزراء الشيخ حمد بن جاسم، وراهنت الدوحة على اإلخوان المسلمين لقيادة وتنفيذ 
هذه المؤامرة، باإلضافة إلى وكالء وعمالء إيران كحزب هللا والحشــد الشــعبي وكاهن 

صعدة وأقرانهم.
ومــع األســف ســقطت مصر في حفــرة مؤامرة الربيــع العربي، وفرح وســعد األوباميون 
والكســرويون والطورانيــون بهــذا الســقوط لنظــام الرئيــس مبــارك، واعتقــدوا أن أكبــر 
غنيمــة عربيــة ســقطت بيدهــم لكــي يتقاســموها، وكانــت الدوحــة أيضــا ســعيدة، ألنهــا 
اعتقــدت أنها أســقطت نظــام أكبر دولة عربية، وبات الباب مفتوحــا أمامها إلدارة مصر 

عن طريق اإلخوان المسلمين.
لكن، تأتي الرياح بما ال تشــتهي ســفن الدوحة، فقد اعتقد بعض المســؤولين القطريين 
أن توفيــر الدعــم السياســي واإلعالمي واآليديولوجي لإلخوان، ســيؤمن ســقوط مصر 
وبقية األنظمة، التي عارضت سياســة الشــيخ حمد بن خليفة والشــيخ حمد بن جاســم، 
بما فيها الســعودية واإلمارات، وســيمكنها ذلك الحقا من إخضاع غالبية الدول العربية 
الكبــرى للتبعيــة السياســية واالقتصاديــة للدوحــة عــن طريــق اإلخوان المســلمين، لكن 

الدوحــة تناســت أن اإلخــوان المســلمين مجــرد فقاعــة هوائيــة يجيــدون فقــط القيــام 
بــدور المعارضــة، لكــن حينمــا يقودون الحكم فإن طالب الســنة الثانية مــن كلية العلوم 

السياسية بأية جامعة عربية، أقدر على القيادة من هؤالء.
ولنأخــذ مثــاال بســيطا علــى جهــل وغبــاء اإلخــوان المســلمين، فالــكل يعرف أن مرســي 
واإلخــوان ســيكونون هدفا لخصومهم، حالما يقودون مصــر بعد نجاحهم باالنتخابات، 
وبالتالي، فإنه من المفترض أن يقوم المعتوه مرسي ومستشاروه األغبياء بإدراك هذا 
األمــر، ومــن ثــم عــدم إعطاء أية فرصــة للمتصيديــن بأن يســتغلوا أية أخطــاء يرتكبها 
مرســي وبقيــة األغبيــاء، وهذا شــيء يدركه أي طالب علوم سياســية، لكــن الذي حدث 
العكس، فقد عمد المعتوه مرسي، بناء على نصيحة مستشاريه األغبياء عصام العريان 
والبلتاجــي والكتاتنــي ومــن فوقهم مرشــد الغبــاء، ومن فوق فوقهــم خليفتهم المنافق 
الطورانــي، علــى إصدار ما يســمى باإلعالن الدســتوري، والذي يحصن قــرارات المعتوه 
مرســي مــن أيــة مســاءلة سياســية وشــعبية. بمعنى أصح، هــو انقــالب وتعطيل لبعض 
مــواد الدســتور الــذي مكــن المعتوه ومستشــاريه األغبياء من قيادة مصــر. وما كان من 
بقيــة األحــزاب السياســية التــي شــاركت باالنتخابــات إال رفض ذلك االنقــالب، ومن ثم 
خــروج ثالثيــن مليــون مصــري بثــورة الثالثين مــن يوليو إلســقاط اإلخوان، وبســقوط 
اإلخوان، سقطت األحالم القطرية بقيادة مصر، وسقط معها كل ما قدمته الدوحة من 
دعم لإلخوان المسلمين، فمن يراهن على أطفال ال يجني إال الخسارة. وللحديث بقية.

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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ســقط الجميــع فــي فــخ حفــره النظــام اإليرانــي كــي يشــغل الباحثيــن 
والساســة بفكــرة اإلصالحييــن والمحافظيــن، فــي إطــار تبــادل مــدروس 
لــأدوار، ونجــح فــي ذلــك بجــدارة، فتــارة نــرى ارتفــاع منســوب التفاؤل 
الدولي واإلقليمي بتوجهات النظام اإليراني، وتارة أخرى تأتي انتكاســة 
تبدد أجواء التفاؤل الوهمي الذي خيم على أفكار من ينتظرون خيرًا من 
نظــام ال يكف عن الســعي لتوســيع نفــوذه عبر إثارة الفتــن واالضطرابات 
فــي الكثيــر مــن دول المنطقــة، ناهيــك عــن عــدم اعترافــه بــكل المبــادئ 
والقوانيــن واألعــراف التي تأســس بموجبهــا النظام العالمــي القائم، وفي 

مقدمتها احترام سيادة الدول وااللتزام بحسن الجوار.
قد يجادل البعض في ذلك، لكن الموضوعية تقول إنه لو احتكمنا للواقع 
ســنرى العجــب، فهــل يعقــل علــى ســبيل المثــال بعــد مــرور أربعيــن عامــًا 
على ثورة ترفع شــعارات إســالمية أن يســتمر قادتها في احتالل أراضي 
دولــة عربيــة مجــاورة، وأقصــد هنــا االحتــالل اإليرانــي للجــزر اإلماراتية 
الثالث )طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموســى( بل يرفضون كل ســبل 
تســوية القضية ســلميًا ســواء عبر التفاوض الجاد المباشــر أو عبر إحالة 
القضيــة للتحكيــم الدولــي؟ وهل يعقل بعــد مرور أربعة عقــود على ثورة 
ترفــع شــعارات إســالمية أن يتباهــى قادتها باحتالل أربــع عواصم عربية 
وتشــريد ماليين المواطنين العرب من ديارهم ودفعهم للجوء والنزوح؟ 
وهــل يعقــل أن تتعهــد ميلشــيات طائفيــة تســيطر على نظــام طائفي بأن 
تستمر في احتالل مناطق ودول مجاورة وتتعهد بأال تسحب ميلشياتها 

من أية دولة؟
يقول نائب قائد الحرس الثوري اإليراني، العميد حسين سالمي بمناسبة 
ذكــرى الثــورة إنــه “ال يمكــن أن يطلــب منــا العــدو الرحيــل عــن المنطقــة، 
هــم يجــب أن يغــادروا، سنســاعد أي مســلم فــي أي مكان بالعالــم”، ونريد 
أن نعــرف مــا طبيعــة المســاعدة التــي يقدمهــا الحــرس الثــوري لمالييــن 
المســلمين الذين تشــردوا في ســوريا والعراق وطردوا من مدنهم بســبب 
مخططات إعادة الهندسة الديموغرافية اإليرانية في هذه المدن؟ وماذا 
اســتفاد مالييــن اليمنييــن من الفوضــى واالضطرابات التي تســببت فيها 

ميلشيات الحوثي في البالد بدعم وتحريض إيراني تام؟
ال أعتقــد أنــه بعــد مرور أربعين عامًا من الثــورة أن ينتظر عاقل بلوغ هذا 
النظام سن الرشد السياسي، فما فات كان كفيالً بعقلنة السلوك السياسي، 
ولكــن هــذا لــم يحــدث وال توجــد بــوادر علــى حدوثــه، فماللــي إيــران ال 
يعترفــون بمنطــق الدولــة مــن األســاس كــي يقومــوا ببناء دولــة حقيقية. 

“إيالف”.

40 عاًما من الجنون الثوري )2(

اليوم العالمي
للعدالة االجتماعية

للعدالــة  العالمــي  اليــوم  فبرايــر  مــن  العشــرين  ُيصــادف 
بغيــة  الدوليــة  العمــل  منظمــة  أقرتــه  الــذي  االجتماعيــة 
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتعزيًزا لحقوق الشــعوب 
والمهاجرين، وقد أعلنته الجمعية العامة لأمم المتحدة في 

26 نوفمبر 2007م. 
العدالــة االجتماعيــة قبــل أن تكون قــراًرا أو قانوًنا هي مبدأ 
تشــريعي ديني أقرته جميع األديان الســماوية، والعدل اسم 
من أسماء هللا الُحسنى، ويتحقق في ظله التعايش السلمي 
اإلنســاني بنيلــه حقوقــه اإلنســانية ســواء كان فــي بــالده أو 
خارجهــا، وهــو مبــدأ يدعــو إلــى إزالــة جميــع الحواجــز بيــن 
البشــر، وجعلهــم فــرًدا واحًدا في وعــاء العدالــة االجتماعية 
بتوفير فرص العمل والحماية وكل الحقوق األساســية التي 
أقرهــا اإلعــالن العالمي لحقــوق اإلنســان والمواثيق والعهود 
التابعة له، وقد جسدت المادة )4( من دستور مملكة البحرين 

مبادئ العدالة االجتماعية التي أقرتها األمم المتحدة.
وســيكون احتفال 2019م تحت عنوان )العمل ألجل العدالة 
االجتماعيــة... طريقنــا للســلم والتنمية(، وذلك لــدور العدالة 
االجتماعية وأهميتها في تحقيق الِسلم والتنمية الُمستدامة، 
خصوصــا أن الكثيــر مــن الدول واألقطــار العربية تعيش في 
أوضاع سياســية مزرية وعســكرية ُمهلكة واقتصادية ِهشــة 
بســبب ما تعيشه من نزاعات سياسية وحروب عسكرية، ما 
اضطر الكثيرين إلى الخروج من أقطارهم بحثا عن الســالم 
واألمن والحياة. وبهذه المناســبة فإن منظمة العمل الدولية 
أشــارت إلــى )خلــق فــرص عمــل وتوفيــر نوعيــة أفضــل مــن 
المهــن وتحســين فــرص الوصــول إلــى األشــغال ألربعين في 
المئــة ممــن ُهم في أمس الحاجــة للعمل كفيل بزيادة الدخل 
العام والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسًكا وإنصاًفا(.
وبجانــب الكثيــر مــن القــرارات األمميــة والقوانيــن الوطنية 

لبلــدان العالــم إال أن العدالــة االجتماعيــة مازالــت ُحلًما بعيد 
المنــال للعديــد من البشــر بســبب مــا ُتعانيه هــذه البلدان من 
أزمات سياسية وأوجاع اقتصادية وحروب، كالفقر والجوع 
وإنكار حقوق اإلنســان والحروب البينية بين الشــعوب التي 

قضت على االستقرار ومحت المساواة وأزالت التسامح.

إن اإلنسان يحتاج دائًما إلى العدالة االجتماعية فهي  «
جزء ال يتجزأ من الحياة الكريمة، وهذا لن يكون إال 

بمعاملة بالده له معاملة تليق بإنسانيته من خالل 
توفير ما يستحقه من فرص حقيقية، ونيله االمتيازات 

التي تجعله ُمواطًنا ُمنتمًيا لبالده، وحصوله على 
نصيبه العادل من ثرواتها، وضمان حقوقه السياسية 

من حرية الفكر والتعبير، والرعاية الصحية والتعليم 
والمأوى، والُمشاركة الصادقة في صياغة القرار 

الوطني.
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إيران... عاصمة المخدرات 
في العالم ومنبع الشر

ذات يــوم كتبــت “إن نســبة تهريــب المخــدرات 
عــن طريــق البحــر تفــوق كثيــرا نســبة التهريب 
عــن طريــق الجــو والبــر، وأكثــر من يصــدر هذه 
الممنوعــات إلــى دول الخليــج عــن طريق البحر 
“األفعــى اإليرانيــة” التــي تحــاول بشــتى الطرق 
تســميم أبناء الخليــج وتخريــب عقولهم والزج 
بهــم فــي حفــر اإلدمــان ال لشــيء... إال للحقــد 
خليجــي  هــو  مــا  لــكل  البيــن  والكــره  الدفيــن 

وعربي”.
نشــد علــى يــد اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة 
الجنائية لتمكنها من القبض على عناصر شــبكة 
تهريــب مخــدرات عــن طريــق البحــر مصدرهــا 
إيــران حســب مــا أعلنــت وزارة الداخليــة، هــذه 
هي إيران لن تكف عن هذه الجرائم والحماقات 
بأنهــا  ووصفــت  مجتمعاتنــا،  تجــاه  والقــذارة 

عاصمــة المخــدرات فــي العالــم ومنبع الشــر في 
المنطقــة، من تهريب أســلحة ومخــدرات وفتح 
مدارس لإلرهابيين، إنه بلد ذو شــخصية شــاذة 
القــرف  البشــرية  طريــق  فــي  يــزرع  ومعوجــة 

واالشمئزاز. 
الملفــت فــي األمر أن مــن بين المقبــوض عليهم 
المدعــو غــالم رضــا علــي محمد رئيس الشــبكة، 
وهــو محكــوم ســابق فــي قضيــة تهريــب مــواد 
مخــدرة عــن طريــق البحــر ويســتخدم أمالكــه 
في عملية تبييض األموال المتحصل عليها من 
المواد المخدرة، كما أن هناك من يقوم عبر طرق 

مجهولــة بتحويــل األمــوال المتحصل عليها من 
الترويج إلى الشــخص اإليراني كما يتم إرســال 
أموال عبر مســافرين إلى إيران، وهذا يعني أن 
هــؤالء وربما غيرهم يســتغلون البحرين لتكون 
مركــزا لعملياتهــم وأنشــطتهم وســتبقى قضيــة 
الســماح للســفر إلــى إيــران القضيــة األساســية 
األبــواب  فطالمــا  الخطــوط،  كل  تالمــس  التــي 
مفتوحــة فالخطر ســيالمس أراضينــا، جماعات 
تذهب وتأتي وهي ربما في األصل والغالب لها 
شــأن في تلك العمليات ومرتبطــة برموز الفتنة 

والفساد في األرض.

بصورة عامة تتميز البحرين بمستوى األداء األمني الرفيع “برا وجوا وبحرا”، لكن يجب اتخاذ موقف  «
واضح واتخاذ التدابير السريعة والجدية والوقائية من أجل منع السفر نهائيا إلى إيران، فهذا البلد 

لن ولم يكف عن تخريب مجتمعاتنا وسمومه ضارة وفتاكة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

tariq@cogir.org 

مؤامرة الربيع العربي... 
د. طارق آل شيخانالسقوط القطري بمصر
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نرفــع أســمى آيــات التهانــي والتبريكات إلــى مقام صاحــب الجاللة 
عاهــل البــالد المفــدى، وإلــى مقــام صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء الموقــر، وإلــى مقــام صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
حفظهــم هللا، بمناســبة ذكرى ميثــاق العمل الوطني الذي تحتفل به 

مملكة البحرين كل عام في الرابع عشر من فبراير.
ال شــك أن اإلنجــازات المنبثقــة مــن الميثــاق الوطنــي والتــي نراهــا 
واقعــًا معاشــًا تنغص العيش على أعــداء الوطن في الخارج ومعهم 
أذنابهــم فــي الداخــل، فهــؤالء ال تســرهم عــودة الحيــاة البرلمانيــة 
بمجلســيها، وال مســاحة حريــة الــرأي الممنوحــة، وال مســألة الرقابة 
علــى أداء الحكومة، وديوان الرقابة المالية، واالنفتاح االقتصادي، 
فضــالً عن وضع البحرين علــى الخارطة الدولية وقائمة طويلة من 
النجاحــات التــي ال يتســع المقــام لحصرها، فأمثال هــذه اإلنجازات 
أسقطت األوراق من أيديهم، حتى أضحت مؤامراتهم هباء منثورا.
كانت نســبة التصويت العالية على الميثاق الوطني بمثابة تفويض 
شــعبي ومباركة لقــادة البالد ومنهجهم اإلصالحي، منهج اســتطعنا 

معه تحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة طوال هذه األعوام.

كانت ومازالت أهداف الميثاق متمثلة في تحقيق المشروع اإلصالحي  «
لجاللة الملك وبناء الوطن والمواطن والعمل بجد نحو التغيير الفعلي 

واإلصالح، فهناك جهود وطنية إصالحية تعمل بجد وإخالص، ويجب 
على كل واحد منا ومن موقع عمله أن يسعى في تطبيق رؤية ميثاق 

العمل الوطني.

في ذكرى الميثاق الوطني

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com
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نثني على التميز اإلداري 
والتنظيمي الذي صاحب 

المباراة النهائية لكأس جاللة الملك، 
كما نشيد بتطور قناة البحرين 

الرياضية في نقل الحدث وبالحضور 
الجماهيري الكبير الذي أضفى 

جمالية لمسابقة تحمل اسما غاليا 
على قلوبنا جميعا.

لم يوفق البرنامج الرياضي 
في القناة الرياضية “الكرة في 

ملعبك” حينما تطرق لموضوع 
مدرب المحرق الكوكي؛ ألن الحلقة 

كانت مخصصة لنهائي “أغلى 
الكؤوس” فقط، والشد الذي حدث 

بين شخصين من الحاضرين أمر 
غير محبب.

تنطلــق اليــوم الجمعــة على مضمار الســرعة بحلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات 
في الشــرق األوســط” ســباق الجولة الرابعة من بطولة البحرين الوطنية، وتقام هذه الفعالية 
بتنظيــم مــن نــادي ســباقات الســرعة )BDRC( ونــادي البحريــن للدراجــات الناريــة واالتحــاد 

البحريني للسيارات وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.

وخالل هذا األسبوع انطلقت فعاليتا االختبار 
والتجهيــز والتأهيــالت وذلك من يوم الثالثاء 
وتســتمر الفعالية اليوم، حيث سينطلق سباق 
الجولــة الرابعــة للبطولــة وفي تمام الســاعة 4 

مساء حتى وقت انتهاء الفعالية.
وتقــدم حلبــة البحريــن الدوليــة علــى هامــش 
الحضــور  أمــام  فريــدة  فرصــة  البطولــة 
وجماهيــر ســباقات الســرعة، بتخصيــص عدد 
مــن ســيارات” الدراغســتر“المعروفة بســرعتها 
 1000 البالغــة  الحصانيــة  وقوتهــا  الخارقــة 
حصان للركوب بجانب ســائق محترف يقودك 

فــي رحلــة تنطلق من الصفــر وحتى 100 ميل 
فــي الســاعة خالل ثانية واحــدة فقط لتجربة 
العمر وذلك بمبلغ 42 دينارا للشــخص الواحد، 
لخــوض  يؤهلــك  الــذي  العــرض  جانــب  إلــى 
التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ أي 21 دينارا 

فقط.
مركــز  فــي  الثانــي  الطابــق  تخصيــص  وتــم 
اإلعــالم  لوســائل  الســرعة  ســباقات  مراقبــة 
والصحافــة وأعضــاء النادي لتغطيــة الفعالية. 
وأعلنت حلبة البحرين الدولية أســعار التذاكر 
التــي تبلغ 5 دنانير وذلك لمنصة االنطالق، و3 

دنانيــر لمنصــة بتلكــو ليوم الســباق، وبالنســبة 
نصــف  ســنة   12 حتــى   3 ســن  مــن  لألطفــال 

السعر.
مشــاركة  الماضيــة حققــت  الجولــة  أن  يذكــر 
تجاوزت 152 ودراجة نارية، ومشــاركة كبيرة 

مــن البحريــن ومــن دول الخليــج كالســعودية 
أيضــا  المتوقــع  ومــن  واإلمــارات،  والكويــت 
أن تشــهد هــذه الجولة مشــاركة كبيــرة، حيث 
تســتعد عديــد مــن الفــرق للمشــاركة فــي رابــع 

جوالت البطولة األكثر شعبية في المنطقة.

شــؤون  وزارة  فــي  مســؤول  مصــدر  أكــد 
أن  “البــالد ســبورت”  لـــ  الشــباب والرياضــة 
“قمــة الرياضة” المزمع عقدهــا يوم الثالثاء 
رفيــع  رســميا  تمثيــال  ستشــهد  المقبــل 
المستوى من جانب جميع الجهات المعنية.

وأوضــح المصــدر أن قمــة الرياضــة تحظى 
برعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
تطويــر  إســتراتيجية  وضــع  الــذي  خليفــة 
الرياضــة البحرينية ضمن أولويات المرحلة 

المقبلة.
ســتناقش  القمــة  أن  إلــى  المصــدر  وأشــار 
محــاور مهمــة، وســتكون علــى هيئــة دائــرة 
الحلــول  إليجــاد  النقــاش  يتــم  مســتديرة 
الفوريــة، وهــذا مــا يأملــه الوزيــر أيمــن بــن 

توفيــق المؤيــد الــذي يتطلــع إلــى مشــاركة 
واســعة وأفــكار خالقــة تســاهم فــي تطوير 
الرياضة بما يتماشــى مع إستراتيجية سمو 

الشيخ ناصر بن حمد.
وقــال المصــدر إن الــوزارة وضعــت خمســة 
محــاور ليتــم مناقشــتها، وهــي علــى النحــو 
فــي  والرقابــة  )التنظيــم  الرقابــة  التالــي: 
الشــؤون اإلداريــة والماليــة(، والتــي ســيتم 
فبرايــر،   26 الثالثــاء  يــوم  مناقشــتها 
نحــو  الالعبيــن  )مســيرة  واالحتــراف 
 27 األربعــاء  يــوم  ســتناقش  االحترافيــة( 
الرياضــي  )االســتثمار  واالســتثمار  فبرايــر، 

يــوم  يناقــش  الدخــل(  مصــادر  وتنويــع 
)اكتشــاف  المواهــب  فبرايــر،   28 الخميــس 
األحــد  يــوم  تناقــش  األبطــال(  وصناعــة 
والتســويق  )اإلعــالم  والترفيــه  مــارس،   3
والترفيــه الرياضــي( تناقش يــوم اإلثنين 4 

مارس.
وأوضــح المصــدر أن المشــاركين بأمكانهــم 
مــع  تتماشــى  جديــدة  أفــكار  اســتعراض 

أهــداف القمة، وهو تطوير الرياضة وإيجاد 
حلــول للمشــكالت والعراقيــل التــي تواجــه 
إلــى  مشــيرا  واالتحــادات،  األنديــة  عمــل 
أن اآلمــال منعقــدة بشــكل كبيــر علــى هــذه 
القمةح كونها جلســة عصف ذهني ستشكل 
تحوال نوعيا في المسار الرياضي لما لها من 
أهمية في وضع الحلول للمشكالت وابتكار 

األفكار للتطوير.

جانب من سباقات السرعة

سمو الشيخ ناصر بن حمد أيمن المؤيد

واسعة بمشاركة  وتوقعات  الحلبة  ستشهدها  كبيرة  ــارة  إث

فوري والتنفيذ  مستديرة  طاولة  على  المناقشات 

انطالق الجولة 4 لبطولة البحرين لسباقات “الدراغ”
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الصخير - حلبة البحرين الدولية

أكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني للكرة الطائرة رئيس مجلس الشواطئ محمد الفردان أن االتحاد ارسل تعميما رسمًيا لجميع األندية 
المحلية لدعوتها للمشــاركة في مســابقات الرجال والناشــئين التي يعتزم اقامتها في موســم الكرة الطائرة الشاطئية لهذا العام تنفيذا للتوصية 

المرفوعة من مجلس الشواطئ والمعتمدة من مجلس إدارة االتحاد.

وكان مجلس الشواطئ اعتمد روزنامة المسابقات المحلية والتي ستبدأ 
بانطالق دوري الناشئين لألندية من 15 مارس لغاية 30 ابريل المقبلين، 
ودوري  الناشــئين،  وكأس  دوري  وهــي  بطــوالت  اربــع  اقامــة  واعتمــد 
وكأس الرجــال باإلضافــة إلى بطولة مفتوحة على مالعب الكرة الطائرة 

الشاطئية التابعة لالتحاد.
ودعا الفردان األندية إلى المشاركة في مسابقات الموسم الجديد بهدف 
إنجاحهــا والعمــل علــى تطويــر لعبــة الشــواطئ واالرتقــاء بها، لمــا تمثله 

األندية من ركيزة مهمة في صناعة األبطال.
وأضــاف “نأمــل بأن نجد التجاوب الكافي من األندية لنتمكن من تســيير 
مســابقاتنا علــى أفضــل مــا يــرام، خصوصــا وأن وجــود المالعــب حالًيــا 
سيســهل علينــا اقامــة المســابقات، ونتطلــع أن تبــادر األنديــة بالمشــاركة 

لنحقق األهداف المرجوة من البطوالت التي سننظمها”.
وأوضــح الفــردان أن شــكل ونظــام جميــع المســابقات يعتمــد علــى عــدد 
األندية المشاركة معربا عن ثقته بأن يتقدم أكبر عدد منها للتسجيل بما 
يحقق الفائدة من تلك البطوالت التي يهدف من خاللها االتحاد لتطوير 

الكــرة الطائــرة الشــاطئية ورفــد المنتخبــات بأفضــل المواهــب والعــودة 
للمنافسة بقوة على كافة البطوالت الخارجية.

جانب من إحدى بطوالت الشواطئ

الفردان يوجه الدعوة للمشاركة بمسابقات الناشئين والرجال
اتحاد الطائرة يخاطب األندية لبطوالت الشواطئ

اللجنة اإلعالمية

أكــد ســائق فريــق بابكــو لرياضة الســيارات في ســباقات الســرعة المخضرم أحمد البلوشــي أنهم جاهزون مع ســيارة 
الفريق السيلفيا لدخول أجواء المنافسات بقوة وتحقيق إنجاز متميز باسم الفريق بعد أن تم تجهيز السيارة والسعي 

لحل األعطال والمشكالت الفنية والميكانيكية التي واجهتهم؛ من أجل صعود منصة التتويج هذا األسبوع.

وقــال المخضــرم البلوشــي “لــم نوفق في الجــوالت الثالث 
الماضية، ونتمنى أن نوفق في الجولتين الرابعة والخامسة 
وصعــود منصــة التتويــج وإضافة إنجازات جديــدة لفريق 

بابكو لرياضة السيارات.
لســباقات  البحريــن  بطولــة  منافســات  البلوشــي  ووصــف 
الســرعة بالقويــة، والتي تشــهد مشــاركة محليــة وخليجية 
واســعة، مؤكــدا أن فريــق بابكــو لرياضــة الســيارات أحــد 
أقوى الفرق التي تشارك في هذه البطولة الوطنية، وحقق 
ومــازال يحقق اإلنجازات باســم الشــركة الوطنية ويزاحم 

بقية المشاركين على منصات التتويج.
وســيكون اليــوم أبطــال فريق بابكو لرياضة الســيارات في 
ســباقات الســرعة ببطولــة البحريــن الوطنية للــدراغ ريس 
مــع منافســات الجولــة الرابعــة، حيث يدخــل كل من نجوم 
الفريق هاني حسين منافسات فئة البرومود أقوى الفئات، 
والتــي يتصدرهــا حتــى اآلن وفئــة االندكــس 8.5، والتــي 

يحتل فيها مركز الوصافة، كذلك يدخل البلوشي بقوة في 
منافسات السوبر ستريت ومحمد الجالهمة في فئة 4 و6 

سلندرات.

المتسابق أحمد البلوشي خالل مشاركته في أحد السباقات

أبطــال “بابكــو” علــى موعد مــع منصــة التتويــج اليوم
البلوشي: طموحنا صعود البوديوم والتشريف

األهــلـي والمـحــرق... قـمــة الـثـأر
ــة بـــــن ســـلـــمـــان ــفـ ــيـ ــلـ الـــــيـــــوم خــــتــــام الــــــــــدور الـــتـــمـــهـــيـــدي لــــكــــأس خـ

تتجه األنظار مســاء اليوم نحو صالة مدينة خليفة الرياضية، حيث تقام قمة لقاءات 
الــدور التمهيــدي لــكأس خليفــة بــن ســلمان لكرة الســلة، والتي ســتجمع فريقــي األهلي 

والمحرق في الساعة 7:45 مساًء.

وتســبق القمة مباراة ســتجمع بيــن المنامة 
فــي  مســاًء،   6 الســاعة  فــي  والنويــدرات 
مواجهــة لن يواجه فيها حامل اللقب أدنى 
صعوبة من التعامل مع مجريات أشــواطها 

األربعة.
وسيحظى الفريقان الفائزان في مواجهتي 
الليلــة بفرصــة التأهــل المباشــر إلــى الــدور 

نصف النهائي.
ويعتبــر اللقاء األول بيــن المحرق واألهلي 
بمثابة قمة استثنائية وجماهيرية، ويمكن 
أن يأتــي أقــوى مــن لقــاء الــدور السداســي 
لبطولــة الــدوري الــذي انتهــى بفــوز مثيــر 
وذلــك   ،75/74 بنتيجــة  األصفــر  للفريــق 

بعــد أن فــاز المحــرق فــي الــدور التمهيــدي 
بنتيجة 79/71.

ويمتلــك المحــرق األفضليــة علــى حســاب 
العاميــن  خــالل  المســابقة  فــي  منافســه 
الماضيين، إذ ســبق أن التقى الفريقان في 
الدور ربع النهائي من النسختين األخيرتين 
للبطولــة، حيث تمكن المحــرق من تحقيق 
خــارج  باألهلــي  واإلطاحــة  الفــوز  نتيجــة 
المســابقة مبكرا لعامين علــى التوالي، غير 
أن مواجهــة هــذا الموســم جــاءت مبكــرة 
جــدا بعــد أن وضعتهما القرعــة وجها لوجه 

في لقاءات الدور التمهيدي.
لضــرب  اليــوم  األهلــي  يســعى  وبالتالــي 

يتطلــع  إذ  واحــد،  بحجــر  عــدة  أهــداف 
لتحقيــق الفوز الــذي يثأر به لنفســه وبلوغ 
المربــع الذهبــي ألول مــرة منــذ اســتحداث 

المسابقة.

وعطفــا علــى الواقــع الفنــي للفريقيــن، فإن 
المؤشــرات والمعطيــات تشــير إلــى تكافــؤ 
الفــرص بين الطرفيــن، وال يمكن التوقع أو 
التكهــن بنتيجتهــا فــي ظل التقــارب الكبير 

الموســم،  هــذا  الفريقيــن  مســتويات  فــي 
أخطــاء  األقــل  للفريــق  الكلمــة  وســتكون 
واألكثــر تركيــزا وهــدوءا إلــى جانب بعض 
كفــة  ترجــح  ربمــا  التــي  الفنيــة  الجوانــب 

فريق على آخر.
ومن المؤمل أن تشــهد صالة مدينة خليفة 
ــا كبيًرا مــن أنصار  اليــوم حضــوًرا جماهيريًّ

الناديين.

فريق المحرقفريق األهلي

محمد الدرازي

5 محاور رئيسة أحمد كريم
والمجال مفتوح 

لألفكار

حسن علي

22 فبراير 2019 الجمعة
17 جمادى اآلخرة 1440

أعضاء االتحاد البحريني للصم

اللجنة اإلعالمية

عقد يوم اإلثنين الماضي االجتماع األول لمجلس إدارة االتحاد الرياضي البحريني 
للصم برئاســة الشــيخ ســلطان بن دعيج آل خليفة، حيث بدأ االجتماع بالترحيب 
بأعضــاء االتحــاد والتعريــف بهم وشــكرهم على الحضور، وهم باســم ميرزا رضي 
المؤذن، أكبر ســلمان عبدهللا ونبيل احمد، وحســين ســبت وموسى العلوي ومحمد 

إبراهيم ومحمد كاظم ومحمود وحسين كاظم.

لرئيــس  والعرفــان  بالشــكر  تقــدم  كمــا 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى 
الثقــة التــي أولهــا لــه وألعضــاء مجلــس 
اإلدارة، حيــث إنهــا بمثابــة شــهادة فخــر 
مــن  بمزيــد  يعملــون  تجعلهــم  ســوف 
لبــذل  وتدفعهــم  والتفانــي  اإلخــالص 
المزيــد مــن الجهــود فــي ســبيل تطويــر 

الحركة الرياضية واالرتقاء بها. 
نقــاط  الــى  االجتمــاع  فــي  وتطرقــوا 

عــدة، وهــي: ضرورية التعــاون مع نادي 
البحرينــي الرياضي للصم لما فيه عوائد 
اإلعاقــة  ذوي  رياضــة  تخــدم  إيجابيــة 
والبرامــج،  األنشــطة  فــي  واشــراكهم 
ذات  واحــدة  رياضيــة  أســرة  وتكويــن 

أهداف موحدة.
وتــم تعيين باســم رضي المــؤذن ليكون 
نائب رئيس االتحاد الرياضي البحريني 
للصــم بالتزكية مــن جانب جميع أعضاء 

المجلس.

المؤذن نائًبا لرئيس اتحاد الصم



تحــت رعايــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد 
البحرينــي أللعــاب القــوى الرئيــس الفخــري لالتحاد البحريني لذوي العزيمة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، تنطلــق اليوم )الجمعــة( الموافــق 22 فبراير الجاري، مســابقات 
األطفال والمســابقات المصاحبة، وذلك ضمن منافســات النسخة الثانية من بطولة أقوى 
رجــل بحرينــي، التــي تقــام تحــت شــعار “خلــك وحــش” فــي الفتــرة 21 - 23 فبرايــر بحلبة 
البحريــن الدوليــة، والتــي وجــه ســموه بتخصيــص ريعها لدعــم مرضى الســرطان، والتي 

تأتي ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجالين اإلنساني والرياضي. 

غرس المفاهيم والقيم

وأكــد ســمو الشــيخ خالد بن حمــد أن بطولة 
لتعزيــز  فرصــة  هــي  بحرينــي  رجــل  أقــوى 
الرياضــة فــي المجتمــع البحرينــي، وغــرس 
األجيــال  نفــوس  فــي  الرياضيــة  المفاهيــم 
الشــابة والناشــئة؛ مــن أجــل تكويــن مجتمع 
أكثــر فاعليــة يســاهم فــي مواصلــة العطــاء 
فــي مختلــف المجــاالت، مضيفــا ســموه أن 
مســابقات  مــن  البطولــة  هــذه  تتضمنــه  مــا 
متنوعة، هي جزء من الرياضة التي تساهم 
فــي احتــواء الشــباب، وتعــزز فيهــم القيــم 
والمبــادئ االجتماعيــة الوطنية، وتشــجعهم 
علــى إبــراز طاقاتهــم وفــق إطــار التنافــس 
الشــريف، وتبنــي مــن شــخصيتهم وتســاهم 
قــدرات،  مــن  يمتلكونــه  مــا  تطويــر  فــي 
تســاعدهم علــى المشــاركة الحقيقيــة بنــاء 

وتنمية الوطن.

  تطوير البيئة الرياضية

لدعــم  فــي مبادراتنــا  “نهــدف  وقــال ســموه 
الشــباب بمختلــف فئاتهم، وتشــجيعهم على 
وســط  الرياضــة،  أنــواع  مختلــف  ممارســة 
أجــواء تنافســية شــريفة؛ من أجل اكتشــاف 
طاقاتهــم ومواهبهم. فالرســالة التي تحملها 
نحــو  الجهــود  مواصلــة  هــي  البطولــة  هــذه 
تنمية وبناء وتطوير البيئة الرياضية، والتي 

تشــجع علــى إقامة البطــوالت، التي تجتذب 
وتدفع الشباب البحريني نحو ممارسة أنواع 
مختلفــة من األلعــاب الرياضية، وتعزيز مبدأ 
التنافــس والعالقــات االجتماعيــة والوطنية 
يلبــي  بمــا  والمواهــب  الطاقــات  واســتثمار 

الطموحات لخدمة المجتمع”.

تتحلى بالقوة واإلصرار والعزيمة

وأضــاف ســمو الشــيخ خالد بن حمــد “نؤمن 
بأهميــة غــرس مفاهيم الرياضــة في نفوس 
األجيال، والتي تمنحنا فرصة تكوين أجيال 
تتحلــى بالقــوة واإلصرار والعزيمــة، وتكون 
الفاعلــة  والمشــاركة  العطــاء  علــى  قــادرة 
فــي العمليــة التنموية الســيما على مســتوى 
قطــاع الشــباب والرياضــة، والــذي ينعكــس 
تمثيلهــا  خــالل  مــن  عطاءهــا  علــى  كذلــك 
وتشــريفها للمملكــة فــي مختلــف المحافــل 
الرياضيــة القارية والدولية”، متطلعا ســموه 
لجميــع المشــاركين فــي مســابقات األطفــال 
والمســابقات المصاحبــة التوفيــق والنجــاح 

في المنافسات.

تثبيت التسجيل والوزن الرسمي

أمــس  يــوم  البطولــة  انطالقــة  وشــهدت 
النهائــي  التســجيل  تثبيــت  إجــراءات 
لجميــع المشــاركين فــي مرحلــة النهائية من 
األطفــال  ومســابقات  الرئيســة،  المســابقات 

فحــص  وإجــراء  المصاحبــة.  والمســابقات 
الــوزن الرســمي للمشــاركين في المســابقات 
مــن  المتأهليــن  الالعبيــن  لجميــع  النهائيــة 
التصفيــات والفائزيــن بالمراكــز األولــى فــي 

النسخة األولى.

توزيع التجهيزات 

توزيــع  علــى  المنظمــة  اللجنــة  حرصــت 
التجهيزات للمشــاركين في جميع منافسات 
بتوزيــع  اللجنــة  قامــت  إذ  البطولــة،  هــذه 
علــى  والضواغــط  الرســمية  القمصــان 
المشــاركين في المسابقات النهائية، وتوزيع 
فــي  المشــاركين  علــى  والقمصــان  الشــنط 
مســابقات األطفــال وتوزيــع القمصــان علــى 

المشاركين في سباق جري األلوان.

جمشير يتحدث مع لمشاركين 

حــرص رئيــس لجنــة الحــكام أحمد جمشــير 
المشــاركين  مــع  والتحــدث  التواصــل  علــى 
خــالل فتــرة التســجيل وفحــص الــوزن، إذ 
قدم لهم شــرحا عن لوائح وقوانين المرحلة 
هــذه  فــي  الرئيســة  للمســابقات  النهائيــة 
النســخة من البطولــة، والتي حددتها اللجنة 

المنظمــة العليــا، وهــي: مشــية الســقاي، رفع 
التاير، رفع السيارة، سحب القرقور وسحب 

السيارة.

 مسابقات األطفال والمصاحبة

فــي  األطفــال  مســابقات  اليــوم  وســتقام 
األلعــاب التــي تــم اعتمادهــا من قبــل اللجنة 
النســخة، وهــي: شــد  لهــذه  العليــا  المنظمــة 
ورفــع  األذرع  مصارعــة  المطــارح،  الحبــل، 
التايــر. كما سيشــهد اليوم إقامة المســابقات 
التاليــة، هــي: شــد  المصاحبــة فــي األلعــاب 
الحبــل، المطــارح، مصارعــة األذرع، الدردور 

ورفع التاير.

جري األلوان

وســيجرى اليــوم ســباق جري األلــوان، الذي 
يعتبــر ســباقا مســتحدثا فــي هــذه النســخة 
قبــل  مــن  اعتمــاده  بعــد  وذلــك  بالتحديــد، 
اللجنــة المنظمة؛ نظرا لما يلقاه هذا الســباق 
الرياضــي الترفيهــي مــن تفاعــل كبيــر مــن 
شــرائح المجتمــع بمختلــف أعمارهــم، وهــذا 
ما سيضفي نكهة جديدة من التفاعل الكبير 

في هذه النسخة من البطولة.

 هدفنا نجاح بطولة 

البحريــن  لحلبــة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 
الدولية الشــيخ ســلمان بن عيسى آل خليفة 
أن حلبــة البحريــن الدوليــة ســخرت الجهود 
لدعــم نجــاح النســخة الثانيــة لبطولــة أقــوى 
رجل بحريني، التي ستقام تحت رعاية سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى تحت 
شــعار “خلــك وحــش”، خالل الفتــرة 21 - 23 
فبرايــر الجــاري بالقــرب مــن حلبــة البحريــن 
الدوليــة، موضحا أن حلبــة البحرين الدولية 
حريصــة علــى تقديــم كامل الدعــم؛ من أجل 
الــذي  للنجــاح  يضــاف  نجــاح جديــد  كتابــة 
حققتــه هــذه البطولــة فــي نســختها األولــى 
والتــي حملــت أهدافــا نبيلــة علــى المســتوى 

الشبابي والرياضي واإلنساني.

 مبادرات لخدمة المجتمع

وأشار إلى أن مبادرات سمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفة ضربت أروع األمثلة بخدمة 
مبــادرات  أن  البحرينــي، موضحــا  المجتمــع 

خــالل  مــن  كبيــرا،  نجاحــا  حققــت  ســموه 
األهــداف التــي ُترجمــت علــى أرض الواقــع، 
لدعم وتطوير الشباب البحريني والمساهمة 
مرضــى  ودعــم  بالرياضــة  النهــوض  فــي 
الســرطان، والــذي شــكل بحــد ذاتــه نموذجــا 
حيا علــى الترابط االجتماعي الذي يتميز به 
المجتمــع البحرينــي، والذي عــزز من مكانتها 

المرموقة على الصعيدين القاري والدولي.

 دعم مرضى السرطان

وأوضــح الرئيــس التنفيــذي لحلبــة البحرين 
البطولــة  ريــع  ســموه  اعتمــاد  أن  الدوليــة 
لصالــح دعــم مرضــى الســرطان، مــا هــي إال 
بادرة طيبة من سموه بالوقوف صفا واحدا 
مــع هــؤالء المرضــى، لمحاربــة هــذا المــرض 
ودعمهــم ليكونــوا قادريــن علــى المشــاركة 
والعطاء في هذا المجتمع، مقدرا في الوقت 
ذاتــه الجهــود التــي بذلتهــا اللجنــة المنظمــة 
العليــا فــي اإلعــداد والتحضيــر إلقامــة هذه 
البطولــة، الذي الشــكل الذي يخــدم تطلعات 
التجمــع  هــذا  وإنجــاح  إبــراز  فــي  ســموه 
األهــداف  مــن  المزيــد  وتحقيــق  الرياضــي، 

التي رسمها سموه من خالل هذا الحدث.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تـــــســـــابـــــق عـــــلـــــى لـــــقـــــب أقــــــــــــوى طـــــفـــــل بــــحــــريــــنــــي الـــــيـــــوم

خالد بن حمد: هدفنا تعزيز الرياضة في األجيال القادمة

سمو الشيخ خالد بن حمد الشيخ سلمان بن عيسىاليوم انطالق مسابقات األطفال  جمشير يتحدث مع المشاركين

تثبيت التسجيل والوزن الرسمي
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ضمــن برنامــج “مالعــب الفرجان” الذي تنظمــه اللجنة األولمبية البحرينية تنفيًذا لمبادرة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشئون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة، قام فريق العمل بزيارة أحد المالعب الشعبية بهورة سند التي استقطبت 62 طفالً.

وقــام كال مــن النجــوم الدولييين محمد 
النصــف  جاســم  وخالــد  بشــير  جمعــة 
62 كــرة علــى  ومحمــد ســلمان بتوزيــع 
األطفــال بحضــور طاقــم العمــل المكون 
من المدرب حمد محمد ومحمد سليمان 
والفريــق اإلعالمــي التابــع للجنــة، حيث 
حــرص النجــوم على اللعب مــع األطفال 
واســتعراض بعــض المهــارات وتدريــب 
األطفــال وســط تفاعــل كبيــر وإيجابــي 
وفرحــة غامــرة عمــت األطفــال بالكرات 

المهداة إليهم.
نبــذة  محمــد  حمــد  المــدرب  قــّدم  كمــا 
بســيطة لألطفــال عــن مبــادرة مالعــب 
إلــى  إياهــم  داعًيــا  وأهدافهــا  الفرجــان 

االســتمرار فــي مزاولــة لعــب كــرة القدم 
الكتســاب المزيــد مــن الخبــرة والمهــارة 
المســتقبل  فــي  نجوًمــا  ليصبحــوا 
ثــم  األنديــة  أحــد  إلــى  االنضمــام  عبــر 
مــن  العديــد  لهــم  وقــدم  المنتخبــات، 

النصائح واإلرشادات العامة.
محمــد  الالعــب  عبــر  المناســبة،  وبهــذه 
جمعة بشــير عن خالص شــكره وتقديره 
المبــادرة  هــذه  علــى  األولمبيــة  للجنــة 
الطيبة التي تحمل أبعاًدا إيجابية تتمثل 
فــي عودة الحيــاة إلى مالعــب الفرجان 
التي انطلق منها النجوم وأبرز الالعبون 
محطــة  وكانــت  الماضيــة  الســنين  فــي 
هامة لبروز أفضــل المواهب والخامات، 

ا يتيــح لألطفال  باعتبارهــا ملتقــى كرويًّ
تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم.

وأوضــح أن المبــادرة القــت صــًدى طيًبا 
فــي األوســاط المحليــة وأنهــا ستســهم 
فــي تحفيــز الالعبيــن علــى اللعــب فــي 
المالعب والســاحات الشــعبية بالفرجان 
وأن إهداءهــم الكرات ســيترك أثًرا بالًغا 
كــرة  لديهــم  وســيحبب  نفوســهم  فــي 

القدم.
ومــن جانبــه، وّجــه الالعب خالد جاســم 
النصف الشــكر والتقدير للجنة األولمبية 
علــى تلــك المبــادرة معرًبــا عــن اعتــزازه 
الكبيــر بالمشــاركة فيهــا لمــا تحملــه مــن 
أهداف سامية ترمي إلى إحياء مالعب 

لــدى  الحمــاس والــروح  الفرجــان وبــث 
المالعــب  تلــك  إلــى  للعــودة  األطفــال 
لتكويــن  جديــد  مــن  اللعبــة  وممارســة 

لتمثيــل  الالعبيــن  مــن  كبيــرة  قاعــدة 
األندية والمنتخبات الوطنية.

لهــا  المبــادرة  تلــك  أن  النصــف  وأكــد 

الناحيــة  مــن  إيجابيــة  انعكاســات 
الرياضيــة والنفســية واالجتماعيــة على 
بكــرة  األطفــال  تعلــق  األطفــال واألهــم 
القــدم بصــورة أكبــر لخلــق جيــل واعــد 
محــب لممارســة اللعبــة وليــس االكتفاء 
ومــلء  فقــط،  المباريــات  بمشــاهدة 
ويســهم  يفيدهــم  بمــا  فراغهــم  أوقــات 
فــي تحفيزهــم علــى الحركــة والنشــاط 

الرياضي من أجل صحتهم.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

“مالعب الفرجان” توّزع 62 كرة على أطفال هورة سند

جانب من توزيع الكرات على األطفال

بشير والنصف 
يشيدان بمبادرة 

“األولمبية”: 
ترمي ألهداف 

سامية

عــن جــدارة واســتحقاق، حصــدت مدرســة مدينــة عيســى 
لقــب بطولــة التنــس لمــدارس البنيــن الثانويــة وذلــك فــي 
إطار النشــاط الخارجي الذي يقيمه قسم التربية الرياضية 
فــي  والمرشــدات  والكشــفية  الرياضيــة  التربيــة  بــإدارة 
وزارة التربيــة والتعليــم، وتســلم المدرســة كأس البطولــة 
والميداليات الذهبية من يد راعي الحفل الختامي الدكتور 
عصــام عبــدهللا مديــر إدارة التربيــة الرياضيــة والكشــفية 
والمرشدات، فيما تسلم العبي فريق مدرسة أحمد العمران 
الميداليــات الفضيــة الخاصــة بالمركــز الثانــي، فيمــا حصــد 

العبو مدرسة الشيخ عبدهللا ميداليات المركز الثالث.
 وأشرف على الفريق البطل منير مكي المعلم األول للتربية 

الرياضيــة بالمدرســة، فيمــا أظهــر الالعبــون مهــارات فنيــة 
رائعــة فــي البطولة وبالــذات فــي المنافســات النهائية التي 
كان من الصعب فيها التكهن بهوية الفائز، لكن نجوم مدينة 
عيســى فرضوا أنفسهم في النهاية وحصدوا كأس البطولة 

والميداليات الذهبية.

البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  هنــأ 
بــن دعيــج  الشــيخ محمــد  البحرينيــة 
آل خليفــة ممثل جاللــة الملك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
البحرينيــة  االولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
بمناسبة اعتالء فريق البحرين ميريدا 
التتويــج  منصــة  الهوائيــة  للدراجــات 
في طــواف عمان للدراجــات وحصول 
الفريــق علــى المركــز األول عــن طريق 

دراج الفريق سوني كولبريلي.
آل  دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ  وأكــد 
يعــد  الكبيــر  االنجــاز  هــذا  أن  خليفــة 
والخبــرة  الكبيــرة  للقــدرات  تجســيدا 
الدولية واإلمكانات العالية التي يتمتع 
بها فريق البحرين ميريدا ويضاف هذا 
االنجاز المتميز إلى سلســلة االنجازات 
فــي  المملكــة  حققتهــا  التــي  الرائــدة 
رياضة القدرة بفضل الخطط الســلمية 
التــي يرســمها ســموه لتحقيــق المزيــد 
من االنجــازات لرياضة القدرة. وأشــاد 

آل خليفــة  بــن دعيــج  الشــيخ محمــد 
بالجهــود التــي بذلتهــا فريــق البحريــن 
ميريــدا فــي اإلعــداد والتحضيــر لهــذه 
المشــاركة والجهــود المبذولــة من اجل 

جل تحقيق المركز األول.

محمد بن دعيج يهنئ بتتويج كولبريليمدينة عيسى تحقق لقب التنس

الشيخ محمد بن دعيجتتويج مدرسة مدينة عيسى بكأس البطولة

اللجنة اإلعالميةمدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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فــي مبــادرة تعكــس تقدير واهتمــام النادي لالعبي الفئات الســنية، أقــام النادي األهلي 
حفــال لتكريــم العبــي وإداريــي ومدربــي فرق الفئــات العمريــة لكرة القدم مســاء أمس 
األول األربعاء بقاعة برستيج، وذلك بحضور رئيس النادي خالد كانو وعدد من أعضاء 
مجلــس اإلدارة وكوكبــة مــن نجوم الكرة األهالوية القدامــى والحاليين يتقدمهم نجم 

النسور السابق حسن زليخ.

ويأتي هذا التكريم تقديرا من إدارة النادي 
قدمــه  لمــا  القــدم  لكــرة  اإلداري  والجهــاز 
العبــو الفئــات واألطقــم الفنيــة واإلداريــة 
نتائــج  تحقيــق  عــن  أثمــر  جيــد  أداء  مــن 
إيجابيــة متطــورة كان مــن أبرزها حصول 
فريق فئة الشــباب بقيادة المدرب الوطني 
صــادق علي الحلواجي علــى المركز الثاني 
فــي الــدوري، وتشــجيعا لكافة الفــرق على 

المزيد من العطاء والتميز.
وبــدأ االحتفــال بكلمة ترحيبيــة من عريف 
الحفــل اإلعالمي علــي العربــي تبعته كلمة 
رئيس النادي عبر فيها عن اعتزازه بالعبي 
الفئات الســنية نســور األهلي الصغار الذين 
باتــوا يســيرون علــى خطــى إخوانهــم مــن 
الالعبيــن القدامــى والحالييــن لخدمة هذا 

الصرح الرياضي.
وأضــاف “إن مجلــس اإلدارة يولــي الفئات 
العمريــة اهتمامــا كبيــرا، وهــو مــا انعكــس 
بشكل إيجابي على مستوى النتائج. هدفنا 

األســاس هــو إعــداد وتهيئــة هــذا الجيــل 
لتمثيــل نادينــا ومملكتنــا الحبيبــة، فشــكرا 
لكافــة األطقــم اإلدارية والفنيــة والالعبين 
علــى مــا قامــوا بــه مــن عمــل لتحقيــق هذا 
وأداء مشــرف  ناجحــة  بخطــوات  الهــدف 
يشــيع أجــواء مــن التفــاؤل بمســتقبل أكثر 

تميزا للكرة األهالوية”.
وتبــع ذلــك اإلعــالن عــن جائــزة المرحــوم 
األســتاذ جاســم المعاودة للعمل التطوعي، 

فئــة  فريــق  إداري  عليهــا  حصــل  والتــي 
تــم  الــدرازي، كمــا  األشــبال أحمــد ســلمان 
علــى  الحائــز  الشــباب  فئــة  فريــق  تكريــم 
المركز الثاني، وتكريم جميع األطقم الفنية 
واإلدارية، وتم خالل الحفل الســحب على 
العديــد مــن الجوائــز لجميــع الالعبيــن مــن 

دون استثناء.
وكــرم النــادي كذلــك أبــرز الهدافيــن وهــم 
عبــدهللا  الشــباب  فئــة  فريــق  هــداف 
البحرانــي، وهــداف الناشــئين ســيد مهــدي 
ســيد شــرف، وهداف األشبال علي طرادة، 
وهــداف البراعــم محمــد طــرادة، كمــا تــم 
تكريم اختصاصي العالج الطبيعي المتميز 

أحمد عبدعلي.

وظهرت االحتفالية بصورة رائعة ومتميزة 
بهــا  قــام  التــي  التحضيــرات  ضــوء  علــى 
برئاســة  الســنية  للفئــات  اإلداري  الجهــاز 
نــادر زليــخ، حيــث  عضــو مجلــس اإلدارة 
تــم وضــع صور على مســرح القاعــة لجميع 
الالعبيــن واألجهزة الفنية واإلدارية لفريق 
فئة الشــباب والناشــئين واألشــبال؛ تقديرا 
واحتفــاء بهــم، كما شــمل التكريــم الجميع، 
وزاد مــن روعــة األمســية حضــور النجــوم 
القدامــى يتقدمهــم صاروخ النســور حســن 
زليــخ، وصخرة الدفاع أحمــد العلوي مدير 
عام النادي حاليا رئيس النشــاط الرياضي، 
، والمايســترو  والقنــاص عدنــان إبراهيــم، 
محمــود  والهــداف  الســكري،  عبدعلــي 

المخــرق  الســابق فهــد  المختــار والمــدرب 
والمدافــع الصلــب حســن حبيــب، ومهاجم 
النســور حسين مهدي، ونجم وسط األهلي 
يونــس منصــور، كمــا حضــر قائــد الفريــق 
المنتخــب  والعبــي  ســلمان  األول حســين 
الوطنــي مهــدي حميدان وجاســم الشــيخ، 
ومــدرب الفريــق األول عيســى الســعدون، 
والذين شاركوا جميعا في تكريم الالعبين.

إداريــا  حضــورا  االحتفاليــة  شــهدت  كمــا 
كبيــرا لمجلــس اإلدارة، وهــم: نــادر زليــخ، 
محمد حمزة، عبدالعزيز بوخمســين، أحمد 
عبدالرحمــن، وأولياء أمور بعض الالعبين، 
وقامــت قنــاة البحرين الرياضية مشــكورة 
بتغطيــة فعاليــات الحفــل وإجــراء سلســلة 

مــن اللقــاءات التلفزيونيــة التــي ســتعرض 
ببرنامج الملعب.

وجــاء التكريــم بمبــادرة مــن رئيــس جهــاز 
أشــرف  الــذي  زليــخ  نــادر  الســنية  الفئــات 
علــى عمليــة التنظيــم بدعــم مــن مجلــس 
اإلدارة حرصــا منــه على تشــجيع الالعبين 
وتحفيزهــم علــى مواصلــة تقديــم النتائج 
كان  الــذي  األمــر  المشــرفة،  والمســتويات 
لــه أثــر إيجابي في نفوس جميــع الالعبين 
بتلــك  مشــيدين  واإلدارييــن،  والمدربيــن 
الخطــوة لمــا لهــا مــن انعكاســات إيجابيــة 
بالقلعــة  الســنية  الفئــات  مســيرة  علــى 
الصفــراء، والتــي تشــكل القاعــدة الصلبــة 

لصناعة نجوم المستقبل.

صورة جماعية تكريم النادي األهلي

األهلي يحتفي بنسور المستقبل
الــســنــيــة الـــفـــئـــات  ــي  ــبـ العـ اإلدارة  ــس  ــل ــج م ــا  ــه ــي ف كــــرم  ــزة  ــي ــم ــت م أمــســيــة 

واصــل فريــق ألبــا صحوتــه وتقدمــه 
والمؤسســات  الشــركات  دوري  فــي 
لكــرة القــدم بعــد فــوزه علــى فريــق 
بابكــو بهدفيــن دون رد فــي المبــاراة 
التــي جمعتهما أمس األول في ختام 

األسبوع الخامس. 

وتقــدم ألبــا بهــذا الفوز إلــى المركز 
الثانــي برصيــد 9 نقــاط، فيمــا بقي 

رصيد بابكو عند 7 نقاط. 
خــالل  األفضــل  هــو  ألبــا  وكان 
الشــوط األول الذي فرض أســلوبه 
مــن خــالل الســيطرة علــى وســط 
الملعــب وبناء هجماتــه عن طريق 
األطــراف، وهــو األمــر الــذي مكــن 
المتألق مســعود قمبر من الحصول 
اليميــن  جهــة  مــن  الكــرة  علــى 
الدفاعيــة  الفجــوة  واســتغالل 
ليســجل أول أهــداف اللقــاء عنــد 
نفســه  نجــم  “15”. وعــاد  الدقيقــة 
ليســتغل تمريــره مــن جهة اليســار 
الهــدف  مســجال  بصــدره  ليضعهــا 

الثاني عند الدقيقة “22”.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

اللجنة اإلعالمية اللجنة اإلعالمية

انفــرد فريــق مركز شــباب كرزكان بصــدارة المجموعــة الثانية لبطولة 
الميثــاق 2019 للناشــئين لكرة القــدم والتي ُتقام برعاية مركز الدكتور 

زكي آل عبيد الطبي للجلدية.

 وذلــك بعــد تحقيــق الفــوز الثانــي 
فــي البطولــة وكان علــى حســاب 
مركز شــباب القرية بأربعة أهداف 
مقابــل هدفيــن فــي المبــاراة التي 
أدارها الحكم أحمد مهدي وراقبها 
الرباعيــة  وســجل  حــرم،  ســمير 
حســين  يوســف  الكرزكانيــة 
القريــة  إبراهيــم مدافــع  وحســين 
وحســين  مرمــاه  فــي  بالخطــأس 
علــي خليــل وعبدالكريــم حبيــب، 
فيما ســجل هدفــي القرية الالعب 

محمد أحمد البندري.
وفــي مبــاراة أخــرى هامــة بنفــس 
ســار  نــادي  خطــف  المجموعــة 
علــى  تغلبــه  بعــد  الثــالث  النقــاط 
مركز شــباب الزالق بهدفين مقابل 
المتألــق  وســجل  واحــد،  هــدف 
ســيد حميــد محمــد حميــد هدفي 
االنتصــار لســار فيمــا ســجل علــي 

ســعد هــدف الزالق الوحيــد، وأدار 
الســابق  الدولــي  الحكــم  اللقــاء 
أحمــد حبيــب وراقبه مكي ســعيد 
وحضــر  الدوســري،  وعيســى 
المباريات المدربان الوطنيان حمد 
محمــد وســامي الحايكــي ورئيس 
اللجنــة المنظمــة للبطولــة عمــران 
االجتماعــي  والناشــط  النجــداوي 

والرياضي إبراهيم مطر.

وأًصبح الترتيب العام في  «
المجموعة كالتالي: كرزكان 

6 نقاط، سار والزالق 3 نقاط 
والقرية بال نقاط، واليوم 
سيتحدد مصيرالفريقان 

المتأهالن عن هذه المجموعة 
حينما يلتقي كرزكان والزالق 

الساعة 4:45 على ملعب نادي 
طيران الخليج في سلماباد، 

وتليها مباراة سار والقرية.

كرزكان يتصدر بطولة الميثاق ألبا لتخطي بابكو

وقع االتحاد البحريني لرفع األثقال عقدا رســميا مع المدرب العراقي الدولي المحترف في لعبة رفع األثقال الكابتن خضير عباس باشــان 
والــذي ســيتولى مهمــة تدريــب منتخــب الرجال للفتــرة المقبلة، حيث وقع العقد أمين ســر االتحاد البحريني لرفع األثقال جاســم بورشــيد 

وبحضور رئيس لجنة رفع األثقال علي يوسف.

وأكد جاسم بورشيد أن المدرب الدولي المحترف خضير باشا سيقود 
منتخــب الرجــال األول للفتــرة المقبلــة، حيــث يولــي مجلــس إدارة 
االتحاد بقيادة سلطان الغانم رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء األجسام، 
النائــب األول لرئيــس اتحــاد غــرب آســيا لرفع األثقال، مســاعد رئيس 
االتحــاد العربــي رئيــس االتحــاد البحريني لرفــع األثقال اهتمــام كبير 
بتطويــر منتخباتــه والوصول بها ألفضل المســتويات، كما أن المملكة 
الحبيبة باتت عاصمة رفع األثقال الخليجية وما قدمته من مســتوى 
طيب أشــاد به الجميع من خالل نتائج منتخباتنا الرجالية والنســائية 
فــي مشــاركاتها المختلفــة وجراء اســتضافة وتنظيــم البطوالت على 
أرضهــا الطيبــة. نحــن نســعى للمضــي قدمــا مــن أجــل تحقيــق المزيد 

للبحرين.
عــن ســعادته  باشــا  المحتــرف خضيــر  المــدرب  أعــرب  مــن جهتــه،   
الكبيــرة بتواجــده فــي بلــده الثاني مملكــة البحرين، معربــا عن فخره 
واعتــزازه بتدريــب منتخــب رجــال األثقــال البحرينــي، ومؤكــدا أن 
لعبــة رفــع األثقــال البحرينيــة أثبتــت وجودها بيــن جميــع الرياضات، 

وحققــت منتخباتنــا العديد من اإلنجازات، وأن المملكة تمتلك العديد 
مــن الخامــات والمواهــب، وهذه النتائــج والتواجد القــوي للمنتخبات 
البحرينيــة إنمــا تــدل على أن هناك اهتماما كبيرا ومباشــرة من جانب 

مسؤولي الرياضة البحرينية ومسؤولي االتحاد.

جانب من توقيع العقد

يقــود تدريبات رجــال األثقال البحرينية فــي الفترة المقبلة
رفع األثقال يوقع عقدا مع المدرب باشا

يدخــل الــدوري الوطنــي للجامعــات لكــرة القــدم اعتبــارا مــن اليوم جوالتــه الحاســمة، والتي 
ســتحدد هوية البطل بعد اشــتداد صراع الصدارة بين 3 فرق بانتظار ما ستســفر عنه نتائج 

الجوالت الثالث المتبقية والمباريات المؤجلة لبعض الفرق.

ضــوء  علــى  اشــتعل  الصــدارة  صــراع  وكان 
نتائــج الجولــة الماضيــة خصوصــا بعــد التعثر 
العلــوم  فريــق  للمتصــدر  والمفاجــئ  األول 
األهليــة  الجامعــة  أمــام  بتعادلــه  التطبيقيــة 
ليتقلــص الفــارق بينــه وبيــن منافســيه جامعة 
البحرين إلى نقطتين وجامعة AMA بـ 4 نقاط 
وذلك بعدما اســتثمر منافســاه الفرصة وحققا 
فوزيــن ســهلين علــى حســاب فريقــي جامعــة 
الخليــج العربــي ومعهد المصرفييــن، لتتحول 
المباريــات القادمــة فــي الــدوري إلــى مباريات 
كــؤوس لمثلــث الصــدارة وال تقبــل أيــة عثرة، 
فريقــي  بيــن  المرتقبــة  المواجهــة  وســتكون 
غــد  يــوم   AMA وجامعــة  التطبيقيــة  العلــوم 
)الســبت( من المواجهات المهمة التي سترســم 

مالمح هوية بطل الدوري الجامعي.
الجولــة  مباريــات  )الجمعــة(  اليــوم  وتبــدأ 
التاســعة بإقامــة مباراتيــن يلتقــي فــي األولى 
فريقــي الجامعــة األهليــة مع جامعــة البحرين 
الطبيــة عنــد 5 مســاء تعقبهــا مباشــرة مبــاراة 
جامعــة المملكــة والجامعــة الخليجيــة وذلــك 
على ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

بوليتكنك يحقق فوزه األول 

وكان فريــق جامعــة بوليتكنــك البحرين حقق 
أول انتصاراتــه فــي الــدوري الجامعــي بتغلبه 
على فريق جامعة البحرين الطبية بـ 3 أهداف 
مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الجولة 
الثانيــة، ليرفــع رصيــده إلــى 5 نقــاط، متقدمــا 

للمركــز التاســع ولــه 3 مباريــات مؤجلــة، فيمــا 
توقف رصيد البحرين الطبية عند 4 نقاط في 

المركز العاشر وله مباراة مؤجلة.

دوري كرة الطائرة 

تشــهد منافســات الــدوري الوطنــي للجامعات 
للكــرة الطائــرة فــي تمام الســاعة 6 من مســاء 
اليــوم مواجهــة بطعم خاص، إذ يســتعد العبو 
الجامعة األهلية )5 نقاط( إلى إنزال الخســارة 
الثالثة بفريق بوليتكنك البحرين )6 نقاط( في 

عقر داره أمام أنصاره.

دوري كرة السلة للطالبات

المفتوحــة  العربيــة  الجامعــة  فريــق  قســا 
للطالبــات على نظيــره فريق الجامعــة األهلية 
بالفوز عليه بنتيجة 32/ 7 في اللقاء الذي جمع 
بيــن الفريقيــن مســاء يــوم األربعــاء الماضــي 
علــى صالــة جامعــة البحريــن الطبيــة، وذلــك 
ضمــن منافســات الــدوري الوطنــي للجامعــات 
لكــرة الســلة للطالبــات، ليضمــن بالتالــي فريق 
الــدور  إلــى  التأهــل  مــن  المفتوحــة  العربيــة 
نصــف النهائــي للبطولــة وبالتحديــد لمواجهــة 
فريــق جامعة البحرين، وجاءت نتائج األرباع 

كالتالي: 8/ 4، 10/ 0، 10/ 2، 5/ 1.
وخــرج فريق الجامعة األهلية من المنافســات 
األولــى  األربعــة  المراكــز  أحــد  احتاللــه  بعــد 
المؤهلــة للــدور نصــف النهائــي، لتكتــب نهايــة 
مشاركته مع نهاية الدور التمهيدي للمسابقة.

اللجنة اإلعالمية

الدوري الجامعي يدخل مراحل الحسم

من منافسات كرة السلة

من منافسات كرة الطائرة
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“بوليتكنك” يحقق 
أولى انتصاراته... 

واليوم مباراتان



تــوج رئيــس اللجنــة البحرينيــة للصقــور المنبثقــة مــن لجنــة رياضــات الموروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينية محمــد المري 
الفائزيــن فــي مســابقات الصقور على كؤوس ســمو الشــيخ حمد، وســمو الشــيخ محمد، وســمو الشــيخ حمــدان أنجال ممثــل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة وذلــك ضمــن موســم ناصــر بن حمــد للصقور والصيد في نســخته الخامســة، والذي يقام برعاية كريمة من جانب ســمو الشــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة. 

الصبخــة  منطقــة  فــي  التتويــج  مراســم  وجــرت 
مقــر  القــدرة  لســباقات  الدوليــة  البحريــن  بقريــة 

إقامة بطوالت هدد الصقور.
وتم تتويج الفائزين في جميع أشــواط مسابقات 
الصقــور بفئاتهــا وأنواعهــا المختلفــة وذلــك ضمن 
البطوالت الثالث التي تحمل أســماء أنجال ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
المختلفــة  األشــواط  مــن  فــي كل شــوط  ويفــوز 
المراكــز  يحتلــون  الذيــن  وهــم  فائزيــن،  عشــرة 
العشــرة األولى في هذه األشــواط من خالل عبور 

الطير لمسافة السباق في أسرع زمن ممكن.
وتضمنت بطوالت ســمو الشــيخ حمد بن ناصر آل 
خليفة، وســمو الشــيخ محمد بن ناصر آل خليفة، 
وسمو الشيخ حمدان بن ناصر آل خليفة أشواطا 
مختلفــة في أنواع الحرار والشــواهين والجيرات 
في فئتي الفروخ والقرانيس، إضافة إلى مسابقة 
الصقــار الصغيــر التي تقام بصفة أســبوعية ضمن 
البطوالت؛ بهدف الزج بصغار السن في منافسات 

هذه الرياضة التراثية. 
كما تم تتويج أبطال مسابقة القناص الصغير التي 
اختتمــت مؤخــًرا بفوز المتســابق إبراهيم يوســف 
الخثــالن الــذي حصــل علــى المركــز األول برصيــد 
92 نقطــة، فيما جاء فــي المركز الثاني خالد ناصر 
الســويدي برصيــد 89 نقطــة، بينما حل علي ياســر 

الرميحي في المركز الثالث برصيد 87 نقطة.

وشــهد الحفــل أيًضــا تتويــج الفائزيــن باألشــواط 
الخاصــة بســباق الخيــل العربــي الــذي يقــام ضمن 

موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.
وبهــذه المناســبة، أعــرب محمد بن عايــض العذبة 
المــري عــن خالــص شــكره وعظيــم امتنانــه إلــى 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ 
ســموه  رعايــة  علــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
الكريمــة بطــوالت الصقور، مؤكدا أن تســمية هذه 
البطــوالت علــى أســماء أنجــال ســموه الثالثة لهو 
دليل واضح على االهتمام والمتابعة التي تحظى 
بهــا مســابقات الصقــور فــي مملكــة البحريــن مــن 

جانب سموه.
وأضــاف: “ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة 
حريص تماما على رفع كفاءة التنظيم في مختلف 
مســابقات الرياضات التراثية، وأن موافقة ســموه 
أنجالــه  بأســماء  الثــالث  البطــوالت  تســمية  علــى 
الكرام يعد بمثابة الدعم والرعاية لهذه المسابقات 
ويعطي دالالت واضحة بأن سموه يسعى لتطوير 
الرياضــات التراثية وإعالء شــأنها باعتبارها تمثل 
هويــة المجتمع البحريني ورمزا للعادات والتقاليد 
منحهــا  بهــدف  تقــام  الرياضــات  وهــذه  األصيلــة، 

االستمرارية وتوريثها لدى األجيال المتعاقبة”.
وثمــن المــري جهــود اللجــان العاملــة فــي بطوالت 

موســم ناصــر بــن حمــد للصقــور والصيــد، مشــيدا 
بعمــل هذه اللجان إلظهار هذه المســابقات بأفضل 

صورة.
كمــا وجــه المري شــكره الجزيــل إلى هيئة شــؤون 
الهــواء  لنقــل منافســات األشــواط علــى  اإلعــالم؛ 
مباشــرة عبر قناة البحرين الرياضية مع اســتوديو 

تحليلي خاص بمسابقات الصقور.

سيف خالد بن حمد

وتســتمر منافسات الصقور اليوم )الجمعة( بإقامة 
أشــواط النخبــة المحلية على ســيف النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
وتقام أشواط سيف سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة لنخبة الصقاريــن البحرينيين عبر مختلف 
أنــواع الصقــور وذلك ضمن موســم ناصر بن حمد 

للصقور والصيد لهذا العام.
وتأهــل عــن فئــة الجيــرات الخلط كل مــن برغش 
ومبــارك  مختلفــة،  طيــور  بثالثــة  المنصــوري 
ومحمــد  النعيمــي،  وخالــد  بطيريــن،  البوعينيــن 
الهاجــري، فيما تأهل عن فئة الجيرات الشــواهين 
بطيريــن مختلفيــن،  المنصــوري  برغــش  مــن  كل 
محمــد النعيمي بطيريــن أيضا، فريق BHR كذلك 

بطيرين، وناصر النعيمي.

أمــا فئــة الحــرار، فتأهــل لهــذه المســابقة كل مــن 
البوعينيــن،  المنصــوري بطيريــن، مبــارك  برغــش 
 BHR محمــد علــي النعيمــي، علــي المــري، وفريق

بطيرين.
لشــوط  تأهــل  الشــواهين،  فئــة  مســتوى  وعلــى 

الســعيدي،  الهاجــري، حمــد  بــدر  مــن  النخبــة كل 
محمــد ذيــاب النعيمــي، مبــارك البوعينيــن، خالــد 

العجمان، علي المري، وسلطان السويدي.
الشــيخ  ســمو  ســيف  بطولــة  تشــهد  أن  ويتوقــع 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة منافســات قويــة كــون 

هــذه البطولة تمثل صفوة الصقاريــن البحرينيين 
الذين اســتطاعوا تحقيق البطوالت في األســابيع 
علــى  تقــام  التــي  المحليــة  للبطــوالت  الخمســة 
كــؤوس أنجــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 

خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

حمــد بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  ســيف  علــى  المحليــة  النخبــة  أشــواط  انطــاق  اليــوم 

تتويج الفائزين في بطوالت أنجال ناصر بن حمد للصقور

من التتويج

تحــت رعايــة ممثــل صاحــب الجاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ينظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل في الثانية و25 دقيقة من بعد ظهر 
اليوم “الجمعة” الســباق الســابع عشــر لهذا الموســم، والذي ســيقام على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجاله الكرام 
سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل 

خليفة، وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

الشــوط  مــن  واإلثــارة  المنافســات  وســتبدأ 
األول الــذي ســيقام علــى كأس ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة للجيــاد المبتدئات 
)نتــاج محلــي( مســافة 1000 متــر مســتقيم 
والجائــزة 3000 دينــار، وبمشــاركة 10 جياد، 
حيث تدور الترشيحات حول الفرس “ريادة” 

و ”واردات” والحصان “شاجر”.
ويقام الشوط الثاني على كأس سمو الشيخة 
شــيمة بنــت ناصــر بن حمــد آل خليفــة لجياد 
ســباق التــوازن مســافة 1000 متــر مســتقيم 
يشــهد  أن  ويتوقــع  دينــار،   3000 والجائــزة 
منافســة مثيــرة يبــرز منها الحصــان “ تمادي” 

والحصان “لندن لوك” وكذلك الحصان “ريتاز 
بوي”.

ســمو  كأس  علــى  الثالــث  الشــوط  ويقــام 
الشــيخ محمــد بــن ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
والمخصــص لجيــاد الدرجة األولــى من خيل 
البحريــن العربيــة األصيلــة “الواهــو” مســافة 

1600 متــر والجائزة 3000 دينار، وعلى رغم 
مشــاركة 4 جيــاد، إال أنــه يتوقــع أن تخــوض 
منافسة قوية، لكونها من أبرز الجياد العربية 
فــي المضمــار البحريني، وحققــت انتصارات 
ومراكــز متقدمة، وأبرزهــا الحصان “الجالبي 
”الحمدانــي  و   ”1578 ”الصقــالوي  و   ”1544

.”1697
ويقام الشــوط الرابع على كأس ســمو الشيخ 
حمــد بــن ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لجيــاد 
 1400 مســافة  “مســتورد”  األولــى  الدرجــة 
متر، والجائزة 4600 دينار وينتظر أن يشــهد 
منافســة قويــة بيــن ثالثــة مــن الجيــاد التــي 
تتمتــع بمســتوى جيــد، وحققــت انتصــارات، 
وهــي الحصــان “بالســترا” وكذلــك “متحــدي” 

كما يبرز الحصان “ستار بوي”.
ويقام الشــوط الخامس على داربي البحرين 
“برعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة” لجياد الدرجــة األولى )نتاج 
محلــي( مســافة 2000 متــر والجائــزة 6800 
دينار، وسط توقعات بمنافسة قوية في ظل 
تقــارب المســتوى بيــن عــدة جياد ســتتواجه 
للمــرة األولــى هــذا الموســم، وأبرزهــا الفرس 
“النمــره” والحصــان “دليــل” وكذلــك الحصــان 

“ذي دارك نايت”. 
ســمو  كأس  علــى  الســادس  الشــوط  ويقــام 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفئة الثانية 
من جياد الدرجة األولى )نتاج محلي( مسافة 
2200 متــر والجائزة 5000 دينار، وبمشــاركة 

5 جيــاد، وينتظر أن يتجدد الصراع المرتقب 
بين بطلي جياد اإلنتاج المحلي للمرة الثالثة 
هذا الموســم بين الحصان “مليــار” والحصان 

“نيوز بريكر”.
 وســيبلغ الســباق ذروة اإلثــارة والترقــب في 
الشــوط الســابع واألخيــر الــذي ســيقام علــى 
كأس ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
مســافة  “مســتورد”  األولــى  الدرجــة  لجيــاد 
2200 متر والجائزة 10000 دينار، وبمشاركة 
6 مــن الجيــاد القويــة التــي تتمتــع بإمكانــات 
“يوجينيــو”  الحصانــان  منهــا  ويبــرز  عاليــة، 
و”دوفيل” فيما ســتكون المنافسة شرسة من 

جانب الحصان “راستنغ”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد  سمو الشيخ ناصر بن حمد وأنجاله

كؤوس ناصر بن حمد وأنجاله تشعل الصراع
ــوى الــجــيــاد والــفــرســان ــأقـ ــوم بـ ــيـ ـــ 17 لــلــخــيــل الـ ــ ال ســـمـــوه يـــرعـــى الــســبــاق 

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

19 sports@albiladpress.com

الجمعة
22 فبراير 2019 
17 جمادى اآلخرة 1440



sports@albiladpress.com

الجمعة
22 فبراير 2019 

1720 جمادى اآلخرة 1440

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أهميــة 
المنجزات التي حققها فريق البحرين ميريدا للدرجات الهوائية خالل المرحلة الماضية، مشيًدا 

سموه باإلنجازات الكبيرة التي حققها الفريق خالل فترة وجيزة منذ تأسيسه حتى اآلن.

جاء ذلك خالل استقبال سموه ألعضاء الفريق 
في قصر الوادي بالرفاع الستعراض المنجزات 
التــي تحققــت فــي العــام 2018 باإلضافــة إلــى 
خطط الفريق وروزنامة مشاركاته في الموسم 
الجديد، وذلك بحضور حشــد من الشــخصيات 

الرياضية ووسائل االعالم المختلفة.
وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
دعــم القيــادة الرشــيدة للفريــق، مؤكــًدا الدعــم 
الراميــة  الفريــق  لمســيرة  الرســمي  واالهتمــام 
لتشريف مملكة البحرين في مختلف األحداث 
أن  معتبــًرا  الدوليــة،  الرياضيــة  والمســابقات 
الفريــق تســاهم فــي  التــي حققهــا  النجاحــات 
عكــس الصــورة المشــرقة عــن مملكــة البحرين 

على الساحة الرياضية العالمية.

تأكيد مكانة البحرين الرياضية

واعتبر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
مــا حققــه فريــق البحرين ميريدا مــن إنجازات 
خارطــة  علــى  البحريــن  مملكــة  مكانــة  يؤكــد 
أهميــة  مبيًنــا  والعالميــة،  القاريــة  البطــوالت 
الفريــق مســيرته لتحقيــق األهــداف  مواصلــة 
التي من أجله انطلقت فكرة التأســيس وأهمها 
وضــع بصمــة البحريــن علــى منصــات التتويــج 
فــي أقــوى ســباقات الدراجــات الهوائيــة حــول 

العالم.
وقال ســمو الشــيخ ناصر: البحرين ميريدا في 
البدايــة كان يعتبــر رؤيــة وحلــم ُترجــم اليــوم 
لحقيقــة وأصبــح قصــة نجــاح عالميــة، والتــي 
الفريــق،  جهــود  بفضــل  تحقيقهــا  اســتطعنا 
ودعــم شــركائنا والرعــاة، واألهــم مــن ذلــك هو 
شــغفنا إلبــراز ورفع اســم مملكــة البحرين على 

المستوى الدولي”.
وأضــاف ممثــل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب:” لدينــا فــي فريــق البحريــن 
الكثيــر  لدينــا  كمــا  الدراجيــن،  أفضــل  ميريــدا 
مــن األبطــال واالهــداف التي نســعى لتحقيقها 
إليهــا،  للوصــول  نتطلــع  التــي  ولدينــا االحــالم 
األهــداف  تلــك  تحقيــق  فــي  بقدراتنــا  نؤمــن 
ونســعى لصناعــة المزيــد من األبطــال في هذه 

الرياضة.
الهوائيــة  الدراجــات  رياضــة  ســموه:”  مضيًفــا 
وال  ممارســتها  النــاس  مــن  الكثيــر  بإمــكان 
تحتــاج لميزانيــات كبيــرة وهــذا مــا يعــزز مــن 
ثقافــة المجتمــع البحريني على وجــه التحديد 
النشــاط  ممارســة  علــى  تحفيزهــم  أجــل  مــن 
الرياضــي وربمــا هــذا أيًضــا مــن األهــداف التي 
وضعناهــا منذ اللحظة األولى لتأســيس الفريق 
واالستفادة من تجاربه العالمية على المستوى 

المحلي”.

أرقام وانجازات

وكشــف ســمو الشــيخ ناصر عــن بعــض األرقام 
خــالل  ميريــدا  البحريــن  فريــق  حققهــا  التــي 
مشــاركات  موضًحــا   ،2018 و   2017 العاميــن 
الفريق في الكثير من السباقات العالمية المهمة 

على مســتوى اللعبة التي باتت تشــهد انتشــاًرا 
واسًعا على مستوى المحترفين تحديًدا.

وقــال ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشــباب:” شــاركنا في ما يقــارب 250 
دولــة   20 مــن  أكثــر  فــي  العالــم  حــول  ســباًقا 
وحققنا الكثير من النجاحات التي فاقت حجم 
تطلعاتنا، في عام 2017 حققنا 11 انتصاًرا في 
إلــى احتــالل المركــز  المركــز األول، باإلضافــة 
الثانــي 17 مــرة و 6 مــرات فــي المركــز الثالــث 

وهي أرقام مميزة لنا كفريق بال شك”.
وفــي العــام 2018 حققنا 26 انتصاًرا و 33 مرة 
كنــا فــي المركــز الثانــي باإلضافــة إلــى احتالل 
المركــز الثالــث 29 مــرة وهــو األمر الــذي جعلنا 
نحتل المرتبة الخامسة على فرق العالم حسب 

التصنيف الرسمي األخير.
وأردف ســموه قائــاًل: الفوز بســباق مالنو ســان 
ريمــو، الــذي يعتبر أحد الســباقات الكالســيكية 
يعتبــر مــن أكبر اإلنجازات التــي حققها الفريق، 
جميــع  علــى  الفريــق  أخبــار  هيمنــت  حيــث 
وســائل اإلعالم العالميــة المتابعة للرياضة، مما 
انعكــس باإليجــاب علــى مملكة البحريــن، لدينا 
اســتراتيجية إعالميــة فريــدة فــي هــذا اإلطار 

إلبراز اسم بلدنا”.

تصنيف مميز

وأعــرب ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
عــن فخــره واعتــزازه الكبيــر بمــا تحقــق لغايــة 
ميريــدا،  البحريــن  لفريــق  إنجــازات  مــن  اآلن 
معتبــًرا أن وصــول الفريــق للمرتبــة الخامســة 
مــا  أهــم  مــن  يعتبــر  العالمــي  التصنيــف  علــى 
تحقــق خــالل المرحلــة الماضيــة وهو مــا يؤكد 
مســتوى  علــى  للفريــق  الســريعة  االنطالقــة 

المنافسة حول العالم.
وقال سموه:” بال شك أن هذا التصنيف يعطينا 
المزيــد مــن الدافعيــة نحــو مواصلــة المشــوار 
والتقــدم  البطــوالت  مــن  المزيــد  وتحقيــق 
أكثــر، ولــن نقبــل بأقل من ذلــك رغم المنافســة 
الشــديدة التــي نواجههــا مــن فــرق عالمية ذات 

مستوى عالي جًدا من األداء”.

أهمية الشراكة مع ماكالرين

واعتبــر ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
أن انتشــار الفريــق وتميــزه على هذا المســتوى 
االحترافــي الكبيــر يحّتــم البحث عن شــراكات 
والتطــور  النمــو  تعــزز  أن  شــأنها  مــن  جديــدة 
ومواكبــة أهــم عناصــر العمــل لفريــق محتــرف 

على صعيد رياضة الدراجات الهوائية.
وقــال ســموه: “فــي ديســمبر 2018، أعلنــا عــن 
شــراكتنا مــع مكالريــن لتكــون أحــد المنضميــن 
رياضــة  فــي  العالميــة  العالمــة  لهــذه  الجديــد 
للمحترفيــن.  الهوائيــة  الدراجــات  ســباقات 
مــن  لالســتفادة  البعــض  بعضنــا  مــع  وســنعمل 
تجربتهم الثرية في السباقات، وما يرافقها من 
عناصــر التكنولوجيا وتحليــل األداء، ودمجهم 
مــع طمــوح وخبــرة الفريق، وأنا علــى ثقة تامة 

بأننا سنســتطيع مًعا أن نصنع فريق عالمي في 
الدراجات الهوائية.

إشادة بدور الشركاء والرعاة

والتقــى ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
الشــركات الراعيــة على هامش الحدث مشــيًدا 
بجهودهــم الكبيــرة فــي دعــم مســيرة الفريــق 
وهذا النجاح المميز منذ انطالقته وحتى اآلن، 
معتبــًرا أن الشــراكة االســتراتيجية مــع الرعــاة 
يعــزز مــن مشــوار الفريــق فــي تحقيــق المزيــد 
من اإلنجازات لمملكة البحرين في المشــاركات 

الخارجية.
مــن  متميــزة  مجموعــة  لدينــا  ســموه:”  وقــال 
الشــركاء والرعــاة الذيــن كانــوا جــزءا ال يتجزأ 

مــن مشــوار الفريــق ومــا حققــه حتــى اللحظة، 
الشــركات  الســيما  لهــم  الكبيــر  بالــدور  ونعتــز 

الوطنية التي تحرص على المشاركة”.

27 دراًجا وتدعيم الصفوف

ويضــم فريــق البحريــن ميريــدا 27 دراًجــا مــن 
نخبــة الدراجيــن حــول العالم يتقــدم اإليطالي 
الكبيــر  الســجل  صاحــب  نيبالــي  المخضــرم 
والالمــع على مســتوى هــذه الرياضة، كما يضم 
الدولييــن  المدربيــن  الفريــق نخبــة مــن أشــهر 
وجهــاز اداري متكامــل، باإلضافــة لجهــاز طبي 
مرمــوق، ومن شــأن هذا التكامــل الوصول إلى 

األهداف الذي يسعى لتحقيقها الفريق.
وقــال مدير الفريق برينت كوبيالند:” نحن في 

فريــق البحريــن ميريدا نهتم بكافــة التفاصيل، 
ولدينــا العديــد من المحترفين كُل على حســب 
مهامــه الوظيفيــة بدايــة مــن الدراجيــن الذيــن 
مــروًرا  العالــم،  حــول  الصفــوة  مــن  يعتبــرون 
بالجهازيــن الفنــي واإلداري الــذي يضــم أيًضــا 
نخبــة مــن المتخصصيــن وصواًل إلى الشــركاء، 
نكــون  أن  ونأمــل  للغايــة  كبيــرة  طموحاتنــا 
فــي المقدمــة دائًمــا وصــواًل إلــى خــط النهايــة 

بالتتويج بااللقاب والبطوالت”.
مضيًفا:” منذ البداية بدأنا العمل كعائلة واحدة 
وشــاركنا فــي عــدة ســباقات حــول العالــم كان 
أهمهــا بــال شــك ســباق ميــالن الذي حققنــا فيه 
إنجــازات بــارزة للغايــة كانــت هــي األفضل في 
مســيرة الفريــق، نتمنــى أن نصــل إلــى منصات 

التتويــج فــي أهــم البطــوالت العالميــة خــالل 
العام 2019.

وأردف كوبيالنــد قائــاًل:” نشــكر ســمو الشــيخ 
لدينــا  بالفريــق،  الكبيــر  االهتمــام  علــى  ناصــر 
الكثيــر مــن اإلنجــازات الرائعــة التــي حققناهــا 
فــي اآلونــة األخيــرة، بذلنــا الكثيــر مــن الجهود 
مــن أجــل الوصــول إلــى األهــداف التــي نتطلع 
لتحقيقها، وعلمنا بشكل جماعي من متسابقين 

وجهاز فني وإداري.
الصفــوف  تدعيــم  تــم  الفريــق  مديــر  وبيــن 
بمتســابقين جــدد وانخراطهم مــع زمالئهم في 
الفريــق حيــث ظهــر التجانس واضًحــا تحديًدا 
فــي طواف عمان الــذي أقيم مؤخًرا، معرًبا عن 
أمله في الوصول إلى أقصى درجات الجاهزية 

في السباقات المقبلة.

مادة فيلمية عن مشاركات 2018

وتم اســتعراض مســيرة فريق البحرين ميريدا 
وانجازاتــه خــالل العام 2018 وأهــم المحطات 
التــي مــر بهــا أبطــال الفريق ســواء مــن مراحل 
االعــداد للمشــاركات ومــا صاحبها مــن لحظات 
مميزة وحافلة على مســتوى التتويج باأللقاب 

في عدة بطوالت على مستوى العالم.
كمــا تــم عــرض مــادة فيلميــة أخــرى عــن فريق 
رياضــة  مســتوى  علــى  وانجازاتــه  ماكالريــن 
اســتراتيجًيا  شــريًكا  باعتبــاره  ون  الفورمــوال 

لفريق البحرين ميريدا.

المكتب اإلعالمي

طموحاتنا أكبر من أحالمنا ولن نقبل بغير الذهب
سموه خالل استقباله أعضاء الفريق سمو الشيخ ناصر بن حمد

الهوائيـــة للدراجـــات  ميريـــدا  البحريـــن  فريـــق  بإنجـــازات  نفخـــر  بـــن حمـــد:  ناصـــر 

سموه خالل حديثه لوسائل اإلعالم



للتواصل: 17111479

tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

يجــب أن يحتــوي الغــذاء الصحــي علــى كميات متوازنة ومحــددة من جميع العناصر الغذائية وهذا يحتاج إلى بعــض النصائح والخطوات المهمة التي 
البد من االلتزام بها بشكل يومي لتحقيق التوازن الغذائي السليم. وهذه نصائح مهمة ومفيدة تساعدك على تحقيق معادلة التوازن الغذائي الصحي:

 1 - الوجبات البروتينية

من أهم النصائح التي تحقق لك التوازن الغذائي 
الوجبــات واألطعمــة  تنــاول  هــي  يومــك  خــال 
الغنية بالمواد البروتينية ســواء أكانت نباتية أم 
حيوانية وذلك من أجل الحصول على األحماض 
األمينيــة الكاملــة والتــي يحتاجهــا جســمك لكــي 
تمده بالطاقة والحيوية وتمنع اإلصابة بالخمول 
والكســل والنعــاس الدائــم واالضطــرار إلــى أخــذ 
قيلولــة فــي النــوم بشــكل دائم ويســبب لك عدم 
االنتظــام فــي حياتــك، فابد فمــن األطعمة التي 
تحتوي على نســبة عالية من البروتين الحيواني 
هي األسماك واللحوم والدجاج والتي يتم تناولها 
خال وجبة الغذاء ولكن بكميات محددة، كذلك 
منتجــات األلبان والبيــض والجبن بجميع أنواعه 

ولكــن اختــار الخاليــة من الدســم، والبد 
أيًضا من تناول األطعمة التي تحتوي 

علــى الكثيــر مــن البروتيــن النباتــي 
مثــل  البقوليــات  فــي  الموجــود 
والحمــص  والعــدس  الفاصوليــا 

والفــول والحبــوب الكاملة مثل 
وحبوب الكينوا.

2 - الخضروات والفواكه

يكــون  أن  أيًضــا  الضــرورة  مــن 
هناك حصة من تناول الخضروات 
والفواكــه الطازجــة خــال يومــك 

لكــي يســتفاد جســمك مــن الكثيــرة 
التــي تتوفــر بثمــار الفاكهــة والخضار 

بالفواكــه  يوجــد  الــذي  أبرزهــا  مــن 
الخضــروات  مــن  والعديــد  الحمضيــة 

الورقيــة منهــا والبروكلــي والملفــوف، كذلــك 
الخضــروات والفواكــه الغنيــة بالمعــادن والعناصر 
الغذائيــة الصحيــة مثل الكالســيوم والماغنســيوم 
والبوتاســيوم والحديــد لكــي تحمــي الجســم مــن 
الصحيــة  األمــراض  بمخاطــر  لإلصابــة  التعــرض 
حصــص  تنــاول  أن  كمــا  والخطيــرة،  المزمنــة 
الخضــار والفواكــه تعتبــر مــن العاجــات الوقائية 
لألمــراض والحــاالت الصحيــة الضــارة فهــي تمنع 
مــن اإلصابة باإلمســاك أو اإلســهال، كمــا أنها تعّزز 

مــن الحالــة المزاجية وتحافظ علــى صحة القلب 
كثيرا بســبب افتقارها للكوليسترول الضار بالدم، 
كما أنها تســاعد على حرق الدهون المتراكمة في 
الجسم ألنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة.

3 - األطعمة النشوية

مــن أبــرز األطعمة التي تنضــم لوجباتك الغذائية 
خــال يومــك هــي األطعمــة الغنية بنســبة كبيرة 
تمنحــك  فهــي  والكربوهيــدرات  النشــويات  مــن 

الشــعور بالشــبع طــوال اليــوم وتقلل مــن رغبتك 
فــي تنــاول األطعمة بكثــرة هذا بســبب احتوائها 
التــي  الغذائيــة  علــى نســبة عاليــة مــن األليــاف 
تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتحســن من 
وظائفه الحيوية، حيث إن النشــويان تعمل على 
تلييــن المعــدة وتنظيــم حركــة األمعــاء وبالتالي 
تقلل من نسبة اإلصابة باإلمساك أو عسر الهضم، 
ومــن أبرز األطعمة التي تحتوي على النشــويات 
والمــواد الكربوهيدراتية هــي األرز والخبر ولكن 
يفضــل تنــاول األرز األســمر والخبر األســمر أيًضا 

واالبتعاد عن األبيض.

4 - التوابل والبهارات

ا فــي تحقيــق التــوازن  مــن األمــور المهمــة جــدًّ
التوابــل  إضافــة  هــي  اليومــي  الغذائــي 
الوجبــات  إلــى  الطبيعيــة  والبهــارات 
لكــي  وذلــك  الرئيســية  الغذائيــة 
تســاعد علــى عمليــة الهضم بشــكل 
الســموم  مــن  والتخلــص  ســريع 
والجراثيــم خــارج الجســم عــن 
طريــق البــول، كما أنها تســاعد 
فــي قــدرة الجســم علــى نقــل 
فــي  الموجــودة  المغذيــات 
األطعمــة إلــى خايا وأنســجة 
الجســم األخرى، باإلضافة إلى 
والكركــم  والبابريــكا  بهــارات 
والكاري والقرفــة وحبة البركة 

وغيرها الكثير.

5 - السوائل   

   والمشروبات العشبية

المشــروبات والســوائل  تنــاول  كمــا ال ننســى 
الطبيعيــة، التــي تحتــوي علــى عصائــر الفاكهــة 
وشــاي األعشــاب ســواء أكان مثلًجــا أم ســاخًنا، 
ا في  فهــذه الخطوة من الخطوات األساســية جدًّ
تحقيــق التــوازن الغذائــي اليومــي، لذلك احرص 
على تناول كوب عصير البرتقال صباًحا من أجل 
حماية الجســم مــن التعرض لإلصابــة باإلنفلونزا 

ونزالت البرد الموسمية

التوابل والبهارات الطبيعية تساعد على عملية الهضم المفيد

نصائح لنظام غذائي صحي

المطبخ... مرتع للجراثيم

هــل كثــرة الحركــة عنــد األطفــال تــدل علــى الذكاء؟ ســؤال مرتبــط بمراحل تطــور كل طفــل على حدة، كذلــك ال تزال الدراســات 
النفسية والعلمية والتربوية تبحث عن مدى ارتباط فرط الحركة عند األطفال ونمو ذكائهم بشكل طبيعي.

مــن ناحيــة أخــرى، ارتبطــت كثــرة الحركــة بأســباب متعــددة، قــد تكــون 
بعيــدة كل البعــد عــن الــذكاء، مــا يجعــل األمور مبهمــة لحين تفقــد حالة 

الطفل والتعرف على قدراته وسلوكياته ومستوى ذكائه بصفة عامة.
كثــرة الحركــة عنــد األطفــال تتفــاوت فــي تحليلهــا، بنــاء علــى طبيعــة 
كل طفــل وحالتــه الصحيــة، فتــارة نجدهــا مــن عامــات الــذكاء، حــب 
االســتطاع والمعرفــة، محاولــة لفهــم مــا يدور حولــه، وتــارة أخرى تدل 
علــى اضطرابــه النفســي أو إصابــة القشــرة المخية بخلل يجعــل حركاته 

غير هادفة وليس لها معنى.
وال يوجد دليل قاطع يدل على أن كثرة الحركة عند األطفال من عامات 
الذكاء، كونها مسألة نسبية تقاس من خال التعامل المباشر مع الطفل، 
معرفــة تاريخــه الوراثي، متابعة مراحل تطوره خصوًصا خال ســنوات 
عمــره المبكــرة، فضــا عــن ذلك البــد من توفير المســاحة والمجــال لتلك 
الحــركات للتعــرف علــى مــدى ارتباطها بذكائه ومســتويات نموه بشــكل 
صحي أم أنها مرتبطة بمشــكات صحية غير معروفة تســتوجب العاج 
والمتابعة على المدى البعيد. إن كثرة الحركة عند األطفال قد تدل على 
أســباب نفســية مكنونــه بداخــل الطفــل وبعيد عــن عامات الــذكاء التي 

قد يظنها بعض اآلباء، فاالضطرابات النفســية والعناد والســلوكيات غير 
معروفة الســبب قد يتبعها زيادة في النشــاط الحركي ولكنها ليس دليل 
علــى ذكاء الطفــل. وأخيًرا ال يوجد إجابة محددة تؤكد أن كثرة الحركة 
تــدل علــى ذكاء األطفال، إال أن متابعة الطفل واحتواءه وتنمية قدراته 
واكتشــاف نقاط القوة بشــخصيته هو الدليل الوحيد للتعرف على مدى 

ارتباط كثرة حركاته ومستويات ذكائه بشكل عام.

ــي؟ ــس ــف ــن ال االضـــــطـــــراب  أو  لـــلـــذكـــاء  عـــامـــة 

كثرة الحركة عند األطفال

يتمتع الكركم بفوائد صحية جّمة، بفضل احتوائه على المادة الفعالة المعروفة 
باســم “الكوركوميــن”، إضافــة إلــى أنه يزخر بمضــادات األكســدة والفيتامينات 

كفيتامين )B( والبيوتين والمعادن كالزنك.

األلمانيــة،  التغذيــة  عالمــة  وأكــدت 
كريســتينا فيديمــان، أن تنــاول الكركــم 
عمليــة  تنشــيط  علــى  يعمــل  بانتظــام 
باالمتــاء  الشــعور  ومحاربــة  الهضــم، 
بتأثيــر  يتمتــع  أنــه  كمــا  واالنتفــاخ، 
مضــاد لالتهابــات، ويعمــل علــى تقويــة 
المناعــة، ومــن ثم يقي مــن نزالت البرد. 

وأضافــت أن “دراســات أثبتــت تأثيرات 
إيجابيــة للكركم في مواجهة الســرطان 
والزهايمــر، وإن كانــت هــذه التأثيــرات 
بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات. كمــا 
يتمتع الكركم بتأثيرات جمالية عدة، إذ 
يقي من التجاعيد والشيخوخة المبكرة 

للبشرة، ويعمل على تقوية األظافر”.

الغضــب إحســاس طبيعــي، وقد يؤدي إلــى انفعال إيجابي حين يســاعد المرء 
في الســعي إلى حل مشــكلة ما ســواء في عمله أو في منزله، لكنه يصبح أمًرا 

سيًئا إذا أدى إلى اعتداء أو هياج.

ضــروري  الغضــب  فــي  والتحكــم 
لمســاعدة المرء علــى تفادي 

ســواء  أخطــاء  ارتــكاب 
بالقــول أو الفعل، وما 

مــن  ذلــك  يســتتبع 
ندم. وقبل تصاعد 
ينبغــي  االنفعــال 
للمرء أن يستخدم 
ت  تيجيا ا ســتر ا
للتحكــم  محــددة 

في الغضب.
هيلــث  موقــع  وقــال 
أدوات  مــن  إن  اليــن 

الغضــب  فــي  التحكــم 
التنازلــي  بالعــد  المــرء  يقــوم  أن 

العكســي مشــيًرا إلــى أن ذلــك يقلــل 
خفقان القلب ويهدئ من الغضب.

أن  بريطانيــة  طبيــة  مصــادر  أكــدت 
الكحــة  أو  الســعال  أدويــة  اســتخدام 
مضيعــة للمــال، مؤكديــن أن أفضــل عاج 
للســعال هــو اســتخدام العســل والليمون، 
الصحيــة  الخدمــات  هيئــة  كشــفت  إذ 
األطبــاء  مــن  وعــدد   ”NHS“ البريطانيــة 
البريطانييــن أنهــم ال يفّضلــون اســتخدام 
أدوية الكحة لعاج أعراض السعال، وأنها 
مضيعــة للمــال، الفتيــن إلــى أنــه ال توجــد 

ســوى أدلة علمية محــدودة تثبت فاعلية 
تلك األدوية في مكافحة هذه األعراض.

التقريــر، أن غالبيــة هــذه األدويــة  وذكــر 
مــدى  بشــأن  تقييــم  إعــادة  إلــى  تحتــاج 
الفاعليــة واألمــان. وأكد األطباء أن بعض 
الوصفــات الطبيعيــة البســيطة والزهيــدة 
الثمــن مثــل العســل والليمــون قــد تجــدي 
والكحــة  البــرد  أعــراض  عــاج  فــي  نفًعــا 

بشكل يفوق هذه األدوية.

الكركم... منجم فوائد

ضرورة التحكم في الغضب

العسل والليمون أفضل عالج للسعال
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خلصت دراســة علمية إلى أن مرضى الســكري من النوع األول أكثر عرضة لكســور العظام، عند ارتفاع مســتويات الســكر في الدم 
لدرجة خطيرة، حسب وكالة “رويترز”.

وفحــص الباحثــون بيانــات أكثــر مــن 47 ألــف 
مصــاب بالســكري بينهــم 3329 مريًضــا بالنوع 
شــيوًعا  الســكري  أنــواع  أقــل  وهــو  األول، 
وتحــدث اإلصابة به عادة في مرحلة الطفولة، 
أو المراهقــة المبكــرة عندما يفشــل البنكرياس 
فــي إفــراز اإلنســولين. وكان باقي المشــاركين 
في الدراســة من المصابين بالسكري من النوع 
الثانــي المرتبــط بالبدانــة والتقــدم فــي العمــر، 
وتحدث اإلصابة به عندما ال يســتطيع الجســم 
اســتخدام أو إفــراز مــا يكفــي مــن اإلنســولين 
لتحويــل الســكر فــي الــدم إلــى طاقــة. ووفًقــا 
للدراســة، فقــد اتضــح أن مخاطر كســر العظام 
كانــت أكبــر لــدى مرضــى النــوع األول، عندمــا 
الــدم  فــي  الســكر  مســتويات  متوســط  كان 
لديهــم مرتفًعا على نحــو خطير. وقال الباحث 
فرانشيسك فورميغا من جامعة برشلونة: “من 
المهم لمرضى السكري من النوع األول التحكم 

لشــتى  الــدم  فــي  الســكر  فــي مســتوى  جيــًدا 
األسباب، وكذلك من المهم تجنب الكسور”.

ونقلــت رويتــرز عــن فورميغــا قولــه: “ينبغــي 
على من يعانون مســتويات مرتفعة من السكر 
العامــة  بصحتهــم  يضــر  األمــر  هــذا  أن  إدراك 

وعظامهــم، وقد يزيد من خطر الكســور، 
لــذا يتعين عليهــم تغيير العاج بناًء 

مــن  الطبيــب”.  توصيــات  علــى 
جانبــه، قــال الباحــث كريســتيان 
مير من مستشفى بازل الجامعي 

مرتبــط  الســكري  مــرض  إن 
بزيــادة  طويلــة  فتــرة  منــذ 

نتائــج  لكــن  الكســور،  مخاطــر 
األبحــاث تباينت بخصوص دور 

مســتويات الســكر المرتفعــة فــي 
الدم في هذا الصدد. ويمكن لبعض 

مضاعفــات الســكري أن تزيــد مخاطــر 

الســقوط والكســور ومن بينها الخلــل المعرفي 
وتلــف األعصاب الذي يحد من اإلحســاس في 
القدم، وكذلك اعتال شبكية العين مما يجعل 
من الصعب على المريض رؤية أي عراقيل في 

طريقه وقد يتسبب هذا في سقوطه.
وأظهــرت الدراســة أن مرضــى النــوع 
يعانــون  الذيــن  الســكري  مــن  األول 
مضاعفــات مثل اعتال الشــبكية 
يكونــون أكثــر عرضــة للكســور 
بنســبة 29 % مقارنــة بمــن لم 
يصابوا بهذه المضاعفات.

أكثـــر عرضـــة للكســـور بنســـبة 29 % وتلـــف األعصـــاب

تحذير خطير لمرضى السكري

للجراثيــم  مرتًعــا  يعــد  المطبــخ  إن  جالســل  برنــد  األلمانــي  الخبيــر  قــال 
والميكروبات؛ لذا ينبغي االلتزام ببعض القواعد الضرورية لنظافة المطبخ. 

األلمانيــة  الرابطــة  عضــو  وأوضــح 
لمــواد العنايــة بالجســم ومســاحيق 
الغســيل أنــه ينبغي توخــي الحرص 
والحــذر، عنــد التعامــل مــع اللحــوم 
النيئــة والبيــض بصفــة خاصــة. لــذا 
ينبغــي تنظيــف كل أدوات المطبــخ، 
بعــد  األغذيــة،  هــذه  تامــس  التــي 
الغــرض  لهــذا  االســتخدام مباشــرة. 
التقطيــع  ألــواح  غســل  ينبغــي 

الباســتيكية فــي غســالة الصحون، 
صــورة  فــي  منظفــات  بواســطة 
أقــراص أو مســحوق؛ حيث تحتوي 
هــذه المنظفــات علــى مــواد تبييض 
ذات قــوة تنظيــف أعلــى. كما ينبغي 
والثاجــة  العمــل  أســطح  تنظيــف 
جيــًدا بمــاء ســاخن ومنظــف. ومــن 
المناشــف  اســتبدال  أيًضــا،  المهــم، 

واإلسفنجات مرة كل أسبوع.
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تقدم على عمل جاد وتتاح لك فرصة عظيمة. 

مفاجآت غير سعيدة تحدث لك بسبب الغيرة.

تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة.

انتظر وترقب قبل القيام بشيء لتغيير وضعك.

ال تفضل التقيد على الصعيد العاطفي.

تقدم على تغيير اتجاهاتك المهنية كليًا.

خطوات إيجابية متسارعة تطرق الباب.

التزم الصمت في الوقت الحالي افضل.

اليوم مناسب للخروج في نزهة برية.

االحالم تبدأ بخطوة واحدة..تذكر ذلك.

امامك عمل جاد فثابر لكي تنجح.

خفف من السكريات فهي مضرة للجسم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي
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والدي أعظــم رجل في العالــم وموهبتي في ميــزان مختلف

نور الشيخ: العمل في الدراما أكثر مغامرة

بــدأت المذيعــة نور خالد الشــيخ مســيرتها مــن منصة التقديم التلفزيونــي منطلقة إلى 
آفاق رحبة في عالم الفن والدراما بالتحديد، حيث شاركت العام الماضي في مسلسل 
“الخطايا العشرة” مع المخرج علي العلي ثم انتقلت إلى الكويت خالل الفترة الماضية 
وشاركت في بطولة مسلسل “وما أدراك ما أمي” مع زوجها خالد الشاعر والفنانة إلهام 
الفضالة، ونخبة من الفنانين.. نور أكدت رغبتها في االتجاه الى األعمال الدرامية اكثر 
مــن التقديــم التلفزيونــي بعدمــا قدمــت العديد من البرامــج وأصبحت تشــعر بنوع من 
الملــل كمذيعــة، مشــيرة إلى أن الدراما أكثر مغامرة كونهــا تجعل الفنان يعيش العديد 

من الشخصيات.

وقالــت فــي لقــاء مــع السياســة الكويتيــة 
فــي  العمــل  إن  مؤخــرا: 

بعــد  الفنيــة  الســاحة 
إلــى  يحتــاج  الــزواج 
أن  أجــل  مــن  تنظيــم 
بشــكل  الحيــاة  تســتمر 
جيــد، الفتــة إلــى انهــا 

زوجهــا  رأي  تأخــذ 
عندمــا  بــه  وتثــق 
يعــرض عليهــا أي 

عمل.

هل احترفِت  «
التمثيل 

حاليا؟

دخــــــــلــــــــُت 
اإلعـــــــــــــالم 

بــالــصــدفــة وفــي 
ــان  ــ ــل كـ ــ ــي ــ ــث ــ ــم ــ ــت ــ ال
األمــــــــــــر كـــــذلـــــك، 
واعــتــبــرهــا أحــلــى 
تم  صــدفــة، حيث 

اســتــدعــائــي الــعــام 

الماضي لتجسيد دور مذيعة في مسلسل 
ثم  بــي،  أشــاد  والجميع  العشر”  “الخطايا 
اسند لي دورًا آخر وأحببت العمل في 
آخر  مسلسل  جاءني  وبعدها  الــدرامــا، 
هو “وما أدراك ما أمي” في الكويت مع 
تجربة  وكانت  الفضالة  إلهام  الفنانة 
رائــعــة جــدا واألجــمــل ان هــذا العمل 
رمضان  شهر  خالل  سيعرض 
سعيدة  ــون  ــأكـ وسـ الــمــقــبــل، 
ــجــمــهــور،  بـــــــردود فـــعـــل ال
العمل  خصوصا ان هذا 
ــــد  ــال مـــــــع زوجـــــــــــي خــ

الشاعر.

الجميع عرفِك  «
من خالل التقديم 

التلفزيوني 
مع زميلِك 

بدر محمد، 
هل لديِك 

نية إلكمال 
العمل في 

اإلعالم؟

ــريـــحـــة مــعــك،  ســــأكــــون صـ

األشــيــاء  مــن  بالملل  أشــعــر  شخصية  أنـــا 
التقديم  في  لدي  ما  كل  وقدمت  بسرعة، 
وأصبحت أشعر بملل من العمل فيه، لكن 
مغامرة  أكثر  هي  الدراما  ان  الواضح  من 
من التقديم التلفزيوني، حيث يظهر فيها 
خــالل تجسيد  مــن  أكــثــر  موهبته  الــفــنــان 
آخر  إلى  عالم  من  واالنتقال  الشخصيات 
وهذا يطور من أدواته ويصبح أكثر نضجا 
ــدرامـــي أكــثــر من  ولــذلــك أحـــب الــعــمــل الـ
التقديم التلفزيوني، مع انه ليس لي سوى 

تجربتين في الدراما فقط.

هذا يعني أنِك ستكملين المشوار  «
في الدراما؟

نعــم، لكن المهم تقديم أشــياء جديدة غير 
مســتهلكة تعجــب الجمهــور، ألن الســاحة 
مليئــة وعليــك أن تختــار مــا يجعلــك مميز 

حتى تصل الى قلوب الناس.

هل تأخذين برأي زوجك خالد  «
الشاعر؟

نعــم، نحــن نقــرأ العمــل معــا ونتناقــش في 
واســتأنس  فيــه  اثــق  وانــا  الشــخصيات، 
برأيه، ألننا نشــاهد األفالم معا ويدور بيننا 
نقــاش ومــن المهــم ان يتجســد ذلــك حيــن 

يكون هناك عمل حقيقي.

لماذا ال تفكرين في االستقرار  «
بالكويت أو دبي مادامت هناك نية 

الحتراف التمثيل؟

الكويــت  ان  دائمــا  نشــعر  وزوجــي  أنــا 
واالمــارات هــي بالدنــا، بــل لدينــا اصدقــاء 
لكــن  االمــارات،  وفــي  الكويــت  فــي  هنــا 
البحرين في النهاية هي البيئة التي نعيش 

فيهــا ومــن حولنــا اهلنــا وعوائلنــا، وهــذا ال 
يمنــع أن نتواجــد في أي وقت متى ما كان 

هناك عمل.

هل ارتباط اسمك بوالدِك الملحن  «
والفنان خالد الشيخ كان إيجابيًا أم 

سلبيًا؟

إيجابــي، ألن والــدي ولله الحمد شــخصية 
محبوبــة وهــو فــي نظــري أعظــم رجل في 
العالــم، وليــس لــي عالقــة باآلخريــن، فمنذ 
اإلعالميــة  الســاحة  فــي  التواجــد  بــدأت 
بــي،  يرحــب  الجميــع  أجــد  وأنــا  والفنيــة 
ألن والــدي لــه ســمعة طيبــة وتاريــخ مميز 
لكــن تبقــي موهبتــي وجهــدي فــي ميــزان 

مختلف.

تواصــل الفنانــة البحرينيــة صابرين 
بورشــيد تصويــر دورها فــي الدراما 
مــع  نــص”  عنــدي  “أنــا  االجتماعيــة 
الفنانــة القديــرة ســعاد عبــدهللا، من 
الرومــي،  حمــد  د.  الكاتــب  تأليــف 
وإخــراج منيــر الزعبــي، ولــم تخــف 
ســعادتها بالوقــوف أمــام “ســندريال 
ســعاد  القديــرة  الفنانــة  الخليــج” 
عبــدهللا. وأكــدت أن الوقــوف أمــام 

سعاد العبدهللا نجاح بحد ذاته.
الجريــدة  لموقــع  صابريــن  وقالــت 
االلكترونــي “إن هــذا العمــل يشــكل 
إضافــة إلى أرشــيفي الفني، وأتمنى 
أن ينــال إعجــاب الجمهــور ورضــاه، 
وأن أقــدم نفســي بصــورة جديــدة”، 
فــي  شــخصيتها  أن  إلــى  الفتــة 
المسلســل ســتكون مفاجــأة لكل من 
سيشاهد العمل خالل شهر رمضان.

صابرين  أمام سعاد عبداهلل

 2008
افتتاح شارع المعز في منطقة األزهر بالقاهرة الفاطمية.

 2009
انفجار بحي الحسين في القاهرة يؤدي إلى مقتل سائحة فرنسية وإصابة 10 آخرين.

 2017
 علماء الفلك يعلنون أن النجم ترابيست1- يضم 7 كواكب خارج المجموعة الشمسية.

 1987
تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية.

 1974
 انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمي بالهور في باكستان.
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خــرج الفنــان خالــد عبدالرحمــن، فــي مقطــع فيديــو، يتوعــد 
فيــه بمقاضاة “شــخص” أطلــق عليه شــائعة وفاتــه وأكد 
عبدالرحمن، عبر حســاباته في مواقــع التواصل االجتماعي، 
أنَّــه ســيقاضي من يقف خلف شــائعة وفاته، وكّل شــخص 

أسهم بنشر الشائعات.
وقال الفنان في الفيديو: ”أسعد الله صباحكم، حابب أطمنكم 

أنا بخير، والشــخص اللي تســبب باإلشــاعة بإذن الله، فيه تدابير 
بإقامة دعوى وشكوى ضده، وبإذن الله يتأدب هو وغيره”.

نشرت الفنانة زينة عبر صفحتها على “انستغرام” صورة 
لهــا برفقــة الفنان تامر حســني، وهي تبــارك له على 
نجاح فيديــو كليب أغنيتــه الجديدة “ناســيني ليه”، 
وظهــرت في الصورة مرتدية جاكيت وردي اللون، كما 
ارتدت شــورت أبيض اللون قصيــرا، في إطاللة جريئة 

هي األولى من نوعها لها
ولكن الالفت للنظر هو ســاق زينة والتــي ظهرت بلونين 

مختلفين، حتى تساءل جمهورها ومتابعوها وظنوا أنها حيلة.

انتهــى الفنان عبدالله الطراروة من تصوير فيلم “مهمة في 7 
أيام”، المتوقع عرضه خالل أبريل المقبل.

وقال الطراروة إن العمل يمثل إضافة له على المســتوى 
الفنــي، الفتــا إلــى أن الفيلم مــن تأليف عمار الموســوي 
ومحمد الموســوي، وإخراج عمار الموســوي، مع المخرج 

المنفذ سفانة الشواف، ومساعد مخرج أول رنا الوارث، ومن 
بطولته، والفنان محمد صفر، الذي يتعاون معه في أول تجربة، 

إلى جانب نخبة من النجوم الشباب.

“مهمة في 7 أيام”ناسيني ليهخالد يتوعد
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مفاجأة من “آبل” الشــهر المقبــل.. وخدمة جديدة

نشرت جنيفر أنيستون عبر حسابها بـ”انستغرام” صورة لها تحمل  «
فيها عددا من البالونات، وعلقت عليها: “50 عاما من الطفولة”. 

واحتفلت جنيفر أخيرا بعيد ميالدها الخمسين، في حفل حضره 
زوجها السابق براد بيت، متخفيا، ما جعل الصحافة تهتم بالحفل. 

وكانت أنيستون تعرضت لموقف عصيب قبل يومين عندما هبطت 
الطائرة الخاصة التي كانت تقلها و11 من صديقاتها اضطراريا قبل 

وصولها إلى المكسيك.

كشــف تقرير إخباري عن أن شــركة آبل تعتزم أواخر شــهر مارس المقبل عقد حدث خاص لإلعالن عن خدمة االشــتراك اإلخبارية المدفوعة 
“آبل نيوز” Apple News، ولكن هناك مشكلة أخرى ال تزال تواجهها.

وأفاد موقع “بزفيد” BuzzFeed بأن عمالق 
مــارس   25 فــي  تــعــتــزم  األمــيــركــيــة  التقنية 
خدمتها  عـــن  لـــإعـــالن  حــــدث  عــقــد   2019

قطاع  على  الحدث  سيركز  كما  اإلخــبــاريــة، 
الخدمات من آبل، وهو القطاع الذي أصبحت 
الشركة تعول عليه كثيًرا بعد تراجع مبيعات 

هواتف آيفون.
ســيــركــز  الـــحـــدث  وألن 
على قطاع الخدمات، 

فمن غير المرجح أن ُتعلن آبل عن أي جهاز 
جديد، مثل “آيباد ميني” iPad Mini كما كان 
 ،AirPods ”ُيشاع، وال سماعة األذن “أير بودز
وال حتى الشاحن “أير باور” AirPower. ُيشار 
كانت  الماضية  السنوات  مدى  على  أنه  إلى 
مارس  شهر  في  السنوي  حدثها  تكرس  آبل 

لــإعــالن عــن حــواســب آيــبــاد جـــديـــدة، لــذا 
تعلن  أال  العام  لهذا  المستغرب  من  سيكون 

عن أي جهاز جديد.
وبالتزامن مع تقرير “بزفيد”، أفادت صحيفة 
وول ستريت جورنال بأن العديد من وسائل 
اإلعـــالم ال تــزال تــقــاوم خطط آبــل للحفاظ 
ــا مـــن خدمتها  ــهـ ــراداتـ إيـ نــحــو نــصــف  عــلــى 

اإلخبارية القادمة.
شركة  ممثلو  قال  فقد  الصحيفة،  وبحسب 
آبـــل لــوســائــل اإلعــــالم إن خــدمــة االشــتــراك 
في  دوالرات  عشرة  بنحو  تسعيرها  يمكن 

الشهر، لكن السعر النهائي قد يتغير.
بأخذ نصف  آبل  أن تطالب  المستغرب  ومن 
تفرض  أنها  مع  اإلخبارية،  الخدمة  عائدات 
معامالت  رســوم  التطبيقات  مــطــوري  على 
تبلغ %30 من العائدات اإلجمالية للتطبيقات 
التي ُتباع على متجري آيتونز أو آب ستور.

تركيزها  مــن  زادت  قــد  آبـــل  أن  إلـــى  ــشــار  ُي
ضربات  أي  لتخفيف  الخدمات  قطاع  على 
ففي  المتباطئ.  الذكية  الهواتف  ســوق  من 
الماضي،  ديسمبر  شهر  فــي  المنتهي  الــربــع 
بلغ هامش الربح اإلجمالي للخدمات 63%، 

مقارنًة بـ %58.3 قبل عام.
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أكــد الفنــان محمــد المنصــور أن ثالثــة عناصــر مهمــة أســهمت فــي التاريــخ الذهبــي للمســرح 
بالكويــت وعنــده شــخصيا، وهــي الصــدق واالحتــرام والتقديــر، ســواء كان ذلــك مــن قبــل 
القائميــن علــى العمــل، أو مــن صاحــب القــرار، أو مــع الصحافــة واإلعــالم وبالطبــع الجمهــور 
الــذي يحبــه ويحترمــه، وأكــد أن الصحافــة من أهــم ركائز نجــاح أي فنــان، وبتواضعه معهم 
يحقــق كل النجاحــات. جــاء ذلــك فــي اللقــاء الصحفــي الشــهري فــي جمعيــة الصحفييــن 
البحرينية، والتي استضافت الفنان الكبير محمد المنصور في ندو حوارية بعنوان “اإلعالم 
والصحافــة الخليجيــة والدرامــا التلفزيونيــة.. األدوار المتبادلــة والتحديات” بمقــر الجمعية 
بالجفير بحضور مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم نبيل بن يعقوب الحمر وعميد السلك 
الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح والمذيع الكويتي 
الكبير محمد لويس والمخرج القدير بسام الذوادي ونخبة من المهتمين في مجال الصحافة 

واإلعالم والضيوف.

إلى  المنصور،  محمد  الكبير  النجم  ينتمي 
ــعــرفــج”،  ــمــنــصــور ال أســــرة فــنــيــة عــريــقــة “ال
ــفــن،  ــى ال ــ ــلـــة انــتــقــالــه مـــن الـــريـــاضـــة إل ورحـ
الــمــســرح، عــلــى يــد شقيقه األكــبــر  وخــاصــة 
المنصور،  منصور  الــراحــل  والمخرج  الفنان 
مسرح  فــرقــة  ــى  إل استقطبه  إذ 
ـــل أول  الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، ومـــثَّ
عبر  المسرح  خشبة  على  أدواره 
“األسرة الضائعة”. وكان له شرف 
روائــي  فيلم  أول  فــي  المشاركة 
كــويــتــي طــويــل “بـــس يــا بــحــر” عــام 
الصديق،  خــالــد  إخـــراج  مــن   ،1971
خالله  مــن  المنصور  ــد  جــسَّ وقــد 
شخصية “مساعد”، وشارك 
العالمية  المهرجانات  في 
ــتـــي حــصــد فــيــهــا هــذا  الـ
العمل 9 جوائز ما بين 

ذهبية وفضية
وقال المنصور: 

“قدمت 55 عامًا من العطاء، وسأظل أعطي 
ما دام هناك من يقدر هذا العطاء، ألن الفنان 
صاحب رسالة، وهو مثل القائد الذي ال بد أن 
وتنتهي،  تبدأ  األعمال  وبالطبع  قدوة،  يكون 
أن  واكــد  تنتهي،  ال  الناس  لكل  محبتي  لكن 
الذي  هو  السريع  المادي  الكسب  الى  السعي 
ال  التجاري  المسرح  وفنيا،  مسرحيا  أخــرنــا 
بل  صحيح،  بشكل  لتفكر  الفرصة  يعطيك 
األربــاح  أكبر  تحقيق  كيفية  في  فقط  تفكر 
الممكنة بأي طريقة. اعتقد ان هناك خامات 
التجاري  الجانب  لكن  الــكــويــت،  فــي  جــيــدة 
الجانب  وتضاءل  عــداه،  ما  كــّل  على  سيطر 
الــفــكــري. أولـــئـــك الـــذيـــن يــطــرحــون افـــكـــارًا 

وهزلية،  كوميدية  بــأفــكــار  مغلفة  بسيطة، 
مشاعر  لدغدغة  سريعة  أعــمــاالً  “يرتكبون” 
يتعامل  المتلّقي  أن  هنا  والخطر  الجمهور. 
ــع األشـــيـــاء بــشــكــل ســطــحــي، بــعــيــدًا عن  مـ
بمعظم  فتكت  اآلفــة  هــذه  الفكرّية.  المتعة 
ــاءت الــصــحــافــة  ــعــربــي، وهــنــا جــ الــمــســرح ال
التي  التصرفات  هــذه  على  بقوة  تــرد  قوية 
الواقعية،  عن  البعيد  للدراما  اليوم  وصلت 
ــر الــســتــيــنــات كــانــت تصل  مــع أن مــنــذ أواخــ
األقطار  إلــى  الخليجية  التلفزيونية  الــدرامــا 
العربية كافة، وعرضنا مسرحيات في معظم 
بــنــجــاح اعـــالمـــي كبير.  الــعــربــيــة  الــعــواصــم 
بالربح  اليوم  بقوة  تأثرت  السينما  بأن  وقال 

الخاص للمنتج والشركات االنتاجية، او في 
السينمائي  العمل  مـــردود  ألن  الــوقــت  نفس 
التجارة،  إلــى  قياسًا  طويل  وقــت  بعد  يأتي 
ويحتاج الفيلم إلى سنتين على األقل حتى 
اكــده  كما  ــاحــًا  ارب ويحقق  كلفته،  يسترجع 
معه.  مداخلته  فــي  الـــذوادي  بسام  المخرج 
الستينات،  أواخــر  بدأنا  المنصور حين  وفال 
كانت الحركة االقتصادية في أوجها وكذلك 
واالجتماعية. ونحن ضمن  السياسية  الحال 
الحركة االجتماعية السائدة آنذاك، بدأنا في 

طرح جزء من عبق التاريخ الذي كنا نعيشه 
الفاشنيستات  عصر  نعيش  واليوم  زلنا،  وما 
والسوشال ميديا لألسف، فنجد البعض يدفع 
يبحثون  الكبيرة وعندي  األرقام  للفاشنيستا 
بـــارقـــام مضحكة،  ويــطــلــبــون خــفــض اجـــري 
بقوة  الكشف  في  اإلعــالم  وسائل  دور  وهنا 
ــواء فــي الــســوشــال مــيــديــا أو  عــن الــجــيــد سـ
ــا الــتــلــفــزيــونــيــة، فــالــتــحــديــات الــتــي  ــــدرامــ ال
يواجهها الممثل اليوم اكبر من حجم الدراما 

المطروحة وسط كل هذه المنافسات”.

النجم محمد المنصور: الفن الراقي يصارع الفاشنيستا اليوم
ــد أن يــكــون قـــدوة ــ ــد الــــذي الب ــائ ــق ــل ال ــث ــو م ــ ــة وه ــالـ ــان صــاحــب رسـ ــن ــف ال

طارق البحار | تصوير: أيمن يعقوب

*األلقاب: أنيق الشاشة الخليجية، وحش  «
الشاشة الخليجية

*شارك في أكثر من )40( مسلساًل تلفزيونيًا،  «
في العديد من العروض المسرحية المشهورة، 

وارتبطت بداياته فوق الخشبة، بالمخرج الكويتي 
الراحل صقر الرشود )1941 1978(، إذ شارك في 

العديد من أعماله، مثل: “المخلب الكبير” 1965 
و”بخور أم جاسم” 1970، و”الدرجة الرابعة” 

1971، و”على جناح التبريزي” 1975، و”حفلة على 

الخازوق” 1975، و”عريس لبنت السلطان” 1978، 
وسواها.

*من أهم أعماله التي ال تنسى من المسرحيات: «
مسرحية ضاع الديك، مسرحية على جناح  «

التبريزي، مسرحية حفلة على الخازوق، مسرحية 
عزوبي السالمية، مسرحية عزل السوق، 

مسرحية دقت الساعة 
*ابدع في العديد في تقمص ادوار متميزة في  «

العديد من المسلسالت مثل:

تمثيلية بس يابحر، مسلسل اجلح واملح،  «
مسلسل حبابة، مسلسل الملقوفة، مسلسل 
بوهباش، مسلسل سليمان الطيب، مسلسل 

القرار االخير، مسلسل دارت االيام، مسلسل 
دروب الشك، مسلسل القدر المحتوم، مسلسل 

سهم الغدر، مسلسل غصات حنين، مسلسل 
اسد الجزيرة، مسلسل الهوب والمسلسل 

البحريني الكبير نيران.

بروفايل النجم محمد المنصور
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“كنوز ليبيا” تتعرض للسرقة والتدمير
تغطــي رســوم جرافيتي جدران مســرح مــدرج يوناني فــي مدينة 
شــحات، أو قورينــا، الليبيــة األثريــة فــي شــرق ليبيــا التــي طالهــا 
الدمــار وتعانــي اليــوم من اإلهمــال والمخربين ومصادرة الســكان 
التــذكارات  متاجــر  قانونــي.  غيــر  بشــكل  لألراضــي  المحلييــن 
والمقاهــي المهجورة الواقعــة على الطريق الجبلي المؤدي للموقع 
الــذي يعــود تاريخــه إلــى 2600 عام، هــي كل ما تبقــى للتذكرة بأن 

ا. ا مهمًّ هذا كان مقصًدا سياحيًّ

وتتعــّرض المواقــع األثريــة فــي ليبيــا للنهــب منــذ اإلطاحــة بمعمــر 
القذافــي فــي عــام 2011، إذ انزلقــت الدولــة إلى اضطرابــات ونافس 
علــى الســلطة. وموقــع شــحات، أو قورينــا، واحــد من خمســة مواقع 
فــي ليبيــا مدرجة على قائمة التراث العالمــي لمنظمة األمم المتحدة 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة )يونســكو(. ومــن بيــن المواقــع األخــرى 
الكبــرى، الرومانيــة وموقــع صبراتــة وكالهمــا  لبــدة  أطــالل مدينــة 
فــي غــرب ليبيــا. وإلى جانــب الموقع، الــذي يبعد نحــو 200 كيلومتر 
شرقي بنغازي، يوجد في شرق البالد موقع أبولونيا على مسافة 20 
كيلومتًرا فقط. ومع رحيل الســياح وشــكوى مصلحة اآلثار من عجز 
فــي الميزانيــة، لطخ مخربون أعمدة برســوم جرافيتــي ونهبوا قطًعا 
أثرية. ولم تعد بعض الكنوز موجودة، بما في ذلك رؤوس أو أجسام 

تماثيل مدرجة في كتيبات إرشادية صدرت في عام 2011.
وقــال أحمــد حســين رئيس مصلحة اآلثــار في حكومــة تتولى إدارة 
شــرق ليبيــا “هناك الكثير مــن القطع األثرية التــي هربت باآلالف إلى 

الخــارج”. وأضــاف أن مصلحــة اآلثــار تســجل القطــع األثريــة بســبب 
عجزهــا عــن منع الســرقة، وهــي عملية ســاعدت في اســتعادة بعض 

القطع في أوروبا. 

وكانت حماية الموقع أفضل قبل عام 2011، لكن التنقيب في  «
الموقع يعود في الواقع إلى فترة الحكم اإليطالي، إذ ما زال 

من الممكن رؤية معدات المستعمرين. وغادر آخر اإليطاليين 
شرق البالد في عام 1943 بعد هزيمة جيشهم عندما أصبحت 
المنطقة تحت اإلدارة البريطانية. وقال مزارع يدعى إسماعيل 

مفتاح ويعيش بجوار موقع شحات “حدث دمار كبير في 
السنوات الماضية... ال يقّدر الناس العاديون التراث القديم”.

بعد أن علقوا لنحو 4 ســاعات على ارتفاع 
كبيــر فوق الميــاه، نجحت فرق اإلنقاذ في 
تخليص 16 شــخًصا حوصــروا داخل لعبة 
فــي منتــزه بواليــة كاليفورنيــا األميركيــة، 
بســبب عطــل كهربائــي. وأظهــرت لقطــات 
فيديــو مشــاهد تحبــس األنفــاس لعمليــة 
اإلنقــاذ التــي قامــت بهــا إدارة اإلنقــاذ مــن 
فــي ســان دييغــو، حيــث جــرى  الحرائــق 
إنــزال العالقيــن واحــًدا تلو اآلخــر بالحبال 
والخطاطيف. وكان هؤالء األشــخاص قد 
علقــوا داخــل لعبة قد تثير ذعــر الكثيرين، 
ألنهم يجلسون على مقاعد تصعد بهم إلى 

ارتفاع شاهق، فوق خليج مائي.

وتم إنزال األشخاص من اللعبة  «
إلى قوارب في خليج ميشان، 
فيما كان رجال اإلسعاف في 
انتظارهم لفحصهم. وذكرت 

وسائل إعالم محلية أنه ال تقارير 
عن وقوع إصابات، لكن رضيًعا 

وشخًصا مصاًبا بالشلل كانا من 
بين ما قد تم إنقاذهم.

عملية إنقاذ 
“مرعبة” في مدينة 

للمالهي
ا قــدره 175 مليــون يــورو، في  ربــح مشــارك فــي اليانصيــب بإيرلنــدا مبلًغــا قياســيًّ

حادثة هي األولى من نوعها في تاريخ البالد.

وربح الرجل المبلغ الفلكي بعد شرائه بطاقة 
 ،”EuroMillions“ يانصيب لالشــتراك بسحب
علــى طريقــة “Jackpot”، في حيــن لم تؤكد 
اللجنــة المنظمــة بعــد مــكان شــراء البطاقــة 

الرابحة.
وقالــت المتحدثــة باســم اليانصيــب الوطني 
اإليرلنــدي، ميريــام دونوهــو، إن الفــوز كبيــر 

ا، وسيشــكل “صدمــة” لصاحــب البطاقــة  جــدًّ
Eu�“ 14 من يانصيب  الرابحة، في الدورة الـ

roMillions” في البالد.
وأضافــت المتحدثة أن آخــر ربح كبير حققه 
مواطــن إيرلنــدي حــدث عــام 2005، عندمــا 
فــاز، دولوريــس مكنمــارا، بمبلــغ 115 مليــون 

يورو آنذاك.

أقــدم أحــد ســكان تايوان علــى قتل زوجته وطفليــه ثم انتحر، بعــد رفض زوجته 
تكبير حجم ثدييها للمرة الثانية.

البريطانيــة  ميــل  ديلــي  لصحيفــة  ووفًقــا 
خضعــت بينــغ هــوي إي، ألول مــرة لعملية 
تكبيــر الثدييــن فــي نوفمبــر 2018، وذلــك 
يــو،  مينــغ  وو  زوجهــا  طلــب  علــى  بنــاء 
البالــغ مــن العمــر 32 عاًمــا، إال أن عالقتهما 
أصبحت معقدة، وقرر الزوجان أن يعيشــا 
بعــض الوقت بشــكل منفصل. ووفًقا لالبن 
الرجــل زوجتــه أن تجــري  األكبــر، طالــب 

عمليــة ثانيــة فرفضــت هــوي البالغــة مــن 
العمــر 34 عاًمــا وطلبــت الطــالق. وكانــت 
آخــر مرة شــوهدت فيهــا المــرأة واألطفال 
أحيــاء عندمــا كانــوا يتجهــون علــى متــن 
دراجة نارية إلى الزوج، لمناقشــة تفاصيل 
جثــث  الشــرطة  واكتشــفت  الطــالق. 
صفــراء  أجــرة  ســيارة  فــي  أشــخاص   4

استعارها وو مينغ يو من والده.

يربح 175 مليون يورو في لحظات

قتل زوجته ألنها رفضت تكبير صدرها

انطالق المعرض الجوي الفضائي “آيرو إنديا 2019” 
في بنغالور، الهند

رصــد ركاب طائــرة مدنيــة عقربــا ســاما كبيــر الحجــم يســير بيــن دروج 
األمتعــة، فــوق رؤســهم مباشــرة، حيــث قامــوا بتصويــر الحادثــة الغريبة 
ونشــروها عبــر موقــع تويتــر. وظهــر العقــرب علــى متــن طائــرة مدنيــة 
إندونيســية تابعــة لشــركة “Lion Air”، فــي 14 فبرايــر الجــاري، وذلك بعد 
هبوطها في المطار ومباشرة الركاب بإنزال أمتعتهم من الدروج العلوية.
وتحدث بعض الركاب عن هلعهم بمشــاهدة العقرب الســام؛ ليســارعوا باالبتعاد 
عن موقعه، وبعد ندائهم ألفراد طاقم الطائرة، فشــلوا بالقبض على العقرب، إذ 
اختفى المتسلل فجأة عن أنظار الجميع. كما ذكر شهود عيان أن العقرب ينتمي 
إلــى فصيل ســام مــن العقارب اآلســيوية، وأكثرهــا عدوانية، والذي ينتشــر في 

بلدان عدة في جنوب شرق آسيا، مثل تايالند وإندونيسيا والوس وفيتنام. 
وفــي تعليقهــا علــى الحادثــة، أكــدت “Lion Air” أنها أجرت عمليــة فحص دقيق 

لمقصورة الطائرة، بعد مغادرة الركاب، إال أنها لم تعثر أبًدا على العقرب.

عقرب سام يرّوع ركاب طائرة مدنية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فاتحة خير

جاء خبر بدء اإلنتاج التجريبي 
البحريــن  خليــج  حقــل  مــن 
خــالل أشــهر، ضمن المنشــورات 
األعلــى تفاعــاًل علــى إنســتغرام 
“البــالد” أمــس الخميــس. وعلــق 
المستخدم معاذ بن عبدالرحمن 
“هللا  قائــاًل  الخبــر  علــى  أميــن 
يبعد عيون الحســاد عنا، وتكون 
فاتحــة خيــر لــكل شــخص علــى 

هذه األرض الغالية”.

كشفت دراسة جديدة عن مخاطر للشموع 
لــم تكــن فــي الحســبان، علــى الرغــم ممــا 
تضفيه على المكان من أجواء رومانســية 
ورائــح طيبــة فــي كثيــر من البيــوت حول 
العالــم. وتوصلت دراســة حديثــة، أجريت 
فــي الواليــات المتحــدة إلــى أن الشــموع 
تهــدد البيئــة وصحــة النــاس، وفــق ما ذكر 

موقع “ثانك يور بادي”.
علــى  أشــرفوا  الذيــن  الباحثــون،  وقــال 
الدراســة فــي جامعــة ســان دييغــو بواليــة 
تلــوث  المعطــرة  الشــموع  إن  كاليفورنيــا، 
الهواء في المنازل، مما يزيد من مخاطرها 

على الصحة. 
ونقــل المصــدر عــن أحــد مؤلفــي الدراســة 
قولــه “معظــم الشــموع المعطــرة مصنوعة 
مــن مــواد كيماوية خطيرة مثــل البارافين 

والبنزين والتولوين”.

وخلصت الدراسة أيًضا إلى أن  «
حرق البخور وقلي الطعام في 

الزيت إلى جانب رش منتجات 
التنظيف ومعطرات الجو تسهم 

في زيادة عدد الجسيمات الدقيقة 
الضارة في الهواء.

وفــاة  الفرنســية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
بســبب  أســبوعين  2800 شــخص خــالل 
اإلنفلونــزا. وقالــت الــوزارة فــي بيــان لهــا 
إن المتوفين لقوا مصرعهم جراء انتشــار 
وباء األنفلونزا الذي يتسبب فيه فيروس 

“H3N2” خالل فصل الشتاء.
وأضــاف البيان أن األســبوعين الماضيين 
شــهدا مراجعــة 25 ألــف شــخص ألقســام 
جــراء  المستشــفيات؛  فــي  الطــوارئ 
إصابتهــم باإلنفلونــزا، بحســب مــا نشــرته 
وكالــة “شــينخوا” الصينية. وأشــار البيان 
إلــى أن 4 آالف و370 شــخصا منهــم تــم 

حجزهم بالمستشفيات. 

وأوضحت الوزارة أن ألفين و800  «
شخص لقوا حتفهم على مدار 
األسبوعين الماضيين، مشيرة 

إلى أن 87 % من المتوفين تزيد 
أعمارهم عن 75 عاما. وذكر البيان 

أن اللقاح المضاد للفيروس 
المذكور، كان له تأثير فعال لدى 

21 % فقط ممن تناولوه.

حتى الشموع 
أصبحت “قاتلة”

االنفلونزا تقتل 
2800 شخص

 في فرنسا
تقتــرب قطــة مصمــم األزياء الراحــل، كارل الغرفيلد، من الحصول علــى أكثر من 195 

مليون دوالر، ميراثها من ثروة المصمم الشهير.

ووفًقــا لمــا جــاء فــي تقاريــر صحافيــة، قد 
يحق للقطة تشــوبيت الحصول على ثروة 
الغرفيلد بموجب القانون األلماني، إذا كان 
قد رشحها كوريث”. وسبق لالغرفيلد، وأن 
أكد بشكل مباشر أن قطته المفضلة “لديها 
ثــروة خاصــة بها، هي وريثة”، كما ســبق له 

أن عبر عن حبه الشــديد لها مصرًحا أنه لو 
كان األمر قانونيا لتزوجها.

وتوفي مصمم األزياء األلماني الشهير  «
كارل الغرفيلد، عن 85 عاًما، وفًقا لما 
أعلنته دار “شانيل” التي تولى إدارتها 

لمدة 36 عاًما.

قطة الغرفيلد قد ترث 195 مليون دوالر

زيٌّ من تصميم اإليطالية ألبيرتا فيريتي في اليوم األول من أسبوع ميالنو للموضة يذكر أنه إلى اآلن لم يتضح من الذي سيهتم بتشوبيت بعد رحيل الغرفيلد، إال أن تقارير تزعم أن 
عارض األزياء براد كرونيغ ونجله هودسون كرونيغ، سيتوليان المهمة.

آثار مدينة شحات “قورينا” الليبية األثرية

@albiladpress
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